








 

 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 

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

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

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

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، 

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

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

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

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

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

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

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

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

َ
عط

ُ
بالبحث والتنقيب، أو التي لم ت

 من قبل اللجنة العلمية، وبعد إجراء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتّم ط
ً
 وفّنيا

ً
 باعتها ونشرها.ومتابعتها علمّيا

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

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

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

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

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

 وتأييد صالحيتها للنشر من قبل اللجنة العلمية في املؤسسة.

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

ّ
وهي مجل

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

 ة، والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.واالجتماعي

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

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

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

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

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



 

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

بة حسب حروف األلف 
ّ
مور، مرت

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

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

سلوٍب سلس.
ُ
 بلغٍة عصرية وأ

ٌ
 العلمّية، ومكتوبة

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

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

ب الدراسات العليا.
ّ

 موضوعات حسينّية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طال

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

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

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

 في رسم السياسات العاّمة للم
ً
 جّدا

ً
را
ّ
ؤّسسة، ورفد بقّية األقسام فيها، وكذا بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤث

 بقية املؤّسسات واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.

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

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

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

 الحسيني املطبوع.

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

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

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

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

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 املستويات واألعمار؛ لئال يبقى بعيدا

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

ً
 علميا

ً
ا

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

 إن شاء هللا تعالى.
ً
خرى سيتّم العمل عليها قريبا

ُ
 وهناك مشاريع أ

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

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

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

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

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

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

 



 إنَّ العمل في هذا القسم يكون على مستويين:

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

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

 املعلومة حسب املوضوعات األصلية والفرعية.

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

مة الحسينية في املحاور التالية: اإلصدارات الحسينية، املواقع اإللكترونية، الشهري املتضمن لرصد املعلو 

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

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

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

بت املعلومات في أبواب التقرير حسب الترتيب األلفبائي. ِ
ّ
 وقد ُرت

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

مها للباحثين في حال طلبها.  أرشيف القسم، نقّدِ

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

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

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

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

 التخصصية في النهضة الحسينية.

 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

 الشيخ ماهر الحكاك 

 السيد ضياء الشوكي 

  الشيخ كاظم السليماوي 

 السيد حيدر الحكيم 

 السيد محمد صادق القبانجي  

 :أعضاء قسم الترجمة

 د. الشيخ محمد الحلفي 

  د. الشيخ حبيب الساعدي 

 

 اإلخراج الفني: قسم الرصد واإلحصاء

 



 

 



 





 

 مقدسة، ومشاعر نبيلة، وتربية للروح والقلب، والنفس والضمير، فعلمنا 
ً
إن يوم عاشوراء حمل إلينا أحزانا

 ُيتبع فيه آل هللا
ً
 ومشاهد، أن للحق مسارا

ً
وما  -وفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير، فأخرجت صورا

وبلغات وصور  ،من كتاب ومقالة، وقصة وشعر، وغير ذلك تحاكي عمق املأساة الحسينية، بقوالب مختلفة -زالت

 .متعددة، مادتها األولى القضية الحسينية

 وبمختلف اللغات.هذا الشهر الحسينية الصادرة في  اإلصداراتلقد رصدنا مجموعة من 

1  

 أصول العقيدة في النص الحسيني 

 لشيخ علي حمود العباديا 

 العربية 

 العتبة الحسينية املقدسة -مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية 

الم( على كلمات اإلمام الحسينالكتاب اعتمد    منهج، واتبع في االستدالل والشرح )عليه السَّ
ً
 خاص ا

ً
  ا

ً
تبعا

مليه طبيعة البحث
ُ
 سبعة فصول وخاتمة:  فيالكتاب يقع و  .ملا ت

 ن أربعة مباحث:تضم ل:الفصل األو 

ّرس لبيان أقسام املعرفة باهلل تعالى في كالم اإلمام الحسين ل:املبحث األو 
ُ
الم( ك  .)عليه السَّ

 العقل. ة هلل تعالى بواسطةل إثبات استحالة املعرفة الحقيقيتناو  املبحث الثاني: 

الم( اإلماممعرفة هللا يمرُّ من خالل معرفة ُعقد لبيان أنَّ طريق  املبحث الثالث:  .)عليه السَّ

الم( ة خلق هللا تعالى للعباد في كلمات اإلمامتناول عل املبحث الرابع:  .)عليه السَّ

 .ن مبحثيني النص الحسيني، وتضمَّ اعتنى بالبحث عن التوحيد الذاتي ف الفصل الثاني:

ّرس للبحث في التوحيد الصفاتي، وصفات هللا في كلمات اإلمام الحسين الفصل الثالث:
ُ
)عليه  ك

الم(  .وتضمن ستة مباحث ،السَّ

 ن أربعة مباحث:تضمَّ  الفصل الرابع:

 ُعقد لبيان معنى وتعريف التوحيد األفعالي. ل:املبحث األو 

الم()عليه  تناول كلمات اإلمام الحسين املبحث الثاني: نظرية  وعرضحول التوحيد األفعالي،  السَّ

الم( خالل كلمات اإلمامة في التوحيد األفعالي من اإلمامي  األشاعرة واملعتزلة. نظريةمقابل  )عليه السَّ

)عليه  الحسينن الحديث فيه حول فروع التوحيد األفعالي في كلمات اإلمام تضمَّ  املبحث الثالث:

الم(  ة.الربوبية، والتوحيد في املالكي، وهي التوحيد في السَّ

الم( اعتنى بالبحث عن القضاء والقدر في كلمات اإلمام الحسين املبحث الرابع:  .)عليه السَّ

 .النص الحسيني، وفيه سبعة مباحثة في : تحدث فيه عن النبو الفصل الخامس

ط فيه الضوء على اإلمامة فيالفصل السادس ِ
ّ
 .النص الحسيني، وفيه خمسة مباحث : ُسل

 .ي النص الحسيني، وفيه خمسة مباحثس البحث فيه عن املعاد فكرّ الفصل السابع: 
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2 
 

 والتمام في كربالء القصرالتخيير بين  

 الشيخ فيصل العوامي 

 العربية 

 قطف للتعارف الفكري  

 الكتاب عبارة عن فصلين: 

وذكر بعض آراء الفقهاء الكاتب رض عوفيه است التخيير في املواطن األربعةعن  :األول 

 .الروايات في هذا الصدد

الحرم من وفيه ناقش املؤلف املفهوم املراد  مجال التخيير في الحرم الحسيني :الثاني

به، دون الرواق الحسيني، فهل يعني الحرم املتعارف في األلسن اليوم الشامل للقبر وما يحيط 

 ؟والصحن، أم هو أضيق من ذلك، أم يمتد ليستوعب كل كربالء

3 
 

 مآد حسين وارث

 شريعتى على 

 مند بهره عليرضا ترجمة: -العربية 

 مند بهره عليرضا

الم(الكتاب يتناول اإلمام الحسين   آلدم  )عليه السَّ
ً
الم(باعتباره وارثا  .فارس يأصله بال، )عليه السَّ

4 

 

 

 84العدد  - الصغير الحسينيمجلة 

 ملقدسةامؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األطفال في العتبة الحسينية  

 العربية

 ملقدسةامؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األطفال في العتبة الحسينية 

ة مجلة شهرية  تتناول قضايا الطفولة، أنشئت ضمن توجيهات ونشاطات العتبة الحسينيَّ

 املقّدسة لالهتمام بشريحة األطفال.
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5 
 

 في شهر محرم الحرام األيامحوادث  

 مالك الشيخ ناصر الحمادي 

 العربية 

 قم -دار زين العابدين  

التاريخية التي وقعت في شهر محرم الحرام وكان من أهم ما ذكر حسب تناول الكتاب الحوادث  

الم( الحسين نزول: الثاني اليوم األيام  .كربالء فضلو  ،بكربالء )عليه السَّ

6 
 

 

  دائرة املعارف الحسينية

الم(  الحسين   5جديوان القرن الثالث عشر ، 1ج في سطور )عليه السَّ

 2ج العظيم القرآن في الكريم الحسين ،5ج الحسينية املقاالت معجم

 الكرباس ي الشيخ - للدراسات الحسيني املركز 

 العربية  

 لندن -للدراسات  الحسيني املركز 

  غير موجودة 

7 
 97 الحسينية الروضةمجلة 

 املقدسة الحسينيةالعتبة  -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم 

 العربية

 املقدسة العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم 

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

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

 العتبة، وبعض املقاالت.
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8 
 

 

 القرآن في عاشوراء زيارة 

 الشيخ أحمد كريم أسود

 العربية

 للمطبوعات األعلمي مؤسسة

 في القرآن الكريم. وردتالكتاب يذكر بعض ألفاظ زيارة عاشوراء التي 

9  

 عاشوراء زيارة شرح في وبراء والء قطرة

 الشيخ أحمد كريم أسود 

 العربية

 للمطبوعات األعلمي مؤسسة

 عاشوراء. زيارةل شرح عن عبارة الكتاب

10 
 

 آيت بوستان

 آية الفردوس

 
 نوکنده یمردان ينمديراملجلة: د. محمدحس

 ییمحمد کاظم طباطبا یدرئيس التحرير: د. س

 الفارسية

 ى آستان قدس رضو 

 ، جاء في هذا العدد املواضيع التالية:الحسينية بالقضية تعنى تخصصية فصلية مجلة

الم( الحسين اإلمام مقاتل توثيق  ظهور ، الشهداء روضة لكتاب ديني سياس ي بحث،  )عليه السَّ

الم( الحسين ماماإل  شهادة بعد الباهرة حداثاأل   معنى في يا كمره هللا يةآ فكرة دراسة،  )عليه السَّ

الم( الحسين خطبة من مقطع - األحزاب شذاذ  مع الحسيني دباأل  عوملة، عاشوراء يوم )عليه السَّ

 .الحسيني دبلأل  الكالسيكي التبيين على التأكيد
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11
 

 شيعة  ىحسين تا عاشورا ىاز عاشورا

 شوراء الشيعةامن عاشوراء الحسين إلى ع

 محمد اسفنديارى 

 الفارسية

 هخيم

الم(يتناول الكتاب أسباب ثورة اإلمام الحسين  الم( )عليهمام الحسين ن أنَّ ثورة اإل ويبيِّ  )عليه السَّ  السَّ

 حقاق الحق والعدل وإزاحة الظلم.إمن أجل  تبل كان ،لم تكن ألسباب طائفية

12 
 

 توجيه املسائل كربال

 الكربالئيةتعليل املسائل 

 علوى  اصغر على سيد

 الفارسية

 سدید فرهنگی ىعلم همؤسس

الم( الحسين اإلمام خذلوا ذينال تبريراتمضمونها حول  فصول  ثالثةعبارة عن الكتاب   )عليه السَّ

 ينصروه. ولم

13 
 

الم(امام حسين -خودمونی حدیث چهل  )عليه السَّ

  األربعون 
ً
  حديثا

ً
الم(اإلمام الحسين -خاصا  )عليه السَّ

 زمانى حسين

 الفارسية

 تارا كتاب

  يشتمل الكتاب
ً
الم()عليه  الحسين اإلمام حول  على أربعين حديثا  .السَّ
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14 
 كيست؟ ارباب خادم

 السيد؟ خادم هو من

 علو اصغر سيد على

 الفارسية

الم(  بسيج دانشگاه امام صادق  یدسد یفرهنگ ىعلم همؤسس -)عليه السَّ

الم( يتناول الكتاب جون العبد املسيحي مولى الحسين  الذي استشهد معه يوم عاشوراء. )عليه السَّ

15  

 يزرانخورشيد از پشت خ

 الخيزران وراء من الشمس

 احمد عزيزى  

 الفارسية

 سروش

الم( م)عليه الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار والقصائد العاشورائية لشاعر أهل البيت حمد أ السَّ

 .ي عزيز 

16  

الم( ها باتربت امام حسين ى درمان تمام بيمار   )عليه السَّ

الم( عالج كل األمراض بتربة اإلمام الحسين  )عليه السَّ

 رضا نظر پور 

 الفارسية

 امام حسين وعاشورا ىمجموعه تخصص  -اعتماد ما 

ى هللا عليه وآله ) في طب الرسول املصطفىالكتاب عبارة عن مجموعة مختارة من كتاب دراسة 
َّ
صل

م
َّ
 لحسينية والشفاء بها من كل داء.يتناول الكتاب التربة ا ،للشيخ عباس تبريزيان (وسل
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17 
 

 دهم ماه

 من الشهر العاشر

 سعيد كيايى 

 الفارسية

 هخيم

من سنة  ىيالفوتوغرافية التقطها املصور سعيد كياالكتاب عبارة عن مجموعة من الصور 

 ملجالس العزاء النسائية في طهران. 1393لغاية  1389

18  

الم(سيماي حسين    )عليه السَّ

الم(شمائل الحسين   )عليه السَّ

 على كريمى جهرمى

 الفارسية

 قم -بوستان كتاب 

الم( مالمح وشخصية اإلمام الحسينيتناول الكتاب   .)عليه السَّ

19 
 

الم( شريكة الحسين الم( ا)عليه حضرت زينب كبرى  )عليه السَّ  السَّ

الم( ا)عليهالسيدة زينب الكبرى  الم(شريكة الحسين  السَّ  )عليه السَّ

 ميانجى حسينى بشير سيد 

 الفارسية

 قم - محبت ىطوبا

الم(ناول الكتاب حياة وسيرة السيدة زينب الكبرى يت احداث الطف العملية والجهادية في  )عليها السَّ

 وما بعدها.
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20 
 

 شهيد فاتح در آيينه انديشه ها

 نتصر في مرآة األفكاراملالشهيد 

 ىرود سرد ىصحت محمد

 الفارسية

 هخيم

الكتاب عبارة عن أجوبة لبعض األسئلة والشبهات التي تدور حول أسباب ثورة اإلمام 

الم(الحسين   .)عليه السَّ

21 
 

 سوگ شیعی فرهنگ

 الشيعيالعزاء  ثقافة

 ى مظاهر  حسام محسن

 الفارسية

 هخيم

 ثقافة العزاء ومراسيم العزاء عند الشيعة في مختلف دول العالم. تناول الكتاب

22 
 

 حسين يا لبيك

 ىهاشم بنى محمد سيد

 الفارسية

 طهران - منير

 غير موجودة
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23  

 ىعاشورائ ى مثنو 

 ائيالعاشور  املثنوي 

 محمد صالحى

 الفارسية

 غير موجود

الم( م)عليه الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار العاشورائية لشاعر أهل البيت محمد  السَّ

 .ىصالح

24  

 منظومه عاشورا

 شعر عاشوراء

 اميد مجد

 الفارسية

 غير موجود

الم( شعر يتعلق بحياة اإلمام الحسينآالف بيت  3الكتاب يحتوي على مايقارب  وواقعة  )عليه السَّ

 عاشوراء.

25  

 ذاكرين ىنوا

 قصيدة الذاكرين

 حسين معصومى

 الفارسية

 (فرجهتعالى ل هللا )عجَّ سازان ظهور امام عصر  ینهزم

 األشعار والقصائد العاشورائية. من الكتاب عبارة عن مجموعة





 



 



 

 

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

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

ب في مجاالت الحياة املختلفة، من املعارف اإلنسانية، واألحداث والوقائع العاملية، ومنها ة  تتشعَّ القضيَّ

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

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

 

 

 

 .وغيرها األرشيف، فيديو،ال قاالت،امل األخبار،: املوقع محتوى 

 املرشدي محمد: بقلم

ن املقال مكانة املختار الثقفي من خالل عرض كالم اإلمام السجاد الم( بيَّ دمه في طلب فيه نتيجة ملا ق )عليه السَّ

 ثأر املقتول بكربالء.

 

 

 

 

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

 بقلم: محمد الكاظمي

الم( م)عليه ذكر الكاتب مقارنة بين املسلمين من أتباع أهل البيت وأتباع سواهم في التعامل مع عاشوراء،  السَّ

الم(النصب والعداء آلل البيت  بعض هذه الشعوب التي تكنُّ أن  وذكر ما أنزل  لهم طقوس معينة، طقوس )عليهم السَّ

م( ه الكريمها نبيوال سنَّ  ،هللا بها من سلطان
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
املبتدعة، ال ُيراد منها ، وهي أقرب ما تكون إلى البدع )صل

الم( سوى استبطان الفرح والسرور بمقتل الحسين نشأة هذه  االستفسار عن وكان هدف الكاتب:، )عليه السَّ

 الطقوس، وكيف، وملاذا؟!
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 املكتبة الصوتية، املكتبة املصورة، املؤلفات، املقاالت، وغيرها. محتوى املوقع:

 

 بقلم: غير موجود

ن املقال أن دور  الم( ا)عليه زينبالسيدة بيَّ ، بل عُ  السَّ
ً
 ،تهادله من حين وال  دَّ في يوم الطف وما بعده لم يكن عفويا

 واطلعت عليه من املواقف التي كانت تعيشها في بيت النبوة، وجاء في املقال ما يكشف عن ذلك.

الم(فقد روي عن اإلمام زين العابدين علي بن الحسين   أنه قال: )عليهما السَّ

 خوته وساير أهله، وحملت حرمه إإنه ملا أصابنا بالطف ما أصابنا، وقتل أبي وقتل من كان معه من ولده و

رى أ، فيعظم ذلك في صدري، ويشتد ملا ولم يواروا صرعى إليهمونساؤه على األقتاب يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر 

ك تجود بنفسك منهم قلقي، فكادت نفس ي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب بنت علي الكبرى، فقالت: ما لي أرا

رى سيدي وأخوتي وعمومتي، وولد عمي وأهلي أفقلت: وكيف ال أجزع وال أهلع، وقد  خوتي؟إيا بقية جدي وأبي و 

مضرجين بدمائهم مرملين بالعراء، مسلبين ال يكفنون وال يوارون، وال يعرج عليهم أحد، وال يقربهم بشر، وكأنهم 

 أهل بيت من الديلم والخزر؟

 .عمكبيك و ألى جدك و إ ن ذلك لعهد من رسول هللاإفوهللا  فقالت: ال يجزعنك ما ترى 

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب رأي السيد محسن ة مناقشات، منها:رة، املنو  املدينة في قبرها من أن العاملي األمين بيَّ  وناقشه بعدَّ

 
ا
ه :أول الم( )عليها زينب للسيدة قبٌر  - خاصة بصورة البقيع مقبرة وفي - رةاملنو  املدينة في يوجد ال إنَّ  فكيف السَّ

 )عليهازينب  للسيدة كانت التي املرموقة الشخصية إلى االنتباه مع أحد؟ بذلك يعلم ولم هناك قبرها يكون  أن ُيمكن

الم( . الناس وعند أسرتها، في السَّ
ً
 جميعا

م أسباب هناك كانت فهل
َ
فرض وِحك

َ
 الزهراء فاطمة السيدة والدتها قبر إلى بالنسبة كانت كما قبرها، إخفاء ت

الم عليها)   حقائق هناك أن أم؟ (السَّ
ً
فَيت وأخبارا

َ
 ا؟عن خ

 
ا
ها: تقول  أقوال هناك: ثانيا  وهذا يعارض قول السيد األمين. مصر، إلى أو الشام املدينة إلى من خرجت إنَّ

 

 موجودبقلم: غير 

ن املقال أمكنة مقامات السيدة زينب الم( بيَّ  ،في البالد اإلسالمية والتي كانت من أهمها الشام ومصر )عليه السَّ

 السبب في ذلك إلى اختالف املؤرخين.ُم 
ً
 رجعا

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب السيرة الذاتية لعلي األكبر الم()عليه  بيَّ  وأضاء على مواقفه العظيمة في الطف. ،ته إلى يوم استشهادهدمن وال  السَّ
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 محتوى املوقع: املقاالت، األخبار، الصوتیات واملرئیات، أعالم، ألبوم الصور، وغيرها.

 موجودبقلم: غير 

ن املقال مكانة اإلمام الحسين  الم(بيَّ م)ص عند جده رسول هللا )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
)عليها وأمه فاطمة الزهراء  (ل

الم( الم(، وذكر بعض الروايات الواردة في فضل ومكانة اإلمام الحسين السَّ  ، وذكر مجريات واقعة الطف.)عليه السَّ

 محتوى املوقع: العالم اإلسالمي، الديانات األخرى، مقاالت، صور، فيديو، منوعات، عناوين األخبار، وغيرها.

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب نبذة من  الم(حياة السيدة زينب بيَّ من والدتها وإلى يوم الفاجعة العظيمة وما بعدها ضمن  )عليها السَّ

 ة الفريدة.أتوقف عند كل واحدة منها ليذكر األحداث التي وقعت في تلك املحطة لتتضح عظمة هذه املر  ،محطات

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

 بقلم: قيس العامري 

ن الكاتب عالقة اإلمام الحسين الم( بيَّ  :من خالل عرض مجموعة من األبيات سكينةببنته امللقبة  )عليه السَّ

  حــــــــــــــــــــــــــــــــبنــــــــــــــــــــــــــــــــي أل لعمــــــــــــــــــــــــــــــــرَك أن
ً
 دارا

 

 بهــــــــــــــــــــــا سكينــــــــــــــــــــــة والربـــــــــــــــــــــاب تــــــــــــــــــــــحل 
 

 مــــــــــــــــــــــــالي همـــــــــــــــــــــــا وأبــــــــــــــــــــــــذل جــــــــــــــــــــــــلَّ أحب
 

 ولــــــــــــــــــــــيس لالئمــــــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــــــــا عتـــــــــــــــــــــاب 
 

بأنها لو كانت  عليها وردَّ  ،نت تحضر املجالس وتنشد الشعروأشار إلى التهم امللصقة بها من بني أمية من أنها كا

الم(باملستوى الشعري الذي زعموه ملألت قراطيس املكاتب برثاء أبيها الحسين  ، ولكن واقع الحال أنها لم تكن )عليه السَّ

الم(كذلك، فلم يكن لها إال أبيات قليلة قالتها وهي ترثي أباها  الم(أنها  اجأمالي الزج، فقد ورد في )عليه السَّ  :قالت )عليها السَّ

ـــــــــــــــــه فهــــــــــــــــم قاطـــــــــــــــــع طرقـــــــــــــــــهال ت  عذليـ
 

 فعينــــــــــــــــــــــــه بدمــــــــــــــــــــــــــوع ذرف غـدقـــــــــــــــــــــــــة 
 

 إن الحسيــــــــن غـــــــداة الطــــــــف يرشـــــــقه
 

 ريــــب املنــــون فمــــا أن يخطــــ  الحدقــــة 
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الم( م)عليهاملوقع: فضائل وسيرة أهل البيت  محتوى  الم()عليه ، اإلمام الحسين السَّ الم( م)عليه، شيعة أهل البيت السَّ  ، وغيرها.السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( التي مرَّ بها تطور بناء مرقد اإلمام الحسينالعشر املراحل  الكاتبذكر  تبدأ بعد استشهاد حيث  ،)عليه السَّ

الم()عليه  اإلمام الحسين في الثالث عشر من محرم لسنة إحدى وستين هجرية إلى  املرحلة العاشرة في  السَّ

 للحرمين املطهرين لإلمام 790هـ إلى سنة 740سنة
ً
هـ  حيث جرى التعمير والتطوير وإنجاز البناء املوجود حاليا

الم(الحسين وأبي الفضل العباس  ملغولية املسلمة، ابتداًء من مؤسس بأمر من سالطين الدولة الجالئرية ا )عليهما السَّ

الدولة الشيخ حسن حسين بن أقبغا، ثم السلطان أويس، وثالثهم السلطان حسين ابن الشيخ حسن الكبير ، 

 ورابعهم السلطان أحمد بهادر خان ابن أويس.

 صور، دروس، محاضرات، أخبار، وغيرها.محتوى املوقع: كتب، مقاالت، 

 : السيد محمد رضا الجالليبقلم

ن الكاتب املصائب التي واكبت الم(السيدة زينب  بيَّ الفجيعة،  تهطيلة حياتها وإلى يوم الطف ووقع )عليها السَّ

ورجح أن تكون مصيبة الطف هي التي أودت بحياتها بعد أن عاشت ملدة سنة ونصف بعدها، وأشار إلى تبعيدها 

 حيث مرقدها الشامخ مهوى القلوب املنكسرة.إلى الشام 

الم)ويبقى الحسين، محمد وآل محمد  محتوى املوقع:  ، املنبر الحسيني، وغيرها.(عليهم السَّ

 

 بقلم: غير موجود

ن املقال بشكل مفصل سيرة السيدة زينب  الم(بيَّ من تعيين الشخصية إلى الوفاة ومحل الدفن، مع ذكر  )عليها السَّ

 بعض كماالتها املعنوية.
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 بقلم: غير موجود

الم( ا)عليه في ذكرى وفاة السيدة زينبيذكر الكاتب أن   ،والعاملة الحقيقية ،ةواملضحي ،والصابرة ،املجاهدة السَّ

قوٍل وعمٍل بإخالص وتفاٍن،  عند هذه الشخصية الرسالية الحركية التي أعطت لإلسالم كل ما لديها مننقف 

يات، ومهما مهم معاني الصبر والتضحية والعمل مهما كانت التحدة والحق، لتعلهم على الحقيقلتعلم الناس وتدل

و إحياء الواقع بكل معاني الخير والعدل والحق، والعمل على إصالح م الناس أنَّ دورهم هكانت التضحيات، ولتعل

 في الواقع، ليظهر أثر كل ذلك في حركة اإلنسان 
ً
ومسيرته، في سيره نحو ذات البين، وإعالء كلمة التوحيد ممارسة

الشخصيات، ن يعي ويفهم البعد الرسالي الحقيقي ملثل هذه املطلوب أن نكون بالحد األدنى مملذا ، هللا تعالى

 ليكون ارتباطنا بها ارتباط الهوية واملسار واملصير.

 

 : الشيخ محمد الصفاربقلم

ن الكاتب أنَّ املراد من غربة اإلمام الحسين الم( بيَّ غير املعنى املتداول من الغريب كبعد اإلنسان عن  )عليه السَّ

ما املراد هنا هي غربة القضية، وغربة الشرعية التي حاول الظاملون انتزاعها منه، وغربة  ،بلده ووحدته وضعفه وإنَّ

 النهج الذي جعلوه وراء ظهورهم، وغربة الفكر الذي حاول الرسول 
َّ
م()صل

َّ
، ملسلمينأن يرسخه في ا ى هللا عليه وآله وسل

 ،
ً
، والفتاوى املتتالية طاردة، والحراك اليومي طاردا

ً
، والفكر السائد طاردا

ً
فحين يكون التكوين السياس ي طاردا

. -بل واملجتمع كله  -هنا تكون الغربة ويكون اإلنسان 
ً
 غريبا

 

 بقلم: غير موجود

ن  الم( ا)عليه املقال دور زينببيَّ الم(زينب  منها: ،ضمن عدة محاور  السَّ الم(زينب ، واالختيار الصعب )عليها السَّ  )عليها السَّ

 موكب األسرى في الكوفة.، واالمتداد الحسيني

 

 بقلم: غير موجود

ن املقال  الم(قبس من سيرة الحوراء زينب بيَّ مدرستها  ، منها:في حياتها التعرض لعدة محطات لمن خال )عليها السَّ

 الجهاد الزينبي في مواجهة الطغاة.، و القدوة في العفاف، و العلمية

 

 بقلم: غير موجود

ن املقال أنه يمكن التعرف على شخصية السيدة زينب  الم(بيَّ  لتحديد مالمحها من طريقين: )عليها السَّ

طبها األول 
ُ
الم(: دراسة سيرتها الذاتية وكالمها وخ  .)عليها السَّ

الم(: دراسة كالم املعصومين الثاني الم(زينب  في شأن )عليهم السَّ  ، وكيفية تعاملهم معها.)عليها السَّ

 

 بقلم: غير موجود

ن املقال كيفية إعداد املرأة لعصر الظهور  الم( وذكر أن السيدة زينب ،بيَّ هي مثال املرأة الكاملة في خدمة  )عليها السَّ

 وذكر بعض الجوانب التوحيدية عندها مثل: ،العبوديةلى أعلى مراتب إوالعارفة الربانية التي وصلت  ،اإلسالم
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  العابدةزينب 
ً
 .: لم تترك صالة الليل حتى يوم العاشر ليال

  أحد خيالها قبل ابتالء الوجود كله بيوم عاشوراء. : لم يَر العفيفةزينب 

 فجعلها القدوة للنساء في إعداد املرأة لعصر الظهور. 

 

 بقلم: السيد جعفر مرتض ى العاملي

ن الكاتب اإلجابة على تساؤل حول مكان ضريحي  الم()زينب السيدة اإلمام الحسين و رأس بيَّ : أم عليهما السَّ
ً
ا قائال

الم(بالنسبة للمرقد املوجود في مصر وهل هو مرقد السيدة زينب  ه مرقد السيدة زينب بنت يحيى أم أن )عليها السَّ

ولكل واحد من االتجاهين دالئله وشواهده التي ال يمكن  ،وأخذ ورد بين الباحثين ،املتوج فهو موضع بحث

 تجاهلها أو التقليل من أهميتها.

 مرقد العقيلة زينبولعل أكثر من أوغل في بحث هذه القضية هو الشيخ محمد حسنين السابقي في كتابه 

صها، وفق ما تهيأ له. فيه الذي جمع  الكثير من األقوال والشواهد لكال االتجاهين، وناقشها ومحَّ

الم(وأما بالنسبة ملسجد رأس اإلمام الحسين  الم(فإنَّ الروايات الواردة عن طريق أهل البيت  )عليه السَّ  )عليهم السَّ

الم(نَّ اإلمام زين العابدين أتذكر   أنه، لرأس ودفنه مع الجسدقد أخذ ا )عليه السَّ
ً
 كما أنَّ الظاهر من النصوص أيضا

 .قد طيف بالرأس الشريف في البالد

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب أن الحسين الم( بيَّ قد فتح لنا باب الثورة على الواقع الفاسد وهذا من أسس االستفادة من  )عليه السَّ

فكيف نستفيد من هذه الذكرى حتى نبقى معها كما هي  ،رالتقادي نستذكرها كل سنة على أقلثورته املباركة التي 

 إيحاءاتها املتنوعة؟ النحيأو ننطلق بها 

 واقترح لتفعيل هذا املبدأ في الوقت الحاضر أمرين: 

 في الخط ألول ا
ً
 ثائرا

ً
: أما في واقعنا الحاضر وفي ظروفنا املعاصرة فالبد أن يكون كل واحد منا مشروعا

 والحركة واملعاناة.

: أما حركية الثورة في الفعل وشرعية التغيير في النهج فقد نحتاج إلى دراسة ظروف واقعنا العملي الثاني  

 القضية فينا.لنخطط ونعرف كيف نواجه التحدي وكيف تنتصر 

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب مالمح زينب الكبرى  الم( ا)عليه بيَّ والتي تكشف عن  ،من كلماتها الخالدة في قصري الكوفة والشام السَّ

عمق شخصيتها وكمال نفسها وتمام معرفتها، ومن تلك املالمح التي رصدها الكاتب: الشجاعة، الفصاحة 

 .مام، فضح حقيقة الحكم األموي والبالغة، الحياء والعفة، معرفة اإل 

 

 بقلم: غير موجود

الم( ا)عليه التي قيلت في حق السيدة زينببعض األقوال الكاتب ذكر   :ازلتها وعظم شأنها، وكان منهنوالتي تبين م السَّ
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 ثتني عقيلُتنا زينب بنت علي.ث عنها قال: حدَّ اس، إذا تحدَّ عب ابن 

 يم األسديب بشير
َ
ما تنطق عن لسان أمير املؤمنين ن ُحذ

ّ
 أنطَق منها، كأن

ً
ِفرة

َ
فرغ عنه. الم()عليه السَّ : لم أَر خ

ُ
 وت

 وكان الناس يرجعون إليها في الحالل والحرام (المعليه السَّ )نيابة خاصة عن الحسين  الصدوق: كانت لها الشيخ ،

 .(المعليه السَّ )حتى برئ زين العابدين 

  عاقلة لبيبة جزلة.األثيرابن 
ً
 : كانت زينب امرأة

 

 د. سالم حميد بقلم:

 م، معرِّ 1802نيسان  22كربالء في يوم  ىذكر الكاتب وقائع الهجوم الشرس التكفيري عل
ً
بن االكاتب بقول ضا

في  - الرسمية -رة امللك عبد العزيز ئالذي نشرته دا عنوان املجد في تاريخ نجدفي كتابه  الذي جاء بشر الوهابي

وهدموا القبة املوضوعة بزعم  الوهابيون في غزوتهم تلك، بقوله:بما صنعه م، وقد افتخر 1982الرياض سنة 

التي وضعوها على القبر  -يعني الوثن- وأخذوا النصبية ،من اعتقد فيها قبر الحسين وأخذوا ما في القبة وما حولها

للباس وأخذوا جميع ما وجدوا في البلد من األموال والسالح وا ،وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت والجواهر

ولم يلبثوا فيها إال ضحوة  ،والفرش والذهب والفضة واملصاحف الثمينة وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر

 .وقتل من أهلها قريب ألفا رجل ،وخرجوا منها قرب الظهر

 

 بقلم: غير موجود

ن املقال مكان واالختالف املوجود في كتب القوم حول اسمه بين  )رضوان هللا عليه( يجابر بن الحارث السلمانة بيَّ

الم( وهو ممن اشترك في حركة مسلم .وحيان ،وجنادة ،حباب  وحاول الحر ،وتوجه بعدها إلى كربالء )عليه السَّ

 وكان ممن اشترك في الحملة األولى واستشهد فيها. ،لكنه لم يفلح منعه الرياحي

 

 بقلم: غيرموجود

هللا بن  وهي زوجة عبد )رضوان هللا عليها(وهي أم وهب بنت عبد املقال في بيان نبذة عن شهيدة في معركة الطف 

 بن قاسط من بني عليم.عمير الكلبي سيدة من النمر 

الم( أخبر عبد هللا بن عمير زوجته أم وهب بعزمه على املسير إلى اإلمام الحسين أصبت  :فقالت له )عليه السَّ

 فأقام معه.
ً
 حتى أتى حسينا

ً
 أصاب هللا بك أرشد أمورك افعل واخرجني معك، فخرج بها ليال

 لك الجنةوخرجت إلى زوجها بعد أن استشهد حتى جلست عند رأسه تمس
ً
فقال ، ح عنه التراب وتقول: هنيئا

 شمر بن ذي الجوشن لغالم يسمى رستم: اضرب رأسها بالعمود، فضرب رأسها فشدخه فماتت مكانها.

 

 بقلم: غير موجود

، ذكر في الزيارة )رضوان هللا عليه( جبلة بن علي الشيبانيوهو  املقال في بيان نبذة عن شهيد في معركة الطف

 من شجعان أهل الكوفة، شوب في عداد قتلى الحملة األولىآوذكره ابن شهر 
ً
قام مع مسلم  ،كان جبلة شجاعا

الم( ، ثم جاء إلى اإلمام الحسين  )عليه السَّ
ً
الم(أوال . )عليه السَّ

ً
 ثانيا
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 بقلم: غيرموجود

ن املقال سيرة ونسب ومواقف هاني بن  وكان يركب في  ،شيخ مراد وزعيمها )رضوان هللا عليه( بن نمرانة عرو بيَّ

 لف دارع.أحالفها من كندة وغيرها كان في ثالثين أجابتها أفإذا  ،الف راجلآالف دارع وثمانية آربعة أ

 ممن أدرك النبي أنه ومن سيرته 
ً
 جليال

ً
ى هللا عليه و كان صحابيا

َّ
م(آ)صل

َّ
بوه عروة كذلك أوكان  ،وسمع حديثه له وسل

 
ً
 جليال

ً
الم(وكان هاني وأبوه من وجوه الشيعة املخلصين املتفانين في حب علي بن أبي طالب ، صحابيا  ،)عليه السَّ

 .الجمل وصفين والنهروانوحضروا حروبه الثالث 

الم(آوى مسلم بن عقيل  الم(وترحم عليه الحسين  ،ونصره واستشهد معه )عليه السَّ عندما وصل إليه خبر  )عليه السَّ

.، و رحمة هللا عليهماجعل يقول: و  همااستشهاد
ً
 ردد ذلك مرارا

الم( م)عليهاألخبار، املقاالت، تحقيقات، تاريخ األئمة  محتوى املوقع:  ، وغيرها.السَّ

الم)هاي حضرت زينب  ى: القاب وويژگتحت عنوان -1  (عليها السَّ

 بقلم: محمد عابدي

الم( ا)عليهزينب  ةتعرض الباحث إلى جملة من كنى السيد وألقابها، وذكر أن هذه الكنى واأللقاب تدل على  السَّ

الم( ا)عليهصفات بارزة عند السيدة زينب  وذكر بعض  ،ثم ذكر جملة من الكنى واأللقاب وقام بشرحها، السَّ

 الشواهد التي تدل عليها كالعبادة والعلم واستجابة الدعاء، وأنها املعصومة واملوثقة والصديقة واألمينة.

الم( از دل زینب عنوان: وایتحت  -2  )عليها السَّ

 بقلم: غير موجود

 :في املنام وسأله عن قوله (ل هللا تعالى فرجه)عجَّ تحدث الكاتب حول قصة الخطيب الذي رأى اإلمام الحجة 

 ُموِع ْیك َبَدَل الدُّ
َ
ْبِکَينَّ َعل

َ َ
 وَمَساًء، َوأل

ً
ك َصَباحا ُدَبنَّ

ْ
ن
َ َ
أل

َ
 ف

ً
 أويس َدما

ً
؟ ويعدد الخطيب له الخطيب على من تبكي دما

الم( ا)عليه سر السيدة زينبأنه يبكي على أثم يصرح اإلمام  ،ال :يقول اإلمام كلإلمام املصائب وفي كل ذل  .السَّ

الم(ثم تعرض إلى بعض حاالت السبي والسلب والنهب لحرم الحسين   .)عليه السَّ

الم( ما)عليهوذكر كنموذج سبي فاطمة بنت الحسين   بيات الشعر املناسبة للمصاب.أوذكر بعض  ،السَّ
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الم(ویژگيهای امام حسين  :عنوانتحت  -3  در زیارت اربعين )عليه السَّ

 : عبدالکریم پاک نیا تبریزی بقلم

الم(تعرض الباحث إلى خصال اإلمام الحسين  ن أوذكر  ،التي يمكن استفادتها من مقاطع زيارة األربعين )عليه السَّ

 :تلك الخصال هي

 العبودية هلل تعالى. 

 الصبر على البالء. 

  ن هللا تعالى سيذل أو  ،نقاذه من الجهالة وحيرة الضاللةإصالح املجتمع و إالتضحية بالنفس والنفيس ألجل

 .معداءه ويخذلهأ

 ، األخبار، مرئيات، صوتيات، وغيرها.االستفتاءاتمقاالت،  محتوى املوقع:

 یزید جایز است؟لعن معاویه و آیا سب و  :تحت عنوان -1

 بقلم: غير موجود

  الكاتبتعرض 
ً
دعى ابل قد  ،عند أهل السنة في البداية إلى أن من سب أو لعن الصحابة املؤمنين ليس كافرا

 والفسق غير الكفربعضهم اإلجماع على ذلك، نعم يعد الساب أو 
ً
 .الالعن فاسقا

 على منابر املسلمين؟ 
ً
 للذين يحكمون بكفر من سب الصحابة أو لعنهم ألم يلعن معاوية عليا

ً
ثم طرح سؤاال

الم(واإلمام علي  أحد الصحابة بل أفضلهم، فلماذا ال تحكمون بكفر معاوية؟ وملاذا ال تحكمون بكفر  )عليه السَّ

 )ص يزيد؟ الذي قتل ابن بنت رسول هللا
َّ
م(ى هللا عليه وآله و ل

َّ
  سل

ً
 وعدوانا

ً
 )صوقتل خيرة صحابة رسول هللا  ،ظلما

َّ
ى هللا عليه ل

م(
َّ
 وآله وسل

ً
 متعمدا

ً
 .، وقد لعن هللا تعالى من قتل مؤمنا

ثم تعرض الباحث إلى مسألة سب معاوية ويزيد، وذكر أن بعض علماء أهل السنة يحرمون سب معاوية ويزيد 

 الرد عليهم. كي ال يتجرأ الناس على سب الخلفاء، وأخذ في

الم(چگونگی تولد امام حسين  :تحت عنوان -2  )علیه السَّ

 بقلم: غيرموجود

الم( إلى قصة والدة اإلمام الحسين كاتبتعرض ال الم(التي رويت عن أبي خديجة عن اإلمام الصادق  )عليه السَّ  )عليه السَّ

م()صخبار جبرئيل لرسول هللا إحيث اشتملت على 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
بأن هذا املولود سيقتل، ولكن هللا يعوضكم عن  ل

م()ص فرض ي رسول هللا ،ذلك بأن يجعل في نسله اإلمامة والوصاية
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( ا)عليهوفاطمة الزهراء  ل  بذلك. السَّ
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الم( ا)عليه زينب حضرت :تحت عنوان -3 الم( ياشبه الناس به عل السَّ  )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( ما)عليهبأبيها اإلمام علي  إلى شبه السيدة زينب كاتبتعرض ال  وفصاحتها وبالغتها،  ،بكالمها وخطابها السَّ

الم(وقد ورد هذا املعنى في التاريخ حيث روى من سمع خطبتها أن خطابها يشبه خطاب أمير املؤمنين  من  )عليه السَّ

الم( حيث البالغة والفصاحة، وأن صوتها كصوت أمير املؤمنين  )عليه السَّ
ً
حول الصبر والتحمل  ، وتحدث أيضا

كما أشار إلى الدور التبليغي الذي لواله ملا تحققت  ،ا هذه املرأة العظيمةوالعلم والعصمة التي كانت تتحلى به

الم( ا)عليه ثم تعرض إلى الحوار الذي جرى بينها وبين ابن زياد، وأن السيدة زينب، أهداف كربالء قد بدأت برسالتها  السَّ

 عادها عن املدينة إلى الشام.بعد يوم عاشوراء، وقامت باملهمة خير قيام، ومن هنا خاف بنو أمية وقاموا بإب

الم() اصغر ىوالدت تا شهادت حضرت عل :عنوانتحت  -4  عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( ما)عليهابن اإلمام الحسين  علي األصغرو أعبد هللا الرضيع  قضية إلى كاتبتعرض ال من حين والدته حتى  السَّ

 مرؤ القيس بن عدي.امه الرباب بنت أ ،للهجرة 60نه ولد في العاشر من رجب أوذكر  ،شهادته يوم العاشر من املحرم

الم(ویژگی های اخالقی ورفتاری امام حسين  :عنوانتحت  -5  )عليه السَّ

 موجودبقلم: غير 

الم(خالقيات اإلمام الحسين أإلى سلوك و  كاتبتعرض ال  :فتحدث عن ،)عليه السَّ

الم( حسانهإو سخائه  الم( شجاعته وتحمله، للفقراء واملحتاجين )عليه السَّ الم( ثباته واستقامته، )عليه السَّ  .)عليه السَّ

 والعفو والسماحة. ،والتواضع والرحمة ،وعيادة املرض ى ،املحتاجينحوائج كما تحدث عن باقي الصفات كقضاء 

گلپايگانيال
 

 

 

 األخبار، املناسبات، االستفتاءات، وغيرها. محتوى املوقع:

 عنوان: قهرمان عرصه صبر وشهامتتحت 

 الصافي الگلپايگانيالشيخ بقلم: 

الم( ا)عليهصافي الگلپايگاني حول مناقب العقيلة زينب الالبحث عبارة عن مقال للشيخ هذا  بمناسبة  السَّ

 حيث تحدث عن هذه الشخصية التي تحمل صفات ،وفاتها
ً
، التحمل واالستقامة، الصبر والشهامة :من قبيل ا

ضرورة التأس ي بهذه أكد على و ، الحجاب والعفاف، يمان والعلم واملعرفةاإل ، الشجاعة والبالغة والفصاحة

  املرأة
ً
الم( ا)عليهللسيدة زينب  يةبيات شعر أونساًء، وذكر عدة  العظيمة، واالقتداء بها رجاال  .السَّ
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 غيرها.و السؤال والجواب، العرفان، الوهابية، املسيحية، املكتبة،  محتوى املوقع:

 ی عاشورا نشانه شادیست یا اندوه؟ روزه :تحت عنوان

 موجود بقلم: غير

وليس فيه داللة على الفرح  ن صيام يوم عاشوراء أقرب للحزن أ ح الباحث شبهة للوهابية مضمونها:طر 

 .، ولذا حرم هللا تعالى الصيام في أيام األعيادوالسرور

 له، إالصيام هو شكر للنعمة اإللهية، فأن  :عن هذه الشبهةوأجاب 
ً
ذا أنعم هللا على عبد صام العبد شكرا

 
ً
يام شرع ألجل حيث ذكروا أن الص وقد ورد هذا املعنى في روايات الفريقين، وقد قال بذلك علماء الفريقين أيضا

 .شكر النعم اإللهية

 للمسلمين عيد الغدير، ومنها يوموقد وردت الروايات في صيام بعض األعياد منها 
ً
 .الجمعة الذي يعد عيدا

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

الم(روایت از امام کاظم  ۳ :تحت عنوان -1 الم(در مورد امام حسين  )عليه السَّ  )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم(إلى أن اإلمام الكاظم  الكاتبتعرض  الم( م)عليه املعصومين كسائر األئمة )عليه السَّ كان يوص ي  السَّ

الم( وأورد ثالث روايات عن اإلمام الكاظم ،الشيعة بالحفاظ على الشعائر الحسينية بشأن  )عليه السَّ

الم( اإلمام الحسين  :)عليه السَّ

 حول غفران الذنوب رواية. 

  بشأن التربة الحسينيةرواية. 

 الم( ة من طين قبر أبي عبد هللامنها سبح وذكر، حول الخصال التي ينبغي للشيعي التحلي بها رواية  .)عليه السَّ

الم(آیا امام علی  :تحت عنوان -2 الم(به حضرت عباس  )عليه السَّ  ؟سفارش کردند که مواظب تشنگی برادرشان باشند )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( ما)عليه وصية اإلمام علي للعباس لرواية تعرض الكاتب الم(برفع عطش الحسين  السَّ في طفولته،  )عليه السَّ

 اعلى عدم صحة هذا الخبر هو أن أب وذكر في هذا املجال أن من جملة الشواهد التي تدل ،ودرس توثيق هذا الخبر

الم(الفضل العباس  الم(، وكان اإلمام الحسين ه26أو  ه25قد ولد سنة  )عليه السَّ  له من العمر  )عليه السَّ
ً
سنة  23شابا

 حينها، ويستنتج من خالل ذلك عدم صحة هذا الخبر.
ً
 تقريبا
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الم(آیا امام محمد باقر  :تحت عنوان -3  در کربال حضور داشتند؟ )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

 اإلمام الحسين واإلمام السجاد واإلمام الباقر :وذكر أنهم ثالثة ،املقال يدرس عدد األئمة الذين شهدوا كربالء

الم( م)عليه الم( ما)عليه ثم ذكر الشواهد التي تثبت حضور اإلمام السجاد واإلمام الباقر ،السَّ  .السَّ

الم(أما حضور اإلمام السجاد   .فهو من األحداث التاريخية التي اتفق عليها أصحاب التاريخ والسير )عليه السَّ

الم(وأما حضور اإلمام الباقر  فهو مما ذكره املؤرخون وأكدوه، وتوجد روايات كثيرة تدل على  )عليه السَّ

ومنها ما يدل على أنه شهد كربالء، ولكن لم  ه، 57فمنها ما دل على أن والدته في سنة  ،حضوره كربالء

 ذكره املؤرخون لصغر سنه.ي

 بررس ى عزاداری از نگاه درون دینى وبرون دینى :تحت عنوان -4

 بقلم: اجالل زهرا

ثبت أن العزاء ال يختص بمن يدين أومن خالل هذا الدليل  ،قام الباحث بدراسة العزاء من ناحية عقلية

 دينه إذا فقد عزيز  نسان بقطع النظر عنإبدين، فكل 
ً
على فراقه، فهذه نظرة إلى  ىله أو شخصية عظيمة بك ا

 .العزاء بقطع النظر عن الدين

، كما قام بدراسته على ثم تعرض إلى العزاء من نظرة دينية، وذكر أن العزاء أحد مظاهر وجوب شكر املنعم

الم م)عليه ن والسنة، ثم تعرض إلى روايات أهل البيتآأساس القر   التي حثت على العزاء. (السَّ

الم)زینب  :تحت عنوان -5  راز ماندگاری عاشورا (عليها السَّ

 بقلم: م. خلیلی پور 

الم( ا)عليهتعرض الباحث إلى والدة السيدة زينب   ،فأشار إلى معالم التوحيد في صغرها ،وسيرتها السَّ

م)ص رسول هللا تها وفسرهاأوكذا الرؤيا التي ر 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
بفقدان أمها وأبيها وأخويها الحسن  (ل

الم( م)عليه والحسين الم( ا)عليهوذكر أن معرفة شخصية السيدة زينب ، السَّ  ،منوطة بدراسة البيئة املحيطة بها السَّ

الم( فهي عاشت إلى جنب أمير املؤمنين في أكثر مراحل حياته، ثم صلح اإلمام الحسن وثورة اإلمام الحسين  )عليه السَّ

الم( ما)عليه اشتراط السيدة زينب ة حداث، ثم تناول التحريف في قضي، وقد أدت ما عليها من تكليف تجاه هذه األ السَّ

الم( ا)عليه الم( على زوجها أنها تكون مع الحسين السَّ  .ين ما كانأ )عليه السَّ

 سه روش خواندن زیارت عاشورا :عنوانتحت  -6

 : ر.جعفری بقلم

وهي القراءة املشهورة التي تقرأ بشكل  األولى: :ةنها ثالثأوذكر  ،تعرض الباحث إلى طرق قراءة زيارة عاشوراء

اللهم  :ن يصل إلى قولهأن يقرأ الزيارة وبعد أوهي  ،: وهي املختصرةالثانية، ويلعن مائة مرة بشكل مكرر  ،كامل

 
ً
 تسع يكرره العنهم جميعا

ً
  ..السالم على الحسين وعلى علي بن الحسينوحينما يصل إلى مقطع ، مرة ينعسوت ا

 يكرره تسع
ً
 ،لعن كذاااللهم  :يقول بعد قراءة مقطع اللعن نأوهي  ،: وهي الزيارة السريعةالثالثة، مرة ينوتسع ا
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 تسع
ً
 تسع :يقول   السالم عليك يا أبا عبد هللا..وكذلك عندما يصل إلى مقطع  ،وتسعين مرة ا

ً
 وتسعين مرة. ا

 يالهادبن محمد  يعن علوقد نقل هذه الطرق في القراءة عن كتاب شفاء الصدور في زيارة العاشور، مروية 

الم( وراء نه قال: أ )عليه السَّ
ُ
ْعَن ِزياَرة عاش

َ
َرأ ل

َ
ة کان َمْن ق  َوِتْسعيَن َمرَّ

ً
 ِتْسعا

ً
َعْنُهْم َجميعا

ْ
ُهمَّ ال

ّ
مَّ قاَل: الل

ُ
ة واِحَدة ث َمرَّ

ة َرأه ِمائة َمرَّ
َ
َمْن ق

َ
ة واِحَد  ،ک َرأ َسالَمها َمرَّ

َ
ی َعِل  ةَوَمْن ق

َ
ُحَسيِن، َو َعل

ْ
ی ال

َ
الُم َعل مَّ قاَل: السَّ

ُ
ی يِّ ث

َ
ُحَسيِن، َو َعل

ْ
  ْبِن ال

َ
ْوالِد أ

ُحَسيِن، 
ْ
ی ال

َ
 و َعل

َ
ُحَسيِن أ

ْ
َرأ مأئة تامَّ  ،ْصحاِب ال

َ
َمْن ق

َ
ة کاَن ک  َوِتْسعيَن َمرَّ

ً
 ِمْن  ةِتْسعا

َ
ِلِهما أ ی آِخِرِهماإوَّ

َ
 .ل

الم() سه مقبره منتسب به حضرت زینب :عنوانتحت  -7  عليها السَّ

 : مرضیه محمدزادهبقلم

الم( ا)عليهدراسة حول مقامات السيدة زينب  ةالباحث تتناول ن قبرها أحيث ذكر جماعة ها، واختالف املؤرخين في السَّ

 تن قبرها في البقيع، ثم قامأخرون آوذكر  ،ن قبرها في القاهرة عاصمة مصرأوذكر جماعة ، في ضواحي دمشق

الم( ا)عليهخبار التي تدل على سفر السيدة زينب بدراسة األ  كما  ،خبار التي تدل على سفرها إلى الشامإلى مصر، واأل  السَّ

 ا)عليهن قبر السيدة زينب أ تبقاءها في املدينة، وذكر  تخبار التي تدل على عدم سفرها من املدينة ورجحاأل  تدرس

الم(  التحديد. هن لم يعرف قبرها على وجإغير معروف كقبر أمها، ومن الضروري السير على نهجها، و  السَّ

الم( ر حضرت اباالفضل العباساستاد همایی برای تاریخ ضریح مطه قصیدهتحت عنوان:  -8  )عليه السَّ

 : جواد هاشمىبقلم

 بي الفضل العباسأبياتها على ضريح أحول قصيدة شعرية باللغة الفارسية قد نقش بعض  الكاتبتحدث 

الم( بيات أشير في أوقد  ،صفهان بأمر من السيد محسن الحكيمإالذي تم صنعه من قبل ذوي الخبرة في  )عليه السَّ

شمس ي، وهذه القصيدة هي  1343قمري وسنة  1384الشعر املنقوشة على الضريح إلى تاريخ صنع الضريح، وهو 

 ديب األستاذ جالل الدين همايي.بداعات األ إمن 

الم( ما)عليه ميزان اختالف سن حضرت عباس با امام حسين :عنوانتحت  -9  السَّ

 بقلم: غير موجود

 
ً
الم( ما)عليهبي الفضل العباس وعمر اإلمام الحسين أما هو الفرق بين عمر  :وهو طرح الباحث تساؤال وألجل  ؟السَّ

الم(بحث حول تاريخ زواج اإلمام علي التساؤل اإلجابة على هذا  الم( ا)عليه بأم البنين )عليه السَّ وذكر بعد البحث أن  ،السَّ

الم(الفارق بين عمر أبي الفضل العباس واإلمام الحسين   .سنة 23 )عليهما السَّ





 





 

 
ً
اإلعالم املرئي املتمثل بالقنوات الفضائية أصبح اليوم ذا تأثير واضح بقضايا العصر ومشاكله، لكونه سالحا

 في جبهات الثقافة، ومعارك الفكر والتوجيه الديني، وذلك من خالل نقل وعرض وطرح األحداث واألفكار 
ً
متقدما

ن أو دفعها عنه  بطريقةواملعارف  نة ُبغية التأثير على عقول الجماهير، واتجاهاتهم وميولهم، وجذبها نحو أمر معيَّ معيَّ

بعها كل قناة فضائية وما تتبناه من رؤى ومبادئ تسير عليها.
َّ
 وفق سياسة تت

من القنوات والقضية الحسينية هي األخرى غير مستثناة من هذا النهج السائد، وقد تم متابعة مجموعة 

الم( الفضائية، تناولت قضية اإلمام الحسين  ، ورصدنا منها ما يلي:)عليه السَّ

 .نبذة عنها: هي قناة فضائية شيعية تعنى باألمور الدينية والعقائدية واالجتماعية

بأحد  لقاءفقرات البرنامج وتخلل  ،بالنيابة ما بين الحرمين ملشاهدي القناةزيارة عرض لل عن عبارة البرنامج

وذكر الشيخ في  ،عالم الحسينيسأله مقدم البرنامج عن اإل فملنس ي، الشيخ محمد اوهو  من دولة البحرين الزوار

ليس للشيعة  الم(السَّ )عليه ن الحسين أونحن بدورنا نبين للعالم  ،هو السلطة الرابعة عالماإل معرض اإلجابة أن 

 صالح للبشرية عامة.إوهو سفينة  ،جمعأفقط بل هو للعالم 

 وذكر 
ً
فالبد  ،كبر هي تعاليمه وأهدافهاألالباقي وهو  والجزء ههي جزء من الم()عليه السَّ ن مصيبة الحسين أ أيضا

 عالم الشيعي.هذا الجزء على عاتق القنوات واإل  ن يكون أ

ة إلثارة  نبذة عنها: هي قناة فضائية ذات طابع سلفي وهابي، برامجها جدليَّ

األحقاد الطائفية وتأجيج الصراعات، وهي موجهة بشكل أساس ي ضد املذهب 

 اإلمامي من خالل كيل التهم واالفتراءات.

 

 لزهير الدرورة وهو يفسر ا 
ً
الم( لتين والزيتون بالحسن والحسينيعرض البرنامج مقطعا والطور بعلي  )عليهما السَّ

الم( ِميِن  )عليه السَّ
َ ْ
ِد األ

َ
َبل
ْ
ا ال

َ
م)بالنبي  3:التينَوَهذ

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .(صل

ْنُهْم : عليه بقوله تعالى وعلقوا ِريٌق ّمِ
َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
ْم َوق

ُ
ك
َ
 ل
ْ
ن ُيْؤِمُنوا

َ
َمُعوَن أ

ْ
َتط

َ
ف
َ
ُه ِمن أ

َ
ون

ُ
مَّ ُيَحّرِف

ُ
ِ ث

ّ
َم اّلل

َ
ال

َ
َيْسَمُعوَن ك

ُمون 
َ
وُه َوُهْم َيْعل

ُ
ل
َ
 .75البقرة: َبْعِد َما َعق

  

  ملرتض ى القزويني 
ً
الم(ن يلزموا قبر الحسين على أ فيه حث الناسييعرض البرنامج مقطعا ن يدعوه أو  )عليه السَّ

 ويستغيثوا به.

ِقَياَمِة َوُهْم َعن : وعلقوا عليه بقوله تعالى
ْ
ى َيوِم ال

َ
ُه ِإل

َ
 َيْسَتِجيُب ل

َّ
ِ َمن ال

َّ
ن َيْدُعو ِمن ُدوِن اّلل َضلُّ ِممَّ

َ
َوَمْن أ

ون 
ُ
اِفل

َ
 .5األحقاف: ُدَعاِئِهْم غ

  لهشام البطاط يذكر فيه 
ً
الم()عليه من زار الحسين أن يعرض البرنامج مقطعا  كمن زار هللا في عرشه. السَّ

نه من فعل اليهود أوذكر  ،اإلسالم ذلكم : لم يأت اإلسالم بتعظيم القبور وشد الرحال لها بل حرَّ وعلقوا عليه
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ال تتخذوا قال: أنه بي عبد هللا أعن ف، ذا ثابت عند الشيعة والسنةهو  ،ولعنهم وذمهم على هذا الفعل ،والنصارى 

 فقبري قبلة وال مسجد
ً
، وسائل الشيعة 1:128من ال يحضره الفقيه  نبيائهم مساجدأ لعن اليهود حيث اتخذوا قبور ن هللاإا

وسائل الشيعة ، م القبور وكسر الصور دبعثني رسول هللا في ه :مير املؤمنينأقال قال: أنه بي عبد هللا أوعن  2:886

 عرشه؟فكيف يشبه املعمم زيارة قبر الحسين بزيارة هللا في  2:80

 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه 
ً
 فهذا هو التوحيد. ،حسين يا :إذا قلت أنه يعرض البرنامج مقطعا

 فما هو الشرك؟وعلقوا عليه
ً
 ثم  : إذا كان دعاء غير هللا تعالى فيما ال يقدر عليه إال هللا توحيدا

ُ
 :لي قوله تعالىت

 ُهْم  َيُضرُّ
َ
ِ َما ال

ّ
ُم ِفي  َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اّلل

َ
 َيْعل

َ
َ ِبَما ال

ّ
ُئوَن اّلل َنّبِ

ُ
ت
َ
ْل أ

ُ
ِ ق

ّ
ا ِعنَد اّلل

َ
ن
ُ
َعاؤ

َ
ف

ُ
وَن َهـُؤالء ش

ُ
ُعُهْم َوَيُقول

َ
 َينف

َ
َوال

ون 
ُ
ِرك

ْ
ا ُيش ى َعمَّ

َ
َعال

َ
ُه َوت

َ
ْرِض ُسْبَحان

َ
 ِفي األ

َ
َماَواِت َوال  .18يونس: السَّ

  

  
ً
الم( ن السيدة فاطمة الزهراءأ الفالي يذكر فيه باقر ملحمديعرض البرنامج مقطعا ر الشاي في تحض )عليها السَّ

 املجالس الحسينية.

اِسِقين: وعلقوا عليه بقوله تعالى
َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .54الزخرف: ف

  لحسين املطوع يذكر فيه 
ً
الم( على الحسين تباكىو أن من بكى أيعرض البرنامج مقطعا  وجبت له الجنة. )عليه السَّ

هكذا  ،للناس يمان والعمل الصالح الخالص هلل بالتباكي والتظاهر بالبكاء رياءً : يريدون استبدال اإل وعلقوا عليه

خلصين لربهم مقوا بن الجنة لن تكون إال للمؤمنين املوحدين الذين أما ربنا أخبرنا أو  ،لى الجنة عند املعممينإتصل 

 ، يعبدونه طوال حياتهم
ُ
م : لي قوله تعالىثم ت

ُ
ْبِلك

َ
 ِمن ق

ْ
ْوا

َ
ل
َ
ِذيَن خ

َّ
ُل ال

َ
ث م مَّ

ُ
ِتك

ْ
ا َيأ

َّ َ
 َومل

َ
ة َجنَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ْدخ

َ
ن ت

َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
أ

ِذيَن 
َّ
ُسوُل َوال ى َيُقوَل الرَّ  َحتَّ

ْ
وا

ُ
ِزل
ْ
اء َوُزل رَّ َساء َوالضَّ

ْ
َبأ
ْ
ْتُهُم ال سَّ ِريبمَّ

َ
ِ ق

ّ
ْصَر اّلل

َ
ال ِإنَّ ن

َ
ِ أ

ّ
ْصُر اّلل

َ
 َمَعُه َمَتى ن

ْ
 .214البقرة: آَمُنوا

 لعلي السماوي يذكر فيه 
ً
الم( ن الحسينأ يعرض البرنامج مقطعا إلى عرصاتها  يوم القيامةقيام قبل يأتي  )عليه السَّ

ص خدامه ِ
ّ
 .أحد من خدامهبعشرين سنة لكيال تقوم القيامة وفي األرض  ليخل

ْم َوَما : وعلقوا عليه بقوله تعالى
ُ
ُهوِرك

ُ
ْم َوَراء ظ

ُ
َناك

ْ
ل وَّ

َ
ا خ ُتم مَّ

ْ
َرك

َ
ٍة َوت َل َمرَّ وَّ

َ
ْم أ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
َما خ

َ
َراَدى ك

ُ
ا ف

َ
ْد ِجْئُتُمون

َ
ق
َ
َول

ْم وَ 
ُ
َع َبْيَنك

َّ
ط

َ
ق د تَّ

َ
ق
َ
اء ل

َ
َرك

ُ
ْم ش

ُ
ُهْم ِفيك نَّ

َ
ِذيَن َزَعْمُتْم أ

َّ
ُم ال

ُ
َعاءك

َ
ف

ُ
ْم ش

ُ
َرى َمَعك

َ
ْزُعُمون ن

َ
نُتْم ت

ُ
ا ك م مَّ

ُ
 .94األنعام: َضلَّ َعنك

 ملحمود املشعشعي يذكر فيه 
ً
 أ يعرض البرنامج مقطعا

ً
الم(ن عليا وقاتل  ،شق قبره بعد موته وصعد منه )عليه السَّ

 في كربالء. الم()عليه السَّ ابنه الحسين  عم

اُعوهُ : وعلقوا عليه بقوله تعالى
َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
اِسِقين ف

َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك  .54الزخرف: ِإنَّ

  يعرض البرنامج 
ً
 صوتي مقطعا

ً
الم(ن األنبياء أ يذكر فيهصطفى املدرس ي مل ا  يستأذنون لزيارة الحسين )عليهم السَّ

الم(  فال يؤذن لهم إال ليلة الخامس عشر من رمضان. )عليه السَّ

ِري : وعلقوا عليه بقوله تعالى
َ
َما َيْفت اِذُبون  ِإنَّ

َ
ك
ْ
ْولـِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك
ْ
 .105النحل: ال

  لحافظ الحداد يذكر فيه 
ً
الم(ن زائر الحسين أيعرض البرنامج مقطعا يغفر له ما تقدم من ذنبه وما  )عليه السَّ

 وينال الشفاعة في الدنيا واآلخرة. ،تأخر
ً
 ويتقبل شفاعته لسبعين مذنبا

ال زيارة الحسين حتى ن يفعلوا ما يشاؤون وليس عليهم إبأهكذا يربي املعممون عوام الشيعة : وعلقوا عليه

 ، تغفر ذنوبهم
ُ
ِقَياَمِة  :لي قوله تعالىثم ت

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة
َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ
ْ
وا

ُ
 َساء ِلَيْحِمل

َ
ال
َ
ٍم أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
َوِمْن أ

 .25النحل: َما َيِزُرون 
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 يعرض البرنامج مقطع 
ً
ع عن مقبرة شيعية ن العذاب رفأذكر حد الخطباء أ يذكر فيه أنحافظ الحداد ل ا

الم( مام الحسيننتيجة زيارة اإل   حد املوتى فيها.أل  )عليه السَّ

 عليه.ولم يعلق 

  

  لرضوان درويش يذكر فيهالبرنامج يعرض 
ً
الم( ن نور الحسينأ مقطعا  وروحه مخلوقة من ذات هللا. )عليه السَّ

َعاِم : وعلقوا عليه بقوله تعالى
ْ
ن
َ
ْزَواًجا َوِمَن األ

َ
ْم أ

ُ
نُفِسك

َ
ْن أ م ّمِ

ُ
ك
َ
ْرِض َجَعَل ل

َ
َماَواِت َواأل اِطُر السَّ

َ
ْزَواًجا ف

َ
أ

ِميُع الَبِصير ْيٌء َوُهَو السَّ
َ

ِلِه ش 
ْ
ِمث

َ
ْيَس ك

َ
ْم ِفيِه ل

ُ
ك
ُ
َرؤ

ْ
 .11الشورى: َيذ

  

 يعرض البرنامج مقطع 
ً
الم(  لحسيناول زائر زار أن أ يذكر فيهبراهيمي جواد اإل ل ا  .عزَّ وجل هو هللا)عليه السَّ

ِبيًرا: تعالىوعلقوا عليه بقوله 
َ
ا ك وًّ

ُ
وَن ُعل

ُ
ا َيُقول ى َعمَّ

َ
َعال

َ
ُه َوت

َ
 .43اإلسراء: ُسْبَحان

 

 يعرض البرنامج مقطع
ً
الم( ن من زار الحسينأ يذكر فيهحافظ الحداد ل ا من تبارك وتعالى سيكلمه هللا  )عليه السَّ

 .فوق عرشه

ا َيِصُفون : تعالىوعلقوا عليه بقوله  َعْرِش َعمَّ
ْ
ْرِض َرّبِ ال

َ
َماَواِت َواأل َعُبوا   ُسْبَحاَن َرّبِ السَّ

ْ
وُضوا َوَيل

ُ
ْرُهْم َيخ

َ
ذ
َ
ف

ِذي ُيوَعُدون 
َّ
وا َيْوَمُهُم ال

ُ
ق
َ
ى ُيال  .83-82الزخرف: َحتَّ

  

 يعرض البرنامج مقطع 
ً
الم(ن الحسين يذكر فيه أحمد جمعة مل ا  ولي العزم ومحمد أوارث  )عليه السَّ

َّ
ى هللا عليه وآله )صل

 
َّ
 .لذلك هو أفضل منهم م(وسل

نبياء على ل األ نه فضَّ أ نبياء وتكذيب لرب العاملين الذي أخبرنااأل : هذا طعن صريح في النبي وسائر وعلقوا عليه

َك العاملين قال سبحانه: 
ْ
َك َحِكيٌم َعِليموِتل اء ِإنَّ َربَّ

َ
ش

َّ
ن ن ُع َدَرَجاٍت مَّ

َ
ْرف

َ
ْوِمِه ن

َ
ى ق

َ
ْيَناَها ِإْبَراِهيَم َعل

َ
ُتَنا آت   ُحجَّ

ْيَماَن 
َ
ِتِه َداُووَد َوُسل يَّ ّرِ

ُ
ْبُل َوِمن ذ

َ
وًحا َهَدْيَنا ِمن ق

ُ
 َهَدْيَنا َون

ًّ
ال

ُ
ُه ِإْسَحَق َوَيْعُقوَب ك

َ
وَب َويُ َوَوَهْبَنا ل يُّ

َ
ى  َوأ  َوُموس َ

َ
وُسف

ْحِسِنين
ُ ْ
ْجِزي امل

َ
ِلَك ن

َ
ذ
َ
اِلِحين  َوَهاُروَن َوك َن الصَّ لٌّ ّمِ

ُ
َياَس ك

ْ
ى َوِإل ا َوَيْحَيى َوِعيس َ ِريَّ

َ
 .85-83نعام:األ  َوَزك

 لعلي السماوي يذكر فيه 
ً
 على مقامأن الذين يحضرون في الحسينيات أ يعرض البرنامج مقطعا

ً
من مقام نبي  ا

الم( هللا سليمان  .)عليه السَّ

اِفِرين: وعلقوا عليه بقوله تعالى
َ
ك
ْ
ل ِ
ّ
َ َعُدوٌّ ل

ّ
ِإنَّ اّلل

َ
اَل ف

َ
ِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميك

َ
ِ َوَمآلِئك

ّ
ِ
ّ

ا ّلل اَن َعُدوًّ
َ
 .98البقرة: َمن ك

 

 لسالم العسكري يذكر فيه البرنامج يعرض 
ً
 رض في الجنة.أفضل أنها أن كربالء خلقت قبل الكعبة و أ مقطعا

ا َوُهًدى ين ستذهبون بقول هللا تعالى: أ: و ا عليهعلقو و 
ً
 ُمَباَرك

َ
ة
َّ
ِذي ِبَبك

َّ
ل
َ
اِس ل َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّ وَّ

َ
ِإنَّ أ

ين ِ
َ
َعامل

ْ
ل ِ
ّ
 .96آل عمران: ل

  

 يعرض البرنامج مقطع 
ً
لو كان عندي عشرة من أصحاب  قال:غاندي يذكر فيه أن ملحمود املشعشعي  ا

 الحسين لفتحت العالم.
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لذين غدروا بالحسين وغدروا هل الكوفة الجبناء اأن يزينوا صورة أ: يحاولون بهذا الكالم الفارغ ا عليهعلقو و 

  ،هل الكوفة أشهر الناس بالغدر والخداعأوهيهات هيهات فيظل ، زيد بن علي هبحفيد
ً
 وليذكر لنا الصفويون شبرا

 
ً
 يفتحوا العالم. أنعن  من األرض فتحوه في تاريخهم فضال

 
ُ
اِسِقين :لي قوله تعالىثم ت

َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .54الزخرف:  ف

 

 يعرض البرنامج مقطع 
ً
الم( الحسين فيه أنيذكر كمال معاش ل ا  ،يمانواإل هو الحج والصالة والصوم  )عليه السَّ

 فعليك بزيارة الحسينأردت أن إو 
ً
 ورعا

ً
الم( ن تكون متدينا  .)عليه السَّ

 : وعلقوا عليه بقوله تعالى
َ
ف

َ
َتل

ْ
ُم َوَما اخ

َ
ِ اإِلْسال

ّ
يَن ِعنَد اّلل  الّدِ

 ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم ِإنَّ
َّ
ِكَتاَب ِإال

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ْوت
ُ
ِذيَن أ

َّ
ال

ِحَساب
ْ
ِ َسِريُع ال

ّ
ِإنَّ اّلل

َ
ِ ف

ّ
ُفْر ِبآَياِت اّلل

ْ
ًيا َبْيَنُهْم َوَمن َيك

ْ
ُم َبغ

ْ
ِعل

ْ
 .19آل عمران ال

  يعرض البرنامج 
ً
الم(ن الحسين أ لعبد الحميد املهاجر يذكر فيهمقطعا  األعظم.هو اسم هللا  )عليه السَّ

 : وعلقوا عليه بقوله تعالى
ْ
وا

ُ
ان
َ
ْسَمآِئِه َسُيْجَزْوَن َما ك

َ
ِحُدوَن ِفي أ

ْ
ِذيَن ُيل

َّ
 ال

ْ
ُروا

َ
اْدُعوُه ِبَها َوذ

َ
ُحْسَنى ف

ْ
ْسَماء ال

َ
ِ األ

ّ
َوّلِل

ون 
ُ
 .180األعراف: َيْعَمل

 

 العربية للعلوم األمنية. ضيف الحلقة: د/جالل الدين محمد صالح أستاذ في جامعة نايف

 عنوان الحلقة: سلسلة اآلثار املترتبة على عقيدة اإلمامة.

)عليه مامة اإلمام الحسين إ علىج وفي طي الحديث عرَّ  ،مع معاوية الم()عليه السَّ الكالم حول صلح اإلمام الحسن 

الم(الحسين ذكر أن و  ،الم(السَّ  إليه أهل الكوفة مجموعة رسائل ولم  رسلأحيث  ،نسب إليه العصمةتلم  )عليه السَّ

 رضوا به إمامأنهم  يجبهم حتى يتأكد من أهل الكوفة
ً
نه إمام منصوص عليه بل كان يتعامل مع أهو ال يعلم ، فا

الم(أن اإلمام الحسين ، و نصارأوهو يبحث عن  ،نه صراع سياس يأو  ،نسان عادي بشري كإالقضية   لو كان )عليه السَّ

 و 
ً
 يعلم الغيب معصوما

َ
، طمئن للخروج ومخالف لهم غيرللتأكد، وكان مسلم  الم()عليه السَّ  ا بعث مسلم بن عقيلمل

 وأجاب عنها الضيف.ثم طرح املقدم بعض األسئلة، 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

 للرقي والنضوج لتأمين تكامله، 
ً
اقا ا كان الذهن اإلنساني توَّ فاحتاج اإلنسان إلى تالقح أفكاره مع اآلخرين لـمَّ

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

ومن هذا املنطلق تبلورت فكرة عقد الندوات واملؤتمرات العلمية وأخذت ، النتاجات واالحتياجات فيما بينهمو 

وقد أخذ قسم الرصد واإلحصاء ، اجة الناس للتعرف إلى علوم جديدةتطور مواِكبة تقدم العلم وحباالتساع وال

 على عاتقه رصد الندوات واملؤتمرات العلمية الخاصة بالقضية الحسينية والتي تعقد في أروقة العلم واملعرفة.

  ملتقى للدراسات الحسيني املركز عقد
ً
 دور  تناول  لندن في ثقافيا

 واملنشدون  الخطباء :شعار تحت عماملجت رشادإ تطوير في الخطباء

 من نخبة بمشاركة، العباد نفوس وإثراء اإلرشاد مسار وتطوير

 .واالجتماعي الديني بالشأن واملهتمين واملثقفين الخطباء

 دائرة راعي- الكرباس ي صادق محمد الشيخ الدكتور  املحقق قال

 الخطابة مأسسة لىإ الحثيث السعي هو ،الخطابة بواقع النهوض عوامل أهم من إنَّ : -ومؤلفها الحسينية املعارف

 الكرباس ي املحقق ودعا ومماته، حياته في الخطيب ترعى التي الخطباء نقابة تشكيل جانب إلى حضاري، وبشكل

 .باملحفوظات االكتفاء وعدم الكتب وقراءة املطالعة وزيادة الحديثة العلوم بأسباب األخذ لىإ الخطباء

 مسؤولية عن-لندن في املقيمين العراقيين والشعراء الخطباء من وهو- طعمة آل غياث السيدوتحدث 

  ثالثين من أكثر منذ الخطابة منبر ارتقاء في تجربته وحي من الخطيب
ً
  ،عاما

ً
 في الخطير دورها للكلمة أن معتبرا

 .الدارين في صاحبها على وبال فهي الشر كلمة وأما دائمة الخير دائبة الطيبة والكلمة ومستقبله، املرء حاضر

 والقراءة الغني اإلسالم تراث من لها الحلول  وإيجاد الخطأ تشخيص هو الخطيب مهمات من أن واعتبر

 .ووقائعها األيام لحوادث الواعية

 

 

 الحسينية في قم املقدسة الندوة العلميةعقدت مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة 

باحث اإلسالمي الدكتور السيد للالثامنة عشرة، تحت عنوان: الخطاب القرآني في الثورة الحسينية،  التخصصية

لم : الم()عليه السَّ التي لّوح بها إلى اآليات القرآنية كقوله الم( )عليه السَّ كلمات اإلمام الحسين فيها ناول تنذير الحسني، 

...
ً
 وال بطرا

ً
ًرا...﴾ تعالى:الذي يشير لقوله ،  أخرج أشرا

َ
َرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبط

َ
ِذيَن خ

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
 وأن ،47األنفال: ﴿َوال
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فها ،تعمل اآليات فقطيس لمالم( )عليه السَّ اإلمام الحسين 
ّ
 ذكر مفردات من اآلية املباركة.ب في نهضته املباركة بل وظ

 كما تعرض إلى دور القرآن الكريم في املواجهة، وكانت الحرب في زمن النبي 
َّ
 )صل

َّ
 على القرآن، حربم( ى هللا عليه وآله وسل

ً
 ا

)عليهما بين من يريد أن يثبت القرآن وبين من يريد أن ينفي القرآن، وكانت الحرب في زمن أمير املؤمنين واإلمام الحسن 

 حرب الم(السَّ 
ً
 ة من جديد حرب على القرآن ال حربعادت الكرَّ الم( )عليه السَّ بالقرآن، وفي زمن اإلمام الحسين  ا

ً
 بالقرآن. ا

فها فيالم( )عليه السَّ تقسيم اآليات التي ذكرها اإلمام الحسين  إمكانيةإلى  شارأثم 
ّ
الحسينية إلى  النهضة ووظ

 :، منهاتقسيمات متعّددة باعتبارات مختلفة

  باعتبار أسباب النزول. اآليات حسب نوعية املخاطبتقسيم 

   بحسب األماكن. واآليات التي خاطب بها العاطفة ،اآليات التي خاطب بها العقول 

  سلوب  ،فتارة يخاطبهم بأسلوب احتجاجي ،تقسيم أسلوب خطابه ألعدائه
ُ
 قناعي.إوأخرى بأ

  خرى بالنبوة وثالثة باإلمامة، حيث استدل عّدة مرات بقوله
ُ
 تعالى: تقسيم عقائدي، فتارة يتكلم بالتوحيد وأ

يَن﴾ ﴿ِإنَّ  ِ
َ
َعامل

ْ
ى ال

َ
َل ِعْمَراَن َعل

َ
َل ِإْبَراِهيَم َوآ

َ
وًحا َوآ

ُ
َدَم َون

َ
ى آ

َ
ف
َ
َ اْصط

َّ
 .33آل عمران: اّلل

 وفي الختام أجاب املحاضر على أسئلة الحضور.

 

 النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة أقامت

 تحت عشرة، التاسعة التخصصية العلمية الندوة املقدسة قم في الحسينية

الم عليه) الحسين اإلمام نهضة: عنوان  وقد اإلرادة، وتحرير األّمة يقظة( السَّ

ستاذ املحاضرة ألقى
ُ
 .العاملي دقيق معين الشيخ العلمية الحوزة في األ

َها َيا﴿ :تعالى قوله خالل من املحاضر شرع يُّ
َ
ِذيَن  أ

َّ
َمُنوا ال

َ
ِ  اْسَتِجيُبوا آ

َّ
 ّلِل

ُسوِل  ا َوِللرَّ
َ
ْم  ِإذ

ُ
ا َدَعاك

َ
ْم  مِل

ُ
 ، 24: األنفال ﴾ُيْحِييك

ً
الم عليهم) واألئمة األنبياء وظيفة أن مبينا مة إيقاظ هو (السَّ

ُ
 األ

 اإلمام عالجها وكيف الضمائر، وموت وخمولها، اإلرادة ضعف أسباب أهم املحاضر وذكرإرادتها،  وتحريك

الم عليه) الحسين  :منها ،(السَّ

مة، أفراد في األخالقية والقاعدة القيم انهيار: األول  السبب
ُ
الم عليه) الحسين اإلمام دور  وكان األ مة إيقاظ في (السَّ

ُ
 األ

 العقلية املفاهيم طرح حيث عرفة، دعاء في صنع كما الضمائر، لصحوة العاطفي البعد على التركيز خالل من

 .العاطفي البعد في الخالصة

  الخوف كان الخوف، عامل: الثاني السبب
ً
 .التحرك لعدم سببا

الم عليه) الحسين اإلمام فقام الحقائق، وقلب اإلعالمي التضليل: الثالث السبب  وتعريف الحقائق ببيان (السَّ

مة نفسه
ُ
 .لأل

ل اإلعالم بين وثيق ترابط وهناك والقنوط، اليأس عامل: الرابع السبب ِ
ّ
 اإلمام عالج وكان والقنوط، واليأس املضل

الم عليه) الحسين موي  الجيش على االنتصار هو ليس وأنه الهدف، بيان خالل من العامل لهذا (السَّ
ُ
 بل وسحقه، األ

مة وإيقاظ التكليف، وأداء تعالى، هللا رضا هو
ُ
الم عليه) قال حيث إرادتها، وتحريك األ شهد بنا لحق من: (السَّ

ُ
 است

ف ومن
ّ
 .الفتح يدرِك  لم عّنا تخل

 .الحضور  ومداخالت أسئلة عن أجاب املحاضر الختام وفي
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 کتاب رحمت واسعه نقد وبررس ى می شود

رشادات الشيخ بهجت حول اإلمام إالكتاب هو عبارة عن نصائح و  

الم(الحسين  وطبع ألول مرة من قبل مركز تنظيم ونشر آثار الشيخ  ،)عليه السَّ

 وقد نظم الكتاب في ثالثة أقسام:، هجري  ۱۴۳۷بهجت في محرم 

 ملدى حزنه  ،حكاية قصيرة عن سيرة وطريقة ذلك العالم الرباني :األول 
ً
 مختصرا

ً
وفي هذا القسم يقدم شرحا

الم( م)عليه وتأمله على مصيبة املعصومين الم( )عليهالحسين هللا  وبالخصوص على أبي عبد السَّ  .السَّ

 ويشكل هذا عماد الكتاب ويتكون من تسعة فصول.، الشيخ بهجتمنتخبة من وصايا  مجموعة: الثاني

  .أجوبتها كانت قد وجهت للشيخ بهجتوفي هذا القسم تم جمع أسئلة مع  ،أسئلة وأجوبة: الثالث

في حلقته العاشرة بدراسة ومناقشة كتاب الرحمة الواسعة للشيخ املرحوم محمد  صبح كتابقام برنامج 

برنامج كان البحضور الدکتور محمد رضا سنگری واألستاد محمد اسفندياري كناقدين للكتاب، حيث  تقي بهجت

 املالحظات املهمة املستخلصة من هذه الندوة:، ومؤسسة دعبل الخزاعي ةبمعونة نشر خيم

 کتاب عبارة عن إفاضات شفوية للشيخ وهذا بعث على سالسة الكتابالاسفندياري أن هذا  ذيعتقد األستا 

 الحكم.وجذابيته بحيث يعد من طرائف 

 و لم يكن الشيخ في مقام بيان املطالب التاريخية ، 
ً
باإلضافة إلى شفوية توصياته  ،من هنا لم يدقق كثيرا

 وحينها تقع األخطاء بشكل طبيعي. ،واعتماده على الحافظة

  أشار إلى كتاب  ۷۰في صفحةمروج الذهب والذي يبدو  ،حول املؤلف، وتحدث يملؤلفه علي حسين املسعود

  من مالحظة ما ذكر أنه وقع في خلط بين علي بن الحسين املسعودي الشيعي ومؤلف كتاب مروج الذهب.

  اإلمام عن أسرار الشهادة وهو كتاب ضعيف حيث جاء فيه دعوى أن كل واحد من أصحاب  68نقل في صفحة

الم(الحسين  كما نقل الشيخ عن مستدرك  ،أمر ترفضه واقعية الحرب، وهو مائة مرةقد قتل أكثر من  )عليه السَّ

  الوسائل للمحدث النوري أن اإلمام قد اشترى أراض ي كربالء وعقدها موجود، وهذا من الصعب قبوله.

 الم( نقل عن صاحب الكبريت األحمر أن اإلمام الحسين ومن خالل نظرته يوم عاشوراء إلى باطن  )عليه السَّ

 . همن عدم ممن عدمه ثم يقرر قتله ماألفراد ليكتشف إيمانه

 الشيخ. ةباإلضافة إلى أنه تم في الكتاب نقل بعض القضايا الخاصة واألحاديث الخصوصية بعد وفا 

أما الدكتور سنجري فقد أشار إلى أن هناك صفحات عديدة ليس لها ارتباط بموضوع عاشوراء، ولو كان الشيخ 

 فلعله لم
ً
 :لشكليقبل بطباعة الكتاب بهذا ا حيا

  وعكسه هو الصحيح. ،هناك استنباط من الرواية 51في الصفحة 

  الم( أشار الشيخ إلى زجر بن قيس وأنه ممن حمل الرأس الشريف للمولى أبي عبد هللا 59في الصفحة  )عليه السَّ

 نه في مجلس يزيد.أوالصحيح  ،إلى مجلس ابن زياد

  َّالم( األنبياء فيع معنى العصمة يرى الدكتور سنجري أن الكتاب وس لتشمل أصحاب اإلمام الحسين  )عليهم السَّ

الم(  وهذه دعوى يصعب إثباتها. ،)عليه السَّ
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 خربگزاری
الم(روایات حضور حسنين   در فتوحات بررس ى می شود )عليهماالسَّ

الم( ما)عليهأقيمت ندوة حول روايات حضور الحسنين  في الفتوحات  السَّ

ضمن ، بحضور الباحث واألستاذ في التاريخ اإلسالمي سعيد طاووس ي مسرر 

الم( سيرة املعصومين سلسة ندوات علمية حول   20يوم االثنين  )عليهم السَّ

 .الواقعة في شارع وليعصرفي كلية التاريخ اإلسالمي  ۱۷ارديبهشت الساعة 

الم(حول مناقشة روايات حضور الحسنين  الندوةوكانت    عن ، في الفتوحات )عليهما السَّ
ً
حيث إن هناك أخبارا

الم( ما)عليهحضور اإلمام الحسن واإلمام الحسين   في ذلك إلى  ،في الفتوحات السَّ
ً
وقد تلقاها البعض بالقبول مستندا

 ،كتاريخ الطبري، وفتوح البلدان يةورودها في املصادر األول

الم( ما)عليهومن خالل الدراسة الجديدة املتعلقة بحضور الحسنين  في تلك الفتوحات وبالخصوص عند  السَّ

 االستفادة من علم الرجال ودراسة أسانيد تلك األخبار تتضح بعض النقاط املؤثرة في قبولنا لتلك األخبار ورفضها.

 



 

 





 

 جمعةال يوم مساء له املرافق والوفد الحكيم سعيد محمد السيد تشرف

 املقدستين العتبتين بزيارة م2016 نيسان 22 املوافق هـ1437 رجب14

 من النصف ليلة في والدعاء الزيارة مراسيم ألداء والعباسية الحسينية

 دعا زيارته ختام وفي عليها، القائمين قبل من بحفاوة اسُتقِبَل  حيث رجب،

 على يمنَّ  وأن ،ومقدساته وشعبه العراق يحفظ أن وجل عزَّ  هللا سماحُته

 .املؤزر بالنصر اإلجرامية العصابات من الشر قوى  يقارعون  وهم القتال جبهات في املجاهدين

 

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية ملهرجان تراتيل سجادية عن بدء 

وبمشاركة شخصيات ، الثالثةبنسخته لمهرجان االستعدادات التحضيرية ل

بهدف استكمال مشروع املهرجان  ،عاملية من مختلف الطوائف والقوميات

 (المعليه السَّ )مام زين العابدين الذي يهدف إلى تدويل بنود رسالة الحقوق لإل 

 .نسانية عرفتها البشريةإفضل رسالة أك

املتولي الشرعي للعتبة الحسينية  نإ :وقال جمال الدين الشهرستاني في حديث خص به املوقع الرسمي

سراع بالتحضير للمهرجان الذي ستنطلق فعالياته في شهر اإل املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وجه بضرورة 

 
ً
نسانية في عموم العالم اإلضرورة االنفتاح على املؤسسات إلى  وعزأن الشيخ الكربالئي أ محرم القادم، مبينا

 وبالخصوص رسالة الحقوق.، (المعليهم السَّ )هل البيت أل نسانية اإلللتعرف عن كثب على الرسالة 

نسانية في إلاعدد من املؤسسات إلى  ن اللجنة التحضيرية وجهت دعوات رسميةأ :وأضاف الشهرستاني

 املشاركة بفعاليات املهرجان.كربالء و إلى  يجابية الستعدادها للحضور إوتلقت رسائل  ،باو ور أ

 

الم( )عليه الحسين اإلمام مرقد األوكرانيين املستبصرين من وفد زار  اإلسالمية الرسالة مؤسسة برفقة حضر السَّ

  تأثر الوفد إن: الرسمي للموقع الساعدي إيالف املؤسسة مسؤولة وقالت، أوكرانيا في
ً
 داخل باألجواء كثيرا

  وكربالء الشريف الحسيني الصحن
ً
 القول: كييف العاصمة من حضر الذي الوفد عن الساعدي ونقلت، عموما

 أثر من الشريف الحسيني الصحن داخل اليوم ملسناه بما تفاجأنا لكننا اإلعالم، وسائل عبر جواءاأل  هذه نرى  كنا

 .نفوسنا أعماق إلى دخل روحي

 

  كربالء مدينة في الشيعي الوقف دائرة قدمت
ً
 ومساجد حسينيات تحص ي التي الخاصة الوثائق من عددا

 زيارة موسوعة بكتابة للمساهمة املقدسة الحسينية للعتبة التابع والبحوث للدراسات كربالء مركز إلى املدينة

ل األربعين
َّ
  كربالء مدينة في أعدادها ملعرفة خاصة لجنة كربالء مركز العاملية، وشك

ً
 .ميداني ملسح وفقا
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 النسوي  الديني التبليغ بةعش أقامتها دورة في قار ذي محافظة في النسوية الحوزة من طالبة 42 نحو شارك

 زينب أم والندوات الدورات مسؤولة وبحسب، العربية واللغة املنطق علمي في املقدسة الحسينية للعتبة التابعة

 .واألخالق والعقائد الفقه مجال في عديدة دورات بعد جاءت الدورة فإن

 دينية برامج في للمشاركة املقدسة الحسينية للعتبة التابعات املبلغات استعدادات ضمن الدورة وتأتي

  الشعبة عليها تعمل العراق، محافظات في تبليغية وثقافية
ً
 .الحكومية والدوائر الجامعات أوساط داخل شهريا

 تعمل ألنها العلوم هذه ملثل املبلغات بحاجة الدورة هذه في واللغة املنطق لدروس شعبتها يتبنّ  زينب أم وعللت

  يحملن مبلغات عدادإ على
ً
  طرحا

ً
  وفكرا

ً
 .املرأة بها تمر التي التحديات مع يتناسب عصريا

 

  املقدسة الحسينية العتبة افتتحت
ً
 من الكثير يضم منتجاتها لتسويق مركزا

والخواتم،  الشريفة القبة ورايات واألملنيوم، الزخرفة وأعمال الثمينة املقتنيات

 .املطهر الحسيني الحرم من بالقرب السدرة شارع في الهدى مصباح مركز يقع

 من العديد اشتركت املركز: في العاملين أحد املسعودي معتصم قال

 الكريم، الزائر أمام وعرضها الصيانة بقسم الخاصة األعمال إنتاج في الوحدات

 وخياطة والنسائية، الرجالية الخواتم صياغة وكذلك والنقش، والزخرفة واألملنيوم النجارة بورشة يختص ما منها

 .بها التبرك لغرض القبة على من إنزالها بعد الحسيني للحرم الشريفة القبة رايات

 أ نقوم: ضافوأ
ً
 الحسيني الصحن من استخراجها يتم التي الحسينية ةالترب بعرض املركز هذا خالل من يضا

.الكريم للزائر وتهدى املركز هذا في عرضها ثم ومن ،بالترب خاصة معامل في وتصنيعها

 

 مادتها إثراء أجل من بحوثهم نشر في للمشاركةين واألكاديمي الباحثين ةاملجل دعت

  ،بها والرقي فيها عالتنو  من حالٍة  وخلق ،ةالعلمي
ً
 قتهاحق التي النجاحات لسلسلة وتواصال

، نذكر منها:السابقة أعدادها في
ً
 ، وذكرت أكثر من خمسين عنوانا

 زاتهوممي سماته.. الكربالئي الوالئي الشعر. 

  الكربالئية األدبية الحياة في الحسيني املنبر دور. 

 رهوتطو  نشوؤه الحسيني الكربالئي األدب. 

  الكربالئي الفن على ةالحسيني ةالقضي انعكاسات. 

  العثمانية الدولة عصر كربالء في ةالحسيني الشعائر. 

  امللكي العصر كربالء في ةالديني واملناسبات الحسينية الشعائر. 

 
ً
 للتواصل ،املقترحة البحوث هذه نتاج خالل من فيها الكتابة مكني املوضوعات عشرات هناك أن علما

  turath.karbala@gmail.com البريد اإللكتروني:                                                                         :املعلومات من وللمزيد

 07810528170/  07700479123                                                                                                    :االتصال أرقام
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 افتتاح حفل مراسيم خالل الصافي أحمد السيد سةاملقد اسيةالعب للعتبة الشرعي ياملتول كلمة في جاء ما هذا

الم عليه) اسالعب الفضل أبي لضريح الشريف اكالشب قيمت التي-النور  اكشب- (السَّ
ُ
 رجب12 السبت يوم مساء أ

 .العشاءين صالة بعد م2016 نيسان 20 املوافق هـ1437

من الخامس عشر  يوم السبت عداد غفيرة من الجموع املؤمنةأتوافدت 

صب إلى العتبتين املقدستين الحسينية والعباسية في كربالء شهر رجب األ 

 .(المعليها السَّ )ذكرى وفاة عقيلة بني هاشم زينب  إلحياءاملقدسة 

وبدأت مواكب العزاء الحسينية بالتوافد إلى العتبتين املقدستين 

الحسينية والعباسية من داخل وخارج محافظة كربالء املقدسة، إحياًء 

الم(لذكرى وفاة أم املصائب وعقيلة بني هاشم السيدة زينب  لإلمام الحسين وأخيه أبي  ، وتقديم العزاء)عليها السَّ

الم( الفضل العباس  .بهذه املناسبة األليمة )عليهما السَّ

 بن علي املؤمنين أمير ميالد بذكرى  املشفوعة ةواملسر  الفرح من بأجواٍء 

الم عليه) طالب أبي جريت (السَّ
ُ
 صالة بعد هـ1437 رجب12 األربعاء يوم مساء أ

 العباس الفضل أبي لضريح الجديد اكالشب افتتاح حفل مراسيم العشاءين

الم عليه)  شبابيك مصنع في العاملين خدمته بأيدي بورك عصن الذي (السَّ

 حيث سة،املقد للعتبة التابع الشريفة واملزارات سةاملقد األضرحة

الم عليه) اسالعب الفضل أبي صحن قبلة باب لىإ يةاملؤد الساحة احتضنت  شهدت التي الوالئية املراسيم هذه (السَّ

 
ً
 محمد الشيخ الحاضرين أبرز  وكان وخارجه، العراق داخل من وأكاديمية وثقافية ةديني اتلشخصي حضورا

 العراق عتبات لتمث وفود لىإ باإلضافة ،األشرف النجف في العظام الدين مراجع عن لون وممث ،الفياض سحاقإ

 سةاملقد كربالء ملدينة قدموا واملوالين يناملحب من كبير وجمع ،عراقية عشائر وشيوخ ،الشريفة ومزاراته سةاملقد

 .الكبير الحفل هذا في للمشاركة

عقد في أمانة مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به اجتماع اللجنة 

رية ملهرجان السفير الثقافي السادس برئاسة أمين املسجد د.املهندس يالتحض

مصطفى شبر، وعضوية كل من السيد محمد علي الحلو ود.كامل سلمان 

 
ً
عن  الجبوري والشيخ رسول كاظم، إضافة إلى املعاونين الثقافي واملالي فضال

وناقش أعضاء اللجنة ، رؤساء األقسام املسؤولة عن فعاليات املهرجان
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في الخامس من  الم()عليه السَّ فعاليات املهرجان السنوي املقبل منها االحتفال بذكرى دخول السفير مسلم بن عقيل 

)عليه على الناس بصوت شخصية تجسد السفير  الم()عليه السَّ شوال إلى مدينة الكوفة، وإلقاء رسالة اإلمام الحسين 

 كما حددت اللجنة السابع عشر من شهر ، الم(السَّ 
ً
 ،الفتتاح املهرجان الثقافي وملدة يومين شوال املقبل موعدا

لإلبداع الفكري واألدبي، وجلسة خاصة بالشعر الشعبي، كما  الم()عليه السَّ يتضمن مسابقة مسلم بن عقيل  والذي

تعالى  ل هللا)عجَّ جلسة ملناقشة البحوث التي تختص باإلمام املهدي إلى  يتخلل منهاج الحفل الشعر القريض، إضافة

 فرجه(
ً
 عن معرض ي الصور الفتوغرافية والخط العربي. ، فضال

سة ومشاريعها العلمية قام وفد من أعضاء املؤسدية لفروع تفقفي زيارة 

 ضمسة، وقد املقدسة في مدينة قم املؤسمجلس اإلدارة بزيارة ميدانية لفرع 

 من: رئيس مجلس اإلدارة الشيخ قيصر التميمي، وأعضاء املجلس 
ً
الوفد كال

 الشيخ صباح عباس الساعدي.و الشيخ باقر الساعدي، 

كوادر سة وعضو مجلس اإلدارة الشيخ رافد التميمي، والاملقدسة في قم املؤسوكان في استقبالهم مدير فرع 

جريت جولة ميدانية على أقسام التفقوفي ضمن برامجهم ، العلمية واإلدارية والفنية
ُ
سة ومشاريعها املؤسدية أ

 طالع على سير العمل، واالستماع إلى مالحظات ومقترحات الكوادر العلمية.مية لال العل

املؤسسة املباركة، كما مجلس اإلدارة على الجهود الكبيرة التي يبذلها اإلخوة األعزاء في هذه  وقد أثنى رئيس

سهم في 
ُ
 ا.هتطور أبدى بعض املالحظات والتوجيهات التي ترقى باملشاريع العلمية وت

ععلى ضرورة بذل قصارى الجهد وتحم دأكوفي ختام حديثه 
ُ
يق العمل وتقف ل كافة املصاعب التي قد ت

 أمام نجاحه إذ حا
ً
 ذلك نصب أعيننا. كللنا أن نضع  ومتشعبة، فالبديات كثيرة التحد نإجزا

ية الجهود املبذولة، والروح اإليمانية املتبادلة التي يحملها أعضاء أهمد الشيخ باقر الساعدي على أكوقد 

 ة فروعها، وهو ما أسهم بصورة مباشرة في إنجاح العمل واستمراريته.بكافسة املؤس

ة، قياسيسة في فترات املؤسكما أثنى الشيخ صباح الساعدي على اإلنتاج الفكري النوعي الذي اضطلعت به 

 ما يرتبط بالعمل الدؤوب 
ً
استمع مجلس اإلدارة إلى املالحظات واملقترحات  ثم، املقدسةز في قم واملتميوخصوصا

 تدوينها لدراستها ومتابعة ما يمكن تفعيله والعمل به. تمسة، وقد املؤسلة ومنتظمة مع أقسام مفصفي جلسات 

الم( )عليه الحسين اإلمام روح تمثل روس يال بروفيسور الطبيب ال اعتبر  السَّ

 مقدسة روح ألنها بسرعة املرض ى شفاء على تساعد كربالء من مكان كل في

  وطيبة،
ً
الم( )عليه الحسين لزيارة املسلمين جميع داعيا  باألمان ليحسوا السَّ

 .املقدس ضريحه عند خاصة النفس وراحة

الم( )عليه الحسين اإلمامإن  :اسماعيلوف علي حسين الروس ي البروفيسور  وقال  وصفه يمكن ال ش يء السَّ
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  املقدس، هضريح عند الشعور  بهذا ليحس لزيارته يأتي نأ مسلم كل على واملفروض بكلمات
ً
  نهبأ مبينا

ً
 شخصيا

الم( )عليه الحسين عند النفس وراحة ماناأل ب يحس   أكثر، باإلسالم ويؤمن ،السَّ
ً
 الكفيل مستشفى في عمله معتبرا

 محافظات من دعوات وجود من الرغم على فضله نهأل  وتعالى سبحانه هللا به خصه بتوفيق كان التخصص ي

الم( )عليه الحسين اإلمام روح نبأ إلحساسه كربالء، قبل أخرى  عراقية  .املرض ى شفاء في تساعد السَّ

یخربگزار
الم(اكبر  ىعل ىراخوان نهمين دوره جايزه ادبانتشار ف  )عليه السَّ

م)صة النبي مرآ ؤول مؤتمرعرب مسأ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
عن إعالن الدعوة  (ل

 للمسابقة التاسعة لهذا املؤتمراألدبي.

حسب تقرير مراسل مهر أعلن أحمد إبراهيمي خالل حوار له مع مهر 

الم(عن إقامة املسابقة التاسعة لهذه الجائزة األدبية بمناسبة والدة علي األكبر   في مدينة مرودشت. )عليه السَّ

ء وأضاف أن هذا املهرجان يتألف من قسمين: رئيس ي وفرعي، ويختص الرئيس ي منه باألشعار الجديدة للشعرا

الم( الشباب، املرتبطة ببيان األبعاد اإللهية في شخصية علي األكبر ، والفرعي تعرض فيه أشعار الشباب )عليه السَّ

 ملقام علي األكبر، و بي، وسيتم تكريم الشعراء األوائلذات اإلتجاه الديني واملذه
ً
)عليه  يقام هذا املهرجان تكريما

الم( الطالع على شروط املشاركة يرجى الرجوع للعنوان البريدي لو  ،في كل سنة من قبل الناس وبشكل خصوص ي السَّ

www.aeini                                                                     :رة أقصاها آخر فروردين هذه السنةأدناه لفت .blogfa.com 

 نام مسابقات مداحی در یزد ثبت

ة املختلفة في ريَّ علن رئيس مركز راثي مدينة يزد عن بداية التسجيل ملسابقات الرثاء في املستويات العْم أ

حتى  ۷رية من في املراحل العْم  ي ن املسابقات ستجر أصرح محمد حسين آبياری رئيس هذا املركز: ، وقد املدينة

وسيقام  ،التسجيل من أول ارديبهشت إلى آخره ، وسيبدأسنة ۱۸حتى  14سنة، ومن 14حتى  ۱۰ومن ين،سن ۱۰

وستشرع املسابقات في شهر تير بمساهمة مركز  ،قامة املسابقات في شهر خردادإصف توجيهي وتعليمي لكيفية 

 راثي املدينة وشعرائها.

منايندگى
 برگزاري مصاحبه علمي بهسازي مداحان درمازندران

 ومساًء ألجل ترشيد عمل الرادود الحسيني بمشاركة الرثاة واملتحاورين في مقابلةجرت 
ً
علمية ملدة يومين صباحا

 راث64بلغ عدد الحاضرين ، الخامنئي في مدينة مازندرانمكتب ممثلية السيد 
ً
، وكان املتحاورون أربعة في يا

 واملسائل املعاصرة. ،موضوعات من قبيل: قراءة القرآن واألدعية، أماكن العتبات وتاريخها، والعقائد وكيفية الرثاء
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یخربگزار
 عاشورا پژوهیهای کرس ى آزاد اندیش ى با موضوع برگزاری سلسله نشست

 

مرتض ى وافي عن إقامة هذه الجلسات الخاصة بالطلبة  الشيخبعد إعالن 

بهامات عن أضاف بأن هذه الجلسات ستتناول موضوعات مثل: رفع اإل

ئر الدينية في املجالس عاشوراء، وآفات بعض السلوكيات والشعاواقعة 

جلسة، وستعطى  20وسيتم خاللها القيام بورشة عملية تستمر ، الحسينية

ن أ :وخالل حواره مع مراسل رسا أجاب، ذه الجلسات شهادة دراسات عاشوراءفي الختام للطالب املشاركين في ه

ن مدير هذه املؤسسة أن أول كرس ي  ،الثقافية خانه خورشيدة كرس ي الفكر الحر يقام كل أسبوع في مؤسس وبيَّ

وقد أقيم بمشاركة مكتب اإلعالم اإلسالمي في قم، والثاني ، ب ومقتضيات الثقافةللفكر الحر كان حول الحجا

شكل حول طرق التبليغ التقليدية والجديدة بمشاركة مدرسة دار الشفاء العلمية، وأما الثالث وهو سيكون على 

لطالب الحوزة العلمية من  وملدة ساعة واحدة في هذه املؤسسة ،سلسلة كل يوم أربعاء بعد صالة الظهرين

ن الغايات امل الرجال  .نشودة من ذلك واألهداف املرجوةثم بيَّ

أنهم في إلى  تنظيم دروس ومصادر كلية عاشوراء، وأملحإلى  م يسعون في ختام هذه الجلساتإلى أنه وأشار

  ينات املاضية أقاموا ثمانين جلسة ونوقش فيها موضوع أربعالسنو 
ً
إدراج تلك  يأملون حتى األربعين، وأنهم  منزال

ةاألبحاث ضمن الدراسات األكاديمية حتى يبحثها  يريد املشاركة ، وعلى من العلماء والجامعيون بصورة جديَّ

  10000012141618 :مع االسم على املنظومة اإللكترونية 40 إرسال العدد

الم( تشرف سفير آملان در عراق به زیارت حرم مطهر امام حسين  )عليه السَّ

ملاني في العراق اکهارد بروزه في نيوز أن السفير األ هشيعجاء في تقرير 

حترام اال  لتقديم قال: بأنه أجري معه عن سبب حضوره في كربالءلقاء 

ة للمرجعية الدينية العليا التي بقراراتها الحكيمة تتابع األحداث السياسي

همة بالنسبة مدينة م كربالءوقال بعد لقائه السيد جعفر املوسوي للموقع اإلخباري نون: إن ، الجارية في العراق

 العراق وأملانيا. هذه املدينة، والهدف منها تقوية الروابط بينإلى  للعراق وهذا أول سفر لي

 دانش عاشوراپژوهیبا عنوان روش ها و  شور معرفتاولين نشست  -1



 ،أساليب البحث العلمي في عاشوراء :ستقام أول ندوة للحماسة واملعرفة، تحت عنوان

الواقعة في  ،ارديبهشت في قاعة الشهيد مدني في كلية اإللهيات جامعة طهران 21يوم األحد 

 شارع الشهيد مطهري عند بداية شارع الشهيد مفتح.
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الم(ة والدة اإلمام الحسين حيث ستقام هذه الندوة بمناسب امليمونة بمساعدة االتحادات العلمية  )عليه السَّ

لكلية اإللهيات في جامعة طهران، وبحضور األستاذ الجامعي وعضو الهيئة العلمية ملعهد الثقافة والفكر 

 اإلسالمي املعروف بأبحاثه حول عاشوراء على مستوى الدولة الدکتور محمد رضا سنگری. 

الم( نواره شعر کوتاه ضريح با موضوع حضرت أبا الفضل العباسبرپايی جش -2  )عليه السَّ

أعلنت شبكة الكفيل العاملية عن إقامة مهرجان شعر الضريح القصير 

الم( بمناسبة إزالة الستار عن الضريح الجديد ألبي الفضل العباس  .)عليه السَّ

 
ً
 لهذا التقرير و  ،عن فارس بحسب تقرير كرب وبال نقال

ً
يتم طبقا

النتاجات من قبيل: بيت واحد، بيتين، والرباعيات، والشعر الحر  استقبال

 يد يعلى أن يتم اإلرسال فقط عن طريق آ  .ش1395ارديبهشت  5إرسال النتاجات حتى  ةمهلستكون و ، القصير

 AlkafeelContact@                                                                                                                                                جرام:يتلال

  ،الهدايا ألفضل ثالثة في كل منها وسيتم انتخاب أفضل خمسين مشاركة في كل قسم، وتقدم
ً
أن إلى  مضافا

، والنتاجات األفضل ستنشر على شكل ديوان شعري.جم
ً
 يع النتاجات املرسلة ستوضع في داخل الضريح تبركا

 اینکه به مردم بینش شعور وآگاهی بدهد به یک نوع اعتراض سیاس ى جناحی تقلیل پیدا کرده است تبلیغات عاشورایی به جای -3

سانية والدراسات الثقافية نلدكتور السيد جواد ميري عضو الهيئة العلمية في كلية العلوم اإلأجري حوار مع ا

أن يكون تبليغ األمور ضرورة ، أكد فيه على في املسائل الدينية عند املجتمع حول املوضوعات الثقافية وتأثيرها

الم(املذهبية املتعلقة باإلمام الحسين  عدم ضرورة و  ،عن الدعوة لألحزاب والتيارات السياسيةبعيدة  )عليه السَّ

 لشأنها. ،صيات التاريخية والشخصيات املعاصرةختشبيه ومطابقة الش
ً
 حفظا

الم(با موضوع همسران حضرت سیدالشهداء  همسران اشکفراخوان سراسری شعر  -4  )عليه السَّ



شعر بمساعدة مؤتمر  (المعليهم السَّ )ينتدب مجمع شعراء أهل البيت 

املشاركة في املهرجان الشعري حول زوجات سيد إلى  الشعراء آفتاب

الم(الشهداء  م أو  ،رباب، وليلى، وشهر بانوال: قسامأفي أربعة ، )عليه السَّ

على  95ارديبهشت  ۲۰رسال املشاركات حتىإ ويمكن .)رضوان هللا عليهن(سحاق إ

 ۰۲۱۶۶۰۱۶۵۹۰فاكس الو على أ hamsaraneashk@gmail.comfi البريد اإللكتروني

الم(مام الرضا سيرسلون مع عوائلهم لزيارة اإل  وسيتم انتخاب شاعرين من كل قسم في أيام والدة علي  )عليه السَّ

الم( ركباأل ى مراجعة ، وللمطالعة أكثر يرجمة على شكل مجموعة شعريةشعار املقدَّ كما ستنشر زبدة األ  ،)عليه السَّ

 www.eradat.ir                                                                                                                                                                           :موقع املجمع اإللكتروني

الم(مصاحبه با خانمى که به لطف امام حسين  -5  مسلمان شد )عليه السَّ

غيرت والتي  ،سترالياأفي عائلة مسيحية في  املولودة السيدة ايوت بالدکينو،جرت وكالة كرب وبال مقابلة مع أ

الم( مام الحسينودور اإل  لإلسالمعن كيفية اعتناقها فيها  تحدثت، و ثرياإلى  اسمها  في ذلك.  )عليه السَّ
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 وكان من ضمن األسئلة في الحوار ما يلي:

الم( مام الحسيناإل  تأثيرن تبيني ما أهل يمكنك : سؤال  وواقعة عاشوراء في تحولك للمذهب الشيعي؟ )عليه السَّ

نا أف، ش يءنا مدينة له بكل أشفيعي عند هللا تعالى، ف ، وهونجانيأمن  ألنهأفديه بنفس ي ماليين املرات : جواب

الم( س الحسينأن حضرت في مسجد ر أيتركني منذ نه لم أشعر أ  .وطلبت الهداية هناك )عليه السَّ

الم( ا)عليهكيف تصفين لنا زينب : سؤال  ؟السَّ

الم( ا)عليهعتبر زينب أنا أ: جواب  يتها في التاريخ و أعظم القدوات للنساء التي ر أمن  السَّ
ً
  نموذجا

ً
دعاء الرد  مضيئا

 سالم للمرأة.العلمانية ظلم اإل 
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