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A من نحر االمام الحسين
تفجرت ينابيع العزة و الكرامة

قد يجد البع�ض ان عملية البناء املجتمعي الي امة هي عبارة من متوالية هند�سية تقوم 
على ا�سا�ض ما مت ر�سمه من قبل املا�سني مع ا�سافة روح الع�سرية على حمتواها اخلارجي 
دون الغو�ض او التعمق يف ا�سلية مفاهيم كل مرحلة وتداعيتها وهذا ما�سبب  تال�سي الكثري 
من احل�سارات واندثارها كونها اعتمدت على مبدا التوارث املعلومات و العقائدي الغري 
دقيق الذي بدوره بات ي�سكل مع�سلة على م�ستوى التطور االن�ساين لذا كان البد من نه�سة 
�ساملة تاخذ على عاتقها بناء مفهوم جديد يعيد لالن�سانية كرامتها امل�سلوبة على مر 
الع�سور التي �سبقت الر�سالة ال�سماوية وقائدها االول الر�سول االعظم )a( فاملتطلع 
اإىل تاريخ االمة يجد انها عانت ماعانت من القبلية العقيمة و التناحر الفئوي دون ال�سعي 
اإىل توحيد ال�سف وخلق حالة من من الرتابط الروحي من اجل هدف ا�سمى هو االمة 
بذاتها وكينونتها فنجد ان الر�سالة املحمدية جاءت لرت�سم بعدا اخر لذلك امل�سطلحة 
ا�ِض َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ من خالل ما�سرح به القران الكرمي )ُكْنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلِل َوَلْو اآَمَن اأَْهُل اْلِكتاِب َلكاَن َخرْيًا َلُهْم ِمْنُهُم امْلُوؤِْمُنوَن 
ُهُم اْلفا�ِسُقوَن(ال عمران )110( وهذا ما حاول الر�سول االعظم )a(تثبيته و  َواأَْكَثُ
ال�سعي اليه خالل �سنني عمره ال�سريف بالرغم من العقبات التي و�سعت له يف طريقه 
من قبل املتخاذلني يف هذه االمة و املتامرين عليها لي�سل بها اإىل بر االمان وحمافظا 
على ذلك بتن�سيب االئمة من بعده لت�ستمر عملية البناء اال�سالمي ال�سحيح ولكن ما ان 
فا�ست روحه الطاهر جند ان تلك االحقاد الدفينة التي لطاملا حاولت امل�سا�ض بكرامة 
االمة وعزتها بداأت بالظهور على م�سرح االحداث من اجل تقويظ ما بناها خالل عمره 
ال�سريف ليت�سدى لها ائمة اخلري و الهدى لتبتداأ مظلومية اهل بيت النبوة )b( منذ 
اول اغفالة للتاريخ ولت�ستمر اإىل يومنا هذا وعند احلديث عن تلك اال�ستمرارية فال بد 
من نتمحور حول حقيقية واحدة هو ذلك املمد الروحي الذي يدفع باالن�سانية لرف�ض 
كل ظلم وا�ستبداد و لنبحث عن مكنوناتها اال�سا�سية و امتداداته فبعد الر�سول الكرمي 
)a( كان امري املوؤمنني )A( هو الراعي الروحي لهذه االمة ب�سهادة اجلميع على 
الرغم من ما القاه من �سيا�سية التغييب و االق�ساء لي�سرب على القذى يف �سبيل ت�سحيح 
منهجية املجتمع اال�سالمي واملحاولة دون انحرافه عن جادة ال�سواب لياأتي بعده االمام 
احل�سن الزكي) A( كم�سروع ا�ستمرارية لذك النهج القومي على الرغم مما ناله من 
جفاء وتخاذل تارة من رعاع هذه االمة وتارة من اقالم التاريخ العقيمة بال�سم لن�سل اإىل 
ذروة تلك املواجهة احلتمية بني احلق و الباطل بني االنحراف التام لهذه االمة و�سياع 
الدين اال�سالمي وبني تثبيت دعائم ذلك الدين ومنحه �سفة ال�سرمدية التي الميكن 
احل�سول عليها اإال عن طريق نه�سة �ساملة ومدرو�سة االبعاد يبقى �سدها يرتدد يف 
ارجاء هذا الكون لذا من البديهي وجود �سخ�سية م�سحية على قدر تلك املهمة العظيمة 
ت�ستطيع ان تعيد لالمة وقارها وكرامتها التي حاول املارقون الق�ساء عليها ومبا ان االمام 
احل�سني )A( �سليل النبوة وامام االمة ووارث االنبياء و املنادي االول باال�سالح )انا 
مل اخرج ا�سرا والبطرا وامنا خرجت لطلب اال�سالح يف امة جدي.....( انربى ليمثل 
قمة الوفاء ملفاهيم الر�سالة االلهية  و املنهجية املحمدية حماوال بث الروح بهذه االمة من 
جديد ودفعها لال�ستمرار يف منهج رف�ض الظلم و الطغيان  و احلفاظ على الكرامة فلم 
يجد بدا من تقدمي منحره ال�سريف ك�سهادة على مدى انحراف هذه االمة باعثا بر�سالة 
على مدى الدهور توق�ض يف النف�ض بوتقة احلرية و العزة ولت�سبح ينبوعا يرت�سف منه 
الثائرون كل معاين الكرامة وهذا ما نحر�ض عليه يف كل عام من خالل ربيع �سهادة هذا 

القمر الزاهر .
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أيام المهرجان
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1 سعب  ل�

روح وريحان تن�ساب عبقا على اريج حميا الطفوف لتعلن ا�سراقة فجر جديد �سفقا ي�ستل �سفائر النور وال�سالم مع 
كل اطاللة خري وب�سرى توؤرخها الذكريات مهرجانا ي�سد رحاله يف كل عام اإىل كربالء االباء لري�سم فرحة الوالدات 
العظيمة واإحياًء لذكرى مولد االإمام احل�سني واأخيه اأبي الف�سل العبا�ض واالمام ين العابدين b وت �سعار )من 
نحر االمام احل�سني A تفجرت ينابيع احلرية و الكرامة( اأقامت االأمانتان العامتان للعتبتني املقد�ستني احل�سينية 
والعبا�سية مهرجان ربيع ال�سهادة الثقايف العاملي ال�سابع للمدة من  �سعبان املبارك 1ه يف العتبتني املقد�ستني 
يف   املقد�سة احل�سينية  العتبة  �سحن  يف  االفتتاح  مبحفل   االأول اليوم  ليزدان  ال�سريفني  احلرمني  بني  ما  ومنطقة 
ال�ساعة اخلام�سة ع�سرًا وبح�سور عدد من الدول االأجنبية والعربية امل�ساركة يف املهرجان و�سل اإىل اأكثمن  دولة 
 كندا ال�سويد املانيا فرن�سا بريطانيا املغرب اجلزائر م�سر تون�ض سوريا� لبنان الكويت ومنها )البحرين
تركيا الهند ايران ال�سنغال غانا �ساحل العاج موريتانيا عمان االردن ال�سني ال�سعودية �سوي�سرا( ف�ساًل عن 

.تلف حمافظات العرا تلف الطوائف واملذاهب ومن الوفود الر�سمية وال�سعبية من
للعتبتني  العامتني  االأمانتني  كلمة  بعدها  جاءت   احلكيم الذكر  من  الآيات  عطرة  تالوة  للحفل  مفتتٍح  خري  ليكون 
)دام  ال�سايف  احمد  ال�سيد  �سماحة  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  العام  االأمني  األقاها  املقد�ستني  والعبا�سية  احل�سينية 
ال�سعر  لتتلوها ق�سيدة  )دام عزه(  �سالح احليدري  ال�سيد  �سماحة  ال�سيعي  الوقف  ديوان  رئي�ض  كلمة  تلتها   )عزه
العربي الف�سيح لل�ساعر جناح العر�سان ثم كلمة الوفود امل�ساركة التي األقاها �سماحة ال�سيخ م�سطفى العاملي من 
لبنان ليكون م�سك اخلتام مع ق�سيدة العالمة احلجة ال�سيخ عبد احل�سني احللي  التي األقاها يف ذكرى والدة 
االإمام احل�سني A �سنة 1ه وقد األقاها نيابة عنه يف هذه املنا�سبة ع�سو ل�ض اإدارة العتبة العبا�سية املقد�سة 

ال�سيد عدنان املو�سوي.
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2 سعب  علأ�

تل� معر

 والوفاء والعقيدة  االإميان  وقوة  الزهو  الها�سمي عطر  القمر  لوالدة 
ولتجديد هذه الذكرى اأريج يعبق يف ف�ساء الطفوف في�سري اأعمال 
ها  اأعد التي  وجنانه  الرحمن  ر�سا  �سوب  خطوات  واملوالني  املحبني 
بالوفود  خا�ض  برنامج  وهو   سباحيًا� برناا  ليت�سمن  للمتقني. 
امل�ساركة متمثال بح�سور املمار�سة العبادية اخلا�سة مبنت�سبي العتبة 
احل�سينية املقد�سة يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف ومن ثم التوجه 
اإىل املكتبة املركزية الفتتاح معر�ض الكتاب لهذه ال�سنة ليليه برنامج 

م�سائي يف ال�سحن ال�سريف للعتبة العبا�سية املقد�سة.
املهرجان  يف  امل�ساركة  بالبحوث  اخت�ض  االنبياء  خامت  قاعة  وعلى 
)دام  اخلر�سان   ساد� حممد  ال�سيد  ل�سماحة  االول  البحث  فكان 
اأ�س�ض النزاهة قراءة يف و�سية لالإمام احل�سني  عزه( وت عنوان 
ت  ببحث  عزه(  )دام  امليالين  علي  ال�سيد  �سماحة  ليليه   A
A وثباته على املباد وو�سوح نه�سته(  عنوان )االإمام احل�سني 
لتبداأ بعد ذلك جل�سة لتعارف الوفود امل�ساركة يف مقر قناة كربالء 
احتفالية  معها  لتتزامن  م�ساءًا  التا�سعة  ال�ساعة  ام  يف  الف�سائية 
ال�سعر ال�سعبي يف العتبة العبا�سية املقد�سة والذي اأحياه موعة من 

ال�سعراء ال�سعبيني.
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�لأم�سية �لسعرة
A �لعب� سل� أ� مل� س يف
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�سة  م�سية
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3 سعب  �ي�

 التحديد االإ�سالمية والعقائدية منها على وجه  للبحوث 
ورد  العقيدة  تر�سيخ  يف   البال واالأثر  العظمى  الفائدة 
ال�سبهات وذلك من خالل اإ�ستجالء احلقائق التي غفلها 
 وللخروج من دائرة اجلدل العقيم اأو تغافل عنها الكثري
 وبالتا  والتدقيق والنقا�ض  البحث  عوامل  اىل  والدخول 
اأو  الطرف  هذا  اأحقية  تثبت  التي  والرباهني  االأدلة  طرح 

عيه.. ذاك فيما يد
ال�سهادة  ربيع  ملهرجان  التح�سريية  اللجنة  اأفردت  لهذا 
والدرا�سات  للبحوث  وا�سعًا  حيزًا  ال�سابع  العاملي  الثقايف 
االإمام  �سخ�سية  تتناول  والتي   واالأكادميية احلووية 
اليها  اأف�ست  التي  والنتائج  واالأ�سباب   A احل�سني 

نه�سته املباركة..
و�سمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان وبح�سور الوفود 
بال�ساأن  واملهتمني  الباحثني  من  كبري  وعدد   امل�ساركة
اأقيمت على  العرا وخارجه.  والثقايف من داخل  الفكري 
ال�سباحية  البحثية  اجلل�سة    االأنبياء  خامت  قاعة 
حممد  ال�سيخ  االإ�سالمي  الباحث  مه  قد ببحث  اإبتداأت 

لبنان(    العليا  اجلعفرية  املحكمة  يف  )امل�ست�سار  كنعان 
بحث  تاله   )احل�سينية النه�سة  )عاملية  عنوان  ت 
املحكمة  )م�ست�سار  �سرارة  احلليم  عبد  ال�سيخ  ل�سماحة 
اإدارة  عام  مدير   )لبنان   العليا  اجلعفرية  ال�سرعية 
التبلي الديني يف املجل�ض االإ�سالمي ال�سيعي االأعلى ت 
عنوان )النه�سة احل�سينية م�سروع بناء االأمة خارج دائرة 
ال�سلطة( لياأتي بعدها بحث اال�ستاذ انطوان بارا بعنوان 
)جميال راأت(... لتبتداأ اجلل�سة امل�سائية يف ام ال�ساعة 
الرابعة ع�سرا ببحث �سماحة ال�سيخ حممد جعفر �سم�ض 
ابعادها  الطف  فاجعة  )ذكرى  بعنوان  جاء  الذي  الدين 
ومبادئها( تاله بحث اال�ستاذ جورج جردا بعنوان )علي 
القاه نيابة عنه احلاج علي  b منارات االن�سانية(  وبنوه 

ال�سفار...
قلوب  يف  مواقعها  تاأخذ  خا�سة  مكانة  الكرمي  وللقراآن 
اليوم  العمال  وختاما  وحمبة  خري  اأم�سية  لتكون  املوالني 
من  موعة  اأحيتها  قراآنية  باأم�سية  احلفل  تكلل  الثالث 

.A القراء يف �سحن اأبي الف�سل العبا�ض
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�لأم�سية �لقر�آنية
يف �لعتبة �لعب�سية �ملقد�سة
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4 سعب  عة�

رمل ةسمل� ل�
يف سية �لعتبة �لعب�سية �ملقد�سة

يبتد اليوم مباركا تزفه �سم�ض ال�سباح معلنة والدة فجر 
امل�ساركة  للوفود  الثناء من خالل جولة  بهي تخطه كلمات 
يف �سحن ابي الف�سل العبا�ض A لت�سم عبري ثنايا هذا 
هذا  ووحدات  اق�سام  على  تطوف  وهي  الها�سمي  املحيا 
واق�سام(.  ومتحف  طوطات  ودار  )مكتبة  من   ال�سمو
ليليها اطاللة منجز جديد ير�سم للعامل معنى الوالء تخطه 
عيون  ي�سر  متحفا  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  ابناء  انامل 
 A الناظرين ليكون حفل افتتاح متحف االمام احل�سني
االنبياء يف  املقد�سة وعلى قاعة خامت  العتبة احل�سينية  يف 
هذا  اروقة  يف  جولة  تلتها  ع�سرا  اخلام�سة  ال�ساعة  ام 

البهاء.. 
االأجواء  ت�سفي  فعاليات  فهي  القراآنية..  االأما�سي  واما 

الروحانية ملهرجان ربيع ال�سهادة العاملي ال�سابع
من �سمن فعاليات مهرجان ربيع ال�سهادة الثقايف ام�سية 
والتي  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  اأقيمت  كرمية  قراآنية 
القراآن  قراء  ا�ستقطب  كبريا  جماهريا  ح�سورا  �سهدت 
 وخارجه الكرمي وامل�ساركني يف املهرجان من داخل العرا

وُتليت خاللها اآيات الذكر احلكيم.
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�مل�سة �لعبة
يف �لعتبة �لعب�سية �ملقد�سة
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�لأم�سية �لقر�آنية
يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة
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5 سعب  ل�سب�

 b ي�ستمر العطاء قراطي�ض ت�سطر لالأجيال فكر اهل البيت
ال�سابع من  ال�سبت  يوم  من خالل جل�سة بحوث �سباحية يف 
خامت  قاعة  على  اأقيمت  حيث   1ه املعظم  �سعبان  �سهر 
�سماحة  فيها  م  قد والتي  االأوىل  البحثية  اجلل�سة  االأنبياء 
ال�سيد عالء املو�سوي بحثًا بعنوان )قل الا�ساألكم عليه اجرا 
اإال املودة يف القربى(. لياتي بعدها بحث الباحث اال�سالمي 
 b ت عنوان )مكانة اآل البيت جميل ابو تراب من �سوريا

واالبعاد النف�سية لبع�ض اخل�سال الزينبية(.
يعطر  اريجا  امل�سك  بختام  توؤذن  وهي  ال�ستار  ترفع  ا�سرعة 
اللقاء املتجدد يف  الدنيا �سذاها لتودع احلا�سرين على امل 
اقيم  ختام  حمفل  خالل  من  الطفوف  ار�ض  على  عام  كل 
احلفل  ليبداأ   1ه املعظم  �سعبان  من  ال�سابع  اليوم  يف 
بتالوة معطرة من اآي الذكر ب�سوت املقر عادل الكربالئي 
املقد�ستني احل�سينية  للعتبتني  العامتني  االمانتني  كلمة  تلتها 
والعبا�سية و التي القاها �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
)دام عزه( االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة تلتها كلمة 
من  امل�سكي  علي  حممد  ال�سيد  القاها  التي  امل�ساركة  الوفود 
�سماحة  كلمة  بعدها  جاء  �سوريا  يف  العلمية  احلوة  ا�ساتذة 
األقاها نيابة عنه ال�سيد  ال�سيد علي ال�سبزواري )دام عزه( 

ار ثم كلمة الدكتور احمد الَعلمي احل�سني  حممد تقي احلج
من اململكة املغربية وداعية ا�سالمي يف فرن�سا.

 االأ�سماع يعطر  الذي  ح�سوره  الوالئي  لل�سعر  كان  وقد 
ق�سيدة  احلكيم  الهادي  عبد  الدكتور  ال�ساعر  القى  فقد 
 ال�سو م�ساعر  وت�سف   A احل�سني  االمام  بحب  تتغنى 
بعدها  لتاأتي   . املنتظر  االمام احلجة  واالنتظار حلفيده 
كلمة امل�ستب�سر ال�سيني ال�ساب )يو�سف تي ون) ثم كلمة 
 ال�سريف حممد علي حيدرة احل�سني من جمهورية ال�سنغال
الفل�سفة  يف  )االأ�ستاذ  بونو  كر�ستيان  اال�ستاذ  األقى  كما 
اال�سالمية من فرن�سا( كلمة �سكر فيها العتبات املقد�سة على 

جميع اخلدمات املقدمة.
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االمني  وع  اخلتام  ويف   
�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( ال�سهادات 
اإ�سافة   امل�ساركة والوفود  ال�سخ�سيات  على  التقديرية 
 واالأجنبية والعربية  العراقية  وال�سحف  االإذاعات  اىل 
 اخلم�ض باأيامه  املهرجان  فعاليات  نقلت  التي  والف�سائيات 
فيه  د  ج�س ن�سيدًا  العقابي  الدين  غياث  الطفل  بعدها  ليقراأ 

حبه لالإمام احل�سني A عنوانه )احل�سيني ال�سغري(.
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إفتتاح المهرجان
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بي ال�ساة
ا سال سو ال�س سراقا

لت�ستمَد   النهار هذا   ُت�ستا اأي�سًا  هي 
لدميومة  و�سببًا   للوجود علًة  نوره  من 
حديث  ماآَل  اأي�سًا  تعلُم  هي   ةاحلركي
�سم�سًا  وال   ..( العظيم   النبي ك�ساِء 
من  فيه  ينطوي  وما   )..م�سيئة
عا�سقًة   احلقيقة �سوَب  ة  النبو ق�سد 
الوقوَف  تطيُل   ر وحيُث   اأ�سبحْت
ثالث  بها  ليمرَّ   مان الزَّ عتباِت  على 
ااه  كربالُء  حينُه  م..  املعظ �سعبان 
�سفحاِت  على  ينعك�ُض  وما   ال�سرو
 والعبقرية  واحلب وِر  الن من  القباِب 

رمدية ادًا يكوُن  قا وال�سَّ والن من العز
ن�سارُكها   بالرتق بطيء  عاٍم  مل�سرية 
باليوِم  لَنحفَل  ب..  الرتق هذا  نحُن 
ن�سارُكها   بالرتق بطيء  عاٍم  مل�سرية 
باليوِم  لَنحفَل  ب..  الرتق هذا  نحُن 
ن�سارُكها   بالرتق بطيء  عاٍم  مل�سرية 

 ربيع القلوِب ربيُع ال�سهادِة والقادمني
باليوِم  لَنحفَل  ب..  الرتق هذا  نحُن 
 ربيع القلوِب ربيُع ال�سهادِة والقادمني
باليوِم  لَنحفَل  ب..  الرتق هذا  نحُن 

ربيع اللقاء.. كلمات دليُل قطاِف ثماِر 
 ربيع القلوِب ربيُع ال�سهادِة والقادمني
ربيع اللقاء.. كلمات دليُل قطاِف ثماِر 
 ربيع القلوِب ربيُع ال�سهادِة والقادمني

 ح�ساب بغري   دخول ُقْل  اأو   اجلنان
ربيع اللقاء.. كلمات دليُل قطاِف ثماِر 
 ح�ساب بغري   دخول ُقْل  اأو   اجلنان
ربيع اللقاء.. كلمات دليُل قطاِف ثماِر 

تاأخذ  فينا..(  قال  و)من   ق�سائُد
ُتفل�سُف   بحوث  الر�سالة خلوِد  ُعمَق 
اأرواح  ر  يعط  وِذكر الربيع..  لوحي  حبًا 
ُتفل�سُف   بحوث  الر�سالة خلوِد  ُعمَق 
اأرواح  ر  يعط  وِذكر الربيع..  لوحي  حبًا 
ُتفل�سُف   بحوث  الر�سالة خلوِد  ُعمَق 

من يفتدونك توا�سيُح اأفئدٍة تعرُج حتى 
ين�سدون  �سيدي  اأتوا  اإليَك  ال�سريِح.. 

A من نحِر االإماِم احُل�سني ال�سعار
ِة والكرامة. رْت ينابيُع احُلريَّ تفج
من نحِر االإماِم احُل�سني 
ِة والكرامة. رْت ينابيُع احُلريَّ تفج
من نحِر االإماِم احُل�سني 

ليكون حفل اإفتتاح املهرجان يف ال�سحن 
 علمائي بح�سور   ال�سريف احل�سيني 
 وخارجه  العرا داخل  من  ور�سمي 
وال�سخ�سيات  الوفود  اىل  اإ�سافة 
العربية  الدول  تلف  من  امل�ساركة 
من  اإعالمية  وبتغطية   واالأجنبية
املقروءة  االإعالم  و�سائل  تلف 

وامل�سموعة واملرئية..

السيد مصطفى عبد الكريم إستهل الحفل معّطراً األسماع بتالوة من كتاب هللا المجيد

28



SHAABAN143229



اأننا  الكرمية  ح�سراتكم  على  يخفى  ال 
اأن  ن�سعى جاهدين مبعونتكم وم�ساندتكم 
  ره اهلل تعاىل جنعل هذا امللتقى الذي ي�س
ر اهلل  اأن جنعله ذا فوائد  وما اأكث ما ي�س
ة تتالقح فيه االأفكار وتتعانق  وعوائد عد
 ويتبادل فيه �سعور املودة فيه قلوب الوالء

نا نح�سل فيه على ما يليعل
 A االإمام احل�سني  التاأمل يف  اإن   اأواًل
 معرفة ويك�سبه   ب�سرية االإن�سان  يزيد 
 لالإ�ستكمال  وم�سرب  للكمال  حمل فهو 
و�سرح �سامخ ينحدر عنه ال�سيل وال يرقى 
اإليه الطري قوته يف ذات اهلل جعلته لغزًا 
منا  الواحد  عا�ض  ولو   اهلل عباد  عند 
ولزاد  فخرًا  لكفاه  اللغز  هذا   فك حماواًل 
 عظمة  ري بل  �ساللة   ري ال  ًا  ري

ونحن باأم�ض احلاجة لهذه العظمة.
دارت  التي  اجلغرافية  امل�ساحة  اإن   ثانيًا
عليها واقعة الطف هي �سغرية باحل�سابات 
التي  الزمنية  املدة  وكذلك   الهند�سية
�سغلتها فهي ال تعدو اأن تكون ب�سع �ساعات 
تلك  من   و �سهر  يف  قائظ  نهار  من 
ال�سهادة ولت  بعد  امل�سافة  لكن   ال�سنة
اىل  ذلك  ت  تعد بل   وا�سعة اأر�ض  اىل 
يف   A يارته  يف  نقراأ  حيث   ال�سماء
اأبا عبداهلل لقد عظمت  يوم عرفة ).. يا 

وعلى  علينا  بك  امل�سيبة  وجلت   يةالر
جميع اأهل ال�سماوات واالأر�ض(.

هذه  عن  نت�ساءل  يجعلنا  املقدار  وهذا 
ال�سماء  باأهل  التي حلت   العظيمة الرية 
ُقتل  وملاذا   ح�سل الذي  ما  واالأر�ض. 
 املباد هي  وما   A احل�سني  االإمام 
 الفقه  االأخال هي  هل   بها جاء  التي 
اأعمق  اآخر  �سيئًا  اأن هناك  اأم   ..ال�سلوك
تدركه  ومل   االأفهام اليه  ت�سل  مل   واأد
الب�سائر ما خال رائحة كية هي رائحة 

الدم امل�سفوح ظلمًا وعدوانًا.
ثالثًا اإن الن�سو�ض ال�سرعية التي ذكرها 
االأئمة االأطهارb يف يارة االإمام احل�سني 
يف  املخ�سو�سة  الزيارات  �سواء   A
جميع  يف  املطلقة  اأو   خا�سة اأوقات 
مادة  فيها  الزيارات  هذه  اإن   االأوقات
 واملفكر الباحث  الإثراء  �ساحلة  وا�سعة 
فاإنها   ال�سرعي ا�ستحبابها  عن  ف�ساًل 
فائقة  وقدرتها   العلم معادن  من  نابعة 
على ت�سليط ال�سوء على االإمام A وال 
لالإ�ستفادة  االأعزاء  االإخوة  يفكر  اأن  باأ�ض 
وقيقًا  �سرحًا  املعريف  الرتاث  هذا  من 

وتاأماًل ..
اإذ اأنها ت�سلح لرتتيب منهجيتنا واأفكارنا 
 ف�سيئًا �سيئًا   A االإمام  من  وتقريبنا 

الت�سوي�ض  نتيجة  خاطئة  فكرة  نتبنى  وقد 
يجعلنا  مما  املفاهيم  وتداخل  الفكري 
االإمام  من  جدًا  بعيدة  م�سافة  على  نقف 
 منه قريبون  اأننا  نح�سب  ونحن   A
فكم من مفهوم اأ�سبحنا نرف�سه ل�سبب اأو 
الآخر وهو مفهوم اأ�سيل وعميق تك�سف عنه 
بالزيارة  املتعلقة  الن�سو�ض  اأمثاله  وعن 

املخ�سو�سة اأو العامة واملطلقة.
اأن البحث  رابعًا يف بع�ض احلاالت نرى 
اأو الق�سيدة   اأو االإلتفاتة الفكرية العلمي 
 منا�سبة اىل  يحتاج  ذلك  كل   ال�سعرية
ولعل هذا التجمع الكرمي يف اأر�ض كرمية 
خري  هو   ء اأجال ذوات  ومن  ومعطاء 
اإلتفاتة  اأو  علميًا  بحثًا  نقراأ  الأن  منا�سبة 
تنطق  بكلمات  اأ�سماعنا  ن�سنف  اأو  فكرية 
�سعرًا هادفًا مثلما ح�سل فعاًل يف االأعوام 
من  لدينا  ع  سيتجم� وبالنتيجة  ال�سابقة 
الكثري  ال�سيء  واالأدبي  الفكري  الرتاث 
الذي ن�ستفيد منه ويكون يف نف�ض الوقت 

تراثًا لالأجيال القادمة.
ختامًا اأنى لالأخوة االأعزاء طيب االإقامة 
للجميع  داعيًا   وج�سدية نف�سية  وراحة 
باالآية الكرمية )َرب اأَْنِزْلِني ُمْنَزاًل ُمباَركًا 
عليكم  وال�سالم  امْلُْنِزِلنَي(  َخرْيُ  َواأَْنَت 

ورحمة اهلل وبركاته.

 ت ين ر ل� لأ� آل�   د ةلر� نب نبي  ل�س� سل� مللع�   دحل�
تل نسر

  رملن�  لن� ملعر لأمر� سل� أ� يةسلت� لع� � ةسيل� دمل� يف �أ  س� أ�
 لي� نن�سد �آ ق� أ� ع�ل س أ� يعة مل أ�  سأ� ر  A حل�س� أ� 
 مع ل� م  ةسرل� ب س د �لس ت أنت�  أ�  ن�سبة ل سأ�

لةلر�س�

ا�سيالع سينيا قد�سا للع العا انا ل
ألقاها سماحة السيد أحمد الصافي (دام عزه) األمين العام للعتبة العباسية المقدسة
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والدة  ذكرى  هي  طيبة  ومنا�سبة  ذكرى 
الف�سل  اأبي  واأخيه  احل�سني  اإمامينا 
اىل  االأنظار  األفت  اأن  اأود    العبا�ض 
العبا�ض  الف�سل  باأبي  االإقتداء  �سرورة 
A يف الدفاع واالأخوة والوفاء. وماهذه 
والو�سائل   الطر اإحدى   اإال املهرجان 

للدفاع عن الدين واملذهب. 

نلق� سة �ل�سيد مرس�

واالأر�ض  ال�سموات  اأهل  ابتهج  املبارك  املولد  هذا  يف 
 واأوحى اهلل تعاىل اىل جربئيل اأن انزل اىل االأر�ض وهن
حبيبي حممدًا مبولد االإمام احل�سني A. يقول االإمام 
وعمل  اهلل(.  يقبله  الذي  العمل  االأعمال  A)اأف�سل 
هذا املهرجان من اإدارة وتنظيم يدل على القبول اإن �ساء 
اهلل تعاىل وهذه ح�سنة من ح�سنات العتبات املقد�سة يف 

كربالء والعاملني عليها

 س� ل�سيد� حل�سين� ي�
رل�

لهذه املهرجانات دور فاعل وموؤثر واأ�سا�سي يف خدمة الت�سيع واإي�سال كلمة اأهل البيت b وتو�سيع نطا اإت�ساعها 
العامتني  االأمانتني  قبل  من  وعظيم  ا�ستثنائي  جهد  املهرجان   املجال هذا  يف  ت�ساهم  التي  الو�سائل  خالل  من 
للعتبتني املقد�ستني يف كربالء املقد�سة ون�سد على اأيديهم ملوا�سلة واإقامة هذا املهرجان التي فيها مر�ساة هلل 
�سبحانه وتعاىل كما اأن فيها فائدة جمة تعود على االخوة املوؤمنني من الذين قدموا من ا�سقاع االر�ض اإىل كربالء 

.b العز والكرامة ويف هذا املحفل املبارك وفق اهلل اجلميع لكل ما فيه خدمة الآل البيت االأطهار

لن�  سية �لسي
�ل�  �  لن� س سية �لس� لع� � ةآ� 
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الرتكيز على هذه االإحتفاالت يعترب من االأمور االإيجابية 
يف ن�سر فكر ال�سالم وقيم ومباد اأهل البيت b وهناك 
ب�سورة عامة فيجب  االإن�سانية  القيم  هجمة كبرية على 
علينا اأن ن�ستغل اأي منا�سبة ومن اأي جهة كانت يف ن�سر 
كربالء  يف  املقد�ستني  العتبتني  ي  تبن واإن  ال�سالم   فكر 
لهذا املهرجان دليل وا�سح على هذه الر�سالة واإي�سالها 

بال�سكل املطلوب والالئق .

�لأ�ست  بد �حل�س نة
ر يف دملت� لأ� من�س

التخطيط  ذلك  من  جزء   A احل�سني  االإمام  ق�سية 
تكون  b حتى  البيت  اأهل  النابعة من  االإلهي واحلكمة 
من  لكل  وخري  ومعرفة  اإ�سعاع  م�سدر  املقد�سة  العتبات 
كربالء  يف  املقد�سة  العتبات  الهدى.  وينتزع  احلق  يريد 
يكون  �سوف  والقادم  والطريق  النهج  هذا  على  �سائرة 

اأف�سل اإن �ساء اهلل.

رل� س سية �لسي
ي� �س �لس �لدنية  �لعتبة �لعب�سية �ملقد�سة

هذه املهرجانات لها اأثر وا�سح يف ن�سر ثقافة وفكر اأهل 
البيت b اىل جميع اأنحاء العامل وفر�سة جيدة الإي�سال 
الت�سوي�ض  ظل  يف  اجلديد   للعرا احل�ساري  الوجه 
قبل  من  وامل�سخر  املاأجور  االإعالم  وهيمنة  االإعالمي 
هذا  يف  املقد�سة  العتبات  دور  ياأتي  وهنا   العرا اأعداء 
االإ�سالم  على  الهجمة  هذه  مواجهة  يف   املهم املجال 
وامل�سلمني واأتباع اأهل البيت بعقد هذه املهرجانات ومنها 

هذا املهرجان.

�حل  مد  �س �لس �لرة 
�لقية يف �لعتبة �لية �ملقد�سة

الثقافية  ور�سالته  هدفة  يوؤدي  اأن  املهرجان  لهذا  نتمنى 
والفكرية ومبا يخدم نهج وخط اأهل البيت b من اأجل 
توحيد الكلمة واإعالء راية االإ�سالم وقد وجدنا تنظيمًا 
 املقد�ستني العتبتني  العاملني يف  قبل  امل�ستوى من   عا
الن�ساطات  اأهم  من  يعترب  املهرجات  هذه  انعقاد  واإن 

.b الثقافية والفكرية التي تخدم خط اأهل البيت

سية �لسي بد �حل�س س  معتد 
�ملرعية يف لبن �لنبية
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الثقايف  ال�سهادة  ربيع  مهرجان  يف  نقف 
ال�سابع لنكت�سف الروح يف بعدها االإن�ساين 
من   ال�سهادة رحلة  يف  اهلل  اىل  ال�سائر 
اجلديدة  حياتها  ربيع  اىل  مولدها  ربيع 
فيما بعد املوت حيث يطل ال�سهيد مبولده 
واإميانًا  اأماًل   ي�سر بوجه  االإن�سانية  على 
والروح  واملعاناة  التح�س�ض  على  وقدرًة 
ت وطاأة امل�سوؤولية ليقهر املوت ويت�سربل 
باخللود فاذا هو حي اأبدًا يف وجدان كل 
ويحيي  والرجاء  الب�سرية  مينح  اإن�سان 
االآمال والطموحات ويحركه نحو م�ستقبل 

اأف�سل.. 
�سواكن  رك  االإمام  ال�سهيد  روح  اإن 
التي  احلياة  حواجز  وطم  الوجود 
عل الفرد واملجتمع حمدودًا مبا فيه من 
ال�سالمة والراحة ملت�سقًا بالرتاب حتى 
اأن  دون  من   والعدم املوت  �سكينة  تغمره 
يعلو ليلم�ض ثنايا النور فو عتمات وجوده 

املظلمة.
 وكما يتوارث الطغاة اأدوات املوت كحلقات 
الف�سيلة  بها  ليقتلوا  التاريخ  يف  مت�سل�سلة 
ولي�سعوا   والعدالة احلرية  بها  ويذبحوا 
كذلك  اخللق..  رقاب  يف  العبودية  قيود 
للحياة  اأدوات  االأولياء  يتوارثها  ال�سهادة 
م�سرية  يف  املوت  اأدوات  بها  ليواجهوا 

لت�سعل  التاريخ  مر  على  باقية  ن�سالية 
اىل  معابره  لالإن�سان  ولتخط   فيه النور 
اخلال�ض..  التوحيد  بدين  املتمثل  املجد 
بال  دائمًا  ومتوا�سلة  قائمة  مواجهة  وهي 
احلتمي  االإنت�سار  يتحقق  اأن  اىل  هوادة 
على االأر�ض والأ ق�سطًا وعداًل كما ملئت 

ظلمًا وجورًا فاحلق ال ميوت.
ونحن يف مثل هذا اجلو املفعم بامل�سوؤولية 
 b اأئمتنا  من  ورثناه  ومبا  العمق  البالغة 
مطالبون بتناول هذا االإرث وهذه الر�سالة 
اخلالدة التي هي من املالحم واملحافظة 
به  نطري  جناحًا  فيها  لنا  ولناأخذ   عليها
مفتوحة  العظام  لنا  ك�سفها  �سماوات  اىل 
واحلياة.  االإن�سان  وعلى  تعاىل  اهلل  على 
اإنهم ي�ستب�سرون بنا نحن الذين مل نلحق 
بني  املواجهة  �ساحة  عن  نبتعد  ال  اأن  بهم 
م�سوؤولية  نتحمل  واأن   والباطل احلق 
االإختيار بينهما فلكل له اأهل. واال�ستمرار 
جهود  بها  تنتقل  التي  الو�سلة   ذلك يف 
رمق   يتعز وبها  اخلالدين  من  العظام 
على  �سهداء  بذلك  نحن  ولنكن   ال�سهادة
واأو�سع  اأعم  ال�سهادة  فمفهوم   ع�سرنا
اأرقى  هو  كان  واإن  بالنف�ض  الت�سحية  من 

املراتب. 
للقرار  واتخاذ  اختيار  ال�سهادة  اإن 

 اخليار هذا  تبعات  لتحمل  وا�ستعداد 
الفا�سل  عن  النظر  بغ�ض   كانت مهما 
وبذلك   بينهما �سيكون  الذي  الزمني 
  نفهم احلديث الوارد عن ر�سول اهلل
حيث قال )من مات على حب اآل حممد 
مات �سهيدًا( فحبهم اختيار ال ينفك عن 
فقط  اإنها  احلب..  هذا  يعي  ملن  تبعاته 

م�ساألة انتظار.
وخال�ض  االأماين  واأرقى  التهاين  اأجمل 
االأقمار  مولد  بذكرى  واملباركة  الدعاء 
ال�ساطعة من اأئمة اأهل البيت b يف هذا 

ال�سهر ال�سريف.
ونقدم با�سم ديوان الوقف ال�سيعي �سكرنا 
وتقديرنا اىل كل االأيادي الكرمية وامل�ساعي 
اخلرية التي هياأت لهذا املهرجان.. واأوجه 
اإليهم  االإن�سانية  �سهداء  مبيالد  تهنئتي 
كل  واىل  الكرام  احل�سور  ال�سادة  واىل 
 التي ال يتعز الباحثني واملطالبني بالقيم 
 بها اإال  كان  اأينما  االإن�سان  تمع  وجود 
اأ�سواقهم  اندت  بالذين  واأخ�سها 
واأرواحهم باإمامهم حتى نوا �سادقني اأن 
يكونوا معه. �سائلني اهلل اأن ياأخذ باأيدينا 
وال�سالم  ور�سوانه  رحمته  �ساحة  اىل 
اهلل  و�سلى  وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم 

على حممد واآله الطيبني الطاهرين .

يلر� لر� � س�
 ل�س� سل� يل� نع سب�  �  ت م ي نت  ن�ستع دن مللع�   دحل�
 يت أ�  سد �مل س�لق� أ� حلبي� ملعة ل د  لب� ع ر �للن� سلب� 

� ر �لر� ن � أ� ل� دمل� �دل�
 �لعب� سل� أ�  لم سيد�  ي ل�س� ر � ة �بد أ�  لم سيد� ي ل�س�

ر � ة يع سحل� لأ� لأ� لع� لأ� س� ي ل�س� ر � ة

ل ي يوان الوق ال�سيعي اوقر
ألقاها سماحة السيد صالح الحيدري (دام عزه) رئيس ديوان الوقف الشيعي
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ال�سك اأن منارات االإمام احل�سني A و�سعاره مل ده 
تلف  من  جاءت  قد  الوفود  اأن  نرى  نحن  وها  حدود 
منار  �سع  وقد  �ستى  وقوميات  اأديان  ومن  العامل  بقاع 
ومهرجان  القوميات  تلف  يف   A احل�سني  االإمام 
 A ربيع ال�سهادة قد جمع الوالدتني االأوىل هي والدته
يف الثالث من �سعبان والوالدة الثانية مكانًا يف ا�ست�سهاده 

على اأر�ض كربالء الطف.

 لعبد� ي�ر� س� تلد�
�د معة � سر� أم�

جمعة  واإمام  فرن�سا  يف  جامعي  وباحث   داعية وهو 
ن�سر  على   عامل  هناك امل�سلمني  م�ساجد  يف  ل�سنني 
ويحمل   b البيت  اأهل  ومذهب  االإ�سالمي  الفكر 
ال�سيا�سية. هذه املهرجانات  العلوم  الدكتوراه يف  �سهادة 
والندوات واللقاءات من اأف�سل الطر واأح�سنها لتعريف 
اأهل  واإن   b البيت  الأهل   والث اخلالد  بالرتاث  االأمة 
البيت قمة �ساة يف تراث الفكر االإن�ساين وكنو علم 
b ونحن نحتاج اىل  اأجمعني  ومعرفة يف وراثة االأنبياء 
البيت  اأهل  م�ستوى  اىل  نرتقي  حتى  امل�ستمر  التجديد 
والوا�سائل   الطر اإحدى  اإال  املهرجانات  هذه  وما   b
ونحن   العظيم امل�ستوى  اىل هذا  قليل  ب�سيء  ولو  للرقي 
مل نلم�ض من االأخوة امل�سوؤولني عن املهرجان من تنظيم 
واإدارة واإعالم واإكرام لل�سيوف اإال اخلري و�سعة ال�سدر 
م�ستوى  اىل  االإرتقاء  واإن   واملدرو�ض املحكم  والتنظيم 
اأهل البيت b يحتاج اىل تطوير وديد دائم وم�ستمر. 

لع� د �حل�سنأ� تلد�
م �ملة �ملرية

هذه املهرجانات مع اأطيافًا من تلف بلدان العامل ومبختلف االإاهات الفكرية والديانات لي�سبح احل�سني A ر�سالة 
�ساملة اىل العامل واالإن�سانية  ولي�ض اىل االإ�سالم فقط والذي ميز املهرجان هذه ال�سنة هو طبيعة امل�ساركات ونوعيتها والتي من 
خاللها ن�ستطيع اأن نحقق ولو ب�سيء قليل من مفاهيم االإمام احل�سني A  يف نه�سته غاية االإمام احل�سني A  يف هذا 

الطريق هو متكر�ض ال�ستنها�ض الوعي اجلمعي والنهو�ض بهم من واقع اجلهل والعبودية اىل واقع االإ�سالم ال�سحيح.
عرب  احل�سينية  الروح  لنا  وينقل   A احل�سني  االإمام  مع  يتوا�سل  اأن  اإ�ستطاع   وكبري رائع  وعلمي  اإن�ساين  جمع  املهرجان 
الكلمات الطيبة هذه الوفود التي �ستعود اىل بلدانها لتنقل هذا احلدث باإعتباره حركة اإ�ستطاعت اأن تنقل الروح احل�سينية يف 

كل االأرجاء واأما هذه اخلاة اجلميلة الرقيقة فهي كزهرة جميلة فواحة اإ�ستطاعت اأن تن�سر هذا العبق اجلميل..

لند  حل�سينية� ملع� ر�  ليد �سعيد �لبي ي�سل�
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b وجدته  لقد حقق هذا املهرجان اأهدافه ومنذ دوراته ال�سابقة والتي ت�سرفت بح�سورها يف ن�سر فكر وثقافة اأهل البيت 
يخطو خطوات منتجة وذات فوائد جمة تغني املتلقي مبا يحتاجه من علوم ومعرفة عن اأهل البيت b واأتوقع اأن ي�سهد هذا 
والفكري(اأما ما  والثقايف  املجال )العلمي  اكت�سبه من �سهرة يف هذا  ملا  اأكرب  املقبلة تطورًا وح�سورًا  ال�سنوات  املهرجان يف 
يخ�ض التنظيم فهو جيد وذو م�ستوى عاٍل جدًا وال�سيء املميز لهذه الدورة هو تنوع احل�سور من املدعوين وامل�ساركني. واأن 

جل�سات البحوث والدرا�سات يزت يف مهرجان هذا العام بالنوعية وبال�سخ�سيات املرموقة.

لبد� مل�سيد �س� قمة �مللع�

بيت  اآل  رحاب  يف  املقد�سة  العتبات  داخل  يجرى  ما  كل 
ال�سعرية  االأم�سية  ومنه هذه  ناجح   هو عمل  حممد 
الف�سل  اأبي  وبح�سرة  احل�سور  وهذا  املهرجان  وهذا 
للوقوف  قويًا  وخمًا  دافعًا  اأعطاين   A العبا�ض 
 الق�سيدة هذه  واإلقاء  ال�سنديد  البطل  هذا  بح�سرة 
.b ونحن نت�سرف بكل عمل يهدف اىل خدمة اآل البيت

�ب س تلد�
مدر م�س�سة ي �لنة �ملدة

اإن هذا املهرجان اأراه هو احل�سني املهرجان لي�ض احتفاء 
مهرجان  هو  احل�سني  فاإن   A احل�سني  بذكرى  منا 
العيون  اإال  اجلموع  هذه  يف  اأَر  فلم  ال�سماء  ونور  االأر�ض 
وخ�سوع  بطهر  جاءت  التي  املتلهفة  والقلوب  اخلا�سعة 
مبا  املقد�سة  العتبات  هذه  اىل  بالنظر  عيونها  تعطر 
اأن  باعتقادي اخلا�ض  واأنا   االأر�ض املقد�سة قدمته هذه 
احل�سني A قد عرج بروحه من هذه النقطة اىل اأعلى 
اجلنان ويف مقعد ال�سد املنتظر الذي اأعده اهلل له واأن 
جده  قد �سرى بدنًا وروحًا من امل�سجد االأق�سى اىل 
�سدرة املنتهى اأما االإمام احل�سني A فقد طهر االأر�ض 

بدنًا والعرا والعامل ملبيًا اأمر اهلل تعاىل.

س� م  لد�  د رسل�
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سا�ال الوفو ل
 في الران

ألقاها سماحة الشيخ مصطفى العاملي من لبنان

يلر� لر� � س�

 ل    ق ل�  ت  د م   ب  ل   ل�      د   حل�
  د ت  مل�  ق    ل   ع ل�   ع ن  س 


 ملعل ة   ملبع�    ل�س�  سل�
 س�لق�  أ�  يعنس  بيبن  نبين  سيدن�
 مللع�  س ل� لأم� سد �ل
قل �حلي م ن  �ل�  � ل 
 يبل�  مملي� �لر   آل�      
 �لر�  ن  �  أ�  ل�  رل�

� ر 
   س�  حل�             س�  حل�       ل�س�

   س�  حل�   سأ�   
 ة �حل�سيف �س عتمل� أ� ي ل�س�

بة �حل�س 
 سد  �  عست�  م    ي  ل�س�

ر � ة ةسر
 س�  �    سيد�  �بد  أ�    سيد�
 سيد� مس�� لق� أ� �  سيد� �
 �  سر  لت� �لر   لبت� ة   �  
  ر س  نة� أ� سب سيد�  سلر
  بة  � لر�  ةيب س مل�    س    ةب  ل�س�  ة ع م لد�
 مع  س�  م    منةم   م م        
 حل� � ر أل� لد�  رل�
 د �أمة  يف   سل� �أد     ع ل 

�ل� س� عق سأ أ
   م  سيد�  � عد   

 سرم
 س��  ي  م�سر  ن  لت� �ل�سة   م
 ي �رأ� ن ملن� ر� سد�

ملل�
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من تلك ال�ساحة �سيدي... والدماء تغطي 
ال�سماء  ترمق  واأنت  و�سيبتك  كرميتك 
اأذن  يف  هام�سًا  ربك...  مناجيًا  بطرفك 
�سدى  تتعاظم  راحت  بهم�سة  الب�سرية... 

واأنت تقول اإلهي ...

هواكا  يف  ًا  رط اخللق  تركت 
واأيتمت العيال لكي اأراكا

فلو قطعتني باحلب اإربًا 
�سواكا اىل  الفوؤاد  مال  ملا 

من هذه ال�ساحة �سيدي التي وقفت فيها 
ينُب �ساحبة القلب ال�سبور تنظر اىل 
وتتذكر   دمًا ي�سخب  ال�سريف  منحرك 
يف  ي�سمك  وهو    اهلل  ر�سول  جدك 
 نحرك فرتى الراأ�ض مف�سواًل عن ج�سدك

ومرفوعًا على رمح طويل.
مل د �سوى املنحر لتحني الكف من دم 
وعز  وكربياء  عنفوان  بكل  قائلة  النحر 
اأوالدها  فقدت  التي  وهي   واإباء  و�سمو
اأهل  من  ع�سر  �سبعة  فقدت   واإخوتها
بيتها. ت�سر اأمام اجلمع بدعائها. اإلهي 

تقبل منا هذا القربان.
والدتك  يوم  ويف  عبداهلل  اأبا  يا  �سيدي 
االأوىل يف الثالث من �سعبان عندما فت 
اليوم  ذاك  يف  ال�سماء.  مالئكة  الب�سرى 
ملا يحل بك يف  ر�سول اهلل  فيه  بكى  الذي 
معامل  ر�سمت  التي  الثانية  والدتك  يوم 
االإندثار  ومنعت   االإنحراف ت�سحيح 
 فا�ستحقيت اأن يخلد بك ر�سول اهلل ليقول
األي�ست الوالدة انتقااًل من  اأنا من ح�سني. 

عامل اىل عامل من حياة اىل حياة.
يف  �سيدي  االأوىل  والدتك  كانت  لئن 
�سعبان ووالدتك الثانية يوم عا�سوراء يف 
املكان  هذا  يف   سيدي� فاليوم  كربالء... 
مع  الزمان  يجتمع  ال�ساحة...  نف�ض  ويف 

املكان...
ها اأنت من في�ض اخللود نو على وفود 

من   . غربها..  اىل  �سرقها  من   اأمتك
الهند من م�سهد االإمام الر�سا مبا ميثل 
 عامل جبل  اأر�ض  من  يج�سد...  ومبا 
ال�سدى  حيث   ال�سام وبالد   لبنان من 

ل�سرخة اأبي ذر...
من  كندا...  من  واأمريكا...  اأفريقيا  من 
لتلثم  �سريحك  اأمت  املعمورة...  بقاع  كل 
 قائلة ...اأعتابك معلنة بكل فخر واعتزا
�ساعة  يف  اأطلقته  الذي  �سوتك  �سدى  اإن 
مدويًا   ال�ساحة هذه  من  االأخري  الرمق 
نا�سر  من  هل  واالأجيال...  الزمن  عرب 
قلوب  م�سامع  اىل  و�سل  قد   ين�سرنا
 علمًا وم�سعاًل   خالدًا رمزًا  بك  اآمنت 
 االإلهي النور  �سعلة  د  ج�س  اءًا و�س ونورًا 
اآدم �سفوة اهلل وكنت وارث  فكنت وارث 
اإبراهيم خليل  وارث  نبي اهلل وكنت  نوح 
اهلل وكنت وارث مو�سى كليم اهلل وكنت 
وارث عي�سى روح اهلل وكنت وارث حممد 

حبيب اهلل...
والدتك  �ساحة  اليوم يف  اأولئك  كل  اجتمع 
وعقولهم  بقلوبهم   النداء ملبني   الثانية

 لبيك يا ح�سني واأج�سامهم
َبَديِن  ُيِجْبَك  مَلْ  َكاَن  اإِْن   ِ اهللَّ َداِعَي  ْيَك  َلبَّ
اِرَك  ا�ْسِتْن�سَ ِعْنَد  َوِل�َسايِن  ا�ْسِتَغاَثِتَك  ِعْنَد 
ِري. لبيك  َقْلِبي َو�َسْمِعي َوَب�سَ اأََجاَبَك  َفَقْد 

يا ح�سني لبيك يا ح�سني.
الَِّذي   ِ هلِلَّ ْمُد  احْلَ  قائلني ربهم  يدعون 
ا ِلَنْهَتِدَي َلْو ال اأَْن َهداَنا  َهدانا ِلهذا َوما ُكنَّ

. ُ اهللَّ
�سنوات  ب�سع  منذ  اأنا�سًا  اهلل  ق  وف لقد 
الطاهرة  البقعة  هذه  خدمة  اأمانة  حملوا 
ويف  الزمان  هذا  يف  عام  كل  يف  ولريفعوا 
عليه  اأطلقوا  راية مهرجان  املكان...  هذا 

ت�سمية ربيع ال�سهادة.
من  اأعظمها  وما  ربيع...  من  اأعظمه  ما 

�سهادة... 
مِلَْن  َتُقوُلوا  َوال  احلياة...  معه  تبداأ  ربيع 

اأَْحياء َولِكْن  َبْل   اأَْموات  ِ ُيْقَتُل يف  �َسبيِل اهللَّ
ال َت�ْسُعُرون ...

ويبا�ض  موت  بعد  يبداأ  االأر�ض  ربيع  اإن 
 ال�سماء من  الغيث  اهلل  ينزل  عندما 
َعَلْيَها  اأَْنَزْلنا  ذا  َفاإِ هاِمَدًة  ااْلأَْر�َض  َوَتَرى 
ْت َوَرَبْت َواأَْنَبَتْت... اأما ال�سهادة  امْلاَء اْهَتزَّ
الزمن  ذاكرة  على  تنطبع  عالمة  فهي 
قبلها  ما  فارقًا  مف�ساًل  فتغدوا   والب�سر

عما بعدها...
رًا  ا اأَْر�َسْلناَك �ساِهدًا َوُمَب�س ِبي اإِنَّ )يا اأَيَها النَّ

َوَنذيرا(.
ٍة ِب�َسهيٍد َوِجْئنا  )َفَكْيَف اإِذا ِجْئنا ِمْن ُكل اأُمَّ

ِبَك َعلى  هوؤُالِء �َسهيدا(.
َواأَْيديِهْم  اأَْل�ِسَنُتُهْم  َعَلْيِهْم  َت�ْسَهُد  )َيْوَم 

َواأَْرُجُلُهْم مِبا كاُنوا َيْعَمُلون(.
ُلوِدِهْم مِلَ �َسِهْدمُتْ َعَلْينا(. )َوقاُلوا جِلُ

ِلَتُكوُنوا  َو�َسطًا  ًة  اأُمَّ َجَعْلناُكْم  )َوَكذِلَك 
�ُسوُل َعَلْيُكْم  ا�ِض َوَيُكوَن الرَّ �ُسَهداَء َعَلى النَّ

�َسهيدا(.
وكان احل�سني �ساهدا و�سهيدا.

ذا  يومه  يف  نطلق  اأن  للح�سني   حق نعم 
اهلل  به  اأحيا  الذي  الربيع  فهو  ال�سعار... 
ميت العباد بعد اأن رمى يبا�ض اخلريف... 
حلياة  معنى  فال  احلياة...  ربيع  احل�سني 
يفتقد فيها االإن�سان كرامته... يبتعد فيها 
كربالء  اأطلت  قد  ها  ربه...  مر�ساة  عن 
 ِفْتَية النداءْ   فلبى  كربالء  من  املالأ  على 

ِهْم َوِْدناُهْم ُهدًى  اآَمُنوا ِبَرب
ولي�ض من ي�سهد له احل�سني... كمن ي�سهد 

عليه...
�سكرًا لكل من نظم و�ساهم وعمل و�سارك 
يف اإجناح هذا املهرجان... �سكرًا لكل من 

خدم و�سهل...
العتبتني  يف  الكرميتني  لالأمانتني  �سكرًا 
على  وح�سابهم  والعبا�سية  احل�سينية 
ال�ساهد ال�سهيد... وال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته
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الثقايف  ال�سهادة  اإقامة مهرجان ربيع  الهدف االأهم من 
 كيف نعي�ض  b م من اأئمتنا االأطهارالعاملي هو اأن نتعل
ننقل  اأن  نريد  اأننا  كما   تعاىل اهلل  اىل  ب  نتقر وكيف 
ما  ورغم  العراقي  ال�سعب  اأن  مفادها  العامل  اىل  �سورة 
مر ومير به �سيبقى �سعبًا حمبًا لل�سالم واالأدب والثقافة 
املوجودة  امل�ساركات  تنويع  والعلم..  لذلك حر�سنا على 
بحوث  من  م�ستوياتها  بكافة  املهرجان  فعاليات  داخل 
ومدعويني وم�ساركيني من الذين حر�سوا على احل�سور 
اىل ار�ض كربالء يف هذا الكرنفال الثقايف كما بينا مدى 
اهمية الكتاب من خالل معر�ض الكتاب فقد الحظنا يف 
هذا العام من خالل عدد دور الن�سر اخلارجية يفو عدد 
اأن تغيري مكان املعر�ض قد دفع  واأعتقد   الداخلية منها
دور الن�سر الداخلية اىل التوقع اأن عدد الزائرين للمعر�ض 
هذا العام �سيكون اأقل من االأعوام ال�سابقة لكننا نقول اأن 
االأعوام املقبلة بعون اهلل تعاىل �ست�سهد اإقبااًل وا�سعًا لذا 
 نحن نركز على االإعالن عن هذا املعر�ض ب�سكل مو�سع
هذا من جانب ومن جانب اآخر نالحظ اأن العناوين قد 
تنوعت ب�سكل ملفت للنظر تبعًا للعلوم التي تناولتها كما 
اأن الزائر الكرمي ميكن اأن ي�سل اىل ما يرومه بطريقة 
 وذلك الإت�ساع امل�ساحة اأي�سر من العام املا�سي و�سابقاته
ومالئمة االأجواء.. نتمنى لهذه التجربة النجاح وللعاملني 

عليها التوفيق.

 مسل� سل�سيد �أ�
ن �لأم �لع لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة

اجلديد واجلميل يف هذا املهرجان اأنه ي�سم العديد من 
اأبناء االإ�سالم واأتباع اأهل البيت b من تلف الدول 
االإمام  مبكانة  منهم  معرفة   وغريها واالأوربية  العربية 
�ساحب الذكرى A واإمنا جاوؤوا ليجددوا ال�سعارات 
ل  نفع اأن  فعلينا   لع�سره  A نه�ض  فما   حملها التي 
هذه  الأن   A احل�سني  االإمام  حملها  التي  ال�سعارات 

ال�سعارات البد اأن تكون حية على امتداد الزمن.

ي�  سية �لسي
سيعل� ل� � �ي ن
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املقد�ستان  العتبتان  وخا�سًة  املقد�سة  العتبات  داأبت 
املهرجانات  من  الكثري  باإقامة  والعبا�سية  احل�سينية 
البيت  اأهل  ق�سايا  من  الكثري  تتناول  التي  واالإحتفاالت 
الثقايف  ال�سهادة  ربيع   مهرجان    املهرجان  وهذا   b
التي  الفعاليات  من  الكثري  فيه  الذي    ال�سابع  العاملي 
تتنوع بتنوع فعالياتها املختلفة واليوم نعي�ض فعالية افتتاح 

هذا املهرجان الكبري.

دلع�  تلد�
ر معة يةية �ل

توحي  وهي  وناجحة  جيدة  اأ�سياء  املهرجان  يف  نرى 
بالتقدم والتطور لالإ�سالم ب�سورة عامة وخا�سة مذهب 
b.. واملهرجان كبري بكل معانيه ونحن جئنا  اآل البيت 
اآل  د من مذهب  منثل امل�سلمني يف جمهورية غانا ولنتزو

.b البيت

يس� عق حل�
ن

من  الكثري  وفيه  ومنظم  وكبري  عاملي  املهرجان  هذا 
 تلف اأرجاء العامل االإ�سالمي ثل ال�سخ�سيات التي
االأفكار  وتبادل   احل�سينية املعارف  لن�سر  فر�سة  وهو 
والبحوث وفر�سة ل�سرح مذهب اآل البيت b ومن خالل 

ما راأيته فاإن املهرجان ي�سب يف هذا االإاه..

ي�  م تلد�
س�� معة يف نية �لق يد
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ال�ساعر العراقي نجاح العر�سان
يلقي ق�سيدة بعنوان الطوفان

يثق ال  نوح  يف  من  بال�سفينة  من 
كذبت �سنك ملا عاهدوك وهم
اعينهم دينار  يف  احلزن  يا�سيد 
خمرته تغريك  ان  ال�سعر  اعيذك 
قلمي  امس� ادواتي  �سطي  فبني 
تك�سر جاجته ندميك احلزن ال 
�سببا اخرتته  حني  ال�سيف  تلعثم 
ا�سبحت لل�سائلني الدرب مائدة
احلزن عبد للباكني فر�ستة
النهر افلت عبداهلل من يده
العا�سقون فال ت�سال باي يد
فكل يوم ع�سا اخرى وغري يد
ي�ساعفه كي  نزفا  اهلل  اقر�ض  من 
توحل النا�ض يف وهم احلياة وهم
الراحلون �سبايا نحو غربتهم و
تع�سمني الليل  جبال  ان  امنت 
ك�سفت عن جذوتي وال�سيل يف
عنقا اعد  مل  �سيفا  ل�ست  النني 
العا�سقون انت�سار كال�سياع
ا�سجارهم حطبا منى اخلريف على 
يعبوؤن اباريق ال�سماء دما
انفا�ض ينبهم تختارين رئة
الطوفان من يدها يد  من افلتتني 
اعينهم ال�سرب   ووف يرحلون  هم 
ي�سربها باالنهار  باالر�ض  كفرت 
مع�سيتي �سمع  يواري  اذان  فهل 
معذرة للنهر  فقل  يطفوؤوك  مل 
يجمعنا  س� ال  على  اختلفنا  حني 
احتاج را�سا و�سمرا كي اوحدهم
لو جاءك اخليط دمعة التائبني على
بالهتي �سك  على  وقفت  اين 
بالف خد م�سيح الا�ساحمهم

هم فتية امنوا لكنهم غرقوا
�سدقوا عاهدوك  فيما  �سنك  كل  يف 
�سرقوا الذي  اخلد  يف  الدمع  وخيبة 
غ�سق طعمه  لكن  الفجر  فلونه 
ورال  رغي حرويف  �سراب  ويف 
دن احلا ادمميض ف�اكر الس�وب
القلق عرابها  يزل  مل  لرحلة 
يلتفق خديك  على  اجلياع  ومن 
وكل ما ان�سكبة ناياته انزلقوا
فكل ر�سفة ماء بعده �سرقوا
ع�سقوا انهم  وتدري  ذنب  واي 
رفت والمس�ز الندي يلت جو
ليغ�سل احلق باملوت الذي رقوا
انعتقوا اوحالها  عن  ال�سهم  بلهفة 
�سبقوا كلهم  تطوي  الدرب  اخر 
حني اختباءت ولكن خانني االلق
الطر تعث  �سلي  ليل  ويف  اعدو  اثري 
عنق يا  �ساح  راين  �سيف  فكل 
واالر عليهااليل  تفرى  عني  على 
عبق اغ�سانهم  يف  للريح  وا�سفر 
لي�ست�س م�ساءا كلما اندلقوا
لعربة علمتني كيف اختنق
وحاملا بيننا من دمعنا افق
والنفق �سوء  ال  اليا�ض  تقلب 
يعتنق تعطية  الذي  بالدين  ال�سما 
رفذه الي هفلي خلس�ى تتح
رتحر يهنل الس�ت فويت ارتان
�سنتفق منا  من  قتل  على  ندري 
را اطملف كطي بن اتن ايم
يديك مارتق االمر الذي فتقوا
زني الس�اا فهنني مس�واب قوق
الرمق يهلك  او  الدمى  حتى ف 
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يا بني الزهراء انتم عدتي 
بيتكم ق�سدي ومدحي لكم 
انتم املحور من دائرة 
تكن  ان  اعت�سامي  حبل  انتم 
عمل  والكم  اال    لي�ض 
ما لنق�سي جابر غريكم 
لكم مني الهنا ممتزجا 
ومن  الروح  مهده  يف  هزه 
فرحت اهل ال�سماوات به 
فطر�ض  عن  عفا  اهلل  وبه 
وما  الب�سرى  به  اهلل  وا�سل 
الروى  دون  ظامئا  قتلوه 
الفال  يف  النواحي  ترتاماها 
اأعجت من خدرها حا�سرة 
فقدت كل عماد فدعت 
لبدور بدماها �سرقت 
قد تواروا بقنا اخلط اأهل 
يا اأبا ال�سيد امليامني وهل 
ال  يوم  �سديد  ركن    اأنت 
هذه مني يد مدت فخذ 
وافد  عليكم  ح�سري  يف  اأنا 
�سائعا  عداكم  بني  اأكن  ال 

عديدي  قل  ان  يكث  وبكم 
بيت ق�سيدي  الثنا  نظم  هو يف 
اأكملت قو�سي نزو و�سعودي 
الوريد  حبل  اىل  نف�سي  بلغت 
اآمن الهول به يوم الوعيد 
يوم تدعو �سقر هل من مزيد 
ال�سهيد  ال�سبط  مولد  يف  باال�سى 
هزه الروح به خري وليد 
وغدت تزهر جنات اخللود 
فاأميطت عنه اغالل القيود 
تنفع الب�سرى مبقطوع الوريد 
ثم �ساقوا اأهله �سو العبيد 
ح�سرا البن ياد ويزيد 
هجود  بعد  من  روع  كالقطا 
عميد  كل  العلى  عمرو  بني  من 
وبها ا�سر مغرب ال�سعيد 
ق�سد اخلطي غاب لال�سود 
�سيد  غري  ولدا  اال�سيد  ينجب 
�سديد  ركن  اىل  اال  يلتجى 
مديد  ظل  اىل  منك  بيدي 
طالبا حق والئي ووفودي 
اليهود  يف  عي�سى  �سيعة  غد  يف 

ال ا س
ال�سي جال ان بق�سيدة للع

سر� �قدليال سيد الع
 اة ا ر ا فيلقاان قد ا

 سن� A سيال
ألقاها في هذه المناسبة السيد عدنان الموسوي
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�ساحبت  التي  اجلديدة  الفقرات  خالل  من  جديد  رونق  فيه  الذي  املهرجان  هذا  اأح�سر  واليوم  ال�سابق  املهرجان  ح�سرت 
واأن   ويزدهر يتو�سع  املهرجان  اأن  دليل على  وفود وهذا  باأربعة  واليوم ح�سرنا  بوفدين  املا�سي ح�سرنا  العام  االإفتتاح.. يف 

امل�سلمني يف كندا م�سرورون بهذا املهرجان. 
فوجئنا حقيقة بهذا العمل املبارك والكبري الذي قامت به العتبتان املقد�ستان من م�ساريع ومنجزات لغر�ض خدمة ال�سالح 
العام ومن اأجل اإجناح احلركة االإعالمية احل�سينية ومنها هذا املهرجان. ولكن حبذا لو ت�ساف فقرات باللغة االإنكليزية الأنه 

وكما راأيت هناك �سيوف على العتبتني املقد�ستني من غري الناطقني باللغة العربية.

سية �لسي �أ�سعد �لبيس  ند�

 A لالإمام احل�سني  البيعة  املهرجان هو ديد  هذا 
هذا  نرى  نحن   بنا وراأفته  لنا  عنايته  على  دليل  وهو 
منهم   االأفا�سل وامل�سايخ  العلماء  من  الكبري  احل�سد 
املفكرين واالأ�ساتذة واالأكادمييني وقد وجدنا املهرجان 
هذا العام له نكهة خا�سة تلفة عن باقي ال�سنني وذلك 
 لالإهتمام الكبري الذي توليه العتبتان املقد�ستان يف اإبرا

.b فكر وثقافة اأهل البيت

 د �لبيلأ� لأ�ست�
م� ن

من  ويت�سامى  ينمو  املهرجان  هذا  نرى  اأننا  هلل  احلمد 
عاٍم الآخر بحيث تتالقح فيه االأفكار وتتعانق فيه القلوب 
من اأجل اإي�سال فكر اآل بيت حممد b اىل جميع العامل 
لكون عتباتنا املقد�سة مل تبَق �سمن نطا االأماكن التي 
واإمنا  فقط  الزيارة  منا�سك  لتاأدية  الزائرون  يق�سدها 
النبي  فكر  ون�سر   لبث موؤ�س�سات  اهلل  بف�سل  اأ�سبحت 

حممد واأهل بيته )�سلوات اهلل عليهم اأجمعني(...

سل�  لأ�ست�
م�س د �لعتبة �لية �ملقد�سة 
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نريد من هذا املهرجان ان يكت�سب العامل عامليته من احل�سني A الأنه هو املحور العاملي وعلى كل الب�سر ان يلتفوا حول هذا 
املحور فنحن ال نريد تعريف  العامل باحل�سني A بقدر ما ندعوه للتعرف على احل�سني A.. لقد يز هذا املهرجان 
باحل�سور النوعي والكمي  بالن�سبة للم�ساركني ومب�ستويات عالية ومن �سمنهم الكثري من الدعاة وال�سخ�سيات املوؤثرة يف 
تمعاتهم كذلك جند يف هذا املهرجان التنوع العرقي واملذهبي والثقايف وكذلك التنوع يف الديانات وقد راأينا الأول مرة 
يف العتبة احل�سينية باحثًا م�سيحيًا يلقي بحثًا عن االمام احل�سني  وهو بحد ذاته ر�سالة اىل العامل بعاملية الق�سية احل�سينية 

..
با�سم االأمانتني العامتني للعتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية نقدم �سكرنا وتقديرنا لكل الوفود امل�ساركة وخ�سو�سًا التي 

. لتكون يف رحاب االإمام احل�سني واأخيه اأبي الف�سل العبا�ض قدمت من خارج العرا

رمية لنة �لل� م�س  س�   لأ�ست�

يف  النور  من  عوامل  اىل  باالإن�سان  ي�سمو  ال�سهادة  ربيع 
الدنيا واالآخرة وهو جزء من �سمو االإمام احل�سني واأخيه 
و�سحبه  بيته  اأهل  من  وال�سهداء  العبا�ض  الف�سل  اأبي 
االإمام  بيان ف�سل �سهادة  للم�ساركة يف  b ويئنا هو 
احل�سني A على جميع من اأتى بعده فيمكن اأن نقول 
 الربيع �سهادة  نقول  اأن  وميكن  كلها  ربيع  ال�سهادة  اأن 
لينعم من  ا�ست�سهد   A االإمام احل�سني  ان  نعلم  الأننا 

بعده بربيع االإ�سالم. 

مد �ل�سبت سية �لسي
 سرلب�  ةعية �ملبد �ملرمعت

ال�سحن  يف  االإفتتاح  حفل  راأيت  الأين  كثريًا  تفاجاأت 
احل�سود  لهذه  روؤيتي  مبجرد  ولكن   ال�سريف احل�سيني 
ومن  العامل  بلدان  تلف  من  احلا�سرين  من  الكثرية 
عن  ف�ساًل  والديانات  والقوميات  اجلن�سيات  تلف 
اأبي  حلرم  والزائرين  ال�سيوف  من  اأنف�سهم  العراقيني 
عبداهلل احل�سني A ويف هذا العام وجدنا اأن القائمني 

عوا الفعاليات وامل�ساركات.   على املهرجان قد نو

 يلق�  ل� س� لأ�ست�
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احل�سور  قار  ذي  حمافظة  ملجل�ض  يكون  اأن  ال�سرف  لنا 
يومًا  هلل  واحلمد   الكبري املهرجان  هذا  يف  وامل�ساركة  
بعد يوم نرى اأن العتبات املقد�سة تزدهر بجهود القائمني 
واإجناح   باإبرا �ساهمت  التي  اجلهود  كل  ن�سكر  عليها.. 
ونرى  االدهار  هذا  ي�ستمر  اأن  ونتمنى   املهرجان هذا 
هذه املهرجانات ب�سكل اأكرب واأو�سع واأجمل لت�سمل جميع 

بقاع العامل..

سرمل� � د حل�
  ة � س

وقد  ال�سابقة  لالأعوام  املهرجان  فعاليات  ح�سرت  لقد 
�سعدنا كثريًا بهذا احل�سور الأنه �سرف لنا وميثل عناية 
خا�سة من املوىل اأبي عبداهلل احل�سني A بنا.. ن�سكر 
هذه اجلهود اجلبارة التي ت�سعى اىل اإي�سال �سوت االإمام 

احل�سني A اىل جميع بقاع العامل  ..

 د سم سية �لسي
� يف � مس�سة �ل�م

اإن مهرجان ربيع ال�سهادة الذي اإن اأثمر فاإمنا يثمر عن 
احل�سني   االإمام  ق�سية   الإبرا العامل  دول  جميع  توا�سل 
 القليل اجلزء   اإال منها   نرب اأن  الن�ستطيع  والتي   A
من  واحدة  هي  املهرجانات  هذه  مثل  اأن  اأعتقد  ولكني 

اجلهود املميزة التي تو�سلنا اىل العمل امل�سرتك. 

�لأ�ست �أد بد� ر
س يف رد �لد� �لتية 

املكان  هذا  يف  �سعوري  عن  تعرب  التي  الكلمات  اأجد  ال 
وروحانية وتطهري  اأنه خ�سوع  اأقول  اأن  واأ�ستطيع  املقد�ض 
عن  اأكث  اأعرف  بداأت  املهرجان  خالل  ومن   للقلب
الكتب  عرب  اأتابعه  كنت  اإذ   A احل�سني  االإمام  مقام 
حقيقة  على  وقفت  قد  هنا  اأما   اأوربا يف  واحل�سينيات 
اأن  تعاىل  اهلل  من  واأطلب   A احل�سني  االإمام  مقام 

يو�سع قلبي لكي اأنال بربكته اأكث واأكث اإن �ساء اهلل..

سية �لسي  �لد يد
رن�س

52



والوقف  املراجع  وكلمات   ممتا التنظيم  اأن  الحظنا 
برنامج  على  اطلعت   معربة كانت  والعلماء  ال�سيعي 
هو  ال�سيعي  فاملذهب   ةممتا فعاليات  وفيه  املهرجان 
اختاره  الذي  ال�سحيح  الطريق  وهو  ال�سحيح  املذهب 

اهلل �سبحانه وتعاىل..

�� بد د لأ�ست�
ند�

اأنا فرح جدًا لالإ�سرتاك بهذا املهرجان املميز حيث اأنني 
مل اأر مدينة كربالء منذ �سبعة وع�سرين عامًا واأنا فخور 
جدا بالتطور احلا�سل يف مدينة كربالء واأنا اأ�سارك يف 
هذا املهرجان الأول مرة.. �سكرًا لكل العاملني على اإجناح 

هذا املهرجان...

س�سر ت د تلد�
ير

مهرجان ربيع ال�سهادة هو ر�سالة للعامل ملا حمله االإمام 
احل�سني A من فكر اإن�ساين عاملي يدعو اىل اإ�سالح 
 وهو ر�سالة لنبذ العنف والطائفية والعن�سرية االإن�سان
من  مل�سته  ما  وهذا   االأديان لكل  واأخوة  حمبة  ور�سالة 
جن�سياتهم  تعددت  الذين  للح�سور  م�ساهدتي  خالل 

وقومياتهم واأديانهم ..

�لأ�ست ي ننة
ر  س�رل� نل� ل�

االإمام  بني  العالقة  اأن  يك�سف  ورائع  جميل  هود 
الثورة  بني  العالقة  ت�ساوي  وكربالء   A احل�سني 
واحلرية وان �سناعة امل�ستقبل البد لها من ت�سحية ومن 
دماء.. الحظنا التغيريات الكبرية يف اإعدادات املهرجان 
لهذا العام وكم هو الفار بني ما كان يف ال�سابق وبني ما 
جوانب  اأحد  ال�ستغالل  نظراً   كبري  احل�سور   االآن نراه 

ال�سحن احل�سيني ال�سريف. 

سن � لأ�ست�
حلر� ن مر��س
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اإن جميع دول العامل تهتم برتاثها واآثارها 
وثقافاتها  وعزها  ح�سارتها  تعك�ض  الأنها 
فلذا كان عليها اأن تعتز بهذا الرتاث هذا 
ي�ستفيد  لكي  ثانية  جهة  ومن  جهة  من 
اجليل اجلديد من هذا الرتاث الذي ورثوه 
مبنجزاتهم  يقتدوا  لكي  اأ�سالفهم  عن 
املجاالت  كل  يف  وتقدمهم  وح�سارتهم 
الأن  بلد  لكل  �سرورة  باملتاحف  فاالإهتمام 
واإي�سالها  ال�سعوب  ح�سارات  انعكا�ض  به 
اىل العامل اأما فيما يخ�ض متحف االإمام 

احل�سني A فنقول اأن لالإمام احل�سني 
A متحفني اأدناهما رتبة واأقلهما منزلة 
اأما  افتتاحه  �سيتم  الذي  املتحف  هذا  هو 
قرب  فهو  منزلة  واأكربهما  رتبة  اأعالهما 
االإمام احل�سني A الذي يعرج بزائريه 
وحمبيه والطائفني حوله اىل �سماوات من 
مهبط  هو  القرب  هذا  الأن  االإلهي  القرب 
واملر�سلني  واالأنبياء  املقربني  املالئكة 

)عليهم �سالم اهلل جميعًا(.

االأمر  هذا  اىل  جميعًا  نلتفت  اأن  فعلينا 
 الع�سا وقلوب  اأفئدة  ومثوى  مق�سد  فهو 
االإن�ساين  والعدل  والكرامة  اخلري   ملباد
فمنه ن�ستلهم الدرو�ض والعرب ون�ستقي من 
ينابيعه اأ�سمى املباد والقيم فزيارة هذا 
املتحف )القرب( مهمة لي�ض فقط لل�سيعة 
احل�سني  واإمنا  للم�سلمني  فقط  ولي�ض 
وموؤ�س�ض  الب�سرية  كل  ملهم  هو   A
 د�ستور احلرية واالإن�سانية والقيم واملباد

النبيلة..

ع ا يربال دداع ال�سي اس�
اح افا نا�س ل يلقي قد�سا سينيا للع العا ا
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أم� تلد�
�لعر� ملت� رمد

س� مد � بد لأ�ست�
مدر � ر �مل �لعر�ية

لقد �سعرنا بال�سعادة الغامرة والفرح الكبري عندما راأينا 
الأن مدينة كربالء   A االإمام احل�سني  افتتاح متحف 
وعندما  الثقافية  الن�ساطات  هذه  مثل  على  عودتنا  قد 
تزامن افتتاح املتحف مع فعاليات مهرجان ربيع ال�سهادة 
العاملي والذي ياأتي يف كل عام ب�سيء جديد فهذا املتحف 
اأتى بها املهرجان والتي ميزته  هو الطفرة النوعية التي 
ا�ستمر  املتحف  بهذا  العمل  كان  واإن  ال�سنوات  باقي  عن 
لفرتة طويلة واأعتقد اأن مدينة كربالء ت�ستحق مثل هذه 
االإجناات الأنها مدينة احل�سني A واإن كان قلياًل بحق 
االإمام احل�سني A ولكن مثل هذه االأعمال تعترب مهمة 
ق�سية  وتو�سل  النا�ض  �سفوف  بني  والفكر  الثقافة  لن�سر 
بجهود  اإال  املتحف  هذا  يكن  مل   A احل�سني  االإمام 
على  املتحف  هذا  الإخراج  املتحف  كادر  بذلها  كبرية 
املتحف  العاملني يف هذا  اأيدي  على  واأ�سد  ال�ساكلة  هذه 
واأ�سكرهم الإظهار املتحف بهذه احللة اجلميلة والرائعة  

واأنى لهم التوفيق واالإ�ستمرار..

من  املخزنية  بالثوة  باالآثار(  )كمتخ�س�سني  اإهتممنا 
جئنا  وعندما  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  لدى  نفائ�ض 
�سوء  وب�سبب  جدًا  كبرية  كميات  هناك  كانت  وهلة  الأول 
اخلزن والظروف التي مرت بها هذه النفائ�ض يف ال�سنني 
ت اىل و�سول املاء والتاأك�سدات اىل هذه  املا�سية والتي اأد
املوجودات وغري ذلك من االأمور التي ت�سر بهذه القطع 
االأثرية ولذلك مت فورًا اإر�سال كادر من ترب ال�سيانة 
تنظيف  بعملية  للقيام  العراقي  املتحف  يف  واملعاجلة 
احل�سينية  العتبة  كادر  وتدريب  القطع  هذه  ومعاجلة 
النفائ�ض  من  كبرية  كميات  تاأهيل  ومت  العمل  هذا  على 
وهي ما ترونها االآن معرو�سة يف متحف االإمام احل�سني 
النفائ�ض بحاجة  اأخرى من  A وهناك كميات كثرية 
اىل العناية والتاأهيل للعر�ض. احلمد هلل فقد و�سلنا اىل 
املتحف  وباإ�سراف  خال�سة  عراقية  بجهود  رائعة  نتائج 
العراقي فقط. وهذا اأقل ما ميكن اأن نقدمه لهذا املكان 

املقد�ض واإن �ساء اهلل القادم اأف�سل...

كيفية  فيها  يبني  كلمة  يف  الدين  �سياء  عالء  املهند�ض 
اأن  اىل  بها  مر  التي  العمل  ومراحل  املتحف  فكرة  ن�سوء 

و�سل اىل ما و�سل اليه االآن...
من مرحلة اإيجاد القاعة اىل جرد املوجودات من نفائ�ض 
اىل  املوجودات  واإدخال  القاعة  تهيئة  مرحلة  اىل  العتبة 

قاعدة بيانات خا�سة بها... 
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 وكذلك يوؤر A االأ�ستاذ ال�ساعر احلاج علي ال�سفار يف ق�سيدة يذكر فيها تاأ�سي�ض هذا املتحف وميدح االإمام احل�سني
 بالهجري  ليوم افتتاح املتحف املبارك وقد جرى على غري عادة ال�سعراء بذكر التاريخ الهجري فقط اأو امليالدي فقط بل اأر

وامليالدي معًا.

ُمنَتِدبا اريِخ  التَّ َدى  �سَ َعليَك  َيحُنو 
مَلَدى َقضِ امَل�ارطِق َوي َفنَحنَوي
َوَي�ستحيُل ِمداد ِملوؤ اأَوِعيٍة
ب فيِه ُعيوُن اخَللِق اأدُمَعها َت�سُ
َلنا لي�َض  اريِخ  والتَّ هِر  الدَّ يَد  س�اي
َرنا َوالَيوَم ِجئناَك وامِليالُد َذكَّ
رًا َفِرحًا مًا ُم�سَتْب�سِ اًل با�سِ بَقُم
ق الليَل َطلَعُتُه َيراَك ُنورًا َت�سُ
َوَنحُن ِمْن ِطيَنِة املُختاِر َن�ساأَُتنا
َقنًا  َوَف يحاِن  والرَّ ِوح  الرَّ ياُمتحَف 
ياُفَة الَعر�ضِ ياَلوحًا بِه ُكِتَبْت
َفانَبَج�َسْت َحر  النَّ َبَج�ْسَت  اأنَت  اأنَت   ها 
اريُخ َخلََّدُكْم تا الِر َمه َد الدَّ يَّ يا�سَ
َمنَهُلُكْم حمُن(  و)الرَّ و)يا�سنُي(  )طه( 

ُمنَتِحبا الكوِن  يف  َوِلهًا  ُم�سَت�سِرخًا 
�ساَ الَف�ساُء بِه ِمْن َبعِد ماَرُحَبا
�ُسِكبا َقْد  االأَوداِج  ِمَن  َعِبيطًا  َدمًا 
ها َلَهبا َفَي�سَتحيُل على ِقرطا�سِ
ما َواإِبا لوالَك حَميا والِعز� سَ

وُل اإليُكْم جاَء ُمْنَجِذبا  �سُ حنَي الرَّ
با َغ�سِ  ًاس�وِحَتس�ُم  ًاياكب  ًااِدبون
ريعًا ثاِويًا َتِربا َيراَك ِج�سمًا �سَ
ُم�سطَلبًا  ف الطَّ ِباأَر�ضِ  ُنورًا  َنراَك 
َي�سُدو وَقْد اأَفحَم التاريَخ واالأَدبا
اأ�سراُر ُكل امَلال واحَلق ماُكِتبا
َهبا ُه الذَّ ِمنُه احَلياُة َفاأَغنى َفي�سُ
ُرَتبا َقْد اَدُكْم  الَورى  نُي  جُلَ وال 
َربا لي�َض  هِر(  )الدَّ يف  ِمثُلها  اأتى(  و)َهْل 

64



اأَََفُكْم الَبيِت   َرب ِة(  )امَلَودَّ ويف 
 ةَبَقنَم طهرِي(  ُح�سنُي ويف )التَّ اأَيا 
اريِخ ُمنَفِردًا ْرَت َمدى التَّ ِلذاَك �سِ
َورًا هُر ِمْن اأوداِجُكْم �سِ ِليكُتَب الدَّ
اَر َينُب َترعاُه وَِفُظُه َف�سَ
َدةِئاأَف َتتلوُه   ٍقاأََل وطاَف يف 
ْرَت الكوَن اأَجَمَعُه �سَ اأيا ُح�سنُي اأَ
ِبفي�ضِ دٍم اإبداٍع  َلوَحَة  ْمَت  َر�سَ
ِبِطْل�ِسمِه اجلاِري  ِر  باخُلْن�سِ ْرَت  اأَ�سَ
َراأَيَت ُكلَّ الذي َقْد كاَن اأُْحِجَيًة

ض�َما َعهاِبنٍي مَعراَك ِبا َنميَك
نيا مِبا َمَلَكْت دِت الَلَبذاَك اأَْقِل
اأَْهَوت ِبُزخُرِفها طاَفت ِبِزيَنِتها
رَيِتها نيا ِب�سِ دالأُ ال َْ ض�اِئفَن
نا ِمْن ُكل مَملكٍة َجاَءْت ِلُتخرِبَ
�ساِغرًة الكوِن  ُملوِك  ُكلَّ  واأَنَّ 
 اأَْعَطوُه ُكلَّ َطِريٍف ِمْن َقالِئِدِهْم
 واحَلق ما َوَهُبوا ُكلَّ الذي َوَهُبوا
هِر اأُغِنيًة وا بِه يف ِرحاِب الدَّ عا�سُ
َتْبُلَغُه َت  َل�سْ ْث  دَح بُط  س�ال ُهَو  هذا   
اِريَخ َموِلُدُه واليوَم َيفَتِتُح التَّ
َعُه َمو�سِ يثاُر  االإِ َرَفَع  ُمتَحٍف   يف 
َنْتُه ِمْن َمناِئِرها دَخٍل َيَّ مِبَ
ْت مَّ ِمْن ُكل َفنُ َفًة َلِب�سَ َو�سَ
ُهنا ِكتاب بِه االآياُت َقْد ُِبَرْت
باِبيُك َقرْبٍ طامَلا ُلِثَمْت ُهنا �سَ
َمباِدِئها َعن  ُامي   ُدروع ُهنا 
َبْت ُن�سِ  رَدةُب  يِلَع مكاٍن  ويف   
َهُرُه َت�سْ بِط  س�ال وِج�سُم  كاَنت  َفاأَيَن 
َجَوًى ناَر  اريُخ  تال َج  َهيَّ ُهنا  اإىل 
مِلَنَقَبٍة  ْ اأَر اأاَل   ض�ْبَن  ََّوَد
َم�سِرُقها امِليالِد  َبِة  ُح�سْ يف  َفُقْلُت 
 َخها  اأَرَّ م�ِض  بال�سَّ الُهدى  وُء  �سَ  ) )َدلَّ ِْد 

 اهَخ ( َِيدْت وُنوُر الَبدِر اأَرَّ و )َب�ضَّ

ًا وَجاهًا مِبا َي�سَتوِجُب الُقَربا ِعزَّ
والَعَربا الُعْجَم  فيها  ْدَت  �سُ َوَقْد  ُكربى 
�ُسِخبا  راِهَط  رحَن ِوْتِرَك  ْفُع  و�سَ
�ُسِلبا ها  ِقْرطا�سُ   علس� اأَ َيراُعها 
با و�ساَر ِللَعدِل واالإمِياِن ُمنَت�سِ
با ُه َقط َقيد َغاِرم َو�سِ رَّ ما�سَ
وامَلجُد َحطَّ على اأعتاِبُكْم َوكبا
ُهبا وال�س االأَقدا�ضِ  َمذبَح  اأهديَتها 
ُمنَتِدبا ِلالآِتنَي  وِح  رال  َِديَب يف 
م ُمرَتِقبا َحَلْلتها ِبَهديِر الدَّ
ق الليَل واحُلُجبا َوُكنَت ُنورًا َي�سُ
النَجبا َد  يس�اي ْت  َطاأَ طاأْ َبْل   َكياإِل
ُحبا ال�س  َُلبَت كي  ِبَح�سَرِتُكم  ْت  َحطَّ
ِحَقبا َلنا  َتروي   ْت َم�سَ ُقُرونًا  َكي 
با �سَ احُل�سنِي   بُح على  ماَن  الزَّ اإنَّ 
عنَد احُل�سنِي ِلذا ُكل بِه َرِغبا
با َوُكلَّ تاِلِد ٍَد يف الُعلى ُن�سِ
َوَهبا َمْن  بَط  ال�س اإِنَّ   ِض�ْدُقال ِة  ِلَرو�سَ
َي�سُدو ِبها ُمْتَحف فيِه الَهوى َطِربا
 ابَجِه َعاتْن اآيَك ِمضَ ذل�ياأل
ماُحِجبا الليَل  َرغَم  وَر  نال وُيْظِهُر 
با ُمنَت�سِ واالأَ�سالِع  بالَقْلِب  و�ساَر 
الُقَببا طاَوَل  ى  تَح رِب  تال فاِئُح  �سَ
احُلُجبا  ُُرخَت وراَحْت  الوقاِر  َثوَب 
ُن�ِسبا امل�ُسطفى  اِلآِل   رْف �سِ ُهناَك 
َحْت ُجُنبا توٍد ُفواُب ُجاَك اأَبنُه
َنبا َزاِل  نال يوَم  َوما   في �سَ ُهناَك 
 �ُسِلبا  َمْن  بُط  ال�س اأَلي�َض  �ِسعِري  ياليَت 
 ببا  ال�سَّ َنعِرُف   الَه م�ِض  ال�سَّ َحَرارُة 
ُملَتِهبا الَقْلُب  َفبات  ِل�ساين  َكَوْت 
َوبا نمَّ والهُح اَلِزيَت َراَحوي اجِلطَت
ُعر ماَغُربا س�ا والهُعَلطدُر َمَبوال
ِربا( �سُ النَّدى   ُُف�سطا بط  ال�س ُمتحِف  )يف 

ُكِتبا( الُهدى  عنواُن  بِط  ال�س ُمتحِف  )يف 
 )(

 )(
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يف 00 �سدر اأمر من �سماحة ال�سيخ عبداملهدي 
الكربالئي بتاأ�سي�ض متحف لالإمام احل�سني A وعليه 
مت ت�سكيل كادر من منت�سبي العتبة احل�سينية املقد�سة 
عن  م�سوؤواًل  الدين  �سياء  عالء  املهند�ض  تعيني  ومت 
وقام   A احل�سني  لالإمام  متحف  وتاأ�سي�ض  االإعداد 
الكادر بالذهاب اىل ان العتبة احل�سينية املقد�سة 
لالطالع على التحف والنفائ�ض التي كانت موجودة يف 
االإدامة  اإجراء  ومت  لها  التابعة  واملخان  العتبة  داخل 
على هذه املواد بعد اأن مت جلبها اىل القاعة التي كانت 
عبارة عن قاعة فارغة مت ترميمها وتاأهيلها لهذه الغاية 
وقد قامت جلنة من املتحف العراقي باإ�سراف الدكتورة 
اأمرية الذهب مديرة املتحف العراقي بفتح دورة خا�سة 
ل�سيانة هذه املواد الثمينة وكنُت من �سمن امل�ساركني 
يف هذه الدورة وبعد اإكمال الدورة قمنا باإعادة تنظيم 
وب�سفتي  والنفائ�ض  واملحتويات  املقتنيات  هذه  واإدامة 
م�سوؤواًل عن التوثيق قمنا بجرد هذه النفائ�ض وتوثيقها 
وتعريفها وكتابة كل التفا�سيل املتعلقة بها مبا يف ذلك 
كادر  اإن  علمًا  وقيمتها  وتاريخها  اأهداها  الذي  اإ�سم 
املتحف هم من منت�سبي العتبة املتخ�س�سني بالفيزياء 
واإدامة  ل�سيانة  تدريبية  دورة  اأدخلوا  وقد  والكيمياء 
اإن  الحقة  دورات  يف  اإدخالهم  و�سيتم  والنفائ�ض  االآثار 
افتتاح  يوم  الأنه  �سعيدًا  يومًا  �سيكون  واليوم  اهلل  �ساء 

 .. A متحف االإمام احل�سني

مي سيد �سعيد لأ�ست�
 يف مت يلت� م�س
A حل�س� مل�
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ي�ر� ي نع حل�
�لعر� �لن� � يف بر �لتدملد�

 تلد�
ية �لع  �د معة

العتبة  الهتمام  ويوؤ�سر   خال جهد  اإنه  احلقيقة  يف 
الثقافية  ال�ساحة  على  جديد  وتوجه  املقد�سة  احل�سينية 
الدعم  اىل  يفتقر  اجلهد  هذا  يبقى  ولكن  االإ�سالمية 
هناك  اأن  عرفنا  ما  وح�سب  الأنه  الر�سمي   النطا على 
واملعاجلة  ال�سيانة  اأخرى تاج حمتوياتها اىل  خزائن 
هذه  فلي�ست  املتحف  هذا  اإقامة  مراحل  واكبت  الأنني 
يارتي االأوىل وهذا اجلهد قد يت�سم بالفردية يف بداياته 
يف  واملعروف  حملية  بجهات  ذلك  بعد  االإ�ستعانة  وت 
هذه  مثل  تاأ�سي�ض  يراد  عندما  اأنه  العامل  متاحف  كل 
اإ�سافة اىل اخلربة  العاملية  يتم جمع اخلربات  امل�ساريع 
جهودًا  احل�سينية  العتبة  كوادر  من  ناأمل  ونحن  املحلية 
اأكرب لغر�ض النهو�ض مب�ستواه اىل م�ستويات اأعلى ولكي 

ي�ساهي هذا املتحف متاحف العامل ..

وت�ستحق  ال�سحيح  وباالإاه  جريئة  بداية  هو   A احل�سني  االإمام  متحف  اأن  اأعتقد 
االإحرتام ونحن ن�سد على اأيدي من بذل هذه اجلهود املخل�سة ومن هذا اجلهد نتوقع اأن هذا 
املتحف �سيتقدم لالأمام اإن �ساء اهلل ولكن هناك مالحظة وهو اأن هذه ال�سيوف واخلناجر 
A فاالإمام احل�سني هو حمامة ال�سالم ور�سول  ال تتنا�سب مع ما ميثله االإمام احل�سني 
ال�سالم وهو الداعي لكل ما يف االإ�سالم من ت�سامح وحمبة ومودة و�سالم وهو الداعي اىل 
خلق الر�سول الكرمي  من حلم وكظم للغي�ض وحب للخري واأنا اأعلم اأن هذه االأ�سلحة هي 
من الهدايا التي اأهديت اىل العتبة املقد�سة ولكن بنف�ض الوقت قد علمنا اأن هناك الكثري 
من النفائ�ض مل تعر�ض فلو اأن النفائ�ض غري املعرو�سة تعر�ض بداًل من هذه ال�سيوف يف ظني 
�سيكون املتحف الئقًا بالر�سالة التي خرج الأجلها احل�سني A واأنى اأن يكون ما يعر�ض 

..A هو مما يتوافق مع الق�سية احل�سينية ومع ر�سالة ال�سالم التي دعا لها احل�سني
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  � رل� دبد �مل سية �لس�
�لأم �لع لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة

مهرجان  فعاليات  �سمن  املقام   الدو الكتاب  معر�ض  يف 
عر�ض  يف  غنى  هناك  ال�سابع  العاملي  الثقايف  ال�سهادة  ربيع 
منها  الدينية   العلوم �سنوف  ومبختلف   املطبوعات
التي  الن�سر  دور  اأن  باعتبار   واالأكادميية والتخ�س�سية 
 البلدان تلف  ومن  كثرية   املعر�ض هذا  يف  ا�سرتكت 
ن�سر تلف  دور يف  له   عام وبع�سها   متخ�س�ض وبع�سها 
الثقافات والعلوم وجند اأن هذا املعر�ض �سي�ساهم يف اإغناء 
االإ�سالمي  الفكر  نتاجات  باآخر  العراقي  واملثقف  القارىء 
والعربي واالإن�ساين ب�سورة عامة الأن ما ُعر�ض من نتاجات 
فكرية وثقافية كانت عامة ومن تلف دول العامل وباعتبار 
اأن الكتب التي ُعر�ست تناولت تلف العلوم كما جند اأن 
وحث   القراءة ثقافة  ن�سر  يف  ت�ساهم  املعار�ض  هذه  مثل 
اآخر املُ�ستجدات  وفيز القار العراقي على االإطالع على 

العلمية والفكرية.
م�ساركة   العرا يف  ال�سريفة  واملزارات  املقد�سة  للعتبات 
فاعلة ومتميزة وكانت هذه امل�ساركة نابعة من دور العتبات 
املقد�سة يف ن�سر ثقافة اأهل البيت b وكذلك ن�سر الثقافة يف 
تلف العلوم باعتبار العتبات املقد�سة قد اآلت على نف�سها 
التاأليف  اأن تقوم بجهود ثقافية وفكرية تلفة من جملتها 
والن�سر وكتابة البحوث وكذلك توثيق االأعمال التي تقوم بها 
باقي العتبات املقد�سة وغري ذلك من الن�ساطات االإعالمية 
العتبات املقد�سة  التي تقوم بها  التي تعك�ض اجلهود الكبرية 
للكتاب  معر�سًا  هناك  فنجد   ال�سريفة ال�سيعية  واملزارات 
وغريه  للر�سوم  واآخر  للمجالت  ومعر�سًا  للن�سرات  ومعر�سًا 
لل�سور التي توثق احلالة املعمارية واالإ�سالمية والتطور الذي 

.ح�سل يف العتبات املقد�سة واملزارات ال�سريفة يف العرا
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 مل�س� �س لأ�ست�
م�س ن �لعتبة �لعب�سية �ملقد�سة

املعر�ض ي�سم هذا العام عناوين دينية وعلمية واأكادميية 
املراأة  و�سوؤون  العربي  واالأدب  وال�سيا�سة  القانون  يف 
�سيتم  حيث  العناويني  من  وغريها  واالأطفال  وال�سباب 
الفنية  املجاالت  كافة  يف  الكتب  اأنواع  تلف  عر�ض 
الب�سرية  التنمية  وكتب  واالأدبية  والعلمية  والثقافية 
العربية  والزخارف  الر�سم  يف  مو�سوعات  اىل  باالإ�سافة 
الكتب  من  اميع  عر�ض  و�سيتم  والتاريخ  واالإ�سالمية 
�سيت�سمن  كما  مدة  اأقرا�ض  على  الت�ساميم  وبرامج 
املعر�ض ق�س�سًا تربوية وتوجيهية وق�س�سًا عاملية وبكافة 
اللغات واالإخت�سا�سات.. م�سيفًا اأن اأكث من �سبعني األف 
كتاب معرو�ض يف معر�ض هذا العام وفيما يخ�ض جناح 
بق�سم  ثلت  امل�ساركة   قال املقد�سة  العبا�سية  العتبة 
وهي   كافة العاملة  وب�سعبه  والثقافية  الفكرية  ال�سوؤون 
 االإنرتنت �سعبة  اىل  اإ�سافة  كافة  بوحداتها  االإعالم 
التحول  هو  املميز  ال�سيء  ولعل   واالإبداع الفكر  و�سعبة 
املوقع  االإنرتنت من خالل تطوير  �سعبة  الذي ح�سل يف 
الكفيل(  )موقع  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  االألكرتوين 

وويله اىل �سبكة الكفيل العاملية وبلغات عديدة.
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 ليد ل�سيد�
�لعر�  س��لد� معل �لعر� ملر�

ب دأ�
�ر�  A سل� مس�سة �ل�م

من  ومفيدة  قيمة  فوائد  لها  املعار�ض  هذه  اإقامة  اإن 
 اأنتجته املوؤ�س�سات ودور الن�سر من اإ�سدارات عر�ض ما 
ومتابعة  م�ساهدة   القار ي�ستطيع  ال  املكتبات  يف  الكتب 
من  فتمكنهم  املعار�ض  يف  اأما  الفكرية  النتاجات  اأغلب 
الكتب  اأمهات  وعناوين  نتاجات  وتلف  معظم  روؤية 
ومن تلف دور الن�سر العاملية واملحلية وما مييز هذا 
املعر�ض هو كثة دور الن�سر واملوؤ�س�سات والذي فا مئتي 
دار وموؤ�س�سة. وفيما يخ�ض م�ساركتنا مل نخت�ض مبجال 
دينية   – الفكرية)اأدبية  املجاالت  مبختلف  واإمنا  واحد 
– اإجتماعية( والذي �سجعنا على  – �سيا�سية  – ثقافية 

االإ�سرتاك هو ح�سن التنظيم و�سعة اجلناح.

م�ساركتنا هي ال�سابعة يف هذا املعر�ض ولكن هذه ال�سنة 
تنظيم  من  ال�سابقة  ال�سنني  عن  جذري  اختالف  يوجد 
عن  امل�سوؤولني  االأ�سخا�ض  ومتابعة  املكان  يف  و�سعة 
املعر�ض وتلبيتهم  كافة احتياجاتنا ومبا ي�سهم يف جناح 
جناحنا يف عر�ض كافة ن�ساطاتنا. وال�سيء امللفت للنظر 
هو ح�سور اأغلب دور الن�سر الر�سينة والتي لها باع طويل 

يف ن�سر وتويع الكتب.
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مم � د
�ر�  س�مة �ملتبة �لعم

 د
�ر�  بد ل�س�سة �لر�م

تعترب امل�ساركة يف هذه املعار�ض وخ�سو�سًا املعار�ض التي 
تقيمها العتبات املقد�سة لها دور واأثر فعال يف ن�سر وتو�سيح 
 خ�سو�سًا  b البيت  اأهل  وفكر  عمومًا  االإ�سالم  اأفكار 
التي  االإمكانيات  واإن   املعر�ض ما وجدناه يف هذا  وهذا 
اإدارة  من  املوؤر  هذا  اإقامة  يف  العتبات  هذه  تلكها 
وتنظيم  يفو حتى اإمكانيات دول وهذا يدل على ر�سانة 

القاعدة الثقافية والفكرية التي تلكها.

التجوال  يف  وان�سيابية  و�سهولة  جيد  املهرجان  مكان 
داخل املعر�ض واختيار املكان كان موفقًا جدًا الأن املكان 
اجلناح  وم�ساحة  �سيقًا  كان  احلرمني(  القدمي)بني 
�سغرية وت�سبب م�سايقة واإعاقة  حلركة الزائرين وهذا 
مو�سم  يف  يعقد  اأنه  وخ�سو�سًا  كبرية  اإحراجات  ي�سبب 
بالن�سبة  جيدًا  كان  احل�سور  وم�ستوى  �سعبان.  يارات 
هي  املعار�ض  والعاملية.  العربية  الن�سر  وموؤ�س�سات  لدور 
عبارة عن حركة فكرية وثقافية قوية ت�ساعد ب�سكل وا�سح 

على ن�سر الفكر االإ�سالمي . 
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س �لريف
دة �ملتمل�  حل�سينية� س�لد� مر

س�  د
�لعر�   لأ� س�سة �لر�س�م

ال�سعائر والق�سية احل�سينية هي ق�سية االإن�سانية عمومًا 
املهرجانات هي  وهذه   معينًا ومذهبًا  وال تخ�ض طائفة 
A هو لالإن�سانية جميعًا  ر�سالة وا�سحة باأن احل�سني 
املحبة  تعني  ياح�سني  وكلمة   واملحبة لل�سالم  ور�سالة 
 وال�سالم والثقافة بكل معانيها ولكل ال�سعوب يف العامل
ومهرجان ربيع ال�سهادة يعترب نه�سة ح�سارية واإن هذه 
احلياة  يع�سقون  العراقيني  اأن  تدل  الفاعلة  امل�ساركة 

وذواقون للفن واالأدب..

للم�ساهمة  املعر�ض  يف  لنا  ال�سابعة  امل�ساركة  هي  هذه 
 b البيت  اأهل  وعلم  االأ�سيل  املحمدي  الفكر  ن�سر  يف 
واملعر�ض �سنة بعد اأخرى ينمو ويزدهر من خالل االأعداد 
والتنظيم ويادة يف عدد دور وموؤ�س�سات الن�سر العربية 
هو  الدورة  بهذه  املهرجان  هذا  ميز  ما  ولعل   والعاملية

مكان اإقامة املعر�ض والتو�سع احلا�سل يف االأجنحة .
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س� أ�سعد� س� ل�سيد�
م�س ن �لعتبة �لع�سرة �ملقد�سة

ممل� �ب
لند حل�سينية� س��دل حل�سين� ملر� س

يعد هذا املعر�ض اإحدى الو�سائل االإعالمية لالإحاطة بكل 
ال�سلة  والإدامة   املطهرة الع�سكرية  العتبة  يف  مايجري 
الطاهرة  العتبات  وباقي  املطهرة  الع�سكرية  العتبة  بني 
عما  والإطالعهم   b البيت  اأهل  اأتباع  حمبي  ولكافة 
يجري من اإعمار يف املرقد ال�سريف قدمت اللجنة الفتية 
الإعادة اإعمار العتبة الع�سكرية املطهرة �سمن م�ساركتها 
يف مهرجان ربيع ال�سهادة ال�سابع ن�ساطات عديدة منها 
الكرمي  الزائر  الإطالع  الليزرية  االأقرا�ض  من  موعة 
عن مل االأعمال التي تقوم بها اللجنة املكلفة باإعادة 
االإعمار والتي احتوت مراحل االإعمار يف العتبة املطهرة 

واملت�سمنة واملنجز منها ومدى التقدم احلا�سل..

العتبتني  قبل  من  املقام  ال�سابع  ال�سهادة  ربيع  مهرجان 
املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية يعترب �سرحًا من �سروح 
الثقافة العراقية ورافدًا من روافد العلم والفكر والتوجه 
للكتاب  معر�سًا  يت�سمن  الذي  املهرجان  هذا   الفكري
الدو وموؤرات كبرية للبحوث والدرا�سات احلووية 
التي تغني الباحث وامل�ستمع من خالل ن�سر فكر االأئمة 
 يف حياة االأمة االأطهار وبيان دورهم القيادي والر�سا
وغريها من الفعاليات .. املهرجان له دور كبري جدًا يف 

ن�سر ثقافة الفكر واملبداأ. 
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ربد �ل ةنع لأ�ست�
نقي �لسي �لعر�ي ر ر �ملقد�سة

عودتنا  التي  املبادرات  اىل  ُت�ساف  وكرمية  كبرية  بادرة 
احل�سينية  املقد�ستني  للعتبتني  العامتان  االأمانتان  عليها 
والذي  للكتاب   الدو املعر�ض  اإقامة هذا  العبا�سية يف 
الثقايف  ال�سهادة  ربيع  مهرجان  فعاليات  �سمن  يقام 
اأكى  الأقدم  الفر�سة  اأنتهز  املنا�سبة  وبهذه   العاملي
االأ�سرة  وبا�سم  با�سمي  والتقدير  احلب  اآيات  واأ�سمى 
كربالء  مدينة   والأها العراقي  لل�سعب  ال�سحفية 

خ�سو�سًا مبنا�سبة هذه الذكريات املحمدية املباركة. 
كان  ال�سابق  العام  ففي   اأده�سني العام  هذا  املعر�ض 
�سعة  حيث  من  ال�سرورية  املقومات  بع�ض  اىل  يفتقر 
املكان وعدد دور الن�سر والوارات امل�ساركة فيه.. نتمنى 
املقد�ستان  العتبتان  تبذلها  التي  للجهود  الدائم  التوفيق 

يف ن�سر العلوم والثقافة االإ�سالمية.

املحلي  امل�ستويني  على  كربى  اأهمية  املهرجان  لهذا 
والدو كونه مهرجانًا ي�ستنه�ض الهمم يف املفكرين 
واملثقفني واالأدباء وال�سعراء لطرح ما لديهم من نتاج 
الإثراء ودعم ق�سية االإمام احل�سني A. املهرجان 
واختالف  ال�سيوف  ورعاية   العا بالتنظيم   ميتا
الفعاليات من بحوث و�سعر ومعار�ض كتاب وبذلك 

ياأخذ املهرجان �سفة  العاملية.

ني د�بد �ل يد لأ�ست�
   ن
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 ل� سية �لسي
لبنسرلن� ةبل �حل� �

يف  ومميز   بار دور  لها  كربالء  يف  املقد�سة  العتبات 
اأهل  هذا امليدان )اإقامة املعار�ض( يف ن�سر ثقافة وفكر 
اأطيافهم  ومبختلف  النا�ض   اأو�سا كافة  بني   b البيت 
 ومعتقداتهم ودياناتهم اأي اأنها ال تخ�ض فئة عن اأخرى
واإن اإقامة هذه املهرجانات واملعار�ض ويف هذا التوقيت له 

االأثر االإيجابي والفعال على امل�ستوى الفكري والثقايف ..

الرائع  التنظيم  للمهرجان  االأوىل  ال�ساعات  منذ  قراأنا 
واحلفاوة الكبرية يف ا�ستقبال ال�سيوف وح�سن التنظيم 
منت�سبو  به  يقوم  الذي  الرائع  واالأداء  املهرجان  لفقرات 
من  لنقتب�ض  كربالء  اىل  جئنا  وقد   املقد�ستني العتبتني 
احل�سني  االإمام  ج�سدها  التي  واحلرية  ال�سهادة  روح 
A جئنا لنعلن رف�سنا للظلم والعدوان ولكي ن�ستلهم 
من روح ال�سجاعة التي غر�سها فينا اأبو عبداهلل احل�سني  

.. A

�ملند�  ية
  ة �
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سل�  حل�
رة لسنة �لتل� س

جورج  الكبري  االأ�ستاذ  عن  نيابة  البحث  هذا  األقينا 
 ولتدهور حالته ال�سحية اأوكل الينا اإلقاء البحث جردا
فقد انطلق من خالل اأبحاثه ودرا�ساته وكتاباته الوا�سعة 
عن االإمام علي لي�سل اىل االإمام احل�سني A.. ونحن 
االأ�ستاذ   من�سف كبري  الأ�ستاذ  بحثًا  نلقي  باأن  نفتخر 
جردا م�سيحي لكنه تكلم عن االإمام علي A بحيادية 
كل  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  وهذا  احلق  وقال  وباإن�ساف 

الباحثني..
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س� ي تلد�
معة مي�س يف نلق� ي يد مع

�ر أ� ي لأ�ست�
س�  ةدة �مللن� يف �أ�سر �س�م س

هو   A احل�سني  االإمام  يخ�ض  مهرجان  يف  امل�ساركة 
�سرف الأي كاتب وباحث وهي فر�سة للقاء موعة من 
معمقة  ب�سورة  والبحث  الدينية  وال�سخ�سيات  املفكرين 
اأن  هو  اليه  نحتاج  فما   A احل�سني  االإمام  فكر  يف 
جن�سد هذه االأفكار اىل واقع عملي يخدم م�سرية االإن�سان 
فكر  اىل  مايكون  اأحوج  هو  الذي  العراقي  الفرد  ال�سيما 
والقلوب  االأل�سن  فهذه   )ال�سالم احل�سني)عليه  االإمام 
اإمنا جاءت اىل م�سدر العلم حتى ت�ستقي من اأبي عبداهلل 

احل�سني A اأجمل واأروع االأفكار...

 b البيت  اآل  مكانة  عن  اأدث  اأن  البحث  هذا  هدف 
�سميت  التي    ينب  وال�سيدة   A احل�سني  وعن 
اأن  نريد  التي  الر�سالة  عن  فتحدثت  املحمدية  بالنجمة 
 b وهي التحقق من معرفة اآل البيت نبعثها اىل العامل
النعرات  اإثارة  وعدم  الطائفي  التع�سب  عن  واالإبتعاد 
بحق  الظاملة  التكفريية  الفتاوى  اإ�سدار  وعدم  الطائفية 
النجمة  با�سم  كربالء  اىل  ُدِعينا  لقد  اأخرى.  اأو  طائفة 
واملعامل  التاريخية  االأوابد  هذه  على  واطلعنا  املحمدية 
احل�سارية واملراقد ال�سريفة والعتبات املقد�سة ما مل نَره 

يف حياتنا اأبدًا.  
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األمسية الشعرية

س علي مر ي �لس �لعمل يف 
 ملع� سعب م لل� سمل� لأ� م

�أي يف �لعتبة �لعب�سية �ملقد�سة �أم�سية لسعر 
 أ�  ي �سعرر �لن سد لعر�

  �أ� �لر�سلية يف  معر b لبي�
 ل�س� سرمل� أن� لأمة� �م�س يس

لآم� ي نعقد ل�
 م ر ةمب ت سعرل� د�أ �حل

 د ل�سيد� لق�  لع� � ت
 سيل� ست�� سعرل� ��ر قبتأ� ةميم

بد �حل�س س� م مت مدنة �لنبية يف 
 ل b لبي� آ�  ن سيدق لبن

 �لسر �لعر�  ي �لب  �لسر 
 سير �لسل�  لد�  د ل�س�

 س تلد� ل عد ر�أ  � س
 ة يف �سدة �ملس�سة �لن�ر ممد �ب
سيد ملن�سبة�  ق �ملنسة عد �لسر 

 قبسقيقة �أل� س� م رل� مع
 لب� ي�ر� رسل�  لن�  رسل�

  ر م   رسل�  �د م
 حل�  رسل� م ت� م�س
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املطلع فيك  وما�ض  الق�سيد  طرب 
انثنى وال  امل�سري  من  يكل  لن  ال 
وقف الزمان على خطاك حمريًا
وح�سبه الفداء  كاأ�ض  من  ريان 
عزت عليه فال البغاة ت�سده
ب�سعة املناقب  و�سط  به  جنلت 
ملء امل�سارب والفجاج نقاوة
هزتهم التي  اهلل  �سرخة  هو 
الدماء و�ساءة برد  يزداد يف 
بنفو�سنا �سعاعها  انبعاث  لوال 
تنتهي ال  �سبابة  )احل�سني(  يف   
�سحائفي احل�ساب  يف  يقراأ  اأتراه 

يهرع �سوقًا  اليك  الفوؤاد  وغدا 
دهر ي�سري على خطاك وي�سرع
ويفزع بالذهول  ير�سف  راح  اذ 
ويكرع االثيل  املجد  ير�سف  ان 
وي�سدع لالإله  يخ�سع  كان  اذ 
واتى به للثائرين �سميدع
تلمع الدياجي  كل  به  وغدت 
نكباء تنفخ بالعرو�ض وتقلع
تطلع احلقيقة  �سم�ض  وبوجهه 
نتلفع ذلة  يف  اإذن  كنا 
تقطع ال  بر�سوخها  وو�سائج 
واأدفع االأتون  و�سط  يف  واأج 

اال يبراال�ساعر ا
ابس سيق�سيدة لي في ال
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�ساب الزمان ونهج خطوك امرد
مالحمًا الوجود  يف  ت�سنع  مالت 
دولة ي�سنع  رام  عيم  من  كم 
تكتب يف دماك م�سرية وبقيت 
ب�سرخة العبيد  اأغالل  حطمت 
م�سرعًا بابًا  راأتك  االماء  حتى 
وراأتك ربات احلجال منابعًا
يا حامل الهم الكبري الأمة
عاث الف�ساد بربعها حتى غدت
فراأيت ت�سلت �سارمًا بذباله
جمرة طفك  يوم  يا�سيدي يف 
وعليك تهمي �سيدي اآماقنا
الدماء دياجيًا تلك  وانرت يف 
ب�سلوعنا كربال  يوم  كل  يف 
اهدافها ن�سر الف�سيلة يف الورى
�سيدي ذكرك  اخفاء  على  عملوا 
اتباعك الغر الذين عهدتهم
ب�سربهم ال�سرور  �ستى  واجهوا  قد 
ق�سيدة ال�سعوب  ثغر  يف  وتظل 
ترنيمة الدنا  كل  يف  وتظل 
يعد ومل  العبيد  ررت  حتى 
منهجًا املذلة  ر�سي  الذي  اال 

يق�سد قربك  و�سرح  املكان  ن�سي 
يتمدد الدنا  يف  حفك  وعظيم 
الذكر فيها بالورى يتجدد
تربد ال  الهدى  قلب  يف  كاجلمر 
تدعو ال�سعاف لوحدة فتوحدوا
يو�سد ال  اال�سى  �سيم  من  وجه  يف 
ب�سفاف في�سك جلها تتربد
لوال ح�سامك امرها يتعقد
تتودد عي�سها  يف  ملنافق 
حق يثور وحكمة تتمرد
تخمد ال  لنا  ا�سالع  بني  ما 
دمعًا ي�سح وفرة تت�سعد
ملا تزل بدروبنا تتوقد
وال�ض ت�سبو اليك وتعقد
من بعد ما عاث الطغاة واف�سدوا
كم قتلوا كم عذبوا كم ابعدوا
قد طبقوا معنى الوالء وج�سدوا
ويحمد اخلطوب  يف  يعرف  واملرء 
ملا تزل ب�سفاههم ترتدد
تعنو لها �سفة الفقري وتن�سد
م�سفد اجلناة  من  القيود  ي�سكو 
ي�سفد الطغاة  قيد  يف  رام  قد 

A داسيد ال�س� داة ال يدالع ا ط ق�سيدة
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ولد احل�سني حممدا
باهرا درك  هلل 
وبنورك االلق البهيج
هت ال�سماء مبجده
يا للجالل وماها
فتبارك ال�سبط الوليد
ومالئك العر�ض املجيد
ما ذلك النور العظيم
حفلت به الغر الكرام
واينت غرر اجلمال
واأفا�ض من حلل البهاء
وتقلد الثقالن عقدا
وادميك العبق الطهور
واليك ت�سعى لل�سفاء
اأوت  قد  املالئك  منها 
قد طاب قد�سك طاهرا
هو للقلوب مثابة
واليك ت�ستبق احلياة
الع�سور يف  ري  ذكراك 
وال�سائرون على منارك
يتهافتون على �سنائك
�سرف البطولة من ابائك
هو للبطولة دها
وتقلد احلق اله�سيم
مي�سي مدادا هادرا
ويدك موتورا مقاليد
ويظل نورك )�سوتك(
ترتى جحافلها الغ�ساب
دو بهم همم االباء
ال�سراع جلج  يف  فتخو�ض 
احلياة يف  نوارك  لوال 

نورا اأطل مهندا
وقلدا الوجود  ان 
اأ�ساء دك وارتدى
وحنت عليه توددا
ياللبهاء وما بدا
فما اأجل وا�سعدا
�سعت ل�ساأنك هجدا
وما تفتح من ندى
فهالها علم الفدى
هدا اجلنان  ويف 
على رحابها عودا
من جاللك �سوؤددا
عليه خرت �سجدا
خالئق ترتددا
طافت حوالك تن�سدا
اأكرم بقد�سك م�سهدا
تهوي اليه تبلدا
حفاوة وتوجدا
ترددا اخللود  اىل 
خ�سعا ومن اهتدى
�سارخني لك الفدا
ت�ستقي وبك اقتدى
وبه الفداء تقلدا
برتبه �سبط الهدى
للثائرين على العدى
ال�ساللة اأ�سيدا
املدى واىل  عزائم  تقتفيه 
على ندائك ح�سدا
وبالفداء تعبدا
وبالهدى تتوقدا
دليلها مل�ست �سدى

ال�ساعر ع الطريي
يالع ولد ر في A سيال اا 
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الظالم جنح  يف  ولعاث 
ايقظت ا�سراب االنام
ف�سرخت تخر بال�سبى
وتذب عن حرم الر�سالة
فتميل عنك بغاتها
الوغى يف  كم  ا�سد 
فتهابه �سوح احلراب
تنثني ال  ان  اليت 
الوغى يف  وحدك  وبقيت 
تتحطم اال�سنام ت
لكنما القدر املهيب
ياأتي على قدر النهى
يحدو بنا �سطر الكمال
الر�سيع ابا  اأراك  حقا 
يبقى م�سار النريات
ريحانة الهادي الوديع
ووديعة الزهراء
يا اأمتي هذا احل�سني
دمه دمي وركابه
وتد� سارخة احل�سني
ملكت ح�ساه فكان فيه
فوؤاده يف  قريرا  وثوى 
القلوب يف  ت�سجع  وهناك 
والداميات من الرايا
هوج من الغيب املرير
فاذا الطفوف مواثل
ما للدماء وما جرى
وثواكل االيتام هامت
وتهيم من هلع امل�ساب
ويهيجها وح�ض الوحو�ض
فتك احلريق برحلهم
وعليلها املودوع ت
يوم احل�سني وما جرى
هو للبطولة دها
هو للقلوب وديعها
ويخر من حد العيون
ويظل منتجع االباء

طغاتها عبث الردى
من ال�سبات ددا
حجب ال�سالل وتن�سدا
ما حييت لدا
وملا د تبددا
ما �ساء يفتك جاهدا
وعبدها املت�سددا
عن كل عابثة فدى
جي�سا يعد من الردى
تخمدا او  ابائه 
كما ي�ساء تعبدا
م�سددا العاملني  يف 
كفى بربك ما حدا
�سريخ يومك ما غدا
مع اخللود مرددا
تخلدا ح�ساه  ويف 
وتغمدا بعينها   ر
وديعتي علم الهدى
حرمي مثا ج�سدا
بقلبه تتوجدا
جنيعه املتوقدا
للقيامة مرقدا
م�سارع تتو�سدا
احلالكات ردا
بها الوجود تكبدا
افتدى قد  احل�سني  واذا 
ما للنحور وما حدا
تفقدا العراء  يف 
براعم تت�سردا
وراءها يت�سيدا
ردا فال  اخلباء  هتك 
ق�سائها متفردا
�سام الر�سول حممدا
وبه الفداء تقلدا
تهوي اإليه تبلدا
م�سيلها لك �سرمدا
مدى احلياة م�سيدا
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ال�سهادة  ربيع  مهرجان  يف  الوحيدة  م�ساركتي  هي  هذه 
العاملي وقد خل�ست ربتي و�سعوري بامل�ساركة يف هذا 
واأنا  �ساألني  الذي  ال�سحفيني  اأحد  على  ردًا  املهرجان 

متوجه اىل كربالء بقو
علمونا اأهلنا قبل �سنني

كيف ن�ستقبل وار احل�سني
نفر�ض االأر�ض بورد اليا�سمني

ونغط احلب عطرًا من ثنايا االأولني

لب� ي رسل� 

اإننا  حيث  له  النهاية   b وعلمهم  البيت  اأهل  فكر  اإن 
ن�ستمد منهم العلم دائمًا ولو فكر اأحدنا اأنه قد اأخذ من 
العلم واأ�سبح عاملًا �سبحان اهلل ينق�سه كثري ومن الالم 
اأن ي�ستمر لياأخذ من علمهم لي�ستفيد ويفيد االآخرين واإن 
باأهل  علمنا  من  يزيد  �سوف  املهرجان  هذا  خالل  من 

البيت b وبثقافتهم..

 لين ل�سيد�
أم�  نيل ةل م

ويف  املهرجان  ن�سارك يف  اأن   وجل عز نعم اهلل  نعمة من 
م�ساركة   اإال املعر�ض  هذا  وما   الكتاب معر�ض  افتتاح 
الأمر  وا�ستجابة    حممد  اآل  اأمر  اإحياء  يف  وا�سعة 
العتبتني  على  للقائمني  واأقول   A  ال�ساد االإمام 
املقد�ستني هنيئًا لكم الأنكم ترتعون يف ريا�ض اجلنة وما 

قمتم به ي�سجل باأحرف من نور. 

 ليد �لبع ل�سيد�
سرلأ� لن�

كل ما راأيته يف املهرجان رائع ويجذب االإنتباه الفعاليات 
 ةوممتا مثمرة  األقيت  التي  والكلمات  اأجريت  التي 
اأح�سر  كي    وجهتموها  التي  الدعوة  على  اأ�سكركم 
لزيارة اأبي االأحرار واأخيه اأبي الف�سل العبا�ض  واىل 
 ومميز رائع  الكتاب  معر�ض   الرائع املهرجان  هذا 
اإ�سافة   فيه ا�سرتكت  الدول قد  العديد من  اأ�ساهد  كما 
ويدل على عمق  �سيء ممتع  واللغات وهو  العناوين  اىل 

الق�سية احل�سينية وعامليتها.

ي نر ل�سيد�
س�نة ممد سي� م

94



احلب  عن  تعبري  هو  الكتاب  ومعر�ض  املهرجان  هذا 
والوالء الأبي عبداهلل احل�سني A خا�سة والأهل البيت 
b عمومًا واإين ال اأرى املهرجان حكرًا على فئة معينة 
نداء  اأراه  بل   اأو على طائفة معينة  اأو على �سعب معني
لالإن�سانية كما �سيد ال�سهداء A كان اإمامًا لالإن�سانية 
نعي�سها  التي  النفحات  و�سهادته كذلك كل هذه  بفدائه 

االآن هي خطاب للقلب والروح والعقل معًا..

 لن�  د رسل�
سم نةمد  س�

املقد�ستني  العتبتني  يف  امل�سرفني  يوفق  اأن  اهلل  وندعو 
باإحيائها  االإ�ستمرار  وعلى  الذكريات  هذه  اإحياء  على 
واأخذ العرب من االأئمة االأطهار)عليهم ال�سالم(اأ�سحاب 
املواليد باأن تتواىل جهودهم الأنه يف اإحياء هذه الذكريات 
االإمام  اأجله  من  ا�ست�سهد  ملا  واإحياء  لل�سريعة  اإحياء 
احل�سني واالأئمة االأطهار)عليهم ال�سالم(هنيئًا لهم ولنا 
عامًا  يختلف  الكتاب  اأما معر�ض  املباركة.  االأعياد  بهذه 
بعد عام وذلك مب�ساركة العديد من دور الن�سر وح�سور 
احل�سود املختلفة من تلف الدول وهذا يدل على �سعة 
االإطالع و�سعة االإت�سال بهوؤالء كما يدل على عمق ن�سر 

االإ�سالم والوعي االإ�سالمي يف الدول االأخر..

سبي س� ي لأ�ست�
   ة �

هذا االإحتفال هو لي�ض رد كلمات نقولها ونذهب واإمنا 
بيت  اآل  م�سرية  وتذكر  العرَب  اتخاذ  هو  ذلك  من  الغاية 
حممد  وهي بنف�ض الوقت ر�سالة للجميع لكي ينهلوا 
من درو�ض هذه امل�سرية املعطاء وهذه ال�سرية الغنية ولكي 
نتعلم كيف كانوا يحيون وكيف كانوا ي�سبغون احلب لكل 

النا�ض.

لب� ي�ر� رسل�

االإن�سان  نف�ض  يف  الروحية  يي  املهرجانات  هذه 
االأولياء  التي جاء بها  املوؤمن وترده اىل تلك اجلماليات 
وامل�سطفون من اأجل ميل حياة الب�سر وهدايتهم اىل 
ومع   كب�سر البع�ض  بع�سهم  مع  بتعاملهم  ال�سبيل  �سواء 
نح�ض  املنا�سبة  هذه  يف  االإجتماع  وهذا  وخالقهم  ربهم 
بهذه الروحية ترفرف وتندمج مع هذه االألوان القزحية 
التي تتالأالأ فو روؤو�ض امل�ساركني وكلهم يف ابتهال و�سعور 
االأجواء  تلك  اىل  ينقلهم  �سفاف  عذب  روحي  و�سفاء 

االإميانية.

� �ن�تلد�
 ر م�سيم 
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تراب( اأبي  )يابن  م�سراك  اإىل 
مني القلب  رباك  يف  تعلق 
حبي في�ض  بحقك  فاقبل  اأال 
اإين ال�سهداء  �سيد   ياماإم
فوؤادي يف  حبك  اأن  واأق�سم 
نقيم على ربوعك.. مهرجانا
ولكني اأقول وحق ربي
اعملز لت رمك اأناأنب
ح�سرا االأر�ض  مبهرجان  ول�ست 
وجوهر �سرك املخزون عندي
)مو�سى عيناي  راأت  كما  اأراك 
وجدك �سيد الكونني يحنو
واأمك كوثر الرحمن تهدى
)علي( اإىل  االإله  فزوجها 
وجئت )ح�سني( �سيد من غدونا
فمن هذي الربوع عرجت روحا
ايتامك به ربياك اإلدع
ٍوس� رحداء بنت اليبلف
يحف بكم من االأبرار قوم
قبلتهم بف�سل منك ملا
عالها يف  لل�سهادة  و�سرمت 
وللحرية القع�ساء باب
غداة اختاره املوىل )ح�سني(
ينابيعا لتحرير الربايا
طهور دم  اأكى  )ح�سني(  حباها 
نبع االأر�ض عطرا )جنيع ح�سني( 
عظيم نبع  من  االر�ض  يف  فهل 
طه( اآل  كوثر  ويابن  )ح�سني 
منحت االكرمني �سنا وعزا
وقول عمل  يف  الذل  ورف�ض 
وؤادين فب مكس�ض( ا�ابعاىل )ال
حبيب( االأ�سدي  مظاهر  )والبن 
)ولل�سبعني( من رقدوا كراما
ح�سينا( �سحبوا  من  )ولالأحرار 
بكم اأرجو االإله لكل خري
هط( اأن  وح�سبي  وح�سبكم 

اأتيتك مثقال.. ومعي متابي
ومن ياقوت با�سرتي املذاب
وبع�ض قبولكم اأغلى طالبي
ت�سابي ال  �سوقا  اليك  �سبوت 
ال�سحاب ذرى   وجي �سر  له 
تقد�سه ال�سهادة والروابي
وعزتك العلية والكتاب
اأحابي وال  املهرجان  واأنت 
اله�ساب هذي  مع  الفردو�ض  بل 
اأجل من الكتابة واخلطاب
ال�سحاب من  والهداة  وعي�سى( 
على �سفتيك بالقبل العذاب
جلدك بغية الع�سر الن�ساب
وجيد اخللق بالكفوؤ العباب
مبكرمة ال�سهادة وال�سباب
العجاب بالقدر  الفردو�ض  اإىل 
اللباب ذوي  عند  الو�سف   وفي
مل�سجعك الطهور بال ارتياب
وهم �سبعون اأطهر اإ�سطحاب
بكم حفت مالئكة الرحاب
ربيعا دائما للزهر حابي
بهذا الكون اأ�سبح خري باب
وفجره كينبوع ا�سطخابي
ولل�سرف االأبي امل�ستطاب
الأطهر ما تعطر من رقاب
الأحرار العباد وكال�سحاب
�سواه لكل حر بان�سياب
وكافلها علي اأبي تراب
مبكرمة ال�سهادة لالإياب
ال�سهاب كما  )ياح�سني(  فنهجك 
ياتي معطرة الوطاب
)والبراهيم قائدنا املجاب(
اأباة فو كيد بني الذئاب
واأ�سبح ذكرهم هر الروابي
يطهرين بكم من كل عاب
ح�سني( منه نور االقرتاب

ال�ساعر د 
 الدي نج

�سليان
 �سويا
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اأفقي يوقد  املنار   يف اأنت 
لهيبًا ي�سري  اخل�سوع   يف اأنت 
�سورة ت�سبه االأ�ساطري ملا
س�م الأيحا اجلمراأًى كني مب
ى رفت حلمًا  االدمي  يح�سنون 
فيها املوت  فجيعة  اأ�سلمتك 
ل�ست تدرين وهجهه اين يذكو
ابدعي كيف �سئت لل�سرب رمزًا
نفخًا الزحف  قيامة  قامت  حني 
يعدو راح  من  بني  فتدورين 
نهبًا احلرائق  ظل يف  والذي 
ميني عن  �سرخة  تلبني  اذ 
و�سهيدا عليه ناعت حزنًا
اين قبلته غداة انحنيت
قبلة املنحر الذبيح حديث
الرعب ليل وانطوى ت وابل 
فاذا لزت النيا وغذت
ينبي الكواكب  يف  جنحني  كنت 
ايلري الس� مني رغزالاتم
�سورة املراأة التي فجرت من
كان اميانك العظيم �سالحًا
املنايا الطفوف  يف  اب�سرت  حني 
فامنحي خطوة الن�ساء حلد
�سياءًا طريقهن  يف  وا�سكبي 

يتالأالأ اذ   ومس�ال بومي�ض 
تعاىل يوما  الطفوف  �سنيع  من 
خلت من يوم كربال االأهواال
الء اأهاليك �سبية ورجاال
ويغطون رمله او�ساال
ملالذ اآن�ست منه ا�ستعاال
تتعاىل �سرارة  اه  رب 
فاملدى ق�ض ذاهال ما تواىل
توقظ االوجاال �سرى اخليل  يف 
خلف ا�سباح ماأمن كي يقاال
للظى ت�سعفني منه اعتالال
�سماال م�ستغيث  عينيك  راع 
فا�ستحاال وطاأه  ال�سخر  جالد 
ولقد غطت اجلراح املجاال
اال ان  �سورة  فيه  اكربت 
كاد يفنى �سراه منك احتماال
رحلة ال�سبي يف الفيايف اراال
جذوة الطف كوكب لن يطاال
�سرخة ارعدت بعر�ض فماال
خدرها عزمة تهز اجلباال
وطباع اال�سود فيك الفعاال
جماال اال  تقاك  يف  تري  مل 
انتقاال الفخار  ذروة  يعتلي 
مد من منبع ال�سماء ات�ساال

ال�سي سح الاقاني
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خرب طياتهم  يف  املالئك  جاء 
مبولده االوىل  ب�سارته  فت 
جمل قوافيك يف ذكر احل�سني اذا
بها امل  هم  عن  الروح  وروح 
يا غبطة الكون ياكحل العيون ويا
ت�سوع الريح عطرا يوم مولده
ا�سرتكم اح�سان  يف  املرء  يولد  ال 
�سهروا اأرقوا  ما  اذا  االنام  اإن 
بان مله ريح �سبا يليق  �سعرا 
بهم ما  اهلل  يزيد  ال�ساكرون 
علما يا  اهلل  ر�سول  عني  كحل  يا 
واقعدها الدنيا  رحى  اأقام  من  يا 
ويا بريق �سبا حد ال�سيوف ويا
ويا خ�ساب يد الزهراء انت لنا
به يهز  مهد  ميكال يف  ناغاك 
بنا كيف  العر�ض  راأ�ض   وف يا درة 
ملعبها واحلور  ال�سما  دف   دف
افراح جربيل والديباج مئزره
ع�سفت ان�سودة  يا  عدنان  �سقر  يا 
�سيحتنا عنوان  يا  الرئابيل  يابن 
تكرمة احلمراء  م�سر  يا  حييت 
اأفيائنا علما يا من رعت على 
معاطركم ذلت  ما  العرانني  �سم 
يا من تهند�ض ثورات االنام انْل
يا دمعة يف عيون االنبياء ويا
من مل ي�سل عليكم عند ذكركم
يا من ت�سيع معايري الكالم به

وابلغوا ا�سمه اأمرا كما اأمروا
للم�سطفى و�سويعات الهنا نزر
الفكر لك  وان�سقت  الكون  ت�سع�سع 
الع�سر ايامها  م�ست  الطغاة  ان 
رمز االباة الذي يف حبه ا�سروا
ال�سرر وامل�سريف ها يف راأ�سه 
ب�سر له  من  عليكم  و�سلى  اال 
�سعروا الهوى  هب  اذا  والعا�سقون 
عربوا كما  واعرب  الهوى  عنان  فام�سك 
�سكروا الهوى  اد  لو  املحبني  اال 
القمر له  غنى  من  مبولد  اأكرم 
الب�سر اأركانها  يف  حج  كعبة  يا 
منارة الدين والتيجان والدرر
رمز القيا�ض الذي ما بعده عربوا
لكم �سور الباقي  وامللك  جربيل 
ومفتخر فيكم  مغتبط  واهلل 
ميالده عطر ملن  الدفوف  على 
وائتزروا الديباج  و�سعوا  من  خري  يا 
بالظاملني ومن خانوا ومن غدروا
ارواحنا نذر تبقى لكم نذر
تفتخر وااليام  ال�سبط  مبولد 
م�سر بطنها  من  اجنبت  ما  خري  يا 
قمر وال  �سم�ض  نوركم  طاولت  ما 
الظفر ما  الثوار   زن ما  لوالك 
ال�سفر بنا  ارى  لو  االغادير  ماء 
عور عينه  له يف  النبي  على 
احلجر ركنها  يف  انها  كعبة  يا 

�اع ع�سا وال�ساعر الد
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يا مبدئا خطرا ما بعده خطر
يا حمدثا اثرا ما بعده اأثر
بر�سيع غ�سنه نظر رافعا  يا 
ًا له عرب ا دممس�لا ليا رامي
ي�ستعر وهو  بخمي�ض  مقبال  يا 
يا قامعا اأ�سرا ما بعده اأ�سر
بعده بطر بطرا ما  يا وائدا 
مدخر واهلل  مدخر  خري  يا 
فانت مبتداأ ما بعده خرب

يا من و�سعت اكاليل ال�سهادة يف
به  راعال ان  علمتنا  فانت 
وانت اهزوجة فينا نرددها
دعة اجالبهم  يف  ياأخذنك  ال 
راياتنا ال�سود حمر لو تاأملها
تزعزعهم ثورات  ال�سود  راياتنا 
فالراف�سية من رف�ض الطغاة اتت
ت علي جراحات امل�سيح كما اأن
يا مالئكة البوادي...  �سهيل  فيا 
بحومتنا ال�ساري  الرهب  اقع�ض  ما 
حينئذ باحلرب  ال�سما  دف   د لو 
ترى احل�سني على اإع�سار جاحمة
ن�سرتنا العبا�ض  من  طلبنا  اإنا 
�سكوا بالندى املبذول من يدهم
�سقر ا�سعلت  ما  اذا  ال�سعوب  ان 
بجائزة �سى  ان  توؤمل  فال 
لكنما �سفها �سوء تنري به
ثورتكم البحرين  ا�سد  اىل  مرحى 
فالظلم ظلم �سواء كان هتك دم
�سفا تهب  هبت  لو  اجلماهري  ان 
يقاومهم ال  مانا  ينوخون 
جعلت طامورة  وال  يبقى  قيد  ال 
باهتة بي�ساء  ثورة  يف  خري  ال 
نرى �سمرا يطاح به يوم  يف كل 
على تثور  جماهريا  راأيت  اذا 

�سراد العز حمفوفا به الكرب
لنا �سفر ال�سنابيب والدنيا  فرع 
تذر وال  تبقي  ال  جار  من  وجه  يف 
فامنا خمرة الثوار ما ع�سروا
ظفر فوقها  دمانا  عتق  الن 
كفروا حقنا  يف  من  نهادن  وال 
عور �سمتنا  يف  ام  عار  ارف�سنا 
نحروا اوداجه  ومن   ُراعال  اأن
اأروا لو  ح�سينيون   راعال ان 
وننتظر فينا  من  احلق  ي�سلب  ال 
ينفجر راح  �سوؤوال  ًا  يمك ترى 
العمر له  يفدى  الذي  هو احل�سني 
يعتذر العبا�ض  عن  �سمعتم  فهل 
قرت  وال  بخل  ال  اهلل  يد  فهم 
تذر وال  تبقي  ال  �سوف  فعندها 
عمر لها  يبقى  ان  توؤمل  وال 
ب�سر لنا  يبقى  كي  الكرامات  درب 
الب�سر يظلم  لكيما  و�سي  �سي 
�سمر يدا  او  ار�ض  ا�ستباحة  او 
القدر لها  هبت  اذا  في�ستجيب 
كانه قال �سمعا حينما امروا
قدروا وما  �ساوؤوا  تركيعنا  اجل  من 
وامنا ال�سهد دوما دونه االبر
لكنهم كث... لكنهم كث
�سلطانها فتاأكد انه ال�سمر
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تعترب  واملطبوعات  والكتب  واملعار�ض  املهرجانات  هذه 
خطوة جديدة ملعرفة االأئمة اأكث فاأكث ولتعظيم ال�سعائر. 
اإن اجليل اجلديد يحتاج اىل مثل هذه املهرجانات وهذه 
املعار�ض حتى يرى باأم عينه العظمة فنتمنى يف ال�سنني 
من  ماي�سمله  بكل  املهرجان  لهذا  التطور  نريد  املقبلة 
موؤرات للبحوث ومعار�ض للكتب واحتفاالت حتى ي�سمل 
وينظرون  العامل  الوفود من جميع  وتاأتي   البلدان جميع 

باأعينهم ماذا يكون هنا من العظمة والعز والكربياء.

د �ل�سعيد سية �لسي
�ر�

 من خالل افتتاح املهرجان ومعر�ض الكتاب يف اليومني االأول والثاين اأجد فر�سة جميلة جدًا ملد اجل�سور بني االإخوة يف العامل 
الغربي واالإ�سالمي مع العتبات املقد�سة وهي نقطة مهمة جدًا الأن االإرتبا الروحي مع االإمام احل�سني واأبي الف�سل العبا�ض 
 مهم جدًا لتثبيت العقيدة لالإن�سان املوؤمن وهذا املعر�ض مهم جدًا لنقل ثقافة اأهل البيت b اىل العامل اأجمع وح�سور 
ال�سيوف من كل اأنحاء العامل اىل كربالء اأي�سا مهم واإن مثل هذه املهرجانات واللقاءات ق�سية مهمة جدًا لرفع ذلك االإ�ستباه 

الذي ينقله االإعالم املغر�ض..

� سن� سيل�
نييف �مل ملقي� ي�لعر� م

�سابقة  وهو  جدًا  رائع  ديني  روحي   ن�سا املعر�ض  هذا 
اأح�سره والأول مرة واإن �ساء اهلل  لطيفة جدًا حيث اأين 
�ساأعاود يف ال�سنني املقبلة واأح�سر هذا املهرجان واملعر�ض 
اجلميل الذي يظم تلف دور الن�سر يف العرا والدول 
ال�سيعة  وخا�سة  امل�سلمني  جميع  من  واحل�سور  العربية 

.A املوالني لالإمام احل�سني

سن� ر د تلد�
س�� معة ية �لع
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اجلامعات  يف  املوجودين  االأخوة  جميع  ندعو  نحن 
 املهرجان هذا  يف  امل�ساركة  اىل  عام  ب�سكل  العراقية 
يجب اأن يكون هنالك اج فكري ثقايف اإ�سالمي نوعي 
وجدنا  ولقد  اجلامعي.  للطالب  مثلى  �سخ�سية  لتكوين 
لالإ�سعاع  مركزًا  عام  ب�سكل  واملهرجان  املعر�ض  هذا  يف 
 ن�سا b مما ميثل حركة  البيت  اأهل  الفكري ملذهب 
وا�سعة وانتقالة جيدة وهذا االأمر مل يكن ب�سكل وا�سع يف 

ال�سنني ال�سابقة..

�لأ�ست  مست بد �مل  مسر يف مدرة 
�لأ�س �لد�ية يف �معة �مل�ستنسرة

االإ�سدارات  من  موعة  من  تتكون  م�ساركتنا  طبيعة 
ولة  االأ�سالة  و�سحيفة   الغري ملوؤ�س�سة  الثقافية 
التي  الطفولة  ق�سم  اإ�سدارات  من  وموعة  الب�سرية 
  االأعظم  للر�سول  ال�سحابة  �سل�سلة  من  تتكون 
ق�سم  هو  الغري  ملوؤ�س�سة  امل�ساركة  من  الثاين  والق�سم 
املكتبة ال�سوتية واملرئية التي ت�سم موعة من الدرو�ض 
احلووية واملحا�سرات االإ�سالمية والربامج االإ�سالمية 

وق�س�ض االأطفال واملو�سوعات العلمية والثقافية.

 رس�سة �ل�م  تل�  لأ�ست�
سرلأ� مية �لنس�ل� عل

يف مثل هذا اليوم يجتمع التاريخان تاريخ الزمان واملكان 
كربالء  من  ت�سدر  التي  فاالإنطالقة  املعظم  �سعبان  يف 
تاريخ  من  �سده  ما  وليدة  بل  ال�ساعة  وليدة  لي�ست 
نراها   وبالتا كربالء  مدينة  اىل  يعود  الذي  عا�سوراء 

�سدًى ي�سدح يف كل االأرجاء عرب الزمان. 

 ملع� سرم سم سية �لسي
س� يف م  سرم لبن م

معر�ض الكتاب هذه ال�سنة رائع جدًا واإن �ساء اهلل بتطور 
وثقافة  اإي�سال فكر  له من فاعلية كبرية يف  ملا   م�ستمر 
واإن املهرجان هو  اأجمع كما  العامل  b اىل  البيت  اأهل 
اأي�سًا جميل ورائع وهو من الطر املثمرة لتعريف النا�ض 
واإنه  كما  امل�ساركة  البحوث  طريق  عن  االأطهار  باالأئمة 
يربط العامل اأجمع ت راية االإمام احل�سني واأهل البيت 
b وت عقيدة واحدة وهي حب اأهل البيت b والوالء 

لهم.

�لأ�ست مرس �ل�سعد
�ل�سعة منقة �ل�س �لسرية
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وتراها كربال  تع�سق  كنت  اإن 
�سطره وجهك  فول  الفداء  هذا 
قبلة اأول  �سار  الوالدة  بيت 
وترى ال�سهادة باحل�سني وجرحه
هذا علي واحل�سني فاأينما

ك قبلة تر�ساها ني ولنل
مداها يحد  ال  جراحًا  والثم 
بناها العاملني  رب  وخليل 
ثناها الورى  رب  كربال  يف 
وليت وجهك �سوف تلقى اهلل

ال�ساعر ي النو  �سويا
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وكربال احل�سني  يهوى  مبن  اذن 
من كل فج كل من ع�سق الهدى
فلت�سهد الدنيا على اأر�ض فدت
وحينما الدماء  فيها  جرت  اأر�ض 
بكربال احل�سني  قرب  يزر  مل  من 

اآية فوؤادي  يف  حبك  رتلت 
وجعلت من دمعي مداد جوارحي
فن�سرت لالأيام بوح م�ساعري
بك ا�ستظل غداة خ�سري من لظى
�سيدي فنائك  يف   ارح حطت 

ف�سم�سه احل�سني  نور  تنكروا  ال 
معناه يف �سر البتول فهل ترى
ن�سج النبي جالله وكماله
قد ق�سى الزكية  النف�ض  ذو  واأخوه 
الورى رب  �سفينة  للنجاة  هم 

حممد يابن  هواك  جمعت  اين 
عبريه �سممت  اإذ  تربك  وع�سقت 
والغوى ال�ساللة  من  اعت�سمت  وبك 
فزلزلت ال�سالل  اأركان  حطمت 
وبنيت عر�سا من ثراك على املدى

يا �سيدي انت الهداية قد جنا
نورها يتمم  ان  ربك  �ساء  قد 
خلقت عيون العا�سقني الدمع
لكربال الوالهني  جموع  وم�ست 
كتبت خطانا للفدا نهجا ومن 

�سبحها تبكي  االيام  �سيد  يا 
بدل الدموع جعلتها ري دما
عتمه ا�سدل  والليل  بنا  �ساقت 
الوغى فر�سان  اأ�سرج خيولك ان 
حانت �سالة االربعني وكربال

واأمالأ رحاب اخلافقني �سداها
اأتاها احل�سني  حيث  اىل  حفا 
ابن الهدى فغدا الوجود فداها
نادت يهز الكون رجع نداها
وطه والبتول  حيدر  ار  ما 

قد�سية وهواك قد اأوحاها
و�سكبت منها حبها وهواها
ذخرا ويوم قيامتي األقاها
واليك تلج مهجتي عقباها
ماأواها غد  يف  جوارك  واىل 

�سناها القلوب  فاأب�سرت  �سطعت 
يبدو وما اأبدت لنا معناها
واأحا حيدر نف�سه ورعاها
قبل الطفوف وللح�سني فداها
با�سم احل�سني وحبه اأجراها

وجاها للمعاد  ونورا  ادًا 
و�سكنت اأر�سك �سهلها ورباها
ف�سريعة الرحمن انت حماها
اعالها اىل  ا�سفلها  وقلبت 
علياها اىل  د  يرتقي  ال 

من ام�سكت كفاه حبل والها
رغمًا على كره الذي ياأباها
�سكبت حرارتها على راها
خطاها اليك  نذرت  وقد  �سوقا 
م�ساها احل�سني  اىل  الفداء  ع�سق 

اأملا والأ باالأنني م�ساها
ما غري عينك �سيدي اأبكاها
فمتى �ستمحو بال�سياء دجاها
ثارت واأنت الوعد يا موالها
حمرابها طوبى ملن �سالها
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اأئمتي �سلواي يف دنيا اخلطوب 
اأ�سكنت قلبي يف جوار قبورهم
هلوا  راعال اىل  ياراحلني 
بلغوا اللموعة  القبب  الحت  ان 
قبورهم بال�سفاه  احطتم  واذا 
فليتها العيون  دمع  جرى  واذا 
الهب بقلب  فيها  تودعوا  ان 
اأ�سربتها �سد الوالء وطيها
فقبلوا بالغري  مررمت  واذا 
رحالكم بالطفوف  انختم  واذا 
ثم انثنوا حيوا البطولة واالإبا
كربال وقعة  اهلل  بعني  كانت 
مقبال احل�سني  بكى  النبي  هذا 
جبينه نور  و�سط  الرايا  قراأ 

وهم ن�سيدي يف احلياة وغنوتي
علي اأعلل باجلوار �سبابتي
هال حملتم للعرا اأمانتي
يتي   كرام  – يا  التحية  عند 
قبلتي فزيدوا  وتقبيال  لثما 
مقلتي املراقد  تلك  على  ذابت 
مهجتي فاأودعوها  الرقاع  �ستى 
وخطيئتي ذكرتها  الذنوب  كل 
�سجعتي فيها  فليت  الرمال  بي�ض 
الغربة دار  �سهيد  احل�سني  فابكوا 
لوحة من  لها  فكم  والت�سحيات 
ر�سمت مالحمها باأروع ري�سة
�ساعة اأول  عند  ال�سهادة  نحر 
غمة يف  متجهما  فرتكنه 

�سا ال�سي عد السي سا  لنان
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رحماك ربي واملقدر حكمة
ب�سعة مني  فاأنت  بني  اأهال 
وغذاه من اإبهامه اأ�سراره
عطفه يف  جده  �سمائل  ومنت 
بالعلم واالميان واخللق الندي
ملل خطا  الق�ساء  حم  اذا  حتى 
�سابرا الفريدة  وقفتك  هلل 
جيو�سهم كربالء  فيايف  مالأت 
اأو�ساطهم ت�سد يف  انثنيت  ثم 
روت فلقد  احل�سا  ظماآن  تق�ض  اإن 
مب�سعا ال�سفوف  بني  ما  تهو  اأو 
وبقيت رمزا لل�سعوب تدلها
باحلرب قد كتبوا احلقو ومنقوا
لو حكموا اأهل ال�سما واالأر�ض قا
�سدت ال�ساميات  املعاين  فيك 
النبل واالإيثار واحلب.. الوفا
مهما تقادمت الع�سور فال تزا
توحي اىل االأحرار هبوا وادفعوا
سعبه� يلهب  الهند  عيم  هذا 
وب�سيفه خا�ض اجلنوب جهاده
العدا رج�ض  من  ال�سمر  اله�ساب  غ�سل 
ومراجع الع�سرين ت لوائه
ا�سمه من  الطغاة  ترف  اأفديه 
ويح اإبًا  النفو�ض  يوؤجج يف  �سيفا 
الطغا وجه  يف  االحرار  ويبارك 
اأبدا وفود الزائرين وطه
وترى ماليني اخلالئق اأنهرا
يخمد حفهم الكيد  ظنوا رخي�ض 
فميتة الظالم  وطاويط  خ�سئت 
ايٍه بطوالت الطفوف دثي
�سغوفة الزمان  واآذان  اإحكي 
املوت خاف �سيوفهم وئريهم
�سم�سامه العدا  ملحا  الق�سا  لوال 
كربال احلميمة  �سورتِك  اد  ما 
وماآل اهار الربيع ذبولها

الكربة تلك  اأ�سري  املالك..  هذا 
�سريعتي دماك  من  يا  ول�سوف 
هي يا ح�سني يف دماك وديعتي
االأمة وجه حممد يف  فاأ�ساء 
�سرية اأعطر  دنياه  يختط يف 
حمة اخللود بهمة وعزمية
�سرب اجلبال اأمام كل رية
فمالأتهم رعبا باأ�سجع وقفة
�سهادة خري  الطعن  ت  فحبيت 
ف�سيلة كل  نبات  دماك  اكي 
بعزة ميوت  اأن  يحر�ض  فاحلر 
احلرية اىل  م�سرجة  بيد 
�سفحة اأ�سمى  بدماك  وكتبتها 
بقعة اأ�سرف  االأر�ض  كربال يف  لوا 
وتالأالأت جذىل باأروع �سورة
اأبهى حلة الطف  نهار  لب�ست 
ل دما الطفوف على الثى يف ثورة
ظلم الطغاة وليلهم ب�سرارتي
وقدوتي احل�سني  الن�سر  اىل  رمزي 
بذلة اجلنوب  يحيا  ان  هيهات 
و�سمت له بالن�سر اأعلى راية
ثارت منددة باأعتى قوة
حفرة ثوى يف  �سيفا  وتخافه 
ب�سجاعة حقوقها  لنيل  فزها 
ال�سعلة وقود  الدامي  وقربه  ة 
ترجو ال�سفاعة ت اأرجى قبة
بلهفة ال�سريف  القرب  اىل  ري 
والقتل واالرهاب خري و�سيلة
بتناثر اال�سالء اهناأ ميتة
عن هر �سبان وا�سد كهولة
جندة او  لكماتهم..  �سولة  عن 
قب�سة باأ�سلب  يزهو  ولواهم 
وعلى الفرات ق�سى باأروع اأ�سوة
مر الزمان �سوى لظى وحمبة
فتي غ�ض  دائما  ربيعك  لكن 
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 التوا على  املعر�ض  هذا  يف  الثالثة  للمرة  م�ساركتنا 
االإ�سالمي  املركز  وهي  م�ساركة  دور  خم�ض  خالل  من 
الزهراء  ودار   بريوت اأاد  ودار   بريوت للدرا�سات 
 واملوؤ�س�سة الدولية بريوت ودار التعارف بريوت بريوت
كتب  عن  عبارة  هي  املعر�ض  هذا  يف  م�ساركتنا  طبيعة 
البيت  اأهل  مبدر�سة  قيقية  تاريخية   دينية اإ�سالمية 

..b

سمر � بد ل�سيد�
لبن   س��دل مس�ل� ملر�

اجلناح يحوي نتاجات الكتاب العراقيني والعرب و�سل�سلة 
االأدبي  والنقد  والق�سة  الرواية  ال  يف  الكتب  من 
اأو  الفكرية  االأجنا�ض  ومل  ال�سعبي  والرتاث  والتاريخ 
الثقافية ب�سكل عام ون�سارك لل�سنة الثالثة يف مهرجان 
ربيع ال�سهادة وكان االإقبال على معر�سنا مهم جدًا وكما 
اإن هنالك جناحًا خا�سًا �سمن هذا احليز الذي يعر�ض 
اإن هذا املكان  فيه الكتب هو دار ثقافة االأطفال براأيي 
هذا  عن  االإعالم  اأن  يبدو  ولكن  الكتب  لعر�ض  املنا�سب 

املكان قليل جدًا. 

 � دن �  س س� لأ�ست�
�لقة �ل� ر �لس �لقية
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اأهداين  اأن  بعد  احل�سني  االإمام  ق�سية  على  الرتكيز  بداأت 
�سديقي كتابًا عن مقتل احل�سني ملحمد املقرم قراأته و�سرت 
بع�ض املالحظات على  الر�سا�ض  بالقلم  اأ�سع على هوام�سه 
كم�سيحي  نظري  االإمام احل�سني يف  ملحمة  اأرى  اأين  اعتبار 
عربي اأملك نف�ض الهوية الفكرية االإ�سالمية الأننا نعي�ض  يف 
نتقا�سم  ال�سام  بالد  يف  اأوطاننا  يف  االإ�سالمي  الن�سب  نف�ض 
االآمال واالآالم ونعي�ض �سويًة ونحمل نف�ض الهوية الفكرية لذلك 
حينما تعمقت يف درا�سة هذه امللحمة اأعجبت جدًا ب�سخ�سية 
�ساحبها وكتبت هوام�سًا على جوانب الكتاب البي�ساء حينها 
اإن هذه النظرية جديدة مل ن�سمع بها  قال  ال�سيد حممد 
من قبل الأنك اأنت كم�سيحي عربي تقد�ض اآل البيت كامل�سلم 
االإ�سالم  تاريخ  اىل  ينظرون  االأجانب  وامل�ست�سرقون  ال�سيعي 
بنظرة جافة ردة حتى اأنهم ينظرون اىل معركة كربالء 
وكانت  القلة  على  الكثة  بها  تغلبت  ع�سكرية  موقعة  باأنها 
معركة حربية لعلعت بها اأ�سوات ال�سيوف و�سهلت بها اخليل 
وكان هناك غالب ومغلوب ولكن ملحمة كربالء لي�ست كذلك 
فلها جمالية روحية عالية ولكنهم ينظرون اليها من الناحية 
حممد  واآل  حممدًا  النبي  يذكرون  وعندما  فقط  املادية 

اليذكرون معها ال�سالة على حممد واآل حممد وكذلك احلال 
مع اآل البيت اليذكرون معها b وهذا يف�سر عدم االإحرتام 
نظرة  ننظر  العرب  امل�سيحيون  لكننا  املقد�سة   الرمو لهذه 
ذلك  ومنذ  امل�سلمني.  اإخواننا  نظرة  عن  التختلف  مغايرة 
علي  ي�سعب  اأنه  ووجدت  امل�سادر  تلك  بقراءة  بداأت  الوقت 
ا�ستهوتني  ولكن  �سغريًا  كنت  الأنني  الكتب  تلك  تفهم  كثريًا 
العزوبة  فائقة  امللحمة  تلك  الطف(  الواقعة)واقعة  تلك 
ي�سجل  مل  مميزة  �سخ�سية  احل�سني  �سخ�سية  يف  وراأيت 
 وبداأت  ال�سيدة ينب  التاريخ مثياًل كذلك �سخ�سية  لها 
بالتاأليف ووجدت نف�سي اأ�سري بحقل األغام يف اأن تر�سي 
اتخذت  ولكنني  متعددة  روايات  وهناك  هذا  والتر�سي  هذا 
 سيا� كذلك  مقبول  فهو  العقل  يقبله  ما   كل يقول  منهجًا 
احلادثة فاإين اأ�ستتبعها ويجب اأن كم عقلك هل هذه هي 
نتيجة ما �سبق هل هذه التبعات واملفاعيل اأي�سًا ت�سلح لهذه 
البحث  يف  ا�ستمررت  ولكنني  ال�سعوبة  تكمن  وهنا  احلادثة 
باخت�سار  هذه  التاأليف  من  �سنوات  و�ست  �سنوات  ت�سع  ملدة 

...A كانت معرفتي باالإمام احل�سني

� �أن� لأ�ست�
لبن
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�سرحه حطم  والطاغوت  اجلبت 
وتفجر الربكان فو روؤو�ض من
لها�سم املنري  القمر   رس�ا مذ 
ب�سبحه البهيج  الفجر  وتب�سم 
هذا ابن خري النا�ض بعد حممد
اأهاج عوا�سفا يوم  لل�سر يف 
ناب�ض فوؤاد  العقيدة يف  حمل 
احلمى يحمي  كي  االأراء  وتكفل 
اأريجه يعب  الذكرى  وم�سى ويف 
وبقى هواه بكل قلب طاهر

وتهدمت للمارقني قالع
عا�ض احلياة وطبعه االأطماع
ها اال�سعاع فو البطاح وعمَّ
واخ�سو�سرت وديانهم وتالع
هذا التقي الطاهر املناع
والريح عاٍت قا�سف قالع
يرتاع وال  ياألو  ال   دس�الب
�سجاع العاملني  يف  مثله  ما 
فجر الطفوف وعطره �سواع
هو للعقيدة مركب و�سراع

ال�ساعر ا اللي
A سا ر بنية ق ر في
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مزهر فبدرك  همى  الظالم  واإذا 
واملال الف�سائل  تكررت  واذا 
يعينني  اخليال  فما  اخليال  هام 
ذك الئس�و روه ل يفا داخاأن
منابع دماك  ويف  الفرات  �سح 
تغلي �سطوعا فيك عني مرابط
ل�سجودها ت�سابقت  االأكف  تلك 
حمائم وال�سغار  قربك  واملاء 
ي�سدو ئري الروح فيك ماآثرا
خلطوبها قاهرا  ارتقاوؤك  جل 
فت�ساغروا عموا  وقد  يعرفوك  مل 
�سابح حولك  االآالء  من  بحر 
اأنا ظام واملاء اأنت فكيف ال
اأ�س العمر  عناء  من  غزاين  اإن  اأنا 
هذا مقامك �ساطع ومعاند
مدادها منك   اترايال تنحني  لن 

اأخ�سر فمدك  عتت  الفالة  واذا 
تتكرر ال  فاأنت  والع�سور  ِحُم 
يا نا�سرا فرحاب دك اأكرب
�ستهدر كيف  االأبيات  يف  نبع  يا 
وفرات جودك ثائر يتفجر
نبل الظالم بنورها يتك�سر
راحت ت�سلي واللواء يكرب
كيف ا�سطربت وكيف كانت ت�سرب
تزاأر روحك  مبثل  الفعال  اأي 
املقفرون تكالبوا فتبعثوا
والأنت من ي�سقيك عزا حيدر
ولبحرك الفيا�ض ت�سعى االأنهر
اأتعث اأو  االأعتاب  على  اأحبو 
فاأهر ال�سريح  من  ال�سفاء  ت�سقي 
ويفخر �سناه  اىل  احلمام  يرنو 
تبقى ترفرف والرياح تثثر

و اح ال�ساعر

SHAABAN1432109



 سعب م �يف �لر ل�س� مللع� سل� ي رم أ� م ل� لي� ليع س
�ملع �أي يف س مرد �مل �أ �لس �لعبA � يف �ل�سة �لت�سعة م�س� �أم�سية 

�لعر�  ت م �سعرل� م د ي س لل� سعبسعر �لل
 عد ل ي�س عق لق� س لع� � ت م آ� �قر لأم�سية� ست��
�لسر �سعد د �حل�س م ة    �دل� ل� دمل� س سعر يفل�  س
 ل ر ميسل�  مل�س� � b لبي� ة �أيف �س يف �ل  سر م أ� مي�س

لة �ل م مد �ملر �أسل� م  ت� أم� يعلر� سن� ر �أسل� 

اسي ال�سعر ال�سعي
قد�سا ا�سيالع الع 
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ال�ساعر 
�سعد د الس الالي 

من دواعي فخري و�سروري اأن اأقف بني يدي هذا الفار�ض 
العظيم الأكون خادمًا الأ�سغر خدامه فال�سعر الذي قراأته 
يف حقه جاء ليعرب عن بع�ض حبي ال�سديد ووالئي املطلق 
لهذا البطل الذي ج�سد الوفاء بكل معانيه و�سوره فكان 
لقب الكفيل هو اللقب الذي ي�ستحقه بجدارة واإذ نحتفل 
 واالأخال القيم  بوالدة  نحتفل  فاإننا  والدته  بذكرى 
والغرية واحلمية واالأ�سالة والدفاع عن احلق والزهد يف 

الدنيا والرغبة يف االآخرة. 

فال ي ال�ساعر
االإمام  �سوت  الإي�سال  ال�سعرية  االأم�سية  هذه  جاءت 
الق�سية  ن�سرة  لغر�ض   اأجمع للعامل   A احل�سني 
باأكملها الأنه)عليه  االإن�سانية  التي هي ق�سية  احل�سينية 
كان  ًا  اأي املظلوم  االإن�سان  لن�سرة   اإال يخرج  ال�سالم( مل 
الر�سالة  فكر  ولين�سر   الظامل ملحاربة  خرج   انتماوؤه
فكان   بتعاليمها اأحقت احلق  التي  ال�سمحاء  االإ�سالمية 

احل�سني A قدوة لكل اأحرار العامل ..
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سني بوال�ساعر ا
نقول  اأن  نريد   A العبا�ض  الف�سل  اأبي  �سحن  من 
ال�سالم  ر�ُسل  هم   b البيت  اأهل  اأن   جمعاء لالإن�سانية 
 A ال�سالم فاحل�سني ومبادئهم هي مباد اىل العامل
خرج اإحياءًا للدين واإحياءًا للعدل ورف�ض اجلور واإحياءًا 
الكرم  من  اخللقية  الف�سائل  ولن�سر   االإن�سانية للفطرة 
وما   b باأ�سخا�سهم  ثلت  التي  والرحمة  وال�سماحة 
خلفوه لنا من فكر ميالأ الدنيا باخلري والعدل واحلرية ..

ويال ل  ود الال�ساعر ا

SHAABAN1432115
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هذه الذكرى الكرة التي ت�ضتعاد مرة 
خا�ضة  البعيد  مبعناها  لي�ض  عام،  كل 

بفة دودة من اخللق دون �ضواها.
ينر  ملن  يبدو  كما  خا�ض  فاهرها 
الب�ضر  واأحوال  التاريخ   اأحدا اىل 
باطنها  اأما  خفيفة.  خارجية  نرة 
فماأ�ضاة  جميعًا.  االآدميني  يعني  فعام 
ف�ضل  كربالء،  يف  بيته  واآل  احل�ضني 
يتاألف  الذي  العام  التاريخ   كتا من 
واخلفية  الاهرة  ومعانيه  اأبعاده  يف 
من �ضراع م�ضتمر بني الوح�ض امل�ضتبد 
 ومال ال�ضر،  اأهل   اأعما يف  الكامن 
يف  ويعمل  يحيا  الذي  واملحبة  الرحمة 

اهلل  خلقهم  الذين  اخلريين  اأعمال 
اأك ما تغلب  على �ضورته ومثاله. وما 
حتى  اخلري   مال على  ال�ضر  وح�ض 
بات التاريخ وكاأنه الليل الطويل والويل 
اأمكن  وحتى  االأكرب،  والهول  الثقيل 
الواقفة  امل�ضية  املنارة  لوال  اإنه  القول 
هنا وهنا يف اللمات والدياجري، ملا 

ا�ضتطاعت احلياة اأن يا.
ومن اأبرز هذه املنارات واأكها اإ�ضراقًا 
ففي   وبنوه علي   االإن�ضان تاريخ  يف 
اللم  موؤامرة  بداأت  العربي،  تاريخنا 
الرحمة،  على  والق�ضوة  العدل،  على 
والباطل على احلق، وال�ضر على اخلري، 

االأ�ضرار  عاداه  الذي  النبي  عهد  ويف 
واآزره االأخيار.

 ل اأجواء تعبق بحب احل�ضني يف
اختتمت  املقد�ض  جواره   رحا ويف 
املقد�ضتني  للعتبتني  العامتان  االأمانتان 
فعاليات  امل�ضرفة  باللجنة  متمثلة 
ال�ضابع  العاملي  ال�ضهادة  ربيع  مهرجان 
العتبة  يف  االأنبياء   خا قاعة  على 

احل�ضينية املقد�ضة..
من  عطرة  بتالوة  احلفل  اإ�ضتهل  وقد 
عادل   املقر تالها  العزيز  اهلل   كتا

الكربالئي.
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اإخوتي واأخواتي االأعزاء...
ت  نرفل  ونحن  اليوم  اأوجه  اأن  اأحب 
ربيع  مهرجان  ختام  يف  الرفعة   بيار
خال�ض  ال�سابع  العاملي  الثقايف  ال�سهادة 
واحلا�سرين  امل�ساركني  جلميع  �سكرنا 
باحثني  من  املبارك  املهرجان  هذا  يف 
دور  واأ�سحاب  و�سعراء  وكتاب  ومفكرين 
من  وجميع  واإعالميني  ومكتبات  ن�سر 
اإجناحه  على  وعمل  املهرجان  يف  �ساهم 
 مباد عن  للعامل  م�سرقة  �سورة  لنقل 
تاأليف  يف  ودورها  احل�سينية  النه�سة 

وجهات  و�سحف  ف�سائيات  من  القلوب 
اعالمية..

هذه  مثل  ان  االخوة..  اأيها  تعلمون  فكما 
 هويتنا ور�سالتنا املهرجانات هي مايرب
ر�سالة االمام احل�سني A واأئمة الهدى 

b للعامل اأجمع...
اأع�ساء  اىل  اخلا�ض  �سكري  اأقدم  كما 
يف  العاملة  واللجان  التح�سريية  اللجنة 
يف  مميزة  جهود  من  بذلوه  ملا  املهرجان 
تقدمي املهرجان لهذا العام بحلة ادادت 
جهودهم  خالل  من  وجمااًل  ورونقًا  بهجة 

العلي  �سائاًل  امل�سني  وعملهم  اجلبارة 
هذه  �ساحب  خلدمة  يوفقهم  اأن  القدير 

... احليا�ض املكرمة واأخيه
ل�ض  اأع�ساء  اأ�سكر  اأن  اأحب  كما 
مع  تعاون  من  اأبدوه  ملا  كربالء  حمافظة 
العتبتني املقد�ستني واىل االأخوة يف املكتبة 
اإقامة  يف  الفر�سة  الإتاحتهم  املركزية 
من  وجلميع   قاعاتها يف  الكتاب  معر�ض 
هذا  الإجناح  امل�ساعدة  اإبداء  يف  �ساهم 
يوفق  ان  القدير  العلي  �سائلني  املهرجان 

اجلميع فهو خري موىل وخري ن�سري.

ا�سيالع سينيا قد�سا للع العا انا ل
ألقاها سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي (دام عزه) األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني ابي القا�سم حممد
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 ييداا ا  يسد علي ا سيدال اس� ل
ا�سا اوة العلي  �سويا

اويا عسو�  ساسو� س�  لل�سيع ا و

بع�ض  عن  غائب  �سبه  للمهرجان  العام  العنوان  اأن  اىل  م�سريًا   املهرجان هذا  على  للقائمني  بال�سكر  امل�سكي  ال�سيد  تقدم 
املحا�سرات والبحوث اإما الأن العناوين الفرعية بعيدة عنه قلياًل اأو لال�ستغرا فيها دون الولوج بالعنوان االأ�سا�ض... 

وقد ربط �سماحة ال�سيد امل�سكي بني اأغرا�ض ال�سورة املباركة التي بداأ بها احلفل)�سورة الدهر( وبني عنوان املهرجان الذي 
�ِسريًا ال تعني االإطعام  ِه ِم�ْسِكينًا َوَيِتيمًا َواأَ عاَم َعلى ُحب رفعه �سعارًا له وبين ال�سيد امل�سكي اأن االآية الكرمية َوُيْطِعُموَن الطَّ
للطعام من املاأكول ل�سد اجلوع فقط واإمنا اطعام الطعام يعني كذلك االإفا�سة من العلوم التي تعلموها من جدهم امل�سطفى 

 وكذلك ما اأفا�سوا به من كرم اخللق وح�سن ال�سرية...
وكذلك قارن هذا املعنى بتف�سري االإمام ال�سادA  لالآية الكرمية َفْلَيْنُظِر االإِْن�ساُن اإىِل َطعاِمِه وهو اأنه A ف�سرها 
بقوله )فلينظر االإن�سان اىل العلم ممن ياأخذه(. واأ�ساف امل�سكي اإن اإطعام اأهل البيت b مل يقت�سر على احلادثة املذكورة 

يف كتب التفا�سري بل اأن اإطعامهم هو لكل �سائل وبكل اأنواع االأطعمة التي ميكن اأن نت�سورها.
ج ال�سيد امل�سكي على احلديث ال�سريف )اإن احل�سني م�سباح هدى و�سفينة جناة( �سارحًا م�سمونه ودالالته وخاًا  كما عر

كلمته بتاأكيده على �سرورة اإحياء الق�سية احل�سينية واأبعادها..
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 ييداا ا اسال و�سوسيد علي اال اس� ل
جاقي ا د سيدال ا عنلقاا

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
االأنام  خري  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
على  الدائم  واللعن  الطاهرين...  الطيبني  واآله  حممد 

اأعدائهم اأجمعني اىل يوم الدين...
والتربيكات  التهاين  باأحر  نتقدم  اأن  ال�سرور  دواعي  ملن  اإنه 

اىل  وكذلك  امليمونات  الوالدات  بهذه  االإ�سالمي  للعامل 
وعلى  االأنوار  بزو هذه  وما   النفو�ض املحمولة يف  االإن�سانية 
ف�ساء  يف  وجوالنها   A ال�سبط  احل�سني  االإمام  راأ�سها 
يف  لق  حتى  االإن�سان  اإن�سانية  ريك  الأجل  اإال  االإن�سانية 
واإخراج  ال�سامية  القيم  بتلك  اجلوارح  لتقييد  البدن  �سماء 
االأنانية   خيو بقطع  النور  حيث  اىل  ظلمتها  من  النف�ض 

املانعة من انفعال الكون بالف�سائل واالأخال االإلهية.
والأجل هذا كان االإمام احل�سني A �سعرية من �سعائر اهلل 
واآله(  اليها الر�سول االأعظم )�سلى اهلل عليه  اأ�سار   وجل عز

الذي هو حمور التوجه ومنطلق العبادة والطاعة هلل تعاىل.
فكان قوله  )ح�سني مني واأنا من ح�سني(. وقوله )اإن 
اأنه  على  دليل  الهدى(.  وم�سباح  النجاة  �سفينة  احل�سني 
اأنه  على  توؤيد  والن�سو�ض   واالإلتزام الطاعة  �سعرية   A
A من حني الوالدة اىل حني الطف كان طريق بناء وجود 

االإن�سانية.
اإال  هي  ما  الطف  �سويعات  يف   A ج�سدها  التي  فالقيم 
خال�سة العالقة بني العبد ومعبوده ومقيا�سًا لالإميان والكفر 

.َفَمْن �ساَء َفْلُيوؤِْمْن َوَمْن �ساَء َفْلَيْكُفْر قال تعاىل
وخ�سية االإطالة نقول ما اأحرانا يف هذا الزمن الع�سيب اىل 
تفعيل تلك ال�سويعات املباركات يف الطف لينطلق بها املجتمع 
يف  اخلالد  ال�سوت  لذلك  وا�ستجابة   احل�سينية �سورته  يف 
اإال  ف�ساء القيم )اأال من نا�سر ين�سرنا( وال تكون الن�سرة 
خالل  من  املجتمع  وايا  يف  الف�سائل  ون�سر  الذات  بنكران 

لي الواجهات بها.
العتبتني  الأمانتي  وامتناين  �سكري  اأقدم  اآخرًا  ولي�ض  واأخريًا 
عزه(  )دام  العام  االأمني  من  فيها  ما  بكل  املقد�ستني 
والكادر)دام توفيقه( ملا بذلوه من جهود قيمة يف اإحياء هذا 

الربيع وملا ج�سدوا من قيم و�سور الدعوة احل�سينية.
بحق  تعاىل  ون�ساأله  العاملني  رب  اأن احلمد هلل  دعوانا  واآخر 
هذا املكان و�ساحبه اأن يجعل حال العرا والعراقيني ربيعًا 

دائمًا... وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
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لي اسني د العا والد ل
ربيا لا 

اعي ا�سي  فرنسا

اإن وفدنا جاء وهو يحمل الع�سق والوالء الآل البيت b ويحمل ثقافة احلوار وثقافة ال�سوؤال وهي ثقافة عامة الأن ال�سوؤال هو 
مدخل من مداخل العلم وقد ورد يف االأحاديث عن ابن عبا�ض)ر�سوان اهلل عليه(عندما �سئل النبي حممد َ  اأدركت ما 
اأدركته من العلم فقال )بقلب عقول ول�سان �سوؤول( وقال جئنا نحمل معنا ال�سوؤال عن اأهل البيت وعن احل�سني b الأننا مهما 
عرفنا عن هذا الرجل العظيم فاننا نبقى بحاجة لنعرف عنه اأكث وهذا املهرجان خري فر�سة لتلك الغاية  وثقافة  احلوار 

املفتوح بكل اأبعاده وبكل مدياته ...
 وتطر الدكتور العلمي اأي�سًا اىل دور االإمام احل�سني A يف بالد الرببر واالأماي واالأندل�ض وبالد املغرب العربي م�سريًا 
تلك  يف  اأتباعه  كَث  الذي  االإمامي  للفكر  قاعدة  وتاأ�سي�ض   العربي املغرب  بقاع  اىل   A احل�سني  االإمام  فكر  و�سول  اىل 
املناطق ووجود االأدار�سة والفاطميني هو دليل ذلك ويف ختام كلمته قراأ العلمي اأبياتًا ل�سعراء من تلك البقاع تدين بالوالء 

لالإمام احل�سني A اإثباتًا ملا ذهب اليه..
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يا اد الع وال�ساعر الد
 يد انا ساعر ال�سو� س� A سا اا ب ن يلقي ق�سيدة

رنا جا اا

�سيدي اأبا عبداهلل ُمن علي فاقبلني ائرًا واأنعم علي فاأذْن  اأن اأقف بني يديك من�سدًا يف حفل ربيع ال�سهادة هذا من 
على مهرجان ربيع والدة حفيدك �ساحب الع�سر والزمان  رابطًا ربيعينا ببع�سهما مو�ساًل ربيع �سهادتك هذا بربيع والدة 
حفيدك املنتظر  الذي �سيقيم عمود اال�سالح يف اأمة جدك  وما نه�ست �سيدي اأبا عبداهلل من اأجله يوم اأعلنت اأنك 
مل تخرج اأ�سرًا وال بطرًا وال ظاملًا وال مف�سدًا واإمنا لطلب االإ�سالح يف اأمة جدك حممد  ذلك احللم حلم االأنبياء واالأو�سياء 
 يوم ميالأ االأر�ض ق�سطًا وعداًل بعدما ملئت ظلمًا وجورًا  سيحققه على االأر�ض حفيدك االإمام املنتظر� واالأئمة وال�سهداء
ذلك  يوم قق  اأبا عبداهلل  �سيدي  ب�سفاعتك  �سن�سهد  فهل   والدته بربيع  والدتك  ربيع   ببع�سهما الربيعني  اأو�سل  هنا  من 

احللم. حلم حمبيك واأتباعك و�سيعتك ومنتظريك...
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حلم بني مهدنا واللحد
حلم نعقد اجلفون عليه
ال العيون  �سواد  يف  ونخبيه 
حلم داعب القلوب الظميئا
علينا يطول  ال  اأن  نريه 
ج والس�فنبالدرب بض ال�رفن
لة احلمس�بالب وبلقض ال�ايبب
رقوؤ الوؤللالون بيعي اللحون
بالزغاريد بالرتاتيل بالقر
وحلم الظهور  نرى  اأن  حلم 
يا ليا البعاد �سريي عجاىل
املفدى( و�سل )احلبيب    يب رق
عجلي بامل�سري فالقلب ولها
ال الس�وال ايا لرب يس�د الفن
لقد اأبي�ست العيون من احلز
قري�ض تعود  ثانيًا  ذي  هي 
ب)اأبي جهل( ب)الوليد( باأجال
فس� )اأبي  بحق  عينها  ذي  هي 
ب)يزيد( و)�سمره( ب)ابن مرجا
..)يلد( و)عما )حمهنن ماأي
..)دران بس�رف(و ..)درا )بهنن ماأي
الف�س )اأبو  اأين   .)نيس�ا )احلهنم اأين 
.)ق�سطًا االأر�ض  ميالأ  )من  منها  اأين 
االأر يف  اهلل  )بقية  منها  اأين 
ال فتح  يوم  اأرى  حتى  اأحيا  اأََو 
رب يا  البهية  الطلعة  واأرى 
و�سباي الهاين وعز �سبابي
حلم بني مهدنا واللحد

املهدي( )االإمام  بيننا  نرى  اأن 
حني نغفو� سوقا اأبًا عن جد
ي دفه وُنوفيي طمحل نجن
ال�سلد قلب   ََّرف  ىاجون ت 
الوعد ذاك  يوم  اهلل  عجل 
ج�ض والفل لهفًة والورد
وة بالوجه م�سرقًا واخلد
را من في�ض حبنا والود
ب)احلمد( اأتى(  ب)هل  يتلى  اآن 
ونفدي ب�سوحه  ن�سحي  اأن 
وهلمي يا منجزات الوعد
وابعدي الروح عن ليا ال�سد
تردي والوجد   رافال ونار   ن
حلو حتى ل�سا بالهم جلدي
الوعد انتظار  يف  و)يعقوب(  ن 
بطواغيتها بذاك احلقد
ود( ب)ابن  ب)عتبة(   اةس�ق ٍف 
يان(تفري االأكباد )اأنياب هند(
نة( يطغى ببط�سه ب)ابن �سعد(
..دهس�الم كهامموث حيول
..)داأح(د بديس�ض ال�اأبا الهنن ماأي
ل(واأين)االأيدي( فداها االأيدي
بعدما جانبت طريق الر�سد
.)ديهام املاالإم(ناأي .ىرجامل )ض�
.دوجن اجن احلري مس�ض ي�اأر
ي. فداها ما واأهلي وولدي
وهوى خافقي واأيام �سعدي
املهدي( بيننا)االإمام  نرى  اأن 
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 نت�س لةعا م حممد علي حيد ال�سري

 اسا� نستو�ا  كرا الر�سو ا
 �س�ا سني�سة ا�داا عود لل�ساد يايتامو

 عم التي رييةلية ار الددس�سة امل�مو
 ال�س عليه البي كر ا سر� عل ي�ساا

عم داعية ا�سميا  د ر ارييا
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ي�سرفني   التوا على  الثانية  لل�سنة 
االمام املع�سوم باأمرين.. االأول يارته 
اللقاء  انتدابي  والثاين..  العطرة.. 
وربيعه  مهرجانه  �سيوف  ال�سادة  كلمة 
كجده  احل�سني  االمام  الن  الدائم.. 
اأبو  موالنا  فيه  قال  الذي  اهلل..  ر�سول 

A طالب
     واأبي�ض ي�ست�سقى الغمام بوجهه

           ربيع اليتامى ع�سمة لالرامل
ويبقى  يكون  ان  احبتي  ال عجب..  اذن 
ربيعا  للحق  ربيعا  الدعوة  �ساحب 
الربانية  للعلوم  ربيعا  واحلرية  للعدالة 
احلركات  لكل  دائما  وربيعا  والكونية 
التحررية ال�سعبية واجلماهريية يف كل 

بقاع االر�ض. 
�سادتي االفا�سل ماذا تغري بني ربيعني 
التغيري  ان  اعتقد  احل�سينية  لل�سهادة 
 ال كيف  وم�سرفا  ورائعا  كبريا  كان 
احل�سيني  امل�سهد  افق  ات�سع  ولقد 
ليحت�سن هذا العام رجاال مفكرين من 
من  بكثري  اكث   املعمورة ارجاء  كافة 

الربيع ال�سابق كما ونوعا
كيف ال وربيع موالنا ال�سابع فتح الباب 
طاهرات  اخوات  امام  م�سراعيه  على 
اىل  االطهار  البيت  اآل  ربيع  هداهن 
العلوي  والوالء  املحمدي  احلب  جنة 
احل�سني  والكرم  الفاطمي  والطهر 
اهلل  من  ور�سوان   الزينبي وال�سرب 
هذا  ال�سهادة  وربيع   ال كيف  اكرب 
موؤ�س�سة  ملوؤ�س�ستنا  ذراعيه  فتح  العام 
املزدهر الدولية من خالل دعوة 10 من 
اكفاأ طالبها امل�ستب�سرين كلهم بالنور 
عليا  ب�سهادات  مت�سلحني  املحمدي. 
باملراقد  بالت�سرف  امنيتهم  ققت 
�ساء  ان  والدرا�سة  املقد�سة  املحمدية 
اهلل عاما كامال يف حوة امري املوؤمنني 
ر�سالة  مبلغي  بعدها  ليعودوا   A
االن�سانية املحمدية احل�سينية ل )ع�سر 
وهذه  اأفريقيا  غرب  دول  من  دول( 
فيو�ض  لوال  لتكون  كانت  ما  الربكات 
�ساحب ربيع ال�سهادة جزى اهلل االخوة 
العاملني عليها كل خري واخ�ض بالذكر 

احل�سينية  للعتبة  العام  االمني  �سماحة 
للعتبة  العام  االمني  و�سماحة  املطهرة 
املرجعيات  وممثلي  املباركة  العبا�سية 

الدينية العليا يف النجف اال�سرف.
هذا  �سيوف  ال�سادة  وبا�سم  وبا�سمي 
يخ�س�ض  ان  نرجو  املبارك  املهرجان 
املهرجان  ومباحث  ودرا�سات  منهاج 
الطف..  )ح�سينيو  ملحور  املقبل 
والدين   العر  فو احل�سني..  كاهم 
يهودا  االر�ض  ابناء  الن  واملذهب( 
وم�سيحيني وم�سلمني بل وحتى الوثنيني 
اك�سري  ملعرفة  بحاجة  جميعهم  اليوم 
وعاب�ض  )جون  �سربه  الذي  االن�سانية 
والعبا�ض  واال�سدي  ووهب  واحلر 
الر�سيع(  اهلل  وعبد  والقا�سم  واالكرب 
�سربوا جميعهم من يد االمام احل�سني 
A ونحن اليوم بام�ض احلاجة الن 
ا�سرار  ما هي   و�سد قرب  نعرف عن 

ذلك االك�سري.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 ل�س�  مملي� �لر   سأ� مسملع�  رل� آل�   ملر�س�  ر� لنبي� سر�   � س
 ي ل�س� �رل� حل�سين� دمل� ل� � ةل�س� ةسيل� سأ� سمل� ل� لع�

ر � ة
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 ن ي يو�س ال�سيني ال�سا
 النعم على االن�سان هي اال�سالم ذاكرًا ان من اجل b يلقي كلمة بني فيها م�ساعر احلب والوالء الئمة اهل البيت
وذكر اهمية ومقام ال�سهادة ال�سيما �سهادة املوىل ابي عبد اهلل احل�سني A وف�سله على جميع االن�سانية حيث قدم 

نف�سه ال�سريفة حفظًا لهذا الدين ووقاية له من ت�سليل امل�سللني فكان بحق �سيد ال�سهداء من االولني واالآخرين ..

ا�سا ر�سيان بونو  ا�سا  اللس ا�سي  فرنسا 
والفكر  الت�سيع  منهجوا  الأنهم  نظرهم  وبعد  افقهم  ل�سعة  املهرجان  على  وامل�سرفني  املنظمني  فيها  �سكر  كلمة  األقى 
احل�سيني بهذا اال�سلوب املنظم وانهم ا�ساروا وركزوا على عاملية النه�سة احل�سينية فلفتوا النظر اىل النقا امل�سرتكة 
بني جميع الب�سر بغ�ض النظر عن اديانهم وقومياتهم واجنا�سهم.. وا�سار اال�ستاذ بونو اىل االآية الكرمية وذكرهم 
باأيام اهلل وهي االيام التي لت فيها الكماالت الب�سرية التي ذب الفطرة نحو الكمال ولي�ض هناك يوم لت 

فيها الكماالت كما لت يف يوم عا�سوراء ..
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لهذا الكرنفال العاملي اثر طيب يف نفو�ض من ح�سر اىل قاعات البحث واىل قاعات عر�ض 
املكتبات ودور الن�سر واىل اماكن االم�سيات القراآنية وال�سعرية لذا كان العمل منذ بدايات 
التح�سري للمهرجان هو قطف هذه الثمار فقد حاول االأخوة اع�ساء اللجنة التح�سريية 
جاهدين ان تكون فيه ب�سمة خا�سة ومميزة مما يدل على جهود كبرية ُبذلت �سمرت عن 
�سواعد اجلد واالجتهاد الإي�سال اهداف هذا املهرجان ومب�ستوى ما نطمح اليه ولي�سجلوا 
بعده  ما  �سرف  وهو   b البيت  اهل  لفكر  وخدم  املقد�سة  املراقد  لهذه  كخدم  ا�سماءهم 

�سرف...

س�مل� ل�سيد �ل�سيد لي�
رة لسنة �لتل� س

وجل على اللقاء يف حرم االإمام  يف البداية ن�سكر اهلل عز
...Aاحل�سني

احل�سيني  املو�سوع  يتناول  فاإنه  البحث  بخ�سو�ض  اأما 
من خالل ثالثة جوانب اجلانب االأول هو ف�سل ال�سلطة 
تفا�سيلها  بينت  وقد  التنفيذية  ال�سلطة  عن  الت�سريعية 
عند  التنفيذية  عن  الت�سريعية  ال�سلطة  تن�سلخ  عندما 
من  احلد  فهو  الثاين  اجلانب  اأما   املع�سوم االإمام 
االإقت�سادية  والفو�سى  االأمنية  الفو�سى   الفو�سى
وال�سيا�سية والطبقية واالإجتماعية واجلانب الثالث كان 
يت�سمن تفعيل دور موؤ�س�سات املجتمع املدين من تطبيق 

�سعرية االأمر باملعروف والنهي عن املنكر...

نع د سية �لس�
لبن  ية �لعرع� ةمل� س

اأن هذا املهرجان الذي اأح�سره الأول مرة يك�سف  ال�سك 
 فجزاهم اهلل خريًا باأن للقائمني عليه خربة عالية جدًا
احلفل  اأما   االأكمل نحو  �سعيهم  يكون  اأن  دائمًا  ناأمل 
اخلتامي فبهمة املوؤمنني وامل�ساركني يف احل�سور من جهة 
وتويع الكلمات من جهة اأخرى كان رائعًا وُمغنيًا �سكرًا 

لكل من �ساهم وعمل على اإجناح هذا املهرجان.

سل�  د ة �ل�سيدس�
سم
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لقد �ساهدنا يف حفل االإختتام م�ساركات فاعلة من الوفود 
امل�ساركة ومن تلف الديانات مما اأتاح فر�سة للو�سول 
اىل اأهداف هذا املهرجان واأوؤكد اأن املهرجان قد ت�سمن 
يف   A احل�سني  لالإمام  الزمانية  الوالدة  الوالدتني 
الثالث من �سعبان املعظم وت�سمن الوالدة االأخرى الأبي 

االأحرار A والتي هي املكانية يف طف كربالء..

لعبد� ي�ر� س� 
�د معة � سر� أم�

اإنها حلظات �سعيدة اأن ُختَم هذا اليوُم املبارك ومهرجان 
ربيع ال�سهادِة التي اإعتادت العتبتان املقد�ستان احل�سينية 
 b اأهل البيت والعبا�سية اأن تقيماه خدمة لن�سر مباد
على  يعيده  اأن   ) وجل عز( الباري  من  ونرجو  الكرام.. 
لالإعالم  �سكرًا   وبركة خري  بكل  العراقي  �سعبنا  اأبناء 

الهادف الذي تبنى هذه التغطية..

تبل� 
ر �أن� در

والعبا�سية  احل�سينية  املقد�ستني  العتبتني  اإدارتي   نهن
على هذه القيادة الناجحة ملهرجان ربيع ال�سهادة العاملي 
ورافدًا  التوا�سل  من ج�سور  بحق ج�سرًا  ويعترب   ال�سابع
من روافد ن�سر فكر وثقافة اأهل البيت b وحفل اخلتام 
والفعاليات  املتعددة  الكلمات  خالل  من   بامتيا ناجح 
املتنوعة والتي حققت االأهداف التي اإنطلق من اأجلها.  

  س� سيل�
ي� �س �لع   �لعتبة �لية �ملقد�سة

حفل اخلتام جميل لتنوع املُلقني واملتلقني بني اجلن�سيات 
واملادة  والفكر  ال�سعر  من  اأُلقي  ما  كل  واإن   املختلفة
اأق�سى  كان م�سرتكًا هنا من  والكل  رائعًا  كان  واملحتوى 
 العرا اىل  اإيران  اىل  ال�سني  من  اأق�ساها  اىل  االأر�ض 
اىل كندا ورو�سيا الأننا بحاجة اىل اأن يرى العامل اأجمع 

من هو االإمام احل�سني A وماهي ق�سيته..

�لسر 
يحل� بد �ل ل�سيد�
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كل فعالية موؤثرة تلك مقومات جناحها من االعمال التمهيدية 
والتح�سريية اجلبارة والتي تقدم عرب مثابرة ان�سانية تبذل اجلهد 
ال�سخي من اجل اظهارها بال�سكل الذي يجعلها بامل�ستوى املر�سي 
ومهرجان ربيع ال�سهادة الثقايف العاملي من املهرجانات الكبرية 
التي امتلكت مقومات جناحها عرب جهد ان�ساين كبري تباينت 
خلف  اهدا  يعمل  ان  ف�سل  فالبع�ض  اعالميا  ا�ستحقاقاته 
الكوالي�ض فمن الوفاء ان يتم ت�سليط ال�سوء على تلك املجموعة 
الطيبة من الرجال املجاهدين الذين كان لهم الدور الرئي�سي يف 
اجناح هذا املهرجان دون ان ي�سجل لهم ح�سور اعالمي يثمن 
فعلهم املبدع فهم قدموا اعمال هيدية و�سريية كبرية وقد 
كانوا يوا�سلون العمل ليل نهار دون كلل اأو ملل متفانني يف اخلدمة 
باأبهى  املباركة هدفهم الوحيد هو اإجناح هذا العمل واإظهاره 
�سورة دون ان يوؤثر فيهم التعب او طول ال�ساعات  التي يكابدون 
بها حرارة اجلو واطره  بل كانت متعتهم ان يقدموا كل ما 
ولعلنا نذكر موعة  املباركة   يقدرون عليه يف هذه اخلدمة 
منهم  على �سبيل املثال  ال على �سبيل  احل�سر ولذلك التم�ض 
العذر ممن ال اذكر ا�سماءهم معزا هذا القول باالآية الكرمية 

)اإنهم فتية اآمنوا بربهم فزدناهم هدى...(.
الالفتات   بن�سر  قامت  التي  االعالمية  اللجنة  كوادر   اأوال
املحافظات   ويف  وخارجها  املدينة  مداخل  يف  والبو�سرتات 
االعالمية  بالو�سائل  �سواء  التح�سريات  بدء  عن  واالعالن 
التابعة للعتبتني املقد�ستني او بو�سائل االعالم االخرى وجميع 
االخوة كوادر القنوات الف�سائية واالذاعات واملواقع االإلكرتونية 
وال�سحف التي غطت كل فعاليات املهرجان ونعتذر عن عدم 
ذكر ا�سم من ا�سمائهم علنا نن�سى احد منهم ويعز علينا ذلك 

اأ�سمائهم والعذر عند كرام النا�ض مقبول.
ثانيا اللجنة الفنية التي عملت ليل نهار لتاأمني اأجنحة معر�ض 
الكتاب وتهيئتها ون�سب اأجهزة التربيد الإ�سفاء الراحة واجلو 
واحلدادة  كالنجارة  وحدات  عدة  من  وهم  املكان  املنا�سب يف 
والتربيد والكهرباء وال�سباغة واالت�ساالت وغريها من الوحدات 

وال�سعب ال�ساندة داعني لهم بالتوفيق والرفعة.
ثالثا اللجنة االأمنية وهم العيون ال�ساهرة حلفظ االأمن و�سالمة 
الزائرين والوفود على حد �سواء وكانت هذه اللجنة املباركة لها 
ح�سور من قبل بدء فعاليات املهرجان  وطيلة اأيامه ويف كافة 
االأماكن التي كان يقام بها بداأً من ا�ستقبال ال�سيف من احلدود 
او املطارات واي�ساله اىل ار�ض ال�سهادة واالباء وانتهاًء باإي�ساله 
اىل مكان عودته اىل اهله �ساملًا غامنًا فجزاهم اهلل خري جزاء 
املح�سنني على هذا اجلهد وهذا الوفاء من ادارة موقرة وكافة 

منت�سبي ق�سمي حفظ النظام.
رابعا اللجنة اخلدمية وهم رمو�ض عيوننا وكحل اأنظارنا حيث 
لزائري  اجلليلة  اخلدمات  هذه  تقدمي  ا�ستطعنا  ملا  لوالهم 
و�سيوف االمام احل�سني واأخيه العبا�ض عليهما ال�سالم وقد كان 
دورهم الفاعل البار واملهم يف كل مفا�سل املهرجان بداأ من 
اعداد وجبات الطعام وتهيئة كل �سبل الرحة للزائر وال�سيف على 
حد �سواء فلهم منا كل �سكر وثناء بداأً من ادارة الأق�سامهم املوقرة 
وانتهاًء بكافة الكوادر مباركة من ق�سمي امل�سيف ق�سمي ال�سوؤون 

اخلدمية ورعاية احلرم يف العتبتني املقد�ستني. 
الالتي  اجلناحان  وهما  والعالقات  الت�سريفات  خام�سا جلنة 
يطري بهما جميع اأع�ساء اللجنة التح�سريية فهما الواجهة يف 
راحتهم  على  وال�سهر  م�ستلزماتهم  وتهيئة  ال�سيوف  ا�ستقبال 
وتوفري كل ما يحتاجون اليه  فاأبلوا واهلل بالء ح�سنا يف هذه 
اخلدمة املباركة وقد كان الإدارة ق�سمي العالقات العامة االثر 
الطيب والدور املهم يف هذه املهمة وعلى كافة االأ�سعدة. وع�سانا 
قدمنا ال�سيء الب�سيط يف ت�سليط ال�سوء على االعزة اولئك الذين 
قدموا خدماتهم ب�سمٍت متاأملني لهم بركة املوىل القدير وخدمة 

موفقة.
وختامًا نقبل ايادي اجلميع من اإداريني وخدام وعاملني كل ح�سب 
جهده ونيته داعني الباري جل وعال ان يوفق اجلميع اىل مر�ساته 

ويتقبل منا ومنهم �سالح االعمال انه �سميع يب.

سر�لي� بد �حل�س قي ل�سيد�
س �لنة �لتسة
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نقدم با�سم االأمانتني العامتني للعتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية �سكرنا وتقديرنا لكل الوفود 
امل�ساركة وخ�سو�سًا التي قدمت من خارج العرا لتكون يف رحاب االإمام احل�سني واأخيه اأبي الف�سل 
 اجلزائر  م�سر  تون�ض  سوريا�  لبنان  الكويت  البحرين  بلدان من  جاءت  والتي    العبا�ض 
�ساحل   غانا  ال�سنغال  اإيران  الهند  تركيا  كندا  ال�سويد  اأملانيا  فرن�سا  بريطانيا  املغرب
العاج موريتانيا عمان االأردن ال�سني ال�سعودية �سوي�سرا الويج رو�سيا اإ�سافة للبلد امل�سيف 

  .العرا
وال�سادة  االأعالم  العلماء  ابتداًء من  املهرجان  اإجناح هذا  �ساهم يف  لكل من  بال�سكر  ونتقدم  كما 

اء وال�سعراء واالأدباء وموؤ�س�سات ودور الن�سر واملراكز الثقافية. وامل�سايخ االأفا�سل والباحثني والُقر
و�سكرنا وتقديرنا اخلا�ض اإىل اجلهات االإعالمية جميعًا والتي �ساهمت يف ن�سر وبث فعاليات هذا 
 11 اأذاعة و والتي بلغت  الت اأو مواقع اإلكرتونية اأو اإذاعات حفًا اأو املهرجان �سواًء اأكانت �سُ
�سحيفة ولة واأكث من 110 وكالة اإخبارية ونخ�ض بالذكر الف�سائيات التي كان لها الدور الكبري 

يف نقل اأحداث هذه التظاهرة الفكرية والثقافية الكربى.
كما ونقدم �سكرًا خا�سًا با�سم االأمانتني العامتني للعتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية اإىل قناة 
قناة  ن�سكر  وكذا   املهرجان فعاليات  نقل  الكبري يف  املميز وجهدها  الف�سائية على عملها  كربالء 
الفرات الف�سائية التي نقلت الفعاليات وودت باقي الف�سائيات بحزمة تردداتها لغر�ض نقل تلك 
الفعاليات وكذلك ن�سكر قناة امل�سار الف�سائية التي يزت يف نقل كافة فعاليات املهرجان واأخرت 
براها ون�سرات اأخبارها عند تعار�سها مع فعاليات املهرجان وعلى هذا ارتاأت اللجنة التح�سريية 
وبا�سم االأمانتني تويع ال�سهادات التقديرية على الوفود امل�ساركة والباحثني ودور الن�سر واملوؤ�س�سات 
امل�ساركة و�ست�سل هذه ال�سهادات اليهم بعد احلفل عن طريق اللجنة التح�سريية للمهرجان لكثة 
هذه الوفود واملوؤ�س�سات و�سيق وقت االحتفال اأما القنوات الف�سائية ف�سيتم تقدمي ذلك لها االآن 

وعلى الهواء الأنها نقلتنا على االأثري م�سكورة...

�لنة �لنسة
ل�س� مليف �لعقل� سل� ي رمل

سر قدير
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