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 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 

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

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

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

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

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

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

الم( تكّفل بدراسة سائر ما يرتبط باإلمام الحسينالعظيمة، وكذلك ت  .)عليه السَّ

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

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

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

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

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

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

َ
عط

ُ
تها التي لم ت

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

ً
 علمّيا

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

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

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

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

عليها وتأييد صالحيتها للنشر من  الالزمةلغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها وإدخال التعديالت 

 قبل اللجنة العلمية في املؤسسة. 

ة اإلصل  - 2
ّ
ة فصلية متخّصصة في النهضة الحسينية، تهتّم بنشر معا ح الحسيني:مجل

ّ
لم وآفاق الفكر وهي مجل

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

 والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.

الم(  ل اإلمام الحسينويتّم فيه جمع الشبهات املثارة حو  ضة الحسينية:قسم رّد الشبهات عن النه - 3 )عليه السَّ

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

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

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

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



 

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

بة حسب حروف األلف باء، 
ّ
مور، مرت

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

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

سلوٍب سلس.
ُ
 بلغٍة عصرية وأ

ٌ
 العلمّية، ومكتوبة

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

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

ب الدراسات ال
ّ

 عليا.موضوعات حسينّية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طال

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

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

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

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

ً
را
ّ
وهذا بدوره يكون مؤث

 واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.

لحسينية، يحضرها الباحثون، صية في النهضة اويتّم من خالله إقامة ندوات علمّية تخصّ  قسم الندوات: - 9

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

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

 الحسيني املطبوع.

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

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

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

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

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 واألعمار؛ لئال يبقى بعيدا

 وفني القسم النسوي: - 13
ً
 علميا

ً
 يعمل على استقطاويتضمن كادرا

ً
ب الكوادر العلمية النسوية، وتأهيلها 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

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

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

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

 .الحسينية القضية حول  -فضائية  وقنوات مكتوبة ونتاجات إلكترونية مواقع

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

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

 



 

 :مستويين على هذا القسم يكون  في العمل إنَّ 

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

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

 .والفرعية األصلية املوضوعات حسب

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

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

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

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

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

 األلفبائي. الترتيب حسب التقرير أبواب في املعلومات

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

مها القسم، أرشيف  .طلبها حال في للباحثين نقّدِ

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

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

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

 
 واإلحصاء:أعضاء قسم الرصد 

  الشيخ محمد الباوي 

 الشيخ ماهر الحكاك 

 السيد ضياء الشوكي 

 السيد حيدر الحكيم 

 السيد محمد صادق القبانجي  

 اإلخراج الفني: كاظم السليماوي 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 





 

مير،  فس والضَّ وح والقلب، والنَّ  مقّدسة، ومشاعر نبيلة، وتربية للرُّ
ً
 إنَّ يوم عاشوراء حمل إلينا أحزانا

َّ
منا فعل

 ومش
ً
بع فيه آل هللا، وفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير، فأخرجت وما زالت صورا

َّ
 ُيت

ً
اهد أنَّ للحق مسارا

ة وشعر، وغير ذلك، وبلغات وصور  تحاكي عمق املأساة الحسينية، بقوالب مختلفة من كتاب ومقالة، وقصَّ

ة الحسينية تها األولى القضيَّ دة، مادَّ  .متعّدِ

 لقد رصدنا مجموعة من اإلصدارات الحسينية الصادرة في هذا الشهر وبمختلف اللغات.

 

1 
 

 

  مجلة األحرار 

 قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة 

 ةالعربي 

 قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة 

تتناول في صفحاتها بعض األمور ذات الصلة بالقضية الحسينية، مجلة أسبوعية فكرية ثقافية  

 من قبيل: األخبار، وبعض نشاطات العتبة، وبعض املقاالت.

2 

 

 11 مجلة اإلصالح الحسيني 

 للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية األنبياءمؤسسة وارث  

 العربية 

 للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية األنبياءمؤسسة وارث  

 مجلة فصلية تخصصية تعنى بالبحوث املتخصصة في مجال النهضة الحسينية وكذا الدراسات 

العلمية في حقول املعرفة الدينية تصدر عن مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في 

 :هذا العدد ، تضمنالحسينية في النجف األشرف وقم املقدسة النهضة
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لم( سياسة اإلمام الحسين  في مواجهة اإلرهاب الحكومي )عليه السَّ

 القسم الثاني دراسة وثائقية

 الشيخ قيصر التميمي

الم( في هذا القسم اإلرهاب الحكومي في خصوص كلمات اإلمام الحسين تناول  ، فانتظم )عليه السَّ

 املقال في إطار أبحاث ثالثة، 
ً
 منها ما يلي: مستنتجا

 الم( إن اإلمام الحسين قد استنكر في أقواله وخطبه ورسائله وأدان بشدة أهم عناصر  )عليه السَّ

 .اإلرهاب الحكومي ومكوناته

  خرى من العناوين املهمة والعناصر التعريفية ملفردة اإلرهاب الحكومي، أإن هناك مجموعة

الم( أضافها اإلمام الحسين  .سابقةفي سياق ذكر العناصر ال )عليه السَّ

 الم( إن كالمه ومواقفه الخالدة شكلت منظومة من املبادئ واألساليب العامة في كيفية  )عليه السَّ

  .مواجهة مخاطر اإلرهاب الحكومي

 التطرف الفكري في املجتمع اإلسلمي

 مظاهره وتداعياته املدمرة في عصر النهضة الحسينية

 الشيخ علي الكوراني

 في  حوار مع
ً
الشيخ علي الكوراني حول موضوع التطرف الفكري، ومظاهره، وآثاره، وخصوصا

شهدتها نهضة عاشوراء، تناول أسس التطرف الفكري، وأنه نتاج ُعقدة قاتمة من  الحقبة التي

 .عقدة ُحب الذاتُعقد النفس املضطربة 

الم( وأكد في معرض جوابه عن حرمان أهل البيت  حقهم املنصوص لهم لتولي زمام من  )عليهم السَّ

مة بسببه كان أحد أسباب التطرف، فعاشت األ مة ومدى تأثيره في صناعة التطرف أن ذلك األ 

 يه الحقيقي.التَّ 

 أخلق املقاتلين بين اإليجاب والسلب وانعكاساتها في معركة الطف

 القسم الثاني

 د. الشيخ طالل الحسن 

موي. فيعلى الجانب السلبي  الضوءهذا القسم سلط في  
ُ
 أخالق املقاتلين في املعسكر األ

  ، منها:محاور  خمسةم الباحث مقاله إلى قسَّ و 

 املالمح العامة للجندية املنحرفة. 

  نبيلة ساميةاملقاتلين أهداف 
ً
 .من القتال لم تكن أهدافا

 داخل املعركةاملقاتلين  أخالق. 
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لم( نصب العداء ألهل البيت  ودوره في صناعة اإلرهاب )عليهم السَّ

 
 
نموذجا

ُ
 فاجعة كربلء أ

 الشيخ محمد الكروي القيس ي

، أال وهو  تناول الكاتب في مقاله مفردة فكرية حساسة،
ً
 خطيرا

ً
 عقديا

ً
، ومدى النصبومرضا

 هذا املرض بصناعة وتوليد اإلرهابعالقة 
ً
علل النصب، وأسباب نشوء تلك الظاهرة  ، مبينا

ن املقيتة،   ثم بيَّ
ً
  .سبب صيرورة الناصب إرهابيا

 انتهاك حرمة األجساد الطاهرة في كربلء

 الشيخ أحمد العلي

موي باألجساد الطاهرة في واقعة الطف
ُ
 رأي وعرض الباحث ،تناول الكاتب تمثيل الجيش األ

 في التمثيل بجسد امليت. القانون الوضعي وأساس العقوباتالشريعة و 

)عليه  علي منها: بغضهم ألمير املؤمنينذكر و ن الباحث أسباب سياسة التمثيل وفي الختام، بيَّ 

الم( ، وتأثير النزعة الجاهلية، وخلق حالة من الخوف والرعب، باإلضافة إلى خسة طباع السَّ

مويين ونفوسهم.
ُ
 األ

موي 
ُ
 تغييب القيم وانتهاكها في سياسات الحكم األ

 د. السيد خالد سيساوي 

موي، ودور  تناول 
ُ
املقال سياسة تغييب القيم باعتبارها مفردة من مفردات سياسة الحكم األ

 .النهضة الحسينية في مواجهة ذلك

 ن أن القيم في املجتمع اإلسالمي تنشأ في أحضان الدين، وتغييب القيم يعني دفنها وطمسها،ثم بيَّ 

موي من خالل تأسيس قي
ُ
جوفاء تنسجم مع الروح  موهي السياسة التي انتهجها الحكم األ

موية
ُ
  .األ

ن الكاتب أن كربالء أجهضت سياسة تغييب القيم من خالل إعادة إحياء القيم وفي الختام بيَّ 

 .النبيلة وبثها عبر القنوات اإلعالمية األمينة

موي في كربلء
ُ
 املعسكر األ

 غياب القيم واملبادئ

 الشيخ عبد الرزاق النداوي 

  ،كربالء هو صراع بين القيم كون الصراع فيفي املقال 
َّ
الم( ل اإلمام الحسينفقد مث خط  )عليه السَّ

الم( األنبياء مويون خط الشيطان وقيم الباطل. )عليهم السَّ
ُ
 وقيمهم، ومثل األ

الم(حركة األنبياء في عرض الكاتب ثالثة محاور وقد   هي: التوحيد، والوعي، وإقامة حكم هللا )عليهم السَّ

الم( األهداف بعينها حملها اإلمام الحسينوهذه ، في األرض وناضل في  ،، وأكد عليها في كلماته)عليه السَّ

 السلطان، واملال، والشهرة. كانت:وبالضد من ذلك فإن أهداف بني أمية  ،سبيل تحقيقها
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 العنف واإلرهاب في أصول اإلسلم الوهابي

 
 
نموذجا

ُ
 الهجوم على مدينة كربلء أ

 الشيخ ماهر الحكاك 

حادثة الهجوم على كربالء لعرض ، وهو كربالءاملقال عن اإلرهاب الوهابي في ضوء الهجوم على 

 ثالثة أسباب: ترجع إلى ن أنهاإلى أسباب هذا الهجوم وبيَّ  الكاتب ق وتفاصيلها، تطرَّ 

  الوهابية الدنيوية والبدوية املعتمدة في تحقيق العيش على الغزو واإلغارةميول. 

 هة ملدينة كربالءضعف جبهة املواج. 

 .االعتقاد الطائفي للوهابية بكفر سكنة كربالء واستباحة دمائهم 

لم( أخلق الحرب في سيرة اإلمام الحسين  )عليه السَّ

 د. الشيخ عدي السهالني

 
َّ
الم( على إبراز الجانب األخالقي لإلمام الحسينفي مقاله ز الكاتب رك بالقيم  في تعامله املليء )عليه السَّ

 األخالقية مع اآلخر قبل وقعة الطف وأثنائها، وكان ذلك في محاور ثالثة:

 الم( اإلمام الحسين أخالق  .في تعامله مع األعداء )عليه السَّ

 الم( أخالق اإلمام الحسين  .في تعامله مع أتباعه )عليه السَّ

 الم( أخالق اإلمام الحسين  .في تعامله مع الحيوان )عليه السَّ

 الفصل بين التطرف والثورة

 قراءة فقهية في مشروعية النهضة الحسينية

 د. الشيخ صفاء الدين الخزرجي

 في مبحثين:انتظم املقال عن مشروعية النهضة الحسينية 

 الم( أربعة من املبررات الشرعية لنهضة سيد الشهداء هفي الكاتب عرض  .)عليه السَّ

  فيه بعض الشبهات حول النهضة الحسينيةتناول الكاتب.  

 من خاللها شرعية النهضة الحسينية بكل أبعادها.
ً
 وقد أجاب عنها باألدلة والبراهين، ُمثبتا

 ُعمق النهضة الحسينية وملمحها في عصر ما قبل النهضة

 د. الشيخ عبد املجيد فرج هللا

الم( بيان دور اإلمام الحسين املقال في موي اإلرهابي )عليه السَّ
ُ
من خالل  ،وموقفه من االتجاه األ

ال  الولوج في التاريخ اإلسالمي وقراءة املوقف الحسيني منها، فأكد على مواجهة اإلمام  م()عليه السَّ

  لهذا
ً
 وعمليا

ً
 طريقين:في املد اإلرهابي فكريا

 م( املحافظة على تأسيس النبي
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
كريم والرجوع إلى حديثه ملرجعية القرآن ال )صل

 .ن للقرآن، والحفاظ على هذين املصدرين من التحريف والضياعكمبيِّ 

 املواجهة العملية. 
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لم( شهادة اإلمام الحسين  والتفاعل الكوني )عليه السَّ

 الشيخ غزوان العتابي

الم( تناول حقيقة التفاعل الكوني مع شهادة اإلمام الحسين املقال ، من خالل وأهل بيته )عليه السَّ

 على الكاتب بحث نصوص تلك اآلثار التكوينية في املصادر الحديثية والتاريخية، وبعد ذلك ركز

 واإلمام الحسين
ً
الم( عالقة التكوين بأهل البيت عموما ،  )عليه السَّ

ً
 خصوصا

ً
 املقال باإلجابةمختتما

 عن بعض اإلشكاالت.

 التوحيد والشرك في الفكر التكفيري 

 الشيخ فالح عبد الحسن الدوخيد. 

 الشركو تناول الكاتب في مقاله التوحيد 
ً
ن أقسام الشرك وبيَّ  لهما،اإلطار املفهومي  ، مبينا

م التكفير عند السلفية ن التوسع الخطير في مفهو كما بيَّ  .وأنواعه بحسب رؤية العقيدة السلفية

 .والوهابية

 الربوبية، عرض الكاتب مفهومي توحيد اإللوهية، وتوحيد و  
ً
خطأ ابن تيمية في تقرير  مبينا

، الربو  توحيد
ً
زيارة القبور، والتوسل،  إلى موضوعين:م تطرق ثبية، ومناش ئ الخلط التي وقع فيها

  ن مواطن الخلل الكبير في فهم الفكر التكفيري لذينك املصداقين.وبيَّ 

3 

  لى كربالءإ 

 مانة العامة ملسجد الكوفةاأل  

 العربية 

 األمانة العامة ملسجد الكوفة 

الم(مام الحسين هو ذرة من بركات اإل هذا الكتّيب     )عليه السَّ
ً
 لزوار اإل مع يكون زادا

ً
ن مام الحسينويا

الم(  .قداماملاشين على األ )عليه السَّ

4 

  مجلة الحسيني الصغير 

 الطفولة في العتبة الحسينية املقدسةشعبة رعاية  

 ةالعربي 

 سةشعبة رعاية الطفولة في العتبة الحسينية املقد 

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

من زرع بذرة  والبد فهم رجال املستقبل وقادته،سة لالهتمام بشريحة أعزائنا األطفال املقد

الم)د وأهل بيته األطهار سانية محممبادئ وتعاليم نبي الرحمة واإلن في نفوسهم وهم في  (عليهم السَّ

 هذه املرحلة من العمر.
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5 

 

  نشرة الخميس 

 سةاملقد الثقافية في العتبة العباسيةقسم الشؤون الفكرية و  

 ةالعربي 

 سةاملقد الثقافية في العتبة العباسيةالشؤون الفكرية و قسم  

عدد خاص . نشرة أسبوعية تختص باملواضيع الثقافية، األدبية، التاريخية، االجتماعية وغيرها 

المالثورة الحسينية واستشهاد أبي األحرار اإلمام الحسين  تناول بمناسبة شهر محرم الحرام   .()عليه السَّ

6 

الم(أبو الفضل العباس : الدائرة االصطفائية الثانية    )عليه السَّ
ً
  أنموذجا

 د السندالشيخ محم 

 ةالعربي 

 سةاملقد العتبة العباسية -مركز علوم القرآن  

تناولت بيان معرفة الشخصيات  للشيخ السند عبارة عن دروس ومحاضرات أسبوعيةالكتاب  

حيط باألر  االصطفائية املعبر عنها بالدائرة االصطفائية الثانية
ُ
 التي ت

ً
 عليهم) بعة عشر معصوما

الم الم()عليه الالتي أحد نجومها هو املولى أبو الفضل العباس  م الدائرة االصطفائية األولى،وه (السَّ  سَّ

في  يتميز هذا البحث بأنه جديدو  االصطفائية الثانيةبقية نجوم وأفراد الدائرة إلى  باإلضافة

 في الساحة العلمية. جديدموضوعه وفيه الكثير من الدقائق والنكات العلمية، والبحث 

7  

  مجلة الروضة الحسينية 

 سةاملقد العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم  

 ةالعربي 

 سةاملقد العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم  

فكرية ثقافية تصدرعن قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة تتناول في  مجلة شهرية 

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

 .العتبة، وبعض املقاالت

http://imamhussain.org/filestorage/pdf/alhusseiniyamagazine/alhusseiniya92
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8 
 

  72مجلة الرياحين العدد  

الناشئين في العتبة قسم الشؤون الفكرية والثقافية شعبة الطفولة و  

 سةاملقد العباسية

 ةالعربي 

 سةاملقدالناشئين في العتبة العباسية لثقافية شعبة الطفولة و اقسم الشؤون الفكرية و  

الطفل تصدر عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية شعبة الطفولة مجلة شهرية تعنى بشؤون  

 تتعلق بالقضية الحسينية، والناشئين في العتبة العباسية
ً
 .تضمن هذا العدد أمورا

9 
 

  40مجلة السفير العدد  

 مانة العامة ملسجد الكوفةاأل  

 العربية 

 الكوفةمانة العامة ملسجد األ  

الم(إلمام الحسين اطرح في هذا العدد:   )عليه مام الحسين نهج محمدي، وقبس من أدب اإل  )عليه السَّ

الم(  .لقاء مع السيد عامر الحلومن معطيات الغيبة الكبرى، و و  ،السَّ

10 
 

 

 
 فيآثاره الفكرية و د مهدي شمس الدين محمالشيخ 

الم()عليه الحسين  اإلمام  دراسة في الرؤية واملنهج - السَّ

 

 هادي عبد النبي محمد التميميد. 

 ةالعربي 

 بيروت -دار املحجة البيضاء  

في اإلمام الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين  نهج في اآلثار الفكريةاملدراسة في الرؤية و  

الم(  .)عليه السَّ
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11 
 

الم(كربالء الحسين   الم( مام الرضاعلى لسان اإل  )عليه السَّ   )عليه السَّ

 ستان قدس رضوي مديريت أمور زائران غير إيراني آ 

 ةالعربي 

 ستان قدس رضوي مديريت أمور زائران غير إيراني آ 

الم()عليه ا جاء على لسان اإلمام الرضا يتناول م كراس  ه )عليمن كلمات حول اإلمام الحسين  السَّ

الم(  وثورته. السَّ

12 
 

  مجلة الكفيل 

 سةاملقد الثقافية في العتبة العباسيةقسم الشؤون الفكرية و  

 ةالعربي 

 سةاملقد الثقافية في العتبة العباسيةقسم الشؤون الفكرية و  

تصدر عن  .ة، األخالقية، القرآنية وغيرهاتختص باملواضيع العقائدية، الفقهي نشرة أسبوعية 

 تم، و وحدة الدراسات والنشرات التابعة لشعبة اإلعالم في قسم الشؤون الفكرية والثقافية

عن الثورة الحسينية  تكريس مواضيع هذا العدد الخاص بمناسبة شهر محرم الحرام

الم(حرار اإلمام الحسين واستشهاد أبي األ   .)عليه السَّ

13 
 

  الحسينيةاملفكرة  

 شعبة اإلعالم الدولي التابع لقسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة 

 العربية 

 شعبة اإلعالم الدولي التابع لقسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة 

الم( املفكرة مقاطع من أروع ما نقل من روايات عن اإلمام الحسينجاء في   وما قيل بحقه  )عليه السَّ

 
ً
قة على املواقع والشخصيات األحداث التاريخية، ونظرة معمَّ  ، وكذلك ذكر أهمأيضا

الم(واملصطلحات الخاصة بعاشوراء ونهضة اإلمام الحسين   .)عليه السَّ
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14 
 

 كربالء مدينة الفداء -مجلة املوسم  

 محمد سعيد الطريحي 

 العربية 

 بيروت -دار الرافدين  -ولندا ه -مؤسسة نور للثقافة  

 700يتألف كل عدد من 125و 124 العدد ن دراسات في تاريخ وتراث كربالءاملجلة عبارة ع 

.
ً
 صفحة تقريبا

15 
 

  نور العين 

 ىصطهباناتامحمد حسن  

 لعربيةا 

 طهران -آرام دل  

الم(آداب زيارة اإلمام الحسين الكتاب حول فضائل و    .)عليه السَّ

16 

 
 محرم ىآوا

 نغمة محرم

 

 

 ىبامشك ىسيد مهد 

 ةالفارسي 

 مشهد -عروج انديشه  

عليهم )صفر لشاعر أهل البيت اب عبارة عن مجموعة من األشعار والنواعي حول محرم و الكت 

الم  مهدي بامشكي. دسي (السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1979925
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17 
 

 
الم(بازخوانى مقتل حسين بن علي  - آه  )عليه السَّ

الم(مراجعة ملقتل حسين بن علي  - آه  )عليه السَّ

 ى ياسين حجاز  

 الفارسية 

 طهران -جام طهور  ىگمؤسسه فرهن 

الكتاب عبارة عن املحاوالت والرسائل املتبادلة بين الشخصيات التي لها حضور ودخل في حادثة  

 عاشوراء أخرجها املؤلف في حلة جديدة بعنوان قراءة جديدة حول املقتل.

18 
 

 
 ىآيات حسين

 يات الحسينيةاآل 
 

 صمديان 

 ةالفارسي 

 ى ر  -يران إدانشياران  

الم(الكتاب يتناول اآليات القرآنية التي تتعلق باإلمام الحسين    لة.مؤو  وأبصورة صريحة  )عليه السَّ

19 
 

 
 اشك هاي محرم

 دموع محرم

 

 ىبامشك ىسيد مهد 

 ةالفارسي 

 مشهد -عروج انديشه  

الم(مجموعة من األشعار في رثاء اإلمام الحسين عن الكتاب عبارة   م عليه)لشاعر أهل البيت  )عليه السَّ

الم  د مهدي بامشكي.سي (السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1980206
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1980630
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1979924
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20 
 

 
 انقالب عاشورا

 ثورة عاشوراء
 

 ىعطاء هللا مهاجران 

 الفارسية 

 طهران -اميد ايرانيان  

اإلمام الحسين أن  ن فيها املؤلفواقعة عاشوراء، بيَّ  الكتاب عبارة عن بحث تحليلي حول أسباب 

الم(  استطاع من خالل ثورته أن يحافظ على اإلسالم. )عليه السَّ

21 
 

 
 بايد برم كربال

 إلى كربالء يجب أن أذهب

 

 ى أنصار  محمد باقر 

 ةالفارسي 

 دليل ما

الجوانب و  األبعاد نتبيِّ  أحاديث مئة وعشرة يحتوي على صفحةوسبعين  ثنيناالكتاب يقع في  

الم(املختلفة لزيارة سيد الشهداء   .)عليه السَّ

22  

 
الم) بر زينب كبرى   چه گذشت (عليها السَّ

الم) الكبرى  ماذا جرى على زينب  (عليها السَّ

 

 ىأعظم قاسم - ىحسين ىسيد عباس إسالم 

 ةالفارسي 

 طهران -بوستان قرآن  

الم)دة زينب بنت علي حياة وسيرة السي الكتاب يتناول   الوفاة وما جرى إلى  من الوالدة (عليهما السَّ

 ها في تلك الفترة الزمنية، ويتضمن الكتاب علي
ً
في الكوفة والشام  تيهااملتن الكامل لخطب أيضا

الم) دة رقية، وذكر حادثة وفاة السيذكر بعض كراماتهاإلى  باإلضافة  في خربة الشام.( عليها السَّ
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23 
 

 
 هبوستان نوح

 ديوان الرثاء والحزن 

 

 ىشهرستان ىمينأ ىغالم عل 

 ةالفارسي 

 مشهد - عروج انديشه

الم) نظومة في أهل البيتالكتاب عبارة عن مجموعة من القصائد امل  شهداء كربالء، و  (عليهم السَّ

الم)وذكر املصائب التي جرت على أهل البيت   والشام وأربعينية اإلمام الحسين في الكوفة (عليهم السَّ

الم(  .)عليه السَّ

24 
 

 
  بهشت ى به سو 

 ةنحو الجن
 

 ى صدر  ىمهد 

 ةالفارسي 

 قم -طوباي محبت  

الم(تناول الكتاب فضائل اإلمام الحسين    .الم()عليه السَّ بركات اإلمام الحسين آثارها، و و  )عليه السَّ

25 
 

 
 پژواک اسارت

 سراأل  ىصد

 

 ى كوهسار  ىسيد إسحاق حسين 

 ةالفارسي 

 قم -بوستان كتاب  

الم) حول دور السيدة زينب الكتاب عبارة عن بحث تحليلي   في امللحمة الحسينية. (عليها السَّ

http://media.ismc.ir/Original/1394/09/18/IMG16262027.jpg
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1979498
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26  

 
الم(پس از پنجاه سال پژوهش ى تازه پيرامون قیام حسين   )عليه السَّ

الم()عليه بعد خمسين سنة تحقيق جديد بشأن ثورة اإلمام الحسين   السَّ

 

 ىشهيد سيد جعفر 

 الفارسية 

 طهران -گ اسالمی دفتر نشر فرهن 

الم(خمسين سنة حول ثورة اإلمام الحسين  استغرق الكتاب عبارة عن بحث تحقيقي    .)عليه السَّ

27 
 

 

 

 
 

 پیام آور عاشورا

 رسول عاشوراء

 

 ىعطاءهللا مهاجران 

 الفارسية 

 طهران -اميد ايرانيان  

الم) زينب الكتاب عبارة عن بحث وتحقيق في سيرة وفكر وجهاد السيدة   .(عليها السَّ

28 
 

 

 

  
 مجله تشيع ناب

 مجلة التشيع األصيل

 تفرقه افکن یها یانمبارزه با جر  يرجنبش فراگ 

 الفارسية 

 تفرقه افکن یها یانمبارزه با جر  يرجنبش فراگ 

مجلة تعنى بالشؤون اإلسالمية من خالل استكتاب الفقهاء والعلماء أصحاب الفضيلة في قضايا  

 منها:فيتعلق بالقضية الحسينية  بماهذا العدد أكثر مقاالته خصص إسالمية تخصصية، و 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1936855
http://tashayoenab.com/fa/wp-content/uploads/2015/10/tashayoenab2_opt.jpg
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الم(بعض أصحاب الحسين ، ىراكآمحسن  الشيخ - النظرية للعزاء في اإلسالم ياملبان  )عليه السَّ

الوحدة والهوية اإلسالمية في تاريخ اإلسالم بعد ، رضا بناهيان ىعل الشيخ - ليسوا من الشيعة

الم(اإلمام الحسين ، ىلدكتور حبيب هللا بابايا -عاشوراء  صار ثروة مشتركة بين الشيعة  )عليه السَّ

، ىحميد رضا بيگدل - ز أكثر علماء أهل السنة لعن يزيدجوَّ ، ى الوير لدكتور محسن ا -والسنة 

 ور کتالدو  یپيشواي یمهد ذستااأل  بين جلسة حوار -النهضة الحسينية من منظور أهل السنة 

الم(مام الحسين اإل ، ی عبد املجيد ناصر  عبد  الدكتور  -الخط األحمر عند أهل السنة  )عليه السَّ

 هل السنة في لبنان.أالناصر الجبري من مفكري 

29 
 

 
 ىجاذبه حسين

 ةالجاذبة الحسيني

 بدون غلف

 ىالسيد الخامنئ 

 ةالفارسي 

 طهران - ىانقالب اسالم 

علي الخامنئي ينقل لنا كلماته وتصريحاته  من كتاب آفتاب در مصاف للسيد الكتاب منتخب ومستل 

الم)حول السيدة زينب   هـ ش. 1390هـ ش لغاية 1357األربعين من سنة حول و ( عليها السَّ

30 
 

 

 
 علل حادثه عاشوراها و  چهار گفتار در تبيين زمينه

 أربع مباحث في تبيين خلفيات وعلل حادثة كربالء

 

 السيد الخامنئي 

 ةالفارسي 

 طهران - ىانقالب اسالم 

 بواعث وأسباب واقعة عاشوراء.د الخامنئي في تبيين دوافع و مقاالت للسي أربع 

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635844043552108033.jpg
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978920
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31 
 

 
الم(چهل منزل با حسين   )عليه السَّ

 مع
ً
الم(سين الح أربعون موضعا  )عليه السَّ

 

 رسول جعفريان 

 العربية -الفارسية  

 بهار دل ها  

 حول اإلمام الحسين  
ً
الم(الكتاب عبارة عن أربعين موضوعا في مختلف املجاالت فردية  )عليه السَّ

 اجتماعية، وسياسية.

32 
 

 
الم(حضرت ابوالفضل   )عليه السَّ

الم( بي الفضلأحضرة   )عليه السَّ

 

 ىجعفر ريوند 

 ةالفارسي 

 طهران -كمال انديشه  

 لألطفال. ةالكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار الحسينية معدَّ  

33  

 
 ىگتفسيرزند : عاشورا حماسه

 تفسير للحياة :عاشوراء ةملحم

 مقدم ىمحمد ىقربانعل 

 الفارسية 

 مشهد -راز توكل  

 .الم()عليه السَّ ر لنا الحياة من خالل التأس ي باإلمام الحسين يفسو  يتناول الكتاب ملحمة عاشوراء 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1979126
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34 
 

 
 آنپای برهنه در قر فلسفه زيارت با - خدمت زائران

 في القرآ - ارخدمة الزو 
ً
 نفلسفة الزيارة حافيا

 ىكرمارود ى محسن موسو  

 الفارسية 

 شاملو 

سفة ، ثم تناول فلآدمل زائر في التاريخ املراد من الزيارة، وذكر أو تناول الكاتب في مقدمته  

 
ً
 خدمة الزائرين مع ذكر بعض اآلياتعلى األقدام، ثم تناول في ستة فصول  الزيارة مشيا

 روايات الواردة حول هذا املوضوع.الو 

35  

 
 دوباره شيعة شدم

 
ً
 ة أخرى مر  أصبحت شيعيا

 ىمنور  ىهاد 

 الفارسية 

 مشهد - آرمينا 

كربالء في أيام األربعين في فترة إلى  الكتاب عبارة عن نص أدبي بقالب النثر يتناول قضية السفر 

 حكم النظام البائد في العراق، مع بعض املعلومات حول األحداث التاريخية وبعض األمكنة.

36 
 

 
 دوزخيان جاويد

 الخالدون الجهنميون 

 همحمد زاد همرضي 

 الفارسية 

 طهران -بصيرت  

الم(الكتاب عبارة عن بحث تاريخي حول قتلة اإلمام الحسين    وأصحابه. )عليه السَّ



 27  ................................................................................................................................................................................................................  اإلصدارات الحسينية 

37 
 

الم) بنت الحسين هرقي   (عليهما السَّ

 پاکدامنمحمد حسن  

 الفارسية 

  آستان قدس رضوی  -اسالمی پژوهشهای بنياد  

  ابتالك 
َّ
الم)ف إلثبات وجود شخصية السيدة رقية مؤل  على الروايات الرد هحاولم، و (عليها السَّ

 األخبار والقصص املزورة الواردة حول هذه الشخصية.و 

38 
 

الم(سيد الشهداء    )عليه السَّ

 ىمحمد ىعليرضا نيشابور  

 الفارسية 

 مشهد -نويد  

الم(الكتاب مؤلف حول شخصية اإلمام الحسين    .)عليه السَّ

39 
 

 ءشرح زيارة عاشورا 

 ى الشيراز  ىمفيد بن محمد نب 

 الفارسية 

 قم -پژوهشکده باقر العلوم  

 لزيارة عاشوراء بتحقيق محمد حسين درايتي.الكتاب عبارة عن شرح  

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1979272
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40 
 

 
 ىشيدايشور 

 جزع الوله

 رضا يعقوبيان 

 الفارسية 

 مشهد -عروج انديشه  

مع بعض الدروس  الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار والنواعي حول محرم وصفر 

 لتعليم النعي.

41 
 

 
 جاويدشهيدان 

 الشهداء الخالدون 

 همحمد زاد همرضي 

 الفارسية 

 طهران -بصيرت  

 .عزَّ وجل ن منزلتهم عند هللايتناول الكتاب سيرة شهداء واقعة الطف بشكل مجمل، وبيَّ  

42 
 

 
 عجايب عاشورا

 عجائب عاشوراء
 ىيزد ىسيد محمد نجف 

 الفارسية 

 قم -نصايح  

 كربالء عنونها الكاتب بالعجائب. الكتاب تناول مجموعة من األمور التي جرت في 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1979760
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1979920
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1979556
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43 
 

 
 عرفات تا مشعر عاشورا

 ى مشعر عاشوراءمن عرفات حت

 مقدم ى عباس حيدر  

 الفارسية 

 ى ر  - هرانط -دانشياران ايران  

الم( سيرة اإلمام الحسينل الكتاب عبارة عن شرح  من يوم خروجه من مكة إلى يوم  )عليه السَّ

 استشهاده في يوم عاشوراء.

44 
 

 
 غم ىغوغا

 يج الغمضج

 رضا يعقوبيان 

 الفارسية 

 مشهد -عروج انديشه  

الم) العاشورائية لشاعر أهل البيتالكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار   رضا  (عليهم السَّ

 .يعقوبيان

45  

 
 قيام سرخ

 ة الدمثور 

 رضا يعقوبيان 

 الفارسية 

 مشهد -عروج انديشه  

 .ربالءكالكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار حول محرم وصفر مع مجموعة من كرامات شهداء  

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1979761
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46 
 

 
 كاروان عاشورا

 قافلة عاشوراء

 ىبامشك ىسيد مهد 

 الفارسية 

 مشهد -عروج انديشه  

 صفر.لطميات والنواعي حول شهري محرم و الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار وال 

47 
 

 
 كاروان كربال

 كربالءة قافل

 سيد مهدي بامشكي 

 الفارسية 

 مشهد -عروج انديشه  

صفر لشاعر أهل البيت و  النواعي حول شهري محرمعبارة عن مجموعة من القصائد و  الكتاب 

الم)  لتعليم النعي.قرص ليزري  مع د مهدي بامشكيسي (عليهم السَّ

48 
 

 
 گزارش یک کشتار

 خبر مجزرة

 ىموجان ىسيد عل 

 الفارسية 

 كتاب خانة تاريخ إسالم وإيران 

املقدسة سنة  الكتاب عبارة عن بحث معزز باملستندات حول هجوم نجيب باشا على كربالء 

  هـ1258
ً
 .، وستصدر نسخته العربية قريبا



 31  ................................................................................................................................................................................................................  اإلصدارات الحسينية 

49 
 

 
 گلزار آل عبا

 ة أصحاب الكساءروض

 ىگيالنمحمد كاظم ناصح  

 الفارسية 

 رشت - گیالن - سپید رود 

الم(الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار والقصائد حول سيد الشهداء    وأصحابه )عليه السَّ

 باألدلة حول أحداث واقعة كربالء.مع شرح تفصيلي معزز 

50 
 

 
 هگلزار نوح

 ة النياحةوضر 

 ىشهرستان ىامين ىغالمعل 

 الفارسية 

 مشهد -عروج انديشه  

الم)اللطميات ألهل البيت القصائد و  الكتاب عبارة عن مجموعة من   وشهداء كربالء. (عليهم السَّ

51 
 

 
 هگلستان نوح

 احةالنی بستان

 ىشهرستان ىامين ىغالمعل 

 الفارسية 

 مشهد -عروج انديشه  

الم)الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار واللطميات حول أهل البيت    وشهداء كربالء. (عليهم السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1979499
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52 
 

 
 عارفانه از زيارت عاشورا ئتىقرا عشق ىمثنو

 قراءة عرفانية لزيارة عاشوراء

 ىأرزكان ىمحمد أمين صادق 

 لفارسيةا 

 قم -دار التفسير  

، ه الزيارة، وذكر بعض امتيازاتهاشرح عرفاني لزيارة عاشوراء، وفضيلة وأهمية هذالكتاب عبارة عن  

الم(ثم تناول أسماء اإلمام الحسين  ،ثم ذكر بعض النقاط العرفانية لهذه الزيارة  .)عليه السَّ

53 
 

 
 ههمراه با ترجمه زيارت ناحيه مقدس - ىمقتل مجلس 

 سةزيارة الناحية املقدمع ترجمة  - املجلس يمقتل 

 ىمحمد باقر مجلس  

 الفارسية 

 مشهد -نوند  

الم(الكتاب هو ترجمة ألحداث مقتل اإلمام الحسين   من تأليف العالمة املجلس ي  )عليه السَّ

 بإالضافة إلى ترجمة لزيارة الناحية املقدسة باللغة الفارسية.

54
 

 
 فرهنگ عاشورا

 ة عاشوراءثقاف

 ىاردبيل ى يوسف معز  

 التركية 

 طهران -پيری  

 الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار والقصائد حول عاشوراء والثقافة العاشورائية. 
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ً
دةلدى الجميع وعِ  العالم اليوم أصبح حاضرا تلك  واملواقع اإللكترونية من أهم ،بفضل العقل بر وسائل متعّدِ

دنا ب  بل يتجاوز ، ما يجري حولنا كلالوسائل التي تزّوِ
ً
م لنا ما يتداول من أ، أقص ى نقاط املعمورة ه واصال مور فيقّدِ

ب في مجاالت الحياة املختلفة ، ةالحسينيومنها القضّية ، ةواألحداث والوقائع العاملي، ةينسانمن املعارف اإل، تتشعَّ

عدُّ من مهّم 
ُ
 أخص. كلوالشيعة بش، ةواملسلمين خاص، ةية عامنسانات املسائل لدى اإلوالتي ت

 .ةالحسينيبشأن القضية  - ةالفارسيو  ةالعربي - ةاإللكترونيرصده في املواقع  نعرض لكم ما تم

 

الم)وأهل بيته  النبيمنتدى  :املوقع محتوى  الم()عليه ، أحباب الحسين (عليهم السَّ  للمرئيات والصوتيات، منتدى رد السَّ

 الشبهات، عقائد الوهابية، وغيرها.

 بقلم: غير موجود

الم(ن املنهج التربوي لإلمام الحسين يريد الكاتب أن يبيِّ  ودوره في اإلصالح من خالل فريضة األمر باملعروف  )عليه السَّ

الم(والنهي عن املنكر، حيث انطلقت ثورة الحسين  لتصحح بعض املفاهيم واألفكار والعقائد التي أخذت  )عليه السَّ

 تنتشر في بعض األوساط اإلسالمية أو املحسوبة ع
ً
  لى اإلسالم آنذاك وشكلت انحرافا

ً
  فكريا

ً
على املفاهيم  وانقالبا

الم(والعقائد اإلسالمية األصيلة، فكان لإلمام الحسين    )عليه السَّ
ً
في القضاء على فكرة إطاعة السلطان الجائر،  دورا

 والقضاء على مبدأ االعتزال ا
ً
من مواجهة الباطل ونصرة الحق وبذل املال والنفس  لذي كان يتستر فيه الكثيرون هربا

الفكر ضاء أو معالجة السبب وهو االنحراف الفكري قبل معالجة املسبب، أي: قتل ملواجهة أعداء اإلسالم، الق

 
ً
 .املنحرف قبل أن يكون قاتال

 

 

 

 وغيرها.غ، فكر معاصر، شعراء أدب الطف، عاشورائية، حقيبة املبل اتزاد عاشوراء، محط محتوى املوقع:

 بقلم: غير موجود

الم(زيارة الحسين إلى  ن املقال األدلة على رجحان املش يبيَّ  ثالث مجموعات، واستعرض إلى  وصنفها الكاتب )عليه السَّ

ش ي كلمات علماء الطائفة
َ
الم(كربالء لزيارة اإلمام الحسين إلى  في امل طائفتين في داللتها على إلى  وصنفها )عليه السَّ

 ، باباالستح
ً
الم(د الشهداء إلى مقام سي مجموعة من اآلداب في املسير وذكر أيضا  .)عليه السَّ

http://ahbabhusain.net/vb
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 شبهات وردود، اإلجابات اليومية، املكتبة اإلسالمية، قصص للناشئين، مقاالت ودراسات، وغيرها. محتوى املوقع:

 د سامي البدري بقلم: السي

فة الكو ن الكاتب في البداية مسار انتشار قبائل الجزيرة العربية وتموضعها في بقية األمصار اإلسالمية ومنها بيَّ 

هـ  51الكوفة منذ سنة أن  على تنقل القبائل العربية وغيرها بين البلدان، وذكر من خالل عرض الوثائق التي تدل

 ا من صنفين من الناس:قد تشكل جيشه

كندة، بنو أسد، ظرة ألخواتها في الكوفة جند الشام املوالين ملعاوية من القبائل الشامية املنا ل:الصنف األو 

وكان هؤالء ال يقل عددهم عن خمس وعشرين ألف مقاتل في الكوفة  …يم، األزد، خثعم همدان، هوازن َمذِحج، تم

سنة إحدى وخمسين وقد تضاعف عددهم بعد عشر سنين من خالل أطفالهم الذين اصطحبوهم معهم من 

 الشام والجزيرة. وهذا لوحده يعبر عن احتالل غير مباشر للكوفة من قبل الشام.

وهم املوالون للشيخين وعثمان ومعاوية من شيوخ القبائل الكوفية وأتباعهم املناظرة ألخواتها  الثاني:الصنف 

الم( في الشام من زمن علي الم( ة بهم معروفة وقد نهى عليوقد كانت لهؤالء مساجد خاص )عليه السَّ عن الصالة  )عليه السَّ

املساجد هي: مسجد األشعث بن قيس الكندي في حي كندة،  وهذه، القرآن عن الصالة في مسجد ضرار فيها نظير نهي

تميم، مسجد سماك مسجد الصحابي جرير بن عبد هللا البجلي في حي بجيلة، مسجد شبث بن ربعي التميمي في حي 

  بن مخرمة األسدي
ً
الم(الذين قتلوا الحسين أن  مستنتجا  ليسوا من أهل الكوفة. )عليه السَّ

 

 

 

 أخبار، تقارير، شذرات الجمعة، تحقيقات، لقاءات، وغيرها. محتوى املوقع:

 

 بقلم: محسن وهيب عبد

الم(ة اإلسالمية ومن خالل تراثها يظهر أنها كانت على علم بأن الحسين األمأن  ن الكاتببيَّ  سوف تقتله  )عليه السَّ

 ها لم تحرك ساألمة، ولكن
ً
م) في ذلك سواء على مستوى سؤال النبي اكنا

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
، أو على مستوى درء (صل

الم(الخطر الذي سينال ريحانة الرسول  ا د كبار الصحابة عدم إثارتهتساؤالت في غاية األهمية تعمَّ فهناك ، )عليه السَّ

م( سلمة، وحزن الرسول  مع قضية القارورة املعجزة البينة التي أودعت عند أم
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
، بكاءوإجهاشه بال )صل

 .ةانتهاكات كبرى تنتظر األمأن  إلى ها تشيركل

ال عند االنحراف عما وريحانته فيها خلل عقائدي، وال يحصل ذلك إها ة التي تقدم على قتل ابن بنت نبيفاألم

 ها.يريده نبي
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 بقلم: زهير املالكي

الم(ن الكاتب من خالل عرض الرسالة التي أرسلها اإلمام الحسين بيَّ   أهل الكوفة مواصفات الحاكمإلى  )عليه السَّ

 : وهي املستحق للقيادة

  
ً
 .وأن يقيم القسط والعدل بأحكام القرآن الكريم أن يكون عامال

  
ً
 .بدين الحق أن يكون متدينا

  أن 
ً
 عن أي زلة وانحراف. يحبس نفسه على هللا ودينه، بعيدا

 

 بقلم: محسن وهيب عبد

من إرسال الرسل وهي تحقيق الحياة الطيبة لإلنسانية من خالل إشاعة الرحمة وبغض ن الكاتب الغاية بيَّ 

 .ونبذ الظاملين ونشر القيم وفق منهج القدوة املعصوم الذي هو الرسول أو النبي أو اإلمام ،الظلم

 
ً
الم()عل نهضة الحسين ل في العلل واألهداف واآلليات إاللظاهرة الرس ولن تجد اليوم على األرض واقعا  يه السَّ

الم(واملغذي لظاهرة الرسل بالحياة هو شعار الحسين   .)عليه السَّ

 

 د تقي جون محمبقلم: الدكتور 

ض لقضية اإلمام ن في كتب املقاتل وغيرها مما تعرَّ يحاول الكاتب إعادة النظر في الكثير من املوروث الذي دوِّ 

الم(الحسين  الحسين أن  من حين خروجه من مكة وإلى األحداث التي جرت في كربالء وما بعدها، من قبيل )عليه السَّ

الم( ، فهذا القول هو بيت من د لم يستقم إال بقتلي يا سيوف خذينيان دين محمإن كقال غداة الطف:  )عليه السَّ

الحائري، وكذلك تضاربت الروايات في أمور جوهرية من الثورة، كالرواية الشعر للخطيب الشيخ محسن أبو الحب 

ي فوأيُم هللا لو كنت ترك مكة، أي: أنه لو لم يتركها لقبض عليه فيها، فعن لسانه: إلى  التي تقول باضطرار اإلمام

الم(الحسين أن  ، فهو جهل بحقيقةجحر هامة من هذه الهوام الستخرجوني  لى إ جاء )عليه السَّ
ً
، العراق برغبة ال قسرا

  وأن
ً
 عليه مع وجود الناصر. نهوضه كان واجبا

 

 بقلم: غير موجود

ن املقال من خالل ذكر بعض املوارد من الكتب السماوية من غير الديانة اإلسالمية مثل اإلنجيل مقتل اإلمام بيَّ 

الم(الحسين   )عليه السَّ
ً
من السيمان السادس واألربعين قوله: كي ذبح لدوناي  باسوق جاء في كتاب إرميا في  :، فمثال

العاملين شخص جليل في أرض الشمال بشاطئ  يعني: يذبح ويضحي لرب الوهيم ضوى ووث بأرض صافون نهر برات،

 الفرات.
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 األخبار، األخبار الدولية، املقاالت، وغيرها. محتوى املوقع:

  

 بقلم: لطيف عبد سالم العكيلي

الم(ينتقد الكاتب اختزال شخصية السيدة زينب  وتحديد سيرتها الجهادية، وما رشح عنها من دروس في البناء  )عليها السَّ

الشام، وما حملتهما في مضاميِنها الغنية بالبالغة وقوة العبارات من و األخالقي واالجتماعي بخطبتيها املدويتين في الكوفة 

الم(موروثات عبقرية أبيها أمير املؤمنين    )عليه السَّ
ً
ام بدورها اإلعالمي املنقوع بثوابت للقي التي غرسها في شخصيِتها تمهيدا

 الشخصية الجهادية املقاومة، بل الالزم مراجعة كل حياتها منذ نشأتها في بيت الوحي وإلى يوم الطف وما بعده.

  

 بقلم: الشيخ جالل الدين الصغير

الم(يطرح الكاتب هذا السؤال بأن بني أمية وبني العباس وبني مروان وقتلة اإلمام الحسين  انتهوا وال زال  )عليه السَّ

 وقد أجاب عن هذا التساؤل بوجهين: ات الحسين فعلى ماذا هذا النداء؟الشيعة ينادون يالثار 

الم(نرى في حركة اإلمام الحسين  :األول   تبطت بمشروع نبوي لم يتحقق فالبدحركة سياسية عقائدية ار  )عليه السَّ

 من تحقيقه.

وأساس ي ويراد من الشعائر ثابت  الثأرة، وهذا املنهج هناك منهج في كل املمارسات والشعائر الحسيني :الثاني

اإلنسان فيه املجال ى لو لم يبلغ الة استعداد ينمو مع األيام، وحتحإلى  عاءالحسينية أن تنميه وتحوله من مجرد اد

 الذي يعمل بهذا امل
ً
ريد له أن يكون حاضرا

ُ
  نهج ولكن أ

ً
  حضورا

ً
 في هذه القضية. حضاريا

 
 وغيرها.ة وعطائها املتجدد، القسم املهدوي، القسم اإلسالمي العام، قسم الثورة الحسيني محتوى املوقع:

 

 بقلم: غير موجود

الم(املقال معقود لإلجابة على هذا السؤال، هل كان خروج أوالد مسلم بن عقيل  إلى املسيب  من كربالء )عليه السَّ

 
ً
  أمرا

ً
  عفويا

ً
 ملة، منها: وذكر عدة أجوبة محت ؟أم مخطط له سلفا

 أن يكون 
ً
الم(، بمعنى أن حالة الرعب والخوف الشديدين بعد أن قتل اإلمام الحسين خروجهم عفويا  )عليه السَّ

وهجوم جيش عمر بن سعد على الخيام وحرق ونهب وسلب تلك الخيام والهلع الذي أصاب األطفال والنساء 

كل هذا أدى بالنتيجة إلى خروج الطفلين على وجوههما في البر دون قصد أو هدف معين سوى طلب النجاة من 

 تلك الفاجعة.
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 بقلم: غير موجود

ومواقفه في يوم الطف،  )رضوان هللا عليه( املقال معقود لبيان أمور تتعلق بشخصية وسيرة برير بن خضير

 :من خالل عنوان

 برير وملحمة الطف. 

 برير وصحبة املعصوم. 

 رضوان هللا عليه( مقتل الشهيد البطل برير بن خضير(. 

 

 بقلم: غير موجود

 عثماني الهوى من خالل استعراض الروايات التي )رضوان هللا عليه( ن املقال الردود على شبهة كون زهير بن القينبيَّ 

 ور التي تنفي عنه ماعليها، مع ذكر املراد من العثماني كمصطلح، وبعض األم منها القائل بهذا القول والرداستفاد 

 اعتناق مذهب العثمانية.ألصق به من 

 

 

 

الم(من هو الحسين  محتوى املوقع: الدراسات الحسينية، املكتبة الحسينية، األسئلة ؟ األخبار والتقارير، )عليه السَّ

 والردود، املنتدى الحسيني، وغيرها.

 د الكاظميبقلم: محم

الم(ن الكاتب بعض اآليات التي فسرت أو طبقت على اإلمام الحسين بيَّ  من خالل استعراض الكتب التي  )عليه السَّ

 ورد فيها، من قبيل: كتب التفسير وكتب الحديث.

 

 

 

 : دراسات وأبحاث، قضايا فكرية، مقاالت، ندوات، شبهات وردود، وغيرها.محتوى املوقع

 الشيخ حسين الراض يبقلم: 

ة من إقامة املآتم اء والقواعد الشعبية من أهل السناملقال في رصد ما كان يقوم به شريحة كبيرة من العلم

الم(والحزن والعزاء على اإلمام الحسين    )عليه السَّ
ً
ى هللا عليه وآله )برسول هللا  تأسيا

َّ
مصل

َّ
وعلى خالف التعتيم اإلعالمي  (وسل

الم(إقامة املآتم والبكاء على اإلمام الحسين أن  وما هو متداول عند الناس وفي أذهان العوام من من بدع  )عليه السَّ
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 .الشيعة التي اختلقوها في العهود املتأخرة

: ئاألدوار التي مر به املأتم الحسيني قاوعرض الكاتب 
ً
 ال

 :عامة، وكل دور يقسم تقسيمات أخرى  أدوار ثالثةإلى  األدوار يمكن أن تقسم تلك

  الم(ما بعد شهادة اإلمام الحسين  هـ، سنة سقوط بغداد في يد هوالكو أو قبله بقليل. 656سنة إلى  )عليه السَّ

  العصر الحديث.إلى  هـ، واستمر طيلة القرون املظلمة في تاريخ املسلمين 656من بعد سقوط بغداد سنة 

  اآلنحتى  بداية العصر الحديثمن. 

الم(وذكر األسباب في إقامة املآتم على اإلمام الحسين   العقيدة. عند أهل السنة، وكان منها: )عليه السَّ

  

 
 

 األخبار، املقاالت، املكتبة، املرئيات والصوتيات، شبهات وردود، وغيرها. املوقع: محتوى  

 هللا بن عبده نعمان العواض ي بقلم: الشيخ عبد

د تناول الصوم في هللا بن عبده نعمان العواض ي حول عاشوراء، وق املقال عبارة عن خطبة الجمعة للشيخ عبد

 عاشوراء 
ً
ى صيام وسلم يتحر  )وآله( ما رأيت النبي صلى هللا عليه ببعض النصوص، فعن ابن عباس قال: مستدال

 يوم فضله على غيره إال هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني: شهر رمضان.

بصوم وروينا عن ابن مسعود وجابر بن سمرة وقيس بن سعد قالوا: كنا نؤمر وقال ابن عبد البر في التمهيد: 

  عاشوراء، فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه، ونحن نفعله.

 

 

 

 أخبار العالم، أخبار العالم اإلسالمي، أخبار العلماء، حوارات، مقاالت، صور، وغيرها. محتوى املوقع:

 بقلم: محمود آل جمعة املياحي

الم( ساؤل وهو: ما الدافع الحقيقي ألصحاب الحسينن الكاتب في مقاله اإلجابة على تبيَّ  من البقاء معه  )عليه السَّ

  والقتال دونه مع يقينهم
ً
  ؟!أن املعركة خاسرة ميدانيا

عليه من خالل عرض نماذج من مقوالتهم في وأجاب بأن هذا األمر يرجع لوفاء األصحاب بما عاهدوا هللا 

 املعركة.

http://www.dd-sunnah.net/
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الم(عاشوراء الحسين  املوقع: محتوى   كلمات القصائد الحسينية، الصوتيات واملرئيات، وغيرها. )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم(ن املقال أهمية االرتباط العاطفي باإلمام الحسين بيَّ  من هنا يتضح لنا ، من خالل عرض مجموعة من النقول  )عليه السَّ

الم(خطأ الذين يدعوننا إلى نبذ االرتباط العاطفي بسيد الشهداء  الم( )عليه، بحجة أن اإلمام الحسين )عليه السَّ شمعة وليس  السَّ

دمعة، وهو لم يقتل من أجل أن نبكي عليه، وإنما من أجل أن نستلهم منه الدروس التي تنير لنا الدرب، وتهدينا إلى الحق، 

 وتعرفنا بما يجب علينا تجاه الدين والنفس واملجتمع، وبالتالي األمة اإلسالمية بكاملها، ثم العالم البشري بأسره.

  

 
 

 األخبار، املقاالت، املقابالت، املرئيات والصوتيات، وغيرها. محتوى املوقع:

 

 بقلم: غير موجود

الم(املقال عبارة عن بيان مقام اإلمام الحسين  الم(من خالل ذكر رواية فداء الحسين  )عليه السَّ بإبراهيم  )عليه السَّ

م)ابن النبي األكرم 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 ، حيث ذكر الكاتب رواية واحدة في هذا املضمون.(صل

 

 بقلم: غير موجود

الم(ذكر الكاتب نماذج من األخالق العملية لإلمام الحسين   من خالل عرض سيرته الذاتية. )عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم(املقال في بيان شرافة تربة الحسين   ، ونبذة من األخبار في االستشفاء بها والسجود عليها.)عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم(الحسين  اإلمام املراد من اإلمامة وعرض األدلة من القرآن والسنة على إمامةن املقال بيَّ   .)عليه السَّ
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 البث املباشر، الصور، الفيديو، الزيارة باإلنابة، األخبار، اإلصدارات، وغيرها. محتوى املوقع:  

 

 بقلم: قيس العامري 

الم(ن الكاتب البعد األخالقي كبعد إصالحي في ثورة اإلمام الحسين بيَّ  من خالل عرض بعض املوارد  )عليه السَّ

 .على األعداءحتى  رفضه بدء القوم بالقتال، وااللتزام بالرفق والعطف واللطف كنموذج لهذا املبدأ النبوي، مثل:

 

 بقلم: الشيخ محمد عبد العزيز املدحوب

  أن األديان ن الكاتببيَّ 
ً
على التضحية في سبيل  تتفق على أن الفضيلة نابعة من التضحية، وقد حث اإلسالم أيضا

 .راتب التضحية هي التضحية بالنفسقيم عليا تخدم الدين والبشرية، وإن أعلى م

 
ً
عند العقالء، فمن  وهذه القضية متسالم عليها عند كل الطوائف واملذاهب واألديان، بل إنها موضع تسالم أيضا

واستشهد لذلك من القرآن  ة والقيم واإلنسانيةسيرة العقالء تعظيم وتبجيل كل إنسان أودى بحياته في سبيل الفضيل

الم(فاإلمام الحسين ، والكتاب املقدس في هللا وأسلم روحه وجسده وفلذات  هو من أبرز املصاديق ممن أحبَّ  )عليه السَّ

الم(فلذلك نرى بقية الطوائف والنحل تميل إلى نهضة سيد الشهداء  عزَّ وجل، كبده في سبيل هللا   )عليه السَّ
ً
  ميال

ً
 ،عظيما

الم(ألنه    )عليه السَّ
ً
  قد أحيا باستشهاده ضمير كل حي وجعل من نفسه طريقا

ً
إلى  يتبعه األحرار واستعز به كل من نظر ومنارا

 .واقعة الطف

 أخبار ومشاريع العتبة، إصدارات العتبة، املكتبة الصوتية، ألبوم الصور، وغيرها. محتوى املوقع:

  بقلم: حسين صلیل

الم(ن الكاتب أهمية زيارة الحسين بيَّ  الم) أهل البیت بعد أن ذكر تأكيدعرض لزيارة األربعين ، ومن ثم ت)عليه السَّ  (عليهم السَّ

الم(د الشهداء اإلمام الحسين االهتمام واملواظبة على زیارة سیعلى  الكبير فال تکاد تخلو مناسبة من املناسبات  )عليه السَّ

الم(د الشهداء من أفضل أعمالها زیارة سیو بل  من األعمال املستحبة فيها،أن  الدینیة إال ونجد  فسر عنتواس، )عليه السَّ

الم(الترکيز على زیارة اإلمام الحسين   وملاذا یوم األربعين بالذات؟ ،وقت فی کل )عليه السَّ
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الم)واحة أهل البيت  محتوى املوقع:   وغيرها. فة اإلسالمية، الواحة العرفانية،، واحة الثقا(عليهم السَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم)دة زينب ن املقال اصطفاء هللا للسيبيَّ  العصمة حيث إنها حصلت على العصمة  ،من خالل ثالث جهات (عليها السَّ

الم(فات الشخص، العلم والشاهد لذلك قول زين العابدين فعالية وهي سيطرة العقل على تصر األ    )عليه السَّ
ً
مخاطبا

الم) العقيلة زينب الم(، العظمة فالحسين ة، أنت بحمد هللا عاملة غير معلمة، وفاهمة غير مفهمةعم: (عليها السَّ  )عليه السَّ

الم)أخته العقيلة زينب إلى  أرجع املسلمين   (عليها السَّ
ً
الم(على اإلمام السجاد  حفاظا   )عليه السَّ

ً
  فكانت مرجعا

ً
لهم،  ومالذا

الم(يرجع إليها في بيان األحكام، اإلمام الحسين    ما جعل لها )عليه السَّ
ً
، بل ألن هناك هذا املنصب وهذا املوقع اعتباطا

الم)مظاهر لعظمة العقيلة زينب   الروح والثورة.من قبيل السياسة و  (عليها السَّ

 

 غير موجودم: لبق

الم(أراد اإلمام الحسين  ة شرعية كل الظاملين واملخادعين الذين يسلبون حرية األمأن ينفض عن كاهل  )عليه السَّ

الم(فاإلمام  ،شرعية دينية في الحكم يعطيهم أي الوأن وكرامة اإلنسان،  لم يكن من رجال الدين الخانعين  )عليه السَّ

طيع فمن يست، له مقابل دراهم معدودات عناقهم ويعطون الشرعية ملن ال حقالذين يتنازلون عن األمانة التي على أ

الم(من الظاملين بعد خروج اإلمام الحسين واحد  أن يعطي شرعية ليزيد، أو ألي  أي وإسقاطه لشرعيتهم؟ وإن )عليه السَّ

 رجل دين أو مؤسسة دينية تعطي شرعية للظالم فإن جهة أو شخص أو
ً
دي ال يمثلون الدين اإلسالمي املحم هم حتما

الم(ال يجوز التنازل عنه، هذا ما قرره اإلمام الحسين  فالحرية حق الخالص ، وما كان جيش يزيد املوجه لقتال )عليه السَّ

الم(الحسين  الم(وإنما لرفض الحسين  والعياذ باهللألجل مال اغتصبه أو عهد نقضه  )عليه السَّ الخنوع والقبول  )عليه السَّ

 بالبيعة ملثل يزيد شارب الخمر واملجاهر بالفسوق. 

 ة، مقاالت، وغيرها.يو، فكر وعقيدة، املجالس الحسينيمحتوى املوقع: املكتبة الصوتية، قسم الفيد

 

 بقلم: الشيخ حيدر السندي

الم(مة في تبيين عظمة اإلمام الحسين قدم الكاتب مقد   )عليه السَّ
ً
)عليه مقام الحسين أن  في كتب الفريقين مستنتجا

الم( أخيه على أنهما بعد إلى ينظر إليه و  ة ومنهم األنبياء إال ما استثني، وبالتالي ينبغي أنمقام سيد جميع أهل الجن السَّ

الم)النبي وعلي   ة.وعلمهما أفضل من جميع أفراد األمفي عقلهما وورعهما  (عليهما السَّ
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الم(وعليه فينحصر الهدف الذي من أجله قام الحسين    )عليه السَّ
ً
  في كونه هدفا

ً
  دينيا

ً
ن هلل تعالى؛ إذ ال يمك خالصا

ة التطهير ر في آيين واملطهة وعدل الكتاب في حديث الثقلأن يتصور غير هذا الهدف من سيد شباب أهل الجن

الم(د الشهداء نه سيوريحانة النبي وبضعته، وهذا ما بيَّ   : بقوله )عليه السَّ
ً
  لم أخرج أشرا

ً
 وال ظاملا

ً
 وال وال بطرا

ً
  مفسدا

 .وإنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكر

الم(ن الكاتب اآللية التي اتبعها الحسين وقد بيَّ  حسين في اإلصالح من خالل مناقشة النظرية القائلة بأن ال )عليه السَّ

الم(  نهض من أجل إقامة الحكم. )عليه السَّ

 

 بقلم: الشيخ حيدر السندي

الم(استعرض الكاتب أهم النظريات املفرزة من االختالف في نسبة قتل الحسين  هناك وأهل بيته وكانت  )عليه السَّ

 نظريتان: 

الم(الذين قتلوا اإلمام الحسين أن  ترى  األولى:  يزيد بن معاوية وأتباعه األمويون. )عليه السَّ

الم(الشيعة هم الذين قتلوا اإلمام أن  ترى  الثانية: تبرئة  ، وهذه نظرية أتباع املنهج األموي، وهم يروجونها)عليه السَّ

ة اإلسالمية وال تزال تسيطر على تباره إفراز طبيعي للثقافة العامة التي سيطرت على األمليزيد بن معاوية باع

الفين الشيعة؛ وذلك من أجل التشنيع عليهم وحرف عوام املخى إل يوم الناس، أو نسبة الغدر والخيانةإلى  األغلبية

 
ً
 وذكر في مقام التعليق على النظرية الثانية عدة مالحظات، منها: .عن االندماج معهم اجتماعيا

   الم(أن أصحاب هذه النظرية اعتمدوا على بيعة أهل الكوفة للحسين )عليه ليقولوا بأن من غدر بالحسين  )عليه السَّ

الم(  عوا على الشيعة بأنهم أهل غدر وخيانة.وقتله هم الشيعة، ثم شنَّ  السَّ

  
ً
الم(نسبة الغدر إلى التشيع والشيعة؛ ألن أهل الكوفة غدروا باإلمام  من الغريب جدا ، فلماذا ال ينسب )عليه السَّ

ن قتلة عثمان من املسلمين الغدر إلى اإلسالم واملسلمين ألنهم قتلوا عثمان بعد أن بايعوه؟! فهل يشك أحد في أ

وبعضهم من الصحابة، وهل هم يهود أو نصارى أو قوم نزلوا من القمر وأحاطوا ببيت عثمان؟! هم مسلمون، 

 
َّ
الم(منا أن الذين قتلوا الحسين فهل يصح بهذا نسبة الغدر إلى الصحابة؟! لو سل برر كانوا شيعة فهذا ال ي )عليه السَّ

 مر واضح للمنصف.نسبة الغدر إلى التشيع واأل 

 

 بقلم: الشيخ حيدر السندي

ن دور الحسين تربوية ن الكاتب اآلثار البيَّ  الم(وبيَّ  في اإلصالح  )عليه السَّ
ً
  وما يترتب عليه اجتماعيا

ً
من ض وسياسيا

رضين واملخالفين، ففي اليوم تعقب ذلك التنكيل باملعا ظمة السابقة قامت على التخويف ثمنقاط ثالث، منها: األن

م)ل الذي ارتحل فيه النبي األعظم األو 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
د الرفيق األعلى اجتمع املسلمون في السقيفة، وأراإلى  (صل

 
َّ
ش ث هددوهم بالجيو ون املتواجدون بالتهديد، حييِّ األنصار أن يكون منهم األمير أو يكون منهم أمير، فواجههم املك

 ولم تعرف العرب هذا األمر إالالعربية املوالية لقريش والتي ال ترض ى بزعيم من غيرها، فقال أبو بكر لألنصار: 

 .لهذا الحي من قريش
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 رسولنا، تاريخنا، عظماء أسلموا، شهادات املنصفين، األسرة والطفل، وغيرها. املوقع: محتوى 

 بقلم: غير موجود

وانتقل بالحديث إلى التاريخ ليستشهد بفرعون وهالكه  املقال في التعريف بالحوادث التي وقعت في عاشوراء،

:
ً
ة قائال هلك فيه الرمز األكبر للظلم والطغيان في األرض على مر العصور، وهو فرعون حاكم فقد  على حين ِغرَّ

الم(مصر في عهد موس ى   .ع، وبغير تكافؤ في موازين القوى ، على غير توق)عليه السَّ

م)وتناول فضل عاشوراء من خالل عرض سيرة النبي األكرم 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
وتعرض في التعامل مع عاشوراء،  (صل

 بعض األحكام األخرى املتعلاختالف الفقهاء في حكم صوم عاشوراء، وتناول إلى  في الضمن
ً
 قة بعاشوراء.أيضا

 وختم املقال بذكر بعض البدع والضالالت حول عاشوراء حسب رأيه.

 

 

 
 

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

  

 األسديبقلم: الحقوقي ليث 

الم(السير لزيارة الحسين  ل من سنَّ ذكر الكاتب رواية في أو  عن كتاب كامل الزيارات املروية عن اإلمام  )عليه السَّ

الم(الصادق   .)عليه السَّ

 

 مهند املطيري  بقلم:

الم( ن الكاتب اإلجابة عن تساؤل ربما يرد في أذهان الناس حول قضية عطش علي األكبربيَّ  وطلبه املاء  )عليه السَّ

الم(من اإلمام الحسين  الم(مع علمه بعدم توفره في معسكر الحسين  )عليه السَّ )عليه ، وملاذا لم يعمل الحسين )عليه السَّ

الم(  واليته التكوينية في الحصول على املاء مع اعتقادنا بامتالكه لهذه الوالية؟ السَّ

 

http://islamstory.com/
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، أحداث وأخبار، الكلمة الطيبة، املكتبة املصورة فات، املكتبة الصوتية، رؤى وأفكار، مجلةاملؤل املوقع: محتوى 

 عاملية، وغيرها.إصدارات 

 بقلم: إيزابيل بنيامين ماما آشوري

وجود إلى  ، وأشارتاألدعية واالبتهاالت نت الكاتبة أنه توجد تحريفات كثيرة ومتعمدة في الترانيم املسيحيةبيَّ 

الم(ترانيم ورد فيها ذكر الحسين   يد التحريف. اطالتهفي الكتب القديمة  )عليه السَّ

  

 

 

 منتديات، مخطوطات، إصدارات املدرسة، صوتيات، كتب، قصائد حسينية، صور، وغيرها. محتوى املوقع:

 

 بقلم: غير موجود

الم(مام الحسين شيعة بإقامة مراسم العزاء على اإل ن املقال أنه لم ينفرد البيَّ  ، بل شاركهم ووافقهم أهل )عليه السَّ

  النقض: نقل عبدالجليل الرازي القزويني في كتابه منها على ذلك، وأورد عدة نقول في ذلك ةالسن
َّ
فه في الذي أل

)عليه مة عن تاريخ إقامة أهل السنة مراسم العزاء على اإلمام الحسين معلومات تاريخية قيِّ هـ  560حدود سنة 

الم( يوم عاشوراء، ويقيمون العزاء،  ُيظهرون الجزعهم: ، فقد كتب في رده على كاتب سني انتقد الشيعة بأنالسَّ

خِمش العوام وُيجددون مصاب شهداء كربالء على املنابر، فيخلع علماؤهم عمائمهم، ويشق
َ
نساؤهم  ُجيوَبهم، وت

ة الفريقين من أصحاب أبي حنيفة ن أن أئممن الجلي البيِّ :ما تعريبه، كتب يقول وجوههن وينتحبن بالبكاء

 والشافعي وعلماء وفقهاء الطوائف قد َرَعوا هذه السن
ً
فا

َ
ل
َ
ف، وحاف ة خ

َ
ظوا عليها. فالشافعي الذي هو عن َسل

  -قد أنشد  ذهب املنسوب إليهس املمؤس
ً
  -عن املناقب التي نقلها  فضال

ً
الم(في رثاء الحسين  أشعارا وشهداء  )عليه السَّ

 كربالء، يقول في إحداها:

 أبكي الحسيَن وأرثي منه َجحجاحا
 

 ِمن أهل بيت رسول هللِا ِمصباحا 
 

 لى آخر قصيدته العصماء.إ

 
ً
من علماء املذهب الشافعي البارزين في جة أبا منصور ماشاده الخواأن  وإذا تقدمت في الزمن اتضح لك جليا

 ن يقيم العزاء يوم عاشوراء من كلكا -وكان على مذهب أهل السنة  -الذي كان قدوة للناس في إصفهان  إصفهان

  من جاء فُيديم فيه البكاء والنياح، وكل سنة،
ً
 .إلى إصفهان َعِلم بذلك وشاهده عيانا
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 بقلم: غير موجود

الم( ا)عليهزينب  دةن بعض األوجه في فهم عبارة السياملقال يبيِّ  ال عندما استشهد اإلمام الحسين  السَّ ما : م()عليه السَّ

 
ً
 ، منها:رأيت إال جميال

  الم(جميل أن يكون دم اإلمام الجميل   )عليه السَّ
ً
 .اإلسالمي خاتم األديان السماوية للدين ثمنا

  الم(  ا)عليهالجميل اآلخر الذي ربما كان في فكر العقيلة م وعد أن هذه الثورة تأسيس ملنهج الحق أنها كانت تعلمالسَّ

 .الظالمإلى  الركون 

ى لو األمر يجب طاعتهم على العباد حت املنهج الذي حاول األمويون إلغاءه من الدستور اإلسالمي عندما جعلوا أوليو 

ة والوقوف بوجه كفره وفساده على قل (لعنه هللا)فلوال رفض بيعة الفاجر يزيد ، ستولوا على السلطة بالظلم والجور ا

ط، فتأسيس القيام والثورة على مين اعتراض وإشكال على حاكم متسلالعدد وخذالن الناصر ملا كان عند املسل

 يستحق هذا الوصف.ساد أمر جميل الجور والظلم والف

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

 بقلم: العلوية ضحى األعرجي  

م)نت الكاتبة مجموعة من النماذج التي برز فيها تحدي النبي األكرم بيَّ 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
لعتات قريش بعد إعالن  (صل

الم(الدعوة املباركة، وعرضت نماذج من كلمات ومواقف اإلمام الحسين  في التحدي لحكومة الظلم  )عليه السَّ

  والطغيان األموي معتبرة ذلك
ً
م) لتحديات النبي األكرم امتدادا

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .(صل

  

 الصوتيات، املرئيات، الكتب، الحوارات العقائدية، وغيرها. محتوى املوقع:

 بقلم: دالل العكيلي

الم)مراحل حياة السيدة زينب أن  نت الكاتبةبيَّ   ة وما بعدها.كانت بمثابة اإلعداد ملرحلة النهضة الحسيني (عليها السَّ
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الم) وآل محمد دن الكريم، نور محممحتوی املوقع: نور القرآ   وغيرها.، نور املنبر الحسيني ،(عليهم السَّ

 

 بقلم: غير موجود

م)في تعداد أصحاب النبي األكرم  معقود املقال
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم(من الذين استشهدوا مع الحسين  (صل  )عليه السَّ

الم(يوضح مشروعية قيام اإلمام الحسين أن من خالله  يريد والذي ولئك املتوقفين)عليه السَّ
ُ
 ، وهو زيادة في مخاصمة أ

املوجهين في مشروعية ما أقدم عليه األمويون من سفك دماء العترة الطاهرة، فإذا كان الحسين  في إدانة يزيد أو

الم( م) روج فما بال صحابة رسول هللاالخغير مشروع في إقدامه على  )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 ؟!(صل

الم(وهذه مجموعة من أسماء من اشترك مع الحسين  جنادة بن الحرث  في نهضته ضد بني أمية: )عليه السَّ

 .مولى الحرث الجابري  -هللا  السلماني، زاهر بن عمرو، شبيب بن عبد

 

 بقلم: علي القطبي الحسيني

 :األسئلة من تلكن الكاتب من خالل اإلجابة على عدة أسئلة بعض أدلة زيارة األربعين وأسرارها وأهدافها، و بيَّ 

 ؟الزيارة ما هي األدلة على استحباب 

 وشعائرها؟ ما هي الردود على الشبهات التي تثار أمام هذه الزيارة 

 ماذا لو تقاطعت مع الواجب وأداء الوظائف وخدمة الناس؟ 

 

 بقلم: غير موجود

الم)نماذج من الجزع الذي صدر عن أهل البيت إلى  ن الكاتب املراد من الجزع في اللغة، وتعرضبيَّ  ، وذكر (عليهم السَّ

 
ً
 نت موارد الجزع.النصوص التي تضم مجموعة من أيضا

 

 بقلم: غير موجود

م)املقال عبارة عن عرض شبه تفصيلي لهجرة النبي 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم(وتشبيه نهضة الحسين  (صل بها في  )عليه السَّ

 اإلسالم ورسالته، لكن مع ذكر الفوارق بين الهجرتين.الحفاظ على 

 

 د شقيربقلم: أ. د. الشيخ محم

الم(ن الكاتب اإلجابة عن سؤال وهو: ما الذي تركته شهادة اإلمام الحسين بيَّ  ة اإلحياء في عملي رمن أث )عليه السَّ

 وقد أجمل الجواب في عدة نقاط منها: املجتمعي، وكيف حصل ذلك؟

  لشرعية، فستحاول تثبيت شرعيتها، وإذا كان الدين مصدر تلك اإلى  بشكل دائم - على العموم -تنزع السلطة
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ً
لبس لبوسا

َ
  أن ت

ً
الم()عليه للحصول عليها، وهذا ما حصل في عصر اإلمام الحسين  دينيا  السَّ

ً
 ، فكانت الشهادة طريقا

 لطة من شرعيتها املزعومة.إلى تجريد الس

 لعوامل عديدقد تضعف إرادة الت 
ً
غيير، أم ة، سواًء ما يرتبط منها بضعف الدوافع للتغيير لدى املجتمع نتيجة

إلرادة وتحفيزها، ة لتحريك تلك اإلى قوة دفع استثنائي بوجود العوائق واملوانع أمامه، وهنا قد يحتاج املجتمع

ى إزالة تلك املوانع، وتنشيط هادة، حيث تعمل علفعل الشومن تلك العوامل التي تفعل فعلها في هذا املقام 

سهم في تالد
ُ
 ثر قد ال يكون لغيرها.ن وقع خاص وأملها  وملاغيير الواقع وإحياء املجتمع؛ وافع، التي ت

 

 

 

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

 

 بقلم: أحمد الشبلي 

الم(ذكر الكاتب بعض أوجه الشبه بين نهضة اإلمام الحسين   )عجل هللا فرجه الشريف(ونهضة اإلمام املهدي  )عليه السَّ

 .سةاملظلومية وتحقيق األهداف املقد، ةمعركة اإلسالم واإلنساني، ثورة وتحرر أبطالها أحرار  وثورته، منها:

 

 بقلم: أحمد الشبلي

الم(لون لخطاب اإلمام السجاد استعرض الكاتب ما ذكره املحل   )عليه السَّ
ً
 أمرين:إلى  في مجلس يزيد مشيرا

 
 
 .تعرية التضليل وفضح النظام األموي  :أول

 ثاني
 
الم(اإلمام السجاد  :ا  شخصيته.ة وقو  فرض نفسه بهيبته )عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

بالركب الحسيني في  )رضوان هللا عليه( هللا األنصاري  املقال معقود لإلجابة على شبهة التقاء الصحابي جابر بن عبد

إشكال  دور ة، ما كتبه البعض من الخبر أو القص يوم األربعين بعد رجوعهم من األسر، وذلك من خالل نقل

 واستبعاد حصول هذه الحادثة.

 

 بقلم: غير موجود

 املقال معقود لإلجابة عن شبهة وهي: 

الم(هل كان أبو الفضل العباس    )عليه السَّ
ً
الم(لعطش الحسين  ناسيا  عندما اقتحم نهر الفرات، فتذكر )عليه السَّ

الم(عطش الحسين  ى على قتال األعداء؟ أو كان ملا أراد الشرب؟ ألم يكن املناسب أن يشرب املاء لكي يتقوَّ  )عليه السَّ

 يجب عليه الشرب لكي يحافظ على نفسه من الهالك؟

 وفي مقام اإلجابة ب
ً
 في معرض نقض الشبهة.صار  للشبهة، ومن ثم دأ بمناقشة الخبر الذي صار مصدرا
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 بقلم: الشيخ جعفر الصويلح

الم)استعرض الكاتب ما وقع من الخالف بين املتأخرين في شخصية فاطمة العليلة بنت اإلمام الحسين   (عليهما السَّ

الم(من أصل وجود بنت للحسين   باسم فاطمة تلقب بلقبين:  )عليه السَّ

  الم)الصغرى في قبال جدتها فاطمة  .(عليها السَّ

 والكبرى في قبال أخواتها. 

املعول في إثبات هذه الشخصية رواية ضعيفة حسب ما يراه الكاتب واملنقولة في عدة كتب، مثل: ن إ حيث

 .ينة دمشق، مقتل الحسين للخوارزميالبحار عن كتاب املناقب، تاريخ مد

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

الم)تحت عنوان: اربعين در فرهنگ أهل بیت  -1  (عليهم السَّ

 بقلم: عبدالکریم پاک نیا

الم)مفهوم األربعين في روايات وكلمات أهل البيت إلى  يتعرض الباحث في هذا املقال  حيث يستفاد منها (عليهم السَّ

 هذا العدد مبارك، وذكر بعض املوارد التي ترتبط بهذا العدد من جملتها تشييع أربعين مؤمنأن 
ً
للجنازة، والدعاء  ا

 ألربعين مؤمن
ً
 في الصالة، ودعاء أربعين مؤمن ا

ً
الجنازة، وكمال العقل في األربعين  ، وغفران أربعين كبيرة في تشييعا

، وغيرها من املوارد.
ً
 سنة، وأثر اإلخالص أربعين يوما

 تحت عنوان: از عاشورا بیاموزیم -2

 ثىبقلم: جواد محد

 هو: ما هي أسباب ثورة  بر والدروس من مدرسة عاشوراء، ثمضرورة أخذ العإلى  تعرض الكاتب
ً
طرح سؤاال

الم(اإلمام الحسين  إقامة أن  إلى ؟ وشرع في الجواب على هذا السؤال وذكر جملة من األسباب، كما أشار)عليه السَّ

 ة.سينية أحد أهداف الثورة الحسينيالعزاء واملجالس الح

الم(تحت عنوان: امام حسين  -3  در روایات أهل سنت )عليه السَّ

 بقلم: ابوالحسن ربانی سبزواری 

ث عن فضائل وأخالق في مصادر أهل السنة والتي تتحد قام الكاتب في هذا املقال بجمع الروايات التي وردت

الم(وسيرة اإلمام الحسين   .)عليه السَّ
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الم(تحت عنوان: امام حسين  -4  قسمت اول  -الگوی زندگی  )عليه السَّ

  د جواد حسینىبقلم: سی

ليه )عهللا تعالى هو االقتداء باإلمام املعصوم إلى  سبيل الهدايةأن  ذكر الكاتب في القسم األول من هذا املقال

الم( الم()عليه اإلمام الحسين أن  ، وذكرالسَّ ي قدوة حسنة في سلوكياتنا في الحياة، وذكر نماذج كثيرة كانت بارزة ف السَّ

الم(شخصية اإلمام الحسين  كاإلخالص في العمل والصبر والتحمل وتقديم الخدمة وقضاء حوائج الناس،  )عليه السَّ

 باإلمام الحسين 
ً
الم(فينبغي لنا التحلي بها تأسيا  .)عليه السَّ

الم(ين تحت عنوان: امام حس -5  دوم قسمت -الگوی زندگی  )عليه السَّ

 عبدالکریم پاک نیابقلم: 

الم(ذكر الباحث في املقال نماذج أخالقية وتربوية كانت تتجلى في شخصية اإلمام الحسين  كالشجاعة  )عليه السَّ

 والعبودية واليقين باهلل تعالى والحفاظ على القيم واملبادئ اإلسالمية والعزم واإلرادة.

الم(تحت عنوان: امامت امام حسين  -6  )عليه السَّ

رزگانى
ُ
 بقلم: رحمت هللا ضيائى ا

الم(ث الكاتب في هذا املقال عن نبذة مختصرة عن حياة اإلمام الحسين تحد ى تسنمه من والدته حت )عليه السَّ

الم(ذكر بعض األدلة في إثبات إمامة اإلمام الحسين  ثم، اإلمامةمنصب  المن بعض كلماته ، وبيَّ )عليه السَّ التي  ()عليه السَّ

 على التوحيد. تدل

الم(هى از منکر در نهضت امام حسين نتحت عنوان: امر به معروف و  -7  )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

ة اإلسالمية ميته البالغة حيث يناط مصير األميتحدث املقال عن فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأه

ى هللا)ار بعد رحلة النبي األكرم الفريضة من جملة األسباب املهمة لتسلط الظاملين والفجه ، وأن تضييع هذبها
َّ
عليه  صل

م
َّ
مام وركز الباحث في هذا املقال على دور األمر باملعروف والنهي عن املنكر في نهضة اإل ، ى رقاب املسلمينعل (وآله وسل

الم(الحسين   ة اإلسالمية.األم، ودور هذه النهضة في إصالح )عليه السَّ

الم(تحت عنوان: اهداف نهضت امام حسين  -8  )عليه السَّ

 بقلم: قادرعلي واثق

الهدف، وتحدث عن أهداف إلى  ضوابط اإلدارة الصحيحة وشرائط الوصول إلى  تعرض الباحث في هذا املقال

الم(ثورة اإلمام الحسين   اها.في تحقيق األهداف التي كانت تتوخوذكر جملة منها، وأن هذه الثورة نجحت  )عليه السَّ
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الم(تحت عنوان: آگاهى امام حسين  -9  از شهادت )عليه السَّ

 بقلم: سعید عطاریان

 عدة تساؤالت، منها:إلى  ق الباحثيتطر 

  الم()عليه هل كان اإلمام الحسين  هذه الثورة هي الشهادة؟  نتيجةأن  يعلم السَّ

  هضة هي الشهادة أن يقدم على الشهادة؟ نتيجة هذه النأن  غ ملن يعلموهل يسو 

، ثماإل إلى  ضتعر  ثم، مختلفة سؤال األول ذكر آراءً وفي مقام الجواب على ال
ً
طرح  جابة عن السؤال الثاني أيضا

 عن سبب استخارة اإلمام الحسين 
ً
الم(تساؤال  العراق، وأجاب عليه.إلى  قبل السفر )عليه السَّ

الم(تحت عنوان: آیات قرآن در کلمات امام حسين  -10  از مدینه تا کربال )عليه السَّ

 صادقی اردستانیبقلم: معصومه 

الم(عن اآليات القرآنية التي تالها اإلمام الحسين  ةالكاتب تثتحد شَهد بها في املدينة حت )عليه السَّ
َ
ء، ى كربالواست

ط للمناسبة التي ن مع شرح مبسل آية تحت عنوان معيك تباستعراضها حسب الترتيب الزمني له، وأدرج توقام

 دعت لالستشهاد باآلية الكريمة.

 قسمت اول  -عنوان: آیینه ی عاشورا تحت  -11

 بقلم: حجت هللا بیات

حيث يذكر الباحث أهم صفات نهضة عاشوراء هي مرآة عاكسة للقرآن الكريم، أن  ذكر الكاتب في هذا القسم

 
ً
نهضة عاشوراء مرآة أن  القرآن الكريم التي تعكسها نهضة عاشوراء كالهداية والخلود والقدوة، كما ذكر أيضا

ة والحفاظ على حرمة الكعبة باملعروف والنهي عن املنكر والعز تنعكس فيها آيات القرآن الكريم، فاإلصالح واألمر 

 .اءدتها نهضة عاشور الصفات التي جس هذه لشهادة والوفاء وإقامة الصالة كلوالجهاد وا

 قسمت دوم -تحت عنوان: آیینه ی عاشورا 

 بقلم: حجت هللا بیات

الم(لة باإلمام الحسين بقية الصفات التي تجسدها عاشوراء املتمثإلى  ض الكاتب في هذا القسميتعر   )عليه السَّ

ت هذه الصفات هي عبارة عن تجسيد واضح آليات القرآن الكريم، وقام بسرد هذه الصفاأن  وأصحابه، حيث ذكر

 دها.تجس وذكر اآليات القرآنية التي

 تحت عنوان: بازخوانی مصائب عاشورا -12

 بقلم: عبدالکریم پاک نیا

الم( اء، فذكر مصيبة مسلم بن عقيلمصائب عاشور  قام الباحث في هذا املقال باستعراض مصيبة  ، ثم)عليه السَّ

 النزول في كربالء، وبقية مصائب عاشوراء.
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الم)تحت عنوان: بررس ى استنادات قرآنی حضرت زینب  -13  در دو خطبه کوفه وشام (عليها السَّ

 بقلم: اصغر طهماسبى بلداجی

الم)دة زينب هادات املتينة للسيمن جملة االستش استشهادها باآليات القرآنية الكريمة، وهذه هو  (عليها السَّ

 
ً
 ها أو قسمبذكر اآلية كل االستشهادات كانت في خطبتيها املهّمتين في الكوفة والشام، وتظهر هذه االستشهادات تارة

ي القرآن الكريم على لسانمنها أو معنى اآلية، فإن املقام الرفيع والتربية في بيت مهبط الوحي عامل مهم في تج
ّ
 ل

الم)دة زينب سيال في خطبتيها في الكوفة القرآنية التي استشهدت بها  ، وهذا املقال يقوم بدراسة اآليات(عليها السَّ

 والشام.

الم) تحت عنوان: بررس ى خطبه زینب کبری  -14  در کوفه (عليها السَّ

 رودباری د مصطفی حسینى بقلم: سی

الم) دة زينبال هو عبارة عن دراسة لخطبة السياملق في الكوفة، وعرض لبعض األبحاث التمهيدية  (عليها السَّ

لدراسة الخطبة، وهذه األبحاث هي عبارة عن دراسة الوضع السياس ي واالجتماعي والنفس ي ألهل الكوفة عند طرح 

 م.األوضاع النفسية والروحية للمتكلالخطبة، ودراسة 

الم)تحت عنوان: پاسداری از فرهنگ عاشورا در سيره معصومان  -15  (عليهم السَّ

 د خطیبى کوشککبقلم: محم

اإلسالمية  على هذا فإن استمرار وبقاء الثورة إن الثورة اإلسالمية حدثت بإلهام من ثقافة عاشوراء، وبناءً 

ومن هنا فالدافع ، سالمي الذي يحمل ثقافة عاشوراءف على املواطنين ال سيما شباب املجتمع اإل وإنجازاتها رهن التعر 

الم)لكتابة هذا املقال هو عبارة عن بحث طرق املحافظة على ثقافة عاشوراء في سيرة املعصومين   .(عليهم السَّ

 تحت عنوان: پژوهش ى در اربعين حسینى -16

 بقلم: محسن رنجبر

ن الكاتب أن  الم(رجوع السبايا يوم األربعين من السنة األولى من شهادة اإلمام الحسين بيَّ لتي امن املسائل  )عليه السَّ

شكك فيها بعض املحققين الشيعة في القرون املتأخرة، وهناك جملة من املحققين قاموا بالرد على هذا التشكيك 

الم(وأثبتوا رجوع السبايا في يوم األربعين من السنة األولى لشهادة اإلمام الحسين  تعراض قاموا باس ، ثم)عليه السَّ

 عهم في يوم األربعين من السنة األولى.د رجو الشواهد والقرائن التي تؤي

 تحت عنوان: پیامهاى تربیتى در نهضت حسینى -17

 د مصطفى حسینى رودبارى بقلم: سی

املقال يشتمل على عشرة معطيات تربوية من مدرسة عاشوراء، وقد سعى الكاتب في هذا املقال الستخراج 

بسد بعض الفراغات في مجال التربية واألخالق، ومن جملة تلك املعطيات التربوية املساواة املعطيات التي تقوم 

 واإليثار والوفاء، والقضاء على الخوف من املوت، والبصيرة الدينية، وغير ذلك.
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الم(ر از حرکت امام حسين ت عنوان: جنبشهای احیاگرانه متأثتح -18  )عليه السَّ

 بقلم: داوود الهامی

الم(ثورة اإلمام الحسين  تمع اإلسالمي، ساهمت بشكل كبير في إيجاد الصحوة والروحية الثورية في املج )عليه السَّ

 ع اإلسالمي، وأشعلت نار الحرب ضدزت الرجال األحرار للدفاع عن حرمة وكرامة املجتمفإن هذه الثورة حف

ب امليتة، وبالتالي وقعت معارك كثيرة، وأحيت القلو  -تلك النار التي كادت أن تنطفئ في املجتمع اإلسالمي  - الظاملين

الم(ثورة اإلمام الحسين أن  ومن هنا يمكن القول   الطغاة. هي قد أوجدت سلسلة من الثورات ضد )عليه السَّ

 هاى غیبى عاشوراعنوان: جنبه تحت  -19

 بقلم: زهرا نساجى زواره

الم(املقال يستعرض بعض األحداث الغيبية التي حصلت في واقعة عاشوراء وذكر كرامات اإلمام الحسين  ، )عليه السَّ

الم(جملة منها كمجيء الجن ملساعدة اإلمام الحسين إلى  وأشار لذي ، وظهور بئر من املاء، وعلم اإلمام باملكان ا)عليه السَّ

الم(تشهد به وهو كرب وبالء، واستجابة دعائه يس على ابن حوزة التميمي وعبد بن الحصين ونزول العذاب  )عليه السَّ

الم ماعليه)عليهما، وهكذا إخبار علي األكبر اإلمام الحسين  م)بأن جده  (السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 سقاه املاء. (صل

الم(تحت عنوان: حضرت علی اکبر  -20  برترین الگو برای جوانان )عليه السَّ

 بقلم: غالمرضا داودی

الم(أهم صفات ومميزات علي األكبر إلى تعرض الكاتب  يه )عل التي يمكن أن يقتدي بها الشباب، فإن علي األكبر )عليه السَّ

الم( م)هو األسوة الحسنة، ال سيما أنه مرآة الجمال النبوي، ويحمل فضائل النبي األكرم  السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .(صل

 تحت عنوان: حيات عاشورا -21

 ثىبقلم: جواد محد

الم)مذهب أهل البيت أن  يذكر الباحث قد أقص ي في عصر الحضور عن التأثير في مجال الفكر والعمل،  (عليهم السَّ

الم)وقد أوص ى أهل البيت  الم)قصاء بإحياء هذا املذهب بقولهم في مقابل هذا اإل (عليهم السَّ حيا أرحم هللا من : (عليهم السَّ

والبكاء وإيصال الثقافة ل بالشعر والرثاء وإقامة العزاء عملية اإلحياء هذه تتمثأن  ذكر الباحث ، ثمأمرنا

 األجيال في املستقبل.إلى  ةينيالحس

الم(تحت عنوان: خاطراتى از یاران امام حسين  -22  )عليه السَّ

 دی اشتهاردىبقلم: محمد محم

الم(املواقف املشرفة ألصحاب اإلمام الحسين إلى  املقال يتعرض  موقف أبي الفضل العباس فيذكر، )عليه السَّ

الم( ام)عليه مسلم بن عقيلو  ، وموقف حنظلة بن مرة، وقيس بن مسهر الصيداوي، وزهير بن القين، وموقف وهب السَّ

 .)رضوان هللا عليهم أجمعين( بن حباب الكلبي، وموقف جون، وأنس بن حارث الكلبي
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 تحت عنوان: رابطه تکلیف و توانایی در نهضت عاشورا -23

 دیبقلم: حسين عبداملحم

الم(املقال يقوم بدراسة العالقة بين التكليف والقدرة في ثورة اإلمام الحسين   التكليفأن  ، ويرى الكاتب)عليه السَّ

مشروط بالقدرة وهذا أصل عام في جميع األحكام اإلسالمية، وقد سعى الباحث أن يطبق هذه القاعدة على ثورة 

الم(عاشوراء، وأن اإلمام الحسين  األهداف بدراسة ظروف املجتمع وقدرة اإلمام إلى  قام ألجل الوصول  )عليه السَّ

الم(الحسين   لتحقيق تلك األهداف. )عليه السَّ

 عنوان: رهبر آزادگان تحت -24

 د عبایی خراسانیبقلم: محم

الم(ن حياة اإلمام الحسين م العرب، وقد بيَّ م في تقدحول دور اإلسال هذا املقال يحتوي على مقدمة  ، )عليه السَّ

الم( الحسين ، وأنر وجهة نظر ابن أبي الحديد بشأنهوذك  والهوان.ة قد فضل السيف واملوت على الذل )عليه السَّ

الم)تحت عنوان: زینب  -25  پیامبر عاشورا (عليها السَّ

 دی اشتهاردىبقلم: محمد محم

الم) دة زينبحياة السيإلى  تعرض الكاتب في هذا املقال ما وفضائلها ودورها الرسالي في واقعة عاشوراء، ك (عليها السَّ

 الكوفة، وجوانب من خطبتها في الشام. بعض مقاطع خطبتها فيإلى  تعرض

الم)تحت عنوان: سخنرانی حضرت زینب  -26  پیام های آموزنده آندر شام و  (عليها السَّ

 بقلم: عبدالکریم پاک نیا تبریزی 

يزيد وأهمية إقامة العزاء على مة تحدث فيها عن إقامة العزاء في مجلس الكاتب في بداية هذا املقال مقد ذكر

الم(د الشهداء سي الم)دة زينب سامية والصابرة التي تحملها السيوالروح ال )عليه السَّ وس الدر إلى  ض، ثم تعر (عليها السَّ

الم) دة زينبوالعبر املستفادة من خطب السي  التي ألقتها في الشام. (عليها السَّ

 ت عنوان: سؤاالتى پيرامون زیارت عاشوراتح -27

 هللا امینى پور  بقلم: عبد

في الزيارة أن  ة أسئلة حول زيارة عاشوراء وأجاب عليها، وكان من جملة األسئلةطرح الباحث في هذا املقال عد

 األسئلة األخرى وأجاب عليها.لعن هللا بني أمية قاطبة فما هو ذنب األبرياء من بني أمية؟ وغيرها من 

 تحت عنوان: شاخص های فرهنگ عاشورا -28

 بقلم: حمید نگارش

عليهم )هذا املقال يشرح بعض املؤشرات واألبعاد الثقافية لعاشوراء وآثارها، وأن عاشوراء هي وقوف األنبياء 

الم  ومواجهة الظلم، وأنها نداء العدالة في وجه املستكبرين.ة الهداية والصلحاء واألولياء على قم (السَّ
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 تحت عنوان: قیام عاشورا -29

 بقلم: غير موجود

 اعتيادية، فالتاريخ يزخر بالكثير من الحروب التي ر أن  إلى ق املقالتطر 
ً
 أو حربا

ً
اح واقعة عاشوراء لم تكن حدثا

 بساكنيها، ولكن من النادر جدواملدن، بل قد أحرقت ُمدرت فيها البيوت ضحيتها املاليين من البشر ودم
ً
 أن نا

ً
ا

 ثورة وثقافة يرفع شعارها األحرار.إلى  تتحول حادثة أو حرب

 تحت عنوان: کرامت کربالیی -30

 بقلم: علی مختاری  

الم(الضيم أبي الفضل العباس  تعرض الكاتب ملعنى الكرامة في اللغة واألخالق، وطبقها على أبّيِ    كنموذج )عليه السَّ

الم(ذكر بعض فضائل أبي الفضل واقعة كربالء، و على تلك الحالة التي عاشها أبطال  من خالل الروايات  )عليه السَّ

 واملواقف التي جرت في كربالء.

 منابع قیام کربالتحت عنوان: موضوعات و  -31

 ثیمحدبقلم: جواد 

 للبحث، ويقسم الكتب
ً
كتب تقوم بعملية التحليل إلى  نتزع منها املحاور االتي  يستعرض الكاتب أحد عشر محورا

 ،ةلكتب منها ما تناول موضوعات تتعلق بالقضية الحسينياأن  إلى وأخرى تقوم بنقل األحداث التاريخية، ويشير

 ة وبشكل مباشر.الحسينية خاص بعضها تناول القضيةولكن تحت عناوين وموضوعات أخرى، و 

الم(تحت عنوان: نقش آفرینى حضرت عباس  -32  در حماسه عاشورا )عليه السَّ

 بقلم: ابوالفضل هادی منش

الم(يذكر الكاتب املواقف التي صدرت من أبي الفضل  في واقعة عاشوراء كإيصال املاء والسقاية، وتمثيل  )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين  ق الكاتب خالل ن الذي قدمه األعداء، ويتطر والتحدث نيابة عنه، ورده لكتاب األما )عليه السَّ

 ، وغيرها من املواقف.؟أين بنو أختنارفع شبهة حول قول الشمر: إلى  املقال

 قسمت اول  -عاشورا تحت عنوان: نقش زن در قیام  -33

 ارغوان حیدرى  ةدبقلم: سی

ثورة رجالية  كربالء وتأثيرها البالغ فيها حتى أصبحت تعد تناولت الكاتبة في هذا الجزء دور املرأة في واقعة

الم(مة حول مرافقة النساء لإلمام الحسين ونسائية، وجاءت بمقد  .)عليه السَّ

وذكرت خاللها بعض النساء اللواتي لم يحضرن في كربالء وكان لهن دور في تحقيق أهداف الثورة، كطوعة 

قت لعناوين مختلفة، كاملساندة والدفاع عن وبعدها دخلت في صلب البحث، وتطر ومارية بنت سعد ودلهم، 

الم(اإلمام الحسين  ليه )ع، والصبر واإليثار واملقاومة، واملشاركة املباشرة في الحرب، والطاعة لإلمام )عليه السَّ

الم(  ، وغيرها.السَّ
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 قسمت دوم -تحت عنوان: نقش زن در قیام عاشورا  -34

 ارغوان حیدرى ة دبقلم: سی

الم(تناولت الكاتبة في هذا الجزء ما قامت به النساء بعد يوم عاشوراء وبعد شهادة اإلمام الحسين  ، حيث )عليه السَّ

ل: األو لى قسمين: لن بدور ال يمكن ألحد القيام به، وابتدأت ببيان النشاطات التي قامت النساء بها ووضعتها عتكف

 هضة.ات في الناني: دور النساء األخريامللحمة الزينبية، الث

 هـ 61کارکرد بنى امیه در واقعه عاشورای تحت عنوان: نقش فرهنگی و  -35

 هللا غالمی بقلم: عبد

حدوث واقعة عاشوراء العظيمة، من قبيل: إلى  تالتي أدمناقشة العوامل إلى  تعرض الكاتب في هذه املقالة

ي بعدين: سقيفة بني ساعدة، وعدم جدوائية وأهلية الخلفاء الثالث وسياساتهم، وناقش ذلك ف الوعي، وأحداث

لبني أمية بصبغتهم السفيانية  ق ت في زمن عثمان وعللها، كما تطر االنحرافاإلى  ق عسكري واقتصادي، ثم تطر 

 ومدى اختالفهم عن صبغة اإلسالم والعلوييين.

الم(حضرت عباس  عملکردتحت عنوان: نگاهی به شخصیت و  -36  )عليه السَّ

 بقلم: ابوالفضل هادی منش

)عليه  يحاول الكاتب خالل مقالته هذه أن يسلط الضوء على النقاط البارزة في شخصية أبي الفضل العباس

الم( ومناش ئ عظمتها، ويذكر فيها نماذج بارزة لشجاعته، من قبيل: إيصال املاء في صفين، وتقوية روح القتال  السَّ

الم(عند أبي الفضل  الم(جنب اإلمام الحسن إلى  ، والوقوف)عليه السَّ الم، ومناصرته لإلمام الحسين )عليه السَّ ، ()عليه السَّ

 وغير ذلك.

 در غربتحت عنوان: نگاهی به عاشورا پژوهی  -37

 د نوری: عبدالحسين حاجی ابوالحسنى، محمبقلم

ة أو التي جاء ضمن أبحاثها الحديث عن بر عدد من الكتب املترجمة املتعلقة بالقضية الحسينياملقال يجمع أك

الم(الحسين  ، وكان من بين  ن وما تم، والتي قام بترجمتها املستشرقو )عليه السَّ
ً
 ومرجعا

ً
تصحيحه منها، لتكون مصدرا

الكتب املترجمة من قبل املستشرقين: مقتل الحسين ألبي مخنف، ومقتل الحسين البن طاووس، واإلرشاد للمفيد، 

 وتاريخ الطبري، وأنساب األشراف للبالذرى، والكامل في التاريخ البن األثير، وغيرها.

الم()علتحت عنوان: نهضت امام حسين  -38  انسجام اسالمیو  يه السَّ

 د عليرضا عالمىبقلم: سی

 ام والوحدة اإلسالمية وفق املتبنيات القرآنية وسيرة الرسول ذكر الكاتب في هذه الدراسة بيان أسس االنسج

م)
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
ة ع لإلجابة عن تأثير النهضة الحسينية في األمية بشكل واسالسن، باالعتماد على املصادر (صل

نى الوئام واالنسجام م معلوحدة والوئام واالنسجام؟ فيقدل اإلسالمية، وهل كانت باعثة للفرقة والتشرذم أم
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، ثم
ً
 .في ذلك كذا السيرة النبويةن األسس القرآنية لالنسجام والوحدة وهيبيَّ  إجماال

الم(ق لنهضة اإلمام الحسين وبعدها يتطر   :والحظ ما يلي، )عليه السَّ

  الم(الوحدة اإلسالمية في سيرة اإلمام الحسين  .تبرز ذلكما قام به من أعمال السياسية، و  )عليه السَّ

  الم(الوحدة اإلسالمية في أقوال اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

  الم(أقوال اإلمام الحسين  للوحدة. واألسس القرآنية )عليه السَّ

 هدایت انسان معاصرت عنوان: نهضت عاشورا و تح -39

 بقلم: محمدرضا مصطفى پور 

الم(ن الكاتب العالقة بين نهضة اإلمام الحسين بيَّ   ودورها في هداية اإلنسان في الزمن املعاصر، وكانت )عليه السَّ

ة أبحاثه كالتالي: اإلنسان الكامل، املنهج النموذجي األكمل في مناهج التربية، وذكر تأثير القدوة في عالم التربي

  والجوانب املختلفة في الحياة، ويتعرض املقال
ً
ء، لتفاصيل القدوات التي يمكن استنباطها من حادثة عاشورا أيضا

، والقدوة في وف بوجه الظلم وعدم القبول بالذلوكان منها القدوة في التوحيد والعرفان، والقدوة في الوق

 ، وغيرها.لقدوة في الصبر واملقاومة والتحمل، وفي الطاعة والتسليم للوليالتخطيط، وا

الم(تحت عنوان: هدف قیام امام حسين  -40  از زبان امام )عليه السَّ

 بقلم: ناصر بهرامی

الم(األهداف التي تقف وراء ثورة اإلمام الحسين إلى  تعرض الكاتب  ولكن ال بتحليل أو استنتاج من هنا أو )عليه السَّ

الم()عليه هناك، بل بحسب األقوال التي صدرت من صاحب الثورة وقائدها اإلمام الحسين  ، من قبيل: فضح بني السَّ

أمية وكشف الستار عن واقعهم، وإحياء السنة النبوية، وإماتة البدع، ومواجهة الفساد، وإقامة الحدود اإللهية، 

 ومواجهة أكلة أموال الفقراء املستأثرين بها، والعمل بأحكام هللا تعالى، وتشكيل الحكومة اإلسالمية، وغيرها.

الم(حاب امام حسين تحت عنوان: ویژگيهای اص -41  )عليه السَّ

 بقلم: ابو القاسم شاکر

الم( ألصحاب الحسين ة خصائصذكر الكاتب عد تحت مجموعة من العناوين كالخصائص العقائدية  )عليه السَّ

  باملبدأ، واليقين برسالة النبيواألخالقية والسياسية، وتناول منها العديد بالشرح والتفصيل مثل: اليقين 
َّ
ى هللا )صل

م(
َّ
ة والغيرة، والوفاء، والشجاعة، لعبودية للنفس، واإليثار، والفتو ، واليقين باإلمامة، والتحرر من اعليه وآله وسل

 ي، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.الء، والتولي والتبر والصبر واالستقامة، والو 

الم(شیوه ی مبارزاتی امام حسين تحت عنوان: شرایط تاریخی و  -42  )عليه السَّ

 بقلم: علی اکبر نوایی

م)حلل الكاتب الظروف التاريخية بعد وفاة النبي 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
ه مع إطاللة على فترة االزدهار في عصر  (صل

 من أعظم ته واعتبار وفا
ً
  ،املنعطفات التراجيدية الحزينة تاريخيا

َّ
ها والتي بدأت عَ وحالة املسخ والتحريف التي توق
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مركز للفساد، مع بيان حالة االنحراف التي إلى  من الحاكمين وسرت في طبقات املجتمع األخرى، وتحول الحكومة

، وفقدان الناس للوعي والقدرة على وقعت في مفهوم الطاعة والبيعة، وفقدان االرتباط بين القائد الديني والناس

الم(التحليل، وهنا يأتي دور اإلمام الحسين  ة مع هكذا ظروف، واختار التغيير في التعامل بطريقة خاص )عليه السَّ

 ية على جميع املستويات.ة الثورة على تلك األوضاع املتردبواسط

الم(تحت عنوان: شوق شهادت در مکتب حضرت سیدالشهدا  -43  )عليه السَّ

 بقلم: عبدالکریم پاک نیا

الم(يعرض املقال قيمة الجهاد والشهادة، وتناول حالة عشق اإلمام الحسين  للشهادة، ودعوته لها من  )عليه السَّ

الم(خالل أقواله   . )عليه السَّ

 تحت عنوان: عاشورا -44

 بقلم: محمدرضا حکیمى

 إياها نقطة التحو لحادثة ع يتعرض الكاتب
ً
ة الواقعية ل في التاريخ اإلسالمي، التي كشفت الصور اشوراء معتبرا

ة دورها الرئيس في ذلك؛ إذ كانت دعوة للصالة وكان للثورة الحسيني، اوية ويزيدد بأعمال معللكفر والنفاق املتجس

ظلم االقتصادي، وفدى نفسه وعياله بهذا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومقاومة الفساد وعدم العدل وال

 الطريق.

 تعنوان: عزادارى از دیدگاه أهل سنتحت  -45

 بقلم: عبداملجید ناصری 

الحالة العاطفية التي عاشها املسلمون تجاه واقعة كربالء وعدم اختصاص األمر بالشيعة، إلى  يتعرض الكاتب

الم(ويتناول خالل ذلك تاريخ العزاء على اإلمام الحسين   .بحسب ما ورد في املصادر السنية )عليه السَّ

م)أمانة النبي  :األحداث املرتبطة بذلك ومنها ذكر بعض
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
يم ل عزاء أقيان أو ب عند أم سلمة، ثم (صل

بعد حادثة عاشوراء، وعزاء عائلة يزيد والشعراء وقصائدهم في ذلك، وخراسان وإقامة العزاء على أوالد الحسين 

الم( الم(، وحضور اإلمام الرضا )عليه السَّ دثة الشكل املطلوب، ومؤرخي أهل السنة وبيانهم لحاإلى  وتوجيه العزاء )عليه السَّ

 .غزنويين وفي النظامية ببغدادشوراء، والعزاء في عصر آل بويه، والعا

ر ما وراء النهر، وبكاء أهل الشام عند غزو املغول لها، ودو قاتل عند أهل السنة، والعزاء فييتطرق لكتابة امل ثم

العزاء كالكاشفي ر لمية السنية ذات التأثير في تطو السالالت الحاكمة في العزاء الحسيني هناك، والشخصيات الع

والجامي، والعزاء في آسيا الوسطى، وفي شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسیا، وعند األكراد السنة، وفي فترة 

 الدولة العثمانية، وفي شمال أفریقيا.

الم(تحت عنوان: عقالنیت نهضت اباعبدهللا  -46  )عليه السَّ

 بشيریه بقلم: حسين

ية في ج على العقالنحقيقة تتعلق بالنهضة الحسينية، وهي عقالنية تلك النهضة، ثم يعر إلى  يتعرض الكاتب

من  الحسينية هضةفي الن تهاتمع والتاريخ، ودراسلها من قبيل القائد وخصوصياته واملجاملواجهة والنقاط التي تمث
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 أهمها: خالل نقاط

  الم(معرفة اإلمام  .صوص املجتمع وأرضية قيام الثورةبخ )عليه السَّ

  ى تتم اإلجابة عن بعض الشبهات في ذلك.ظروف العلمية والواقع الخارجي حتمقارنة ال 

 علت عظمت عاشوراتحت عنوان:  -47

 بقلم: غالمرضا گلی زواره قمشه ای

المعليهما ال)في ذرية أمير املؤمنين والزهراء ة اإللهية وأثر التربية العلوية يتناول الكاتب مفهوم العزة والعز   ، وكيف(سَّ

م)لعاطفة الرسول أن 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 تأثير  (صل

ً
  ا

ً
نطق املإلى  في زرع بذور العظمة، ونشوء مذهب الرقي والكمال، وصوال

ت والخروج من تلك االختبارا، لثبات واالستقامة في إحيائه الحقة، واالمتناع من البيعة والقبول بالذلالحسيني في ا

 الصعبة بنجاح.

 تحت عنوان: فقه عاشورا -48

 بقلم: احمد مبلغی

 
ً
 :فيما يلييعنون الكاتب أبحاثه التي ناقشها فقهيا

  عاشوراء في الفقه. 

  ةالحسينيالتربة. 

 لعن القتلةو  البكاء. 

 الصالة. 

 إنشاد الشعرو  قراءة املقتل. 

  عدم االهتمام بأمور الدنيا. 

  التعازي و  مجالس العزاءإقامة. 

 االمتناع عن الطعام. 

 لبس الثياب الطاهرة. 

 ترك اللعب واللهوو  ترك الضحك والفرح. 

 .التمثيل 

الم(تحت عنوان: فلسفه نهضت امام حسين  -49  )عليه السَّ

 د هاشم رسولی محالتیبقلم: سی

الم(يحاول الكاتب بيان العلل التي تقف خلف قيام اإلمام الحسين  ل الكاتب أن يكون بهذه النهضة، وفضَّ  )عليه السَّ

الم(ذلك من خالل كلمات اإلمام الحسين  الم)ة املعصومين أو األئم )عليه السَّ ي ، وأورد ما أمكنه من الروايات ف(عليهم السَّ

اإلجابة عن بعض التساؤالت بخصوص اإللقاء إلى  ق خالل ذلكبالنتائج، ويتطر ها والخروج منها ذلك بعد مناقشت

 ة.مدى تناول الزيارات ألهداف النهضة الحسينيإلى  في التهلكة، وينتقل
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 التاريخ والسيرة، الرد على الشبهات، وغيرها.محتوى املوقع: الدين والعقيدة، التربية اإلسالمية، العلوم اإلسالمية، 

الم)جابر تا اسرای أهل بیت ه و تحت عنوان: ابهام در حاضرین کربال در اربعين حسینى از عطی -1  (عليهم السَّ

 بقلم: غير موجود

اري ولقائهم بسبايا في زيارة عطية العوفي وجابر بن عبد هللا األنص - بين منكر ومؤيد - ن املقال الخالف املوجودبيَّ 

الم)أهل البيت  الم(تي استشهد فيها اإلمام الحسين في يوم األربعين من نفس السنة ال (عليهم السَّ  .)عليه السَّ

 یل اهمیت اربعين درفرهنگ اسالمی تحت عنوان: دال  -2

 اميرعلی حسنلوبقلم: 

له أهمية خاصة في املوروث اإلسالمي، فقد ورد عدد األربعين في آيات من  أربعينالعدد أن  إلى يتعرض الكاتب

 .هذا العددإلى  به من الروايات تشير انالقرآن الكريم، وهناك كمٌّ ال يسته

الم(اإلمام الحسن العسكري  زيارة األربعين وذكر حديثإلى  وأشار الكاتب بشأن الزيارة وتأثير هذه الزيارة  )عليه السَّ

 على نمط الحياة.

 روز بعد از واقعه؟ 80آیا کاروان اسرا اربعين رسیدند یا ؟ و تحت عنوان: مسافت کربال تا شام چقدر است -3

 بقلم: غير موجود

الم)ض الكاتب لحركة سبايا أهل البيت بعد عرضه ملقدمة حول أحداث كربالء يتعر  بحسب الزمان  (عليهم السَّ

ووقت وصولهم هناك، وينقل في  كربالء أو املدينةإلى  واملكان مع تأكيده على حركة رجوعهم من الشام وتوجههم

مجموعة من العلماء أمثال ابن طاووس والعالمة املجلس ي  وهو وصولهم يوم األربعين ذلك قولين يتبنى أولهما

وغيرهما، وثانيهما يتبناه الشيخ املفيد والشيخ الطبرس ي، وينقل تردد الشيخ عباس القمي في منتهى اآلمال واستبعاده 

 القول األول.

 من املنازل التي مرت بها السبايا بين الكوفة والشام. 27نتيجة ويذكر في النتيجة إلى  قالويخلص امل
ً
 منزال

الم)اسرای أهل بیت تحت عنوان: ورود کاروان  -4  ؟به کربال در اربعين اول یا دوم (عليهم السَّ

 بقلم: غير موجود

الم)مسألة مجيء أسرى أهل البيت إلى  يتعرض املقال في السنة األولى  كربالء يوم األربعين وهل كانإلى  (عليهم السَّ

الم(لشهادة اإلمام   أم في السنة الثانية؟ )عليه السَّ

 ،البعض منهم يعتبر كون ذلك في السنة األولى من املحالن إ ذكر خالل ذلك اآلراء واألقوال في املسألة، حيثو 

 ومن لم يصرح برأيه في املسألة. ،والبعض اآلخر يقبله
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 املوقع: األخبار السياسية، األخبار الرياضية، األخبار االجتماعية، وغيرها. محتوى 

الم(تحت عنوان: نظرات بزرگان غير مسلمان درباره امام حسين   )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

يتناول املقال مجموعة من أقوال العظماء من غير املسلمين في اإلمام ووجهات نظرهم، منهم: غاندي، والكاتب 

األملاني الكبير کورت خ اتب اللبناني جرجي زيدان، واملفكر األملاني توماس مان، واملؤر اإلنجليزي ديکنز، والك

خ سيحي السوري أنطوان بارا، واملؤر فريشلر، والعالم اإلنجليزي توماس کاراليل، والهندي تندن، والعالم امل

يسور األميركي واشنطن إيرونيج، والبروفيسور إدوارد براون، والعالم الفرنس ي موريس دوکبري، والبروف

 والفيلسوف األملاني ماربين.

خربگزاری
 

 

 

 األخبار، املراجع والعلماء، الحوزة العلمية، مقاالت، تقارير، وغيرها. محتوى املوقع:

الم(امام حسين تحت عنوان:  -1  ؟در مسير مدینه تا کربال به کدام آیات استناد کردند )عليه السَّ

 بقلم: محمد اسماعیل نوری زنجانی

الم(ين املقال يتحدث عن اآليات التي استشهد اإلمام الحس فقام  ،بها منذ خروجه من املدينة حتى كربالء )عليه السَّ

 :ثالث طوائفإلى  الباحث بتقسيم اآليات التي تم االستشهاد بها

 .اآليات التي استشهد بها من املدينة حتى دخوله كربالء الطائفة األولى: 

 .ى لحظة الشهادةاآليات التي استشهد بها في كربالء حت الطائفة الثانية:

 اآليات التي تم سماعها من الرأس الشريف بعد الشهادة. الطائفة الثالثة: 

الم(طفی به دختران را از امام حسين تحت عنوان: توجه عا -2  بیاموزیم )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم(ستفادة من سيرة اإلمام الحسين التربية العاطفية املإلى تعرض الباحث   :وسلوكه تجاه بناته في محاور  )عليه السَّ

 .مراعاة أصول املحبة وإظهار العالقة حدها:أ

 .كثرالتعامل العاطفي مع البنات بشكل أ ثانيها:

 ضرورة تزويد األطفال بالتعاليم الدينية واألصول االعتقادية. ثالثها:
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الم(چرا امام حسين  تحت عنوان: -3  ؟دشمنان خود را به تفکر دعوت کرد )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

بمظلومية اإلمام الحسين البكاء تارة يكون بسبب الشعور أن  ويذكر ،أسباب البكاءإلى  الكاتب في البدايةيتعرض 

الم( ، ويربط هذين وأخرى من باب البكاء ألجل الفوز واالنتصار املعنوي فهو بكاء يحصل بسبب الفوز  ،)عليه السَّ

 .التفكر نعمة من نعم هللا تعالىأن  وذكر ،تفكرن البكاء عامل مهم في الفكر والفإ ،مرين بالفكر والتفكراأل 

الم(اإلمام الحسين  نوأ  ْجِمعُ  : هللا تعالى الفكر والتفكر بقول إلى  يوم عاشوراء كان يدعو الناس )عليه السَّ
َ
أ
َ
ْم ف

ُ
ْمَرك

َ
 أ
ْ
وا

نِظُرون
ُ
 ت
َ
يَّ َوال

َ
 ِإل

ْ
ُضوا

ْ
مَّ اق

ُ
 ث
ً
ة مَّ

ُ
ْم غ

ُ
ْيك

َ
ْم َعل

ُ
ْمُرك

َ
ْن أ

ُ
 َيك

َ
مَّ ال

ُ
ْم ث

ُ
اءك

َ
َرك

ُ
 .71 ونس:ي َوش
الم(مسیحی چگونه شیفته امام حسين تحت عنوان: راهب  -4  ؟شد )عليه السَّ

 مصطفی اميری  بقلم:

)عليه من رأس اإلمام الحسين  ي صدرتذكر الباحث في هذا املقال قصة الراهب املسيحي الذي رأى الكرامات الت

الم(  في هدايته  وصل ركب السبايا املتجه نحو الشام إلى منطقة قريبة من صومعته، عندما السَّ
ً
كما  ،والتي كانت سببا

 األخرى التي تحيط بهذه القصة.الجوانب إلى  أشار

 

 

 

 محتوى املوقع: األخبار، الكتب واملقاالت، املكتبة، األسئلة واألجوبة، وغيرها.

 تحت عنوان: شاخصه های راهبردی راهپیمایی عظیم اربعين حسینى از منظر معظم له

 بقلم: غير موجود

عام  تناول املقال بعض املؤشرات املهمة املستقاة من عطاء هذه التظاهرة العظيمة التي يحيها الزائرون كل

 ربعين الحسيني، وتقع تلك املؤشرات بحسب ما ورد في املقال ضمن العناوين التالية:بمناسبة األ 

 ة، أهمية املسيرة في كالم الشيخ مكارم الشيرازي هذه الزيار  بيان فلسفة وجود. 

  الم( ربعين الحسينازدهار أ  .الشيعي يعكس عظمة الفكر العالمي )عليه السَّ

  عظيمة لتطبيق املناهج الثقافية ربعين فرصةمسيرة األ. 

  املقال بحديث الختام الذي يحتم عالم لهذا االجتماع العظيم، وينتهي وسائل اإل تقوية الكيان الشيعي عبر بيان

 .تحريفالالشعائر من خطر البدع و  علينا أن نراقب ونحمي تلك
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الم)محتوى املوقع: أهل البيت   أدعية وزيارات، وغيرها.، القرآن، الحديث، العقائد، الثقافة، (عليهم السَّ

الم(سيره امام حسين الق و تحت عنوان: اخ -1  )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

الم(يتحدث املقال عن أخالق وسيرة اإلمام الحسين  ، فيتعرض إلى جانب من تواضعه وعفوه واهتمامه بالفقراء )عليه السَّ

الم(كما تعرض لعبادته وشجاعته وعلمه، وأشار إلى فصاحة اإلمام الحسين ، وقضاء حوائجهم  وبالغته. )عليه السَّ

 تحت عنوان: اربعين چه روزی است؟ -2

 فرزانه صفائیبقلم: 

شخصية جابر بن عبد هللا إلى  ذلك أشارإلى  تعيين يوم األربعين وتحديده، وقبل أن يتعرضإلى  يتعرض الكاتب

الم(األنصاري، وتحدث عن قضية زيارته لإلمام الحسين   .يوم األربعين وما جاء فيها )عليه السَّ

الم(الحديث املروي عن اإلمام الحسن العسكري إلى  كما تعرض . ها من عالمات املؤمنفي زيارة األربعين وأن )عليه السَّ

 املش ي في زيارة األربعين وتأكيد الفقهاء على املش ي، وغير ذلك.كما تحدث عن نص زيارة األربعين وثواب 

الم(تحت عنوان: امام حسين  -3  قسمت اول  -و تربیت فرزند  )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

)عليه التربية األخالقية لألطفال على ضوء كلمات اإلمام الحسين إلى  تعرض الباحث في هذا القسم من املقال

الم( جملة منها، كاإلعداد الوراثي لهم قبل الوالدة وإظهار املحبة لهم وتشجيعهم على األعمال إلى  وأفعاله، وأشار السَّ

 الحسنة، وغير ذلك من األخالق الحسنة.

الم(تحت عنوان: امام حسين  -4  قسمت دوم -ند و تربیت فرز  )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

أهم هذه إلى  تربية األطفال من منظار واقعة كربالء، وأشارإلى  تعرض الباحث في القسم الثاني من هذا املقال

تعامل اإلمام الحسين إلى  والعاطفية والنفسية، وتعرض حوائج األبناء املاديةإلى  األخالق التربوية، منها: االلتفات

الم( الم) مع األطفال في ميدان الحرب وتعامل السيدة زينب )عليه السَّ  .مع األطفال األسرى  (عليها السَّ

الم(تحت عنوان: با امام حسين  -5  در محضر قرآن )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

الم(تبيين عالقة اإلمام الحسين إلى  يتعرض املقال بعض إلى  منذ صغره، وأشاروآياته بالقرآن الكريم  )عليه السَّ

 الشواهد والروايات التي تدل على ذلك.
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الم(تحت عنوان: امام حسين  -6 ى هللا عليه وآله  پاسدار ارزشهای انقالب پیامبر )عليه السَّ
َّ
م()صل

َّ
 وسل

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

م)تعرض الكاتب للعناصر املحورية لثورة النبي األكرم 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
وإصالحاته على املستوى العقائدي  (صل

بعد رحيل  - التي هي آفة النهضة النبوية - مراحل الرجعيةإلى  واالقتصادي والثقافي، وتعرضواألخالقي والسياس ي 

م(رسول هللا 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم(نهضة اإلمام الحسين حتى  )صل  ، وذكر غير ذلك من املوارد.)عليه السَّ

الم(تحت عنوان: امام حسين  -7 ى) از نگاه نبى مکرم اسالم )عليه السَّ
َّ
م صل

َّ
 (هللا عليه وآله وسل

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

الم(أوصاف اإلمام الحسين إلى  يتطرق املقال م)في كلمات النبي األكرم  )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
ة من خالل عد (صل

الم(اإلمام الحسين أن  نحو أمور طرحها، م)من عترة النبي األكرم  )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
ين ، وأنه من جملة الذ(صل

م)نزلت بحقهم آية التطهير، وأنه مشمول بحديث الثقلين، وأنه فلذة كبد رسول هللا 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
، وذكر (صل

.
ً
 مواصفات أخرى أيضا

الم(سين تحت عنوان: امام ح -8  در کالم خدا )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

الم(اآليات الكريمة الواردة في اإلمام الحسين إلى  تعرض الباحث ام أو التي تم تفسيرها أو تأويلها باإلم )عليه السَّ

الم(الحسين  الم)مما جاء في كلمات أهل البيت  )عليه السَّ  .(عليهم السَّ

الم(تحت عنوان: آسیب شناس ى دین از دیدگاه امام حسين  -9  )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

إيجاد ن املقال املشاكل واآلفات الدينية التي ابتلى بها اإلسالم، وذكر من جملتها البدع والتحريف في الدين، و يبيِّ 

االختالف والفرقة فيه، والجرأة والتعدي على حدود وأحكام هللا تعالى، والقضاء على األفكار واملبادئ والقيم 

ظلم والسكوت عليه، واستغالل الدين للمصلحة اإلسالمية، والسكوت على االنحرافات والفساد وتقبل ال

الم(الشخصية، وطلب الدنيا والجاه، وذكر موقف اإلمام الحسين   تجاه هذه اآلفات واملشاكل الدينية. )عليه السَّ

الم(تحت عنوان: با امام حسين  -10  در سایه قرآن )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

الم)مسألة انحصار فهم القرآن الكريم بتفسير أهل البيت إلى  تعرض الكاتب في هذا املقال من خالل  (عليهم السَّ

الم(الروايات الواردة عنهم، كما تعرض لجملة من الروايات املروية عن اإلمام الحسين  في تفسير بطون  )عليه السَّ

 القرآن الكريم.
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الم(تحت عنوان: چرا اربعين تنها برای سید الشهدا  -11  است؟ )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

الم(يوضح املقال سبب اختصاص مناسبة األربعين بسيد الشهداء  الم(دون غيره من األئمة  )عليه السَّ ، وذكر )عليهم السَّ

الم(لذلك عدة أسباب منها: أن اإلمام الحسين   أحيى دين اإلسالم، وأن مصيبته لم تحدث لنبي مرسل وال لوص ي. )عليه السَّ

العدو في كل زمان يحاول أن  السبايا رجعوا في يوم األربعين فتجدد الحزن عليهم في هذا اليوم، كماأن  ومنها:

 لها. هذه املصيبة، فيوم األربعين يعد التعتيم على
ً
 وتخليدا

ً
 تذكيرا

 تحت عنوان: پرسش هایی از جنس عاشورا -12

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

الم(منها: ملاذا لم يخرج اإلمام الحسين  ،وأجاب عليها طرح الكاتب عدة أسئلة حول قضايا عاشوراء في  )عليه السَّ

الم(زمن معاوية؟ ملاذا اصطحب اإلمام الحسين  د لعزاء؟ ملاذا أكالعيال واألطفال؟ ما هي الحكمة من إقامة ا )عليه السَّ

الم)أهل البيت  الم)ذكر مصائب أهل البيت إلى  على إقامة مجالس العزاء؟ ما هي الحاجة (عليهم السَّ  ؟ وملاذا ال(عليهم السَّ

 يكتفى باملوعظة فحسب؟

الم(جایگاه امام حسين و  عنوان: مقامتحت  -13  در عالم هستى )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

الم(ن الكاتب مكانة اإلمام الحسين بيَّ   على ما ورد في زيارة عاشوراء، وما ذكره العلماء  )عليه السَّ
ً
ي فمعتمدا

شرح وتفسير عباراتها، وأشار بعدها إلى مجموعة من النقاط الهامة املتعلقة باإلجابة عن كيفية عزاء الكون 

 حول سر املعجزات وكرامات األنبياء واملعصومين 
ً
 آخرا

ً
لشخص واحد وبكائه له، كمقدمة لإلجابة، وذكر بحثا

الم()  .عليهم السَّ

الم(تحت عنوان: نکته ها وحکایت هایی از امام حسين  -14  )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

ن رمز خلود هذه النهضة، وأهدافها، مع بيان بعض الشعارات ذكر الكاتب مجموعة من آثار نهضة عاشوراء، وبيَّ 

الم(التي أطلقها اإلمام الحسين   ربالء.كن هدف األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي تجلى في ، وفي الختام بيَّ )عليه السَّ

الم(امام حسين عاشورا و تحت عنوان:  -15  از نگاه اندیشمندان أهل سنت )عليه السَّ

 محمدرضا حیدریانبقلم: 

الم(يتعرض الكاتب ملجموعة من أقوال وكلمات علماء السنة حول واقعة عاشوراء واإلمام الحسين   ، ومنهم:)عليه السَّ

الكاتب ، و الباكستاني محمد علي جناحالقائد ، و خالد محمد خالد، و توفیق أبو علم، و هللا العالیي الشیخ عبد

الكاتب عبد الحمید ُجوَدة ، و الكاتب املصري عبد الرحمن الشرقاوي ، و واألديب املصري عباس محمود العقاد

 محمد إقبال الهوري.، و سید قطب، و مفتي املوصل الُعَبیدي، و السحار
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 معرض الصور، مقاالت، املعارف الدينية، األدب، األسئلة، املناسبات، وغيرها. محتوى املوقع:

 تحت عنوان: تحقیقی درباره اربعين حسینى

 بقلم: غير موجود

 من شهادة اإلمام الحسين إلى  يتناول املقال مسألة رجوع قافلة السبايا
ً
الم(كربالء بعد مض ي أربعين يوما  )عليه السَّ

هذه املسألة اختالفية فمنهم من نفى حصول هذه الواقعة في نفس أن  ، وقد ذكر الباحثاألربعين األولىوتسمى بـ

عمدة أن  كرالسنة ومنهم من أثبتها، من هنا قام الباحث بدراسة املسألة وسرد الشواهد على إثبات ذلك، وذ

كربالء خالل إلى  الشام ورجوعهاإلى  اإلشكال على حدوث هذه الواقعة هو عبارة عن عدم إمكان ذهاب القافلة

 
ً
كربالء، وذكر بعض الشواهد إلى  الشام ومنهإلى  ، وأجاب عنه من خالل دراسة مسير القافلة من الكوفةأربعين يوما

 التي تثبت إمكان ذلك.

 







 

 

  

  

 





 

















 

 

 

 

 

 





 

ــــــــــــــــل  للرقي والنضـــــوج لتأمين تكامله، فاحتاج اإلنســـــانا كان الذهن اإلنســـــاني توَّ مَّ ـ
ً
تالقح أفكاره مع اآلخرين إلى  اقا

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

 فيما بينهم.والنتاجات واالحتياجات 

ومن هــذا املنطلق تبلورت فكرة عقــد النــدوات واملؤتمرات العلميــة وأخــذت بــاالتســـــــــــــاع والتطور مواِكبــة تقــدم 

 علوم جديدة.إلى  العلم وحاجة الناس للتعرف

وقد أخذ قســـم الرصـــد واإلحصـــاء على عاتقه رصـــد الندوات واملؤتمرات العلمية الخاصـــة بالقضـــية الحســـينية 

 وقة العلم واملعرفة.والتي تعقد في أر 

  
 

سة الندوة هضة الحسينية التابعة للعتبة الحسينية املقدسات التخصصية في النأقامت مؤسسة وارث األنبياء للدرا

 السابعفي  القسم الثاني ن فاجعة الطفالرابعة عشرة في قاعة املؤسسة تحت عنوان األطراف املسؤولة عالعلمية 

 د رياض الحكيم. لوم الدينية وبحضور املحاضر السيبحضور جمع من طلبة العهـ 1437من شهر صفر املظفر 

 وقائع الندوة

املسؤولة عن فاجعة الطف، وأما في هذا القسم  ل من الندوة الشخصياتفي القسم األو  السيد املحاضرتناول 

 فسيكون الحديث حول املجتمعات املسؤولة عن فاجعة الطف، وهي أربعة:

 .املجتمع الكوفي األول:

 .ملجتمع الشاميا الثاني:

 .مكة واملدينة الثالث:

 باقي املجتمعات. الرابع:

فيهما عدد كبير فواملدينة بما لهما من ثقل إسالمي وديني،  مكةأنظار املسلمين تتجه إلى مجتمَعي أن وأشار إلى 

 -لهما أي دور  ي مكة واملدينة لم يكنمجتمعَ أن  من الصحابة والتابعين والشخصيات البارزة، ولكن مما ُيلحظ

الم(في نصرة اإلمام الحسين  - كمجتمع ال أشخاص  ، وإن كان لم ُيسجل عليهما املشاركة في الفاجعة.)عليه السَّ

بهم يطمع و العمود الفقري للطاغية يزيد وللسلطة األموية، بهم يهدد اآلخرين، فقد كان  املجتمع الشامي أما

لم ُيسجل أي موقف داعم أو متفاعل مع  -املجتمع الشامي  –فهو كما حدث في واقعة الحرة وغيرها،  ،اآلخرين

الم(حركة اإلمام الحسين   .)عليه السَّ

. ،هو املجتمع الذي دارت فيه األحداثفالكوفة  مجتمع وأما بالنسبة إلى
ً
 مباشرا

ً
 وارتبطت به ارتباطا
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 خصوصيات الكوفة ومجتمعها 

قد فهجرية،  17عام كانت  هابدايات تأسيسن إ الكوفة كانت حديثة التأسيس، حيثثم تعرض املحاضر إلى أن 

سست قبل مجيئ اإلمام علي 
ُ
الم(أ الم(إليها، وكان استشهاد اإلمام الحسين  )عليه السَّ  عا 44وهذا يعني أن ، 61عام  )عليه السَّ

ً
ما

 بين بداية التأسيس وحدوث واقعة الطف، 
ً
 فتقريبا

ً
 متماسكا

ً
حديثة باعتبارها ال نستطيع أن نعتبر مجتمعها مجتمعا

 هناك أسبابكما أن التأسيس، 
ً
 متمز أخرى تجعل من مجتمع الكوفة ا

ً
 مجتمعا

ً
 تتقاذفه األمواج واألهواء. قا

الم(ان نهضة الحسين أصناف املجتمع الكوفي أبَّ   :)عليه السَّ

الم)شيعة أهل البيت  ل:األو   .(عليهم السَّ

 د بن األشعث بن قيس، عزرة بن قيس، وغيرهم.ة األموية، كالحصين بن نمير، محمأشياع السلط الثاني:

شير الثالث:
ُ
 أن  إلى الخوارج، وهم الذين كانوا يسمونهم الحرورية، وبعض الروايات ت

ً
 شبث بن ربعي كان منسوبا

 وإن شارك في قتل اإلمام الحسين إلى 
ً
الم(هذا التيار، فهو لم يكن أمويا  .)عليه السَّ

 املوالي وعالم املوالي. :الرابع

 مجتمع. اب املصالح، وهم املوجودون في كلأصح :الخامس

 يؤثر في السواد األعظم ميزته أنه ينقاد وال يقرر، ومن يستطيع أْن و مجتمع،  وهم السواد األعظم في كل السادس:

ودوره  ،جتمعاملمن أو أكثر ظم قد يشكل ثمانين باملئة السواد األعحيث إن ، املجتمع بأكمله يحركسهو الذي ف

 خاذ القرار.االنقياد وليس ات

الم()عليه َمن كاتب الحسين   من أهل الكوفة؟ السَّ

الم(الحسين ثم تعرض إلى انتماءات َمن كاتب   فجعلهم عدة أصناف: ،وغاياتهم )عليه السَّ

الم): املخلصون وهم شيعة أهل البيت ل األو  ، كحبيب بن مظاهر، وسليمان بن صرد الخزاعي، ومسلم (عليهم السَّ

 وردت في أكثر من مصدر تاريخي معتبر.  ؤهم، هؤالء أسما)رضوان هللا عليهم( بن عوسجة

 حكم بني أمية، منها: لنجاح حركتهم ضدعدة أمور قد أخذوا بعين االعتبار الناقمون على السلطة األموية، و  الثاني:

 .لحكم معاوية 
ً
 ضعف الحاكم الجديد قياسا

  الم)حب الكثير من السواد األعظم في الكوفة ألهل البيت الم(واإلمام الحسين  (عليهم السَّ  . )عليه السَّ

 .الصراع التاريخي بين الكوفة والشام والثأر الذي في نفوس الكوفيين تجاه الشام للمطالبة بالثأر 

  الم(الوضع املربك للحكم الجديد، وهذا ما نالحظ التأكيد عليه في كتب أهل الكوفة لإلمام الحسين  )عليه السَّ

فحي هال فإن الناس ينتظرونك وال رأي لهم ن شيعته من املؤمنين واملسلمين للحسين بن علي مباالستعجال: 

  .في غيرك فالعجل العجل

  تنفصل السلطة بين العراق والشام، وهذه النقطة مسجلة في بعض كتب العراقيين أو أهل  اعتاد الكوفيين أْن

الم(اإلمام الحسين إلى  الكوفة  يجمعنا بك هللا أْن  علينا إمام فأقبل لعلليس : ، ففي بعض هذه الكتب)عليه السَّ

عيد، ولو قد بلغنا إلى  على الحق، والنعمان بن بشير في قصر اإلمارة لسنا نجتمع معه في جمعة وال نخرج معه

 .نلحقه بالشام إن شاء هللاحتى  أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه

 هناك أسس وعوامل استند إليها 
ً
الم()علاإلمام الحسين من كاتب إذا في حركتهم، فهي ليست حركة اعتباطية  يه السَّ

 ووليدة الساعة.
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 اإلجراءات الستثنائية من ابن زياد حين وصوله للكوفة

يها في عصرنا ما يشبه إجراءات للسيطرة على املوقف، نسمابن زياد عدة  ذاخاتثم تطرق املحاضر إلى مسألة 

هم، إرعابو  طميع الكوفيين باألموالكترة في الجمهور: املؤثفاعتمد على عدد من الخطوات ، حالة الطوارئ ـب

 وغيرها من اإلجراءات.، ومن لم يحرز والؤه ،عتقال مجموعة من الشخصيات الشيعيةوا ،تطويق الكوفةو 

الم(ما أغفله املكاتبون للحسين   )عليه السَّ

الم(الذين كتبوا لإلمام الحسين ثم أكد على أن  كانت أنه ما جرى في كربالء، و إلى  تأغفلوا عدة أمور أد )عليه السَّ

الم(هناك أرضية للتفاعل مع حركة اإلمام الحسين   نمهيأي -خر أو آل لسبب  - كان هناك عدد ال بأس بهكما ، )عليه السَّ

 ، هذه األمور هي:ملعارضة الحكم والسلطة األموية

 السلطة ال تدري بخطواتهم.عملهم ما زال في دائرة السرية، وأن أن  تصوروا 

  هميبدو من رسائللم يتوقعوا تغيير الوالي حسبما. 

 الم(هذا الوالء االجتماعي لإلمام الحسين أن  لم يدركوا  والء عاطفيكان  )عليه السَّ
ً
 .ا

 ختام الندوة

 وفي ختام الندوة طرحت عدة أسئلة، منها:

 
 
 وغير متماسك لألمور التي ذكرتموها، فكيف اعتمد اإلمام علي  :أول

ً
 قلقا

ً
يه )علإذا كان مجتمع الكوفة مجتمعا

الم( الم(وكذلك اإلمام الحسين  ؟على هذا املجتمع القلق وغير املتماسك السَّ وكيف يكون مجتمع  ؟من بعده )عليه السَّ

الم(بهذا الشكل قاعدة لحركة اإلمام علي  الم(وحركة اإلمام الحسين  )عليه السَّ  ؟ )عليه السَّ

الم(ظروف اإلمام علي  :الجواب ، فهذا القلق في املجتمع الكوفي كان لصالح اإلمام علي  )عليه السَّ
ً
عليه )تختلف تماما

الم( ن الكوفة كانت مفإن مستحكمة في املجتمع الكوفي، ولذلك لم تكن ألنه في فترة الخلفاء الثالثة تلك الثقافة  السَّ

الم(املبادرين على االعتراض على الخليفة الثالث عثمان، فاإلمام   ،هذا املجتمع بعده لم يملك هويةأن  وجد )عليه السَّ

يرسم خطة وثقافة وهوية لهذا املجتمع، بينما مجتمع حتى  فاختاره ليكون دعامته واختار الكوفة لتكون عاصمته

الم(عيدة عن ما يريده اإلمام املدينة ومكة كانت لهما ثقافة ب ر هذه الثقافة في)عليه السَّ
ّ
 ، وبالفعل استطاع أن يجذ

العراق نتيجة السياسات القمعية  وبعد ذلك كلالكوفة رغم الظروف الصعبة واملعاناة التي عاناها أهل الكوفة 

الم)للسلطات املتعاقبة، بقيت الكوفة محور الوالء ألهل البيت   .(عليهم السَّ

الم(اإلمام الحسين أما  ، غاية ما فعل )عليه السَّ
ً
إلى فيه هذا حديث طويل أشير ، و هو االستكشاف لم يتخذ موقفا

 .هذه النقطة فقط

 
 
الم(ملاذا لم يتخذ اإلمام الحسين  :ثانيا  إجراءات تحد وتقابل األمور التي تفضلتم بها؟ )عليه السَّ

يتخذه أصحاب املدينة املؤثرون على مفاتيح التأثير في بل اإلجراءات ال يتخذها الشخص من بعيد،  :الجواب

الم(اإلمام الحسين فاملدينة،    )عليه السَّ
ً
الم(أرسل مسلما تي لالستكشاف ولم يرسله لقيادة حركة، وفيما بعد يأ )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين   لقيادة الحركة. )عليه السَّ

 
 
 أكبر من املسؤولية؟املجتمع الكوفي أن  نفهم من كالمكم :ثالثا

ً
 يتحمل جزءا

 أكبر، ليس على أساس القصد بل على أساس عد :الجواب
ً
 يتحمل جزءا

ً
م التخطيط، نحن نقول في طبعا

يكلف اإلنسان فوق ال تعالى هللا ، ألن الطاقة العقليةاملقصود ، ليس اللهم ال تحملنا ما ال طاقة لنا بهالدعاء: 

على اختالف توجهاتهم فيما هو غير مهيأ له، والنتيجة  -آخر ب وأبسبب  -هؤالء ورطوا مجتمعهم ، طاقته العقلية
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 نحن ال نستطيع أن ننسبما حدث، 
ً
املسؤولية،  جتمع فيه أصناف وليس الكل يتحملاملهذا إلى الجميع، ف طبعا

 .دون قصد أنهم صاروا أداة لتلك الفاجعةلكن النتيجة 

 
 
مجتمع الكوفة على أقل تقدير قد شارك أن  املجتمعات األخرى املسؤولية األكثر باعتبار هل يمكن تحميل :رابعا

الم(في نصرة اإلمام الحسين   ، واملجتمعات األخرى بين ساكت ومناصر للحكومة األموية؟)عليه السَّ

نفس ال نقع في حتى  من التاريخ دروسالأن نأخذ ليس املهم أن نتحدث عن األقل واألكثر، بل املهم  :الجواب

 يتفاعل مع شخص ُيستغل بما ال يقتنع به، أن  من املؤسفف األخطاء،
ً
لو و  -راضية تلك املجتمعات كانت فمجتمعا

، ولكن كان مهيأ لالعتراض على السلطةمجتمع الكوفة  عليها، بينما غير مهيأة لالعتراضو بالسلطة  -على مضض 

 املسؤولية.لم يستطع تحمل هذه بسببها أحاطت به ظروف 

 
 
، فهل تسقط نظريةأن  بناء على :خامسا

ً
)عليه دم كدم الحسين إلى  ة بحاجةاألمأن  التخطيط لم يكن سليما

الم(  تنهض؟حتى  السَّ

الم(نحن لم نتحدث عن استراتيجية اإلمام الحسين : الجواب  ، وأنه ملاذا تحرك؟ هذا ش يء آخر، نحن)عليه السَّ

 .تحدثنا عن استراتيجية َمن دعاه

الم(مام الحسين إن لإل   هدف )عليه السَّ
ً
  أعمق ا

ً
  .بحث مستقلإلى  ، وهذا يحتاجومختلف تماما

    

 

سري في الديوانية التابع للعتبة الحسينية املقدسة أقام مركز اإلرشاد األ 

الشباب في جامعة القادسية مهرجانه املوسوم بـ وبالتعاون مع كلية الهندسة

 .ومبادئ الثورة الحسينية

من الذكر الحكيم  تهل بتالوة آياتُ فقرات عديدة، اسن املهرجان تضم

الجميل ب فيها بكادر املركز مع ثنائه مشفوعة بكلمة لعميد كلية الهندسة رح

ألقيت محاضرة  ، ومن ثمنداء العقيدةلك مجموعة من طلبة الكلية نشيد ، لتنشد بعد ذعلى أنشطته النوعية

الشباب الجامعي على طلب العلم والتحلي بالخلق اإلسالمي مع مراعاة حث فيها لشيخ علي الجاسمي لرشادية دينية إ

  ذلك لألعراف االجتماعية التي ال تتقاطع مع اإلسالم،
ً
عن تطرقه لضرورة التمسك باملنهج الحسيني واستلهام  فضال

الطف  ةه قصيدة شعرية جسد فيها ملحمالدروس والعبر من الثورة الحسينية، كما قدم الشاعر سعدي املحنَّ 

، ليختتم بذلك عت على إثرها جوائز رمزيةفقرة أسئلة الجمهور الجامعي التي وز الخالدة ومبادئها الثرة، تال ذلك 

 املهرجان بتوزيع الهدايا على املساهمين واملشاركين فيه.

 

فعاليات مؤتمر  2015ل و تشرين األ  15صباح يوم األحد املوافق انطلقت 

الم( مام الحسيناإل  العلمي الرابع الذي تقيمه جامعة البصرة بالتعاون  )عليه السَّ

 مع العتبة الحسينية املقدسة حيث شهد حفل افتتاح املؤتمر حضور 
ً
 مميز  ا

ً
 ا

املؤتمر كما افتتح على هامش  ،كاديمينرين وألرجال الدين وباحثين ومفك

نية صدارات والصور في خطوة من العتبة الحسياملعرض الخاص بالكتب واإل 

 .العراقية في مجال التقدم العلمي والثقافياملقدسة لدعم طلبة الجامعات 
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الديوانية التابع لألمانة العامة للعتبة  أقام مركز اإلرشاد األسري في

جاء ضمن فعاليات وفقرات الذي سة مهرجانه السنوي الحسينية املقد

 يات كريمات من القرآن الكريم، ثماستهل بتالوة عطرة آل ، حيث عةمتنو 

الم)دة رقية ير عن استشهاد عزيزة الحسين السيعرض فلم قص ، تاله (عليهما السَّ

إلقاء محاضرة دينية تضمنت نصائح وإرشادات بخصوص الحجاب، وضرورة 

الم)االلتزام بأخالق أهل البيت  ألقيت عدد من القصائد الشعرية املفعمة بمعاني الحب لصاحبة كما ، (عليهم السَّ

 .الذكرى 

 

 

الم(لقاء الحسين  :ظم املؤتمر الذي عقد تحت عنوانن  في  يجمعنا )عليه السَّ

لحوزة مسجد جمكران في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بالتعاون مع ا

املؤتمر ن إ سة، وقال رئيس املؤتمر إمامي:العلمية في العتبة الحسينية املقد

األربعين من خالل النصوص جاء لبحث األبعاد اإلنسانية واالجتماعية لزيارة 

ومراكز الدراسات  رين وباحثين من أهل السنةمفكن إ وأضاف:، الدينية

اقشت البحوث نأن  إلى وأشار إمامي، ة حول زيارة األربعين في املؤتمراإلسالمية شاركوا بمناقشة عدة بحوث علمي

 ة في إنتاج العاطفة والثورة والدولة.خالل املؤتمر إمكانية القضية الحسيني

   

 

أقامت شعبة القرآن النسوية التابعة لقسم  لبيك يا رقية :تحت شعار

الثالث بمناسبة سة مهرجانها السنوي الشؤون النسوي في العتبة العلوية املقد

الم) استشهاد السيدة رقية في الصحن الحيدري الشريف بحضور األمين  (عليها السَّ

العام للعتبة العلوية املقدسة السيد نزار حبل املتين وعدد من النساء 

محافظة النجف س االبتدائية من سنة من املدار  12 - 6طفلة تتراوح أعمارهن من  600الزينبيات وبمشاركة 

 .شرفاأل 

الم)دة رقية وزيارة السي ،وابتدأ املهرجان بآيات من الذكر الحكيم وقدمت بعُض الفتيات فعاليات  ،(عليها السَّ

دة رقية مسرحية حسينية تحكي مصيبة السيو  بي؟تي أين أعمشعرية ونشيد ال دائقصالمختلفة كإلقاء الكلمات و 

الم)  .(عليها السَّ

  منها: العديد من املضامين،وحمل املهرجان 

 
 
الم)إحياء ذكر أهل البيت  :أول   (عليهم السَّ

ً
الم)اد طفلة الحسين رقية ذكرى استشه وخصوصا  .(عليهما السَّ

 
 
الم(عزيزة اإلمام الحسين  ربط هذه الفتيات بهذه الشخصية العظيمة وهي :ثانيا  .)عليه السَّ
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الكريم حيث خضعن لبرنامج مكثف طيلة شهر كامل تضمن حفظ : جذب الفتيات من أجل التعلق بالقرآن ثالثا

رنامج تصحيح قراءة سورة الفاتحة ، كما خضعن لبر سور من القرآن الكريم مع عشرة أحاديث نبوية شريفةعش

الفتيات كيفية الوضوء  ، كما تضمن البرنامج تعليمحيح القراءة لبعض السور القرآنيةتصالحفظ و إلى  إضافة

 م الشرعية.حكاوتعلم األ 

 

شعبة الدراسات والبحوث في العتبة أقام قسم الشؤون النسوية 

وذلك في قاعة سيد  ،املؤتمر الحسيني النسوي الثالث العلوية املقدسة

الم(األوصياء  التابعة للعتبة املقدسة، بحضور شخصيات نسوية  )عليه السَّ

أكاديمية وتربوية واجتماعية وجمع من طالبات الكليات واملعاهد في النجف 

املؤتمر ن إ وفي تصريح للمركز اإلعالمي للعتبة املقدسة قالت مسؤولة الدراسات والبحوث مياسة شبع:، األشرف

ظيم شعائر هللا وتوعية الطبقة الشابة النسوية من الناحيتين تعإلى  يعقد للسنة الثالثة على التوالي، ويهدف

 وأضافت: تم التركيز على محورين أساسيين:، والوالئيةالفكرية والثقافية 

 كيفية حل األزمات التي تواجهها املرأة.، واملحور الثاني ن املسؤولية التربوية للمرأةيَّ باملحور األّول 

 من قبل األخوات من داخل مدينة النجف وخارجها وباألخص من  وتم تقديم ما يقارب اثنين وعشرين
ً
بحثا

 محافظة بغداد.

 عناوين البحوث:

 للباحثة زينب عبد الحسين. ، وتأثيرها في صياغة شخصية املرأة وسائل اإلعالم: األول 

 للباحثة تقى املوسوي. ،دوية تاريخها ووسائلها ومقاومتهااملؤامرة على املرأة املسلمة امله: الثاني

 للباحثة عهود عبد الواحد.، الشخصية قراءة في الواقع والنصوصاملرأة الرسالية بين الحياء وقوة  الثالث:

 الرؤية العلمانية لحجاب املرأة في القرآن الكريم محم الرابع:
ً
 للباحثة زهراء البرقعاوي.، د شحرور أنموذجا

 للباحثة أفراح فليح. ،ةير النهضة املهدويالعنف األسري وتأثيره في تأخ الخامس:

   

یران تنظیم الدورة الثانیة ة الثقافة والعالقات اإلسالمیة في إرابط تنوي 

 املیالدين العاملیة في قسمي األفالم والصور خالل العام جائزة األربعي من

  :منها ،أهداف شتى تتابعها هذه الدورة من الجائزة وهناك املقبل

 الم(راسم العزاء علی اإلمام الحسين تعریف العالم بم  .ة في مراسم األربعين الحسینيخاص )عليه السَّ

 یاء الطقوس التقلیدیة اإلسالمیةإح. 

 ومن املواضیع التى یجب أن  تحقیق التآزر الوطنى والدولی فی مجال إنتاج األعمال واملضامين املرتبطة بعاشوراء

 .لصور املرسلة إلی الجائزةتتناولها ا

 مراسم العزاء الحسینى. 

 ى فی ایران والعراق وسائر الدول مراسم األربعين الحسین. 
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 فی أیام األربعين فی مختلف أنحاء العالم، کما یجب أن تتميز  الم()عليه السَّ  مشاهد الحب والوالء لإلمام الحسين

 .الصور باإلبداع الفنى، وإلقاء نظرات جدیدة ومبدعة فی واقعة عاشوراء

  یخربگزار 

  در گرجستان عاشورا در جهاننس کنفرا

هل يا وشارك فيه مجاميع من جمهورية أذربيجان وروسية، وقد ألقى فيه رئيس حزب أقيم مؤتمر في جورجأ

الم) البيت ذه السنة، حياء مراسم عاشوراء هاملشاركة الواسعة في إإلى  ب فيها باملشاركين وأشاركلمة رح (عليهم السَّ

ف ث أصيف عزيزأساليبها، وتحدوأة نيحياة الحسيالحول  كلمة DEVAMM  دوام وكان كذلك لرئيس جماعة 

م)ي فرنسا والرسوم املسيئة للرسول عن املسائل الدينية والسياسية من قبيل منع الحجاب ف
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .(صل

   

شاركت العتبة الكاظمية املقدسة في مهرجان الطف الرابع الذي أقامته 

ماء اإلمام بد: تحت شعار 19/11/2015الجامعة التكنلوجية يوم الخميس 

الم(الحسين  والذي حضرته العديد من الشخصيات العلمية  ننتصر )عليه السَّ

واألكاديمية واالجتماعية ونخبة من طلبة الجامعة التكنلوجية، حيث شهد 

الم(اإلمام الحسين  املهرجان إلقاء الكلمات والقصائد الشعرية في حب ، كما تضمن مشاركة لفرقة الجوادين )عليه السَّ

الم(ام الحسين ئية لإلماإلنشادية بمجموعة من القصائد الوال  التي جسدت قضية الشهيد والشهادة، وفي  )عليه السَّ

 اختتام فعاليات املهرجان تسلم وفد العتبة الكاظمية املقدسة درع املشاركة في هذه التظاهرة الثقافية.

   

افتتح ديوان الوقف الشيعي وبالتعاون مع الجامعة املستنصرية فعاليات 

جانب ملتقى الطف الثقافي والعلمي الدولي السابع بمشاركة باحثين عرب وأ

الم( مام الحسينثورة اإل : وعراقيين تحت شعار خارطة طريق من طف  )عليه السَّ

وبحضور شخصيات سياسية ودينية وأكاديمية  ،حشد الوالءإلى  كربالء

وكيل رئيس ديوان ن إ :عالمي بالديوان لوكالة نون الخبريةوقال مصدر إ .مهمة

الوقف الشيعي الدكتور علي الخطيب ألقى كلمة في حفل االفتتاح رحب بها بالسادة الضيوف املشاركين باملؤتمر 

لك الثورة الخالدة التي قادها ن نقف عند محطة الجهاد والتضحية تف وللسنة السابعة على التوالي أنتشر  :وقال

الم(اإلمام الحسين   مبيِّ الظلم واالستبداد،  ضد )عليه السَّ
ً
ز بديمومة وحرارة في جميع األوقات ثورة الطف تتميأن  نا

املسيرة إلى  ق الخطيبوتطر  ،في محاربة االنحراف والباطل ثر مضاعفال ملا لها من واقع كبير وأجيوعند مختلف األ 

)عليه وتجديد الوالء والوفاء لقائد اإلنسانية اإلمام الحسين  ربعين لتأكيدة الكبيرة التي خرجت في زيارة األ املليوني

الم(   ،السَّ
ً
، ة الخالدةسينيرهاب وهو يستمد طاقته من الثورة الحالحشد الشعبي يقاتل اليوم قوى اإل أن  إلى مشيرا
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سهموا شيعي والجامعة املستنصرية الذين أشاد ممثل رئيس الوزراء السيد علي العالق بجهود الوقف المن جانبه أ

  ،بتنظيم مثل هذا امللتقى املميز
ً
الم(منا من مدرسة اإلمام الحسين ننا تعلأإلى  مشيرا ن نوثق العالقة كيفية أ )عليه السَّ

 منا منه أوتعل ،والجهادمع هللا في زمن املحنة 
ً
الم)تنا كيف نعقد الوالء لقادتنا وأئم يضا مين عام ث أ. وتحد(عليهم السَّ

الم(والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري عن ثورة اإلمام الحسين  منظمة بدر   ،)عليه السَّ
ً
ء ال دمانه لو  أمؤكدا

الم( الحسين   ،سالم ش يءوتضحيته الكبيرة ملا بقي من اإل  )عليه السَّ
ً
الم(الحسين أن  إلى مشيرا درسة لجميع م بقي )عليه السَّ

  ،جيال نتزود منها التضحية والصمود والتحدياأل 
ً
متداد حقيقي لثورة اال هي إ منية ماات األ تضحيات القو أن  مؤكدا

 .الطف العظيمة

منطقية استقرائية  سة هذه الظاهرة املتمثلة بداعش دراسة علميةراساتذة الجامعات دوطالب العامري أ

 أمؤك ،ة داعش ملحاربتها واالنتصار عليهاحقيقإلى  للتوصل
ً
 دا

ً
  ننا ننتصر عسكريا

ً
 .ولكن قد ال ننتصر فكريا

قليم جبل عامل بالتعاون إالشباب والرياضة في حركة أمل  أقام مكتب

قاعة االحتفاالت في  ندوة عن عاشوراء في فرع صور  الجامعة اإلسالميةمع 

هللا  حضور مفتي صور وجبل عامل القاض ي الشيخ حسن عبدالجامعة، ب

نور ترحيني وقيادة الحركة في جبل دير فرع الجامعة في صور الدكتور أوم

ألقى الدكتور ترحيني كلمة أكد و ، الطالبومجموعة من في الجامعات األخ قاسم فاخوري  عامل ومسؤول الشباب

الم(ر النوعي لسيرة اإلمام الحسين فيها على الحضو  الم(ب الجامعة، والحسين في نفوس طال  )عليه السَّ شخصية  )عليه السَّ

سيرة الحسين أن  ورأى نحرافنت ثورتها على الفساد والجهل واال مكونات الشخصية العاملية التي أعل فيها اجتمعت

الم( )عليه الم(ومكان، ونصرة الحسين  نحتاج إليها في كل زمان السَّ جانب الحق ومحاربة إلى  تكون بالوقوف )عليه السَّ

 .الباطل وتحسين املستوى األخالقي والديني

  ثم ألقى املفتي عبد
ً
  :هللا كلمة الحركة قاال

ً
الم( إلحياء ذكرى اإلمام الحسين إننا نحتاج جميعا   )عليه السَّ

ً
شيبة و  شبابا

 
ً
كل من آفاقه واختصاصه واهتماماته، وهي سيرة تربوية وأصالة فكرية ال تعدو  ، حيث يستفيد من سيرتهوأطفاال

كونها حادثة جرت في صحراء كربالء وقتل فيها من قتل، بل هي ثورة عارمة انهزم فيها من استقوى باملادة وانتصر 

 .اإلسالم من تمسك بالروح املعنوية وحب هللا والتضحية من أجل

 

الم(ية ذكرى أربعين اإلمام الحسين ة الثقافيمندوة العلالأحيت  في  )عليه السَّ

الدين  ة علماءبحضور الفت تقدمهم رئيس جمعي ممجدل سلقاعة عاشوراء 

د فرية العليا السيد محمالسيد أحمد شوقي األمين، املستشار في املحكمة الجع

وليام نخلة، وشخصيات روحية وبلدية الشيح ناجي فرحات، األب حسن األمين، 

 .ةواختيارية وتربوية وثقافي

http://files.elnashra.com/elnashra/pictures/2968501_1449389599.jpg
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الم(مام الحسين ثورة اإل  :ندوة بعنوان كفررمانفي نظم نادي النهضة الرياض ي  ، سالقدإلى  من كربالء )عليه السَّ

اللبنانية الدكتور طالل عتريس ي، نسانية في الجامعة عهد الدكتوراه لآلداب والعلوم اإلتحدث فيها كل من عميد م

 .ومسؤول الشؤون الدينية في املؤتمر الشعبي اللبناني الدكتور أسعد السحمراني

تحدث طالل عتريس ي عن ذكرى عاشوراء التي تحمل معها حالة من الظلم، والنفس التي أحست بالظلم اختزنت 

 ملقاومة الظلم والظاملين.ثورة، واالحتفال السنوي مقصده شحذ الهمم والقوة واالقتدار 

ن االستشهاد مطلب لكل مؤمن ألن الشهيد له درجات ليست لسواه، والدليل أننا أا أسعد السحمراني فاعتبر مأ

 .نحتفل اليوم بالثورة الحسينية بعد مئات السنين، وال نذكر القتلة والظاملين إال في معرض النقد والرفض ملا فعلوه

ضد املحتل الصهيوني واملقاومة داخل فلسطين املحتلة ومنها االنتفاضة الثالثة البطلة هذه وقال: املقاومة في لبنان 

 
ً
  األيام لم تقم وزنا

ً
 اسمه موازين القوى، فقد حققوا ما يسمى بتوازن الرعب في مواجهة موازين القوة. ءلش ي وال حسابا

  

 

 ملم مكتب الشباب والرياضة في حركة أجواء ذكرى عاشوراء نظفي أ

شخصيات دينية ية بحضور ندوة حوار  فرع صور سالمية شعبة الجامعة اإل 

بعد تقديم للطالبة غدير املوسوي تال السيد شريف  وحركية واجتماعية،

افتتح وأدار مدير الجامعة  من ثمالحسيني آيات من القرآن الكريم و 

هللا ومفتي  نور ترحيني الندوة التي شارك فيها مفتي صور وجبل عامل القاض ي الشيخ حسن عبداإلسالمية الدكتور أ

 منطقتها الشيخ مدرار الحبال.صور و 

 

 فراخوان دومين سوگواره شعر عاشورایی کیش

الم(الحزن على أبي عبد هللا الحسين  يامم وصفر وأمع اقتراب شهري محر  يقام حفل للشعر بخصوص  )عليه السَّ

الم(عاشوراء الحسين   .حرة وهي كيشفي واحدة من املناطق الصناعية والتجارية ال )عليه السَّ

رضية ليقام مؤتمر الشعر الحسيني قة وناجحة، مما هيأ األ موفهـ ش  1393ولى في سنة حيث كانت الدعوة األ 

على  جزیره کیشهنرمندان  :سال نتاجه عن طريق املوقعوملن يريد املشاركة عليه إر  د واسعةبعاة ثانية وفي أمر 

                                                                                                                                                             الرابط التالي:

 .شهـ 1394ذر آ15نة لذلك مانة املؤتمر، املهلة املعيليصل أل  

 عاونية الثقافية، الطابق الثاني،شارع سنایی، جادة اندیشه، شارع میثم التمار، بناية املعنوان أمانة املؤتمر: کیش، 

 .764445380 :الهاتف - 7941773895ثقافة، الرقم البريدي مدیرية التعليم وال
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 اختتاميه سومين کنگره شعر زنان عاشورايي

وقد حضر في هذا املؤتمر جملة املسؤولين واملدراء  النسوي العاشورائي،شعر لاختتامية املؤتمر الثالث ل تم

سة، كما حضر املعوقون وعوائل الشهداء املدافعون عن العتبات املقد ،واملمثلين عن مجلس الشورى اإلسالمي

 من الشعرعلي براتي بور أ ألقى بعدها الشاعر عباس ثم ،مينة املؤتمر الثالث لشعر عاشوراء كلمةوقد ألقت أ
ً
 ،بياتا

 من الشعر.ألقى جملة من الشعراء أ ثم
ً
 بياتا

خربگزاری  
 پژوهی غرب در محک نقدعاشورا 

 

الم)اث التاريخية وسيرة أهل البيت قيم باهتمام من كلية األبحأ التابعة ملؤسسة األبحاث والعلوم  (عليهم السَّ

عة وتم إقامة هذه الندوة في قا ،في قراءة التشيع والثقافة اإلسالمية ندوة لدراسة مكانة عاشوراء في املنهج الغربي

 الندوة بحضور الشخصيات التالية: هذه توعقد ،االجتماعات ملكتب التبليغ اإلسالمي للحوزة العلمية

 حيث قام بإدارة الندوة العلمية وطرح األسئلة.ندوة: الدكتور شهريار شجاعي بور، مدير ال

غرب أهمية عاشوراء في الثقافة الدينية وتأثر الإلى  ضوتعر  ،صاحب حمد وندصاحب النظرية: الدكتور عباس أ

 مظاهر عاشوراء.إلى  بحادثة عاشوراء ونظرة الغرب

راء بمنهج حادثة عاشو إلى  غربمكانة عاشوراء في اإلسالم وتوجه الإلى  ضوتعر  ،محمد رضا بارانيالحكم: 

الم(سياس ي وغفلة الغرب عن أهداف الحسين   وغير ذلك. )عليه السَّ

 

الم(ش آن در احیای نهضت امام حسين تاریخچه اربعين و نقعلمى  نشست  برگزار شد )عليه السَّ

تاريخ األربعين ودوره في إحياء  :نعنوا أقيمت ندوة علمية تحت

الم( مام الحسيننهضة اإل  كلية الحج بالتعاون مع مكتب  ،)عليه السَّ

والزيارة في خراسان ومؤسسة األبحاث اإلسالمية للعتبة الرضوية 

من شهر  8سة في قاعة الشيخ الطوس ي، وكان ذلك في يوم األحد املقد

ين لندوة جملة من املحققوقد حضر في هذه ا ،هـ ش1394ذر لسنة آ

لقى كالشيخ شريعتي تبار والشيخ يوسفي الغروي والدكتور واسعي، وأ

 كل منهم كلمة ترتبط باملوضوع.

 





 





 

  

رين صورة وتصميم رقمي ملصو  250شارك معرض قطيفيون في كربالء بـ

 عالم في العتبة الحسينية املقدسة.ورعاية إدارة قسم اإل  بالتنسيقعرب، وذلك 

من كل بقاع  املشايةقدام للزائرين السائرين على األ تناول املعرض صور 

 
ً
عن مشاركة التصاميم الرقمية لبعض املصممين املبدعين من  املعمورة فضال

الم()عليه التي عرضت في تصاميمها مصيبة اإلمام الحسين  جميع بقاع العالم،  السَّ

 
ً
الم(الشهداء على درب الحسين  لدماء بوجه الخصوص تخليدا  .)عليه السَّ

  

 الموسوعة غينيس لألرقام القياسية إ رغم الشهرة الكبيرة التي تمتلكها

تتبع ها نضحت للجميع لعدم إنصافها وعدم استقالليتها وأحقيقتها اتأن 

لتي تعتمدها موسوعة غينيس جندات خاصة، ولو نظرنا لألرقام اتنفيذ أ

، بينما نجدها تعتم فهة، مثل أكبر بيتزا أو كأس شرابنجدها أكثر من تا

الم(د عن أربعينية اإلمام الحسين وبتعم رقام في كل ر األ ، وهي مناسبة تستحق لوحدها موسوعة خاصة لتغي)عليه السَّ

 يوم وفي كل عام.

 

الم(مرقد اإلمام الحسين  شهد  23/11/2015صباح يوم االثنين  )عليه السَّ

 ،م2000دخول موكب عزاء يحمل أطول راية حزن في العالم بلغ طولها 

بمشاركة معزين من طوائف وقوميات متعددة من السنة والشيعة واملسيح 

  ،والكرد والتركمان والعرب
ً
رجال دين وشخصيات عن مشاركة  فضال

 .بطال الحشد الشعبي الذين وفدوا من محافظة ديالىشيوخ عشائر ورجال أمن وأكاديمية و أ

   

تجمهر ديني  أعظم :في مقال نشرته الخميس تحت عنوان الصحيفةقالت 

زيارة ن إ، يحدث اليوم وأنت على األرجح لم تسمع به لحد اآلن في العالم

الم( الحسين  بنحومكة إلى  املعروفة باألربعينية تفوق حج املسلمين )عليه السَّ

بإدراج زيارة األربعين ت نوتطالب اإلندبند خمس مرات من حيث عدد الزائرين

 :، ومنهاالقياسية العاملية تحت مصنفات عديدة رقامالحسيني في موسوعات األ 

  بشري أكبر تجمع. 

 أطول مائدة طعام. 

  عين في حدث واحدأكبر عدد متطو. 
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 .امللفتة واملثيرة غير ذلك من األمور إلى 

 ويوجه كاتب املقال 
ً
  انتقادا

ً
س مع الشعائر الحسينية ويستنكر ذلك لإلعالم الغربي بسبب تعاطيه املسيَّ  الذعا

 
ً
تجمع محدود في روسيا بينما  تغطية مظاهرة صغيرة في لندن أو مسيرة لبضع مئات في هونغ كونغ أو : كيف يتممتسائال

 !؟جارف من الرجال والنساء واألطفاليغض الطرف عن أكبر تجمهر بشري سلمي يجري كالسيل ال

 
ً
بزيارة  : إذا أردت أن تتعرف على اإلسالم الحقيقي فعليك القارئ الغربي بالقول ويختم الكاتب مقاله مخاطبا

م) دواملثل التي جاء بها النبي محم القيم األربعين فإنها مهرجان
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
  (صل

ً
من  ملا يقوم به شرذمة خالفا

الم(لون قتلة الحسين التكفيريين اإلرهابيين الذين باتوا اليوم يمث  .عاشوراء في )عليه السَّ

 

 

لزوار املتوجهين نحو كربالء لالسيستاني د علي الحسيني السيوجه 

الم(مام الحسين سة إلحياء زيارة أربعينية اإل املقد وصايا صدرت عدة  )عليه السَّ

الم(الحسينتذكار تضحيات اإلمام منها: اسعن مكتبه في زيارة األربعين،   )عليه السَّ

االهتمام بمراعاة تعاليم الدين الحنيف من الصالة في سبيل هللا تعالى، و 

دب وحرمات الطريق وسائر املعاني حجاب واإلصالح والعفو والحلم واأل وال

حتى  الفاضلة لتكون هذه الزيارة بفضل هللا تعالى خطوة في سبيل تربية النفس على هذه املعاني تستمر آثارها

الم(س التعليم والتربية على اإلمام الزيارات الالحقة وما بعدها فيكون الحضور فيها بمثابة الحضور في مجال  .)عليه السَّ

 

الشيخ عبد املهدي ة مين العام للعتبة الحسينية املقدسافتتح األ 

 معرض 8/11/2015حد املصادف الكربالئي األ 
ً
تحاكي للمجسمات  ا

ليمة وذلك في منطقة ما بين الحرمين الشريفين بمدينة واقعة الطف األ

 ن إ :وقال، سةكربالء املقد
ً
لواقعة الطف  هذا املعرض يمثل تجسيدا

 األليمة وسرد
ً
)عليه ين حداث والجذور التاريخية لثورة اإلمام الحسلأل  ا

الم(  .مة اإلسالميةت بها األ حداث التي مر واأل  السَّ

 مبيّ 
ً
الم(مام الحسين حداث الطف التي تقابل بها معسكر الحق املتمثل بمعسكر اإل د أاملعرض جسأن  نا  )عليه السَّ

  وأضاف ،ميةجيش بني أ ي ضممقابل معسكر الباطل الذ
ً
تقديم فكر وثقافة اإلمام إلى  نا اليوم بحاجةنإ :موضحا

الم(الحسين   شكال، مؤكالتعابير واأل  بكل )عليه السَّ
ً
 املعرض له أأن  دا

ً
عن براعة الفنان في التصميم  همية كبيرة فضال

 .ليمةز لسرد واقعة الطف األوالعمل املتمي
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منفذ الشالمجة الحدودي الواقع شرق محافظة البصرة موكب إلى  وصل

، والذي انطلق من مرقد عزاء املشاة الوافدين من مدينة مشهد اإليرانية

الم(اإلمام الرضا  بواقع  سافة املقاطعين  ،ذي الحجةفي منتصف شهر  )عليه السَّ

 يكم يوم أربعين
ً
ربعينية اإلمام بمراسم زيارة أسة للمشاركة كربالء املقدإلى  ا

الم(الحسين   .في العشرين من شهر صفر )عليه السَّ

 

 الجموع املليونية التي زحفت يلجوناثان ستوصف الصحفي البريطاني 

 .ش يء مذهلكربالء إلداء زيارة األربعين بأنها إلى 

 :سةلقائه رئيس قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدوقال ستيل خالل 

 الكبار والصغار وحتى الناس املعاقين الذين ال يستطيعون املش ي يزحفون ن إ

دهم هو ، املهم عننية وغيرهاهذه املدينة غير مبالين بالظروف األمإلى 

 .إلمامهم، وهذا يدل على حبهم اإلمام الحسينإلى  الوصول 

  

 

هللا آل الشيخ من عدم  دعا مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد

 لألحزان واملآتم
ً
 املجدوفي مقابلة تلفزيونية مع قناة  ،اتخاذ يوم عاشوراء يوما

وزعم املفتي بأن إقامة  ،ُيحيي عاشوراء بأنهم مبتدعون  منالسعودية، وصف 

 للساملآتم والعزاء ف
ٌ
 .نة، ولم يأِت بكتاٍب وال سنةي عاشوراء مخالف

ارگز
  

  21استشهد ما ال يقل عن 
ً
حاري وأصيب العشرات في تفجير انت شخصا

 استهدف موكب
ً
 ديني ا

ً
الم)ملئات من أتباع أهل البيت  ا كانو، ثاني أكبر  في (عليهم السَّ

 اإلمام الحسين بن عليفي يوم الجمعة على موكب أربعينية  مدينة بنيجيريا،

الم)  ا.مدينة زاريإلى  ي ينطلق من كانوالذ( عليهما السَّ
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بعين العظيمة هي تالقي العشق مسيرة األر أن  سالميةد قائد الثورة اإل أك

  ،حساس ومن الشعائر اإللهيةوالعقل واإل يمان واإل 
ً
بط زوار نا نغن: أمضيفا

 ال في جلسة درس الخارج في الفقه:قو  ،لو كنا معهمين من بعيد ونتمنى عاألرب

الم(الحسين مسيرة أربعينية اإلمام ظاهرة ن إ مثيل لها وهي حركة  ال )عليه السَّ

قل تالقي العن إ ولها معاني كثيرة وهي حسنة خالدة، وأضاف:عظيمة 

المعليهم )خصائص الفريدة لنهج أهل البيت حساس والعشق واإليمان هو من الواإل  الحركة املفعمة بالعشق  ن، وأ(السَّ

 وجل. وال شك أنها من شعائر هللا عزَّ  ،يمان لشعوب البلدان املختلفة في العالم هي ظاهرة غير مسبوقةواإل 

  

 

ن الكريم التابع للعتبة الحسينية املقدسة مشروعه طلق دار القرآأ  

الثقافة القرآني الخاص بزيارة األربعين الستثمار التوافد املليوني في نشر 

رسول افل القرآنية في العتبة املقدسة وقال مسؤول وحدة املح ،القرآنية

الذي يعتمد على  مشروع املخيم القرآنيإدارة الدار أطلقت ن إ :الوزني

لغرض رفد  ،ياحسينمة قرآنية على طول طريق كثر من ثمانين خينشر أ

املشروع الذي اعتمد في منهجه ن إ :وأضاف في القراءة القرآنية،طاء الواردة خر باملعلومات القرآنية وتصحيح األ الزائ

م) دعلى قول الرسول محم
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
تعليم القراءة الصحيحة إلى  يهدف خيركم من تعلم القرآن وعلمه: (صل

 
ً
 في صحة الصالة اليومية. وكذلك تصحيح قراءة سورة الفاتحة ألهميتها خصوصا

 

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار سعيها لتسجيل زيارة أربعينية 

الم(اإلمام الحسين   العالم. ع ديني فيفي منظمة اليونسكو، كأكبر تجم )عليه السَّ

 نأالفرات نيوز  وقال رئيس هيئة السياحة وكالة محمود الزبيدي لوكالة

 أالوزارة ماضية 
ً
مم املتحدة في األ  طريق الطففي تثبيت مشروع  يضا

لى إضافة إها، ئعضاأحد أومنظمة السياحة العاملية والتي يكون العراق 

 .املليونية كأكبر تجمع مليوني سلمي شهده التأريختسجيل الزيارة 
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أن  الفرات نيوز د سعيد الحكيم ملراسل وكالة السيد محمذكر 

الم(اإلسالم انتصر بوجه اإلمام الحسين   عند املباهلة )عليه السَّ
ً
 :، موضحا

ى هللا )وفد نصارى نجران ملحاججة النبي للهجرة جاء  10في سنة  نهإ
َّ
صل

م
َّ
م)يوم املباهلة فأخرج الرسول  (عليه وآله وسل

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 ،ربعةأ (صل

الم) اطمة والحسن والحسينمير املؤمنين وف: أوهم  وأضاف: (عليهم السَّ

الم(نصارى نجران عندما رأوا وجه اإلمام الحسين ن إ  - سنوات في ذلك الوقت 6وكان عمره  - )عليه السَّ

 : إ، وقالواانسحبوا من املباهلة
ً
 ، زالهاعلى الجبال أل  باهلل  لو أقسمواننا نرى وجوها

ً
اإلسالم انتصر ن إ :مبينا

الم)بوجوه آل البيت   .(عليهم السَّ

  

كندا من أتباع أهل  العراقية في وندزر في بناء الجاليةشارك املئات من أ

الم)البيت   ابمختلف توجهاتهم و  (عليهم السَّ
ً
في ختالف أعمارهم  نساًء ورجاال

الم(مسيرة أربعين اإلمام الحسين  السنوية التي انطلقت من مؤسسة  )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين   .وانتهت بمركز مدينة وندزر  )عليه السَّ

 

ربعينية للتعريف عن استثمار الزيارة األ إلى  غين واملواكب والهيئاتالخطباء واملبل :الوقف الشيعي دعا ديوان 

 جل الحق.ة والتضحية من أاملبادئ الحسينية التي تتجسد فيها دروس الخير والوفاء والصدق واملحب

 

 

 مع شهري محرم و  في خطوة هي
ً
، قام الكابتن املظلي صفراألولى وتزامنا

حدة البريطانية بالقفز في سماء اململكة املت عراقي شاكر الساعديالدولي ال

 راية 
ً
 .يا حسينحامال

 الزيارة مواسم أحد في حسين يا براية قفز وأن سبق الكابتن أن وذكر

 .املقدسة كربالء في الشريفين الحرمين بين ما منطقة في األربعينية
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 نشرت صحيفة رأي اليوم العربية 
ً
  تقريرا

ً
ذي األكبر ال حول الحدث صحفيا

 يشهده العراق في وقتنا الحاضر
ّ
ل بالزيارة األربعينية الخاصة بذكرى ، واملتمث

الم(استشهاد اإلمام الحسين   جاء فيه: ،)عليه السَّ

 إلى  يتدفق
ً
 مدينة كربالء منذ أيام مئات اآلالف من العراقيين الشيعة يوميا

 
ً
الم(مام الحسين  على األقدام إلحياء أربعينية اإل سيرا التي ستصادف  )عليه السَّ

منية وانتشار كثيف إجراءات أ في ظل ،وحتى اآلن 2003شهد آخذ في التزايد منذ عام سبوع املقبل في منهاية األ 

 .للقوات العراقية

ناطق املحتلة في رهابية التي تقودها القوات العراقية لتطهير املعصابات داعش اإل  ولم تخيم أجواء الحرب ضد

 حيث  ،داء الزيارةار وكركوك واملوصل على مراسم أنبصالح الدين واأل 
ً
تعكس حالة  يتوافد الزوار بأعداد كثيفة جدا

 .صرار إلقامة هذه الشعائري واإل التحد

 

الم)شارك عدد كبير من أتباع أهل البيت  نيجيريا في مسيرات  في (عليهم السَّ

الم(راجلة زيارة أربعينية اإلمام الحسين  من مختلف مدن البالد باتجاه  )عليه السَّ

 حسينية بقية هللا الواقعة في مدينة زاريا بوالية كادونا.

)عليه اق اإلمام الحسين عشن إ :وقال الناشط النيجيري نصير في حديث صحفي

الم(   السَّ
ً
ربعينية وتتحرك تبدأ قبل أيام من موعد الزيارة األ  في مسيرات يشاركون سنويا

 
ً
 ة بقية هللا.مدينة زاريا صوب حسينيإلى  من مختلف الواليات النيجيرية باتجاه والية كادونا وتحديدا

 

 

سة األستاذ علي ائب األمين العام للعتبة العباسية املقدن أعلن معاون 

الصفار بأن أعداد الزائرين الذين شاركوا في إحياء مراسيم شعيرة زيارة 

 .مليون زائر من داخل العراق وخارجه 22األربعين لهذا العام بلغت أكثر من 

 

 العباسية املقدسة في كل عاٍم وبالتحديد في األو 
ُ
ل من اعتادت العتبة

ى أبي الفضل لرفع راية املولة الخير، على تأدية مراسيم خاص شهر صفر

الم(العباس   في املضيف الخار  )عليه السَّ
ً
ة سللعتبة املقد جيلتعلو خفاقة

 بالجاهزية شرفالنجف األ  - سةكربالء املقدى طريق الواقع عل
ً
، إيذانا

الم(ة اإلمام الحسين ينية الستقبال الزائرين املعزين بأربعالتام  ،)عليه السَّ

 .عام أن ُيشاهد رفرفة هذه الراية ل تعريف الزائر الذي اعتاد في كلومن أج

 بأن
ً
ة مفتوٌح الستقبالهم وتقديم الخدمة لهم من مأكٍل ومبيٍت املضيف بكوادره الخدمي وبالتالي لتكون دليال

 .وغيرها من الخدمات األخرى 

https://alkafeel.net/ar-news/images/main/c52c6991cf29f6bb2dcfeb8ba859c30c.jpg
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الم( مسيرة الحسينن إ  مضادّ أثرت بشكل واضح وكبير على الذين تبنَّ  )عليه السَّ
ً
 لتلك املسير وا في يوم ما خطابا

ً
 ةا

 .اليوم بوجود إمام قتل على يد حاكم ظالم وليس إمام األمة كما كانوا يزعمون  صبحوا يعترفون أحتى 

رجال الدين وطلبة الحوزات العلمية أن يعملوا بشكل جدي على رفع مستوى وعي األمة اإلسالمية  وأوص ى

الم( بحضور اإلمام الحسين  إلى  بيننا وله رسائل وكلمات ينبغي أن تفهم وتترجم ووجوده كحيٍّ  )عليه السَّ
ً
واقع، مشددا

الم(اإلمام الحسين أن  على ترسيخ فكرة على  يمان الواإل ساس املبدأ أرايته توحدنا على  وأن، رق يجمع وال يف )عليه السَّ

 .ساس العشيرة والقبيلة أو املرجعية والحزب والوطنأ

 

 

اإلمام الحسين  مراسم أربعینیة فيلی املشارکة إ دعا بابا الفاتیکانه التي قام بها للفاتیکان السيد املدرس ي في زیارت

الم(  األمر الذي ،هویة الشیعة وقدراتهماألخبار یختلف عن الواقع، ویشاهد عن کثب  ما یقال فيأن  حتى یری  )عليه السَّ

 اهب.یعة وأتباع سائر األدیان واملذسیمهد لتعزیز التفاعل بين الش

 

الم(رة لإلمام الصادق مات النيِّ الکلإلى  ه الشيخ جوادينبَّ    )عليه السَّ
ً
عليهم ) نبياءأراد األ  أنه حول زیارة األربعين، معلنا

الم   (السَّ
ً
الم(ل اإلمام الحسين ویمث ،کلهم ألمتهم خيرا  املرتبة العلیا من هذا األمر. )عليه السَّ

 

 حول زیارة األ أصد
ً
 فیه بعض النصحر الشيخ مکارم الشيرازي بیانا

ً
هللا الحسين  ار أبي عبدلزو  ربعين مستعرضا

الم( هداف شهداء یة التي تتنافى مع أب الدعایات الشخصیة والحزبوتجنة خالصة ن یعمل الجمیع بنیأ منها:، )عليه السَّ

التي يمکن  عدم العجلة والحرکة بسرعةو  ،خرینمشکالتهم بمساعدة اآل  على الزوار الکرام العمل على حلو ،الطف

ن یعملوا اآلخرین، وأإلى  قصروا زیارتهم، وأن یخلوا الضریحي على الجمیع أنو ، ال سامح هللاالفوض ى إلى  أن تؤدي

 .ر وانصرفزُ : مربأ

 

ة في إیران وجهات نظرهم حول مسيرة املش ي ن عدد من علماء أهل السنبيَّ 

ة وأکد إمام جمعة أهل السن قدام لتأدیة زیارة األربعینیة الحسینیةعلى األ

الم(اإلمام الحسين أن  :یرانغربي إ بيرانشهربمدینة  إلی  ال ینتمي )عليه السَّ

د وأک ،العالم ع املسلمين واملذاهب اإلسالمیة فيبل إلی جمی ،مذهب خاص

الم(اإلمام الحسين ن أ الشیخ ماموستا مالمصطفی: خرج إلی الکوفة  )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين أن  وصرحة اإلسالمیة، بهدف إصالح األم یستسلم  ورغم أنه کان یعرف بأنه یستشهد لم )عليه السَّ

 أمام الظاملين، فبدمه عل
ً
)عليه الجبهة التي وقفت في وجه اإلمام ن أ م شعوب العالم درس الحریة والکرامة، مضیفا

الم(  .کانت جاهلة باإلسالم، ومنخدعة بظواهر الدنیا، ومفتقرة إلی البصيرة السَّ
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 یگزار
 

إبداع افتتحت مجموعة إبداع الفنیة في النجف األشرف معرضها السنوي 

الم( على طریق الحسين الثالث بمشارکة دولیة بارزة وبحضور  العالمي )عليه السَّ

 .نخبة من الشخصیات الفنیة والرسمیة

 

عالم والعمل اإل و  ينیة واملتخصصة باإلرشاد االجتماعأکدت الناشطة األملا

حسين مام ثورة اإل أن  مریم جانیتأملانیا  يف اإلسالمية والجمعيات ياإلسالم

الم(   .ملانیازها في أتأخذ حيبدأت  )عليه السَّ

زیارة  إلحیاء مراسیم الم()علیه السَّ  مام الحسينأشارت خالل زیارتها ملرقد اإل و 

 لإ هناكیعرفون أن  يعالم واملجتمع الغربلى أن وسائل اإل إاألربعين 
ً
 حقیقیا

ً
صلة باإلسالم املزیف  يیس له أسالما

 ك.سس ألغراض سیاسیة أو غير ذلأ يلذا يرهاباإل 

 

هل أأن  ربعاء، علىة الشیخ مهدي الصمیدعي یوم األ أهل السن د مفتيأک

 .م الدینیة ومنها زیارة األربعينالعراق یعظمون مناسباتهم وشعائره

 
ً
ویصبح  مةکبير وبدعائها یجمع شمل األ  الزیارة لها حظهذه أن  مبینا

 من الضغینة والحقد والکراهیة والقتل والخراب
ً
 .العراق خالیا

 

 بموجبه تم حظر ترکیب األعالم والالفتات الحسینی وضع البرملان األذربیجاني
ً
الشوارع واملعابر،  ة فيقانونا

 القانون. قدیة، وتطبیق عقوبة السجن ملنتهکيوفرض الغرامات الن

  

املؤدية إلى كربالء  طريق يا حسين وسط الحشد املليوني الكوني، في

الزاحفة صوب  ينملؤمنجموع ا بشير النجفي الشيخالقدس والخلود، شارك 

حرار وأب
َ
الم(الثوار اإلمام الحسين  يقبلة األ الشيخ مع نطلق ا، حيث )عليه السَّ

 .األشرف وكربالء املقدسة طريق النجف يا حسين طريقفي  الوفد املرافق له

صحاب املواكب والسرادق الحسينية بين يدي  مقّد و 
َ
تمنياتهم بالصحة والعافية، شاكرين له  الشيخالزائرون وأ

 .ئهن بطول بقايوأن يمتع املسلم ر،املواقف الخالدة إلنقاذ العراق من مكائد الده
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مللكيين الكاثوليك ميخائيل إبرص: التاريخ اعتبر متروبوليت صور للروم ا

الم(الناصع لثورة اإلمام الحسين  هدافها على مر التي حققت وتحقق أ )عليه السَّ

ولكل صاحب حق  ،العصور، باتت املثال لكل مظلوم لكي يثور على الظالم

روم امللكيين يطالب بحقه وليحقق عزته وكرامته. وأكد متروبوليت صور لل

الم(مام الحسين مها اإل الدماء التي قدأن  الكاثوليك ميخائيل إبرص من نفسه ومن عياله واملواقف الجريئة  )عليه السَّ

ن ديدن العظماء هو الوقوف التاريخ أل  نبياء على مرهي مصداق واضح لعطاء وتضحيات األ  التي اتخذها في كربالء،

 .بوجه الظلم والجور والطغاة

  خربگزاری

 فراخوان داد نياربع روی ادهيبس ى از ينو  خاطره جشنواره



فعلى  ،بالتعاون مع املؤسسات الثقافيةهـ ش  1394تم اإلعالن عن دعوة ملهرجان مذكرات مسيرة األربعين لسنة 

مع  ،هـ ش 1394كتابة مذكراتهم عن مسيرة زيارة األربعين لسنة لالراغبين بالتعاون املشاركة في هذا املهرجان 

                                            نيرسالها على البريد اإللكتروتعليمات املطلوبة وإمالحظة ال

 .العمر ورقم الهاتفو للقب والعنوان مع كتابة االسم وا

                                              اإللكتروني             املوقع - 09122519297 الجوال : كثرللتفصيل أ

الم(عينية اإلمام الحسين انطلقت مسيرة حسينية بمناسبة أرب  )عليه السَّ

ل هللا تعالى فرجه) مام املهدياإل برعاية مركز  األحد،  من بارك ايداهو، مريكاأفي  (عجَّ

لشخصيات كما قام التلفزيون األمريكي بتغطية املسيرة بحضور جمع من ا

 اإلسالمية والجاليات هناك.

 
ً
الم) للشعائر ومواساة ألهل بيت تعظیما  الشيخ شمس ، ذهب(عليهم السَّ

  الدين الواعظي
ً
إلى  قدامعلى األ مع ثلة من طلبة العلم وبعض املؤمنين مشيا

الم(مرقد اإلمام الحسين   ، حيث التقى مع املؤمنين وخدمة الحسين)عليه السَّ

الم( والنصائح الدینیة، وطلب منهم  التوجيهات، وقدم لهم بعض )عليه السَّ

 ا.كانو ينما ، ونصرة الشيعة أفرجه(تعالى ل هللا )عجَّ صاحب الزمان لحاح في الدعاء لظهور اإل

mailto:n.majnoon110@gmail.com
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 عن زيارة أربعينية سيد  D دي وي  عرض تلفزيون 
ً
الفرنس ي تقريرا

الم(هداء اإلمام الحسين الش  )عليه السَّ
ً
أعداد الزوار املتزايدة في كل إلى  ، مشيرا

عام.وتناول التقرير بمعلومات تبدو ضئيلة عن الشيعة، وهو أمٌر طبيعي، 

م، ن الشيعة يتميزون بالطيبة والسالم بشكٍل عاه ذكر عبارة الفتة وهي: ألكن

، وهو جزء من طبيعتهم االعتيادية،
ً
 وكذلك يتميزون بالكرم، حيث إنهم يقدمون أفضل أنواع الطعام للزوار مجانا

 حيث إن
ً
 لها مدلوالتها وهي: م التوقال مقد، هم ُيكرمون الضيوف عادة

ً
 مسلمون  نإقرير عبارة

ً
 .الشيعة هم أيضا

 رونق انجمنإثبات فضیلت مختار ثقفی در   -1

ملؤلفه محمد باقر بن محمد علي صحبت الري، من  ،، سيرة املختارر املجتمعتطو  املوسوم:کتاب بال التعريفتم 

وقدم له وقام بتصحيحه  ،شهـ 12/9/1394س يوم الخميس املقَد  سالمية في الحرم الرضوي قبل مركز البحوث اإل 

في الذي اغتيلت مرتض ى چرمگی عمرانی، حيث يسعى الكاتب لبيان الصورة الحقيقية للمختار الثق والتعليق عليه

من كتب العامة حتى  ن الكاتب فضائل املختارخبار املوضوعة ولم تترك له أي فضيلة، فيبيِّ شخصيته بواسطة األ 

  34وقد طرح خالله  ،لمكصحيح مس
ً
، والجدير بالذكر صفحة 172ـفکان الکتاب من الحجم الوزيري ب، عنوانا

 .1393أن الكتاب مؤلف في سنة

الم(دالشهدا دایره املعارف جامع زندگی سی  -2 الم(در دانشنامه امام حسين  )عليه السَّ  )عليه السَّ

الم(إعداد موسوعة اإلمام الحسين  تم ة عدد من الباحثين واملبرمجين واملصممين تحت لكترونية بهمَّ اإل )عليه السَّ

الم(دائرة املعارف الجامعة لحياة اإلمام الحسين  عنوان من قبل ش، هـ 26/8/194يوم الثالثاء املصادف  )عليه السَّ

جاز حيث قام هذا املركز البحثي بإن ،في الحرم الرضوي املقدس مواصلة ألعماله السابقة سالميةمركز البحوث اإل 

ونظم البحث  عة،الف مدخل في أقسام متنو آ 3وقد اشتملت هذه املوسوعة على  عدة موسوعات على هذه الشاكلة

 ،صورة 500و ،قراءة حسينية 300و ،مع اشتمالها على قابليات مثل النسخ وغيره ،موضوعي ومشجر :على قسمين

 فلم 25و
ً
 فيديو  ا

ً
 . يا

الم(در کتابخانه امام رضا  اربعين الله هااه نمایشگ  -3  تربت حیدریه برپا شد )عليه السَّ



الم(أقيم معرض للکتب بمناسبة أربعين اإلمام الحسين  في مكتبة اإلمام  أربعين الشموع :تحت عنوان )عليه السَّ

الم(الرضا  ، شارع چمران، حيث أقيم هذا ش، في ناحية وليعصر هـ14/9/1394في مدينة تربت حيدرية  )عليه السَّ

الم معليه)املعرض لتعريف محبي أهل البيت  الم(بحياة وكرامات اإلمام الحسين  (السَّ شهر  خيرة منفي العشرة األ  )عليه السَّ

 ربعين، وکانت هناك عدة من العناوين الحسينية قد طرحت في ذلك املعرض.صفر املظفر إلحياء ذكرى األ 
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گزاری
 از معجزات الهى است راهپیمایی عظیم اربعين -1

الم()عليه اار اإلمام الحسين العدد الكبير من زو إلى  الشيخ األراكي أشار األمين العام ملجمع التقريب بين املذاهب  لسَّ

الم(ة اإلمام الحسين ربعينية نموذج واضح لقو هذه املسيرة األ أن  ، وذكرربعينيةفي املسيرة األ  لى وهي عالمة ع ،)عليه السَّ

الم(هها نحو الحسين القدرة اإللهية في توحيد كل هذه املجاميع وتوج األعداء  من جملة مخططاتأن  ، وذكر)عليه السَّ

 ة باءت بالفشل ببركةيران ولكن هذه الخطاق وإهل العر من خالل فرض الحرب على إيران إيجاد العداء والحقد بين أ

الم(اإلمام الحسين   ، حيث أ)عليه السَّ
َّ
 ف القلوب بين الشيعة من خالل مسيرة األربعين املليونية.ل

 برآیند فرهنگ تشیع است ی اربعينپیاده رو  ،مبلغان مراقب باشند تهدیدات در حرکت بزرگ شیعی نفوذ نیابد -2

بعض الشخصيات تحاول الخدشة أن  ، وذكرمسيرة األربعينإلى  عاون التبليغ في الحوزة العلميةتعرض م

هذه املسيرة إلى  ين الحذر من نفوذ هذه التهديداتومن هنا يجب على املبلغ ،وتشويه سمعة هذه املسيرة النورانية

كما أكد على  ار ودورهم في مواجهة األعداء،دور الشعب العراقي في خدمة الزو إلى  رالشيعية العظيمة، كما أشا

  االلتزام باملسائل األخالقية.
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َّ
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َّ
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َّ
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َّ
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 58...................................................................................................................نهضة عاشوراء وهداية اإلنسان املعاصر

الم( في كلماته  58................................................................................................... هدف ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  58...................................................................................................... خصائص أصحاب اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  58...................................................................... الظروف التاريخية وأسلوب مواجهات اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  59............................................................................................. عشق الشهادة في مذهب سيد الشهداء )عليه السَّ

 59......................................................................................................................................................................... عاشورا 

 59....................................................................................................................................... السنة أهل منظور  من العزاء

الم عليه) اباعبدهللا نهضت تیالنعق  59.................................................................................................................. (السَّ

الم عليه) هللا عبد أبي نهضة عقالنية  59.................................................................................................................. (السَّ

 60.................................................................................................................................................. عاشورا عظمت علت 

 60.................................................................................................................................................. سبب عظمة عاشوراء

 60.................................................................................................................................................................. عاشورا فقه

الم عليه) نيحس امام نهضت فلسفه  60..................................................................................................................(السَّ

الم(  60.............................................................................................................. فلسفة نهضة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 61...............................................................................................................................................قم انديشه موقع الثاني:

الم( يوم األربعين من عطية وجابر  61....................................... الغموض فيمن حضر لزيارة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 61................................................................................................................... أدلة أهمية األربعين في الثقافة اإلسالمية

؟
ً
 61........................ كم هي املسافة بين كربالء والشام؟ وهل وصل ركب األسارى في األربعين أم استغرق ثمانين يوما

 61.................................................................................................... دخول السبايا كربالء في األربعين األولى أم الثانية؟

 62.................................................................................................................................................. جو تيتر موقع الثالث:



 

الم(  62..................................................................................... آراء العظماء غير املسلمين في اإلمام الحسين )عليه السَّ

 62............................................................................................................................ حوزه رسمى خبرگزاری  موقع الرابع:

الم( في طريقه من  62........................................ املدينة حتى كربالء اآليات التي استشهد بها اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  62.................................................................. فلنتعلم التعامل العاطفي مع البنات من اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( أعداءه للتفكر؟  63........................................................................................... ملاذا دعا اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(؟  بحب اإلمام الحسين )عليه السَّ
ً
 63............................................................... كيف أصبح الراهب املسيحي مولعا

 63....................................................................................................................... الشيرازي  مكارم الشيخ موقع الخامس:

 63.......................................................................... املؤشرات اإلستراتيجية ملسيرة األربعين العظيمة في نظره الشريف

الم( )عليهم البيت أهل معارف ونشر تحقيقات مؤسسه موقع السادس:  64.......................................................... السَّ

الم(  64.................................................................................................................... اخالق وسيره امام حسين )عليه السَّ

 64..................................................................................................................................................... أي يوم هو األربعين؟

الم( وتربية األطفال   64................................................................................... القسم األول   -اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( وتربية األطفال   64.................................................................................. القسم الثاني  -اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( بين يدي القرآن الكريم  64......................................................................................... مع اإلمام الحسين )عليه السَّ

م(اإلمام الحسين )عليه 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( الحافظ لقيم ومبادئ ثورة النبي األكرم )صل  65..................... السَّ

الم( من وجهة نظر رسول هللا م(اإلمام الحسين )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 65..............................................  )صل

الم( في القرآن الكريم  65......................................................................................................... اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  65........................................................................... املشاكل واآلفات الدينية من منظر اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( في ظالل القرآن الكريم  65.......................................................................................... مع اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(؟ ملاذا اختصت مناسبة األربعين بسيد الشهداء  66................................................................................ )عليه السَّ

 66............................................................................................................................................. أسئلة من نمط عاشوراء

الم( في عالم الوجود  66................................................................................................. مكانة اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(مالحظات وحكايات حول اإلمام الحسين   66........................................................................................... )عليه السَّ

الم( في نظر علماء السنة  66................................................................................. عاشوراء واإلمام الحسين )عليه السَّ

 

 67........................................................................................................................................................ يمنا موقع السابع:

الم(  67................................................................................................. تحقيق حول أربعينية اإلمام الحسين )عليه السَّ

 الفضائية القنوات
 71...................................................................................................................................................................... صفا قناة

 71...................................................................................................................................................... التشيع تحت املجهر



 

 71.................................................................................................................................................................... وصال قناة

 71............................................................................................................................... سلسلة غلو املعممين بأهل البيت

 73............................................................................................................................................ سلسلة خرافات املعممين

 74.............................................................................................................................................. سلسلة أكاذيب املعممين

 75.............................................................................................................................................. سلسلة طائفية املعممين

 75.............................................................................................................. تحريف املعممين لكتاب رب العاملينسلسلة 

 76....................................................................................................................................................... ملاذا تركت التشيع؟

 76................................................................................................................................ كذب املعممين على عوام الشيعة

 76........................................................................................................................................... سلسلة اعترافات املعممين

 77.......................................................................................................................................... ة تناقضات املعممينسلسل

 77............................................................................................................................................................ بل نقذف بالحق

 77........................................................................................................................ سلسلة طعن املعممين في أركان الدين

 77............................................................................................................................. سلسلة طعن املعممين في املسلمين

 78........................................................................................................................... سلسلة شرك املعممين برب العاملين

 ؤتمراتاملو  ندواتال
 81........................................................................................ التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة موقع األول:

 81............................................................................................... القسم الثاني  -األطراف املسؤولة عن فاجعة الطف 

 84...................................................................................................................... املقدسة الحسينية العتبة موقع الثاني:

الشباب ومبادئ الثورة الحسينية 84........................................ عنوان ملهرجان مركز اإلرشاد األسري في الديوانية 

الم( العلمي الرابع في جامعة البصرةانطالق فعاليات   84......................................... مؤتمر اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( مركز اإلرشاد األسري في الديوانية يقيم مهرجان بمناسبة استشهاد  85........................  السيدة رقية )عليها السَّ

 
ً
  حتضنت قاعة خاتم األنبياء داخل الصحن الحسيني الشريف مؤتمرا

ً
 85.......................................................... دوليا

 85.........................................................................................................................املقدسة العلوية العتبة موقع الثالث:

الم(  85.............. العتبة العلوية املقدسة تقيم املهرجان السنوي الثالث في ذكرى استشهاد السيدة رقية )عليها السَّ

 86................................................................................................................... دور املؤمنة من ثورة الحق إلى دولة الحق

 86.................................................................................................................. الدولية القرآنية األنباء وكالة موقع الرابع:

الم( العاملية بدورتها الثانية  86................................................... إيران تقيم جائزة أربعينية اإلمام الحسين )عليه السَّ

 87.................................................................................................................... قرآن املللی بين برگزاری خ موقع الخامس:

 87......................................................................................................................... مؤتمر عاشوراء في العالم في جورجيا

 87.................................................................................................................. املقدسة الكاظمية العتبة موقع السادس:

الم( ننتصر  87............................................................................................................... بدماء اإلمام الحسين )عليه السَّ

 87.................................................................................................................................. الخبرية نون  وكالة موقع السابع:



 

الم( خارطة طريق من طف كربالء إلى حشد الوالء  87................................................. ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 88...................................................................................................................... لإلعالم أمل أفواج شبكة موقع الثامن:

 88........................................................................................................................................... لبنان أخبار موقع التاسع:

الم( في مجدل سلم  88..........................................................................ندوة في ذكرى أربعين اإلمام الحسين )عليه السَّ

 89..................................................................................................... اإلعالم وزارة - اللبنانية الجمهورية موقع العاشر:

الم( من كربالء إلى القدس في كفررمان  89.............................................. ندوة بعنوان ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 89........................................................................................................ اإلعالمية الوادي مجموعة موقع عشر: الحادي

 89.................................................. اإلسالمية الجامعة في الصدر اإلمام فكر في الحسينية الثورة بعنوان حوارية ندوة

 89......................................................................................................... وهمايش جشنواره فراخوان موقع عشر: الثاني

 89...................................................................................................... الدعوة التأبينية الثانية لشعر عاشوراء في كيش

 90..................................................................................................... خراسان إيران صبح نامه روز موقع عشر: الثالث

 90................................................................................................ اختتامية املؤتمر الثالث للشعر النسوي العاشورائي

 90................................................................................................................................ رسا خبرگزاری  موقع عشر: الرابع

 
ً
 90.................................................................................................................. التحقيق الغربي لعاشوراء دراسة وتقييما

 90............................................................................................................................... نيوز  آستان موقع عشر: الخامس

الم(  90............................. أقيمت ندوة علمية بعنوان تاريخ األربعين ودوره في إحياء نهضة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 الحسينية األخبار
 93....................................................................................................................... املقدسة الحسينية العتبة موقع األول:

الم( التقطتها أنامل اإلبداع من داخل وخارج العراق 250  93........................ لوحة جسدت حب الحسين )عليه السَّ

الم( تسقط موسوعة غينيس  93....................................................................................... أربعينية الحسين )عليه السَّ

الم(  93................................................................................. أطول راية حزن في العالم تدخل مرقد الحسين )عليه السَّ

 93.................................................................................. : زيارة األربعين أعظم وأخطر تجمع ديني في العالماإلندبندنت

  118516يزور باإلنابة عن  اإلعالم اإللكتروني
ً
 94................................................................................................. مؤمنا

 94.................................................. السيستاني الزوار املتوجهين نحو كربالء إلحياء زيارة األربعين السيدبماذا أوص ى 

 لتجسد واقعة الطف حربدمى وآالت 
ً
 94.......................................................................................... صنعت خصيصا

 على األقدام بمدة تزيد عن  2750مسافة  يقطعون زوار 
ً
 للوصول إلى كربالء 50كم مشيا

ً
 95............................ يوما

 95........................................................................................... تذهله مسيرة األربعين ويصفها باملعجزة بريطانيصحفي 

 95................................................................................. دموع بال صوت ... موكب حسيني لشريحة الصم بلغة اإلشارة

 95.............................................................................................................................................. الحق طريق موقع الثاني:

 95............................................................................................................................... إحياء يوم عاشوراء بالحزن بدعة

 95........................................................................................................................................ مهر خبرگزاری  موقع ث:الثال



 

الم( في نيجيريا 20استشهاد أكثر من  من أتباع أهل البيت )عليهم السَّ
ً
 95.............................. في تفجير إرهابي شخصا

 96........................................................................................ قائد الثورة: مسيرة األربعين العظيمة من الشعائر اإللهية

 96........................................................................................................................الحسينية الروضة إذاعة موقع الرابع:

 ملناقشة استعداداته لزيارة األربعين املباركة
ً
 96................................... التبليغ الديني بالعتبة الحسينية يعقد مؤتمرا

 96............................. قرآن الكريم بالعتبة الحسينية يطلق مشروعه القرآني الخاص بزيارة األربعينية املباركةدار ال

 96........................................................................................................................................ نيوز  الفرات موقع الخامس:

 96..................... وزارة الثقافة والسياحة واآلثار: نسعى لتثبيت زيارة األربعين باليونسكو كأكبر تجمع ديني في العالم

 97.................................................................... السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع املليونية في زيارة األربعين

الم( الم( في كندا يشاركون بمسيرة أربعين اإلمام الحسين )عليه السَّ  97........ املئات من أتباع أهل البيت )عليهم السَّ

 97.......................... الوقف الشيعي يدعو املبلغين والخطباء إلى استثمار األربعينية للتعريف عن املبادئ الحسينية

 97........................................................................................................................... بالصور.. مسيرة األربعين عبر التاريخ

 97................................................................... ترفرف في سماء اململكة املتحدة البريطانية يا حسينبالفيديو .. راية 

 98.. بحالة تحّدٍ وإصرارصحيفة عربية: أجواء الحرب لم تؤثر على تدفق زوار أربعينية اإلمام الحسين في كربالء وهم 

الم( في نيجيريا يحيون بمسيرات راجلة الزيارة األربعينية  98................................................ عشاق الحسين )عليه السَّ

 98.................................................................................................................. املقدسة العباسية العتبة موقع السادس:

 98............................................................................ مليون زائر شاركوا في إحياء زيارة األربعين لهذا العام 22أكثر من 

 حامل اللواء تعلو مضيف العتبة العباسية املقدسة
ُ
 باستقبال الزائرين املعزين في أرض الكرامة والفداء راية

ً
إيذانا

 .......................................................................................................................................................................................98 

 99.................................................................................................................... املدرس ي تقي محمد السيد موقع السابع:

الم(  99................... السيد املدرس ي يحذر من حمالت إعالمية ضد زيارة األربعين واختزال مسيرة الحسين )عليه السَّ

 99......................................................................................................................................... اونالين قدس موقع الثامن:

 99............................................................ السيد املدرس ى يدعو بابا الفاتيكان للمشاركة في مراسم األربعين الحسيني

الم(  99..................................... الشيخ جوادي اآلملي: بركات املجتمع اإلسالمي حصيلة دم اإلمام الحسين )عليه السَّ

 99......................................................................................................... بيان الشيخ مكارم الشيرازي حول زيارة األربعين

الم(  99.................................... وجهات نظر علماء أهل السنة في إيران حول زيارة أربعينية اإلمام الحسين )عليه السَّ

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

الم( في النجف األشرف  100 ......................................................... تنظيم معرض إبداع على طريق الحسين )عليه السَّ

زها في أملانيا الم( بدأت تأخذ حّيِ  100 ............................................................................. ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 100 ....................................................مفتي أهل السنة في العراق: الزيارة األربعينية لها حظ كبير في جمع شمل األمة

 100 ............................................................................ لحسينية في شوارع جمهورية أذربيجانحظر تركيب الالفتات ا



 

 100 .......................................................................................................................... النجفي بشير الشيخ موقع العاشر:

الم(  100 ............................................... الشيخ بشير النجفي يشارك املسيرة الكونية لزيارة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 101 ...................................................................................................................... لألنباء رسا وكالة  موقع عشر: الحادي

الم( وسلوكه املميزعلينا أن نتعلم من إنسانية اإلمام الحسين   101 ............................................................ )عليه السَّ

 101 ........................................................................................................................... رسا خبرگزاری    موقع عشر: الثاني

  .......................................................................................................... 101مذكرات عن مسيرة األربعيندعوة ملهرجان 

 101 .................................................................................................................. الشباب رعاية مركز موقع عشر: الثالث

 101 ........................................................................................................................................... مسيرة حسينية في أمريكا

 101 ................................................................................................... الواعظي الدين شمس الشيخ موقع عشر: الرابع

 101 ...................................................................................مشاركة الشيخ شمس الدين الواعظي في املسيرة األربعينية

 102 ......................................................................................................... الشيرازي  محمد السيد موقع عشر: الخامس

 عن زيارة األربعينية
ً
 102 ................................................................................................... تلفزيون فرنس ي يعرض تقريرا

 102 ............................................................................................................................ نيوز  آستان موقع عشر: السادس

 102 ............................................................................................ إثبات فضيلة املختار الثقفي في كتاب ازدهار املنتدى

الم(دائرة املعارف الجامعة لحياة سيد الشهداء  الم( في موسوعة اإلمام الحسين )عليه السَّ  102 ............. )عليه السَّ

الم( في تر  أربعين الشموعإقامة معرض   102 ...................................... بت حيدريةفي مكتبة اإلمام الرضا )عليه السَّ

 103 ............................................................................................................. حوزه رسمى خبرگزاری  موقع عشر: السابع

 103 ........................................................................................................ مسيرة األربعين العظيمة من املعجزات اإللهية

 103 ..........................................لشيعية الكبيرة، مسيرة األربعينعلى املبلغين الحذر من نفوذ التهديدات إلى املسيرة ا

 105 .................................................................................................................................................................. املحتويات

 


