
 

 

 

 





 

 

 
 

 

$





 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

من هنا؛ قامت األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة بإنشاء املؤّسسات واملراكز العلمية والتحقيقية؛ إلثراء 

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

يات البحث العلمي، وضرورة تتصّدر أولو  -باركة القدسية والنهضة امل -ومّما ال شّك فيه أّن القضية الحسينية 

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

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

الحسينية، وهي مؤّسسة علمّية متخّصصة في دراسة النهضة الحسينية من جميع أبعادها: التاريخية، والفقهية، 

 ية، والسياسية، واالجتماعية، والتربوية، والتبليغية، وغيرها من الجوانب العديدة املرتبطة بهذه النهضةوالعقائد

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

 من اإلحساس باملسؤولية العظيمة امللقاة على عاتق هذه املؤّسسة املباركة؛ كو  
ً
 نها مختّصة بأحد أهّم وانطالقا

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

عطي نقلة نوعية للتراث، والفكر، والثق
ُ
 افة الحسينية، ومن تلك املشاريع:أن ت

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

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

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

َ
عط
ُ
تها والتنقيب، أو التي لم ت

 من قبل اللجنة العلمية، وبعد إج
ً
 وفّنيا

ً
 راء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتّم طباعتها ونشرها.علمّيا

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

ت تح املباركة، سواء املقاتل منها، أو التاريخ، أو السيرة، أو غيرها، وسواء التي كانت بكتاٍب مستقل أو ضمن كتاب،

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

طبع إلى اآلن؛ لجمعها وتحقيقها، ثّم طباعتها ونشرها. كما ويتم استقبال الكتب التي تم تحقيقها خارج املؤس
ُ
سة، لم ت

 عليها وتأييد صالحيتها للنشر من الالزمةوتقييمها وإدخال التعديالت  لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد مراجعتها

 قبل اللجنة العلمية في املؤسسة.

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

ّ
 بنشر معالم وآفاق الفكر وهي مجل

ذلك إبراز الجوانب اإلنسانية، واالجتماعية، الحسيني، وتسليط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وك

 والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.

الم(  ت املثارة حول اإلمام الحسينويتّم فيه جمع الشبها قسم رّد الشبهات عن النهضة الحسينية: - 3 )عليه السَّ

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

الم( لعلمية من كلمات اإلمام الحسيناملوسوعة ا - 4 )عليه  وهي موسوعة تجمع كلمات اإلمام الحسين: )عليه السَّ

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

الم( اإلمام االختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علمّية ممازجة بين كلمات  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 باء، 
ّ
مور، مرت

ُ
أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأسماء أعالم وأماكن، وكتب، وغير ذلك من األ

راعى فيها كّل شروط 
ُ
املقالة 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.م
ّ
 وضوعات حسينّية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طال

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

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

مور املرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، 
ُ
واملجالت والنشريات، وغيرها؛ مّما يعطي رؤية واضحة حول أهّم األ

 في رسم السياسات العاّمة للمؤّسسة، ورفد بقّية األقسام فيها، وكذا بقية املؤّسسات 
ً
 جّدا
ً
را
ّ
وهذا بدوره يكون مؤث

 لمية بمختلف املعلومات.واملراكز الع

لحسينية، يحضرها الباحثون، ويتّم من خالله إقامة ندوات علمّية تخّصصية في النهضة ا قسم الندوات: - 9

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

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

 الحسيني املطبوع.

ف م قسم املوقع اإللكتروني: - 11
ّ
ن كادر علمي وفّني؛ يقوم بنـشر وعرض النتاجات الحسينية وهو قسم مؤل

 التي تصدر عن املؤسسة، كما ويتكفل بتغطية الجنبة اإلعالمية للمؤسسة ومشاريعها العلمية.

نية بشكل مناهج مية فنية تقوم بعرض القضية الحسيويحتوي على لجنة عل قسم املناهج الدراسية: - 12

دراسية على ناشئة الجيل بالكيفية املتعارفة من إعداد دروس وأسئلة بطرق معاصرة ومناسبة ملختلف املستويات 

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 واألعمار؛ لئال يبقى بعيدا

 يعمل على استقطا القسم النسوي: - 13
ً
 وفنيا

ً
 علميا

ً
ب الكوادر العلمية النسوية، وتأهيلها ويتضمن كادرا

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

 إن شاء هللا تعالى.
ً
خرى سيتّم العمل عليها قريبا

ُ
 وهناك مشاريع أ

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

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

 نم  -املعرفة  أروقة في يجري  فيما واضحة رؤية على والحصول  الواقع، يفرضها التي والظروف املعطيات وفق اإلنشاء

 .الحسينية القضية حول  -فضائية  وقنوات مكتوبة ونتاجات إلكترونية مواقع

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

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

 



 :مستويين على هذا القسم يكون  في العمل إنَّ 

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

 املعلومة هذه تقسيم مع املرصودة، األماكن مختلف في الحسينية املعلومات جميع حول  أرشيف إعداد :الثاني

 .والفرعية األصلية املوضوعات حسب

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

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

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

اب، ومحققين، علماء، من الحسيني تَّ
ُ
 بمختلف الحسينية القضية في تداوله جرى  بما جمعة، وأئمة وخطباء، وك

ظر بقطع - أبعادها بت وقد د،محدو  زمني مقطع في -سلبيتها  أو وإيجابيتها املرصودة املعلومة مضمون  عن النَّ ِ
ّ
 ُرت

 األلفبائي. الترتيب حسب التقرير أبواب في املعلومات

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

مها القسم، أرشيف  .طلبها حال في للباحثين نقّدِ

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

 وخطب العاملية، اللغاتإلى  وترجمة وتحقيق، تأليف من املختلفة وبالطرق  املتاحة، القنوات كل عبر اإلسالمية

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

 
 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

 الشيخ ماهر الحكاك 

 السيد ضياء الشوكي 

  الشيخ كاظم السليماوي 

 السيد حيدر الحكيم 

 السيد محمد صادق القبانجي  

 قسم الرصد واإلحصاءاإلخراج الفني: 

 

 

 

 





 





 

 
ً
 إنَّ يوم عاشوراء حمل إلينا أحزانا

َّ
مير، فعل فس والضَّ وح والقلب، والنَّ منا مقّدسة، ومشاعر نبيلة، وتربية للرُّ

بع فيه آل هللا
َّ
 ُيت
ً
 و ، أنَّ للحق مسارا

ً
هد مشاوفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير، فأخرجت وما زالت صورا

ة وشعر،  ة، بقوالب مختلفةتحاكي عمق املأساة الحسيني وبلغات وصور  ،وغير ذلكمن كتاب ومقالة، وقصَّ

دة، مادَّ  ة الحسينيمتعّدِ  .ةتها األولى القضيَّ

 وبمختلف اللغات. هذا الشهرة الصادرة في الحسيني اإلصداراتد رصدنا مجموعة من لق

 

1 
 

 مجلة األحرار 

 قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة 

 العربية 

 العتبة الحسينية املقدسةقسم اإلعالم في  

سبوعية فكرية ثقافية تصدر عن قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة تتناول في أمجلة  

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

 العتبة، وبعض املقاالت.

2 
 

الم()عليه  ين زوار الحسينأ   السَّ

 حسينيالسيد مرتض ى ال 

 الفارسية - العربية 

 قم -روضة العباس  

الم( همية زيارة سيد الشهداء اإلمام الحسينأقصة في ( 40يذكر ) الكتاب  ، أصله بالعربي )عليه السَّ

عادة طبعإ. 
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3  

 83العدد  -مجلة الحسيني الصغير 

 املقدسة مؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األطفال في العتبة الحسينية 

 العربية 

 ملقدسةامؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األطفال في العتبة الحسينية  

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

من زرع بذرة  نا األطفال فهم رجال املستقبل وقادته، والبدَّ ئبشريحة أعزاسة لالهتمام املقدَّ 

الم( د وأهل بيته األطهارمبادئ وتعاليم نبي الرحمة واإلنسانية محمَّ  ي في نفوسهم وهم ف )عليهم السَّ

 هذه املرحلة من العمر.

4  

الم( زينب مصائب على الحزن  ديوان   أهلها على )عليها السَّ

 فالحي فريدة 

 العربية 

 قم - عباس حضرت 

 دةالسي بحق فالحي فريدة الشاعرة نشدتهاأ والقصائد األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب 

الم( زينب  .)عليها السَّ

5  

 مجلة الروضة الحسينية 

 العتبة الحسينية - شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم 

 العربية 

 العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم  

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

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

 العتبة، وبعض املقاالت.
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6  

 دالالت و آفاق -زيارة األربعين  

 محمد الساعدي 

 ةالعربي 

 باقيات 

 إلمامما جاء على لسان ا، مفهوم الزيارةتطرق إلى املواضيع التالية: يتناول الكتاب زيارة األربعين و  

الم( الصادق ا تأثير هذه الزيارة في سلوكن ،البراءة في زيارة األربعين ،حول هذه الزيارة )عليه السَّ

 النص الكامل لزيارة األربعين. ،االجتماعي

7 
 

الم( ما)عليه سكينة بنت الحسين   السَّ

 توفيق الفكيكي 

 ةالعربي 

 قم -دار زين العابدين  

 تجنَّ حيث سكينة بالسيدة  امللصقةالكتاب يتناول الرد على الشبهات  
ً
ى تعدَّ  ى التاريخ عليها تجّنيا

  لتفنيدوقد تصدى هذا الكتاب  ،كل الحدود
ُ
ِ املزاعم ودفع تلك الهجمات التي ن
ّ
 ظ

ً
 مت تنظيما

 تأييدها.بعض املعاصرين العتناق تلك اآلراء املدسوسة واالندفاع في  دفَع 

 الكتاب:محتويات 

  .عهد تدوين القصة ول:الفصل األ 

 .وقفة من املصادر الحديثة للقصة الفصل الثاني:

 سكينة ومجالس الغناء. الفصل الثالث:

 في الروايات. الدّسِ  سرُّ  الفصل الرابع:
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8 
 

الم(اإلمام الحسين - القيمسلسلة املواقف و    )عليه السَّ

 علي حبيب حمدون اللواتي 

 العربية 

 يروتب -مؤسسة البالغ للطباعة و النشر و التوزيع  

الم( أن يضع الجسور بين قضية اإلمام الحسينحاول الكاتب    الفردي اإلنسان وسلوك )عليه السَّ

  واالجتماعي
ً
 على ضرورة  جعل حياة اإلنسان اليومية تعيش الجوإلى  هادفا

ً
الحسيني مركزا

 .دتها كربالءباألخالق التي جسَّ التمثل 

9 
 

الم( دراسة في نهضة اإلمام الحسين -عاشورائيات    )عليه السَّ

 رضوي السيد علي ال 

 العربية 

 مشهد -واليت  

 .النهضة الحسينيةاملتعلقة باملواضيع من عبارة عن مجموعة  الكتاب 

10  

الم( وكرامات أبي الفضل العباسفضائل    )عليه السَّ

 ليلى جاللي  

 ةيالفارس - العربية 

 تر آوا 

الم( الكاتب مجموعة من كرامات وفضائل العباس يذكر   العربي. بأصله  ،)عليه السَّ
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11 
 

 القمر املنير 

 داوود كميجاني 

 نجليزيةاإل  -الفارسية  -العربية  

 إيران ىگفرهن ىهاه اگمؤسسة نمايش 

 ،قصيدة حسينية في محاور مختلفة كاألخالق، والسيرة (50) الكتاب عبارة عن عرض ألكثر من 

ِ ، و والسياسة، والعقائد ،واالجتماع
ّ
ط الشاعر من خالل هذه املحاور الضوء على مفهوم يسل

الم( األخالق عند اإلمام الحسينالزهد واملعاد و   .)عليه السَّ

12  

 ع الحدث و تقابل الشخوصكربالء تنوُّ   

 السيد هاشم سلمان املوسوي  

 العربية 

 بيروت - دار املحجة البيضاء 

منه إلى البحث  ةالقصهذا الكتاب محاولة لطرح واقعة كربالء وما تالها بأسلوب سلس أقرب إلى  

أو  ،مراعاة الناس الذين ال يستسيغون األسلوب السردي التاريخي الروائيمن أجل  ،العلمي

 .األسلوب العلمي

 .لذلك آثر الكاتب الجمع بين األسلوبين حتى ال يفقد البحث قيمته العلمية وال قيمته الجمالية

13 
 

 
 به كربال ىنگاه آتش و آب

 النار واملاء نظرة إلى كربالء

 ىعلي اغوان 

 الفارسية 

 طهران - كانون فرهنگي هنري آسمان انديشه دين 

الم( الحسينالكتاب يتناول واقعة عاشوراء واإلمام   صحابه، وينقل لنا ما جاء على أو  )عليه السَّ

الم( لسان املعصومين حول زيارة اإلمام الحسين  بعض كراماته.أ، وذكر )عليه السَّ
ً
 يضا

http://ketab.org.ir/Publisherview.aspx?Publisherid=307818
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14 
 

 
الم( آموزه هاي عرفان امام حسين  )عليه السَّ

الم( مام الحسينالتعاليم العرفانية لل   )عليه السَّ

 كنجيمختار  

 الفارسية 

 اهوا -دانش پژوهندگان  

الم( مام الحسينواألخالقية لل  العرفانيةالكتاب يذكر مجموعة من الدروس   في الحقبة  )عليه السَّ

  .الزمنية من املدينة إلى كربالء

15 
 

 
 آيت شگفت 

 ية الباهرةاآل 

 محمد رضا سنگری  

 الفارسية 

 مؤسسه فرهنگی هنری فرهنگ عاشوراء 

  (11)صفحة و (224) يحتوي هذا الكتاب على 
ً
 أ فصال

ً
الم( يتناول اإلمام الحسين دبيا  )عليه السَّ

 صحابه.أو 

16 
 

 
الم(رامام باق  در كربال )عليه السَّ

الم(اإلمام الباقر  في كربالء )عليه السَّ

 موجود غير 

 الفارسية 

 قم -حديث نينوا  

الم( الكتاب عبارة عن مجموعة من الكرامات املنسوبة إلى أبي عبد هللا الحسين   .)عليه السَّ
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17 
 

 
 ناب ىانديشه ها

 األفكار الخالصة

 ى ظاهر امل الشيخ 

 الفارسية 

 مطالعاتي الزهراء گىمؤسسه فرهن 

  (16) يقع الكتاب في 
ً
، نهضته املباركةجوبة حول سيد الشهداء و أسئلة و أعبارة عن  ، وهوفصال

 ويحتوي على:

 الم( والدة اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

 الم(. عالقة اإلمام الحسين مع اإلمام الحسن  )عليهما السَّ

  الم()عليه  مناقب اإلمام الحسينفضائل و  .السَّ

  الم( ثورة اإلمام الحسينحركة و  .)عليه السَّ

 حداث ووقائع عاشوراءأ. 

 الم( زيارة اإلمام الحسين  .في كربالء )عليه السَّ

 وغيرها.زيارة عاشوراء ، 

18 
 

 
  اي كاش باتو بودن

 معك انواكيا ليت 

 حسين در گاهی 

 الفارسية 

 طهران - شمس الضحى 

 .الكتاب عبارة عن خواطر لبعض املسافرين إلى كربالء املقدسة 
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19  

 
 تا بي نهايت

 نهاية إلى ما ال

 عبد الرزاق املوسوي املقّرم 

 ترجمة: علي هنرمند - الفارسية 

 طهران -جرو  

الم( الحسينالكتاب عبارة عن ترجمة كتاب مقتل اإلمام   تأليف عبدالرزاق املوسوي من  )عليه السَّ

 حداث واقعة عاشوراء بشكل تفصيلي.أم الذي يتناول املقرّ 

20 
 

 
الم( امام حسين ىتحليل خطبه ها  از مكة تا كربال )عليه السَّ

الم( دراسة خطب اإلمام الحسين  إلى كربالء من مكة )عليه السَّ

 ىجعفر زادة شهر بابك هفاطم 

 الفارسية 

 طهران -يكران دانش پ 

الم( الكتاب يتناول خطب اإلمام الحسين  كرمة إلى كربالء بالتحليل والدراسة من مكة امل )عليه السَّ

 للوقوف على معطيات النهضة املباركة.

21 
 

 
 تكيه 

 مكان إقامة العزاء

 راد ى اصغر جواد  

 الفارسية 

 طهران - آواي نور  

يراني ومدى تأثيرها في تقدم املجتمع اجتماعي يتناول مراسم العزاء التي تقام في املجتمع اإل  

الم( واالنفعال مع قضية اإلمام الحسين  .)عليه السَّ
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22 
 

 
الم( حضرت زينب  صبور تر از ايوب )عليها السَّ

الم( السيدة زينب  أ  )عليها السَّ
ً
 من أيوب كثر صبرا

 ىتقوي مالئ ىمهد 

 الفارسية 

 طهران -نور  ىآوا  

الم( يتناول الكتاب شخصية السيدة زينب  ط الضوء على صبرها ويقارن بين صبرها  )عليها السَّ
ّ
ويسل

الم( يوبأصبر نبي هللا و   .)عليه السَّ

23  

 
 خون خدا

 دم هللا

 جواد محدثى 

 الفارسية 

 جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 بها من هذه الواقعة.نكسيتناول الكتاب أحداث واقعة عاشوراء ويبّين الدروس والعبر التي  

24  
 116  -مجله خيمه  

 خيمه 

 الفارسية 

 خيمه 

واملقاالت  واألخبار مجلة شهرية تخصصية تعنى بالقضية الحسينية وتذكر بعض التقارير 

قامة مهرجانات ، إسالم والعنفاإل ، نبي الرحمة من محاور هذا العدد:، واألشعار الحسينية

ى هللا عليه  نقد فلم محمد رسول هللا، مسيات شعرية حسينية خالل ثالثين سنةأو 
َّ
م()صل

َّ
 .وآله وسل
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25 
 

 
الم( هت رقيدردانه امام حسين حضر    )عليها السَّ

الم( محبوبة اإلمام الحسين رقية  )عليها السَّ

 مريم السادات چاوش ى 

 الفارسية 

 جامعة القرآن الكريم 

الم( يتناول حياة السيدة رقية  الم( بنت اإلمام الحسين )عليها السَّ ص )عليه السَّ  .لألطفال، مخصَّ

26  

 
 روايت گل سرخ

 حمراءرواية الوردة ال

 ىاملاس  ىمهد 

 الفارسية  

 طهران -سوره مهر  

 في كتب التاريخ عنوان عاشورائي كما ورد (300) الكتاب عبارة عن مختارات عاشورائية في 

 واألدب.

27 
 

الم(م)عليه حضرت رقيه الحسين هريحان   ا السَّ

 ىبو الفضل شيخأ 

 الفارسية 

 قم - روضة العباس 

الم(كتاب تحليلي يتناول حياة السيدة رقية    بشكل مختصر. )عليها السَّ
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28 
 

 

 
الم( العباس زندگانی حضرت ابو الفضل  )عليه السَّ

الم( العباس حياة أبي الفضل  )عليه السَّ

 الشيخ باقر شريف القرش ي 

 ترجمة: سيد حسن اسالمي -الفارسية  

 جامعه مدرسين حوزه علمية قم -ىدفتر انتشارات اسالم 

الم( يتناول الكتاب حياة العباس    )عليه السَّ
ً
في يز دوره املتممناقبه و من الوالدة وإلى الشهادة مبينا

 أصله بالعربي.، جملة من األحداث اإلسالمية ومن أهمها حادثة الطف

29  

 
الم( سخنان حكمت آميز جمالت قصار حضرت حسين بن علي  )عليه السَّ

الم(الحكم والكلمات القصيرة للمام الحسين بن علي    )عليه السَّ

 طهران -ک زبان يانديشه پ إعداد 

 ليزيةجناإل  -العربية  -الفارسية  

 طهران -انديشه پیک زبان  

الم( الكتاب عبارة عن مجموعة من الكلمات القصار املأثورة عن اإلمام الحسين  في باب  )عليه السَّ

 الحكمة.

30  

 
 ى سار  ىشاعران و مديحه سرايان عاشوراي

 ساري  الشعر الحسيني منشدواالشعراء و 

 مجموعة مؤلفين 

 الفارسية  

 ساری  - هاويژن  

 نشاد الشعر في عدة مجاالت.إالكتاب عبارة عن تعريف ببعض الشعراء وكيفية  
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31 
 

 
 طواف عشق

 طواف العشق

 محمد حسين رجبي دواني 

 الفارسية 

 طهران -امير كبير  

 ،بن طاووسا للسيد في ثالثة فصول وهو عبارة عن نبذة مختصرة من كتاب اللهوف الكتاب يقع 

حداث أالفصل الثاني:  ،ول: من الوالدة حتى الشهادةالفصل األ  :كاآلتي وكانت عناوين الفصول 

 .بعد واقعة عاشوراء حداث ماأالفصل الثالث: ، واقعة عاشوراء

32  

 
الم( زندگی امام حسين ىقصه ها  )عليه السَّ

الم( قصص حياة اإلمام الحسين  )عليه السَّ

 ىعباس رمضان 

 الفارسية 

 هر ري ش -طهران  -كتاب تارا  

الم( الكتاب يتناول حياة اإلمام الحسين   .قصص ي بأسلوب )عليه السَّ

33 
 

 
 كاروان آفتاب

 قافلة الشمس

 زنديهنور الدين  

 الفارسية 

 طهران - مشكات مهر 

ر املكتسبة من هذه ـويذكر بعض الدروس والعب ،سباب واقعة عاشوراءأالكتاب يتناول تاريخ و  

الم( الواقعة، ثم يذكر مخطط سير قافلة اإلمام الحسين  من مكة إلى كربالء. )عليه السَّ
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34 
 

 كتاب عاشورا  

 ىرحيم كوه 

 الفارسية 

 پارس أباد مغان ــــــــــهنر هاي تجسمي  

عبارة عن مجموعة من الصور الفوتوغرافية العاشورائية للفنان واملصور رحيم كوهي الكتاب  

 يرانية.في مدينة مغان اإل  ابيهعلى التش -بلغة التصوير و  - فيها يسلط الضوء

35 
 

 
الم( از امام حسين ىكرامات  )عليه السَّ

الم( من اإلمام الحسينكرامات   )عليه السَّ

 ىسهند عبداله 

 الفارسية 

 قم - باران سخن 

الم( الكتاب عبارة عن مجموعة من الكرامات املنسوبة إلى أبي عبد هللا الحسين   .)عليه السَّ

36 
 

 
 كشته پيروز 

 القتيل املنتصر

 ى حسام نظر  

 الفارسية 

 شبنم باران 

الم( حداث ثورة اإلمام الحسينأيتناول الكتاب    دبي.أملدينة إلى كربالء بأسلوب شعري و من ا )عليه السَّ
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37 
 

 همجالس تعزي 

 حسن صالحي راد 

 الفارسية 

 طهران ـــــــــسروش  

 النواعي التي هو عبارة عن مجموعة من األشعار و يقع الكتاب في جلدين و  
ُ
ة نس (150)نشدت خالل أ

 .الخطباء والرواديد منه استفادةباللغة املحلية يمكن  - قرية في طهران -في منطقة دربند سر 

38 
 

 
الم( امام حسين ىاز زندگان ى مختصر   )عليه السَّ

الم( نبذة مختصرة عن حياة اإلمام الحسين  )عليه السَّ

 ىند عبد اللهسه 

 الفارسية 

 قم -باران سخن  

الم( الكتاب عبارة عن نبذة مختصرة عن حياة اإلمام الحسين   .)عليه السَّ

39 
 

الم()عليه  مقتل الحسين    السَّ

 ىامير خليل 

 الفارسية 

 رامان سخن 

الم( يتناول الكتاب قصة مقتل اإلمام الحسين   .)عليه السَّ
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40  

 
 نگاه سرخ

 النظرة الحمراء 

 نورستان 

 الفارسية 

 قم - نورستان 

قيمت في مدينة أالكتاب عبارة عن مجموعة من الصور العاشورائية املنتخبة في املسابقة التي  

 .هـ ش 1391 گرگان لعام

41  

 
 هم نفس با قدسيان

 سينمع املقدَّ 

ىكاشان ىمحسن حافظ 

 الفارسية 

 طهران - رها ىآوا 

 في الشعر التراجيديالكتاب مجموعة من األشعار  
ً
 الحسيني. لستين شاعرا

42 
 

 
 حسينيم ىحسينيم وا

 أنا حسيني آه أنا حسيني

 رحيم نيكبخت 

 التركية 

 طهران - سفير اردهال  

األشعار والقصائد  يقع الكتاب في ثالثة مجلدات الجلد الثالث منه عبارة عن مجموعة من 

 .الحسينية باللغة التركية



 هـ1437 ربيع الثانير شه  ............................................................................................................................................................................................................  26

43 
 

 

 
 ىزنجير آزاد

 سلسلة الحرية

 ىمحمد رضا رمضان 

 التركية 

 قم -انتخاب روز  

 محمد رضا رمضاني. شاعرللطمية حسينية باللغة التركية ل (110)الكتاب يورد  

 

 

 

  



 



 



 

 

 لدى الجميع وعبر وسائل متعدالعالم 
ً
تلك  واملواقع اإللكترونية من أهم، بفضل العقل دةاليوم أصبح حاضرا

 أقص ى نقاط 
ً
املعمورة، فيقدم لنا ما يتداول من أمور الوسائل التي تزودنا بكل ما يجري حولنا، بل يتجاوزه واصال

 والوقائع العاملية، ومنها القضية الحسينية، ب في مجاالت الحياة املختلفة، من املعارف اإلنسانية، واألحداثتتشع

عد
ُ
 ة، والشيعة بشكل أخص.ة عامة، واملسلمين خاصاإلنساني من مهمات املسائل لدى والتي ت

 ة.بشأن القضية الحسيني - العربية والفارسية - رصده في املواقع اإللكترونية نعرض لكم ما تم

 

 
 

من هو الحســــــينا األخبار والتقارير، الدراســــــات الحســــــينية، املكتبة الحســــــينية، األســــــئلة والردود،  املوقع: محتوى 

 املنتدى الحسيني، وغيرها.

 بقلم: محّمد الكاظمي

الم( ن الكاتب املراد من أن زيارة الحســــــينبيَّ   مجموعة من الروايات منفي كربالء أفضــــــل من الرج بذكر  )عليه الســــــــَّ

نِتجه زيارة  :كتاب كامل الزيارات مضــــــــــمون بعضــــــــــها
ُ
أن الزيارة ال تســــــــــقط وجوب الرج، والكالم هنا في الثواب وما ت

الم( الحسين  من مكانٍة للزائر عند هللا تعالى. )عليه السَّ

 بقلم: محّمد الكاظمي

رَّ تناول 
َ
صطالح الديني وتساءل عن شخص إسماعيل الوارد اسمه في الرواية التي ة في اال الكاتب معنى الك

الم( عن بريد بن معاوية العجلّي حيث قال: قلُت ألبي عبد هللا : يا بن رسول هللا، أخِبرني عن إسماعيل )عليه السَّ

ذي ذكره هللا في كتابه حيث يقول: 
ّ
ْر ال

ُ
ك
ْ
ِكَتاِب  ِفي َواذ

ْ
هُ  ِإْسَماِعيَل  ال اَن  ِإنَّ

َ
َوْعِد  َصاِدَق  ك

ْ
اَن  ال

َ
  َوك

ً
  َرُسوال

ً
ِبّيا  نَّ

الم( أكان إسماعيل بن إبراهيم 54مريم:   ا فإن الناس يزعمون أنه إسماعيل بن إبراهيم.)عليه السَّ

الم( فقال    : )عليه الســـَّ
ً
ّجة ُّ  وصـــاحب شـــريعة، فإلى َمن إن إســـماعيل مات قبل إبراهيم، وإن إبراهيم كان 

ً
قائما

 
ً
رسل إسماعيل إذا

ُ
الم( فقلت: ُجعلت فداك، فَمن كانا قال اأ  :)عليه السَّ

الم) ذاك إســماعيل بن حزقيل النبي بوه، فقتلوه وســلخوا وجهه، فغضــب هللا له  (عليه الســَّ
َّ
بعثه هللا إلى قومه فكذ

ك العذاب، فقال له: 
َ
ه إليه اسطاطائيل مل نهي إليك ربُّ عليهم، فوجَّ ك العذاب، وجَّ

َ
يا إسماعيل، أنا اسطاطائيل مل

ب قوَمك بأنواع العذاب إن شئت.
ّ
عذ
ُ
 الِعّزة أِل

فقال له إسماعيل: ال حاجة لي في ذلك، فأوحى هللا إليه: فما حاجُتك يا إسماعيلا فقال: يا رب، إنك أخذَت 

ّمُته بالحسين بن علي امليثاق لنفسك بالربوبية، وملحّمٍد بالنبوة، وألوصيائه با
ُ
لوالية، وأخبرَت خيَر خلقك بما تفعل أ

الم( الم( من بعد نبيها، وإنك وعدَت الحسين )عليهما السَّ أن تعيده إلى الدنيا حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك  )عليه السَّ

الم( ينالحس ني إلى الدنيا حتى أنتقم ممن فعل ذلك بي، كما تكرُّ ن تكرَّ أبه، فحاجتي إليك يا رب   .)عليه السَّ

 .28ح  ،237، ص44جبحار األنوار: ، 163ح138 كامل الزيارات: مع الحسين فوعد هللا إسماعيل بن حزقيل ذلك، فهو يكرُّ 
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الم( يطلب الكرة مع الحسين - إسماعيل - نهأوما املراد   ا)عليه السَّ

الم( الحسين ة وأنَّ ن املراد من الكرَّ وذكر في مقام اإلجابة عدة روايات تبيّ  هم ثّم يملكويملك ففي الرواية: يكرُّ  )عليه السَّ

 .281، ص2جتفسير العياش ي:  الحسين حتى يقع حاجباه على عينيه

  

 

 

 

الم(ليهم ع)منتدى عاشـــــوراء، منتدى األئمة  محتوى املوقع: الم( ، منتدى الزهراء الشـــــهيدةالســـــَّ ، منتدى األســـــرة )عليها الســـــَّ

 واملجتمع، وغيرها.

 بقلم: والء الصفار

الم( بما وصفتها اآليات الكريمة، وعرَّج على ذكر كربالء وجنة الحسين عزَّ وجل وصف الكاتب جنة هللا  )عليه السَّ

الم( للزائرين والتي عبرت عنها الروايات بأن من زار الحسين التي جعلها هللا عز وجل كأنما زار هللا في عرشه،  )عليه السَّ

 وغير ذلك من األخبار التي تفيد تقديم أرض كربالء على كل أرض سواها.

  

 

 

 

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

 بقلم: مهندس حسين 

الم( حاالت تأثر بعض األنبياء بمصيبة اإلمام الحسين الكاتبن بيَّ   الروايات التي نقلت ذلك.من خالل عرض )عليه السَّ

  

 

 

 

 ملفات صوتية ومرئية، صور، أسئلة، كتب، مقاالت، وغيرها. املوقع: محتوى 

 السيد عادل العلوي بقلم: 

 61الطف األليمة والشــهادة العظمى في يوم عاشــوراء وفي العاشــر من محرم الحرام ســنة  واقعةن أ ن الكاتببيَّ 

درك وال توصـــــــــــف، فإن العقل البشـــــــــــري عاجز عن إدراك حقيقتها كما ال 
ُ
من الهجرة النبوية من القضـــــــــــايا التي ال ت

 .أن تصفها كما هي هييمكن للبشرية 
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وصــــــــف، كشــــــــرب ا
ُ
درك وت

ُ
الشــــــــارب بحالوته ويدرك ذلك،  ملاء الحلو، فإنه يحسُّ وال يخفى أن من القضــــــــايا ما ت

ه كالعسل
ّ
 .ويصفه بأن

ل ومنها ما تدرك وال توصــــف كلقاء األم ولدها بعد غيابه عنها ســــنين طويلة، فإنه في اللحظة األولى من اللقاء األو 

 .عند املعانقة فإنه يدرك عشق األم لولدها، ولكن ال يتمكن من وصف ذلك املشهد

ال تدرك وال توصف وهي التي خارجة عن حيطة ودائرة العقل كالوحي وما وراء الطبيعة من العوالم ومنها ما 

م(د امللكوتية، كاملقامات واملنازل واملراتب املذكورة لرسول هللا محمَّ 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
)عليهم  هديينواألئمة الهداة امل )صل

الم( ك وال يوصف، فال يدركها العقل اإلنساني وال يتمكن اللسان من وصفها، فإنها من العرشيات، ومما ال يدر ، السَّ

، فيكون اإلنسان نافذ البصيرة كما 
ً
 وحديدا

ً
وإنما نقف على حقائقها يوم انكشاف الغطاء، ويجعل هللا البصر نافذا

  :رزخ واآلخرةـفي عالم الب
َ
ْفَنا َعْنَك ِغط

َ
ش
َ
ك
َ
ا ف
َ
ٍة ِمْن َهذ

َ
ْفل
َ
ْنَت ِفي غ

ُ
ْد ك
َ
ق
َ
َبَصُرَك ل

َ
َيْوَم َحِديٌد ااَءَك ف

ْ
 .22ق:  ل

وحقائق عاشـــوراء إنما هي من القســـم الثالث، فإن البشـــر مهما بلم من العلم واملعرفة، فإنه ال يزال  ن أســـرارإو 

الم( في بداية الطريق، وأنه قاصـــــر عن إدراك عاشـــــوراء الحســـــين وما وراءها من الحقائق واألســـــرار والكنوز  )عليه الســــــَّ

 إال هللا والراســــــــــــخون في العلم محمد وآل محمد، والخزائن اإللهية
ً
م )عليه كما ال يمكن ألحد أن يصــــــــــــفها وينعتها حقا

الم( زلة قطرات من بحار أنوارهم ومعارفهم ـــــــــــــــــــــ، وكل ما يقال في عظمة عاشـــــــــوراء فهو منهم وإليهم، وإنما هو بمنالســـــــــــَّ

 وأسرارهم، إنهم معدن علم هللا.

  

 

 

 

 البث املباشر، الصور، الفيديو، الزيارة باإلنابة، األخبار، اإلصدارات، وغيرها. محتوى املوقع:

 

 غير موجودبقلم: 

الم( الروايات الواردة عن أهل البيت ليس بالقليل منذكر الكاتب أنه يوجد عدد  تشـــــير إلى فضـــــل  )عليهم الســــــَّ

الم( زيارة اإلمام الحســــين ليلة الجمعة وســــائر األوقات األخرى، لكن األفضــــلية لليلة الجمعة، فإنه ورد  )عليه الســــَّ

الم( في األثر إذا كانت ليلة الجمعة ينزل إلى كربالء عند قبر اإلمام الحســـــــــين ألف ملك يبكون  تســـــــــعون  )عليه الســــــــــــَّ

 عليه، ويذكرون فضله.

ـــــــــــــــــولقد أخب م( ر رســـــول هللاـ
َّ
ى هللا عليه وآله وســــــل

َّ
الم( بمظلومية اإلمام الحســـــين ،)صــــــل وما يجري عليه في واقعة  )عليه الســــــَّ

وتســــــــــــبى  ،وينهب رحله ،وتطؤه الخيول  ،وتقتل عترته ،ويمنع حقه ،نه يظلمإوأما الحســــــــــــين.. فكربالء، وقال عنه: 

 بدمه ويدفنه الغرباء ،نساؤه وذراريه
ً
الم( وعندما ُسئل عّمن يزوره قال، ويدفن مرمال  .يزوره الغرباء: )عليه السَّ

  

 بقلم: حسين الخشيمي

لتضـــــــــمنها الجســـــــــد الطاهر للمام تفضـــــــــيل تربة كربالء على مثيالتها يعود  ســـــــــريرى أن ن البعض أذكر الكاتب 

الم( الحسين وأخيه العباس وولده وصحبه  .)عليهم السَّ

لكن هناك جملة من الروايات الشريفة تشير إلى أن أفضلية كربالء ال تقتصر عند حدود لحظة وقوع الفاجعة 
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 للهجرة، بــل إن هنــاك ســــــــــــبقــ (61)التي حــدثــت ســــــــــــنــة 
ً
فمن  ختــارهــا هللاس لهــذه البقعــة التي افي التعظيم والتقــدي ا

الروايات التي تشــــــــــــير إلى حوارية جرت بين أرلــــــــــــ ي كربالء والكعبة وأههما أعظم منزلة عند هللا، وهو ما يقوي الرأي 

الم( القائل بأن جســــــد اإلمام الحســــــين  وأ طهر هذه )عليه الســـــــَّ
ً
)عليه  ننا نقرأ في زيارتهاألرض بدمائه الزاكية، خصــــــوصــــــا

الم( ُهَر َحَرُمَك  في األول من رجب والنصف من شعبان السَّ
َ
نَت ِبها َوط

َ
رٌض ا

َ
ُهَرت ا

َ
 فقد وردت عن اإلمام الصادق َوط

الم( إن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد ُبنَي بيت هللا على ظهري، يأتيني الناس من كل فج عميقا وجعلت : )عليه الســـَّ

 .حرم هللا وأمنها

ُل ما فضــــلت به فيما : تفاصــــيل الحوارية القصــــيرة، فأوحى هللا إليهاوتمضــــ ي الرواية بســــرد  ضــــْ
َ
كفي وقري، ما ف

برة غمســـــــــــــت في البحر، فحملت من ماء البحر، ولوال تربة كربالء ما فضــــــــــــلتك، أعطيت أرض كربالء إال بمنزلة اإل 

 .ولوال من ضمنته كربالء ملا خلقتك

وهناك رواية أخرى تتحدث عن نيل أرض كربالء درجة العظمة والقداســـــــــة قبل ذلك، فقد ورد عن اإلمام زين  

الم( العابدين  بأربعة : )عليه السَّ
ً
 قبل أن يخلق هللا أرض الكعبة ويتخذها حرما

ً
 مباركا

ً
 آمنا
ً
اتخذ هللا أرض كربالء َحرما

ة صــافية، فجعلت في رها رفعْت كما هي بتربتها نورانيَّ الى األرض وســيَّ وعشــرين ألف عام، وأنه إذا زلزل هللا تبارك وتع

ة، ال يسكنها إال النبيون واملرسلون  ة، وأفضل مسكٍن في الجنَّ  .أفضل َروضة ِمن رياض الجنَّ

  

 منتدى الكفيل، البث املباشر، املكتبة املرئية والصوتية، معرض الصور، وغيرها. املوقع: محتوى 

 غير موجودبقلم: 

الم( األخبار الصــــــــــــادرة عن األئمةذكر املقال تاريخ ثورة املختار ونبذة من ســــــــــــيرته ونشــــــــــــأته، وبعض  في  )عليهم الســــــــــــــَّ

الم( ما)عليه مدحه والثناء عليه عن الباقرين  وتاريخ استشهاده. السَّ

  

 

 

 

الم(سيرة أهل البيت  محتوى املوقع: الم( ، اإلمام الحسين)عليهم السَّ الم( م)عليه أهل البيت شيعة، )عليه السَّ  .السَّ

 غير موجودبقلم: 

م( ذكرت املقالة رواية تبين تشــفيع النبي
َّ
ى هللا عليه وآله وســل

َّ
فقد روى ابن شــهر ، الحســن والحســين في ذنب رجل )صــل

م( أذنب رجل في حياة رســول هللا آشــوب أنه
َّ
ى هللا عليه وآله وســـل

َّ
في  (المعليهما الســـَّ )فتغيب حتى وجد الحســن والحســين  )صـــل

م( طريٍق خاٍل فأخذهما فاحتملهما على عاتقيه وأتى بهما النبي
َّ
ى هللا عليه وآله وســـــل

َّ
فقال: يا رســــول هللا إني مســــتجير  )صـــــل
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م( با  وبهما، فضــــــــــــحك رســــــــــــول هللا
َّ
ى هللا عليه وآله وســــــــــــــل

َّ
وقال  اذهب وأنت طليقحتى ردَّ إلى فمه، ثم قال للرجل:  )صــــــــــــــل

ُهْم َجاُءوَك ، فأنزل هللا تعالى: قد شـــفعتكما فيه أي فتيان: (المعليهما الســـَّ )للحســـن والحســـين  ُفســـَ
ْ
ن
َ
ُموا أ
َ
ل
َ
ُهْم ِإذ ظ نَّ

َ
ْو أ
َ
َول

 
ً
 َرِحيما

ً
ابا وَّ
َ
َ ت
ّ
َوَجُدوا اّلل

َ
ُسوُل ل ُهُم الرَّ

َ
َر ل
َ
ف
ْ
َ َواْسَتغ

ّ
َروا اّلل

َ
ف
ْ
اْسَتغ

َ
 .64 النساء: ف

 غير موجودبقلم: 

 ر ـــــــــــــــــن املقال خببيَّ 
ً
الم( عن اإلمام الســـــجادا الم( في وصـــــف اإلمام الحســـــين )عليه الســــــَّ بالصـــــبر واليقين وعدم  )عليه الســــــَّ

الم( قال الحسين ،املباالة باملوت وأهوال الحرب  بني الكرام فما املوت ألصحابه:  )عليه السَّ
ً
ر بكم ـــــــال قنطرة تعبإصبرا

لى قصــــــــــرا وما هو إينتقل من ســــــــــجن  فإيكم يكره أْن ، لى الجنان الواســــــــــعة والنعيم الدائمةإاء عن البؤس والضــــــــــرَّ 

ى هللا عليه وآله  أبي حدثني عن رســـول هللا نَّ ، إلى ســـجن وعذابإال كمن ينتقل من قصـــر إعدائكم أل 
َّ
م()صـــل

َّ
 أنَّ الدنيا وســـل

 .سجن املؤمن وجنة الكافر، واملوت جسر هؤالء إلى جنانهم، وجسر هؤالء إلى جحيمهم، ما كذبت وال كذبت

 ياد الشاوي أبقلم: 

الم( ذكر الكاتب خصــــوصــــيتين من خصــــائص نور اإلمام الحســــين وهما: يظهر على كل نور ويغلب عليه،  )عليه الســــَّ

 نوره ال يحجبه حاجب. وأنَّ 

  

 

 

 

 وغيرها. املنتديات، املخطوطات، إصدارات املدرسة، صوتيات، كتب، قصائد حسينية، صور، محتوى املوقع:

 غير موجودبقلم: 

الم( ن السر في عظمة اإلمام الحسينأن املقال بيَّ   لوجه هللا. )عليه السَّ
ً
 هو حب هللا ومعرفته، وأن عمله كان مخلصا

  

 

 

الم( مرس ى أهل البيت محتوى املوقع:  مرس ى الشعائر الحسينية، املرئيات، وغيرها. )عليهم السَّ

 بقلم: عباس محمد

الم( بقتل اإلمام الحســـــــينيزيد أثبت الكاتب صـــــــدور أمر  وســـــــبي أهل بيته الباقين بعد ذلك من مصـــــــادر  )عليه الســـــــــَّ

في البداية والنهاية كثيــــــــــــــــــــــــر ابن العامة من خالل عرض ثماني عشــــــــــــرة رواية من الكتب الحدييية والتاريخية، فعن 

جرى في أيامه من  حداث ســـــــنة ســـــــتين من الهجرة النبوية في موضـــــــوع إمارة يزيد بن معاوية وماأضـــــــمن  467 :11ج

 وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن  .. :الحوادث والفتن
ً
وكتب إليه في صـــــــــحيفة كأنها إذن الفأرة: أما بعد فخذ حســـــــــينا
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 ليســــــــــت فيه رخصــــــــــة حتى يبايعوا والســــــــــالم، فلما أتاه ن ي معاوية فظع به وكبَّ 
ً
 شــــــــــديدا

ً
ر عليه، الزبير بالبيعة أخذا

أرى أن تدعوهم قبل أن يعلموا بموت  الكتاب واســـــــــــتشـــــــــــاره في أمر هؤالء النفر، فقال:فبعث إلى مروان فقرأ عليه 

 .معاوية إلى البيعة، فإن أبوا ضربت أعناقهم

 بقلم: عباس محمد

الم( أورد الكاتب ســـــبع روايات من مصـــــادر العامة في ذم يزيد بن معاوية وأنه قاتل الحســـــين  ودعاء النبي )عليه الســــــَّ

م(
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .ال بارك هللا في يزيدعليه بجملة  )صل

م( فعن ابن عساكر في تاريخه، عن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 هللايزيد، ال بارك :)صل

وم، بين ظهراني قلّي حبيبي حســــــــين، أتيت بتربته، ورأيت قاتله، أما إنه ال يقتل إفي يزيد الطعان اللعان، أما إنه ن ي 

 .هم هللا بعقابعمَّ  فال ينصرونه إال

 

 بقلم: عباس محمد

الم( رســــــال رأس اإلمام الحســــــينإن حقيقة تبيّ أورد الكاتب ثالثين رواية من مصــــــادر العامة  إلى الطاغية  )عليه الســـــــَّ

 .يزيد في دمشق

خصـــوص مقتل ضـــمن أحداث ســـنة إحدى وســـتين في  556: 11في البداية والنهاية جكثيـــــــــــــــر ابن منها ما ورد عن 

الم(الحسين بن علي   .فنصب بالكوفة وطيف به في أزقتهاثم أمر برأس الحسين،  :)عليهما السَّ

ر بن قيس ومعه رؤوس أصــــــحابه، إلى يزيد بن معاوية بالشــــــام، وكان مع زجر جماعة من الفرســــــان، جره مع ز ثم ســــــيَّ 

، لهــا على يزيــد بن معــاويــةمنهم أبو بردة بن عوف األزدي، وطــارق بن أبي ظبيــان األزدي، فخرجوا حتى قــدموا بــالرؤوس ك

 وملا وضع رأس الحسين بين يدي يزيد قال: 

  أني صاحبك ما قتلتك، ثم أنشد قول  أما وهللا لو
ُ
 ي:رِّ الحصين بن الحمام امل

 يــــــــفــــــــلــــــــقــــــــن هــــــــامــــــــا مــــــــن رجــــــــال أعــــــــزة
 

 عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا وهـــــــم كـــــــانـــــــوا أعـــــــق وأظـــــــلـــــــمـــــــا 
 

 

 بقلم: عباس محمد

الم( ن الكاتب أن من تولى قبض الروح الطاهرة للمام الحسينبيَّ  حين استشهاده الحق تبارك وتعالى  )عليه السَّ

 
ً
 ةن نسبة قبض األرواح، فمرَّ هم الشيعة بأن هذا أمر مكذوب، وذلك من خالل عرض اآليات التي تبيّ تَّ اعلى من  منكرا

نسبة قبض الروح إلى املالئكة، وأخرى نسبة ذلك إلى عزرائيل بصورة مباشرة، وأخرى نسبة قبض الروح إلى الحق 

ُمْت ِفي َمَنامِ قال تعالى:، تبارك وتعالى
َ
ْم ت
َ
ِتي ل
َّ
ُفَس ِحيَن َمْوِتَها َوال

ْ
ن
َ ْ
ى األ
َّ
ُ َيَتَوف

َّ
ْوَت اّلل

َ ْ
ْيَها امل

َ
ِتي قض ى َعل

َّ
ُيْمِسُك ال

َ
َها ف

ُروَن 
َّ
ك
َ
ْوٍم َيَتف

َ
َياٍت ِلق

َ
ِلَك آل

َٰ
ى ِإنَّ ِفي ذ َجٍل ُمَسمًّ

َ
ٰى أ
َ
َرٰى ِإل

ْ
خ
ُ ْ
 . 42 الزمر: َوُيْرِسُل األ

ْرَج وقال عز وجل:
ُ
ْم ت
ُ
ك ى َرّبِ
َ
مَّ ِإل
ُ
ْم ث
ُ
َل ِبك ِ
ّ
ِذي ُوك

َّ
ْوِت ال

َ ْ
ُك امل
َ
ْم َمل
ُ
اك
َّ
ْل َيَتَوف

ُ
 .11 السجدة: ُعوَن ق

َحَد وقال تعالى
َ
ا َجاَء أ

َ
ى ِإذ  َحتَّ

ً
ة
َ
ظ
َ
ْم َحف

ُ
ْيك
َ
ُل َعل ْوَق ِعَباِدِه َوُيْرســــــــــــِ

َ
اِهُر ف

َ
ق
ْ
ْوُت َوُهَو ال

َ ْ
ُم امل
ُ
َنا َوُهْم ال ك

ُ
ل ْتُه ُرســــــــــــُ

َّ
َوف
َ
ت

وَن 
ُ
ّرِط
َ
 ن ذلك.وأورد الرواية التي تبيّ ، 61 األنعام:ُيف
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 بقلم: عباس محمد

والتاريخية أمثال مسند أحمد أورد الكاتب مجموعة كبيرة من الروايات من مصادر العامة من الكتب الحدييية 

الم( ة وتلوح أخرى بمقتل اإلمام الحسيننبل وسنن الترمذي وغيرها تصرح مر بن ح حزن بشط الفرات و )عليه السَّ

م(الرسول 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 من تربة كربالء الحمراءإلذلك، و  )صل

ً
 .يداعه أم املؤمنين أم سلمة شيئا

الم( املؤمنينوكذلك ذكر روايات عن أمير  باقي  -عن مسند أحمد ف، بكربالء في حرب صفين حينما مرَّ )عليه السَّ

 ثابت، عن  عمارة بن زاذان، حدثنا مؤمل، حدثنا حدثنا :13127الحديث ،مسند أنس بن مالك - رينـمسند املكث

ى هللا عليه  أن ملك املطر استأذن ربه أن يأتي النبي: أنس بن مالك 
َّ
م()صل

َّ
ملكي علينا ا: ألم سلمة فأذن له، فقال  وآله وسل

ى هللا  فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي فوثب  ليدخل فمنعته  الحسين  قال: وجاء ، الباب ال يدخل علينا أحد
َّ
)صل

م(
َّ
 .عاتقه وعلى منكبه  وعلى   عليه وآله وسل

ى هللا  قال: فقال امللك للنبي
َّ
م()صل

َّ
وإن شئت أريتك  ،قال: نعم، قال: أما إن أمتك ستقتله اأتحبه: عليه وآله وسل

 :ثابت قال: قال خمارها فصرتها في أم سلمة املكان الذي يقتل فيه فضرب بيده، فجاء بطينة حمراء، فأخذتها

 .كربالءبلغنا أنها 

 

 بقلم: عباس محمد

الم( املقال عبارة عن إجابة عن عدة أسئلة مرتبطة بدفن جسد اإلمام الحسين ، وهي: من الذي دفن )عليه السَّ

الم( جسد اإلمام الحسين الم( ذا كان هو اإلمام السجادإا و )عليه السَّ  فكيف يمكنه ذلك وهو أسيرا )عليه السَّ

يه إال اإلمام املعصوم الذي زه والصالة علـوهي أن اإلمام املعصوم ال يقوم بتجهي، والجواب: توجد قاعدة أولية

نقي آل  والسيد محمد أسرار الشهادةوالدربندي في  األنوار النعمانيةإن السيد نعمة هللا الجزائري في ف يليه

 دجاءهم اإلمام السجا، الطاهرة جسادهم أن بني أسد ملا أرادوا دفن األ رووا بطرق مقتل الحسينوم في بحر العل

الم(  وهو الذي تولى عملية الدفن بمساعدتهم. )عليه السَّ

الم( وأما أن اإلمام السجاد  فهذا بالقدرة اإللهية التي يتمتع بها املعصوم.، كيف جاءهم وهو أسير)عليه السَّ

 

 بقلم: عباس محمد

الم( ن الكاتب األقوال التي ذكرت حول مكان دفن رأس اإلمام الحسينبيَّ  كر وأنهاها إلى ثمانية أقوال مع ذ )عليه السَّ

د ي الرأس الشريف ـــ مع الجسأأسماء القائلين من الفريقين، وقال القول املشهور بين علماء الفريقين هو دفنه ـــ 

 الطاهر في كربالء.

 

 بقلم: عباس محمد

الم( ذكر الكاتب كجواب عن السبب في تأخير دفن الحسين قول أحد العلماء، وكان مضمونه أن من  )عليه السَّ

الم( األمور التي يمكن تناولها ألخذ العظة والعبرة مما هو مرتبط باإلمام الحسين التساؤل عن  ، هو)عليه السَّ

الم( الحكمة املحتملة في سبب تأخير دفن اإلمام ملدة ثالثة أيام مع االلتفات إلى أننا لسنا مطلعين على  )عليه السَّ



 هـ1437 ربيع الثانير شه  ............................................................................................................................................................................................................  36

وبالتالي فال يمكن لنا أن نجزم بوجه الحكمة في ذلك ألنه فوق ، وعلينا أن نقدم جهلنا تجاه ذلك الواقعيات،

 تقديمه بهذا الصدد هو بعض املحتمالت أو األطروحات التي تصلحوإنما غاية ما نستطيع ، مستوى عقولنا

 للجواب عن هذا السؤال.

الم( إن ثورة الحسين منها: الم( قد اتسعت رقعتها عن علم وعمد من قبله )عليه السَّ ، وكذلك عن علم وعمد )عليه السَّ

خلود ب البقاء والالذي يعطيها أسبا وذلك إلعطائها الزخم املكثف - رـإذا صح التعبي -من هللا سبحانه وتعالى 

 
ً
 وباطنا

ً
الم( فإننا نجد ثورة الحسين، ظاهرا تحتوي على عدة مستويات وجوانب، فكرية وثقافية وإعالمية  )عليه السَّ

فإنها لم تركز على الجانب العسكري فقط كما يحصل في بعض املعارك، وإنما قد  ،وعسكرية وعاطفية وغيرها

 أشبعت بكل ذلك.



 بقلم: عباس محمد

الم( ن الكاتب السر في تالوة رأس الحسين الشريفبيَّ  كما قال  ،واحتمل كون تكلم رأس بال جسد أعجب )عليه السَّ

 ، وقد يكون إشارة خفية إلى الرجعة.وهللا إن رأسك أعجبالراوي: 

 

 بقلم: عباس محمد

الم( ن الكاتب السبب في اصطحاب اإلمام الحسينبيَّ  أهل بيته معه إلى الكوفة مع علمه بما سيؤول لعياله و  )عليه السَّ

العائلة الكريمة فضحت ساسة يزيد ألن هذا كان نتيجة وليس من  نَّ إ :من قال وردَّ  ،سرأإليه أمرهم من سبي و 

، لذلك ال يصح 
ً
الم( دراجها في أهداف حركة الحسينإالصحيح أن نجعل النتيجة هدفا  .)عليه السَّ

  

الم()عليه  القرآن الكريم، ويبقى الحسين املوقع: محتوى  دالسَّ ٍد وآِل ُمَحمَّ م( ، ُمَحمَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
ر الحسيني، ـ، املنب)صل

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

  

 غير موجودبقلم: 

فإن األمة ال  - سطوريةأدينية أو قومية حقيقية أو  -ن املقال اهتمام الشعوب واألمم في اتخاذ القدوة بيَّ 

تنفك عن تمجيد الشخصية القدوة والتغني بها وتخليد اسمها، من أجل توجيه املسار العام لحركة تلك األمة 

 في االتجاه املتوخى لها.

وحري باألمة  ،قدوة حقيقية ودينية تستحق كل أوصاف املدح والثناءردف بالقول أن األمة اإلسالمية لها أو 

الم( وهذه القدوة هي اإلمام الحسين ،االقتداء بها والسير على نهجها  من خصائص هذه )عليه السَّ
ً
،حيث تناول جانبا

 .دراك املوقف الصحيح والسير على جادتهإخالص فيها، وللثقة با ، وجانب القدوة فتعرض لجانب اإل 
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 غير موجودبقلم: 

الم( سماء الثورات التي انبثقت بعد نهضة اإلمام الحسينأاملقال سؤال عن  وفي مقام اإلجابة ، وقادتها )عليه السَّ

ن ثورة أهل املدينة، ثورة التوابين، ثورة املختار، ثورة زيد بن علي، خروج يحيى ب عن السؤال ذكر عدة ثورات منها:

 جدير بالذكر أن السؤال والجواب منقول عن موقع مركز األبحاث العقائدية.، و زيد

 

 غير موجودبقلم: 

الم( نين أول من سجد على تربة اإلمام الحسأذكر املقال   الم()عليه السَّ  هو اإلمام السجاد بعد دفن الحسين )عليه السَّ

 منها معه 
ً
لى املدينة وكان يسجد عليها ويداوي من يتمرض من أهل بيته بها، ومن ذلك الوقت شاع أمر إوأخذ مقدارا

 السجود والتبرك بالتربة الحسينية بين العلويين وأتباعهم.

 

 بقلم: غير موجود

والدعوة إلى الحق هي نهج  ،لقائم بين الحق والباط - من بدء الخليقة وإلى قيام الساعة -ن املقال أن الصراع بيَّ 

الم(نبياء األ  الم( لى الباطل هي منهج الطغاة في كل عصر، والحسينإوالدعوة  )عليهم السَّ ياء نبقد سار على نهج األ  )عليه السَّ

الم(   .لذلك اقتدى به حتى من لم ينتم للسالم ،الطغاةفي مقابل منهج )عليهم السَّ

الم( ين في الحسينيونقل بعض كلمات الغرب  ونهضته. )عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

)عليه  الحسين وأخيه مع - وبنو جابر بطن من همدان - ذكر املقال موقف سيف بن الحرث بن سريع الجابري 

الم( الم( في الطف، ملا رأيا الحسين السَّ في اليوم العاشر بتلك الحال، جاءا إليه وهما يبكيان، فقال لهما  )عليه السَّ

الم( الحسين : جعلنا فقاال، ما يبكيكماا فو هللا إني ألرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين أي ابني أخويَّ  :)عليه السَّ

على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك نراك قد أحيط بك وال نقدر على أن نمنعك بأكثر من هللا فداك، ال وهللا ما 

الم( أنفسنا، فقال الحسين  عن وجدكما من ذلك ومواساتكما إياي أحسن جزاء جزاكما هللا يا ابني أخويَّ  :)عليه السَّ

 .املتقين

فوعظ وقاتل فقتل، فاستقدما يتسابقان قال أبو مخنف: فهما في ذلك إذ تقدم حنظلة بن أسعد يعظ القوم 

الم( إلى القوم ويلتفتان إلى الحسين الم()علي ، ويقول الحسينالسالم عليك يا بن رسول هللا :فيقوالن)عليه السَّ  :ه السَّ

وعليكما السالم ورحمة هللا وبركاته. 

 
ً
 .أحدهما ليحمي ظهر صاحبه حتى قتال وأنَّ  ،ثم جعال يقاتالن جميعا

 

 بقلم: غير موجود

بل  ،ن كانا مركزيينإو  -الحزن والثورة -هجرية بعنصرين (61)زال واقعة الطف في ـنه ال ينبغي اختأن املقال بيَّ 

الم( ينبغي الغور في أعماق كربالء التي اختزلت فيها كل الرساالت السماوية بدم الحسين التي وصفته  )عليه السَّ
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الم(النصوص بالوارث الذي ورث كل ما عند األنبياء  لنخرج من تاريخ كربالء إلى معنى كربالء الذي يمكن أن  )عليهم السَّ

الم( يستظهر من كلمات الحسين الم(وزينب  )عليه السَّ  إما رأيت  :حيث قالت )عليها السَّ
ً
فللمشهد وجه آخر  ال جميال

الم( للبشرية ليتحقق املغزى من نهضة الحسينيجب تجليته وإخراجه  كوارث لألنبياء، ومن تلك املقاطع في  )عليه السَّ

 هذا الجانب من املشهد الحسيني مقطع الجمال.

  

 

 

 

الم(أهل البيت  محتوى املوقع:  قسم األدب الحسيني، وغيرها. ، قسم التاريخ، قسم عاشوراء،)عليهم السَّ

 بقلم: صالح الخاقاني

 - سواء للقاس ي والداني على حّدٍ  - ن الكاتب أن اإلرهاب الذي تجلبب بجلباب الدين من أجل أن يشوه صورتهبيَّ 

 
ً
الم()عليه وثق ركن فيه وهو قضية الحسين أبإيعاز من االستكبار العالمي مستهدفا فبدأ بكيل التهم واالفتراءات ، السَّ

الم( على شعائر الحسين الم( ولهذا كان الحسينومحبيه،  )عليه السَّ وشعائره في املقدمة عند متبني اإلرهاب  )عليه السَّ

الم( ومموليه من حيث العداء والعمل على القضاء عليه، ألن ثورة الحسين مشروع عمالق لتأكيد وتبيين  )عليه السَّ

الم( االنحراف عن الخط اإلسالمي الصحيح حيث أوضحه الحسين ة، وقد أشار الكاتب  )عليه السَّ نه في مواطن عدَّ وبيَّ

 إلى أربع نقاط:

  وأن الخالفة املزعومة ال تمثل ، ساس في قيادة األمةتأكيد اإلمامة املنصوص عليها من قبل السماء على أنها األ

الم( حيث أعلن الحسين، صالح البشريةإلى إهادف غير انحراف في املشروع الرسالي ال في إحدى أدوار  )عليه السَّ

ة ومعدن الرسالة، ومختلف املالئكة ومهبط الوحي، بنا فتح هللا، وبنا  ثورته عن ذلك بقوله: إنا أهل بيت النبوَّ

 .يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس املحترمة ومثلي ال يبايع مثله

 صــــــــــــالح هو الغــايــة من ثورتــه وذلــك بقولــه: على كون اإل  التــأكيــد 
ً
  مــا خرجــت أشــــــــــــرا

ً
وإنمــا خرجــت طلبــا  وال بطرا

 صالح مقترن بعملية االنحراف.شك أن اإل  وال، للصالح في أمة جدي

  الم( أنه :لى حقيقة وهيإشارة اإل ال يثور ضد انحراف محدد بشخص يزيد بن معاوية وحكومته بل إنَّ  )عليه السَّ

الم( ثورته على واقع منحرف صنعته الخالفات السابقة على خالفة يزيد حيث يقول اإلمام الحسين :)عليه السَّ

 
ً
، فـإني ال أرى املوت أال ترون أن الحق ال يعمـل بـه وأن البـاطـل ال يتنـاهى عنـه، ليرغـب املؤمن في لقـاء هللا محقـا

 
ً
ت إن النــاس عبيــد الــدنيــا والــدين لعق على ألســــــــــــنتهم يحوطونــه مــا درَّ  ،إال ســــــــــــعــادة وال الحيــاة مع الظــاملين إال برمــا

 .انون صوا بالبالء قل الديَّ ّح فإذا ُم  ،معايشهم

  الم( ض الحسينرهاب حين تعرَّ مما دار في عرصة كربالء من مشاهد اإل وأهل بيته وأصحابه من رجال  )عليه السَّ

ؤالء هم حملة دعوى اإلصالح ضد االنحراف من خالل وأطفال للقتل والذبح والتمثيل بجثثهم، وحيث إنَّ ه

الم( رفضهم البطولي ملظاهر الفساد والالإنسانية، سننتهي إلى أن ثورة الحسين   )عليه السَّ
ً
 مهما

ً
قد عكست مشهدا

 له داللته في أن املدافعين عن اإلسالم الحق كانوا ضحية اإلرهاب والعنف.
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 دها ضمن نقاط، منها: رصَ  وخلص الكاتب إلى نتيجٍة 

ما املسيرة األربعينية كون هذه الشعائر الوسيلة الفعالة ن السبب في محاربة النواصب للشعائر الحسينية سيَّ أ

م(في التذكير بما جرى من أمر ابن رسول هللا 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
حين رفض املسار املنحرف عن اإلسالم الحق  )صل

 واستشهد في سبيل إصالحه.

 غير موجودبقلم: 

الم( ة أشخاص يعدون من سفراء اإلمام الحسينير عدَّ ن املقال ِس بيَّ  أمثال: حنظلة بن أسعد الشبامي،  )عليه السَّ

ومسلم وسليمان بن رزين، وعبد هللا بن يقطر الحميـري، وعمرو بن قرظة األنصاري، وقيس بن مسهر الصيداوي، 

الم( بن عقيل  .)عليه السَّ

  
 

 

 

 املنبر الحر، عقائد، سيرة، تاريخ، منتدى عاشوراء، وغيرها. محتوى املوقع:

 بقلم: عباس محمد

ـــــــــــــــــــــــــــال تــــركــــــت   خــــلــــقـ
ً
ـــــــــــــــــــــــــــف طــــرا  هــــواكــــــا يـ

 

 

 أراكــــــــــا لــــــــــكــــــــــي الــــــــــعــــــــــيــــــــــال وأيــــــــــتــــــــــمــــــــــت 
 

 

 إربــــــا الحــــــب يــــــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــــــــقطعتن نــــــــــــــــــــــــلئ
 

 

 ســــــــــــــــــــــواكـــــــــــا إلـــــــــــى الـــــــــــفـــــــــــؤاد مـــــــــــال ملـــــــــــا 
 

الم(اإلمام الحســـين  أبيات رددها ـــــــــــــــخيبشـــكل مناجاة بينه وبين ربه في اللحظات األ  )عليه الســــَّ رة من حياته الشـــريفة ـ

 وهو يجود بنفسه الكريمة.

الم( األبيات إلى اإلمام الحسينأشكل البعض على صحة نسبة هذه  وكذلك بعض األخبار التي تنقل عن  )عليه السَّ

الم( الحسين الم( لينا رغم أن اإلمام الحسينإوكيف وصلت  )عليه السَّ  كان لوحده. )عليه السَّ

الم()عليه  أجاب الكاتب عن هذا اإلشكال بما مضمونه أنه لم يثبت أن هذه األبيات قالها اإلمام الحسين بل ، السَّ

الم( هي منسوبة إليه، وبعضهم يصرح بأنها من قول شاعر قالها على لسان الحسين فرض صحة النسبة ولو  )عليه السَّ

إليه فال يبعد أن يكون سمعها أحد من املهتمين بتسجيل الوقائع وحفظ األقوال واألشعار، كما حصل لحميد بن 

 من األقوال واألفعاـمسلم الذي نقل كثي
ً
الم( ل التي شاهدها عن الحسينرا  .)عليه السَّ

 نقل لنا أنه سمع الحسين
ً
الم( فمثال الم( وصرح بهذا السماع أنه )عليه السَّ  ر:ـقال عند مقتل ولده علي األكب )عليه السَّ

 قتلوك يا بني ما أجرأهم على هللا وعلى انتهاك حرمة الرسول 
ً
م(قتل هللا قوما

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
، ثم قال: )صل

 .على الدنيا بعدك العفا

الم( وهناك طريق آخر في النقل موجود في رواياتنا هو نقل األئمة من أوالد اإلمام الحسين ألحداث  )عليه السَّ

 يوم عاشوراء.
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 بقلم: عباس محمد

 عن تساؤل مفاده بيَّ 
ً
ل هللا تعالى فرجه( أن أصحاب اإلمام املهدين الكاتب في مقاله جوابا أفضل وأشرف وأعظم  )عجَّ

الم( منزلة من أصحاب اإلمام الحسين الم( ألن من بينهم نبي معصوم من أولي العزم وهو عيس ى )عليه السَّ  )عليه السَّ

م( والخضر وأصحاب الرسول 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 واملقداد وغيرهم.املخلصين منهم مثل سلمان املحمدي  )صل

الم( وفي مقام اإلجابة استدل بقول اإلمام الحسين الم( في حق أصحابه حيث قال )عليه السَّ :)عليه السَّ

 خيإاللهمَّ 
ً
 من أصحابي وال أهل بيت خيـنك تعلم أني ال أعلم أصحابا

ً
 من أهل بيتيـرا

ً
 فضليةأن حتى يبي ،را

الم( نيأصحاب اإلمام الحس ل هللا تعالى فرجه( أصحاب اإلمام املهدي على )عليه السَّ  .)عجَّ



 بقلم: عباس محمد

 رـبتعريف التباكي وأنه غي من تباكى فله الجنةن الكاتب اإلجابة على صحة الحديث الذي عنون به املقال بيَّ 

 التظاهر بالبكاء فليس املراد به إظهار البكاء أمام 
ُّ
 به، ف اإلنسان البكاء على ما يراه حقيقاآلخرين بل هو بمعنى تكل

ً
يا

 .قلبه وتتدفق مشاعره لنداء عقله ولكنه يواجه لحظة جفاف في قلبه ومشاعره فيتكلف البكاء عس ى أن يستجيب

 .الم()عليه السَّ الحسين في مقتل)رحمه هللا(  العالمة املقرمكر واحد من العلماء ـه عليها غيرة ونبَّ ـكثي وذكر أن الروايات

 بقلم: عباس محمد

شوب آة فقد رواه ابن شهر ين الكاتب النقاش حول الحديث الذي عنون به املقال وأنه ورد في كتب بعض اإلمامبيَّ 

عن  202صالطرائف عن طريق النقاش في تفسيره شفاء الصدور، ورواه السيد ابن طاووس في  24: 3املناقب جفي 

غاية السؤول  ورواه عنهما املجلس ي فيالبحار، ما العامة فقد اتهموا راوي النقاش بالوضع والتدليس.أ 

 بقلم: عباس محمد

ن الكاتب أن هناك أسبابا منعت من حضور محمد بن الحنفية وابن عّباس وعبد هللا بن جعفر وتوجد أدلة بيَّ 

الم( على ذلك نقلها التاريخ وكانت في محضر اإلمام الحسين الم( ر من ذلك فإن اإلمامـبل أكث، )عليه السَّ نفسه )عليه السَّ

الم( ألخيه محمد بن الحنفية، فقال اإلمام الحسين أوكل بعض املهام وأما أنت يا أخي ملحمد بن الحنفية:  )عليه السَّ

 من أمورهم
ً
 ال تخفي عني شيئا

ً
 .فال عليك بأن تقيم باملدينة فتكون لي عينا

 بقلم: عباس محمد

الم( ملاذا طلق بعض أصحاب اإلمام الحسين تساؤل وهو:ن الكاتب اإلجابة عن بيَّ  زوجاتهم قبل التوجه  )عليه السَّ

من أجل الحفاظ عليهن من السلطة الحاكمة، حيث كانوا يأخذون النساء  وأجاب: لى كربالء كزهير بن القيناإ

 زهير بن القين طلق زوجته وقال لها: 
ً
 وقد عزمت ـني ال أحب أن يصيبك بسببي إال خيإبأفعال أزواجهن، فمثال

ً
را

 .قيه بنفس يأألفديه بروحي و على صحبة الحسين 
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 بقلم: عباس محمد

الم( ن الكاتب أن اإلمام الحسينبيَّ   للسلطة و ـحسب تعبي )عليه السَّ
ً
 ْن إر املخالفين كان بخروجه إلى الكوفة طالبا

 للصالح لبدء به من املدينة.
ً
 كان طالبا

الم( وأجاب عن هذا التساؤل بما مضمونه أن اإلمام الحسين  للصالح في األمة اإلسالمية بعد  )عليه السَّ
ً
خرج طالبا

 ما طلب منه أهل الكوفة ذلك.

 بقلم: عباس محمد

 ن الكاتب اإلجابة على سؤال بيَّ 
ّ
الم( اإلمام الحسين قول  قد يستنبط من رواية وهيد شبهة يول في دعائه  )عليه السَّ

، فإنـهم دعون إْن على الشيعة: 
ً
، وال ترض الوالة عنهم أبدا

ً
، واجعلهم طرائق قددا

ً
ا متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا

 241 :اإلرشاد للمفيد لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا

 بقلم: عباس محمد

الم( ن الكاتب اإلجابة على تساؤل يتعلق بالغاية التي قاتل أصحاب الحسينبيَّ  ب ألجلها، وفرق بين األصحا )عليه السَّ

 من بعض أقوالهم في يوم عاشوراء.
ً
 باختالف مراتبهم مستفيدا

َدْيَناهُ 
َ
َعِظيٍم  ِبِذْبٍح  َوف

 بقلم: عباس محمد 

َدْيَناهُ  :ر قوله تعالىذكر الكاتب أن هناك من يفس
َ
الم()علي باإلمام الحسين ،107الصافات:  َعِظيٍم  ِبِذْبٍح  َوف مع  ه السَّ

 علمنا أنه أفضل من املفدى له. فكيف تجيبون عليها

الم( براهيمإوأجاب عليه بـالرواية الواردة في هذا املعنى تذكر موقف نبي هللا  عليه ) بعد إفداء إسماعيل )عليه السَّ

الم( الم( سماعيلإبالكبش وأنه تمنى أن يكون قد ذبح ابنه  السَّ لى إبيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع  )عليه السَّ

 ذي يذبح أعّز ولده بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على املصائب.لى قلب الوالد الإقلبه ما يرجع 

الم( فأخبره هللا تعالى بمقتل الحسين  على أيدي أعدائه ألنه أعظم من قتل ابنه بيده في طاعة هللا فجزع )عليه السَّ

الم( إبراهيم  إبراهيم قد فديت جزعك على ابنكيا لذلك فتوجع قلبه وأقبل يبكي فأوحى هللا تعالى إليه:  )عليه السَّ

إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على املصائب وذلك 

َدْيَناهُ  :قول هللا عز وجل
َ
 .َعِظيٍم  ِبِذْبٍح  َوف

الم()عليه  فعلى هذا يكون أحد معاني اآلية الكريمة أن هللا تعالى فدى حزن إبراهيم ب وثوابه على مصابه املطلو  السَّ

الم( بإسماعيل الم( بحزنه على الحسين )عليه السَّ  والثواب على مصيبته. )عليه السَّ

 بقلم: عباس محمد

الم( ذكر الكاتب عبارتين أحداهما مشهورة عن الحسين لكتب القديمة يستفاد والثانية نقلت في أحد ا )عليه السَّ

ال مسلم بن عقيل، واستفسر عن تقييم أهل الكوفة واملدينة بعد مقولة اإلمام نها أنه ال يوجد مسلم في الكوفة إم
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الم( الحسين ، من لحق بي فقد استشهد ومن لم يلحق لم يدرك الفتح والسالم :ألخيه محمد بن الحنفية )عليه السَّ

سالم أهل إجاب عن النص املنقول في أحد الكتب القديمة بإمكان حمل آخر في فهم النص ال يلزم معه عدم أو 

 الكوفة.

الم( وأما رسالة الحسين كنت في البعث ن معناها ما جاء عن هرثمة حيث قال: ملحمد بن الحنفية فيبيّ  )عليه السَّ

الم( علي والشجر ذكرت حديثالذين بعثهم عبيد هللا بن زياد فلما رأيت املنزل  فجلست على بعيري ثم صرت  )عليه السَّ

الم(إلى الحسين  ال  فسلمت عليه وأخبرته بما سمعته من أبيه في ذلك املنزل الذي نزل به الحسين )عليه السَّ  م()عليه السَّ

فامض حيث ال قال:  فقلت: ال معك وعليك، خلفت صبية أخاف عليهم عبيد هللا بن زياد معنا أم أنت عليناافقال: 

 فو الذي نفس الحسين بيده ال يسمع اليوم واعيتنا 
ً
 وال تسمع لنا صوتا

ً
 حد فال يعيننا إال كبه هللاأترى لنا مقتال

 .لوجهه في نار جهنم

 بقلم: عباس محمد

 وهو: 
ً
الم( ملاذا استمر اإلمام الحسينطرح الكاتب سؤاال في مسيره نحو كربالء بعد وصوله نبأ استشهاد  )عليه السَّ

الم( مسلم  فإذا قتلوا رسوله فسوف يغدرون به ويقتلوها )عليه السَّ

 عن اإلمام الحسين
ً
الم( وأجاب عليه: لم يكن غائبا  لىله، بل كان يعلم أنه سيؤول أمره إاملصير النهائي  )عليه السَّ

 لى علمهمإئمة تشير وهناك الكثير من الروايات عن الرسول واأل  ،لى كربالءة في سبيل هللا تعالى قبل مسيره إالشهاد

الم( الم( ر املؤمنينـن تكون واقعة الطف، وعن أميأبمقتله قبل  )عليهم السَّ يقتل ابني  يا براء راء:ـنه قال للبأ )عليه السَّ

 .نت حي ال تنصرهأو  الحسين

الم( إن الحسينثم  ليه عند وصوله إلى أهل الكوفة على الكتاب الذي سيرجعه مسلم إن علق خروجه إو  )عليه السَّ

الم( الكوفة وذلك عندما كتب الحسين ليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي إنا باعث ألى أهل الكوفة: إ )عليه السَّ

بأنه قد اجتمع رأي مالئكم وذوي الرجر والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم  ليَّ إن كتب إف، مسلم بن عقيل

 إني أقدم إوقرأت في كتبكم ف
ً
 .231ص ،44ج: نواربحار األ  شاء هللا ْن إليكم وشيكا

الم( إال أن الحسين لى قتل إفبعدما وصل الحال ، جعل ذلك على الخروج من مكة ولم يجعله على الرجوع )عليه السَّ

الم( قدام السلطة على القضاء على الحسينإمسلم، فإنه يعني  فقد عرف أرباب ، وأتباعه رجع أم لم يرجع )عليه السَّ

الم( ن الحسينأالسلطة   أضعيف و  )عليه السَّ
ً
 .له ن أهل الكوفة سوف ال يكونون عونا

 ما كان ليترك اإلمام الحسينإ
ً
الم( ذا ن هذا السلوك الذي سلكه أعلى ، أم لم يرجعحتى يبايع سواء رجع  )عليه السَّ

الم( اإلمام الحسين  ت الرجة على اإلمامال عمل بالظاهر فقد تمَّ إمن قبول كتب أهل الكوفة والخروج ما هو  )عليه السَّ

الم( للنصرة، وخرج الحسين  للرجة على أهل الكوفةإ )عليه السَّ
ً
 وذكر عدة شواهد على ذلك. ،تماما

 بقلم: عباس محمد

الم( مزارات أهل البيتكتاب نه جاء في أذكر الكاتب   272محمد حســـــين الجاللي صد للســـــي وتأريخها)عليهم الســــــَّ

 فيما يتعل
ً
الم( ق بموضع رأس الحسينأن هناك أقواال القاهرة وهو القول الثالث: أن مدفن الرأس في  قال: )عليه السَّ

 
ً
أن عدو هللا يزيد نكت بمخصــــرته وجهه الشــــريف  املشــــهور بين الجمهور ويســــاعده االعتبار فإن من الثابت تاريخيا
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 ، وفعل ما فعل وقال ما تقشــعّر منه األبدان كما هو مفصــل في املقاتل
ً
الم( طلب اإلمام زين العابدين وأيضــا  )عليه الســَّ

 ، للرأس
ً
على أن الرأس الشـــــــــــريف كان في  كل ذلك يدل، من غضـــــــــــب جمهور املســـــــــــلمينوامتناع يزيد من ذلك خوفا

الشـــــــام ولم تتحقق الســـــــرقة قبل ذلك والقول بتحقق ذلك فيما بعد بعيد فإن صـــــــحت الرواية بحفظه وحراســـــــته 

ولو صـــحت رواية الســـرقة فإن الرأس الشـــريف املوجود اليوم له إلى عســـقالن ومنها إلى القاهرة، عند األمويين ثم نق

الم( أنه من رؤوس شهداء كربالء الذي استشهدوا مع الحسين ال شك بالقاهرة  .للهجرة 61عام  )عليه السَّ

  

 

 

 

 الدروس، الكتب واملؤلفات، املقاالت، وغيرها. ،املحاضرات محتوى املوقع:

 بقلم: د. يحيى عبد الحسن الدوخي

 عما ورد 
ً
الم( في النص الروائي عن هارون بن خارجة عن أبي عبد هللاطرح الكاتب تساؤال سألته قال:  )عليه السَّ

الم( ر الحسينـعّمن ترك الزيارة، زيارة قب هذا رجل من أهل النارة، فقال: ر علـمن غي )عليه السَّ

الم( ن من لم يزر اإلمام الحسينأفهل يعقل  وكلنا يعلم أن الزيارة بنفسها مندوبة  !ايكون من أهل النار )عليه السَّ

 .وليست واجبة

ن قطعنا النظر عن سندها إرشاد ن كانت ظاهرة في الوجوب ولكن يمكن حملها على اإل إأجاب بأن الرواية و و 

 في داللة الرواية على الوجوب.أالضعيف، وقد شكك 
ً
 يضا

الم( ن لحن الخطاب ال يمكن أن يصدر من اإلمام الصادقأفذكر  ة ألننا حينما ندقق في النص نجد الحدَّ  )عليه السَّ

 ف والتشنج في الخطاب
ً
 .وهو املداري الختيار اللفظ واملنطق ال يصدر عن املعصوم أبدا

  

 

 
 

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

 و دفاع از جایگاه رفیع امامت (المعلیه السَّ )تحت عنوان: امام حسين  - 1

 بقلم: سید جواد حسینى

الم( لى دفاع اإلمام الحسينإتعرض الباحث  عن اإلمامة والوالية ابتداء من يوم الهجوم على بيت الوالية  )عليه السَّ

الم( لى ضرورة معرفة اإلمام، وأن جميع املخلوقات تطيع اإلمامإض خر حياته، ثم تعرَّ آوحتى  ، وأن اإلمام )عليه السَّ

 إمام الجور، وأن أئمة الحق هم اثنا عشر إمام الحق و إيطلق على 
ً
ئمة والدفاع عن ، وضرورة طاعة األ ماما
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الم( منها: طاعة اإلمام علي ،ئمة والدفاع عنهملى جملة من نماذج طاعة األ إوأشار ، مامتهمإ والدفاع عن  )عليه السَّ

الم( مامته، ومنها: طاعة اإلمام الحسنإ ل هللا تعالى فرجه(ومنها: طاعة اإلمام الرجة  ،امتهمإوالدفاع عن  )عليه السَّ  )عجَّ

 مامته.إوالدفاع عن 

 با مخاطبانشان (المالسَّ  معليه)مام حسين إنبیاء و أررس ى شیوه مناظرات و گفتگوهای تحت عنوان: ب - 2

 بقلم: سیده فاطمه حسینى ميرصفی

الم( طهاراأل ئمة األ  إنَّ  م(بعد ارتحال رســـول هللا  )عليهم الســــَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وســــل

َّ
 لحفظ )صــــل

ً
اإلســـالم وتبليم  يســـعون دائما

 م)عليهأحكام الدين وحفظه من كل شــــــائبة، وهذه الطريقة التبليغية ذات هدف مشــــــترك عند جميع األنبياء واألئمة

الم( ومن جملة الطرق التبليغية البارزة املناظرة والحوار املستدل الطريقة مختلفة بحسب الظروف،  وإن كانت السـَّ

ــــــــــــــر عنه القرآن الكريم ُن والبعيد عن املغالطة والذي يعبـ ْحســَ
َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُهْم ِبال

ْ
بعد نظرة  -فهذا املقال يدرس َوَجاِدل

الم( خاطفة عن حياة اإلمام الحسين  طريقة مناظرة اإلمام الحسين -وأوضاع املجتمع الذي كان يعيش فيه  )عليه السـَّ

الم(  وحواره مع خصمه. )عليه السَّ

  

 

 

 

 قاالت، االستفتاءات، األخبار، مرئيات، صوتيات، وغيرها.امل محتوى املوقع:

 أهل سنت در احاديث (المالسَّ )عليه تحت عنوان: امام حسين  - 1

 بقلم: غير موجود

 لى األحاديث والروايات التي وردت في مصــــــادر أهل الســــــنة بشــــــأن فضــــــل ومنزلة اإلمام الحســــــينإتعرض الكاتب 

الم( الم( على فضـــائل اإلمام الحســـينرواية من مصـــادر أهل الســـنة تشـــتمل  12ســـتخرج احيث  )عليه الســـَّ وقام  )عليه الســـَّ

 بشرح مختصر لها.

 تحت عنوان: داستانهای شگفت انگيز از زیارت عاشورا - 2

 بقلم: غير موجود

الم( لى فضــــــل زيارة عاشــــــوراء على لســــــان اإلمام الصــــــادقإيتعرض الباحث    )عليه الســــــــَّ
ً
حيث  ،بها صــــــفوان موصــــــيا

ى هللا عليه وآله  ذلك قد سمعه عن رسول هللا وأنَّ  ،من يداوم عليها يضمن له عدة أمور  وأنَّ  ،وصاه باملداومة عليهاأ
َّ
)صل

م(
َّ
 ، وينقل عن الشيخ بهجت قصة عن أحد العلماء بشأن فضل زيارة عاشوراء.وسل
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 مقاالت، شعر، صور، تعزية، وغيرها.أخبار،  محتوى املوقع:

الم( تحت عنوان: آیا امام سجاد - 1  قیام مختار را تأیید کردا )عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

 منها: ،طرح الباحث في هذا املقال أسئلة

  َّالم( اإلمام الســـجاد هل إن الم( اإلمام وأجاب على هذا الســـؤال: أنَّ  املختارا مضـــ ى ثورةأ )عليه الســـَّ لم يؤيد  )عليه الســـَّ

 
ً
الم( بانتقام املختار من قتلة الحسين الثورة بشكل عام وإنما كان راضيا  .)عليه السَّ

  الم( لى اإلمام الســــــجادإملاذا لم يســــــلم املختار بعد انتقامه من قتلة شــــــهداء كربالء الحكم  نهإ :بل قال، )عليه الســـــــَّ

  يجعل الحكم شــــــورىا
ً
الم( : لم تكن الظروف مناســــــبة لتســــــليم الحكم للماموأجاب: أوال : ليس وثا ،)عليه الســـــــَّ

ً
نيا

الم( اإلمام السجادضاع إعالن العالقة بين املختار و زمة وتدهور األو من املناسب مع وجود األ   .)عليه السَّ

  الم( اإلمام السجادلى إأن حكومة املختار لم تكن مستحكمة حتى يتم تسليمها  .)عليه السَّ

الم( تحت عنوان: چهار ویژگی قیام امام حسين - 2  )عليه السَّ

 بقلم: آنتوان بارا

 ربع خصال:أصفاتها وذكر أنها تشتمل على الى خصال النهضة الحسينية ومو إتعرض الباحث 

 ولى التي اعتمدت على األصول والقيم في تاريخ األديان السماوية.أنها النهضة األ  الخصلة األولى:

 وجدت األرضية املناسبة للروحية الثورية عند املسلمين.أألنها  ،أنها النهضة الرائدة الخصلة الثانية:

 ألنها كانت مؤثرة على ضمير املسلمين. ،أنها نهضة فريدة من نوعها الخصلة الثالثة:

 .ألنها ثورة إنسانية ،أنها نهضة خالدة الخصلة الرابعة:

 تحت عنوان: قدمت بين الحرمين به چه زمانی باز می گرددا - 3

 بقلم: سید اکبر موسوی 

 بين حرم اإلمام الحسينقام الباحث بجمع الشواهد واألدلة التي تدل على أن تاريخ إنشاء الفاصلة ما 

الم( الم( وحرم أبي الفضل العباس )عليه السَّ لى ما قبل االنتفاضة الشعبانية التي حصلت سنة إيرجع  )عليه السَّ

م وذلك بأمر من الحكومة 1984حيث تم االبتداء بإنشاء هذه الفاصلة بين الحرمين بتاريخ  ،م1991

م 1987وتم افتتاحها بتاريخ  ،الفاصلة بين الحرمين من املساكنخالء هذه املنطقة إالعراقية آنذاك، وتم 

 بذلك على ما جاء في موسوعة اإلمام الحسين
ً
الم( رادا نشاء هذه الفاصلة قد حصل في إمن أن  )عليه السَّ

 م.1991االنتفاضة الشعبانية بتاريخ 
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الم( اصغرعلی حضرتتحت عنوان: آیا  - 4 الم( حسينبر روی سینۀ امام  )عليه السَّ ه خاک بر ــــدر همان قب )عليه السَّ

 سپرده شده استا

 غير موجودبقلم:  

)عليه  هللا الرضــــــيع قد دفنوه مع اإلمام الحســــــين لســــــنة الخطباء من أن عبدأتعرض الباحث على ما يتناقل على 

الم(   الســـــَّ
ً
 هو أن عبدهللا الرضــــيعأوذكر  ،ووســــدوه إلى صــــدره وقام بدراســــتها تاريخيا

ً
 الم()عليه الســـــَّ  ن املقطوع به تاريخيا

الم( دفن مع الشهداء عند رجلي اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

 ای که شمر را از کشته شدن نجات دادحت عنوان: آیهت - 5

 عبدالکریم پاک نیابقلم: 

الم( ضــــــرام النار فيه بأمر اإلمام الحســــــينإلى قضــــــية حفر الخندق خلف الخيام و إأشــــــار الباحث  كي ال  )عليه الســـــــَّ

تعجلت بالنار قبل يوم  ،يا حســــــــــــين: وذكر أن الشــــــــــــمر تأذى من هذا العمل وقال ،الخيام خلف منيهجم العدو 

الم( اإلمام الحســــــينن يقتلوه، ولكن أصــــــحاب فأراد األ القيامة   )عليه الســـــــَّ
ً
 م بدأهم بقتالأأكره أن  :أبى قائال

ً
عتمدا

َمِن اْعَتدی عَ  في ذلك على قوله تعالى:
َ
ُحُرماُت ِقصاُص ف

ْ
َحراِم َوال

ْ
ْهِر ال

َّ
َحراُم ِبالش

ْ
ْهُر ال

َّ
لش
َ
ِل ا

ْ
يِه ِبِمث

َ
اْعَتُدوا َعل

َ
ْم ف
ُ
ْيک
َ
ل

نَّ 
َ
ُموا ا
َ
ْم َواْعل

ُ
يک
َ
قيَن َما اْعَتدی َعل تَّ

ُ ْ
َ َمَع امل

ّ
 .194 البقرة: اّلل

 حت عنوان: گزارش های تاریخی عاشورا؛ قابل اعتماد یا تحریفات - 6

 بقلم: مجید ملکی خوزانی

 :لى الطرق املختلفة لكتابة التاريخ وذكرفي القسم الثالث من طرق كتابة التأريخ إتعرض الباحث 

 تكتب من دون مالحظة أي تحليل طرق الكتابة بعض. 

 مع ش يء من التحليل طرق الكتابة تكتب بعض. 

 ر ذلكـختلف في طريقة العرض فبعضها يعرض بشكل قصص ي وبعضها غيت طرق الكتابة بعض. 

 أوتعرض 
ً
 رة.ـرة والكتب التاريخية غير املعتبـلى الكتب التاريخية املعتبإيضا

 دنداحسين علیه السالم چند نفر بو  تحت عنوان: یاران امام - 7

 غير موجودبقلم: 

الم( لى عـدد أصــــــــــــحـاب اإلمـام الحســــــــــــينإ البـاحـثتعرض  وأشـــــــــــــار إلى وجود اختالف في العـدد الـدقيق  ،)عليـه الســــــــــــــَّ

الم( ألصحاب اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

الم( املؤرخين التي اختلفت في تحديد عدد أصحاب اإلمام الحسينلى جملة من كلمات إثم تعرض   .)عليه السَّ



 47  .....................................................................................................................................................................................................................  املواقع اإللكترونية

 حت عنوان: پناه بر خدا از تعطیلی عقل و خفتگی اندیشهت - 8

 بقلم: غير موجود

الم( لى ضرورة التأس ي باإلمام السجادإتعرض الباحث  الم( والسيدة زينب )عليه السَّ ياء في زيارة األربعين إلح )عليها السَّ

ي خر املعادي وهلوا بسبات العقل والغفلة عن الحقيقة والجهل التي كان يمثلها الطرف اآل تسالم واالبتعاد عمن اباإل 

 .تباعها من أهل الكوفةأحكومة الشام و 

 أكما تعرض الجهل،ر العقل وموت الفكر وظهور لى األسباب والعوامل املؤثرة في تحجإثم تعرض 
ً
لى الرسالة إ يضا

الم( فكارها من اإلمام السجادأاملؤثرة ألصحاب مناسبة األربعين التي تستمد  الم( والسيدة زينب )عليه السَّ  .)عليها السَّ

الم( تحت عنوان: چگونه امام حسين - 9  گ مجال این را داشتند که بر بالين شهدا حاضر شوندادر جن )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( كيف فســـــح املجال والفرصـــــة ألن يقف اإلمام الحســـــين :لى شـــــبهة وهيإتعرض الباحث  على أجســـــاد  )عليه الســــــَّ

 الشهداء ويتكلم معهم من دون أن يدهمه العدو ويقتلها وأجاب عنها.

  

 

 

 

 األرشيف، األخبار، الصور، وغيرها. محتوى املوقع:

 گریه کند (المعلیه السَّ )تحت عنوان: مقام کس ى که برای امام حسين  - 1

 بقلم: غير موجود

الم( على اإلمام الحسينلى خصائص البكاء إتعرض الباحث    )عليه السَّ
ً
ذلك من الروايات الواردة  وفوائده مستلهما

الم( في فضل البكاء على الحسين  .)عليه السَّ

الم( تحت عنوان: درویش ى: باید برای حضرت رباب - 2  بزرگداشت برگزار کنیم )عليها السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( حول محبة أهل البيتالخطيب تحدث  خرة، ثم ذكر أن من تعلق بأهل ر واآل ــــــــــــــــــوأثرها في عالم القب )عليهم الســـــــَّ

الم( البيت   )عليهم الســــَّ
ً
 لهم يحظى بالشــــرف أيضــــا

ً
الم( ومنهم الســــيدة رباب ،وكان محبا وذكر أنه من الضــــروري ، )عليها الســــَّ

الم( للسيدة الربابتخصيص مناسبة تأبينية   .)عليها السَّ
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 ، وغيرها.األدعيةالقرآن، تفسير ، الشيعة العقائد، رفع الشبهات، املقاالت، علماءمحتوى املوقع: 

 (المعليهم السَّ )ه اطهار ائم در کلمات (المعلیه السَّ )عبدهللا الحسين  بىتحت عنوان: حضرت ا

 بقلم: غير موجود

الم( لى كلمات املعصومينإتعرض الباحث  الم( بشأن اإلمام الحسين )عليهم السَّ حيث ابتدأ بأحاديث رسول  )عليه السَّ

م( هللا
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( وفاطمة الزهراء )صل ل هللا تعالى فرجه( وانتهى باإلمام الثاني عشر اإلمام الرجة )عليها السَّ  .)عجَّ
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ــــــــــــــــل  للرقي والنضـــــوج لتأمين تكامله، فاحتاج اإلنســـــان إلى تالقح أفكاره مع اآلخرين ا كان الذهن اإلنســـــاني توَّ مَّ ـ
ً
اقا

لذا احتيج إلى عقد لقاءات أهل العلم واملعرفة لتبادل األفكار  ،ليقف على ما يصــــــــــــبو إليه وما يمكن له أن يعطي

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

التطور مواِكبــة تقــدم ســـــــــــــاع و واملؤتمرات العلميــة وأخــذت بــاالت ومن هــذا املنطلق تبلورت فكرة عقــد النــدوات

 ف إلى علوم جديدة.العلم وحاجة الناس للتعر 

ة لندوات واملؤتمرات العلمية الخاصـــة بالقضـــية الحســـينيعلى عاتقه رصـــد ا وقد أخذ قســـم الرصـــد واإلحصـــاء

 والتي تعقد في أروقة العلم واملعرفة.

  

 

 

 

 

 
 

 

سة، ضمن مية واإلنسانية في العتبة العباسية املقدأقام مركُز تراث كربالء التابع لقسم شؤون املعارف اإلسال 

الم( ســـــــــــلســـــــــــلة الندوات التي يقيمها املركز بصـــــــــــورٍة دورية على قاعة القاســـــــــــم بن الحســـــــــــن في العتبة ندوة  )عليه الســـــــــــــَّ

 .الثانيفي شهر ربيع  راث والحضارةـكربالء مدينة التة توسمت بعنوان: أكاديمي

 لشــــــخصــــــياٍت وشــــــه
ً
اث كربالء الدكتور إحســــــان ة شــــــكر فيها مدير مركز تر ثقافية وأكاديميدت الندوة حضــــــورا

 الحضور. الغريفي

 طرح في الندوة بحثان:وقد 

وقـد  ،الحســــــــــــين الخفايي للباحث األســــــــــــتاذ الدكتور أياد عبد اإلمامة القياديةل، وكان بعنوان: البحث األو 

 تضّمن ثالثة محاور هي:

 معنى اإلمامة والقيادة. ل:األو 

الم( الدور اإلعالمي للمام الحسين الثاني:  .)عليه السَّ

 في املجتمع اإلسالمي. ترسيخ البعد الديني الثالث:

)عليه  للمام الحسين ث فيه عن الدور الكبير والقياديوقد تحدَّ  ،اسوالبحث الثاني للدكتور زمان عبيد ونَّ 

الم( الم( ه كما درسنا اإلمام الحسينن أن، وبيَّ السَّ  سياسي )عليه السَّ
ً
 عليه الكثير كقائٍد عسكري فعلينا أن ندرسه قائدا

ً
ا

داخالت واالستفسارات ، ة صالحةبناء نفٍس بشريمن الواجبات التي كان إحداها 
ُ
واخَتَتم هذه الجلسة بجملٍة من امل

 وقام الباحثان باإلجابة عنها. ،هها الحاضرونواألسئلة التي وجَّ 
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حدى املؤسـسـات الشـيعية في بريطانيا عن توجيهها الدعوة لكتابة إأعلنت 

الم()عليه  املقاالت حول اســــــــتشــــــــهاد اإلمام الحســــــــين لى مؤتمرها إرســــــــالها إو  الســــــــــَّ

ــــــــــــــــــــاملؤتمر الذي ينعقد للفت، لســـــــــنوي الذي ســـــــــتعقده في جامعة لندنا رة من ـ

 ،يلول من هذا العامأشــــــــهر آب ولغاية الثاني من شــــــــهر  الثاني والعشــــــــرين من

بعاد التي انطوى عليها العزاء الحســــــــــــيني وســــــــــــيتم خالله البحث في مختلف األ

شــــــــكالها وتأثيراتها على ألى طرق العزاء على اختالف إعلى امتداد القرون املاضــــــــية، كما ســــــــيجري في املؤتمر التطرق 

 ثقافة الشيعة في شتى البلدان.

 فيما يخصُّ كاديمية قامة هذا املؤتمر الشامل والواسع هو نشر الدراسات األإدت املؤسسة أن الهدف من كأو 

 لى املؤسسة.إو تحقيقاتهم أصات مقاالتهم توجيه الدعوة للراغبين باملشاركة إلرسال ملخَّ  الشيعة، لذلك تمَّ 

  

 

عقد قســــم التطوير واملوارد البشــــرية في العتبة الحســــينية املقدســــة ندوة 

الم( اإلمــام الحســــــــــــينعلى قــاعــة مــدارس وارث تحــت عنوان:  عمالق  )عليــه الســــــــــــــَّ

 مها الدكتور املتمرس األول محمد حسين علي الصغير.قدَّ  الفكر الثوري

والتوعوية وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات واملحاضرات العلمية 

الم( وتناول الباحث خالل الندوة أهمية ثورة اإلمام الحسين، التي يقيمها املنتدى األسبوعي وأسباب خلودها  )عليه السَّ

 لجميع األحرار في العالم.ألى يومنا هذا حتى إ
ً
 صبحت عنوانا

  

 های قیام عاشورادستاورداملللی اهداف و کنگره بينفراخوان 

 

 إنجازات عاشوراء وأهدافهاسوف يقام في العام املقبل املؤتمر العالمي  

من قبل مؤســــســــة االجتماعات واملؤتمرات الثقافية العاملية، وســــوف يشــــارك 

، پیام نور مؤســـــســـــة تعليمية وتحقيقية من قبيل جامعة  18 املؤتمر افي هذ

 ، وجامعة األديان واملذاهب، ومؤسسة األبحاث الحوزوية والجامعية.آزاد اسالمیوجامعة 

أهم املحاور التي يتناولها املؤتمر هي: أهداف نهضة عاشوراء ودوافعها، ممهدات ثورة عاشوراء في كلمات اإلمام و 

، أهم أسباب ثورة عاشوراء، دور نهضة عاشوراء في إنشاء الثورات في عصر بني أمية وبني الم()عليه السَّ  الحسين

رة إلرسال املقاالت لغاية ـالعباس، نهضة عاشوراء في كتب املستشرقين.. وعناوين أخرى ذات أهمية، واملهلة األخي

                                    لكتروني: د من املعلومات مراجعة املوقع اإلوللمزي، ش هـ. 1395 \ 2 \25

http://www.sesco-conf.ir/
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  زاریگخرب

 شودشناس ى عاشورايي در دزفول تشكيل ميیکصد و س ى و یکمين نشست مرجع

ربيع  16بهمن  7تم عقد الندوة الحادية والثالثين بعد املائة بشأن مصادر وكتب عاشوراء في مدينة دزفول بتاريخ 

ض محمد رضـــــــــــا في قاعة االجتماع ملكتبة العالمة، وقد تعرَّ  19:30وأقيمت الندوة في ســـــــــــاعة  ،ق . هـــــــــــــــــــــــ 1437الثاني 

هذه الندوات  نأوجدير بالذكر ، من تأليف حســـــــــــين غفاري  معجزة عاشـــــــــــوراءري في هذه الندوة إلى كتاب گســـــــــــن

 للمصادر واملراجع وكتب عاشوراء تقيمها مؤسسة عاشوراء للثقافة والفنون في مدينة دزفول في أيام األربعاء.

  

 پژوهش نامه معارف حسینىبوستان  فراخوان مقاله فصلنامه علمى تخصص ى آیت



ية العلمية التخصـــصـــية تم نشـــر دعوة الســـتكتاب مقالة في املجلة الفصـــل

  ،نشرة املعارف الحسينيةيت بوستان آ
ً
لى أهمية القضية الحسينية إ ونظرا

 -ال ســــيما املجتمع اإلســــالمي املعاصــــر  - ومدى تأثيرها في املجتمعات البشــــرية

وهي مجلــة  يــت بوســــــــــــتــانآقــام جملــة من الكتــاب واملفكرين بنشــــــــــــر مجلــة 

التفضـــــــــل من يريى ، قيقيخاصـــــــــة باملعارف الحســـــــــينية ذات منهج علمي وتح

 mardani.nokandeh@yahoo.com                                  :رسال مقاالتهم على العنوان التاليإاب واملحققين بالكتَّ 

  خربگزاری

 شناس ى لهوفشناس ى و نسخهمنبعگزارش ى از پژوهش ى با عنوان 

مصطفى صادقي عضو الهيئة العلمية في كلية التاريخ وسيرة  الشيخقام 

الم( أهل البيت وهو من طالب مرحلة الدكتوراه تخصص تاريخ أهل  )عليهم السَّ

الم( البيت   )عليهم السَّ
ً
ولديه تأليفات ومن جملة التحقيقات التي ال زال مشغوال

بتدوينها عبارة عن )دراسة مصادر ونسخ كتاب اللهوف( حيث قام بمقارنة 

وقام الباحث  ،رة واملشهورة كمقتل أبي مخنفـكتاب اللهوف بالكتب املعتب

 .بعضنسخة خطية وتم مقارنة بعضها ب 75باستخراج مصادر الكتاب وحصل على ما يقرب 

 



mailto:mardani.nokandeh@yahoo.com
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زار رئيس قســــــم الشــــــؤون الفكرية في العتبة الحســــــينية املقّدســــــة الشــــــيخ 

لتخصـــصـــية في النهضـــة علي الفتالوي فرع مؤســـســـة وارث األنبياء للدراســـات ا

ه الشــــــــــــيخ رافــــد التميمي مــــدير ة في مــــدينــــة األهواز، وكــــان برفقتــــالحســــــــــــينيــــ

 املقدسة. املؤسسة في مدينة قم

، ثموقد التقى 
ً
 الشـــــــيخ الفتالوي بكادر املؤســـــــســـــــة في األهواز، وألقى كلمة

االتفاق  وقد تمَّ  ،ثّم طرحت في اللقاء مجموعة من االقتراحات ،استمع إلى بيان األعمال الجارية واملنجزة في األهواز

 على بعضها.

 أعظم في مدينة زار وفُد مؤســســة وارث األنبياء فرع قم املقد
َ
ســة حســينية

 زنجان اإليرانية، وكان في استقبال الوفد مسؤول الحسينية.

 وحدثت فيها كرامات، ولها برامج 
ٌ
 عريقة

ٌ
 أعظم هي حسينية

َ
وحسينية

الحسينية ت هذه وقد ُعرف - ثقافية وعلمية - رةٍ ـمتعددة وفعالياٍت كثي

م العزاء في اليوم الثامن من د فيها، حيث ُيقابمشاركة أكبر تجمع عزائي موح

الم( اسأبي الفضل العب عام على مصيبة قمر العشيرة محرم الحرام في كل رة األضاحي املنذورة ـواشتهرت بكث ،)عليه السَّ

الم(في سبيل هللا باسم أهل البيت  الثامن من محرم الحرام، حيث ُيذبح أكثر من عشـرة والتي تذبح في اليوم  )عليهم السَّ

 آالف شاة، ويقصدها آالف املعّزِين من مختلف مناطق الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

الع نجاز، وكذا االطالع على املشاريع العلمية في الحسينية املنجزة منها والتي في قيد اإل وكان الهدف من الزيارة االط

ينية آالف الكتب الحسينية، وكذلك يوجد في الحس النهضة الحسينية فيها، والتي تضمة بصعلى املكتبة املتخص

 سة والحسينية.قاش حول آليات التواصل بين املؤسوتّم الن، قسٌم خاصٌّ للمخطوطات املصورة

 

 من الدكتور نعمة ، وكان الوفد مكوَّ سة وارث األنبياءمؤس الكوفة جامعة تربيةاملختلطةية الزار وفٌد من كل 
ً
نا

ية، قسم علوم القرآن في الكل عبد الصمد معاون العميد للشؤون العلمية، والدكتور فارس السلطاني رئيس

وكان ، ةالهيئة التدريسيهيل الحسيني عضو ة، والدكتورة أمل ساكب الفاضلي عضو الهيئة التدريسيوالدكتورة كو 

ة، الشيخ باقر الساعدي مدير املؤسسة، والشيخ قيصر التميمي رئيس الهيئة العلميمن الشيخ  في استقبالهم كل

 ة اإلصالح الحسيني.عباس الساعدي مدير تحرير مجل صباح
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زة والتي في قيد ة على وفد الكلية النشاطات واملشاريع املنجقيصر التميمي رئيس الهيئة العلميعرض الشيخ و 

للقاء االتفاق في ا تم وقد، االت املختصة في النهضة الحسينيةنجاز، وكذلك املشاريع املستقبلية للمؤسسة في املجاإل 

مور على عدَّ 
ُ
 :ة أ

 ـــــــــــــاقت ـــــــــــــراح املؤسسة العناوين الخاصـ  لينتفع منها الطلبة في دراساتهم رسائل املاجستير وأطاريح الدكتوراهة بـ

 وبحوثهم.

 ـــــــــــــر بحوث وتحقيق ة بالقضية ات ومقاالت أساتذة الكلية املختصاالستفادة من مجلة اإلصالح الحسيني في نشـ

 الحسينية.

 على إقامة مؤتمر علمي بالتعاون مع الكلية وعلى نطاٍق واســــــــــــع، والذي من أهدافه الخروج بتوصــــــــــــيات  العمل

 مفيدة في هذا الجانب.

ية، على أن جميع نواحيه معنوية وعلمية وماد تمر العلمي منؤ لتغطية امل وقد أبدت املؤســــــــــــســــــــــــة اســــــــــــتعدادها

يتناول املؤتمر القضـــــــية الحســـــــينية بقطع النظر عن أي جانب من جوانبها، وكذلك أخذت املؤســـــــســـــــة على عاتقها 

ة باملؤتمر على أن تضـــم اللجنة أعضـــاًء ا، وذلك بتشـــكيل لجنة تحضـــيرية خاصـــمة ودراســـتهاســـتقبال البحوث املقدَّ 

وفي ، م، وعلى نحٍو واســـــعهذا املؤتمر، ودراســـــته بشـــــكٍل منظ رفين، مهمتها رســـــم الخطوط العريضـــــة إلقامةمن الط

 نهاية الزيارة قامت املؤسسة بإهداء بعض إصداراتها إلى الوفد الزائر.

 

األنبياء للدراســــــــــــات التخصــــــــــــصــــــــــــية في النهضــــــــــــة الحســــــــــــينية عمادة كلية التربية زار وفد من مؤســــــــــــســــــــــــة وارث  

 من مدير املؤســــســــة الشــــيخ باقر زامل محســــن الســــاعدي، ومدير تحرير 
ً
للبنات/جامعة الكوفة، وكان الوفد مكونا

وكان في اســتقبالهم  ،يصــحبهم كوكبة من كادر املؤســســة ،مجلة اإلصــالح الحســيني الشــيخ صــباح عباس الســاعدي

ورئيس تحرير مجلــة الكليــة  عميــد الكليــة الــدكتورة إيمــان الحلو ورئيس قســــــــــــم التــاريخ الــدكتور مقــدام الفيــاض

 الدكتور إلهام محمود كاظم مع مجموعة من األساتذة أعضاء اللجنة العلمية والهيئة التدريسية.

قبلية في جميع املجاالت عرض مدير املؤسسة الشيخ باقر الساعدي بعض النشاطات واملشاريع املنجزة واملست

 مكانية فتح نوافذ للتواصل بين أقسام الكلية واملؤسسة.إالتي تخص النهضة الحسينية، وكان من مجمل حديثه 

من جانبها أبدت عمادة الكلية بكل أقســــــــــــامها ابتهاجها بهذه املبادرة املباركة، مبدية كامل االســــــــــــتعداد من أجل 

 الحسينية.الرقي بالجوانب التخصصية في النهضة 

وقد تضــــــمنت الزيارة فقرة إهداء بعض إصــــــدارات املؤســــــســــــة للكلية آنفة الذكر، وفي قبال ذلك تقدمت رئيس 

 تحرير مجلة كلية التربية بإهداء بعض أعداد إصدارات املجلة.

 وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في أروقة الكلية ومكتباتها لالطالع على مقتنياتها.
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نبياء إلعداد الخطباء التابع لشعبة التبليم جرت إدارة معهد وارث األ أ

العتبة الحسينية املقدسة لقاءات تشاورية  الديني لقسم الشؤون الدينية في

كاديمية الحكمة العقلية ومعهد أجامعة املصطفى العاملية و  كل من مع إدارات

التبليغي، ومناهج إعداد  سفرت عن رسم آليات العملأالحسنين للخطابة، 

الخطباء واملبلغين سيما تلك التي تزاوج بين الدراسة الحوزوية واملنهجية 

 بغية الوصول به نحو مفاهيم الخطابة والتبليم بروح عصرية. ،كمنهج علمي لطلبة املعهداألكاديمية 

آلية العمل التبليغي ومنهجية إعداد املبلم العصري واملناهج العلمية  إنقال مدير املعهد الشيخ منجد الكعبي: 

ساتذة ممن يمتلك مجموعة من األ رة ـاملتطورة تجمع بين الفكر الحديث واملنهجية الحوزوية من االعتماد على خب

 
ً
  باعا

ً
 .في تنظيم الدورات وإعداد املبلغين والخطباء طويال

 إن
ً
الم(والكائن ضمن بناية مدرسة اإلمام الباقر  -الدراسة في معهد وارث األنبياء إلعداد الخطباء  علما  )عليه السَّ

 ة، ويقبل الطلبة بأعماريخضع الطالب خاللها المتحانات واختبارات عدَّ  ،هي ثالث سنوات -في كربالء املقدسة 

 ن يكون الطالب قد حصل على الدراسة املتوسطة كأقل تقدير.أسنة شريطة  30 -15 

ودعت العتبة الحسينية املقدسة الراغبين بدراسة العلوم الدينية وتأهيلهم كمبلغين دينيين إلى ملئ استمارات 

 ا عبر البريد اإللكتروني أو إلى مقر معهد وارث األنبياء إلعداد املبلغين.التسجيل وإرساله

واملعهــد يســــــــــــتقبــل الطلبــة من داخــل العراق وجميع دول العــالم وأولويــة القبول ملن لــديــه شــــــــــــهــادة حوزويــة أو 

 يخضع املتقدم ملقابلة من قبل اللجنة العلمية.و  أكاديمية عالية،

وحول تسليم استمارة التسجيل في املعهد أكد الكعبي أن بإمكان املتقدمين الحضور إلى قسم الشؤون الدينية 

 07727093304 - 07805580078 فندق العقيلة، أو االتصال باألرقام: -شارع السدرة  -في كربالء 

 

الم( مشروع صحن العقيلة زينب علنت العتبة الحسينية املقدسة املباشرة بتنفيذأ الذي يقع على  )عليها السَّ

  .كانون الثاني 17املطهر يوم  بالقرب من الحرم الحسيني  2الف م (52)مساحة تقدر بـ

من مشروع توسعة الحرم الحسيني التي تضم املخيم الحسيني والتل  ر جزءً ـومشروع صحن العقيلة يعتب

الم( الزينبي وصحن اإلمام الحسين ويجري العمل بمشروع صحن العقيلة بإشراف قسم املشاريع  )عليه السَّ

 750لى إيرانية وبكلفة تصل نسيق مع مؤسسة الكوثر الخيرية اإل الهندسية التابع للعتبة الحسينية املقدسة وبالت

 .مليار دينار عراقي
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شــــــــــــهدت قاعة االجتماعات في مديرية بلدية محافظة كربالء املقدســـــــــــــة 

انعقاد الجلســـــــــــــة األولى للجنة اإلعالمية  14/1/2016 صــــــــــــباح يوم الخميس

املكلفــــة بــــدراســـــــــــــــة تحــــديــــات وحلول ونتــــائج الواقع اإلعالمي خالل الزيــــارات 

املليونية التي تشـــهدها مدينة كربالء املقدســـة بشـــكل مســـتمر للخروج بورقة 

 
ً
من التوصيات التي سيتم مناقشتها خالل املؤتمر املوسع  عمل تتضمن عددا

زمة في الزيارات كفيل بمغادرة أســلوب إدارة األ  التخطيط املســبقاملقبل تحت عنوان:  باطاملزمع عقده في شــهر شــ

بهدف وضـــــع خطط مســـــتقبلية للزيارات املليونية وطرق معالجة املشـــــاكل واملعوقات التي تواجه الزيارات  املليونية

 الكبيرة التي تشهدها املدينة املقدسة على مدار العام.

 

برنارد هذه اللوحة جزء من سلسلة رسومات الفنان اللبناني املسيحي 

و
ّ
 سالمي باملسيحية من خاللطرها التقاء للفكر اإل أالتي تحمل داخل  رن

نجزها بأقل من نصف ساعة بطريقة ، أتصويرها ملشهد من فاجعة عاشوراء

مام الجمهور خالل حفل افتتاح معرض أكريلك لوان األأالرسم املباشر ب

حكايا الطف ز لهول ـاللوحة جاءت كترمي حدى قرى جبل لبنان،إري ـالذي نظمه منتدى ألوان في بلدية الغبي

الم( أبي عبد هللا الحسينحداث عاشوراء واستشهاد أوعظمة  عياله ومن معهم في العاشر من محرم  وسبي )عليه السَّ

 . هـ 61الحرام عام 

 

بدأ مركز كربالء للبحوث والدراســـــــات التابع للعتبة الحســـــــينية املقدســـــــة 

بكتابة موســــــــــــوعة عاملية شــــــــــــاملة عن زيارة األربعين املليونية تتناول جوانبها 

وبحســـب املوقع الرســـمي للمركز  ،الفكرية والعقائدية واالجتماعية والثقافية

فـإن العمــل بـاملوســــــــــــوعـة العــامليــة بـدأ منــذ أشــــــــــــهر بوضــــــــــــع الخطط واآلليــات 

 العلمية إلنجاح املشروع.

ندوة وورشة علمية الجوانب االقتصادية والعقائدية واالجتماعية لزيارة األربعين بتوجيه  13وناقش املركز في 

الم()علي من املتولي الشرعي لحرم اإلمام الحسين  ،وممثل املرجعية العليا في كربالء الشيخ عبد املهدي الكربالئي ه السَّ

فيما  ،وشكل املركز لجنة عليا يترأسها السيد محمد علي الحلو وأعضاء آخرين من مركز كربالء للبحوث والدراسات

، ومفاتحة  اب والباحثين الذين تمَّ أوصت بمتابعة الكتَّ 
ً
اب والباحثين ممكن من الكتَّ كبر عدد أالتعاقد معهم سابقا

 و غيرهم.أنحاء العالم من املسلمين أفي 
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أعلن قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية التابع للعتبة الحسينية 

النص كانون الثاني عن النصوص الفائزة بمسابقة  10املقدسة األحد 

 .ي أعلن عنها منذ آب من العام املال يـالت املسرحي للطفل

جاء ذلك خالل الحفل الذي أقامته العتبة الحسينية املقدسة لتوزيع 

الجوائز على الفائزين في قاعة خاتم األنبياء داخل الصحن الحسيني 

 ـواختي، الشريف
ً
 شارك به كتَّ  ر خمسة نصوص مسرحية فازت في املسابقة من أصل ثمانية عشر نصا

ً
اب مسرحيا

 .من داخل العراق وخارجه

 :النصوص الفائزة

1- قبل الزوال بمواقيت الشهادة  2لسعدي عبد الكريم- شمس ورقية  3لجاسم املنصوري-  لى إالطريق

 .لحيدر عبد هللا الشطري  االنتظار مرئية -5 لنعيم خلف قطرة ماء -4ألحمد حسان  الجنة

 إلى أعمال تجسد على خشبة املسرح الحسينيوهذه النصوص 
ً
 أوستشارك  ،ستتحول قريبا

ً
في مهرجان  يضا

 اط حسنر رئيس اللجنة التحكيمية جبار خمَّ ـاعتب، كما سخته الثانية في مدينة كربالءالحسيني الصغير للطفل بن

الفائزة حاولت أن تقترب من النصوص وقال: ، املسابقة ستعود بتأثير حقيقي وحيوي على شريحة األطفال أن

 .الهدف األسمى للنهضة الحسينية عبر دالالتها الواسعة

 

النسخة  أعلن قسم اإلعالم التابع للعتبة الحسينية املقدسة عن انطالق

وقال ، ليزيةجالعربية واإلنولي إلى جانب لغتي الفرنسية من موقع اإلعالم الد

ر هذه ـنأمل عب إننارئيس قسم اإلعالم حيدر السالمي للموقع الرسمي: 

زم ـالنافذة الجديدة إيصال الرسالة الحسينية والصوت الهادف والواعي وامللت

الم( بقضايا اإلمام الحسين ر ـالعالم عب لى جميع أنحاءإسالم الحق وقضايا الشعب العراقي املظلوم واإل  )عليه السَّ

هذا املوقع باللغة الفرنسية ينبغي أن يقوم بدوره الذي ُرسم له وأن يقدم وأضاف: ، الشبكة املعلوماتية الدولية

الم( رة وموسوعة معرفية شاملة عن اإلمام الحسينـقاعدة بيانات كبي  .وعن كربالء والعراق )عليه السَّ

كاظم الجبوري بأن املبادرة جاءت للحاجة املاسة لنشر فكر من جهته أكد مسؤول اإلعالم الدولي حسن علي 

الم( اإلمام الحسين و أهل البيت يعد من ضرورات االنفتاح والتواصل مع إنه باللغة الفرنسية، وقال:  )عليهم السَّ

 صداراتفي السياق ذاته أكد مسؤول اإل ، الشعوب من خالل هذه الخدمة وهذا املوقع الخاص باللغة الفرنسية

 ملا تمإالفرنسية في اإلعالم الدولي صباح الطالقاني بأن انطالق املوقع باللغة الفرنسية يأتي 
ً
طباعته ونشره  تماما

 بهذه اللغة التي يتكلم بها قرابة 
ً
 .ات تعريفية خالل األعوام املاضيةدولة من كتب وكراس 15ورقيا

                                               :الفرنسية باللغة الدولي اإلعالم موقع لزيارة 

http://im.imamhussain.org/french
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ينية املقدســة ســعالم العتبة الحإمركز رعاية الشــباب التابع لقســم  شــرع

الم رســــــــل الحســــــــينمشــــــــروع  بتنفيذ  عليه الســــــــــَّ
ً
منه لحلول العطلة  ، اســــــــتثمارا

الربيعيــة، وبهــدف املســـــــــــــاهمــة في صــــــــــــنع قــادة ومبلغين عصــــــــــــريين في مختلف 

 محافظات العراق.

م، بــعــــــد الــتــنســـــــــــــيــق مــع مــــــدراء  2/2/2016انــطــلــق املشـــــــــــــروع الــثــالثــــــاء 

 15التواصـــــليات في املحافظات املختلفة لترشـــــيح )
ً
خذ أحيث  ،من كل محافظة ممن يتحلى بصـــــفات قيادية ( شـــــابا

عــداد منهــاج متكــامــل لهم يشــــــــــــتمــل على مجموعــة من إاملركز على عــاتقــه اســــــــــــتضـــــــــــــافــة هؤالء الشــــــــــــبــاب، ومن ثم 

عدادهم كقادة إلى صقل شخصية املشاركين فيه، وبالتالي إاملحاضرات التنموية واإلعالمية والعقائدية التي تهدف 

 هم.ومبلغين في محافظات

انطلقت ورشة الثقة بالنفس ضمن مجموعة  من جهته قال املدرب الدولي في التنمية البشرية محمد الكناني:

ة ي وضعت من قبل مركز رعاية الشباب الخاصة بمشروع رسل الحسين، وتناولنا خاللها عدـالورش التمن 

 خصائص للثقة بالنفس، وكيف يمكن أن يكون اإل
ً
يجابية التي إل وما هي الحوافز ا اللثقة بالنفس نسان مكتسبا

الثقة  ألن ايكتسبها الشاب في وقت زمني قصير لكي يطور نفسه تساعده في تحقيق الثقة بنفسها وكيف يمكن أن

 .ساس ي لكل نجاح هو الثقة بالنفسبالنفس موجودة في كل فرد من املجتمع واملفتاح األ 

  

أقامت العتبة الحســــــــــــينية املقدســــــــــــة دورات تنموية لعدد من املبلغات في 

ر ـــــــــــــــــشـــــعبة التبليم النســـــوي التابع لقســـــم الشـــــؤون الدينية في مهارات التفكي

وبحســــب قســــم تطوير املوارد البشــــرية في ، ســــرار التواصــــلأوالثقة بالنفس و 

 10الدورة تقام على قاعات مجمع ســيد الشــهداء ملدة  فإن الحســينيةالعتبة 

 .مبلغة 23ويشترك فيها نحو ، أيام

الدورة تأتي ضـــــــــمن  :نصـــــــــراوي في حديث للموقع الرســـــــــميوقال معاون رئيس قســـــــــم املوارد البشـــــــــرية منتظر ال

 .وقت سابقمبلغة في  14برنامج معد لتأهيل مبلغات تنمويات على شكل مراحل بدأت بتأهيل 

  

كشــــفت العتبة الحســــينية املقدســــة عن قرب موعد افتتاح مدينة جديدة للزائرين إلى جانب مثيالتها من املدن 

الرئيسة بإشراف قسم املشاريع الهندسية والفنية التابعة  ي أنشأتها على طرق الزائرين ملداخل كربالءـــــــــــــاألخرى الت

ي من ــــوتبلم مساحة مدينة سيد األوصياء الت ،املنفذة للمشروع برج مرمرر شركة ــــللعتبة الحسينية املقدسة عب

ــــــــــــــــ، وتضـــــم املدينة الت2ألف م 70ن تفتتح خالل األشـــــهر القليلة القادمة نحو أاملؤمل  ي يجري إنشـــــاؤها على طريق ـ

ـــــــــــــــ)ومســـجد بطابقين للرجال والنســـاء يســـع ل ،2م 800بغداد عمارات ســـكنية الســـتراحة الزائرين بمســـاحة   (1000ـ

قاعة  11وأنها تضــــــــــم  املدينة ســــــــــتفتتح في األشــــــــــهر القليلة القادمة،إن شــــــــــروع: املوقال مدير ، مصــــــــــلي ومصــــــــــلية

 مطعم للزائرين بمســــــاحة  ،ومجمعات ومراكز صــــــحية للزائرين ،اســــــتراحة
ً
ومحطة  2م 1500وتضــــــم املدينة أيضــــــا

 .ملعالجة املياه ولسقي املزروعات
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خالل زيارة أجراها يوم  ررهــــــــــــــــــــــــخوزيه ماريا فيقال الســــــــــــفير اإلســــــــــــباني 

 اإلمام الحسينإن متحف : شباط إلى العتبة الحسينية املقدسة 4الخميس 

الم(  .مكان مليء بـاإلحساس والروحانية )عليه السَّ

وكان في اســـــــتقباله والوفد املرافق له مســـــــؤول املتحف عالء ضـــــــياء الدين 

الســفير اإلســباني أبدى اعجابه الشــديد بالنفائس وقال ضــياء الدين للموقع الرســمي:  ،وعدد من أعضــاء املتحف

الم( الحسينالتي ينفرد بها متحف اإلمام   أ، كما )عليه السَّ
ً
 .طريقة عرضها عجبته أيضا

  

أعلن مركز كربالء للدراســـات والبحوث التابع للعتبة الحســـينية املقدســـة 

ســـــعيه د يارة األربعين العاملية، فيما أكعن انطالق مشـــــروع كتابة موســـــوعة ز 

شــــــــــــبــاط  3وعقــد املركز األربعــاء ، لتســــــــــــجيلهــا في منظمــة اليونســــــــــــكو العــامليــة

 داخل الصـــحن الحســـيني الشـــريف، حضـــرته وســـائل إعالمية 
ً
 صـــحفيا

ً
مؤتمرا

 محلية ودولية كشف خالله آليات كتابة املوسوعة العاملية.

لكنه ، ثالثة أعوام كحد أقص ىما يستغرق كتابة هذه املوسوعة ل املركز عبد األمير القريش ي، ربوبحسب مسؤو 

ثقافة  مكانية بثإوقدرتها على  ،كتابتها أمر ضروري يأتي استجابة ملتطلبات حدث زيارة األربعين املليونية أن رـاعتب

 .السلم األهلي التي تس ى لها املجتمعات

 ليشـــــارك بكتابة هذه املوســـــوعة أينما كانوا ندعو جميع الكتَّ وقال القريشـــــ ي: 
ً
اب والباحثين وكل من يملك قلما

 جميع املراكز البحثية العاملية للمشـــــــاركة، وســـــــتكون هناك مخاطبات أرض، وندعو ي بقعة من بقاع األ أوفي 
ً
يضـــــــا

 .رسمية للجامعات العربية والعاملية

الجوانب االقتصادية والعقائدية في وورشة علمية  ندوة 13وكان مركز كربالء للبحوث والدراسات قد ناقش في 

الم( واالجتماعية لزيارة األربعين بتوجيه من املتولي الشـــــرعي لحرم اإلمام الحســـــين وممثل املرجعية العليا في  )عليه الســــــَّ

كربالء الشـــــــيخ عبد املهدي الكربالئي، وانتهت تلك الورش والندوات إلى تشـــــــكيل لجنة عليا يترأســـــــها الســـــــيد محمد 

 علي الحلو وأعضاء آخرين من مركز كربالء للبحوث والدراسات.

رية وما نشر في خباالتقارير اإل وقررت اللجنة عقب ذلك جمع كل ما كتب عن زيارة األربعين للفترة املاضية ومنها 

 سالمية والغربية.وسائل اإلعالم اإل 

  

ة الشرقي من العتبة العباسييقع جهة الجنوب  مقام الكف األيسر

املقام الحالي هو بديٌل عن املقام  حيث إن ،املقدسة في منطقة باب الخان

ضت لها املنطقة بعد بسبب أعمال التوسعة التي تعر  الذي اندرست معامله

ٍع من رُّ ـ، وجرى بناء املقام الحالي، حيث موقعه اآلن بتبم1991 -ـ ه1411 عام

خ سعيد اذ املؤر ح األستويوض، بدالحسينعباس عبد الرسول عالحاج 

https://alkafeel.net/ar-news/images/main/e71dd69c2430e28e60536b2d1603b78b.jpg
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 ـرشيد زمي
ً
الم( ي اإلمام العباسبالنسبة لكف :زم قائال  مهمال ، فهما يمث)عليه السَّ

ً
 وعقائديا

ً
 تأريخيا

ً
 ن عمقا

ً
املصادر  ألن ،ا

  ريخية تذكر بأنالتا
ً
 صغيرا

ً
ٍ عمالق وليس نهرا

ّ
ى بنهر ُيسمَّ وكان  - كما يعتقد البعض -نهر العلقمي كان عبارة عن شط

 الفرات، وهذه التسمية 
ُ
 أ

ً
 وكان يمر ،ب من نهر الفرات األصلي الذي يمر بمدينة املسيَّ طلقت عليه باعتباره منبعا

 .سةعمق مدينة كربالء املقدباملنطقة القريبة من شارع العلقمي، ثم يتجه ب

الم( وعندما قدم أبو الفضل العباس ة ِقَرب قد وضعها على سرج أنها كانت عدالتي ُيعتقد  مللء الِقَرب )عليه السَّ

 بيده، فرسه
ً
قاتل ،وحمل واحدة

َ
الم( العباس فتذكر رواياُت التاريخ أن ،وهي التي ُيشار إليها في امل وغل قد أ )عليه السَّ

  في قادة الجيش األموي 
َّ
َمَنت ، العشرات من رؤوسهم الذين كانوا يحرسون الضفتين، واجتث

َ
 من فك

ٌ
مجموعة

 ـاستمر في قتالهم وعب ه وقطعوا كفه األيمن قرب ضفة النهر، ثماألعداء ل
ٌ
َمَنت له مجموعة

َ
ر الضفة الثانية، فك

الكفوف قد سقطت في هذه األماكن القريبة من قبره  على أن أخرى من األوباش وقطعوا يده اليسرى.. فهذا يدلُّ 

الم(هم بعد ذلك هجموا على أبي الفضل العباس، واستشهد حيث إن ،الشريف  .من الكفين في موقع قريب )عليه السَّ

  

الم( بدأت مشـــــيخة الطرق الصـــــوفية يوم الجمعة احتفاالتها بمولد الحســـــين ، الذي يواكب ذكرى قدوم )عليه الســــــَّ

ن األناشـــــــــــيد واالبتهاالت مصـــــــــــر، حيث تجمع املئات من املتصـــــــــــوفة داخل مســـــــــــجده بالقاهرة مردديرأس اإلمام إلى 

وتحلق العشـــــــــرات من أبناء الطرق الصـــــــــوفية داخل املســـــــــجد، في حلقات الذكر واإلنشـــــــــاد الصـــــــــوفي، ، الصـــــــــوفية

 غامرة.، وسط سعادة )عليهم السالم( ر عن احتفائهم بآل البيتـمرددين املدائح و األشعار التي تعب

الم( طريقة صوفية، بدأت الجمعة احتفاالتها بمولد اإلمام الحسين (77ـــ)ما يقارب ال يذكر أن ، وتستمر )عليه السَّ

 االحتفاالت حتى التاسع من شباط الجاري بإقامة السرادقات وحلقات اإلنشاد الديني.

  

 

رات السبطين واملشرف على املشاريع االستثمارية في ـعلن مدير شركة خيأ

العتبة الحســـينية املقدســـة املهندس فوزي الشـــاهر عن توقيع العراق مذكرة 

الم( الحســـــــــينتفاهم مع الصـــــــــين من أجل البدء بإنشـــــــــاء مطار اإلمام   )عليه الســـــــــــَّ

 وقال الشاهر:، الدولي في محافظة كربالء املقدسة

بالعتبة الحسينية وهيئة االستثمار وقع مذكرة تفاهم  إن 
ً
العراق متمثال

 بالحكومة الصينية ومجموعة شركات بخصوص البدء بإنشاء مطار اإلمام الحسين
ً
)عليه  مع الجانب الصيني متمثال

الم(  ، محافظة كربالء املقدسة الدولي في السَّ
ً
البنوك الصينية الضامنة سوف تتكّفل بإنجاز املطار في  نأموضحا

 ( فستكون من ق%15أما نسبة الـ) ،(%85)املحافظة بنسبة 
ً
ن مذكرة التفاهم ألى إبل الشركات نفسها، مشيرا

 من تأريخ تو  60ل خالل ستفع
ً
على  الفترة كل املالحظاتم خالل تلك قيع العقد بين الجانبين وسوف تقديوما

ي العراق فهو من ر من نوعه فـه الشاهر بأن املطار يعد املشروع األول واألكبونوَّ ، تصاميم املطار وفق جدول عمل

.20 – 15زة في املنطقة كونه بطاقة نقل )ـاملطارات املتمي
ً
 ( مليون مسافر سنويا
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ــــــــــــــــــــقال ناصـــــــــر رضـــــــــوان مؤســـــــــس ائتالف خي  إن: ر أمة الوهابي في مصـــــــــرـ

)عليه  االئتالف مســــــــــــتعد بخطة تأمين وعمل أثناء االحتفاالت بمولد الحســــــــــــين

الم(  وموضح السَّ
ً
االئتالف سيبلم الجهات املعنية في حالة تواجد أي شيعة  أن ا

رضـــــوان في تصـــــريحات وطالب ، -على حد قوله-يمارســـــون الطقوس الشـــــيعية

صــــحفية يوم الســــبت األجهزة املعنية بمنع أي تجمع شــــي ي خاصــــة بعد حادث إعدام الســــعودية للقيادي الشــــي ي 

 نمر النمر.

 

 
َّ
 متعددة بموجب األمر املرقم  ةلت محافظشـــــــك

ً
لســـــــنة  4كربالء املقدســـــــة لجانا

لغرض إعداد أوراق عمل مفصـــــــــــلة للمؤتمر املزمع عقده في شـــــــــــهر شـــــــــــباط  2016

وأعلن نايي ، بحســــــــــب مدير إعالم بلدية كربالء املقدســــــــــة ماجد نايي 2016للعام 

شـــــــــــكل عشـــــــــــرة لجان توالخاص ب 2016لســـــــــــنة  4عن صـــــــــــدور األمر اإلداري املرقم 

 عن تشــكيل مت
ً
 خصــصــة إلدارة ملف الزيارات املليونية التي تشــهدها املحافظة مبينا

ً
تحضــيرية برئاســة الخبير  لجانا

عادل هاشـــــم محمد املوســـــوي املشـــــرف على ملف الزيارات املليونية ولجنة النقل برئاســـــة عضـــــو مجلس املحافظة 

ــــــــــــــــحســـــين شـــــدهان رئيس لجنة النقل في مجلس املحافظة ولجنة للخدمات برئاســـــة املهندس ناصـــــر مي ري العامري ـ

اس اح نور املوســــــوي ولجنة األمن برئاســــــة اللواء عباس ونَّ مدير بلدية كربالء ولجنة للصــــــحة برئاســــــة الدكتور صــــــب

الوائلي ولجنة الســـياحة والفندقة برئاســـة محمد الهر مســـؤول رابطة الفنادق ولجنة املتطوعين لحشـــدهم في كافة 

ر حكمت عبد حسون من الهيئة االستشارية للمحافظة ولجنة ـــــاملفاصل الخدمية أثناء تلك الزيارات برئاسة الخبي

واء والسكن برئاسة ممثل األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة ولجنة اإلعالم برئاسة توفيق غالب الحبالي اإلي

مدير إعالم املحافظة ولجنة تنظيم حركة املواكب الحســــــــينية وأماكن اســــــــتقرارها برئاســــــــة رياض نعيم الســــــــلمان 

 ممثل العتبة العباسية املقدسة.

  

الم(قررت وزارة األوقاف املصـــــــــــرية غلق مقام اإلمام الحســـــــــــين  في  )عليه الســـــــــــــَّ

القاهرة بعدما طالب أعضـــــاء حزب النور الســـــلفي في مجلس النواب والدعوة 

الم(الســلفية بالتصــدي ألي طقوس يقوم بها شــيعة أهل البيت  داخل  )عليهم الســَّ

الم( الحســــينمســــجد ومقام اإلمام  قال مصــــدر مســــؤول في األوقاف و ، )عليه الســـــَّ

الم( وزارته ســـتغلق مقام اإلمام الحســـين إنلصـــحيفة الشـــرق األوســـط:  في  احتفاليةملنع إقامة أي مظاهر  )عليه الســــَّ

كثف تواجدها  أن وأكد مصـــــدر أمني مطلع في منطقة الحســـــين الشـــــعبية، الضـــــريح أو في محيطه
ُ
وزارة الداخلية ت

ه تم تشــــكيل كدت صــــحيفة الشــــرق األوســــط أنأو ، م بها الشــــيعة في املنطقة ومحيطهاملنع اي مظاهر احتفالية يقو 

لجان من ائتالفات سلفية للوقوف عند أبواب املسجد وحوله ملنع أي محاوالت للشيعة بممارسة أي طقوس سواء 

منية واعتدائها جهزة األ لى مدى تدخل الجماعات الســــــلفية في صــــــفوف األ إجراء يشــــــير إداخل أو خارج املســــــجد، في 

 خرى.على الطوائف الدينية األ 

الم( هم سوف يقومون بزيارة ضريح الحسينللتكفيريين أكدت مصادر شيعية أن وفي تحّدٍ واضح واملسجد  )عليه السَّ
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 بة الحكومة بحمايتهم.بشكل سلمي طوال فترة االحتفاالت دون املساس بأحد ُمطال

، تهديد حزب النور ضـــــــد الشـــــــيعة فقد فاعليته وتأثيره إن:  -القيادي الشـــــــي ي-راســـــــم النفيس  وقال الدكتور 

 
ً
 دعهم يقولون ما يقولون ويسبون ثم يتهمون الشيعة بذلك: مستطردا

ً
ن إلى أن الشيعة لم ولن ينقطعوا ع ، الفتا

 .زيارة مسجد الحسين في أي وقت من العام

  

حتفاالت ضخمة شارك فيها مئات اآلالف من املصريين إحياًء لذكرى مجيء الرأس اشهدت القاهرة يوم الثالثاء 

وشهدت منطقة الحسين وشارع األزهر واملناطق املحيطة كثافة ، (المعليهما السَّ )الشريف للمام الحسين بن علي 

الم( آل البيت ـيرة من املصريين يتقدمهم الصوفيين ومحبـمرورية عالية، بسبب توافد أعداد غفي على  )عليهم السَّ

الم( مسجد اإلمام الحسين  )عليه السَّ
ً
  ، فيما شهد جامع الحسين وساحته ازدحاما

ً
سبب تزايد أعداد ، بشديدا

من على املسرح  يالوطن العرب يعميد املنشدين ف يالليلة الختامية الشيخ محمود التهام ىوأحي، الزائرين للضريح

الم( املقام أمام الباب األخضر ملسجد اإلمام الحسين ، وسط انتشار مكثف من رجال األمن لتأمين الحفل، )عليه السَّ

 ليشيات السلفيين.يوحماية املصريين من أي استهداف من قبل عصابات وم

  خربگزاری

الربط الســــــككي بين  إنســــــالمية حســــــن روحاني في كلمة له في مشــــــهد املقدســــــة: أعلن رئيس الجمهورية اإل 

ـــــمن والسالمة يعتبجل األ أمشهد املقدسة وكربالء املقدسة وتوسعة السكك الحديدية في البالد من  هم أر من ـ

 .هداف الحكومةأ

  

 اقدامی دیگر از سازمان اسالمی حسين کیست -1



لى الصليب األحمر وذلك ملساعدة إألف علبة من املاء املقطر  30اإلسالمية  من هو الحسينأهدت منظمة 

األمريكية التي تمر بأزمة في املاء، وقد تم تجميع حزم املاء املقطر في املدارس واملساجد حيث يتم أهالي مدينة فلينت 

ري ـاإلهداء من كل شخص حزمة من علب املاء أو قيمة الحزمة، وقد كتبت صحيفة واشنطن بشأن هذا العمل الخي

الم( مستلهم من قصة اإلمام الحسينأنه  من املاء، في حين أن منع املاء جريمة ال تغفر الذي منع هو وأهله  )عليه السَّ

 في جميع األحوال.
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الم( الشهدا ای زرنما از خصال سيدنسخه -2  به روايت أهل سنت )عليه السَّ

ميالدي وفيها  1831هجري قمري أي في ســـــــــــنة  1247كتابتها في ســـــــــــنة  هذه النســـــــــــخة تم

ـــالم( أوصـــــــاف ســـــــيد الشـــــــهداء وهي مروية عن أهل الســـــــنة، وهذه النســـــــخة متعلقة ، )عليه الســــــ

 بالقرن الثالث عشر.

  خربگزاری

 برگزاری همایش دانشگاهیان در کربال -1

في كربالء بحضـــور النجفي الروحاني  ينيربيع الثاني اجتماع الطالب الجامع 20بهمن املصـــادف  11أقيم بتاريخ 

في العراق، ورضـــا الهمداني املمثل عن منظمة العمرة والعتبات املقدســـة للطالب  املســـؤول على بعثة الســـيد القائد

النجفي الروحاني كلمة، وختم االجتماع ببث صــــــــــــور لواقعة كربالء وأصــــــــــــحاب اإلمام  الشــــــــــــيخالجامعيين، وألقى 

الم( الحسين  ن على حادثة كربالء.و ليتعرف الطالب الجامعي )عليه السَّ

الم( الحسينطریقبیش از چهار هزار اثر در پرتال  -2  به ثبت رسیده است)عليه السَّ



أقيم العزاء اإلعالمي الثاني لطريق الحسين لغرض تبليم املفاهيم الراقية لثقافة عاشوراء وزيارة األربعين 

رضية املناسبة وتشجيع الفنانين للتوجه إلى املواضيع املرتبطة بثقافة عاشوراء وزيارة األربعين وإيجاد األ 

ر من أربعة ـوقد تم تسجيل أكث، دي 15إلظهار االستعدادات في مجال الفن، وقد انتهت مدة التسجيل بتاريخ 

الم( آالف عمل فني، وملشاهدة هذه األعمال الفنية التي تم تسجيلها في بوابة طريق الحسين يريى  )عليه السَّ

 www.arbaeenportal.com                                                                                                                       التالي: مراجعة العنوان

الم( ای طریق الحسينتمدید مهلت شرکت در سوگواره رسانه -3  )عليه السَّ



 ،ربيع الثاني 9دي املصادف  30تمديد مهلة إرسال األعمال الفنية إلى أمانة العزاء اإلعالمي إلى نهاية يوم  تم

الم طريق الحسينالعلمي للعزاء اإلعالمي الثاني  وأشار الجعفري األمين دة إلى ترحيب الناس بتمديد م عليه السَّ

الم طريق الحسينوقال بشأن العزاء اإلعالمي لزيارة األربعين ، إرسال هذه األعمال إلى العزاء إن هذا العزاء : عليه السَّ

والهدف تبليم ونشر كل  ،بالنشاطات اإلعالمية إنشاؤه باهتمام جماعة من الخدمة وأهل الفن وممن له الرغبة تم

مع التأكيد على النشاطات التبليغية املستمرة في مجال اإلنترنت،  ،ما يتعلق بمسيرة األربعين الحسينية بشكل شعبي

وأشار جعفري إلى الجهود املبذولة في املرحلة الثانية لهذا العزاء ، وقد تم إقامة الدورة األولى في السنة املاضية

ذه املسيرة الحسينية العظيمة على مستوى اإلنترنت وبمختلف اللغات، وتم إرسال ما يقرب ألجل تبليم وتعريف ه

 إلى أمانة  3500من 
ً
 فنيا
ً
الم) طريق الحسينعمال  .(عليه السَّ

 

http://www.arbaeenportal.com/
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الم( زیارت از اهداف اصلیش منحرف شده است عارفانه امام حسين -4  را زیارت کنیم )عليه السَّ

إلى  راتـعبض السيد علي قال ي عسكر ممثل ولي الفقيه في شؤون الرج والزيارة في مراسيم العزاء تعرَّ 

الم( خصائص الزيارة الحقيقية واملطلوبة لدى الشارع، وأكد على أهمية زيارة اإلمام الحسين  بالطريقة التي )عليه السَّ

الم(أوص ى بها األئمة   بحقه )عليهم السَّ
ً
في، طية العووذكر كنموذج لذلك زيارة جابر بن عبد هللا األنصاري وع عارفا

الم( املتوكل لم يمنع من زيارة اإلمام الحسين إلى أن السيدوأشار   لحسيناالشيعة كانوا يزورون اإلمام  إال ألن )عليه السَّ

الم(  .عارفين بحقه )عليهم السَّ

 نمایشگاه عکس سوگواره بين املللی مهرمحرم در سمنان برپا شد -5

ربيع الثاني  19بهمن املصــــــادف  10العالمي في مدينة ســــــمنان بتاريخ  مهر محرمتم افتتاح معرض صــــــور عزاء 

 70بحضــــور إمام جمعة ســــمنان، وتم افتتاحه في مجمع كومش للثقافة والفنون، وتم اختيار  قهــــــــــــــــ  1437لســــنة 

 من قبل الهيئة املحكمة لعرض ذلك في معرضين ثقافيين في مجمع كومش الثقافي.
ً
 عمال

ربيع الثاني لسنة  24هـــــــــــــ ش املصادف 1394بهمن  15يوم الخميس  مهر محرموكانت اختتامية هذا املعرض 

 ، وتم إعطاء الجوائز لألوائل.قهـ  1437

 نهضت عاشورا دانشگاهی مملو از دستورات دین اسالم است -6

في حوار له بمناسبة أيام الثورة  جعلي محسن منتشلو رئيس إدارة التبليغات اإلسالمية ملدينة سنند الشيخقال 

الم( اإلمام الحسين إناإلسالمية:  ام التعاليم اإلسالمية وأيقظ ضمير األمة اإلسالمية وأن اإلم ىقد أحي )عليه السَّ

الم( الحسين مية مليئة باألحكام واألوامر الدينية، وأحيى اإلسالم قد أنشأ بنهضة عاشوراء جامعة إسال  )عليه السَّ

 إلى الدور الرسالي للسيدة زينب
ً
الم( بشهادته، كما أشار أيضا وتبليغها رسالة نهضة عاشوراء، وأكد على  )عليها السَّ

 ضرورة االقتداء بهما.

  

 و واقعه عاشورا (المعلیه السَّ )حسين مصاحبه با کیانوش دالوند، کارگردان انیمیشنى در مورد امام 



تحدثت وكالة أنباء كرب وبال مع مخرج  كيانوش دالوندحوار خاص مع 

  ناسور فلم الرسوم املتحركة 
ً
في حوار خاص معه، وذكر املخرج توضيحا

 :
ً
 عن الفلم قائال

ً
الفلم عبارة عن رسوم متحركة بشان اإلمام مختصرا

الم( الحسين واشتمل الحوار على أسئلة وأجوبة  وواقعة عاشوراء )عليه السَّ

واملشاكل  ،والوقت الذي صرف عليه ،بشأن الكادر الذي قام بإنشاء الفلم

االعتماد عليها، ومن هو بطل الفلم إلى غير ذلك من األمور  الكادر، وماهية املصادر التي تم والصعوبات التي واجهها

 املتعلقة بالفلم.
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  سوگواره

 آیين اختتامیه سوگواره عبرات برگزار شد



قالـــــــــ ي عســـــــــكر ممثل الســـــــــيد أقيمت الجلســـــــــة النهائية للعزاء بحضـــــــــور 

الســــــــــــيد الخامنلي في شــــــــــــؤون الرج والزيارة، والدكتور رحماني فضــــــــــــلي وزير 

الم( أربعين الحســــــــــــينالداخلية وجملة من خدمة مناســــــــــــبة  وذلك في  )عليه الســــــــــــــَّ

 وتم ،وألقى كّل من ممثل الســــــــــــيد الخامنلي في شــــــــــــؤون الرج والزيارة ووزير الداخلية كلمة ،قاعة وزارة الداخلية

 كرامهم.إر النخب وخدمة مناسبة األربعين و تقدي

  خربگزارى

الم( أهل سنت عراق درباره امام حسينشعر روحانی   )عليه السَّ

نباء الحوزة بالشـيخ عدنان عبد الرحمن عبد الرزاق العاني أالتقت وكالة 

ربيع 26ـ املوافق ل 94 /11 /17العضو في جماعة علماء العراق وذلك في تاريخ 

مكتــــب  وذكر أن ،وكــــان محور الحــــديــــث حول الوحــــدة ونبــــذ الفرقــــة ،الثــــاني

وذكر  ،جماعة علماء العراق ببغداد الذي يرأســــــــه الشــــــــيخ خالد املال ههتم باالعتدال وإيجاد الوحدة وترك التطرف

ما هو رهن االتحاد بين الشــــــــــــيعة ن دحر داعش إنأو  ،أهل الســــــــــــنة يدافعون عن الحشــــــــــــد الشــــــــــــعبي في العراق أن

الم( ن الشيخ عدنان قد أنشأ قصيدة من الشعر بشأن اإلمام الحسينأوالجدير بالذكر  ،السنةو   .)عليه السَّ

  

الم( صفحه اول روزنامه عربستانی الشرق االوسط/ قاهره: بستن ضریح امام حسين  برای جلوگيری از درگيری  )عليه السَّ

قــامــت القوات األمنيــة املصــــــــــــريــة بتــدابير أمنيــة للمنع عن حــدوث صــــــــــــراع احتمــالي بين الســــــــــــلفيين والشــــــــــــيعــة 

الم( والصوفيين في فترة االحتفاالت بوالدة اإلمام الحسين  .)عليه السَّ
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المرعاية الشباب يطلق مشروعه املوسوم بـ   ....................................................................74رسل الحسين عليه السَّ

 74........................................ تقيمها العتبة الحسينية املقدسة  املبلغات الدينياتدورات تنموية لتطوير مهارات  

... كربالء  تشهد  افتتاح  أكبر  مدينة  عصرية  للزائرين  أنشأتها  العتبة  الحسينية  املقدسة
ً
 74....................... قريبا

 75.............................................................................................. ملاذا زار السفير اإلسباني العتبة الحسينية املقدسةا 

 يوم أمسا تعرَّف على األسباب
ً
 صحفيا

ً
 75.........................................................ملاذا عقدت العتبة الحسينية مؤتمرا

 75.................................................................................................................... ية املقدسةموقع العتبة العباسالثالث: 

وي 
َ
ي الجود الَعل الم( تخليٌد للمقام املقدس لكفَّ  75.................... مقام الكف األيسر ألبي الفضل العباس )عليه السَّ

 76.................................................................................................................................................. موقع مصر س الرابع:

الم(  76............................................................................... الطرق الصوفية تبدأ احتفاالتها بمولد الحسين )عليه السَّ

 76.................................................................................................................... موقع وكالة أنباء الشيعة ويفر الخامس:

الم(  الدولي  76.....................................العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الصين لتنفيذ مطار اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  77.................................................................... ائتالف وهابي يدعو للتصدي للشيعة في مولد الحسين )عليه السَّ

 إلدارة ملف الزيارات املليونية في كربالء املقدسة
ً
 77....................................................... محافظة كربالء تشكل لجانا

الم( بالقاهرة  77.................................................................................. مصر تقرر غلق مقام اإلمام الحسين )عليه السَّ

 78....................................................................................................................... السابع موقع صحيفة اليومالسادس: 

الم(  78................................... بالصور .. بدء احتفال الليلة الكبيرة في ذكرى استقرار رأس اإلمام الحسين )عليه السَّ



 

 78....................................................................................................................................... موقع خبرگزاری مهرالسابع: 

 78..................................................... روحاني يعلن عن مشروع للربط السككي بين مشهد املقدسة وكربالء املقدسة

 78......................................................................................................وارث  -موقع اطالع رسانی هيئات مذهبى الثامن: 

 78................................................................................................ اإلسالمية من هو الحسينموقف آخر من منظمة 

الم( مروية عن أهل السنة بة فيها بعض خصال سيد الشهداء )عليه السَّ  79........................................... نسخة مذهَّ

 79..................................................................................................................... موقع خبرگزاری بين املللی قرآن التاسع:

 79................................................................................................................ إقامة اجتماع للطالب الجامعيين في كربالء

المتسجيل أكثر من أربعة آالف عمل فني في بوابة    ........................................................79طريق الحسين عليه السَّ

المتمديد مهلة املشاركة في العزاء اإلعالمي    ....................................................................79طريق الحسين عليه السَّ

الم( عارفين به  80............................................. انحراف الزيارة عن أهدافها الحقيقية لنزر اإلمام الحسين )عليه السَّ

 80........................................................................... افتتاح معرض مهر محرم العالمي لصو ر العزاء في مدينة سمنان

 80...................................................................................................... نهضة عاشوراء جامعة مملوءة بالتعاليم الدينية

 80.............................................................................................................................................. موقع كرب وبالالعاشر: 

الم( كيانوش دالوندحوار مع   80.............................. مخرج فلم الرسوم املتحركة بشأن اإلمام الحسين )عليه السَّ

 81......................................................................................................................... موقع سوگواره عبراتالحادي عشر: 

  ....................................................................................................................81عبراتإقامة مراسيم اختتامية العزاء  

 81................................................................................................................. موقع خبرگزارى رسمى حوزهالثاني عشر: 

الم(القصيدة الشعرية للشيخ السني العراقي بشأن اإلمام الحسين )عل  81........................................................ يه السَّ

 81.................................................................................................................................. موقع آخرين خبرالثالث عشر: 

المال  81....... صفحة األولى من جريدة الشرق األوسط السعودية/ القاهرة: إغالق ضريح اإلمام الحسين )عليه السَّ

 84..................................................................................................................................................................... املحتويات

 


