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الملخ�ض

لدى احلديث يف زيارة األربعني فأننا سوف نقف أمام شموخ ال يضاهى، وعلو ال نظري له فلكل مقام 
مقال، واي مقال أرشف من تعظيم شعائر اهلل وزيارة املعصومني ومنهم سيدنا وموالنا أبو عبد اهلل 
احلسني، وقد خط اسمه عىل يمني العرش "احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة"، فاألئمة كلهم 
سفن للنجاة، لكن سفينة احلسني هي األوسع، لذا كان يل الرشف كل الرشف أن أكتب يف هذه الزيارة 
املليونية اخلالدة، وقد اخرتت حمورًا من حماور البحث أال وهو "شباب الركب احلسيني أسوة وقدوة"، 
ن البحث من فصول ثالثة، فاما الفصل األول فقد احتوى مباحث ثالثة، فاملبحث األول املعاين  وقد تكوَّ
اللغوية لعنوان البحث، واملبحث الثاين صفات األسوة والقدوة، واملبحث الثالث كان من نصيب أدوار 
الشباب احلسيني، وقد اجتهدت يف هذا الفصل إلبراز دور الشباب احلسيني يف هذه املسرية املعطاة، واما 
الفصل الثاين ففيه مبحثان، االول رس عظمة اإلمام احلسني وله ارتباط برس بقاء هذه املسرية، ثم املبحث 
الثاين ربط البعد الثقايف والفني باملوروث احلسيني وزيارة االربعني لزيادة الثقافة والوعي لدى الشباب، 
حتى يكونوا مؤهلني الن يكونوا أسوة وقدوة، فالبد للسلف الصالح من شباب الركب احلسيني الذين 
صنعوا إرثًا ال يزول وال يضمحل أن يكون له خلف صالح يسري عىل هنجهم وعطائهم الالحمدود. واما 
الفصل الثالث فكان البد فيه من ربط احلارض باملستقبل وقد احتوى مبحثني اثنني، االول ابراز الدور 
الريادي لدى الشباب يف تقديم اخلدمات واملحافظة عىل البيئة والثاين االبعاد املستقبلية لزيارة األربعني 
واالسرتاتيجية املقرتحة إلنسيابية الركب احلسيني حتى انتهى البحث بخاتة تضمنت أهم نتائج البحث 

وثامره.

الكلامت املفتاحية: الشباب، احلسيني، االسوة.
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The youth of Al-Husseini's companionship… a model and an example
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Abstract

When talking about the Arbaeen pilgrimage, we will stand before an unparalleled 
lofty, for every station has a saying, and what saying is more honorable than glorifying 
Allah's rituals and visiting the infallibles Imams such as our master Abu Abdullah al-
Husein "A. S." as his name was written on the right side of the throne in a phrase that 
says “Al-Hussein is the beacon of guidance and the ship of salvation.” The imams, peace 
be upon them, are all ships of salvation, but the ship of Al-Hussein is the largest, so I 
had the honor, the whole honor, to write on this million immortal pilgrimage. I chose 
one of the axes of the research, which is "The youth of Al-Husseini's companionship… 
a model and an example." The research consisted of three chapters. The first chapter 
contained three topics. The first of them was the linguistic meanings of the title of the 
research, the second topic was the characteristics of role models and models, and the 
third topic, it was the role of the Husseini youth. I have endeavored in this chapter to 
highlight the role of the Husseini youth in this given trek. As for the second chapter, 
it contains two sections. The first of which, is the secret of Imam Hussein’s greatness, 
and is linked to the secret of the survival of this trek, while the second one is about 
connecting the artistic and cultural dimension to the Husseini legacy and the Arbaeenin 
order to increase awareness of the youth so they can be qualified to be role models, 
the righteous predecessors of the Husseini youth companionship  who made a legacy 
that cannot be faded, to have a righteous successor who follows their path and their 
unlimited giving. As for the third chapter, it was necessary to link the present with the 
future, and it contained two sections, the first is highlighting the pioneering role of 
young people in providing services and preserving the environment, and the second is 
the future dimensions of the Arbaeen pilgrimage and the proposed strategy for smoother 
flow of the Husseini treks.  The research ended with a conclusion that included the most 
important results of the research.

Keywords: youth, Husseini, model.
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المقدمة

يف  أكتب  أن  ــزازي  ــت واع رسوري  دواعـــي  مــن 
حماورها  من  حمور  ويف   احلسني اإلمــام  أربعينية 
وسبب  وأســوة"  قدوة  احلسيني  "الشباب  وهو  أال 
األمهية  شديد  حمورًا  كونه  املحور  هذا  ملثل  اختياري 
مدى  عىل  اخللود  هلا  اهلل  كتب  قد  دينية  شعرية  حييي 
الدهور واألزمان لتكون امتدادًا للنبوة وبقاًء للرسالة 
اخلاتة، تناولت فيه شباب الركب احلسيني الثائر يف 
ثالثة  وفيه  أبدًا،  تربد  لن  حرارة  فيهم  ألن  حني  كل 
فصول تندرج حتتها مباحث، فقد تناولت يف الفصل 
األول املعاين اللغوية لعنوان البحث وصفات االسوة 
والقدوة وأدوار الشباب احلسيني فالشباب هم الفتية 
املؤمنة بغض النظر عن أعامرهم، وأما صفات االسوة 
االرادة  وامتالك  باهلدف  االيامن  أمهها  لعل  والقدوة 
احلسيني يف  الشباب  اإلهلي،وأدوار  بالوعد  وااليامن 
االربعني،  زيارة  يف  الفاعل  وادوارهم  للطغاة  حتديه 
عظمة  رس  نصيب  من  كان  فقد  الثاين  الفصل  واما 
باملوروث  والفني  الثقايف  البعد  وربط   احلسني
والوعي  الثقافة  لزيادة  االربعني  ــارة  وزي احلسيني 
 احلسني عظمة  ان  القول  ويمكننا  الشباب،  لدى 
ديمومة  فيها  ألن  احلسينية  املسريات  بقاء  رس  هو 
الثقايف  املــوروث  ربط  من  والبــد  وبقائه،  االســالم 
والوعي  الثقافة  وزيادة  احلسيني،  باملوروث  والفني 
لدى الشباب ملا له األثر الفاعل يف استمرار الشعائر 
البد  فكان  الثالث  الفصل  واما  وفاعليتها،  احلسينية 
فيه من نظرات مستقبلية وفيه مبحثان، فاالول ابراز 

اخلدمات  تقديم  يف  الشباب  لدى  الريادي  الــدور 
واملحافظة عىل البيئة، واما املبحث الثاين ففيه االبعاد 
املقرتحة  واإلسرتاتيجية  االربعني  لزيارة  املستقبلية 
إلنسيابية الركب احلسيني حتى انتهى البحث بخاتة 

تضمنت أهم النتائج املتوخاة منه.
البحث  لعنوان  اللغوية  المعاني  الف�شل الول: 
ال�شباب  واأدوار  والقدوة  ال�شوة  و�شفات 

الح�شيني
المبحث الأول: المعاني اللغوية لعنوان البحث 

اأول: ال�شباب

قبل الولوج يف كتابة البحث البد من الوقوف عىل 
كلامته ولو باختصار:

الشباب: الفتاء، كالشبيبة، وقد شب يشب، ومجع 
شب  ما  وبالكرس:  الشئ،  وأول  كالشبان،  شاب، 
ُْم فِْتَيٌة  به، أي: أوقد، كالشبوب)	(، قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
ِْم َوِزْدناُهْم ُهدًى﴾)	( أي شباب وأحداث  آَمنُوا بَِربِّ
بال  آمنوا  حني  بالفتوة  هم  اهلل  حكم  برهبم،  آمنوا 
لرجل   َّاهلل أبو عبد  قال  احلديث:  واسطة)	(، ويف 
"الفتى  ال  فقال  الشاب  له  فقال  عندكم  الفتى  ما 
فسامهم  شيوخا  كانوا  الكهف  أصحاب  إن  املؤمن 
أي  املؤمن،  فالفتى  بإيامهنم")	(،  فتية  وجل  عز  اهللَّ 
أنَّ أصحاب الكهف كانوا شيوخًا فسامهم اهلل تعاىل 
الشابة،  والفتاة:  الشباب،  والفتى:  إليامهنم،  فتية 
واجلمع الفتيان وفتية يف الكثرة والقلة، واألصل أن 
يقال الفتى للشاب احلدث ثم أستعري للعبد وإن كان 
شيخًا)	(، ويف حديث احلسن واحلسني سيدا شباب 
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أهل اجلنة)	(، أي أفضل من مات شابًا يف سبيل اهلل 
من أصحاب اجلنة، ومل يرد به سن الشباب ألهنام ماتا 
وقد كهال، أو أهنام سيدا شباب أهل اجلنة فإن أهلها 
ذو  القلب  شباب  هو  فالشباب  لذا  شباب)	(،  كلهم 

البصرية املثقل باإليامن ال يقاس بعمر اإلنسان.
ثانيًا: الركب 

هي  والركاب  الركاب،  مجع  فإهنا  الركب   ..."

فيقال:  الركاب  جتمع  ثم  عليها،  يسار  التي  اإلبل 
ركب")	(، والركب، مجع راكب، وهو صاحب البعري 
اإلبــل)	(،  أصحاب  إال  الركب  يكون  وال  خاصة، 
قبلة  يقصدون  للذين  استعريت  الركب  كلمة  ولعل 
األحرار وسيد اإلصالح أيب عبد اهلل احلسني مشيًا 
الطرق  ومتاعب  األخطار  ركبوا  وقد  االقــدام  عىل 
وهو أصدق تعبري للزيارة معلنني مواساهتم وجمددين 

.العهد ألوليائهم من آل البيت
ثالثًا: الح�شيني 

هوية انتامء الفرد فيقال حسيني إلعتقاده وتسكه 
اىل  للوصول  كلها  السبل  ومتابعة  احلسيني  باملنهج 

مبادىء الثورة احلسينية وعطائها الذي ال ينفد.
رابعًا: الأ�شوة 

فيه  القوم أسوة يف هذا األمر، أي: حاهلم  هؤالء 
فيه  له  أن  يرى  أي:  بفالن،  يأتيس  وفالن  واحــدة، 
واجلمع:  حاله،  مثل  يف  وكــان  به  اقتدى  إذا  أســوة 
لفالن،  يأتيس  وفالن  وإسى،  إسوة  ويقال:  األسى، 
أي: يرىض لنفسه ما رضيه)0	(، وقوله: أسوة حسنة 

هي بكرس اهلمزة وضمها: القدوة، أي ائتامم واتباع، 
ومنه احلديث: لك برسول اهلل أسوة وبعيل أسوة ومنه 

قوهلم: تأسيت واتسيت)		(.
خام�شًا: القدوة 

انشعب  الذي  القدو: األصل  قدوة: قدو: قدي: 
به  أي  قــدوة  فيقول:  يكرس  وبعض  االقــتــداء،  منه 
قدوة  فالن  يقال:  األســوة،  والقدوة:  يقتدى)		(، 
وقدوة  قــدوة  بك  يل  فيقال:  يضم  وقد  به،  يقتدى 
فالن  يقال:  األُْســوة،  والِقدوة:  والُقدوة  وقــدة)		(، 
يقال  ُم،  التَقدُّ الَقْدوُة  األَعرايب:  ابن  به،  يقتدى  قدوة 
َأحد  ُيباريه  وال  َأحد  ُيامديه  وال  َأحد  ُيقاديه  ال  فالن 
ز يف اخِلالل كلها)		(،  َبرَّ إِذا  جُياريه َأحد، وذلك  وال 
القدوة  بمعنى  أتــت  قد  ــوة  األس ان  سبق  مما  نجد 

والعكس صحيح.
المبحث الثاني: �شفات الأ�شوة والقدوة: 

الثقافة والوعي. 	

قد  واعيًا  مثقفًا  يكون  ان  العقيدة  لصاحب  البد 
له  يكون  جمملة  بصورة  ولو   احلسني منهج  أدرك 
رشف  اىل  للوصول  اآلخرين  قبل  من  وإتباع  شأن 
ألحد  خادمًا  أو  ماشيًا  كان  سواء  احلسينية  اخلدمة 
ملؤها  بخطوات  يسري  ملوكب  رئيسًا  أو  املواكب 
الوعي ليس له شغل شاغل اال إتام مهامه جتاه هذه 
لتبقى شاخمة شموخ  لن توت  التي  العظيمة  الزيارة 
الشعرية  هلذه  واكبارًا  اجالالً  ينحني  والكل  اجلبال 
وهو  احلق  اىل  الناس  هيدي  ممن  يكون  وان  اخلالدة، 
أوىل باالتباع ممن هو حمتاج اىل اهلداية فقال عز وجل 
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ي إاِلَّ  ْن ال َيِدِّ قِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّ ﴿َأ َفَمْن َيِْدي إَِل احْلَ
ُكُموَن﴾)		(. َأْن ُيْدى َفام َلُكْم َكْيَف َتْ

العراقي  الشبايب  للشأن  واملتابعون  فاملراقبون 
الدينية،  األربعني  مناسبة  إنَّ  عمومًا،  واالسالمي 
عىل  وتعمل  الشباب،  من  جدًا  كبرية  فئة  تستقطب 
منحهم  ثم  ومن  أفكارهم،  وتثوير  طاقاهتم  حتريك 
واكثر  باحلياة  أمــاًل  أكثر  جتعلهم  مضاعفة  حيوية 
بالتطور والتقدم واالنتاج واالبتكار، وهذا ما  تشبثًا 
جتوب  التي  الغفرية  الشبابية  اجلموع  لدى  نالحظه 
فكرية  فعاليات  يف  وتسهم  املقدسة،  كربالء  ارض 
الشباب  قناعة  من  تنبع  متعددة،  وخدمية  وثقافية 
التامة من أنَّ خدمة االنسان هي اهلدف األول لدهيم، 
منطلقني ومسرتشدين يف ذلك بالفكر احلسيني الذي 
وضع قواعد تفضيل اآلخرين عىل النفس من خالل 
ترسيخ قيم االيثار، وجعلها قيمة ثقافية سلوكية تثل 
الشباب  أن  شك  وال  املسلم،  للشباب  حياة  ثقافة 
لدن  من  وتوجيهيًا،  وسلوكيًا  ثقافيًا  ُيدعم  أن  ينبغي 
هي  االربعني  زيارة  ومناسبة  العالقة،  ذات  اجلهات 
وحتقيق  النجاح  حيث  من  وأمهية  أفضلية  األكثر 
النتائج الراقية، كون الشباب يعيشون يف هذه املناسبة 

اخلالدة اجواء املحبة والسالم)		(.

الركب احلسيني هلا  ثقافة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
جذورها الضاربة يف اعامق التاريخ، فهي مستمدة من 
ثقافة الفكر احلسيني ومبادئه القائمة عىل دعم كل ما 
من شأنه اإلرتقاء بحياة املسلمني واالنسانية عىل نحو 
أن  أمهية  اىل  الرشيدة  املرجعية  دعت  هلذا  العموم، 

 البيت أهل  وأتباع  والشيعة  املسلمون  يستثمر 
خيدم  الذي  الثقايف  التفوق  لتحقيق  االربعني  زيارة 
االسالم واملسلمني، وال شك أن احلضور الشبايب له 

قصب السبق يف هذا املجال)		(. 

الشعرية  يتناغم مع هذه  الفكر  فاملعرفة وانتعاش 
أْوُجُه،  يبلغ  املعريف  والتواصل  اخلالدة،  األربعينية 
لتجمع  ومتميزة  نادرة  فرصة  الزيارة  هذه  وتصبح 
احلــضــارات  ملتقى  حيث  مجــعــاء،  الــبــرشيــة  بني 
وصورها  فروعها  بكل  والغربية  الرشقية  العاملية 
برعاية  املقدسة،  كربالء  يف  تلتقي  وخصوصياهتا، 

.)		(اإلمام احلسني

اإليامن باهلدف وامتالك االرادة . 	

إيامنه  يصل  ان  احلسيني  الركب  لشباب  البــد 
اهلل  كتاب  الصامت  بالكتاب  يقتدي  أن  هبدفه 
واالئمة  ص  اهلل  رســول  الناطق  والكتاب  العزيز 
َيِْدي  اْلُقْرآَن  هَذا  ﴿إِنَّ  تعاىل  لقوله   االطهار
َيْعَمُلوَن  الَّــِذيــَن  امْلُْؤِمننَِي   ُ َوُيــَبــشِّ َأْقـــَوُم  ِهــَي  تِي  لِلَّ
 ( وبرسول اهلل		ْم َأْجرًا َكبرِيًا﴾) احِلاِت َأنَّ هَلُ الصَّ
َحَسنٌَة﴾)0	(،  ُأْســَوٌة  اللِ  َرُســوِل  يِف  َلُكْم  كاَن  ﴿َلَقْد 
واالئمة االطهار من بعده لقوله عز وجل ﴿َأطِيُعوا 
ُسوَل َوُأويِل األَْمِر ِمنُْكْم﴾)		(، ونص  اللَ َوَأطِيُعوا الرَّ
قال  قــال:  ــدري  اخل سعيد  أيب  عن  الثقلني  حديث 
أحدمها  الثقلني،  فيكم  تارك  "إن   :اهلل رسول 
إل  السامء  أكرب من اآلخر كتاب الل حبل مدود من 
األرض،وعتيت أهل بيتي وإنام لن يفتقا حتى يردا 
عيل احلوض")		(، وأي سفينة أوسع من سفينة نجاة 
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ونفيس  غال  بكل  ضحت  باالتباع  أحق  فهي  األمة 
حتى قاهلا إمامنا احلسني وبقت مدوية عىل مدى 
"ان كان هذا يرضيك  التاريخ خماطبًا خالقنا وبارئنا 
يكون  القائد  يكون  فكيف  ترىض"  حتى  مني  فخذ 
اتباعه فهم يؤمنون باهلدف ويمتلكون االرادة ونحن 
والطغاة  اجلبابرة  حماوالت  التاريخ  مدى  عىل  نجد 
قمع الركب احلسيني وابادته اال اهنم أعطونا دروسًا 
يف االستامتة من أجل حتقيق اهلدف وامتالك اإلرادة 

الصلبة فطوبى هلم وحسن مآب. 

اإلقدام . 	

أْن يبادر بتعليم نفسه  من أريد له ان يكون قدوة 
إمامًا  للناس  نفسه  نصب  "من  اآلخرين  تعليم  قبل 
فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه")		( وأي 
أمام  يقف  ممن  احلسيني  الركب  شباب  يتبعه  قدوة 
نفوسهم  ولــؤم  وعدهتم  عددهم  كثرة  عىل  الطغاة 
واهلل  "ال  فمه  بملء  يقول  وهو  املال  عشقت  التي 
إقرار  لكم  أقر  وال  الذليل  اعطاء  بيدي  أعطيكم  ال 
عليهم  تتىل  واالخطار  يسريون  وهم  العبيد")		(، 
حتى  قلوهبم  نــريان  تنطفىء  وال  غليلهم  يشفي  ال 
يترشفوا برؤية رضيح إمامهم ومقتداهم حتى يلثموا 
شباك رضحيه بأنفاسهم املتعبة املضطربة التي أهنكها 
نحو  مرادهم  ووسيلة  جراحهم  بلسم  لتكون  املسري 
فيه  ينفع  ال  يوم  يف  عليهم  لتشهد  وخالقهم  بارئهم 

مال والبنون اال من أتى اهلل بقلب سليم.

بالرعب  الطغاة  ُيصاب  أن  هذه  واحلــال  فكيف 
واخلوف عىل عروشهم، وهم يرون بأم أعينهم ذلك 

اإلقدام املليوين الذي هيدر صوته بلسان واحد
التي  املتينة  العقائدية  األجواء  يملؤها  حسني(،  )يا 
السلطة  أرباب  الفاسدون من  يتحملها  أن  ال يمكن 
والقوة الغاشمة واألموال احلرام، فالطغاة ال يقلقهم 
فكره  أكثر  أمرًا  يرعبهم  وال  احلسني،  من  أكثر  شيئًا 
من  وأمثاله  يزيد  بالطاغية  أطــاح  أن  منذ  ومبادئه 
العراق،  الدينية يف  املناسبات  األمويني، وهلذا كانت 
والكاظمية  األرشف،  والنجف  املقدسة،  كربالء  يف 
كافيًا  سببًا  سامراء،  يف  العسكريني  ومرقد  املقدسة، 
الطغاة وحكوماهتم، كوهنا  نفوس  الرعب يف  إلثارة 
وال  والبهتان،  الظلم  عىل  القائمة  عروشهم  تزلزل 
ريب أن هذا هو السبب األساس الذي دفع بالنظام 
األربعني  شعرية  يناصب  كي  البعثي  الدكتاتوري 
عليها  احلرب  وإعالن  العداء  الشعائر  من  وسواها 

وعىل زوارها والقائمني هبا)		(.
فتم استحداث أبشع أساليب اإلرعاب والتخويف 
واملنع واملطاردة واإلقصاء مع كل من يعلن عن عزمه 
عىل إحياء شعرية األربعني، بوصفها احلدث الديني 
إذ  وعامليًا،  إسالميًا  األكرب  البرشي  واملحفل  األهم 
كافة،  العامل  أنحاء  من  الزوار  من  املاليني  يستقطب 
عىل  الثائر  احلسيني  بالفكر  يقرتن  احلــدث  وهــذا 
العروش  أركان  زعزعة  عىل  الناس  وحيّفز  الظاملني، 
احلاكم  يشغل  شاغل  أول  فإن  السبب  هلذا  املارقة، 
األرعن هو معاداة زوار اإلمام احلسني عليه السالم، 
لسيد  املصريي  إيامهنم وحبهم  إال من  عّزٌل  أهنم  مع 
يبقى  القمعية  االساليب  الشهداء)		(، ومع كل هذه 
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الظالم  يزيح  الذي  احلق  صوت  احلسيني  الشباب 
والطغاة واجلبابرة أينام يكونوا يف أرض اهلل الواسعة. 

اإلخالص. 	

جمردًا  العمل  يف  باالخالص  عباده  تعاىل  اهلل  أمر 
 ، والنفاق  والــريــاء  الــرشك  ــواع  أن من  نــوع  أي  من 
نرى  ونــحــن  عــمــل،  أي  نــجــاح  رس  ــالص  ــاالخ ف
من  يريد  ال  احلسيني  الركب  شباب  ان  أعيننا  بأم 
عز  الباري  ارضــاء  اال  االربعينية  الزيارة  يف  عمله 
لقوله  مصداق  االطهار،  واالئمة  ورسوله  وجل 
َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم  اللُ  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوا  ﴿َوُقــِل  تعاىل 
أثرًا  َوامْلُْؤِمنُوَن﴾)		(، وبالفعل فقد ترك عملهم هذا 
عىل القلوب فصاروا قدوة جلميع األنام، وهذا جهاد 
للنفس يف أعىل مراتبه لقوله تعاىل ﴿َوَمْن جاَهَد َفإِنَّام 
اْلعامَلنَِي﴾)		(، فحبهم  َعِن  َلَغنِيٌّ  اللَ  إِنَّ  لِنَْفِسِه  ُياِهُد 

هلل وبغضهم هلل جزاهم اهلل خري اجلزاء.

سعة الصدر واالستقامة:. 	

مرتبة  عىل  يكونوا  أْن  الربرة  املؤمنني  صفات  من 
هذا  جتسد  وقد  واالستقامة،  الصدر  سعة  من  عالية 
شتى  مع  يتعاملون  فهم  احلسيني  الركب  شباب  يف 
قومياهتم  اختالف  بالرغم من  الناس عىل حد سواء 
املسرية  تشهد  فلم  ذلــك  اىل  أضــف  ومذاهبهم، 
احلسينية أي خرق أو اعتداء من قبل خدمة احلسني 
فقد  احلسيني،  ركبهم  يف  غريهم  مع  أو  بينهم  فيام  ع 
يف  للميض  قواهم  واستقامت  صدورهم  وسعت 

اخلدمة او املسري نحو قبلة االحرار ليكونوا مصداقًا 

 ْ  َوَيسِّ ْح يِل َصْدِري  ﴿... َربِّ ارْشَ لقوله تعاىل 
َكام  َواْسَتِقْم  ــاْدُع  َف  ...﴿ وقوله  َأْمـــِري...﴾)		(  يِل 

ُأِمْرَت...﴾)0	(.

أنصار الل ودينه ورسوله. 	

من امليزات اهلامة ملن سلك الركب احلسيني اهنم 
قد نارصوا اهلل عز وجل ودينه ورسوله، فهم يمثلون 
صفوة البرش وساداهتا، وما يعزز قويل مواقفهم التي 
رخص  عندما  وذلــك  باملرشفة،  عنها  يقال  ما  أقل 
التي سبقت  الليلة  باملغادرة يف   أبو عبد اهلل اليهم 
يوم عاشوراء قائاًل هلم: اللهم إين ال أعرف أهل بيت 
بيتي، وال أصحابًا  أبر وال أزكى وال أطهر من أهل 
هم خري من أصحايب، وقد نزل يب ما قد ترون، وأنتم 
يف حل من بيعتي، ليست يل يف أعناقكم بيعة، وال يل 
مجاًل،  فاختذوه  غشيكم  قد  الليل  وهذا  ذمة،  عليكم 
يطلبونني،ولو  إنام  القوم  فإن  ســواده،  يف  وتفرقوا 
إليه  فقام  غــريي)		(،  طلب  عن  لذهلوا  يب  ظفروا 
يا  فقال:  عبد اهلل بن مسلم بن عقيل بن أيب طالب، 
إن نحن خذلنا  الناس  لنا  يقول  ماذا  اهلل،  بن رسول 
شيخنا وكبرينا وسيدنا وابن سيد األعامم، وابن نبينا 
معه  نقاتل  ومل  بسيف،  معه  نرضب  مل  األنبياء،  سيد 
أنفسنا دون  نرد موردك، ونجعل  أو  واهلل  برمح! ال 
نفسك، ودماءنا دون دمك، فإذا نحن فعلنا ذلك فقد 
قضينا ماعلينا وخرجنا مما لزمنا)		(، وقام إليه رجل 
يقال له زهري بن القني البجيل، فقال: يا بن رسول اهلل، 
وددت أين قتلت ثم نرشت، ثم قتلت ثم نرشت، ثم 
قتلت ثم نرشت فيك ويف الذين معك مائة قتلة، وإن 
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وألصحابه:  له  فقال  البيت.  أهل  عنكم  يب  دفع  اهلل 
جزيتم خريًا، ثم إن احلسني أمر بحفرية فحفرت 
حطبًا،  فحشيت  وأمر  اخلندق،  شبه  عسكره  حول 
وعرشين  فارسا  ثالثني  يف   ابنه عليًا  وأرســل 
وأنشأ  شديد،  وجل  عىل  وهم  املاء،  ليستقوا  راجاًل 

احلسني يقول:

خليل مــن  لــك  أٍف  ــر  دهـ يــا 

واألصيل االشــراق  في  لك  كم 

قتيل وصـــاحـــب  ــب  ــال ط مـــن 

بــالــبــديــل يــقــنــع  ال  والـــدهـــر 

الجليل ــى  ــ إل االمــــر  ــا  ــمـ وإنـ

سبيلي ــالـــك  سـ حـــي  وكــــل 

يكن  املاء  من  فارشبوا  قوموا  ألصحابه:  قال  ثم 
ثيابكم  واغسلوا  واغتسلوا،  وتوضؤوا  زادكم،  آخر 
تعبئة  وعبأهم  الفجر  هبم  صىل  ثم  أكفانكم،  لتكون 

احلرب)		(.

فقد رسم شباب الركب احلسيني ماضيًا وحارضًا 
بدمائهم مسرية العطاء والشموخ ليبقوا أسوة جلميع 
البرشية يف كل بقاع العامل، فثورة احلسني مهٌد لكل 
الدفاع عن حقوق املظلومني  العامل من أجل  ثورات 
أمن  يف  الشعوب  لتحيا  واملتكربين  الطغاة  وفضح 
وحتيا  االمم  وتزدهر  وخرياهتا  بثرواهتا  تتمتع  وأمان 

البلدان.

األمل بالوعد اإلهلي. 	

فشباب  ــامن،  االي متطلبات  من  بالغيب  االيــامن 
سيعم  اهلل  دين  ان  كبري  أمل  لدهيم  احلسيني  الركب 
العامل رغم أنوف اجلبارين والعتاة والطغاة، فقد قال 
باهلدى  رسوله  أرسل  الذي  ﴿هو  وجل  عز  الباري 
ودين احلق ليظهره عىل الدين كله﴾)		(، ويف موضع 
آخر يؤمل املتقني بأن حسن العاقبة هلم ﴿ان االرض 
لل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني﴾)		(، 
مليئة  فقلوهبم  ييأسوا  لن  احلسيني  الركب  فشباب 
باألمل وان اهلل سوف يمأل األرض عدالً وقسطًا كام 

ملئت ظلاًم وجورًا ويشفي اهلل قلوب قوم مؤمنني.

وشباب  املسلم  الشباب  بأمر  املعنيني  عىل  لذا 
من  الشبابية  احلصانة  لتحقيق  خيططوا  أن  الشيعة، 
وانتعاش  االربعينية،  الزيارة  فرصة  انتهاز  خالل 
تنفيذ  عــىل  وإقــدامــهــم  للشباب  احلامسية  الـــروح 
املطلوب منهم برحابة صدر، فاالجواء مناسبة تامًا 
لكي نسعى لتثقيف الشاب املسلم ومضاعفة وعيهم 
هم  فهؤالء  فأكثر،  اكثر  احلسينية  عقائدهم  وترسيخ 
طريق  عىل  الطويل  دربنا  ملواصلة  الدائمة  الذخرية 

.)		(اإلمام احلسني



�سباب �لركب �لح�سيني �أ�سوة وقدوة

140

المبحث الثالث: اأدوار ال�شباب الح�شيني 

إقامة  يف  الريادة  دور  من  احلسيني  للشباب  البد 
الشعائر احلسينية وديمومتها فهم جيل املستقبل وبناة 

االوطان، وتقع عليهم مسؤوليات جسام منها: 
اأوًل - ال�شباب الح�شيني وتحديات الطغاة: 

قمع  وااليام  الدهور  مدى  عىل  الطغاة  يستطع  مل 
مسرية الشباب نحو قبلة االحرار لتبقى خالدة ما قام 
له  خطط  ما  وكل  والقمر،  والشمس  والنهار  الليل 
الرياح فلم حتدهم  اجلبابرة والطغاة قد ذهب أدراج 
السيارات  اقدامهم  مسرية  من  تثن  ومل  االعتقاالت 
املفخخة بأحدث أنواع االسلحة الفتاكة وهم يرددون

ــو قــطــعــوا أرجــلــنــا والــيــديــن ل

حسين يا  سيدي  زحفًا  نأتيَك 

عىل  حسني"  "يا  هبتاف  أصواهتم  توحدت  وقد 
تعب  يف  وجدوا  قد  وتوجهاهتم،  قومياهتم  اختالف 
املسري واخطاره املحدقة هبم حالوة إليامهنم وحبهم 
إلمامهم، مما أعطوا دروسًا للطغاة يف معنى التحدي 

والصمود.
ثانيًا- الدور الفاعل لل�شباب في زيارة الربعين 

زيــارة  يف  الشباب  دور  حرص  املمكن  غري  من 
للزوار  والرشاب  الغذاء  يعد  من  فمنهم  االربعني، 
عىل  ويشجعوهنم  هلم  الــفــراش  يعدون  وآخـــرون 
الصالة  ان  بإعالمهم  املحددة  أوقاهتا  يف  الصالة 
واجبة والزيارة مستحبة ومنهم من حياول السهر يف 
إن  الطريق  اىل  يرشدهم  من  ومنهم  محايتهم  سبيل 

املتمعن  ان  كام  ومسؤولياته،  مهامه  له  فكٌل  ضّلوا 
املنفذ  لكن  إهلي  هلا  املنظم  ان  االربعني جيد  زيارة  يف 
العاملني من شبابنا يف  برشي، وهذا لن يبخس حق 
مقبول  عملهم  ان  ثقة  يزيدهم  هذا  بل  الزيارة  هذه 

وسيجزون عليه عاجاًل أم آجاًل.
ولغة  الوطنية  الهوية  مفاهيم  تعزيز  ثالثًا- 
الحوار ومواجهة حرب الفكار الناعمة:جسدت 
األمة  قيم حقوق  اإلمام احلسني يف هنضتها  ثورة 
والبرشية مجعاء ومبادئها، فهي مل تكن ثورة يف مكان 
والعامل  التاريخ  امتداد  عىل  كانت  بل  معينني  وزمان 
امجع ألهنا رسمت سبيل اخلالص من الظلم وطلب 
العدالة واحلرية، فثورة االمام احلسني اكدت عىل 
السياسية واالقتصادية  األمة  رضورة صالح شؤون 
احلق  عىل  املساومة  وعدم  والدينية  واالجتامعية 
الباطل، والزيف، والفساد، والضالل وكل  ورفض 
ألوان اإلنحراف األخالقي، والثقايف، واالجتامعي، 
"ال أَرى  والسيايس، فاالمام احلسني رصح قائاًل 
َبَرَما")		(  إاِلَّ  الظاملنَي  َمع  واحلَياَة  َسَعاَدة  إاِلَّ  امَلوَت 
يف  املدوية  الرصخة  هي  ثورته  ان  عىل  تأكيد  يف 
مواجهة الظلم والظاملني، والبغي والباغني ومقارعة 
احلوار  لغة  تعزيز  عن  واملستكربين.اما  االستكبار 
للناس  جديدًا  كسبًا  تضيف  ان  شأهنا  من  التي 
للدخول يف والء آل البيت من خالل ما يرون 
من املعاملة احلسنة لشيعة آل البيت وجمادلتهم 
بالتي هي أحسن، فقد قال اهلل تعاىل ﴿اْدُع إِل َسبِيِل 
ِهَي  بِالَّتِي  ْم  َوجاِدهْلُ َسنَِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  بِاحْلِ َربَِّك 
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يا  أدع  أي  َربَِّك"  َسبِيِل  إىِل  "اْدُع  َأْحَسُن...﴾)		( 
ْكَمِة" باملقالة املحكمة  حممد الناس إىل االسالم "بِاحْلِ
واملزيل  للحق،  املوضح  الربهان  وهي  الصحيحة 

للشبهة، وقال يف جممع البيان:

وقيل  بالقرآن،  أو  ومرضاته.  اهلل  ديــن  ))إىل 
"َوامْلَــْوِعــَظــِة  ــوال  واألح األفعال  بمراتب  باملعرفة 
الرتغيب  القبيح عىل وجه  احْلََسنَِة" هو الرصف عن 
القلب  تليني  ذلك  ويف  فعله،  يف  والتزهيد  تركه  يف 
الوعظ  معناه  احلسنة.  واملوعظة  اخلشوع  يوجب  بام 
احلسن، ويف ذلك تلني القلوب بام يوجب اخلشوع، 
وقيل: ان احلكمة النبوة، واملوعظة القرآن "وجادهلم 
ما  بالقرآن وبأحسن  ناظرهم  بالتي هي أحسن" أي 
عندك من احلجج، وتقديره بالكلمة التي هي أحسن 
واملوعظة احلسنة أي أدعهم إليه باملقدمة الظنية التي 
تفيد وتعرب أهنا تنفعهم فيه الرفق والوقار والسكينة 

مع نرصة احلق باحلجة)		(((. 

ان نعززها خصوصًا يف شباب  فلغة احلوار جيب 
الركب احلسيني باعتباره هو من له الريادة والصدارة 
يف تعظيم شعائر اهلل عز وجل عمومًا وزيارة االربعني 
دون   اهلل عبد  أبو  هبا  اختص  مما  كوهنا  خصوصًا 
اجلميع  من  تكاتفًا  حتتاج  وهذه  األوصياء،  من  غريه 
ان األرسة  باعتبار  الناشىء  للجيل  املربية  من األرس 
والتعليمية  الرتبوية  املؤسسات  ثم  املجتمع  نــواة 
فاحلوزات العلمية واملؤسسات الدينية واجلوامع بل 
الشباب  احتضان  من  خيفى  ال  تأثري  هلا  الدولة  حتى 
لدهيم  يكون  لئال  لتشغيلهم  الكافية  الفرص  وتوفري 

فراغ يسخر من قبل مجاعات معادية للدين واملذهب 
وبالتايل نقع فيام ال حتمد عقباه. 

التي  للهوية  تثبيتها   احلسني ثورة  أكدت  كام 
البيت يف تويل  آل  البرشية من شيعة  رشف هبا 
أهل البيت ومن واالهم، والرباءة من أعدائهم 
الزيارات  بذلك  تطفح  كام  وأتباعهم،  وظامليهم 
به  وتعج  يتلوهنا،  التي   االئمة عن  الـــواردة 

جمالس العزاء التي يقيموهنا بمختلف صورها)0	(.

قيم  جّسدت   احلُسني ــام  اإلم ثــورة  فــان  لــذا 
والصحوة  الروح واجلذوة  السامء وأعطت لإلسالم 
من جديد، فكانت حقًا الرصخة التي هّزت عروش 
صورة  إلعادة  جاءت  احلُسينية  فالنهضة  الظاملني، 
اإلسالم الوّضاءة اىل نصاهبا وإسقاط الصورة الزائفة 
املطامع  وُعّشاق  البرشية  األصنام  ُعّباد  حاول  التي 
الدنيوية إلصاقها باإلسالم، ولقد كانت ثورة اإلمام 

احلُسني الفيصل بني احلق والباطل)		(.

فكانت رسالة اإلصالح وال زالت وسوف تبقى 
فلقد  واإلنساين  اإلسالمي  العامل  ارجــاء  يف  مدوية 
رصح االمام احلسني  بقوله "... وإن ل أخر	 أرشًا 
وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب 
آمر  أن  أريد   ،أمة جدي رسول الل اإلصالح يف 
باملعروف وأنى عن املنكر")		(،ومن الواضح انه مل 
تشهد ثورة يف التاريخ عرفت بعقائديتها واالستشهاد 
من اجل احقاق احلق، والتفاين اىل هذه احلدود كثورة 
التشيع  فانترش  أكلها  أتت  وقد   ،احلسني اإلمــام 
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املعمورة، وظهور دعوته وتوسعها  بقاع  يف كثري من 
الطف،  فاجعة  احياء  بسبب  كان  انام  الزمن،  بمرور 
بقية  منها عىل  واالنفتاح  ذلك،  الشيعة عىل  وإرصار 

مناسبات أهل البيت وعىل ثقافاهتم)		(. 

ومما الشك فيه أن من أخطر احلروب التي تواجه 
عقيدتنا هي حرب األفكار الناعمة فلم يكن مصطلح 
عىل  االقل  عىل  األذهــان  يف  مألوفًا  الناعمة  احلرب 
نطاق  عىل  تداوله  جرى  ان  اىل  اجلامهريي  املستوى 
واسع، وقد راجت سابقًا مصطلحات كثرية للداللة 
ورأي  فكر  عىل  دولة  فيه  تؤثر  الذي  األسلوب  عىل 
"حرب  منها  نذكر  هلا  معاد  آخــر  شعب  أو  ــة  دول
االرادات،  حــرب  ــاردة،  ــب ال ــرب  احل االعــصــاب، 
حرب املعنويات، احلرب السياسية، الدعاية، حرب 
اإليديولوجيات،  حــرب  واملعتقدات،  الكلامت 
وغسيل املخ والدماغ، احلرب بال قتال، الغزو الثقايف 
مهة  اضعاف  اىل  تؤدي  الناعمة  فاحلرب  والفكري" 

الشباب داخل البلد)		(. 

الناعمة،  احلرب  أخطار  من  التصدي  جيب  لذا 
فــاالول  نوعني  عــىل  يكون  مواجهتها  وأساليب 
واالجتامع  الفرد  ساحة  حتصني  اىل  هيدف  تأسييس 
التي  واالعتقادات  القيم  عن  حقيقي  تعبري  وهو 
أفكار وعقائد  الشخص، فكل جمموعة ذات  حيملها 
وقيم خاصة تعمل وبشكل اساس عىل تربية أتباعها 
اىل  املنتمني  من  حقيقة  ليصبحوا  االمــور  تلك  عىل 
احلؤول  منه  يراد  الذي  هو  والثاين  املجموعة،  تلك 
دون تأثري األساليب التي يستعملها العدو، فيتطلب 

األمر تعدد خمططات العدو والكشف ثم التفكري يف 
طريقة الرد)		(. 

كربالء  أرض  كانت  اذا  عنها  نتحدث  بيئة  فأي 
أفضل من أرض اجلنة: ان أرض كربالء رشفت عىل 

الكعبة)		(، 

والكعبة كــربــال  حــديــث  فمن 

ــة)		(، ــب ــرت ال علو  ــان  ب لكربال 

فمثاًل لو أخذنا دم احلسني ونحن نعلم جيدًا 
يف  مالحمه  تتغري  االنسان  بجسد  تلطخ  اذا  الدم  ان 
يف  قتله  عند  فكان   احلسني اما  حمبذة  غري  صورة 
لواقف  إين  قــال:  نافع  بن  هالل  عن  صــوره،  أمجل 
رصخ  إذ   - اهلل  لعنه   - سعد  بن  عمر  أصحاب  مع 
 صارخ أبرش أهيا األمري فهذا شمر قد قتل احلسني
قال: فخرجت بني الصفني فوقفت عليه وانه ليجود 
بنفسه، فو اهلل ما رأيت قط قتياًل مضمخًا بدمه أحسن 
وجهه  نور  شغلني  ولقد  وجهه  من  أنور  وال  منه، 
الكرامة  وهذه  قتله)		(،  يف  الفكرة  عن  هيئته  ومجال 
برشف  تــرشف  جــون  فهذا  ألصحابه  أعطيت  قد 
الشهادة، فوقف عليه احلسني وقال: اللهم بّيض 
وعّرف  األبرار،  مع  واحرشه   رحيه،  وطّيب  وجهه، 
بينه وبني حممد وآل حممد، وروي عن الباقر عن 
يفوح  أيام  عرشة  بعد  وجدوه  الناس  أن   السجاد

منه رائحة املسك)		(. 

اهلل  طّيب  فقد  الــرتاب  اما  الــدم،  ناحية  من  هذا 
"موضع   :  البيت آل  صادق  قال  فقد  الرتاب  به 
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أضف  اجلــنــة")0	(،  ترع  من  ترعة    احلسني  قرب 
الشفاء وإجابة  الطني مصدرًا من مصادر  فقد جعل 
عّوض  اهللَّ  أّن  فروي:   ذريته من  واألئمة  الدعاء 
احلسني من قتله أن جعل الشفاء يف تربته، وإجابة 
الدعاء حتت قّبته، واألئّمة من ذّرّيته، وأن ال تعّد أيام 

زائريه من أعامرهم)		(. 

فمسرية الشباب احلسيني اىل أرض كربالء مل يكن 
يطول  التي  بالكرامات  مليئة  أرض  هي  إنام  اعتباطا 
الناس  جتعل  املقدسة  االرض  هذه  فمثل  رشحها، 
ذلك  جيد   احلسني يزور  والــذي  هبا  تام  تعلق  يف 
به،  تعلقه  زاد  زار احلسني  فيه فكلام  واضحًا الخفاء 
لذا عىل الشباب احلسيني ان يكون عىل وعي تام وان 
الشعائر  وتأدية  الزيارة  والوقار عند  السكينة  حترضه 

هلم  قدوة  ويكون  اآلخرون  به  يتأسى  حتى  املقدسة 
فتحيطهم اهليبة والوقار والرشف املتعال.

ومهام يكن من أمر فان الباري عز وجل أراد ملسرية 
احلسني البقاء واخللود، ومهام اجتهد أئمة الباطل 
منها بيشء،  ينالوا  لن  احلسينية  الشعائر  من  النيل  يف 
خالل  من  ثقافاهتم  وزيادة  الواعي  شبابنا  فتحصني 
التبليغي بني  الندوات واملؤترات وزج اجلانب  عقد 
يعزز من صمودهم ويفشل خمططات  صفوفهم كي 
أفكارها  وتــعــدد  أنواعها  اخــتــالف  عــىل  ــداء  االعـ
الصابر  املؤمن  للشباب  ليبقى شبابنا قدوة  املسمومة 
الشعائر  حتيا  فبهم  اإليــامن  بسالح  املتسلح  الواعي 
وتزدهر  سامؤنا  لتسمو  واخليانة  الغدر  رياح  وتزول 
هتوي  الناس  أفئدة  اهلل  جعل  من  اىل  بوالئنا  أرضنا 

اليهم.

الف�شل الثاني:�شر عظمة الإمام الح�شين وربط البعد الثقافي والفني بالموروث الح�شيني وزيارة الإربعين 
لزيادة الثقافة والوعي وابراز الدور الريادي لدى ال�شباب في تقديم الخدمات والمحافظة على البيئة

المبحث الأول: �شّر عظمة الإمام الح�شين

فمن   احلسني اإلمــام  حيملها  مجة  كرامات 
عن  "روي   اهلل رسول  فيه  قال  وقد  مثله؟ 
أيب عبد اهلل احلسني أنه قال: أتيت يومًا جدي 
جالسًا  كعب  بن  ُايب  فرأيت   ،اهلل ــول  رس
الساموات  زين  يا  بك  مرحبًا  فقال جدي:  عنده، 
أحد  وهل  اهلل!  رســول  يا  ُايب:  فقال  واألرض! 
 سواك زين الساموات واألرض؟ فقال النبي
يا ُايب بن كعب والذي بعثني باحلق نبيًا، إن احلسني 

األرض  يف  هو  مما  أعظم  الساموات،  يف  عيل  بن 
احلسني  إن  العرش:  يمني  عن  مكتوب  واسمه 

مصباح اهلدى وسفينة النجاة")		(. 

ولعل رس خلود ثورة احلسني اخلالدة كوهنا من 
علة بقاء اإلسالم فاالسالم حممدي الوجود حسيني 
البقاء، فقد ضحى رسولنا الكريم بكل غال ونفيس 
وحتمل أذى قومه وسخريتهم منه حتى قال"ما 
من  قومه  انتشل  حتى  ــت")		(  أوذي مثلام  نبي  أوذي 
الساطع  املحمدي  االسالم  نور  اىل  الباطل  ظلامت 
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ليكون رمحة للعاملني يف مشارق االرض ومغارهبا. 

ثم استطاعت بنو أمية ان تستلم دفة احلكم لتعيث 
 احلسني وجود  فكان  وخرابًا  فسادًا  االرض  يف 
الدنيا  حب  اال  ترى  ال  التي  أعينهم  يف  شوكة  يمثل 
عىل  بدمه  ينترص  ان  فاستطاع  والرياسة  والسلطة 
حتى  قاتلهم  بل  اليها  يأبه  مل  التي  وعّدهتم  سيوفهم 
البالد  به اهلل  بعياله وقرابته وأصحابه ليحيي  ضحى 

والعباد.

وكان لشباب الركب احلسيني دور ال خيفى كعيل 
االكرب والقاسم وأيب الفضل العباس وأيب ذر وجون 
معركة  بدمائهم  رسموا  قد  عوسجة  بن  ومسلم 
فكانوا  البقاء  احلسينية  الوجود  املحمدية  اإلصالح 
للمصلحني  وطريقًا  لالحرار  ومنارًا  وقدوة  أسوة 
صالح  خلف  تبعهم  ثم  والعدل  احلرية  وطــالب 
أقاموا املجالس احلسينية وأحيوا الشعائر الدينية فال 

يزال قتل  احلسني حرارة يف قلوهبم لن تربد أبدًا.
والفني  الثقافي  البعد  ربط  الثاني:  المبحث 
لزيادة  الربعين  وزيارة  الح�شيني  بالموروث 

الثقافة والوعي لدى ال�شباب 

الشعائر احلسينية مل تأت من فراغ وال هي طارئة 
النبوة  عرص  يف  جذور  هلا  كانت  الشعائر  هذه  وانام 
عامل  يف  وظله  شبحه  االنبياء  بعض  رأى  فقد  فمثاًل 
االشباح والظالل بل رؤيته يف عامل القدس، كام اتفق 
ذلك آلدم ع حني شاهد الذر يف عامل الذر، فمثل له 
  ابراهيم رأى  وملا  لذلك)		(،  فبكى  قضية كربالء 
ملكوت السموات واالرض، رأى االشباح اخلمسة 

حتت العرش فأبكته رؤية اخلامس)		(، كام ان الرسول 
اخلاتم عندما اخربه جربئيل عن ما سيجري 
املطلب،  عبد  بنت  صفية  فعن   ،احلسني عــىل 
قالت: ملا سقط احلسني من بطن أمه، فدفعته إىل 
النبي، فوضع النبي لسانه يف فيه، وأقبل احلسني 
عىل لسان رسول اهلل يمصه، فام كنت أحسب رسول 
اهلل يغذوه إال لبنًا أو عساًل... فقبَّل النبي بني عينيه، 
هم  قومًا  اهلل  لعن  ويقول:  يبكي  وهو  إيل،  دفعه  ثم 
قاتلوك يا بني. يقوهلا ثالثًا، قالت: فقلت: فداك أيب 
بني  من  الباغية  الفئة  بقية  قال:  يقتله؟  ومن  وأمي، 

أمية )لعنهم اهلل()		(.

لطمت  فقد   احلسني عىل  والتطبري  اللطم  اما 
فسالت  املحمل  مقدمة  يف  رأسها   زينب السيدة 
منها الدماء، ففي بعض الكتب املعتربة روى مرسال 
عن مسلم اجلصاص، قال دعاين ابن زياد عليه اللعنة 
الكوفة  ضجت  فلام  بالكوفة  االمــارة  دار  الصالح 
بالبكاء وقالوا قد جاء برأس اخلارجي ابن زياد "... 
جبينها  فنطحت  أخيها  رأس  فرأت  زينب  فألتفت 
بمقدم املحمل، حتى رأينا الدم خيرج من حتت قناعها 

وأومأت اليه بخرقة ودعت تقول:

اســتــتــم كماال لــمــا  ــالالً  ــ ه يــا 

غروبا)57(. فأبدى  خسفه  غاله 

ال خيفى ان اقامة املواكب احلسينية وتوزيع الطعام 
هلا  كانت  الزائرين  وخدمة  الناس  عىل  ــرشاب  وال
فلم  السنني  مدى  عىل  تطورت  ثم  بسيطة  بدايات 
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امتدت اىل ان أهل  املواكب احلسينية بل  تقترص عىل 
قلوهبم  يفتحون  الزائرين  مجوع  به  تر  الذي  البلد 
عىل  ــرص  واحل الزائرين  الستقبال  بيوتاهتم  قبل 
مجوع  يرى  فعندما  أجلهم،  من  والنفيس  الغايل  بذل 
الناس  إقدام  الزاحف نحو مسرية األربعني  الشباب 
عزيمتهم  تزداد  واطفاالً  نساًء  وشبابًا،  شيبًا  مجيعًا 
من  واالستفادة  العطاء  وافر  تقديم  عىل  وحرصهم 
القصص التي تروى عن خدمة احلسني ع ليستفيدوا 
جيب  كام  االيــامن،  بنور  ويتنوروا  عطائها  فيض  من 
الزيارة  خلدمة  يسخره  ان  فكرًا  حيمل  من  كل  عىل 
اجلامعي  فاالستاذ  انتامءاهتم  توسع  عىل  احلسينية 
لرشح  حمارضاته  وقت  من  جــزءًا  خيصص  ان  عليه 

أو  كتاب  تأليف  أو  املعطاة  احلسينية  الثورة  مبادىء 
عمل الندوات واملؤترات واملجالس الثقافية ودعوة 
او  احلوزة  اساتذة  اما  حلضورها،  خصوصًا  الشباب 
بني  والثقافة  الوعي  يبثوا  ان  الدينية  العلوم  طالب 
صفوف اخواهنم ليتسلحوا بمبادىء الثورة احلسينية 
عىل  كل  الفاعلة  واملشاركة  املسري  اىل  الذهاب  أو 
القاء  وبعدها  اجلامعة  صالة  كإقامة  امكانيته  حسب 
املسرية  يف  الشباب  مشاركة  رضورة  يف  ــارضة  حم
احلسينية واستلهام العرب والدروس منها بربط املايض 
باحلارض وتعزيز املايض املوروث وتطويره خصوصًا 

مع تطور التكنولوجيا والعلم احلديث. 

الف�شل الثالث: ابراز الدور الريادي لدى ال�شباب في تقديم الخدمات والمحافظة على البيئة،والبعاد 
الم�شتقبلية لزيارة الربعين وال�شتراتيجية المقترحة لن�شيابية الركب الح�شيني

المبحث الول: ابراز الدور الريادي لدى ال�شباب 
في تقديم الخدمات والمحافظة على البيئة 

اإلمــام  قــرب  استثنائية  آشـــوري  الباحثة  ــرى  وت
ورضحيــًا  شاخمًا  معلاًم  بقائه  جهة  من   ،احلسني
زاهرًا، فكتبت أنه "مل نر يف أي زمن أرتاالً من البرش 
تتقاطر عىل قرب من قبور األنبياء، املوجودة يف العراق 
أيام  من  يوم  أي  يف  وال  وإيــران،  وفلسطني  والشام 

السنة")		(.

تقع  أن  قبل  كانت  األربعينية  الزيارة  أن  وكام 
سيد  فإن  األنبياء،  من  عدد  عن  روايات  يف  حارضة 
بخلود  األمــني،  الصادق  وهو  وعــد،   األنبياء

الدهر،  أبد  األربعني  زيارة  ومنه  احلسيني  احلضور 
زين  لــإلمــام   زينب موالتنا  روت   فعنه
"مايل أراك جتود بنفسك يا بقية جدي   :العابدين
وأيب وإخويت؟ فقلت: وكيف ال أجزع وأهلع، وقد 
وأهيل  عمي  وولد  وعمومتي  وإخويت  سيدي  أرى 
ال  مسلبني،  بالعراء  مرملني  بدمائهم،  مرضجني 
وال  أحد،  عليهم  يعرج  وال  ــوارون،  ي وال  يكفنون 
واخلزر،  الديلم  من  بيت  أهل  كأهنم  برش،  يقرهبم 
فقالت: ال جيزعنك ما ترى فو اهلل إن ذلك لعهد من 
ولقد   ..." وعمك  وأبيك  جدك  إىل   اهلل رسول 
أخذ اهلل ميثاق اناس من هذه االمة ال تعرفهم فراعنة 
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هذه االرض، وهم معروفون يف أهل الساموات أهنم 
وهذه  فيواروهنا،  املتفرقة  االعضاء  هذه  جيمعون 
لقرب  علاًم  الطف  هلذا  وينصبون  املرضجة،  اجلسوم 
أبيك سيد الشهداء ال يدرس أثره، وال يعفو رسمه، 
الكفر  أئمة  وليجتهدن  ــام  واالي الليايل  كــرور  عىل 
وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه، فال يزداد أثره إال 

ظهورًا، وأمره اال علوًا...")		(.

لذا ففي كل عام، تبني الوقائع إن لزيارة األربعني 
عىل  وحتثهم  الناس،  حتشيد  يف  هائلة  معنوية  قــوة 
املعروف،  وصنع  اخلري  وفعل  وخلقًا،  تقى  االرتقاء 
فاعاًل  إصالحيًا  عاماًل  األربعيني  احلدث  يكون  لذا 
عمل  من  البــد  املستقبل،  يف  وأكــرب  أوســع  بشكل 
املستقبل  رسم  أن  السيام  بنزاهة،  ومثابرة  بتنظيم، 
علم له قوانينه ورجاله، فإن علم املستقبل ُيعد اليوم 
من العلوم املهمة، ملا يوفره من رؤية شاملة تضع يف 
وحقائق  ناجحة  وجتارب  التاريخ  معطيات  حساهبا 
إىل  للوصول  احلارض  تغيري  آليات  تبني  كام  علمية، 
مستقبل واعد، يقول اإلمام الشريازي يف هذا الشأن: 
يف  املستقبل  نحو  ورسيعة  قوية  حركة  العامل  "يشهد 
كافة أوجه احلياة، وهذه احلركة تفرض تغريًا شديدًا، 
فيجب أن نكيِّف أنفسنا مع هذا التغيري حتى نمتلك 
ناصية املستقبل، خصوصًا إذا كان مضمون املستقبل 
املستقبل  مواكبة  وإن  حارضنا،  عن  جذريًا  خمتلف 
السليم،  والتخطيط  االحــتــامالت،  رصــد  عرب  تتم 
والقرارات الصائبة التي يّتخذها رّواد األمة وعلامؤها 
والزراعة  والطب  اهلندسة  اختصاصات  خمتلف  يف 
والصناعة حتى يأيت البناء متكاماًل من حيث تكوينه" 

واملــال  الوقت  هيــدر  عبث  ختطيط  بال  العمل  فــإن 
إال  منه  ُيقصد  ال  عماًل  سيكون  ألنه  والطاقات، 
ذاته، وإذا مل يكن العمل ضمن خّطة مستقبلية، فإنه 
يتحول إىل فوىض، وسيكون حتت طائلة أحداث غري 

متوقعة، كام جيعله رهينة ما يكيده األعداء)0	(. 

رئيس  كمقّوم  املستقبل  استرشاف  أمهية  ورغم 
يمكن  ال  ــه  وأن هنضة،  صناعة  أو  تغيري  ــداث  إلح
إذا كان  ألي مصلح أن يساهم يف حتقيق هدف، إال 
وجود  ُيالحظ  ال  ذلك  رغم  مستقبلية،  رؤية  يملك 
األربعينية،  بالزيارة  يتعلق  فيام  مستقبلية  إسرتاتيجية 
برؤية  احلارض  بناء  هيدف  عمل  وجود  يتضح  مل  بل 
مستقبلية، فإضافة إىل حمدودية العمل التبليغي الذي 
التذكري  يكفي  وخلقًا،  وفقهًا  ورعًا  بالزائر  يرتقي 
كربالء  مدينة  يف  احلياتية  اخلــدمــات  بــأزمــات  هنا 
واملحافظات املجاورة هلا بل يف عموم العراق، إضافة 
اىل معوقات العمل السياحي واالستثامري واملرصيف، 
الذي  األمني  الواقع  كام  والبيئة،  الصحة  ومشاكل 
عن  واحلديث  وتطوير،  وتنمية  إصــالح  إىل  حيتاج 
احتياجات مدينة زيارة األربعني وعراق أهل البيت، 

حديث مرير ويطول)		(. 

ولعل االهتامم بشؤون البيئة أمر حديث ال جياوز 
عمره قرنًا من الزمان؛ إذ بدأ منذ انتهاء احلرب العاملية 
أننا نجد أن  البرشية، إال  املدمرة عىل  آثارها  وحصد 
عىل  املحافظة  جوانب  تناول  قد  اإلسالمي  الترشيع 
البيئة بكل أبعادها املعارصة منذ أكثر من أربعة عرش 

قرنًا)		(.
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هذا  يف  بغيته  جيد  اإلسالمي  الفكر  يف  فالباحث 
والسنة  الكريم  القرآن  أسسه  وضع  الذي  املوضوع 
النبوية املطهرة، كذلك تناول املنهج اإلسالمي كل ما 
يتعلق بمعاجلة مسؤولية الفرد واملجتمع عن األرضار 
التي حتدث للبيئة باعتبارها من أهم املوارد التي َمّن 
اهلل تعاىل هبا علينا، وهو ما يؤكد صالحية هذا الدين 
القيم لتلبية احتياجات املجتمع البرشي يف كل زمان 
الترشيعي  اإلعجاز  أوجه  من  وجهًا  وُيعد  ومكان، 
الذي جيب أن يكشف عنه للعامل املتقدم ليعرفوا قدر 

هذا الدين وعظمته)		(.

بأمر  املعارصة  الوضعية  الترشيعات  اهتمت  وقد 
وتناولته  والدويل،  املحيل  املستوى  عىل  مؤخرًا  البيئة 
املنظامت الدولية حتى أصبحت اآلن شاغل املجتمع 
ناحيتني:  من  هائلة  جتاوزات  حدوث  بسبب  املتقدم 
التلوث البيئي الذي هيدد اإلنسان ويسبب األمراض 
واإلرساف  املحيطة،  البيئة  تــدمــري  إىل  ــؤدي  ويـ
هيددها  مما  املتاحة  الطبيعية  املـــوارد  استخدام  يف 

بالنفاد)		(. 

لذا يتهدد البيئة املعارصة يف مجيع أنحاء العامل عدة 
واملاء،  اهلــواء،  يشمل:  الذي  التلوث  أمهها  أخطار 
من  الرغم  عىل  بالذكر  اجلدير  فمن  وغريه،  والنبات 
وقابلياهتا  بسيطة  كانت  احلسينية  اخلدمة  بدايات 
حمدودة اال اهنا مل تسجل خرقًا من خروقات التلوث، 
بأي  يسبب  مل  انه  اال  دخانًا  محل  وان  حتى  فاهلواء 
مرض يذكر بل هنالك من استنشق هذا اهلواء وشفي 
 املاء فمبارك بذكر عطش احلسني اما  من مرضه، 

عند تناوهلم له وكيف حرم ابو عبد اهلل من رشبه ال 
لذنب اقرتفه اال انه رفض ان ينزل عىل حكم الطاغية 
يزيد، ومع مرور الزمن تطورت أساليب توزيع املياه 
واعداد الطعام للزائرين القادمني من شتى بقاع العامل 
وبث احلرص لدى الشباب الواعي يف املحافظة عىل 
ادوات  تنظيف االماكن بكل  البيئة من خالل  نظافة 
والشباب  ــامن،  االي من  فالنظافة  املتاحة  التنظيف 
يعمل  أو  هبا  يمر  التي  االماكن  عىل  حريص  املؤمن 

فيها خدمة للزائرين. 

ان  احلسيني  الركب  شباب  يبلغ  ان  جيب  كام 
وعيه  دليل  والبيئية  الصحية  باالرشادات  التزامه 
اإليامين حتى يتالشى التلوث البيئي أو االرساف يف 
خطرًا  هيددان  ال  وكالمها  الطبيعية  املوارد  استخدام 
ألهنا  االرض  هذه  اهلل  حفظ  فقد  كربالء  ارض  عىل 
يسري  من  كل  حفظ  كام  وديمومته  االسالم  بقاء  رس 
الشباب  وأهلم  وضاعفه  عمله  اهلل  بارك  بل  عليها 

مزيدَا من الصرب والسؤدد.

المبحث الثاني: البعاد الم�شتقبلية لزيارة 
الربعين وال�شتراتيجية المقترحة 

لن�شيابية الركب الح�شيني

املسرية احلسينية باقية وشاخمة يف عطائها كل حني، 
لكن نحن بحاجة لوضع ابعاد مستقبلية واسرتاتيجية 
احلسيني من خالل  الركب  املعامل النسيابية  واضحة 

النقاط اآلتية:

عىل . 	 وأيرسها  للزائرين  اخلدمات  أفضل  تقديم 
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املستوى املادي واملعنوي باستثامر الطاقات الشبابية 
لإلستفادة يف املجاالت الفكرية والثقافية والتبليغية 
واخلدماتية والصحية مما يأمن لنا نجاح هذه املسرية 
توفري  يف  يكمن  فاملادي  اإلمكان،  قدر  وتطويرها 
واستثامر  اهلائلة  املسرية  هلذه  الكافية  املالية  املوارد 
يأمن  مما  الزائرين  خدمة  لغرض  الشبابية  الطاقات 
منها  املسرية وتطويرها قدر اإلمكان  لنا نجاح هذه 
هلم  واالطمئنان  الراحة  سبل  وتوفري  الطعام  اعداد 
وتيسري حركتهم ذهابًا وأيابًا علاًم ان املآرب احلالية 
االستفادة  الزائر  يستطيع  ال  عشوائية،  كربالء  يف 
قديمة  مآرب  أهنا  كام  التنظيم  من  خالية  ألهنا  منها 
مفتقرة اىل أبسط الوسائل احلديثة ملعرفة اجتاه املسافر 
اإلمهال  يف  يكمن  ذلك  ولعل  يريد،  مكان  أي  اىل 
احلكومي لكافة مرافق الدولة، والبد من االستفادة 
من الوسائل االلكرتونية كخدمات االنرتنت لضامن 

تواصل الزائرين مع متعليقهم.      

البد من تعريف مجيع الزائرين ان اهلدف من املسرية . 	
الضعفاء  الذل واخلنوع وإذالل  احلسينية هو رفض 
مع  يتعاملون  الذين  اجلائرة  السلطات  قبل  من 
والتعذيب،  والقتل  االضطهاد  أنواع  بكل  رعيتهم 
الشباب  قبل  تدار من  الظلم  الثورات ضد  وأغلب 
فمن حقهم ان يرسموا طريقهم يف احلياة اذا كان ال 
يتعارض مع االسالم القويم والقانون السليم، فهم 

يصبحون ويمسون قدوة لآلخرين.

اإلصالح منهج عظيم خطه اإلمام احلسني وأهل . 	
بيته وأصحابه رافضًا النزول عىل بيعة الطاغية يزيد 
وحتمل تبعات ذلك مهام كانت النتائج قاسية، والبد 
 احلسني نارصوا  ممن  الصالح  السلف  اختاذ  من 
الثائر وهم بدورهم سيكونون قدوة  قدوة للشباب 

تتابع األدوار، وهذا ما حصل فعال  ملن بعدهم أي 
عندما ألتقى املسلمون من شتى بقاع العامل ورأوا بأم 
أعينهم حجم املسرية احلسينية بأصوهلا وتفصيالهتا 

املتعددة التي التعد وال حتىص.

البد من دراسة سبل نجاح مسرية اإلربعني وتعزيزها . 	
حصلت  التي  االخفاقات  كافة  دراسة  وفق  وذلك 
لرفد  عمل  خطة  اعداد  يتم  لكي  املاضية  السنني  يف 
إال  حيصل  ال  وهذا  النجاح  مقومات  بكل  احلارض 
من التحام اجلهود لكافة القائمني والعاملني يف هذه 
املسرية، فالتخطيط الناجح واملتابعة اهلادفة ومن ثم 
كفيلة  سبال  يمثل  الدؤوب  اجلاد  بالعمل  املبارشة 
قادرة عىل وضع بصامت النجاح لتكون منهجا لكل 
وحماولة  والبغي  الظلم  ضد  واملجاهدين  الثائرين 
الشعوب والنيل من حرياهتا وكراماهتا،  كام  أذالل 
كفاءات  وجود  من  استفادة  أيام  االستفادة  يمكننا 
يمكن  االسرتاتيجي  التخطيط  يف  متمكنة  عراقية 
إلسرتاتيجية  جديدة  مالمح  لرسم  هبا  االستعانة 
اإلعالمي  اجلانب  مع  متزامنًا  ويكون  الزيارة  إدارة 
الذي هيدف اىل ابراز الدور الريادي ملسرية االربعني 

الشاخمة، وهذا ما نجده قد تطور بشكل ملحوظ. 

الخاتمة

بعد هذه الرحلة املمتعة يف شباب الركب احلسيني 
اسوة وقدوة قد توصلنا اىل مجلة من النتائج هي اآليت: 

وهم . 	 بالفتية  عليهم  اهلل  حكم  الكهف  أصحاب 
فان  وهكذا  بإيامهنم،  فتية  اهلل  فسامهم  شيوخ 
الفتية  فهم  احلسيني  الركب  يف  شارك  من  كل 
النظر  بغض  بااليامن  مثقلني  بصرية  ذوي  الهنم 
التي  االبل  هي  الركاب  ومعنى  أعامرهم،  عن 
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يسار عليها، اما الركب احلسيني فهم من ركبوا 
االقدام  عىل  مشيًا  الصعاب  وحتدوا  االخطار 
وهو افضل واصدق تعبري لقصد زيارة أيب عبد 
كلمتان  فهام  والقدوة  األسوة  معنى  واما  ع،  اهلل 
والعكس  القدوة  بمعنى  فاألسوة  واحد  ملعنى 

صحيح. 

جيب ان يتحىل الشباب احلسيني بالثقافة والوعي . 	
للدفاع  وقدرهتم  حصانتهم  يف  مهامن  ألهنام 
الدين  هدم  ألغراض  تسخريهم  يريد  من  ضد 
والقضاء عىل العقيدة اإلسالمية ببث اإلشاعات 

وترويج الفتن والشبهات. 

الفاعل . 	 دورهم  هلم  الشباب  ان  البحث  دلني 
االربعني  وزيارة  عمومًا  الدينية  املناسبات  يف 
وتثوير  طاقاهتم  حتريك  جيب  لذا  خصوصًا 
والتقدم  بالتطور  تشبثًا  أكثر  وجعلهم  أفكارهم 

واالنتاج واالبتكار. 

احلفاظ . 	 واهلامة  الرضورية  الدولة  واجبات  من 
املناسبة  الفرص  اجياد  خالل  من  الشباب  عىل 
لالستفادة من طاقاهتم املتنوعة واملتعددة وتتعامل 
والرتهيب،  الرتغيب  أثنني  بجانبني  معهم 
فالرتغيب تشجعيهم وترغيبهم وتكريم وحثهم 
احلسينية  املسريات  يف  الفاعلة  املشاركة  عىل 
األصعدة،  مجيع  عىل  العون  مصادر  وتقديم 
جتاههم  مسؤولياهتا  عن  الدولة  تنصلت  واذا 
كاالعتامد  اخرى  وسائل  اىل  االلتجاء  فعليهم 
عىل املتربعني واملتطوعني خلدمة املسرية احلسينية 
وكافة املؤسسات الدينية واخلدمية واالقتصادية 
التصدي  فيجب  الرتهيب  جانب  واما  وغريها، 

بالدين  املساس  نفسه  له  تسول  من  كل  وردع 
وأصوله الرفيعة.

السبل . 	 أهم  االرادة من  وامتالك  باهلدف  االيامن 
القدوة  وجعله  احلسيني  الركب  شباب  لكسب 
املجتمع  بناء  يف  عليها  يعتمد  التي  الصاحلة 
خالل  من  الدولة  مرافق  وكافة  واملؤسسات 
وسنة  الكريم  بالقرآن  الوثيقة  عالقتهم  تعزيز 
يؤهلهم  مما   املعصومني واالئمة   النبي
يتأسى هبم اآلخرون وينظرون  ان يكونوا قدوة 

اليهم بكل هيبة ووقار. 
تتطابق . 	 ممن  يكونوا  ان  جيب  املجتمعات  قدوة 

اآلخرون  هبم  يتأسى  حتى  أفعاهلم  مع  اقواهلم 
يبتغونه  ما  اىل  ليصلوا  هدهيم  عىل  ويسريون 
ويؤمنوا بام حيملونه من عقيدة حقة ومنهج قويم 

الشباب . 	 يروون  ان  ويرعبهم  الطغاة  يثري  مما 
قبلة  نحو  صادقة  بخطى  يسريون  احلسيني 
الرعب  يصيبهم  اهلل احلسني ع  أيب عبد  االحرار 
القضاء  الطرق  بشتى  فيحاولون  واخلوف 
من  والسؤدد  بالعز  الشاخمة  املسرية  هذه  عىل 
واالستقصاء  واملطاردات  االعتقاالت  خالل 
والسيارات املفخخة وزرع الفتنة واثارة النعرات 
االسالمي  الصف  لتمزيق  واملذهبية  الطائفية 

وتفرقة ابنائه. 
دلني البحث عىل ان شبابنا قد حتلوا بمرتبة عالية . 	

من سعة الصدر واالستقامة لينالوا رشف القدوة 
واالسوة بدءًا بأصحاب ايب عبد اهلل ع وابنائه من 
اىل كل من يضع  وأقربائه حتى تصل  بيته   أهل 
املسرية  الداء  فينطلق  املسؤولية  موضع  نفسه 
مبلغ  أو  موكب  يف  خادمًا  أكان  سواء  احلسينية 
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أو أي مشاركة أخرى  بامل  أو متربع  أو خطيب 
خلدمة املسرية احلسينية فاهلل عز وجل ينظر اليهم 
بعني الرضا واألئمة يرّسون بأعامهلم وهم يرون 
اتباعهم يعظمون شعائر اهلل، فيضمرون هلم كل 
احلب والتقدير ويضحون بكل غال ونفيس من 
أجل ديمومة املسريات احلسينية ودوامها واملسري 
اليها بأعىل درجات التأهب والعدة لنيل املراتب 

العالية عند رب االرباب ومسبب االسباب. 
جيب ربط املايض باحلارض واملستقبل املوعود أي . 	

ختلو  فال  بالغيب  بااليامن  احلسينية  املسرية  ربط 
لساخت  منها  خلت  ولو  احلجة،  من  االرض 
مصلح  من  يوما  هلا  والبد  باهلها،  االرض 

ليمألها عدالً كام ُملئت ظلاًم وجورًا. 
برضورة . 0	 الوطنية  اهلوية  تعزيز  من  البد 

وسعيهم  وايامهنم  واملجتمعات  األمم  صالح 
واالقتصادية  السياسية  األمة  شؤون  لصالح 
واالجتامعية والدينية وعدم املساومة عىل مبادئها 

والدعوة اىل احقاق احلق وازهاق الباطل. 
للغة . 		 أسس  من  أول  أن  وبرصاحة  أقوهلا 

الكريم  بالرسول  بدءًا  ع  البيت  آل  هم  احلوار 
قدر  عىل  الناس  كلموا  قال  عندما   حممد
وقد  أحسن،  هي  بالتي  جيادلوهم  وان  عقوهلم، 
استطاعت هذه العبارات القيمة أن تؤيت أكلها يف 
كل حني من ترغيب الناس وكسبهم للدخول يف 
االسالم عامة والتشيع خاصة من خالل تعامل 
السيئة  ورد  احلسنة  املعاملة  ع  البيت  آل  اتباع 
واالمانة  الصالة  تأدية  عىل  واحلفاظ  باحلسنة 
قومياهتم  عن  النظر  بغض  الناس  ومعاملة 

ومذاهبهم املتعددة.

الناعمة واساليب مواجهتها . 		 االفكار  حرب 
اىل  هيدف  تأسييس  فاالول  نوعني  عىل  يكون 
منع  والثاين  واالجتامع،  الفرد  ساحة  حتصني 
العدو من بث أساليبه وخمططاته ومن ثم التفكري 
خمططات  نفشل  ان  نستطيع  وهبذا  عليه  الرد  يف 
للنيل  والعدوانية  اهلمجية  واساليبهم  املعتدين 
الفرقة  روح  وبث  والقومية  الوطنية  اهلوية  من 

بينهم لتمزيق وحدة الصف. 
عىل . 		 للزائرين  اخلدمات  تقديم  من  بد  ال 

الزائرين  وتعريف  واملعنوي،  املادي  اجلانبني 
خطه  الذي  االصالح  مرشوع  من  باهلدف 
والبد  واصحابه،  بيته  وأهل   احلسني اإلمام 
الناجح  التخطيط  وفق  عمل  خطة  إعداد  من 
عىل  لنحصل  بالعمل  واملبارشة  اهلادفة  واملتابعة 
السبل الكفيلة القادرة عىل وضع بصامت النجاح 

والتكامل خلدمة مسرية األربعني الشاخمة.
الهوام�ض

القاموس املحيط : الفريوزآبادي/	/		.( 	)

سورة الكهف: اآلية 		.( 	)
الدين ( 	) فخر  الشيخ  البحرين:  جممع  ظ: 

الطرحيي/	/ 			.
الوايف: الفيض الكاشاين/	/ 			.( 	)
ظ: جممع البحرين: الطرحيي/	/			.( 	)
االمايل: الشيخ الصدوق/			.( 	)
الدين ( 	) فخر  البحرين:الشيخ  جممع 

الطرحيي/	/		.
غريب احلديث: ابن سالم/	/		.( 	)
ترتيب اصالح املنطق : ابن السكيت/ 			.( 	)
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العني: اخلليل بن امحد الفراهيدي/	/			.( 0	)
الدين ( 		) فخر  الشيخ  البحرين:  جممع 

الطرحيي/	/		.
العني: اخلليل الفراهيدي/	/			.( 		)
خمتار الصحاح: اجلوهري/	/				.( 		)
لسان العرب: ابن منظور/		/			.( 		)
سورة يونس: اآلية 		.( 		)
األربعني ( 		) زيارة  املعلوماتية  النبأ  شبكة  ظ: 

واملسؤولية الثقافية للشباب،
https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/4311.

املصدر نفسة.( 		)
الفكر ( 		) هنضة  ع:  احلسني  اإلمام  أربعينية 

واملبدأ، رؤى من أفكار اإلمام الشريازي،
https://m.annabaa.org/arabic/imamshirazi/17063.

سورة االرساء: اآلية 	.( 		)
سورة االحزاب: اآلية 		.( 0	)
سورة النساء: اآلية 		.( 		)
اخلالف: الشيخ الطويس/	/		.( 		)
وسائل الشيعة: احلر العاميل/		/			.( 		)
النعامن ( 		) القايض  االخبار:  رشح 

املغريب/	/			.
ظ: أربعينية اإلمام احلسني: هنضة الفكر ( 		)

واملبدأ، شبكة النبأ املعلوماتية، رؤى من أفكار 
اإلمام الشريازي،

https://m.annabaa.org/arabic/imamshirazi/17063.

ظ: اربعينية احلسني هنضة الفكر واملبدأ، ( 		)
النبأ  شبكة  الشريازي  اإلمام  أفكار  من  رؤى 

املعلوماتية، االحد 	 ترشين االول 		0	،

https://m.annabaa.org/arabic/imamshirazi/17063

سورة التوبة: اآلية 	0	.( 		)
سورة العنكبوت: اآلية 	.( 		)
سورة طه: اآلية 		 - 		.( 		)
سورة الشورى: اآلية 		.( 0	)
األمايل: الشيخ الصدوق/			.( 		)
املصدر نفسة.( 		)
املصدر نفسة.( 		)
سورة الفتح: اآلية 		.( 		)
سورة االعراف: اآلية 			. ( 		)
االربعني ( 		) زيارة  املعلوماتية،  النبأ  شبكة 

واملسؤولية الثقافية للشباب،
https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/4311.

اهليثمي/	/			 ( 		) ابن حجر  الزوائد:  جممع 
االربعني  زيارة  املعلوماتية،  النبأ  وشبكة 

واملسؤولية الثقافية للشباب،
https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/4311.

سورة النحل: اآلية 			.( 		)
املحقق ( 		) القرآن:  أحكام  يف  البيان  زبدة  ظ: 

الشيخ  التبيان:  وظ:  االردبييل/			، 
الطويس/	/0		.

سعيد ( 0	) حممد  السيد  الطف:  فاجعة  ظ: 
احلكيم/			.

رسالة ( 		) عاشوراء  املعلوماتية:  النبأ  شبكة 
انسانية ملختلف االديان،

https://m.annabaa.org/arabic/ashuraa/8221.
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مرتىض ( 		) السيد  املدرستني:  معامل 
العسكري/	/0	.

فاجعة الطف: السيد حممد سعيد احلكيم / ( 		)
،			

https://www.alalamtv.net/news/1871242///الدروس

ظ: املستفادة من واقعة كربالء. 

اىل ( 		) اإلسالمية،املدخل  املعارف  مكتبة  ظ: 
احلرب الناعمة،

https://books.almaaref.org/view.php?id=318.

ظ: مدخل إىل احلرب الناعمة، النارش: مجعية ( 		)
اإلصدار:  تاريخ  الثقافية،  اإلسالمية  املعارف 
احلرب  مركز  الكاتب  النسخة:0،   	0-	0		

الناعمة للدراسات،
https://books.almaaref.org/view.php?id=318.

كامل الزيارات/ 			، 			.( 		)
جعفر ( 		) الشيخ  احلسينية:  اخلصائص 

التسرتي/			.
هاشم ( 		) السيد  املعاجز:  مدينة 

البحراين/	/		.
مستدرك سفينة البحار: الشيخ عيل النامزي ( 		)

الشاهرودي/	/			. 
مصباح املتهجد: الشيخ الطويس/			.( 0	)
هداية االئمة: احلر العاميل / 	/ 			.( 		)
(		 ) / البحراين  هاشم  السيد  املعاجز:  مدينة 

.		/	
جعفر ( 		) السيد  السرية:  من  الصحيح 

مرتىض/	/		. 

باقر ( 		) حممد  االنوار:  بحار 
املجليس/		/			.

بحار / 		/ 			.( 		)
األمايل: الشيخ الصدوق / 			.( 		)
اهلل ( 		) عبد  الشيخ   :احلسني اإلمام  العوامل، 

البحراين / 			. 
شبكة النبأ املعلوماتية،( 		)

https://www.annabaa.org/arabic/ashuraa/13188.

كرم ( 		) ومعرفة  وشكره،  اهلل  محد  معرفة  نعمة 
 ،املصطفى مركز  املؤلف:   ، وآالئه  اهلل 
صفحة العوامل الشيخ عبد اهلل البحراين / 			. 

النبا املعلوماتية، زيارة االربعني نظرة ( 0	) شبكة 
اىل املستقبل)		(.

https://www.annabaa.org/arabic/ashuraa/13188

املصدر نفسه.( 		)
املصدر نفسه.( 		)
يف ( 		) البيئة  االسالمي،محاية  االقتصاد  جملة 

االسالم 
https://www.aliqtisadalislami.net/

يف ( 		) البيئة  االسالمي،محاية  االقتصاد  جملة 
االسالم

https://www.aliqtisadalislami.net/.

الم�شادر والمراجع 

- القرآن الكريم خري ما أبتدأ به 

الدراسات . 	 قسم  حتقيق:  الصدوق،  الشيخ  االمايل: 
االسالمية، مؤسسة البعثة، قم، ط	، )				هـ(.

الوفاء، . 	 املجليس، مؤسسة  باقر  االنوار: حممد  بحار 
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بريوت، لبنان، ط	، )	0		ه/ 				م( 

حتقيق . 	 الطويس،  الشيخ  القرآن:  تفسري  يف  التبيان 
العاميل، نرش وطبع،  وتصحيح: أمحد حبيب قصري 

مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط	، )	0		هـ( 

ترتيب إصالح املنطق: ابن السكيت، حتقيق ورشح: . 	
االسالمية،  البحوث  جممع  بكائي،  حسن  حممد 
االستانة  يف  والنرش  الطبع  مؤسسة  مشهد،  ايران، 

الرضوية املطهرة، ط	، )				هـ(. 

اخلصائص احلسينية: الشيخ جعفر التسرتي، النارش: . 	
اعتصام، ط	، )	00	م (. 

اخلالف: الشيخ الطويس، مؤسسة النرش االسالمي . 	
التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، مجادي اآلخرة، 

)	0		هـ( 

االردبييل، . 	 املحقق  القرآن:  احكام  يف  البيان  زبدة 
ملكتبة  البهبوي،  الباقر  حممد  وتعليق:  حتقيق 

املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية - طهران.

رشح االخبار: القايض النعامن، حتقيق: السيد حممد . 	
حسني اجلاليل، مؤسسة النرش االسالمي، قم، ط	، 

)				هـ(.

الصحيح من سرية النبي االعظم  : السيد جعفر . 	
مرتىض، دار اهلادي، بريوت، ط	، )				هـ( 

اهلل . 0	 عبد  الشيخ  احلسني،  االمام  العوامل: 
أمري - قم، ط	،  املهدي،  البحراين، مدرسة اإلمام 

)	0		هـ(. 

عبد . 		 حممد  حتقيق:  سالم،  ابن  احلديث:  غريب 
لبنان،   - بريوت  العريب،  الكتاب  دار  خان،  املعني 
الدكن  آباد  حيدر   - العثامنية  املعارف  دائرة  جلس 

اهلند، ط	، )				هـ(.

مهدي . 		 د  حتقيق:  الفراهيدي،  اخلليل  العني: 
ط	،  السامرائي،  ابراهيم  ود:  املخزومي، 

)	0		هـ(.

دار . 		 احلكيم،  حممد سعيد  السيد  الطف:  فاجعة 
اهلالل، الوفاء، ط	، )				هـ- 		0	م(. 

الفكر، . 		 دار  الفريوزابادي،  املحيط:  القاموس 
دمشق، سوريا، ط	، )	00	- 		0	م(. 

 كامل الزيارات: الشيخ اجلليل جعفر بن حممد . 		
الفيومي،  جواد  الشيخ  حتقيق:  القمي،  قولويه  بن 
النرش  مؤسسة  مطبعة:   الثقافة،  نرش  مؤسسة 

االسالمي، ط	، 				هـ.

لسان العرب: مجال الدين حممد بن مكرم "ابن . 		
منظور".

طروت، . 		 جابخانة  الطرحيي،  البحرين:  جممع 
ط	، )				ش(.

الكتب . 		 دار  النارش:  اهليثمي،  الزوائد:  جممع 
العلمية، بريوت - لبنان، )	0		- 				(.

عبد . 		 أمحد  حتقيق:  اجلوهري،  الصحاح:  خمتار 
الغفور العطار، ط	، )	0		- 				م (.

حتقيق: . 0	 البحراين،  هاشم  السيد  املعاجز:  مدينة 
املعارف  مؤسسة   ، اهلمداين  املوالئي  اهلل  عزة 

االسالمية، قم - ايران، هبمن، ط	، )				هـ(.

العسكري، . 		 مرتىض  السيد  املدرستني:  معامل 
مؤسسة النعامن للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت- 

لبنان، )0			هـ - 0			م(. 
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النامزي . 		 عيل  الشيخ  البحار:  سفينة  مستدرك 
بن  حسن  الشيخ  وتصحيح:  حتقيق  الشاهرودي، 
عيل النامزي، مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة 

املدرسني- قم املرشفة، )				هـ(.

مؤسسة . 		 الطويس،  الشيخ  املتهجد:  مصبح 
)				ه-  ط	،  لبنان،    - بريوت  الشيعة،  فقه 

				م(.

اهلل . 		 كرم  ومعرفة  وشكره  اهلل  محد  معرفة  نعمة 
 .وآالئه: مركز املصطفى

هداية األمة اىل أحكام األئمة: احلر العاميل.. 		

الدين . 		 ضياء  حتقيق:  الكاشاين،  الفيض  الوايف: 
أصفهان،  نشاط  أفست  االصفهاين،  احلسيني 

)	0		هـ(.

آل . 		 مؤسسة  العاميل،  احلر  الشيعة:  وسائل 
البيت إلحياء الرتاث، قم، ط	، )				هـ(.

المواقع اللكترونية والمجالت

واملسؤولية . 	 االربعني  زيارة  املعلوماتية  النبأ  شبكة 
الثقافية للشباب،

https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/4311.

من . 	 رؤى  واملبدأ،  الفكر  هنضة  ع  احلسني  اربعينية 
املعلوماتية،  النبأ  شبكة  الشريازي  اإلمام  أفكار 

االحد 	 ترشين االول 		0	.

	 .https://www.alalamtv.net/news/1871242///

مجعية . 	 النارش:  الناعمة،  احلرب  إىل  مدخل  ظ: 
اإلصدار:  تاريخ  الثقافية،  اإلسالمية  املعارف 
الناعمة  الكاتب مركز احلرب   ،0 النسخة:   ،	0		

للدراسات،
https://books.almaaref.org/view.php?id=318.

اىل . 	 نظرة  االربعني  زيارة  املعلوماتية،  النبا  شبكة 
املستقبل.

https://www.annabaa.org/arabic/ashuraa/13188.

جملة االقتصاد االسالمي،محاية البيئة يف االسالم. 	
https://www.aliqtisadalislami.net/.

انسانية . 	 رسالة  عاشوراء  املعلوماتية:  النبأ  شبكة 
ملختلف االديان،

https://m.annabaa.org/arabic/ashuraa/8221

من . 	 رؤى  واملبدأ،  الفكر  هنضة   احلسني اربعينية 
املعلوماتية،  النبأ  شبكة  الشريازي  اإلمام  أفكار 

االحد 	 ترشين االول 		0	،
 https://m.annabaa.org/arabic/imamshirazi/17063.


