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 نبذة عن مؤسسة وارث األنبياء
 

صيَّة يف النهضة احلسينيّة من أهّم املؤّسسات العلمّية الت راسات التخصُّ سة وارث األنبياء للدِّ أنشَأهتا  يمؤّس

صيَّة هتتّم بجميع معامل النّ  ة املقّدسة، وهي مؤّسسة علميّة ختصُّ ة املقّدسة هضاألمانة العاّمة يف العتبة احلسينيّ ة احلسينّي

أو االجتامعّية، أو السياسّية، أو العقائدّية، أو غريها، وسواء النقلّية، أو التحليليّة، أو  ،سواء التارخيّية منها

 التحقيقّية، أو غريها، وقد عملت املؤّسسة عىٰل جمموعة من املشاريع الكربٰى يف هذا الصدد:

× احلسني اإلمام قحقي  موسوعة وول الاراث املكتو  عن والعمل فيها جاٍر عىل ـ وحدة التَّحقيق،1

 وهنضته املباركة، ما يشمل املقاتل والتاريخ والسرية وغريها، وسواء التي كانت بكتا  مستقّل أو ضمن كتا .

وكذا العمل جاٍر يف هذه الوودة عىل متابعة املخطوطات احلسينّية التي مل ُتطبع إىل اآلن؛ جلمعها وقحقيقها، 

 طباعتها ونشـرها. ثمّ 

والعمل فيها جاٍر عىل تأليف كتب وول املوضوعات احلسينّية املهّمة التي مل يتّم تناوهلا  ـ وحدة التأليف،2

 ب أو التي مل ُتعَط وّقها من ذلك.بالبحث والتنقي

بل الّلجنة العلميّة، وبعد كام ويتّم استقبال الكتب احلسينّية املؤّلفة خارج املؤّسسة ومتابعتها علمّيًا وفنّيًا من ق   

 إجراء التعديالت واإلصالوات الالزمة يتّم طباعتها ونشـرها.

صة يف النّ  جمّلة اإلصالح احلسيني،وحدة ـ 3 هضة احلسينّية، هتتّم بنشـر معامل وآفاق وهي جمّلة فصلّية متخّص

ة هضة املباركة وتراثها، وكذلك إالفكر احلسيني، وتسليط الضوء عىل تاريخ النّ  براز اجلوانب اإلنسانّية واالجتامعّي

ة يف تلك النّ   هضة املباركة.والفقهّية واألدبّي

وهنضته املباركة، ثّم فرزها × احلسني اإلمامويتّم فيها مجع الشبهات املثارة وول  ـ وحدة رّد الشبهات،4

 وتبويبها، ثّم الرّد عليها بشكل علمي قحقيقي رصني.

يف × احلسني اإلماموهي موسوعة جتمع كلامت  ،×احلسني اإلماممن كلامت ـ وحدة املوسوعة العلميَّة 5

خمتلف العلوم وفروع املعرفة، ثّم تبويبها وسب التخّصصات العلمّية، ووضعها بني يدي ذوي االختصاص؛ 

 والواقع العلمي.× احلسني اإلمامليستخرجوا لنا نظرّيات علمّية واضحة متازج بني كلامت 

هضة احلسينيّة من يرتبط بالنّ ما  تشتمل عىل كّل  وهي موسوعة ،×احلسني اإلمامارف ـ وحدة دائرة مع6

لف بة وسب وروف األمرتّ  ،ومفاهيم ورؤى وأسامء أعالم وأماكن وكتب وغري ذلك من األمور ،أوداث ووقائع
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رشوط  يها كّل ة رصينة تراعى ف، كام هو معمول به يف دوائر املعارف واملوسوعات، وعىل شكل مقاالت علميّ باء

 ومقروء. سل  ة وبُأسلو  َس ومكتوبة بلغة عرصيّ  ،ةاملقالة العلميّ 

تبت وول النّ  ـ وحدة الرسائل اجلامعّية،7 هضة والعمل فيها جاٍر عىل إوصاء الرسائل اجلامعيّة التي ُك

بل جلنة علميّة متخّصصة؛ لرفع النواقص العلمّية وهتيئتها للّطباع
 ة والنشـر.احلسينيّة ومتابعتها من ق 

كام ويتّم إعداد موضوعات وسينيّة تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعّية تكون بمتناول طاّل  الدراسات 

 العليا.

مجة، 8  والعمل فيها جاٍر عىل ترمجة الاراث احلسيني باللغات األُخرى إىل اللغة العربّية. ـ وحدة الّتّ

قضايا احلسينيَّة املطرووة يف الفضائّيات واملواقع ويتّم فيها رصد مجيع ال ـ وحدة الرصد واإلحصاء،9

اإللكارونّية والكتب واملجاّلت وغريها؛ مما يعطي رؤية واضحة وول أهّم األُمور املرتبطة بالقضّية احلسينّية 

 بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤّثرًا جّدًا يف رسم السياسات العاّمة للمؤّسسة، ورفد بقّية األقسام فيها،

 وكذا بقّية املؤّسسات واملراكز العلمّية بمختلف املعلومات.

ة يف النّ  ـ وحدة الندوات،11 صيَّ هضة احلسينيّة، حيرضها الباوثون ويتّم من خالهلا إقامة ندوات علمّية ختصُّ

 واملحّققون وذوو االختصاص.

صيَّة،وحدة ـ 11 سة بإنشاء مكت املكتبة احلسينّية التخصُّ صيَّة جتمع الاراث ويث قامت املؤسَّ بة وسينيّة ختصُّ

 احلسيني املطبوع.

 وهناك مشاريع ُأخرى سيتّم العمل عليها قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.



  ........................................................................................................................................  7 

 وحدة الرصد واإلحصاء 

ة يف النّ  صيَّ راسات التخصُّ سة وارث األنبياء للدِّ هضة احلسينيّة أنشئت وودة الرصد واإلوصاء يف مؤسَّ

سة بووداهتا املنَش  ة يف رصدورة امللحّ للرّض  ة والتي أالقضايا املرتبطة باملوضوعات احلسينّية من أجل أن تسري املؤّس

يف طور اإلنشاء وف  املعطيات والظروف التي يفرضها الواقع، واحلصول عىل رؤية واضحة فيام جيري يف أروقة 

 ة احلسينيَّة.ة ـ وول القضيّ ة ونتاجات مكتوبة وقنوات فضائيّ املعرفة ـ من مواقع إلكارونيّ 

سة والتمهيد إلنشاء  فكانت وودة الرصد واإلوصاء الوسيلة لتحيل ما يدخل يف تغذية ورفد وودات املؤسَّ

 والوقت يف قحقي  أهداف املؤّسسة.وودات أخرى تفرضها نتائج الرصد واإلوصاء من أجل توفري اجلهود 

 العمل يف هذه الوودة يكون عىل مستويني:  إنّ 

 شهر من أشهر السنة عىل ودة. تداوهلا يف كّل  معلومة تمّ  تقرير شهري يرصد كّل  إعداد ل:األوّ 

رشيف وول مجيع املعلومات احلسينّية يف خمتلف األماكن املرصودة مع تقسيم هذه املعلومة أإعداد  الثاين:

 املوضوعات األصلّية والفرعيّة.وسب 

 صد احلسييناالر

م وودة الرصد واإلوصاء يف مؤّسسة ة يف النّ  تقدِّ صيَّ راسات التخصُّ ة تقريرها وارث األنبياء للدِّ هضة احلسينّي

املواقع اإللكارونّية، القنوات  ،اإلصدارات املكتوبة الشهري املتضّمن لرصد املعلومة احلسينيّة يف املحاور التالية:

ة، النّ  ساموة ذوي االهتامم بالشأن دوات واملؤمترات، األخبار احلسينيّة، وغري ذلك؛ الطِّالع أصحا  الالفضائّي

ة مجعة، بام جرى تداوله يف القضيَّة احلسينيَّة بمختلف أبعادها  تَّا ، وخطباء، وأئمَّ قني، وُك احلسيني من علامء، وحمقِّ

تّبت وقد  ـ بقطع النَّظر عن مضمون املعلومة املرصودة وإجيابيَّتها أو سلبيَّتها ـ يف مقطع زمني حمدود.  املعلوماتُر

 وسب الارتيب األلفبائي.التقرير  وا أب يف

لقد عمدت الوودة لصياغة املعلومة املرصودة بشكل يتناسب والغرض من التقرير مع االوتفاظ باألصل 

مها للباوثني يف وال طلبها.  يف أرشيف الوودة، نقدِّ

ة للنُّهوض بأعباء املسؤوليَّة يف ني بالقضيَّة احلسينيَّ ة  نأمل أن يوفِّ  اهلل املهتمِّ رفع املستوى العلمي والثقايف لألمَّ

اإلسالميَّة عرب كلِّ القنوات املتاوة، وبالطُّرق املختلفة من تأليف وقحقي ، وترمجة إىل اللُّغات العامليَّة، وخطب 

 ×.احلسني اإلماموتوصيات، وغري ذلك؛ لرفد كلِّ ما يصبُّ يف خدمة 

 



 هـ6341ر شوال ـ شه  ................................................................................................................  8

 أعضاء وحدة الرصد واإلحصاء

 الشيخ حممد الباوي.

 الشيخ ماهر احلكاك.

 السيد ضياء الشوكي.

 ويدر صادق احلكيم.السيد 

 

 اإلخراج الفني: مصعب العامر

 

 وحدة الرصد واإلحصاء
 مؤسَّسة وارث األنبياء   

 للدِّراسات التخصُّصيَّة يف النهضة احلسينيَّة



  ........................................................................................................................................  9 

 

 



 هـ6341ر شوال ـ شه  ..............................................................................................................  61

 

 



 66  ........................................................................................................................  احلسينيَّة الكتب

 
 

 الكتب احلسينيَّة

سةإنَّ يوم عاشوراء حَ  وح والقلب، مشاعر نبيلةو، ل إلينا أوزانًا مقدَّ مري، وتربية للرُّ منا ، والنَّفس والضَّ فعلَّ

تَّبع فيه آل اهلل.  أنَّ للح  مسارًا ُي

قحاكي عم  املأساة  رجت وما زالت صورًا ومشاهدفأخ، ويف ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسري

ة وشعر، من كتا  ومقالةـ  بقوالب خمتلفة، احلسينية دةـ  وغري ذلك، وقصَّ هتا األوىل ، وبلغات وصور متعدِّ مادَّ

 القضيَّة احلسينيَّة.

 وبمختلف اللغات. والة الصادرة يف شهر شيّ الكتب احلسينلقد رصدنا جمموعة من 

 

1   

 

 
  #ىل املهديإ× صالوية من احلسنياحلركة اإل  الكتاب

 السيد صدر الدين القبانجي فاملؤلّ 

 العربّية اللُّغة

 #املهدي اإلمامز الدراسات التخصصية يف مرك النارش

 نبذة عنه
لقاها السيد صدرالدين القبانجي يف النجف األرشف تناول فيها العالقة بني الكتا  عبارة عن حمارضات أ

هداف واملناهج ه االشاراك والتاميز يف األوج# من ويث أاملهدي اإلمامووركة  ×احلسني اإلماموركة 

# من األسئلة التي املهدي اإلمام  بقضية سؤال يتعلّ 611حارضات إجابة عىلنت هذه املتضمّ  .والنتائج

 .#املنتظر اإلمامو الشبهات التي يثريها املشككون يف قضية أ، ةذهان الباوثني والشبا  خاّص جتول يف أ

2  
 

 

 

  يف روا  زيارة عاشوراء  الكتاب

 السيد صدر الدين القبانجي فاملؤلّ 

 العربّية اللُّغة

 مركز إوياء تراث الشيعة النارش

 6325لقاها السيد القبانجي يف ليايل عاشوراء عام أحمارضات يف رشح زيارة عاشوراء 61الكتا  عبارة عن نبذة عنه

 .رشفيف النجف األ
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3   

 

 
  الصغري احلسيني ةجملّ  املجلة

 سةاملقدّ  احلسينّية العتبة يف األطفال لثقافة الصغري احلسيني مؤسسة فاملؤلّ 

 العربّية اللُّغة

 سةاملقدّ  احلسينّية العتبة يف األطفال لثقافة الصغري احلسيني مؤسسة النارش

 لالهتامم املقّدسة احلسينّية العتبة ونشاطات توجيهات ضمن الطفولة، أنشئت قضايا تتناول ةشهريّ  ةجملّ  نبذة عنه

 الرحة نبي وتعاليم مبادئ بذرة زرع من والبدّ  وقادته، املستقبل رجال فهم األطفال أعزاءنا برشحية

 .العمر من املرولة هذه يف وهم نفوسهم يف^ األطهار وأهل بيته’ حمّمد ةواإلنسانيّ 

4   

   ×د الشهداءخمزن البكاء يف مصيبة سيّ  الكتاب

 قزويني  صالح برغاين حمّمد مال فاملؤلّ 

  الفارسّية اللُّغة

 حمبت  انتشارات طوباي  النارش

التي ودثت يف يوم العارش من شهر حمرم احلرام  وأصحابه ×احلسني اإلمامة مقتل الكتا  يتناول قّص  نبذة عنه

 .من اهلجرة 16لسنة

5   
  العدد الثامن( املرسح احلسيني)  ةاملجلّ 

ة للعتبة احلسينية وودة املرسح احلسيني يف شعبة النرش التابع لألمانة العامّ  فاملؤلّ 

 سة قدّ امل

 العربّية اللُّغة

 سةة للعتبة احلسينية املقدّ وودة املرسح احلسيني يف شعبة النرش التابع لألمانة العامّ  النارش

( صفحة 663اوتوى العدد عىل ) .تعنى بالشأن املرسوي بشكل عام واحلسيني بشكل خاصة جملّ  نبذة عنه

ا   الفكر احلسيني بلغة املرسح لكتّ عة يفديمها موضوعات متنوّ أمتوسطة احلجم تناولت عىل 

 .ىل دراسات وبحوث مرسويةإضافة إة املمرسوة جادوا ورفية نحت الكلمة احلسينيّ أوأساتذة 
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اه الشمس( الذي تناول من خالله لقاء زهري بن القني قحت عنوان )باجّت  مرسوياً  اً نّص ة نت املجلّ تضمّ 

خر النص اآلوكان  بو غريب(.أوي )عقيل ستاذ املرسألل يف رمضاء كربالء ×احلسني اإلمامب

وية خمتلفة منها نظرية جوانب مرس بعنوان )فصول من الدمع( للكاتب عدي املختار مستخدماً 

ارص اخلزاعي( قحت عنوان فصول للكاتب )ن ةن العدد مرسوية بثالثسود...كام تضمّ املرسح األ

ام اوتوى العدد عىل مقاالت منها ك...ىل رشفة املجد( تناول فيها شخصية سفري احلسنيإ)الصعود 

ومقالة )فعالية  ،للكاتب )عيل ياسني( نموذجاً أندريه فريث أنظور النقد الغريب( )مرسح التعزية من م

التنوير يف املرسح احلسيني( للشاعر )رضا اخلفاجي(، و )نفحات من املرسح احلسيني( للكاتب 

كاديمي )سعيد حيد كاظم( بحث اوث األبا  البحوث للكاتب والب وجاء يف ..صباح حمسن كاظم

بمرسوية )رماد اخللود(  ةاملجلّ  وختمت الوعي(. ةاحلسيني بني قطبية الفكر ومدارا بعنوان )املرسح

 .رضا اخلفاجي تأليف

6   

 

 ×وسني امام درحمرض الكتاب

 ×(احلسني  اإلماميف حمرض )

 

 رناين زاده زكي رضا عيل فاملؤلّ 

 الفارسّية اللُّغة

 ـ قم ظهور عرص انتشارات النارش

 مع والدنيا الدين أمور يف خمتلفة قضايا وول ×احلسني اإلمام إىل هموّج  سؤال ئةام عن عبارة الكتا  نبذة عنه

 .×احلسني عبداهلل أيب اإلمام يف واملراثي القصائد من جمموعة

7   

 

 

 قيام( )پاسخ به شبهات قبل از  مظهر و  ووقيقت ×امام وسني الكتاب

 (قبل النّهضةىل الشبهات مظهر احل  واحلقيقة )اجلوا  ع× احلسني  اإلمام)

 

 كاظم سالمتي فاملؤلّ 

 الفارسّية اللُّغة

 انتشارات آيت ارشاق ـ قم النارش

هضة وجييب عن بعض األسئلة والشبهات وول النّ  ×احلسني اإلمامسبا  ثورة كتا  قحلييل يبحث عن أ نبذة عنه

 يف واقعة كربالء. ×احلسني اإلمامخطب ومواقف و ة من خالل الاركيز عىل كلامتاحلسيني
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8   

 

 

 عاشورا در تواريخ اهل سنتو ×امام وسني الكتاب

 (هل السنةوعاشوراء يف تواريخ أ× احلسني اإلمام)

 بدون صورة غالف

 نامي  صفي زاده فاملؤلّ 

 الفارسّية اللُّغة

 انتشارات بوره كه يي النارش

أيضًا وينقل ، عند أهل السنة من الفضائل وغري ذلك ×احلسني اإلمامالكتا  وول األواديث املنقولة عن  نبذة عنه

 .ما جاء من روايات يف أوداث واقعة عاشوراء

9   

 

 
 گونه زيارت عاشورا بخوانيم اين الكتاب

 )هكذا نقرأ زيارة عاشوراء(

 

 تقي قادري حمّمد فاملؤلّ 

 رسّيةالفا اللُّغة

 قمـ انتشارات كوثر كوير  النارش

بزيارة عاشوراء وخصوصًا اللعن والسالم الواردين يف نص  ×احلسني اإلمامىل كيفية زيارة أشار الكاتب إ نبذة عنه

ضوا لكيفية برار يف كتبهم عندما تعرّ ملعنى ثالث طرق ذكرها العلامء األهذا ا وتوجد يف، الزيارة وتكرار ذلك

 هبذه الزيارة. ×زيارة احلسني

11   
 

 
 آنچه در كربال گذشت  الكتاب

 (ما جرى يف كربالء)

 

 عباس قميشيخ  فاملؤلّ 

 )أصله عريب(ابو احلسن شعراين :ترمجة -الفارسّية اللُّغة

 رشت  ـانتشارات ارمغان گيالر النارش

 .قيام املختارو داث واقعة كربالءوم عن أالكتا  ترمجة لكتا  نفس املهموم للشيخ عباس القمي يتكلّ  نبذة عنه
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11   
 

 
 آنچه در كربال گذشت  الكتاب

 (ما جرى يف كربالء)

 

 عباس قميشيخ  فاملؤلّ 

 )أصله عريب(ابو احلسن شعراين :ترمجة-الفارسّية اللُّغة

 ـ قم  اسامء الزهراء انتشارات النارش

 .قيام املختارو وداث واقعة كربالءم عن أمي يتكلّ الكتا  ترمجة لكتا  نفس املهموم للشيخ عباس الق نبذة عنه

12   
 

 
 پژواک الكتاب

 (الصدى)

 

 وسني دوستي فاملؤلّ 

 الفارسّية اللُّغة

 قمـ  انتشارات دفار نرش نويد اسالم النارش

 وعىل ي وكومات ومجاهرياإلسالمعىل الواقع  ×احلسني اإلمامانعكاس استشهاد و م عن تأثريالكتا  يتكلّ  نبذة عنه

 .ىل يومك هذاي من وقوع احلادثة األليمة وإاإلسالمطول التاريخ 

13   
 

 
 جتيل وقيقت در ارسار فاجعه كربالء الكتاب

 (رسار فاجعة كربالءاحلقيقة يف أ جتيل)

  

 سلطان وسني تابندة فاملؤلّ 

  الفارسّية اللُّغة

 انتشارات وقيقت النارش

ف وظلم نال أهل قائ  واقعة عاشوراء والتي تعكس ما جرى يف كربالء من تعّس وو رسارالكتا  يبنّي أ نبذة عنه

 اإلسالم دينًا. عظم املصيبة ومن يقف وراءها ممن ينتحل يبنّي و لبيت^ا
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14   
 

 
 هلوف كامل متنو ترمجة الكتاب

 )الارمجة مع املتن الكامل لكتا  اللهوف(

 

 طاووس بن موسى بن عيل فاملؤلّ 

 بخشاييش عقيقي استاذ :ترمجة العربّية،ـ  ّيةالفارس اللُّغة

 اسالم نويدـ  عقي  كتا  انتشارات النارش

 اللغة ىلإ ترمجه مشهور كتا  وهو الطفوف قتىل يف &طاووس ابن للسيد اللهوف لكتا  الكامل املتن  نبذة عنه

 .الطف يوم يف× احلسني قاتلوا الذين عاقبة ذكر به حل وأ، بخشاييش عقيقي ستاذاأل وصححه الفارسّية،

15   
 

 زنان وقيام عاشورا، از مدينه تا مدينه  الكتاب 

 )النساء وهنضة عاشوراء، من املدينة إىل املدينة(

 

 عبد القيوم آيتي فاملؤلّ 

 الفارسّية اللُّغة

 قمـ انتشارات مركز بني املليل ترمجة ونرش املصطفى  النارش

يف هنضته العظيمة متناوالً مواقفهن يف رفد × لنسوة الاليت صحبن اإلمام احلسنيالكتا  يتكّلم عن دور ا نبذة عنه

الثورة بالرجال واألبناء والتضحية بالغايل والنفيس من أجل اإلسالم كّل ذلك ضمن مقطع جغرايف واود 

 وهو من املدينة املنّورة انطالقًا وإليها رجوعًا مّرة أخرى.

16   
 

 عالمت وقفو ترمجه با  زيارت عاشورا  الكتاب 

 بعالمات الوقف( لةشكَّ )زيارة عاشوراء مارمجة ومُ 

 

 انتشارات هانيوان فاملؤلّ 

 الفارسّية اللُّغة

 قمـ  انتشارات هانيوان النارش

ل مشكّ  الفارسّيةيف يوم عاشوراء مع ترمجة باللغة × احلسني اإلمامالكتا  عبارة عن النص الكامل لزيارة  نبذة عنه

 .هذه القواعد النص عند مراعاة ت الوقف واالبتداء التي تساعد القارئ عىل فهمبعالما
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17   
 

 زيارت عاشورا با عالمت وقف بانضامم دعاي توسل  الكتاب 

 )زيارة عاشوراء مشّكلة بعالمات الوقف مع دعاء التوسل(

 

 عباس قميشيخ  فاملؤلّ 

 اياهلي قمشه  :ترمجة الفارسّية، العربّية ـ اللُّغة

 طهرانـ  انتشارات آرزوي ديدار النارش

يف يوم عاشوراء والنص الكامل لدعاء التوسل مع × احلسني اإلمامالكتا  عبارة عن النص الكامل لزيارة  نبذة عنه

د القارئ عىل ل بعالمات الوقف واالبتداء التي تساعمن الدعاء والزيارة مشكّ  لكّل  الفارسّيةترمجة باللغة 

 .هذه القواعد مراعاة فهم النص عند

18   
 

 توسل يدعاو زيارت عاشورا الكتاب 

 )زيارة عاشوراء ودعاء التوسل(

 

 عباس مصباح زاده فاملؤلّ 

 الفارسيّةـ العربّية  اللُّغة

 انتشارات درويش النارش

لدعاء التوسل مع  يف يوم عاشوراء والنص الكامل× احلسني اإلمامالكتا  عبارة عن النص الكامل لزيارة  نبذة عنه

 .من الدعاء والزيارة لكّل  الفارسّيةترمجة باللغة 

19   
 سلسله پايان نامه های دانشگاهی پژوهشی قحليلی پريامون خمتار ثقفی  الكتاب

 )سلسلة رسائل جامعية قحقيقية قحليلية بشأن املختار الثقفي(

 

 جمموعة من املحققني  فاملؤلّ 

 ابراهيمي صادق، عيل ايزدي ، حمّمدكامل كريمي :ترمجة الفارسّية ـ اللُّغة

 شريازـ  انتشارات نامه پارسی النارش

ل منه وّ ، البا  األبوا ظيم وترتيب هذا الكتا  يف ثالثة أتن تمّ ، كتا  قحقيقي تناول شخصية املختار الثقفي نبذة عنه

وداث والوقائع التي جرت الثالث رسد األ ، ويف البا والبا  الثاين تناول ثورة املختار، ض حلياة املختارتعرّ 

 .بعد قيام املختار
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21   
 

 
 × زندگانی امام وسني كامل رشح الكتاب

 ×()رشح كامل لسرية اإلمام احلسني

 

 الشيخ باقر رشيف القريش فاملؤلّ 

 )أصله عريب(غالمرضا كاشاين، صاحلي حمّمدسيد  :ترمجة الفارسّية ـ اللُّغة

 هرانطـ  يار انديشهانتشارات مع النارش

مع ذكر أوداث الطف ، ىل الشهادةبصورة كاملة من الوالدة إ× احلسني اإلمامتناول الكاتب رشح أووال  نبذة عنه

 ×.احلسني اإلمامقوال يف ، وذكر األ× واديث املروية عنه، وذكر األاألليمة

21   
 

 
 (هادترشح زندگانی ورضت رقية از والدت تا ش‘)مقتل ورضت رقيه الكتاب

 دة رقية من الوالدة إىل الشهادة(رشح سرية السيّ ‘)مقتل السّيدة رقية

  

 عيل مسعود قاسمي حمّمد فاملؤلّ 

  الفارسّية اللُّغة

 انتشارات طوباي حمبت ـ قم النارش

، ألرسمع ذكر أوداث الطف وا، ىل الشهادةمن الوالدة إ‘ دة رقيةتناول الكاتب رشح أووال وسرية السيّ  نبذة عنه

 .رقية يف خربة الشام× ة استشهاد طفلة احلسنيجتاهها وقّص ^ يف الشام ومواقف أهل البيت

 

22   
 

 
 شور آگاهانه الكتاب

 )اهليجان الواعی(

 

 كيانوش نرص اصفهاين فاملؤلّ 

 الفارسّية اللُّغة

 رانـ طه انتشارات كيانوش نرص النارش

 ×.احلسني اإلمامة تثار وول هنضة ساسية ومهمّ ألسئلة وشبهات أالكتا  عبارة عن أجوبة خمترصة  نبذة عنه
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23   

 مقتل مصّور ـ علم الكتاب

 )الراية ـ املقتل املصّور(

  

 عيل مسعود قاسمي حمّمد فاملؤلّ 

  الفارسّية اللُّغة

 انتشارات طوباي حمبت ـ قم النارش

يف بدر )رضوان اهلل عليه( د الشهداء مها بيد حزة سيّ سلّ  التي ’يتناول احلديث وول راية رسول اهللالكتا   نبذة عنه

 اإلماممها يف معركة خيرب، والراية التي سلّ × بن أيب طالببيد عيل  ’مها رسول اهللالكربى، والراية التي سلّ 

جسام املوجودة عىل الراية، وأجا  عن الشبهات ض للنقوش واأل، وتعرّ ×يب الفضل العباسبيد أ× احلسني

 .ار وول هذه القضية يف الرايةالتي تث

24   

 جونو ببوسم برم بابا ،عّمه  الكتاب

 )يا عّمة، أذهب ألقّبل أيب العزيز(

  

 

 پرورشو وزارت آموزش فاملؤلّ 

 الفارسّية اللُّغة

 پرورشو انتشارات وزارت آموزش النارش

ة للشاعر شاهني رهنام معدّ × احلسني إلماماوول  الفارسّيةشعار باللغة الكتا  عبارة عن جمموعة من األ نبذة عنه

 لألطفال.

25   

  ( وزن يوم عاشوراء) الكتاب

 املقّدسة احلسينية العتبة عالمإ قسم يف الدويل عالماإل فاملؤلّ 

 الفرنسية اللُّغة

 املقّدسة احلسينية العتبة عالمإ قسم يف الدويل عالماإل النارش

 قحريف عدم عىل األدلة)و(، |النبي وأصحا  اخلالفة وول نظرة)قحمل عناوين  الفرنسية باللغة باتكتيّ  نبذة عنه

 .^تناول واقعة عاشوراء وما جرى فيها من أوداث مؤملة عىل أهل البيت ( عاشوراء يوم وزن)و(، القرآن
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26   
 

 
   قحليل كتا  روضة الشهداءو نقد  الكتاب

 ناهيد رحت زادة فاملؤلّ 

 الفارسّية اللُّغة

 انتشارات اهلام نور لنارشا

فة واملعروفة الكتا  عبارة عن بحث وول ما جاء يف كتا  روضة الشهداء للشيخ الكاشفي وهو من الكتب املؤلّ   نبذة عنه

ورد فيه من األمور التي مل  خذ والرد من قبل كثري من العلامء ملاألل والذي صار مورداً × احلسني اإلماميف قضية 

 .هنا الكاشفي يف روضة الشهداءبعض املوارد التي دوّ لنقد وقحليل  والكتا  هو، ها املحققونيرتض

27   
 

 
 أربعنياز عاشورا تا × مهراه با آل عيل  الكتاب

 من عاشوراء وتّى األربعني(× )مع آل عيل

  

 وشمت اهلل قنربي مهداين فاملؤلّ 

  الفارسّية اللُّغة

 نرش بني املللو انتشارات چاپ النارش

وإىل يوم  من يوم الطف ×يب طالب^ من آل عىل بن أالكتا  يتناول متابعة سرية ومواقف أهل البيت بذة عنهن

 ×.احلسني اإلمامىل كربالء يف أربعني رجوع العائلة إ

 

28   
 

 LES QUARANTE CHOISIS HADITHS HUSSEINY الكتاب

 )أربعون وديثًا وسينيًا( 

 نرصاهلل ذو القعدة فاملؤلّ 

 الفرنسية غةاللُّ 

 قمـ انتشارات انصاريان  النارش

ويف خمتلف مفاصل احلياة االجتامعية × الكتا  عبارة عن إعداد أربعني وديثًا من أقوال اإلمام احلسني نبذة عنه

 والسياسية واألخالقية والاربوية.
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 املواقع اإللكرتونّية

 

دةالعامل اليوم أصبح وارضًا لدى اجلميع وعرب وسا  واملواقع اإللكارونية من أهّم ، ـ بفضل العقلـ  ئل متعدِّ

دنا بكّل  م لنا ما يتداول من ، بل يتجاوزه واصاًل أقىص نقاط املعمورة، ما جيري وولنا تلك الوسائل التي تزوِّ فيقدِّ

ومنها القضيَّة ، ةواألوداث والوقائع العامليَّ ، يَّةنسانمن املعارف اإل، أمور تتشعَّب يف جماالت احلياة املختلفة

ت املسائل لدى اإل، احلسينيَّة عدُّ من مهامَّ ةنسانوالتي ُت ة، يَّة عامَّ  والشيعة بشكل أخص.، واملسلمني خاصَّ

 بشأن القضية احلسينيَّة.ـ  الفارسّيةو العربيّةـ  رصده يف املواقع اإللكارونيَّة نعرض لكم ما تمّ 

 

 الروحاني صادق احلسيين حمّمدد السّي موقع: اًلأّو

http: //www.imamrohani.com  

 

البيانات ، التعاليم الدينية واألخالقية، االستفتاءات العقائدية، الفارسّيةو العربيّةفات املؤلّ  :املوقع حمتوى

 وغريها.، الصور، األخبار، والتوجيهات

 ؟تغفر الذنوب مجيعا   ×احلسني اإلمامهل زيارة : حتت عنوان

يف حمو  ×احلسني اإلمامصادق احلسيني الروواين وول فاعلية زيارة  حمّمدالسيد  ىل مكتبإه سؤال موّج 

 مجيع ذنو  الزائر.

أهّنا عىل  إاّل ، من موجبات غفران الذنو  ×احلسني اإلمامممّا استفاضت به الروايات أّن زيارة : جابةاإل

 قحّق  الرشائط وارتفاع املوانع. مع وهذا يعني عدم قحّق  أثرها إاّل ، نحو االقتضاء ال العليّة التاّمة
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 × حباب احلسنيأموقع : ثانيًا

 http: //ahbabhusain.net/vb 

 

 منتدى ردّ ، للمرئيات والصوتيات ×وبا  احلسنيأ ،^هل بيتهأو |منتدى النبي :حمتوى املوقع

 وغريها.، عقائد الوهابية، الشبهات

 ة يف عاشوراءدرّ  111: حتت عنوان

  حمّمدالشيخ عباس : بقلم 

 وثورته املباركة ×احلسني اإلمامعنون الكاتب املقال بموضوعات متعددة وهي عبارة عن مفاهيم ترتبط ب

ئة اىل مإوقد أوصلها الكاتب ، املستويات كّل  ة وعىليف عاشوراء تنعكس عىل احلياة اليومية لإلنسان واألمّ 

 : منها، موضوع

 .التغيري اجلوهريـ  1 

عليه املواسم  هي أن خيرج اإلنسان بتغيري جوهري يف ذاته. فالذي مترّ ، احلسينيةاهلدف من املجالس  إنّ 

رها من دون أن يلمس تغيريًا يف هذه الروح ومل يطهّ  رمضان واحلجويف موسم ، العبادية يف شهر حمرم وصفر

ه عىل شكل يف ذلك أنّ السبب و ؛راً لالستشفاء ولكن ال جيده مؤثّ  مثله كمن يتناول دواًء طلباً ، الشوائب والعوال 

 املؤثر ليس هو احلقيقي. فمن انتفاء األثر نعلم أنّ  ،راً  كان مؤثّ وإاّل  وليس هو الدواء نفسه الدواء

 .تقليص الغفلة ـ 2

اشاركنا وبكينا وكم ؟ كم أقمنا يف حمرم وصفر من جمالس آين. جلس عطاء مرويلأو عطاء امل عطاء املوسم إنّ 

ما  ه ال يمتلك من عطاء املوسمنيفإنّ ، ولكن اآلن لو نظر اإلنسان إىل نفسه، جمزٌي عليهمشكور و هذا جهد ؟..وندبنا

ة ة اإلهليّ واملعّي ، ر املستمرعطاء املوسم هو أن يعيش اإلنسان والة من واالت التذكّ  .سنةيكون معه إىل طوال ال

نحن ال ندعو  ذكر اهلل قدر اإلمكان.يغفل عن  وأاّل ، وبالنبي املصطفى| ^ى بأئمة أهل البيتوأن يتأّس ، الدائمة

هذه  فإّن ، ام إىل تقليص الغفلة إىل أدنى مستوياهتا املمكنةوإنّ ، ام ال يتحق  هذا الشعار يف وياتنابفر، إىل الذكر الدائم

ع يستم أن، ه ينبغي للذي يشارك يف املناسبات الفروية أو احلزينةفإنّ  وعليه^؛ ثمرة كبرية من ثامر مواسم أهل البيت



 25  .....................................................................................................................  اإللكّتونّية املواقع

الذي  اإلمامـ  ة وسرية املعصومأن يستمع إىل سنّ ، ر يف مسريته احلياتيةالذي يمكن أن يؤثّ  فإنّ  ،دًا إىل الكالم النافعجيّ 

   ذلك يف وياته ما أمكنه ذلك.وحياول أن يطبّ ، كان خليفة اهلل يف زمانه ـ

 .تأديب املؤمن ـ 3

وذلك  ؛وأمراض نفسية، ونكبات دراسية، اكل عائليةومش، فحياته وياة فقر ؛املؤمن أكثر الناس ابتالء إنّ 

، فاإلنسان عندما يرتدي السواد أيام عاشوراء ،ه سفري اهلل يف األرضألنّ  ؛  املؤمنالعاملني يريد أن يؤدّ  رّ   ألنّ 

 رّ   فإّن  ،فينظر إىل امرأة وهو يف وداد، اهلل هبذا الثو  ه عندما يعيصفإنّ  ولذا ؛أنا وسيني االنتامء: ه يقولأنّ  :أي

 ر العقوبة له.العاملني ال يؤّخ 

 .أبواب اخللود ـ 4

فتح أبوا  اخللود من خالل ما  أ لنا األرضية العاطفية.ه هّي أنّ ، من بركات هذا الدين وهذا اخلط املبارك إنّ 

الدماء و ×احلسني اإلمامفلوال وركة  ،ابة القلب إىل مدينة الفكرلينفذ اإلنسان من بوّ ، جرى عليهم من املصائب

 ؛يف رشق األرض وغرهبا ـ ×سيّد الشهداء ةقبّ ـ  ع املؤمنون قحت سقف واودملا جتمّ ، املراقة يف أرض الطف

 .×الصادق اإلمامأن نستثمر هذه اجللسات املباركة التي دعا هلا  فالبدّ  وعليه

 .مفهوم النرص ـ 5

أوسع من ذلك  للنرص مفهوماً  ال أنّ واحل، البعض حيرص مفهوم النرص بالقضاء عىل اخلصم عند املواجهة إنّ 

هي رساالت األنبياء  وهذهالنرص.  هلو أكرب دليل عىل، ى صاوبها من أجلهابقاء القيم التي ضحّ  فإنّ ، بكثري

الذي تشاهبت هناية  ×فها هو احلسني، عليهم من صنوف األذى رغم ما جرى، واألوصياء نابضة بشعار التوويد

أهدي إىل  رأس حييى بن زكريا من هوان الدنيا عىل اهلل أنّ »: يقول ×حييى بن زكريا مع هناية وياة وياته الكريمة

ٹ ڤ ڤ ڤ ): مه يف القرآن بتكريم منقطع النظري وينام قالكرّ  تعاىل ولكن اهلل، «من بغايا بني إرسائيل يبغ

 (.65: مريم)( ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .الزاوية االجتامعية للعبادة ـ 6

من الزاوية ، العاملني ة مع رّ  ة تركيز عىل العالقة اخلاّص حمطّ ، من شهر رمضانلئن كانت العرشة األخرية 

عىل تلك العالقة من الزاوية  أيضاً ة تركيز ل حمطّ متثّ ، العرشة األوىل من شهر حمرم احلرام فإنّ  ،الفردية للعبادة

من خالل استنقاذ ، العاملني الذي مارس أرقى صور العبودية لرّ   ×سيّد الشهداءب اً ياالجتامعية للعبادة؛ تأّس 

اخلل  إىل اهلل أنفعهم  وأوّب ، م عباد اهللألهّن  ؛بذلك شعار إوياء اخلل  داً جمّس ، العباد من اجلهالة وورية الضاللة

 لعياله. 
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 موقع بانوراما الشرق األوسط: ثالثًا
http: //www.mepanorama.net  

 

 وغريها.، قاتمتفرّ ، فة وفنونثقا، فيديو، بانوراميات، أخبار :املوقع حمتوى 

 يف روا  التضحيات العظمى: قحت عنوان

 حيد ولمي زادة: بقلم 

هذا ، دة العظيمة يف الطف وما بعد ذلك فيها مواقف السيّ تبنّي  ‘دة زينبقصيدة شعرية وول السيّ 

 :مطلعها

السال مّني  ٌغ  ِ ل ب ُم ْن  ليلَ إَم   َم اجَل ةِ  خّدَر املُ   ْةىل 

يلَ    ـَب الِمْن آِل هاِشَم زينَ  العِق   ْةُكْْبى النجيبِة َو

ْنُو احُلَسنِي بِثَورةِ ال لَ    ـِص ي ّنب ل ا ِل  ُ ث ُ مل ا َو   ْةإسالِم 

وُت األراِمِل والّضَحا ُدِن الّذليلَ    َص يِد يف املُ ْةيا الصِّ   

     

 موقع شبكة النبأ العظيم الثقافية: رابعًا

http: //www.shia .com/vb 

 

 وغريها.، احلوارات العقائدية، الكتب، املرئيات، ياتالصوت: املوقع حمتوى

 انتشار الظلم والفساد سبب منجز للتغيري: حتت عنوان ـ 1

وهذا املوقف يدعو  ،يف وال انتشار الظلم والفساد ×املقال معقود ألخذ الدرس واملوقف من ثورة احلسني 
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 نّ إف، ةو األمّ أة اهلرم يف املجتمع ىل قمّ إالفساد  عندما يصل خصوصاً  ،ل الـمسؤوليات املناسبةك وتـحمّ ىل التحرّ إ

 وسع.أرسع وعماًل أكًا وهذا يقتيض قحرّ  ،عظم بطبيعة احلالأاخلطر سيكون 

ويث يقول ، سالمية من با  الشهادة عليهاة اإلة لألمّ وضاع العامّ فنحن مطالبون بمالوظة ومتابعة األومن هنا 

 (.634: البقرة)( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ): اهلل تعاىل

 . «بأمور املسلمني فليس منهم من بات ومل هيتمّ »و، «كم مسؤول عن رعيتهكم راع وكلّ كلّ »: وجاء يف األثر

عىل ، و تغيريهأقت املناسب إلصالح الوضع الفاسد ل يف الون نتدّخ أوهذه الشهادة واملسؤولية تقتيض 

 النهي عن املنكر.مر باملعروف وب املذكورة يف با  األوسب ترتيب املرات

رسول  نّ إا الناس أهّي »: ىل كربالء إثناء الطري  أخماطبًا جيش احلر الرياوي  ×احلسني اإلمامويث يقول 

يعمل يف عباد اهلل ، ة رسول اهللخمالفا  لسنّ ، ناكثا  لعهد اهلل، من رأى سلطانا  جائرا  مستحال  حلرام اهلل: اهلل| قال

 .«ن يدخله مدخلهأا  عىل اهلل كان حّق ، ر ما عليــه بفعل وال قولـّ فلم ُيـغي، باإلثــم والعدوان

 ة بوجود النارص والظرف املناسبقيام احلّج : حتت عنوان ـ 2

 الشيخ ويدر اليعقويب: بقلم 

ة الزمة عليه أمام اهلل وعندئذ تكون احلجّ ، ك القائدرضية املناسبة لتحرّ األ ئاجلامهري قد هُتيّ  ذكر الكاتب أنّ 

ال رأي هلم ، الناس ينتظروك نّ إ» :فقد جاء يف اخلرب ،بان الثورة احلسينيةإ وأمام الناس. وهذا هو ما وصل ىلتعا

ام ذا شئت فإنّ إرض فاقدم عشبت األأو ،ينعت الثامرأو، فقد اخرض اجلناب، فالعجل العجل يا بن رسول اهلل، غريك

 .«دةتقدم عىل جند لك جمنّ 

ب يف زمن كحل جذري إلصالح الواقع الفاسد بعد فارة التهيؤ والارقّ  علن الثورةأ ×احلسني نّ أورغم 

ولذلك نسمعه يف يوم ، و النصحيأه مل يتخل عن اجلانب الاربوي نّ أ اّل إ، مع معاوية× احلسن اإلمامصلح 

ن خشية عليهم م، رهم هباو يذكّ أ، مامهمأح الصورة ن يوّض أثرة عىل اجليوش املنحرفة وحياول عاشوراء حيتج بك

 ة من تـامدي االنحراف فيها. مّ شفاقًا عىل األإو، الدخول يف النار

دها وقد جّس ، حة من جهة أخرىوهذه موازنة ميدانية بني لغة الـحوار واملوعظة من جهة ولغة املقاومة املسلّ 

 شمل.أبلغ وأة لتكون احلجّ ، وكمة وشجاعة بكّل  ×احلسني

 صالحنحن مسؤولون عن اإل: حتت عنوان ـ 3

 الشيخ ويدر اليعقويب: لمبق 

ة ونرش احلياة واحلركـة والنشـاط يف جسـد األّمـ، وإوياء دينها، ةمّ اجلميع خماطب بإوياء األ ذكر الكاتب أنّ 

، ىل الوراءإا تاراجع هّن أو أ، بحالة من السبات ة قد مترّ مّ األ نّ أ ×م من ثورة احلسنيونحن نتعلّ  ،اإلسالمية ورووها

هـا ئوياإة وّم مام مسؤولية إيقاظ هذه األأه بالتأكيد يضع املخلصني نّ أ اّل إ، تقصريها النوعين كان ناجتًا من إوهذا و

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ): من جديد ويث يقـول اهلل تعـاىل
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 عم  يف عملية اإلوياء.أمسؤولية العامل  أوضح و نّ أو(، 613: ل عمرانآ)( ۀ

ام يكون بإعادة املثل اإلسالمية نّ إوهذا اإلوياء ، «ريَّ من غ حّق أنا أو»: يقول  ×اإلمامولذلك نسمع  

ومن ، رثر يتناسب مع عم  املؤثّ عم  األ نّ إف، ىل تعمي  هذه املثل بتضحية جسيمةإى األمر ن أّد إى ووتّ ، الطاهرة

 .طفاله يف ذلك السفر اخلطريأن يأخذ معه نساَءه وأىل إ ×سبا  التي دعت احلسنيهنا نفهم سببًا آخر من األ

  ×دروس من ثورة احلسني: حتت عنوان ـ 4

 الشيخ ويدر اليعقويب: بقلم 

 كّل  ومتدّ ، و الواسطة بني القيادة واجلامهريأتكون بمثابة اجلرس ، ىل قاعدة وسطىإنا بحاجة نّ أذكر الكاتب 

فهي ترفد ، و منصب معنّي أتفكري يف مصلحة دنيوية  ويكون عملها خالصًا هلل تعاىل من دون أّي  ،طرف بام حيتاجه

هةمّ األ وكذا احلال يف عهد  ،ا ترفد القيادة باوتياجاهتا الشعبية وامليدانيةهّن أكام ، ة بالعنارص النموذجية املوجِّ

ة العدد وخذالن كانت رافدًا ويويًا للثورة احلسينية رغم قلّ ، ةة طاهرة نـقيّ فقد اجتمعت لديه ثلّ ، ×احلسني

 القواعد

فهناك ، مهية هذه الصفوةأد ولعل نظرة رسيعة يف التأريخ تؤكّ ، للعمل املثمرمر رضوري أ( النخبة) فهذه

أما بعد »: ×احلسني اإلماموا بجدارة قول ومنهم الذين استحقّ  ،زمان ومكان صحا  يف كّل نصار واألصفوة األ

ي فجزاكم اهلل عنّ ، وال أوصل من أهل بيتي برّ أهل بيت أوال ، صحابا  أوىل وال خريا  من أصحايبأعلم أ ال يّن إف

 .«مجيعا  

قيقي ليس بكثرة اللطم فاحلسيني احل(، احلسيني) ن يكونأهكذا جيب : واستمر الكاتب يف وديثه قائالً  

نسان الذي احلسيني احلقيقي هو اإل نّ أ اّل إ، جره وثوابهأن كان له إهذا و نّ إف، قامة املجالس ونحو ذلكإوالبكاء و

ود أله ليكون م لنفسه ما يؤّه ويقدّ ، ساسهاأفيعمل عىل ، تهثورته وقضيّ  ووقيقة ×يدرك بوعي وقيقة احلسني

 مل حيظ بذلك الرشف فعاًل. ما دام، نصار شأناً األ

  ×دروس من ثورة احلسني: حتت عنوان  ـ 5

 الشيخ ويدر اليعقويب: بقلم 

ما عداه فهو  وكّل ، النبيلةل بانتصار األهداف السامية والقيم النرص احلقيقي يتمثّ  نّ أقرر الكاتب وقيقة وهي 

 اإلمامذلك من هنج  مستلهامً  ،رها الظاهري عن معنى النرص واخلسارةة مهام كان تصوّ هبا األمّ  نكبة واقعية مترّ 

يتمحور  نجح متامًا يف هدفه الذي كان ×احلسني نّ أوال خيفى ، بعد مطالعة مواقفه وكلامته الرشيفة ×احلسني

فقد ، صنام التي تعبد وتطاع من دون اهلل تعاىلوقحطيم األ، ةمّ اء الدين يف قلو  األويإ :وول ركنني متالزمني مها

نارًا  «يا لثارات احلسني»صبح شعار أى موية وتّ صنام الدولة األأم ن حيطّ أواستطاع ، ة بدمائه الزاكيةمّ األ ىويأ

 رض قحت عروش األمويني واملروانيني. قحرق األ
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 املقدسة ةاحلسيني العتبة موقع: خامسًا

http: //www.imamhussain.org  

 

 وغريها.، اإلصدارات، األخبار، الزيارة باإلنابة، الفيديو، الصور، البث املبارش :املوقع حمتوى

 ميةأ يوبن ^السبايا بني أهل البيت: عنوانحتت 

 نور اهلدى املياوي: بقلم 

ة تعاملهم مع أعدائهم وهم  أيدمهم وكيفييف بمن وقع أسرياً  ^وأهل بيته |قارنت الكاتبة بني فعل النبي

ألذى الذي القوه ا عداء رغم كّل يف التعامل مع األ^ قل يف التاريخ أروم من أهل البيتفلم ين، ن منهمومتمّكن

وبني فعل أعداء أهل ، ـ «ام مكارم األخالق مرياث املؤمنإنّ »فاألخالق احلسنة مرياث الصاحلني واملؤمنني  ـمنهم 

وذلك من خالل بيان بعض األوداث التارخيية ، وأهل بيته األطايب ×لسبايا من عيال احلسنيمع ا ^البيت

مع األرسى يف معركة  ^ت أسمى معاين األخالق يف تعامل أهل البيتالتي تكشف عن هذه احلقيقة. وقد جتلّ 

انظر ف ،«سارى خريا  استوصوا باأل»: ألصحابه ’قال النبي ،بدر عندما أرس املسلمون سبعني رجاًل من املرشكني

فقد ، إىل هذا التعامل مع أعداء حماربني يريدون أن يقضوا عىل اإلسالم واملسلمني وقارنه بفعل ابن الطلقاء يزيد

 ×بن احلسني مستقلة جانبية معهّن أخوهّن عيلأمر يزيد بالنسوة أن ينزلن يف دار  ثمّ »: قال الشيخ املفيد يف ذلك

ة وكانوا مّد ، ت وجوههمى تقّش فأقاموا به حتّ ، من حر وال برد( حيميهم) يكنهم ال، يزيدتتصل بدار  فرد هلم دارا  أف

 .«× قامتهم يف البلد ينوحون عىل احلسنيإ

 : ويف ذلك نظم الشاعر

ــ  ا سجيـــــةملكنــا فكــان العفــو منّ

 
 بطـــــــ أدم  ملكتم سال بالـفلاّم  

 
ــل األ ــتم قت ــارىو حلل ــاو س  طامل

 
 نصـف و فـورسى نعغدونا عن األ 

 
 هــذا التفــاوت بيننــا وحسبــــــكم

 
 نــــــاء بالـذي فيـه ينضـ إ كّل و 
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َحـَمـاْت : حتت عنوانـ  2  َبـاَبـاِن للـرَّ

 الشاعر عقيل اللوايت: بقلم 

برسم صور شعرية مجيلة قحاكي يف  ÷ الشاعر عن شوقه فيها لزيارة احلسني والعباسيعرّب  قصيدة شعرية

 : ج. وهذه مقطوعة من القصيدةبعض أبياهتا أعامل احل

ها قـفـَت بـَطــفِّ  هي َكـربـال أنَّـى َو

 

مـــاءَ  جتــدِ   ـــةْ  لــَك  بغيثـِــها السَّ  َراِِحَ

 
 َشـوقـا  ُيتـرمِجُـُه اللِّـَقــاُء بُقـدِســهِ 

 

ــفِّ  إىل روحي   قادَِمـةَ  الَكـراَمــةِ  َط

 
َ سابِـــحا   شــيُت أرى بُكــيلِّ  وإذا َم

 

 وتلبياٍت َعائِـَمـةْ نَـهـَر الُفـيــوِض  

 وإذا أتــيــنــا بـاَبـُه وَجــنــاَبــــهُ 

 

َكعْت جوارُحنا وما هـي واِهــَمةْ    َر

 
ـاللِــهِ  ـَد الُفــؤاُد ُمـسبَِّحــا  جِلَ  َسَج

 

وُح تبقــى َعــالِـَمــةْ    وَكـاملِـِه فالـرُّ

 
موُع بســعيها ــْت منِّــي الــدُّ  مــا َهروَل

 

وح كانــْت إاّل    َسـاِجـَمــةْ   ألنَّ الـرُّ

 
ــعٍ   مــا أقـــدَس اخُلطــواِت بــني روائِ

 

 وَمـَهـابِـٍط فبها املـالئِـُك حائِـَمــةْ  

 
 

 ؟× احلسني اإلمامكيف يبني الطغاة عروشهم؟ وكيف يزلزهلا : حتت عنوان ـ 3

 مري صادق العامريأ: بقلم 

ظالم والطغيان واالستكبار إصالوي مواجه لقوى ال ووادث ال يوجد موقف هيقرر الكاتب وقيقة وهي أنّ 

وياء الضمري إجل أوتضحيته بالغايل والنفيس من  ةهل اجلنّ أد شبا  سيّ  ×احلسني اإلمامر مثل موقف مؤثّ 

وقد تساءل ، ذلك من الطف ومن نبع كربالء الذي ال جيف كّل  املسري مقتبساً و وإيقاف خط الظلمة عن االمتداد

قواعد  وبنى خط املواجهة ورارد األسيّ  رسم الطغيان؟ وكيف وكيف حيصل ؟كيف يصنع االستكبار: الكاتب

 الزلزلة؟

لكي يقفوا بوجه الطغيان واالستكبار  ورارمام األأ األبوا  كّل  ×احلسني اإلماملقد فتح : جابأو

تضحية  ىل جزء منإه لن يصل نّ إنسان فإى ومهام ضحّ  ،جل احلرية بالغايل والنفيسأوا من ن يضحّ أو، والظلم

ا هيهات منّ »لنال منها ما يشاء؛ ولكن  ـ واشاه رووي فداهـ  ىل الدنياإن أراد الركون إوهو  ×احلسني اإلمام

وأعاد  ةمّ ضمري األ ىويأى قولة أوضح هبا خطوط املواجهة والوقف بوجه الظلمة ومعاندة املستكربين وتّ  ،«ةالذلّ 

 :  التي منها وقامت عىل أساس ذلك الثورات، تفكري ووسابات الظلمة
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بناء الصحابة يف املدينة عىل يزيد بن معاوية وخلعوه بعد أوهي التي خرج فيها الصحابة و: ثورة أهل املدينة

 .× السنة التي قتل فيها احلسني

وهم الذين خرجوا بعد ، للهجرة بقيادة الصحايب سليامن بن رصد اخلزاعي 15وكانت سنة : ابنيثورة التوّ 

وقاتلوا اجليش األموي  «يالثارات احلسني»هم املشاركة يف كربالء ورفعوا شعار وقد فاتت ×احلسني اإلماممقتل 

 ى استشهدوا. وتّ ، بعني الوردة

التي قام هبا و، التي سيطرت عىل العراق نحو سنتني للهجرة وهي احلركة 11كانت سنة : ثورة املختار

 .× وقام بقتل قتلة احلسني، املختار بن عبيد اهلل الثقفي يف الكوفة

هشام  للهجرة ضدّ  626يف الكوفة سنة  ×السجاد اإلماموهي الثورة التي قام هبا زيد بن : ثورة زيد بن عيل

مما ودا بزيد ، ام مبلغًا ال يطاقي األوضاع وانتشار الظلم والفساد والفقر وبذخ احلكّ بن عبد امللك ويث بلغ تردّ 

 .^لبيتالشهيد للقيام بثورته املباركة التي أّيدها أئمة أهل ا

 : ومنه يستلهم  ×احلسني اإلمامالذين يفهم  وهناك بعض األقوال من غري املسلمني من

ودققت النظر يف ، شهيد اإلسالم الكبري، احلسني اإلمامة حياة لقد طالعت بدقّ »: الزعيم اهلندي غاندي

 .«سرية احلسنيهلا من اقتفاء  بّد فال، اهلند إذا أرادت إحراز النرص ض  يل أنّ صفحات كربالء واتّ 

ى أصب  اليوم الذي قتل فيه احلسني بن عيل وهو العارش من حمرم يوم حداد حتّ »: املسترشق األمريكي فيليب 

ل مأساة النضال الباسل واحلدث املفجع الذي وقع لإلمام عام متثّ  ففي مثل هذا اليوم من كّل  ،ونواح عند املسلمني

وأصب  يوم كربالء وثأر احلسني صيحة االستنفار يف مناهضة ، يف العاملسة الشهيد وغدت كربالء من األماكن املقّد 

 .«الظلم

ى احلسني وعصبته القليلة املؤمنة عزموا عىل الكفاح حتّ  اإلمام إنّ »: ليزي السري بريس سايكسجاملؤرخ اإلن

 .«ى يومنا هذاعجابنا وإكبارنا عْب القرون حتّ إى ت تتحّد املوت وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلّ 

مأساة احلسني بن عيل تنطوي عىل أسمى معاين االستشهاد يف سبيل العدل  إنّ »: ليزي جون آثرجالباوث اإلن

 .«االجتامعي

 ه اإلنسانية اهلادية باحلّق ة جّد صالح أمّ  ×آثر احلسني»:  (احلسني يف الفكر املسيحي) نطوان بارا يف كتابهأ

 .«العصور ضمري األديان عىل مرّ فكان يف عاشوراء رمزا  ل، العادلة به عىل حياته
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 سةاملقّد ةاسّيالعّب العتبة موقع: سادسًا
http: //www.alkafeel.net  

 

 وغريها.، معرض الصور، املكتبة املرئية والصوتية، البث املبارش، منتدى الكفيل: حمتوى املوقع

 

 (سودأسد األ) يمتطي صهوة األجماد ألقابا  يتّوجها بـ ×أبو الفضل: حتت عنوان

 ـ كا ْسمٍ ـ  ّن العباَس إ: قيل ما اً رادّ ( العباس) هبذا االسم أعني ×يب الفضل العباسأ املقال وجه تسمية بنّي 

ألنّه استشّف من وراء الغيب أنّه سيكون بطاًل من  ؛الويّص إنّام ساّمه هبذا االسم اإلمامّن والَده أو، من العبوس

 كر والباطل.أبطال اإلسالم وسيكون عبوسًا يف وجه املن

صلوات اهلل ) بل لعّله املتعنّي وهو أّن أمري املؤمنني، وجهًا آخر لعّله أوىل وأقر  واستقر  كاتب املقال

فإّن لألسد أسامًء كثرية  ،تشبيهًا له بنوٍع خاص من األسود( العباس) إنّام سّمى وليده احلبيب بـ( وسالمه عليه

: وهي كثرية منها ،لفاظ لألسد أو عىل استعامهلا فيه وضع هذه األوقد نّص اللغوّيون عىل، متداولة بني العر 

 الرضغام... وغريها.، احلارث، غضنفر، ويدرة، الليث، الضيغم، اهلزبر

هو األسد : العباس»: بل يف املعجم الوسيط ،«العباس.. من أسامء األسد»: املنجد يفف ،العباس: و منها

السم العباس من بني  ×من نّص املعجم الوسيط وجه اختيار أمري املؤمنني ولعّله يتبنّي  .«الذي هترب منه األسود

 األسامء األخرى لألسد.

 



 44  .....................................................................................................................  اإللكّتونّية املواقع

 ×احلسني اإلمامموقع مدرسة : سابعًا

http: //alhussain ـ   sch.org  

 

، املنتديات، صور، قصائد وسينية، كتب، صوتيات، إصدارات املدرسة، املخطوطات: املوقع حمتوى

 وغريها.

 × احلسني اإلمامعن  أربعون حديثا  : نحتت عنوا

ومن أروع الثروات الفكرية يف  ،من مناجم الاراث اإلسالمي جمموعة من الكلامت الذهبية التي تعدّ  ههذ

 : × احلسني اإلمامقال : منها، ة وقواعد األخالق وخالصة التجار وقد وفلت بأصول احلكم ،اإلسالم

 (.675قحف العقول ص) «ويسلبه الشكر، يسبغ عليه النعم نأاهلل سبحانه لعبده االستدراج من »ـ 

 (.675قحف العقول ص) « وعع عنه كلفتهاّل إوال أخذ قدرته ،  وعع عنده طاعتهاّل إما أخذ اهلل طاقة أحد »ـ 

بدوا ع قوما   نّ إو، عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد قوما   نّ إو، ارعبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التّج  قوما   إنّ »ـ 

 .( 675قحف العقول ص) «فتلك عبادة األحرار وهي أفضل العبادة اهلل شكرا  

 

 املراقب العراقي موقع: ثامنًا

http: //www.almuraqeb ـ   aliraqi.org 

 وغريها.، مقاالت، تقارير، أخبار :املوقع حمتوى

 . والفشل العسكري.كربالء الرسالة: حتت عنوان

 وسني شلويش: بقلم 
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مالءات العقل ووسابات إومقاطعتها مع ( باالعتبار االساراتيجي) ود ملناقشة القضية احلسينيةاملقال معق

يه امللكويت واملادي من ببعد اإلمامن ساس فيها وول متكّ واملحور األ، ـ ن جاز التعبريإـ  الربح واخلسارة اآلنية

ـ  وينطل  العقل، ىل الذات متاماً إفيها النظر  التي يتالشىوسم معركة اجلدل املادي والعقيل يف فكرة رسالة التوويد 

والذي يكون فيه ، نسان وخلوده بالشكل الذي رسم لهىل بقاء اإلإباملوت يف هذه النشأة ليؤسس  ـ بالقطع الثابت

نسان وهو غائية العقل؛ فيكون موت صل واهلدف الذي جيري نحوه اإلر اهلل تعاىل ووعده سبحانه هو األأم

 رادة اهلل.إطاملا هو وف  نظام  «العاقل»ب املوت هو الفعل ن جتنّ مكاإصوم مع املع

البناء فوقها  وهو مهدد كّل ( سستعويم األ) الرسايل يعني يف العمل( الرؤية االساراتيجية) يختطّ  نّ إو

وربام بناء ، سس ال تعويمهاجاءت من أجل تثبيت األ ×احلسني اإلمامخلود جتربة  نّ أو، والعكس صحيح متاماً 

مكانية. والقضية احلسينية أو قرارات واقعة كربالء هي سنة أو أكثر أو أقل بحسب توفر اإللف ألرصح يأيت بعد ا

ل كيمياء اللحظة العابرة وسط منجز آخر يف ساوة املعركة يمثّ  وأّي ، ل وودانية اهلل سبحانه وتعاىلل ما متثّ ل أوّ متثّ 

 السلوك العام يف هذه الدنيا.

 

 ى الواليةموقع مرس: تاسعًا

 http: //www.mrsawalyeh.com 

 

 وغريها.، املرئيات، مرسى الشعائر احلسينية، ^مرسى أهل البيت: حمتوى املوقع

 عيد يوم عاشوراء وصيامه دراسة علمية حتليلية : حتت عنوان ـ 1

 حمّمدعباس : بقلم 

 عاشوراءور والصوم يف يوم وول ما حيدث من مظاهر الفرح والبهجة والرس دراسة علمية قحليلية املقالة

، ة االوتفال بعيد رأس السنة اهلجرية ومع اإلطاللة األوىل لشهر حمرم احلرامعىل أكثر املسلمني بحجّ  شكراً 

مع ، ويقف وراء هذا األمر جيش من رجال الدين واإلذاعات والفضائيات، منه وىلوباخلصوص األيام العرشة األ

عىل صيام هذا اليوم والتوسعة عىل العيال وإشاعة  يث النبوية التي قحّث تغليف هذه االوتفاالت ببعض األواد
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نّة التي أمر هبا الرسول وأنّ ، مظاهر الفرح والرسور ته بعمل الرسول عمل بذلك وأمر أمّ  وأنّ  |ذلك من الُس

 .أيضاً ذلك 

 يسالم اإلا وضعت يف العرصهّن أوتناول كلمة عاشوراء يف اللغة و، فذكر الكاتب منشأ هذه األسطورة

ىل األواديث الواردة يف عاشوراء إض وتعرّ  .«سم إسالمياعاشوراء »: األثري يف النهايةن لكالم اب مستنداً 

 وناقشها.

 × احلسني اإلمام اب يف حّق قوال الرؤساء واملستشقني والكتّ أبعض : حتت عنوان ـ 2

 حمّمدعباس : بقلم 

، ا  املسترشقنيقوال وكلامت جمموعة من الكتّ أمن  قتبساً م وثورته ×املقال تناول بعض ما ذكر يف احلسني

اآلثاري ) «بمأساته إىل مستوى البطولة الفذةوارتفع ، م احلسني بن عيل أبلغ شهادة يف تاريخ اإلنسانيةلقد قّد »: منها

 (.ليزي/ وليم لوفتسجاإلن

 اإلماماء وول وإواطة األعد ^ذكرت املس فريا ستارك واقعة الطف ومصيبة أهل البيت: ومنها

، عىل مسافة غري بعيدة من كربالء جعجع احلسني إىل جهة البادية»: اه عن موارد املاء فقالتومنعهم إيّ  ×احلسني

مه.. بينام أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد املاء عنه. وما تزال ى نزل يف كربالء وهناك نصب خميّ ل حتّ يتجوّ  وظّل 

وليس من املمكن  ،سنة( 1257) أفكار الناس يف يومنا هذا كام كانت قبلة يف تفصيالت تلك الوقائع واعحة جليّ 

مأساة احلسني  ألنّ  ؛ةسة أن يستفيد كثريا  من زيارته ما مل يقف عىل يشء من هذه القّص ملن يزور هذه املدن املقّد 

ن دون أن ينتابني ى تصل إىل األسس وهي من القصص القليلة التي ال أستطيع قراءهتا قط ميشء حتّ  تتغلغل يف كّل 

 .«البكاء

 × احلسني اإلمامو ×يىوجه الشبه بني نبي اهلل حي: حتت عنوان ـ 3

 حمّمدعباس : بقلم 

: ومنها، «أّن السامِء بكت عليهام»: منها، × احلسني اإلمامو ×للشبه بني نبي اهلل حييى يذكر الكاتب أوجهاً 

 .«×ا  وكذلك احلسنييّ هلل تعاىل ومل جيعل له من قبل سمأّن حييى ساّمه ا»
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 سةلعتبة احلسينية املقّدا  التابع ملوقعـ  ثالوارموقع منتدى : عاشرًا

 http: //www.alwareth.com 

 

 وغريها.، قسم األد  احلسيني، قسم عاشوراء، قسم التاريخ،  ^ساوة أهل البيت: حمتوى املوقع

 × تي قتلت احلسنيمعنى ما ورد يف لعن األُّمة ال: حتت عنوان

ولعن اهلل ، لعن اهلل ُأّمة  قتلتك»الوارد يف نص بعض الزيارات  عنعىل دعوى البعض أّن الل املقال معقود للردّ 

ٌه لأُلّمة  «ت عليكولعن اهلل ُأّمة ألبّ ، ُأّمة  خذلتك  .العربّيةموجَّ

كّل قوٍم يف دينهم مـن : األُّمة»: قال اخلليل، ةمّ اخلليل والطرحيي يف معنى األ ويف مقام الرد ذكر الكاتب قول

(، 24 اآليــة: ســورة الزخــرف)( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ): وكــذلك تفســري هــذه ا يــة، ُأّمــتهم

وكّل َمن كان عىل ديٍن واحد ، دين واحد: أي(، 92 اآليـة: األنبياء)( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ): وكذلك قوله تعاىل

 «وكّل قوٍم نُسبوا إىل نبيٍّ وُأعـيفوا إليـه فهـم ُأّمـة.. .ُأّمة ×وكان إبراهيم، خمالفا  لسائر األديان فهو ُأّمة عىل ِحدة

  .(أمم: العني)

 

 سةاملقّد ةاسّيالعّب العتبة ملوقع التابع ـ الكفيل موقع منتدى: حادي عشر

 ttp: //www.alkafeel.net/forums 

 

 وغريها.،  ^شيعة أهل البيت، × احلسني اإلمام،  ^فضائل وسرية أهل البيت :حمتوى املوقع

 ملاذا هذا اللعن يف الزيارات؟: حتت عنوان ـ 1

وإلثبات رشعية ثقافة اللعن ،  ^لني باألئمةوأهل البيت املتمثّ  ليات الفرد املسلم اقتدائه بالقرآنمن أوّ  نّ إ 
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 : املقال ثالثة أوجه عرض

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ): اللعن مبدأ استقي من القرآن الكريم يف قوله تعاىل: لاألوّ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ): وقوله تعاىل(، 57:  األوزا) (ژ ژ ڑ ڑ ک

فهو ملعون يف  |من آذى النبي»: × وقد ورد يف الكتب احلديثية قوله(، 78: املائدة)( ڦ ڄ ڄ ڄڄ

 .«كتاب اهلل بلعن من اهلل تبارك وتعاىل يف الدنيا وا خرة

من االعتداء لذلك ال جيوز خطا   السبا  هو نوع، هناك فرق كام يقول علامؤنا بني اللعن والُسبا : الثاين

 ا اللعن فهو دعاء للطرد من رحة اهلل.أمّ ، ه اعتداء عليهاملسلم به؛ ألنّ 

اللعن له دوافع فإذا كان الدافع للعن الظامل وإظهار الرباءة للظلمة ورفضه لظلمه وطغيانه وجتاوزه : الثالث

 وضاري.ي فهذا أسلو  غري ا إذا كان للتشفّ أمّ ، فهذا أسلو  وضاري

 وثقافة قرآنية ُأسست من أجل تربية اإلنسان املسلم.  ،إذن اللعن مظهر للرباءة والرفض

  ×احلسني اإلمامة العني يف أصحاب قرّ : حتت عنوان ـ 2

وسيف بن احلرث بن رسيع ، عبد الرحن األروبي: وهم ×احلسني اإلمامة من أصحا  املقال تناول عدّ 

من خالل ذكر مواقفهم يف يوم ، الك بن عبد اهلل بن رسيع بن جابر اهلمداين اجلابريوم، بن جابر اهلمداين اجلابري

  .ى املوتوتّ  ×عاشوراء وتفانيهم يف الدفاع عن احلسني

 ؟× ملاذا التعريف بالنسب يف زيارة احلسني: حتت عنوان ـ 3

أغلب الزيارات التي يزار يف  ×احلسني اإلمامملاذا يكرر ذكر نسب  :املقال معقود لإلجابة عىل تساؤل وهو

بن السالم عليك يا ، بن عيل املرتىضالسالم عليك يا »: ×ه احلسنييف زيارة جدّ  ×الصادق اإلمامكقول  ؟هبا

 .«بن خدجية الكْبىالسالم عليك يا ، فاطمة الزهراء

اختـار هـذه ، اهلل تبارك وتعاىل اختار من بـني األنسـا  واألشـجار والعوائـل والقبائـل نّ أ املقال وقد بنّي  

زت عـىل سـائر األشـجار فهذه الشجرة متّيـ|  حمّمدوانتهت إىل النبي  ×الشجرة التي بدأت من إبراهيم اخلليل

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ):  عن هذه الشجرة بقوله تعـاىلوالقرآن الكريم يعرّب ، والقبائل

عظيمة وهي انحدار  ة وفضيلة وميزةام كان بيان مكرمفلم يكن اهلدف بيان النسل فقط وإنّ  (.44: آل عمران)( ڳ

 من شجرة االصطفاء. ×احلسني

 × احلسني اإلماميف زيارة ( الوارث) معنى كلمة: حتت عنوان ـ 4

السالم  ،وارث نوح نبي اهلل السالم عليك يا، السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهلل»: ×ورد يف زيارة احلسني

 ،وارث عيسى روح اهلل السالم عليك يا ،وارث موسى كليم اهلل ليك ياالسالم ع ،براهيم خليل اهللإوارث  عليك يا

 .«حبيب اهلل حمّمدوارث  السالم عليك يا
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 ما هو املقصود باإلرث هنا؟ : والسؤال

اإلرث املراد ب نّ أ: مثل، هاذكر الكاتب بعض األقوال يف ذلك وردّ ، واملقال معقود لإلجابة عىل هذا السؤال

 .×لعلم تناقل بني هؤالء الطاهرين إىل أن وصل لإلمام احلسنيا نّ إويث  ،إرث العلم

فجميع  ،ة وعهود الوصاياالذي انتقل عرب هؤالء األوصياء واحلجج هي مواثي  النبوّ  نّ أ ىلإوذهب الكاتب 

أخذت عىل األنبياء تناقلت من يد إىل يد ومن جيل إىل جيل من آدم التي الصحف التي نزلت من السامء واملواثي  

ى يرث مواثيق األنبياء حتّ  ا  ا إماممنّ  اإلمامال يكون »: ×الصادق اإلماملذا ورد عن ، نوح إىل النبي إىل احلسنيو

 .«وعهود األوصياء

 ورة احلسينية منهاجا  للوحدةالث: حتت عنوان ـ 5

 الذهبي حمّمدبو أ: بقلم 

 ،نسانيةواختار عنوان الوودة اإل ،معان هلاة من خالل عرض عدّ  بشكل عام املقال يتناول معنى الوودة 

العامل الالإنساين مما  نساين ضدّ د العامل اإليف ثورته التي انطلقت لتوّو  ×ليها احلسنيإالوودة والدعوة التي دعا 

ها ى بدا جيّل ولذا ما أن بدا رشق العامل وغربه يكتشفها وتّ ، جل اإلنسانأا ثورة من للوودة؛ ألهّن  جعلها منهاجاً 

ىل تسطري ما قاله إولشهرة ما قيل ال نجد واجة  ،جل اإلنسانيةأس من للفداء املقدّ  وجيعلها رمزاً  ويقتبس منها

 ×لكنهم وجدوا يف احلسني، تهىل دينه أو قومّي إممن ال ينتمون  ×ثورة احلسني روها بح ّ عظامء اإلنسانية ومفكّ 

ه نّ أ ومما يدلل عىل ذلك، ×ملي لثورة احلسنيومن هنا يبدأ البعد العا ،ما هو إنساين وثورته خالصة وعصارة لكّل 

وكان القحطاين والعدناين معه وكان العريب واألعجمي معه كان املسلم وغريه مع  ×كان القرييش مع احلسني

 .×احلسني

 ×يف قضية احلسني ×الدور اإلعالمي لإلمام زين العابدين: حتت عنوان ـ 6

سلو  اجلامهريي وهو األ جيالىل األإصوت احلسيني الساليب الناجحة إليصال األاملقال يتناول أود 

 يف الشام وكيفية اغتنام الفرصة ليقف أمام اجلامهري ×السجاد اإلمامويث يعرض مواقف  ،وسب تعبري الكاتب

ورصخ أمام اجلامهري  كام وقف يف الكوفة ،×وعظمة قضية احلسني، ×ويرشح أهداف ثورة احلسني، وخيطب

أنا عيل بن احلسني بن عيل بن أيب ، فه بنفيسومن مل يعرفني فأنا أعرّ ، من عرفني فقد عرفني، سا الناأهّي »: املحتشدة

أنا ابن من ، ابن من ِحل الزكاة بأطراف الردى، ابن من طاف وسعى، ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، طالب

نا ابن من طعن برحمني وبايع أ، ملصطفىا حمّمدأنا ابن ، فكان قاب قوسني أو أدنى ُعِرج به إىل الساموات العىل
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، أنا ابن املذبوح بكربالء، وابن فاطمة الزهراء، وابن خدجية الكْبى، نا ابن عيل املرتىضأ ،البيعتني وهاجر اهلجرتني

ج اجلامهري التي وتّ ، وبدأ يعّدد ألوان قضية كربالء. «ى قىضأنا ابن الظمآن حتّ ، ى مىضأنا ابن العطشان حتّ  ى هّي

 ه بالبكاء والنحيب والتفاعل.تسمع

 مع العرفان احلسيني: حتت عنوان ـ 7

: ×احلسني اإلمامالقر  اإلهلي عند أهل السري والسلوك مستلهمة من كلامت  املقال يف بيان بعض مراتب 

ل توكّ وأ، ا  وأستعني بك ععيف، ي إليك مكروبا  وأبك، ا  خائفوأفزع إليك ، ا  وأرغب إليك فقري، أدعوك حمتاجا   إهلي»

 .«ا  عليك كافي

فالوصول ، عالية من مراتب الوصول إىل اهلل تبارك وتعاىليف هذه الفقرة املباركة إىل مرتبة  ×فأشار احلسني

 ومرتبة التسليم.، ومرتبة الرضا، لمرتبة التوكّ : له ثالث مراتب ـ وسب رأي الكاتبـ  إىل اهلل

 «ةكنت نورا  يف األصالب الشاخم»معنى : حتت عنوان ـ 8

من خالل االستدالل باحلديث  ×احلسني اإلمامو ’النورية بني النبي األكرم حياول الكاتب بيان العالقة

وأبغض اهلل َمْن أبغض ، ا  أحّب اهلل َمْن أحّب حسين، حسنٌي منّي وأنا من حسني»: |املشهور املنقول عن النبي

 .«كنت نورا  يف األصالب الشاخمة»: رد يف الزيارةىل ضفة النص الواإليجعل من احلديث قنطرة يعرب هبا  ؛«ا  حسين

 .اء ما يراه ينعكس عليه من نور ذلك املقطعوينقل للقرّ 

عامل الالهوت وهو عامل  :ربعة عوامل وهيأىل إالعلامء لعامل اإلمكان  مة وول تقسيم بعضم مقدّ ن قدّ أبعد  

وعامل امللكوت وهو ، وت وهو عامل العقول الكليةوعامل اجلرب، وعامل الناسوت وهو عامل املادة، الصفاتواألسامء 

 اً فكان تسبيح، اً وقدس اً وطهر اً نوار وهي األرواح التي تفيض نورعامل امللكوت فيه خل  األ نّ أو عامل األرواح.

ما تعارف منها ، األرواح جنوٌد جمنّدة»: واستشهد لذلك ببعض النصوص مثل، هلل تبارك وتعاىل اً وهتلياًل وتكبري

 هنالك نوراً  نّ أملقصود من عامل األرواح النورية ا نّ أ: ب عىل ذلك نتيجة وهيورتّ  «وما تناكر منها اختلف، لفائت

: ’لذلك قوله، لهله بآخره وآخره بأوّ أوّ ، وهذا النور الواود يتصل بعضه بالبعض اآلخر ،يسبّح اهلل ومهّلله واوداً 

، يعني أّن نورنا نور واود «ي وأنا منهحسنٌي منّ »، لعالقة النوريةإشارة إىل ا، إشارة إىل ذلك العامل «يحسنٌي منّ »

 .وبيننا عالقة نورية منذ أن خل  اهلل وبرأ اهلل عامل امللكوت
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 موقع منتديات الزهراء الشهيدة: ثاني عشر
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، منتدى األرسة واملجتمع ،‘منتدى الزهراء الشهيدة، ^منتدى األئمة، منتدى عاشوراء: حمتوى املوقع

 وغريها.

 ( هيهات منّا الذلّة) :هذا ما نفهمه من مقولة: حتت عنوان

 د وبيب املقدمالسيّ : بقلم 

والذي تكشفه لنا مقولته ، يريد أن يوصل لنا من خالل ما ترمجه من موقٍف  ×احلسني اإلمام الكاتب أّن بنّي 

ةهيهات منّ » ومهام كانت مرارة ، أنّه مهام واجهتنا من آالم ومن أوجاع، للذّلة املفيدة ملعنى الرفض البات «ا الذّل

أن يكون موقفنا هو  ال بدّ ، ومهام بلغت معاناتنا اجلسدية والشعورية النفسية، ي إليها املواجهةالنتائج التي ستؤدّ 

ةهيهات منّ » :نفس املوقف الذي تعرّب عنه مقولة  .«ا الذّل

أن ال ، وهو عىل طري  احلّ  ، وعندما يواجه العدو اللئيم اجلائر، العبد املؤمنيريد أن يعلمنا أنّه عىل  أيضاً و

كذلك يأبى لنا أن  |والرسول، ألّن اهلل عّز وجل حُيّرم علينا هذا اخليار ؛طري  الرضوخ له واخلنوع خيتار أبداً 

من املوت  اً ع والرضوخ هروبففي اخلضو، املؤمنون مع أورار العامل يرفضون لنا ذلكو، نختار الذّلة عىل الشهادة

زٍي وعار، الكريم الذي هو الشهادة  خرة بالذّلة واملهانة.وخسارة يف اآل، خسارة يف الدنيا بام يارتب عليها من خ 

 موقع منتديات شيعة احلسني العاملية: ثالث عشر

http: //www.she3a ـ   alhsen.com  

 وغريها.، الصوتيات واملرئيات، حلسينيةكلامت القصائد ا، × عاشوراء احلسني: حمتوى املوقع
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 عاشوراء رسالة إنسانية خالدة: حتت عنوان

دّ  اإلمامهنضة و سبا  خروجأجاء يف املقال ذكر بعض  قدّ ضمن قراءات ُق  ×م عن احلسنيمت وما زالت ُت

 .هضة احلسينيةوالنّ 

فالفساد ، هو الدافع السيايسالدافع للنهضة احلسينية  وهذه القراءة تقول بأنّ : القراءة السياسية: منها

ك إلصالح يتحرّ  ×احلسني اإلمامجعلت  ـ ل بفساد احلاكم ومؤسسات وكمهاملتمثّ ـ  السيايس املوجود وقتذاك

 ذلك الواقع السيايس الفاسد.

هو  ×احلسني اإلمامقراءة اجتامعية ويرى الدافع حلركة  ×بعضهم يقرأ احلسني: القراءة االجتامعية: ومنها

 قد قام بحركته وهنضته من أجل إصالح الواقع االجتامعي الفاسد. ×احلسني ويعتقد بأنّ ، جتامعيالدافع اال

، للقيام بنهضته هو الدافع الديني ×الدافع الذي دفع احلسني وهذه القراءة تقول بأنّ : القراءة الدينية: ومنها

 فعندما وجد فساد الواقع الديني قام بمسؤولياته الدينية ملحاربته.

 هضة احلسينية للمجتمع. استفرس الكاتب عن كيفية تقديم اخلطباء النّ و 

وهذه القراءة ال ، رة بالقراءة الدينيةمها اخلطباء للنهضة احلسينية متأّث الصورة السائدة التي يقدّ  نّ أ: جابأو 

ات من البرش دون فئة أو فئ توظيفها ضدّ  ولكن اإلشكالية تقع عندما يتمّ ، إشكالية لنا معها يف أصلها وأساسها

وبعضهم ، أبناء دينه وبعضهم ضدّ ، أبناء مذهبه ف هذه القضية ضدّ فبعضهم يوظّ ، مربر وقيقي لذلك وجود أّي 

هضة املباركة وسب ما تشومهًا هلذه النّ  ويعدّ ، وهذا األمر جمانب للحقيقة والصوا ، أبناء الديانات األخرى ضدّ 

 يعتقد الكاتب. 

اهتا وال يمكن استغالهلا وتوظيفها مة قحت طّي القراءات املتقدّ  ا جتمع كّل هّن أيعتقد وهي قراءة : قراءة الكاتب

د الصف ا سوف توّو هّن أ أيضاً ويعتقد (، القراءة اإلنسانية للنهضة احلسينية) وهي، ئًا بالكيفية السابقةتوظيفًا سيّ 

تطيع من خالل تقديم هذه القراءة من ويث نس، ين من أبناء البرشية بأرسهاد مجيع اخلرّي بل سوف توّو ، اإلسالمي

ل يف القيم واملبادئ اإلنسانية التي يشارك يف اوارامها والتي تتمثّ ، للبرشية بأمجعها ×إيصال رسالة احلسني

 البرش هتفو نفوسهم لتحقي  العدالة وتنفر من الظلم والفساد والطغيان. فكّل ، وتقديرها مجيع أبناء البرش

ام استطعنا أن نطلق فكلّ ، لهاينبغي أن نتحمّ  للبشية ×توصيل رسالة احلسنيمسؤولية » :ضاف الكاتبأو

 ×رسالة احلسني ألنّ  ؛ام كان ذلك أفضلنة؛ كلّ هضة احلسينية وال نحرصها يف جهة حمددة أو لفئة أو رشحية معيّ النّ 

 .«معنّي  ة دينية وإنسانية يف آن واحد وينبغي أن ال تقف عند حّد رسالة عامّ 
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 نباء براثاأموقع وكالة : رابع عشر
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 وغريها.، املقاالت، األخبار الدولية، األخبار: حمتوى املوقع

 ×مسلم بن عقيل.. سفري احلسني: حتت عنوان

 عيل عبد سلامن: بقلم 

 البيعةوعن األوداث التي رافقت تواجده يف الكوفة من أخذ ، وعن نشأته، املقال وول سرية مسلم بن عقيل

 وأوداث شهادته يف هناية املطاف.، وما دار بينه وبني عبيد اهلل بن زياد عند أرسه، من أهل الكوفة ×للحسني
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 الفارسّيةاملواقع 

 كرب وبال موقع

http: //karbobala.com  

 

 وغريها.، تعزية، صور، شعر، املقاالت، األخبار :املوقع حمتوى

  نظر شيخ هبايیاربعني اول در : حتت عنوان ـ 1

 ل عند الشيخ البهائي()األربعون األوّ 

عًا يف ه كان متضّل نّ أويث ذكر  ،العلمية للشيخ البهائيو ىل السرية الشخصيةإض الكاتب يف هذا املقال تعرّ 

نجازات الشيخ البهائي ويث إىل إ أيضاً شار أو، والرياضيات والنجوم وغريها من العلوم ،خمتلف العلوم الدينية

وقات الرشعية وتعيني رشف وتعيني األيف النجف األ ×عيل اإلمامللشيخ البهائي دورًا يف تصميم صحن  نّ أذكر 

 اإلمامربعني أراؤه جتاه موضوع أ نينظار املحققيأمن مجلة املسائل التي لفتت و، الزوال واملسائل املرتبطة بذلك

ه قد عّد اليوم العارش من حمرم ضمن وكأنّ  ،صفر من شهر (69)يوم ربعني هو يوم األ نّ أويث يرى  ×احلسني

مر د عرف هذا األوق ،ىل كربالء يف هذا اليوم من نفس السنةإالسبايا رجعوا  ّن أه يعتقد نّ أكام ، أيام األربعني

 . لوّ ربعني األباأل

 × يزيد در سخنان امام حسنيو افشای مفاسد معاويه: حتت عنوان ـ 2

 (×احلسني اإلمام تاممساويء معاوية ويزيد يف كلفض  )

 سيد جواد وسينی: بقلم 

وذكر ذلك يف  ،املظهرة ملساوئ معاوية ويزيد ×احلسني اإلماميدور البحث يف هذا املقال وول بيان كلامت 

 : مبحثني

 : ومنها ، مساوئ معاويةالتي تبنّي  ×احلسني اإلمامكلامت : لوّ األ
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 نّ أ» :×احلسني اإلمام يف معركة صفني ويث بنّي وبني عبد اهلل بن عمر  ×احلسني اإلمامـ ما جرى بني 6

 . «بل كرها   بيه مل يسلام طوعا  أه ونّ أو، معاوية رجل خارج عن الدين

بنود الصلح تسليم  آخر بند من ويث قام بنقض مجيع بنود الصلح فإنّ  ،ظهار سياسات معاوية اخلاطئةإـ 2

 ىل يزيد.إعهدها ه مل يف ولكنّ  ×ىل احلسنيإومن بعده  ×ىل احلسنإاخلالفة 

هذا  نّ إا بعد فمّ أ»:  فيها السياسات الشيطانية ملعاوية قائالً ويث بنّي  ،يف منى ×احلسني اإلمامـ كالم 4

  .«الطاغية قد فعل بنا وشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم

: × احلسني اإلمامقول : وذكر ذلك يف مواقف منها ،ظهار معايب يزيدإيف  ×احلسني اإلمامكلامت : الثاين

  .«ومثيل ال يبايع مثله ،معلن بالفسق ،نفس املحّتمةلقاتل ل ،ويزيد شارب للخمر»

فيجب علينا نحن يف هذا  ،«سوةأولكم يّف »: ويث قال ×احلسني اإلمام بمهية التأيّس أىل إشار الكاتب أو

عىل عات  العلامء مسؤولية كبرية و ،مام جرائم االستكبار العاملي والصهيوين وعمالئهمأونقف  ى بهن نتأّس أالزمان 

 فيجب عليهم السعي يف تعريف الوجه احلقيقي هلؤالء وبيان جرائمهم.

 خاورميانهو هند قاره  امتداد عاشورا در شبه: حتت عنوانـ  3

 والشق األوسط( يةاهلند)عاشوراء يف شبه القارة 

 سيد وسن احدی نژاد: بقلم 

راء أىل إشار أويث  ،ان واهلندالباكست :شار الثقافة احلسينية يف دولتني مهاىل انتإض الباوث يف هذا املقال تعرّ 

ىل إض وتعّر ، ةهل السنّ أكثرهم من أ نّ أبالرغم من  ×احلسني اإلمامباكستان بشأن عاشوراء وياسيني يف الس

 . ×احلسني اإلمامقواهلم التي فيها الثناء والتبجيل بأ

عالم عاشوراء يف وسائل اإل نّ أوذكر  ،عالم الباكستانيةيف وسائل اإل شار القضية احلسينيةانت عىلج كام عرّ 

يوم عاشوراء من العطل  ويعدّ  ،وهناك برامج تلفزيونية هبذا الشأن ،سالميةة اإلّم يوم عزاء لأل الباكستانية تعدّ 

 الرسمية لدولة الباكستان.

وزان أعاشوراء بام فيها من  نّ أكر ويث ذ ،سبا  وفلسفة انتشار عاشوراء يف اهلندأىل إض الكاتب وتعرّ 

َظم مصيبة و، سنة عامق قلو  الشيعة يف اهلند فهم يقيمون العزاء يف كّل أىل إومصائب قد نفذت   اإلمامع 

خرى يشاركون ديان األة واألهل السنّ أف ى عىل غري الشيعة يف اهلندومراسيم العزاء كان هلام تأثري وتّ  ×احلسني

 الشيعة يف العزاء. 

يعود  تارخيها نّ أوذكر  ،يف اهلند ×د الشهداءىل تاريخ احلسينيات التي يقام فيها العزاء عىل سيّ إ أيضاً  شارأو

 .خريةىل القرون األإ

 نّ أكام  ،خر مراسيم حمرمآعاشوراء فهم يقومون بالتعزية يف ر اهلنود من غري املسلمني بمراسيم ذكر تأثّ  ثمّ 
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 مشاركات يف العزاء. روا بذلك ولدمهمتأثّ  أيضًا ة هل السنّ أ

عد الشيعة يف اهلند ىل بُ إع السبب يف ذلك يرج نّ أوذكر ، فة يف مراسيم العزاءىل دخول العقائد املزيّ إشار أو

ىل إشار أو، دوكذلك عدم وجود العلامء واخلطباء عىل مستوى جيّ  ،(يرانإالعراق و) عوالباكستان عن مركز التشيّ 

ن يركبه أال ينبغي  هنّ أو ،(ذو اجلناح) ك بالفرسالتربّ  :بمراسيم اهلند من قبيل ر الشيعةبعض تلك العقائد وهي تأثّ 

 وغري ذلك.  ،واالهتامم بعلفه ،ودأ

تنها برای آوردن و اجازه نْبد نداده ×به حرضت عباس ×امام حسني، آيا روز عاشورا: حتت عنوان ـ 4

 آب از ايشان درخواست كمک كردند؟

باحلرب وطلب منه فقط أن يأيت  ×يب الفضل العبّاسأل× اإلمام احلسني هل يف يوم عاشوراء مل يأذن)

 (باملاء؟

منازلة وقتال غري قتاله املعروف عندما أراد  ×يب الفضلوهو هل أل: يطرح يف قضية تناول املقال تساؤالً 

 ×سيب الفضل العباأشخصية  ن جييب عن السؤال ذكر سامت منأ؟ وقبل ×احلسني اإلمامجلب املاء بطلب 

 الوقار والوفاء والشجاعة. و خالقه الفضيلة من الكرمأو

ويث ذكر وديث  ،^هل البيتأيف كلامت و عند اهلل تعاىل ×يب الفضل العباسأىل منزلة إض كام تعرّ 

 اإلماموديث و ،«يب الفضل العباس منزلة يغبطه عليها مجيع الشهداء يوم القيامةأل نّ إ»: هيف وقّ  ×السجاد اإلمام

 .«..يامن.نا العباس نافذ البصرية صلب اإلكان عمّ » :×الصادق

ا عىل هّن أوذكر  ،وقتاله يوم عاشوراء ×يب الفضلأىل جهاد إض عطف الكالم وول الروايات التي تتعرّ  ثمّ 

 : طائفتني

هذا ما رواه الشيخ و ،×جل جلب املاء لقافلة احلسنييقه ألكانت يف طر ×شهادة العباس نّ أتذكر : وىلاأل

 .املفيد

وقد ورد هذا ، أيضاً يف طلب املاء ويف غري طلب املاء  ×خيه احلسنيأجاهد مع  ×العباس نّ أتذكر : الثانية

 ة. املعنى عن بعض العامّ 

، غري قتاله جللب املاء ×يب الفضل العباسآخر أل ىل الروايات التي تذكر قتاالً إ أيضاً ض الكاتب وتعرّ 

وجاء ، خوته قبلهأخوته فقتل أبعه خذ القربة واتّ أ با الفضل العباسأ نّ من أ ما ورد يف كتا  نسب قريش: فمنها

 .×خوته مع احلسنيإبعد  قتل العباس ثمّ  ×مملوءة فرش  منها احلسني ×ىل احلسنيإبالقربة حيملها 

الصيداوي عمرو بن خالد وجابر بن احلارث السلامين وسعد موىل عمر بن من أن ما رواه الطربي : ومنها

 وغلوا عطف فلاّم  ،عداءوا مقدمني بأسيافهم عىل األل القتال فشدّ ن عبد اهلل العائذي قاتلوا يف أوّ خالد وجممع ب

 اس بن عيل فاستنقذهم.لعبّ افحمل عليهم  موهنم وقطعوهم من أصحاهبفأخذوا حيوز عسكرعليهم ال
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 د؟چاهی را اطراف خيمه خود حفر نكردن، برای رفع تشنگی ×چرا امام حسني: حتت عنوانـ  5

 ؟(بئرا  أطراف خيمته لرفع العطش× ملاذا مل حيفر اإلمام احلسني)

 اإلماممن شاطئ الفرات ملاذا مل حيفر  ×احلسني اإلمامه بالرغم من قر  مكان نّ أ: طرح الكاتب شبهة وهي

 صحابه بئرًا ليرشبوا منه ويرتفع بذلك عطشهم؟ أو ×احلسني

ى وتّ  ×احلسني اإلماماملاء كان متوفرًا لدى  ّن من أ اة اوتامالت وناقش يف بعضهجا  عىل ذلك بعدّ أو

ة عدّ  ×مام احلسنيفلإل ا ما بعد اليوم السابعّم أو، ى ذلك اليومىل املاء وتّ إلسابع من حمرم؛ فلم يكن حمتاجًا اليوم ا

أن وم يف كتا  نفس املهموتعّرض إىل ما ورد  ،ليهإاحلاجة  طرق يمكنه من خالهلا هتيئة املاء الذي هم بأمّس 

حيملون القر   فسار يف عرشين راجالً  ×خاه العباس بن عيلأمر أوأصحابه  ×عىل احلسني اشتدّ العطش ملا 

 :وثالثني فارساً 

  .ـ تغيري مكانه واختيار مكان قريب من املاء6

 .ـ وفر بئر يف املكان الذي هم فيه2

 .ـ جلب املاء من مكان بعيد4

 طئ الفرات. القتال واحلصول عىل املاء من شا ـ 3 

 شكستند؟ ×چرا مردم كوفه بيعت خود را با امام حسني: حتت عنوانـ  6

 ؟(×احلسني مام)ملاذا نقض أهل الكوفة بيعتهم لإل

هم تلك أىل إشار أويث ، بعد دعوهتم له ×هل الكوفة بيعتهم لإلمام احلسنيأسبا  نكث أتناول املقال 

 : سبا  والعواملاأل

بل كانت مكاتبته  مل يكن وريصًا عىل الدين ×احلسني اإلمامبعض من كاتب  نّ إ: الدنيا ـ الطمع وحّب 1

ومن هنا قال ، ورجاء للحصول عىل الدنيا من خالل احلكم، جل الطمع بالرئاسة واحلصول عىل املنصبأل

َيا»: ×اإلمام نْ يُد الدُّ نَّ النَّاَس َعبِ نَتِِهمْ ، إِ يُن َلْعٌق َعىَل َأْلِس الدِّ هُ   َو ونَ ُوُط ُشُهْم َفإَِذا حُمُِّصوا بِاْلَباَلِء َقلَّ  حيَ ْت َمَعايِ َما َدرَّ

انُونَ  يَّ  ذا مل حيصلوا عىل بغيتهم تراجعوا عن بيعتهم.إومن الطبيعي ف .«الدَّ

 .ـ الّتغيب والّتهيب2

 ن يسلك طريقاً أفمن الطبيعي  ،وضاع السياسية واالجتامعيةباأل هل الكوفة مل يكن ملاّمً أبعض : ـ اجلهل3

مر ويث ىل هذا األإ ×احلسني اإلمامشار أوقد ، سبا  نقض بيعتهمأود أوهذا هو ، ليس فيه صالح دينه ودنياه

سللتم علينا سيفا  لنا يف ، فأرصخناكم موجفني، ا  لكم أّيتها اجلامعة وترحا  أحني استرصختمونا واهلنيتبّ »: قال

بغري عدل ، دّوكم فأصبحتم ألبا  ألعدائكم عىل أوليائكموحششتم علينا نارا  اقتدحناها عىل عدّونا وع، أيامنكم

لكم الويالت تركتمونا والسيف مشيم واجلأش طامن والرأي ملا  فهاّل ، وال أمل أصب  لكم فيهم، أفشوه فيكم
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 .«اوتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثّم نقضتموه، اولكن أرسعتم إليها كطرية الدب، يستصحف

 ‘امام حسنيو لقب حرضت ِحزه، داالشه دسيّ : حتت عنوانـ  7

 (‘احلسني اإلمامو ة)سيّد الشهداء لقب ِحز

سالمي بشخصيتني عظيمتني يف التأريخ اإل لقا  التي اختصد الشهداء من األلقب سيّ  نّ أذكر يف املقال 

 : ومها

 : احلمزة بن عبد املطلبـ  1 

سالم للحمزة تاريخ مضيئ يف اإلو |كرمد الشهداء من قبل النبي االوقد لقب احلمزة بن عبداملطلب بسيّ 

 ^ئمةسالم. وكان األنال هذا اللقب بسبب دفاعه عن اإل وقد ،ودأيامنه ودفاعه يف معركة بدر وإبسبب 

 .|به به رسول اهللالذي لقّ ( د الشهداءسيّ ) يفتخرون باحلمزة ويستشهدون بشجاعته وبلقبه

 : ×يب طالبأاحلسني بن عيل بن ـ  2

ال نظري هلا من بني الشهداء  ×احلسني اإلمامشخصية  نّ هبذا اللقب؛ أل ×احلسني ماإلماوقد اختص 

ما للكلمة  د الشهداء بكّل د الدماء فهو سيّ سيّ  ×احلسني اإلمامدم  نّ أالتأريخ و وكذلك شهادته ال نظري هلا عىل مرّ 

 من معنى.

ورئيس  اإلمامبمعنى ( دسّي : )نيب من كلمته مركّ نّ أوذكر ( د الشهداءسيّ ) ىل معنىإض الكاتب تعرّ  ثمّ 

 مجع شهيد بمعنى من قتل يف سبيل اهلل. ( الشهداء) اجلامعة و

 ّن أل: ومنها ،ةاهلل ومالئكته شهود له باجلنّ  نّ أل: منها ،سبا  تسمية الشهيد بالشهيدأىل إض الباوث وتعرّ 

وأرواح  ،ةة وهي ويّ اجلنّ  روح الشهيد تشهد نّ أ: ومنها، رض تشهد له بذلكرض واألد يسقط عىل األالشهي

 .غريهم أّخرت إىل يوم القيامة

وقد  ،بشهادته |كرمخرب النبي األأملا  ×هبذا اللقب هو جربئيل ×احلسني اإلمامب ل من لقّ وّ أ نّ أكام 

د شباب خرين وسيّ لني وا وّ د الشهداء من األه سيّ نّ إ» طل  عليه هذا اللقبأ |كرمالنبي األ نّ أورد يف الروايات 

ومن ذلك ما ورد عن  ،×هذا اللقب يف كلامهتم بعد شهادته^ ئمةطل  األأوقد  ،«مجعنيأة من اخللق اجلنّ  هلأ

َذ »: ÷عيل بن احلسني رَض َكربال َحَرما  آِمنا  ُمباَركا   اََِتَ نَْت سيّ .اهلُل َا تی تََضمَّ َد شباِب أهِل سيّ و د الشهداء..الَّ

نَّة  .«اجَل

 × ر كالم امام صادقرشافت كربال د: حتت عنوان ـ 8

 (×الصادق اإلمام كربالء يف كالم فضل)

 : ما ييل يستفاد من جمموع كالمهو ، ذلك يف كلامتهوقد بنّي  ،كالم كثري وول فضل كربالء ×مام الصادقلإل

 .رضدون بقية بقاع األسة املباركة التي تواضعت رض اهلل املقدّ أ رض كربالءأ ـ 6
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 ة. ن مواضع اجلنّ هو موضع م ×ـ موضع قرب احلسني2

 خذ مكة.ن يتّ أقبل  مناً آ ذ اهلل تعاىل كربالء ورماً ـ اخّت 4

 يمن وكربالء هي البقعة املباركة.ـ الفرات هو شاطئ الوادي األ3

 ـ تربة كربالء ورز وتدفع البالء عن واملها.5

 فضل دواء.أسقام وهي مراض واألـ تربة كربالء شفاء من األ1

 ء خيرق احلجب السبعة.ـ السجود عىل تربة كربال7

 كان يسجد عىل تربة كربالء. ×الصادق اإلمام ـ8

 رض مباركة. تربة هذه األ نّ أو ،رض كربالء أفضل من غريهاأ نّ أعىل  وهذا يدّل 

 كوفه غري متعارف: حتت عنوان ـ 9 

 ة()الكوفة غري الطبيعي

 فاطمی وسن سيد : بقلم 

للقتال  ×احلسني اإلمامفمن با  دعوا ، م جمتمع مضطر هّن أة وهل الكوفأ الكاتب يف املقال عدم انسجام بنّي 

سبا  هذا أوصار يف صدد بيان  ،ى قتلوتّ  خر تركوا مسلم بن عقيل وويدًا آبني أمية ومن جانب  معهم ضدّ 

ذا قمنا بدراسة املجتمع الكويف إ اّل إسبا  ذلك أالع عىل ه ال يمكن االّط نّ أهل الكوفة ذاكرًا أطرا  عند ضاال

شار أسبا  ىل دراسة األإض ن يتعّر أ. وقبل × مام احلسنيهل الكوفة لإلأسبا  غدر أى لنا معرفة ذلك يتسنّ وب

 : مرينأىل إ

 ؛×مري املؤمننيألكوفة الذين كانوا عىل عهد هل اأغري  ×احلسني اإلمامهل الكوفة الذين كانوا يف عرص أ إنّ ـ 6

 د. للهجرة فمنهم من قتل ومنهم من رّش  11سنة  ىل ضغط كبري قبلإضوا الشيعة قد تعرّ  نّ وذلك أل

وهي وجود بعض  ×احلسني اإلمامف عىل املجتمع الكويف يف عرص ـ هناك صعوبات تواجه الباوث وول التعرّ 2

قضية ترك مسلم بن  :املثال فعىل سبيل ،وداثىل تفاصيل األإول ن من الوصاملؤرخني املغرضني وعدم التمكّ 

هل الكوفة عن أق وهكذا قضية تفّر  ،سبا  واضحة لذلكأه ليس هناك نّ إف زياد يف دار هاينتل عبيد اهلل بن عقيل ق

مثال وبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة ومل أه يوجد يف الكوفة نّ أبن عقيل بشكل مفاجيء بالرغم من  مسلم

 اس. يذكر التاريخ هلم موقفًا يف ذلك الوقت احلّس 

 : وذكر لذلك ثالثة أسبا  ،ف الكوفة عن بيعتهمسبا  يف ختلّ وامل واألىل دراسة بعض العإض الكاتب تعرّ  ثمّ 

ما قبل عرص  ان الكوفة ال يمكن االعتامد عىل االوصائيات التي ختّص جل معرفة مقدار سكّ أل: ان الكوفةـ سكّ 1

 .×احلسني اإلمامبل جيب االعتامد عىل االوصائيات التي كانت موجودة يف نفس عرص  ،×احلسني اإلمام
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 لف. أالرجال يف ذلك الوقت مئة  نّ أىل إوتشري االوصائيات 

اجتمع  ثمّ  ،ةهجري 67نشاؤه يف سنة إ تمّ  ًا عسكرياً كانت الكوفة عىل عهد عمر مقرّ : ـ عنارص املجتمع الكويف2

.. وهذا .فالكوفة يسكنها عر  وفرس ونبط ورسيانيني وقبائل العر  ،ليها الناس من مناط  وقبائل خمتلفةإ

وقد  ،ادفاق واالقّح االتّ  عدمو ختالف يف طبقات املجتمع الكويف جعل الكوفة تعيش والة من عدم االستقراراال

 اختالف قبيل.  ×مري املؤمننيأه وصل بعد نّ أاحلديد  ن أيبورد عن اب

وف الظرعن الكوفة و ×احلسني اإلمامابتعاد  نّ إف: ة احلركة احلسينيةاردرعية املناسبة إلـ عدم وجود األ3

عضهم عدم قدرة واوتمل ب، دارة احلركة احلسينية يف الكوفةإثر كبري يف عدم السيطرة عىل أالتي تعيشها الكوفة هلام 

ىل إ ×احلسني اإلمامكذلك ملا بعثه  اً لو كان وّق  هنّ أه كالم باطل من جهة ولكنّ ، دارة احلركةإمسلم بن عقيل عىل 

 الكوفة. 

 × ر امام حسنيب ^گريه معصومني: حتت عنوان ـ 11

 (×احلسني اإلمامعىل  ^املعصومني )بكاء

 اإلمامعىل مصيبة #ى صاوب الزمانووتّ  |كرممن النبي األ ^بكاء املعصومني  املقال نامذج منبنّي 

 .×احلسني

خربه جربئيل أوملا  ،قام يف اليرسىأيمنى وذنه الأن يف ذّ أن أبعد  ×قد بكاه عند والدته |فالنبي ـ6

 له يف نحره ويبكي. وكان يقبّ  ^،خيهأه ومّ أبيه وأرأه مع  امل وبكاه، بشهادته

 .هنا مهراق دمائهماه :وينام رجع من صفني وقال ×مري املؤمننيأـ وبكاه 2

ملحرش وينام ويوم ترد ا، بشهادته |كرموم والدته وينام أخربها النبي األي دة فاطمةـ وبكته السيّ 4

مري أخربها أوينام  دة زينببني. وبكته السيّ لف من املالئكة املقرّ أولف شهيد ألف نبي وأتبكي يبكي لبكائها 

 من شهر رمضان بشهادته.  26يوم  ×املؤمنني

با أال يوم كيومك يا »: وقال وهو يكابد السم فبكاه ×وينام دخل عليه احلسني ×احلسن اإلمام وبكاه -3

  .«عبد اهلل

قبل و ،«ةمّ نت شهيد هذه األأ»: وقال له× مري املؤمننيأخربه أعىل نفسه وينام  ×احلسني اإلمامـ وبكى 5

  .|هن خيرج من املدينة وينام زار قرب جدّ أ

  .طيلة وياته بعد شهادته ×السجاد اإلمامـ وبكاه 1

  .×هيف يوم عاشوراء ويبكى فيه عىل مصائب جدّ  يعقد جملساً  ×الباقر اإلمامـ وكان 7

  ×.هتم عىل جدّ أوينام كان يقيم امل ×الصادق اإلمامـ وبكاه  8

^ اجلواد واهلادي العسكري اإلماما مّ أو ،«قرح جفونناأيوم احلسني  نّ إ»: قائالً  ×الرضا اإلمامـ بكاه 9
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 فكذلك ولكن مل تسمح هلم السلطات احلاكمة يف زمنهم.

نرصك املقدور  رتني الدهور وعاقني عنّخ أن أل»: قائالً  ×هبكي عىل مصائب جدّ ي #احلجة اإلمامـ 61

  .«ك بدل الدموع دما  بكينّ وأل اء  ومس ك صباحا  ندبنّ فأل

 × گريه موجودات بر امام حسني: حتت عنوان ـ 11

 (×احلسني )بكاء الكائنات عىل اإلمام

 وينام قتل يوم عاشوراء. ×الروايات ذكرت بكاء مجيع املوجودات عىل احلسني نّ أ  املقالبنّي 

م مجلة شعث بقى منهو ت املالئكةوضجّ  ،رض ورضوان وحلة العرشامء واألفقد بكته مجيع مالئكة الس 

بيات الشعر التي أوقد نقلت  ،هلم ونسائهم املؤمننيرجا وناوت عليه اجلنّ ، ىل يوم القيامةإغرب عند قربه يبكونه 

 ،^ئمةاألاء وولينبياء واألنس من األوناوت عليه األ، هلم ×ذنأكام جاء مجلة منهم لنرصته ومل ي ،تنسب هلم

وناوت عليه ، عدو وصدي  بكت بندائها كّل أقد  دة زينبالسيّ  نّ أوقد ورد ، وبكى عليه الصدي  والعدو

ة قتلت مّ أالظليمة الظليمة من  :يقول عالياً  ذو اجلناح وكان يصهل صهيالً  ×احلسني اإلماماحليوانات ومنها فرس 

 سامك.األكته السباع والطيور واحليتان وبو ،ابن بنت نبيها

 اجلبال واحلجر واملدر والسهولورض األو كباة ونار جهنم والكوو بكته السامء والشمس والقمر واجلنّ 

واملشعر  ×براهيمإالكعبة ومقام و هنار واهلواءشجار والصحاري والبحار واألواهلضا  والغابات والنباتات واأل

 اسبه. بام ين شياء كّل وكان بكاء هذه األ، ماحلرام واحلطيم وزمز

 × ناباوری از ثواب زيارت امام حسني: حتت عنوان ـ 12

 (×احلسني اإلمام)التشكيك بثواب زيارة 

ًا وصحيحة وهي كثرية جدّ  ذي ذكرته الرواياتال ×احلسني اإلماماملقال يتناول بالبحث ثوا  زيارة 

إىل ت دّ أيفًا وك ذا الثوا  كامً وكثرة ه .×احلسني اإلماموقد وعدت بالثوا  اجلزيل والكثري عىل زيارة  ،السند

عىل ذلك  ىل ترك الواجبات وفعل املحرمات اعتامداً إزًا يكون حمفّ و ،ه فيه نوع مبالغةنّ أو ،تشكيك يف ذلك الثوا ال

 : ىل مالوظتنيإشبهة وإزالة هذا التشكيك مشريًا هذه ال ردّ  وقد صار الباوث يف صدد .الثوا 

 : وىلاملالحظة األ

 .ًا كثرية جدّ  ×احلسني اإلمامروايات الواردة يف ثوا  زيارة ال نّ إ: ال  وّ أ

 نفسهم فقط. أا جاءت يف الكتب املعتربة كسائر الروايات ومل تنقل من طرق الشيعة هّن إ: وثانيا  

دين اهلل ال  نّ إلالستشكال عىل املطلب املذكور ف ب من كثرة الثوا  ال يكون سبباً التعجّ : املالحظة الثانية

  اهلل تعاىل. اّل إعامل وتعيني الثوا  هلا ن يقوم بتقييم األأود أل وال حي ّ  ،قوليقاس بالع

 .× احلسني اإلمامعىل عدم صحة دعوى استبعاد ثوا  زيارة  دلة التي تدّل عرج الباوث عىل األ ثمّ 
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 : جر ملن يشاءاهلل تعاىل كريم يضاعف األ نّ أعىل  ـ ا يات التي تدّل 1

( ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ) ـ

 (.235: البقرة)

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک ) ـ

  (.216: البقرة)( گگ گ گ ڳ

 (.66 :احلديد)( جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس) ـ

 (.67: التغابن)( ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې) ـ

 : نسان من دون استحقاقاهلل تعاىل ينعم عىل اإل نّ أعىل  يات التي تدّل ـ ا 2

 (.43: إبراهيم)( پ پ پ ڀ ڀ ڀ) ـ

 (.24: األنبياء)( وئ وئ ۇئ ۇئ) ـ

 : ل من اهلل تعاىلاستجابة الدعاء تفّض  نّ أعىل  ما يدّل  ـ3

 (.11: غافر)( ٺ ٺ ٺٿ) ـ

ْد َأذَِن لَ »: × مري املؤمننيأوورد عن  ـ َعاءِ  كَق ی الدُّ َل لَ و فِ َجاَبهِ  كتَكفَّ ْسَأَلُه لِ  كَأَمرَ و بِاإْلِ ْن تَ  .«كيْعطِيَأ

 كثر من مقدار عمله. أنسان اهلل تعاىل يثيب اإل نّ أعىل  يات التي تدّل ـ ا 4

 (.48: النور)( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) ـ

 ه اهلل تعاىل يتوب عىل عبده املذنب وحيبّ  نّ أعىل  ـ ما يدّل 5

 (.222: البقرة)( ۆ ۈ ۈ ٴۇ) ـ

نَِّه اَل إِلََه إاِلَّ اهللَُّ »: َقاَل × َعْبد  اهللَّ  يبأعن  َعْن َأيب  و ـ  «.اهللَُّ َأكَْبُ و َثَمُن اجلَْ

 عاشورا واقعه گزارش در معتْب های نام مقتل: حتت عنوان ـ 13

 (املقاتل املعتْبة يف واقعة عاشوراء )كتب

ليها يف إاد تل املعتربة التي يمكن االستنىل الكتب التارخيية والسري واملقاإض الكاتب يف بداية املقال ـ تعرّ 6

 ،ىل ما قبل القرن اخلامس اهلجريإمن تلك الكتب مما يرجع تأليفها  وذكر مجلة، الع عىل أوداث واقعة كربالءاالطّ 

 : ه ينبغي االعتامد عىل الكتب التاليةنّ أوذكر 

 ( 241املتوىف) ابن سعد، الطبقات الكربی 

 ( 279 املتوىف) يالبالذر، رشافنسا  األأ 

 ( 284 املتوىف) لدينوريا، خبار الطوالألا 

 ( 518 املتوىف) اخلوارزمي ،مقتل احلسني 

  ( 576 املتوىف) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمش 
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  (.738 املتوىف) الذهبي، عالم النبالءأسري 

ىل املبنى إض تعرّ و ،ىل الكتب التارخيية واملقاتل والسري التي ال يمكن االعتامد عليهاإض الباوث تعرّ  ـ ثمّ 2

 : وهذا املبنى هو كالتايل ،و تقويتهاأمد عليه يف تضعيف هذه الكتب يعت الذي

  .مطابقة الكتب التارخيية اجلديدة للكتب القديمة املعتربة: ال  وّ أ

 االعتامد عىل املوازين واملعايري يف النصوص والكتب التارخيية ونقدها.: ثانيا  

 وعدم كوهنا مسيئة لشخصيته.  ×عصومامل اإلمامتناسب القضية التارخيية املنقولة مع : ثالثا  

ذا كان الكتا  مطابقًا للكتب التارخيية القديمة املعتربة ومعتمد عليها وليس فيه يشء مما ال يناسب مع إف

مور الثالثة فهذا يضعف من درجة ام مل يلتزم الكتا  هبذه األوكلّ  ،فذلك يزيد من درجة اعتباره ×املعصوم اإلمام

 اعتباره.

 سبا  وجود الكتب التارخيية املعارصة الضعيفة. أىل إض الكاتب تعرّ  ـ ثمّ 4

ه ال يمكن نّ أنوا نقاط ضعف هذه الكتب وذكروا املحققني يف املجال التارخيي قد بيّ  نّ أىل إباوث ض الـ تعرّ 3

 .ربيه سند معتكثر املسائل ليس فأ نّ أبل املقصود  ،مجيع ما جاء فيها فهو باطل نّ أالعتامد عليها ولكن هذا ال يعني ا

 : قام الباوث بذكر وتعداد الكتب التي ال يصح االعتامد عليها ـ ثمّ 5

 . يب خمنفأىل إ: املقتل املنسوب ال  وّ أ

 .× نور العني يف مشهد احلسني: ثانيا  

 .روعة الشهداء : ثالثا  

 وغريها.،املنتخب يف مجع املراثي واخلطب: رابعا  
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 ندوات ومؤمترات

 اآلخرين مع أفكاره تالقح إىل اإلنسان فاوتاج تكامله لتأمني والنضوج للرقي تّواقاً  اإلنساين الذهن كان ملا

 األفكار لتبادل واملعرفة العلم أهل لقاءات عقد إىل اوتيج لذا يعطي، أن له يمكن وما إليه يصبو ما عىل ليقف

 .بينهم فيام واالوتياجات والنتاجات

 متقدّ  مواك بة روالتطّو  ساعباالتّ  وأخذت العلمية واملؤمترات الندوات عقد فكرة تبلورت املنطل  هذا ومن

 .جديدة علوم إىل فللتعرّ  الناس وواجة العلم

 والتي ةاحلسينيّ  بالقضية ةاخلاّص  العلمية واملؤمترات الندوات رصد عاتقها عىل الرصد وودة أخذت وقد

 .واملعرفة العلم أروقة يف تعقد

 

 الندوة العلمية الثامنة  

يوم  للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة أقامت مؤسسة وارث األنبياء

ر الشعائر احلسينية يف ع وتطوّ تنوّ : ندوهتا العلمية الثامنة قحت عنوان يف قاعة املؤسسة، هـ6341شوال  27اخلميس 

 ^ةزمن األئم

 :وضمن املحاور التالية

 (.متى وكيف) بداية الشعائر احلسينية :لاملحور األوّ 

 .^أنواع الشعائر التي ُأقيمت يف زمن املعصومني :املحور الثاين

 اإلمامر الشعائر يف عهد تطوّ  :املحور الثالث

 ×.العسكري اإلمامىل عهد إ ×السجاد

هادي  حمّمدالندوة ساموة الشيخ  ضيف

غروي الباوث واملتخصص يف التاريخ اليوسفي ال

  .اإلسالمي

والطلبة األفاضل  وبحضور مجع من املحققني

 موعة من كادر املؤسسة املحارمني.وجم

 أجا  عىل أسئلة احلارضين، منها: ما هو منهجكم ومبناكم يف ثبوت الوقائع التارخيية؟ ويف النهاية
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 ئن.فأجا : إنّام هو بتجميع القرا

 ة بعد األئمة ^؟الشعائر احلسينيّ  ومنها: متى بدأت

بوا ّو  كانت بمرثية الشعراء، واألئمة ^ رلية إناّم ام هي والة تدرجيية وبالعمدة املراتب األّو فأجا : إنّ 

 ×.احلسني  بمراثي

 ؟×ومنها: هل توجد عالقة بني روايات األربعني وديثًا وأربعني اإلمام احلسني 

 فأجا : بالنفي، وغريها من األسئلة.
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 احلسينّية األخبار

 

 األول: 
 
 موقع العتبة العباسي

 
  سةة املقد

http: //www.alkafeel.net 

 
 

 ة املقّدسةيف العتبة العباسيّ  ×احلسني اإلماماالنتهاء من أعامل اهليكل الكونكريتي لرسداب ـ  1

أعلن قسُم املشاريع اهلندسية التابع للعتبة 

سه املهندس ضياء جميد ة املقّدسة عىل لسان رئيالعباسيّ 

 
ٍ
الصائغ عن االنتهاء بصورٍة كاملة من تسقيف آخر جزء

املحصورة  ×احلسني اإلماممن أجزاء رسدا  

 ÷احلسن اإلمامابتي صاوب الزمان ومساوته بني بوّ 

  وقحت الصحن الرشيف.

 

 طائر الشعائر احلسينية حيّلق جنوبا   ـ 2

لعراق والعامل اإلسالمي التابع للعتبتني املقّدستني احلسينية قام قسُم الشعائر واملواكب احلسينية يف ا

ت العراق اجلنوبية ة بجولٍة يف بعض حمافظاوالعباسيّ 

، املثنى، ذي قار، ميسان، واسط، البرصة: )منها

من أجل االّطالع عىل أعامل ممّثليات القسم ( القادسية

يف تلك املحافظات ومتابعتها عن كثب واالّطالع عىل 

املشاكل التي يعانون منها وإجياد احللول الناجعة هلا أهّم 

بام خيدم ويساهم يف رقّي الشعائر احلسينية سواء داخل 

 تلك املحافظات أو يف حمافظة كربالء املقّدسة.
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 الثاني: 
 
 سةموقع العتبة احلسينية املقد

http: //www.imamhussain.org 

 خطيبة من خطيبات املنْب احلسيني( 64) تكريم ـ 1

ابعة لشعبة أقامت وودة الدورات والندوات الت

سة ة للعتبة احلسينية املقدّ مانة العامّ التبليغ النسوي يف األ

 بمناسبة اختتام دورة احلوراء زينب تكرياًم  وفالً 

 .ة بخطيبات املنرب احلسينياخلاّص 

مسؤولة  اهلل بدرسور مهدي ع ستاذةوذكرت األ

 ةاخلاّص  دورة احلوراء زينب نّ أ: الوودة 

 خطيبة.( 13) ج منهاشهر وخترّ أت ستة بخطيبات املنرب احلسيني استمرّ 

 

 سةل يف كربالء املقّد وّ العاملي األ العتبة احلسينية تستعد إلطالق مهرجان العقيلة زينبـ  2

دة طالق مهرجان السّي إسة من ة للعتبة احلسينية املقدّ لعامّ تستعد شعبة النشاطات الثقافية التابعة لألمانة ا 

 سة للفارةل يف مدينة كربالء املقدّ وّ العاملي األ زينب

( 66_8) املواف  6341ذي احلجة/ ( 27ـ  23)

 :قحت شعار 2165ل وّ ترشين األ

 (.باء وشموخإ. صْب و.زينب)

املهرجان فعاليات خمتلفة منها معرض كتا   يضمّ 

ومرسح ومعرض  دة زينبىل خطبة السيّ إضافة إ ،عر ومسابقة تأليف وندوات وواريةقة للشخاص ومساب

 .صور ورسوم

 

 

http://www.imamhussain.org/
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 ×احلسني اإلماميوان الذهب الواقع مقابل باب قبلة إآية قرآنية زخرفت  ـ 3

كملت الكوادر اهلندسية والفنية يف قسم الصيانة أ

نية لقرآسة تثبيت الكتيبة االتابع للعتبة احلسينية املقدّ 

يوان الذهب الذي يقع إاجلديدة يف اجلهة العليا من 

 .×احلسني اإلماممقابل با  قبلة 

: نبياءمن سورة األ (615) ويث نقشت اآلية

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )

ب الفريد من نوعه بشكل املذهّ  ق الاراثيبخط الثلث العريب األصيل عىل الكايش املعرّ  ،(ڎ ڎ

 ن كانت الكتيبة القديمة مصنوعة من ألواح الكايش الكربالئي. أبعد ، سم 81م وارتفاع 9بطول  هنديس

 

 امت االرهابيةخذ العْبة واملوعظة من احلسني للقضاء عىل املنظّ أعىل مجيع الديانات واملذاهب ( وكاداأ) ـ 4

 ؟× سنياحل اإلمامقه بتعلّ  عالمي الياباين عندما سئل عن رّس وكادا الكاتب الروائي واإلأ تسوموأ قال

ة استشهاد يف العراق سمعت بقّص  يمنذ سكن

له الكثري من احلب  كنّ أالذي  ×احلسني اإلمام

كه وذلك لدفاعه عن دينه وعقيدته ومتّس  ؛واالوارام

هله أوالده وأى بالغايل والنفيس من ويث ضحّ  ،امهب

، صحابه واستشهد كرامة منه عىل الظلم والطغيانأو

ن أالديانات واملذاهب بل عىل مجيع  فعىل املسلمني

وا بمسريهتم ن يستمرّ أامت االرهابية واهلامم العربة واملوعظة احلسنة بالقضاء عىل مجيع املنّظ  اإلمامخذوا من هذا يتّ 

ربعني الذي يف زيارة األ( املشاية) وهوهذا ما نالوظه خالل زيارة عاشوراء وبام تسمّ  ،احلسينية باهلتافات الدينية

نقذ الدين أني من املوالني من داخل العراق وخارجه لتعظيم هذا الرجل الفذ البطل اهلامم الذي يشارك فيها املالي

 ن يأيت اليوم الذي ينترص به احلّ  أ رها  والظلم فالبدّ ة اإلولطاملا طالت مدّ ، سالمي من االنحراف واالنحطاطاإل

 عىل الباطل.
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 دي وموالي ليلة اجلمعة زور سيّ أ ـ 5

 املقّدسة عالم يف العتبة احلسينيةصدر عن قسم اإل

دي وموالي زور سيّ أ) :كليب ورصي حيمل عنوان

 اإلماميتناول فضائل زيارة مرقد ( ليلة اجلمعة

 ليلة اجلمعة بصوت الرادود احلسيني احلاج ×احلسني

 .باسم الكربالئي

 

 ة بالرواديد واملنشدين احلسينينيوىل اخلاّص املسابقة الوطنية األ ـ 6

سة عن استعدادها إلقامة ة يف العتبة احلسينية املقدّ شعبة الصوت احلسيني لقسم النشاطات العامّ علنت أ

 ة بالرواديد واملنشدين احلسينينياملسابقة الوطنية اخلاّص 

 68عامرهم بني أة بالناشئة والشبا  املحصورة اخلاّص 

مت اللجان من وقّس ، ةاحلجّ  يذ بداية شهر ةسن 41ىل إ

ة مراكز ألجل اختيار ىل عدّ إعىل املسابقة  يئة املرشفةاهل

اختيار جمموعة  وتمّ  ،زين لغرض خوضهم املسابقةاملتميّ 

املسابقة مل تقترص عىل  نّ أ زين. علامً من الرواديد املتميّ 

 املحافظات الشاملية. أيضاً حمافظات الوسط واجلنو  بل شملت 

 

 ديثسالمي حإثري بطراز أم احلسيني الشيف رصح املخيّ  ـ  7

سة من خالل قسم املشاريع االستثامرية واالساراتيجية وبالتنفيذ من قبل رشكة قامت العتبة احلسينية املقدّ 

خريات السبطني بتسقيف الصحن احلسيني الرشيف 

وهو عبارة عن مخسة ( 2م2211) والتي تبلغ مساوته

ىل اخليمة إإضافة (، 61×61) خيام متشاهبة املساوة

ط البا  الرئيسية لتي تقابل وتتوّس الرئيسية الكبرية ا

بطراز وضاري  ×احلسني اإلمامللدخول وهي خيمة 

 .سةإسالمي وديث وبأنامل هندسية من العتبة املقدّ 
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 له ولعائلته احلسني سكنا   اإلمامذه ل موقع اَّت وّ أفلم وثائقي حول  ـ 8

عالم لكاروين لقسم اإلعالم اإلنتجت شعبة اإلأ

 حمطّ ) قحت عنوان وثائقياً  سة فلاًم قدّ يف العتبة احلسينية امل

 اإلمامذه ل موقع اخّت وّ أط الضوء عىل يسلّ  (الركاب

م وهو املخيّ ، له ولعائلته يف كربالء سكناً  ×احلسني

املعامل التارخيية يف مدينة  هّم اود أ احلسيني الذي يعدّ 

 ليكون وقفًا  ×سة والذي اشاراهكربالء املقدّ 

 زمان.اره عىل مدى األالوتضان زوّ 

 

 عمدة رشفة باب القبلةأتغليف  ـ  9

أنجزت الكوادر الفنية واهلندسية يف وودة 

ة للعتبة النجارة لقسم الصيانة التابع لألمانة العامّ 

عامل الديكورات أخرية من سة املرولة األاحلسينية املقدّ 

وذلك  ؛عمدة رشفة با  القبلةأة بتغليف اخلشبية اخلاّص 

ديدية الساندة لسطح الصحن لتغطية الدعامات احل

 احلسيني الرشيف إلضفاء مجالية عىل مظهرها العام.

 وهو عمل ديكورات من اخلشب الصاج ،سةل من نوعه يف العتبة احلسينية املقدّ هذا العمل األّو  ويث يعدّ 

نجاز عمل إ ىلإباإلضافة  ،لألعمدة الرخامية الساندة للرشفة ةعمدة مشاهبأذو اجلودة العالية بشكل ( البورمي)

 .خرآعمود و باملقاطع العليا الرابطة بني كّل 

 

 موقع روز نامه صبح ايران خراسانالثالث: 

http: //www.khorasannews.com 

 نقد كتاب

كتاب  نقد) ـل اخلزاعي اجللسة اخلامسةأقيمت يف اليوم السادس من الشهر اخلامس اإليراين يف مركز دعبل 

مقتل و تاريخ قيام) سفندياري لنقد وقحليل كتا إ حمّمدرضا سنكري والدكتور  حمّمدبحضور الدكتور  (هخيم

لدين ومن جمن من املكوّ  (اجلامع ×د الشهداءومقتل سيّ  ضةن تاريخ) باللغة الفارسّية (×د الشهداءجامع سيّ 
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 .ة اإلسالم بيشوائيفني وقحت رعاية وجّ ة من املؤّل تأليف عدّ 

 : املنتقدونشار إليها أبعض املوارد التي  

نها الكتا  كانت فبعض املطالب التي تضمّ ، توازن يف الكتا عدم وجود : رضا سنكري حمّمدالدكتور  ـ 6

عرض  (×احلسني اإلمامتأريخ احلداد عىل ) والبعض اآلخر مثل موضوع، معروضة بشكل جممل ومقتضب

 صفحة.6911ف من صفحة من وجم الكتا  املؤلّ  628ل وبإسها  وقد أخذ بشكل مفّص 

غري  (×د الشهداءمقتل جامع سيّ و تاريخ قيام) عنوان الكتا  نّ أذكر : سفندياريإ حمّمدالدكتور  ـ 2

التاريخ ) (×د الشهداءمقتل سيّ و تاريخ جامع قيام) واألفضل تغيري عنوان الكتا  إىل الفارسّيةصحيح باللغة 

 .ملنتقدين. وهناك مالوظات أخرى من ا×(د الشهداءومقتل سيّ  نهضةالشامل ل

 

 هزاري رمسي حوزگموقع خرب الرابع: 

http: //hawzahnews.com  

 مقّتح وعمل يستحق التقدير  ـ 1

عامل نظر علامء إوقت قحق  و إىل( رستاخيز) لمتأجيل عرض ف: مة الطباطبايیمدير دار قرآن العاّل قال 

 د.يف معاجلة الفلم عمل يستح  التقدير من وزارة اإلرشا ومراجع التقليد

 ربعني يف احلركة نحو املجتمع املثايلـ دراسة نظام األ 2

)دراسة  س خربًا عن إقامة اجتامع ختصيص قحت عنوان:نقل مدير مركز البحوث يف مسجد مجكران املقدّ 

 .ربعني يف احلركة نحو املجتمع املثايل(نظام األ

د جميد بحسب تقرير مراسل احلوزة السيّ 

يص يف مسجد مجكران مطهري نجاد يقام اجتامع ختص

ربعني يف احلركة نحو املجتمع س لدراسة نظام األاملقدّ 

ة واودة يف يوم الثالثاء، ويسمح فيه شهر مرّ  املثايل كّل 

 ة الناس باملشاركة واحلضور.لعامّ 

اهلدف من هذا االجتامع هو بيان  وأضاف بأنّ 

 خرية.يف السنوات األ جديدًا  ذت شكالً وقحليل أبعاد مسرية األربعني العظيمة التي اخّت 

ثريها أابية هذه املسرية وتدراستها يف االجتامع جذّ  من املحاور التي تمّ  وقد أفاد مدير مركز البحوث أنّ 
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نبياء  يف وركة األالت معنوية مل يشهدها التاريخ البرشي إاّل وما لذلك من قحوّ  ،الواسع يف االنطالق إىل اإلمام

 .^ئمةواأل

 

صحا  اخلربة والتخصص وفاظًا عىل علمية االجتامع، لكي يناقش أوضور  د كذلك عىل رضورةكّ أو

 املوضوع من زواياه املختلفة.

 

 موقع مشرقاخلامس: 

 http: //www.mashreghnews.ir  

 هـ.ش94شعارات األربعني لسنة

يف مدينة النجف األرشف  (شعارات األربعني) باستضافة مؤسسة النجف انعقدت جلسة قحت عنوان 

ض عن اجللسة قرار اإلعالن عن الشعارات التي ور جمموعة من املسؤولني من العراق وإيران. وقد متخّ بحض

هيهات ) :لاألوّ : ثنان منها رئييسا ،وكانت عبارة عن أربعة شعارات، سوف ترفع يف مسرية األربعني هلذه السنة

سني بلباس يف ذلك القوى االستكبارية أو املتلبّ الداعي إىل حماربة الظلم ومواجهة أعداء اإلسالم سواء ( ةا الذّل منّ 

 ة املسلمني املجتمعني يف املسرية املليونية.ة بني كافّ إلبداء الرحة واملحبّ ( رِحاء بينهم) :الثاين، نييو التكفريأالسلفية 

املستفاد ( وةالصل  أحّب يّن إ) :الثاين(، الكرام يا بني  صْبا  ) :لاألوّ : العقيدة واثنان من الشعارات يف موضوع

 .×احلسني اإلماممن كلامت 

 

 ×حباب احلسنيأموقع السادس: 

 http: //ahbabhusain.net/vb 

 ـ.قه 61يف عام  ×السامء أمطرت دما  يوم مقتل احلسني ّن أد عىل وثيقة بريطانية تؤكّ 

ـــا  ـــو ساكســـون) جـــاء يف كت ـــائع عرصـــ األنغل ـــذي ترمجـــه ونّقحـــه ميشـــيل اســـوانتون (وق  ال

(MICHAEL SWANTON ) للمـيالد وأعيـد طبعـه ثانيـة مـن قبـل جامعـة اكسـار 1996وصدر يف بريطانيا عام 

(Exeter ) من الكتا  ما نّصه 48يف الصفحة ، للميالد 1999يف والية نيويورك األمريكية عام : 

http://ahbabhusain.net/vb
http://ahbabhusain.net/vb
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(696:Here in Britain there was Bloody rain، and milk and butter were turned to blood). 

مطرت السامء دمًا وقحّول احلليب والزبدة إىل دم أو صار ، ـ للميالد ـ هنا يف بريطانيا 696يف عام : )ومعناه

 (.لوهنام أحر

وهي السنة ، للهجرة 16ا تطاب  سنة نجد أهّن ، مع السنني اهلجرية( 696) وعند مقارنة هذه السنة امليالدية

 .^احلسني وأهل بيته األطهار وأصحابه األخيار اإلمامي اسُتشهد فيها موالنا أيب األورار الت

 

 موقع مرسى الواليةالسابع: 

 http: //www.mrsawalyeh.com 

  ×احلسني اإلمامأملان يشيدون بموقف 

احلسني ) عنوانتناول يف أود أبوابه  (سطوع نجم الشيعة) ف كتا الصحفي األملاين مؤلّ  جرهارد كونسلامن

من  جانباً  أيضًا وذكر ، صحا شاد بموقف األأو، األمويني ضدّ  ×ىل موقف احلسنيإق فيه يتطرّ ، (الشهيد

 األوداث األليمة التي جرت يوم عاشوراء.

 

 الكوفة مسجدالثامن: 
http: //www.masjed ـ   alkufa.net  

 × ة مسلم بن عقيلصيانة قبّ 

ة مرقد مسلم م بأعامل صيانة قبّ والفنية التابع ألمانة مسجد الكوفة املعظّ  قامت كوادر قسم الشؤون اهلندسية

ة والعمل عىل تبديل طوقي الكايش الكربالئي وشملت الصيانة الشبابيك اخلشبية الداخلية للقبّ  ،×بن عقيل

 ،بق املذهّ م بالكايش املعرّ 6972 الداخيل املبني عام

فوق املرقد  ىل صيانة املرايا والثريا الكبريةإضافة إ

 .الرشيف

ة اخلارجية ة العمل يف صيانة القّب وستستمر مدّ 

وبتنفيذ مبارش من قبل الكوادر الفنية  يومًا  75ة مدّ 

 م.واهلندسية ألمانة املسجد املعظّ 
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 وبال موقع كربالتاسع: 
 http: //karbobala.com 

 باللغة األلبانية( اللهوف) كتابـ 1

ن الب (اللهوف) وبمساعدة املعاونية الثقافية اإليرانية يف البانيا كتا  ةنرش وطبع املركز العاملي بكتاشي

 .(pikellim) عنوانلبانية للمارجم كورا  خوجة قحت طاووس باللغة األ

  ×أربعون طنا  من األدوية ووسائل العالج يف أربعني احلسني ـ2

ر سة بشحنة تقدّ رشف وكربالء املقدّ جف األىل النإية يرانية مواد وجتهيزات طبّ رسلت مجعية اهلالل األحر اإلأ

 هلذا العام. ×احلسني اإلمامبأربعني طنًا لغرض االستفادة منها يف زيارة أربعني 

 لف شخص يف اهلند عن العمل يف عاشوراءأف مليارد ومئتا يتوقّ  ـ 3

ء يوم عطلة ن شعبها من قوميات وأديان متعددة جعلت يوم عاشوراوكومة اهلند العلامنية والتي يتكوّ 

 ان اهلند.باملئة من سكّ  64ملشاعر الفئة القليلة من املسلمني فيها والتي تبلغ  رسمية اواراماً 

 القرار اجلديد للجنة األربعني يف كربالءـ 4

وقحت راية باسم  يف موكب واود ارهاد زوّ ن توّو أار اإليرانيني للعام احلايل قررت جلنة الثقافة والتعليم للزوّ 

وذلك بتنسي  ممثلية  ،ربعني ويومهاة يف ليلة األىل العتبتني احلسينية والعباسيّ إللدخول  ×الرضا اماإلمموكب 

 سالمية يف كربالء مع العتبة احلسينية من أجل النظم وعدم اإلخالل يفالفقيه وبحضور قنصل اجلمهورية اإلالويل 

 ىل احلرمني الرشيفني.إدخول املواكب والعزيات األخرى 

 ة كربالء يف أرض تولستوية قّص روايـ  5

 (مالك الصْب) اسمـب نرش يف روسية لغة الروسية والذيىل الإ( صْب زينب) ماريا يوريونا مارمجة كتا 

ملهدي قزيل  أيضاً  (ة كربالءقّص ) ترمجة املجموعة الكاملة تعتزم، يف معرض الكتا  يف موسكو عرضوالذي سي

 من هذا العام.أكتوبر  65نجاز الارمجة بتاريخإ وسيتمّ 

 يراين سيملؤون كربالء هذه السنةإ امليون ـ 6

 نًا أنّ مبيّ ، واستمرارها كذلك سة إىل شعبية مراسم مسرية األربعني سابقًا أشار نائب هيئة إعامر العتبات املقدّ 

 ،ورناحن كذلك جيب علينا القيام بدون، مل يتوان عن خدمة الزائرين كالتالعراقي رغم ما يواجهه من مش الشعب

إذ كان ، هليةيراين اغتنام هذه الفرصة اإلفعىل الشعب اإل، عات هلذه اهليئةة مجع التربّ خصوصًا بعدما أوكلت مهمّ 

 ،مليون وستمئة زائر يف السنة املاضية عني بحسب املصادر الرسمية قد بلغربإليرانيني املشاركني يف مسرية األعدد ا
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يراين   الشعب اإلة تعّل وهذا يكشف عن مدى شدّ ، ش6492ك يف سنة ما يقار  أربعة أضعاف العدد املشار :أي

 بداء اهتامم أكرب هبذا املجال.إممّا يفرض عىل املسؤولني  ^بأهل البيت

تقديم : وكان منها سة يف املجاالت املختلفةعامر العتبات املقدّ إمته هيئة   بام قدّ وأوضح تفاصيل تتعلّ  

، سعافإسيارة 55و، وافلة618و، مار فراش 23111وأكثر من  ،بطانية 94111طن مواد غذائية و311

صف بالكرم خر يتّ يراين وهو اآلهلذا ندعو شعبنا اإل، من احلاجة اً  مقدارًا قلياًل جدّ وهذه ال تسد إاّل  ،شاونة128

 علم أنّ مع ال، ^قة بأهل البيتعاته املعطاءة كعادته يف القضايا املتعلّ م ترّب والسخاء كالشعب العراقي أن يقدّ 

العراقي تواصل عملها إىل يوم  مواكب ووسينيات الشعب يرانيني؛ ألنّ كثري منها ستنف  عىل الزائرين اإلال

ة ربعني عدّ يني يف أزمة نتيجة بقائهم بعد األيرانوهذا ما جيعل الزائرين اإل، وبعدها تقفل راجعة لديارها، ربعنياأل

ر أماكنإىل ذلك عدم يضاف ، سةأيام يف كربالء املقدّ   استئجارها. ى يتّم للسكن وتّ  توّف

 ليوين زائر.ميرانيني يف السنة املقبلة اإل ويتوقع أن يتجاوز عدد الزائرين 

 قدامأمريكا إىل كربالء مشيا  عىل األ فلم وثائقي من  ـ 7

ط يسلّ ، ربعنيم وثائقي ينقل حلظات من مسرية األفل

ويعرض ، ضمن املشاركني مرأة أمريكيةاالضوء فيها عىل 

خرين هدين نقل هذا احلدث بحسب رؤية اآلللمشا

 وبألسنتهم.
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