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 مؤسسة وارث األنبياء عننبذة 

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

ة املقّدسة، وهي  النهضةمعامل  ة هتتّم بجميعصيَّ ة ختصُّ علميّ  مؤّسسة أنشَأهتا األمانة العاّمة يف العتبة احلسينّي

أو  ،ةة، أو غريها، وسواء النقليّ أو العقائديّ  ،ةة، أو السياسيّ ة منها أو االجتامعيّ سة سواء التارخييّ املقدّ  احلسينّية

 عىٰل جمموعة من املشاريع الكربٰى يف هذا الصدد: ؤّسسةغريها، وقد عملت امل وأ ،ةأو التحقيقيّ  ،ةالتحليليّ 

× عىل حتقيق موسوعة حول الرتاث املكتوب عن اإلمام احلسني جار   ايهوالعمل ف حقيق،الت   وحدةـ 1

أو ضمن  وهنضته املباركة، ما يشمل املقاتل والتاريخ والسرية وغريها، وسواء التي كانت بكتاب مستقّل 

 كتاب.

 اآلن؛ جلمعها إىلالتي مل ُتطبع  احلسينّيةعىل متابعة املخطوطات  يف هذه الوحدة وكذا العمل جار  

 طباعتها ونشـرها. حتقيقها، ثمّ و

 ة التي مل يتمّ املهمّ  احلسينّيةعىل تأليف كتب حول املوضوعات  جار   اوالعمل فيه التأليف، ـ وحدة2

كتب احلسينّية املؤّلفة خارج استقبال ال ها من ذلك، كام ويتمّ تناوهلا بالبحث والتنقيب أو التي مل ُتعَط حقّ 

 ة، وبعد إجراء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتمّ جنة العلميّ ًا من ِقبل اللّ يّ ًا وفنومتابعتها علميّ املؤّسسة 

 طباعتها ونشـرها.

بنشـر معامل وآفاق  ، هتتمّ احلسينّية النهضةصة يف ة متخّص وهي جمّلة فصليّ  ـ جمّلة اإلصالح احلسيني،3

ة ك إبراز اجلوانب اإلنسانيّ املباركة وتراثها، وكذلالنهضة الفكر احلسيني، وتسليط الضوء عىل تاريخ 

 املباركة. النهضةة يف تلك ة واألدبيّ ة والفقهيّ واالجتامعيّ 

 وهنضته املباركة، ثمّ × املثارة حول اإلمام احلسني الشبهاتمجع  افيه ويتمّ  ،الشبهاترّد  ـ وحدة4

 الرّد عليها بشكل علمي حتقيقي رصني. فرزها وتبويبها، ثمّ 

× وهي موسوعة جتمع كلامت اإلمام احلسني ،×ة من كلامت اإلمام احلسنياملوسوعة العلمي   ـ وحدة5

ة، ووضعها بني يدي ذوي صات العلميّ تبويبها حسب التخّص  يف خمتلف العلوم وفروع املعرفة، ثمّ 

 والواقع العلمي.× ة واضحة متازج بني كلامت اإلمام احلسنيات علميّ االختصاص؛ ليستخرجوا لنا نظريّ 
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من  احلسينّية النهضةيرتبط بما  تشتمل عىل كّل  وهي موسوعة ،×معارف اإلمام احلسنيدائرة  ـ وحدة6

بة حسب حروف مرتّ  ،ومفاهيم ورؤى وأسامء أعالم وأماكن وكتب وغري ذلك من األمور ،أحداث ووقائع

فيها ة رصينة تراعى ، كام هو معمول به يف دوائر املعارف واملوسوعات، وعىل شكل مقاالت علميّ لف باءاأل

 ومقروء. سلِ ة وبُأسلوب َس ومكتوبة بلغة عرصيّ  ،ةرشوط املقالة العلميّ  كّل 

 النهضةة التي ُكتبت حول اجلامعيّ  الرسائلعىل إحصاء  جار   اوالعمل فيه ة،اجلامعيّ  الرسائل ـ وحدة7

 ة والنشـر.باعة وهتيئتها للطّ صة؛ لرفع النواقص العلميّ ة متخّص ومتابعتها من ِقبل جلنة علميّ  احلسينّية

ة تكون بمتناول طاّلب جامعيّ  وأطاريحة تصلح لكتابة رسائل إعداد موضوعات حسينيّ  كام ويتمّ 

 العليا. الدراسات

 ة.اللغة العربيّ  إىلعىل ترمجة الرتاث احلسيني باللغات األُخرى  جار   اوالعمل فيه ةمجة،التّ  ـ وحدة 8

ات واملواقع املطروحة يف الفضائيّ  احلسينيَّةقضايا رصد مجيع ال افيه ويتمّ  ،واإلحصاء الرصد ـ وحدة9

 احلسينّيةة األُمور املرتبطة بالقضّي  ت وغريها؛ اما يعطي رؤية واضحة حول أهمّ ة والكتب واملجاّل لكرتونيّ اإل

 ة األقسام فيها،، ورفد بقيّ مؤّسسةة للبمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤّثرًا جّدًا يف رسم السياسات العامّ 

 ة بمختلف املعلومات.سات واملراكز العلميّ ة املؤّس وكذا بقيّ 

، حيرضها احلسينّية النهضةة يف صيَّ ة ختصُّ إقامة ندوات علميّ  امن خالهل ويتمّ  الندوات، ـ وحدة11

 قون وذوو االختصاص.الباحثون واملحقّ 

صي ة احلسينّيةاملكتبة  ـ وحدة11 سةحيث قامت امل ،التخصُّ ة جتمع صيَّ ة ختصُّ ة حسينيّ بإنشاء مكتب ؤسَّ

 الرتاث احلسيني املطبوع.

 العمل عليها قريبًا إن شاء اهلل تعاىل. وهناك مشاريع ُأخرى سيتمّ 
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 واإلحصاء الرصدوحدة 

سةواإلحصاء يف  الرصدأنشئت وحدة  راساتوارث األنبياء  مؤسَّ ة للدِّ صيَّ  احلسينّية النهضةيف  التخصُّ

ة أبوحداهتا املنَش  ؤّسسةمن أجل أن تسري امل احلسينّيةقضايا املرتبطة باملوضوعات ة يف رصد الورة امللحّ للرّض 

والتي يف طور اإلنشاء وفق املعطيات والظروف التي يفرضها الواقع، واحلصول عىل رؤية واضحة فيام جيري يف 

 .احلسينيَّةة ة ـ حول القضيّ ة ونتاجات مكتوبة وقنوات فضائيّ أروقة املعرفة ـ من مواقع إلكرتونيّ 

سةواإلحصاء الوسيلة لتحيل ما يدخل يف تغذية ورفد وحدات امل الرصدفكانت وحدة  والتمهيد  ؤسَّ

واإلحصاء من أجل توفري اجلهود والوقت يف حتقيق أهداف  الرصدإلنشاء وحدات أخرى تفرضها نتائج 

 .ؤّسسةامل

 العمل يف وحدة الرصد واإلحصاء:

 عىل مستويني: العمل يف هذه الوحدة يكون  إنّ 

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

تقسيم هذه املعلومة يف خمتلف األماكن املرصودة مع  احلسينّيةرشيف حول مجيع املعلومات أإعداد  :الثاين

 املوضوعات األصلّية والفرعّية.حسب 

 الراصد احلسيين

م وح سةواإلحصاء يف  الرصددة تقدِّ راساتوارث األنبياء  مؤّس ة للدِّ صيَّ  احلسينيّة النهضةيف  التخصُّ

واقع اإللكرتونّية، القنوات الفضائّية، يف املحاور التالية: امل احلسينّيةن لرصد املعلومة هري املتضمّ تقريرها الش

ري ذلك؛ الطِّالع أصحاب السامحة ذوي احلسينّية، وغواملؤمترات، األخبار  اإلصدارات املكتوبة، الندوات

ة مجعة، بام جرى تداوله يف القضيَّة االهتامم بالش تَّاب، وخطباء، وأئمَّ قني، وُك أن احلسيني من علامء، وحمقِّ

بمختلف أبعادها ـ بقطع النَّظر عن مضمون املعلومة املرصودة وإجيابيَّتها أو سلبيَّتها ـ يف مقطع زمني  احلسينيَّة

تّبت قد و حمدود.  حسب الرتتيب األلفبائي.قرير الت  أبواب يف املعلوماتُر

قرير مع االحتفاظ صودة بشكل يتناسب والغرض من التلقد عمدت الوحدة لصياغة املعلومة املر

مها للباحثني يف حال طلبها.  باألصل يف أرشيف الوحدة، نقدِّ

ني بالقضيَّة  قايف ة يف رفع املستوى العلمي والثهوض بأعباء املسؤوليَّ للنُّ  احلسينيَّةنأمل أن يوفِّق اهلل املهتمِّ
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ة  اللُّغات العامليَّة،  إىليَّة عرب كلِّ القنوات املتاحة، وبالطُّرق املختلفة من تأليف وحتقيق، وترمجة اإلسالملألمَّ

 ×.وخطب وتوصيات، وغري ذلك؛ لرفد كلِّ ما يصبُّ يف خدمة اإلمام احلسني

 وحدة الرصد أجبديًااعضاء 

 .حيدر صادق احلكيم السيد

  ضياء الشوكي. السيد

  .حممد صادق القبانجي السيد

  .ماهر احلكاك الشيخ

  حممد الباوي. الشيخ

 

 

 وحدة الرصد واإلحصاء
 يف مؤسَّسة وارث األنبياء

 للدِّراسات التخصُّصيَّة يف النهضة احلسينيَّة
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 66  ........................................................................................................................  احلسينّية الكتب

 احلسينّيةالكتب 

سة، ومشاعر نبيلإنَّ يوم عاشوراء مح وح والقلب، والنفس والضل إلينا أحزانًا مقدَّ مري، ة، وتربية للرُّ

تَّبع فيه آل اهلل فعلَّمنا أنَّ للحقّ   .مسارًا ُي

حتاكي عمق  صورًا ومشاهد ـ وما زالتـ رجت ويف ذلك جادت يراع أناس  سلكوا هذا املسري، فأخ

ة وشعر، وغري ذلكـ  ، بقوالب خمتلفةاحلسينيَّةاملأساة  دة، مادَّهتا ـ  من كتاب ومقالة، وقصَّ وبلغات وصور متعدِّ

 .احلسينيَّةاألوىل القضيَّة 

 غات.وبمختلف اللُّ  رمضان املباركالصادرة يف شهر  يَّةالكتب احلسينلقد رصدنا جمموعة من 
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6   

 اسم الكتاب
 ولني مقتل ساالر شهيدانأ

 )اول مقتل لسيد الشهداء(
 

 موسوي جزائري حمّمدعيل  سّيد إعداد

 الفارسّية – العربّية اللُّغة

 ÷هراءانتشارات بني الزّ  النارش

 نبذة عنه

مه وقد نظّ  ،ربي يف تارخيهالذي نقله عنه الطّ  وعة خمتارة من املقتل العريب أليب خمنف األزديالكتاب عبارة عن جمم

ضافات من املقاتل املعتربة األخرى مع إمع  ،هادي اليوسفي الغروي حمّمدبعد حتقيقه واستخراج مصادره الشيخ 

 .الفارسّيةالرتمجة 

5   

 اسم الكتاب
 ...منزل 631در ×حسني امام

 موضع...( 631يف × حلسني )االمام ا
 

 فلسفي عيل إعداد

 الفارسّية اللُّغة

 خراسانـ  خاور خورشيد انتشارات النارش

 نبذة عنه

 الرشيفة حياته ةمدّ  طول يف هبا مرّ  التي واألحداث× احلسني اإلمام لسرية اً رسد يتضمن اً بحث 631 يف يقع الكتاب

 زين اإلمام مع كربالءإىل  الرشيف الرأس رجاعإ زمن ىلإو بل ؛×استشهاده وحتى امليمونة الوالدة من

 .×العابدين
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4  
 

 

 

 اسم املجلة
 عاشورا از پردهيب هاييناميش: نمردنو افتادن

 لسقوط والنجاة: عروض رصحية لعاشوراء()ا
 

 اخوي سادات حمّمد سّيد اسم املؤلف

 الفارسّية اللُّغة

 طهران – نسيام انتشارات النارش

 عنهنبذة 
ـ  عاشوراء ةمرسحيّ  خالل من الفارسّية والدراما ، الرابع عرش القرن يف – ةاإليرانيّ  ةالدينيّ  الدراما عن عبارة الكتاب

 .زيادةأو  حذف دون رصحية بصورة عاشوراء لوقائع نقالً . الرابع عرش القرن يف

3  
 

 

 

 اسم الكتاب
 عاشورايی های بچه

 العاشوريون()األبناء 
 

 ايبد طاهره فاسم املؤل

 الفارسّية اللُّغة

 ةالرضويّ  العتبة – نرش به انتشارات النارش

 نبذة عنه
 فالطَّ  أطفال مواقف حتكي لألطفال العاشورائية القصص من جمموعة تتضمن جملداتسبعة  عن عبارة الكتاب

 .املجريات من ذلك وغري املأساوية، روفالظَّ  تلك يف عليهم جرى وما

2  
 

 

 
 كتاباسم ال

 ×حسني امام جاودانگي

 ×()خلود االمام احلسني 
 اسم الكتاب

 اسم املؤلف

 اللُّغة
 صائني اسامعيل حمّمد اسم املؤلف

 الفارسّية اللُّغة

 ×حسني امام جاودانگي انتشارات النارش

 نبذة عنه
تناولت حتليل كلامت  صائنیسامعيل إ دحممّ  اهللة رحوم آياملة للعامل الزنجاين ة واجتامعيّ عبارة عن حمارضات دينيّ  الكتاب

 .الطاهرة عرتته وقتل قتله، يف استخدمت التي الوحشيَّة كّل  ؛ مع رس خلوده أسباب ذكر و ،×اإلمام احلسني
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6   

 

 اسم الكتاب 
 × ناحلس بن قاسمو ربكا علی عاشورای :آسامن دلتنگی

 ×(حنني السامء: عاشوراء عيل األكرب والقاسم بن احلسن  )
 

 جندقيان فرشته اسم املؤلف

 الفارسّية اللُّغة

 وثوق انتشارات النارش

 نبذة عنه

 والقاسم احلسني بن األكرب عيل ومها؛ ×احلسني اإلمام هنضة يف البارزة الشخصيات من شخصيتني يتناول الكتاب

 حني واألكرب لقاسما مع ×احلسني وموقف الطف، يف اممنه واحد كّل  قدمها التي املواقف مبيناً  ×احلسن بن

 . استشهادمها

7  
 

 

 

 اسم الكتاب
 عرفات صحراي در ×حسني امام نيايش رشح: عرفه روز دعاي

 يف عرفات ×دعاء يوم عرفة: رشح دعاء االمام احلسني
 

 تربيزي جعفري تقي حمّمد العالمة اسم املؤلف

 ةالرتكيّ  اللُّغة

 وثوق انتشارات النارش

 نبذة عنه
 .ةالرتكيّ  غةباللُّ  رشحه مع عرفة يوم يف× احلسني اإلمام لدعاء الكامل املتن عن ةعبار الكتاب

 

1   

 

 

 اسم الكتاب
 خلقت زينت الم اهلل عليها(س) زينب

 زينب )سالم اهلل عليها( زينة اخللق
 

 گرامی پروين املؤلف اسم

 الفارسّية اللُّغة

 طهران – انديشه منترشان انتشارات النارش

 عنهنبذة 
 يف ‘زينب ةالسّيد دورإىل  الكتاب هناية يف يتطرق و  ،‘زينب ةالسّيد لشخصية املختلفة بعاداأل يبنّي  الكتاب

 .والشام الكوفة يف الطف فاجعة بعد ‘زينب ةالسيّد خطب ذكر مع عاشوراء هنضة
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9   

 

 

 اسم الكتاب
  عاشورا بعدازظهر تا آفتاب طلوع از كربال محاسه

 اءن طلوع الشمس حتى ظهر عاشورملحمة عاشوراء م

 بدون صورة غالف

 اللهي نعمت جالل اسم املؤلف

 الفارسّية اللُّغة

 طهران – اكباتان انتشارات النارش

 نبذة عنه

 اليوم يف حدثت التي األحداث وجمريات ×حلسنياإلمام ا حول التارخيية القصص من جمموعة عن عبارة الكتاب

 .× حلسنياإلمام ا استشهاد وقت ىلوإ مسالش رشوق من هـ 16 سنة املحرم من العارش

 

11 1 
 

 

 

 اسم الكتاب
 أربعني مقاالت جمموعه

 جمموعة مقاالت حول االربعني
 

 الكتّاب من جمموعه اسم املؤلف

 )أصله عريب( ناظم محدأـ  فرخيان مهدي: ترمجة الفارسّية اللُّغة

 قّدسةامل قمـ  مشعرـ  معارف انتشارات النارش

 نبذة عنه

  :قسمني ويتألف من ،×حلسنياإلمام ا ةربعينيّ أ حول ونةاملدّ  املقاالت من جمموعة عن عبارة كتابال

 ة.يرانيّ اإل املجالت يف نرشتقد   مقالةثامن عرشة  عن عبارة األول: القسم

 .ةيرانيّ اإل حفالصُّ  يف نرشت قد مقالةاثنني وعرشين  عن عبارة الثاين: القسم
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 العبّاسالفضل أيب  عنف لّ أُ  معجم ما اسم الكتاب

 راساتوحدة التأليف والدّ  اسم املؤلف 

 العربّية اللُّغة

 راسات/ وحدة التأليف والدّ  قّدسةية املالعّباسالعتبة  النارش

، وقد ÷ ابن أمري املؤمنني اسالكتاب عبارة عن معجم ببليوغرايف حيوي يف تضاعيفه كّل ما يتعّلق بشخص العبّ  نبذة عنه

وفيه ×  العّباسيف الكتب املختّصة بأيب الفضل  األولسبعة فصول وملحق، فالفصل إىل  ُقّسم الكتاب موضوعّياً 

عناوين(، والفصل الثالث يف الكتب املختّصة  3وفيه )× عنوانًا(، والفصل الثاين يف الكتب املختّصة بكراماته 76)

عناوين(، والفصل اخلامس  5وفيه )× كتب املختّصة بزيارته عناوين(، والفصل الرابع يف ال 9وفيه )× بمرقده

عناوين(، والفصل السادس والسابع كانا بعنوان:  61املرسحّية( وفيه ) -)الشعر× يف الكتب األدبّية املختّصة به

يف عناوين بعض ×  العّباسوأبو الفضل )عناوين(،  1وفيه ) (يف قصص األطفال× اس أبو الفضل العبّ )

انًا(، عنو 69مل نحصل عىل نسختها وفيه ) التيعنوانًا(، وأّما امللحق فقد ُخّصص يف ذكر الكتب  63يه )وف (الكتب

تّبت الكتب يف الفصول بحسب ال (عنواناً  648فكان جمموعها )  تيب األلفبائي.رتوُر
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 العّباس ومرصع مقتل اسم الكتاب

 البحراين البالدي حسني الشيخ املؤلف اسم 

 العربّية غةاللُّ 

 بريوتـ    البالغ مؤسسة انتشارات النارش

 جرى وما ومرصعه، وشجاعته، وسريته، ،×العّباس والدة:  وهي ،فصول ضمن اتصفح 613 يف يقع الكتاب نبذة عنه

 الفضل يبأ كفي بقلِّ يُ  ×املؤمنني مريأ عنوان حتت شعر  الكتاب آخر يف وجاء. ‘زينب احلوراء ختهاُ  وبني بينه

 .يبكيو
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 اسم الكتاب 
 حمرم آخر تا اول شب از حمرم وقايع: حسيني هنضت

 من الليلة األوىل اىل اخر حمرماحداث حمرم  :النهضة احلسينية

 
 فلسفي عيل اسم املؤلف

 الفارسّية اللُّغة

 خراسان – خاور خورشيد انتشارات النارش

 صحابواأل ^البيت ألهل ومواقف حداثأ من ةوالعامّ  ةاخلاّص  احلرام رمحم وقائع يتناول جزئني يف يقع الكتاب نبذة عنه

 .فيه ليلة آخر وإىل منه األوىل الليلة من عداءواأل

15   

 

 اسم الكتاب 
 عاشورا واقعه درباره گفتارهايي: شهادت سفر

 حول واقعة  عاشوراء الشهادة: خطاباتسفر 
 

 صدر موسى املؤلف اسم

 ناظم محدـ أ فرخيان مهدي: ةترمج الفارسّية اللُّغة

 صدر موسى مامإ حتقيقايت يفرهنگ مؤسسه النارش

 السّيد وخطابات حمارضات من املنقولة واملقوالت الكلامت عرض خالل من الشهادة ةموضوع يتناول الكتاب نبذة عنه

 .األليمة عاشوراء واقعةالتي ألقاها حول  الصدر موسى

16  
 

 

 
 اسم الكتاب

 عاشورا ضتهن از فرازي

 مقطع من هنضة عاشوراء
 

 خرسجي رحيم املؤلف اسم

 ناظم محدأـ  فرخيان مهدي: ترمجة الفارسّية اللُّغة

 هوازأـ  ترآوا انتشارات النارش

 اإلمام بحياة املتعلقة األمور ويعرض النهضة من عن طريق عرض خمتارات لكن احلسينيّة النهضة موضوع يتناول الكتاب نبذة عنه

  .األليمة عاشوراء واقعة لفلسفةأيضًا  وتعرض صاحبها، وما عاشوراء يف والوقائع األحداث وبعض ،×سنياحل
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 اسم الكتاب
 ×حسني مامإ تاريخو عاشوراء شنايس حتريف

 ×دراسة حتريف عاشوراء وتاريخ االمام احلسني
 

 ديرو رسد صحتي حمّمد املؤلف اسم

 الفارسّية اللُّغة

 امللل بني نرشو چاپ نتشاراتا النارش

 يفو عليه، بةتاملرت والنتائج ،عاشوراء واقعة حتريف سبابوأ نواعأ االول منه القسم : تناولقسمني يف يقع الكتاب نبذة عنه

 .الشهادةإىل  الوالدة من ×احلسني اإلمام تاريخو سرية تناول الثاين القسم

61   

 

 
 Universe illuminatingce Countenan اسم الكتاب

 الطيب حمّمد السّيد املؤلف اسم 

 )أصله بالعريب( براهيمياإل عيل ترمجة: اإلنجليزية اللُّغة

 بريوت ــ البالغ مؤسسة انتشارات النارش

 .ةليزيّ االنج غةباللُّ  اخلالدة كلامته بعض ورشح ،×احلسني اإلمام سرية يتناول الكتاب نبذة عنه
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 ونّيةاإللكرتاملواقع 

دة ـ بفضل العقل ـ ، واملواقع اإللكرتونية من  العامل اليوم أصبح حارضًا لدى اجلميع وعرب وسائل متعدِّ

دنا بكّل  أهمّ  م لنا ما  تلك الوسائل التي تزوِّ ما جيري حولنا، بل يتجاوزه واصاًل أقىص نقاط املعمورة، فيقدِّ

، من املعارف اإلنسانيَّة، واألحداث والوقائع العامليَّة، ومنها يتداول من أمور تتشعَّب يف جماالت احلياة املختلفة

ة، والشيعة بشكل احلسينيَّةالقضيَّة  ة، واملسلمني خاصَّ ت املسائل لدى اإلنسانيَّة عامَّ عدُّ من مهامَّ ، والتي ُت

 أخص.

   .احلسينيَّةة ضيّ بشأن القـ  العربيَّة والفارسيَّةـ  رصده يف املواقع اإللكرتونيَّة نعرض لكم ما تمَّ 

 وحانيالّر احلسيين صادق حمّمد سّيدال موقع :األول 

http://www.imamrohani.com 

 البيانات ة،واألخالقيّ  ةالدينيّ  التعاليم ة،العقائديّ  االستفتاءات ،الفارسّيةو العربّية املؤلفات: املوقع حمتوى

 .وغريها الصور، األخبار، والتوجيهات،

 العراق شيعة هم× احلسني قتلوا الذين إنّ : نوانع حتتـ  1

 الدعاء× احلسني اإلمام قتل من حول وحاينالرّ  احلسيني صادق حمّمد سّيدال ملكتب موجه سؤال

 .العراق شيعة هم ×احلسني قتلوا الذين بأنّ  البعض

  سامئهأ تجلّ  باسمه: اجلواب

 اليوم شيعة ذنب هو فام ،×احلسني قتلوا لذينا هم الشيعة أنّ  ـ بمحال ليس املحال وفرض ـ فرضنا لو 

اما   لكان القائل هذا يقول كام األمر كان ولو ؟×احلسني دعوة تشملهمحتّى  ة، للعدالة اّتّ  مضافا   هذا اإللـهيّ

 منطقة تكن مل ×احلسني خروج زمن يف الكوفة أنّ  ـ تارخيه يف اليعقويب ذلك يذكر كام ـ تارخيّيا   املحّقق أنّ إىل 

 وهؤالء ،واليهود والنصارى وناألُمويو واخلوارج املسلمون فيها فكان ،الناس من أخالطا   كانت وإنّام ،ةشيعيّ 

  :عاشوراء يوم هلم ×احلسني اإلمام خماطبة ذلك يؤّكد والذي ،×الشهداء سيّد قتل يف اشتكوا الذين هم
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ُكمح » َ ْيح   شيَعةَ  يا َو
يانأيب  آل  نحب أَي  ب  » :هلم قال حني وأّّنم ،«ُسفح  بغضا   نقاتلك إنّام»: له قالوا «؟تُقات لوين َذ

  .«ألبيك منّا

 ّتلكة؟ يعّد  ×احلسني اإلمام جهاد هل: عنوان حتتـ  2

ــب موجــه ســؤال ــد ســّيدال ملكت ــنالرّ  احلســيني صــادق حمّم ــرأ وحــاين م ــة هــذه يق ــاىل قال،اآلي   :تع

 عـىل باإلقـدام عليـه حيكـم قد املوت عىل وتصميمه ×احلسني اإلمام سرية يرىو (ۀ ۀ ہ ہ ہ)

 ؟ذلك عن اجلواب هو فام ،بيده املوتإىل  ذهب ألنّه ؛التهلكة

  سامئهأ تجلّ  باسمه: اجلواب

 وُيراد ،منها تكن مل إن الرشيعة يف الرضورّية األحكام من تكون أن تكاد التهلكة يف بالنفس اإللقاء حرمة

 ال فاآلية وبالتايل ،مثال   اجلهاد كموارد ،بإتالفها فيها تعاىل اهللُ أمر التي املوارد غري يف النفس إتالف بالتهلكة

  .املنتهكة حرمته عن ودفاعا   الدين عن جهادا   كان به قام ما ألنّ ؛ ×احلسني اإلمام تشمل

 ةالثقافّي العظيم النبأ شبكة موقع :الثاني

http://www.shia1.com/vb 

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

 به؟ تستغيثون فكيف بالناس يستغيث ×احلسني اإلمام: عنوان حتت

 حمّمد عباس الشيخ بقلم:

 بالناس يستغيث ×احلسني اإلمام: واالشكال هو ،×باحلسني االستغاثة يف اشكال لدفع معقود املقال

 ؟!به تستغيثون فكيف

 الطلب عرض يف منه الطلب تعني ال األولياء بأحد منّا االستغاثة: منها: أموراً  لردّ يف مقام ا الكاتب ذكر

 .طوله يف بل اهلل، من

 احلّجة إلقامة بل ،عاجز ألنه يطلبه مل الناس من العون طلبو استغاث عندما× احلسني اإلمام: ومنها

 ... | اهلل رسول حياة يف حدث ومثله. ×سمع استغاثة احلسنيو هناك كان من كل عىل

تعاىل:  قوله بابـ  654، اآلية عمران آل سورةـ  القرآن تفسري كتابـ  البخاري حيحص فعن 

أو  فتحا احلسنيني إحدى»: عباس ابن وقال آخركم، تأنيث وهو، (ۓ ڭ ڭ ڭ)

 .«شهادة

 إذ فذاك منهزمني وأقبلوا جبري بن عبداهلل أحد يوم الرجالة عىل وسلم عليه اهلل صىل النبي جعل»: قال



 25  .....................................................................................................................  اإللكتونّية املواقع

 .رجال   عرش اثني يرى وسلم عليه اهلل صىل النبي مع يبق ومل أخراهم يف سولالر يدعوهم

 السامء من املسددين اجلنود بآالف اهلل فيمده والدعاء للسامء يديه لرفع أراد إن الذي اهلل رسول هو فها

 .«؟اهلاربني البرش من النرصة يطلب فلامذا

 قّدسةامل احلسينّية العتبة موقع :الثالث

http://www.imamhussain.org 

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

 × احلسني اإلمام عظمة سّ : عنوان حتتـ  1

 الطالقاين ضياء بقلم:

 ؟×احلسني اهلل عبد أليب الكرامة سبحانه اهلل أعطى ملاذا: وهو تساؤل عىل جييب املقال

 يف اهلل حكم إقامة بثورته  ×يريد وكان ربانية، ثورة كانت× احلسني ثورة ًا وهي أنأسباب الكاتب بنّي  

 كانت وان ثانوية، األسباب هذه عدّ  وقد الدين، أجل من وثائراً  لألحرار، أباً  كان ×احلسني وألن األرض،

 من فقد ماذا ،إهلي» :جالله جل هللا إىل توجه عندما ×احلسني قول وهو رئيس، بسبّ  إىل القضية وأرجع. عظيمة

 وقد. ومعرفته اهلل حّب  يف متمثلة القيم وكّل  الوجود، يف يشء كّل  أن يرى كان فإنّه «؟فقدك من وجد وماذا ،وجدك

 .عليه االُخوان أعزّ  من أخاً أو  ابناً أو  عزيزاً  يفقد كان كلاّم  كربالء يف ذلك كل× جّسد

 احلداثة ظوربمن األربعني زيارة: عنوان حتتـ  2

 املياحي اهلدى نور بقلم:

ة الظواهر من الكثري خالل من تدَ لُ َخ  احلسني ثورة نأ املقال بينت الكاتبة يف  زيارة ومنها ،احلسينّي

 كام أنو اليوم، ىلوإ التاريخ غابر ومنذ العظيمة؛ الزيارة هذه وجه يف ×احلسني أعداء وقوف رغم األربعني

 أن هلا أريد إهلية ظاهرة الظَّاهرة راجع اىل كون املؤمنني حركة املنعكس يف  راهوذك× احلسني خلود رس الكاتبة

مشرية  اهلل، خلق ما اتعس يد وعىل كربالء ثرى عىل ظلام أريق دم أطهر من طاقتها تستمد ألهنا وتستمر؛ تبقى

 بانتصاره نشوان هوو بالطه يف يزيد ختاطب وهي الكربى زينب السّيدة كربالء بطلة مقولة اىل امكان ادراك

 .«أمدنا تدرك وال، وحينا متيت وال، ذكرنا متحو ال اهللفو»×: احلسني عىل

 حيث بارا أنطون املعروف املسيحي والكاتب كاملفكر ابتّ الكُ  أقوال بعض الصدد هذا يف  الكاتبة ونقلت
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 استيعاب عن العقل يعجز خاص، إهلي سحر الزيارة هلذه إنّ  وصفها، عن نساناإل يعجز األربعني زيارة إنّ » :يقول

 الشبّاكب كوالتّب  ×احلسني زيارة قاصدين الكيلومتات آالف ويقطعون منازهلم يتكون الناس من ماليني فكرة

 .«أخرى بعد سنة تزداد التي اجلميلة واخلدمة اإلحسان سوى ترى ال بينهم فيام نيمتحاّب  والناس س،املقّد 

 

 (الذّلة منّا هيهات) مقولة من نفهمه ما هذا: عنوان حتتـ  3

 املقدم حبيب سّيدال بقلم:

ة منّا هيهات» :عبارة الكاتب لحيلّ  ويسمع تردد  القلوب، يف كانت وما زالت مستوطنة والتي «الذّل

دَ  من فان حال اتفاقيا؛ أمًرا يكن ومل ، سنة ألِف  من ألكثر األحرار أْلُسن صداها من عىل اإلمام  -املقولة هذه َردَّ

ة منّا هيهات» حقيقة وهي أنّ  إىل يقودنا ،-× احلسني  قلوب يف تأثريها واستمرار بقائها عىل حافظت «الذّل

 :هبا مهمني عنرصين ارتباط بسبب األحرار

 .وإيامنية يةإنسان قيم من املقولة هذه صاحب يمّثله ما حقيقة هو :األول العنرص

 .للتفوه هبا املقولة صاحب دفع لذيا الواقع َحفَّت التي املعاين تلك هو :الثاين العنرص

 نبي حفيد كونه جهة من فقط ُتفهم ال سامية، قيم من يمّثله وما، ×احلسني اإلمام حقيقة أنّ  فنجد 

 |اهلل رسول بضعة وابن، ×طالبأيب  بن عيل وهو |الرسول رّباه من ابن كونه منأو ، |حمّمد سالماإل

 إنّ  بل؛ تطهرياً  رهموطهّ  الرجس عنهم اهلل أذهب الذين |الرسول بيت أهل من وكونه ،÷الزهراء فاطمة

 نسّلم والتي، ×فيها وترَبى نشأ التي واألرسة البيئة حقيقة عن الواقع يف لنا تكشف العظيمة، القرابة هذه

 .غلباألعم األ يف الفرد شخصية تشكل قوام مها واملريّب  البيئة بأنّ  مجيعنا

 بن يزيد حال هو كام ،سالماإل وحماربة واخُلبث الكفر بيئة يف ىوتربّ  نشأ من بنّي  اآلخر اجلانب ويف 

 .سعد بن وعمر أبيه ابن وزياد معاوية

 مقولته لنا تكشفه والذي ، موقف   من ترمجه ما خالل من لنا يوصل أن يريد ،× احلسني اإلمام أنّ 

ة منّا هيهات»  مرارة كانت ومهام ، أوجاع ومن آالم من اواجهتن مهام أنّه ، للذّلة البات الّرفض ملعنى املفيدة «الذّل

 يكون أن البدّ  ، ةالنفسيّ  ةوالشعوريّ  ةاجلسديّ  معاناتنا بلغت ومهام للباطل، مواجهتنا إليه ستؤدي التي النتائج

ة منّا هيهات»  مقولة عنه تعرّب  الذي املوقف نفس هو موقفنا  .«الذّل

 أن، احلقّ  طريق عىل وهو، اجلائر اللئيم العدو يواجه عندماو، املؤمن العبد عىل أنّه منايعلّ  أن يريدأيضًا و

 لنا يأبى كذلك | والرسول، اخليار هذا علينا حُيّرم وجل عزّ  اهلل ألنّ  ؛واخلنوع له الرضوخ طريق أبداً  خيتار ال

 من اً هروب والرضوخ اخلضوع ففي، ذلك لنا يرفضون العامل أحرار مع املؤمنونو ،الشهادة عىل الذّلة نختار أن
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 اهلل رضوان فقدان األخرة ويف والعار، اخِلزي   الدنيا يف: خسارتان ،يف سبيل اهلل الشهادةاملتمثل ب الكريم املوت

 .األكرب

 قّدسةامل ةّيالعّباس العتبة موقع :الرابع

http://www.alkafeel.net 

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

 حسني يا حبيبي يا عليك السالم: عنوان حتتـ  1

 نيواملحبّ  الشيعة ألسن عىل× احلسني ذكر مداومة وراء السبب فيها يبنّي  قباين نزار قصائد من قصيدة

 :القصيدة من أبيات وهذه. ذلك احلسني حمبي عىل ينكرون بالذين رضاً مع

  نسب من الروافـض مع للحـسني هل   العـجب انـهكـه حني املخـالف سأل

ـهب يوقـدُ  الدهـرِ  امتداد وعىل   بثـغرهم احلسني ذكـر يـنـقيض ال   كاللَّ

  شــرب وال بـكـربالء احلـسني كدم    دم  عىل الزمـــانُ  أَكــَل  ال وكـأنَّ 

 ْ مَل   احــتسب قد واحلسني وُيـجدي ُيـبدي   عسى فــام البـكاء كـفُّ  َيـِحنْ  أَو

  الطـرب آلـيـة نــدوات رائــدي يا   لـــكم وما للـحـسني ام فأجـبـتـه

  نــسب له الـرثاء فـيـكـفـيـنا نـسب     وبـيـنـنـــا احلــسني بني يـكن مل إن

ه اجلـمــــيل يـنـسى ال واحلـر   األدبإىل  أسـاء فـلـقــد نـسى نْ وإَل    وردِّ

 الشهداء سيّد ّنضة يةإنسان: عنوان حتتـ  2  

 : نقاط ثالث خالل من احلسينّية النهضة يةإنسان يبني املقال

 مبايعته. عن واالمتناع ليزيد ×احلسني مواجهة نفس األوىل:

 .يةنسانلإل نفع فيه أمر وهو اإلصالح منها والتي هنضته، أهداف لبعض× احلسني إعالن الثانية:

 .نرصهتم يف الكوفة هلأل استجابته خصوصاً  الناس مع× احلسني اإلمام تعامل الثالثة:
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 قّدسةامل ةّيالعّباس العتبة ملوقع التابع الكفيل منتدى موقع ام::اخل

http://www.alkafeel.net/forums 
 

 

 

 

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

 مني حسني حلديث جديدة قراءةـ  جده لرشيعة احلسني حفظ: وانعن حتت

 صيانة ومرحلة ،األُّمة وصنع التأسيس مرحلة :بمرحلتني متّر  وان البدّ  ساموية رسالة كّل  أن  املقالبنّي 

 مرحلة صيانة) الثانية املرحلة رجال أن وذكر. صعوبة كثرواأل باألخطر املرحلة الثانية ووصف. الرسالة

 وصيانة ،الرشيعة صيانة: مها ،ساسينيأ جانبني رحلةذه املهل أنّ أيضًا  وذكر األنبياء، بعد األوصياء هم( الرسالة

 . نفسها األُّمة

 اهلاويةإىل  ة التسافلمّ باألُ  أمية بنو كاد أن بعد األُّمة صيانة يف× احلسني اإلمام دور برز هنا ومن

 . عضوض ملكإىل  الرسالة أصل وحتويل السحيقة،

 أهـل مـن باألوصياء التصالل الداعية والروايات اآليات كثرةاملنقب يف الرتاث اإلسالمي   دمن هنا جيو

 قلـوب يف الرسـالة وترسـيخ ،نحـرافإلا مـن وصيانتها ةمّ األُ  عىل للحفاظ وحبهم ليهمإ قربوالتَّ  ^البيت

 املؤمنني.

-http://alhussain ×حلسـنياإلمـام ا مدرسـة موقـع منتـديات موقـع يف أيضـاً  املقـال جـاء وقد

sch.org 

http://www.alkafeel.net/forums
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‘ الشهيدة الزهراء منتديات موقع سادس:ال

http://www.zh ـ sh.com 

 واملجتمع، األرسة منتدى ،‘الشهيدة الزهراء منتدى ،األئّمة منتدى عاشوراء، منتدى: املوقع حمتوى

 .وغريها

 ×احلسني ماماإل شخصية من مظاهر: عنوان حتت

 ،×تواضعه: التالية املظاهر نتلّمس الفّذة× احلسني اإلمام شخصّية يف اإلمعان من أن املقال ذكري

  .وغريها باحلقّ  اإلصحار يف واجلرأة الرصاحة ،×شجاعته ،×وكرمه جوده ،×وعفوه حلمه

 ةالتخصصّي احلسينّية×احلسني ةجّن شبكة منتديات موقع :السابع

http://forum.jannatalhusain.net 

 األسئلة ،احلسينّية املكتبة ،احلسينّية الدراسات والتقارير، األخبار احلسني؟ هو من: املوقع حمتوى

 .وغريها احلسيني، املنتدى والردود،

 فرقاين احلسني: عنوان حتتـ  1

 حرز آل العزيز عبد الشاعر بقلم:

 :مطلعها هذا العقيدة يف السامية املعاين بعض تبني× احلسني يف شعرية قصيدة

َمني َهَواهُ .. احُلَسنيُ  ذاكَ  هِ   الَبَيانْ  َعلَّ ِ ت رَي  ذايتْ  ولذا عْ دان وِش ُج ْس   ْيَ

اخة   َدمْي  نّض ِ هِ  تِالوةُ  ب كِر هُ    ذِ ا ن ي ُت  يفَّ  عَ ن ن طفالً  وك ا يَ   ْ جتر

وِح  عْرشِ  وبَِساِق  ُُحروفِه َخطُّ  الرُّ َنا    أ مُ  و ْ ي ِه َ ها أ ِس ْ كأ لِّ  يف ب ن كُ   ْ آ

يِّ    احلَشا مصحُفهُ  الرمحاِن، رةسو هو أ ب   ف
ِ
نيِ  آالء َس حلُ ؟ ا ْن ا ب َكِذ ُ  !ت

http://www.zh-sh.com/
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 هذا؟ تفّّسون فكيف فقط، مساجد هنالك حسينيات، الرسول زمن يف توجد ال: عنوان حتتـ  2

 من ذلك فيها واقامة غري ،^ البيت أهل وذكر العبادة ماكنأ وانشاء بناء بخصوص تطرح شبهة

 والتي ،املقدمة لزّواره اخلدمات من ذلك وغري ،احلسني اإلمامب تتعّلق اّلتي ةسياسيّ وال ةاالجتامعيّ  الفعاليات

 .’األعظم النبي زمن عن املتأخرة األزمنة يف باحلسينيات تسمى

وقد أجيب عن هذه الشبهة ما ملخصه: مل تكن يف زمن الرسول اجلامعات وال املدارس بمناهجها 

 الكاديمية احلالية.

 العاملية × احلسني شيعة نتدياتم موقع ثامن:ال

http://www.she3a ـ alhsen.com 

 .وغريها واملرئيات، الصوتيات ،احلسينّية القصائد كلامت ،×احلسني عاشوراء: املوقع حمتوى 

 ؟«الفتح يدرك مل يب يلحق مل ومن»×: احلسني اإلمام قول من املراد هو ما: عنوان حتتـ  1

 اخلاقاين كاظم حمّمد الشيخ بقلم:

هاشم  لبني ×احلسني اإلمام رسالة يف الواردة (الفتح) لفظة من للمراد احتامالت عدة الكاتب ذكر

 فإنه :بعد أما هاشم بني وسائر حمّمد أخيهإىل  طالبأيب  ابن عيل بن احلسني من» :العراقإىل  راد اخلروجأ امحين

 .«والسالم فتحال يبلغ مل يلحق مل ومن ستشهداُ  يب   حلق من

 لنفس وصف أهنا الفتح كلمة من الظاهر إن: يف مقاله أوردها الكاتب التي االحتامالت أحد وهذا

 ،الشهادة هذه نفسإىل  يعود الفتح ان بمعنى بالفتح ×اإلمام وصفها قد خاص نوع من شهادة ألهنا ،الشهادة

  والثواب؟ القرب من عليه يرتتب بام األخروي الفتح به يراد فهل بالفتح الشهادة نفرس كيف لكن

 العظيم األثر من عليها يرتتب عام النظر بغض الفتح حتمل الشهادة هذه ان احلديث من الظاهر ان نقول

 كانت الشهادة هذه نإ حني يف نرصاً  نفسها يف حتمل مل هي هي بام الشهادة أن حيث تعاىل اهلل عند الرفيع املقامو

 حيث ةاألُموي احلكومة وهي عظمى مرباطوريةإ اسقطت هناإ حيث األرض وجه عىل وقع فتح أعظم من كربأ

 وحصل وغريهم التوابني من الثورات وقامت األُموي احلكم العّباس بنو ليسقط احلسني لثارات يا بشعار راح

 ظلمال ضد للقيام األحرار من بكثري تدفع التأريخ طول عىل بفتوحها الشهادة هذه آثار واستمرت املختار قيام

 وثبات عزمو وثباته عزمةو ×احلسني هنضة من ذلك مستلهمني األرض وجه عىل واجلبابرة والظاملني

 .صحابهأ
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  (1) احلسينيّة الثورة خلود س: عنوان حتتـ  2

 اخلاقاين كاظم حمّمد الشيخ بقلم:

 العصور مرّ  عىل خالدة ×احلسني ةقضيّ  من جعلت التي واألرسار األسباب عىل الضوءالكاتب  طسلّ 

 البعيدة اإلعالمي اخلطاب روح عن املستطاع بقدر االبتعاد وحاول. عام إنساين صعيد عىل الساعة قيام وإىل

 يف دخيل العظيم احلدث): اخللود وهو أرسار من رساً  املقال من القسم هذا يف وبنّي . والربهان الدليل روح عن

 . (تعاىل اهلل رشع عمق

 هأوالدو صحابهوأ بيته وأهل× احلسني قتلوا الذين جرمنيامل قتلة هالك: عنوان حتتـ  3

 أمثال الربرة، وأصحابه بيته وأهل قتله يف شاركوا امّن ×احلسني ألعداء املختار قتل كيفية بنّي ي املقال

 .وغريمها وتاريخ الطربي كتاب اخلوارزمي مثل يف التاريخ كتب من خالل ما وغريه حرملة

 احلسينيّة لثورةا معامل من: عنوان حتتـ  4

 اخلاقاين كاظم حمّمد الشيخ بقلم:

 تاركني احلرب يف العدو مواجه يف واإلرساع املبادرة يف بيته وأهل القائد ×للحسني صوراً  الكاتب يبنّي 

 ×املؤمنني وأمري |الرسول ببعض مواقفأيضًا  واستشهد الباطل، ضد احلق معركة يف غريهم عىل االتكال

 حرضوا نإ القوم آخر دائاًم  تراهم يالدين النفوذ وأصحاب امباحلكّ  ضاً معرِّ  ،يف زماهنمالتي صارت  احلروب يف

 .الوغى سوح

 والفضائل الكرامات جممع× احلسني اإلمام: عنوان حتتـ  5

 عرجياأل أمري سّيدال بقلم:

 يف شفاءوال ته،ذريّ  من األئّمة نّ أ قبيل من فضائله، وبعض× حلسنياإلمام ا كرامات بعض الكاتب ذكر

 . اجلائعة البطون إلشباع املظلم يلاللّ  يف اجلراب حيمل كان نهإو تربته،

 ابتغاء للعباد خدمة فيؤّدي ،للمعوزين باملساعدات املليئ اجلراب ذلك ظهره عىل حيمل× كان فقد

 .اهلل مرضاة

 ×احلسني اإلمام عند احلرية مفهوم: عنوان حتتـ  6

 عرجياأل أمري سّيدال بقلم:

 أن الكاتب من اعتقاداً  وتطبيق كشعار ،احلسينّية النهضة وعي داخل احلرية مفهوم تطور يف ملقالا يبحث

 ُمعرب خري ×احلسني اإلمامو ي،سالماإل والعمل اجلامهريي الوعي لتطور فائدة فيه املفهوم هذا ومناقشة حتليل

 انتصاره خالل من استطاع فقد ة،وسياسيّ  ةواجتامعيّ  ةدينيّ  قدسية من له ملا ي،سالماإل املجتمع روح عن
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 من وذلك كافة، احلياة جوانب يف واالستبداد الظلم أنواع كّل  ضد إنساين ثوري بعد تأسيس من للحرية،

 يد عىل للسبي نساءه وعّرض بيته، وأهل صحابهأ مع الرشيف بدمه ضّحى حيث اجلسام، التضحيات خالل

 .الظاملني القوم

 والبعد النفيس البعد من النابع ،×احلسني اإلمام فكر يف «احلرية» فهوممل حتديدنا أمهية تربز هنا ومن

 .نظريه قّل  ياً إنسانو ثورياً و روحياً  زمخاً  للحرية أعطى ×ألنه عنده؛ املعريف

 اجلميع مسؤولية احلسيني والتغيري اإلصالح ثقافة نرش: عنوان حتتـ  7

 عرجياأل أمري سّيدال بقلم:

ة هذه نإ: قائالً  احلياة يف اهلل سننو عاشوراء حقيقة من املقاليف  ا كتبهامّ  رادهم تبيني يف الكاتب نطلقا  األُّم

 وملاذا األُّمة هذه حقيقة كانت فامذا. (661آل عمران:) (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ): بقوله تعاىل ربنا يصفها

ٿ ): هسبحان اهلل فيقول فاصلة، بال التساؤل هذا عن جييبك نالقرآ؟ للناس اخرجت ةمّ أُ  خري كانت

 داخلها، يف حيويتهاو عطائها ذاهتا، يف قوهتا األُّمة فهذه. (661آل عمران:) (ٿ ٿ ٹ ٹ

 قياسية فرتة يف املعمورة اكتسحت والوجدان، الضمري ختاطب كانتوانسيابيتها  وقوهتا بحيويتها األُّمة هذه

 اإلمام يقول كام لناسا وألن وطالهبا، ألصحاهبا حتلو الدنيا ألن ؛إليها ترسب الضعف ولكن.. جداً 

 ....«يانونالّد  قل   بالبالء حمصوا ذافإ معايشهم تدرّ  ما ْيوطونه السنتهم عىل لعق والدين الدنيا عبيد» :×احلسني

 مرياث: هو هافي دّب  ما بعد له هفعأو ر ،ّمةاألُ  إىل يصل أن قبل عفالّض  ذاه فعد نأ الكاتب يرى

 اخلطباء سهيكرّ  الذي املنكر عن والنهي باملعروف األمر بمبدأ ملتمثلا وروحها األُّمة حصن يمثل الذي.. الطف

 يف االنتخاب وُحسن الوعي وبّث  امليوعةو والتشدد التحجر نبذ خالل من ومسؤولية رسالة ألنه واملنرب؛

 .املجتمعات

 ^البيت هلأ شيعة منتديات موقع تاسع:ال

http://www.cofe ـ   iq.com 
 .وغريها ،×احلسني اإلمام عاشوراء منتدى ،^بيته هلوأ ’النبي منتدى: املوقع حمتوى

 |اهلل رسول رْيانة ×احلسني: عنوان حتتـ  1

× يف حقه |األكرم النبي قوالأو الشهادةإىل  الوالدة من× احلسني اإلمام سرية املقال تناول

 يزيد بيعة لرفض× احلسني اإلمام عقده الذي املعارضة مؤمتر: ثلم ،يةالزمن احلقبة هذه يف التي حداثواأل

 عبدـ  الثالثة العبادلة اعرتاضأيضًا  وذكر والتابعني، الصحابة من ئةام حرضه والذي بسنتني معاوية وفاة قبل

 نب حمّمد ألخيه× احلسني اإلمام ةوصيّ  وردأو ،×احلسني خروج عىلـ  الزبري بناو عمر بناو اسعبّ  بن اهلل

 .احلنفية

http://www.cofe-iq.com/
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 ةالسنّ  هلأ مصادر من ’النبي يؤذي× احلسني بكاء: عنوان حتتـ  2

  حمّمد اسعبّ  الشيخ بقلم:

 الطربي عبداهلل بن أمحد وعن ،(661 ص :4 ج) الكبري املعجم يف الطرباين نع روايات ثالث الكاتب أورد

 :(74 ص :66ج ) والرشاد اهلدى سبل يف الشامي الصاحلي وعن ،(634 ص) العقبى ذخائر يف

 بكاءه أن تعلمي أمل»: فقال ،يبكي حسينا   فسمع فاطمة عىل فمرّ  عائشة بيت من ’النبي خرج :قال

 .«يؤذيني؟

 ةالسنّ  هلأ مصادر من× احلسني لإلمام ’النبي تدليل: عنوان حتتـ  3

 حمّمد اسعبّ  الشيخ بقلم:

 .(&واحلسني احلسن مناقب باب باملناق كتاب) يف الرتمذي سنن من رواية ةعرش حدىإ الكاتب أورد

 املركب نعم: رجل فقال  ، عاتقه    عىل    عيل بن احلسني    حامل    ’  اهلل رسول كان»   :قال ،اسعبّ  ابن    عن

 .«هو الراكب ونعم»   :’  النبي فقال، غالم يا ركبت

 .(686 الصفحة التاسع اجلزء الفضل من& سنيواحل احلسن فيه اشرتك فيام باب املناقب كتاب) الزوائد جممع يف اهليثمي نوع

 عىل واحلسني احلسن وثب سجد فإذا اآلخرة، العشاء ’اهلل رسول مع نصيل كنا»  :قال هريرةأيب  عن

 أقعدمها صالته قىضحتّى  عادا عاد فإذا، ظهره عىل ويضعهام، رفيقا   آخذا   خلفه من أخذمها رأسه رفع فإذا ظهره،

 ضوؤها فمكث :قال  .   بأمكام احلقا   :  هلام فقال برقة فبقت  ؟ أردمها اهلل رسول يا  :فقلت، إليه فقمت  :قال،  فخذيه عىل

 .«أمهام عىل دخالحتّى 

 (. 158 الصفحة عرش الثالث اجلزء) العامل كنز يف اهلندي املتقي وعن

 نعم»: ’النبي قالف، حتتكام الفرس نعم: فقلت ’النبي عاتقي عىل واحلسني احلسن رأيت» :قال عمر عن

 .«مها الفارسان
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 ×احلسني اإلمام مدرسة موقع منتديات موقع عاشر:ال

http://alhussain ـ sch.org 

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

 .وغريها

 ×احلسني اإلمام ّنضة يةإنسان: عنوان حتت

 ياجلواد حسن بقلم:

 قطع من توبة قبول): منها نقطة، عرشة اثنتي يف× احلسني اإلمام هنضة من يةنساناإل املواقف املقال بني

 ةاالجتامعيّ  الفوارق لغاءإ: ومنها كربالء،أرض  يف رحله حيطّ  وجعله الكوفةإىل  الطريق عن بعدهوأ طريقه

 سود،واأل بيضواأل واملرؤوس، القبيلة رئيس يديه بني فقاتل عاشوراء يوم يف تباعهأ بني ةوالعرقيّ  ةوالقوميّ 

 ية،نسانلإل نفع فيه أمر وهو اإلصالح: ومنها يته،إنسان شخص لكل أعطت التي الواقعة فهي، والعبد واحلر

 احلكومة إلقامة نرصهتم يف الكوفة ألهل استجابته خصوصاً  الناس مع× احلسني اإلمام تعامل: ومنها

 .(فيهم يةسالماإل

 النهرين موسوعة موقع اد  عشر:احل

 http://www.nahrain.com/category 

 .وغريها وتعليم ثقافة الصور، املقاالت، االقتصادية، األخبار السياسية، األخبار: املوقع حمتوى

  شهر  : عنوان حتتـ  1
ّاُت اجَل  به   اباُب  فتحُ تَ  ن

 طعمه آل هباء سّيدال: الشاعر بقلم

 هذا يف× احلسني اإلمام زيارةإىل  الشاعر فيها تعرض وقد ركاملبا رمضان شهر وصف يف القصيدة 
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 منشدًا: عاشوراء يوم يف× وجوعه عطشه وإىل الفضيل، الشهر

ـقاَس  لنْ  ال   ًُمــواليا نيَ ــــاحُلس زارَ  إذا هر  ــــش  نباألثـام األجـرُ  ُي

  ِعطشان بالعرا ُحــسيناً  واذُكر   ِهناره وجوعِ  عطـش   عىل واصـرب

 حسني يا لبيك: عنوان تحتـ  2

 مطلك عبد كريم: الشاعر بقلم

 ةالبطوليّ  املواقفأيضًا  القصيدة توبينّ  اهلل، عند اإلمام مكانة تبنّي × احلسني اإلمام يف قصيدة

 ×.للحسني

 :القصيدة من مقطوعة وهذه

ىل   اسم له مكتوب   السبط احلسني هو ئ ع ل رش آل ِ ع هلل و ا م س ي ل  اف

اره يف باحلرِب  الذي ذاك   عيلّ  شبُل  اهلل رسول بنت ابن هذا ْسم فّق  ُ احلَ

 الصمُّ  يسمعحتّى  ينياألرض لتُزلزل   نطلقها الكون ملء لبيك لبيك لبيك
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 الفارسّيةاملواقع 

  الروحاني احلسيين صادق حمّمد سّيدال موقع :األول

 http://www.imamrohani.com 

 واألخالقية، الدينية التعاليم العقائدية، االستفتاءات ،سّيةالفارو العربّية املؤلفات :املوقع عن نبذة

 .وغريها الصور، األخبار، والتوجيهات، البيانات

 ها  طلبه برخى توسط عاشورا زيارت در شبهه اجياد: عنوان حتتـ  1

 )طرح شبهة يف زيارة عاشوراء من قبل بعض الطالب(

 أصل جواز يف البعض تشكيك حول وحاينالرّ  احلسيني صادق حمّمد سّيدال مكتبإىل  هموّج  سؤال

 سامحتكم؟ رأي هو ما. عاشوراء زيارة يف الوارد اللعن حيبذون ال ولذلك اللعن،

 املفهوم هذا تؤكد التواتر حّد  وصلت والتي املعتبة والروايات القرآن نّ إ .سامئهأ تجلّ  سمهبأ: اجلواب

 ألهل الظاملني: ومنها واحلرب، بالعداء ^البيت هلأل اجهنياملو: منها جمموعات، ةلعن عّد إىل  شارةوإ يسالماإل

 .املوارد من وغريها الرشعية، للواجبات التاركني: ومنها ،^البيت

 ̂ معصومني روايات در × حسني امام بر عزادارى ريشه: عنوان حتتـ  2

  (^يف روايات املعصومني ×)اصول العزاء عىل االمام احلسني

 الشيعة هبا يقوم التي العزاء مراسيم حول وحاينالرّ  ياحلسين صادق حمّمد سّيدال مكتبإىل  هموّج  سؤال

 العظيمة للمظلومية والتأثر العاطفة باب منأو  هبا، ^البيت أهل أمر باب من علينا جيب هل اهلل، أعزهم

 األطايب؟ بيته وأهل ×احلسني عىل جرت التي

 نوإ املصائب عىل والبكاء اجلزع بكراهة فتىأ وقنياملرم املحققني أحد ان اسامئه تجلّ  سمهبأ: اجلواب
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 أمايل) «× احلسني عىل البكاءو اجلزع سوى مكروه البكاءو اجلزع كل»: يقول× الصادق اإلمام لكن عظمت،

 الكبري، املزار)«دما   الدموع بدل لك وألبكنيّ  مساء  و صباحا   كندبنّ  فأل»: #احلّجة اإلمام عن وجاء. (161 ص الطويس،

 .(514ـ  496 ص

 إسالم دين پايدارىو بقا سبب ×حسني امام قيام: عنوان حتتـ  3

 (سبب لبقاء واستمرار الدين اإلسالمي ×ثورة اإلمام احلسني)

 يف× احلسني عمل أن: وهي ة،قضيّ  حول وحاينالرّ  احلسيني صادق حمّمد سّيدال مكتبإىل  هموّج  سؤال

  ؟عاماً  وعرشين ثالثة وملدة دعوته يف |النبي جهود فاق عاشوراء هل يوم

 عمله وأما ذلك، يف والشك× احلسني اإلمام لقيام مديون سالماإل بقاء نإ اسامئه جلت باسمه: اجلواب

 القول، بذا يرىض ال نفسه× احلسني أن فأعتقد ،عاما   وعرشين ثالثة ملدة الرسالة تبليغ من أفضل عاشوراء يف

 .واحلديث فكريالت من النحو هذا عن بتعاداإل فضلفاأل

 عاشورا واقعه در ‘رقيه حرضت سگذشت: عنوان حتتـ  4

 )قصة السيدة رقية يف واقعة عاشوراء(

 يتناقله ما أن هل: وهي ةقضيّ  حول وحاينالرّ  احلسيني صادق حمّمد سّيدال مكتبإىل  هموّج  سؤال

 صحيحة؟ الشام يف ÷احلسني بنت ةرقيّ  ةسّيدال وفاة حول اخلطباء

 يف كانت السن صغرية بنت× احلسني لإلمام أن ذكرت التأريخ كتب نّ إ .سامئهأ تجلّ  مهسبأ: اجلواب

 احلادثة يف توفيت وهناك الشامإىل  األسى مع خذتأُ  ّناوإ ،×احلسني استشهاد نبأ عليها خفيأ كربالء

 .اخلطباء ينقلها التي اخلاصة
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 وبال كرب موقع ثاني:ال

http://karbobala.com 

 .وغريها تعزية، صور، شعر، املقاالت، األخبار، :وقعامل عن نبذة

 بشتاب ،×علی بن حسني به وفهك شيعيان از: عنوان حتتـ  1

 العجل العجل( ÷)من شيعة الكوفة اىل احلسني بن عيل

 بعد الكوفةإىل  قدومه يف بالتعجيل× احلسني اإلمام يدعون الكوفة أهل رسائل من جمموعة يذكر املقال

 رمضان شهر من العارش اليوم ويف مّكة يف اإلمام وصلت رسالة أول وكانت البيعة، يعطوهل معاوية هالك

م  »: الرسائل إحدى نص وهذا املبارك، ن  اهلل  ب سح ْحح ح الر   املسيبو رصد بن سليامن من ×علی بن للحسني يم  الر 

 افإنّ  كعلي سالم ةوفكال أهل من املسلمنيو املؤمنني شيعتهو مظاهر بن حبيبو البجيل ادشّد  بن ةرفاعو ةنجب بن

 ةمّ األُ  هذه عىل انتزى الذی العنيد اجلبار كعدو قصم الذی اهلل فاحلمد بعد اأمّ  هو إاّل  إله ال الذی اهلل كإلي نحمد

 بني دولة اهلل مال جعلو رشارها استبقىو خيارها قتل ثم منها رىض بغري عليها رتأّم و فيئها غصبهاو أمرها هافابتزّ 

َدتح  امك له فبعدا   أغنيائهاو اجبابرّت  بن النعامنو احلق عىل كب جيمعنا أن اهلل لعل فأقبل إمام علينا ليس إنه َثُمودُ  َبع 

 أخرجناه إلينا أقبلت قد كأن بلغنا قد لوو عيدإىل  معه نخرج الو ةمجعه فی معه نجتمع لسنا اإلمارة قرص فی بشري

 .«اهلل شاء إن بالشام نلحقهحتّى 

 هكم در× حسني امام اقامت: نوانع حتتـ  2

 يف مكة(× )اقامة االمام احلسني

 يراج نواب بقلم:

 واألحداث أشهر األربعة تقارب مدة فيها ومكوثه مّكةإىل  املدينة من احلسني اإلمام حركة يبنّي  املقال

احلّج  موسم يف حرضوا قد يةإسالم وشخصيات جمموعات مع ×احلسني لقاءات من فيها جرت التي

 اليوم يف الكوفة أهل رسائل وصول وكذلك احلكم، ةدّ ُس  يزيد تسنم حال يف املسلمني مآل عىل طالعهموا

 اليوم يف ليهمإ عقيل بن مسلم وإرسال ليبايعوه، ليهمإ دعوته تضّمنت التي املبارك رمضان شهر من العارش
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 . نفسه الشهر من عرش اخلامس

 × حسني امام به وفهك اهل هاینامه تعداد آماری بررسی: عنوان حتتـ  3

 (×)دراسة احصائية لعدد كتب اهل الكوفة لالمام احلسني

  فراهاين جعفری عّباس سالماإل حجت بقلم:

 منهم، ليهإ الواردة الرسائل كثرة العراقإىل  ×احلسني اإلمام قدومل الدالئل أهم من أن: الكاتب ذكر

 :حمورين يف ذلك وضح وقد ذلك يف واملؤرخني العلامء أقوال نقل خالل من الرسائل تلك عدد يبني واملقال

 بن قيس وأنفذوا... » :قال نهأ املفيد الشيخ فعن ،×للحسني الكوفة أهل كتبها التي الرسائل :األول 

ر  معهمو ×احلسني لیإ السلويل عبداهللّ  بنعامرة و ـ ياألرحب شّداد ابناـ  وعبدالرْحن وعبداهلل الصيداوی ُمسه 

 .«...واألربعة واإلثنني الرجل من صحيفة سنيمخو مئة نحو

: الدينوری قتيبة ابن: قول منها ،متفاوتة ذلك يف املؤرخني وأقوال ،عقيل بن ملسلم املبايعني عدد :الثاين

 .«وفةكال أهل من لفا  أ ثالثني من أكثر عقيل، بن مسلم له وبايع»

 ×علی انيار قاتل روز ديگر ،×علی سفره س بر روزی: عنوان حتتـ  4

 (×ويوم اخر قاتل اصحاب عيل ×)يوم عىل مائدة عيل

 .وئستك إسالم: عن نقال

 امأيّ  وإىل ×املؤمنني أمري أيام من وأحواله العراقيني، وايل زياد بن اهلل عبيد نسب يف االختالف املقال بنّي 

 .بيته وأهل ×احلسني مع وكذلك ،’اهلل رسول أصحاب مع املشينة أعاملهأيضًا  وبنّي  يزيد، الطاغية

 ×حسني امام خمصوصه های زيارت: عنوان حتتـ  5

 (×)الزيارة اخلاصة باالمام احلسني

 طبيس مروج جواد حمّمد بقلم:

 السنة من خمصوصة أيام ويف× احلسني لإلمام خمصوصة زيارات وجود من والسبب الغرض املقال بنّي 

 الزيارات هلذه والربكات اآلثارأيضًا  الكاتب وذكر زيارات، تسع الكاتب حصاءإ حسب تبلغ والتي

 مناألخرى  الزيارات وبني املخصوصة الزيارات بني والتفاوت االشرتاك جهاتأيضًا  وذكر املخصوصة،

 املخصوصة األيام فضلأيضًا  وبني ،^والطهارة العصمة بيت أهل عن الواردة الروايات عرض خالل

 .نفسها يف للزيارات



 هـ6341 ر رمضان املباركشه ـ   .....................................................................................................  31

 اعصارو قرون در ينگار لمقت شيوه: عنوان حتتـ  6

 )طريقة كتابة املقتل يف القرون والعصور(

 خوزاين كيمل جميد بقلم:

 ة،التارخييّ  الكتب: وهي الكتب، من صنافأ جمموعة من مستفاد عادة احلسيني املقتل كتابة نإ املقال بنّي 

 وقائع معرفة يف الكتب هذه ةأمهي تربز ولذا ة؛األدبيّ  الكتب بعض وحتى احلديث كتب املناقب، كتب ة،الرجاليّ 

 يفـ  ةالتارخييّ  الكتب أن الكاتب وبني املقاتل، مصدر تعترب ألهنا ؛نفسها املقاتل كتب نفس من أكثر عاشوراء

 رسالة ةقضيّ  يف الطربي خطأ يبن ذلك يف مثاالً  وأرود بينهام وقارن ،يوتوصيف نقيل،: بمنهجني دونتـ  العادة

 اإلمام زوجة ربابال املوك سمعان بن عقبة وهو الواقعة حرض من بنقل نقيسها عندما سعد بن عمرإىل  يزيد

 ×.احلسني

 يتارخي يها گزارش خمتلف يها كسب: عنوان حتتـ  7

 )املناهج املختلفة للتقارير التأرخيية(

 خوزاين كيمل جميد بقلم:

 وإىل األوىل القرون بداية من× احلسني اإلمام مقتل يف كتبت التي الكتب تصنيف املقال يف الكاتب بنّي 

 جامعة، أخبار معني، لغرض ةهموّج  أخبار ة،قصصيّ  أخبار ة،تارخييّ  أخبار: أصناف أربعةإىل  احلارض الوقت

 .الكتب من األصناف هذه من واحد لكل ومثل

 بودند× سيدالشهداامام  ،×حسنامام  وقتی: عنوان حتتـ  8

 (×اءاماما  لسيد الشهد ×)حينام كان االمام احلسن

 حسينی ربكا علی سيد بقلم:

 أمري شهادة بعد× احلسن اإلمام جتاه ×احلسني اإلمام من ادعي صدورها األمور بعض الكاتب ذكر

 معاوية، مع ×احلسن صلح عىل يوافق مل× احلسني نّ أ من وغريه عساكر ابنفذكر ما نقله ×. املؤمنني

 .«لك بدا ما فعلأف تبع ألمرك وأمرنا خليفته وأنت عيل ولد أكب أنت»: قوله عنه نقل حيث اً مضطرّ  لهقبِ  ولكن

 النقوالت، هذه بطالن عن تكشف أخيه مع× احلسني سرية: منها بأمور االدعاءات هذه الكاتب وردّ 

 .األئّمة يف ملعتقداتنا خمالفتها: ومنها التارخيية، ملصادرنا خمالفتها: ومنها
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 يبرادر اسوه× اسعبّ  حرضت: عنوان حتتـ  9

 بو الفضل العباس قدوة يف االخوة()ا

 يجواهر خليل بقلم:

 قصد وإنام النسبية، لألخوة ضيتعرّ  ومل سالماإل يف أمثل كنموذج ÷عيل بن العّباسأخوة  الكاتب ذكر

 .(وآثارها ة،الدينيّ  األخوة وحقوق القرآن، يف ذلك مفهوم يناً بّ م ،اإليامنية ألخوةا

 االنوار بحار تابك از يا گوشه جمليس ةعالّم مقتل: عنوان حتتـ  11

 )مقتل العالمة املجليس جانب من كتاب بحار االنوار(

 األحاديث كّل  فيه مجع كتاباً  له نّ أوجاء فيه:  ة،واالجتامعيّ  ةالعلميّ  املجليس العالمة مكانة بنّي  املقال

 مقتل بعنوان كتاباً  يف منها جمموعة قوحقّ  ترجم قد تربيزي هشرتودي اهلل يةآ نّ إو ،×باحلسني املرتبطة

 .عاشوراء يف املؤملة بالواقعة ارتباط هلا التي ةالتارخييّ  الروايات الكتاب تضّمنو املجليس،

 × حسني امام بيت اهل در يدامنكپاو عفاف جتيّل : عنوان حتتـ  11

 (×)ظهور العفاف والطهارة يف اهل بيت االمام احلسني

 كفريضة احلجاب أمهية بالكات ذكر يةسالماإل اجلمهورية يف يقام الذي والعفاف احلجاب يوم بمناسبة

 أيام ويف عاشوراء يوم يف ÷زينب من اً عمليّ  ذلك وجتيّل  الفريضة هذه عىل ^البيت أهل وتأكيد ية،إسالم

 .÷زينبالسيدة  سرية يف املازين حييى أورده الذي احلديث وينقل والكوفة، املدينة يف ×املؤمنني أمري
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 ندوات ومؤمترات

 (حبيب شعر) شعار حتت للشعر الوطين املؤمتر :األول

http://www.khorasannews.comخراسان ايران صبح نامه روز موقع

 (حبيب شعر رسارسي كنگره آثار ارسال فراخوان)

 إعامر وجلنة الشعراء ونقابة يف إيران كرج مدينة ةبلديّ  مع بالتعاون ^البيت أهل شعراء جممع أقام

 .(حبيب شعر) عنوان حتت للشعر اً وطني ًا مؤمتر ملحافظةا يف قّدسةامل العتبات

إىل  الشعرية اآلثار لتسلم موعد آخر وكان

 هذه من املبارك رمضان شهر هناية الوطني املؤمتر

 آثارهم تقديم يمكنهم املشاركني أن علامً  السنة،

 وبكل( الكالسيكي) الشعري القالب يف األدبية

 .أصنافه

 :املسابقة موضوع

 اجلليل الصحايب شخصية حول عارأش ـ  6

 ثالث هلا وخصص األسدي، مظاهر بن حبيب

 .للمشاركني تقديرية لوحات وثالث ،جوائز

 اإلمام أصحاب حول أشعار ـ  2

 تقديرية ولوحتان جائزتان هلا وخصص× احلسني

 .للمشاركني

 الشعر أصناف كل :املشاركة القصائد أنواع

 .العمودي

 األدبية اراآلث لتسلم النهائي املوعد

 .ش.هـ 21/3/6493 املصادف ، هـ 6341 عام من املبارك رمضان شهر هناية :الشعرية

 :املؤمتر ختامية

 يف الواقع األسدي مظاهر بن حبيب رضيح صنع موقع يف املبارك رمضان شهر بعد اخلتام حفل يعقد

 

http://www.khorasannews.com/
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 اجلوائز تقديم مع املسابقة يف ئلاألوا بالفائزين والتعريف األشعار، إنشاد احلفل تضّمنوي كرج، مدينة مصىل

 .للفائزين

 :املسابقة جوائز

 .للمؤمتر التحكيمية لجنةال من منتخبة قصائد خلمس كاملة ذهبية مسكوكةـ  6 

 .أخرى مشاركة قصائد خلمس تقديري لوح مع ذهبية مسكوكة نصفـ  2

 العاشورائي احلداد فن مسابقة :الثاني

http://www.tebyan.net/newindex.aspxتبيان: موقع

 (عاشورايی هنر سوگواره فراخوان)

ة يف جمال الفن التصويري ة يف إيران عىل عاتقها إبداع وإجياد آثارًا فنيّ يّ سالمة اإلأخذت املؤسسة الثقافيّ 

بالتزامن مع شهري حمرم وصفر من السنة اهلجرية  )احلداد يف فن عاشوراء(املنعقد يف دورهتا التاسعة حتت شعار 

 هـ وبالقوالب التالية: 6347دة اجلدي

لن يبقى  ×احلسني)، (احلسينّيةامللحمة )ملصقات جدارية )بوسرتات(، أعالم، يف موضوعني: 

 . (وحيداً 

 .(قيس بن مسهر الصيداوي)، و(احلر بن يزيد الرياحي)التصوير، يف موضوعني: 

لتسجيل وأخذ رقم املشاركة ( لwww.artfest.ir)مراجعة املواقع اإللكرتوين  تعليامت املشاركة: 

 اخلاص لكل فرد.
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 بإمكان كل مشارك االشرتاك بثالثة أقسام من املسابقة.

 بإمكان كل مشارك االشرتاك بثالثة مواضيع من املسابقة.

ويكون )غري مضغوط وطبق RGB/SPEGآيدي يب  72العمل الفني يف قسم البوسرت يكون بالصورة 

 املوقع.إىل  من ميغابايت، ويرسل أكثراملواصفات( عىل أن ال يكون حجمه 

املرحلة النهائية إىل  أمانة املهرجان بعد إعالمه بوصول العملإىل  يرسل املشارك عمله الفني )البوسرت(

 سم. ( X611 71) وباألبعاد التالية ،عن طريق الربيد اإللكرتوين

باألبعاد التالية ويف استامرتني،  يكونو أمانة املهرجانإىل  يرسل املشارك عمله الفني يف قسم التصوير

 سم. 71طول ضلع الصورة ال يقل عن 

 الفضل العايل للفنون.أيب  الفنية يف بيت املصورين بريا ومعرض اآلثارمكان عرض 

 حضور الفائزين يف احلفل اخلتامي إلزامي ومع عدم احلضور يعترب الفائز بمنزلة املنرصف من املسابقة.

  جوائز املسابقة:

 ماليني ةجائزة الفائز األول يف كل موضوع شهادة تقديرية، ومبلغ قدره ثالث لبوست واألعالم:قسم ا

تومان، وجائزة الفائز الثاين يف كل موضوع شهادة تقديرية، ومبلغ قدره مليونان، وجائزة الفائز الثالث يف كل 

 موضوع شهادة تقديرية، ومبلغ قدره مليون تومان.

ومخسامئة  ماليني ةثالثائز األول يف كل موضوع شهادة تقديرية، ومبلغ قدره جائزة الف قسم التصوير:

، جائزة الفائز تومان تومان، جائزة الفائز الثاين يف كل موضوع شهادة تقديرية، ومبلغ قدره مليونانألف 

 .تومان الثالث يف كل موضوع شهادة تقديرية، ومبلغ قدره مليون ونصف

.ش، ـه 6493مرداد  46أمانة املهرجان لغاية إىل  اآلثارتاريخ إرسال  موعد تسليم األعامل الفنية:

 م. 2165آب  22املصادف 

 ×احلسني اإلمام طريق ملنازل عةاملتتبِّ العلمية البعثة :الثالث

ة املقّدسة  http://www.imamhussain.orgموقع العتبة احلسينّي

يف يوم األثنني  قّدسةامل احلسينّية للعتبة العامة ةلألمان التابع والبحوث للدراسات كربالء مركز اقام

يف  ^قاعة خاتم األنبياء ويفم يف الساعة التاسعة مساًء 64/7/2165املوافق  ـ ،ه6341شهر رمضان 25

 حتت ،×احلسني اإلمام طريق منازل علتتبّ  العلمية البعثة نتائج لرشح ختصصية الصحن احلسيني املطهر. ندوة

 من جامعة العراقية اجلامعات من واملختصني اخلرباء من عدد بحضور (زائلون والطغاة باق   احلسني) شعار

 وثائقي فلم املعنية، مع عرض الدولة دوائر وباقي والقاسم، والكوفة وبابل وبغداد واملستنرصية كربالء

 .املباركة املسرية لتتبع الرحلة عن تفصييل
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 كتابات هي ،×احلسني اإلمام طريق يف الكتابات نّ إ املركز مدير( القرييش مرياأل عبد) ستاذاأل وذكر 

 وآخر وكاتب وآخر خمؤرّ  بني لنجد املوجود الكتابات تتبعنا ولو كامل بشكلإليها  الركون يمكن ال نظرية

 اإلمام طريق وتثبيت النزاع قطع جلأ ومن .نظره وجهة بحسب كتب فكّل  وذك، هذا بني واضحاً  تبايناً 

 امليداين املسح بإجراء والبحوث للدراسات كربالء مركز قام ةوصحيح ةوموثق علمية بطريقة ×احلسني

 وتثبيتها املنازل هلذه امليداين باملسح قام حداً أ نجد مل يف حني حقيقي بشكل وتثبيتها اآلثار علتتبّ  والعلمي

 .الصحيح بالشكل

يف  البحث مرشوع وقد بدأ

 من منازل ربعةأ عبتتبّ  م،6/3/2165

 احلدود من ابتداءً  املباركة نازلامل هذه

 (العقبة بطن) من السعودية العراقية

سن ذي)حتّى  ونزوالً   ذوأو  ُح

 الرحلة هذه خالل وقد تم ،(ُحسن

 عنها االعالن والتي سيتم الكتب، بطون يفإليها  قالتطرّ  يتم مل التي املعلومات من الكثري عىل احلصول املباركة

 .مستقبالً 

 وتقويمها واملختصني الباحثني مالحظات وتثبيت املباركة الرحلة نتائج ةواستعرض يف الندو

 التي للحقائق الكامل واستعراضها الرحلة هذه لنتائج كتاب سيصدرو ،اً وأكاديميّ  اً علميّ  دلةاأل واستعراض
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 .×احلسني اإلمام طريق ملنازل املتتبعة ةالعلميّ  البعثةإليها  تتوصلّ 

 ÷ة زينبسّيدال املؤمتر الدولي حول ابع:الر

http://www.zeinabcongress.ir/?page_id=53سايت كنكره بني املليل حرضت زينب

 ((الم اهلل عليهاس) زينب حرضت املللی بني كنگره )

 

)سفري  ختطط املؤسسة العلمية

عاشوراء( ـ من أجل تنمية ثقافة 

ة للسّيدعاشوراء ـ إلقامة املؤمتر الدويل 

السابع من ، وذلك يف الشهر ×زينب

هـ.ق بالتعاون مع  6493السنة اإليرانية

 بعض اجلامعات واملؤسسات العلمية.

 املواضيع الرئيسية للمؤمتر:

 .ة زينبالسّيدـ املناجاة و 6

ـ التحليل النفيس واالجتامعي  2

 .÷ة زينبالسّيدلشخصية 

 .بقاء حادثة كربالء ـ رّس  4

ـ آثار األبعاد السلوكية  3

زينب من منظور ة للسّيدوالشخصية 

 .األديان األخرى

ة زينب يف السّيدـ حضور  5

 .كربالء

ـ نتائج األحداث االجتامعية  1

  .األساسية يف كربالء

 هـ . ش.6493 من الشهر السادس اإليراين 46آخر موعد لتسلم املقاالت  تاريخ تسليم املقاالت:

 ش.هـ . 6493 من الشهر السابع اإليراين 24تاريخ انعقاد املؤمتر
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 الدورة األوىل لكتاب العام حول عاشوراء  ام::اخل

http://www.mashreghnews.irموقع مرشق

 (دشومی برگزار «عاشورا سال كتاب» دوره نخستني)

ستقام يف الشهر السابع اإليراين من 

هذا العام الدورة األوىل لكتاب السنة حول 

ف عىل النتاجات وراء وذلك للتعرّ عاش

، ×احلسني اإلماماملكتوبة يف موضوع 

وثقافة عاشوراء، ومراسم العزاء وغري 

. وسيتم احلسينّيةة ذلك فيام يتعلق بالقضيّ 

 اختيار الكتب املمتازة يف مخسة عرش حموراً 

 مع إهداء جوائز للكتب الفائزة يف املنافسة.

تحقيق التارخيي، املقتل احلسيني، النثر، التحقيق الفني واألديب، التحقيق الشعر، القصة، ال حماور الكتابة: 

 الثقايف، واملوسيقي، واخلط، والتصوير الفوتوغرايف، شعر وقصة الطفل والفتى، والرتمجة.

.ش وآخر موعد ـه6494ـ  6491املكتوبة من سنة اآلثارتستقبل االمانة العامة يف مركز دعبل اخلزاعي  

 .ق.ـه6341رمضان  3االمانة يف إىل  ابلتسليم الكتّ 

 

 ×سادس: املؤمتر الدولي األول للشعر حول الشهيد علي األصغرال
 )ضريح املهد( حتت عنوان

http://www.rasanews. Irرسا   كزاري موقع خرب

 (راصغعلی حرضت شعر املللیبني فراخوان نخستني) 

ة محيدة ّيدسالقيم يف بستان فيض يف طهران املجاور ملقربة أُ 

 خاتون أول مؤمتر دويل للشعر حول عيل األصغر حتت عنوان

من ايران ومن دول  )رضيح املهد( بحضور ثامنني شاعراً 

 .خرىأُ 

 

http://www.mashreghnews.ir/
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 األخبار احلسينّية 

 املقّدسة احلسينّية األول: موقع العتبة

 http://www.imamhussain.org 

 اخلرب األول: حسينيون

( حسينيون) اسم محل برنامج قّدسةامل احلسينّية العتبة يف عالماإل لقسم التابع الشباب رعاية مركز لقطأ

 .كربالء مدينة يف احلكومية ساتواملؤّس  الدوائر يف املثايل فاملوظّ  لتكريم

 استبيانات توزيع طريق عن الربنامج إلطالق كنموذج كربالء حمافظة يف حكومية دوائر ست دتحدّ 

 يف والنزاهة التعامل وحسن الطيبة والسرية احلسينّية باألخالق يتسم الذي املثايل فاملوظّ  لرتشيح فنيظّ للمو

 .هبا يعمل التي سةاملؤّس  داخل

 قّدسةامل لكربالء زيارته ثناءأ ×احلسني لإلمام املسيحيني حّب سر يكشف وكرانيأ قسي: اخلرب الثاني:

× احلسني اإلمام رضيح وأوكرانية روسية جنسيات من نمكوّ  وفد مع (كروك رسكي) زار القسيس

 .يةنساناإل ضدّ  جريمة عّدت أليمة فاجعة من هجرية 16 عام شهدته كربالء مستذكرين ما

 الذي النبيل والرجل يةنسانلإل رمزا  » ه يرى فيهألنّ  ؛×احلسني لإلمام كروك حّبه القس رسكي وأظهر

 نحن»: ، قائالً «نساناإل حقوق عن والدفاع البرشية سعادة أجل من الرشيفة ونفسه وأصحابه بيته بأهل ضّحى

  .«ساملقّد  مرقده بزيارة اليوم فونترّش  احلسني، نحّب  ةمجيعا  
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 ما خالل من العظيمة شخصيته معرفة بعد× احلسني لإلمام كبريا   ا  حبح  الوفد نفوس يف توّلد» :هنّ إإىل  هاً منوّ 

 لنرصة وأصحابه بنفسه الرجل هذا ضّحى وكيف الشيعة، املسلمني ختّص  التيو لدينا املنشورة الكتب يف عنه قرأنا

 .«نساناإل كرامة عن والدفاع جّده دين

 

 املقّدسة العّباسية الثاني: موقع العتبة

 http://www.alkafeel.net 
 

 طهران يف الدولي الكريم القران يف معرض ×العّباس ضلالفأبي  ملرقد اجلديد الشّباكتصوير  اخلرب األول:

 عراقيني. يومصنع بأيدي ×العّباس الفضل أليب اجلديد الشّباك تصنيع أعامل من جانباً  عرض تمّ 

 الفارسّية باللغة طمبّس  رشح عليه وضع كبري ملصق خالل عرض وذلك من له، اجلناح من قسم صخّص  حيث

 العراق، يف قّدسةامل األرضحة شبابيك باقي عن هبا دتفرّ  التي وامليزات ،الرشيف الشّباك صناعة مراحل عن

 عرض وثائقي فيديوي بفلم ودعم ،للشّباك والرتكيبية التصنيعية للفقرات الصور من بمجموعة دزوّ  حيث

 أخرى ءألجزا تصنيعية أعامالً  تضمينه عن فضالً  االنجاز، نسبة اليه وصلت املراحل التي بنّي  كبرية، شاشة عىل

 .األعامل هذه امللصق حيوّض  اذ منه،

 طهران  يف الدولي الكريم يف معرض القران ×العّباس الفضلأبي  ةقّب راية اخلرب الثاني:

 الكريم القران معرض بفعاليات املشارك قّدسةامل العتبة جناح تعتيل ×العّباس الفضلأيب  ةقبّ  راية

 املبارك، رمضان شهر من املباركة األّيام يف اجلناح زائري من العديد يومياً إليها  حيث يتوافد طهران. يف الدويل

 جرى ما يستذكرون وهم ظالهلا، حتت والشفاعة الشفاء وطلب هبا كوالتربّ × العّباس الفضلأيب  راية لرؤية

  .وأصحابه بيته وأهل× احلسني اإلمام عىل

http://www.alkafeel.net/
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 خرب الثالث: موقع شبكه

 http://www.irinn.ir 

 ×العّباس حتت مقام كّف معدنية ياء أشعن كشف ال 

 (كربال در عاشورا روز شكسته های نيزه كشف)

 ة ـ حتت مقام كّف تم كشف بعض األشياء املعدنية ـ والتي كانت عبارة عن بقايا من النبال احلربيّ 

 عىل عمق ثامن أمتار حتكي وقعة عاشوراء. ×العّباس
 

 هحوز رمسي كزار  موقع خربالرابع: 

 http://hawzahnews.com 
 رستاخيز)يوم احملشر( فلم عرض جتاه التقليد العظام مراجع موقف وردود فعل 

 (رستاخيز فيلم اكران به تقليد عظام مراجع واكنش)

فلم رستاخيز) يوم املحرش( فلم حول واقعة عاشوراء دام العمل يف انتاجه عرش سنوات، وعرض ألول 

ق وبعد اطالع جمموعة من املؤمنني عليه شاهدوا بعض املوارد التي هـ.6492مرة يف مهرجان فلم فجر يف سنة 

، العّباسالفضل أيب  ب هتك واهانة مقام قمر العشريةعرضت يف الفلم جمانبة للواقع، والبعض اآلخر منها يسبّ 

وقد قوبل الفلم بعد امتامه وعرضه عىل اجلهات ذات العالقة ببعض االنتقادات وباخلصوص من قبل أصحاب 

. وقد عمل القائمون عىل إنتاج ^عىل مكانة أهل البيت قرار الديني ومن بعض املراجع وأهل اخلربة حفاظاً ال

التقليل من إىل  ىدّ أاختصار بعض املوارد فيه وقطع اخرى بحيث إىل  ىدّ أا وإخراج الفلم هبذه التوصيات امّ 

كان زمن الفلم ثالث ساعات، ولكن قبيل  جراء التعديالت ـ ما يقارب مخسون دقيقة بعد مازمن الفلم ـ بعد إ

من دور السينام يف إيران أرجأ عرضه  يف مخسني داراً و ن يعرض يف شهر متوزأ راً عرض الفلم والذي كان مقرّ 

ية اإليرانية، وذلك للمواجه الكبرية سالملوقت غري معلوم بإيعاز من وزارة اإلرشاد والتبليغ يف اجلمهورية اإل

ذلك اعرتاض اجلامهري بحيث اجتمعوا يف تظاهرات كبرية يف الشوارع مقابل دور من مراجع الدين، وك

 العرض.

 :مكاتب املراجع العظام حول هذه القضيةإىل  االستفتاءات املرسلة 

آية اهلل العظمى نارص مكارم الشريازي وآية اهلل العظمى الشيخ جعفر  املوجه إىلـ نص السؤال املشرتك  6

  :السبحاين

كام تعلمون أّن قضية الفلم السينامئي )يوم املحرش( صار سببًا لقلق املتدّينني. وكان  كم؛سالم علي
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الغرض من هذا الفلم هو أن يروي ثورة عاشوراء ورشع املنتجون بنية حسنة يف العمل ولكن مع األسف انتج 

ن أن ينفتح باب اإلهانه الفلم حمّرفًا وفيه مشاكل عّدة، وما نخافه هو أنّه لو أمهل املسؤولون واملتدينو

ةللمقّدسات والشعائر   واملنرب احلسيني.  احلسينّي

حصل هناك اعرتاضات كثرية من قبل املؤمنني  هـ. ش6492وبعد عرض هذا الفلم يف مهرجان فجر 

 اهلل. إصدار فتاوى وبيانات من قبل مراجع التقليد حفظهمإىل  وحتّى خرباء األفالم السينامئية امّا أّدى

هذه االعرتاضات وإن حتّقق بعض اإلصالحات اجلزئية ولكن يوجد يف هذا الفلم ما يكون سببًا وبعد 

 ؛ مثل:احلسينّيةلتضعيف القضية 

 أحد شهداء كربالء)بكري بن احلّر الرياحي(.إىل  نسبة قّصة احلّب اخليالية

 عليه السالم وذلك من قبل أحد املغننّي. العّباسالفضل أيب  متثيل وجه

الفضل أيب  وم القائمون عىل الفلم ومل يستخدموا تقنيات من قبيل جعل وجه امّثل شخصيةوقد قا

نورانّيًا بحيث ال ُيرى الوجه بالرغم من التذكري املسبق من قبل مراجع الدين وتأكيد وزير الثقافة  ×العّباس

 واإلرشاد عىل العمل بتوصيات مراجع الدين يف هذا الشأن.

مع القائمني عىل هذا الفلم بأهّنم جلبوا رضا بعض مراجع الدين لعرض هذا  وقد اّدعى بعض الوسطاء

 الفلم بدون االصالحات املذكورة.

لذا نرجوا منكم اإلجابة عىل السؤال التايل وهو أنّه مع عدم االصالحات االساسية يف فلم يوم املحرش 

 ؟ ×العّباسالفضل يب أ فهل أعلنتم املوافقة بعرض هذا الفلم بشكل عمومي والتمثيل بوجه

 :آية اهلل العظمى الشيخ مكارم الشريازي

 تعالی بسمه

مع غاية االعتذار ال يصح ذلك عىل اإلطالق 

 ودمتم موّفقني

9/3/6493 

 

 ـ آية اهلل العظمى الشيخ جعفر السبحاين: 2

ال بّد من منع عرض هذا الفلم ما مل يره اخلرباء 

قت خرباء بأرسار األفالم والسينام ويف نفس الو

 . العامل ومّطلعون بالعلوم الدينية. واهلل

 67/3/6493ـ  6341 رمضان 26
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 : السيستاين سّيدالـ سؤال ملكتب آية اهلل العظمى  4

السيستاين عىل علم  سّيدالأشاع البعض ان 

بإنتاج فلم رستاخيز، وقد وافق عىل نصه، فهل 

 هذا صحيح؟

 بسمه تعاىل، غري صحيح. اجلواب:
إىل   إثر األسئلة املتكررة الواردةعىل ـ 4

حول  آية اهلل العظمى الشيخ وحيد اخلراساين:مكتب سامحته 

 ، وأجيب عنه بام ييل: األئّمةعرض وجوه 

أمثال عظيمي الشأن  األئّمةوابناء  األئّمة اجلواب:

غريه، أو  أسمى من عرض تصويرهم يف فلم× العّباس

 وهذا العمل غري جائز.

 سيّدالهامة عن مكتب آية اهلل العظمى اعالمية ـ  5

 علوي كركاين. 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سمعنا ان بعض املسؤولني قد اصدر 

رخصة بث وعرض فلم رستاخيز )يوم املحرش( 

يف حال أن الفلم مشتمل عىل بعض املوارد التي 

^ يف هتك وإهانة حرمة أهل البيت تتسبب

موقفنا من وبعض الشهداء يف كربالء، وقد أعلمنا 

 قبل للمسؤولني عن الفلم، ولكن مل يتوجه إليه.

وبالتايل فليس من املستحسن عرض الفلم 

عدم  فضلوقد ال يكون له توابع جيدة، فلذا األ

 عرض الفلم.
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 تسنيم كزار  اخلام:: موقع خرب 

 http://www.tasnimnews.com 

 ام يف مشهد الرضا يف خراسانيف معرض القرآن والعرتة املق ×احلسني اإلمامعرض راية  

 (درآمد ناميش به مشهد قرآن ناميشگاه در( ع)حسني امام گنبد پرچم)
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