








 

 

 متعالية، وهي من أهّم 
ٌ
إّن نشر املعرفة، وبيان الحقيقة، وإثبات املعلومة الصحيحة، غاياٌت سامية وأهداف

خب والشخصيات العلمية، التي أخذت على عاتقها تنفيذ هذه الوظيفة املقّدسة.  وظائف النُّ

سة بإنشاء املؤّسسات واملراكز العلمية والتحقيقية؛ إلثراء نية املقّد من هنا؛ قامت األمانة العامة للعتبة الحسي

 الواقع باملعلومة النقية؛ لتنشئة مجتمٍع واٍع متحّضر، يسير وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.

ي، وضرورة تتصّدر أولويات البحث العلم -والنهضة املباركة القدسية  -ومّما ال شّك فيه أّن القضية الحسينية 

التنقيب والتتّبع في الجزئيات املتنّوعة واملتعّددة، والتي تحتاج إلى الدراسة بشكٍل تخّصص ي علمي، ووفق أساليب 

متنّوعة ودقيقة، وألجل هذه األهداف والغايات تأّسست مؤّسسة وارث األنبياء للدراسات التخّصصية في النهضة 

ة من جميع أبعادها: التاريخية، والفقهية، راسة النهضة الحسينيّ الحسينية، وهي مؤّسسة علمّية متخّصصة في د

والعقائدية، والسياسية، واالجتماعية، والتربوية، والتبليغية، وغيرها من الجوانب العديدة املرتبطة بهذه النهضة 

الم(العظيمة، وكذلك تتكّفل بدراسة سائر ما يرتبط باإلمام الحسين   .)عليه السَّ

 من ا 
ً
إلحساس باملسؤولية العظيمة امللقاة على عاتق هذه املؤّسسة املباركة؛ كونها مختّصة بأحد وانطالقا

أهّم القضايا الدينية، بل واإلنسانية، فقد قامت بالعمل على مجموعة من املشاريع العلمية التخّصصية، التي 

عطي نقلة نوعية للتراث، والفكر، والثقافة الحسينية، ومن تلك 
ُ
 املشاريع:من شأنها أن ت

 والعمل فيه جاٍر على مستويين:قسم التأليف والتحقيق:  -1

، والعمل فيه قائم على تأليف كتٍب حول املوضوعات الحسينية املهّمة، التي لم يتّم تناولها التأليف -أ 

فة خارج
َّ
 حّقها من ذلك. كما ويتّم استقبال الكتب الحسينية املؤل

َ
عط

ُ
املؤّسسة،  بالبحث والتنقيب، أو التي لم ت

 من قبل اللجنة العلمية، وبعد إجراء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتّم طباعتها ونشرها.
ً
 وفّنيا

ً
 ومتابعتها علمّيا

الم(، والعمل فيه جاٍر على جمع وتحقيق التراث املكتوب عن اإلمام الحسين التحقيق -ب  ونهضته  )عليه السَّ

ريخ، أو السيرة، أو غيرها، وسواء التي كانت بكتاٍب مستقل أو ضمن كتاب، املباركة، سواء املقاتل منها، أو التا

تحت عنوان: )املوسوعة الحسينّية التحقيقّية(. وكذا العمل جاٍر في هذا القسم على متابعة املخطوطات 

طبع إلى اآلن؛ لجمعها وتحقيقها، ثّم طباعتها ونشرها. كما ويتم استقبال الكتب ا
ُ
لتي تم الحسينية التي لم ت

تحقيقها خارج املؤسسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها وإدخال التعديالت الالزمة عليها 

 وتأييد صالحيتها للنشر من قبل اللجنة العلمية في املؤسسة.

ة اإلصالح الحسيني: - 2
ّ
ة فصلية متخّصصة في النهضة الحسينية، تهتّم بنشر معالم وآفا مجل

ّ
ق وهي مجل

الفكر الحسيني، وتسليط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب اإلنسانية، 

 واالجتماعية، والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.

الم(ويتّم فيه جمع الشبهات املثارة حول اإلمام الحسين  قسم رّد الشبهات عن النهضة الحسينية: - 3  )عليه السَّ

 ونهضته املباركة، ثّم فرزها وتبويبها، ثّم الرد عليها بشكل علمي تحقيقي.

الم(املوسوعة العلمية من كلمات اإلمام الحسين  - 4 وهي موسوعة تجمع كلمات اإلمام الحسين : )عليه السَّ

الم( بين يدي ذوي  في مختلف العلوم وفروع املعرفة، ثّم تبويبها حسب التخّصصات العلمية، ووضعها )عليه السَّ

الم(االختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علمّية ممازجة بين كلمات اإلمام   والواقع العلمي. )عليه السَّ



 

الم(قسم دائرة معارف اإلمام الحسين  - 5 وهي موسوعة تشتمل على كّل ما يرتبط بالنهضة الحسينية من  :)عليه السَّ

بة حسب حروف األلف أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأسماء أعالم وأماك
ّ
مور، مرت

ُ
ن، وكتب، وغير ذلك من األ

راعى فيها كّل شروط املقالة 
ُ
باء، كما هو معمول به في دوائر املعارف واملوسوعات، وعلى شكل مقاالت علمّية رصينة، ت

سلوٍب سلس.
ُ
 بلغٍة عصرية وأ

ٌ
 العلمّية، ومكتوبة

تبْت حول النهضة الحسينية، والعمل فيه جاٍر على إحصا قسم الرسائل الجامعية: - 6
ُ
ء الرسائل الجامعية التي ك

ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخّصصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، كما ويتّم إعداد 

ب الدراسات العليا.
ّ

 موضوعات حسينّية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طال

خرى إلى اللغة العربّية.وا قسم الترجمة: - 7
ُ
 لعمل فيه جاٍر على ترجمة التراث الحسيني باللغات األ

ويتّم فيه رصد جميع القضايا الحسينّية املطروحة في الفضائيات، واملواقع اإللكترونية،  قسم الرصد: - 8

مور املرتبطة ب
ُ
القضية الحسينية والكتب، واملجالت والنشريات، وغيرها؛ مّما يعطي رؤية واضحة حول أهّم األ

 في رسم السياسات العاّمة للمؤّسسة، ورفد بقّية األقسام فيها، وكذا 
ً
 جّدا

ً
را
ّ
بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤث

 بقية املؤّسسات واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.

حضرها الباحثون، ويتّم من خالله إقامة ندوات علمّية تخّصصية في النهضة الحسينية، ي قسم الندوات: - 9

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

حيث قامت املؤسسة بإنشاء مكتبة حسينية تخّصصية تجمع التراث  قسم املكتبة الحسينية التخصصية: - 10

 الحسيني املطبوع.

ف من كادر علمي وفّنيو  قسم املوقع اإللكتروني: - 11
ّ
يقوم بنـشر وعرض النتاجات الحسينية  ،هو قسم مؤل

 ل بتغطية الجنبة اإلعالمية للمؤسسة ومشاريعها العلمية.در عن املؤسسة، كما ويتكّف التي تص

ويحتوي على لجنة علمية فنية تقوم بعرض القضية الحسينية بشكل مناهج  قسم املناهج الدراسية: - 12

تلف ة املتعارفة من إعداد دروس وأسئلة بطرق معاصرة ومناسبة ملخدراسية على ناشئة الجيل بالكيفيّ 

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 املستويات واألعمار؛ لئال يبقى بعيدا

 يعمل على استقطاب الكوادر العلمية النسوية، وتأهيلها ويتضّم  القسم النسوي: - 13
ً
 وفنيا

ً
 علميا

ً
ن كادرا

 للعمل ضمن أقسام املؤسسة؛ للنهوض بالواقع النسوي، وتغذيته بثقافة ومبادئ الثورة الحسينية.

 إن شاء هللا تعالى.وهناك مشا
ً
خرى سيتّم العمل عليها قريبا

ُ
 ريع أ

أنش ئ قسم الرصد واإلحصاء في مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية للضرورة 

 
َ
ة في رصد القضايا املرتبطة باملوضوعات الحسينية من أجل أن تسير املؤسسة بأقسامها املنش أة والتي في امللحَّ

حة فيما يجري في أروقة والحصول على رؤية واضطور اإلنشاء وفق املعطيات والظروف التي يفرضها الواقع، 

 .حول القضية الحسينية -من مواقع إلكترونية ونتاجات مكتوبة وقنوات فضائية  -املعرفة 

ؤسسة والتمهيد إلنشاء فكان قسم الرصد واإلحصاء الوسيلة ليحيل ما يدخل في تغذية ورفد أقسام امل

 أقسام أخرى تفرضها نتائج الرصد واإلحصاء من أجل توفير الجهود والوقت في تحقيق أهداف املؤسسة.

 



 

 إنَّ العمل في هذا القسم يكون على مستويين:

 إعداد تقرير شهري يرصد كل معلومة تم تداولها في كل شهر من أشهر السنة على ِحدة. األول:

يف حول جميع املعلومات الحسينية في مختلف األماكن املرصودة، مع تقسيم هذه إعداد أرش الثاني:

 املعلومة حسب املوضوعات األصلية والفرعية.

م قسم الرصد واإلحصاء في مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية تقريره  يقّدِ

ة في املحاور التالية: اإلصدارات الحسينية، املواقع اإللكترونية، الشهري املتضمن لرصد املعلومة الحسيني

الع أصحاب السماحة ذوي االهتمام  ِ
ّ
القنوات الفضائية، الندوات واملؤتمرات، األخبار الحسينية، وغير ذلك، الط

اب، وخطباء، وأئمة جمعة، بما جرى تداوله في القضية ال تَّ
ُ
حسينية بالشأن الحسيني من علماء، ومحققين، وك

ظر عن مضمون املعلومة املرصودة وإيجابيتها أو سلبيتها  -بمختلف أبعادها  في مقطع زمني محدود،  -بقطع النَّ

بت املعلومات في أبواب التقرير حسب الترتيب األلف ِ
ّ
 بائي. وقد ُرت

قرير مع االحتفاظ با ألصل في لقد عمد القسم لصياغة املعلومة املرصودة بشكل يتناسب والغرض من التَّ

مها للباحثين في حال طلبها.  أرشيف القسم، نقّدِ

نأمل أن يوفق هللا املهتمين بالقضية الحسينية للنهوض بأعباء املسؤولية في رفع املستوى العلمي والثقافي 

لألمة اإلسالمية عبر كل القنوات املتاحة، وبالطرق املختلفة من تأليف وتحقيق، وترجمة إلى اللغات العاملية، 

الم( طب وتوصيات، وغير ذلك، لرفد كل ما يصب في خدمة اإلمام الحسينوخ  .)عليه السَّ

وقد أنجزت ترجمة املوارد املرصودة بلغات أخرى في قسم الترجمة في مؤسسة وارث األنبياء للدراسات 

 التخصصية في النهضة الحسينية.

 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

 الشيخ ماهر الحكاك 

 يالسيد ضياء الشوك 

  الشيخ كاظم السليماوي 

 السيد حيدر الحكيم 

 السيد محمد صادق القبانجي  

 :أعضاء قسم الترجمة

 د. الشيخ محمد الحلفي 

  د. الشيخ حبيب الساعدي 

 

 اإلخراج الفني: قسم الرصد واإلحصاء

 





 

 





 

 ل إلينا أحزانإنَّ يوم عاشوراء حم
ً
منا، ميروالنفس والض، وح والقلبوتربية للر ، ومشاعر نبيلة، سةمقد ا

َّ
 فعل

 للحق مسار أنَّ 
ً
بع فيه آل هللا. ا

َّ
 ُيت

 صور فأخرجت ، وفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير
ً
تحاكي عمق املأساة   -زالت وما-ومشاهد ا

ى األولتها ماد، دةوبلغات وصور متعدـ  وغير ذلك، ة وشعروقص، من كتاب ومقالة بقوالب مختلفة، ةالحسيني

 .ةالحسينيّ ة القضي

 وبمختلف اللغات. هذا الشهرالصادرة في  ةالحسيني اإلصداراتلقد رصدنا مجموعة من 

 

1 
 

  83الصغير العدد  الحسينيمجلة  

  املقدسةمؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األطفال في العتبة الحسينية  

  العربية 

 املقدسةمؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األطفال في العتبة الحسينية  

مجلة شهرية تتناول قضايا الطفولة، أنشئت ضمن توجيهات ونشاطات العتبة الحسينية  

 في نفوسهم.اإلسالم زرع بذرة مبادئ وتعاليم األطفال لالهتمام بشريحة املقدسة ل

2 
 

  اءالغرّ الحقيقة  

  محمد جميل حمود 

  العربية 

 بيروت -دار املحجة البيضاء  

الم(الكتاب يتناول بحث تفضيل السيدة زينب   الم( )عليهاعلى السيدة مريم  )عليها السَّ   السَّ
ً
إلى  مستندا

 عدة وجوه.
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3 
 

  96 مجلة الروضة الحسينية 

  العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم  

  العربية 

 العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم  

اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة تتناول في مجلة شهرية فكرية ثقافية تصدر عن قسم  

صفحاتها بعض األمور ذات الصلة بالقضية الحسينية من قبيل األخبار، وبعض نشاطات 

 العتبة، وبعض املقاالت.

4 
 

  االجتماعي في القرآن التطور سنن  

  الشيخ محسن اآلراكي 

  العربية 

 لتقريب بين املذاهب اإلسالميةاملجمع العالمي ل 

الكتاب يتضمن دراسة للثورة الحسينية املباركة وحاضر املجتمع البشري ومستقبله في ضوء  

 .التطور االجتماعي في القرآن الكريم

5 
 

  اإللهية في التاريخ القيادةسنن  

  الشيخ محسن اآلراكي 

  العربية 

 مع العالمي للتقريب بين املذاهب اإلسالميةاملج 

الم(يتضمن دراسة لصلح اإلمام الحسن الكتاب   الم(حسين اإلمام ال ةوثور  )عليه السَّ علی  )عليه السَّ

 .القرآن الکریم يف يالتاریخ ضوء سنن التطور 
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6 
 

الم( على خطى الحسين    )عليه السَّ

  أحمد راسم النفيس 

  العربية 

 العتبة الحسينية -قسم اإلعالم  

الكتاب هو عبارة عن تساؤالت تهم الكثير من شبابنا الناهض حول أسباب النهضة الحسينية  

وما رافقها من محطات تاريخية قد تكون ملتبسة على البعض والتي يحتاج أن يطلع عليها 

 ضيع الكتاب هي رد على شبهات قد يثيرها املخالفون.وأن أغلب موا ،وباملصادر املوثقة

7 
 

  والتاريخ الحضارةكربالء  

  رؤوف محمد علي األنصاري  

  العربية 

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

 التاريخ. الكتاب يتناول التاريخ الحضاري ملدينة كربالء وما وقع في هذه املدينة من أحداث عبر 

8 

 
 آفتاب ى بانو 

 سيدة النور 

 

  همحمد زاد همرضي 

  الفارسية 

 دليل ما

الم(يتناول الكتاب حياة السيدة زينب    .)عليها السَّ

http://www.non14.net/filestorage/contentfiles/2016/03_16/130316023833_140_1.jpg
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9 
 

 
 رود ىتحريرها

 أنغام النهر

 

  حميد رضا برقعي 

  الفارسية 

 مؤسسة فرهنگی هنری رسانه آفتاب 

الم( الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار العاشورائية لشاعر أهل البيت  السيد  )عليهم السَّ

 رقعي.بحميد رضا 

10  

 
 رازها ىجغرافيا

 جغرافية األسرار

 

  ىأبو القاسم حسينجان 

  الفارسية 

 طهران -هزاره ققنوس  

الم(الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار العاشورائية لشاعر أهل البيت   أبوالقاسم  )عليهم السَّ

 حسينجاني.

11  

 
الم(حسين بن علی  چهل گوهر اخالقی از   )علیه السَّ

الم(أربعون حكمة أخالقية من اإلمام الحسين   )علیه السَّ

 

  محمود عدالت پژوه 

  الفارسية 

 طهران -انديشه ظهور  

الم(. الكتاب عبارة عن مجموعة من األحاديث واملواعظ األخالقية املأثورة عن اإلمام الحسين   )علیه السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2015179


 15  ..............................................................................................................................................................................................................اإلصدارات الحسينية

12 
 

 
الم(مام حسين إ ىسيما  ىسيد حيدر حل ىدر مرثيه ها )علیه السَّ

الم(مام الحسين مالمح اإل   في رثاء السيد حيدر الحلي )علیه السَّ

 

  ىسعيد نيس  

  الفارسية 

 تبريز - مینوفر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

الم( م)عليه الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار الحسينية أنشدها شاعر أهل البيت   السَّ

 السيد حيدر الحلي.

13  

 
 نامشروع ى هاىعزادار 

 العزاء غير الشرعي

 

  حمدأجالل آل  

  الفارسية 

 طهران -هرم  

 من الطقوس الحسينية التي يراها الكاتب أنّ  
ً
ها من العزاء غير املشروع الكتاب يرصد بعضا

 ِ
ّ
 .ق عليها وينتقدهاويعل

14 
 

 
 كربال ىقصه ها

 ربالءقصص ك

 

  يمحمد مجيد مال 

  الفارسية 

 مهتاب ىكتابها -محراب قلم  

الم(يقع الكتاب في عشرة مجلدات عبارة عن مجموعة من القصص حول اإلمام الحسين    )عليه السَّ

 طفال واليافعين.وهذا الكتاب مؤلف لشريحة األ  ،وأصحابه

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2016076
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15 
 

 
 عاشقان هكربال قربانگا

 كربالء مذبح العشاق

 

  ي موسو  يسيد كريم صادق 

  الفارسية 

 كرج -ملرد  

  ،سبحانه وتعالىالكتاب يبّين مكانة كربالء بوصفها مكان عروج األرواح املتعلقة بالحق  
ً
إشارة

الم(منه إلى شهداء الطف وعلى رأسهم اإلمام الحسين   .)عليه السَّ

16  

 
 يوفارس  يدبیات معاصر عربأنمود عاشورا در 

 معالم عاشوراء في األدب املعاصر العربي والفارس ي

 

  باقر كارگر 

  الفارسية 

 طهران -دار الهداية  

 يتناول الكتاب انعكاس وتأثير ملحمة عاشوراء على األدب العربي والفارس ي املعاصر. 

17  

 
 خون اشك 

 ع الدمدمو 

 

  گهنامهراب دود 

  التركية 

 طهران -فائزون  

الم( الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار العاشورائية لشاعر أهل البيت   .گهندودا مهراب )عليهم السَّ
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18 
 

 
 عاشورا ىآوا

 نغمة عاشوراء

 

  نيسيد شاكر حسي 

  التركية 

 طهران -ريكه أ 

 الم(سَّ )عليهم الالكتاب عبارة عن مجموعة من القصائد املنظومة في مصائب ومناقب أهل البيت  

 .وشهداء كربالء

19 
 

 
 ربعينأ ز کربال تاأمحرم: پیام 

 من كربالء حتى األربعين :رسالة محرم

 

  هدأحمد زا ىكربالئ 

  التركية 

 طهران -فائزون  

 الم(سَّ )عليهم الالكتاب عبارة عن مجوعة من األشعار واللطميات العاشورائية لشاعر أهل البيت  

 كربالئي أحمد زادة.

20 
 

 
 ىبهشت ىهاشكوفه 

 أزهار الجنة

 يناصر أردبيل 

 التركية 

 هرانط -فائزون  

الم(الكتاب عبارة عن مجموعة من القصائد املنظومة في مدح ورثاء أهل البيت    .)عليهم السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2015112
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2015746


 هـ1437 لثانيشهر جمادي ا  ...................................................................................................................................................................................................  18

21 
 

 
 قيام جاويدان

 ةثورة الخالدال

 

  سيد حميد موسوي ميانجي 

  التركية 

 طهران -فائزون  

الم(العاشورائية لشاعر أهل البيت الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار   السيد  )عليهم السَّ

 حميد املوسوي.

22  

 
 قيام عشق

 ثورة العشق

 

  يسلمان مراد 

  التركية 

 طهران -فائزون  

الم(الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار الحسينية لشاعر أهل البيت   سلمان  )عليهم السَّ

 ي.مراد

23  

 
 نويد ىنوا

 نغمة البشرى 

 

  يدبيلر سال أ نويدا 

  التركية 

 طهران -فائزون  

الم(شعار الحسينية لشاعر أهل البيت الكتاب مجموعة من األ    .ىدبيلر سال أ نويدا )عليهم السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2015744


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

دةالع  لدى الجميع وِعبر وسائل متعّدِ
ً
واملواقع اإللكترونية من أهّم تلك ، بفضل العقل الم اليوم أصبح حاضرا

م لنا ما يتداول من أمور   أقص ى نقاط املعمورة، فيقّدِ
ً
دنا بكل ما يجري حولنا، بل يتجاوزه واصال الوسائل التي تزّوِ

ب في مجاالت الحياة املختلفة، من املعارف اإل ة، ة الحسينيَّ القضيَّ  نسانية، واألحداث والوقائع العاملية، ومنهاتتشعَّ

عدُّ من مهمَّ 
ُ
ة، والشيعة بشكل أخص.والتي ت  ات املسائل لدى اإلنسانية عامة، واملسلمين خاصَّ

 ة.بشأن القضية الحسينيَّ  - العربية والفارسية - رصده في املواقع اإللكترونية نعرض لكم ما تمَّ 

 

 

 

 

 أنشطة الجامع، وغيرها. االحتفاالت، الزيارات واألدعية، محاضرات إسالمية، املرثيات،محتوى املوقع: 

 يد فاضل الحسيني امليالنيبقلم: الس

 
ُ
ن الكاتب سيرة أ الم(البنين  مّ بيَّ  نسبها واسمها وزواجها وشخصيتها  )عليها السَّ

ً
 وفاتها ومكان قبرها.و مبينا

 

    

 
 

 .قضايا العالم اإلسالمية والجماعة، ، مضيف أهل السنّ ميةمحتوى املوقع: األخبار، امللتقيات الدعوية واإلسال 

 بقلم: غير موجود

الم(ن قتل الحسين َم  ستفاد منها أّن ذكر الكاتب عدة وثائق يُ   منها: ،هم شيعته من أهل الكوفة )عليه السَّ

  تض ى مطهري مر 

 ، الذين قتلوا اإلمام الحسين هم شيعته وأّن  ،الكوفة كانوا من شيعة علي وال ريب في أّن قال: 
ً
فنحن : وقال أيضا

  ،ة من هذه الناحيةة مهّم هذه القصّ  سبق أن أثبتنا أّن 
ً
مقتل الحسين على يد املسلمين بل على يد  بأّن  وقلنا أيضا

 
ً
 .امللحمة الحسينية ى وفاة النبي ألمر محير ولغز عجيب وملفت للغايةفقط عل الشيعة بعد مض ي خمسين عاما

 كاظم اإلحسائي النجفي 

 قال: 
ّ
هم من أهل الكوفة، ليس فيهم شامي وال إن الجيش الذي خرج لحرب اإلمام الحسين ثالثمائة ألف كل

  ،حجازي وال هندي وال باكستاني وال سوداني وال مصري وال أفريقي
ّ
معوا من الكوفة، قد تّج  هم من أهلبل كل

 .89عاشوراء ص  ىقبائل شتّ 

 محسن األمين 

  ثّم قال: 
ً
أعيان  غدروا به، وخرجوا عليه، وبيعته في أعناقهم، فقتلوه بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا

 .26:1الشيعة

http://burathanews.com/
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الم( ة البقيعالبقيع، أئّم أخبار  محتوى املوقع:  ، الصحابة في البقيع، وغيرها.)عليهم السَّ

 بقلم: غير موجود

الم(ها طلبت من أمير املؤمنين إّن  تسمية بهذا االسم، فقال:الذكر الكاتب سبب    )عليه السَّ
ّ

ناديها باسمها املتطابق  يأال

الم(يسة األولى سيدة البيت والكون فاطمة الزهراء مع اسم القّدِ  لكيال ترتسم  البنين أمّ فأطلق عليها لقب  )عليها السَّ

الم(مالمح الحزن الدفين فوق شفاه وعيون أبناء زوجها علي أمير املؤمنين   .)عليه السَّ

 جي بل باعتبار االنتخاب، وهللا رزقها بعد ذلك بأربعة أوالد.ال باعتبار االنطباق الخار وهذه التسمية 

 

 

 

 

 ة، وغيرها.محتوى املوقع: اإلصدارات السمعية واملرئيات، اآليات الحسينية، املقاالت والدراسات الحسينيّ 

 بقلم: محمد الكاظمي

 وفي مقام اإلجابة بّين الكاتب ،الرياء في الشعائر واملآتم الحسينّية حول حكم املقال معقود لإلجابة على تساؤل 

 
ّ
 أمام مرأى الناس وبين كونه رياًء، فليس كل تظاهر هو رياء مبطل للعأن

ً
مل، ه ال تالزم بين أن يفعل اإلنسان عمال

وأشار إلى رجحان إظهار الحزن ، ل بقصد إراءة الناس ال هلل تعالىبل الرياء أمر قلبي، وذلك بأن يأتي اإلنسان بالعم

الم( ه في قضية اإلمام الحسينهوما شاب من خالل النصوص الشريفة العديدة اآلمرة بإظهار الحزن والجزع  )عليه السَّ

المعلى أبي عبد هللا الحسين   .، وبالتباكي عليه()عليه السَّ

 

 

 
                   

الم(عاشوراء الحسين  محتوى املوقع:  ، كلمات القصائد الحسينية، الصوتيات واملرئيات، وغيرها.)عليه السَّ



 بقلم: غير موجود

الم(سين الصراحة في تصرفات اإلمام الحن الكاتب خصلة بيَّ  الم)فاإلمام  ،في القول والسلوك )عليه السَّ  (عليه السَّ

 فيه أي  طوال حياته لم
ً
 إيخادع، ولم يسلك طريقا

ّ
ما سلك الطريق الواضح الذي يتجاوب وضميره الحي، لتواء، وإن
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 على ذلك.  موارده دينه وخلقه، وذكر ما ال يقرّ  فابتعد عن كّل 

الم( في تقييمه يزيد حينما طلب منه البيعة حيث قال األول: ويزيد فاسق، فاجر، شارب الخمر، قاتل  :)عليه السَّ

 .النفس املحرمة، معلن بالفسق والفجور، ومثلي ال يبايع مثله

الم( ء الطريق بمقتل سفيره مسلم بن عقيلملا خرج إلى العراق، ووافاه النبأ املؤلم وهو في أثنا الثاني: ، )عليه السَّ

الم( حيث قال . فتفرق عنه ذوو األطماع، وبقي فمن أحب منكم االنصراف فلينصرف، ليس عليه ذمام  :)عليه السَّ

 معه الصفوة من أصحابه.

الم(ومن ألوان تلك الصراحة أنه  الثالث: عاشر من املحرم، جمع أهل بيته وأصحابه في ليلة ال )عليه السَّ

 
ّ
 بأن

ً
 صارحهم بذلك ليكونوا على بصيرة وبينة من أمرهم.فن كان معه ه ُيقتل في غد، وُيقتل جميع َم فأحاطهم علما

 

 

 
 

 والثقافة، وغيرها.العالم اإلسالمي، العتبات واملزارات املقدسة، اإلعالم الشيعي، الفن  محتوى املوقع:

 بقلم: غير موجود

حيث ورد عن اإلمام الصادق  الطين أو التربة الحسينية لالستشفاء ذالروايات التي تحدد مكان أخالكاتب ذكر 

الم( الم(إن في طين الحائر الذي فيه الحسين :  )عليه السَّ   شفاء من كّل  )عليه السَّ
ً
إذ تتحدث ، خوف من كّل  داء، وأمانا

. 25هذه الروايات بدًء من أقرب األماكن إلى القبر الطاهر، حتى تنتهي إلى خمسة فراسخ، أي نحو 
ً
 كيلو مترا

 

 

 

 
الم(اإلمام الحسين ، الم()عليهم السَّ فضائل وسيرة أهل البيت  محتوى املوقع: الم(، شيعة أهل البيت )عليه السَّ ، )عليهم السَّ

 وغيرها.

 بقلم: غير موجود

الم(روايات املعصومين  ذكر الكاتب مجموعة من الم(عن فضل زيارة اإلمام الحسين  )عليهم السَّ  ، منها: )عليه السَّ

  الم(الباقر  اإلمامعن الم(لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين أنه قال:  )عليه السَّ  من فضل ملاتوا  )عليه السَّ
ً
 أشواقا

 .وتقطعت أنفسهم عليه حسرات

  الم(الباقر  اإلمامعن الم(مروا شيعتنا بزيارة اإلمام الحسين أنه قال:  )عليه السَّ إتيانه يزيد في الرزق  فإّن  )عليه السَّ

 .باإلمامة من هللا للحسين مؤمن يقّر  وإتيانه مفترض على كّل  ،ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء
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  الم( الصادق اإلمامعن الم(زوروا اإلمام الحسين أنه قال:  )عليه السَّ ن أتاه كل َم  ّن إف ،ولو كان كل سنة )عليه السَّ

 
ً
 .ةه غير جاحد لم يكن له عوض غير الجنّ بحّق  عارفا

  

 

 
 

 صدارات الكلية، وغيرها.إاألخبار، األقسام العلمية، التدريسيين، الخريجون،  محتوى املوقع:

 د علي صالح املحمداوي .بقلم: أ

 .27الكلية اإلسالمية الجامعة في عددها  صيام يوم عاشوراء دراسة تاريخية فقهية نشرته مجلة قال حول امل

 

 

 
 

الم( القرآن الكريم، ويبقى الحسين املوقع: محتوى  الم عليهم)، محمد وآل محمد )عليه السَّ ، املنبر الحسيني، (السَّ

 ، وغيرها.فرجه(تعالى ل هللا )عجَّ  اإلمام املهدي

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب األمور التي صبر عليها اإلمام الحسين  الم(بيَّ  حيث قال: ،وبين عظم هذه األمور التي صبر عليها )عليه السَّ

  لرزايا التي صبر عليهاأعظم ا
ّ
نكرة ونسبتها إلى أن

ُ
ه كان يرى انتقاض مبادئ اإلسالم، وكثرة وضع األحاديث امللفقة وامل

 رسول هللا 
َّ
م()صل

َّ
 ى هللا عليه وآله وسل

ّ
 أن

ً
الم( أبيه ه كان يسمع سّب ، ومن الدواهي التي عاناها أيضا واالنتقاص منه  )عليه السَّ

 
ُ
 .صبر على كل هذه الرزايا واملصائبيهم، فالطاغية زياد بإبادة شيعتهم واستئصال محبّ  مويين، وقيامعلى منابر األ

 

 بقلم: غير موجود

الم(اإلرادة في سيرة اإلمام املقال حول   بها قابل التي  )عليه السَّ
ّ
ب على مجريات قوى الشرك، واستطاع أن يتغل

الم(األحداث، وهكذا كان موقف سبطه الحسين   - ي الظالم والهاتك للحرمات، فأعلنفي وجه الحكم األمو  )عليه السَّ

بال تردد رفضه لبيعة يزيد بن معاوية، وانطلق إلى ساحات الجهاد بالرغم من قلة الناصر  - وهو اإلمام الحقيقي

لمة الباطل، هذا وقد احتشد بوجهه جيش الدولة ليرفع كلمة الحق في وجه الظاملين وأعوانهم، وليدحض ك

عن مواصلة املسير ألجل تحقيق األهداف السامية، وقد أعلن عن  ه وعتاده، فلم يخف ولم يتواَن ة بعسكر األمويّ 

  عزمه وتصميمه بكلمته الخالدة حيث قال:
ّ

ي ال أرى املوت إال
ّ
  سعادة، والحياة مع إن

ّ
  الظاملين إال

ً
 .برما

 

 بقلم: غير موجود

الم(البنين  ة مواقف ألمّ ذكر الكاتب عّد   :بها هذه املكانة العظيمة في الدنيا حازت نقلها عن التاريخ )عليها السَّ
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الم( : يوم زفافها إلى منزل أمير املؤمنيناألول املوقف  لب اإلذن في الدخول من تقف على الباب تط )عليه السَّ

الم( زينبو  الحسنين  ن من النساء اليوم تفعل ذلك؟فَم  ،لتكون لهم خادمة )عليهم السَّ

الم(: عندما الحظت الدموع والحزن في عيون أيتام الزهراء الثانياملوقف    )عليها السَّ
ّ
)عليه ما ناداها أمير املؤمنين كل

الم( الم( ا)عليهبها بلقب آخر حتى يظل اسم فاطمة فتطلب منه أن يلّق  .فاطمة السَّ  بالبتول الطاهرة. السَّ
ً
 مرتبطا

الم(ها في تعاملهم مع الحسنين ءب أبنا: نجدها تؤّدِ الثالثاملوقف  ى هم أبناء رسول هللا وتذكرهم بأنّ  )عليهما السَّ
َّ
)صل

م(
َّ
الم(م)عليهفكانت العالقة بين العباس والحسين  هللا عليه وآله وسل   ا السَّ

ّ
الفائق لإلمام  ه االحترامأكثر من عالقة أخوة إن

 
ّ
 ه لم يكن يخاطبه بأخي بل سيدي وموالي.املفترض الطاعة حتى أن

الم(الحسين  : ذوبانها في حّب املوقف الرابع والذي قدمت بين يديه أربعة أقمار ولم تسأل يوم دخول  )عليه السَّ

 
ّ

الم(  عن الحسينالناعي للمدينة إال  .فكانت الروح والنفس والولد فداء له )عليه السَّ

الم(: تعزيتها لزينب املوقف الخامس فقد  !حسيناه وا !ولداه وابعد السبي والعودة للمدينة بقولها:  )عليها السَّ

الم( أنساها فقد الحسين  فقد أبنائها. )عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم(البنين  أمّ  ذكر الكاتب ما حصلت عليه الم(ة من مقامات معنوية من خالل عرض كلمات األئّم  )عليها السَّ  :)عليهم السَّ

  الم(مقام الرضوان، وهو مقام رض ى املعصومين .عنها،  )عليهم السَّ
ً
 وهو مقام القرب اإللهي، وهو مقام عظيم جدا

 الم(حيث ذكر لنا اإلمام الرضا  ،مقام الدرجات العظمى إن سّرك أن تكون معنا في ن هذا املقام: ع )عليه السَّ

 .الدرجات العال من الجنان، فاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بواليتنا

الم(وقد شهدت السيدة زينب  الم(البنين  ألمّ  )عليها السَّ بهذا املقام بعبارة وردت عن لسان السيدة زينب  )عليها السَّ

الم(  .البنين شريكتنا في املصاب أمّ حيث قالت فيها:  )عليها السَّ

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب تعامل أم البنين  الم(بيَّ الم(مع أوالد أمير املؤمنين  )عليها السَّ  .بعد زواجها منه )عليه السَّ

 

 شيخ علي رّباني الخلخاليبقلم: ال

الم( البنين ذكر الكاتب يوم وسنة وفاة أمّ    )عليها السَّ
ً
 في ذلك على كتابين: مستندا

ف رفع هللا قال املصنِّ ه: تأليف العالمة السيد محمد باقر القرباغي الهمداني، وهذا نصّ  كنز املطالب :األول 

الم(زهراء شأنه: وكان مدار حديث الكساء املبارك بيت فاطمة ال ، وكانت وفاتها في الثالث من جمادي )عليها السَّ

الم()عليهما الثاني، وقد خلفتها في تربية الحسنين  البنين الكالبية، وقد توفيت بعد  فاطمة أمّ  أمامة بنت أختها، ثّم  السَّ

الم(مقتل الحسين  الم( بالبقيع بالقرب من فاطمة الزهراءفنت ودُ  )عليه السَّ ففي االختيارات عن األعمش ، )عليها السَّ

الم(قال: دخلت على اإلمام زين العابدين   .في الثالث عشر من جمادي الثاني )عليه السَّ

يقصد الثالث عشر من  - وفيه للبيرجندي والنص الوارد في هامشه ما يلي: وقائع الشهور واأليام: الثاني

 .عن األعمش .هـ64البنين الكالبية سنة  توفيت أمّ  -جمادي الثاني
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 بقلم: الشيخ صالح الكرباس ي

الم(املقال جواب عن سؤال حول أرض كربالء واختيارها لتحتضن جسد اإلمام الحسين  ه: هذا نصّ  )عليه السَّ

 لواقعة الطف األليمة التي وج سة اختارها هللا عزَّ أرض كربالء بقعة مباركة وأرض مقّد 
ً
 بطوليا

ً
ل ألن تكون مسرحا

 12/10/680هجرية، املوافق  61حدثت في يوم عاشوراء أي يوم الجمعة العاشر من شهر محرم من سنة 

تل في واقعة الطف األليمة سبط النبي املصطفى 
ُ
 ميالدية، وقد ق

َّ
م()صل

َّ
 ما)عليهاإلمام الحسين بن علي  ى هللا عليه وآله وسل

الم( الم(ثالث أئمة أهل البيت ، خامس أصحاب الكساء و السَّ أصحابه في أرض مع جمع من خيرة أبنائه و  )عليهم السَّ

 عن الدين اإلسالمي و كر 
ً
 .قيمهبالء دفاعا

)عليه ثت األحاديث الشريفة عن قدسية أرض كربالء وفضيلتها حتى قبل استشهاد اإلمام الحسين ولقد تحّد 

الم( ا وتحدثت عن وقائع كثيرة حصلت لكثير من األنبياء واألئمة وأولياء هللا على هذه البقعة عليها، كم السَّ

 الطاهرة من األرض.

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب أهّم   م)عليهبيت ية الصالة في حياة املسلم وذكر أفضل مصداق لتـأدية وإقامة الصالة وهم أهل البيَّ

الم( الم(وعرج على صالة اإلمام الحسين  السَّ في يوم عاشوراء وما تضمنته من معاني يمكن االستفادة منها في  )عليه السَّ

الم(لقد كانت صالة الحسين نشر معارف الصالة، ونقل قول الشهرستاني:  من أصدق مظاهر إخالصه هلل  )عليه السَّ

 .وتمّسكه بالشريعة

 

 

 

 

 أخبار، تقارير، مناسبات، مقاالت، أسئلة وأجوبة، وغيرها. محتوى املوقع:

 نىياتی درباره نهضت حسكتحت عنوان: ن

 بقلم: محمد فاضل استرآبادی

 استالم يزيد منصب الحكومة، وموقف اإلمام الحسين املقال عبارة عن محاضرات تناول فيها املحاضر كيفية

الم(  النزول في كربالء، وإذن اإلمام الحسين تجاه ذلك، وخروجه من املدينة إلى مكة ولقائه بجيش الحر ثّم  )عليه السَّ

الم( كما  ،اءكما تعرض إلى غسل الشهادة، وكيفية وقوعه بالرغم من عدم وجود امل ،ق عنهألصحابه بالتفرّ  )عليه السَّ

الم( ض إلى زواج القاسمتعرّ  الم(، والشهامة والنذالة في الحرب، واهتمام اإلمام الحسين )عليه السَّ ن آبالقر  )عليه السَّ

الم(وتعرض في آخر املقال إلى املواقف البطولية للعقيلة زينب  ،الكريم يوم عاشوراء ، وقضية منع املاء عن )عليها السَّ

الم(وحضور السيدة زينب  ،ودوافعها الم()عليه السَّ اإلمام الحسين  الم(على جثمان أخيها الحسين  )عليها السَّ  .)عليه السَّ
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الم)عمكتب أهل البيت  محتوى املوقع:  ، معرض الصور، الشيعة تجيب، الحجاب والعفاف، وغيرها.(ليهم السَّ

 ىيشعار عاشوراأو ن يّم البنأتحت عنوان:  -1

 نيا بقلم: عبد الكريم پاك 

الم( البنين أشار الباحث إلى الجانب األدبي عند أمّ  ال سيما أبيات الشعر املنسوبة لها بشأن أبنائها  )عليها السَّ

 إلى موقفها حينما
ً
جاء الناعي بمقتل أبنائها  الذين كانت لديهم مواقف بطولية في يوم عاشوراء، وتعرض أيضا

الم(واإلمام الحسين   كما ذكر الدور اإلعالمي والسياس ي البارز في أشعار أمّ  ،وحزنها وبكائها في مقبرة البقيع )عليه السَّ

الم(البنين   حيث قامت من خالل تلك األبيات بإيصال رسالة عاشوراء إلى أجيال املستقبل. )عليها السَّ

الم( نيالبن مّ أ ةتحت عنوان: فاطم -2  )عليها السَّ



 بقلم: محمد عابدی 

الم(ث الكاتب عن الزوجات الآلتي تزوجهن اإلمام علي تحّد  الم(بعد شهادة فاطمة الزهراء  )عليه السَّ حيث  )عليها السَّ

الم(تزوج اإلمام أمير املؤمنين  على الزواج من امرأة ولدتها الفحولة من العرب، بعد ذلك صمم  بأمامة، ثّم  )عليه السَّ

الم(البنين  وذكر قصة زواج أمير املؤمنين بأمّ  ض كما أشار إلى سيرتها وصفاتها وفضائلها وتعرّ ، وتاريخ ذلك )عليها السَّ

الم( إلى أبرز صفاتها التي هي عبارة عن الوفاء واإليثار واملواساة ألهل البيت  .)عليهم السَّ

 

 

 

 

 ت، األخبار، مرئيات، صوتيات، وغيرها.امقاالت، االستفتاء محتوى املوقع:

الم(نب يتحت عنوان: حضرت ز  -1  ؟بار سفر بستند ونهگـچ )عليها السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( دة زينبدة السيتناول الباحث تاريخ وال  تها على ض إلى رؤيا رأتها وقصَّ لقابها، وتعرّ أوشهادتها وأشهر  )عليها السَّ

 ها النبي األكرم جّد 
َّ
م()صل

َّ
الشواهد التي تدل على ذكاء السيدة الباحث وتأثر النبي لرؤياها، وذكر  ى هللا عليه وآله وسل

الم(زينب  الم(يات التي تدل على عبادة السيدة زينب وعلمها وفهمها، ونقل األحاديث والروا )عليها السَّ   ،)عليها السَّ
ً
وأخيرا

ن ما يتعلق برحيلها عن دار الدنيا وكيفيّ   ة وفاتها ومكان دفنها.بيَّ
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ل هللا تعالى فرجه( مام زمانإ ىتحت عنوان: دعا -2  ند كفرج دعا  ىربال براكبت ير مصكبعد از ذ همومنى ک ىبرا )عجَّ

 بقلم: غير موجود

تعالى ل هللا )عجَّ وهي الدعاء لإلمام الحجة  مكيال املكارم في فوائد الدعاء للقائمالباحث ينقل مسألة عن كتاب 

الم(بعد ذكر مصيبة سيد الشهداء  فرجه(  .)عليه السَّ

بتعجيل  فرجه(تعالى ل هللا )عجَّ  اب بهذا الشأن عن أحد أصحابه الصالحين أنه دعا لإلمام الحجةونقل صاحب الكت

 الفرج، فرأى اإلمام في املنام وهو يقول:
ّ
، يدعو لي بتعجيل الفرج ثّم  ،ي ألدعو للمؤمن الذي يذكر مصيبة جديإن

منها شهر محرم وضريح  فرجه(تعالى ل هللا )عجَّ وذكر بعض األزمنة واألمكنة التي يستحب الدعاء فيها لإلمام الحجة 

الم( اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

 

 

 

 

 أخبار، مقاالت، شعر، صور، تعزية، وغيرها. محتوى املوقع:

الم( نيمام حسإام يهداف قأتحت عنوان:  -1  ةعيش ىاز منظر علما )عليه السَّ

 بقلم: ملکی خوزانی مجید

الم(ض الباحث إلى أهداف ثورة اإلمام الحسين تعرّ   وآراء علماء الشيعة في ذلك وتلك األهداف كما يلي:  )عليه السَّ

 الشهادة. الهدف األول:

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر. الهدف الثاني:

 عزة النفس والغيرة الدينية. لهدف الثالث:ا 

 .نبذ بيعة يزيد الهدف الرابع: 

الم(ذكر الباحث مراحل ثورة اإلمام الحسين  ثّم  في ظل أهدافه اإللهية الرفيعة وذكر أن نبذ البيعة هي  )عليه السَّ

املنافق يوم عاشوراء،  والخطوة الثالثة فضح الحزب ،والخطوة الثانية اإلعالن عن ذلك ،الخطوة األولى لثورته

  واستنتج من ذلك أّن 
ّ
الم(ها تصب في الهدف النهائي لإلمام الحسين األهداف املتقدمة كل وهو الكشف عن  )عليه السَّ

 ة وبيان الوجه الحقيقي لهم.نفاق بني أميّ 

 در زنده نگه داشتن عاشورا (المعليهم السَّ ) طهارأ ةئّم أره يتحت عنوان: س -2

 سماعیلإبقلم: نساجی زواره 

الم(ة األطهار ض الباحث في هذا املقال إلى سيرة األئّم تعرّ    )عليهم السَّ
ّ
خذوها إلحياء هذه والطرق العملية التي ات

تيم على ولون التعالنهضة والحفاظ عليها من التحريفات بالرغم من وجود األمويين والعباسيين الذين كانوا يحا

 .هذه النهضة بطريقة وأخرى 

 ويمكن تلخيص هذه املواقف والسيرة العملية في األمور التالية:
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  الناس على إقامة املآتم وإقامة أهل البيت 
ُّ
الم( م)عليهحث  .ملجالس العزاء والحزن  السَّ

 ترتب الثواب الجزيل ملن يقيم املآتم. 

  الم(خالل ممارستهم االهتمام بالبكاء واإلبكاء، وذلك من ومن  للبكاء أنفسهم وحث الناس على ذلك )عليهم السَّ

الم( خالل ذكرهم بكاء جميع الكائنات على مصاب أبي عبد هللا  .)عليه السَّ

  الم(تشجيع الشعراء على إنشاد الشعر والرثاء، وما أن رجع أهل البيت دينة حتى بدأ من الشام إلى امل )عليهم السَّ

 .نشاد الشعر كابن حذلم والكميت األسدي والحميري ودعبل الخزاعيإء، و الشعراء بالرثا

 الشيعة على زيارة قبر اإلمام الحسين 
ُّ
الم( حث  .)عليه السَّ

الم(ن يمام حسإصحاب أ ى به عهد واستوار  ىعنوان: وفاتحت  -3  در شب عاشورا )عليه السَّ

 مؤذن جامی يهادد بقلم: محم 

الم(املقال في بيان وفاء أصحاب اإلمام الحسين   الم(واختباره لهم، وخطبة اإلمام الحسين  )عليه السَّ  )عليه السَّ

)عليه ألصحابه ليلة عاشوراء، وشرح وتوضيح لهذه الخطبة، كما تعرض إلى جواب األصحاب لإلمام الحسين 

الم( عن ثباتهم وشجاعتهم ودراسة بعض األقوال املشهورة غير الصحيحة، كما تناول شعر اإلمام  ئينب الذي السَّ

الم(الحسين   ها اإلمامشرح مختصر لذلك، ونقَل الرؤيا التي رآمع ه ألخواته وزوجاته ليلة عاشوراء ووصيت )عليه السَّ

الم(الحسين   ل الرؤيا إلى حقيقة يوم عاشوراء.شرح وتوضيح لنصها، وتحو مع ليلة عاشوراء  )عليه السَّ

 





 

 

  

  





 









 

 

 

 

 

 





 

 للرقي والنضوج لتأمين تكامله، فاحتاج اإلنسانا كان الذهن اإلنساني توَّ مَّ ـل
ً
تالقح أفكاره مع اآلخرين إلى  اقا

لم واملعرفة لتبادل األفكار عقد لقاءات أهل العإلى  لذا احتيج ،ليقف على ما يصبو إليه وما يمكن له أن يعطي

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

ومن هذا املنطلق تبلورت فكرة عقد الندوات واملؤتمرات العلمية وأخذت باالتساع والتطور مواِكبة تقدم 

 علوم جديدة.إلى  فالعلم وحاجة الناس للتعرّ 

ت العلمية الخاصة بالقضية الحسينية وقد أخذ قسم الرصد واإلحصاء على عاتقه رصد الندوات واملؤتمرا

 والتي تعقد في أروقة العلم واملعرفة.

 

 معة املصطفى بحضور حشد من العلماء واملثقفين، أقامت جا
َّ
م()صل

َّ
  ى هللا عليه وآله وسل

ً
العاملية في لبنان مؤتمرا

 تحت عنوان
ً
الم(مؤتمر اإلمام الحسين  :علميا )صلى هللا افتتحه ممثل املصطفى  ،نهضة حياة وإحياء دين - )عليه السَّ

م(
َّ
 عن في لبنان الشيخ الدكتور علي رضا بي نياز،  عليه وآله وسل

ً
 موجزا

ً
)عليه حركة اإلمام الحسين وقد عرض عرضا

الم(  بداية أعمال املؤتمر بمحاوره املختلفة. السَّ
ً
 ومبادئها وأهدافها، معلنا

 املحور األول:

الم(جلسة املؤتمر األولى حملت عنوان: اإلمام الحسين  حيث حاضر  ،مقاربات وجودية -وشهادته  )عليه السَّ

لوم اإلنسانية في جامعة املعارف األستاذ الدكتور هادي فضل هللا في مقاٍل حول اإلمام عميد كلية األديان والع

الم(الحسين   .الكامل والتجربة الدينية الكاملةأنموذج اإلنسان  )عليه السَّ

الم(وحول فلسفة حركة اإلمام الحسين  والبعد الفطري فيها حاضر معاون عميد كلية األديان والعلوم  )عليه السَّ

ن تمايز الثورة الحسينية عن غيرها من الثورات اإل نسانية في جامعة املعارف الدكتور كمال لزيق، الذي بيَّ

 .نسانيةاإل

 .إشكالية الحياة بين املوت والقتل في سبيل هللا -وتحت عنوان: شهداء كربالء 

 حاضر أستاذ السطوح العليا في جامعة املصطفى 
َّ
م()صل

َّ
املية الشيخ الدكتور أكرم بركات، الع ى هللا عليه وآله وسل

 أقسام الشهادة والشهودالذي تناول حيثية الحياة في مفهوم الشهاد
ً
 .ة، مبينا

واختتم األستاذ في جامعة املصطفى الشيخ لبنان الزين املحور األول من املؤتمر بمحاضرة حول الُبعد 

الم(الوجودي في زيارة املعصوم  قيقة الوجودية الكامنة في فعل الزيارة بما هو فعل ، لجهة الكشف عن الح)عليه السَّ

زماني ومكاني له صورته الظاهرية من أنماط قولية وممارسات عملية، وبما هو شعيرة عبادية تشريعية تتكئ على 

 حقيقة تكوينية وجودية ينشدها الزائر وينجذب إليها بتكوينه الفطري والوجودي.
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 املحور الثاني:

 .الفهم الثقافي إلى أداء الشعائر تحت عنوان: كربالء من

 كانت الجلسة الثانية التي عرض في بدايتها رئيس لجنة القرآن والحديث في جامعة املصطفى 
َّ
ى هللا عليه وآله )صل

م(
َّ
 رؤية محمود أيوب إلى التراث املروي عن  وسل

ً
العاملية الشيخ محمد زراقط عنوان: األلم الخالص ي، متناوال

 
ً
 أوجه التفاوت بين النظرية املسيحية، وبين واقعة  - بعد شرح النظرية -عاشوراء، متدرجا

ً
في نقد املقال، مبينا

الم( عاشوراء وشخص اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

الم(وحول إشكالية الثأر بين الحسين  حاضر األستاذ في الجامعة اللبنانية  فرجه( تعالى ل هللا)عجَّ واملهدي  )عليه السَّ

 معنى الثأر الوارد فوجامعة املعا
ً
 حقيقته وفلسفتهرف الشيخ الدكتور محمد شقير معالجا

ً
 .ي النصوص، شارحا

 كما حاضر بعدها األستاذ في ممثلية املصطفى 
َّ
م()صل

َّ
العاملية الشيخ سامر عجمي حول حقيقة  ى هللا عليه وآله وسل

 بكاء النبي 
َّ
م()صل

َّ
الم()عليعلى اإلمام الحسين  ى هللا عليه وآله وسل  .ه السَّ

 ليختم بعدها األستاذ في ممثلية املصطفى 
َّ
م()صل

َّ
العاملية الشيخ غسان األسعد املحور الثاني  ى هللا عليه وآله وسل

 .ر بين الطقوسية واإلصالح والنهوضبمحاضرة حول أداء الشعائر الحسينية في الواقع املعاص

 :املحور الثالث

الم( الذي تصدره عنوان: ثورة اإلمام الحسين  .من التأسيس النظري إلى اإلصالح والتغيير )عليه السَّ

 حول منهج ثورة اإلمام 
ً
فكان الكالم لألستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف طباجة الذي قدم بحثا

الم(الحسين   .اإلصالح والتغيير االجتماعيان - )عليه السَّ

 املصطفى جامعة كما تناول األستاذ في 
َّ
م(ى هللا ع)صل

َّ
 حول قيام  ليه وآله وسل

ً
الشيخ األسعد بن علي قيدارة مقاال

الم(اإلمام الحسين    )عليه السَّ
ً
 .نظرية الثورة في الفكر اإلسالمي وفقه الثورة، مقاربا

وفي محاولة الستكشاف السنن القرآنية التي انعكست على الثورة الحسينية، اختتم األستاذ في جامعة 

الم(بالني املحور الثالث بمحاضرة حول حركة اإلمام الحسين املصطفى الشيخ حسين الس  في سياق سنن )عليه السَّ

 .التغيير في القرآن

 :الجلسة الثانية

الم(تحت عنوان: ثورة اإلمام الحسين  من التأسيس النظري إلى اإلصالح والتغيير كانت الجلسة الثانية  - )عليه السَّ

حث واملحقق اإلسالمي واألستاذ في الحوزة العلمية الشيخ كاظم ياسين، من املحور الثالث حيث حاضر فيها البا

 في دراسته البعد اإلداري للثورة الحسينية 
ً
 .جهة والتحديات والفرص والتهديداتإدارة املوا -متناوال

عبد وفي قراءة للخطاب الحسيني وأثره في تغيير واقع األمة، كان الكالم مع الباحث اإلسالمي الشيخ الدكتور 

الم(القادر ترنني، حيث أجاب عن سؤال مطروح في كيفية قراءة الحسين  وفي خصوص الخطاب ، )عليه السَّ

الم(السياس ي ألنصار اإلمام الحسين  ، حاضر رئيس لجنة الفلسفة والكالم السيد علي املوسوي، الذي )عليه السَّ

 في الظاهرة الحسينية، وهو الذي تمثل بأنصا
ً
 متميزا

ً
ر اإلمام من جهة ثباتهم، ووضوح رؤيتهم، شرح عنصرا

واختتم املحور بمقال حول ثبات املوقف وإرادة التغيير في كربالء، قدمه ، ونضجهم في التعامل مع األحداث

 نقل تجربة كربالء إلى الحاضرخليل رزق هادالشيخ الباحث واألستاذ في الحوزة العلمية 
ً
 .فا
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سم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية أعلن مركُز العميد الدولي للبحوث والدراسات التابع لق

هـ عن حزمة من مشاريعه البحثية املخطط لها واملنجزة 1437جمادى اآلخرة  29املقدسة بعد ظهر يوم الجمعة 

 والتي هي في طور اإلنجاز.

شاريع ليه من نسب إنجاز، لكون هذه املإمشروع والتعريف به وبيان ما وصل وتم إعطاء شرٍح موجز عن كل 

جري هذا اإلعالن من أجل التعريف بها وتسليط الضوء عليها. هي بالفعل قد تّم 
ُ
 االنتهاء منها وأ

 

هـ على قاعة 1437جمادى اآلخرة  25 اختتمت مساء أمس الثالثاء

سة فعاليات مهرجان النهج ابعة للعتبة الحسينية املقّد مدينة الزائرين الت

ى التوالي السينمائي لألفالم القصيرة بدورته الثانية وللسنة الثانية عل

 من ف 191بمشاركة أكثر من 
ً
ين وبحضور مجموعة من الفنان ،دولة 22لما

 .واملخرجين من مختلف الجنسيات

 هو األول من نوعه في سياق ا انيميشنوتم عرض 
ً
 مسنا

ً
ملهرجانات الدولية، حيث حمل البساط الطائر رجال

 إلدارة مهرجان  الرحالبأزياء تاريخية لقب بـ
ً
يظهر  ، ثّم النهجليضع أولى خطوات قدميه في كربالء، متجها

 من الشاشة السينمائية الكبيرة نفسها ليتحدث مع الحاضرين بطريقة مباشرة وفكاهية وبطرح األسئلة 
ً
مباشرة

كبار الفنانين املشاركين، أمثال الفنان محمود أبي العباس، واملخرج خالد الزدجالي، ومدير مهرجان  على

 .ظة، وغيرهماألمير أبا اإلسكندرية السينمائي

للمخرج محمد نوري  رجال هللاللمخرج حيدر فهد من أميركا، و الحسين هنا وهناكلمين هما عرض ف ثّم 

 .ألول بجلسة نقدية لألفالممن العراق، لُيختتم اليوم ا

 السينمائي الدولي الذي انطلق بدورته الثان النهجُيذكر أن مهرجان  
ً
لى إية خاص باألفالم القصيرة إضافة

املشاركات باألفالم الوثائقية والروائية، وُيقام برعاية مجموعة قنوات كربالء الفضائية وبدعم من األمانة العامة 

 ة.سللعتبة الحسينية املقّد 

 

https://alkafeel.net/ar-news/images/main/1d8b3564c685c1b890d58b1375f7895d.jpg
https://alkafeel.net/ar-news/images/main/1d8b3564c685c1b890d58b1375f7895d.jpg
https://alkafeel.net/ar-news/images/attach/3990-7f4a45254485437f5db8ea.jpg
https://alkafeel.net/ar-news/images/main/1d8b3564c685c1b890d58b1375f7895d.jpg
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التخصصية في النهضة الحسينية ضمن سلسلة الندوات العلمية التي تقيمها مؤسسة وارث األنبياء للدراسات 

قيمت الندوة العلمية السابعة عشرة تحت عنوان:
ُ
الشعائر الحسينية بين الواقع الـُمعاش والطموح املنشود،  أ

، في 5/4/2016باالشتراك مع كلية التربية للبنات/قسم التاريخ، يوم الثالثاء 
ً
م، الساعة العاشرة والنصف صباحا

 اشتملت الندوة على محورين: ، ة للبناتعة الحوراء/ كلية التربيقا

: كان لرئيس مجلس اإلدارة في مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية الشيخ األول 

 قيصر التميمي، تحت عنوان: الحركة اإلصالحية في الشعائر الحسينية.

اء في ذلك، وما ينبغي عمله واتباعه من وقد بحث فيه الحركات اإلصالحية في الشعائر الحسينية ودور العلم

 أجل استقطاب الجماهير نحو القضية الحسينية من خالل صبغ الشعائر بصبغة دينية ناصعة.

: كان للدكتور هادي عبد النبي التميمي األستاذ املساعد في الكلية اإلسالمية الجامعة، تحت عنوان: الثاني

اول فيه نشأة الشعائر الحسينية وجذورها التي تستسقي منها وقد تن جذور التاريخية للشعائر الحسينيةال

 ديمومتها عبر الحقب الزمانية املتأخرة عن الواقعة األليمة.

 وقد تبلور من تلك الندوة القيمة التوصيات التالية:

  مواصلة الدراسات الدينية التخصصية في هذا املجال.ضرورة 

  مراعاة االختصاص الديني، واجتناب التعويم و 
ّ

خرى، إال
ُ
املسألة   بما ينفع في تحريرالخلط باالختصاصات األ

.
ً
 وموضوعا

ً
 وحكما

ً
 الشرعية مفهوما

 .املحافظة على الجوانب املوضوعية والعلمية في املسائل التي نسعى إلصالحها 

 قدر املسؤولية في الحفاظ على الدين وتشييد أركانه. أن نكون على 

  ل هذه املوضوعات الحساسة.الجرأة الكافية لدراسة مث نمتلكأن 

 خرى. ضرورة
ُ
 اإلسهام في الكتابة حول هذا املوضوع إليجاد دراسات إنسانية حيادية بعيدة عن األدلجة والتأثرات األ

 وقد شارك الحاضرون من أساتذة وفضالء بمداخالتهم العلمية حول البحوث املطروحة في الندوة.

ل مؤسسة وارث األنبياء لألساتذة املحاضرين وعمادة كلية بَ قِ  تقديم الدروع التكريمية من وفي الختام تّم 

يمة.
َ
 التربية للبنات واللجنة التحضيرية التي ساهمت في إنجاح هذه الندوة العلمية الق

من الشيخ قيصر  مت عميد كلية التربية للبنات الدكتورة إيمان الحلو شهادة تقديرية لكّلٍ ومن جانبها قّد 

 .ي عبد النبي التميميوالدكتور هادالتميمي 



 





 

 

 

الم( البيتأهل  ةجنّ  مؤسسة أقامت  ليما بجمهورية باماكو في )عليهم السَّ

الم( )عليها الزهراء والدة بمناسبة احتفالية  مجلة ل أوّ  بوصول  محتفية ،السَّ

 البيتأهل  أتباعإلى  العراق في سةاملقّد  العتبات من الفرنسية باللغة ناطقة

الم(  .الفرنسية باللغة الناطقة األفريقية الجمهورية هذه في )عليهم السَّ

الم()عليهم ال البيتأهل  ةجنّ  مؤسسة منسق وقال  أقمنا ديالو: أمادو سَّ

الم( الزهراء فاطمة دةالسيّ  والدة بمناسبة مباركة احتفالية  بالتعاون  )عليها السَّ

  مالي، فياإلسالم  وخدمة املواصلة وكالة في األخوة مع
ً
 السنة هذه ولكن ،عظيم شرف املناسبة هذه إحياء أّن  مبينا

)عليهم  البيتأهل  أتباعإلى  العراق في سةاملقّد  الحسينية العتبة نم ثقافية دينية مجلة ل أوّ  بوصول  املناسبة تميزت

الم(  ، مالي في السَّ
ّ
: أن

ً
الم( البيتأهل  ثقافة نشر سبيل في التعاون  زيادة ونرجو الخطوة، بهذه سعيدون  ناموضحا  )عليهم السَّ

الم( الحسين اإلمام مبادئ سيما وال  .عاشوراء في املباركة ونهضته )عليه السَّ

 في تصدر الفرنسية باللغة الحسينية النهضة مجلةأن  الطالقاني: صباح املجلة تحرير رئيسذكر  جانبه نم

  األخرى، املدن وبعض باريس العاصمة نطاق ضمن وتوزع فرنسا
ً
 البيتأهل  أتباع قبل من املتكررة للطلبات ونظرا

الم(  مالي، جمهوريةإلى  املجلة هذه من كمية إرسال تم قد بالفرنسية الناطقة األفريقية الدول  بعض في )عليهم السَّ

الم( البيتأهل  ثقافة نشر سبيل في الظروف، تحسن مع األنشطة هذه من باملزيد ونأمل  نهضة ومفاهيم )عليهم السَّ

الم( الحسين اإلمام  .السمراء القارة أرجاء كافة في )عليه السَّ

 وتعمل الدولية بتنسيق اإلعالم والعالقات تعنى سةاملقّد  الحسينية العتبة في اإلعالم الدولي شعبة أن ذكريُ 

 ، هي:لغات بسبع فصلية دينية ثقافية مجالت إصدار على

طبع حيث، الفارسية ،األوردو، التركية، األملانية، الفرنسية، اإلنجليزية، العربية
ُ
 كّل  وتوزع اإلصدارات هذه ت

 .بها املعنية الدول  حسب

 

 إلنتاج فرنس ي، بريطاني عمل فريق سةاملقّد  الحسينية العتبة إعالم قسم في شعبة اإلعالم الدولي تستضيف

 .العراق من منتخبة مناطق وفي كربالء في والسياسية واألمنية والثقافية االجتماعية األوضاع عن وثائقي فلم

 إعالمية وشخصيات وفود الستضافة برنامج على تعمل الحسينية العتبة في ولياإلعالم الد شعبة أّن  ذكريُ 

  وثقافية، ودينية
ّ
  للعراق املشرق  الوجه توضح التي الحقائق على مباشرة العهاواط

ً
 ما أّن  إلى هوتنبّ  وحضارة إرثا

  العراقيين بين مواجهة هو عنف من يدور 
ً
 .اإلرهاب وبين جميعا

 

 دائرة كرمت لندن البريطانية العاصمة في نظيره قل ثقافي حدث في

 أبريل من األول  الجمعة مساء جرى  بهيج حفل في الحسينية املعارف

 .جامعات وأساتذة حثينوبا علماء من معها واملتعاونين العاملين م،2016
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 فاطمة العاملين نساء سيدة والدة ذكرى  بمناسبة ةاألحبّ  عنوان: ملتقى تحت أقيم الذي الحفل خالل وجرى 

الم( الزهراء  ألكثر والشكر التقدير دروع منح الحسينية، املعارف دائرة مجلدات من املائة الجزء وصدور  )عليها السَّ

 صادق محمد الدكتور  ومؤلفها الحسينية املوسوعة راعي بنفسه مهاقّد  وعلمائية، علمية شخصية ثالثين من

  الكرباس ي،
ً
كرمون  بذلها التي الطيبة بالجهود منه عرفانا

ُ
  ثالثين خالل امل

ً
 التي الحسينية املوسوعة عمر من عاما

 .مجلد تسعمائة نحو مجموع من ُعشرها اآلن حتى منها صدر
 

 

 

 

 

 

 

 من الشبابي فتية تجارب عتجّم  مع وبالتعاون  سةاملقّد  الحسينية للعتبة العامة األمانة لدن من كريمة برعاية

 للفن عالم في العتبة الحسينية املقّد محافظة البصرة، افتتح مركز رعاية الشباب التابع لقسم اإل 
ً
سة معرضا

 ملسات م، املعرض الذي حمل عنوان5/4/2016التشكيلي في منطقة ما بين الحرمين الشريفين الثالثاء املوافق 

  18 من أكثر مشاركة شهد بصرية
ً
  فنانا

ً
  40 من أكثر وعرض البصرة محافظة من شابا

ً
 مختلفة بمواضيع عمال

 .أيام بعةأر  ةملّد  ويستمر

 

ْمَنــــــــــــــــــــــُع 
َ
ــــــــــــــــــــــا األ  َضــــــــــــــــــــــِرْيُحَك َمْفَزُعَن

 

  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــْدف

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــٍة ت

َ
اِزل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــلُّ ن

ُ
 ُع ِبـــــــــــــــــــــــــــِه ك

 

ــــــــــــــ
ْ
ِق ـَوَباُبــــــــــــــَك ِلل

ْ
ل
َ
َجــــــــــــــاةِ خ ــــــــــــــاُب النَّ   َب

 

عُ   وَّ  ِبُعْرَوِتـــــــــــــــــــــــــــــــــِه الـــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ
ُ
لـــــــــــــــــــــــــــــــــوذ

َ
 ت

 

ْضـــُل ُيْنَمـــ
َ
ْضـــِل َوالف

َ
بـــا الف

َ
ــــَك ـأ ْيـ

َ
 ى إل

 

  
ْ
ل
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــَت أِل

ْ
ن
َ
أ
َ
 ِه َمْنَبــــــــــــــــــــــــــــــُع طاِفــــــــــــــــــــــــــــــف

 

ا ِلـــــــــــَواَك 
َ
ِ َهــــــــــذ

ّ
ــــــــــف

َّ
ــــــــــَل الط

َ
 َوَيــــــــــا َبط

 

ـــــــــــــــــــــُع  
َ
ٍة ُيْرف

َ
ـــــــــــــــــــــاِهق

َ
ـــــــــــــــــــــّلِ ش

ُ
ــــــــــــــــــــى ك

َ
 َعل

 

ة تزين شباك بطل لي كانت لفترة ليست بالقليالقصيدة الت ةمن عينية السيد الهاشمي وبقيهذه األبيات 

الم( العلقمي أبي الفضل العباس ولخصوصيتها ومن أجل املحافظة على النسق الخطي والتصميمي  ،)عليه السَّ

للشباك الجديد فقد تمت إعادة خطها وتصنيع كتائبها من جديد لُتثبت على الشباك الجديد لضريح أبي الفضل 

الم( العباس مع إضافة خمسة أبيات أخرى لنفس الشاعر وبنفس الوزن والقافية بما  ،بُحلة جديدة )عليه السَّ

الم( يتالءم مع األبيات املتقدمة وموضوعها في قصيدته لرثاء املولى أبي الفضل العباس ضيفت )عليه السَّ
ُ
، كذلك أ

 بد الستار الحسني.أربعة أبيات أخرى من ضمنها البيت الذي يؤرُخ إنجاز عمل الشباك، للسيد الشاعر ع
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 هاإنّ  :غراندي ليزالعراق  في املتحدة لألمم العام األمين ممثلة قالت

 اإلمام حرم دخلت أن بعد الكبير والسالم الشديد بالتواضع تشعر

الم( الحسين  اإلمام ملتحف زيارتها خالل كربالء، وأضافت في )عليه السَّ

الم( الحسين  )عليه السَّ
ّ
  كبير لشرف ه: أن

ً
 املقدس املكان هذا أزور أْن  جدا

 .يتهوأهّم  بقدسيته أجمع العالم له يشهد الذي

 

 هيئة مع تفاهم مذكرة لتوقيع سةاملقّد  الحسينية العتبة تستعد

 إلدارة وكربالء إيران بين التعاون  توسيع إلى تفض ي إيران في والزيارة الحج

 .دولية معايير وفق املليونية الزيارة

 كربالء مركز وأعضاء إدارة جمع الذي اللقاء عقب ذلك ويأتي

 مهدي الدكتور  والزيارة الحج أبحاث معهد رئيس مع والبحوث للدراسات

 املذكرة تفعيل آلية اللقاء خالل الجانبان املذكرة، وناقش بنود لبحث له، املرافق والوفد املوسوي  زاده علي

 الزائرين. شؤون إلدارة دوليين بخبراء واالستعانة

 

  األمين، روح حسن اإليراني الفنان إبداع من اللوحة
ُ
 ّفِ ن

َ
 بتقنية تذ

 حد على والباردة الحارة األلوان من بمزيج الكانفاس قماش على الزيت

الم(لعباس سواء، تتناول شخصية أبي الفضل ا ، سعى الفنان )عليه السَّ

 الجمالية خبرته تكريس خالل من الرسمة وموضوع ذاته بين للمزج فيها

 بين االندماج من معينة أظهر حالة حيث املتراكمة، الفنية وثقافته الواقعة تأريخ على اطالعه بسعة اكتسبها التي

  أحداثها ومتابعة اللوحة في للغور  وتدفعه القارئ  تشد اللوحة أجزاء
ّ
 .إرادي ال بشكل بها روالتأث

  اللوحة هذه في نلمس
ً
 معرفية باستجابة مزدوج أدائي كفعل والخيال، الواقع بين املوجه التمازج من نوعا

 فرضته التي العقل سلطة وإظهار معرفي مستوى  في بناءات عن للكشف الديني التعبير باستلهام متمثل ووجدانية

 وأحاسيس. واقعية وأشكال صور  من عنها نتج وما ةيّ التخيل الفنان رؤيا طبيعة

  وجود نلمس الوقت نفس وفي
ّ
 أجزائها، وتصميم تشكيل إدارة في بالوعي متمثل اللوحة صميم في عقلي لتدخ

 
ً
 وثقافته نفسه في الكامن الخيال في التمعن في واالستغراق الرسام لذات لتأّم  فيه مستقل عالم عن بذلك كاشفا

 بالرماح صلةمتّ  تعبيرية صفة لألشكال أعطى امّم  ريخي،التأ املأساوي  الحدث بهذا املتمثل اقعبالو  املمتزجة

الم( الحسين اإلمام استشهاد في املوضوع بجوهرية يرتبط الظاملون والذي يحملها التي والخناجر والسيوف  .)عليه السَّ

 منفرد جمالي شكل توليد في االنطباع رةقد على واالعتماد األلوان حركة خالل من مجسد كلها اللوحة فتكوين

 
ً
 كما وحيويتها، األشياء مظاهر تغيير في أثر من تتركه وما والضوء الظل وحركة تنسجم حركات تكوين عن فضال
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 وحركة األشخاص وإيماءات كحركة باللون  املفاجئة والنقالت اإليقاعات من بسلسلة هذه محاولته في عالجها

 الفنان بمنظور  اللوحة رسم واتجاه النظر زاوية هي البصرية اإليقاعات تأثيرات من ادز  اوالنبال، ومّم  األسلحة

  أعطت األضواء التي وحركة واألشكال
ً
  عمقا

ّ
 والضوء. الظل من مختلفة تأثيرات وخلقت وحةلل

 

 

والوفد املرافق له مؤسسة وارث  سة الشيخ عبد املهدي الكربالئية املقّد زار املتولي الشرعي للعتبة الحسينيّ 

رئيس مجلس اإلدارة  وكان في استقبالهينية في النجف األشرف، األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحس

الشيخ قيصر التميمي، ومدير املؤسسة الشيخ باقر الساعدي، ومدير تحرير مجلة اإلصالح الحسيني الشيخ 

 صباح عباس الساعدي، ومعاون املدير الشيخ عباس الحمداوي.

سة، العلمية، والفنية، واإلدارية، لالطالع على طبيعة أقسام املؤس فيبجولة ميدانية  الشيخ الكربالئيوقد قام 

وآليات العمل املعتمدة من قبل املؤسسة وأعضائها في مجال البحث والتحقيق، وقد أعرب عن ارتياحه وتفاؤله 

 باملشاريع التي تعمل املؤسسة على إنجازها.

، أثنى في مطلعها على كادر املؤسسة املباركة وشكر الشيخثم ألقى 
ً
الجهود املبذولة من أجل إنجاح هذه  كلمة

 
ّ
وقد ذكر بعض األمور  ،د على االستمرار في تأييده ودعمه املباشر والحثيث لهااملشاريع العلمية املباركة، كما أك

 املهمة، منها:

 .ضرورة االستمرار بالتواصل مع العلماء والخطباء واالستفادة من آرائهم في البحث والتحقيق 

 ن مشروع جمع املخإ ِ
ّ
 ل حالة اإلبداع.طوطات الحسينية واالستفادة منها ش يء جديد يمث

 .جمع كل ما يتعلق بالشعائر الحسينية من الجلسات واالجتماعات في دول الجوار 

 الم( االنفتاح على َمن كتب عن اإلمام الحسين في العالم الشرقي والبلدان األخرى إليصال نتاجات  )عليه السَّ

 ستفادة منها في نشر القضية الحسينية.املؤسسة إليهم بغية اال 

  ضرورة تسليط الضوء على الشبهات املثارة حول النهضة الحسينية واإلجابة عنها بأجوبة علمية رصينة

 وعلى جميع املستويات.

  ة.ية االرتباط مع الجانب النسوي في تفعيل االهتمام بالنهضة الحسينيّ أهّم 

اإلنسـان بطبيعتـه فـي مواجهـة  مهمـة كـان مـن أبرزهـا: تأكيـده علـى أّن وقد اختتم كلمته القيمة بتوجيهات روحيـة 

 كبيـــ مســـتمرة ملشـــاكل
ً
 وســـدا

ً
 ـوصـــعوبات تكـــون معوقـــا

ّ
 دون تحقيـــق أهدافـــه فـــي عملـــه وفـــي حياتـــه الطبيعيـــة إال

ً
  أّن را

 
ّ
 ر بالعمل.واإلصرار على االستمراعزَّ وجل ل على هللا املفتاح األساس ي للتغلب على جميع التحديات يكون بالتوك
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والوفد املرافق له مؤسسة وارث  زار األمين العام السيد جعفر املوسوي 

األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية في النجف األشرف، 

رئيس مجلس اإلدارة الشيخ قيصر التميمي، ومدير وكان في استقباله 

املؤسسة الشيخ باقر الساعدي، ومدير تحرير مجلة اإلصالح الحسيني 

الشيخ صباح عباس الساعدي، ومعاون املدير الشيخ عباس الحمداوي، 

، أقسام املؤسسة السيد تفقد ثّم  سة، وتم التعريف باألعضاء وعملهمعضاء املؤسأوقد حضر اللقاء جميع 

العلمية، والفنية، واإلدارية، وتعرف على طبيعة األعمال التي أنجزت فيها، وقد أعرب عن فرحه وسروره بوجود 

كما أبدى استعداده لالستمرار بدعم هذا  ،كوادر علمية متخصصة تعمل على مشاريع املؤسسة بكافة أنواعها

 املشروع املبارك بكافة السبل املتاحة له.

 

 في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة الخباز منير السيد زار

 مجلس رئيس استقباله في كان وقد األشرف، النجف في الحسينية النهضة

 الساعدي، باقر الشيخ املؤسسة ومدير التميمي، قيصر الشيخ اإلدارة

 الساعدي، عباس صباح الشيخ الحسيني اإلصالح مجلة تحرير ومدير

 العلمية والنشاطات األعمال آخر املؤسسة مدير استعرض وقد الحمداوي  عباس الشيخ املدير ومعاون 

 املسؤولية توجيهية حملت عنوان: كلمة السيد الخباز ألقى املؤسسة بكادر لقائه وعند، املؤسسة في التخصصية

  البشر، هداية أجل نم واملفكرين العلماء عاتق على امللقاة
ً
ِل : تعالى بقوله حديثه مستهال

ُ
وا َوق

ُ
َسَيَرى  اْعَمل

َ
ُ  ف

َ
 اَّلل

ْم 
ُ
ك
َ
هُ  َعَمل

ُ
 ومشاريعها املؤسسة بنشاطات الكبيرين وسروره استبشاره عن السيد أعرب وقدَواملْؤِمُنوَن  َوَرُسول

 .الحسيني املجال في واملحوري املهم ودورها

 

 للدراسات األنبياء وارث مؤسسة العراقية قناة مكتب من وفد زار

 املؤسسة مدير استقبالهم في وكان الحسينية، النهضة في التخصصية

 .املجلة في العام واملنسق الحسيني، اإلصالح مجلة تحرير ورئيس

 مشاريع على الوفد ؤسسةامل مدير أطلع املتبادل والترحيب التحية وبعد

 اإلمام كلمات موسوعة عن وتحدث وأقسامها، فروعها بكافة املؤسسة بها تقوم التي العلمية واإلنجازات املؤسسة

الم( الحسين ن ،)عليه السَّ  الشبهات رد موسوعةإلى  حديثه في تطرق  كماعليها  القائم الكادر عمل وكذلك عملها وبيَّ

  يةالحسين القضية حول  املثارة
ً
  قديما

ً
 االستفادة وإمكانية املؤسسة في العليا الدراسات قسمإلى  أشار، و وحديثا

 والدكتوراه. املاجستير درجة في العليا دراساتهم إكمال في يرغبون  الذين للباحثين املشـروع هذا من

 .املقدسة قم وفرع األشرف النجف في التخصصية الحسينية املكتبة من االستفادة وكذلك

 التي االستشارية والهيئة وكادرها املجلة عمل على الكرام الضيوف الحسيني اإلصالح مجلة تحرير مدير وأطلع 

 املؤسسة بعمل وإعجابه سروره الزائر الوفد أبدى املقابل وفي، العلمية الحوزة أساتذة وكبار علماء تضم

 لتغطية االستعداد أتم على نحن :األشرف النجف في العراقية قناة مكتب مدير وقال املتميزة، وإنجازاتها
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 التغطية في فاعل دور  لنا يكون  وأن قيمة، إنجازات من عنها ينتج وما للمؤسسة، والندوات كاملؤتمرات النشاطات

 الوفد املؤسسة إدارة شكرت الحديث نهاية وفي ،املؤسسة عمل عن أكثر للتعريف للجمهور  وبثها اإلعالمية

 .الزائر للوفد إصداراتها بعض بإهداء سةاملؤس وقامت الكريمة، لزيارتهم

 

الم( البيتأهل  حديث مركز مدير زار  الحسون  عالء الشيخ )عليهم السَّ

 قم في الحسينية النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة

 مدير استقبالهم في وكان الجواهري، مهدي الشيخ يرافقه املقدسة

 املؤسسة ومشاريع أهداف عرض التميمي، وتم رافد الشيخ املؤسسة

 ارتياحه عن الحسون  عالء الشيخ وأعرب، بالتفصيل واملستقبلية الفعلية

 وأبدى التخصص ي، العلمي اعمله على وأثنى مجالها، في واملتميزة املرموقة ومكانتها املؤسسة بجهود الكبير وسروره

 .للمؤسسة األخرى  اإلصدارات وكذا الحسيني اإلصالح بمجلة إعجابه

 والتعاون  التواصل طرق  الطرفان وبحث الحسينية، القضايا مختلف حول  الزيارة خالل الحديث ودار

 .املباركة الحسينية النهضة مجاالت في املشترك

 

الراصد الحسيني  مجلة تشتمل على عدة أبواب تتألف من املعلومات

املرصودة حول القضية الحسينية من مقال وكتاب وبرنامج تلفزيوني وخبر 

حسيني وندوة أو مؤتمر أو مهرجان أو مسابقة أدبية أو غير ذلك مما ينشر 

ن مواقع إلكترونية وقنوات فضائية في أروقة التواصل أو نشر املعلومات م

كل ذلك تعاد صياغته ، ودور نشر الكتب وما يتداول في األندية العلمية

بطريقة تتناسب وكتابة املجالت املعدة للرصد، وفي هذين العددين قد رصدت مجموعة كبيرة من املعلومات 

 في فترة زمنية معينة.يناهز عددها الخمسمائة معلومة حول القضية الحسينية التي تم تداولها 

 نامه مقتل در پنجم قرن  پایان تا آغاز از مقتل نگاری  تاریخ هایشیوه تحلیلی بررس ى



  املقدسة الرضوية للعتبة اإلسالمية األبحاث مؤسسة نشرت 
ً
 على يشتمل نامه مقتل عنوان: تحت كتابا

 .القمري  الخامس القرن  نهاية حتى البداية من التاريخية املقاتل كتابة لطرق  تحليلية دراسة

 واألحداث املصادر وناقش الهجري  امسالخ القرن  نهاية حتى البداية من التاريخية املقاتل الكتاب هذا يدرس

 وتأثير املؤرخ على األحداث وتأثير اإلسالم، وتاريخ املقاتل تاريخ بين األساسية للفروق تعرض كما وحللها، التاريخية

 األضرار ودراسة للحدث، األصلية املكونات ومعرفة غيرها، من الواقعية األحداث ومعرفة األحداث، على املؤرخ

الم( األئمة سائر مقاتل إلى بتعرضه الكتاب متازوي واملشاكل،  : فصول  على الكتاب واشتمل، )عليهم السَّ

 الكليات: األول  الفصل. 

 املصادر. ودراسة تبيين: الثاني الفصل 
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 املقاتل. تاريخ ومكونات والتمهيدات والعوامل العلل دراسة: الثالث الفصل 

 للمقاتل املؤرخين مؤلفات شرح: الرابع الفصل. 

 املقاتل تاريخ ومشاكل الروائية، املوسوعات في املقاتل: الخامس فصلال. 

 تصحيح طهران لجامعة العلمية الهيئة عضو شايق نجاد قهرماني الدين بهاء الدكتور  تأليف من الكتاب

 .وزيري  بحجم نسخة ألف في الكتاب وطبع نصرآبادی، ناجی محسن السيد وإخراج

 

 ادامه حيات جايزه دعبل با نقد كتب برگزیده عاشورايی -1

  والتحقيق العلم مجال في دعبل مؤسسة نشاطات أهم إلى العلمية الهيئة عضو أشار
ً
 مؤسسة قامت: قائال

 في سنين منذ تعمل وهي عاشوراء قضية حول  والعلمية الثقافية األهداف يقتحق ألجل علمية هيئة بإنشاء دعبل

 والخطباء بالشعراء متعلقة مسائل فيها وطرحت وطنية ندوات أكثرها ندوات ةعّد  عقدت وقد املجال هذا

 املقاتل قبيل من الحسينية بالقضية الصلة ذات للمواضيع بتشخيص العلمية الهيئة هذه وقامت ،والرواديد

 أربع تأليفه استغرق  الذي ستايشگری  عنوان تحت منشور  طبع وتّم  ،املواضيع من وغيرها الخطابة خالقوأ

 .الخامنئي علي للسيد وتوصيات كلمات مجموعة عن عبارة وهو ،سنوات

 الدورة وستقام املاضية السنة في السنوي  عاشوراء وكتاب دعبل جائزة بإقامة العلمية الهيئة قامت كما

 ونقدها الكتب تقييم أعمالنا أهم من أّن  :دعبل جائزة استمرارية بشأن سنجري  وذكر، القادمة السنة في الثانية

 وسنعلن ،مستمرة الجائزة هذه إقامة وأن كتابين اآلن حتى ناقشنا وقد عاشوراء، سنة كتاب جائزة ألجل سيما ال

  فنقوم دعبل جائزة إلى بالنسبة وأما العام، لهذا الدعوة عن
ً
 أحد وهذا ومناقشتها ودراستها الكتب بتقييم أيضا

 وسيطبعان كتابين بتأليف قمنا وقد والدراسات املناقشات هذه طبع سيتم كما الجائزة هذه استمرارية عوامل

 
ً
 رضا املهمة هذه تكفل وقد ،املاضية عام ألف في الحسيني الشعر أبيات أهم سيضمان الكتابان وهذان قريبا

 .نكيبيابا وسعيد إسماعيلي

 عاشورایی اشعار بهترین چاپ هافعالیت دوم دهه در بنیاددعبل آموزش ى رویکرد -2

بيات الشعر الحسيني في أعن طبع مجلدين يحتويان على أفضل أخبر عضو الهيئة العلمية ملؤسسة دعبل 

لى أن مؤسسة دعبل قامت بإنشاء إوأشار  ،ة ما قبل وبعد الثورة اإلسالمية وذلك في العشرة الثانية التعليميةفتر 

 .كثيرة في مجال التحقيق والتأليفهيئة علمية تمارس نشاطات 

دب والشعر الحسيني الفارس ي منذ ومن جملة هذه املشاريع والنشاطات هو تجميع أفضل ما قيل في مجال األ 

دب الحسيني باللغة الفارسية من البداية ية حتى العصر الحاضر في مجلدين، واشتمل املجلد األول على األ البدا

بيات الشعر الحسيني باللغة الفارسية لفترة ما بعد الثورة أحتى الثورة اإلسالمية، واشتمل املجلد الثاني على 

عمال أخرى من قبيل إلقاء دروس ونشر الكتب أن هذه املؤسسة تقوم بأوالجدير بالذكر ، ناإلسالمية حتى اآل 

 وغيرها من النشاطات.
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گزاری
الم( زينب حضرت خطبه وتفسير حفظ مسابقه  ميشود برگزار مالثاني در )عليها السَّ

الم( زينب السيدة خطبة وتفسير لحفظ مسابقة تقام  العلمية املدرسة في فروردين شهر أواخر في )عليها السَّ

 لهذه الثقافية البرامج جملة من املسابقة هذه أّن  املدرسة لهذه الثقافية املعاونية وذكرت مالثاني الفاطمية

 في املغفولة الجوانب وتعريفهم الطالب تثقيف املسابقة هذه إقامة من والهدف الدراس ي الثاني الفصل في املدرسة

 .قرآنية بنشاطات املدرسة هذه تقوم كما كربالء واقعة

الم(حسين  مامإ وروش راه مروج که سینمایی  است )عليه السَّ

 إيرانية أفالم عشرة مشاركة مع النهج،: عنوان تحت القصيرة الكربالئية لألفالم الدولي املهرجان افتتاح تّم  

 قناة مدير من كل املهرجان بداية في وتحدث كربالء، قناة مع بالتعاون  املقدسة كربالء مدينة في الجمعة يوم وذلك

 العزيز عبد عمر املصري  املخرج تقدير تم كما املهرجان، ومدير الكربالئي ملهديا عبد الشيخ عن واملمثل كربالء

 يحكي الفلم وهذا ،هللا رجال: والثاني ،وهناك هنا الحسين :األول  فلمين: بث وتم سنة، 63 العمر من له الذي

 وكان الشهيد، دّي وال وتكريم تقدير وتم الشعبي الحشد في األشبال الشهداء من الحسوني سامي حيدر حياة

  45 إرسال تم حيث املهرجان هذا في مشاركة إليران
ً
 ويتناول  أفالم، 10 منها وانتخب املهرجان أمانة إلى فلما

 الناس، خدمة في واألمانة اإلتقان البشر، حقوق  اإلصالح، الحسينية، األفكار: التالية املواضيع الدولي املهرجان

 .فروردين 17 الثالثاء يوم مساءً  ثامنةال الساعة في املهرجان هذا وسينتهي

 چراغچهل وعکس فیلم مردمی جشنواره



الم( الحسين اإلمام حياة على املهرجان هذا يركز  من مرحلة لعرض الفنانين ودجه لتكريس ويسعى ،)عليه السَّ

 .الفني اإلنتاج وسائل بأحدث عيتمتّ  أصبح حيث املتطور  للعالم اإلسالمي التاريخ

 املحبة برازإ منه والهدف ،والقوميات املذاهبو  األديان بين والتآلف واإلنسجام الوحدة املهرجان هذا يمثل

الم( الحسين لإلمام الم( املعصومين وحياة بسيرة املتعلقة األعمال ودعم وخارجه البلد داخل في )عليه السَّ  في )عليهم السَّ

 املوافق 1395 أرديبهشت شهر من 23 حتى 20 بتاريخ طهران في املهرجان وسيقام ،واإلعالمي والفني الثقافي املجال

 عاملوق مراجعة يمكن التفاصيل من للمزيد مقررات هناك املهرجان هذا في وللمشاركة ،الشعبانية لألعياد

 www.chehelcheragh.ir  :اإللكتروني
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