
 ◄
   
 ◄ ◄

◄
    




 ◄

     
      



ع ولا الار سوا ا عي ا ال :  ا احل�س  اأو ال :  ا لية عرة اأ �رب واأا با  ييد 
سن� سر ا او  سرين 
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 الر�سال ال�سماوية  م ساينا واأهداا و الو ع الن الالية 
ة لا  املو امامل  دسة ال�ساية املريية والرواهية اقية والاملرت والأو�سا
ت الر�سال ا اأ اإ و ت املواف الراسة لأال ت الر�سال وذل اإا 
 �املر  م�سةية املنقال اأاأو ب  كوال رال�سي ية اإية الرااسية الأ�الن اأب

 ااس اإ يو وا اأ ل تق بات 
  الكون ل عمو  يةسا الإباأهدا ال�س يع احل�س االإ و و وان
سو نقة ينة اأو  حمد د اأيد لا اأن تكون اداا ل القي الإ�سية 
 وسامل قول ع وذل و�س واآل يع ا س ية حممدسا�سول الإ� اب ا ال
 تك  وال اأن ت ع لي  ول س�  اواأ ن س� سةاة وااعند ال
 والرو قال ا اآل اإلي ع و ا ة با يوية ريا ال اأو ة اأوس� اأ 
 مامل  سا� ية القوال الرو ت اإعا  عو اوو الو ذل  سريةال
 اإلي ر�سا ت ا اإر�سل ا اأ و�س واآل يع ا س اا  د داإبان ع

دسف ال بة عاوامل ااامل  ال�سماوية الر�سال
 ه م ا ال�س يع احل�س االإ و اأن ة عنة والوا�س يال الدلل و
 تو ام ال ااسوال ال�س يع احل�س االإ  اإلي ست ا ا ةسال
 وعد ااآ دية ال�ساقال ع وة الين  اوياتحم  سمنا ت يةسالإ
را املواة ال�سكرية باأ�سو ا�سنا� الم �سي لو  رة ع�سكرية هنا اأو 

هنا
ود ا اأ  عي ال�س تس اإ املا�سد والريا ال اأدا قة 
 اهيامل  ية والياال ييف احلوات دها اإ ا بكيو�س  سةا احلكا
السرعية والأية والقادية وال�ساة بالأكا الإلية وسول اإ �سو ريف 
   ا ا ذل و وال يع ا س الر�سول حممد ل ع املن الإل االك
 ا الأعمال ال ع اسف ال وحماول يد الرياي احلر ب اسباأ ال�س يع
با ييد واأتاع قال عي ال�س: " األ واأن هول د لوا اعة السيان وتروا اعة 
وا  رو ا را واواأ روا بالاأوا�س وا احلدو وع سا�روا الواأ مالر

 " ل
 �و  اال اأال ادا�س اإ ت�س  ااأ  ةا ه ع امل م
 بحما اأ�سالي سو مامل ا اإلي سو ال راسف ال اإ ب  احلر ااأت
ة واه   وا�ساه بالقي واملاي الإلية و ااحمة  ية احلقد الإ�سقال
 �اعة الن عة اإوالن قوال الرو موا ية ذاالق اع اإ مامل اإعا 

ااترها ولأوا والر�سو
  يال  و داان اإ االة واأا ه او  داأن  ال  اوهك 
 ويامل�س ع ساال يال داة لإداية وا يةسا�ية الإقال كية العم
 والأهدا الآليا و ا ياإ يا الوه يت اأن اأ اإ سااإو س�والن قال
 قيق ووع عق ااإ ساي  ا يت اأ دااإ  دا اأن ل د ة املويالإل
 لإ�ساية  د سياأ  ع سوالأ سوو الأ رسا� يال واإن ذل يال وبو

ا  ا وليدي ب  اا اليا ل ياأتييما ع

• بق:ي� الرير

ه حمر

 لإ�ساية  د سياأ  ع سوالأ سوو الأ رسا� يال واإن ذل يال وبو
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  ةا�س ةر ول  نا الكرميس ياأ
 س�سا�و ا اي سية ال�سيا�سية تمال
 اس�ويكون ال ديدية اقراالدولة الد
 ال اال�س ب مداأ ال اون هووال
يةساية والقينية والسريال

 و�س واآل يع ا س قد الن ان اإن
 رذ ياة باإسيال ماذا ي سابا سداأ
و   ريس  د  ع  ال�س  يعاحل�س
 يااإ  ع يقسرون  بينما     الو�سا  سب
 بيو و�س واآل يع ا س الر�سول رذ

ق دوا

  ةا�س ةر ول  نا الكرميس ياأ
 س�سا�و ا اي سية ال�سيا�سية تمال
 اس�ويكون ال ديدية اقراالدولة الد














   ر دست راال  ةال�سيا بداأ
ل الدو ايد واو ال اتس املا 
 ا د اإب راف الامل ال ا 
سنوا� س�











 دال�س ايدة املة احلاي
و�سا الكنولويا احلدية وبية 
 سقوال  ال  اعق  ليت
 ع  اال اأو   يقوامل  ع

واال  ذوي

 ة احلمقارول اأ�سو يقد تال
 رس� وس ال ة الدااإ 
بد  ريسة   �و    تن ل 
 �والن ت  ت ت ب ااإ

 ا سد�

اإذا ان الد النا لنرية 
حماولة  هو  الأبية   �ناالأ
والنون  الأبية  الأعمال   يتن
القرية  اأو  با  املقة   رالأ

 ان



 ة احلمقارول اأ�سو يقد تال
 رس� وس ال ة الدااإ 
بد  ريسة   �و    تن ل 




اإذا ان الد النا لنرية 


  







  اأا  م ال ه الول اآيا ساعر واأ�سمامل سدان اأ
السا وقدا هدية السة ون واع �سر اأو ما لسول 
 مامل�س ي ي ال ال�سر الإل  اه وي قاب ع
 املار  مو ناال  سر احل�سينية املقد�سة واسال يااإ 

 يا را�سي الأ اسسيف والال  ةسوا لأيا وال�س
 القول الإ س�ت ذل ول ال�س يع احل�س اإل بالأ
 ناملو و  را احل�س  د اإن ":ال�س يع ساال

"ةالقيا يو اإ ل تن
 ه يااإ  ي ةاامل بال يا يناع اأ راأ  ر

 واآل يع ا س اآل حممد  اياال�س عو ن الدة ااملنا�س
 احل�س االإ اسا�س ع ايو بد اأب راال ا ساال 

الدف اة الوا  اال بي واأه ابسواأ ال�س يع
  ديد اهيو يما او  الإا حمي ين ر  و
د�سة عاسوا وهو ا اأبق ع الق� املن ل املمة 

اليمة سيا يف الأبسا ع السو ن اأ  الف 
ة �سنةماو

 ياسواأن ال ولال  ةوي س�  ر اسوعا ران ذ
 ه ال�س يع داسون ب�سيد الوالوال ا الأ�سد ال
 سة لية املناهاسواسة ال�املد ه ابلنات ساأو ال

  كننا اأن ل و  اسكالاأ سية بووال ووا داوال�س
 �يوالن اال  ر  ا يةالل سة احل�س�د نا اماا
�  اأن  نا املقدوا ع س يةا ال�سااأهدا قي يس� 

�س ه الأاة احل�سينية ا اأبنانا والأيال القة سوة ل 
 الو و ادانا واأاآبا   مناهاما ا�س ةسا اسوبت

ريف اأو ي اأ  ةوة وحماع اد س�
ما ان اأو ا حم اأه الي عي ال�س ه اإع ساأن 
عاسوا وقاة عاسوا  ووا عاسوا واإيا  اي با 
 سار واملاة باملوساألة حم� اأن ه ول ي راهاد ذوي

 مير اوالأ يا واا العا سا الكن وباسوال
 اإسة لال ةيا ادا ريا اله  وا د يال

 سي�س� اوال ناال ذل اأ  وا مو ال�س يع احل�س
 اأ�سما كس� املقاب و يار ال س�  و  رباأ ذل ل

 دابالع  ريار�سوا  لاو ت اال ة ملواوا الإها و يال
والقي والنكي �سك ا�سماوه  باأر  ا وهوان ويرون 

رالآ  ياالد  الألي اال

  اأا  م ال ه الول اآيا ساعر واأ�سمامل سدان اأ
السا وقدا هدية السة ون واع �سر اأو ما لسول 

  اأا  م ال ه الول اآيا ساعر واأ�سمامل سدان اأ
السا وقدا هدية السة ون واع �سر اأو ما لسول 

  اأا  م ال ه الول اآيا ساعر واأ�سمامل سدان اأ






 �ي  احليد  سال ال�سيد  �سماة  ا�سنكر 
 ال الإهابية  ارة   سيال الوف  يوان 
 يدال دير   اوال عدان  ال�سيد   ال

 ف ال�سنيوان الو   ويروال
 :ا  الديوان    اع  سد  ذل ذر 
اإن   :ي  ا ا�سنكايا  بياا   سدا الديوان  ان 
 ها  سدنكر بوي�س يدي سيف اليوان الو

يوان   �ي   ي ما   رامل  هابالإ  مال
 وال الدو امد عد   سيال  ال�سن الوف 
با   ال�سن الوف   س�ن واة   راال�سا

 ا ساامل
 اراسد الإاذ اأسة لتامل اويدعو ال�س
 هابيالإ  اأيد  ع  سدب  سروال الأنية 
   دت�س  ال  مرا  ع  ساوالق

 الأبريا
 ة واحلاليق سابر انا الس اأبنا ويدعو 

راال سال اأعدا سة عرال ويوت
 ميد  برسمد الاأن ي ات ا  دعو  
 يوحم اأه وي نات سي� ة وي�سكنالوا�س

      وانوال�س سال


 

الإ�س والإع اال را •

 سيف الديرية الو سكر وتقدير اإ ا ا ديرية تربية ذ  و
 ي  ا  ع  سيال الوف   �دا سول  نا�سة  املاة   

 سراملن ا�سالد ال ال
  ا تربية ذ دير عا بالديوان  اإن ال�سيد اإع سد واأو�س
 ة والوامل سيف الالو �دا تقديرية ع ااس و اه ا

  ا�سالد اعالية ل ا س� قق
 ا س� ا ذ  قق سيف الالو �دا اإن  :سدر املوذ 
 �دا  با   ع  لب وة   سراملن  ا�سالد  اال ي ل 

 ا ة ذديرية تربية حما
 سا اإ اإن املدا� املوة ه   د�سة السديقة البداية  اوية 

د�سة   ا  ي    نل  ساملرت  ع اوية     نال السديقة 
 سرال سم�  وه  ا ةس� ع ناية لداسديقة البال
قد   نال السديقة  اوية  اأا    البداية  لمرة  لماة   الأوا
 ا ةة بن�سو�سا�سة املدة لاامل �دا ع ة الأواملرت را
 ما ا اوية ع املرتس لن ع �سة ب  بالن�سة 

ةو�سة املمرل
 سراع  ع  سري  سيال الوف  يوان  اإن   الي  ساال  د وا 
اإا ار الي الدين  الوف    ااامل   �املدا

 سيال



ه حمر 



اأد دير الوف السي  حماة رب املقد�سة 
   مال  مراا�س الر   هرال عد   ا حممد 
اا عد  املساي املمة وااسة باإسا بناية 

 ةاامل   دس� وبنا ديداملديرية ا
 ع مياأن ا :مال ملو تيا ل رال الو
 يساال  دا  و  سروامل  ال  و�سا  د
الوف  يوان    اسر   راساأوب الند�سية 

سيال
واأو�س: اأن املسرو ال تن سرة الاو الند�سية 
 االأو  الإ  نا�س  او �سيكون  الاة 
 ليل  ياحل  يس�  ا سا:   ةاامل  
 يساامل  ااإ اإعاة  ساأا     ال  وباسال

اسة بالأواا
   سيال الوف  دير  اأد   س سيد   ع  

  مامل  ا  اة الس� اأن  :رب
    اأ ة باامل

  دس� اأن سرومل قدل ت رال واأ�سا 
 ي ةاامل  د املميامل�سا  دي مامل
 سو  اعا   مة   را  عد  ع  وي
 ينا ان ة املسرو ب يا واة وماية 

  يون ونبواأ







 يوان الوف السي  حماة ي�سان هدايا  و
 ت  ع  احليد سال ال�سيد  الديوان   �ي
 س� بوا   يال   املاة    الوف   �دا

 سرعيف الكال
اير  حممد  ي�سان     سيال الوف  دير  وال 
 يواملديرية ب  اال يال وا ا " النو
  اس�دا  ع سيف اليوان الو هدايا
 هعد  الوال  سرعال الكيف   س� بوا   يال
 ا اإس  اوالإ وال  اال ة وت�ست�س
 يال  ال   اأ   تاأت  وا ت اإن 
بوا �س الكيف ع اللا بالواا السرعية 

 يع األقي ل حما�سرا  ا لساواإي
" ينا ان الدايا سم ا  س اأ�سات 

 س  رو عربيا   ا يو ينية 
ووا اأر ال ا�س�سان الة 

 هواأ واأوليا
 سيال الوف   �دا اإن  ير  
ا  اإال  تسد  ي�سان   
ايد   مال  وم�سل  را
قد   ميامل اليمية   واكوال
 سيال الوف   �دا  س
 سو ا س� ي�سان ع 

 سااأع  تقديرية وا ع سو اإ
   ةاامل  يةة املاحلكو

ه حمر



 املرع ع  •





النف  دينة   ياا نا�سة 
الإ�سية  لقاة  عاسمة   سرالأ
الوية  الة   ت      عا
 يع  ع  االإ  ا املقد�سة 
   كرال  إبدال الاملية   ال�س
 الإبدا ع ا مع سرو وه
 حمو والاأليف  الكابة     
 ال  اأب  ب  ع  االإ سسية 
عي ال�س وادااتا الأسية 

 قاحلا�سر وامل�س  يمةها الاواآ املا�س 
 ل  الأو  الدو   لمساة   عوتك لنا   يوي

 قيقيةل اإع  ميةال اهرال


 تاأيد عاملية الوية الإ�سية ودتا ع اأن تكون 
 يع ع اسية الإس ل  ةر  ةا

 يةسا�الإ ال�س
 اسرتامل  ع  بال  اسااحل اأواسر   
 مب ال�س يعع اياها الإاأ ية السا�الإ

 موع
  احلساية  الإ�سية  السسية  عراة   ااإ
  سراوامل سواال ع كر الإ�سال د وبيان

 تساو اليو عا اقا�س
اإلقا السو ع وا رية ديد ع سسية 
 ع رال �سوا وكرا   ال�س  يعع االإ

 ال�س يع سيةس ل  ديدا اال
نا   ال�س  يع  ع  االإ  يا  مااع  

لإا الدولة واملم   لأا الا املاسر



 الإ�سان وي الإ�ساية القسا واحلقو الاة

يايان والأالأ احليوان قو   سان�الإ قو  
ااملال ال ع احلر سوة ااو االإي
  مال�س ايال والرعية الراع ة والأسيال




الإليات�س القراآن وعو النريا الماعية 

والو   رال   وال�سكرية  وال�سية  والساية 
اأسول   واملو  احليا �سة  والو�سية  العدال 

 املدين مامل بنا ةامل وال


 النريا الأية املمك والاب الوملة وعاملية 
 ة احلواس�  رالآ يية وال كر الإ�سال

 و الدولة واملا�سةالناهة والساية


 ةرامل ا ديدا اإ اسي سيف الاأن ي
   سون  يكون ال

 ةس ب ال اس عد د
    اأن يك ال بالة الربية السية اأو الة 

 يةيكال
 اترا وتد   مال  كيال  اإ  وال  ست  

 ة لاب ية و
 ة باإعا  سروامل ة عسريا املنة الال

 اابساأ اإ وال
 الدو  سم� واد   و الكابة   سرتمل  وي

 الدالوا
 مال ال سرو اإ ا�ساالد ساأن ت ي

  قيابة والالك 
  م�سابقةل ندول الا ال اأن يراع


 وتر�س  مةنة املنال �ي با�س اانون املت

نوان الأتال ع وة والساة املو
  –  سرالأ النف  الرا  حماة  موية 
بالواتف   التسال   اوامل   مليد       

 اأو 




 إبدال  ع  االإ  
    وهو     هال  كرال
 ا عيا الا هال
 اس مي   نبو
 ويك وامل�سابقة  الوية  الة 
عي ا�س امل�سابقة والدو وال�سنة 

الأول اال وا�س
 ول قدا ا  

ريكاأ
 ي ال  ا �سق ع قة الة الوية 

 الأول اوال امل�سابقة والدو ا�س يع وي�س


  وهو  سال كرال إبدال ع االإ  
الة   اس  مي   را   نبو السة   
 اوال�سنة وال امل�سابقة والدو ا�س يع وية ويكال

اينال
  ريكاأ ول قدا ا 

 ي ال بكا �سق ع قة الة الوية 
اينال اوال امل�سابقة والدو ا�س يع وي�س


  وهو  وال كرال إبدال ع االإ 
الة   اس  مي   را بون   وال  
 اوال�سنة وال امل�سابقة والدو ا�س يع وية ويكال

الال
  ريكاأ ول قدا ا 

 ي ال بكا �سق ع قة الة الوية 
الالاوال امل�سابقة والدو ا�س يع وي�س

 س�ب  و      ميامل  ااالن  ت   
 مةنة املنسية الوتو ميال اا ارا

الوية سا ساة تكرا  الة   تقد 
 و   ساامل ال

    


 



ه حمر 



ال�س ع •


  

 سية احل�سينية املقد�سة الل اال ة السما� قا�س
 والد  االو  �ي  ك دير   الكرب  دامل عد 
 سيال  نالو الالف    والقيا  ا عد    ا
تسكي احلكوة   سوب ال  هال يد احلع
الناية   املرا  ا  رال  قاال ل   و   املرتقة 

ال�سيا�سية الك ب قاواة الية واحلكو سكيل
 ود �سما ع �سرو ايا الوا الي يسون 

 االو  ااإ  ع  والقد  والإ والناهة   ابالك
ياأا   ال  ادا   وتقد نا   واملر  اامل  قل

 املوا
لة   اال  ال �سماة   لقا بد  الود   ا يما 
تقيما   ال وادية  المراية   يساامل  ع احل�سينية 
 يع  احل�س  االإ رد   رال دة  املقد�سة  الة 

 ايع هناا وب ابواأبدو اإع ال�س

اأع املند� يد عد الأ  �س السياة 
 بو�س مال بد ة احل�سينية عال  ةال�سري
 احلر دا وت ال �واأل سامل اال
 ال�س  يع  احل�س  االإ  سريل  الدا

 �املقد اأعمال ت�سقيف احلر سم�  وه
 وال�س اال مااع " اأ د الأال عو
 وب�سم  ال  قاال وذو   اساملوا  اال
  لو�س  الأوا� اليا ال تو 
 سريل مالية اأ ل الدا احلر دا
 ساهد  رياا الل  كو �املقد

 "سماال و ال�س يعر احل�سنا
 وال�س  اال  ياا �ساألة  "اإن   اس�واأ
  سونامل اأراها  ا ع ول يداية 
النوعية   ذ  اال  ع لر� احلسول  �سويا 
  سراة ال ب ي يدر اوال�س
 يد عاامل اية ل ةسا�و اأ ول

 و�س ة اإبالإ�سا و�سا  يل  
 ة عة املاال �وية وسرربية والال املنا

 "ةالق با
 عديد اا ياعم ر" بالقول دي وتاب
 واملو واالأ ساأ سول عل اال ع
 وال سريفال بقد�سية احلر يت وال ال�سو 
 نااأ  رياال ب�سة   الإ�سرا  عد  ع  مت
 دامل�س اون ال ك�سااأو ال سا لر�ست

 ا ع وي  وال واملقو املق�س النو 
 "ا�سك سقة ت�ساعد عل

 ع واملرايا   اال  دو �سوول   ب    
بيف  املقة  الأعمال  ا�سكمال   ع"  ا�س
السريف رايا   سسة ب�سقف الاا االك
 املقر  وبالنق الإيراين   ونال  ذا اسة 
   مال"  اأنب  ينا      وب  سال
 دة بابال�س دوة لابال ل الكوا 
 الإ ة املقد�سة وذلال ا  اال 

 "وبةبال�سرعة امل مال
 ال  ابال  ي ا  "اأا   ا�س  اس�واأ
 سال ب�سقف   واملو  الق  ا  و�س  
 النو   هو  ة    عدها   الوال السريف 
 ت م بقو مي ساأ والاملن وال�س املق�س
 ي�سم وال ل   اال  اال  ع ااأ�س  

 "سل ر�سعند ت سال




ه حمر



الربي  •

 �  �ي  يالن اأ�ساة  الأ�ساذ    سرت
 الأعر  اب  والنا  احلا  راال  النوا
 ل  املرا والود  الدولة   الدي  ع  والنا

ما ال�سيع يواا االإ ياب
 ال اال ا�س احلا القا�س  انو
 را�سي اد اأوب مية املقد�سةة الكال اال
 يواا االإ  عند �سري والدعا  ياال
عيما ال�س اأر الود الار ولة يداية 
 يساامل ة واأهال ا ا عل  ا
 سدال بار  حممد  ال�سيد   س    املن

ال�س يع ع االإ سو
تسرنا   : ا  يالن ال�ساذ   د ود 
 اان لنا المية املقد�سة وة الكاال ياب
المة   م  ال والاين   ياوال  يال
 ا مة     يس�    ال�س  يع  اال
 يمةال  ال�س �سالة  وسر   اوت �ساة 
وان لنا الر الي والرة اليمة و�ساأل 
ا ان يمر ها املكان بيا امل�سم وامليد 
 حم و  مران وهو واة والو�سال 

 واه دل

 الع الولية  بيد   الال  مر   تانا 
الكامية  لة   اال  ال  ا  ديرال عيد 
 يواا اذاعة   اال  ا�س  احلا املقد�سة 
 سال ا  ابرا ت يوية والالرا

سريفال مالكا
واأن ال�سيد ال ع ها الم املا سيدا 
 اقية والناملو ل منيا الذاع الكا وب

 يةسا ويرها لقنات  سواوال
الة     والع القاة   س�  �ي  روت
 ا  اال عار   احلا املقد�سة  الكامية 
الية  الذاعة    قيقا     ال  ااال
 �ووالن تقاال اأ  ناها مرها الكب
الكر  لنسر   اال  الع  وياس�  اع  ا

ما ال�سيع اال ير باأامل مدامل

 







 

 تقاال  اأ  و  يال اأهمية   اس  
 س�ن  ل  يموال  قاال  وبامل�س
الكامية  لة  الاة  الاة   ااأ  ةال
 ملرا اليمية  اة   سرل  دو املقد�سة 

حمو الية و�س اإاا
عية  مة  ال�ساذ       الندو وسر 
 او  االك يية وتدير حمو الأ وع
 ع سرامل الراين  وال�ساذ رمي  الرتبية 
 ا  ساا رمي  وال�ساذ  الية  حمو   او
�سماة   ك   الية  حمو   �دا دير 
 ا�سماعي ال�سيد   س� ال�سيد   قيال  ا اآية 
 سرو�  ع الاأيد  لا   رو  سدال
 �ووالن  وا الية  ملكاة   وا بل 
 نما اأ وياامل�س مي ة وعسريال ب
 تقد  ال  سواامل  الدع  ع  سواحل
  املقد�سة  الكامية  لة  الاة  الاة 
وتوير  لما   االن  اس�    تو
 يال اسال مية لدال هواملو االقد

توا ع املرا الدا�سية ال�سابقة

ه حمر 





 مد ال�ساعداأ •

املقد�سة  الر�سوية  لرو�سة  القاية  السوون   را  ا
ةينديال  الامل   ةيس�اامل ال�سنة   اناأ ابا    ب

 مت رو�سة الر�سوية املقد�سة الية لقاسوون الال را ذل رذ
 اسا  ا اإ�ساة  ي�سية  ممة   وال  راال  ااو   �سوولية 

ا ا وو تاألي سر الك ال  عديد

الدار  عد  ار ل�سيما  بالر ان  و ادير 
 رة اليعو ال دقال الياا و اعمال لية     ةيعال
 و احلم واال ا بيتو ي رالدا ه  وعةامل ما ان الكع

رية القاال اواملن ب ا ا واملوا

تسك ه املنمة �سنة   باأر ال�سدة 
الم لة الر�سوية املقد�سة �سدة 

 اعما لعا ا وذو سيامل الكوا
 ية عاوامل وتو�سي احلر

 احلر و تو�سي مة العمان  دو
 اوا�س احلر وتو�سي و العما وا
 ا�سسا املو�س�سا الر  ها املال 

نا و�س�سة املند�س امل�سساي لة 
  ا  انني  وة �ساسر  الر�سوية املقد�سة

  ها و
 مة العماي�سية ملنالر الهدا اأه موت

وتو�سي ر الا الر�سا عي ال�س بما 
 :ي

 ية و تو�سيمراسوون البال اا مااله 
الا املاة ل تو ا ا لوا و 

 لك يد لوا ر ااي املدينةوابنا
 رل ناال ة و اعااو امل ناسوون ال

  الر�سو
 ية و تو�سيمراال اساالن وس�  

الا احلالية 

 ود المة باملن ه ان ابر 
 ون و عدس ة داا�س ية هال�س

   احلر تو�سي  سما ة ووا
  يةية ال�سوما س داا  ا
القد�  اا الر�سو  الداية  الدير و 

 ا  دايةال ا  الوليةا وا داا  رالكو
احلكمة  االابة  ا احلة  االكراة 
 �د مينا اال وا داا ا ا
 سيديد لا سامل ساو ا سريفال سر�
 س  س�ال سيال س  و�سال

السي احلر الا  و س السي الا و 
س السري اديد �سيدا  ام النون 

  يةال�س
 داسا ا�سمة  اأياملن ه ان و
 نا يميةمية و الال  يةقاال ناياال

اة الو ال�سية الر�سوية  ن د�سة 
 يع الر�سا اة الا ن  ميةال وا

ال�س  ن د الد�سا ال�سية و 
املكة املرية و ر الوا و املكا الابة 

  رد و املدن الس  ة الر�سويةل

 املرا ناب ممة تاملن ل اسا هنا
الاة و املرا اداتية  بنا  وف 

 ارة املر  احلر  و املراآ اال�سيا
  النق لو�سا س�و املمر ال و ال

ال�ساا  ا�سدا املما اداتية و 
 يع الر�سا ال اسالا ن  يةاال

 ال�س
ات�س ساا ه املنمة  ال�سنة املا�سية 

 ا و  و بنايا اعما دو ا�س
باعا العما    النايا الابة لة 

الر�سوية املقد�سة  ابرها : 
اعا اعما ايوان عا�س املدن السر و 
 ناال اعا الر�سو اا سل ربال

لواة س اا الر�سو تو�سي املسيف 
را س اا السمالية با الر�سا 
 ال�س يع واا با ال�س يع

 كي سرو   ديرال س را و ار
 قا ةوا كي سرو ة ال�ساعةوا

 املد اا س  سربة املا ا
  و�سال س  وال س  ا



ه حمر



   يالر س� •

ال�سكرية  الة  وتوير   اإعما  سرو  سم�
 لإعا النية  النة   ب  تقو  ال  املقد�سة
 ااإ  و  ةسريال ال�سكرية  الرو�سة   اإعما
 ال�س عيما   سكري�ال  ر تو�سة  اأعمال 
 مية الراند�سية النية والال الكوا سوا
 ابقال ذو  اديد   راحل  بنا  ااأ  ع

 ل سالقدمي وامل سمال احلر
 ع  وامل الراية  النة     ذل  اأع
 س�  �ندامل  اوالآ ل�سياة  الدولة   او
ع حممد واأ�سا " بد اإمال الإعما  القة 
 مبال سراامل  سريفال واحلر تواملنا
 ة املقد�سةة التو�س   ة لو�سال اإ
بد  الربية  الاة   بنا  ااإع  سم  وال

 و بقاا   و ب�س هدا 
النا ال�ساب وبنا اة سرية 
 ماامل النار   قيل  ديد
 و القدمي احلر  وامل
و�سة   س  ناب  سراامل
 ة لو�سو رالقدمي الأ رل
 س�واأ  س�الأ    ابقب
 ل  سات  انتانو ة   وت
 ع واملو ة بيس ةا

" ةالق با
 �الأ�س  ااأ    "  اأ واأد 
 ا نابا�س لمس اديد 
 اليا مال ت وال سماال

ب لسي امل�ساة الة لم ول  اإمال 
 وال الأ�س سامل هيك  نوبا ا
 سنيمال تاإ  لديدية و اأعمد   كوني
وس ا�سو احلديدية ال ترب بينما "  

وب املند� �س باأ د" اأ الآن ت�سقيف 
 اال�سر  س�الأ  ال  ابال سف 
 األوا ال�سقف     دوا�س  سمل بالن�سة 
 عا    كوني  وال  امل�س  ال
 النقاو احلديد عا  اأ�س ة وبدااالك
ة  الون   قيل  stainless steel

 "ل احلران والالو
 ال سبن ال�سقف ت ريقة عم" اأن واأو�س
 تو�س  احلديد سو� ع  سا 

عي  ال امل�س و  تس ار�ساة 
" يع

واأ�سا " يو املس ع  عموا واأبة 
 ة احلر  نانا اال�سر اإ تو س�

 " ةاة ال  نانوا سقة لو
 قامل  ا ر   ع  مال  سي�"  اأ  وب
القاة  املرة     تاملنا  �واأ�س  سامل  

 " ا سا اإن
الرو�سة   اإعما  الإع النية  النة  اأن  ير 
 يدية الوراة الا ه ةسريسكرية ال�ال
املدية   سا  سروامل  ا  ينب املولة 
     وذل  يدوال وادية  والكرباية 
  كوة  والنة   يةراال  اوال ا�سة 
  م�سة ا كوية 
 االو �ة ملاة الاالأ :ه
 او  اوالآ ال�سياة   او
الوف  يوان   والإعما الإ�سكان 
 ال�سن الوف  يوان   سيال
 ايوتن  سميمات  سروامل واأن 
عراية   واكب  ي  اراسواإ
تابة  ونية  هند�سية  سسة 
 ا  سروامل  وتن  اا ل
 ال ال ال ا ع
 و ه حمر   ةال

 ه الو ما
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الا�سية  الة    ند�سيةوال النية   اامل  ستوا
 ند�سال  سراوالإ الية   ن ال اأعمال  املقد�سة 
سرو تو�سة الة املقد�سة ال  را قدة 

 ال ربال سماال ا 
الة    الند�سية   يساامل  س�  �ي  ذل ذر 
بد   "واأ�سا  سايال يد   سيا�  �ندامل املقد�سة 
 يساال  ع والر�سمية  الإاية   قااملوا   اأن 
 الكوا بداأ سيف اليوان الو   ند�سيةال
بالأعمال ااسة باملسرو املق�س ا   اأو 
 ياال ااأ نااأ رياة الاعا سمان عدل ةر

 "سيابية�سر وا�بي سروبامل مال و�س
  ربيةسمالية الال ابالأ مقد بداأ ال" واأ�سا
 ابوابة الإ  دقة املمة باملنموامل ة املقد�سةال
 ماباع قمال با اإ ال�س يع الكا و�س
 واأ ول عمرااأ اأ اأ ال ر�ساين امل�سا ناال

  يةاملنا روة لقاو واأ اادا
واأو�س اأن"سرو الو�سة �س الساي الند�سية 
    اأ  �الأ   ةسا� املقد�سة  لة  يسيف 
 واب ة ل بنا  ياعمو س�ل  
   سريةع وبريقة  ادة   و�سا  بك  

 "اال ا والأوليا س�ا والأاأول اال�سر
 راأ دا د ةو�سال سرو ماأن"ال ا ساواأ
 ا ملسكة امليا اوية ال تاين نا الة 
 ميال تسريف  سكة  د    اإذ   املقد�سة الا�سية 
املوو  الأ� ل�س امليا املمة بسو اآلية 
 �ااأو ا اتبا كل و�س ا�سا ل 
امليا اوية ا �سي�ساه بسك   املاة 
ع �سو اب  امليا اوية ا الة املقد�سة 
املاية   املوا  او و�سا   ال  اساملوا  س�و

  الا امله  سسامل انة اية وراال

واأ�سا اأن" يا املسرو  اأب نوا دية 
 ا احلر   ت  ع  قس�  مت  �الأ  
 سالالت اأو   ربابالك القابوا ااسة  ملد  الة 

 "قامل�س  د تو�س اأ واوا
ال�سيد  لة   اال  الأ اأن   الي  ساال  د او
"الأعمال  باإن   ساب�  و   ذر  د   ساال اأمد 
املة  املساي وسرا الديد  املدا الند�سية 
 نوعةامل  اوال�سيا وادية  والمية  والسنيية 
 ويرهاول الة ا ا دا   سا�اأ لرد 
 سيال الوف  يوان    مويب  ي  اريا ولراة 
 بينما ي   ةوبن�س راال االو �مل ابال
 اإ وال الواالأ    اأ  يةاة الالن�س وي
سابي الأ�سرة املقد�سة  الاري و�س الدايا 
  والاأ والنو  الة املقد�سة وال تر يما 

"اوالأ رال و اوا الدا  يراال

اأ املا الند�سية والنية  الة الا�سية 
 اهة ار�ساية لة املراا سرو املقد�سة
وه  ساي الن الية ال تمد عيا بقية 
 اي ةدامل�س املوا وو اسرعة الإ�  يساامل
الة     يساامل  س�  �ي ل�سان   ع  ذل  ا
 و  ةاينا" اأن ا د سيا� �نداملقد�سة امل
   يةاة اإاب موت ساأية املنتر ا ي
 سروامل  ة والأالة الاملر د اأو ال�ساعة
ورا   املا املسسة لة وه رة 

 اقة بامل داة واملاا يسوت س
 اواإ ريال يسسرعنا بال دايةال  " واأ�سا
 كريالكو ةر�ساا ا  ة الأواملك االأ

واحلمد  ا ا وسا الا يد دا وون 
 اساملوا ان و ما اأن املن سكالاأو اإ اأية عوا
املمد عامليا و السي بسو الأ الا لة 
اأاتا   �  سااأع    وعد املقد�سة  الا�سية 

  "اسا�اأ سا�وو
 اال والإ مي و راب " ساال ساد اأو
  الآليا س�ند�سية وال يساامل س� سووبا
 املر  اال اواإ ا�سية املقد�سةة الال
الأ قد  املرة  اأا   يا�س  بو والاية   الأو
   والإ  سراأ  ي  اوت  ات  ا بون   اأ
ان  اإذ   دامل  الو   ااة   يست  ع  املو
  راأ ساعا�  د الأ الأيا  مال

 اساملوا  وو  االن  واأ  سباأ  رول  يال
 "سرومسميمية لة الاوال

ه حمر
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 سيال �سماة  اليا  الدينية  املرية     وب
 س  يةاة الا  الكرب دد املع
  سريفال احل�سين سال  يماأ ة الما
 اإ    املوا ه ةاحل ذ 
 �يية ووما �ي ال سا�الرو ياد اوب
 سكية تر ولو النوا � �يو االو
 ريمة اأ اأن هنا االو ياة واة املقاحلكو

م لنا الوا املقة هما: 
 االن سمت اي و االو ياساألة ا� اإن 

 :مد عت وه دا مة ساألة� االو الأ
تقدمي   ع ال�سيا�سية   الك  رو ة   د   اأ
رسيا لواا  يسون بالكا والناهة 
 ق يب اوال  ااإ  ع والقد  والإ
ياأا   ال  ادا   دقوت نا   ورامل  اامل

  املوا
 االن قيل ل يك دلو ياا الاإن ه  
 ب سال  ال�سابقة لبد اربة الو سو� 
ون ن ويرا وو نميا لك ال�سيا�سية الية 
 تاو ا ااأ  ةمراير لو اأ سي يب
   سو اأو  ستق  اي سا ي ةوحما�س
 ماا  سوبية�ال�سابقة اإن امل رتال  ادد وو
 ايو ية و�سة ال�سيا�سية الكين لير الالو
النر   ير وول واملا�سة  املابة  اإكاية   ع

 سوتق واته ع
 قيا ليما بين ال�سيا�سية اون الكت  لبد  
الا اد والعما لد ان ية المية 
 ل  دا الر ب سة الساال�سيا�سية وامل
   و  ااوال       لا  ا   الك
� النوا تاأا اإا اياب اإذا تاو يما بينا 
 سالامل سيقة عا الساحل  اإذا  اأو �س

 ةاال
 ع ي اآليا  و او ان و�س  لبد 
والأعمال   اامل  ال  ن دول   و�س �سوا 
واملساي وادا املوبة   وا وراة 
 رت    قراتل  ااأ    ق وا   اال ها 

 اعد  نية



 االن  ل اأيد  ا  اإذا   ااحل  النوا  � وع
 اعق لا اأن تساأ  ال القوا سويت 
 الكرب  سيال �سماة   تناول النيية  ال�سة 
 الأ  ول نا   نا ل   ال  سوابال  ب

وتقدمي امليد  ادا لموا الرا قال: 
 يسوت ال�ساب النوا �مل اة الأرا :اأول
 اامل ااأ  سقوال سووالق ااالإ ااأ�س
 ولد ال االقرا ة ترا سةا ة باملو
 النوا � ساواأع راال سال اأبنا ب و
 ع راال سال اأبنا يا لدس� اعاا واأع
 ال  اياال  ذل  و  ا  يال  ي
 ولامل�سو  او النوا  � سااأع س عيا 
 ق  �لي  اياال  مي راة     و
 والروات  اايال  ب  وانال  � اسلأع

 سااأي ولامل�سو اة لكاملمنو
 سريت  وانال  � او د  ديا: عا
 نالأ الوا ا عر �سا اأ مةامل القوا ب

 موال دوا
 اواأ  سال لا   او  ا    النا اإن  الا: 
مل�سوولية الأاة ال ما الس اإيا وه وية 
 يت  ا  ااأ    ي اأن    لبد  وا�سة 
 مين ال سة لكاا سالامل يا عال سالامل

 سيةس اياا اأ  ع اا والباإلي
ابا: ا�سسا  امل�سوولية السرعية والونية 
 ات ا اأن يرا  يوع النا  عات ع قاامل
 اتياوا ساملن بري  اأو ي ريول ي س� 
 سوين  �النا  ع يرت ذل ب�س  كا ووع
 �النا همو ال برسال ع ة لساحلا باملكا�س
 ذه ع والأ ه يا ان ساحل قيو
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امل�سوول والنا �سير  واد نما  اأو الديا 
 وع ات ا ع دوي سواملن املو رياو

 �النا
  اآر   ا    الكرب  سيال �سماة   روت
 النوا    اعال  سواحل سرو� اإ  
 االن سملبد اأن ي :مة بقولامل القوا رالإ
 سواحل ااإل  اإ  وي الدا مل� النوا ا 
 اع هسو وان يكون �امل سا�  سالأع
 ة باة واساال اراالإ وان ت راو
 اإ راالإ سي يب سواحل ع ن يي 

 ينا دا سا�ا ع ياإذا ت النا س

ربة   دا  وانال  ي باأن   سما�  وت
 الال  وو راأ  ال  ال�ساب  النوا  �
 النوا � سااأع ب   رتاال وعد
 ماوا�س هة     راال  ا  د  س
 ولك سة�سر ارتيا ول يالكا  �ي سوب
 سالأع اياا سمي را سرو ان هنا اإذا
 اإ  سوباحل ي�ساعون   يامل  لهو  تر  �امل
 ال  سدواملنا  والأ  منال لة  اإن  ما   سة�ا
ا ت�سم �سابقا حل النوا ع احلسو  تد 
 مال احلا�س  لبد ب احلا�سر الو  دية
 �امل سا�ب ل يكرت  الإل  سدوال سواوال

 سا�ا مي سوب




 و ال�ساذ   ديدا احلكوة   سكيب املكف  وال 
 لك سر ة د ال�سيا�سية اإن الك "املالك
وا "را اإعن تسكي الواية  النسف الأول 

املق ي�سم ون الأولا رس 
 "االو �  عقد س رو  املالك واأو�س
 او�سي او لك سر  د النيابية اأن الك
 ديدية ااالو سكيت سم� دها االو �ي
بالعما ع الكا والناهة واملنية" وا الإعن 
ع احلكوة املقة ل املد   اون الأول 

املق ي�سم
 اإ �س�سندان   اوالد الداية   تاو اأن   "واأ�سا
 ييريد ت   ويا وا "نيةة وقس� سياس

ةاحلكو سكيت
 "ال�سيا�سية اإ ااحلوا  واسا يال عا املالكو
اللا ا  التا عي "نوها بالقول" اإنا ريد 
 و وواف   ااأ ولة   �ولي  س�سا�و ولة   بنا

"ةاملق سنوا�ة لاحلكو ابر
 

 نال�س  تياا  ع  ناملوا    دع  رواأع
 �امل �ي ياوا الأو س� قاا النوا �
 قراة وال�ساحلكو سكيو ت و اين ياو

ال�سيا�س
 "ا حم سا اعا  اإبراهي س� الو
 و ل او �ي ياملان واسة ال� قااإن ا
 ابالر و �امل لياأ ال�سيا�س قراال�س ابا

"سريوال
 �ليما  سات�  سيوا اأن   �امل  ع اأن"   واأ�سا
 الدو ن ةامل القوا سريية توعم ابالر و

"ال�سابقة
 قاا  اإن" اعا  راال ي عما ال املواو
 ابال و او ل �ي املان واسة ال�
 اأ "واأ�سا  "لب ا�سسرا ا  ود   يسال
 �امل قا ال االأ احلا �امل اوباأن ي
 سراوامل ساسة باأعاا اياال اوو ال�ساب

"ابالر و سة�ما
ال  عاا �سة   الأ يما اع ع عد 
كوة   سكيت  ابا سية   و باأا"  الملان 
 قد الأ اد "ال الو "قيقية نيةة وسرا
لول السو السية ع ا الك ال تو بقد 

ياملان ول �ي ياوا ساة النا سة�
بي ع ا  بة   اعا  ة عوا  وع
  رساأ ماية  بد  ال�سيا�سية   الك  واب  سديدال
اا وادل" ربة ع اأا باأن" ق احلكوة 
اديد ة اأسيا مة يرتا السا الرا باة 
 ار  اوالإي الالة   ع  ساوالق  رباالك  ه

راال سواالة اأتقرير و س�ب "موينيةة الاال
 و ال�سكر  اس س�ت  ااإ  عو الو
احلكوة  اعية   "رساأ ماية   ن الموينية  الاة 
 يك   ال  يامل  اا اه ملاة   دديا
 �روامل سااحل بر ال�ساب االن   اوو

يةالقم سيا�سات� را  راال ع
املقاعد ع �س نا  عاا ال" اإن �سة 
 سا� ال ساوال  ايو   اأ ملان اأال
 "ال�سيا�سية الك ب اا را  راال ساال
 ها اأسا� ية ال�سيا�سيةمال او اأن ا اإس
الآال باإكاية �س اأو�سا ال وتو احلكوة و 
النا والعما والقسا ع ال�سا والإها وتقدمي 

 "نموال ساأ اد
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 اأهوة املد واأسو او نقول:  ل  




 














  ا ليتاأ  يسب  لنا احل�س سن قد
 ع  يفوال  سويال  ال  اواأ   ال  يتاأ  

 ووال يد القرواول ي ال احلقيق الإ�س و
 يةسمة الع كا ققا �مو امل ااإ
 ال�سما  ةسية املداو وهول احلد لة الرو
 ا وا�سقاة   دال عمة   ع  لي  �والأ

واهة الو


 سة احل�سينيةالن يقراأ تاأ اأن  وا الأاأي  يناع
ال اد ع �سا وتان : و عد الديا ييد 
ب اوية واأعوا و الديا بك يا وبرا 

 االتا ولتا و�سدعكرها وا وبرو
 راالأ اأب  ةم  والإبا سمال و ه روالأ
 دلوال احل و ياال ساواأ  احل�س

اية �سد الوال اوالإ ان واحلريةوالإ
  احل�س ال�سان الإ ع ق ال االإ ه
بقول : ل وا ل اأعيك بيد اإعا اللي ول اأر 
  د ع الد ب ع الد األ واإن : وبقول يدال رااإ
 ياأب  لةال نا   اوهي واللة  ال�سة   ب  نا  ب
 رو اب وو نونواملو سول�و لنا ذل ا
 ع ااعة ال رو اأن  مية وواأ اأبية �وو

الكرا سا
 ول ين دو رل يق س� ماالك ه  مة  اإن
و ر  روا عا يرت ا اسن الاملون 
 او�س سويل والسوال ية الاأ  ون وامل
القر وال�سا ال تر �سد ه امل�س الوية 
 باحل�س  ناآ  ال الأيال    راتا   دت  ال

 انال او �الأ اع  را �سدا يداس 
 ال اد : تم  احل�س ب ع يف اأون 

 سراأ او
 واا رال ه  يدلن�س  ر اذا ااأ
 وسال نوامل سمون الرتبوبامل ر ينا اأناأن ع

: وذل سةالن ية الواعية لداوال
لأن ذر احل�س   ذاتا  تك ت�س عما 
اإل  عمة با ال سن تاأيا واأم باملاين 
 ال ر الدا بر �ساوع الدا ية والقيال�سا
 ر ل  نل اسال رب ال ع اأهر

رة واحلرية والسيوال احل رس
  يبك  احل�س االإ قاان ي ال ا الده
 واحلر يدوال القري سر و ساوال ر ال
ة و ال�سما وهو  يال ا الد ب وهو ير دوال

 ا ب اأ ل ب ا نهو : يقول
 ان ذل �الأ اإ ر الد ذل  ت�سق  وملا
لي ع اهة املسمون و�سمو املن ال ا با 
 كان و�س ول و�سا مي عند ا ع و ملا  الد

ةالأ س  يف عوي


 وة واال  ر نا ر اإن   ةا الأاأي   ااإ
املاأ�سا  واإن ان ها وبا  ري الاي  سية 
 نوامل انا اد اأهم كون نااإ   احل�س
 ب الدا  مة الف ما  ر ال سال
  ب  ر ب سةسول الن  واأن ي�س ك
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 ة ع الأ ب  راأن ت لأ سة احل�سينيةسر النعنا
دالةال قيو سالة� ة الرد اا بايتاأ داا

  احل�س اإنا ل  اأن  وا الأاأي  مواواع
نا    لأن  تناسوع واأولا  والنا  لأهنا  نا    �لي

سةا املرانا وعا  والأول مال والأهل
 قال  ين اأن ين   س�ا لنا وولو  ااأ
 ةواليق ينا الوع  ر ولسالة ل� ليكون ةاوال
 ياتناااأ وع س�نا النوا ل عاأو وينا ال وت
 الوا  ياس�  ع  وال    سةاا وساحلنا 

راملن
  احل�س ا  رت  ة ا الأاأي  ةاال اإن
 ع ا لأن د نا اإ ا ول ة ول عنا ب

و اأهو مل القو وما ال الساعر: 



 اإ الاية  ول ه احلرة   اأن ريد  ولك عندا 
 اإ ا نا  احل�س اما يريد الإ سالة�
د  ل�سيا ه الر�سالة وعندا  الاة 
 والدي احل اأ   قال  يتو  وتق كربال
 ا احل�سم ال والقي اامل اأ و والر�سالة
 سال  ةا ا اإريق  ا ااإ 
 باملاأ�سا ا ال سال نا املنا ب ر ا اإذا
نا  ر د كون لنا باإ اسة السا� ب مروا
باإا احل�س  وس وبرو وكر وكون د 
ي  ا�سما ه النسة واإل  سال انا بالإا
نا  ري ق وهو ناعرو  ي�سر نا ال يمة ما

 يقس�و ناو وو اأو مو سلنم
 نامل ا    ري   ا   ةاحلر  ه يمة  وا      
ال�سا والإ�سا� الواع لسروا ه احليا وا 
مة   اإع  اأ    وال املسمون  ا     
 وسوال سمون الأا امليني  او ات ا

احليا يول سا� الر


 س   احل�س االإ وب سمون الا امله
         :  بقول
      
  

  احل�س االإ ما 
    : سريال سيل

  وي�س 
 احل�س  االإ  مي ان  ا   الدا  ماالك  ه
 وسوال سالية الك� ة الروليبامل�سو وسال  
رة   و   سرت    ري ملا   واحل�سر  بالأ

 سالة� ة الر ة واأ سالة الأ� ا ةرن
 ه  وي�س  
 داية والسال و  مان ي ا ماالك
 الية وهو عال و الر سد ه� ما وع  واحل

ال رب م باأبيا لرابة الدوية:






 ع  احل�س االإ سد� سمون الا امله اإن
 ن سد تر ان  وع ا  وهو  فة السا�
  سرال والو سا لك احلنان واحل بوسو

وات يال لأعدا
قد اآ ب السو يك ده لا املسد يف 
 السداد  دان ي  احل�س االإ اأن ي والك
 ريت ول   اوبامل ياأ  ل   ال وهو  يف   والأهوال
 ا  ب واآ قدا اع اأ  ايا والالد

  سال� يو ين
 اهرال �الن  ت يع وا تن راأن ي  ولأ
 س� ع ي�ساأل ا سف الا املوه الا 
 : احل�س االإ ااأ بكا



 ا القه واأ ا اأو ساين�الإ وسا اله وما اأ
 لآل ل  ولآلا   مول ل  الأة   مول  ات�س  ال
وتد قا وناا وا لا  اأر املواف واأسدها 

يع سو�


 يسا�اإ   سة ي�سولو  و  مةة امل�سالأ و اأ
 اسب  ب ايل ا القنان ه و واأ
 ا عيا   دواأ  هاوو واهر   ايات  بلأ

والدعة وال�س والنمة واألو ا�سقاوا ع الريقة 
ا سو� اد ا لأ�سقيناه

 وب ةقاان والإ�سمة بالإة امل�سالأ رت  ما    
 سما اة   راس ياتا  �سكون   ل بسا 

رايوية وو و   الية
اأا    ااية امل    احل�س ا قد 
 يال ساحلال وا�سا اأ  و ارا اأ  و
املوف سد هو   لي  واحل ا وا عع
 و�س واآل يع ا س سول ا� ساهد عامل اأع
 س� اأب ال  احل�س سر وهو ا لقواآمل
 سم فال ال ع اهرة الالكو ه ااأن ت
 سرما�سا وو د و املنية سيو� ا ع
ا  ر  ال�سا  اإ  تقد لا   ةوالأ والر�سالة  لر�سول 
 ا س سول ا� سرلن د  �الأو اأ اأبيا

 :و�س واآل يع









 االإ  س  ان اإذ الالق  ةولة عا دوب    
 الق  دالةوال  واحل   اأوي  يقات   احل�س
واحلمية   وال  واملرو  وا والكمة  والكر  واليد 

ان يقات اأول  داأوامل قيدوال


 و   تد ال ال ة الدسر اواأ
ليكون لال  اأدا وعرو ال�سة الييدية الاملة 
اآالا    قو�سا   ةالقيا  يو  اإ وها  ا   و

   ةاا الوتو
  فة السا�   احل�س  ما توا
اتق ليكون بدا  اأ الاي وا سم سوت �سد 
 سوااأ ل ع  رب �اأ ع رة املالق
اأا الإب   �سايا ال �سر اإ الكوة   ع
  ةر سة�د   ال د ع  �س�ليو ساوال
 احل�سين املن  سة�د وه ةيال الأاأ  ي 

يوحم ساع سم�  الدا
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 ياسوباأ ا املوب اليق ري الا  اكن  
املري عي ال�س ليكون الإعا هو ال�سند الأول 

 دلول ااإ و س�  ة النسل
 اأه �راا�س  ديةامل راال داسر ا�ا ي وهو
 ا  اون اإ ع نلال�س يع يال
وع اأن ا يمون ب  سا الكمال اإا هو  عاية 
ا تا ااسة ل واأن السرية ا اسر ع اأن 

 ريق  اإل والنو دتنال ال
 ن ةا ون دا اله  احل�س ساسر –اأي�ما ي
 سياال    �وبا القول   ااأ  ريال ييوا  لأن 
  ي مات ا  اأنوا  واإن   ة واحللالأ بيان  اأو 

 ان سدوسمون يق
 ة ذااالإ عاو  ساال ب مييال  كن– 

 ااذب  ا اإ سا�ال
 اواأه  داأ عاا عد  هو ال�س ا الو�سووه
لأ  الدا اليا ال دوها لأ�س ل  ة 
الد  ا تا ول  ال�سايا والسا الاتية 
ال ينيا ذل الد ول�سيما بد اسا ب اة 
 اأول  االد  ت  ب  اإ الاول  اولوا   يال
اأن    �سوين   :  ال�س  يع  ع ول  كوا   يال
  لة اأبدية واساأن اأ ي كونل قدوينت

   س�لأ
 مي ال اتال ة اليقسمان �س�  اكن  
 وسال و�سة   ةا و�ساتا  الإاة    الإ�سان 
 االو  روس�و  اليق  ذل  ت�س  ال بامل�سوولية 
 ريد بن ية الوال رار باملواأون ال ات
 ية والأهواسال ساق مال وع احل سان ع�الإ
 ةاإدون لاا ب ا ي هايوية والد سالوامل

 رهااأ  وناواأو امل
  اولاأن ت   اأ  اسراأ –وما   والأ اأن ه اإذ 
السوي ع احلك الر اأو ال  تاأ اإذ ل 
سو  ت املوا الميقة ل احلقيقة ول ل لا 

  قولال  اوبينات
 ياأا الس� ال الك ناال سر ت�ي ا هو الوه
 سات ع اأا املناو لإاة سري اية 

 يك وع ب س� وينياأ : الأول
 اأو ياباأن ع �اع ب د ااين لة اليا سريو
باة ن و اأب بكر واأ اأب بكر  ل يقون 

 ةسابامل اسريال   ول اد ا�ساإل ب رااأ
 اأب ب ع  ا ملا قول يانس� اأب اوية ب و 
 ة بنا راأتا  ماا ال�س وان   يع ال
 �بالأ ة : اأا ل قال اسرت� ياد باق ةو

  كت واليو يع ت
 وع   �قد النا ملا ا ابكاإ وي : قال

 سيدت  قول سااأي  اال  عمرو ب ع و او 
: وسية املا

 يا  ب  ا عيد   اإ  ا ال  اتال  ذل  و
:ا  را




   املقولة ه  لين اا الان ه ما
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 اأعم  لدي واملو الدا يك  لو اب اأت  احلال ال
 ال ياأن ي�س  اتاأ وواأ

 رساال ا لدد و�سوب ةاالإ �ر  اكن 
 الدلل  كات ل   ي  يةالإ�س الرتبية   سا�  ع

 اية اإل بالإ�س اهيوامل
اإذ اأس الإاة ه النسر المي والال   وية 
اإ�ساية لأ قيقة اإ�سية والسة الاتية  اأ وف 
 و اليو ذل ن الإ�س اإ س�تن كر  ا
 ب ال  ول يةية الإ�سهامل عا  ل الآن
  ذل – اواإ س� واو مامل�س اه
 عة ينيا الإ�سان  الإ�س و  كر با اأو 
 يدس اأ وع يةقيقة اإ�س اأية  اوب اإ مي
  اأ  يةالإ�س احلقا اد والقاال عا  سوا�
عا الأكا واملناه وتيقا اأ  الوا الإ�سية 

 سااأي رالأ
 س د الر�سولة باالإ  مف امل�سوا اأن ن
اأو  الإيابية   ع النر     و�س  واآل  يع  ا
الكيان   اإ  يلرو الاة   اامل  ه  اي ال�سية 
 قاو سولاأ  ا الكيانه ويا ي بك  الإ�س
 و �الأ ا ير  ل قو�س ناهو كاواأ
 او سد�اأن ت  ميةو�سوعية ع سية وه ايع

 اأو ذا ها امله اإ مين ياواأو �س ياه
 و�سو  ع الإاة   راأ  سوبا النقة   وه
 اال اأ�س  ها  احلدي  عا املاه وا 
 اال  سكت  واملن –با  لأا   ويي ا     و
احلقيق ال تمد املهية الإ�سية ذاتا  ف 

 اساتساا وااتتو
 دقاال ل ال  ااأهمي س�ل تك   اول
 ا يو م�سية لقال الرتبية الع  ول س�
 ا س د الر�سولة باساألة الإ�  قداأن ي يع
عي واآل و�س واإا – ه املرة  ل تقومي 
  مية واملو�سوعيةال قع وبنا يال�س كرال سا�
قا الإ�س اة ي ي�سي بو اأ وية لأ قيقة 

 ةاساألة الإ� ع مال الع  ية اإلاإ�س
الإاة   و�سو  يةسا�الإ املواف   اسا� اأن  ن
ه امل�سال الية القامة لوسول اإ احلقا الإ�سية 
 سال� اإذ ل ا اأبدانكاأن ي �النا  دلأ ك ول ةا

 اأب اأ سان ذل�الإ سا احلقا ت سواها اإ�
 الأول ب ساهو الو�س واآل يع ا س والر�سول
السرية وعد �سلا   سر هد و ال احلقيقة
 اهريال الكرمي وعرتت اا بالكم�ساا�س سوب
 اأ  مابين كيكان الاإ وعد اال�س يع
 قال دي  ما اوالت اوالل قيدال را 

 : مامل�س واتر بامل
 بي اأه وعرتت ا ا : قال يك ف اإين

 سو ب و اأبدا دوا بست ما لب سك� ا اإن
احلدي : اإ د اأين اليف ا اأما ل يرتا 

 �احلو ا عير 
 ال ا اأن  اأ  يد ب دير عال يااأ  ب و
 ولية ع اإع  و�س واآل يع ا س الر�سول
 ساب واالقراآن ول ت موا حمكا : ال�س يع
 سدب ساو بيد ا اآاأ  اإل لك سر ذل�ي ول

 ال�س يع ياع ني
 يالو ا الربهو�س واآل يع ا س ن وتواتر
 ري سرو يةية والإ�سالقراآ ة واحلقااالإ ب
 ال�س يع ريامل رتتب احلقا ة هر
 بدا  ال رو ساأ  ةة �سانا�س 
الإ�س الأو ول اأعقد اأنا باة لوو وي عند 

 ةالنق ه
بد   ذات  ا م�سل  الأو امل�سوولية   ساأ وهكا 
 امل�سا س�لن داأن ي ية الأوالإ�س امل ااإ
 ية املالرو ساب�وا يةالإ�س احلقا  ال الأ
 مدها بناي سول الالأ ة اإبالن�س  احلقا ل
املرة ال ت�س الإاة �سا اإذ ا  يك ل  ها 
 اامل�سا  اإ  ي –ول   كسي�س�  اإ  سيدالر  امل�سا
 وعي اقا�س  ااإ اس� يع �رس� ال رالأ
 دال   اأو   لسال    اإلي  تن  ي  اإ  األ
  وتربك يةالرو يع سول ذات الإ�س امل�سا 
 سو� ين– يةال�س ااأن الن يو والأ ااإ
 ين  ع  ول ر ااآ  اأ   تقف ل
 ذل سا دسوالأ واا  سمل  دمس� اإذ ه

اأب اأ
 : و ر� الإاة واأسياا النا ع الأة مذ 
ير اإلي املون  السداد ال ر ب  يمون 

 اا اإل اإ و ول اذ اإل اإلي اأن ل
وسواهد الاأي اأ  اأن ا اإ اا� و اأال 

الكما املسو اأو املواتر ع اأسابا : 
 ال ا يا ع اأ سف الكرباا يا

  ل لول ع
 يا اأبا احل�س ي ل�س و  اأن اأعي اأعوذ با

 ن اإ س� اإل واأبو سد ل بل تن ال
  و�سو ةس  سفا ل ما ال اأب يا اب

 ك
 ع لي�ساأل ب ل بيما ين ان يك قد اوية و ب

ب اأب ال عي ال�س ما ب ق ال :
 ال اأب اب و وال قال ذه

 ال�س يع ناملو اأ االإ  سواهدسر الول تق
 االن  اأبنا  ب   اسة    ول   املقدا ها  عند 
 واامل    س�وا  اب هو   ب    ال�س  يع

 ن ةيالق دو النماذل ي اراذو

ه حمر



الربي   مة س� •




 وا عات يال نوامل ا وت
 ماها وعوية بة السة الااإ عاتق
 الواأ وااأ عد سية احل�سينية اإالق وب
 لأه  اايال  ري    ات     من
 و يةل وال ان ال�س يع يال
املة لآل الي واآري اأسروا ع اان 
 يال عأا لقر احل�سينية واسبال مال
 ا ا ب سريفال احل�سين املن ري
 ق    ديوا  سدينو  راسو
لا   ر�ست  ال الوية  واليان   القم

ارتبدا مي  و الدر ااسال ه
الروايد   ا  ع  وسال  اقاإل  ولأ
 اأه  حم ما�سة  اإسال     احل�سيني
 ل  ولال وديد   ال�س  يع  يال
 راأ  ريق    سامل  ع والاأيد 

 اال قيال الرو�سة احل�سينية ة
او الة الكامية: 




 وا  �اال اأبو   يد ال�سيد   د
اأهمية   ع  ةس�دقامل الكامية  الرو�سة 
عاسوا وايني بالن�سة لسرا والروايد 
 حمر  اسوعا اإن يو :ا احل�سيني
الر�سول  اآل   وحم  الأت  وبكا ن   وي
س ا عي وال لأن ي سا ياة 
 االإ انة   اأه  اس �سيد   سامل

ال�س يع احل�س
الر�سا   االإ يقول   :�اال اأبو  ويسيف 
 سي يو اسوان عا   ال�س يع
 يو القياة   وي  و  ع  ا    وبكا

ر و�سرو و مة الآا املاة 
والكف   اال  ناا  ويال ها     
 حم وع  اكوال واحلن   مال  ع
سار  يقيموا  اأن   ال�س  يع  يال  اأه
 �المما اإن ل كنة سو باأب اال
 اأو الأيا اسوعا يو  قدت احل�سينية ال
   و د واحل�سينياامل�سا  رالأ
 ياواإ  ال�س  يع  احل�س  رذ تيد 
  روايد  وا   ياأت وهنا   رب واة 
الأة   اناأب  وع  ميوت  اسوالإ  الوع

 الدين اال وتر�سي الدي وباأ
 ي اليديو   اهرل الروايد   ر  وع
يقول اأبو الا�: اإن القنية النية والإعية 
 احل�سين  الأ دة     ت�ساه  س  ب
ولك اهر اليديو ي ا اإ راة 

ه حمر 



�اابو ال يد والرا

مد املو�سوسيد اأ� والرا

  





اا   ياأت   واإذا  وة 
والداا   وال السر   ب�س
املو�سف   و ما  امل�سدة 
يوون  ل  الروايد   ب د  اأن 
وكاة   نا�سي ا  الريقة   ه
 ها و�سمو احل�سينية   اسامل
  وسال  قاأ اإذا   يب
اليون  تر ه ه اأنية 

 و اإ ا سيةالق سين� سااإ اأ
  سرعوااأن ي�س ال  نواأ سرع
القرا وع المو تكون احلالة السية 

 سرعياال سم� ا اإذا
 :ع �اد ال�سيد اأبو الاأ دي اية و

 سو  سرو�  هنا اأن 
 را ا لت
يننا احلنيف 
  يودون   يال
 ع نا�سة   
 م�سال  روس�

لدوا   موال احل�سينية  بالسار 
  باهداا  ت�سمر  اأن   ا    ويرهاوت
الوع والإسا والوي الدين وسوسا 

يا الدا بر ب ة الاملر ه 
 :مد املو�سواأ والرا




 املو�سو اأمد  ال�سيد   وراال  دو
 احل�س دينة  وايد  تاأر   ع  الكرب
:  روايد  دينة  ا ال�س يع
المر     و�سامل  يا  االوب  رب
 د ال والرا سما� ع يقا�س ال
وهو   سدو  وتوا�س  سباإ  ات  ا
 ساال وون    ال  م  احلا  واملر
 ياأت  ال  وراال  سما�  ي  الكرب
 ي بد     ال  م  ب  ا ا 
كان الراو عندا يرتق املن يقراأ بداية 
 الكرب  ساال عند  املروة   واالأب
 ال مروا بتاأ واأ هول الروايد 

دوا با ياو ال سريا  سوا�
ويسيف ال�سيد اأمد اأعقد اأمية املماة  
واحلا�سر   املا�س  وااأ  ب يدا  املدو�سة 
 اباع ر املا�سل يند  دا يةسرو�
 احل�س االإ ة  د مي اأعنا   ةااأ
 را  ياأ  ا الإلأن ه ال�س يع
 د  ع  �مو  وا  تاأ  ع  ا  ب

املا�سية قوال
اإاة   سرو�  وع
وايد   ب السة 
 املا�س  راسو
 ر واملس�اواحل
اأمد:  ال�سيد  ال  والديد  الأسالة   ب
اأن ا�سقا عد  الناس والروايد 
السا لر� تقوية اأ�س� عم امل�سقية 
الديد   ع  و عريسة   اعد  �وتاأ�سي
 قس�  سس�  ال السابة   املواه  

  لإاة   يسا  ا باإذن 
احل�سينية �الامل

الروايد  اواين     ناأ ما 
 سيدالق  ياا   الدة   تو
  الدينية  لمنا�سة  املمة 
القساد   ب  ياا  روس�
السة  ياتا     م  ال
ماتنا  وان  اسة  الرتبوية 
 اال وبالا امله  ربا �سرو�سا توا
 الروايد واسة  املوا�س ال يكون 
 سد ه  واسار ان يواأ ل يا ساأن 
يقسر  ل  وان   ةراملن الكرية   ماال
املنا�سة  او  باملسية   ال  ع  هو

اياا  ونساي ال
 :واال ي حممد ال�سيد والرا




 ي ال�سيد  حممد  ال�سيد   وراال  روي
 �و اا�س  يدالروا و اأن واال
 ول  يساو  ساعره  يوتاأ  �النا
  اا و  ع يق الأا ل  لأمة 
 الوع نابر  ي�سنمون   يال  الدي ال 

ماعوال الدين ساوالإ
 ار  اإن لك :ا واسيف الوي
  اب سا املا�سر احل�سينية اأاسال
 ولك سياال وبا والرتتي الإعدا ي
امل براأي هو الرتي ع ال بقسية 
داأ  قسية   ال�س  يع  احل�س  االإ
 وبر�سول ات ان باالإ �اأ�سا ع ا
 يال  سوامل  االأ  والن  بي  واأه
الديا    ووانا   واحل  دال اأمة   ه

روالآ
 اإ  ايد باة     :واال  ابوي
اإذ   احل�سيني الروايد    �سمر   
 و�سر احل�سينية تاساأن ال عا   ر
ادة   وا  اوت  اأ  اأ  سوتن
 و وهنا ي اال �الو واملاآ وال
 ة احلما�سة احل�سينيةس ةااإ  يدالروا

ه حمر



وااحل ابو  ذ  والرا



    
    



املمة  القسايا    مة   ع الاأيد   
 احل�سين  وراال با   س�ي اأن   ي  ال
 ووامل�س احلووية  اأو  الأاية   اسال
 ال  قاال  اا لو الواع  الدين
 اإ احل�سينية  الوية   رااإب  ي  ل  
 ال اليوسة واأن املا سو باأب اال
 تنق ي رتاال با ا ع فد ا
 اليا    ري ا  الساية   القنوا
 ي لة ولا اال ااأ اإ را�سيو
 ر  ساواحل الواع والأ�س راعا

اال انا اأسي
 :وااحل راين اأبو ذال والرا



 و ذاأب الراين   احل�سين وراال وذر 
 وو    ااقال اد     وااحل
 اوع  ا هما   االأ    وبس�اأ
 ة هيداس اا ول: اأوقي
د�سة   هنا    ريال    ةيروال
 ن  وه  وا  لك روة   يةراب
   ري الروايد الاة ونا   مي
 دسا  قاوبا  اا  وبباأ�س  ن
 ب  ي  وا  لك الوير   اولوحم
 ترا  ت  ينة  يراوت  ااقامل
اأ�سوبا   ي نقة   لأ  اال  وس�والأ
 واأ�س هنا ريال  اسا لسا اأيا
 واأ�س  ف عي ةاملنا يدلروا  ا

سةا وبيةيكون هوية اأ�س يب االد
ا  ر  وااحل ويسيف 

 ن  س�  ع
 س�  رمع ان 
 دس  وانس�
 ورا نامل
 و  نيس�

 �دا   بدها   و  قةو اأسرة 
 اإ ر�سد تو ساالإ الويد وال
 ال�سيا�س رال ة ب�سسية �سا� واأ
 ا  قامل    ريال  سعا  ال

  اأ  عا الد  ال اإ  ياأ واالأ
 قيوت  يةاو  واالأ  ا  ي �سواها 
 ر  و  ناال�س    اال  يسال
 الر وهو   ةسال عال   سيبال  قيال
 د اأ�ساو و ا ي و ل ال
بسية     ر  الك  سوع  اإ
 مي عا قراأ  سمو سام ةا

اسداة اإالآن �س سيو  و�سوال
 ع  باحلدي    وااحل  وي

يقول:   وراال يا  ينساأ   ال الية   و
 اال  كرتوامل لية  اأن   يال  
واملنسد   وراال ابية   وب   ا  وا 
 ولك  يوا
 اإ نا  لو 
د   رتاس�  الن
ون   س�   و
 عا  يس�و
  كال
 ه  ناويال  ه   وا   يال  الرا
اأا  اأعقد  ل   وه  رس�الأ  اأال  ا
تسك اوا بالقد ال او الكون 

دعينا 

 : سا احلا والرا
   


 سا  ااحل  الكرب  وراال ويقول 
الرا واسة   وراال  ر   :
 و ةية الإعايرعال  ربكال
 سةسا املي ا ياساال مي 
ولل اا ا تر اأد وايدا ع ساسة 
 سوال  ع  الإع  ايو  ا ساية 
اأو   الإع  س�  ع يدل   ربكال
ل  ود   سا�وا  الرب  اهابا  راا
 يقد يد اإل الا ية الإعاب 
القابية  اأو   اال  اإ النر  ون   وراال
الإبدا ل تر اإن  ا يقد ل 
 م احل�سين منة الإبداعية لاال 
الة  بسا   سياالأ  ترت اأن   يال

 اوا مي  لبد اأن تراع نية
 ور امل هنا  :سا سيف احلاوي
 سابالإ رت رسال واإل ق الأ�سا�س
 بالإع  رتو  يةكااإ  و سو
 ل  الإع  لك  انكوامل بالان   رتو
ر   وب  ع ت�ساعد   يةساا  اقو
 يةساال  تقد  ال  والرا  ساالإ
 رتس سو�س ساال ا ععو تكون ل
 ناا ت و�سرعان ديد ولياسو� ااأ
 ن الإبداعواال حمو سكوهنا �سي لدي

 دامل ياقيقيا لقاب ااا
 ال  اال  ع  اس  ااحل  دوي
 ريال  با :بالقول اا  اسعا
 ال  قو ون  اأنا     داأ وها 
 ال�س  ساال  اإ  �ري هنا   املن
الاية   يس�ال  حم  قت  اأ
 ع ر باوت يةا نوية اأو راعا ون

دامل امل�سك سا�
 ياساال  ب اأن   :ا  دي  و
 يةا حمال   اإ  ايوهاتوا�س  ول
   ال والرا الت رالأ ه

 عم �عر ع القدو

ه حمر 



 لك ان اأداا تور لدو ذراها �سنة اأو 
 سبال امل  قة وت ودها تيد وباي
  يا عال الن�سيان يكون قيةا الواأ ق اب
  را تا اإول عنلا ال ه دة واا
�سنة ب اأول اإا تر  يو  �ساعة  حلة 
ملا يا  ار نو تر لك ي الوه واة 
رب ذر احل�س ال د  عقولنا ووبنا 
    د ان�ساها اأبدا لأ اأن كول
عندا   ال�س  يع  ساال  االإ  سدو

ال: 
    



 يال ناملو و  ايا ووا�س راا اوه 
 لين�سو يوال اف الا  تيادون لواي
 وسقول املول املا سر عند 
 

لأا  الأيال   يا    الد  رال  اه
�سية لسرة احل املدوية 

 
ا  ول اأسا   وف را اأانا 
 يتا  ي ال �لي ال يو سد�وهو ي
 ق  �ولي    ال  متر  وال  وسال

 اسوال �ولي لكرب
    

 
 اأا وسي ياتنا اوبنا واأيا اس�اأ كرب
با  سا احليا و السا  ال 
 سر   املرو   ا  ق      احل
 مس� � وبك  ساهد اأ   املدوية
اإلي  و احل�س عي ال�س اأا ييد 

 : ل بقول
 

 قيق سا    ر مة اأو ه 
  عي قاأن ت يان واأبوال ال 
 وا �سد   ل  ا  لير    اأو
 تاسب اية الإ�س وان اإل اأن ياو  والأ
 نانا ري دلنا و سال ري وان ي

وان  ا عي ال�س ة بان د ها 
 اأ اعند بك ا ليسرية وال مي ريال
م الكر ة �سد وو اأن ليساهد ها 
 ال ييد  �سايا   لأ  يع  وبكا  راملن
 يو يس  لول هواأ  النا اإ ره
 ول لل  ين وه يقف ل و  ةالقيا
  اب انسو عا النا يدعون اإ يو وول
يقف احل�س عي ال�س ل سيا و ليقف 
 اد  يو القياة   الديا اأ�ساعوا سرة 
 س� مل وبو  ا�سرونا ه رالآ و احل
 او يس وهو ل ال�س يع احل�س سربن
 ال ال�س يع احل�س سربن ول يك 
 اإ الإ�سان   سا�  ت  ع  لبد  ب  ق
 وباب  رو  رب  امن    ووال  سالأ
 سا اإ  سسي� لأ الدول   ااأ  مل و
 ال�س يعساال اول الإ ان لدليالأ
      :

  ك  اأا النا  �سينة 
  لك ذ الآا امللأ ال�س يع احل�س
 يال احل  املا�س ورت الديا بروها 
و الديا ل ينة وتر ينة الآر  لن الديا 
السر   نل  قوي الكار  ونة   املو  س�
  انوا�س ااأ اليا  ا هما الريقان 

ا�س اأيما س ول اليا  ولقول الساعر:


   

• �سن احلو





ه حمر





 اة والآير ال�سياو ا  الرو�سة احل�سينية ة قال سدا اله و 
 اوة احل�سينية املقد�سة لال تيا نااأ وان ا والد راال 

راال  اة والآال�سيا ال وهمواآ ع
 :الروضة الحسينية
   


  االو ول هاأن ت اتقري سنوا�  ن رن ا ن :وزير السياحة
 ساسيب   ةكا او اإ اة والآون ال�سياسوالدولة ل او
 ا األ وهما دا م اع ا اوليسو� مة لوا�س ياسو
 قيقل ما ت ةر ا سا ية عندال�سيا او االآ اة وال�سيا
 سااأو ال املقد�سة  لمدن  اأباا  دا سوسا   قي سو� اوال
ر تسري القاون  اأ ال�ساب النوا � سديدأ�سف الل لك بالكا راال

وحلد الآن سن� ن ناهاو�س ال والآليا اال  ر عا اوبال
      الحسينية:  الروضة 
        


السياحة:  ــر  وزي
 نة عيا ل�سياة 
الدينية  الرا و�سنا 
 يول  كا  ارب
ر تاه  ف 
ول الا واسة الدول 
 اأعدا  ويل الإ�سية 

 هنا او اول القو انا باه املقد�سة اال يال واال  
بدايا ملر الاه  ذهنا باا با�سان والري ولنان و�سويا وسر 
 و ان يس�  بيننا وبين اهت را اأبرا �رف الدول لو

املقد�سة ال واال   ااأعدا
واأيسا ونا  السرا ال�سياية ع برا  نمة احل واليا الإيراية 
عندا اوا  بدا وا هنا او�سا وواا  اا الإيراين  ها 
 اسرية والراال اسرال ب ديد عقو ان تكون هنا قنا عوات املو�سو

يةالإيرا
ف     يايو ار     دوب  راال  اإ  يد احلا�سر   الو  و
 ية اإاتنا ال�سياسر يا ع مو�سن املقد�سة اال يال ن�سياا

ةسر  دوب ه ال ها احلاعد سر عق ة ولسر 
      الحسينية:  الروضة 



 • �س النمة 

      •




�س النمة  •
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وزير السياحة: الرا ن عا  وحلد  ال هو بداية ت�سمنا 
ال�سياة  نمة   وع ال�سياة   ع  دا  ان   اوالآ ال�سياة  وير   سملن
 ا وهو  و ع س ان  نا واحلمدا�س ا سكاملية بال
 و  بداية عا  يدد  قد ع ر الاملو  ينال املك �ي
 مااملن  اونا بالدب  ةال�سيا وس� يل يسال ريال الآن ع

 يمية والدوليةالإ
وبالن�سة ملو�سو الآا ا�سنا واحلمد   اإعا  ة اأرية و اأن 
 عرا ينا يون  اول ي دا هيد  نف الوامل يد تاأهي

ف ال تاأهي اإعا ع س سفو ريس اونية ل ت رتوب
       الحسينية:  الروضة 
        

        
 


واأياا    ن    اإ  ر�ست  ال   ريةالأ  املوا السياحة:  وزير 
عسوا  وبد الل ق ال�سقو ان هنا ال ولة ا يقوون 
ب�سرة وتري الآا الراية لأا ا ومينة ول تقد بم واأ�سماوه روة 

ال�ساب االن لاأ  واأ يراال لد
هنا اأيسا وا ا تر� ا الن السوا لن الدولة  تك ت�سير 
 عدها  ويقد ال  ةوا�س اسا� سر عتن رية الالأ املوا مي ع

بالآل
 ياعم هنا كا نالأ دهوة الي دا اي ان د ال�سقوب د او

 ال نف الوامل  يةراف الاسا املاأي سم اآل رية وتو�سر 
مب  دا ول يقد  اسة ب  دوب ن سر�

 :الروضة الحسينية



 اإ�س او راأ و ال�س يع الك ا  در :وزير السياحة
 و ا نا يوه يةة البال قو هنا ي يةوالي االآ  دسا يواأي

ساة وقا  ا ي سينة بو سيةسو ذو راأ
 ة هناسياوال يباأعمال الرت يقو االو  ن�سياون والبال سيف الالو
  ويةسا الية واأيالإ�س سيسو ة عابامل املية اأال ايامل و

الو �
 سكو و�ة اليول ا  املو س� كر الدي والرتا اآة لاة اليوال
 ع املو  امب سة تقوس نية ان وهنا اا الون بذاه

ريةالأ اامل �مية ل اأ  سكيال ل اأ ا ل يرت و ما
 :الروضة الحسينية

 
 او ري ع اة الآاب  ةس يةراا�سية الووزير السياحة:الدب
 اة الآاب ةك ااوال�س اول ال ا  سراتنا املناية و�ساا
الراية وراة املاا النية الاملية ال تر� يا الآا الراية ود 
نا  ا�سرتا ا  اأر  ونا ع �سي املال ا�سا اأرا ذهية 

سنبوا ا  رو�سة ا النمرو لكن وت
الراية  الدبوا�سية    اونوبال  قال    و رتبول لدياأن الإ ما 
 اإعا الك  الآا  ول س تاو نا  ها الا  اإياليا 
 وب ا ينية  ة راو اأعا و واليا والوال�سويد وهولندا واأملا




ه حمر 



         •



ا د ال�سراأ
     :الحسينية الروضة 



وزير السياحة:  رت �سابقة ان الو�س الأن يد اأ تاون ولك الآن 
 ال الدواوي  اونرية بالالأ املوا  ة الكسياة لسرت و دتو
تاون لرتي وسياة   هنا الك  د ذر نا عد ماو ااإلي  سراأ
  تق قة والاملن  ني�سة داأ  انية وسي� ريةاأ واو �نا

سريالب تدع املقد�سة وال رب ةحما
 :الروضة الحسينية
        


 املقد�سة �سوا اال بيننا وب سك ان لدينا ا :وزير السياحة
ا الة احل�سينية اأو الة الا�سية املقد�س وه الان �سمر بما 
 سال اأب يولأ ال�س يع احل�س اإة لد ا الدوه   ان اأو
 ية ياامل ل ا ف لأن يكون هنا مو�سن ال�س يع �اال

ا القد�سيةكا



 يع ا س لر�سول ا سة الكد النسة ب �د الأست 
 الر�سال ي د س� و ياال ري و رب سةن واآل

   اأن ي ك د ة م ان واإذا فة الوا ياالأ يواو
الإ�س ويك� م اأرو االد ويم ال�ساية و  واة 

فال
ت الو ال ان ا ايا واحل وا واملسو ادها 

 ا هم الإ�س  م ال وال وه هانو �الأ اأه  و
وماي تكيا و�سيد �سوولية و  الإس ساا والأر 

ا ناو س املنكر ع والن روبامل
 لي و�س اأداه الس  والي رة  ير   اه لك

 ال�س يع يال مة اهاأ اأ ال اال�سم اليمسر تو الإ�س
ول قييد واملكر الوال القم  سرها ع

ود ان اآر ت املا ال ر املرون ع ارتاا  سر 
  عا راسا�  سكري�ال اة الإ هو ت احلرا حمر

 ا وتداعيا سف ال�سال دو   سر  عن او
راال دبو يان ت

 يال اه امل اا احلرا سا ان يكون حمراي داالأ ساو
عي ال�س ي تسا سا الا ال�سا عي ال�س  ها 

 ياد لاأل الالق ي مامل�س ع ات ا  ر ر السال
 ال�س ب اب يمة الالر بي اه ال ساعةية بسا�وال

 مس� الأبريا اكا لدس� يو   رت ةال و بداي ن
 االأ بي واأه ولر�سول  حل سو� سل ل مس� و

�الأ ينة عماأدل والوال ل ال�سلإ يو�س
  م�سل عو ان  اا راوا اامل ر ب  نا اإذا

بقو اأمنا الأا   ا عوا الي  الدل والإ�سان وسر 
 رانف والإة الل ع االب ع احلنيف املرتك الدي اهي

روال سدوال
 ياال رذا  يد و�ساا فة الووا اسوعا رذ ما بقيو

 ال راالأ ة لأبيوال ديد الولة ل نا�س ااإ ار سرة عبلأ
ةالقيا ليو هداية لين سو انا و�س ساأ




◄  سا الالقاين

ه حمر



    
ا وا سا� •

        
ا وا سا� 

                    
ا وا سا� 

هو يد عقي ب اأب ال وان ا عندا ا�سسد 
 واة الف 

 ر حممد بذ  او اأ ابقاين : اأيقول املا وعن
 واملقات ال وال�سالر  ون الكنية لن يد بال�سس�
ويات الناية املقد�سة والرية ذر والد بالكنية 

يدس� اأب " اأب �سيد" :  ال�س ع حممد 
ال  نف   اأب  ع  الال اية     الكن  وو
 ر احل�س سر اال : مل س� ميد ب ند :
 �ا  يع  سد   سمالو   ينا ي  اعو 
سرب  �ساأل ع ال  قي : حممد ب اأب �سيد 
 وع الا  �قي : لقي ب اإيا� ان  وان 

ةال�ساب اب ال
 ا  نل  �اإيا  ب  لقي  ا  :  سوراآس  اب وال 

  و ن  ب�س
 ي  ب هاين     :الكا    الأ  اب وال 

سراحل
 ر ابذ  وال املرالر  و يدابو �س ا اأبو واأ
 با  قاينة واملقاال  سر   احلديد اأب
 او موامل �   القم دوامل ال ع الكن
 يع  ع ب احل�س االإ  : والألقا الكن
وان   بال  ب  داع  وعند اوية   ع  ال�س
اوية ي اأن ير ب ري  قال : يا اأبا حممد 
  قال احل�س  بال اأ ع : سنا� ان اأ مااأي 
 بال  اأ�س ما وعا بين را اأ : ال�س يع
 بال  ا  :  بال  اب  قال   ياع ا  
 وهنا اأبو �سيد ب عقي ب اأب ال  قال : يا 
  اأبي ع الر  اأن يرت  يا يو  داع
 ل ا د نال : اأت  اأب ع  متر ساا ايال : وا
ال : وا يقد ب ع ذل  هما  ري وهما 

 ي و س� عا ا

 ري  يااإن ع  دايا اأبا ع عن ذل  : ال
 ت  ي و�س  واآل  يع  ا  س الر�سول   و
 ا بعا الو  اأ�سا انو ي ات س� عا ا اومل
 ع ك انال وملا ترا راأا ي �ان الراأ راأ
 اأو  يد ياأ ر احلان ي  دبرا وو يعق
الا يرت اأ  لو ي� ب اأعسا لكان 
 ع سو براأ�س او س� واأ عنق سر رساأ
 ياع ا  عم اب  تا اد ال�س يع 
 يد لا يا اأبا �سب تك  لو : بال قال اب

اوية    و  عن  ير  ب  �رت  ال اإن   : قال 
�سيد  اأبو   رو  قال عاسة   واأ  واسك�
بناا  نات : يا اأبا �سيد  ا القا لب ا ا 
 ول ترا ان يراسيقال : اإن ال  اسي ير  ال 

 ل�سا ا اأذل ابو  : السة وعا كس
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هو 
  الأسول     سوابال  سا
 عا با قي كرال اأع   سا ع
ال�سيد   والد    قا  يةوالنق القية   وبال
حممد بار املو�سو القوين اإ رب قراأ 
ع ال�سيد ع سا  الريا� و اأوار 
  الأسول     ماال سريف   �  ل  اأيا
 سيال اب ع سيال قراأ ع فالن ر اإها
 ياأ وع قال  اسف ال سا ر
   سوا  رب  اإ  اع    و�س  سيال
 �    موا  اذاأ�س  يا ل   �يدال
 �يدال    قوا�س  ال اة  و   س�
 سبال املسة  ان   س�  اال�سر د�سة 
 دال الا   وال   سابقا� السريف   احل�سين
رت الأو عند  سا احلار والاية بد 
الو�سة ب احلر ل ال�سينا  القرن 
 �املدا  او ر اليوا األ ي و املا�س
 ون اإوة يان الو  ريةة الة الوا�س مامل
  ييدون     وم  ما  س�  سو
الأسول    دهمااأ  س�  � دي وان   و�س
  روالآ  تاألي  كاالأ ا ا عنوا

  رو م ل  اوه  قال
  اعون �سنةال وبا ب�س رب  تو
 يتا  يةا واية وه ال�س اه عمر ع ه
 د عند  ا  وا تق  و    اتو
 االإ سب امل سال سال  ال�سو
اأر     مقل  ي  و  ال�س  يع  احل�س

  ليو ا
 و�سال بد 

 وانس�ال    دوال
اأمد  ال�سيد  هما   ولدي  واأعق  الآ

ا باآب سر الوال�سيد با
 هيوت  راسا�  سو�  بنا اآا اية   و  
 يع ع ب  �اال  سال  اأب �سيدا  اإيوان 
 يةياال املرا لب سر ما ال�س
 سا رهد ذق  تت اأسر  اأا 
 ابديال  ي  سيال  :  ن  ةسيال اأعيان 
 ال  وسامل  قيال املاداين   سرواال
وال�سيد   رب   المية  الرا�سة   اإلي  ا
ة     ا اأ�سد  وال�سيد   رتال  س�
  ان   ال  والك  د  سيوال  الإ�س
 واحلا  نكابنال  احل�س اأبو  وال�سيد   اس
 احل�س عد   سيوال  هيال رمي  حممد 
 د عمحم و  راال  سي الراين 
 س� حممد  وا   الكن  ع  و  الرت
ال�ساو وا حممد �س الأبي وا 
سال الداا الس ب  الر  وا �سا 
الدااين والسي حممد اهر الكيين واآا 
 اأول   واد   و  الواأ  تامل مال 

 سق  ار ساأ
  ةوعم وابسال اس انل رت

السايف القيمة  نا : 

  الأسول   سواب�    
 اعونسنة ل� ان تاأليو و  دي

  الأسول   سواب�  ساا    كاالأ  ا    
 و

 ية ال   سالة�  
 قمل الإ�س سرا سر  كاالأ ل  

مي و دا عد   احل
 سووال سوال اال  سالة�  
 سوال اال  ةس سالة�  

 احل نا�س  
 ةيال  سالة�  

 ةما س  سالة�  
يا   م القية  القواعد    �سالة     

 اعد ةم�سما
  املو  ي  عد يع نوا رذ

 اتسن
   ال  الكرا      لاملو  
 سااأي        اقال  قا   و 
الرتمة    السية  اأعيان  و    املكنون 
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• سر: ع ا �سان
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ميدال س� ال�سيد حممد •



















 ات ب�سم
اذا ان ذل ي�س الا ان�سية والذ السو لناري سوسا السا  يو و  النر 

 ا وال امل اسل ين اتنامية ملالدينية وال العرا  نات اهرال  ذل ع
ساعب �رة لنا�س راأ اأ�سالي


              


ماما لا ان اذا ذل ول ي







ل و امة املا و�س املرا وعي ان يوا اما ا ول تاو ي ا ي ل را 

الآية س�ل ي ي  وير




ل و الة المة الاة ال ل ت�سن عنا املما املسر وال و�س لا ال�سرا الماعية 

كانال د ايوتق





 
   سرعيةولية الامل�سو موي واأذاه �النا عاا لان �س اذا  ية بالنا اياال ا ول ي
  ا ت�س ب�س اهرال  موال وع حم  و سيت ع ر اأو  اأو و  س�ي
 ا ي ملا ميا ا و ةا العن نال ناملو وة الا سنو وال رية لنا ياال�س

سوال


 •

 
 يع ال�سرو واإال   رب �يوتن  املو إعاة   ا  
 يع داع اأب اال  :ا ساو اواإ
 لا  او ناو ي و  ا :ال اأ  ال�س
ان اأس  سيا سر سان واعكا  امل�سد 
 ع  يقد وهو   ااأ ينسر   و   وا   احلرا
 و  او ريا والآ الد  ا سرو اإل سرت
يل اأا وهو يقد ع سرت اإل ل ا  الديا 

 روالآ
 و ع �  و ا اأ :ال اأ ال�س يع وعن
 ريا و الد ر  ربة س� عن ا �  ربة

 ةالقيا يو
وهو   و  ع ر  ي�س   ال:   اأ  ال�س  يع  وعن

 ريا وال الد  وا ر ل سر ي�س�
اأ ال: واإن ا ع و  عون   ال�س يع وعن

 املو يعون اأ  ان املو ا املو
 يو ا  سر� ناو ارا سر�  :ال�س يع وعن
  ن قد ا اأ ا ع  ل ية والقيا

 يا الد ا  اأوليا اأن ت�سر
 اأ ال�سرو ع و قد   :ال�س يع وعن
 اأ ع �سول ا قد  و سول ا� ع اأ

 ربا يع اأ   لو ا ا ذل سو
 ا ماأ و  ناو اأ   :ال�س يع وعن
  ا ماأ �سقا  ناو سق� و ة نا ما 
 ياال  ا سا� ناو سا� و وامل ي الر

 سرا
 اا لة اإا مل�س س� س ا  :ال�س يع وعن

 ة نبدون ا ل س�ول اأ واب ع ا


 مال ة اآية اسما� الأع الدين املر او و
الوا  ا 
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◄اإعدا: هية الرير
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مالمالمال
    



 




 
   

 

  
  




  
 وس�  ر ااأ ه اأ وة ال�سري اسد بويق
 اإ  ي  ال د  ود    ل   اأ قة  ة  ري
 د يو ل ن ر ايقول اأ  احلرية  ال
 تسرات وي  اأن اأ ا اأسا اأا ر اأن 
اأ�سم لأنية اأو ل اأ�سم ماذا تر� ع الأ�سر اأو 
 ن اا اأين ليو دا بالب اأن ال الإ�س
 اال  داأن اأ ر ااأ الية واحلريةيبال اأو
   ر االية تقول اأيال اوال الن ية عنالأ
 وس�  اإ وسول  وهكا   اأ ل  اأو   اأ اأن 

ةرا
 االقول ا ا اي  رالأ سو احلرية وبا�س
باأن ل اأد ير� ع  واأي اأا ر باإاة 

 اع
 سروعة  

و اأة ذل اأن سابنا عندا 
 وير ل�سر  اأو  لدا�سة   رال  اإ  هي

�ساأل: اذا ود  الريقول ود سيا  ي 
ا  ر ساأ نا احلرية  األ وهو ايل ا يس
  يداأ وس� اأ �ااأن اأ س اأ �ااأن اأ 
  اا اأو قااأو عا دا اأو يدا داأ ع �رون ي
وهو   س   و  مي  احلرية هنا 
ور بسك ا  الر ولي� ورا  ماتنا 

ةاية املالإ�س
 ملاذا ل  احلرية 
املقة وبسية اأر: ملاذا ير� الإ�س اوا 
 املنكر ع والن رور باملون الأا ابيا ا�سم
  ناون يا القااأن ه سرو احلرية انا هوي
 ياأو اأن اأ ساأن اأع  ر ااأ احلرية نيمة و

ه حمر 



وذل بنا ع ا ا  القراآن الكرمي ي يقول: 
وا  و القراآن    ا  اإ و را ا س ا اإ ي  ال�س ا ن ي د ا ه اإ 
  ع     ي  ي و ة ن ي ب  ع  ه     ي ل :يقول

 ة ن ي ب
ولد ه السة ع الأذهان قول: اإن احلرية اأول ل 
تن اأن تر  يد وت� بقيد اآر ون اآر اأن 
تر  عوية لرت  عوية اأر والوية 
 يا اأا ان ال سوا� اعة ال ه ناها الأع
اأن  يريدون  اأر ا الوا د  نويا ومال 
عوية    وا  د   ده  الدي    رال
وتكون   بال�سو  االأ  �الن السو و عوية 
 يو  قاأن اأ اأ  ناإ :اال ين احلال
 ناأ اأن احلقيقة ه دو ر ناأ عواأ الدي
 اأر قيقة اإا اأا تس  القيو الدينية 
 راو وتس ه راأ وقيدا ل داع سواأ
 اب  ات ا ال ا وذل بال�سو االأ س�و
  ع  ا  س�اأ و ا و ه   لاإ  ات   ي اأ ر اأ :يال

   ع
وهنا د اأن  السرو الر ا اهية احلرية 

 يةرية الإ�سالن  اا هيو رال 

 
هو   رال   املقة  احلرية  داأ   س�   اأول  اإن   
امله الوو ال ا �ساتر ماذا  ع ها 

رال  هامل
بياي وهو كر رب اأيسا ذه اإ ه اآر وهو 
 ذل ع ااأ نيوال اهاأو الإ نيوال هامل
 قة ترتاأن احلرية امل والو همل قد  الو

عيا اأران �سيان ويمان ا ال الر ي نما:


 ر اإل  عم    ل  �لي  �ااأ  هنا قد ر   
ال�سياا و �سرة النو والقسا ع النية الية 
   ب  احل  و  ر اأين  هو   يوت  يال
  اية ول هد  الأهدا ااإل  و س
 اأ  نو ا ر ا ا ول عند واب ول
اأن  ل ري األي اأهدا واألي ا و 
 وابال  وع اواملو  ع ا ر س� اع
 سا لين سال لو تر اهرال وه ال�سابقة

قةاحلرية امل بدا ساة احلرو ة احليار


اأن  اإذ   قةة احلرية املي رال  وو اوه 

 دل اهاا اإذا سرال  اال دل ةس�
اإ   و ذل ية   سل ت رال  اال
  اأن قة اآباحلرية امل اآ م قةاحلرية امل
 ر  ناأ ذلا   نو  يات    ي اأن    ق
  و احليا ااإل    ر ااأ قة رية
 ال  ا  وه  �الأ  ع املرة  الاة   ه
وهن ا اإياها لل   الر الرة  قدان 

احليا
 ا�سم او �س�اأن تو كن ل قول اأ ذل ولأ
و احلرية  تو�س� اأول �سة ع الكون و�سة 
 ا بن اوه �س�تو وا امله �اأ�سا وع احليا ع
 �اأ�س  ر اأن يقول اأ  الإ�س الإ�س يع
 ر ةس�ال ه �اأ�سا وع كون واحلياة لس�

احلرية و
كون واحليال ة الإ�سس� ما ه

 


 ساأ ل�س وا الوه  تقول اأ ة الإ�سس� اإن
 الكون هو ا  سيوالأ  ية وويو ا اأ ب
 ب  ال  ذ اإ و    فس� واأ  اوت ات
ا  ي     اأ وا ال  ة ي   � الأ   اع  يناإ ة ك   م ل
 و او  ا ي :اال تو ا  الد   س� ي ا و ي  د س�  ي  
 � الأ     اأ ساأ و  اال تو ة ي   ا ن   ا اإ
 يع وة يي ر اأ   ا ي    ر م   ا�س و
اإاعة  ا�س ولي�س ل احلرية املقة اإا 
ع الأسي  ها  سر  ون الالقا ااإ   ري
الكون األ وهو ا تا وتا ولي�س ل ت احلرية 

تريةال�سا




 سرينب  وقت الإ�ساية  اإن 
   وليةامل�سو  احلرية :هما
 ولسو�  ل�س  اأ  ر  اأ  ني
 اس�ال  ول بقا ت اوه
 ينية وية وية و�سسرربية و

 سسان لو ت�الإ سان�باإ �ي سريند القد اأ
باحلرية وت ع امل�سوولية ان �سار احليواا ا 
 �سا�الإ   سان اإذا�احليوان والإ ب رهو ال

وليةبامل�سو
 يال  ع  القد وهو  احلرية  عنسر   هنا اإذن   
  سر عندا   والإ�س بامل�سوولية   �سا�الإ وعنسر 
 ا عا سرينال يه ب يوال ااأ اليال

 حممد الن  ع ا و ذل ية وسا�الإ  سو
 ول عسو� كو ا ك":ولواآل يع ا س
ا  ق يع ا ولأه ق يع اإن لرب اوهك "عي
 ما  ق  ذ  اع ذل و �ناول سم�و
  ي  س� ن اأ و   ا �س  لاإ ان س�إ  ل � ي ن لاأ و :اال ت
 كي  اوه  ة ين ه    س�  ا   �      ر ي و س�
 سقو �سوول   واأ  ر  اأ اإذن   وليةامل�سو  ع
 يسا�اإ ا عي ت ادو ولية اأن هناامل�سو

قةباحلرية امل سداأن ت سول ي


 س� اأن  ر اأ  انس�اإ ر لأ اأ
 س� راأن اأ ر اال اأ دااأ لو اأن ن يةسا�الإ
 ر هو  يوان ل اويد اأن اأا واأسا�وين اإ ع

يةسا�الإ س�  اأ ذل 
 ااأ  ا ل لأن احلرية با السك واملو تكون 
ل  وها ا  وسموا   سك ال�ساية   ع  ساقل
  اسا�اأن يكون اإ ن ري سان عا�اإ لأ ك
 مي  ي ات ا د ا�سا الكون وه
 ي ذل  ع ات ا كن دو ياتوب قا بل

اأن يق
وبنا ع ذل  ك اأن تكون احلرية سة مية 
 مل�س عا ساإذا اأ يةسا�إل را ا اإل اإذا
  اإ سة ية  الإ�ساية ول  سة مية 
 سر ا ع سر اسا�اإ اأن هنا �ر لال لمو
 سق  ال ا لو يي وال اليوو ادامل
 يول اأ دامل سراأن اأ  ر ااأ :قةاحلرية امل

 وب بين ر واأ اه يق عا هنا  دااأب
الكون  وليسو� رسل ي�س احليوان ال

 را ا اإذا ة لكمي يقول احلرية اإذن الإ�س 
لإ�ساية واأا اإذا اأس احلرية �سا لإ�ساية 
وهدا لا ا�س عنا سة احل�س واأس سة 

ةي

ه حمر



سماال س� •






   الك وو عد اأعمال ت�ساعد ع ران الو  بينا الوبة 
وعد املاو اإ ال وعد الإسرا ع السار س ع الكار واإاة 
 املو  نا سييت   ةساوامل  النو    والو�سو  �النا  ري ع الأذ
ورا �سو القد �س را عند  وال�سا اة ر  النو وها 

ولةامل الك  وسان امل�والإ اأعمال ال 
 ال�س يع احل�س االإ ع كاد الوا  د اإن بال د و 
 يع ساال د اع اأب ع ا ما ديدهاا وتيمسا واأي وران ال
  وبذ ا ر باال نا   عين  ر ا عندر ا اأو ذرذ  :ال�س
  وا الأعمال لسدو : وع الإا الر�سا  رال بد   ا ولو
 وال ي يع كااإن ال وناال ي احل�س   :ال�س يع

  :الو�سا ا ال
 احل�س االإ اع �ال  سواإن احل د عتو ال  وايا ما اأن هنا
  ابسواأ بي اأه وع يع وال�س دب و ر  تياو ال�س يع
اأبا عد ا   ال ال�سا يد  ال سر املا وول  س ا عي يا 
 يع  احل�س  االإ  �ال    سواحل عة  ما   وال ران     ل
ال�س والكا عي وتي السار احل�سينية بران الو  واحلال اإن �ساألة 
  ا ن  ر ا سرا ع� ا اأود اعن اوالإ وقة بال رانال
 وال  تكاا   ماهال  ع �الامل   سوالة احل  ست  األ  �رووامل
 �رووامل واملوبقا وال ب ن دد ت ساامل ب ر ناواحلال اإ
  ال�س يع احل�س االإ ع اوال ساال وران ذ �اي األ ل
 سنا� ن اإذا بد  وال ا ع سر ا ا يةمة الإلوبة والرال ناه
  ا اول ي سن�امل قامل  اإل قل ي اوت ات اإن ا ا اإناا�س

 املقالة ه  اعن ي اول اأن هاة والأ�س ه سي ي
 سوال واعة السال ن ع ال  ة لبدالأ�س ابة عالإ 
 سمت  ةر لنا سن�لي سق سكالقراآن وال�سنة ولو ب  اسرعي دو
املون  ل�سيما   سمت  ال�س  يع  احل�س  االإ  ع  اال  وه الساعة 
ن وه اإن  ذ �سمو ل بالساعة اأ اإا حمد بو ابة لساعة 
 سال ا  قةس اعةسال نقول ات عند ا يسلة النو اب
اأ الو وا يس اإ الر ال اب نو:س : الس :  الوتر وهو 
 او س : اس دال  الوتر سو اس س ان وترا :تقول وال

  :رل�سان ال
 ذل ساب ا ينية اأو ماعية اأوة اكا ل س بان ي :رعند ال دوت�س
 ساأو اأن يق الف و عاأن ي احلكا �النا واأ  راأ ر بيداآ س اإ
لس اة وهكا واإا يق الس ساعة السي ب�س سي  اأ اإذا 
 ا اأ ب سرتا ل  ري لوب يسال اأذي سو� اعس يق 

 يسال ا  سروال الأذ ب قاأن ي اعسل ول عد
  :اعة هساإذ ال ا وال نامل ع يدب لي�س  :سال  ااأ
 :الأ  لب  احلدي  ري   الناية     وال  ع  اوال   ال�سوال 

ه حمر 



   ل  وسمل اأرا   اإلي  وسامل      ع  اع  :ه اأو   
 ا عا ع اع  اأو    و�س واآل يع ا س   اعة النس
 و اعةسال احلوا ساو ران ال ن و ال لأ ات

 :الأ سيد حم�س�ل تياسف ال  اوالر الدعا 
 ه و ةسريال الآيا     القراآن الكرمي  اعةسال ا و
الآيا ير نا الساعة ن  القا ع امل  اأن بسا 
 سوب ا اأن الن ب  سكل ب ا ولكيا ينساعة وبسال ي
  اوت اس� ا هد  �النا  ينة ةقا ب سةا
  �النا  ينا سما� هو اأن ابال  اتسوا القراآن الكرمي
  املروون   ه  يا    ن  بك  االك  و   يدون 
 �النا  ينة موعة قاا�س ين  والقراآن الكرمي اعةسال
  �النا   اآر  لسنف  ووها  يود  اية  اإ  ة  لساعة 
  او اأيدي ا ب ي :ات قول اوت اس� ا سييرت
  اآية :ياالأ  قونس سي  وه ستا مل ون اإلسول ي
وول : ل كون الساعة اإل  ات عند الرم عدا  رمي: اآية 
 مالر اأذن ل  اعة اإلسال ل تن يو : ساأ ع ول اأو  
 و  يدعون يال  ول :ات قولو  ةقدامل  ول ل س�و

 :رال  موني وه د باحلس  اعة اإلسال
 الآيا السرية وها  تسر بوو الساعة يو القياة اية 
الأر اأن القراآن الكرمي يسف السا بد سا من   ات عند 
 د باحلس   نو  مالر اأذن ل   نو  داع مالر
 اس� ا اهاأع وه يمون  واأسا ه السا وها د 
 سيرت يم واساأن ي  ع يا  الية اللة الاملن اوت

 ي اعةسال مالر
 دوب ا حمدور اأاية الأو القراآن الكرمي سريب وو اعةساإن ال
 �النا  سما� تنال  لول ي سامل ر و اسال ر 
 املمة ل ات ا  يال اسد اإن التو واترامل والروايا
 وه ريوالآ الأول  اعاأت ه ب سوامل حممد واآل حممد ه
اإن الساعة تن الإ�سان امل ع اأعمال ا وه اإ سمول بالساعة 
ما ب  اتكا الو واملاس و ر� الإابة قول  واألف 
 اإن املوا لأه الي عي ال�س لبد اأن يسف ولو بن�س اوتة  
  ولكن سالال مان والبالإ ويقين مع س� و ااإ س� 
 ارامل نوي االوا ويو الدي وابب اأن ي ة ينما
 ال  ع  االإ  والأ  وي  �النا  قوو  ا  قوب  وي
وها   احلدي    سدوال الأاة   اواأ واليال   الأه  اإ والإ�سان 
 �سرويا الدي بيد اإ اأنا تاأي ذل د يد ن ب اايا 
 س� ا اأ احل�س اسر ول�سيما الإة عبالأ سوواإن امل ووال

النا وو�سية القر اإ ا تا بن القراآن وال�سنة واإذا  الإ�سان 
الديا  الأول والآري ملا يد سا واأتقيا واأقيا اأس  حممد 
 ا ذا  ااعة وذوباسو ساما وعا وعهدا ووو واآل حممد تقو
  ل   ي  وتذ  ب  ال الإ�ساين  الكمال   اس   وها   ات
 ع وع اإ اسروا وسرب ولك اسال ساأ ب  ه
 ها ع ل تدلنا ه الولية ال س ول  يد لبدوال س
 يدااأال ا هنا و انوالأ سواال  اا اليد اوال
 ناوال كابالأ اوالل بالقي ال ع ال�س يع  
 يسينا ع ل ينا ل اتناسرت  كون واأن واملوبقا ارامل ع
 ب ونالديا  سنا بالاإذا حم نااأل�سن ع ل واأن ل يكون الدي
اإن الدي وا يدعو اإلي  سا ين اأن يكون ع اأ� دول اأعمال 
 ليكون عم عن سدا يد وال اقر سبو ر سان املو�الإ
 و ووتكاتف واأ ت�سا  ةسريال  وو ابقا ملا هو كانالإ د
وراة و ا  ساأ اأن ياأ بيد اإ دا الكمال والسية واإل اإن 
 لول يقول ب الدي مل ل ان ولو  ةالو�سي ا اأن تل ك اية لال

 ل ذ عا 
 يع احل�س �ال سري اإن ال اإلي ن سال يس ا اإنو
 وي�سم الكرا ابسواأ بي وباأه ب  ية ملاس� والد وي ال�س
 قيدال و ي  �تكر و واع  اال الكرا اا 
 �لي ال داية ل �سيما ذلال س� اإ   رهو اأ اعن اوالد
 سهنا ي و داسسيد ال� ة عاملقا ار والال �ال ةع ل
 وال ي احل�س ع كااإن ال  ال�س يالر�سا ع اول الإ لنا
بوا�سة  الإلية   روامل الرمة   ساآبي   ل حمالة يق  لأ  اال
 سمول ت ساامل مل  وملا يرتك يمل ال�س يع اعة احل�سس
 ع القو س عم ان  رامل اوال الالأ  ال اعة باأسال

 الدي ياسروا لال عم
ها هو الاس ب ا قد  اأتا اأه الي عي ال�س وب ا 
 ات اعة تكون باإذن اسال سة والنواالوهابي  الأعدا وسوي
 سرع الأبة   سوبامل الر�سول   هد  يال  اع    ستا  مل
 ع ق ما تسا بس�  ول تنال و ه   اا ل ينالولكن
 ا رامل وتر ااال ال  اينال ب ال�س يع ساال االإ
 اإ اال�سي ب ن دد ت ولكن ال�س يع يال لأه املوال 
 دي  ق مال�سيما و ول الأ  وبةل سوامل اب  يو
سرا   يد   ااإ  ع  كي  ال اإن   وب  املنك�سر عند  اأا   :د�س
 سو  ن  و ل حمالة  وا والكمال والقي ساال اسا
سا ولو بد   لو ا بن�س ينة ها  قمل  و�سيو القي ت

 نيامل ان بسو راا وسر ااأعداو اعة وي�سميس سمي� يوال

ه حمر



سرت يد :اإعدا•


 

  ساامل مما اأ ا م د مد اباأ سيولد ال
 اتو ا  و رب اإ  قوا ه  ة عااحل
 ياوال الو د ر اأوت  ساامل ت لك اي نو
 قالال ذل اة واأ�ساحل  رب اإ ي قا ال
  قالال ياقولة ل بةقا اإ س اأن ك نااإ اإل

 اوالأ احلوا  موعة ل
قد ذر ع ب عد احلميد الني  اإات لسي ب د 
 رووامل يةة ال�سيسة احل�د  س�د املداأ باأ ول
  سنة� دو  تو د احلميد النيع ب اأن ال�سيد ع
ه وتود ع ب �س ا الب لسيد الول وهو 
  وتو ن ا سن� يد اأسان ال د وان سر لبا
 سيال ياالأ ب ند اي د يقول ابا لب وتر
القي �سيا الدي اأبو احل�س ع ب السي الإا السيد 
 ياالأ ه ا ك حممد ب الدي �سم د اع اب
   النوا  ات ا ار�س ي بقرب  سر� � د

 ه  سنة� اا احلرا ر حمرس 
 ا عل  ر اأن ك ال ساباأيدينا امل ولي�س
  ران �س وه عا  د اإ ب سير الة �سي
احلة اأ  رب لأن اأ املسا الايية القدة ل 
 اا ها عيتر سايا بقدالق ه سيات ع دت
 انا�س ك ولك سا�تاأليف و  ب ا يو مال
 سية الال اأ�س ة وعسيال ماع ب سية النقا

ة وبسو الأ ا�سان ب را  ال�سن ماع وب د احل ب
 اإ سيقال الا يتا قريال و لنا ع ديو�سف ل
 قيال س� ه  سة عااملنا ت قد و رب
  ةل ا�سان  الدولة ارية بال   اأن �سق بد 

اال ذل


 
 تك    رال  ا�سال القرن    التسال   و�سا اإن   
 و�سا وه اوال النق  يديةقال الو�سا دت
 وال�س  ال    ااحليوا  ع  الأو بالدة  تمد 
 يراوال  القيو  سي الأا ا    سراعيةال  واوال

اأا رسة السا ا املي ارا اإل اأن رية 
 دو  اإ  راوال  رب  دو  او  احل د   اب
السا ربا واي واير الربية نوباقد األف ها 
 وه  ياساال  امل�سا عنوان     ابا  الك  قيال
 ت�ساأل ساال   اإلي  و سا�و سا� اإن هنا  نت
 ر ولك اعن ااأ سرعيةال ااال�س ب ع
 س نااإ ياساال ا الر�ساب تو اأهمية الدللة ال
اإ اإن السا ل رت ال الأي  يا اب د 
ا رة يا السيد الأول  تو يت ا املر وو
 قيوال ان املر باأ قاالع ا يقووه  ه   
الأ سر  ب قا السية بد السيد الولما األف 
 ياراال  الر�سا  با�س  سرا ابا  قيال  سيال
 ت     وه قيقة     ا  احل ذل   ريوال
 دو ع سراق هتاأ يك  يال ماوال اقبال
الدولة املروة اليو واإا ان تاأه د اإ  املنقة 
 �اأ    ل املاذية  املنقة   اإ بالإ�ساة  ايية 
 ابا ف ا عن ري  د اإن اب و ربيةال يرا
 ان ذل ارا ذ  ردان اأب  تو سا� ع
 يسا  دااإن وا وامل�سا الر�سا ه وو ن ل
 رادها اتوا دو  داب اإ د ية هو اأناملر
 د احل ية ابر  ر ما سداا املر ه د توو


 

 بالو ال ا ا اإ د احل اب سيال عر
 اإ باملي سب سو  ياالد ع ووال قووال
 حم�س ال�سيد  ال   ذل  ع  يقت  �ر  و  سوال

 

هية الرير

ه حمر 



 اب  ال لهو اإ  ن�سي ال سوال الأ
د واب اوو� واوا س الدي الو�س والسيد 
  الا اإ اقال اإل �لي هو اوال اينال
 ا وا ات   اينيا والالد  هدوال ساأ
 مال د اب سيال سا  اأن ال�سيد الأ ال ا
 سوال  اإ  املي اإ  سة  والماع ا يدعو 
 لا  ول  رتا�سا ان   ا  الرتا    اأو قد 
 وهو  سدقد ت قيدال  ل الامل   راناو
 ال الك رمناية لسيية القسة ال�املد عي اين
  ي را يو�سف ب  انا�س  ندا ا�سا املااأ
 ه وا املامل اا ةاامل ه  ةسيال اق

 سرع نمة الأالأ ال�سكة با�س و�سر ةسيال
وق ال�سيد حم�س الأ  اأعيان السية ع السي عد 
 الالر الكام ي  عا  اب تكمة   الن
 وا  ماينالرت ا�سند  ا  ان    ار  ود   ول
 ذل سا هواأع هامل  الي  ماعة راال
�سا لسي الوا اإن احلاة املا ك اأن ت للا 
عند اأا ية الرو ال�سيا�سية والماعية احلامة 
 اعاال�سيا�سية والن اقر بال راان ال ي ااآ
 اأول ة وباحل ع ريامل�سي ريا سكرية ب�ال

راال  ووينرا ولة �س�و را يو�سف
وب�س و احلة ورب القرية نا اإما  تكوا 
احلة  وان  �سيما  واكا�ساتما   داالأ  ت  ع  يدتب
 ه   سنة�   ا د   اب  سيال  �اأ  سق� وه
 ياال ذل  اكمان ي ي ريا كال قرا
الدولة ه كا روهو اآ رالدولة ا ع ب س�

ورو اأن السراعا ال�سيا�سية  ت الو الا ا 
ا ر ا وبنون  القي املقة بكراة الإ�سان 
ود�سي ور وان الدول  النقا امله �سد الآر 
  ا اد ي اماية وال�س بقو �مرتي ال
 عاليا اداولية وا�سم�سول اانوية واإبية واملاعة الأسال
 �النا يا يد عسان ب�اإ ذل اأن ي ك ول امل

والر�سالة الدي وهمو
  اأن يو د ي اب سيف الو د اإن هنا و
عاة   يع تر�سا   ال  وليام�سول  اد  و اوية 
 وت يةمية والروة العاال اوبال يةقسة ال�املد
 رو    ابن اب د   سيال ربة ا�سا 

ة وق
والدللة الر ال توا احلاة لاي السي اب د 
احل ه ا  يك  ذل احل اأع عما السية 
 االن بدللة   مامل�س  ماع  اأع ان  ا  وا  س�
ال قق   سا اسو والو عي  بيان 

 احلا  ال سوبال اقية واأسيد القيقة عقا
وهو املقاب ال�سن امله املهو بالنسر اديد واملور 
 بيا تاأ  اأن يق اإ اليةسكرية الق�سية السبال

ه دعقا قا وهو ي
 ال اأهمية الدو د لنا سي ا الدلل ل و
  ميةة الاحلر سيتن  د اب سيية الر ل
 نااأ اأ احلا سيت   سا اأسيما واإ� رب
وا�سقراا وو اإن الأ وال�سقرا يوران رسة ية 
 ماعال الدو يت ة اإمية بالإ�ساة الاحلر سينل
  ال واحلرالق وااأ  و  ة الدينية العال
 ال�سيا�سة واحلك اتق ع يدا بو �النا يا تاأ
 اأو�سا  ة الدينيةعاال و ا ي اه و ةوال�س

مامل

 

 اد وب مال ما بقي د�سة النف ا �وها 
السي الو�س واقال العاة المية نا وما هو الأر 
 يد الولسد الب عا  سة�د  ة وسة احل�د 
 د احل اب سيال اد وب بقي رب سة�د ان
رمية الساأن احلوا�سر ال اساأ مها الو �ا

 ناملو دا  وه ريقةاملدينة ال ه مرقد ا�س
 ابراهي سيال ال ماة بال د التر واة الو
ب ع ب �س الا الكم وهو ا  العية 

اسامل او د الال ا  ةروامل واملاأ
 رب  اد ه ندو اتو  ونف املود او
 سا رما ذ كا تول يا تااإ عا   اأ
العيان اا  �سنة ه اأ  وا السي اأمد ب د 
 ن ا سا اي يقول اتا واأدب�سنة وا احل
   اأن يكون موي ه سنة�  ا اا يواال

 رب
 س�لن وعم  د رب سك� قال عن العيان سا ااأ
با اأ�سا ت�سم عق واأوس اأن يد ي ما ير ا 
  در اأي و اي وتو عا  اإ عا  ياأت
تر ل  الوا تاي ولت ووات ما ر  املدينة 
 رساعد احلا� ب س� رير هو ال�سيد عا املقد�سة
 ا قال عن لوال اة باليال سا رد ذو
 وي با ل تق و ال وا�س يس� يواأ  عا
 الن�س ود تو �سنة  ه وي ول نسف القرن 
 ب ع ب الدي ي اينيد السال  مل رسر الاال
 يال  كان ه   ه ا امد الاأ
 او ا بوةسيسة عند ال�ة املدعا عا  اأن تكون

 مر اينال  و وب ه د احل اب  سيال
 مر هاو رب ال س�ا انال  رن ر
اإ ا�سة و�سة ل   ا رت د وهاو  ر

ا الا هوعي�س


 

 قين الا ب ع سيال   ال�سيو قدا ا�سال 
راحلا

يد ع ب عد الكرمي الني  اب و الراين  ال�س 
:ن رو تت

السر   اب  قيال  راا هل   ب  ع  سيال  
االكرواين ال

 د ال�سميع سيال  الكر اد الع ب ع سيال 
احل

  د ب حمم سيال  املو�سو  د ب د حممال�سي 
اال


 

 يتا  سال اأ�سرا    الدا ااآ    اال امل 
 اس  سال  ريرال  ال�س يع  ة مالأ
الا  ترمة الس   تي �ساعا الي وتسيسا 
 اس    ال�ساع  او  الداع   عد   القمر  نال 
   اال املو   سرامل  دوهداية امل دامل

احلاو املو


 

  سنة� ماو م�سا اه عمر د ع ة ابال تو
 روامل ال  ور الال ال�سيد بو ريةه  عا
 او  الداع  عد  ا    دو  :اليةالر بالواد 
ال�ساع لب د م ا هكا: تاي تولد اب د 
 بكرب  سر�  �د  و �سنة   اتو  يوتا  
 رواملكان امل نان بس� ب ان و�سو اي وس رو
  بنا  د دو  ساينبالقا ة نية   يوع  يبامل
 ول وبني سا اب و  ور السر ال�سيد بع
 ااال �الريا سا ويقال: اأن ال�سيد سا�و و
  اإ ا يرت ا سرع  ان سر� �د راحلا

ب وي

ه حمر



اال يد احلع •






 اأه  مةوالأ ال�س يع ر احل�سذ ياسية اإ   و رسل 
الي عي ال�س يسون السرا ع ذل واوا يقون امل�ساا السا�سة 
 �سيد  د ةسي   االر سالإ ال�س يع ساال االإ ون عويد
السدا  واوا يمون اإن الإا عي ال�س ي اإاة الا واإسا السر 
 كون احل�سي سر عندي هو  و ياتر سدووين يون عويد ا 
با ساة  وبا اسو يقول الة ال�سيد �س السد د�: اإن 
 ال�س يع احل�س  د ل سا� قدان ي ال�س يع ساال االإ
اا النا� احلا�سري" : ا  اأد ال  احل�س سرا ك واأبك ب اإل 

الو�سا "ر لو نة لا ا اأو
 سرع واأبك ك رسال  ابي احل�س  سداأ " :ةعق ب سالال لو
  نةا ول  ةت�س واأبك ك ابي احل�س  سداأ و نةا ول 
 "نةا  اال: اأو ت  نواأ ك ابي احل�س  سداأ ال: و  لي

 الو�سا
:معمرو ال�س ة بعق اساأ ذل  ي ا س�اأ و

 و ال�س يع د اع نا عند اأب :ال اسيد ال ع سال الك و
 ب قر ال�س يع د اع اأب مان عع ر ب د يالكو  ماعة
اإلي  ال: يا ر ال: لي ن ا دا ال: بن اأ تقول السر 
 سداأ  :ال دا ا ن  :ال يدو ال�س يع احل�س 
�س ا عي ك و ول  �سال الدو ع و وحلي  ال: يا 

 بون املقر كة ا دس لقد ر وا
هنا ي�سمون ول  احل�س عي ال�س ولقد بكوا ما بكينا واأ ولقد 
األ  يا ر:  باأ�سرها ور ل قال  يا ر  �ساع انة   ل ا اأو
اأيد ال  �سيد ال: ا  اأد ال  احل�س سرا ك واأبك ب اإل 
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 سال الك "ر لو نةا ل ا اأو


:الك وباامل ة عمسامل  يال د املو االأ  ا و اواأ
 يع ع ب احل�س  ا  اإن : ال�س يحممد ع ر ب 

الو�سا "يع  ا   قب اعا ال�س
و الأا لسي الو�س ب�سند ع حممد ب �س ال �سم اأبا ر 
 يع احل�س �عو اإن ا" ور ب حممد عي ال�س يقولون: 
 ابة الدعاواإ ترب  اسوال يذ  ةااإن الإ  ع ال�س

 الو�سا "عمر  ااو ياا ريا اأيا دول ت  عند
 ال�س يع د ااأبا ع ال �سم ا ع ب�سند اياال ا و
 �النا ع س ةالقيا يو ال�س يع ع ب احل�س وايقول: اإن ل
 �ر الناو�سا اعا ببا �النا  نةون اال: يد س او :

 اياال ا "فواملو احل�سا 
  :ل  :ال ال�س يع د اع اأب ع بك اأب ع وباإ�سنا
   س  و   اإن   ر اإذا   اأبي    يا  اإ  عنينا
 ذوو ال�س القو – امل�سال اسواأ اوال�س انال�س  او اأ

 ةوا  واملرا وال  ونمري
 ا  اأ ا تاأ اا ينا ا اأن يرا  ااأ بك قال: ياب
  ال�س يع احل�س ان حمدو سعر   ا نا اأو
 رتو  اأن ول ي �النا ة يالقيا يو ااإ  ا نواأ رال

 اياال ا "سابال  ن و�سك
 

 يا اأبوا  با  الوا اوالأ الرويا سا سان�ا يقراأ الإ
يع ار والرسال ساواإ ال�س يع احل�س

 اي سوواحل اال �ال ةاواإ اماعوا�س واملرا اسالأ ساواإ
و اليا باأن ترت ه املوبا الك ع ه الأعمال القية بيد 
  ساامل ع رووال رتاال ا يو ب قول ال وس� ع
– ما عي ب الأع  عمانا   يع واة اياأو �س و�سوعة 

قا ا اأع
  رل ت – مالاإ واتر وه  قاواملو اسا الوبين – االأ اإن ه
 حممولة ع  هاسدو  يدالرت اإ  ول كاوالإ را يد ااإلي

اأد الو ع �سي ن الو:
 يع كاوال ال�س يع ر احل�سان ذ ا اإذا مولة ع االأول: اإ

 ال�س  يع  ال �الة املاواإ  ي رسال  ساواإ  اوو تياو
 اال    ا  لأعدا وحمابة   ا  ذا    اهدو  منكرل  اكااإ

ان اوتن تل�س ايوتق لأ�سا�س اوهد ابروا
 ل ة واملوالسيون ال وا يرا  ال�س يع يال اأه  مةالأ
 راأ ياواإ اأهدا قيو مة احل�س لإع � املقد اا ذل 
باأ و ان  ال الامل واابر الي اوا ي�سون  اإاتة ذر 

با�سم �الة املاواإ يع كاوال تيا  باملن اواآ احل�س
ولك تق املال� والسار احل�سينية اعة وور ووية و بدوها 
 تسيد تاع امو  القسية احل�سينية و بكاتا الالية 
 ت س امو ووت ا الامل وري امو وتوير ل 
 يووال ساالإ بدو و الدوا ع وامل اوا ماال بد اأن يقو
  اا حلق راسال ية هسوت احل�سينية �الر واملاسال يل
 نو الإ�س و ول يال�س وا السي�ل ي�س والأعمال ال �قوال
 يع احل�س اة عااإ  ال�س يع يال اأه اليول ت اال 

راسة الاواإ ال�س
 ابسواأ ال�س يع احل�س  ير باأ  واأن امل   املنا 
 والي  او س�  هاوا و  ايع املا راواأ  ترب و�س رو
  الرتبة واأعا تسر �ساملن س�اأ وامل  اأن اإ تولوا ذل 

سور اآس لأب املنا "اأيا
 ذل  س  ع يقد  ونياأ وبامة: ان اابر والاملون 
 ال�س  يع  احل�س ا�س ان   ي ا ويدون   وويق  و سروي
المة   و    قيال اا   دي  �املقد  با�سم الأعمال   ه واإتيان 
 و ا  ريقال ب القا سراساأ ال  ذل ولأ ل ااو
 ال�س يع احل�س و اون لإاملون ي�سوال اان ال انسيال

رب �ا و اسوعا يو ك   و اأن ي اإل ا وياأب
 ال�س يمة عة الأاب سرو اوالآ وباامل ه اين: اأن ترتال
 قامل  ا قا ياإ :اال ت  وعم ول والو قوبرعاية ال

 داملا
 رذ يااإ ال�س يع يال لأه اينا تع الوا ال اأية وع
 ه  يمةال �والد وت ال�س يع مة احل�س واإع اسوعا

يماع او ون ك نا نايالي املقد�سة ووال ةسة الكر�املد

ه حمر






 
     
         








وية   سيات  ع  سوال  اإلقا  ولأ
 اال  قاال اأرينا  السكة   ه  عم
 يانع  ا�س عد  حممد  الأ�ساذ   
 ب ا  نقة   يقوامل  ر �سوول 
 ابال اأاا   وال  سريال  احلر

:اوامل 


 ا�س اإذاعة  هو  �سابقا   الو�س ان   –  
 الأ�سما  ولك  ذوي اأو   قوامل  سال
اأن   يامل  ع  سي  يب  ات  ال
 يال ت�س  ااأ يي ا�س  ري
 اعد بوا�سة  احلا�سة    اايال
 بالأ�سما  اال  يمك  اايال
 كدا و ةوي رتاة ولا اووامل

و اأ  ان اال�س
 ر كان اأو  قوامل وال و  – 
 ال ك راآ ر كان اأو  وذوي

اإلي ذوي ساواإ ة احلا�سوبوا�س عن
 ذوي اأو   قوامل ول   اياال ن   –  
التسال   ك  يب الاتف     
  دو يع وال ال وقامل وب

 اأيا املي  ل   ه  اال�س
دهاب لو ياال

 ب الاون   ع  سروامل ها    س –  

هية الرير

ه حمر 



الداية   س�ن   الدولة   اأ
 لو  يوا  رب  ياعم  ياو
قا الي  الة املسرة  ل 
 ع  إبل ل�سكيا  اأو  هاتيا  التسال 
قدان س اأو كان وو وي اإال 
 ية وتة املرة احلا�سبوا�س اياال
 اوامل  لنو  ات املنا�سة   اراالإ

اإلينا الوا
 يقوامل سكة     رياال  اعت –  
 وبو ع ن ال لد ساأ يب
 سروال    رت ل   وذل السكة 
با�سدا ه القنية ي اأس الار 
 ال وي يقوامل ر اإ وي
يدون  اأو  احلا�سة  بوا�سة   س  ع
 ع  وال ال   ب لتسال   او

وامل سال
 – ا�سدا الكاا لسوير الأال 
ل�سي عمية  وذو الياا ااسة 

يع رال
 ع  و  ابيا  داع اإ�ساة   –  
 ر   احل�سينية   املوا اة   ااأ
 واأ�سما املقد�سة   رب دينة   راواأ

اسا�و
 

وراها   يقوامل سكة   ا كو  وع
: ا اذ حممدالأ�س د رعيةال

احلا�سة   مسوت السكة:   ااإ  
 س�  اكاو اياال ي�سية لقاعدالر

 مة احل�سينية املقد�سة ويل سالالت
 اة واإل ن ا كةسال ااإ 
التسال  سكة   اأوت  اياال  اعد

 اوالإ بقية املرا ب كس�ال
ة   هنا اليا   :يقوامل  را  

 يقومل را
 وهو املر :احلر ب ر – الأول•

ال�سنة اأيا دا ع وامل ي�سالر
 يع  احل�س  االإ  ر  – •الاين 
 اياال ل   ي  رع وهو   :ال�س

السمة ال تسدها رب املقد�سة
 ر  :قمال  اب  ر  –  الال•

سااأي رع


وع �سياا الم د الأ�ساذ حممد 
:ا ي

 يواملو  ع  اياال  تدوي •يقسر 
 وال    رالأ  اوالأ  املرا  

 وذو  ال�س  او ون  ما  �سنة    بمر 
 سوا باأ   ةساا  اايال
لكاة   اتايب  دويت  ي  االإ

الأعما
ال     اال  او  تدوي  ي•
 ع وعند ال سال بة التة و�سير

قوامل
 تسو  اواإ  سال تسوير   ي•
�سنة     س� ون  ان  اإذا    اياال  
 اياال  ذو  ذل    نوي�س

سةاا
 ي  ذوي  اإ  قوامل  يت�س ال   •
 ال�س  ابيا  تدوي و   امل�س تسوير 

هوي  داأد الب امل�س اوو
 

 را ة امل�س اامل يما ي ااأ
 را  مةسكة السال ه داا�س

:داذ املقال الأ�س يقوامل

ه حمر



 �تاأ�سي بداية     وال  سي�  ب�س
السكة   ا�سدا اعد بياا ب�سية 
رهقا  عيا   مال ان   ي وبداية 

قد   ذل  و
  اد اأ
 ساعد�و ريال
   يقوامل  ذو

يع وال
سكة   ا

 ا�سو ة اأباأ  ةكو يقوامل
رتة  بسا بوا�سة سكة ل�سكية 

 دع ة ععو
 ب  و  راامل
 يكة وسال اواإ
وبرة   اس�ااحل
 اياال اعد اواإ
 الأ عد   ةبوا�س
 سو امل ي

راال ها
 را  مال تو
ن�سو   يوقامل
الإاية  السوون   س�
 احلر ب ر 
بالاون  ن�س ا 
 لو  احلر ب
السوون   س� ن�سو 
 با ر  كريةال
 ال�س  يع  احل�س
 س�ن   بالاون 
السوون ادية 
 قمال  اب  ر اأا   الإع  س�و
الا�سية  الة   س�ملن  ي  مال كان 

املقد�سة
 ا دب
  ةربال
 ع وال
  اأ
 س  
 كةسال بوا�سة   ذوي  اإ  يموت�س

   ساأ  ي  ااحلا�س  عد  اي  
اإ�ساة اا   لو  يا ر 
 سوال  يت �رل ر   مية
 اساأ لو  سنة اأو ا�  الأل
 "كوال  سال" ااسة   اياال

اياال اعد ويرت ع س
 يقوامل  را    مال   وت    
 ر   الإاية  السوون   س� ن�سو 
 ب  س�ن   بالاون   راحل  ب
السوون   س� ن�سو   لو  احلر
 ال�س يع احل�س با ر  كريةال
ادية  السوون   س�ن   بالاون 
 قمال  اب  ر اأا   الإع  س�و
الا�سية  الة   س�ملن  ي  مال كان 

املقد�سة
و الأهمية كان ر اأن عد الأال 
 يموت�س يع وال  يال الوال
 رتية والاسال يال ال ذوي اإ
املمد ا   اإ  د 

س  ب
املا�سية  الأبينية   ياال    ا وير 
 برة اعد بياا و بوا�سة 
 وا حممد   الكا عد   س�اإ  الأ
ن�س سة الاعة وي ع واعد 
الياا امل�سدة �سابقا ما  اإ�ساة 
 ااأ  ع  و رقة   ابيا  اعد
 راواأ ر  احل�سينية ة املواا

املقد�سة رب دينة

   


 

ه حمر 



  ه ق لنا  الأوبولويا او الاأي او 
الآا بس اسناا واهداا واها واا وتدا 
املونة  الواة   سا�وال  واال  ي ا   مي
 رتا ر دل ي ول �سري وت وه دامل
 سري� �يا ل سن�ي م  ااأ سرية عاملكا
 اول ت سا� د اأنسي� ال�س يع احل�س االإ
 رياال عد ساول اأن يي  ولك ا الره
و ه احلالة ي ان  اولة تو اولة 
 ي باأن  سال  يق �سيس ا يق ل   سان�ال
 سريا الول ه ا د هاسا�ة لامل واال
 سة تقوال انسة ابو وبال اأ ا عب �املقد

ا الكون واحليا الي ا
و�سين �سوال  وا تر ا ال يد ال�سان 
 اسا�  ا يد ال الوا وا  و ها 
 سري� سي  يوع د سراسنية باإ يدب
 �لي  سابد اأو ال�س يع احل�س اال
 اأ قراس� يداس� س  احل سريال اس
 ل  سمت قد�سة  بقة     سد�و  وو  ا�سم ون 

اال ا
ب ذل اأسد  ر ه  الكرمي ا القااي والآن اأ�ساأل
 سري� ااأ  س�ل وه الدا واال احل
 عمر  س ا  ب اأ وه ال�س يع االإ
 قرابال�س  ابال�س  ابالن  وبال  ا  وس
  سابقا� وا احل سع ه الأبدي وال�س
 واال ي ب  داوا ن ي ااأ اا اأسلقد ع
 ت سد عو اامل سريا  اله قوا عتد يال
 سل ت او�س يع سوب ريمة املوة الالره
 سريول ال وت واأ ياالد احليا ااس� 
 �ا بالأة لل ع واواأ اع دهمس� � املقد
اأوا تو بالقدا�سة الم و�سرت بست النقية 
 و  رتر   ر  امل  سريبال  ف كة   سو
 ر ال�سكينة وال�سساب يع وتن رياال �وو
و�س�سم اأسواتا ل عة لا باأسوا ال� اأسوا ا 
 سوت مدب د وت�سد الأالوا السد لتن تن
 اإ نق اهريال سو واآل الأ الن ع
الرو� الأع ليا الق وهو ي بدو ب نايا 
السو الريقة وا اليون وه تسر ا تسر يوها 
 ا عيا �سا وي املاآ  ريرت ا لل ا
  رت ول وة باحل سامل ووالو ا الو�س ناالو
 عاليا �ال اأ�سوا ا اأ احل يت عا اأ

 اسال ي الأعا  هنا ال�سما اس  اري
 ع  سد�و  و يون   هامل  والنقا   اأ  ع
 واالأ ي ااتمة با و  اأن رو�س ال�سوا
  اسب و سا�ال س� ا واإن تكدسب ع رن
 �سا و لا لا وتوا و ا اإا 
 سا وسال� ع سس� و اب ا اد تكد
 وسان وهو ي�ال و مرا ت�سوهك ر�سية ا�سية
 ال ا ا فوي ل سي� اأ سريفال سريول ال
ي�ساب �س اإا ة د ل يما  ل ييسا ود 
تس واا ع ية   يربا بن�س اليد 
 اأ سو� ولك سااي يدا بروا يكون ب سد�ب
 ال�س يع احل�س سريب واال ل كي  مل
   لو  باأ �سيي حلا او بينا   ا ل�س
باإا ها الوا و�سير ذل بن�س  ون اأن 
 وهو ع � املقد سريا اله  رو�سي رباآ ي�س

ا ا واا اأول: اأي سال� اإ سو اأ  يق
 او ريقة عال وب ا الو�سوب اأ  ناإ 
وا ول �سري احل�س عي ال�س اإن اأعقد 
اأن   الك  واأ  س�بن بقدمي ربة عسا  ساا 
 ب الراأ  قنيوا  و اسداأ  وتاأ ييسا 
 دو  نلأ  ان اأينما  ال�سان  اأسد   ماأ  اال
 احليا  والأ ريا الي دوو ا اي
 ي ال ريوال ات ا ا رالأ ريوال
د اأ املول  يوي ا و اأ  يةال�س سراعاال
والي اأيا ان وع او سد ول اأد النا� يقول ان 
اأول  ذل ي ا�سداا ويا  و ا واأا 
 اتر ق �وو�ساو سكوب االن ل ت�س ق ل
  ق قةس� �اأو هوا وا �سو تقو و
 سرت ال ا هيع ات ا ر ال رت
 ال�س يع اعة احل�سس و بيد �مس� عند ذا
 ا ا  اأ    ذل    نس� ي  ول  ا عند 
 ولو  ياان الداأ  وو سد� ر ا يعند

�املقد سريال اإ
  ناها لكاأ نا را واأب ر سةا ربة ااإ
 يسا  الآن لأا  ربة قد�سة ما اأ ولأا 
 ا عر ال رول الأبد ال�س با ي ال اامل

س�ل يس�  
 ي سرع  سول اأير الر�سمية بوقاال ااأ 
 احل�س اينية الإباأ يا ةملنا�س رب ر اإا

 اال  ال�س يع

• ع �س عيد
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   حمر  

ما تقول ل نيا ل يو نيا ي  دي  �النا  ر ااإ ول سو اأيا
ني اإين اأا عي الو ول تكم يما  يما ل ي مكل ت :  :احل�س سو
اي يما ول   ول ي باحل د تك ك  ر او�س كل تر  ني ي

ذييو يوال�س سي اأيق ي ياحل اإن ايس�
 سر يفو اآن   ابوي اإل ب�سو وار اإل ي   يا �سيد ول او

�النا �اأعرا سا�ينال ب  
 ياأ  ل تقول و النا  اا اإاإ ةيال ع ف  :ل قال :احل�س سو
 اأ ي  عم واعم عن ياإذا توا ي اأن يقول  ا اإل عن اإذا توا املو

اأوذ بالإرا  بالإ�سان و 
 �اأعرا  اولن  ي  دااأ  م س� اإذا 

 ر ل ي د اأن  ا  �النا
 ع  اي    هنال • 
 س� ع اول ي ير
 ساالم  اكتا  
واإتيان الو ما قول 

ل

 ه  ا  مل ولوا   :احل�س  سو
 اي    تكون اأن   ا اإي  :س
 قوبةال وياأ وبذ  اال ع
ل   اوت  ات  ا  اإن  ذ  
 اإل   ا عند نال ول ي  ن ع  دي

اعب

 ي ترون     ةالوا�س  رت الاية  داأ  اأيانا     سا� • 
 سوابا

ا  مل  اأ�سر و و را ي مل وان اأ   ا سية رااأ اول    اأن ر ااإ  :احل�س سو
 ي

 ياهال�سيا�سة اأو ال اأه بي سوا� سالمنا  ع امو سا�نا تناا دسي
 ذل ي لم ول ما ون بما وعدوا بل ي اأ ذل  والأع اب

  دا ل ت مل � ر ول ت يا ل ت  فك ل ت :اهك يس� ول ملاأ  :احل�س سو
ا   د ق اإل ب اا   ول ت يدا ت�س  د اإل بق  ن ول ت يع  ا ل تقد  د  ول ت
 ل او ن  ول ت اعة ا    ا  لاإ  ر ول ت   ن س

ل اأه  س�  اأي ا اإل
  ون ل ي�س يال كاا تقول لو • 
 تقدي  ع وياون   �النا  وا  سا
  يب مو وبس اإل ادال

ياابة الماإ

 وا اأن اأول اعموا   احلكا لك  :احل�س سو
 الن وا     يكع  ا        اإليك  �النا
 مدا  س� ك  روامل موا اأنواع  اإ لو
 كري  ة احلا ا س :ساولوا اأيو رااأ  ق  و

 واأا     ع  و  راأ  الو س�  ع  و
 ا   موا اأني ن ال

ل ذ    ب  و سا�

ال�س يد :بق •

     


  
     
   
  

  


 :      
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 يةس� كاال اس رواأ • 

 وال اسال ع والق�سو الأعدا  ا :وسال امل سر  :احل�س سو
اعند الإع

الا ول  ول   الكري  مي الإا ا عدا   ول  سو يا  • 
لسدتنا لاأ  ير ول يال

 ا عع   �النا اأع واإن ول ير   اأع   �النا واأ اإن  :احل�س سو
بال�س ب   يوال       سو   �النا ساأو واإن د

سدوال • 

 ع والك ع سدال   :احل�س سو
اأن يول سوون ال ب م يرون   يسال  وه • 

 راكنوبال اليو

  ل     ع اآ ن الأ   ا ب ماال   د ياأ   ع كاوالأ والأ   ا    :احل�س سو
 سروال  قال    اي  اال وول   ةرامل  لقا  ال ا�سة  و     ا ر  و

 قوال
اهال  الال مي اأن اس�ال  لنا اأي و • 

 ر نون الن  ا ق ب م ع و  دي  حل  ا قا ا ال ل      :احل�س سو
 را ل اأو  الر   دي  نااأيا  ر لقد • 
 ل الراهية   ياأل ورسة  نيمة   سالمن يد   اب  

�ة النادل ل اول

 عن ولوا    :احل�س  سو  داه ل اا هي ساأ اكه مل
ول   الامل  ا الر اإن  س�س� اتكال  القد  ع كت
 ة ال�سن   الر  ااب لي�س ة ال  ال  مالوالإ
ول   ا ة ماة  ال الر  واإن   س  الب  احلر
 وحم والأ ق�سواملاأ  مال احلروا�س

   • 
 و  راال  ر  ااأي
 ه الأيا يكر 
 دوي  كال
 بي  اقنال
 ميلم�س ا

 بين  والأ  كال ا ع رو ساألة� ول
والأهدا االأ�س �نال

 :ا وين ات ا اي يا ال قال يووا لي�سم اأ اع :احل�س سو
  ا   احل ول س    ا�سا م  ال ل و  ان  س�  سا� ا ن ا ت ن  ان  ا   ك ي    اأ   ت اإ  ال
   ا  ع   ون و  امل  اأ ي و     ب     سالإ ر   و   ين     ا  امل     ل  ك ل و
 را س اأ  ر  اأ    اإين :ولاأ سوال   �ناول   ا ك اأ و  ن ن س� و  س ا ر  ب  م  ي و
  ا   س د م  حم   د  ة اأ     سالإ   ل   ر  ا  اإ و ا امل  ل و دا س�   ل و را  ب ل و
  ب    ع   باأ   س� و   د    س� ب  س�اأ و  ر ك ن امل  ع    اأ و و ر  امل ب ر اآ ن اأ يد اأ   اآل و  ي ع

  ن ع   اه ن  ي ل  ا  ال ناأ و   ب  م  ي ل   احل ناأ ن و ر ت لاأ    ال�س  ي ع  ال    باأ

 ما ساا اأيسرع   سف واا الواإن ه • 

   س�  را ا  اا  س�  اأ    : ال   اآل و  ي ع  ا   س  ا ول س�  اإن :احل�س سو
 ا  ع    م  ي   اآل و  ي ع  ا   س  ا ول س�  ة ن س� ل ا ال     ا د   ل ا ا    ا  ر  حل

   د    د ي ناأ ا   ع ا ق  ان   ل و  ل و    ب  ي ع    ي    ان و د  ال و  الإ ب  ا
الق وه اة �سسو� ةيالن ا واإن  • 

 بك ها اليورواأ لأعدا و س�   ا ي س�    ق ال ب ا  ر   :احل�س سو
    ب   ق ال    ا باأ ل اإذا    ر س و   ت  ع و  حمو   د    د ه   ع ون  د ق ت ل :قة
   ب ر  و �ي او و الن  ب ا و  ال ن  س� ا ع    ق  ت  ا سواأ ب  يناأ   ي ا ل اأ  ر س   

ا  س� ة ب ر اأ و او  ساا ر اأ   ن  ن  م ي 
 اإ سرت  ه س� اية  يال ول سو يا • 

ير ابن ا وتب ن سة تبموع ن ماأ

  :احل�س سو :ذل لاأو س ا واأذ سيام�سة اأ ا
ل تاأ  ا واأذ ا س والاين: 
 س ا واأذ ولية ا  را
 يرا ل   او�س  ا  :الوال
 :والراب س ا واأذ ا
 ليق املو  ا اإذا
 س�  ع   ا  و
 :�اوا  س ا   واأذ
 النا     ال  اأ اإذا 
ا   واأذ  النا   تد  

س
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 املوا احل�سينية وتاسيا بالديد  ر دو
 ا اأعداي اول ة السال رتاال 

 الدهو ر ع ال�س يع يال مة اأها

ال�سابقة م� ه السار ال اأس يما 
 الن ة اآل بيسي هوية  اأا لي دب

واآل يع ا س حممد
 راال  مامل�س ع ات ا ا اأدوب

 س�ا ا ال ية والقماوال الب
 احلريا اأبوا ية اال اال�س
 قو�س سون�ا نوناملو الدينية واأ

 هداواأ هان اآباو ال ربال رهاسو
 ايقيمو ال�س ياال داا ع

ا وديدا لي الدامة  وت ااا�س
ال�س يع امة الأأل والتو

 وبر ا احل�سينية املوا  سد تو
اة  لنيما بسو ا اعية وة 

 ال قرامل�س احلالية روال  سةا
رادها السي

 هنا ان هدنا  ا�س ة الرو�سة 
 اي ع ة �سوبق اإلقا احل�سينية

 ايراو ينية الا  احل�سينية باملوا
 د واملراسابالق نية ترت سيات  ذل
 ستو ال ا والو�سااإلقا  مدامل روال

 ال�س يع احل�س با�س النا سوال
 الو  املوا ع مامل رااأ اعاوا
 ذل و اد اتي اقااحلا�سر و

ةاوالإ ينال ا واأ�ساليتااإ ر 
 

ع ال�سوال الول ال ر ال�سيان ول 

 ع مالقا ااأ ومل�س مامل رااأ تقيي
سار املوا احل�سينية يما ي اية 

  ايما اأ يد ا  ااأ ينال


مدامل والآليا ينال رة واالإ ول �س ا�س

ال�س س�ا�س اس •

     •
   



      •
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 ق  الو وامل�س و�س ينباأن ال
 ينال وس� يان باأنال�س سم يال 

  ة تروامل ال الن و 
 ية تنس دتو مامل   ةس� ان

ايع مالقا ااحل�سينية و املوا
 

اأا يما ي اآا ويول النا� ول اآلية 
اإاة املوا احل�سينية وه اأ  اإاا 

  مة ولك ن سوب وية اأع سوب
مة بان وكان  ن سوب اأ حمد و

ون اإاة  سي باأ  ااأ ي حمد
  الو قة ويةع سوب املوا

 و  مة ن سوا باون اإسي اإ
 ا ة الأالن�س سااأ   حمد

 يكان حمدان وب ة املواااإ وو
وب  الر ال يس ا تاأيد اأية 
ا ا حمد  اإاة  ات وو ع مامل

ويةامل�ساألة ع تر احل�سينية وعد املوا
  


 املوا ع مية القااب رال يسو� و
احل�سينية يما ي اأ�سالي ال وة 

الأوال املنقولة  القساد ال ت اإاة 
 ع ة الأالن�س داأ واملاآ اال وا
  س ع سوالن �عر سرو�

   وب  س� ب ي اترا
 ل �نااحلرية ل تر ونسي اأ
 سم يال   سايما اأ ا تريد عم

 والأ ه مل واين  يان اال�س
 وع ع ل قرال ه  ة الأواأن الن�س
 ع   سوان تكون الن سروية بالال

ال�س يع ياحلقيقية لآل ال املاأ�سا
 

 سوال اك سوااأ رت املوا ب و
 ولأ رياال عت دا  ة اإ

 ال�سيان  ر توا الأه ياي ع والو
ب�سوال ع اا النا� كا اإابة الالية 

الم الر وب الن�سة  بينما 

 ا ع قونوا اإ ق  ال
ا السو ون راعا لر اأو  نان ملكال

كان ين   ال  ا لكون 
 ه سة عا روبن ابة حمداإ

 مامل   ةس� تق عد ي االن
 اك  تن وال دا اليةال سواأل

واملاآ املوا ب  سوال


 ية عسواال اب يان يالأ ب و
اإاة املوا واليا واملاآ ولأ ذل اإن 

 املرا�سي ه اأن ترع ك ال اا
 ة لاباحل�سينية ال ة املواهي ه
 ع س سيف اليوان الوو املقد�س

  د توو راأ ا   ذاتية و
 نال ب   دالأ ال عيان ب�سوال�س

اأسا النا ا  اأيدوا اإسرا يوان 
   ة املواااإ ع سيف الالو

ال رابة ال اإ يرون تر الأر ع ا 
 ع لي اوه  س� وب يهو ع
 يتن ع هاوة اآية امل�سالال ر

 ع �ناها لاية واإاال املنا�س ه
و س�اأ

واحلا�سر املا�س ب اأال وس�
وان لموا احل�سينيةدا ريقة اسة 

ا  ة احلال عميف بت اأوال االأ 
 لل وا احلا�سر الو  يهو ع

  اأال وس� ول �النا اواآ اعاا
الن� بالن�سة لموا دا وديا قال 
 املوا ه اتاأ سف ان الأرابة الن

  ال    س� وب ةالقد
 الي سم ال�سيان ان املوا احلدية 
 ر ل باأن  سابينما اأ اتاأ الأ ه

نال ب
  

اأا ال�سوال الأ ال ر ال�سيان قد 
 �ا الناين ال الو�سا واباأ ان ي
 امل�ساهما ي  احل�سينية املوا الإ

 االن د اأبرو نويةينية واملية والاملا

يول اأية النا� و اإبدا امل�ساهمة باملال 
 املوا اة واإااإ يس�  سوواحل

 اأ اإ  سايما اأ  س� وب
 اإ  الو ق باملال ي�ساهمون

سوباحل ي�ساهمون
 ة هااإ ية عالال ر دا يووه

  ذل اأ  ها باذلمرار وا�ساسال
   وار والالأ ا الو و

املال
   ا تقد ل انا لستو ال ااإن الن

 مية املال  س� اإ سيان تال�س
 ا احل�سينية ع املرا�سي اباأ راال

 يس�  راالأ  اينت نما بي ااأو
 ا ساأ ال راسال ه ع ااحل

 اأه ااأت  امل�س رسية الس  األي
وال�س سال يع يال





  

 
ملوا
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سوباحل ي�ساهمون

باملال ي�ساهمون
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 س� فال يو اال�س االإ �ر رذ ة عية املياال الك 
 سرا  �والن ع  يي�س يك  ة لرامل  ةساامل  كن دل
 عم   ه ال و ولكن روا رت وبة بيال تاأ ب او
 يع احل�س اأبي ع االد  واا سالي سي� ل ان تقد ا ال�سيع ين
ال�س  وان ذل  ال�ساعة ال  املرة ملا �سم دا ابي ه  اسر 
ينسرا  وا املرة و يسرت عي ال�س يا و يق بر حماولة 

 ون ذل ال يةالل الأن ال ذل والأ يا
ولو را ب اسة اإ ت احلقة النية ال اأعق رة الف لودا 
 ساأب اأا تسف بكوا  اسد املرا و ع الإ�س  ود ر يا 
 اا بارو ال�س يع احل�س اإاهر لال ة الداا با�سبد راا
 �و  يةسا�ية والإالأ القي ع ساالق سول اإية والإ�س ااحلر

�النا
 يتا  رة واملوة واحلرسية الاملر ه ال�س يع اال�س اسر الإعا 
الأة رت تنو ع ال �سنة  عمر السريف وان لاا عي وهو اإا الأة 
ينا اأن يد وي�س بس الر اإ واة ت املرة واملواف والأال 
 الإ�س  ا ون عراملن  اإلي  ي�س الأة ا ان   لتن ال اقا لك ل 

سا وا عا و اعاوية واأت يد بساذ يال ذل سووبا
 تو ن قد ا اب س الدولة  اأا الأويون   ال اأن ب املاهر   و
اوية احلك ور سراة ب الأهدا ال يرو عا  املم وذل عند 
 ع كات نة اأتروالكو يا اأهةالكو ا اأها ال ة اذال�س بداية تولي
 كات ولكن  ونون وون وتست كاأ مد عو  واحل اوال سال
 سياأ   األ اإن  هونا ل واأ ذل د اآتاين او  ابك واأ يكر علأتاأ
 | : الأ لب الكا  هات د  سر سر و  ول ه 

 ه  سر 
ود  اهدا احلك الو بال�س احلي اإ�  الأاي الكاذبة وريف 
  كال يس�وال الول و وب واه احل ع �النا ااب ا  اسب
 ات ا دو يت �النا ب دال واا س سرو ا�سقمة و واا وان
 داوا احلك ذل  سة�اف املو ي  سدية لك�ا ياسال ع س
 ا دية توكرية وعقا ر اا ا  يواملاأ كريامل ب وال عال
ي ود ال�س و ال ب اأبنا و ذل لك ل تر اية ة ا�سة 

 ي او سي� ون ا بينريقوال الدولة وتا ع يال�س  مكنواي ل
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 ل  ا تقد ك ا�سسا د و املواف ال اا 
الا ال�سا عي ال�س  ت املرة ي تو اأ� املا�سة واملواة 
 ينما �س ساال ا ال�س  سولو  انية لة الال او
 او ةيواياها اا واأهدا سا و  و وية وبالأ الدعو
 سو سويت اعيد واأتول ي ينما اساع� ريا اله  وات اأو
سة الإا احل�س عي ال�س  ل العا باأ ر الا ال�سة 
 اريبال دة وااين الإ ال�س يع  ا ااإ را عاو
اأية  ي �سول ا س ا عي واآل و�سون  اأدا بنو   ال

 سررعون ع و او سيو�  و
 س تك ا احلد وعند ه ال�س يعاال�س االإ و يقف و
ال قة ال لو تسي الوا املرير ال تق  ل اة 
املدينة     وو رسة   ا�س اسة   ا�سديال  كريامل  ب  د
 ال يسمة ال اعاتق ع تاأ  ميةسة ع�د �س�ليو املنو
ينسد عي ال�س ود ا ت املد�سة باأابر اأه ال ال وا 
 وا عن ة وبالأسريال وة واليسال ياالأ وا عنقو ن
 كاوالأ  واملن�سو  والنا�س  سابوامل  كوامل  س�ال املة  القراآن 
 رت  ةيسة السريوية الالن ياسر الأ ع اأ ما اوالآ
 ا بسيوع اإ اأ املو�سوعة ال ياالأ ا بي يمت ال ا
 اسر اآ  الأبر الدو عيان ل يما دويال  املن رتا �النا
 س يةاة ال�سيسبال ة اليوروامل وه اعواأت س� ب الإ�س

   ايدا  يايقا تاس� س� ال سالة احلقو� ع
 ع س ال�س يع اال�س اا الإوا ال اقال ا ب و
ال الأو ه ت القا الكرية ال تنا ب الر الإ�سية 
 اوتو عقاد  لديا   سكت  ال  ت سوسا  واملنرة  املرة 
و�سويا ينة واسر سيا ب النا� ا  الس كان واا 
وحمابا ولكن عي ال�س لو يوان ع الوو  وا  ل 
 هاو  دقاال ت اا اإ سا اأسو عيوا واللأ سمينت
و ب اأه ت القاد عقيد ا ال عا الأويون ليوا نا 

اسروعيو س� مراديا ل�سا عقاسو�
 س    وب ا د ال�س يع اال�س اد اأن الإ اوهك

 ااأ  ل وال  ت يا  كان مةسة �س�ا ديا اواأ
 اوالن قيدير ال اإ ا اأ والأ  يع ا ا اإ �النا
 اامل ت ق هابدو ك نة الاملو ماعاا عند ب الإ�س

ةاة واأقة بديال الالأ اإ ووال
الو احل�سينية  �سمار   عا يت  ال�س يع ك ما 
 ا �سدية بة الإ�سالأ  سالإ ية اا الرايان اأهداوت �النا
 ااسال  سو ال�سوية   وال ر  اإاها   اإ  والأ  الإع
 ع  عواإ  والن �سلة   ا  مابا  ال اعاها   ال الاة 
 ا  س الكرمي   ي  ات  ا الا   ال  وبال  رو  الو
 �ريف الناوت عن اسف ال ال�س يع اا�س و�س واآل يع
 اأو�س الر�سالة املمدية ما   او بقي هاا�س  دو قيقب
 موامل ل ساوال احلقيق واملن �نال يسال ريال ال�س يع
 ع ااحل  اة واأهمياالإ و يوت ال�س يع يال اأه ب
ةبالأ ترتب ييف الوال يسال حماول ية والإ�س اس�املك

  سماسة تا يةن ها وو واالأ ب ال�س يع ا ولقد
 ال�س يع يال ل اامل والأ وبا مامل احلر رال
 د يا لنا سلي انمال وا ن قاسة لر يرت  وال
 يو  يق    و يا   ال�س  يع  اال�س  االإ  بقا واأهمية   و

فال
و اأن ال د ير ان الدو الع د ا�س ال�سيد ين عيا 
 و ولك الك سال سواال  ي ا الكه  ان و ال�س
 اساوال اليال قل ت ربية الال امة املي ر ال الن
 ين لنا ان ال�سيد ي راأا  سو ه اي ان واإن
 يع اال�س اال دا ر الال � داا يس�ل تك  ايع
 ال�س يع يال سة اه�د �ال تاأ�سي  سةاا وبين ال�س
 سا�ا  لي  ال�س  يع الار   اال واتا   وتاب  ن ت�سما   ال
 ن قا ي�سا تاه ول ال�س يع ساال ايد ال واعدها ع
 املسد ال� وال و يتاأ  و ع س نداتس� احل 
وي و الوي  م� ا رام النكرا وع اأ�سا رة 

   ال�س يع احل�س انة الا اأه اس سيد� 

ه حمر



  ستاأ ية الياأ بن يتا  ساعةسد بسرية اأال قد عرل يتا  او
 ينا سبو الإ�س  ي�س  سماال يدمي ل عدا و�س 
 اب حل ية الاهن ا  اب وي �والن ت ساأن ي يماع ياو
وذل لأ  ينقوا ذل الدي اعنا املو ل امل�س ب واإا و ول 
  د �سماعب كاية �س  ذل ع لول اأ ةقد احلي ر السامل
 ترو ي رابةو  ةسب  تا ال الة الية لر الأتولية اأ
الا اأن ذل ال�سف م بن اأية ا ل :توها – اأ اة – 
 و سو ول ل ب يد  يانس� اأب � وال الكر كية تاأ بن
الواية   اتسرتاوا اليموت الإ�س لرو اا ر السس� قول
 وا بقدوت نا�س يال اباأ ما بال ويأل ف الأعية عند ال�سيوال

اة الأرها اآب سنا 
  و اسوعا سو  سو   د س�ديد ياحلقد القدمي ا اإن ذل
 سر واأهال اواإ واأه ا اا اإي قابت ف الاملوا ت  فو
ما اأن ا�سسد الإا احل�سعي ال�س داا ع ي ا والكمال 
  ع يا ية ابباو سراال مو سدا  ياالك �باأ يداو
  ويونالأ سا ال تاسر اإ اإ سو�ل اية والسال  قت
ما الأبريا  يدوا عي نك�سري اأذل ما يس وما ي اية 

سول ا�  راب ةحلر راعا ون اأ ساال
 بالأ�سر نكيال س ف هوة الا  راآ س داأسر يالق ذل و
 اال�س االإ سو� بين الال الالر وو عد  وحماولة اإذلل
عي ال�س ال اأد املر� ع �ساة املرة و ر�س السديد اأر 

يدي ل�سيد سا�اإ ويدي عنق  ال بو�س يا اب
 ذل ير ع راآ اأه الكوة و�سم ي�ساأذن ال ن القية 
بة   لك  اياأ بقد  لا   وا�ساتو  هااع ول   ن  ال  ين
ا    د  و وب   قل   سموو  اإبا  بك  تر  رب
 د �سنب واليو يا اب دااأ  �ال لل و ال اإاأن ا�س ل

ةي
وبد �ساعا ية  اة رب ي الد املول ا ال ديا تداأ ة 
 ايد اأن تكون اإعا يل ااأ   رة اإذلل و اأن تكون يا ا ابل ااأ
لأسا الإ�سية بنسر ع اوا املعو بينما اأا لا ا اأن 
 ة الالأ سم�  ر بكرب االإ ا بداأ ية تكما س� تكون
 ه  اإل سي و ال�س يع ع االإ اسا�س ن او ا�سرت
اااإ ويون عالأ ر ال احلقا  ا �نال  ال امل�س

اإ�سا رو اية  اإا ة سنية ايا سمر وس ب ب وايا 


    ل الن •

  ستاأ ية الياأ بن يتا  ساعةسد بسرية اأال قد عرل يتا  اوسول ا�  راب ةحلر راعا ون اأ ساال
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 الديا بال�سوا وت الأوا �سو القناي احلمرا وتون  سوت
  االندبة وال �ال قدوت ن والكاآبةون احلب احليا ااأب

احلرا  ر حمرس بداية  ذل  موامل ااأ
ان واملر داا الو ة الك سال ه  

 ه   سيد   ي�س اأن  �سنة    يع  س  حلد  وه
 هنا وهنا  تن لها ت�ساوو ه اكاوالإ ااال
 �رااأو لأ سايسد ال�سبق سااأي احلرا  ر حمرس بداية 

  اساأ  يقوال سة� ر املقداسال ه  تريد الني راأ
 اسوعا را ليااإ هو اأن لساو�ا اله ع وا اأي�سر واإن
 وي مي واأ ال�س يع احل�س النا الإ  د مي 
 سالة ال�سما� قا ة عامل �بالن  س ية بكسال

ييفال 
 يت  يةسا�الإ �الن اإلي ي اسر وال ا   اأوامل 
 مي ايع اأب ال والأ  دهاي ارتااملا�سية وا احلوا
 اسة باأرت احلوا ت ااأ سوا� �الأ و ع الأ
 اأ رتعوامل ماال ممل مال قدال  و ان ل
 سيا�سيا� اتم قاذاإ  و ان ل اسقة باأ ا
 ل ميان بارال با  ا هو اإ رهذ اإعا ماعياوا
اأودها   ال الرية   والأ    ميا وعران   سياسال
 اإلي س�اأ  رتنا ي دوا ك سريةال �الن  ات ا

دو
 ال�س يع احل�س النا الإ  د ال ميا لاا�س اإن
باإاة املال� لي� لر� السول املاأ�ساوية ال او عيا 
 و�ساعاتا الداية �س واإن  ر حمرس اأيا  الأو سرال
 الرو هوت الق قرمة تامل اسا�  ةقامل سوال ا
 والد  ب ا تن عم �ينال  �نل ولبد اساعل
 احل�سينية اامل ت  راوال الآها وت االأ يوت
   ماحل�سينية وال وية لسالإ الأهدا اا�س  بد
 يع يات  ولن�س يوال �ا بالدياهاواإاأ�سرا 
 الوا يس�  يةسال وس داأوامل قيدال يس�  ال�س

يا سدباأ � املقد

 
 

ال مد الرع   

 سي ب وين عم :قال ر اال�س اا الإسد وو يدسر يال
ب وا واأ� اب احل�س ع ع و�سوتنا  ع بال واة والاة 

بالر اأ�س ر نا ع  اإن ولنانا و
 اأ �النا يقا اأن ت�سو وا اأ ع ساان بالإالر ب لقد �سا
 الر نا و ساال �واإن الراأ الكرمي سول� اإ  ةس �النا راأ
هو اأ� بن �سول اسوا ا عي  واإن املراأ ال األو�سا ب� الل 
 سول ا� هو بقية بالقيو  واأن املك ا ال�سيعهرامة الا ابنة ه
 رهاأ بول سكوال ي وتد رتا وت  ذل �النا يقا اأن ي�س

لقرابة الر�سول ت و د القراآنوا ع ا يال
اأية ويس ال عند   نل ساالأ الكراهية عند اأه  تد اسي اسيو
اأه الأسا بال وا�س ول   ياأ    ات اأع  اإ  ال
  ربال ا  ك ال د الكامل�سا عند ذل ن �املقد �الراأ

ال�س يع يلآل ال اال و
  ال ا اواأ راا اأيد لاأ ة الالر كمس�ت ايو سريرابة ال دوب
  يدة بسر واملنة بالنيامل ساال ر �سواس  ر  ةالقا د
 ايد ي�سدل ال�سي � ون – ور املوما ي –   ساال اأه ياأل
ع اآر سول ه امل�سرية ويد ع اأر ذل اآر �سما   كوة 
 ر هاأ   واه ذ واا اأ�سر لساهد   رم ال  �النا يةاأ  بن
 :بو سرت وه يداي ا ا وتاتنك�سر اإ  عة الاة اليا
        



 يايا الال�س  فاال  وناي يال ا�سريف ليد املوي وي
وا لسا بسة وا ورتدي وه  احلقيقة القية الاية  �سول 
 بي ون اإيية واأ نل ات اأع �عند النا املق ي �ال ع ا
 اأذن ل ال وا�ساتو هاع اأن تق ين ةقيال  ونالر�سالة وي
 ب روامل ال�س راأن ي اا األأ ةالكو اأه   ا  ع
 اأه ا وياإلي ومالة القبا�س  دو ياآل ال ه  ساال اأه 
السا بروو� السدا  يريد اأن ي با ويدنا بنا ا ويس روان 
  ةالقا وت األ سر و ايا باأ�سرال�س  �والرو ويد باأن تي ع
و  بنو اأية ع القاة رسة الريف بن�سا  لي ب ا ال ذات ريال
 ساأن ت سرتوت وة لقيد الوت�س يةا ر ا ساف الأات س�و

ياآل ال داس ع ن واحلدااحل ع ات ة بال�سواالقا
 سدوب ي الند  اأن لقد د ه الرة ريقا لو بالكوة بد 
ول   ين  ال�سيد   بد  �سيما  ول  السيد   االإ  سر  ع  القاعدي

املوا�سا وتق اة بالعالكو اأه عوا
ما اأر اأ�سا ال�س تاا  سية ا�سسا الإا و ع ذل يما 
تاأييده  روب ووات ا   ع ووع ويل�سيا�سة ال  د بب

ساأييد الال وس� ع كو اإ�سقا  ساه�
   يدسر يية الا اولة عال   ال�س اأ�سا لقد �ساهم
 قدا واوية وعرنوا ال�سيا�سة الا�س يال ساال اأه  س�اأ يديو
 يعياآل ال اإ وب ال قد لوب ون بروا يا ال ا

بان وسيال  ا د اأنب ال�س

ه حمر






 مامل�س وم  ااأ  ه الك
 و  احلد  ذل  اإ  ست  وال  عنده  مدامل
واع الاأ اإن وية ي ه ق اليا الإلية 
اإ الن س ا عي واآل و�س ا يدل ع اإن 
ها الأر  الأو السريية ال ين ع الأة 

 اب مية اأن تالإ�س


 �اا ا  ةس مالال ن ن  
 ماع  ندال قبامل سال  الدي ع سيل
 ع:  الك   اينال  راأ ال:   مامل�س  وم
 س ان الن :ال مةس� اأ عد اع ب امل
ل  ا عي واآل و�س ال�سا ذا يو  بي قال: 
 سي سم� احل�س د را داأ ع يد
اإذا   ا  كي  و�س  واآل  يع  ا  س  الن
 كوهو ي اأ�س س� ن اأو اإ ر  احل�س
 ا س ال الن   ب ما ع وا :ق
عي واآل و�س :اإن ي ان نا  الي قال: 
 �سق ها باأ� يقال  قال:اإن اأ :ق اأ
 يع ا س الن ااأ اتراب  ناول رب ال

رب �اأ و�س واآل
 يا ا اأن الأدالرواية لو ه  ي نا ولو تاأ
  ر  يع ا س� احل�س ق واية ق
عا وامل لاأ اأن الإا بالق ا بدا �ساأل 
  الن وا ان ما اأ :ا رالأ الن
اأ ا �سير عي ا  الن ينس سيا 
اأن   االإ وا ها    احلقيق امل  اأنو  عاليا
 احل�س لولد اب ا  اأن يقول: يا ااأ  ي
ا اأ يقول ل يا  تو�س اأ نو ا  ل قر اأباأ

يع اب احل�س  ا سول ا�
 س بالن  كااأن ال ه  
 مة امل�سلكا ميال ب يداأ اأ و�س واآل يع ا
  ا د ي ي ول س ل ال القا واوا
 ي الواأ و�س واآل يع ا س سايا النل و
اأ يك   عا ويوس بالكا ولنر سيا ا 

:سدا الب ا
 د اع ع ب�سند  : ن مد بسند اأ�  ا
ب  ع اأبي ا �سا  الإا ع عي ال�س وان 

ن و�ساأوي ر بي ال االإ اأ رت سا
  االإ ا س اإ ن وهو ينو اذ ما
 د ااأبا ع سا د ااأبا ع سا :ال�س يع
 س الن ع  : ال ا ذاو : راال سب
  يا: سانيت وعينا يو ذا و�س واآل يع ا
 ال: ب سانيت ساأن عيني ا داأ ساأاأ ا
 يق اأن احل�س ن د داأ  ي عند  ا
 ترب   سماأ اأن   اإ  ل قال: ه راال سب
  ايااأع ترا  سة ق يد مد :

ا�س اأن عين اأ
 ا اية عاإ�سا  اأو اال �بن ا احلديه قو 
 مالال ن ن  او ر ة لبرامل سواعال
 ووال واا رت  احلن وا اب و�س

  ةسيال�سنة وال وا  ون هو م 
 واأر اب �سد ه احلاة ع عاسة باإ�ساة: اإن 
ي اأاين الرتبة ال يق عيا احل�س اسد 
 س� سة واليا عا  ي�س  ع ا س

نلي اإ بيد
 لب ل دس� ي  سرعية ة  رالأ الن  ا اإنو
 ا راأ ال�س يعاحل�س ع الن اإن بكا ع
القياة   يو  اإ ل  حممد  وبقاعدل   سرعا
 ل ب كايكون ال ةالقيا يو اإ  را راو

ةالقيا يو سرعا اإ ا ر
 ي ااإن اإ ناحل ااإ ة لكواإ�سا كاواإن ال
 ا ال اأن بكا ماال لد  دية وة اإعو�سي
الأان   را�سي اإن وا    لإ واإا احلن   اإع
 تا لان واملكان والقاا ل اأ سية 
 لوب سو سن باحل ع ال ع يال اأه
 اال  ساسر اأة الناأ�س  ا ر �س
 سا بسوحم �لي كان والداأ احلم ي وامل
 سيال اأب يع سا� ال قومي املنهو ل ب احل�س

:  يا و   ول نا احل�سااإداسواأبو ال






 ويو ولد يو د ااأبا ع يا   ول يا يع س�

يا ت ويو ا بدسم دسا�س

احل�سن الدي ع •
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 "يد ا ماين عر الرتايقول ال
الة   اا  تقد ملا  نون   
 ال�س يع احل�س رارها ل تو اد  احل�سينية املقد�سة
 وبنا املاية   النق  و�سا ال�سنة   ه  سمل  و�ست  ا  وال
بد  نا�سة  يايد   ال  واال  و  واي ا   املمي  ناال

راآ
 الو�س اأن   "راال    ااحل  الو�س  ع  اعا  نا ي ويسيف 
 ال�س يع يال اأه ه الت سووبا راال  احلا
اإع اع تق ع عاتق �سوولية   ا ة ااحلا �باأ  با
باأب سو ودا   اال  الأ قو  احل�سين بالإع  �والن
 الو ذات" اإن اأتا اأه الي عي ال�س ل الوا   كان 
   بالر ا سا اإن دهع قون عو�سي ا م�سك
ا ياو  السو ال تر�سا عي ب الأمة ال�سية 
 اال دة   ع  مالقا  مي املوقية   منيا  يةنواأ عربية 

املقد�سة  الرا بسك عا و الة 
سوا و احل�سينية ع

  لس دمر حماول القوي
 مي د اأن ال اأن مي "سريةالنا
ملمد    حم هو  الاهر  املكان  ها   
 نا  يع  ا  واس حممد  واآل 
 احل�س ا د   اد ا اأن  ر
 وتين سكب يو يو د اأن وب ال�س يع س�ل ا حم
ة   الا  دة  اين واملال  د مل�سناو �سا�ون اإ

"ا و ةا ع وال�ساهري االإ
و  يف بدو ااع ع مة الإعما ال تسدها الة املقد�سة 
 انا الأمنا لأ د ما يوحم يال اأه ااأت  "ا
بد   ا د   الإعما اأن "ون   اسي  "قب  ي  ذل  سي�
ة اإن اأعقد  سرامل اال ل ميالإهمال وال  اع عقو
 سواال وير لوال الإعما  يدمل مرس� ةا اأن هنا

 "ات نا با سنا وامد اس� ان يمة الال
الة   ااإ  اسابن اباإع   ب يدسا �س� مداأ الار ايراين 
ة بسرية  سرة املال ااإ مااه اها سد لقد " ا املقد�سة
 احل�سين ة     احل�سين  بالإع  تنويره ل    الأال 
 ال   ية تاإع ا و�ساكقر ل نااأ ي سال
 واأ  والاأ  ع  لي ا   موت  يال  اأه ة  حم  وعق

 ه  و�س
وال �سيد دا ع الأر 
 اال  اي  ت  ال  ماعال
 سية  س� ان "ال�س يع احل�س
 اياال  را�سي  ااأب  يال  اأه
احل�سينية  السار  باإاة   ماواله
 نموماعية لسر الالأوا ا يقواإ

"كرية وال�سيا�سيةال يات ا ما ده ويو
 اال�سم الإاة   اليب  االل  ع املواة   "يوال ويسيف 
 ال  م اإ  سولو الدينية  اللا ول رياتنا  لنا   سمت

"ماعيةال ساقد وامل وال رال 
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يما عا الار الكرب ابر سيان املون  اا اإ" اأن 
  ر�سةامل ياساال ب موا ملا تول ي راال ياوا لوي
الد وسوسا  وا�سقرا  ها   اأ  وو ول عد اذبة ااأ
 اال واأن  ر  و  س    :ل " اأول  داو  املقد�سة  املنا  
 رياال و�سة  اة   ع  سديدا  سار  ر بدوها  املقد�سة 

 "االو  و
الدينية   احلريا اإن  السيان"   وتاب
   مة ه ويال  راال  
 ساال  الإع ان  ما   وع ا
 ق  ية د ساهمة� د �ساه سيال
يقيما   ال  اسوعا  را�سي  قا
 يداب  ال�س  يع  يال  اه  اات
 ر�سة الامل اساوال االامل ع

 سده� احلقد الوهاب ا �سموت
الرا ل   ا �النا   ديدال" ال  انا ع ندال الار 
 قيقة الوا ق وليةسو� اإن هنا ة وال�سي دابالأ سو� ي�سم
 اسة الإعاو الإع ع تق احلا الو  يدا ااأ ال
 ع املنا املقد�سة  نقية الكاريف باإال ة اإاية اليوال
 داوب ربف ونل تيا ل ا مل�س اوه ريةان واأ بك

املا�سي ل ال�سن
وع الا السا ال اأر ا�سا الأ ال"  ل 
 ال�سنوا  د  ع  را  دل  راال   املقد�سة  لمراد  ياتنا 

رة   هنا اأن  لنا  املا�سية   بالأ
 رتال  ل    وس�وت  ا
 راال    الأ  اا�س  اأعق  ال
 وا  ر  ي  د عاب عموا 
السانا  واإ الرا وه حممة 

ةامل سابال
 ا عد   رتال لار  ان   اواأ
 الك  ولال قال"   ماعال  الو�س ول  هاة  وية   و
 قت دمة امل�سسة واأن الأا ولةر ب�س ل دها الأست ال
 ر ولكننا ةوي رتال امامل  سنا ت اا واآوا�س
ا را  الا ين واأ مل�سنا  اأوانا  الرا واسة 

 املنا املقد�سة ي  الرتا والماأينة  اأن النية 
 ه تكون     والإعما لوير  باة  تال  ل   ادوا الية 
  اا الأل ة عاملية ت املنا

ةا اول ال
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 وا  ع  ي  د  �اال ال�سيد     لقا  و
 عد  ي بالقول:  الييا    السية   مامل�س
األف       اأ الييا    السية   مامل�س
 مة ي ةق وهنا ات ا  مة وه
ذرها ان عد امل�سم السية  يا وسوسا 
 اهي  اأبر  ال املا�سية  القية   الأعوا ل 
 اوالب واحلوا س�ل الداع ها امله او

سدوال رنف والال ع
 هنا بالقول" بالاأيد   �اال ال�سيد   دوي�س
سايقا اأو ن ار هنا عوا ننا  سر 
كر اأه الي عي ال�س ع ا اأو�س ا 
هو وو عي الآن لأك ترون اإنا ي  بد  
 رالآ هامل   ه سكا�  مية الالأ
ا�سة     او  وا ان   يال   لا 

 ا سكا بدعقا
  حماول وا ل "�اسيف ال�سيد الوي
 الدين وامل�س نا ععم تقن ة ااحلكو 

  الية سا وا نااإ ع س قاوال
ي ت عا اآر ي عمنا حمدوا ولكننا 
 سال احلقيقة ااي ا  ناو�س  ا اول بك

�النا
 يع  يال  لأه  الك نا    "�اال  ابوي
 يال الوية  امل�ساة   ه  ق ينا   ال�س
 وا  هنا  لو  راال   املقد�سة   اال
 راال  اه   ية  عة   بنا نا   راأ
اإاة   ع اعدا  ود   ي الإ�سية   س�سا�واملو
 لعية والقران والأ احل�سينية لقرا �الامل
 واملو احل�سينيا  ن�سا القراآن لك يت

ياالي  دا حمدو ا ع
اإن   يس "�اال يقول   ساال�س ة   وع
 لك  انا الأماأ نا عست ة الامل�سا
وه وعم لي� ل و وو   كان 
 و�سا    اال  كنولوال  وال   اسة 
 عد   ن اأا  ترون  وما   ةابوامل التسال 

 سواامل ب ة لك ال�سن ال الدي  سنوا�
 قيامل�س سراال اإ داه ن احلقيقة ع
 ماأ يع ا واس   حممد وال ري وهو

سريال بقية امل�س هو لو
 يع  يال  اأه  ااأت يقيما   ال السار   وع
ال�س  الييا يقول ال�سيد الا�" لقد اعدا 
ع اإاة املال� احل�سينية ال  لا اول 
اأن يد اإ الأذهان املوف الي ال و اأبو 
 اا  وبالأ  ال�س  يع  احل�س  داسال
الم  ه الو  اليمة اأ السا الواية 

ال�س يع سة احل�س  ةنامل�س
 هنا  " ا  دي  �اال  س� ال�سيد   و
 اال يال ياملالي �النا  ة عند الك
 سا لاأب  سو� ا بدوواأ راال  املقد�سة
 والو  ري  ع لا  لوسول   مل�ساعدت  د
سةاا رياال موعاماعية والدينية وال

   ◄◄
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وع املم الإ�س و الر�سا  ل 
 اأ ماعال وتكي ااإ وقف مل�سامل اإع
 قي    رامل الراأ�سمال  اأهمية  املقون  عندها 
 احل�س اسوعا   يديس� الماعية   هوااأ
اإب �سالة    منااأ�س عي ال�س وبل كون د 
 ا يااإ  اإ الداعية   ال�س  يع  احل�س االإ
 ماال   السرية  واإقاذ   سالإ  و  احل

كريةال اهاوامل
 الإ�س  مامل  اعرت  ال  راال  ال اإن 
 اال  ع  وال  قامل  ااأ ا   لي�س
والنكو اأو تقم قاا ية اأو الا بقاة 
 ب  ساهدت ال و�سال ه ي�س �والن ذ
 ال اوال ال اال ب �الياأ ع لي الإ�س
 ع  لي  وو  وي  و بد   �الناع  ب يسف 

 نول ول ال ةيق  سروال
   هب  م س�     وي امل�سمون   ا لقد 
 رالكا القوا ي سا� هاو يقاأ  والاأ
 داال  �املر  قرال  ا  و�سال  ي   عم
كنوا  اإذا   �ونل يابون  اأوا  والرةوالآن 
 هد وا ا ستو�ونل   برا سية 

ات باإذن ا ال�سا
اإن تاع املقف  تاي  عاسوا ووعي حلقيقة 
 االإ دل ساوا�س ةا الأسيت ال االأ
 اي ان واحلالإ  و ب  ال�س  يع احل�س
 س سول ا� دع  ا ما ديد  نل
 قان عندي ريا ا س الدي واإعا وال يع ا
 يست الوا يال و ع ال دان بالإ
 و يا  اماعية وال�سال س�ا 

اسوعا  تاسو ال�س يع احل�س االإ
 رااأ سي اية املونو قيل قدب ماإن امل
 ي  وترت  اتا سم  اأ  يناب
 اسول احل م�سوني رية الو اوامل و
ل   و  ي  ياأ    انال�س  ع وينا�سون 

ك سة اأو �سنة اأوري بين مت
 ب اومل سالاإي  سر عقف ل يقامل واإن عم
 توو  ياتواأ  مامل  لوا  ي  عم هو 
يقد ا ن �سو ت القي اليا وتقدا 

 ممل
اأن قاة عاسوا اأا تكري� ن الوو الإ�ساين 
 اواأ اأاا  اأ�سنا  ند   اواأهدا  احليا وديد 
اإاا  الميقة  الكرية  ملساينا   دعامل سناعا 
ل�سار  ا�سا  ا     سريق  وتقو وسية 

  املسد ال� اال  يةرال ساالن
املاة   س  ع  ال�س  يع  احل�س  االإ اإن 
 سا ل يال�س واأو�س ريال يال عل الأ
 رالآ وراة  الديا   اس�  ع واحلسول   مامل
 ب ا  سيا   ي  الإ�س  مامل ان  ينما 
 اوالر اوال�س ال يان ي يةالإ�س اليال
 واملو ساامل ه  اسي ري يك و ةوالكرا
 االأ ه يان ي ال �كان ال ب اليو
 اب  اين وار ي الإ�س اأعدا ه ساوامل

فوال ا 
اإذا قد وعيا:  اأن الأة   د اسوة عاقا م
 ال :ال�س يع احل�س اما يقول الإ سع

ساال لهو اع  ي اا اأ تر اإ
واإن الأة ال تقد وعيا اأة اأة  عا بدينا 
 قيدال الرو اتال  قيدوال الرو ديب 
 نوا   روي  الدينية باأ�س�سا  الأة   رااأ  يرب
  اإل  والوية   داوال�س  ال لأسكال  الراسة 
 ا األ يدعوا اإلي ة السيال يدعو ا والدي ات
 او و  �س  يدالر يال يد �سو ونا
 القو  اعت  ع النامة  الماعية   ساامل اإن 
 قيدا اإل الل تك اوع ااأ �والن  سريرال
 هااا ن  ي�س  ي ال واا  الناة   ق  
وب الرتي والرتهي وب الرة ال بر املاون 

دقاواها الحم  ةالأ  ر  اداا�س 
 عوا  اأ اإذا   هو  يق  الواع  موامل
 وسا العن اسووت كااأ لدي دتول راال
 يا الال بقيم اعة تي ة عنيولة املامل�سو برو

 اب يو
 لكن  اعوت اإ�سا�سا     ع املقف  يف  ول 
 د   ا ا مايف تراتو يي�س
واية  ة   حماو    اآليات  ري اأو   داا�س

  كةر الاو راة ال   مامل ستن
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هو    سوا با   بالأ  احلق   املسون   يع  ات ا  اية   ل  
اإكاية وو وية اأبية ت�سند بالأ�سا� ع وو قا تواس ي�سند 
هو الآر ع ة اأان ه املر�س والن واملق وه ابة وايا 
ا و�سي  ل ت النر  بر رية الأ يع تقو ذه مل
 الاهر الأبية  اإكاية  د تقر ا سول اإا الومي وايا ب

ةسن ةميع �اأ�س ع مالقا اأويوال يال
 ابامل  و ما   –  ةل  احل�سين  املق  املو�سو  ساأ  اإ عدا  ولو 
 سان ليكا�الإ ب سياإذا اأ واملو�س كا اأو  ان الق هو سةامل
  اآر   سا  مقول    اإل اليمة  املرة   ه واملقة     ي�س
 ال�سنو ابال�س يع سامل نامل ذل وي اامل ت  ير
 رس�و ال�س يع ا احل�سابة  اإا ةسيال تقيم ال اامل

 وليةال اسريقة ا�سملة واملو اأ�سات
 ال�سر الوسف   اإ  سي  اامل  ت    وامل    نامل  ذل  اإن

 اأب ب ع ب احل�س ااية الإ ااإلي اآل ريقة الل االد
 ااأت يد   ع  سامل  ابسواأ  بي  واأه   ال�س  يع–  ال
 اأهمية املق اإن اول سرال لة بالكو اأه  ياالد ا سوع ويالأ
 الأو مسا ةينيية ويتا ها يم ذا و  تن احل�سين
 فال نااأ احل�س ا اأعداتكا ة السال راة اس�س� ما عن
 و تقف �سد وه اة الإ دت س� ال وال  ال�س وع دوب
السر   تن القيمة الاية  د املق بوس ا�سة قو�سية 
 ع  مرابا�س السية   مم�سل الدينية   االر  اساإ  ع دية  ت
ا�ساا ينة  نا�سا حمد   عا عاسوا –الأبينية 

هاو
 

 يا ينا  اأو دية   ا دة  احل�سينية   مقاتل يقا    تاأ  اإن
ع وسا موعة  النقا ال تود اسرتا ت املقات موعة 

: ه اسال وه حمد  �ن سا ت اس
 ي�سدع ا املق وو ا ر�س ذ سو �س يقراأ سا 

 حممد يا�س ع •
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  ي  و�سيا�س قا كر هااإ  ة اية الإ�سالأ س� رت
الي اوا   ا�سيال     سرا�سة  اأ  هااإ  وت ويالأ  
 سيو ال�س يعيال مة اأهباأ وتنكي  قس�  ع

 واليو
 ل اإياا   واإن بديننا احلنيف   ت  عديد انا�س  مم�س ولنا 
 اي  اا�س سرو� عقيدتنا الداعية اإ سمي  اب ااملنا�س
با واحل والكمال واإي ذل يمة عيا  نوة املم الكرية 
 ام ب اامل ميما ليكون املا �ساإعدا اإعدا اأ  يةقاوال

سريةال
 يو  ه  حمر  الأو سرل ال ايي ال ااملنا�س اأه و 
 سنا ه وياأن الأ سا ليدعو ل ي ال املال الر�سي ال
 ياأيا  ت�س  ي و وه وال�سيا�س قاوال كرال هاالإ
 يةسا�الإ أعراية لنا ةرب  اتبرا ولة بكال  ةيا
   ال الق الأيد اإل ال اال ذل ااإي راأ علت ي

يةاسيال عوا سول اإوما لس�  ال الر�سالأ
 ساكرها احلا ونو اسوة عاقا ة اإاية بة الإ�ساإن الأ 
 قيل دا الر�سي وليد  د ينما ال�س يعاحل�س االإ الن
 الأ ت�سر  اأن   اأ     د ا  اإ    بسي�  اأ  ي وهو  ال�سماوية 
 ا ر  يف  ميا  لنا   وو لولة  الإ�ساية   احلقو والأيال 

   رير ر عالن ولة بوال ال  سان ع�الإ
 ال�س يعاف الأو اا�س ة ااب نا الراهو  و
  ولةعاية ال سرو� يا يدعو اإسا�ا اإو سبو اإلي ناوال�س
اأ اإاة احليا بسكا ال�سي ولل ا كر اإيا ذر وية 
 ا تدل اإ س ع ل ية اإنسا�اإ با وه امليةال الر�سي ال
 اليت ع ا ساين�كر اإ هوال�س يع يال كر اأه اإن ع

  ا  ا ولاأيدي ب  اا الة لياأتيسماوي�





 اسية الإس ية هسية حموس سة ب�سر ل يا  يقوكا
وسسيا اأر تف نلا ب�س الدو الاي املنا با 
يو الواة وابدا  الاسر  حمر واا بالسري  سر   
 األ ت�سدعي احلاة   ال يو ع د  ايال   والن

قامل لة اأاامل  الال ربال
 س� رت ال  رالأ ال�س   ع ف املققد ا لوب
حليا الإا ي تداأ ت الك عا  تاي ولت وتن عند 

حمر  سراال  اسا�س يو
 واملقرو عالي واأ�س س ة ذاوبة باملك املقات سو  تو 
 ةماعيية واسايكولو� ةو ةيو بال تاأ ذ ي سوب
  د يةيتا او سر�وبة لك سو  ر لي�س 
 ال اباأ كامل ا اإن يقو سو ه ب س� ار سرة عباأ
 ا بالت�سمي ع سا رة اأر  يد  ال ال
 وه الك ال ر بالاأة   الر اأ الك ع املرتت
 اا اإل ي ديد ةرو ال وياس�  راآ  وس�
 ماعا سة تواو�سي اإ املق ل النوي لوب ال 
 اوو ااأ  ما ي ة اأدي قو�سا تية و يما ا
 يا سكيت املق  اب وة املكال ياأ لي ي داواأ

سوالن ه  ت�س  تن ماعة الل ديد راأ
الأر  ها   اأن  اإل الربية  بالة   سبالأ كوبا   املق ون     
   يةسية والأو�اال راأ  اب  قات و  ن 
 ذات سة وباملسي�رية واليالإ راأ اا  لن املرت
لدو اراية  اأن ها ان� عابر   ني  maktal وها 
القيد  الرتمان   ع  �ري  ال  ب  اا  ا  ول والوية 
 ذا  ار املاآ  سرن ابة لا اأن ال�سو  ابن
  ونا اله  لنا يا ي اه   ةيسي – ةية اإ�سسيسو
 اقا لنو وتداول وو دل  الإ�س بالأ �نبا سوالن

يةاإ�س لي�س راأ عند اأ روامل
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ر املو�سوسا ال�سيد حممد


• ال عا� الاهر

   

   

    

  

    

   

    

   

   

   

 

 

   

   

   



   

   

   

   



     

   

    

   







    

    

   

    









    

    

 

 

    

   

 احل�سينية النسة   ع    ال  الأ  ع  احلدي اأا  ا  اإذا 
 اديو  اد  ا  اأ  راس اأان   سوا� احل�سينية   وال اأول  ول 
  ال وه سوا و ع الدف اة الوا ديد عوبال
 الاو الا ا�سبيد اإ  ق ل�ساعا سو� ة الس� د ع
اأا احلدي ع ها  اإذا ا   ولاأ    بر ال ت�سي لسر 
 وعن  س�بن ال�سالة   اا�س  اأ  ع  د اإا  اإنا   الأ
 ياوو يان عديدواأ  اب اال ع لي باإبداع سراأا
 الأ الوا�س ة امل�سميا  سوين قس� باوليكون اأ ة
احل�سين  يم املف   ال وسر �سم اأر 
 وينم  سكالاأ  وي وايال  ان   اأ و   وياوالد  ياكاال
 سة الإبداعية ال�باملد سا و اإذا ال د ل ب نيةال التسا
وما   اآ  اأ  عا  ا  سا اإن   كاال  اإ تاأ ريقا   سو�
 وه اتيو سسا احل�سين الأ اإ  الأ  ونا الل
 هنات سااأي اإن ل ابقية األوان الآ ب   رامل هوي ن ال
 ال وات ال ا ا موعة وه يا عيت�س ك ال
 ب  وهما سراابية واملا   وعها واأبر ول املو�سوع

عا سكب سة والا سوب الأ اأعدا األد  ي
ما     دال  نو  احل�سين  الأ  اأعن    يع   عما   اهي
والدوية   الأ�سو بالون  لا   ير اأ�ساوية  سة     القول اأ�سنا 
   وال  ةوال  واملرا احلن   اب  الأ�سو  مرالأ بالون 
ع اأعمال  وا  ها املال والأمر هو اب الاأ واحلما�سة 
 وو اوالإ داال   ونا اله  اإلي ة ملا يراإ�سا والد
 االك الية  �سية   ع    وال  ايوت الإ�ساية  الاة 
 ية وهو اأس� �بول  احل�سينية وال تناولوا باإبداعات يال
ال ا  �سي  ر احلما�سة وا�سة  م احل�سينية 

 ديريةمة الامل سم�
 الآن و دال ن فال اأ ان عوان اله اأن ي يو
بك ية الو احل�سينية وواا الدو احلي واملاأ�ساو وة 
 باوالأ  راسال وية   ع  كرال  ع  اال  اا  يا
  الك اأهمي  ةاال ا اإذ اأن ةعا سوب احل�سيني
 اا ع ياإل اإن الرت  يالالأ ع قد وال ه و 
 يةية ال�ساا الإليما وا سة احل�سينيةالن يا  كرال
 سااأي   سل  وال�س  ال�س  ن اأ  الأبي بالون  ة 
 اان اأول ال ااإ ال�س يع ر باأن احل�سس� ينما سةا
 ه  ما  �و  و ل�سيما   اأعدا  س  ع الف  واة   
  كرال ااإن ا ي ما الوع  سكت  ديدة ااملر
 راسال ا  وبةة املبامل�سا ي  آنل املقد�سة رب ةوا
 رالس� ما  يات عم   سكا ي وهو احل�سيني باوالأ

 سةوالن وال ا ب احلا�س
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