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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 

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

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

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

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

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

 االجتماعية، والتربوية، والتبليغية، وغيرها من الجوانب العديدة املرتبطة بهذه النهضةوالعقائدية، والسياسية، و 

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

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

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

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

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

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

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

َ
عط

ُ
تها والتنقيب، أو التي لم ت

 من قبل اللجنة العلمية، وبعد إجراء التعديالت وا
ً
 وفّنيا

ً
 إلصالحات الالزمة يتّم طباعتها ونشرها.علمّيا

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

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

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

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

عليها وتأييد صالحيتها للنشر من  الالزمةالتعديالت  لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها وإدخال

 قبل اللجنة العلمية في املؤسسة. 

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

ّ
 بنشر معالم وآفاق الفكر وهي مجل

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

 والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.

الم(  ملثارة حول اإلمام الحسيناويتّم فيه جمع الشبهات  ة:قسم رّد الشبهات عن النهضة الحسيني - 3 )عليه السَّ

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

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

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

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



 

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

 بلغ
ٌ
سلوٍب سلس.العلمّية، ومكتوبة

ُ
 ٍة عصرية وأ

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

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

ب الدراسات العليا.موضوعات حسينّية تصلح لكتابة رسا
ّ

 ئل 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، وامل
ُ
جالت والنشريات، وغيرها؛ مّما يعطي رؤية واضحة حول أهّم األ

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

ً
را
ّ
وهذا بدوره يكون مؤث

 واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.

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

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

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

 الحسيني املطبوع.

ف موه قسم املوقع اإللكتروني: - 11
ّ
ن كادر علمي وفّني؛ يقوم بنـشر وعرض النتاجات الحسينية و 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

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

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 واألعمار؛ لئال يبقى بعيدا

 يعمل على استقطا القسم النسوي: - 13
ً
 وفنيا

ً
 علميا

ً
ب الكوادر العلمية النسوية، وتأهيلها ويتضمن كادرا

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

 إن شاء هللا تعالى.
ً
خرى سيتّم العمل عليها قريبا

ُ
 وهناك مشاريع أ

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

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

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

 .الحسينية القضية حول  -فضائية  وقنوات مكتوبة ونتاجات إلكترونية مواقع

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

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

 



 :مستويين على هذا القسم يكون  في العمل إنَّ 

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

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

 .والفرعية األصلية املوضوعات حسب

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

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

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

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

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

 األلفبائي. الترتيب حسب التقرير أبواب في املعلومات

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

مها القسم، أرشيف  .طلبها حال في للباحثين نقّدِ

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

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

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

 
 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

  الشيخ محمد الباوي 

 الشيخ ماهر الحكاك 

 السيد ضياء الشوكي 

  الحكيمالسيد حيدر 

 السيد محمد صادق القبانجي  

 كاظم السليماوي اإلخراج الفني: 

 

 

 

 





 





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

ً
منا عاشوراء حمل إلينا أحزانا

بع فيه آل هللا
َّ
 ُيت

ً
 ومش، أنَّ للحق مسارا

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

ة وشعر، وغير ذلكمن ك تحاكي عمق املأساة الحسينية، بقوالب مختلفة وبلغات وصور  ،تاب ومقالة، وقصَّ

ة الحسينية تها األولى القضيَّ دة، مادَّ  .متعّدِ

 شهر وبمختلف اللغات.ال هذاالحسينية الصادرة في  اإلصداراتلقد رصدنا مجموعة من 

 

1 
 

 

 

 مجلة األحرار

 قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة

 العربية

 قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة

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

 كاألخبار، وبعض نشاطات العتبة، وبعض املقاالت.

2  

الم()عليه األطر الشرعية والقانونية لثورة اإلمام الحسين    السَّ

 حكمت الرحمة. د 

 العربية 

 ت التخصصية في النهضة الحسينيةللدراسا األنبياءمؤسسة وارث  

 الكتاب عبارة عن ستة فصول تناول فيها عدة مباحث، منها: 

 ضرورة اإلمامة. 

  املجتمعتعريف القانون الوضعي وبيان أهميته في تنظيم حياة الفرد في. 

 بيان مفهوم الثورة ومعاملها. 

 الم( مشروعية الثورة في ضوء صلح اإلمام الحسن  .)عليه السَّ

 مشروعية الثورة في ضوء عدم مشروعية الحاكم. 

  ضمان الحريات مشروعية الثورة في ضوء وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الشرعي و

 في القانون الوضعي.

http://imamhussain.org/filestorage/pdf/alahrar/ahrar512
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3  

الم( هللا الحسين عبد سر فيك يا أبا أيُّ    )عليه السَّ

 كريمة الخفاجي 

 العربية 

 كربالء -مكتبة ابن فهد الحلي   

 من واقعة كربالء، ونصائح هامة لزائري اإلمام الحسين  
ً
الم(الكتاب يتضمن دروسا ، ومن )عليه السَّ

والسيدة الم( )عليها السَّ أهمها التزام املرأة بالحجاب، وقد ذكرت املؤلفة نبذة عن حجاب الزهراء 

  واملرأة في ظل اإلسالم.الم( )عليها السَّ زينب 

4 
 

بروشورات عاشورائية 

 
 الفكرية قسم الشؤونلشعبة البحوث والدراسات التابعة 

 في العتبة العلوية املقدسة والثقافية

 العربية 

 في العتبة العلوية املقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافيةلشعبة البحوث والدراسات التابعة  

 البروشورات تناولت مواد ثقافية مبسطة للزائرين ولكل املشاركين في العزاء الحسيني أيام محرم. 

5  

 

 الحسيني الصغيرمجلة 

 مؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األطفال في العتبة الحسينية املقدسة

 العربية

 مؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األطفال في العتبة الحسينية املقدسة

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

نا األطفال فهم رجال املستقبل وقادته، والبد من زرع بذرة ئاملقدسة لالهتمام بشريحة أعزا

 مبادئ وتعاليم نبي الرحمة واإلنسانية محمد 
َّ
 )صل

َّ
الم(ال م)عليه وأهل بيته األطهار م(ى هللا عليه وآله وسل  سَّ

 .في نفوسهم وهم في هذه املرحلة من العمر

http://www.alhusseini-alsagher.org/medea/1-arbic/2-archive/asdar/79/


 هـ1437 محرم الحرامشهر   ........................................................................................................................................................................................................  13

6 
 

مجلة الخميس

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية املقدسة  

 العربية

 الثقافية في العتبة العباسية املقدسةقسم الشؤون الفكرية و 

نشرة أسبوعية تختص باملواضيع الثقافية، األدبية، التاريخية واالجتماعية وغيرها، تم تكريس مواضيع 

هذه األعداد الخاصة بمناسبة شهر محرم الحرام عن الثورة الحسينية واستشهاد أبي األحرار اإلمام 

الم(الحسين   .)عليه السَّ

7 

مجلة الروضة الحسينية

 العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم  

 العربية

 العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم 

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

 األخبار، وبعض نشاطات العتبة، وبعض املقاالت.كة الحسينية، بعض األمور ذات الصلة بالقضي

8 
 

زاد عاشوراء

الم( معهد سيد الشهداء   للتبليغ واملنبر الحسيني)عليه السَّ

 العربية 

 بيروت -جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية 

ن يستفيد منها خطباء املنبر الحسيني في يمكن أ ةالحسينيمجموعة من املحاضرات الكتاب 

 .عشرة محرم الحرام

javascript:PopupPic('contentsimages/bigimages/zad_ashouraa/zad_ashuraa_1437_b.jpg')
http://imamhussain.org/filestorage/pdf/alhusseiniyamagazine/alhusseiniya91
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9 
 

 مجلة صدى عاشوراء

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية املقدسة

 العربية

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية املقدسة

حسينية تناول هذا العدد مجموعة من البحوث والدراسات واملقاالت التي تخص النهضة ال

واضح في اإلنسانية جمعاء، مع تسليط الضوء على بعض الطقوس  الخالدة وما حققته من أثر

 الكربالئية العزائية في هذه الفاجعة األليمة.

10 
 

الم(هللا الرضيع  عبد الصغير ذو الدور الكبيرالشهيد  )عليه السَّ

 الشيخ عباس الناصري  

 العربية

 كربالء -ابن فهد الحلي  

الثاني: الطفولة ، اهتمام وعناية الدين اإلسالمي بالطفل :األول : الكتاب تناول خمسة محاور 

ة لعبها الطفل الرضيع في واقعالرابع: األدوار التي ، الثالث: الطفولة في ملحمة كربالء، واإلرهاب

الم(.الخامس: منع املاء عن الحسين ، كربالء  )عليه السَّ

11 
 

كربالء في الوثائق العثمانية

 اإلعالم الدولي في العتبة الحسينية املقدسة 

 العربية

 املقدسة عالم الدولي في العتبة الحسينيةاإل 

الوثائق العثمانية الخاصة بمدينة كربالء والعتبتين  ول منعبارة عن الجزء األ الكتاب 

 .التركية ن كانت باللغة العثمانيةالعربية بعد أإلى  صفحة ترجمت 516 عاملقدستين بواق

https://alkafeel.net/ar-news/images/main/43570f0360964c74648b0fca2dce84b7.jpg
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12 

مجلة الكفيل 

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية املقدسة 

 العربية

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية املقدسة

نشرة أسبوعية تختص باملواضيع العقائدية، الفقهية، األخالقية والقرآنية وغيرها، تم تكريس مواضيع 

الم(عن الثورة الحسينية واستشهاد اإلمام الحسين  محرمهذه األعداد الخاصة بمناسبة شهر   .)عليه السَّ

13 
 

ليالي عاشوراء

 الشيخ علي حسن غلوم

 العربية

 بيروت - الم()عليهما السَّ  مامين الحسنيناإل  عمجم - سالمي الثقافياملركز اإل  

  عرض الكاتب
ً
الم( الحسيناإلمام  تفاصيل حركةالثورة الحسينية متناوال منذ هجرته من  )عليه السَّ

 عند االتجاهات حينها مواقف القيادات  واستعرض، كربالءإلى  ، ثممكةإلى  املدينة
ً
متوقفا

 التي كانت تبرر
ً
والكرامات وتغيير مسار األموي استباحته لألعراض للحكم  الفكرية خصوصا

 النبوية الشريفة. من القرآن الكريم والسنة تجاه اإلسالمي األصيل املستمداال

14  

 مجالس السيرة الحسينية 

الم( معهد سيد الشهداء   للتبليغ واملنبر الحسيني)عليه السَّ

 العربية

 بيروت -سالمية الثقافية جمعية املعارف اإل  

الكتاب عبارة عن مجموعة من املجالس في السيرة الحسينية معد لخطباء املنبر الحسيني في 

  .عشرة محرم الحرام

javascript:PopupPic('contentsimages/bigimages/almajaless_alhussaineya/majales_alserah_alhusseineya_1437_b.jpg')
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15 
 

 محرم وصفر في فكر اإلمام الخامنئي

 املركز الثقافي اإليراني في بغداد 

 العربية

 يراني في بغداداملركز الثقافي اإل 

ملحمة عاشوراء، اإلمام  ة أمام الظلمة فياملقاومة الحسینی :منها ،شتی عتناول الكتيب مواضی

الم( الحسين  إحیاء يعاشوراء فدور ، کافة األعصار ة فيلحریة والعدالة والعز کـمناد ل )عليه السَّ

 واقعة کربالء. علی الباطل في واستمرار النبوة، انتصار الحق دياملحماإلسالم 

61 
الم(پرسمان حسینی در كالم امام حسين  72   )عليه السَّ

 في كالم اإلمام الحسين 72
ً
 حسينيا

ً
الم( سؤاال  )عليه السَّ

 طاهر خوش 

 اللرية -الفارسية 

 قم -مؤسسة ارمغان قرآن  

  72عن الكتاب عبارة
ً
 .جوبتهاأ عة ميحول القضية الحسين سؤاال

71 
 

 ىاز آية هللا العظمی خامنه ا ىسخن عاشوراي 72

 الخامنئي عاشوراء آلية هللا العظمیكلمة عن  72

 رضا مختار پورقهرودی ىعل

 الفارسية

 طهران -انقالب اسالمي  

 .لقاها في عدة مناسباتأ عاشوراءحول  يالخامنئ لسيدللكتاب عبارة عن مجموعة من أقوال ا

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1976156
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81 
 

الم(آثار وبركات امام حسين   در دنيا  )عليه السَّ

الم()عليه آثار وبركات اإلمام الحسين   في الدنيا السَّ

 ى السيد هاشم املوسو 

 ىترجمة: محمود دامغان - فارسية

 نيستان 

الم( الحسيناإلمام  ث عن سيرةيتحدلكتاب ا أصله ، في العالم بركاتهاتأثيراتها و ن يبيِّ و  ،)عليه السَّ

 .بالعربي

19  

الم(انقالب امام حسين  ىارزياب  )عليه السَّ

الم( تقييم ثورة اإلمام الحسين  )عليه السَّ

 شمس الدين ىمحمد مهد  

 پیشوایی ترجمة: مهدي  - الفارسية

 قم -بهار دل ها  

الكتاب تناول الجذور التاريخية واالجتماعية لواقعة كربالء، ثم استعرض النتائج واملعطيات 

 .ة، أصله بالعربيالواقعلهذه 

02 
 

 از خيزران بپرس

سل عصا الخيزران

 مجموعة من الطالب

 الفارسية 

 بيرجند - چهار درخت 

شعار املنتخبة في مهرجان الشعر العاشورائي لطالب املدارس الكتاب عبارة عن مجموعة من األ 

 .الجنوبيةواملثقفين في خراسان 

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/22-7-1394/IMAGE635804492863980111.jpg
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1976609
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1973093
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12  

 اشك جمعه

 دموع الجمعة

 ى منا اسكندر  

 الفارسية

 طهران -سوره مهر  

يران بأسلوب قصص ي ليبين عظمة أحداث عاشوراء بالثورة اإلسالمية في إو  عيربط الكاتب وقائ

  .هذه الثورة

22 
 

الم(قيام امام حسين  ىاصول اخالق   )عليه السَّ
الم( األخالقية لثورة اإلمام الحسين ئاملباد  )عليه السَّ

 ىمصطفى مسعود

 الفارسية

 قم -دار املبلغين  

د مجتبی نور مفيدي في بيان األصول قوال وكلمات للسيالكتاب عبارة عن مجموعة من أ

الم( )عليه الحسيناإلمام  األخالقية لثورة  .السَّ

32 
 

الم(امام حسين  )عليه السَّ

 ىفاطمة قديان 

 الفارسية

 طهران - برف 

)عليهم  طهارة األ ئمواأل الحسين اإلمام  مجموعة من القصص الدينية حول  الكتاب عبارة عن

 .طفالمخصص لأل  ،الم(السَّ 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1974447
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1975289
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42 
 

الم( )عليهامام حسين   ين گونه بودا السَّ

الم( الحسيناإلمام هكذا كان   )عليه السَّ

 ى شيخ جعفر شوشتر 

 ترجمة: صادق حسن زاده - الفارسية

 قم -آبانه  

فيه ن الكاتب بيَّ شيخ جعفر التستري، للن ترجمة لكتاب الخصائص الحسينية الكتاب عبارة ع

الم(الحسين اإلمام  مميزاتخصائص و   .أصله بالعربي، )عليه السَّ

52 
 

 نا القتيل العبراتا

أنا قتيل العبرات

 ىاصغر غالم رضائ 

 الفارسية

 شمال غرب طهران یهيئات مذهب

حياء الشعائر إقامة مجالس العزاء وإعلى الناس  عهمية مجالس العزاء وتشجين الكتاب أيبيِّ 

 .الحسينية

62 
 

 انقالب عاشورا

 عاشوراء ثورة

 ىاصغر صفار هرند ىعل

 الفارسية

 تحسين 

الم(الحسين اإلمام  ل لثورةالكاتب عبارة عن تحلي  .سبابها ومكتسباتها ومعطياتهاين أوتبي )عليه السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978541
http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/2-8-1394/IMAGE635813688782370868.png
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1976574
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72 
 

 

 باران درخيمه

 املطر في الخيمة

 ىمردان ىمهد

 الفارسية 

 طهران -سوره مهر  

  .طفاللأل  معدةعار والقصائد العاشورائية شمجموعة من األ  عن الكتاب عبارة

82 
 

 بار بگشایید اینجا کربالست

حط الرحال فها هنا كربالء

 ىاهگحسين در   

 الفارسية

 طهران -شمس الضحى  

  الكتاب مؤلف حول تاريخ كربالء، وواقعة الطف بالخصوص.

29 
 

 

 كربال ىتحريفات در واقعه تاريخ

 التحريف في واقعة كربالء التاريخية

 ى مرتض ی مطهر  

 الفارسية

 طهران -صدرا 

واقعة كربالء من قبل بعض الكتاب تدوين أحداث  الكاتب التزوير والتحريف الوارد فين يبيِّ 

 .، إعادة طبعواملؤرخين

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/25-7-1394/IMAGE635807020981061690.jpg
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978532
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978113
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03 
 

 تحليل واقعه عاشورا

 تحليل واقعة عاشوراء

 ى مرتض ی مطهر 

 الفارسية

 طهران -صدرا 

، إعادة حداث واقعة عاشوراءحسيني للشيخ املطهري يحلل أ هالكتاب منتخب من كتاب حماس

 طبع.

13 
 

 چهره ها در حماسه کربال

 الوجوه في ملحمة كربالء

 یور امينپمحمد باقر 

 الفارسية

 قم -بوستان كتاب  

 .الكتاب عبارة عن تعريف بالشخصيات املؤثرة في واقعة الطف

23 
 

الم( حكمت نامه امام حسين  )عليه السَّ

م
َ
الم( الحسيناإلمام  ِحك  )عليه السَّ

 ژادن ى، سيد محمود طباطبائى، سيد روح هللا طباطبائ ى شهر  ى ر  ىمحمد

 الفارسية

 قم -دار الحديث  

الم( الحسيناإلمام  موسوعة حول حكم  .)عليه السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1974174
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978732
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978060
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33 
 

 یحماسه حسين

 لحمة الحسينيةامل

 ى مرتض ی مطهر  

 الفارسية

 طهران -صدرا 

سياسية وتاريخية  النهضة الحسينية في عاشوراء من عدة جوانب عالكتاب يتناول موضو 

 .، إعادة طبعواجتماعية

43  

 آتشين ىخطبه ها

 ناريةالخطب ال

 آجيليان ىمحمد مهد 

  الفارسية

 ى آستان قدس رضو 

في الكوفة  الم()عليهما السَّ  مام السجاداإل خمسة فصول يذكر خطب السيدة زينب و في الکتاب 

  .املدينةم و الشاو 

53 
 

الم( دانش نامه امام حسين  )عليه السَّ

الم()عليه  الحسيناإلمام  موسوعة  السَّ

 ى شهر  ى ر  ىمحمد 

 الفارسية 

 دار الحديث

  138على تحتوي املوسوعة 
ً
تتناول جوانب مختلفة و  ،القرآن والتاريخ واألحاديثإلى  تستند فصال

الم(مام الحسين اإل مواقف من حياة و    .، إعادة طبعاالجتماعيعلى الصعيدين الفردي و  )عليه السَّ

http://www.google.com/url?url=http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/749483/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8(%D8%B3)-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D9%86%C2%BB&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIzPaWg4WcyQIVAwYsCh0T1wZQ&usg=AFQjCNGX2m7ymWMaJytpG3kL5l7uPDc39w
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978474
http://www.reyshahri.ir/n3813-e37181.html
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63 
 

 عرفه ىدعا

 دعاء عرفة

 ى آزار شيراز  ىالكريم ب عبد :ترجمة

 العربية -الفارسية 

 قم - يقظة 

ال الكمال لإلمام الحسين فيه دروس املعرفة و  الكاتب ء عرفة يبينعن دعا عبارة الكتاب  م()عليه السَّ

  .في عرفات

73  

الم(روايت حسين    واقعه کربال از زبان شاعران عربو  )عليه السَّ

الم( الحسيناإلمام  رواية  وواقعة كربالء على لسان الشعراء العرب )عليه السَّ

 ى س انصار گنر 

 العربية -الفارسية 

 ي عاشوراءگفرهن عمجتم 

الم(الحسين اإلمام  بحقنظومة القصائد املشعار و عبارة عن مجموعة من األ الكتاب   )عليه السَّ

 .يمن في ثمانية فصول لبنان والبحرين والو  للشعراء العرب في العراق وسورية ومصر

83 
 

 ستايش آفتاب

 الشمس ثناء

 بينش ىمؤسسة آوا 

 الفارسية

 عاصم

ويبين فلسفة العزاء عن  ،هميتهأومكانته و يبحث في تاريخ الرثاء  :ل و األ  :في فصلين عالكتاب يق

 .توصيات السيد الخامنئي للرواديد والخطباءإلى  ق يتطر  :انيالثو  ،د الخامنئيلسان السي

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1976571
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39  

 سر فراز ىسرها

 الرؤوس الشامخة

 ىدره صوف ىسيد حسن سجاد

 الفارسية

 قم -ذوي القربى  

 .بحث تحليلي وتاريخي روائي حول رؤوس شهداء كربالء

04 
 

 ىاستاد رفيع ىهاىسلسله سخنران

 رفيعيسلسلة محاضرات األستاذ 

 ىنيشابور  یاكبر حسين ىسيد عل

 الفارسية

 قم -دار املبلغين  

 .حاضرات للشيخ رفيعي في عاشوراءالكتاب عبارة عن مجموعة من امل

14 
 

الم( سيره امام حسين  )عليه السَّ

الم( سيرة اإلمام الحسين  )عليه السَّ

 ىمحبوب شفائ

  الفارسية

 سنابل

الم( الحسيناإلمام  ةالكتاب حول سير   .)عليه السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978810
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1976580
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1975626
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24 
 

 

الم( ما)عليه وفضائل قمر بني هاشم شرح احاديث امام حسين  السَّ

 ىنيشابور  یاكبر حسين ىسيد عل

  الفارسية

 قم -دار املبلغين 

الم( الحسيناإلمام  الكتاب عبارة عن شرح ألحاديث بي الفضل ، ويذكر بعض فضائل أ)عليه السَّ

الم( العباس  .)عليه السَّ

34 
 

الم( محشر امام حسينشفيع   )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين   شفيع يوم الحشر )عليه السَّ

 چشمرقيه سياه 

 الفارسية

 تبريز -اختر 

الم( الحسيناإلمام  حول بيان مقام شفاعة  .من خالل عرض األدلة على ذلك يوم القيامة )عليه السَّ

44 
 

 عشقشكوه 

 عظمة العشق

 مير اسماعيل آذر 

 الفارسية

 طهران -سخن 

 .الكتاب حول تاريخ الشعر العاشورائي

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1977179
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1976986
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54 
 

 شور شيون 

 الحماس في العويل

 یسيد جمال الدين كريم 

 اللرية -الفارسية 

 خرم آباد - یسيد جمال الدين كريم 

 .ن مجموعة من األشعار العاشورائيةالكتاب عبارة ع

64  

الم( شهادت نامه امام حسين  )عليه السَّ

الم( شهادة اإلمام الحسينموسوعة   )عليه السَّ

 ى شهر  ى ر  ىمحمد

 الفارسية
 دار الحديث 

 وسوعة تناولت املحاور التالية:امل

  الم(سيرة اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

  الم(خصوصيات ومميزات اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

  الم(األدلة في إمامة اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

  الم( اإلمام الحسين   النبيبعد وفاة)عليه السَّ
َّ
 )صل

َّ
الم(حتی شهادة أمير املؤمنين  م(ى هللا عليه وآله وسل  .)عليه السَّ

  الم( اإلمام الحسين الم( من شهادة أمير املؤمنين )عليه السَّ  .حتی ثورة عاشوراء)عليه السَّ

  الم( حركة اإلمام الحسين  .من املدينة إلى كربالء)عليه السَّ

  الم(شهادة اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

74 
 

 وحقوق بشر ی، دموكراس ىگفتمان آزاد :عاشورا

 نسانالحر، الديمقراطية وحقوق اإلالحوار  :عاشوراء

 ىاحمد اسالم

 الفارسية

 طهران -شهر هنر  

 .في قضية عاشوراء نسان والحرية والديمقراطيةحقوق اإل ط الضوء على معنیالكاتب يسل

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978084
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84 
 

 عاشورا ىعبرتها

 عبر عاشوراء
 یسيد احمد خاتم  

 الفارسية

 قم -بوستان كتاب  

 .ن الكاتب الدروس والعبر املكتسبة من واقعة عاشوراءيبيِّ 

49 
 

 عزت واقتدار در گفتار ورفتار

 العزة والقوة في الكالم والسلوك

 ىسيد محمود شفيع

 الفارسية 

 قم - ى جزاير  ىناج

الم( الحسيناإلمام  الكتاب عظمة وسلوك نيبيِّ  )عليه الحسين اإلمام  هل بيت، وكلمات أ)عليه السَّ

الم(  .الشامفي الكوفة و  السَّ

05  

الم(فرزندان امام حسين   )عليه السَّ

الم( الحسيناإلمام  أبناء  )عليه السَّ

 محمد زاده همرضي  

 الفارسية

 طهران -امير كبير  

الحسين اإلمام  أوالد عالكتب التاريخية القديمة حول موضو بحث املؤلف في هذا الكتاب عن 

الم(   )عليه السَّ
ً
 .معلومات دقيقةإلى  واالختالف املوجود في كتب التاريخ حولهم متوصال

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1975287
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15 
 

 سيد الشهدا ى عزادار و  ىثراي هنامه مرثي گفرهن

 والعزاء على سيد الشهداء الرثاءقاموس 

 ى شهر  ى ر  ىمحمد 

 الفارسية

 دار الحديث 

ن  وسوعةامل  .الثقافيفي السلوك الفردي واالجتماعي و  همكانة العزاء ودور أهمية و تبّيِ

25 
 

 قدرت نرم تشيع

 القوة الناعمة للتشيع

 یحليم ىعل  

 الفارسية

 كرج -برهيب  

التالية: مفهوم  عاملواضي تضمن ،عمذهب التشيي الثقافة العاشورائية واالنتظار في ب فاتالك

مفهوم الشهادة في القرآن واألحاديث ن ييتها من وجهة نظر السيد الخامنئي، تبيهمالثقافة وأ

الم(الحسين اإلمام  كلمات، املعاني املختلفة ملفهوم االنتظار ،والروايات اإلمام  حول  )عليه السَّ

 ، وغيرها.نشر ثقافة االنتظار العاشورائيسبل وطرق ترويج و ، ل هللا تعالى فرجه()عجَّ  املهدي

35
 

 قنوت سرخ

 القنوت األحمر

 ىمجاهد ىمحمد عل 

 الفارسية 

 دار الحديث 

عبارة عن مجموعة من األشعار العاشورائية ملجموعة من  وهو صفحة172الكتاب يقع في 

الشعراء، أمثال: صائب التبریزی، بابافغانی شيرازی، اقبال الهوری، اميری اسفندقه، علی رضا 

 مع ذكر تاريخ الشعر العاشورائي في املقدمة. ،لک، محمود تاری 

http://www.reyshahri.ir/image.aspx?t=rs&n=46115.jpg
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45  

الم( امام حسينقيام كربال و  ىمعما 253 :كتابك شهادت  )عليه السَّ

الم( الحسيناإلمام  بالء وثورةمن معضالت كر  253: ةكتيب الشهاد  )عليه السَّ

 یمحمد حسين قاسم 

 الفارسية

 قم -كتابك  

 ا 253الكتاب عبارة عن
ً
الم(الحسين اإلمام  حول كربالء وثورة ستفهاما  .)عليه السَّ

55 
 

 گزیده ای از مقاتل

 منتخب من املقاتل

 یفراش  ىمحمد عل 

 العربية - الفارسية

 قم -تحسين ما  

 عن الكتاب عبارة 
ً
الم( الحسيناإلمام   حول مجريات مقتلسبعة عشر مجلسا وهو  ،)عليه السَّ

 .مختارات من املقاتل املعروفة

65  

  گلچين روضه های سید الشهداء

  من مجالس سيد الشهداء مقتطفات

 ىنيشابور  یحسين

 الفارسية

 قم -دار املبلغين  

بعض ء و من األشعار واملجالس ملجموعة من الخطبا الكتاب عبارة عن مجموعات مختارة

جوادي آملي، والشيخ ميرزا جواد التبريزي حول ، والشيخ ، مثل: الشيخ صافي الكلبايكانيالعلماء

  .مرفق عبارة عن قرص ليزري لتعليم طرق النعي عمصائب سيد الشهداء، م

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1978066
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75 
 

الم( تربیت زیر نگاه امام حسين -گنبد مستجاب    )عليه السَّ

الم( الحسيناإلمام  نظرة التربية تحت - قبة االستجابة  )عليه السَّ

 ى اصغر علو  ىعلسيد   

 الفارسية

الم( امام صادق اهگدانش دانشجويى بسيج   )عليه السَّ

  صفحة 216في  عالكتاب يق
ً
نا  .بعض الدروس العاشورائية لتربية وتزكية النفسمبّيِ

85 
 

 محتشم نامه

ديوان محتشم الكاشاني
 ىامين فروغ ىمهد 

 الفارسية

 ىاسالم گدفتر نشر فرهن

معد للشعراء والرواديد، يتناول الشعر وتاريخ الشعر وهو صفحة،  548الكتاب يقع في 

إلى األشعار واملراثي العاشورائية العربية من القرن األول  الحسيني، تعرض الكاتب في مقدمته

 الكاشاني في تطوير وارتقاء الشعر واملراثي الفارسية، ثموإلى عصرنا هذا، ثم تناول تأثير محتشم 

 ذكر بعض األشعار الحسينية.

59 
 

الم(  مسلم  قهرمان سفيران)عليه السَّ

الم(  مسلم  بطل السفراء)عليه السَّ

 ىكاشان ىمجيد زجاج

 الفارسية

 كاشان -مرسل  

الم(الكتاب حول سيرة مسلم بن عقيل   ومجاهداته في نصرة الدين اإلسالمي. )عليه السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1975954


 هـ1437 محرم الحرامشهر   ........................................................................................................................................................................................................  31

06 
 

 معجزه اشك

 معجزة الدموع
  ىحمزه كريم خان 

 الفارسية

 قم -عطر ياس  

الم(يكشف أسرار زيارة اإلمام الحسين  الكتاب ن تأثير عاشوراء بالخصوص، ويبيِّ وزيارة  )عليه السَّ

 الدمعة والبكاء والعزاء على نفسية اإلنسان.

16 

 مقتل

 ىنيشابور  یاكبر حسين ىسيد عل 

 الفارسية

 قم -دار املبلغين  

 .الم()عليهم السَّ للشيخ رفيعي في مصائب أهل البيت  الكتاب عبارة عن مجموعة من النواعي

26  

الم( مقتل امام حسين )عليه السَّ

 همحمد زاد همرضي

 الفارسية

 طهران -امير كبير  

 مقتلو  عاشوراء عوقائحداث و یتناول أ، وهو قسم في خمسة فصول قسمين وکل  فييقع الكتاب 

الم( الحسيناإلمام   الكتب التاريخية القديمة. إلى  باالستناد )عليه السَّ

اإلمام  فيه األحداث التي جرت علىتناول املؤلف  ،بعنوان الحركة حتی الشهادة :ول القسم األ 

الم(الحسين  الم( من تاريخ ممات معاوية حتی شهادته )عليه السَّ   .)عليه السَّ

 ما بعد شهادةف فيه األحداث التي جرت تناول املؤل ،بعنوان ما بعد الشهادة :الثاني القسم

الم(الحسين اإلمام   .)عليه السَّ

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874661.jpg?ts=1446879685220
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36  

 فقير ىهار گكار  :همسفر ناشناس

 العمال الفقراء :املجهول رفيق السفر 

 پور وهابمحمود  

 العربية - الفارسية

 طهران -سوره مهر  

الم( الحسيناإلمام  حياة ف في الكتابينتناول املؤل  .بأسلوب قصص ي مخصص لألطفال )عليه السَّ
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 لدى الجميع وعبر وسائل متعددة
ً
واملواقع اإللكترونية من أهم تلك ، بفضل العقل العالم اليوم أصبح حاضرا

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

 تتشعب في مجاالت الحياة املختلفة، من املعارف اإلنسانية، واألحداث والوقائع العاملية، ومنها القضية الحسينية،

عد
ُ
 من مهمات املسائل لدى اإلنسانية عامة، واملسلمين خاصة، والشيعة بشكل أخص. والتي ت

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

  

الم( محتوى املوقع: الحوار العقائدي، حقائق التاريخ، منتدى العباس  .وغيرها ،)عليه السَّ

 

 موجودبقلم: غير 

الم( ذكر املقال كلمة لإلمام الحسين ، وإنما خرجت وهي:  )عليه السَّ
ً
 وال ظاملا

ً
 وال مفسدا

ً
 وال بطرا

ً
إني لم أخرج أشرا

عن املنكر فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق، ومن  یجدي، أريد أن آمر باملعروف وأنه لطلب اإلصالح في أمة

 .هذا أصبر حتی يقض ي هللا بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين رد عليَّ 

 
َّ
 بعض املطالب، مثل: أسباب الثورة .وعل

ً
 ق عليها موضحا

 

 بقلم: غير موجود

الم(ومواقفه مع الحسين  )رضوان هللا عليه( بن مظاهر األسدياملقال يتناول سيرة الصحابي الجليل حبيب   )عليه السَّ

 واستشهاده، وأقوال العلماء من الفريقين فيه. 

 

 بقلم: غير موجود

جةاملقال يتناول ســـــــــيرة الصـــــــــحابي الجليل مســـــــــلم بن  الم(ومواقفه مع الحســـــــــين  )رضـــــــــــوان هللا عليه( َعوســـــــــَ  )عليه الســـــــــــَّ

 واستشهاده، وأقوال العلماء من الفريقين فيه. 

 

 بقلم: غير موجود

الم(ومواقفه مع الحسين  )رضوان هللا عليه( املقال يتناول سيرة عابس الشاكري  واستشهاده، وأقوال العلماء  )عليه السَّ

 من الفريقين فيه. 
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 بقلم: غير موجود

 ما)عليهعلى ولدها الحسين  جاء في املقال روايتان عن تفسير فرات الكوفي وبحار األنوار في بكاء السيدة الزهراء

الم(  قبل استشهاده. السَّ

 وردود، اإلجابات اليومية، املكتبة اإلسالمية، قصص للناشئين، مقاالت ودراسات، وغيرها. : شبهاتاملوقعحتوى م

 

 : السيد سامي البدري بقلم

الم( ن الكاتب أن هناك تفسيرين خاطئين لظاهرة البكاء على الحسينبيَّ  ، حيث تعرضت ظاهرة العزاء )عليه السَّ

الم(والبكاء على الحسين   لتفسير خاطئ من خصوم الشيعة، فوصفها ابن تيمية ونظراؤه بأنها من بدع  )عليه السَّ
ً
قديما

وجاء ، السنة النبوية في أمر املصيبة التي تقض ي بالصبر واالسترجاع وتنهی عن الجزعالشيعة التي خالفوا فيها 

 فقالوا: إن ظاهرة البكاء على الحسين 
ً
الم(العلمانيون حديثا نوع من التأثر بمخلفات وعادات الشعوب  )عليه السَّ

 وقد أجاب السيد البدري عن اإلشكالين بصورة مختصرة:، القديمةالشرقية 

فقد أسسوا للمآتم الم( )عليهم السَّ واألئمة  )صلى هللا عليه وآله وسلم(نسبة إلى إجابة ابن تيمية فهو: أما النبي أما بال

الم(إخباُره بقتل الحسين  )صلى هللا عليه وآله وسلم(الحسينية، وقد تواتر عن النبي  ه وبكاؤه عليه منذ والدته،  )عليه السَّ
ُ
وحزن

الم(أن الحسين الم( )عليهم السَّ وتواترت األخبار عن األئمة   من قبُل.الم( )عليهم السَّ  األنبياءبكاه  )عليه السَّ

الم( م)عليهوكانت إحدى أهم مسؤوليات األئمة التسعة من ذرية الحسين  هي تربية شيعتهم على الحزن والبكاء ، السَّ

الم( على الحسين  )عليه السَّ
ُ
.ثِ ، وأ

ً
 رت عنهم نصوص كثيرة جدا

العلمانيين قال: إن املهم في كل ممارسة دينية هو أْن يكون لها سند تشريعي صحيح، فإذا ما وجد وفي جواب 

فسوف لن يضرها وجود نظير لـها في الشرائع األخرى أو لدى الشعوب األخرى، كما لم يضر شعيرة الحج والصالة 

ول أحد: إن املسلمين في صالتهم وصيامهم والصيام والزكاة في اإلسالم وجود نظائر لـها في الشرائع األخرى، فال يق

 وحجهم متأثرون باملسيحيين واليهود.

 

 الشيخ فوزي آل الشيخبقلم: 

 ملقال اإلجابة على مستويات ثالثةن ابيَّ 

 .وللمستقبل لزمنية في تلك الفترةفي حدود الفكر اإلسالمي في حدوده ا األول:

الم(في حدود الوضع التاريخي الذي كان يعيشه اإلمام الحسين  الثاني:  .)عليه السَّ

الم(انسجام العمل الثوري الذي قام به الحسين  الثالث:  مع األصول الدينية التي يؤمن بها. )عليه السَّ
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 أخبار، تقارير، شذرات الجمعة، تحقيقات، لقاءات، وغيرها.محتوى املوقع: 

 د. أحمد عبد املجيد حمودبقلم: 

الم(ذكر الكاتب أن الحسين  باٍق بنهضته واألمويون قد زالوا بزوال دنياهم ألنهم كانوا للدنيا والحسين  )عليه السَّ

الم()عليه  ألنه عاش هلل، وجاهد في سبيل هللا، وخرج إلعالء كلمة هللا، فهو  ،فهو باق لكل زمان ومكان لإلنسانية السَّ

الم(اإلمام الحسين  ن أن ثورةوبيَّ ، من هللا، وإلى هللا، ومن كان هللا معه فهو باق ما دامت السماوات واألرض  )عليه السَّ

 عقائدي.ت جانبين: جانب عاطفي، وجانب ذا

، عن التفاعل مع القضية بما يناسبهأما الجانب العاطفي فال يتخلف أحد ممن اطلع على ما جرى في كربالء 

َناِكُبوَن فإنه صراع بين الدنيا واآلخرة  وأما الجانب العقائدي
َ
َراِط ل ِخَرِة َعِن الّصِ

ْ
 ُيْؤِمُنوَن ِباآل

َ
ِذيَن ال

َّ
: املؤمنون  َوِإنَّ ال

 .بين الدين والكفر، إنه الصراع بين اإلصالح والفساد، وهو باق إلى يوم القيام ، إنه الصراع74

 

 

 

 محتوى املوقع: املوسوعة الحسينية وفيها بحوث، أدب الطف وفيه مقاالت، معرض الصور، وغيرها.

 بقلم: غير موجود

الم(أبعاد الظرف الذي كان يعيشه ، معنی املقولة وأبعادها نقاط أساسية:املقال يدور حول ثالث   حين  )عليه السَّ

 فيها هذه املقولة. تتزل املواضع والحاالت التي ، قال مقولته

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

 

 بقلم: جميل ظاهري 

)عليه ما عند األمة اإلسالمية من شهري محرم وصفر، والبد من استثمار مجالس الحسين كل ن الكاتب أن بيَّ 

الم( في بيان البعد السياس ي لهذه املجالس الذي هو أسمی من كل األبعاد األخرى، وليس من قبيل الصدفة أْن  السَّ
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. فالقضية من بكى أو أبكى فله كذا من الثواب واألجرأن أو  ،ارثوني في منابركم: الم()عليهم السَّ يقول بعض أئمتنا 

 ينظرون إليها.الم( )عليهم السَّ قضية سياسية كما كان أئمتنا هي ليست مسألة بكاء أو تباكي، بل 

 

 بقلم: محمد مكي آل عيس ی

الم( ن الكاتب املراد مما ورد عن الصادقبيَّ   أوسع، وفي لجج كلنا سفن النجاة، وسفينة جدي الحسين: )عليه السَّ

الم( ارتباط اإلنسان باإلمام الحسينمن خالل  البحار أسرع  ، الذي هو بذاته ارتباط باإلمام كمفهوم عام)عليه السَّ

ى  مكأفراد لهذا املفهوم وعلى رأسهم الرسول األكر الم( )عليهم السَّ هو ارتباط بجميع األئمة  لإلمامة، واالرتباط باإلمام
َّ
)صل

م(
َّ
الم()عليه ، فكان الحسين هللا عليه وآله وسل  .الم()عليهم السَّ البوابة للتعلق واالرتباط بهم  السَّ

 

 عباس الكتبيبقلم: 

الم(ن الكاتب مسألة سمو الشخصيات وحتی األنبياء بيَّ  الم(بواسطة البكاء على الحسين  )عليهم السَّ  ع، وبيَّ )عليهم السَّ
ً
القة ن أيضا

الم( الحسين   على قضائك يابربه وتسليم أمره له على كل حال، وأقواله خير شاهد على ذلك، فكان من دعائه: )عليه السَّ
ً
 صبرا

 
ً
 على حكمك، يا غياث من ال غياث له، يا دائما

ً
 الرب ال إله سواك يا غياث املستغيثين، ما لي رب سواك وال معبود غيرك صبرا

 على كل نفس بما كسبت احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكميننفاد له، 
ً
 .يا محيي املوتى، يا قائما

 

 بقلم: محمد أبو النواعير

األفكار أو تجري عادة باتجاهين متعاكسين، فمرة يكون التثقيف على  ذكر الكاتب أن عملية التثقيف البشري 

النظريات خالل الطبقة املثقفة أو النخب الفكرية والعلمية أو من طبقات املجتمع ذات السطوة االجتماعية، وعبر 

 بأجندات خاصة تمثل توجهات أيديولوجية أو 
ً
 ما يكون مرتبطا

ً
عنه بالطريق النازل، وهذا النوع من التثقيف غالبا

 مصالح برغماتية لهذه الفئة من الناس.

نمط الثاني من التثقيف البشري من خالل قوة وصالبة وتماسك أفكار اجتماعية أو أخالقية يتميز بها مجتمع ال

 من املجتمعات يؤثر في تركيبته وقوته ووهجه في تربية وتنشئة الطبقات الفكرية والنخب العلمية والدينية املذكورة

، وعبر عنه بالطريق الصاعد.
ً
 آنفا

دة في عملية التثقيف النازل حيث تكون في األغلب األعم مدروسة بعناية ومرتبة على شكل وقال: الخطورة تكمن عا

مراحل منهجية تراعى فيها عوامل كثيرة تمكن أصحابها من التحكم بوعي الطبقة املستهدفة من الجمهور، ومحاولة تفتيت 

)عليه والحسين  مشاريعهم املراد تطبيقها. ئم معأسس ما يحملونه من أفكار وتقاليد وأخالق، وإعادة صياغتها بما يتال 

الم(  هو مشروع إلهي كبير وعظيم، هو أكبر من أن ُيحبس بين جدران توصيفات بشرية هدفها توظيف القضية السَّ

 
ً
، وإلضعاف وتتفيه وتسفيه الشعائر الحسينية ثانيا

ً
أو  سواء بعلم ممن يفعل ذلك ،الحسينية للتسقيط السياس ي أوال

 من خالل إطالق أحكام ما أنزل هللا بها من سلطانبغفلة وجهل 
ً
 .منه، ويكون ذلك غالبا

هؤالء ال يعلمون بأنهم يقومون بإضعاف صورة القضية الحسينية أو كيانها املتكامل، خاصة إذا طبقنا مبدأ 

اكرته معنی تداعي املعاني الذي قال به ديفيد هيوم، سنجد أن اإلنسان البسيط عندما يقرأ لهؤالء، ستبقى في ذ

الذين ال يحق لهم إقامة للصورة السلبية املظلمة التي يحاول هؤالء توصيف الشعائر الحسينية بها وتحديد الناس 

 -والنتيجة أن املستهدفين من الجمهور بعد فترة ومن حيث ال يعلمون سيقومون بعملية ربط بين االثنين  الشعائر
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بر الحسيني والقضية الحسينية عندهم مدعاة الستجالب واستحضار حيث سيكون املن - وهو مفهوم تداعي املعاني

، وهذا هو 
ً
 ضعيفا

ً
الصور التي ُوصفت بأنها سلبية، وبعدها سيكون انجذاب الفرد نحو الشعائر الحسينية انجذابا

م فيها هدف الذين يدعون الثقافة أو املدنية أو يدعون أنهم يفهمون من الدين واإلسالم واألخالق، أكثر مما يفه

 علماؤنا ومراجعنا وفقهاؤنا.

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

 

 : غير موجودبقلم

الم(بين الكاتب ما يمكن استفادته من قول اإلمام   ة الليل ضمن عدة أطروحات، منها:اذكريني في صال  )عليه السَّ

الم(نفهم من كالم اإلمام الحسين  األطروحة األولى: ن للجميع مدى أهمية وقيمة هذه الصالة أنه يبيِّ  )عليه السَّ

 وعظمتها من خالل ما تفوه به الرسول األعظم 
َّ
  ى)صل

َّ
صالة من أحاديث في هذا الصدد، حيث قال: م( هللا عليه وآله وسل

الم( األنبياءالليل مرضاة الرب، وحب املالئكة، وسنة  ، ونور املعرفة، وأصل اإليمان، وراحة األبدان، وكراهية )عليهم السَّ

بين صاحبها وبين ملك املوت،  الشيطان، وسالح على األعداء، وإجابة للدعاء وقبول األعمال، وبركة في الرزق، وشفيع

 .وسراج في قبره، وفراش تحت جنبه، وجواب منكر ونكير، ومؤنس وزائر في قبره إلى يوم القيامة

الم(أراد اإلمام  األطروحة الثانية: بهذه الوصية أْن املؤمن محتاج إلى الدعاء وهو بمثابة هدية تقدم إلى  )عليه السَّ

 فيكون األجر لكال الطرفين.املؤمن من قبل أخيه املؤمن 

الم(أراد املعصوم  األطروحة الثالثة: )عليه بهذا الكالم الخير للجميع من خالل إقامة هذه الصالة، فهو  )عليه السَّ

الم(  له. السَّ
ً
 رحمة كجده وأبيه فليصل هذه الصالة محبا

 

 : غير موجودبقلم

الم(ن املقال استراتيجية اإلمام الحسين بيَّ  في معركة الطف مع قلة عدد جيشه وكثرة جيش األعداء، مثل:  )عليه السَّ

الم(جمع املعلومات قبل بدء املعركة، تصفية قواته إلى أْن وصلت إلى النوعية املطلوبة، تعامل الحسين  مع  )عليه السَّ

 ض وحتمية انطباق العدو على معسكره من جميع الجهات.انبساط األر 

 

 : غير موجودبقلم

الم(م كاتب املقال من التقى بالحسين قسَّ  في طريقه وهو خارج من مكة إلى كربالء بعد ما قال مقولته املعروفة:  )عليه السَّ

 على لقاء 
ً
 مهجته موطنا

ً
ثالثة أقسام: منهم من نجح في االمتحان، ومنهم  إلى هللا نفسه فليرحل معناأال من كان فينا باذال

 
َّ
الم( أ في اللحاق بالحسينمن تلك الم(، ومنهم من نال درجة االمتياز في نصرة الحسين )عليه السَّ  والدين. )عليه السَّ
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 : غير موجودبقلم 

الم(ذكر الكاتب اإلصالح في املفهوم القرآني واإلصالح في ثورة اإلمام الحسين  من خالل توضيح النصوص  )عليه السَّ

الم( القرآنية وكلمات اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

 

 : غير موجودبقلم

الم(ن املقال مجموعة من األمور التي صدرت من الرأس الشريف لإلمام الحسين بيَّ   وفي مواطن متعددة. )عليه السَّ

 

 : غير موجودبقلم

الم(بين املقال أن لثورة اإلمام الحسين   في حياة اإلنسان يمكن أْن نقسمه )عليه السَّ
ً
 جدا

ً
 كبيرا

ً
 ودورا

ً
على ثالثة  تأثيرا

 تحقيق القيم اإلنسانية. الثالث:رفض الطغاة،  الثاني:تكامل األفراد،  األول:أقسام: 

 

 : غير موجودبقلم

)عليه  لزوجته دلهم بنت عمرو قبل اللحوق بركب الحسيناملقال معقود ملناقشة مسألة تطليق زهير بن القين 

الم( بعد التسليم بصدور الرواية  الثانية:في التشكيك في صدور الرواية،  األولى:، وقد ناقشها الكاتب من جهتين: السَّ

 يمكن أْن توجد عدة احتماالت دعت زهير لهذا الفعل.

 ، وغيرها.الم()عليها السَّ ، منتدى الزهراء الشهيدة الم()عليهم السَّ منتدى عاشوراء، منتدى األئمة محتوى املوقع: 

 

 : غير موجودبقلم

سواء في ذلك اإليجابية والسلبية املستفادة من آيات القرآن الكريم وتطبيقها ذكر املقال مجموعة من املفاهيم 

 على واقعة كربالء ومن املعسكرين.

 

 بقلم: غير موجود

الم(ن املقال أن هناك كثيرة هي اآلراء التي خاضت في مسألة اختيار اإلمام الحسين بيَّ  ليكون سفيره  ،ملسلم )عليه السَّ

الم(إلى أهل الكوفة، ويتحقق من أمر الوعود والكتب التي وصلته وهو في املدينة املنورة، وذكر مواقف مسلم   )عليه السَّ

 في الكوفة.

http://www.zh-sh.com/
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الم( : عاشوراء الحسينمحتوى املوقع  ، كلمات القصائد الحسينية، الصوتيات واملرئيات، وغيرها.)عليه السَّ

 

 : غير موجودبقلم

الم(ن املقال أن نهضة الحسين بيَّ  التي تدعو إلى  )صلى هللا عليه وآله وسلم(وسيرته تمثل نهج الرسول األعظم  )عليه السَّ

تحقق اإلنسانية بأجمل صورها في الحياة الدنيا من احترام اآلخرين ونبذ الفرقة واالتحاد على كلمة ال إله إال هللا، 

الم(فالحسين   بدمه الطاهر إلحياء العدل واملساواة. ىللجميع وضحَّ  )عليه السَّ

 

 : غير موجودبقلم

الم(ن املقال أن قضية الحسين بيَّ  مع يزيد كانت منطلقة من اعتقاد جازم في رفض الواقع الفاسد، مما  )عليه السَّ

البعض تسويقها بهذا الشكل، وعكس القضية على الواقع الذي يؤكد كون القضية ليست شخصية كما يحاول 

الم( يعيشه املجتمع ضرورة االقتداء بالحسين  .)عليه السَّ

 

 : غير موجودبقلم

الم()عليه ن املقال أصناف املالئكة وأين تتواجد؟ وذكر عالقة املالئكة مع اإلمام الحسين بيَّ  في مناسبات عديدة  السَّ

تعالى ل هللا )عجَّ وأماكن مختلفة، مثل: أربعة آالف من املالئكة املقيمين عند قبره من يوم استشهاده وحتی خروج القائم 

الم(لينصروه، فقد ورد في الروايات أنهم قد استأذنوا للقتال مع الحسين  فرجه( هل من حين سمعوا واعيته  )عليه السَّ

الم(ولكنهم ما نزلوا إال والحسين  ،ينصرناناصر  قد قتل فبكوا وأمرهم هللا باملكوث عند قبره يبكونه ويندبونه  )عليه السَّ

 فهم شعث غبر يحفون بقبره. 

 

 : غير موجودبقلم

 .: والدتها وسيرتها، وقصة شهادتها، من قبيلالم()عليهما السَّ ة أمور تتعلق بالسيدة رقية بنت الحسين ن املقال عدَّ بيَّ 

 

 علي الحليبقلم: 

 بيَّ 
ً
، وهنا تتأرجح ن الكاتب أن كل قضية بعد تعقلها والتصديق بها يأتي دور التفاعل العاطفي معها إيجابا

ً
أو سلبا

فكل منهما له فروضه ومحدداته البشرية، وهما عنوانان مركزيان يجب توافرهما في هوية  ،بين العاطفة والعقل

 بعاشوراءاإلنسان املؤمن وكالهما مطلوبان في التعاطي مع أي قضية عقد
ً
 أن وبيَّ ، ية وليس األمُر محصورا

ً
ن أيضا

الم(رة عن أهداف الحسين جاءت متأخ - في الغالب - الطقوس من النهضة املباركة، فالبد من أْن تكون  )عليه السَّ

 الطقوس تابعة لألهداف.
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 : غير موجودبقلم

الم(ن املقال أن نهضة الحسين بيَّ  ألن واقعة  ،في يوم عاشوراء أسست إلى منهج الجهاد إلى يوم يبعثون  )عليه السَّ

وهذه رسالة أكبر من كل الكالم، واستعرض عدة مواقف تشير إلى ذلك من التاريخ،  ،كربالء ملهمة لكل الثائرين

 وانتقد التشويهات التي تلصق بالقضية الحسينية.

 

 بقلم: غير موجود

الم(ن املقال فضيلة برير بن خضير الهمداني من أصحاب اإلمام الحسين بيَّ  الذين قتلوا معه في كربالء  )عليه السَّ

 على ما نقله أصحاب رجال السير والتراجم.

 

 : غير موجودبقلم

نقاط لالستفادة من موسم العزاء الحسيني باعتباره محطة من محطات التكامل والتی ذكر الكاتب للمقال عدة 

يحتاجها كل مؤمن في حركة حياته، ومن النقاط التي ذكرها: استيعاب فلسفة الحركة الحسينية من بداياتها إلى 

 نهاياتها، واملتمثلة بتحقيق العبودية الشاملة هلل رب العاملين.

 

 : غير موجودبقلم

ن الكاتب مجموعة من األجوبة على هذا التساؤل، منها: قال البعض: إن عادة العرب جرت أن تأخذ نساءها في بيَّ 

بعة يرجع بها البعض في أخذ اإلمام الحسين ة متَّ الحروب لرفع مستوى الهيجان والحماس لدى املقاتلين، وهذه سنَّ 

الم(  عائلته معه إلى كربالء. )عليه السَّ

 

 : غير موجودبقلم

الم(ة أسباب لسر خلود قضية اإلمام الحسين ذكر في املقال عدَّ   دون غيرها من الثورات والقضايا، )عليه السَّ

 وبعدها تطرق إلى قضية َمن دفن اإلمام الحسين؟ وذكر في ذلك رأيين.

 

 : غير موجودبقلم

الم(ذكر املقال أفضلية أصحاب الحسين  على غيرهم من األصحاب من خالل كلمات وروايات أهل البيت  )عليه السَّ

الم(والحسين الم( )عليهم السَّ   بالخصوص. )عليه السَّ

 

 : غير موجودبقلم

الم(ن املقال أن اإلمام الحسين بيَّ   استشهاده، ومن ناحيتين:انتصر على عدوه ولكن بعد  )عليه السَّ

الم(إن ثورة اإلمام الحسين األولى:   في كشف أباطيل  )عليه السَّ
ً
 هاما

ً
كانت العامل الرئيس ي التي لعبت دورا

الحكام املنحرفين عن الخط اإلسالمي السليم، وانتزاع السلطة التشريعية من أيديهم بعد أْن كان الخليفة 
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 وأهوائه، فيحرم ما أحله هللا ورسوله، ويحلل ما حرم هللا ورسوله يحكم ويشرع كما يحب ويرغب وفق ميوله

م(
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .)صل

الم(انتصار إرادة الحسين الثانية:  على إرادة يزيد وكانت وال زالت حية صامدة تهزأ بالعرش األموي  )عليه السَّ

ضعضع أركانه بين حين وآخر حتی قضت على معنويته 
ُ
 ووجوده وإرادته.وجبروته، وت

 مقاالت، منوعات، مرئيات، الجالية العراقية، وغيرها.أخبار،  محتوى املوقع:

-

 عباس الكتبيبقلم: 

ن الكاتب خواص البكاء، وخواص العين الباكية، وخواص الدمع الجاري من العين الباكية على مصيبة اإلمام بيَّ 

الم( الحسين  عن الشيخ جعفر التستري حسب ما جاء في الروايات والتي تضمنت عدة أمور، منها: )عليه السَّ

  تالنجاة من شدة وهول خروج الروح عند املو. 

  القبر.النجاة من عذاب 

-

 بقلم: رحيم الخالدي

الم(ليس من اإلنصاف أْن نقارن بين نهرو وتش ي جيفارا وبين الحسين  ذكر الكاتب أنه وإْن ساروا على  )عليه السَّ

 االمتداد للثورة التي قام بها سبط النبي األكرم  بعض من طريقه وتعلموا منه، فإن
َّ
ال زال  وآله وسلم( ى هللا عليه)صل

 إنما هو للتذكير بأن الطغاة ال بد لهم من زوال، ويذهبون إلى غير 
ً
 ليومنا هذا، وإحياء هذه الذكرى سنويا

ً
موجودا

الم(رجعة، لكن هذه الثورات ثمنها أرواح ودماء وتضحيات وأموال، وكلها كانت عند الحسين  سيد شباب  )عليه السَّ

 أهل الجنة.

-

 خضير العوادبقلم: 

اعتبر الكاتب الشعائر الحسينية وسيلة من أرقى الوسائل وأسرعها وأقواها في جذب اآلخرين إلى ما تريد أْن 

القلوب وتستعطفها، وهذه بدورها تدفع العقول إلى تعرفهم به ألنها تناغم املشاعر واألحاسيس اإلنسانية التي تهز 

التفتيش عن أسبابها ودوافعها وهذا قمة وذروة غاية القيام بالشعائر الحسينية، فال يجب أْن يكون النظر لهذه 

الشعائر من الناحية السطحية، بل يجب أْن يكون النظر بشكل أعمق وأدق ألن الثورة الحسينية على عظمتها 

يعرفها ويخرجها إلى اإلنسانية قاطبة، أي: تحتاج إلى وسيلة إعالمية ذكية تجذب املشاهد واملستمع  تحتاج إلى من

ألنها ثورة من أجل هداية البشرية إلى طريق الهدى  ،واملراقب بقوة من هذا العالم املتشابك بوسائل اإلعالم املختلفة

لتعريف اآلخرين وجذبهم إلى قيم وأهداف هذه  الذي ينشر لهم السعادة في جميع مفردات الحياة، وأهم وسيلة

 الثورة هي الشعائر الحسينية التي تثير التساؤالت عندهم. 
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 األخبار، املقاالت، املقابالت، املرئيات والصوتيات، وغيرها.محتوى املوقع: 

 : غير موجودبقلم

الم( ن املقال اإلجابة على سؤال قد يستشف مما ورد في كالم اإلمام السجاد بيَّ  في الرد على عبيد هللا بن زياد في الكوفة )عليه السَّ

؟بعد ما قال 
ً
الم( فقال اإلمام لإلمام: أليس قد قتل هللا عليا ، قال يقال له علي بن الحسين قد قتله الناس كان لي أخ: )عليه السَّ

نُفَس ِحيَن َمْوِتَهاابن زياد: بل قتله هللا، فقال اإلمام زين العابدين: 
َ ْ
ى األ

َّ
ُ َيَتَوف

َّ
 .42الزمر:  اَّلل

الم(فالسؤال: نفى اإلمام  ، وكيف الربط مع  )عليه السَّ
ً
ْم قوله تعالى: قتل هللا لألنفس مطلقا

َ
ل
َ
َ ف

ّ
ـِكنَّ اَّلل

َ
وُهْم َول

ُ
ْقُتل

َ
ت

 َ
ّ

 ِإنَّ اَّلل
ً
ْؤِمِنيَن ِمْنُه َبالء َحَسنا

ُ ْ
َ َرَمى َوِلُيْبِلَي امل

ّ
ـِكنَّ اَّلل

َ
 َرَمْيَت َول

ْ
ُهْم َوَما َرَمْيَت ِإذ

َ
َتل
َ
 .17: األنفال َسِميٌع َعِليٌم  ق

الم(أنه  وفي مقام اإلجابة: ذكر ثالثة احتماالت، منها: ن قتل اإلمام إحيث  ،ينزه هللا تعالى من فعل الشر )عليه السَّ

الم(الحسين   ومن معه شر وجريمة ال يمكن نسبتها إلى هللا تعالى فاهلل تعالى منزه عن فعل الشر. )عليه السَّ

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

 

 بقلم: الشيخ صالح الخاقاني

 على أن القول بهذه املقولة مخالف لقول هللا سبحانه وتعالى: ن الكاتب بيَّ 
ً
َنا ردا

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن وَن ِإنَّ

ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل َر َوِإنَّ

ْ
ك ِ
ّ
 الذ

الم( ، فاهلل هو الذي أنزل اإلسالم وحفظه وليس الحسين9: الحجر  املباركة. كلم في البداية حول داللة اآليةوت، )عليه السَّ

ومن ثم أوضح املراد من املقولة إلثبات املدعى من خالل عرض ملفهوم اإلرهاب ومواجهته ومكانة اإلمام الحسين 

الم(  في املجتمع اإلسالمي. )عليه السَّ

 

 بقلم: السيد عبد الحسين شرف الدين املوسوي 

للسيد عبد الحسين شرف الدين املوسوي، استعرض مجموعة من  مشروعيته وأسراره املقال مستل من كتاب

الم(على الحسين  الروايات في بكاء النبي  من مصادر العامة. )عليه السَّ
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، واحة الثقافة اإلسالمية، الواحة العرفانية، مكتبة شبكة العرفان الم()عليهم السَّ  واحة أهل البيت محتوى املوقع:

 الثقافية، وغيرها.

 

 : غير موجودبقلم

الم(ذكر في املقال مجموعة من الروايات في فوائد البكاء على اإلمام الحسين  صنفها ضمن طوائف، منها:  )عليه السَّ

، في الم(السَّ  )عليه ما ورد من أن البكاء عليه يوجب غفران كل ذنب، كصحيح الريان بن شبيب، عن اإلمام الرضا

 لش يء فابِك للحسين بن علي بن أبي طالب، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل حديث: 
ً
يا بن شبيب، إن كنت باكيا

، ما لهم في األرض شبيه، ولقد بكت السماوات السبع واألرضون لقتله
ً
إلى أن  معه من أهل بيته ثمانية عشر رجال

 كان حتـى تصير  يا بن شبيب، إن بكيت على الحسين: قال
ً
دموعك على خديك، غفر هللا لك كل ذنب أذنبته، صغيرا

 
ً
 كان أو كثيرا

ً
، قليال

ً
 .أو كبيرا

كرنا عنده ففاضت عيناه، ولو مثل جناح الذباب، : الم()عليه السَّ  وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد هللا
ُ
من ذ

 .غفر هللا له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر

عند موت الباكي، كخبر مسمع بن عبد امللك، الم( )عليهم السَّ ومنها: ما ورد من أن البكاء عليه يوجب حضور األئمة 

الم(عن أبي عبد هللا  فتجزع؟  قال: ،قلت: نعم -يعني بالحسين  -أفما تذكر ما ُصنع به؟ قال لي: في حديث:  )عليه السَّ

 قال:، الطعام حتـى يستبين ذلك في وجهي متنع منأأهلي أثر ذلك علي، فقلت: أي وهللِا، واستعبر لذلك حتـى يرى 

أما إنك من الذين ُيعدون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا،  ،رحم هللا دمعتك

ويخافون لخوفنا، ويأمنون إذا أمنا، أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك املوت بك وما 

م الشفيقة ع
ُ
لك املوت أرق عليك وأشد رحمة لك من األ

َ
إلى أن قال:  لى ولدهايلقونك به من البشارة أفضل، ومل

 لنا وملا لقينا إال رحمه هللا قبل أن تخرج الدمعة من عينه فإذا سالت دموعه على خده فلو أن 
ً
وما بكى أحٌد رحمة

وما من عين بكت لنا إال نعمت إلى أن قال:  قطرة من دموعه سقطت في جهنم ألطفأت حرها، حتـى ال ُيوجد لها َحر

 .بالنظر إلى الكوثر

 

 : غير موجودبقلم

الم(ن االرتباط الوثيق بين نهضة الحسين يبيِّ الكاتب  وأخذ الثأر  ل هللا تعالى فرجه()عجَّ  وظهور اإلمام املهدي )عليه السَّ

منطلق ملشروع هللا على أيدي ر عن النهضة الحسينية بأنها قضية ليست بالعابرة، وإنما هي من أعداء اإلسالم، وعبَّ 

الم( أهل البيت  .)عليهم السَّ
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 : غير موجودبقلم

أورد مجموعة من الروايات في مصادر أهل السنة تتحدث عن بعض الظواهر الكونية، والحوادث، والفتن، التي 

الم( اإلمام الحسينظهرت عقيب مقتل   عليه، نذكر منها ما روي من أن السماَء صارت  )عليه السَّ
ً
 وحزنا

ً
ر أسفا

ُ
مط

َ
ت

 ،
ً
ِتَل الحسين فدما

ُ
الم(عن أم حكيم قالت: ق  مثل )عليه السَّ

ً
 العلقة. وأنا يومئذ جويرية، فمكثت السماء أياما

 

 بنيامينبقلم: ايزابيال 

 في ال -التي تقتضيها دراستها  -الكاتبة مسيحية وباحثة في علم الالهوت تروي ضمن مطالعاتها 
ً
 موجودا

ً
 غريبا

ً
كتاب نصا

 على شاطئ الفرات، فمن هذا الذبيح؟ ،10 - 6: فما  46املقدس جاء في سفر إرمياء اإلصحاح 
ً
 بأن هناك ذبيحا

 

 موجود: غير بقلم

)عليه تها من خالل وصايا اإلمام الحسين املقال معقود لتبيين دور الثورة الحسينية في الحفاظ على حجاب املرأة وعفَّ 

الم( الم( م)عليه، وكذلك سيرة أهل البيت ملن معه من النساء السَّ الم(في هذا املضمار بعد شهادة الحسين  السَّ  .)عليه السَّ

 أخبار العالم الدولية واالقتصادية، ثقافة وفن، قضايا إسالمية، وغيرها.محتوى املوقع: 

 : غير موجودبقلم

الم(أن ثورة اإلمام الحسين  ن الكاتببيَّ  وذكر أربعة أهداف لإلمام قامت لتعزیز األخالق فی املجتمع،  )عليه السَّ

الم(الحسين  ، محاربة الحکام الظاملين، حمایة حقوق الم()عليه السَّ  هي: الحریة وهي أهم أهداف اإلمام الحسين )عليه السَّ

 الناس، توجیه املجتمع نحو األخالق.

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

 

 : غير موجودبقلم

الم()عليه ت على اإلمام السجاد ن املقال الظروف األليمة التي مرَّ بيَّ  في أثناء وقوع مجزرة الطف وبعدها في  السَّ

 كربالء والكوفة والشام وفي املدينة، وذكر خطبته في املدينة.
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 بقلم: مهند املطيري 

الم(ذكر الكاتب مجموعة من األمور التي حدثت بعد استشهاد اإلمام الحسين  من مصادر أهل السنة،  )عليه السَّ

الم(مثل: مطرت السماء يوم شهادة الحسين  ، وبقي أثره في الثياب )عليه السَّ
ً
، فأصبح الناس وكل ش يء لهم مليء دما

ً
 دما

ر قبله. 
ُ
رى في السماء ظهرت يوم قتله ولم ت

ُ
، تاريخ 150ـ145ـ144ذخائر العقبی مدة حتی تقطعت، وأن هذه الحمرة التي ت

 .284ذكرة الخواص ، ت356و  320، ينابيع املودة 126، الخصائص الكبرى 192و  116، الصواعق املحرقة 4/339دمشق 

 

 : أحمد الشبليبقلم

 :نون به املقال بطريقين نقض ي وحلين الكاتب اإلجابة عن التساؤل الذي عبيَّ 

:
ً
  إن رسول هللا أوال

َّ
م()صل

َّ
ه وعلى عّمِ  ،ب بالطيارامللقَّ  جعفر بن أبي طالبقد بكى بنفسه على  ى هللا عليه وآله وسل

وعلى عبد هللا بن رواحة، حيث روى البخاري  ،وعلى زيد بن حارثة ،ب بسيد الشهداءالحمزة بن عبد املطلب امللقَّ 

 وجعفر وابن رواحة للناس قبل أْن يأتيهم خبرهم وقال:  النبيفي صحيحه أن 
ً
أخذ الراية زيد فأصيب ثم نعى زيدا

 .وعيناه تذرفان جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيبأخذ 

 لهم؟ وهل نسمي جعفر وحمزة وزيد وغيرهم من 
ً
 لإلسالم واملسلمين أم كان ذال

ً
فهل كان استشهاد هؤالء عزا

 الشهداء مذلي اإلسالم واملسلمين؟

:
ً
الم(بكاء فاطمة  ثانيا ى هللا عليه وآله  بنت رسول هللا )عليها السَّ

َّ
م()صل

َّ
ى  نبيوعائشة بنت أبي بكر والصحابة على ال وسل

َّ
)صل

م(
َّ
فهل ، فنشج الناس يبكون  ، وقد رواه البخاري حيث قال في حديث طويل حول وفاة رسول هللاهللا عليه وآله وسل

م( كان موت رسول هللا
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
؟ )صل

ً
 لإلسالم أم ذال

ً
 لإلسالم فلماذا  عزا

ً
الزهراء بكاء الصحابة و  فإن كان عزا

 لإلسالم فلماذا أماته هللا تعالى؟ فهل يفعل هللا ما فيه ذل لإلسالم؟!الم( )عليها السَّ 
ً
 وعائشة؟ وإن كان ذال

... وجاءت أم كما أن حفصة بنت عمر بن الخطاب قد بكت على أبيها بصوت مرتفع، حيث روى البخاري:  

رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت املؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما 

 لهم فسمعنا بكاءها من الداخل
ً
 .... داخال

 لإلسالم واملسلمين؟ أو ال أقل هل تعتقد بأن حفصة كانت ترى أن موت أبيها 
ً
فهل تعتبر أن موت عمر كان ذال

؟
ً
 هو ذل لإلسالم واملسلمين فلذلك كانت تبكيه بكاًء شديدا

 

 : أحمد الشبليبقلم

الم(الذين بكوا الحسين  األنبياءذكر الكاتب  الم(إبراهيم ومنهم  )عليه السَّ  ر هللا عزَّ ملا أم:  فعن اإلمام الرضا )عليه السَّ

هللا إليه: يا إبراهيم من أحب خلقي إليك؟ فقال: يا رب  أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش... أوحى وجل إبراهيم

 هو أحب إليَّ 
ً
 من حبيبك محمد، فأوحى هللا إليه: أفهو أحب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحب إليَّ  ما خلقت خلقا

ا من من نفس ي، قال تعالى: فولده أحب إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده... قال تعالى: يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنه

طي، فجزع إبراهيم أمة محمد
َ
 كما يذبح الكبش، ويستحقون بذلك َسخ

ً
 وعدوانا

ً
 ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما

 .لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي
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 : غير موجودبقلم

 بيَّ 
َّ
الم(مع أممهم وحركة اإلمام الحسين الم( )عليهم السَّ  األنبياءه بين حركة بَ ن املقال أوجه الش بني أمية  مقابل )عليه السَّ

وطرح  ،املعارضينفي نقاط، منها: الشعارات، الرد على املعاندين لدعوته، ودعوتهم إلى ترك عبادة األصنام، نوع 

 وأجاب عليه وكان اإلشكال: أن مقارنة الحسين 
ً
الم(إشكاال  ليست صحيحة؛ ألن الرسلالم( )عليهم السَّ  األنبياءب )عليه السَّ

الم(يأتون بأديان سماوية فهل جاء الحسين   بدين جديد؟ )عليه السَّ

 

 بقلم: الشيخ جالل التوبي

الم(ن الكاتب شبهة مفادها: أن الذين قتلوا الحسين بيَّ  هم شيعة فهل هم شيعة كما يقال أم أنهم غير  )عليه السَّ

 ثم انحرفوا أم ماذا؟الم( )عليهم السَّ ذلك؟ وهل كانوا من أتباع أهل البيت 

الم(كلمات اإلمام الحسين  واستفاد من الجواب على هذه الشبهة من  في عاشوراء. )عليه السَّ

 

 بقلم: عباس الكتبي

ن الكاتب معنی البكاء في اللغة ووصفه بأنه مظهر من مظاهر االنفعال النفس ي، وحسب الدراسات النفسية بيَّ 

 ِ
ّ
ص اإلنسان من كل أنواع الضغط النفس ي، فهو جالء للهموم والتماس للراحة، ورقة القلب، الحديثة أنه يخل

 ملجأ كل 
ً
 .وقسم الدموع إلى ثالثة أقسام، مصاب يسلوا إليه، ويرى عزاءه فيهونقاوة النفس، وهو أيضا

الم()عليه وفي البكاء على الحسين  ،وذكر أن البكاء سالح استخدمه البعض في بيان املظلومية ل كل هذه تتحصَّ  السَّ

 األمور.

 

 بقلم: السيد محمد الحسيني الشيرازي 

ال ن اشتركوا في قتل اإلمام الحسين ومكان قتل مجموعة ممَّ  ،نوعلى يدي َم  ،ذكر الكاتب كيفية قتلهم  م()عليه السَّ

 وأخنس بن زيد. ،أمثال: أبحر بن كعب، وأبو األشرسوأهل بيته وأصحابه، 

 

 بقلم: مهند املطيري 

 مثل: ية بقاع األرض ضمن محاور متعددة،ذكر الكاتب الروايات الواردة في كربالء وتفضيلها على بق

الم()عليه  عن أبي جعفرفتقديم تربة كربالء بالخلق على تربة مكة،  ق خلق هللا كربالء قبل أن يخلقال:  السَّ

سها وبارك عليها، فما زالت قبل أن يخلق هللا الخلق مقدسة مباركة الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدَّ 

 .وال تزال كذلك

 

 : غير موجودبقلم

الم(ن املقال خروج اإلمام الحسين بيَّ   العراق، والكوفة بالذات، من خالل ذكر املحطات  )عليه السَّ
ً
من مكة قاصدا

 الست عشرة التي ذكرت في كتب التاريخ في ثالث مقاالت.
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 : غير موجودبقلم

املستحدثة وهي ما تسمی بركضة طويريج، والسبب الذي دعا ن تاريخ تأسيس ظاهرة من ظواهر العزاء املقال يبيِّ 

 .لتأسيس هذه املظاهرة العظيمة وتطورها خالل السنوات األخيرة

 مقاالت، شبهات وردود، مؤلفات، مكتبة صوتية، مكتبة اليوتيوب، معرض الصور، وغيرها. محتوى املوقع:

 الشيخ محمد السند: بقلم

 ور تتعلق بالقضية الحسينية، مثل:مجموعة من املقاالت تناولت عدة أم

  الم(امتياز معاجز استشهاد الحسين عن معاجز  .األنبياء )عليهم السَّ

  الم()عليه التراث املتواتر للمعاجز واآليات الكونية الستشهاد الحسين  .السَّ

  تحقيق وقائع عاشوراءمستند ومدرك تراثي ديني ضخم، املنهج في. 

 الشعائر الحسينية في ظل الخوففلسفة الشعائر الحسينية بين املظلومية والشهادة ،. 

  زراء اصطفائيون للدولة الحسينيةالشهداء من بني هاشم في الطف و. 

  م(وصية النبي
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( واإلمام الصادق  )صل ألهل العزاء الحسيني بالثبات املقاوم أمام )عليه السَّ

 الحرب النفسية املشتعلة ضدهم.

 صور، وغيرها.الحسينية، القصائد الكتب، الصوتيات، الاملنتديات، املخطوطات، إصدارات املدرسة،  حتوى املوقع:م

 

 : غير موجودبقلم

الم( ن املقال أن الحسين بيَّ  ْعُت : رأى ضرورة تطبيق قوله تعالى)عليه السَّ
َ
َح َما اْسَتط

َ
 اإِلْصال

َّ
ِريُد ِإال

ُ
في زمن  88 هود: ِإْن أ

املؤمن أْن يقع في املتاهة، وشاعت فيه الضاللة، وساد على الناس الظلم انعدم فيه الصالح، وضاع الفالح، وكاد 

ت الدنيا بفساد األمور، وتكالب الظاملون على ضمائر األحرار، وقل والجور، وانتشر الفسق والفجور، واظلمَّ 

 منها:إلصالح مراتب متسلسلة، لوذكر أن  سلط على رقاب املسلمين املنافقينالديانون، وكثر املجرمون، وت

 :الم( فأراد اإلمام الحسين  إصالح النفس والسريرة أْن يصلح اإلنسان نفسه بأْن يجعلها تسير في درب )عليه السَّ

 .ئوأوصيائهم، وتلتزم بكل مصاديق الخير والسالم والخلق والقيم واملثل واملبادالم( )عليهم السَّ األنبياء 
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 :جة تصلح زوجها وبالتدرج إصالح األوالد واألقرباء.بأن يصلح اإلنسان زوجته أو الزو  إصالح األقربين 

 الم( كما أن اإلصالح الذي أراده اإلمام الحسين ، من خالل التوعية والتثقيف صالح املجتمع:إ  حينما أعلن عن)عليه السَّ

  هو اإلصالح بكل األبعاد، ومن هذه األبعاد: ما خرجت إال لطلب اإلصالح عزمات عقد يقينه بقوله:

 :بأْن يصلح اإلنسان نفسه اإلصالح الذاتي. 

 وهو أْن يصلح اإلنسان عائلته وأقرباءه ومجتمعه.اإلصالح االجتماعي : 

 

 : غير موجودبقلم

الم(ن املقال بعض أسرار خلود اإلمام الحسين بيَّ   في مقالتين. )عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم(ن املقال أن هناك عالقة قوية طردية بين البكاء على اإلمام الحسين بيَّ  وبين اإليمان، وأجاب عنها في  )عليه السَّ

 ة أجوبة.هذا املقال بعدَّ 

 أخبار، تقارير، مقاالت، وغيرها. املوقع:محتوى 

 

 : غير موجودبقلم

الم(ن املقال الظروف التي أدت إلى عدم اتخاذ الحسين بيَّ   من معاوية كالذي اتخذه من ابنه يزيد  )عليه السَّ
ً
موقفا

الم(ملاذا قعد اإلمام الحسين  :وهوكرد على تساؤل،  عن الثورة املسلحة في عهد معاوية مع وجود جميع  )عليه السَّ

 لتلك التي كان 
ً
مبرراتها واكتفى بالثورة اإلعالمية في حين أن املبررات التي دفعته إلى الثورة على يزيد كانت امتدادا

 ؟ يمارسها معاوية من قبله

 

 علي العليبقلم: 

الم(قه على ثورة الحسين ن الكاتب مفهوم الحركة الجوهرية في املوجودات العينية والنفسية وطبَّ بيَّ   )عليه السَّ

 باعتباره مصداق
ً
 بارز  ا

ً
 هو موجوٌد ِمَن املوجودات النامية، ويتحرك حركاٍت مختلفة، ، فقال: ا

ً
نرى أن الدين مثال

املفاهيم املوجودة في العقول والنفوس، فخضعت للحركة ووصلت إلى درجة الحركة الجوهرية على يد أي أنه من 

عندما جاء باإلسالم، إذ كان الدين مجرد عقيدٍة في النفوس لها َمْن يعتقد بها وَمْن ال يعتقد، فالدين  النبي األكرم

نين وتشريعات ستكنة في األذهان إلى نظام وقواتحرك حركة جوهرية وانتقل ِمْن مرحلة العقيدة امل بحركة النبي

 .تسود واقع البشرية
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انين ، أي إعداد لترسيخ هذه القو الم()عليهما السَّ الحسن واإلمام علي  ثم انتقل إلى مرحلة اإلعداد الترسيخي على يد اإلمام

الم( واألنظمة والتشريعات، بعدها انتقل الدين بحركة اإلمام الحسين  د ِمْن مرحلة األخذ إلى مرحلة الترسيخ، فق)عليه السَّ

الم( رسخ  الدين الصحيح في نفوس املؤمنين وجعل من دمه الطاهر الفيصل بين الحق والباطل من أجل أْن يصل )عليه السَّ

ل هللا تعالى فرجه(هذا الدين إلى مرحلة التطبيق الفعلي املثالي في دولة اإلمام املهدي   .)عجَّ

الم(به اإلمام الحسين والترسيخ الذي قام  للقوانين واألنظمة والتشريعات اإلسالمية بدوره له مراحل  )عليه السَّ

 .حق الدفاع الشرعي العاممتعددة، نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر: مرحلة ممارسة 

الم(إن الهدف األساس الذي خرج من أجله اإلمام الحسين  والنهي عن املنكر وهو ما هو األمر باملعروف  )عليه السَّ

اء ، والذي يخص املجتمع ككل ومن شأنه القضحق الدفاع الشرعي العاميصطلح عليه بين العلماء واملحدثين بـ

 .على أي خطر قد يحدق باملجتمع

الم(ومن هذا يمكننا أْن نؤكد أنه   كما يتوهم بعض الكتاب، حق الدفاع الشرعي الخاصلم يخرج ألجل  )عليه السَّ

الم( ومن أبرز ما يشير إلى هذه الحقيقة قول اإلمام الحسين   :)عليه السَّ
ً
 وال مفسدا

ً
 وال بطرا

ً
،  إني لم أخرج أشرا

ً
وال ظاملا

 .وإنما خرجُت لطلب اإلصالح في أمة جدي

الم(فهو  اإلسالمي، شرع برسم وتحديد أهداف ثورته اإلصالحية التقويمية لالنحراف الحاصل في املجتمع  )عليه السَّ

 ما إصالح النظام السياس ي الفاسد.سيَّ  ال

 

 : غير موجودبقلم

انتقد املقال من وصف النهضة الحسينية بأنها انتحار ألنها كانت معلومة النتيجة وهي الهزيمة العسكرية، 

 هذا القول بالنظرة السطحية للقضية، وعالج ا
ً
لقضية من خالل دراسة دوافع الثورة الحسينية، وأسباب واصفا

الم( هذه الحركة التي قام بها اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

 دروس، محاضرات، أخبار، مؤلفات، مقاالت وبحوث، وغيرها.: محتوى املوقع

 : غير موجودبقلم

يبين فيه حل املشكالت السياسية في  االستفادة من عاشوراء املقال مستل من كتاب السيد محمد الشيرازي 

عالم اليوم، من خالل توظيف قيم عاشوراء التي يمكن في حالة تمسك القادة السياسيين بها أْن تعالج الكثير من 

األزمات واملشكالت التي يعاني منها العالم، مثل: العنصرية، واالستبداد، والطغيان، والفقر، وما إلى ذلك من ظواهر 

 .ة تس يء لقيمة اإلنسانوأزمات سياسي
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 األخبار، البرامج، املكتبة املرئية، البث املباشر، وغيرها. املوقع: محتوى 

 

 : غير موجودبقلم

الم(ن املقال منزلة العباس بيَّ  عند هللا من خالل استعراض بعض النصوص الواردة في حقه من أهل البيت  )عليه السَّ

الم(قول الصادق مثل ، تجعله يتقدم صف غير املعصومين من الناس في القرب اإللهيالم( )عليهم السَّ  في زيارته  )عليه السَّ

 الشريفة: 
َّ
، فإن حرمة دين اإلسالم ال تنتهك بقتل املحارم وانتهكت في قتلك حرمة اإلسالمت منك لعن هللا أمة استحل

 للمعصوم.
ً
 أو تاليا

ً
 معصوما

ً
 للدين اإلسالمي وإماما

ً
 إال أن يكون سيدا

ً
 أي مسلم مهما كان عظيما

 

 : غير موجودبقلم

 ن املقال نزر بيَّ 
ً
 يســـير  ا

ً
فهي  ، وركز على دورها في واقعة عاشـــوراء وما بعدها،الم()عليها الســــَّ من ســـيرة الســـيدة زينب  ا

 في مواجهة ابن زياد الم()عليه الســَّ  الشـخصـية الثانية على مسـرح الثورة بعد شـخصـية أخيها الحسـين
ً
، ونرى ذلك جليا

 ومواجهة يزيد في قصره وخيالئه وبين جنوده.

 زاد عاشوراء، محطات عاشورائية، حقيبة املبلغ، فكر معاصر، شعراء أدب الطف، وغيرها.محتوى املوقع: 

 

 بقلم: السيد عبد الحسين شرف الدين

 من أسرار املآتم  املجالس الفاخرةاملقال جزء من كتاب 
ً
للسيد عبد الحسين شرف الدين بين فيه بعضا

 مكارم اإلحياءات وكراماتها.، استنقاذ الدين الحسينية، منها:

 

 محمد تقي مصباح اليزدي بقلم: الشيخ

ن الكاتب إشكالية في العقيدة متعلقة بالقضية الحسينية واإلجابة عليها، اإلشكالية: ملاذا ال نكتفي بالذكر بيَّ 

الم(الحسن والثناء العطر لإلمام الحسين  والبكاء على ما جرى من أحداث مؤملة في استشهاده، ونذهب نحو  )عليه السَّ

ال  صب اللعنات على أعداء اإلمام الحسين )عليه  ، فلماذا هذا الفعل؟ وملاذا هذا اللعن ألعداء الحسينم()عليه السَّ

الم(  على أْن يكره الجواب بشكل إجمالي: اإلنسان مفطور على أْن يحب من قدَّ و  ؟السَّ
ً
م إليه خدمة، ومفطور أيضا

 بصورة مباشرة أو على من يتولى ويحب.
ً
 ويبغض من ألحق به ضررا
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 مقاالت، صحة، منوعات، رياضة، صحافة عربية حول العراق، وغيرها. ،محتوى املوقع: أخبار

 بقلم: د. علي املؤمن

زاوية السنن التاريخية أو اإللهية بكلمة أدق، عبر  األولى: ضوع النهضة الحسينية من زاويتين:ن الكاتب مو بيَّ 

الم(تطبيقها على موضوع نهضة الحسين  زاوية العقيدة، وذلك من  الثانية:، واستخالص البعد السنني فيها )عليه السَّ

 .، من خالل التحليل الثقافي للحدثخالل مقارنتها مع نقيضها

الم(ألن نهضة الحسين  ،املنهج املقارن  -في الزاوية الثانية  -وجاء اعتماد الدراسة  وسلطة يزيد يمثالن  )عليه السَّ

األمر الذي يجعلهما  ،مدرستين وثقافتين متضادتين في جذورهما ورموزهما وأفكارهما وأيديولوجيتهما وامتداداتهما

األفكار والسلوكيات  وأراد بالثقافة هنا مفهومها الشائع، باعتبارها مجموع، صراع دائم ال يحده زمان أو مكان في

فإن الحدث العاشورائي قد تحول إلى ثقافة متكاملة، تمثل أحد أبرز ، واألساليب التي تحدد نمط حياة املجتمع

 مكونات الثقافة اإلسالمية األصيلة.

 أخبار، مقاالت، ثقافات، معارض فنية، أدب الطفل، وغيرها. محتوى املوقع:

 

 : غير موجودبقلم

الم(يرى كاتب املقال أن الناس في التعاطي مع ثورة الحسين   :يصنفوا إلى أكثر من صنف )عليه السَّ

 ويتعاطف مع ما يعرف بألم الضحية ومقدار معاناة الحسين  األول:
ً
الم(يتعامل مع الثورة وجدانيا  )عليه السَّ

 فحسب ويدعي أن تلك عاطفة عابرة تنتهي مع نهاية شهر محرم.

  الثاني:
ً
 ويدرك النظم الفكرية التحررية الالزمة لصناعة ثورة تحسب نتائجها مسبقا

ً
يتعامل مع الثورة عقليا

بح وخسارة فهو يتعامل مع مقومات التحرر دون األخذ بنظر االعتبار الجانب الوجداني ومقدار الصبر بين ر 

 ملقدار الربح والخسارة ولن يكون هناك مجال 
ً
والتضحيات وضريبة الدم، عندئذ ستحسب نتائج الثورة طبقا

 للعطاء إال في حد معين.

 و  الثالث:
ً
 وفكريا

ً
 فهو يتعاطى مع الثورة وجدانيا

ً
ويرى الكاتب أن هؤالء هم نخبة السائرين على نهج  ،عقائديا

الم(الحسين  فهو يدرك معنی صناعة الثورة الخالدة التي تكسر كل قيود الضعف اإلنساني والغرائزي ، )عليه السَّ

لصناعة وبوادر تلك الثورة جهاد النفس وتحطيم كل األصنام القائمة في أعماق النفس البشرية وتلك املرحلة األولى 

 وفي الختام يدعو الناس ألْن يكونوا من الصنف الثالث.، الحرية
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 بقلم: نزار حيدر

الم(ذكر الكاتب نصين عن اإلمام الحسين   :على معاوية هفي رد )عليه السَّ

 وأراد في ذلك الوقت استخالف ولده األخرق يزيد األول:
ً
 .حينما جاء معاوية حاجا

الم(في رسالة جوابية منه  الثاني:  .إلى معاوية )عليه السَّ

 ، ومن هذه النقاط:من هذين النصين نتعلماستخلص الكاتب منهما عدة نقاط ذكرهما تحت عنوان: 

 .بكل التفاصيل وبدقائِق األمور إذا أراَد أْن يحاوَر أو يحاجَج لتأتي حجته دامغة 
ً
 أْن يكوَن املرُء عارفا

  وتعريتُه وتعداد جرائمه يحصن األمة من احتماالت التضليل والخداع التي ُيمارسها الطاغوت فضُح الظالِم 

 الستغفالها.

 

  بقلم: داود سلمان الشويلي

، وهي: 
ً
ابتدأ الكاتب مقاله بالتأكيد على مسلمات إنسانية، وهي مسلمات أخالقية قيمية متعارف عليها إنسانيا

 بداية وجود الظاملين عبرإن الوقوف بوجه الظاملين حق تكفله الشرائع اإلنسانية منذ ، إن الظلم حالة غير إنسانية

 تمجيد الواقف بوجه الظالم والظاملين.، التاريخ

 جسد الدين تلك املسلمات اإلنسانية من خالل تقنينها وتشريعها ضمن البنية الدينية األساسية.وقد 

الم(  ووقفة اإلمام الحسين بن علي ضد ظلم يزيد بن معاوية، وما يمثله كملك من ملوك الدولة األموية )عليهما السَّ

ذا الظلم ومن قام به، وتمجيد اإلمام الحسين ال تخرج من تلك املسلمات اإلنسانية والدينية كذلك، مهما كان نوع ه

الم(  هو حق إنساني وشرعي، بل هو من املسلمات التي يعاب عليها  )عليه السَّ
ً
من قبل املسلمين كافة واإلنسانية أيضا

 أي مجتمع عند نسيانها أو تناسيها.

الم(وقال: هدفنا هو استنطاق وقفة الحسين  الفن التشكيلي، أي: كيف جسدها أمام الظلم من خالل  )عليه السَّ

 الفنان التشكيلي الفطري أو األكاديمي في لوحاته الفنية؟

عتبر من أهم املوروثات التراثية عبر التاريخ والتي انبثقت من صلب تلك الواقعة الشعائر 
ُ
فإن واقعة الطف ت

ة وتفعيل الفنون يفي ُبن الحسينية السنوية عند الشيعة املسلمين، وقد ساهمت في التأثير الواسع والفاعل

 له قدسيته،  -على مستوى العراق  -التشكيلية العراقية 
ً
 تراثا

ً
بحيث أصبحت هذه الشعائر واالحتفاء بها سنويا

 ووقعه املميز في تلك الفنون الجميلة.

التشكيليين، فأخذ املخزون الشعبي التقليدي يخزن تلك الواقعة، فتجذرت في فكر ووجدان الكثير من الفنانين 

ثم اعتمدت على أسس ومبادئ مدارس ومذاهب الفن، وتأثرت بالفنون الغربية، ثم الفارسية في اآلونة األخيرة، مع 

 االحتفاظ بالتقاليد والعادات الخاصة بكل مجتمع.

 من اللوحات التي رسمت من قبل فنانين تشكيليين راح الفنان التشكيلي يرسم 
ً
من وفي مقام اإلجابة ذكر عددا

مخيلته بين ما يراه هو ويراه املوروث الشعبي، ال ما هو موجود في املصادر واملراجع بحيث مزجت بين الحقائق 

الم(وغيرها، من قبيل ما تعارف عليه كل الفنانين على تصوير نساء أهل البيت  وهن يضعن برقع أبيض على  )عليهم السَّ

 وجوههن، وهي عادة لم تكن موجودة في ذلك الوقت.
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 األخبار، تحقيقات، لقاءات، مقاالت، تقارير، وغيرها.محتوى املوقع: 

 

 عبود مزهر الكرخيبقلم: 

الم(أن نهضة الحسين  ن الكاتببيَّ   تركت بصمتها الواضحة في التاريخ اإلنساني كنهضة غايتها هو خلق قد  )عليه السَّ

 .اإلنسان الرافض للظلم والقهر والعبودية املمثلة بأئمة الكفر من بني أمية

الم(وأوضح أن الخلود حليف من يسير على هذا النهج، وذكر عدة مقاطع من كلمات كتاب في الحسين   )عليه السَّ

الم(ين التي بقت ببقاء الحس وثورته في القلوب والنفوس، وبقت لتكون مدرسة تربي أنفس اإلنسان على عدم  )عليه السَّ

 الخضوع لظالم وال لجائر، بقيت لتعلمنا أن نصون الدين من املارقين وكل طواغيت العصر والزمان.

 

 محمد حسن الساعديبقلم: 

ن الكاتب سر بقاء الثورة الحسينية وهو استنادها إلى العقيدة الحقة في تأصيل العدل واملساواة مقابل بيَّ 

الم( حيث جعلوا منهاج الحسين الم( )عليهم السَّ الظلم واملحسوبيات، والذي عليه يسير أتباع أهل البيت  )عليه السَّ

 لهم.
ً
 نبراسا

 

 باسم عبد عون فاضلبقلم: 

الم(ن الكاتب الدالالت لتبديل راية قبة اإلمام الحسين بيَّ  في محرم الحرام من القرآن والروايات ومن  )عليه السَّ

الم( الثأر من أعداء الحسينالتاريخ، وذكر أن ثورة املختار لم تف بأخذ   .)عليه السَّ

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

 

 بقلم: علي الرضا

الم(ن الكاتب وصية اإلمام الصادق بيَّ  ألنها سورة الحسين  ،بقراءة سورة الفجر في الفرائض والنوافل )عليه السَّ

الم(  إلى مراتب النفس في القرآن، وتعرَّ ، ارغبوا فيها رحمكم هللاوندب للرغبة فيها حيث قال:  )عليه السَّ
ً
ض أيضا

 ذلك مما يرتبط بالسورة. ونماذج النفس املطمئنة، وأساس االطمئنان، وغير
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 بقلم: غير موجود

الم(استعرض بعض الروايات التي تبين مدى حزن أهل البيت  الم(على مصاب الحسين  )عليهم السَّ مثل ما رواه  )عليه السَّ

الم(الشيخ الصدوق بسند معتبر عند جمع من علمائنا عن إبراهيم بن أبي محمود عن اإلمام الرضا  كان  قال: )عليه السَّ

، وكانت الكآبة تغلب عليه حتی يمض ي منه عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر 
ً
أبي إذا دخل شهر املحرم ال يرى ضاحكا

 .وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه

 

 بقلم: محمد أمين نجف

الم(ن الكاتب من خالل العرض التاريخي لقضية وصول عائلة اإلمام الحسين بيَّ  إلى الكوفة بعد الواقعة  )عليه السَّ

 دارت في ذلك املقطع الزمني بكل تفاصيله. األليمة األحداث التي

 

 : غير موجودبقلم

ن املقال أحوال وسيرة شخصيتين من الشخصيات البارزة في كربالء، وهما حبيب بن مظاهر األسدي وزهير بيَّ 

 .)رضوان هللا عليهما( بن القين

 

 بقلم: الشيخ عباس محمد

: عاشوراء في اللغة، األحاديث الواردة في عاشوراء وتحليلها، ، نحون الكاتب مسألة عاشوراء من عدة جوانببيَّ 

 األهداف من وراء إيجاد االختالف في هذه املسألة.

 

 بقلم: علي الرضا

الم(ذكر الكاتب مجموعة من الفوائد املترتبة على دعاء اإلمام الصادق  الم( لزوار الحسين )عليه السَّ  ، منها:)عليه السَّ

  م، وجل، والكرامة التي لهم من هللا سبحانه وتعالى مختصة به هم أكرم الخلق عند هللا عزَّ الم( )عليهم السَّ  األئمةإن

 وال يشاركهم أحد فيها.

  للمذنبين من املؤمنين، وهذا املقام مقام تكريم -في يوم الحشر والنشر  -مقام الشفاعة الم( )عليهم السَّ  لألئمةإن 

 .وجل( )عزَّ لهم، وإعظام لشأنهم، وإظهار لشرفهم، وإجالل ملكانهم من قبل هللا 

  الم(اإلمام الصادق  هللا في أرضه وخليفته على عباده حجةإن الم(قد دعا لزوار قبر الحسين  )عليه السَّ  بدعاء )عليه السَّ

 أْن يغتنموه، وهو يدل على لزوم شدة االهتمام بإحياء ذكرى استشهاد سيد الشهداء خاص لهم ينبغي للمؤمنين

الم(  زيارته من قريب وبعيد.، واملواظبة على )عليه السَّ

 

 بقلم: أحمد الشبلي 

 ن الكاتب أسماء كربالء في اللغة والتاريخ بش يء من التفصيل.بيَّ 
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 بقلم: أحمد الشبلي

الم(ابتدأ الكاتب مقاله بالسؤال التالي: ملاذا أخذ الحسين   معه النساء واألطفال إلى كربالء؟ )عليه السَّ

الم(وأجاب بعدة أجوبة، منها: إن اإلمام الحسين   لحرمتها، لكي ال يغتال )عليه السَّ
ً
 لها، وحفظا

ً
ه خرج من مكة صونا

 نحو 
ً
ْن أرسل أالعراق بعد أْن بايعه أهلها وأرسلوا إليه كي يأتي إليهم، وبعد بنو أمية فيها وتهتك حرمتها، وكان متوجها

الم( إليهم سفيره مسلم بن عقيل الم(، والذي أرسل بدوره إلى اإلمام )عليه السَّ وفة يخبره بصحة مبايعة أهل الك )عليه السَّ

 .له وتشوقهم للقائه ومبايعته

الم(فانطلق اإلمام الحسين  إلى الكوفة لالستقرار بها، ومن الطبيعي أْن يصحب أهله وعياله معه،  )عليه السَّ

الم(وليس من الطبيعي أْن يتركهم في مكة لوحدهم، ولكن جيش ابن سعد قام بمحاصرة اإلمام  وقتله  )عليه السَّ

 ألنه دخيل في بعض األجوبة.وتعرَّ ، وسبي نسائه
ً
 ض ملعنی علم الغيب أيضا

  

 بقلم: أحمد الشبلي

ى  املقال معقود لإلجابة على التساؤل الذي عنونه الكاتب للمقال فأجاب بما ملخصه: أن النبي األكرم
َّ
)صل

م(
َّ
 في قلب كل مؤمن، ووفاته أكبر خسارة ومصيبة ُبلي بها املسلمون بال هللا عليه وآله وسل

ً
 هو األعظم منزلة وقدرا

)عليه شيعة على الحسين الريب، إال أن وفاته لم تكن بصورة مفجعة مأساوية، وهذا هو الفرق، فبكاء وافتجاع 

الم(  على النبي األكرمهو بقدر مأساوية الشهادة والفداء الحسيني، وإال فإن الشيعة يلطم السَّ
ً
ى  ون أيضا

َّ
 هللا)صل

م(
َّ
 .، وال ينفي هذا إال كاذبعليه وآله وسل

الم(شاء أْن يكون ُمصاب املؤمنين بالحسين  تعالى والحقيقة أن هللا  بحيث يبقى عبر ،ذا ُعمق كبير ومتميز )عليه السَّ

 اإلنسان. التاريخ قاعدة ينطلق منها التغيير واإلصالح على جميع املستويات في حياة

  

 : غير موجودبقلم

 من مالمح عقلية بني هاشمبيَّ 
ً
الم()عليها السيدة زينب الكبرى  ن املقال بعضا  ها،باالعتماد على خطبتي السَّ

 الحياء والعفة.و الفصاحة والبالغة، و الشجاعة، ك

 

 : غير موجودبقلم

الم(املقال ينقل بعض معاجز اإلمام الحسين   في كتب الشيعة من قبيل إحياء املوتى، وغير ذلك. )عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود -13

الم(ن املقال أهم النتائج املتحصلة من ثورة الحسين بيَّ  فضح األمويين وتحطيم اإلطار ك ضد بني أمية، )عليه السَّ

 الشعور باإلثم وشيوع النقمة على األمويين.و إحياء الرسالة اإلسالمية، و الديني املزيف، 
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 األخبار، الدين والفكر، الكتب، الثقافة والفن، التقارير اليومية، وغيرها. محتوى املوقع:

الم(تحت عنوان: عزاداری برای امام حسين   باعث آمرزش گناهان می شود )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

التي تم إقامتها في العتبة الرضوية الم( )عليهم السَّ أشار جعفر إسالمي فر في سلسلة ندوات لبيان معارف أهل البيت 

الم(املقدسة إلى أهمية إقامة العزاء واملجالس على سيد الشهداء  واملشاركة فيها وفوائدها على املجتمع  )عليه السَّ

 .اإلسالمي

الم(وأكد أن البكاء على مصاب أبي عبد هللا    .فيه ثواب جزيل )عليه السَّ

الم(وذكر أن العزاء على اإلمام الحسين   )عليه أحد أسباب غفران الذنوب، وقام بنقد العزاء على الحسين  )عليه السَّ

الم(  من دون معرفة. السَّ

 

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

 تحت عنوان: آرامش در طوفان -1

 بقلم: عباس کوثری 

نها كانت تجلي لالطمئنان ج على حادثة كربالء وأوعرَّ الكاتب مكانة االطمئنان في حياة وسعادة اإلنسان، ن بيَّ 

الم( شخوص رجاالت معسكر الحسينالذي ظهر بوضوح على  ضاد راب املطهم عوامل االضكون أحد أ عم )عليه السَّ

الم( ه الحسينكدالذي أ ن مصيرهم املوتألالطمئنان هو   ألصحابه في حال اللحاق به )عليه السَّ
ً
 .مرارا

 أمور، وهي: ةثالثإلى  عن فلسفة هذا االطمئنان يرجوذكر أ

 باآلخرة االعتقاد. 

 الم( الحسينة إراء  .أصحابه منازلهم في اآلخرة )عليه السَّ

 الم( االعتقاد بحقانية الحسين  .)عليه السَّ
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 تحت عنوان: الگوى مدیریت ورهبرى در قیام روز عاشورا -2

 بقلم: بهرام حمیدزاده

 خصائص قدرات القيادة وطريقالقيادة واإلدارة والفرق بينهما ن الكاتب املراد من مفهوميبيَّ 
ً
ة ، وذكر أيضا

الم( )عليه الحسيناإلمام  ن كذلك املظاهر البارزة في اإلدارة والقيادة في نهضةوبيَّ  املواجهة وزمان ومكان املواجهة،  .السَّ

 دار عشق حبیب بن مظاهرتحت عنوان: پير میدان -3

 بقلم: مصطفی غالمحسینی

ى هللا عليه  من عالقة النبي )رضوان هللا عليه( املقال يتناول سيرة الصحابي الجليل حبيب بن مظاهر األسدي
َّ
)صل

م(
َّ
به ومن شجاعته وعلمه وغير ذلك من املواقف البطولية واالعتقادية التي سطرها في طول مسيرة  وآله وسل

 .حياته املباركة

 عزای تاریخیتاریخ عزا و  تحت عنوان: -4

 بقلم: علی آقاجانی قناد

اإلمام  املخلوقات على مصيبة عفي بكاء جميالم( )عليهم السَّ  ئمةتب بعض الروايات التي وردت عن األ ذكر الكا

الم( الحسين ند ن تاريخ العزاء عفقد بيَّ  ،وذكر تاريخ العزاء من الجنبة املذهبية والزمانية واملكانية ،)عليه السَّ

العراق وإيران ك ،الشيعة بعد واقعة الطف األليمة، وتاريخ العزاء عند أهل السنة، والعزاء في الدول املختلفة

 .وسوريا وحتی تايلند

 عاشورانگارى تحریف ها وانحراف ها در تاریخ  تحت عنوان: -5

 بقلم: محمدجواد صاحبی

ولو على نحو  - ن من أهم الحوادث التاريخية التي دونت في العالم حادثة كربالء األليمة، ونجدن الكاتب أبيَّ 

، سواء من قريب أم من بعيدفي الحادثة وغير ذلك مما يرتبط بها  عتحريفات وانحرافات في ما دون من وقائ - جزئي

وهناك بعض  ،كانت وراء ذلك - سياسية واجتماعية علدواف -ن الحكومات املتسلطة آنذاك والسبب واضح وهو أ

 ،ومقاومة للسقوط روف بقت الحادثة خالدةالظكل هذه  عالشخصية والفئوية لبعض الكتاب، ولكن م عالدواف

 .سرار ذكره الكاتباأل ويعود ذلك كله لسر من 

 تحت عنوان: حبیب بن مظاهر اسدى اسوه قاریان -6

 بقلم: باقر دریاب نجفی

 
ً
الم( الحسين رةودوره في نص )رضوان هللا عليه( سدي من سيرة حبيب بن مظاهر األ املقال تناول بعضا من  )عليه السَّ

الم( قدوم مسلم بن عقيل الم( الحسيناإلمام  كربالء، ومراسلةإلى  انتقالهی الكوفة وحتإلى  )عليه السَّ  ،له )عليه السَّ

 .ومواقفه البطولية والشجاعة والعقائدية في يوم الطف
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 ب بن مظاهر اسدىيتحت عنوان: حب -7

 بقلم: محمدجعفر طبس ی

الواقعة ما جرى في قبل حادثة عاشوراء ودوره في )رضوان هللا عليه( سديقال تناول حياة حبيب بن مظاهر األ امل

، حبيب والقرآن، الم()عليهما السَّ  مامين الحسن والحسينحبيب في خدمة اإل ، حبيب الصحابي ، منها:ضمن عدة محاور 

 .وغير ذلك حداث الكوفةحبيب وأ، علم حبيب

 برای حفظ آن جان خویش را از دست داد سفيرالحسيندو خصلتی که  تحت عنوان: -8

 : غير موجودبقلم

 متعددة، مور ن أاملقال بيَّ 
ً
 : منهاا

الم( ن هناك خصلتين كان يتحلى بهما مسلم بن عقيلأ  .كانتا السبب في استشهاده )عليه السَّ

 .الضيف حفظ حرمة :األولى

م( حفظ سنة النبي األكرم الثانية:
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .)صل

 تحت عنوان: زیبایی شناس ی از منظر بانوی کربال -9

 بقلم: فریده مصباحی

الم(زينب  ن املقال مقولة السيدةبيَّ   ما رأيت إ :)عليها السَّ
ً
یف رأيت ک :عبيد هللا بن زيادقال لها عندما  ال جمیال

 .هل بیتك؟بأخيك وأ هللا عصن

 تاریخى عزادارى تحت عنوان: سير  -10

 بقلم: محب نجفی

الم( الحسيناإلمام  قامة مجالس العزاء وأماكنها علىن الكاتب بالتواريخ إبيَّ  ار أدو  ةن هناك ثالث، وذكر أ)عليه السَّ

 مبيِّ  ،للعزاء
ً
 .ألدوارمميزات كل من هذه ا نا

الم(امام حسين  عتحت عنوان: مواض -11  مقابل معاویهدر  )عليه السَّ

 بقلم: على حسين زاده

الم( الحسيناإلمام  ن الكاتب شخصيةبيَّ  الم( هل البيتوشخصية معاوية من منظور أ )عليه السَّ ورد عدة ، وأ)عليهم السَّ

الم( الحسيناإلمام  اعتراضات من عمقاط  .ضد معاوية )عليه السَّ

الم( انگاهى به ویژگى هاى اصحاب سیدالشهد عنوان:تحت  -12   )عليه السَّ

 بقلم: جواد سلیمانى

الم( الحسيناإلمام  ن خصوصيات أصحابياملقال معقود لتبي ربعة عوامل على سائر األصحاب، وذكر أ )عليه السَّ

 .لهذه الخصوصيات
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الم( امام حسينتحت عنوان:  -13  ىوامر به معروف میدان )عليه السَّ

 بقلم: إبراهيم كاملي

الم(الحسين اإلمام  : ملاذا خرجتعرض الباحث في هذا املقال لإلجابة عن األسئلة التالية  وملاذا من مكة؟ )عليه السَّ

رة وفي مقام اإلجابة على هذه التساؤالت قام بدراسة الفت اليمن؟إلى  يبايع؟ وملاذا لم يذهبملاذا لم قصد الكوفة؟ و 

م( الزمنية بعد وفاة رسول هللا
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( علياإلمام  ی خالفةحت )صل نتيجة إلى  ل، وألجل التوص)عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  صحيحة لنهضة اإلصالح الفردي وتهذيب  ،تنبيه كبار الصحابة :خطواتذكر عدة  )عليه السَّ

الم( الحسيناإلمام  عتباوظيفة أ، ملواجهةا ،املسؤولية وعهد هللا ،النفس  .)عليه السَّ

الم( پس از شهادت امام حسين تحت عنوان: بررس ی رخدادهای شگفت -14  )عليه السَّ

 ا جباری محمدرضبقلم: 

الم( الحسيناإلمام  حادثة كربالء وشهادة نن الكاتب أبيَّ  ن على رأس قائمة أهم الحوادث التاريخية للبشر، وأ )عليه السَّ

ثارها، ومعطياتها وآ هذه الحادثة عوكيفية وقو  ،عظمة هذه الحادثة يمكن دراستها على أساس تحليل املمهدات واألسباب

اإلمام  الكرامات وقد وقعت بعد شهادة غلبها تعد منملة عالمات عظمة هذه الحادثة األحداث العجيبة التي أومن ج

الم( الحسين  ةضها متعلقحداث متعلقة بنظام الوجود كالشمس والقمر والنجوم واألرض، وبع، بعض هذه األ )عليه السَّ

الم( م)عليه واملالئكة األنبياءب   وفي هذا، رتبط بالناستوبعضها ترتبط بالجن والحيوانات، وبعضها ، السَّ
َ
ب الكات املقال بحث

 حداث ضمن عشرة محاور.ة بشأن هذه األ روايات الشيعة والسن

الم( بررس ی وواکاوی اولين زیارت مطلقه امام حسين تحت عنوان: -15  )عليه السَّ

 جمال فرزندوحی، مجتبی زینی وندبقلم: 

  وقد تضمن ،اهامحتو و  البحث السندي لهذه الزيارة املقال منعقد حول 
ً
 أ أربعين عنوانا

ً
ة منها حول ، أربعصليا

 ،لعنات ، وخمسالم()عليهم السَّ منازل ألهل البيت  ربعةقرارات، وثالثة طلبات، وأوأربعة إشهادات،  السالم، وست

 نيها في البحث الداللي للزيارة.معاإيضاح كل واحد من هذه العناوين و تم في املقال دراسة و  وحمدان وسالم وبراءة،

م( های انقالب پیامبر پاسدار ارزش: تحت عنوان -16
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 )صل

 میانجی محمد عابدیبقلم: 

 ينالحساإلمام  روف والنهي عن املنكر في ثورةمر باملعه األ الدور املهم الذي يحتلإلى  ض الكاتب في هذا املقالتعر 

الم( خالل خمسين سنة مرت  ع، ثم صار الكاتب بصدد اإلجابة عن مقدار رسوخ املبادئ اإلسالمية في املجتم)عليه السَّ

 على اإلسالم؟

م( كرمناصر األساسية في رسالة النبي األالسؤال قام بدراسة العوألجل الجواب على هذا 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
، ثم )صل

ض ثم تعر  اإلسالمي، ععلى املجتم عثار هذا التراجوآ كرمديني الذي حصل بعد وفاة النبي األال عذكر أسباب التراج

الم(الحسين اإلمام  يةحقأإلى  الكاتب ام اإلم اصفاتوقام بسرد مو  ،مةح لهذه األ باعتباره املصلبإدارة البالد  )عليه السَّ

الم( املتمثلة باإلمام الحسين  .)عليه السَّ
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  پیامدهاى اجتماعى نهضت حسینی :تحت عنوان -17

 شمس هللا مریجىبقلم: 

الم()عليه  الحسيناإلمام  ن الكاتب اآلثار االجتماعية لثورةبيَّ   لثاني:ا، تنبيه املسلمين األول: وذكر خمسة منها: ،السَّ

مية حياء القيم اإلسال إ الرابع:، االئتالف واالنسجام االجتماعي الثالث:، األصيلاإلسالم  حياءمعرفة أهل الباطل وإ

 حياء الرقابة االجتماعية.إ الخامس:، واإلنسانية

 پیامها ودستاوردهای نهضت عاشورا: تحت عنوان -18

 سید محمدمهدی جعفری بقلم: 

التيارات  عسبب تأثير الثورة الحسينية على جمينجازات النهضة الحسينية عطيات وإن يتناول مذكر الكاتب قبل أ

الظلمة مة وهز عروش ، وهي إيقاظ ضمير األ نجازات الثورة الحسينيةمعطيات وإإلى  ضاملحقة وغير املحقة، ثم تعر 

 حياء الدين اإلسالمي.، وإتمعات املظلومةوالطغات، والتضحية والشهادة في سبيل هللا بإعطاء منهج صحيح للمج

 عنوان: پیشینه عاشورا تحت -19

 رضا استادی شيخبقلم: 

الكلمة وبعض  قوال اللغويين بشأن هذه، واستعرض أاملعنی اللغوي لكلمة عاشوراءإلى  ض الكاتبتعر 

 قبل ريخية لعاشوراء وتكلم حول عاشوراءدراسة تاإلى  ضثم تعر ه الكلمة الواردة في الروايات، استعماالت هذ

وقبل فرض الصوم وبعده، اإلسالم  عاشوراء في زمن الجاهلية وما بعدإلى  ضوعند املسيح واليهود، وتعر اإلسالم 

دة مالحظات ترتبط بيوم عاشوراء وبعض الكتب التي تعرضت ، ثم ذكر عث عن عاشوراء في وقعة كربالءثم تحد

 ألحكام عاشوراء.

الم( تحت عنوان: دو تصور از امام حسين -20   )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

بالشعائر  يتعلق م1979م حتی 1978رة ما بين سنة املقالة تحقيق ميداني من قبل شخص غير إيراني في الفت

 ملدينة شيراز.ى القرى التابعة حدواملراسيم الدينية في إ

، وقد باد بالقرب من مدينة شيرازمن قبل ماري هكالند في قرية علي آ ةالبحوث امليداني ىحدإعلى  تبتني وهي

الم( الحسيناإلمام  الة رؤيتين متفاوتتين عن ثورةعطى في هذه املقأ ين املختلف املستفاد من الرؤيتالدور ، و )عليه السَّ

 ائل االجتماعية والسياسية لثورة إيران اإلسالمية:ينصب في املس

الم(الحسين اإلمام  أيديولوجية عن عبارة :الرؤية األولى  بعنوانه الشفيع. )عليه السَّ

الم( الحسيناإلمام  عبارة عن أيديولوجية :الرؤية الثانية  بعنوانه القدوة. )عليه السَّ

 ،الظروف عمل من تغيير الحاكم الظالم ينبغي التعايش مهناك أذا لم يكن للرؤية األولى هي إ نتيجة العلميةوال

 مواجهة الحاكم الظالم والثورة السياسية.عن رة العملية للرؤية الثانية هي عبا ةوالنتيج
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 زبان حالروایی روایت عاشورا و : تحت عنوان -21



 بقلم: محمدصادق مزینانی

قام بدراسة لسان  ْن ، وبعد أحداث واقعة كربالءلسان الحال التي تستخدم لتصوير أ مسألةإلى  ض الكاتبتعر 

سألة املإلى  ضوذكر الفرق بينه وبين املبالغة وغيرها من املصطلحات، تعر ، الحال من الناحية التاريخية واللغوية

 لتهم، والرأيدلفقهي القائل بالجواز املشروط وأوذكر الرأي ا، قوال في هذه املسألةاأل من الناحية الفقهية، وذكر

 دلتهم، ثم قام بترجيح رأي القائلين بالجواز املشروط.وأاملطلق القائل بالجواز 

 تحت عنوان: شعر عاشورایی -22

 بقلم: جواد محدثى

الشيعة  الشيعي من حيث املحتوى يحمل عقائدن الشعر ، وذكر أالشيعي بشكل عام تحدث الكاتب عن الشعر

الم(هل البيت في والية أ مير شعر الشيعي من املعتقدين بوالية أما من حيث الجذور فقد نشأ ال، وأومحبتهم )عليهم السَّ

الم( املؤمنين  .)عليه السَّ

، )رضوان هللا عليهم( الحميري السيد سدي و : حسان بن ثابت وكميت األ ثالأم ،وذكر قائمة من الشعراء الخالدين

الم( هل البيت ون بنشر ثقافة أن هؤالء الشعراء يهتموذكر أ خاص ثم تحدث عن الشعر الحسيني بشكل  ،)عليهم السَّ

 ثرت في استمرارية النهضة الحسينية وبقائها.ه من جملة العوامل التي أنوذكر أ

 تحت عنوان: عاشورا پیامد تغیير ارزش ها -23

 بقلم: شمس هللا مریجى

ثم  ،حيث كانت تغييرات سلبية عللمجتم كرمرات التي حصلت بعد وفاة النبي األتحدث الباحث عن التغيي

 .أسباب هذه التغييرات ومناشئهاإلى  ضتعر 

في تغيير مبادئ وقيم ول خطوة السقيفة هي أ نلتغيير قيمه ومبادئه، وذكر أ عتاب عن تغيير ثقافة املجتموذكر أ

م( اإلسالمي بعد رسول هللا عاملجتم
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
  وكانت )صل

ً
  عامال

ً
 .في حصول واقعة كربالء أساسيا

م( عن وصية رسول هللا عسباب تخلف املجتمأ ثم قام ببحث
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
، )عليهم السالم(هل البيت وخط أ )صل

 .املنافقيندور وذكر منها الخوف و 

 
ً
ليه )ع مير املؤمنينانعزال أ ناملبادئ اإلسالمية بعد السقيفة فإصول تغيير في القيم و حإلى  وتعرض الكاتب أيضا

الم(  .ال تجبركان خسارة  السَّ

هذا الخط دور معاوية في مواصلة إلى ض تعر كما  ،عوالقيم له تأثير على سلوك املجتم ن تغيير املبادئذكر أ ثم

 .والقيم ئبتغيير املبادالذي قام 

 .اوية في تغيير هذه القيم واملبادئالطريقة التي اتبعها معإلى  ضثم تعر 



 64  ....................................................................................................................................................................................................................  املواقع اإللكترونية

 الگوهای رفتاری : کربال و تحت عنوان -24

 بقلم: حجت هللا بیات

االقتداء ن الكريم على أهمية ذكر الشواهد من القرآ ثم ،نسان مفطور على االقتداءاإل نأإلى  أشار الباحث

قوال العلماء أإلى  ضوتعر  ،ن عاشوراء موسوعة من التأس ي واالقتداءأإلى  ض، ثم تعر الم()عليهم السَّ  والرسل األنبياءب

الم( الحسيناإلمام  املثقفين بشأن االقتداء بقضيةو   .)عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  نأإلى  أشار ثم  .سوة للعالم اإلسالميبوا أنفسهم قدوة وأصحابه قد نصوأ )عليه السَّ

 
ً
 كما أي واالقتداءن لكل شخص في واقعة عاشوراء جانب من التأس  أوذكر أيضا

ً
على النساء القدوة في  كد أيضا

 .يس أكربالء حيث كان لكل امرأة جانب من االقتداء والت

 حت عنوان: نهضت عاشورا در نگاهی تحلیلیت -25

 شهیدیبقلم: سید جعفر 

الجذور التاريخية لحصول واقعة كربالء والتي يحصرها في الخمسين سنة بعد وفاة رسول إلى  ض الباحثتعر 

م( هللا
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .)صل

م( كرماإلسالمي في عصر النبي األ عوذكر الفرق بين املجتم
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 اإلسالمي بعد خمسين عواملجتم )صل

م( اإلسالمي بعد رسول هللا عن املجتمنتيجة وهي أإلى  ل الباحثتوص، وقد سنة
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 عرج -ولألسف  - )صل

 .الجاهليةإلى 

اإلمام  أريخية تحليلية ملا قبل شهادةحادثة كربالء قام الباحث بدراسة ت عوألجل الحصول على أسباب وقو 

الم( الحسين  الحسيناإلمام  ی شهادةحتاإلسالم  و أربعة قرون قبلما قد يستوجب دراسة ثالثة أ وهو ،)عليه السَّ

الم(  .)عليه السَّ

 تحت عنوان: نهضت کربال از دیدگاه اهل سنت -26

 شمس هللا صفرلکی .بقلم: ت

ة كالشوكاني في نيل هل السنعلماء أ نأوذكر  ،ة ونظرهم تجاه نهضة كربالءهل السنآراء أإلى  ض الكاتبتعر 

هل على بعض أ مي في كتاب الصواعق املحرقة قاموا بالردتوابن حجر الهي ،زاني في شرح العقائدتاوالتف ،وطاراأل 

 جملة من فقهاء أ نأإلى  ضوتعر ، السنة املتطرفين
ً
 ن أهل السنة يقولون بكفر يزيد ووجوب لعنه، وذكر أيضا

 ة وأهل السنعض علماء أرت على بثحادثة كربالء أ
ً
 في ذلك. نشأوا شعرا

الم(امام حسين تحت عنوان:  -27  شبهاتو  پاسخ به پرسش هاو  )عليه السَّ

 بقلم: سید جواد حسینی

 حول  والسياسية جتماعية والتاريخيةاال خالقية و عقائدية والقرآنية واأل الجوبة الكاتب بعض األسئلة واأل  ذكر

الم( الحسيناإلمام   .)عليه السَّ
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الم( تحت عنوان: امام حسين -28  )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسيناإلمام  وحياة ل الكاتب في بداية املقال سيرةتناو   نالحسياإلمام  زوجاتوالد و ذكر ألقاب وأو  ،)عليه السَّ

الم( ة هايثم في ن ،الكوفة حتی شهادتهإلى  ثم ،مكةإلى  ما جرى عليه من املدينة كلسباب ثورته و ن أبيَّ  ثم ،)عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  املقال تناول آداب زيارة   س العزاء.لربعين ومجاوزيارة األ  )عليه السَّ

 اخالقى رهبرى نهضت عاشورا: شخصیت سیاس ی اجتماعى و تحت عنوان -29

 بقلم: محمدمهدی بهداروند

الم( الحسيناإلمام  تناول الكاتب شخصية  ،ومميزاته الفردية واالجتماعيةن بعض خصوصياته بيَّ و  ،)عليه السَّ

 من ثورةية ذكر بعض الدروس التي نتعلمها طلب العدالة، وفي النها، محاربة الظلم والجور أمثال: طلب اإلصالح، 

الم( الحسيناإلمام    .)عليه السَّ

 شر دارد؟نبرد همیشگی خير و ثيری در زندگی انسان معاصر و ه تأتحت عنوان: واقعه عاشورا چ -30

 موس ی صدر سيد: بقلم

خلقة اإلنسان  الباطل من يومين الحق و موس ی الصدر حول الحرب الدائرة ب بحث للسيداملقال عبارة عن تحليل و 

  املعاصر.العالم في حداث التي تجري أحداث واقعة عاشوراء باأل التحليل يربط خالل هذا البحث و  منو  ،لى يومنا هذاوإ

الم( تحت عنوان: امام حسين -31  احیاى دینو  )عليه السَّ

 بقلم: محمد مهدی عباس ی

 إلحياء الدين
ً
 ،هضة الحسينيةحياء الدين بهذا التفسير هو العامل األساس ي في النإ ن، واعتبر أذكر الكاتب تفسيرا

 لهذا األمروتعر 
ً
 .اء الدين في مجالي العقل والنقلحيفلسفة إإلى  ض الباحث توضيحا

الم( الحسيناإلمام  الدينية وآثارها السلبية واإليجابية في عصرثم قام بتوضيح االعتقادات  إلى  ، وأشار)عليه السَّ

 .الناس ،املخلصون ، لقائداحياء الدين وهي: ثالثة التي تعد الحجر األساس في إالعناصر ال

الم(الحسين اإلمام  وذكر أهم أهداف ء نشاإ، اإلسالمية باألمر باملعروف والنهي عن املنكرمة صالح األ إ وهي: )عليه السَّ

 حياء الكتاب والسنة.وإ ،الحكومة اإلسالمية

 شناس ی فرهنگ سیاس ی عاشورا  تحت عنوان: آسیب -32

 بقلم: مصطفی جعفرپیشه فرد

ن دراسة ، ويرى الباحث أالثقافة الحسينيةإلى  تحليل املشاكل واالنحرافات التي دخلتإلى  الكاتب يتعرض

، العزاءريخ وجود مراسيم ة وتاوتحليل هذه املشاكل واالنحرافات منوطة بالتعرف على املؤسس للثقافة الحسيني

الم( أن أهل البيتوذكر  ثم قام بدراسة املشاكل  ،هم املؤسس للثقافة الحسينية ومجالس العزاء )عليهم السَّ

 افية الحسينية وإعطاء العالج املناسب لها.والتحريفات في الثق
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 بررس ی علت عدم حضور سلیمان بن صرد در کربال تحت عنوان: -33

 بقلم: عبدالرضا عرب ابوزیدآبادی

صحاب وهو من األ، مان بن صرد الخزاعي الذي هو من كبار قادة الشيعة في العراقيحياة سلإلى  الكاتب يتعرض

 
ُ
 الخ
َّ
مام واإل  علياإلمام  ألحداث السياسية وال سيما حروبوكانت له مشاركات في أغلب ا ،الم()عليهم السَّ  ئمةص لأل ل

الم( ما)عليه الحسن  الحسيناإلمام  ولكنه لم يحضر في واقعة كربالء بالرغم من علمه بمجيء ،ريخ مض يء، ولديه تاالسَّ

الم(  مان بن صرد الخزاعي ويقوم بدراستها.يس للتعرف على أسباب عدم حضور سلفهذا املقال مكرَّ  ،)عليه السَّ

الم( شناختی جامعه اسالمى عصر امام حسينتحت عنوان: بررس ی جامعه  -34  )عليه السَّ

 واسعى بقلم: سید عليرضا

م( كرمالنبي األ رحلة
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
ن عذلك التغيير الذي أسفر  ،مة اإلسالميةهي بداية تغيير عظيم في األ  )صل

الم( مقتل حفيده الحسين  ْن أاإلسالم  اللمة التي بنت هويتها ووجودها من خبشكل مؤسف، فكيف جاز لأل  )عليه السَّ

وقام الكاتب من خالل نظرة تحليلية تاريخية للمجتمع آنذاك  !تشارك في حادثة عجيبة وجريمة تاريخية عظيمة؟

 لإلجابة على هذا السؤال.

 شورا ای از واقعة عااسطوره - قرائت حماس یو  تحت عنوان: جریان شناس ی تاریخی رویکرد -35

 بقلم: محسن رنجبر

هم املناهج الدراسية لواقعة عاشوراء هو املنهج ن من أللتيار املعرفي التاريخي، وأاملقال هو عبارة عن دراسة 

الدراس ي للملحمة في الحقبة الزمنية من العصر الصفوي حتی وقعة املشروطة مع التأكيد على املقاتل، وعلى هذا 

سطورة والعالقة بينهما بتوضيح تاريخ هذين املنهجين ن اصطالحي امللحمة واأل يبي ْن يقوم الباحث بعد أساس األ 

 وانتشار هذا املنهج. خر املطاف بدراسة وتحليل مواصفات وعوامل ظهور ض في آوالدراستين، ويتعر 

 قسمت اول  -تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر و  نویس ی تحت عنوان: سيری در مقتل -36

 محسن رنجبربقلم: 

 :املصنفات املرتبطة بتاريخ عاشوراء من البداية حتی العصر الحاضر، في مرحلتينباملقال يتحدث عن التعريف 

 :تحتوي على مبحثين :األولى

 .إعطاء فهرست عن املقاتل من البداية حتی القرن السابع :املبحث األول 

 .تم تبيين املصادر املوجودة في تاريخ عاشوراء حتی القرن السابع :املبحث الثاني

 على مبحثين: ، واشتملتتعلق ببيان املقاتل من القرن الثامن حتی القرن الرابع عشرت الثانية:

 .هم املصادر من القرن الثامن وحتی العصر الحاضرأمة حول يتحدث فيه بعد املقد :ل املبحث األو 

 هم املؤلفات في القرون املعاصرة التي لها تأثير في وجود بعض التحريفات.أ :املبحث الثاني

 تمأ وبسبب
ً
يتعلق باملرحلة منه القسم األول والقسم الثاني  قسامثة أثالإلى  تقسيمه ن هذا املقال طويل نسبيا

 والقسم الثالث يتعلق باملرحلة الثانية. ،بكال مبحثيها األولى
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 تحت عنوان: عزادارى در عصر قاجار -37

 بقلم: رضا رمضان نرگس ی

يم في وذكر كيفية إقامة املراس ،نبذة تاريخية حول العزاء في العصر القاجاري إلى  الباحث في هذا املقال تعرض

تجاه العزاء وكلمات  وجهات نظر أصحاب املناصب العليا األجانبإلى  ضكما تعر ، عهد امللك ناصر الدين شاه

 جانب تجاه شهر محرم في العصر القاجاري.السائحين األ 

الم(تحت عنوان: عوامل شکست قیام مسلم بن عقیل  -38  در کوفه )عليه السَّ

 بقلم: ابوالفضل هادی منش

الم( فشل ثورة مسلم بن عقيلإلى  تاألسباب التي أدإلى  الكاتب تعرض  ن، ويعتقد الكاتب أفي الكوفة )عليه السَّ

الكوفة وبث الرعب والخوف بين الناس من العوامل األساسية إلى  ء عبيد هللا بن زيادموية ومجيوجود الجواسيس األ 

الم( في فشل ثورة مسلم بن عقيل  .)عليه السَّ

 عنوان: فلسفه عزاداری تحت  -39

 بقلم: غير موجود

رضية املناسبة لسفة الشعائر الدينية ودوافعها وإلى تاريخ هذه الشعائر واأل فإلى  الباحث في هذا املقال يتعرض

 ،حياء الدينة هي عبارة عن إن أسباب العزاء والشعائر الحسيني، ويرى الكاتب ألالستفادة من هذه الشعائر

دور العزاء إلى  أشاروقد ثمار الشعائر الحسينية ونتائجها على الصعيد االجتماعي والسياس ي، إلى  ض الباحثوتعر 

 في العصر الحاضر.

 خوانى به روایت تاج واعظ تحت عنوان: مجالس روضه -40

 بقلم: محمود طاهر احمدى

إلى  ض املقالوقد تعر  ،حد الخطباء املعروفيناة املعراج من تأليف أالتاج ومرق املقال هو دراسة لكتاب درة

 التعريف بآراء وأفكار صاحب الكتاب وإعطاء صورة عامة عن مجالس العزاء.

 تحت عنوان: مسئله آب در کربال -41

برى 
َ
 بقلم: اصغر فروغى ا

 بني أ نأ وذكر ،لة املاء في كربالءمسأإلى  الباحث تعرض
ً
  مية اعتبروا املاء سالحا

ً
يهم )علأهل البيت  ضد عسكريا

 .من املخالفين لهذه الفكرةالم( )عليهم السَّ  هل البيتوأ أمير املؤمنين نبالرغم من أالم( السَّ 

الم( الحسيناإلمام  هداف منع املاء عنأإلى تعرض كما  الم(الحسين اإلمام  ، وذكر محاوالت)عليه السَّ  )عليه السَّ

 على املاء. للحصول 
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 خوارزمى مقتل الحسينتحت عنوان: معرفى و بررس ی  -42

 بقلم: غير موجود

 :يشتمل هذا املقال على بحثين

 .ساتذته ومؤلفاتهصية الخوارزمي ومنزلته العلمية وأعن شخ ث فيهيتحد األول:

 .عثمقتل الخوارزمي ومقارنته مع مقتل أبي مخنف وكتاب الفتوح البن أيقوم فيه بدراسة م :الثاني

 وجه االشتراك.في هذه املقارنة أوجه االفتراق وأوقد ذكر 

 التاريخ والسيرة، الرد على الشبهات، وغيرها.محتوى املوقع: الدين والعقيدة، التربية اإلسالمية، العلوم اإلسالمية، 

 در کربالالم( )عليهم السَّ تحت عنوان: اسرای غير از خاندان اهل بیت  -1

 : غير موجودبقلم

 أمثال: ،الم()عليهم السَّ أشار في البحث إلى بعض الذين تم أسرهم في يوم عاشوراء من غير أهل البيت 

 عقبة بن سمعان. 

  موقع بن ثمامة صیداوي. 

 نافع بن هالل جملي. 

 سرار بن منعم بن أبي عمير نهمي. 

  و، فضةأم عمر. 

  .أم وهب 

الم( تحت عنوان: شناخت اجمالی امام حسين -2  )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

الم( بشكل مختصر حياة اإلمام الحسينتناول الكاتب   الجملك، قبل إمامته ، ثم ذكر الحروب التي خاضها)عليه السَّ

 وغيرها. صفينو 

 تحت عنوان: وقايعى كه بعد از واقعه عاشورا براى اسرا از كربال تا مدينه اتفاق افتاد -3

 : غير موجودبقلم

 ن الكاتب األحداث والوقائع التي جرت على أسرى كربالء بعد واقعة عاشوراء من كربالء إلى املدينة.بيَّ 
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الم( تحت عنوان: نقد وبررس ي نگرش منابع تاريخي اهل سنت به قضاياى كربالوشهادت امام حسين -4   )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

الم( ض الكاتب إلى مسألة أهداف اإلمام الحسينتعرَّ  ، من خروجه على يزيد، وَمن هو املقصر في هذه )عليه السَّ

 :موقفينالقضية؟ ودرسها من وجهة نظر أهل السنة، وذكر أن موقف أهل السنة تجاه هذه القضية على 

الموهم األقلية يسعون لتبرئة يزيد ويحاولون إلقاء املسؤولية والتقصير على اإلمام الحسين  األول: وأن  ()عليه السَّ

 .قديمةأكثر هذه املصادر 

 حيث يرون أن يزيد هو املقصر ويدافعون بشكل كامل عن  وهو ألكثر مؤرخي الثاني:
ً
 وحديثا

ً
أهل السنة قديما

الم( ثورة اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

خربگزاری

 املوقع: أخبار، مراجع وعلماء، الحوزة العلمية، مقاالت، تقارير، وغيرها. محتوى 

 در تبیين قیام عاشورا (المسَّ عليها ال) تحت عنوان: شکوه رسالت حضرت زینب -1

 : غير موجودبقلم

  الشيخنشر موقع مكتب 
ً
في تبيين ثورة الم( )عليها السَّ بشأن عظمة رسالة السيدة زينب  املكارم الشيرازي بحثا

 ية: هم ما جاء في هذا البحث هو األمور التالأعاشوراء من وجهة نظره، 

  .أهمية التأمل في أسباب خلود النهضة الحسينية 

  هي السبيل األساس ي لتبيين ثورة عاشوراء. الم()عليها السَّ  كلمات وخطب السيدة زينب 

  لعظمة العزة الحسينيةفي الكوفة مثال  الم()عليها السَّ خطبة السيدة زينب. 

  الم()عليها السَّ الرؤية الجميلة لعاشوراء تمثل القمة في عظمة رسالة السيدة زينب. 

  في مجلس يزيد. الم()عليها السَّ الخطبة التاريخية القامعة للسيدة زينب 

  الم()عليها السَّ الصمود واملقاومة هي رمز رسالة السيدة زينب. 

الم( معروف در قیام سید الشهداتحت عنوان: نقش امر به  -2  هللا صافی گلپایگانیاز نگاه آیت )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

مر باملعروف والنهي عن األ  بعاد املختلفة لنهضة عاشوراء ال سيما دور صافي الكلبايكاني بتحليل األ الشيخقام 

 :املنكر في هذه الثورة وتعرض إلى عدة محاور 

)عليه  مام الحسينخطبة اإل  الثاني:، مر باملعروف والنهي عن املنكرنسان ومنزلته في تأثير اإل دور شأن اإل :األول 

الم(  الالمباالة بالدين. :الرابع املنكر،مر باملعروف والنهي عن صالح األمور منوط بأداء وظيفة األ  الثالث:، في منی السَّ
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 گرایی اصل کلیدی در عزاداری عاشوراتحت عنوان: وحدت-3

 : غير موجودبقلم

هم املسائل التي ينبغي مراعاتها في العزاء وهي عبارة عن أمكارم الشيرازي على  الشيخإلى تأكيد  ض الكاتبتعرَّ 

: التالية:األمور 
ً
:  ،اإلخالص في العمل اوال

ً
:  ،اكل املجتمع منوط بالعزاء الهادفرفع مشثانيا

ً
ضرورة استمرارية ثالثا

:  ،العزاء
ً
الم( ها املعصومينالطريقة التي سنَّ رابعا : ،)عليهم السَّ

ً
: ،تضمين العزاء بإباء الذلة خامسا

ً
االبتعاد عن  سادسا

: ،الخرافات
ً
:، ألساس ي في عزاء عاشوراءاملبدأ االوحدة هي  سابعا

ً
 ضرورة التخطيط الستراتيجية العزاء. ثامنا

 : األخبار، املقاالت، التقرير املصور، املكتبة، القاموس الثقافي، وغيرها.محتوى املوقع

الم( تحت عنوان: امام حسين -1 م( پیامبر اسالمنمونه ای از رحمت  )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 )صل

 بقلم: مهدی کریم زاد

الم(بحث الكاتب أن اإلمام الحسين  كيف يكون سفينة نجاة للناس ورحمة للناس، وذكر وصيته ملحمد  )عليه السَّ

 إنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جديبن حنفية 
ً
 وال ظاملا

ً
 وال مفسدا

ً
 وال بطرا

ً
مر آأريد أن  ،إني لهم أخرج أشرا

 .سيرة جدي وأبيبعن املنكر وأسير  یباملعروف وأنه

الم(تحت عنوان: اولين گفتگوی ُحر با امام حسين  -2  به روایت عالمه عسکری  )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

)عليه للسيد العسكري ينقل الحوار الذي جرى بين اإلمام الحسين  معالم املدرستيناملقال مستل من كتاب 

الم(  مع الحر في يوم عاشوراء. السَّ

 شهدای كربالتحت عنوان: به خاكسپاری  -3

 بقلم: مهری هدهدی

الم(ن الكاتب دور قبيلة بني أسد واإلمام السجاد بيَّ  في دفن شهداء كربالء بعد ثالثة أيام من يوم  )عليه السَّ

 استشهادهم.
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 تحت عنوان: جز زیبایی چيزی ندیدم -4

 : غير موجودبقلم

 ما بين املقال معنی وعبارة 
ً
 . الم()عليها السَّ للسيدة زينب  رأيت إال جميال

الم( تحت عنوان: جستاری درباره کنیه ها ولقب های حضرت عباس -5  )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

الم(ذكر املقال كنی العباس  ر الفرجة، ثم ذك البدویة، أبو ، مثل: أبوالفضل، أبو القربة، أبو القاسم، ابن)عليه السَّ

ألقابه: قمر بني هاشم، باب الحوائج، باب الحسين، سقا، کبش الکتیبة، حامی الظعینة، فادی، ضیغم، ظهر الوالیة، 

 ُمؤثر، طیار، أكبر، ساقي، واقي، مواس ي، صديق، بطل، صابر، مجاهد، حامي، أطلس، حامل اللواء، ناصر.

 ُحسن معاشرت -تحت عنوان: درسهای عاشورا  -6

 : غير موجودبقلم

الم(ذكر الكاتب في املقال بعض اآلداب االجتماعية لإلمام الحسين   وحسن معاشرته مع اآلخرين.  )عليه السَّ

 عبادت –تحت عنوان: درسهای عاشورا  -7

 : غير موجودبقلم

الم(تناول الكاتب عبادة اإلمام الحسين   وتضرعه إلى هللا.  )عليه السَّ

 معرفت -تحت عنوان: درسهای عاشورا  -8

 : غير موجودبقلم

الم(تناول الكاتب علم اإلمام الحسين   في األمور الدينية والغيبية. )عليه السَّ

الم()عليها  تحت عنوان: زینب کبری  -9  پیام آور عاشورا السَّ

 هبقلم: نصرت رضائي

الم(ودورها في تخليد ثورة اإلمام الحسين  شخصية السيدة زينب تناولت الكاتبة  في أذهان الناس. )عليه السَّ

الم( تحت عنوان: نقش امر به معروف در قیام سیدالشهداء -10  )عليه السَّ

 بقلم: الشيخ صافي الكلبايكاني

الم( تناول الشيخ الصافي األبعاد واملجاالت املختلفة لثورة اإلمام الحسين وف ، وبحث في دور األمر باملعر )عليه السَّ

الم()عليه  والنهي عن املنكر في ثورة اإلمام الحسين  .السَّ
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الم( دادن به سیدالشهدا زیاد به عمر سعد برای مهلت تحت عنوان: نهیب ابن -11  )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

للسيد مرتض ی العسكري يذكر فيه رسالة ابن زياد لعمر بن سعد  معالم املدرستيناملقال مستل من كتاب 

الم(بقتل اإلمام الحسين   وعدم إمهاله إذا لم يبايع يزيد. )عليه السَّ

الم(تحت عنوان: آیا اباعبدهللا  -12  حجش را نیمه تمام گذاشت؟ )عليه السَّ

 بقلم: محمد شمس

 أشار الباحث إلى شبهة طرحت 
ً
الم(في الشبكات االجتماعية وهي أن اإلمام الحسين مؤخرا ترك الحج  )عليه السَّ

 على نفسه
ً
 حفاظا

ً
الم(ومن هنا يمكننا أن نقتدي باإلمام  ،الواجب ناقصا ونترك الحج الذي يديره آل سعود  )عليه السَّ

 على أنفسنا؟ وأجاب عل
ً
 ى هذه الشبهة بعدة أجوبة.وهم يزيد هذا العصر حفاظا

 تحت عنوان: حضور ایرانیان در حماسه عاشورا -13

 : غير موجودبقلم

تعرض الكاتب في هذا املقال إلى دور اإليرانيين في ملحمة كربالء، وذكر أربع مالحظات من باب املقدمة تحدث 

ر، ثم تأثير على مقدار مشاركة اإليرانيين في واقعة كربالء وفي ثورة املختا فيها حول العوامل واألسباب التي كانت لها

 ذكر عدة شخصيات في واقعة عاشوراء ممن يحتمل أنهم إيرانيون.

 تحت عنوان: عاشورا ونگاه ها -14

 : غير موجودبقلم

الم(أشار الباحث في هذا املقال إلى اآلراء املطروحة بشأن دواعي ومحفزات ثورة اإلمام الحسين   .وأسبابها )عليه السَّ

 تحت عنوان: فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام -15

 بقلم: غير موجود

الم()علاإلمام الحسين  -يتحدث الكاتب حول إرسال رؤوس الشهداء  إلى الشام، ويتعرض إلى  - وأصحابه يه السَّ

 .األحداث والوقائع التي جرت على قافلة السبايا التي تحمل الرؤوس إلى الشام

 قسمت سوم -تحت عنوان: کربال والگوهای رفتاری  -16

 بقلم: حجت هللا بیات

السلبية فذكر أن يزيد بن معاوية نموذج لألمراء الفاسدين، وعبد هللا بن حر ض الكاتب إلى النماذج السلوكية تعرَّ 

هللا بن الزبير  الجعفي وعمر بن قيس املشرقي نموذج للمتحججين، ومروان بن الحكم نموذج ألعوان الظاملين، وأما عبد

 فهو نموذج لطالب الرئاسة، وأن عمر بن سعد نموذج لطالب الدنيا.



 هـ1437 محرم الحرامشهر   ........................................................................................................................................................................................................  73

الم( سر مبارک امام حسين تحت عنوان: محل دفن -17  )عليه السَّ

 بقلم: محسن رنجبر

الم( ض الباحث في هذا املقال إلى موضوع دفن رأس اإلمام الحسينتعرَّ  ، وذكر أن املؤرخين من الفريقين )عليه السَّ

 ح القول األول منها.ورجَّ  ،وآرائهم، وطرح ستة أقوالض إلى أقوالهم اختلفوا في مدفن الرأس الشريف، وتعرَّ 

 تحت عنوان: مراسم عاشورا در جهان اسالم -18

 : غير موجودبقلم

ة فذكر إقام ،ض الباحث في هذا املقال إلى إقامة العزاء واملجالس في العالم اإلسالمي من الناحية التاريخيةتعرَّ 

ة وأشار إلى إقام ن في حفظ وإحياء العزاء الحسينيالعزاء واملجالس في العراق والعالم العربي، وذكر دور اإليرانيي

 .ا وراء النهرمراسيم العزاء في دول م

ض تعرَّ كما ض إلى العزاء في شبه القارة الهندية، وذكر مراسيم العزاء الحسيني في تركيا وأسيا الصغرى، وتعرَّ 

 للعزاء الحسيني في جنوب شرق أسيا.

 تحت عنوان: نجوا با عاشورا -19

 : غير موجودبقلم

ن املقال مناجاة مع عاشوراء، وقام الكاتب بالتعبير عن أحاسيسه ومشاعره بأسلوب طغت عليه الجنبة تضمَّ 

واصل حديثه بأسلوب قصص ي، أشار من  األدبية بشكل واضح، فتارة يعتمد على أسلوب الحوار مع عاشوراء، وأخرى 

 خالل تلك األساليب إلى أهم مبادئ القضية الحسينية ومعاييرها األصيلة وأهدافها السامية.

 تحت عنوان: نذری دادن بت پرست هندو -20

 : غير موجودبقلم

للشيخ محمد تقي البهجة، حيث  رحمة واسعةض الكاتب في هذا املقال إلى نقل قصة من كتاب يتعرَّ 

روبية  100د يصرف وذكر فيها كرامة لشخص وثني من الهن جموعة من أقوال الشيخ ومحاضراتهيشتمل على م

 .ملجالس العزاء

فقال  ،تعرض لحادث املاكنة التي أخذت بثيابه لتقطع أعضاءه جاء شخص وأخرجه من هذا املأزق كما 

 الوثني له: من أنت؟ 

 روبية، وذكر أن هذا اإلنفاق يخفف من عقاب الوثني. 100الذي تنفق لعزائه فقال: ذلك 
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خربگزاری

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

 عاشوراتحت عنوان: آموزه ها ومولفه های اخالقی در نهضت 

 : غير موجودبقلم

 
ً
راء أفي ذلك على  املقال يتعرض إلى التعاليم األخالقية ومعطيات نهضة عاشوراء في الجانب األخالقي معتمدا

التعاليم األخالقية ثم ذكر نماذج من . ثارهاآخالق و مكارم الشيرازي وذكر نبذة مختصرة عن مفهوم األ  الشيخوأفكار 

 .والفداء يثار والتضحيةخرين واإل لنهضة عاشوراء كالعاطفة واملحبة والوفاء وشكر اآل 

 

 ، وغيرها.الم()عليهم السَّ أخبار، مقاالت، تحقيقات، تاريخ األئمة  املوقع: محتوى 

 تحت عنوان: اسالم، زنده به عاشورا  -1

 : غير موجودبقلم

املقال ينقل بعض العبر املستفادة من كلمات السيد الخامنئي في قضية عاشوراء والدروس املستفادة منها، 

 على خطورة رجوع األمة اإلسالمية القهقرى في حال ترك خط الحسين 
ً
الم( مركزا  أو الغفلة عنه.)عليه السَّ

 نيام البن هتحت عنوان: فاطم -2

 بقلم: محمد عابدی

الم(ونسبها ومواقفها تجاه الحسين الم( )عليها السَّ املقال تناول سيرة وحياة أم البنين  . )عليه السَّ
ً
 خصوصا

الم(تحت عنوان: بصيرت آفرینی در کالم امام حسين  -3  1-12 )عليه السَّ

 محمد رضا حداد بور جهرميبقلم: 

الم( بصيرت آفرینی در کالم امام حسينملقاالت مستلة من كتاب ا مجموعة من وهو عبارة عن شرح  )عليه السَّ

الم(وتوضيح لخطبة اإلمام الحسين  التي ألقاها في منی على جماعة من الشخصيات الدينية والسياسية، وتم  )عليه السَّ

 التالية:التركيز فيها على املحاور 



 هـ1437 محرم الحرامشهر   ........................................................................................................................................................................................................  75

   الم(اهتمام اإلمام الحسين  بالشخصيات الدينية وأهل العلم واجتماعه بهم وتبيين الرسالة لهم. )عليه السَّ

  .أهمية تشخيص الحق من الباطل وإبالغه إلى اآلخرين والعمل به واتباعه 

   الم(التأكيد على والية أمير املؤمنين  وذكر البراهين والحجج على ذلك. )عليه السَّ

  .أخذ العبرة من العاقبة السيئة لعلماء اليهود الذين تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  .املنصب االجتماعي للعلماء ومنزلتهم الخطيرة 

  .القرآن الكريم واملنزلة الحقيقية ألهل العلم 

  الم( مميزات العلماء عند اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

  املنكر.األمر باملعروف والنهي عن 

  .على دينه إذا كان يحمل هموم الدين وآالمه 
ً
 هموم وآالم التدين، فإنه إنما يصبح اإلنسان محافظا

الم(یمای امام حسين س -تحت عنوان: آیات مرتبط با رخدادها  -4  3-1از نگاه قرآن  )عليه السَّ

 بقلم: محمد اسماعیل نوری زنجانی

الم( ن الكاتب اآليات القرآنية املرتبطة باإلمام الحسين بيَّ  اآليات التي تشير إلى فضائل أهل البيت  في ثالثة أقسام:)عليه السَّ

الم( اآليات التي تتعلق باإلمام الحسين ، الم()عليهما السَّ  الحسنين اآليات التي تشير إلى فضائل ، الم()عليهم السَّ   خاصة.)عليه السَّ

 ت، أخبار، مرئيات، صوتيات، وغيرها.امقاالت، استفتاء املوقع: محتوى 

الم( تحت عنوان: أخالق وسيره امام حسين -1  )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

الم(ذكر املقال نبذة من أخالق وسيرة اإلمام الحسين  الشخصية والعامة، من قبيل تواضعه ومساعدته  )عليه السَّ

 وغير ذلك من الخصال الحميدة وكرائم األخالق. ،للمستضعفين

الم(تحت عنوان: امام حسين  -2  در قرآن )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

الم( ن املقال اآليات املفسرة واملؤولة في اإلمام الحسينبيَّ  وبعضهم إلى  128أوصلها البعض إلى  ،وهي كثيرة )عليه السَّ

  -آية، باالستناد  250
ً
في بعضها إلى الروايات التي توضح تفسير أو تأويل اآليات، وذكر السبب في عدم ورود  -طبعا

الم(اسم اإلمام الحسين   صراحة في القرآن. )عليه السَّ
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الم(تحت عنوان: در عزاداری حضرت سیدالشهداء  -3  افراط معنا ندارد )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

 .الم()عليه السَّ من الشيخ وحيد الخراساني في إقامة عزاء اإلمام الحسين  ل بعض بيانات وتوجيهات للمبلغينن املقابيَّ 

 تحت عنوان: روز عاشورا چگونه گذشت؟ -4

 : غير موجودبقلم

 ن املقال األحداث التي جرت في يوم عاشوراء من أوله إلى آخره في مقطعين، األول: قبل شهادة اإلمام الحسينبيَّ 

الم()عليه  الم( ، والثاني: بعد استشهادهالسَّ  .)عليه السَّ

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

الم(تحت عنوان: برتری زیارت سیدالشهدا  -1  بر حج )عليه السَّ

 بقلم: سید امير حسين ميرزایی

رفع وإزالة ، التأثيرات الدنيوية للحج والعمرةبعض ، معرفة الحج وفضائل الحجتناول الكاتب املحاور التالية: 

ى هللا عليه وآله أفضلية زيارة الرسول ، تغناء وعدم االعتماد على اآلخرينالصحة البدنية واالس، الفقر وكثرة الرزق
َّ
)صل

م(
َّ
الم(أفضلية زيارة سيد الشهداء ، على الحج الم()عليهم السَّ وأهل بيته  وسل  على الحج. )عليه السَّ

الم(تحت عنوان: چه مدارکی در به شهادت رساندن سیدالشهداء  -2  با لبان تشنه وجود دارد؟ )عليه السَّ

 موجود: غير بقلم

الم( ن املقال الوثائق التي تتحدث عن استشهاد وقتل اإلمام الحسين بيَّ  اإلمام ما روي عن  :وهو عطشان، منها)عليه السَّ

الم(السجاد   للسباع والوحوش: أنه قال )عليه السَّ
ً
عبيدهللا بن زياد إلى  رسالة، و وقد منع أبي من املاء الذی کان مطلقا

الم( لسان اإلمام الحسين  علىما جاء ، عمر بن سعد  يوم عاشوراء مع جيش عمر بن سعد. وأصحابه في)عليه السَّ

 الم(السَّ  ا)عليهتحت عنوان: سه مقبره منتسب به حضرت زینب  -3

 بقلم: مرضیه محمد زاده

البحث فيما األخير،  الم()عليها السَّ سفر السيدة زينب ، الم()عليها السَّ مزار السيدة زينب تناولت الكاتبة املحاور التالية: 

 الم()عليها السَّ البحث فيما نقل عن سفر السيدة زينب ، إلى الشامو  إلى مصر الم()عليها السَّ نقل عن سفر السيدة زينب 

 النتيجة.، غير معلوم الم()عليها السَّ قبر السيدة زينب ، إلى املدينة
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الم(تحت عنوان: تفاوت حرکت امام حسين  -4  با افراط گرایی وتندروی به نام دین )عليه السَّ

 بقلم: رسول جعفریان

في مواجهة الم( السَّ )عليهم ض الكاتب إلى عوامل التطرف الديني وأسبابه، ثم قام باستكشاف طريقة األئمة تعرَّ 

ض للفرق ، وتعرَّ الم()عليهم السَّ وذكر بعض النماذج التاريخية ملواجهة التطرف من قبل أهل البيت ، التطرف الديني

الم(بين ثورة اإلمام الحسين   والتيارات املتطرفة. )عليه السَّ

 تحت عنوان: روضه خوانی از نگاه دیگر -5

 بازرگانبقلم: مهدی 

والتي تصدر عادة من جملة من الشباب الم( )عليهم السَّ تناول الباحث النظرة املخالفة إلقامة العزاء على أهل البيت 

الذي يدعي التحضر، حيث ينظرون إلى العزاء بنظرة السخرية والتخلف، فهل يحق ملثل هؤالء هذا الكالم بشأن 

 تتناسب مع أفكارهم. العزاء؟ حاول الكاتب أْن يجيب هؤالء بأجوبة

 الشیعة، تفسير القرآن، األدعیة، غيرها. العقائد، رفع الشبهات، املقاالت، علماء محتوى املوقع:

 تحت عنوان: حر بن یزید ریاحی علیه الرحمه -1

 : غير موجودبقلم

ونشأته ونسبه وحياته بين قومه وكيفية  )رضوان هللا عليه( تحدث الكاتب عن السيرة الذاتية للحر بن يزيد الرياحي

الم(خروجه إلى حرب اإلمام الحسين   وكيفية حصوله على هذه املنزلة العظيمة وحسن العاقبة. )عليه السَّ

 تحت عنوان: مباهله بریر بن خضير در کربال با یزید بن معقل -2

 : غير موجودبقلم

وبعض مواقفه في كربالء،  )رضوان هللا عليه( أشار الباحث في هذا املقال إلى سيرة الصحابي الجليل برير بن خضير

 :ض إلىتعرَّ و 

  معنی املباهلة وبعض أحكامها. 

 مع يزيد بن معقل التي حصلت يوم العاشر من املحرم في كربالء. تهمباهل 
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 ، القرآن، الحديث، العقائد، الثقافة، أدعية وزيارات، وغيرها.الم()عليهم السَّ محتوى املوقع: أهل البيت 

الم(تحت عنوان: عاشورا وامام حسين  -1  شیعه ىاز دیدگاه علما )عليه السَّ

 بقلم: محمدرضا حیدریان

، الشيخ مرتض ی املطهري، د محسن األمينن الكاتب وجهة نظر مجموعة من علماء الشيعة، أمثال: السيبيَّ 

، حول اإلمام الحسين ، وغيرهمطاووس، الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، الشيخ صافي الكلبايكانيالسيد ابن 

الم( قوله بعد بحثه في قضية عاشوراء: إنه لم يكن أمام اإلمام  السيد محسن األمين فعن وقضية عاشوراء )عليه السَّ

الم(الحسين   م وإسقاط الحكم األموي.خيار غير الثورة والشهادة للحفاظ على اإلسال  )عليه السَّ

الم(از امام حسين  رهبر هندتحت عنوان: الگوگيری گاندی  -2  )عليه السَّ



 بقلم: محمدرضا حیدریان

الم()عليه  تناول الكاتب في بداية املقال سيرة غاندي، ثم ذكر بعض مقوالته حول اإلمام الحسين ن أنه بيَّ ، و السَّ

 هند.الكيف كان يتأس ی به لقيادة 

 تحت عنوان: امام خمینی واحیای نگرش سیاس ی به عاشورا -3

 بقلم: محمدرضا حیدریان

في الثورة اإلسالمية تناول الكاتب في بداية املقال السياسة وعالقة السياسة بالدين، ثم بين دور واقعة عاشوراء 

)عليه  في إيران، وبين أن من أسباب انتصار الثورة اإلسالمية بقيادة السيد الخميني هو التأس ي باإلمام الحسين

الم(  تأثير البكاء على املجتمع. ، و السَّ
ً
 تناول أيضا

الم(تحت عنوان: سيره قرآنی امام حسين  -4   )عليه السَّ

 بقلم: سید مهدی موسوی 

الم( ذكر املعد اآليات القرآنية التي ترتبط باإلمام الحسين  ، وبين لنا سيرته القرآنية:)عليه السَّ

  :األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ْعُروِف
َ ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
ْيِر َوَيأ

َ
خ
ْ
ى ال

َ
 َيْدُعوَن ِإل

ٌ
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
نك ن ّمِ

ُ
َتك

ْ
ِر َول

َ
نك

ُ ْ
َوَيْنَهْوَن َعِن امل

ْفِلُحوَن 
ُ ْ
ـِئَك ُهُم امل

َ
ْول
ُ
 104: آل عمران َوأ

الم(قال اإلمام الحسين  ِب اإلصالح في أمِة َجد: )عليه السَّ
َ
ل
َ
َرْجُت ِلط

َ
ما خ

َ
عروف َوأنهی عِن أمحمد  يِان

َ
ريُد أن آُمَر ِبامل

نكر...
ُ
 .امل

   :التضحية واإليثار 
ً
ِسيرا

َ
 َوأ

ً
 َوَيِتيما

ً
ِه ِمْسِكينا ى ُحّبِ

َ
َعاَم َعل

َّ
ِعُموَن الط

ْ
ِ * َوُيط

َّ
ْم ِلَوْجِه اَّلل

ُ
ِعُمك

ْ
ط
ُ
َما ن  .9-8: اإلنسان ِإنَّ
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  :التوكل ُُهَو َحْسُبه
َ
ِ ف

َّ
ى اَّلل

َ
ْل َعل

َّ
ِل ا 3: الطالق َوَمن َيَتَوك

َّ
َيَتَوك

ْ
ل
َ
ِ ف

ّ
ى اَّلل

َ
وَن َوَعل

ُ
ل ِ
ّ
َتَوك

ُ ْ
 .12: إبراهيم مل

  تالوة القرآن : ـِئَك ُيْؤِمُنو
َ
ْول
ُ
َوِتِه أ

َ
ُه َحقَّ ِتال

َ
ون

ُ
ِكَتاَب َيْتل

ْ
ْيَناُهُم ال

َ
ِذيَن آت

َّ
 .121: البقرة َن ِبِه ال

   :العمل هلل ْؤِمُنوَن
ُ ْ
ُه َوامل

ُ
ْم َوَرُسول

ُ
ك
َ
ُ َعَمل

ّ
َسَيَرى اَّلل

َ
 ف
ْ
وا

ُ
ِل اْعَمل

ُ
 .105: التوبة َوق

   :الخوف من هللا ِذيَن
َّ
 إِ ال

ً
َحدا

َ
ْوَن أ

َ
ش

ْ
 َيخ

َ
ُه َوال

َ
ْون

َ
ش

ْ
ِ َوَيخ

َّ
ِت اَّلل

َ
وَن ِرَساال

ُ
غ ِ
ّ
َ ُيَبل

َّ
 اَّلل

َّ
 .39: األحزاب ال

   :الصبر والتسليم ِة
َ
ال ْبِر َوالصَّ  ِبالصَّ

ْ
 اْسَتِعيُنوا

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َها ال يُّ

َ
ِلَك ِمْن  153: البقرة َيا أ

َ
ِإنَّ ذ

َ
 ف
ْ
ُقوا تَّ

َ
 َوت

ْ
ْصِبُروا

َ
َوِإن ت

ُمورِ 
ُ
 .186: آل عمران َعْزِم األ

   :العبادة ِلَيْعُبُدوِن 
َّ

نَس ِإال ِ
ْ

ِجنَّ َواإل
ْ
ْقُت ال

َ
ل
َ
  .56: الذاريات َوَما خ

  العزة ومحاربة الذل:  
ً
 َجِميعا

ُ
ة ِعزَّ

ْ
ِه ال

َّ
ِلل
َ
 ف

َ
ة ِعزَّ

ْ
اَن ُيِريُد ال

َ
رْ  10: فاطر َمن ك

َ
ن ت

َ
َصاَرى َول  النَّ

َ
َيُهوُد َوال

ْ
ی َعنَك ال  ض َ

َتُهْم 
َّ
ِبَع ِمل

َّ
ت
َ
ی ت  .120: البقرة َحتَّ

الم(تحت عنوان: حسين  -5  نظرات متفکران درباره واقعه عاشورا -یعنی زیبایی وآزادگی  )عليه السَّ

 بقلم: محمدرضا حیدریان

هانيبلت، جورج جرداق، ونستان، عباس محمود العقاد، ماربين، أمثال: ذكر كاتب املقال أقوال بعض املفكرين 

 حول عظمة واقعة عاشوراء وأبطالها. ،عالئلی، طه حسين

الم(تحت عنوان: عاشورا وامام حسين  -6  در کالم امام خمینی )عليه السَّ

 بقلم: محمدرضا حیدریان

الم(ذكر الكاتب مقوالت وكلمات السيد الخميني حول اإلمام الحسين  وعاشوراء، منها: كلماته حول  )عليه السَّ

الم( الدافع والعامل الرئيس ي في ثورة اإلمام الحسين، معطيات ومكاسب واقعة عاشوراء ، الطرق املؤدية إلى )عليه السَّ

الم(حفظ اإلسالم، دروس وتعاليم اإلمام الحسين   للشعوب. )عليه السَّ

الم( نظرات اندیشمندان جهان در موردامام حسين -تحت عنوان: همه لب به اعتراف می گشایند  -7  )عليه السَّ

 بقلم: محمدرضا حیدریان

الم(ذكر الكاتب وجهة نظر املفكرين في العالم حول اإلمام الحسين  ، وهذه أسماء املفكرين اللذين ذكرهم )عليه السَّ

الم(وبين وجهات نظرهم حول اإلمام الحسين  : ابن أبي الحديد، إقبال الهوري، چارلز دیکنز، جستیس، )عليه السَّ

آموریس دوکبری، بارتولومو، ويل دورانت، توماس کارالیل، سليمان كتاني، جرج جرداق، غاندي، فردریك جمس، 

عباس محمود عقاد، محمد علی جناح، كيبون، طنطاوي، عبد املجید َجودة السحار، طه ياسين، أحمد محمود 

سون، سر پرس ی سایکس، تامالس توندون. ُصبحی، محمد زُ 
ْ
 غلول پاشا، عبد الرحمن شرقاوي، نیِکل

الم( تحت عنوان: ویژگی های انقالب امام حسين -8  )عليه السَّ

 بقلم: محمدرضا حیدریان

الم(تناول الكاتب ثورة اإلمام الحسين   وأهدافها ومعطياتها.وبين خصوصياتها  )عليه السَّ
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الم( سخنان بزرگان درباره امام حسين -تحت عنوان: یک حرف وهزار حرف انقالب جهانی  -9  )عليه السَّ

 بقلم: محمدرضا حیدریان

ذكر الكاتب مقوالت وكلمات: الشيخ الجعفري، السيد الخامنئي، السيد الخميني، الشيخ جوادي آملي، الشيخ 

املطهري، ُجرج ُجرداق، آنتوان بارا، چارلز دیکنز، ِسر ِپرس ی سایکس، كيبون، طنطاوي، وغيرهم، حول اإلمام 

الم(الحسين   وثورته. )عليه السَّ

 وشهداء كربالءتحت عنوان: سيره حيات اسرى  -10

 بقلم: فرزانه صفائی

م ، رقية بنت اإلماالم()عليهما السَّ تناولت الكاتبة بشكل موجز سيرة حياة أسرى كربالء، أمثال: فاطمة بنت اإلمام الحسن 

الم(، وشهداء كربالء: أبو الفضل العباس الم()عليها السَّ ، السيدة زينب الم()عليهما السَّ الحسين  الم( )عليه، علي األكبر )عليه السَّ ، السَّ

الم(مسلم بن عقيل  الم(، قاسم بن الحسن )عليه السَّ ، هفهاف بن مهند راسبی البصری، عون بن عبد هللا بن جعفر )عليهما السَّ

دهللا بن علي بن أبي طالب، حبيب بن مظاهر، بن أبي طالب، عمار بن حسان الطائی، عمار بن أبی سالمه داالنی، عب

 .)رضوان هللا عليهم( أبوثمامة الصائدی، أدهم بن أمیة، نصر بن أبو نيزر، أنس بن حارث الكاهلى

 تحت عنوان: شهیدان کوچک کربال -11

 بقلم: محمدرضا حیدریان

الحسين، رقية بنت الحسن، سعد بن عبد الرحمن  ذكر الكاتب أسماء شهداء كربالء الصغار منهم: أم الحسن بنت

هللا بن مسلم بن عقيل، عقیل  هللا بن الحسين، عبد هللا بن الحسن، عاتكة بنت مسلم بن عقيل، عبد بن عقیل، عبد

 .)رضوان هللا عليهم( محسن بن الحسين بن عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل،

 ابع عاشورا پژوهیتحت عنوان: درآمدی بر مبانی ومن -12

 بقلم: غير موجود

 املقال يشتمل على قسمين:

 .ي يحتاجها الباحث في وقعة كربالءبين فيه الباحث أهم املصادر الت األول:

 .د عليها الباحث في وقعة عاشوراءتعرض فيه إلى أهم املباني التي يعتم الثاني:

 األمور التي يحتاجها الباحث في تحليل عاشوراء وطريقة االستفادة من هذه الواقعة العظيمة. فذكر أهم

 تحت عنوان: دستاوردهای قیام عاشورا در کالم امام خمینی -13

 : غير موجودبقلم

وذكر أهم اإلنجازات التي  كلمات السيد الخميني،ض الكاتب إلى اإلنجازات التي قدمتها ثورة عاشوراء في تعرَّ 

: :تعرض لها السيد الخميني، فمنها
ً
: .لدين والقضاء على حكومة بني أميةإحياء ا أوال

ً
. يةمة اإلسالمإصالح األ  ثانيا

:
ً
 كشف النقاب عن املنافقين السياسيين. ثالثا



 هـ1437 محرم الحرامشهر   ........................................................................................................................................................................................................  81

 حت عنوان: سرچشمه های عزاداری شیعه پس از واقعه کربالت -14

 بقلم: غير موجود

 باإلضافة إلى الجانب الروحي واملعنوي، 
ً
 سياسيا

ً
أشار الكاتب إلى أن العزاء في تاريخ الشيعة قد اتخذ جانبا

فالشيعة االمامية حينما يقيمون املآتم والعزاء على شهداء كربالء يظهرون بذلك طاعتهم ألئمتهم الشهداء ويعلنون 

بذلك البراءة من أعدائهم، فمراسيم العزاء التي تقام في كل سنة بشكل أفضل تبعث على وجود تساؤل ما هي مصادر 

 العزاء بعد واقعة كربالء؟ واملقال يجيب على هذا السؤال.

الم(تحت عنوان: عزاداری امام حسين   -15  رویکردهای نظری وتاریخی )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

الم(تحدث الباحث عن عزاء اإلمام الحسين   الباحث وقام ،، وذكر أن العزاء سنة إلهية بشرية)عليه السَّ

بدراسة العزاء من الناحية العقلية، ومن ناحية القرآن الكريم والسنة الشريفة، ثم ذكر الروايات الدالة على 

 العزاء في مذهب اإلمامية، والروايات الدالة على ذلك عند أهل السنة.

 تحت عنوان: عزاداری وانتظار -16

 : غير موجودبقلم

يت ، وبالرغم من أهمية العزاء على أهل البالم()عليهم السَّ أشار الكاتب إلى أنه قد ورد التأكيد على عزاء أهل البيت 

، قد ابتلي ببعض االنحرافات مما أدى إلى التقليل من الدور الذي يحتله العزاء، وقد سعى الكاتب في الم()عليهم السَّ 

 .ل هللا تعالى فرجه()عجَّ تبيين وظيفة املعزي في انتظار اإلمام صاحب الزمان 

الم(اشورا وامام حسين ع -تحت عنوان: عزت وافتخار حسینی  -17  در نگاه شهید مطهری  )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

الم(ض الكاتب في بداية املقال إلى أهم مواصفات اإلمام الحسين تعرَّ  ، من قبيل: أنه سيد الشهداء، وأسباب )عليه السَّ

الم(محبوبيته وتخليد اسمه، كما تعرض إلى إنجازات اإلمام الحسين   ،هيهات منا الذلة، من قبيل: شعاراته )عليه السَّ

 .وإحيائه لإلسالم من خالل واقعة كربالء وشفاعته

 .تجاههاالم( )عليهم السَّ ثم تعرض في القسم الثاني من املقالة إلى أهم ميزات النهضة الحسينية ونتاجاتها وموقف األئمة  

 پس از واقعه عاشورا به دلیل فقدان یاور بوده استالم( )عليهم السَّ تحت عنوان: قیام نکردن ائمه  -18

 بقلم: علم الهدی

بعد واقعة الم( )عليهم السَّ ض إمام جمعة مدينة مشهد في درس البحث الخارج إلى أن سبب عدم ثورة األئمة تعرَّ 

 .فقدان الناصر، وذكر احتياج الثورة في إنشاء الحكومة إلى قاعدة اجتماعيةلعاشوراء إنما هو 

ال يكلف عباده بذلك، فوتعرض علم الهدى إلى شبهة وهي أن هللا تعالى إذا كان يعلم أن الثورة ال تنتصر 

 وأجاب عنها.
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 تحت عنوان: محرم درکالم حضرت امام  -19

 : غير موجودبقلم

الذي انتصر فيه  تعرض الكاتب في هذا املقال إلى أن محرم الحرام هو مقدمة للشهادة وبذل الدماء وهو الشهر

 .الدم على السيف

وأشار الكاتب إلى علل وأسباب ثورة عاشوراء واألهداف التي تنشدها وقعة عاشوراء، ونتائج وآثار ثورة أبي عبد 

الم( هللا الحسين  ثورة عاشوراء قدوة األحرار، كما تعرض إلى فلسفة مجالس العزاء وأهميتها في، وتعرض إلى )عليه السَّ

 إحياء اإلسالم.

 نقشه تحقیقی - تحت عنوان: مسير کاروان اسرای کربال -20

 بقلم: غير موجود

املقال يبحث عن تشخيص طريق قافلة السبايا من الكوفة إلى الشام، وذكر أن الطرق من الكوفة إلى الشام 

ايا ض إلى مسير السبطريق نهر دجلة، ثم تعرَّ  الثالث:طريق نهر الفرات،  الثاني:طريق البادية،  األول:كانت ثالثة: 

.
ً
 واحدا

ً
 من الشام إلى املدينة ولم يذكر إال طريقا

الم(عنوان: مصیبت حسين تحت  -21  تا عمق جان نفوذ می کند )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

الم(ض الكاتب إلى أن مصيبة اإلمام الحسين تعرَّ  مفجعة ومؤثرة على النفوس، وتعرض إلى كلمات  )عليه السَّ

الم( اإلسالمي والغربي بشأن فاجعة اإلمام الحسينالشخصيات املعروفة في العالم  ، كالسيدة مزيا استاريك )عليه السَّ

 ، واملستشرق إدوارد براوان، واألستاذ املصري املعروف أبو شريف معروف عبدصور من بغدادفي كتابها املعروف 

 املجيد، والخطيب املعروف السيد مسلم الجابري.

 نگ عاشوراتحت عنوان: مطهری واصالح در فره -22

 : غير موجودبقلم

ض الكاتب في هذا املقال إلى موقف الشيخ املطهري تجاه االنحرافات التي حصلت في الثقافة الحسينية تعرَّ 

الثقافة ومراسيم العزاء، فتعرض إلى القاعدة التي يعتمد عليها الشيخ املطهري في تشخيص االنحرافات في 

وبعد أْن تعرض إلى عوامل التحريفات عند ، الحسينية، وما هي عوامل وأنواع التحريفات في الثقافة الحسينية

  تحريفات معنوية، و تحريفات لفظية  ملطهري قسم التحريفات إلى قسمين:الشيخ ا

الصحيحة، وذكر وذكر موقف الشيخ املطهري تجاه كل من القسمين، ثم بعد ذلك تعرض إلى الفلسفة 

الوظائف الخاصة والعامة تجاه التحريفات، وذكر في آخر املقال مقارنة بين آراء الشيخ املطهري واملفكرين 

 العلمانيين وعلماء الدين.
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 مقاالت، صوتیات، وغيرها. محتوى املوقع:

 قسمت دوم -شخصيت زهير بن قين تحت عنوان:  -1

 بقلم: حاج محرم عظيم نژاد

الم(تناول الكاتب شخصية زهير بن القين، وذكر كلمات زهير بن القين التي ألقاها اإلمام الحسين  على  )عليه السَّ

 الجمهور لتبيين مسألة اإلمامة.

 كلي در شخصيت رجالتحت عنوان: شهداء كربال ومقياس  -2

 بقلم: حاج محرم عظيم نژاد

ث الكاتب في هذا املقال حول مميزات وصفات شهداء كربالء التي قل نظيرها، من قبيل: التوحيد والتقوى تحدَّ 

 في معرفة 
ً
شخصية الرجال، ثم قام بإعطاء كلمة واألخالق، وذكر جملة من الصفات واملميزات التي تعد مقياسا

 جامعة في تعريف الشخصية األصيلة والكريمة.

 ، وغيرها.1394األخبار، ثقافة وفن، رياضة، ترفيه، فيديو، محرم  محتوى املوقع:

الم(اصغر: حضرت علی تحت عنوان -1  دفن شده است؟در کجا  )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

الم( هيد على األصغراملقال مكان دفن الشن بيَّ    )عليه السَّ
ً
حد، ولكن حسب دفن جسدين في قبر واحكم كراهة  ذاكرا

الم( دفن في نفس قبر الحسين عن الطفل الرضيما ورد في املقاتل أ  .)عليه السَّ

الم(تحت عنوان: سرنوشت همسران امام حسين  -2  بعد از واقعه کربال چه شد؟ )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( سينالحاإلمام  ن مصير زوجاتقال يبيِّ امل  .هنَّ ي القبائل ومن أ سمائهنذكر أ عبعد واقعة كربالء م )عليه السَّ
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الم(تحت عنوان: قرآن خواندن سر مبارک امام حسين  -3  در روایات )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

بن أرقم أنه  : عن زیداإلرشادفيد في كتابه املالشيخ ما ذكره  :منها ،عذكر املقال الروايات الواردة حول هذا املوضو 

ْهِف وَ سمعته یقرأ:  يحاذان، فلما غرفةوهو علی رمح وأنا فی  عليقال: مر به 
َ
ك
ْ
ْصَحاَب ال

َ
نَّ أ

َ
ْم َحِسْبَت أ

َ
وا ِمْن أ

ُ
ان
َ
ِقيِم ك الرَّ

 
ً
الدين  وما ذكره قطب ،أعجب وأعجب - هللا رسول  بن یا -وهللا  ونادیت: رأسك ي شعر قف وهللا و ف، 9: الكهف آَياِتَنا َعَجبا

 غيرهم.بن یونس العاملی و  الکوفی وابن حمزة الطوس ي وعلی بن سلیمان محمدالراوندي وابن شهر آشوب و 

الم(تحت عنوان: سوره فجر بخوانید با امام حسين  -4  محشور شوید )عليه السَّ

 : غير موجودبقلم

الم( الصادقاإلمام قال   .يوا سورة الفجر فی فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علاقرؤ  :)عليه السَّ

الم(مام الحسين بطة املوجودة بين سورة الفجر واإل الراالعالقة و ن الكاتب بيَّ  ذكر بعض  من خالل )عليه السَّ

 .حول هذا املوضوعالم( )عليهم السَّ ئمة الروايات الواردة من األ 

 زیارت اربعين امروز یک وظیفه است تحت عنوان: -5

 بقلم: غير موجود

سرار األ إلى  ذكر فيه أسرار زيارة األربعين وأشار :األول  :ربعين في مبحثينالباحث في هذا املقال لزيارة األ  ضتعرَّ 

 آداب املش ي لزيارة األربعين.إلى  تعرض فيه :الثانيية والسياسية وذكر جملة منها، املعنوية واالجتماع

 



 

  



 















 

 

 

 





 

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

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

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

وأخذت باالتساع والتطور مواِكبة تقدم العلم ومن هذا املنطلق تبلورت فكرة عقد الندوات واملؤتمرات العلمية 

 وحاجة الناس للتعرف إلى علوم جديدة.

وقد أخذ قسم الرصد واإلحصاء على عاتقه رصد الندوات واملؤتمرات العلمية الخاصة بالقضية الحسينية 

 والتي تعقد في أروقة العلم واملعرفة.

 

للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية التابعة للعتبة الحسينية الندوة  األنبياءأقامت مؤسسة وارث 

من شهر محرم  29 في األطراف املسؤولة عن فاجعة الطفالعلمية الثالثة عشرة في قاعة املؤسسة تحت عنوان 

 بحضور جمع من طلبة العلوم الدينية وبحضور املحاضر السيد رياض الحكيم. 12/11/2015الحرام 

وقائع الندوة

 افتتح املحاضر الندوة بقوله تعالى: 
َ
 ت

َّ
ال
َ
 أ
ُ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
ْيِهُم امل

َ
ُل َعل زَّ

َ
َتن
َ
اُموا ت

َ
مَّ اْسَتق

ُ
ُ ث

َّ
َنا اَّلل وا َربُّ

ُ
ال
َ
ِذيَن ق

َّ
 ِإنَّ ال

َ
وا َوال

ُ
اف

َ
خ

وَعُدوَن 
ُ
نُتْم ت

ُ
ِتي ك

َّ
ِة ال َجنَّ

ْ
ْبِشُروا ِبال

َ
وا َوأ

ُ
ْحَزن

َ
 .30: فصلت ت

الم(التعبير الوارد عن اإلمام الرضا وذكر أن  إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل في الرواية املعروفة  )عليه السَّ

، يدل على أن  دموعنا وأذل عزيزنا
ً
 عابرا

ً
ز بخصوصيات بمختلف أبعاده وظروفه، تميَّ ولكن هذا الحدث لم يكن حدثا

سمع هنا وال تؤخذ األمور مأخذ امل ،ن فيما جرى بكل تفاصيلهالبد من تمعُّ و ولذلك البد من وقفات، 
ُ
سلمات والتي قد ت

ن أن الذهنية ، وهناك الم()عليه قضية اإلمام الحسين تعتبر العامة اآلن وبيَّ ت به مَّ ـوالفاجعة الكبرى التي أل محنتهأو  السَّ

الم(وبأهل بيته وأصحابه   ، فما هي األسباب؟حدثت نتيجة نكث العهود )عليهم السَّ

لقي نظرة على ما جرى وعلى األطراف املؤثرة في ذلك العصرف
ُ
عرف  البد أْن ن

ُ
ونعرف كل شخص وكل طرف أو ن

 .لنعرف األسباب كل شخص وكل طرف بمقدار مسؤوليته

 األطراف املؤثرة

ف املحاضر  آنذاك إلى صنفين: أشخاص ومجتمعات، واألشخاص األساسيون ثالثة: يزيد األطراف املؤثرة صنَّ

مجتمع مكة واملدينة، ومجتمع الشام،  أربع:بن معاوية، عبيد هللا بن زياد، عمر بن سعد، واملجتمعات املؤثرة 

 مية األخرى.ومجتمع الكوفة، والبالد اإلسال 

 



 96  ................................................................................................................................................................................................................  الندوات واملؤتمرات

 األشخاص

 جانبيتحمالن  هممنأما األشخاص فال شك أن اثنين 
ً
 كبير  ا

ً
أو يدفع  امن املسؤولية وليس هناك من يدافع عنهم ا

هذه املسؤولية والتهمة، وهما: عبيد هللا بن زياد وعمر بن سعد، وحصتهما من املسؤولية واضحة للمنصف  اعنهم

 .ثقافة الطغيانوحتی ملن ينتسب للحكم والسلطة ويحمل 

الم(موقف السلفية من قضية اإلمام الحسين   )عليه السَّ

 وهي تتلخص في ثالثة أمور:

 من املسؤولية األول:
ً
ل يزيد جزءا  .قليل منهم يحّمِ

 ، وال يهتمون بتبرئة عبيد هللا بن زياد وعمر بن سعد.ساحة يزيديبرئ القسم األعظم منهم  الثاني:

الم( يحملون اإلمام الحسين هم الذين و ، املتطرفون  الثالث: يدافعون عن و  مسؤولية ما حدث)عليه السَّ

 .السلطة وأعوانها

بعد ما مسؤولية هذين الرجلين واضحة للعيان حتی ، عبيد هللا بن زياد وعمر بن سعد :الشخصان األوالن

من املسؤولية وتحميلها  انٍب الواقعة وبعد ما بدأت انعكاسات سلبية عليهما بدأ كل منهما يحاول التنصل من ج

ن بقال: قال عبيد هللا  :قال هشام عن عوانة: فيها هناك رواية ملفتة يرويها الطبري، يقول وذكر أن للطرف اآلخر، 

عني: الكتاب الذي ي - زياد لعمر بن سعد بعد قتله الحسين: يا عمر، أين الكتاب الذي كتبت إليك في قتل الحسين؟

ال عمر: مضيت ألمرك وضاع الكتاب، قال: لتجيئني به، قال: ضاع، قال: وهللا لتجيئني ق - فيه أمر بقتل الحسين

 إليهم باملدينة، أما وهللا لقد نصحتك في حسين نصيحة لو 
ً
رك وهللا يقرئ على عجائز قريش اعتذارا

ُ
به، قال: ت

بن زياد أخو عبيد هللا: صدق ، قال عثمان - أي: حق األبوة -نصحتها أبي سعد ابن أبي وقاص كنت قد أديت حقه 

 لم ُيقتل، قال: ف
ً
و هللا وهللا، وهللا لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إال وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن حسينا

 .ما أنكر عليه عبيد هللا

 هذان الشخصان مسؤوليتهما 
ً
 .ال إشكال وال شبهة فيهواضحة بما إذا

ولكن املصادر التاريخية ذكرت عن ، كثير دار حول مسؤوليته لغطوقد ة، يزيد بن معاوي الشخصية الثالثة:

ن التوجيه الذي صدر نقل التاريخ وثيقة تبيِّ قد و  الحكام األمويين الذين جاؤوا بعده مسؤوليته عن فاجعة كربالء،

فيما وقع فيه يزيد قع أجنبني دماء آل أبي طالب حتی ال من عبد امللك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف الثقفي: 

 ،بن معاوية

 فئة من املتعصبين أتباع االتجاه السلفي يحاولون تبرئة يزيد بن معاوية باعتباره الرأس على أساسوأشار إلى أن 

 هناك كثير وذكر أن ، افة التي يحملونها ثقافة الطغيانما ذكرناه من الثق
ً
 اريخية على هذا األمر،من الشواهد الت ا

 .ورد في مصادر العامةما واكتفى بذكر 

 نماذج من الشواهد

على األمة أجواء قسر وتهديد بالقتل، فمسألة قتل اإلمام الحسين  هأجواء بيعة يزيد وتحميللقد كانت  الشاهد األول:

الم( ، ُيقتل، وبطريقة فضيعةأن من يعارض البيعة مبني على  ألن الوضع العام آنذاكفي جو غير مناسب، لم تأِت  )عليه السَّ

 شديد اللهجة لواليه على املدينة الوليد بن عتبةما مضمونه أن  ابن أعثم في الفتوحفقد ذكر 
ً
 يزيد بن معاوية كتب كتابا

 عنيفجاء فيه: 
ً
 ليست أما بعد فخذ الحسين وعبد هللا بن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر وعبد هللا بن الزبير بالبيعة أخذا

ً
ا

 .م فاضرب عنقه وابعث لي برأسه والسالمفيه رخصة، فمن أبى عليك منه
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 هذا األمر:وأشار إلى نكتتين في 

 !ينالقتل؟ القتل في بالد الحرميكون أين و  !ُيبايع مملن لبل  األمر بالقتل، ملن؟ ليس ملن يعارض النكتة األولى:

 أمام املسلمين.ويكون ، ككربالء ليس في مدينة نائية !القتل في املدينة

 الم()عليهم السَّ الحسين وأصحابه قطع رؤوس ومنه يتبين أن ، األمر بقطع رؤوسهم وإرسالها إلى يزيد الثانية:النكتة 

 رأي من عبيد هللا بن زياد.وليس مجرد ، ضمن هذه األجواء كانإلى الشام من كربالء إلى الكوفة  هاوإرسال

معاوية فكيف نستغرب نهاية ما حدث أو نهاية املشروع يزيد بن إذا كانت هذه بداية املشروع ومن شخص مثل ف

 أن اإلمام الحسين 
ً
الم(وتداعياته، خصوصا  .رض وليس فقط أنه امتنع من البيعةقد خرج وعا )عليه السَّ

 من شياطين بني أمية وأمرهم باغتيال اإلما الشاهد الثاني:
ً
م ما روي من أن يزيد دس مع الحاج ثالثين رجال

الم()عليه ا الحسين  وليس في املدينة.لتواجده في مكة  لسَّ

 ألوامر يزيد فكان وليس ابن زياد قرار قرار اللو كان  الشاهد الثالث:
ً
ابن زياد يتعرض املفروض أن من تنفيذا

، ، املحاسبةو عقوبة لل
ً
 أن املوضوع بالعكس تماما

ً
رِّ وأبينما نجد تاريخيا

ُ
ث حيم بتكريمات متنوعة، ن ابن زياد قد ك

 له إلى موته، قال ابن اعثم: 
ً
 لعبيد هللا بن زياد، وأو أبقاه عامال

ً
تل الحسين استوسق العراقان جميعا

ُ
صله يزيد ملا ق

 .بألف ألف درهم جائزة، ثم عال أمره وارتفع قدره

جلس ذات يوم على شرابه وعلى يمينه ابن زياد وذلك بعد قتل و... وكان يزيد صاحب طرب  وقال املسعودي:

 سين فأقبل على ساقيه وقال:الح

 اســــــــــقني شــــــــــربة تروي مشــــــــــاشــــــــــ ي
 

 ثم مل فاســــــــــــق مثلها ابن زياد 
 

 صـــــــــــــاحب الســــــــــــر واألمانة عنـدي
 

ـــــــــــــــــــولتســـــــديد مغنم   ي وجهاديـ
 

طلب من ابن زياد أْن يقود جيش ملحاربة عبد هللا بن الزبير فرفض ابن زياد وقال: ال أجمع للفاسق أمرين، كما 

 ؟!مسؤولية الهجوم على مكةقتلت الحسين واآلن أتحمل 

الم(تعامل يزيد مع رؤوس الشهداء  الشاهد الرابع: ل على أن قتل أصحاب هذه  )عليهم السَّ ِ
ّ
من صلبها في الشام يدل

الم(صلب رأس اإلمام الحسين الرؤوس كان بأمره، حيث  على باب القصر في دمشق ثالثة أيام ثم التشهير به  )عليه السَّ

 عن ممارساته البشعة في حق األسرى. وتسييره في البلدان،
ً
 فضال

فقرة من خطابها  فقد جاء في لهذه التهمة،وعدم رفضه الم( )عليها السَّ السيدة زينب تقرير يزيد لخطبة  الشاهد الخامس:

 ليزيد: 
ً
ساق كما تساق األسارى أن بنا هوانا

ُ
 أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار األرض وآفاق السماء وأصبحنا ن

 
ً
 .على هللا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذالن مسرورا

 ختام الندوة

 عدة أسئلة، منها:على املحاضر وفي ختام الندوة طرحت 

 
ً
 نَّ أن يزيد أ نقل التاريخ :أوال

َ
الم( علته بالحسينب ابن زياد على ف  .)عليه السَّ

لون مسؤولية تلك اآل الجواب: بون عليها يحّمِ
َ
ثار من سيرة الطغاة عند إصدارهم ألوامر تترتب عليها آثار سلبية وُيعات

له مسؤولية قتل الحسين  الم(غيرهم، فابن زياد نفسه قد الَم عمر بن سعد وحمَّ ل منه  )عليه السَّ  .كما ذكرناوتنصَّ

:
ً
الم(مام الحسين اإل قاتل من كالم عمر بن سعد أنه املستفاد  ثانيا فكان من أجل الرَّي والطمع فيه،  )عليه السَّ

الم( بإمكانه أْن يخالف عبيد هللا بن زياد وأن يكون مع اإلمام الحسين ة ل عمر بن سعد املسؤولي، فهل نحّمِ )عليه السَّ

 ليزيد بن معاوية؟ من جهة أنه مأمور من يزيد بن معاوية، أو أنه كان
ً
 مطيعا
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أن أدوات الشواهد واملصادر التاريخية تذكر ارتباط عمر بن سعد بعبيد هللا، وكما هو معلوم  الجواب:

لع في ذلك العصر كانت بدائية، و التواصل 
َّ
 .تفاصيل املعركة ومقتضيات الحالعلى يزيد ربما لم يط

ن في منصبه بوصية ومشورة  ليزيد ولكن ُعّيِ
ً
من سرجون بناًء على  وكما هو معلوم أن ابن زياد لم يكن محبوبا

مه كتب والية عبيد هللا بن زياد على الكوفة  كتاب من معاوية أخرجه سرجون ليزيد جاء فيه أن معاوية
َّ
ولم ُيسل

شر معاوية لكلفليزيد من قبل، 
ُ
 لعبيد هللا بن زياد، فسرجون قال له: لو ن

ً
 ألن يزيد قبل واقعة الطف لم يكن محبا

 .د كلفه من قبل بإدارة الكوفةعبيد هللا بن زياد كما كان ق

هناك فسحة للتواصل ولم تكن  اختيار القيادات املحلية وامليدانية كان بأمر من عبيد هللا بن زيادوالظاهر أن 

 لضغط قسري  ،مع يزيد على التفاصيل
ً
أو تطميع من عبيد  ألن القضية قضية أيام، فعمر بن سعد كان متعرضا

 أنه كان تطميعاملذكور لكن ، و هللا بن زياد
ً
ْن أنه يخاف سطوة عبيد هللا بن زياد وأوقد ادعى عمر بن سعد ، تاريخيا

الم(في حواره مع اإلمام الحسين وذلك  يقتله  .)عليه السَّ

 
ً
اريخ تأْن يتصرف ابن زياد من دون إذن يزيد، ولكن لو راجعنا  -حسب القرائن  -تفضلتم أنه من املستبعد  :ثالثا

 باإلجرام، فمن املمكن أْن يكون قتل الحسين زياد وابنه لوجدنا
ً
الم(ه حافال  من ابن زياد ع )عليه السَّ

ً
 شخصيا

ً
لى تصرفا

لذلك لعنه يزيد وذمه على ذلك، أما ملاذا لم يعاقبه على ذلك؟ فألن ظروف ذلك الوقت  ،ما اعتاد عليه من إجرام

 كانت مضطربة وال مجال لعقوبات من هذا النوع.

ن عنده زياد إلدارة األزمة كايزيد ملا اختار ابن فجرائم ابن زياد كانت جرائم املنفذ وليست جرائم املقرر،  الجواب:

 كان بإمكانه أْن يوجه كتابحيث عنده خيارات أخرى،  تسابق وكان واٍل 
ً
الحسين يأمره فيه بالوقوف بوجه البن زياد  ا

الم(  .حفظ حرمته وقرابته ونحو ذلكمع  )عليه السَّ

 على الحسم والعنف املفرطكتاب يزيد إلى ابن زياد ليس فيه أي مؤشر للرحمة، بل كان ينما نجد أن ب
ً
أما ، مبنيا

 .امسألة التنصل فقد أشرنا إليه

 شكر مدير الندوة السيد
ً
. وأخيرا

ً
 رياض الحكيم وشكر الحضور أيضا

  

ضمن نشاطاته الدورية أقام مركُز العميد الدولي للبحوث والدراسات في 

 تحت عنوان: 
ً
 موسعة

ً
الزيارة األربعينية، العتبة العباسية املقدسة ندوة

 مستقبلية
ٌ
، وذلك على قاعته الخاصة الواقع الفكري والخدمي.. رؤية

العلمية، لدراسة املقترحات املمكنة لتطوير وإحياء هذه باملؤتمرات والندوات 

 الزيارة من جوانبها املختلفة األمنية منها والخدمية.

الندوة حضرها عدٌد من الشخصيات الحكومية تمثلت بمعاون محافظ كربالء ومعاون مدير بلدية كربالء 

 عن أعضاء املركز، وتضمَّ 
ً
 الندوة املحاور التالية: نتوأساتذة وخبراء من جامعات متعددة فضال

 الذي تناول تاريخ زيارة األربعين واألحداث التي رافقتها :املحور التاريخي. 

 املحور الخدمي. 

  وشمل تنظيم املحاضرات واملمارسات الدينية :املحور الفكري والتوعوي. 
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 مشاركات ومقترحات متعددة من قبل األساتذة والحضور الكريم :الصالة وآداب الزيارة 
ُ
لدراسة  وشهدت الندوة

اإلمكانيات والسبل التي من شأنها أْن تسهم في تنظيم دخول وخروج هذه الجموع الغفيرة وتوفير الخدمات بجميع 

  أصنافها باإلضافة إلى مناقشة الجانب اللوجستي.

 

أقام مركُز تراث كربالء التابع لقسم شؤون املعارف اإلسالمية 

الم(واإلنسانية على قاعة اإلمام الحسن  للندوات واملؤتمرات في  )عليه السَّ

 
ً
 عن العتبة العباسية املقدسة ضمن سلسلة الندوات الشهرية ندوة

ً
تراثية

م التي 2003-1991شعراء ورواديد مدينة كربالء املقدسة للمدة من عام 

 تهدف إلى تسليط الضوء على جانٍب مهم من الشعائر الحسينية. 

 حول بحثه املوسوم: 
ً
شعراء ورواديد مدينة كربالء وقد ألقى األستاذ عبد الحسين خلف الدعمي محاضرة

 تضمن املحاور اآلتية: م، الذي2003-1991املقدسة من عام 

 نبذة موجزة عن تاريخ اإلنشاد الحسيني. 

 مدارس اإلنشاد الحسيني في كربالء. 

 أعالم من شعراء ورواديد املنبر الحسيني في كربالء. 

  الم(جائزة اإلمام الحسين  .لخدام املنبر )عليه السَّ

 م.2003-1991التحدي والنهوض في مجالس العزاء الحسيني للمدة  فرسان 

 

 بشعبة العالقات الجامعية يوم الثالثاء 
ً
هـ 1437محرم الحرام 27أقامت العتبة العباسية املقدسة متمثلة

السنوي  م وذلك ضمن مشروع فتية الكفيل الوطني مهرجان عاشوراء الثقافي2015تشرين الثاني  10املوافق 

الم( اإلمام الحسينالرابع تحت شعار:   إحياًء لذكرى استشهاد اإلمام أبي عبد منهج راسخ ومسيرة خالدة )عليه السَّ

الم( هللا الحسين  وذلك بالتعاون مع رئاسة جامعة بغداد. )عليه السَّ

 لوفود العتبات املقدسة ومشايخ الدين األفاضل وعدد 
ً
 واسعا

ً
من الشخصيات الثقافية شهد املهرجان حضورا

 ى جمع كبير من األساتذة والطلبة.والعلمية باإلضافة إل

 ابتدأ املهرجان بكلمة رئاسة جامعة بغداد ألقاها ممثلها األستاذ الدكتور أسامة العاني جاء فيها:

 في إقامة مع العتبة العباسية املقدسة  - جامعة بغداد -من دواعي سرورنا أْن تشترك أم الجامعات العراقية

الم( مهرجان عاشوراء السنوي الثقافي الرابع إلحياء ذكرى استشهاد أبي األحرار اإلمام الحسين الذي يمثل  )عليه السَّ

 للشجاعة والفداء واإلخالص للرسالة املحمدية، وهو مدرسة شاملة نستلهم منها كل القيم واملثل 
ً
 عظيما

ً
ال
َ
 وَمث

ً
رمزا

  ملدرسة جده الرسول الكريم العليا ألنها االمتداد الحقيقي
َّ
 )صل

َّ
... وإننا اليوم إذ نحيي ذكرى اإلمام م(ى هللا عليه وآله وسل

الم( الحسين  ونقيم املحاضرات والندوات ونغتنم الفرصة لنجعل هذه الذكرى لنا  )عليه السَّ
ً
 وخشوعا

ً
وفاًء وإيمانا

الم( للحسينوللجميع وعدم حصرها في إطار مذهبي ضيق، ألن الوفاء الحقيقي  يكون من خالل التمسك  )عليه السَّ

 .باملبادئ التي استشهد من أجلها

كلمة العتبة العباسية املقدسة ألقاها نائب األمين العام املهندس بشير محمد جاسم قال فيها:  تلقيأومن ثم 
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الم( أيها الحضور الكريم كانت هناك عدة مقومات لإلمام الحسين  سواًء من حتی يكون  )عليه السَّ
ً
مشروعه متكامال

 ونساًء أو األرض التي دارت عليها الواقعة، فاألرض هي جزء من هذا املشروع الكبير 
ً
األشخاص الذين اختارهم رجاال

، وكما قلنا األرض جزء من ل هللا تعالى فرجه()عجَّ  الذي هو مشروع سماوي يمتد إلى هذا اليوم وإلى ظهور اإلمام املهدي

الم( ي أرض العراق، ألن هناك حكمة إلهية أراد اإلمام الحسينهذا املشروع وه أن يكون مشروعه في العراق  )عليه السَّ

الم( وينطلق منه إلى العالم، كما كان والده أمير املؤمنين حينما تولى الخالفة كانت عاصمته في العراق، واإلمام  )عليه السَّ

الم( املهدي  أين بداية تكوين دولته؟ )عليه السَّ

 ثالثة أئمة محاور رئيسية للعالم اإلسالمي بل للعالم أجمع يكون اختيارهم أرض 
ً
 ستكون في العراق، إذا

ً
أيضا

 العراق هل جاء هذا بشكل عفوي؟

 في العالم، هناك رابطة كبيرة بين اإلمام الحسين واإلم ،ال
ً
 أساسيا

ً
ام إنه تخطيط إلهي أن يكون هذا البلد محورا

الم(  املهدي  يريد الثأر هللاهذا يعني أن  السالم عليك يا ثأر هللاكما نعلم، ما هي الرابطة؟ كلنا يقرأ الزيارة )عليهما السَّ

الم( فَمْن يأخذ الثأر؟ هل الثأر بقتل َمْن قتل اإلمام الحسين  ؟)عليه السَّ

ي وهو الذ ل هللا تعالى فرجه()عجَّ  ام املهديإذن الثأر ممْن؟ الثأر يكون بعودة الحق إلى أهله، فثأر هللا هو اإلم ،ال

يأخذ الثأر لتعود دولة العدل اإللهي له، ولعل ما يجري في العراق مقدمات لظهور اإلمام القائم، فالحرب الدائرة 

 لهذا املشروع، ألن 
ً
اآلن ليست بين العراق وما يسمی بـداعش، الحرب اآلن بين حق وباطل، ولكن العراق صار أرضا

 أشداء يحبون أهل البيتفيه أ
ً
 ولعل فتوى املرجعية الدينية العليا كانت خير دليل على ذلك، فإالم( )عليهم السَّ  بطاال

ً
ذا

 .نحن مباركون بهذا البلد العظيم والنصر قريب إن شاء هللا تعالى

  وألقيت قصائد بحق شهيد اإلنسانية ورمز التضحية سبط الرسول األكرم
َّ
 ى هللا عليه وآله )صل

َّ
 اإلمام الحسين م(وسل

الم(  على هامش الطف وثرى كربالء قدمتها فرقة إنشاد العتبة الحسينية املقدسة. )عليه السَّ
ً
 ملحنة

الذي تحدث فيه عن الشخصية  إرادة هللا في أرضه الحسينبـثم قدم الدكتور علي السامرائي بحثه املوسوم 

الم( العظيمة لإلمام الحسين  أهداف ومبادئ ثورته املباركة.وعن  )عليه السَّ

  وتم عرض فيلم وثائقي عن مراحل إنجاز وطباعة املصحف الشريف الذي يَعد أول مصحف ينجز في العراق

الم( بحرف الخطاط العراقي وبأيادي خدمة أبي الفضل العباس بعد ذلك ألقيت القصائد الشعرية التي  ،)عليه السَّ

الم( جسدت النهضة املباركة لإلمام الحسين توجه الحاضرون في ختام االحتفاء الفتتاح معرض الكتاب ، ثم )عليه السَّ

 الذي ضم نتاجات متنوعة ومتعددة للعتبات املقدسة.

 

)عليهم ألهل البیت  ياملجمع العالمالتابعة إلی  إیالمجموعة شباب فرقة 

الم(  يرجان بالتعاون مع مرکز اإلمام علتنظم هذا املهالم( السَّ   ياإلسالم)عليه السَّ

العاصمة النمساویة  يألملانیة بمناسبة حلول شهر صفر فباللغتين الترکیة وا

إلقاء کلمات كویشتمل املؤتمر علی فقرات عدیدة من البرامج املنوعة، ، فیینا

النمسا  يبدعوة جمیع املسلمين ف إیال وتقدمت مجموعة شباب، ومجالس تعزیة ،علماء وأساتذة، وعروض مسرحیةل

 .هذا املؤتمر يوالراغبين باملشارکة ف



 هـ1437 محرم الحرامشهر   .................................................................................................................................................................................................  101

 

في مدينة  أصحاب الكساءآبان باهتمام من منتدى  3أقيم االجتماع يوم 

سترالية، وتحدث في هذا املؤتمر إعجاز حسين عن أهداف ثورة سيدني األ 

الم( اإلمام الحسين الم(وذكر أن اإلمام الحسين ، )عليه السَّ يحمل أعظم  )عليه السَّ

 .راية للصلح والحفاظ على املستضعفين

 

الم( دور نهضة اإلمام الحسينعقدت ندوة تحت عنوان:  في تکوین  )عليه السَّ

العقائد الدینیة، بالعاصمة اإلیرانیة طهران بمناسبة العشرة الثانیة من شهر 

، برعایة ي أکتوبر/تشرین األول الجار  27في يوم الثالثاء ، محرم الحرام

املعاونیة الثقافیة واالجتماعیة فی مؤسسة أبحاث العلوم اإلنسانیة 

وفي هذه الندوة تحدثت املسلمة املکسیکیة ، والدراسات الثقافیة بطهران

 الجدیدة سخی شجری حول النهضة الحسینیة ودورها في تکوین العقائد الدینیة لدی الناس.

 

الم(الحسين اإلمام  مهرجانحت إدارة األوقاف الجعفرية تافت الفني السادس عشر الخيمة السنوية تحت  )عليه السَّ

عضو املجلس األعلى وذلك بحضور  ،بإشراف الفنان التشكيلي عباس املوسوي  قيم من وحي عاشوراء :شعار

الشيخ محسن آل  الحسين بن الشيخ خلف آل عصفور ورئيس األوقاف الجعفرية ون اإلسالمية الشيخ عبدللشؤ 

أكتوبر  21وذلك في يوم األربعاء  ،ولي إدارة األوقاف الجعفرية ورؤساء املآتم ووجهاء املنطقةعصفور وعدد من مسؤ 

 ..هـ1437محرم  7م املوافق 2015

الخاصة القسم النسوي في العتبة العلوية املقدسة بالتحضيرات إلى  شرت شعبة القرآن الكريم التابعةبا

من شهر صفر  عالسنوي الثالث والذي تقيمه العتبة العلوية املقدسة في الرابالم( )عليها السَّ دة رقية بمهرجان السي

 .لبيك يا رقية :الخير، تحت شعار

انطلقت في قاعة املركز الثقافي في مدينة العمارة فعاليات امللتقى السنوي 

 .يوم الثامن من محرم عالسادس للثقافة واإلعالم الذي تزامن م

  وامللتقى يقام للعام السادس على التوالي
ً
للملحمة التاريخية  استذكارا

تحتويه من معاني إنسانية وقيمية  الكبرى ملحمة الطف الخالدة بكل ما

دقيقة في عرض أفالم سينمائية حسينية سلطت األضواء على القضية  30تضمن امللتقى تقديم  .وأخالقية

الم( الحسيناإلمام  يةالحسينية العادلة وشخص   )عليه السَّ
ً
 .منذ الوالدة حتی االنتصار إماما

http://www.alwasatnews.com/
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الم()عليه  بي الفضل العباسأ تلته بانوراما عن تقديم فلم عن إلى  إضافة ،وتجسيده ملعاني اإليثار والوفاء السَّ

الذي سلط الضوء على حقبة زمنية عانى من خاللها العراقيون وانتهت بالتحرر والخالص من  معنی الحرية

 .الدكتاتورية

 يكون م عن أمله بأْن  مدير امللتقىمير رب عبد األ عوأ
ً
دية يضم البحوث النق هرجان العام املقبل ملتقى شامال

 .واملسرح والفنون التشكيلية والصور الفوتغرافية في ظل أجواء مناسبة



الم( الصادقاإلمام  جمعية تقيمضمن سلسلة ندواتها الفكرية  إلحياء التراث العلمائي الندوة الفكرية  )عليه السَّ

 ، وكانت محاور الندوة كالتالي:التأثيرعاشوراء االستنهاض و تحت عنوان: 

، يقدمه عضو حسنيكتاب السيد هاشم معروف ال قراءة في االنتفاضات اإلسالمية من خالل املحور األول:

 .الشيخ حسن بغدادي حزب هللااملجلس املركزي في 

ع علماء املسلمين، يقدمه رئيس مجلس األمناء في تجم ةعاشوراء أهم عنوان جامع لوحد املحور الثاني:

 .الشيخ أحمد الزيناملسلمين 

 لجهوده و لالندوة بتقديم درع ل وتختتم
ً
 عطاءاته.شيخ أحمد الزين تقديرا

 م الساعة السادسة و 2015 ل شرين األو ت 30في نهار الجمعة الواقع  :الزمان
ً
 .النصف عصرا

الم( الصادقاإلمام  قاعة جمعية :املكان   .مفرق سيناي - بلدة أنصار الجنوبية - )عليه السَّ

مؤتمر التراث  7/11/2015 صباح يوم السبتمحافظة واسط  عقدت

الم( الحسين الفكري لإلمام ية في املحافظة برعا عالسنوي الراب )عليه السَّ

ين جامعة واسط بحضور مسؤول عممؤسسة شهيد املحراب وبالتعاون 

ثورة الحسين  :تحت شعارجنبية، محليين وشخصيات دينية عربية وأ

الم(  .تصحيح مسار وتأصيل مبادئ )عليه السَّ

  40 عمؤسسات حكومية بواق 8جامعات عراقية و 10بمشاركة 
ً
  25ا ختير منه أبحثا

ً
شروط  عتضمنت جمي بحثا

الم( ؤتمر التراث الفكري لإلمام الحسينواختتمت ظهر يوم السبت أعمال م، البحث  .)عليه السَّ

 الم( )عليهم السَّ  هل البيتإدخال تراث أإلى  السعيالبيان الختامي على ضرورة وقد شدد 
ً
  فكرا

ً
ا في مدارسن ومنهجا

 فادة منه بصورة رسمية.ومؤسساتنا العلمية بما يضمن اإل 

 في جلستين تضماملؤتمر شهد قراءة ثالثي نيذكر أ
ً
 لسياسية والعقائدية واالجتماعية لثورةبعاد انت األن بحثا

الم( الحسيناإلمام   .)عليه السَّ
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امعة ذي أقام مركز ذي قار للدراسات التاريخية واآلثارية إحدى مراكز ج 

الم(الحسين ب قار ندوة علمية تحت شعار بقي اإلسالم وبدمه الشريف  )عليه السَّ

بحضور رئيس جامعة ذي قار األستاذ الدكتور رياض شنته جبر  انتصر

األستاذ الدكتور نعيم الشويلي وأساتذة  وعميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 سة الجامعة في املدينة الجامعية.ومنتسبي الجامعة على قاعة االجتماعات بمبنی رئا

فيه واقعة الطف األليمة والعبر املستلهمة منها  وابتدأت الندوة بتقديم للدكتور لهيب جاسم ناصر استعرض

نحن في أيام محرم تتجسد أمامنا صور البطولة وصور الجهاد وصور الرسالة املحمدية الناصعة التي رواها  فقال:

الم(أبو األحرار الحسين  بدمائه الطاهرة ومعه تلك الزمرة الطيبة التي قدمت خير ما عندها حيث جادت  )عليه السَّ

سها والجود بالنفس أسمی غاية الجود، تلك امللحمة التي غيرت وجه التاريخ وانطلقت مرة أخرى باإلسالم شعلة بنف

الم(يتم نوره ويهلك الطغاة ويبقى الحسين  يطفئ نور هللا ويأبى هللا إال أْن  وضاءة بعد أن أراد من أراد أْن   )عليه السَّ

كر والعقيدة والثقافة واألخالق ومدرسة تكاملت فأصبحت اشراقة في منارة لألجيال واألحرار والثوار ومنطلقا للف

 .جبين اإلنسانية

 :شهدت الندوة القاء ثالثة بحوث

حيث  ،كلية اآلداب لقاه األستاذ الدكتور كاظم عبد الخفاجي منأ املأتم الحسيني في األندلسبعنوان  :األول 

 
ً
بما  تطرق فيه إلى ما كان يجري في بالد األندلس بعد سقوط الدولة األموية هناك من إقامة للشعائر الحسينية تأسيا

كان يقام في بلدان املشرق حيث كان الشعراء الحسينيون هم املتصدون للمشهد الحسيني في كشف ظالمة أبي عبد 

الم(هللا الحسين  وصحبه الكرام وما القوه على أيد بني أمية من تعسف وظلم وقتلهم لسبط  وأهل بيته األطهار )عليه السَّ

 الرسول األكرم 
َّ
  ى هللا عليه وآله)صل

َّ
 .من خالل مجالس العزاء التي كانت تقام في تلك األزمان في بالد األندلس (موسل

الم(االرتباط املكاني بين اإلمام الحسين بعنوان  :الثاني ألقاه األستاذ الدكتور حسين علي  والعراق )عليه السَّ

الم(من كلية التربية للعلوم اإلنسانية حيث بين في بحثه ارتباط الحسين  الشرهاني بالعراق كمكان إقامة له  )عليه السَّ

الم(رض الحجاز وشرائه لألرض التي شهدت مصرعه أبعد مقدمه الشريف من  وأهل بيته وصحبه حيث  )عليه السَّ

 .صل بين بيئة الصحراء وبيئة الحضرف الحد الفارض الطأكانت تمثل 

زالت تستخدم  ن أصل تسمية الطف هي معربة من كلمة الطوف وتعني الجدار باللغات القديمة وهي الأن وبيَّ 

 رض الحضر.أحتی يومنا هذا باللغة الدارجة حيث كان جدار مبني هناك يفصل بيئة الصحراء عن 

األخرى ألرض كربالء اسم نينوى وهذا االسم اتصفت به كربالء بهذا االسم  ن من األسماءإ :وأضاف الباحث

 .خذ املكان كله التسمية من اسم هذه الكاتدرائيةألوجود كاتدرائية مسيحية هناك تسمی نينوى ف

لألستاذ املساعد الدكتور رائد الحصونة  في مصادر الصحابة (لعنه هللا)صورة يزيد بن معاوية بعنوان  :األخير

 
ً
ولكن ما  حيث بين أن املاكنة اإلعالمية األموية حاولت تزويق صورته وإظهاره بالشكل والصورة التي لم يكن عليها أبدا

 
ً
  تناقلته كتب التاريخ عن سيرته كونه كان فاجرا

ً
للموبقات وكبائر اآلثام دحضت تلك األكاذيب وأصبحت  مرتكبا

 ) مكشوفة للقاص ي والداني وختمها بقتله لسبط الرسول املصطفىعوراته 
َّ
  ى هللا عليه وآلهصل

َّ
أبي عبد هللا الحسين  (موسل

الم(  .النبوة وتسييرهم سبايا إلى الشامبيته وصحبه وسبي حرائر بيت  وأهل )عليه السَّ
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فكرية بحضور ومشاركة عدد من املفكرين واملثقفين العرب منهم الرئيس السابق التحاد الكتاب  أقيمت ندوة 

سوريا أنور حبيبي،  ى، واملستشار الثقافي اإليراني لدالعرب حسين جمعة، واملفكر الفلسطيني محمد البحيص ي

:، الكريم الشرقي ورئيس جمعية الصداقة اإليرانية الفلسطينية السورية عبد
ً
إن الزعيم  تحدث حسين جمعة قائال

 يمكنك أن تتعلم كيف تنتصرالهندي املناهض لالستعمار غاندي يقول عن عاشوراء: 
ً
وهذا  عندما تكون مظلوما

 باإلرادة الحرة.األمر يعلمنا كيف نواجه الظلم بالصبر و 

 أن تضحية السيدة زينب 
ً
الء كانت مشهودة في واقعة كربالم( )عليها السَّ وأشار إلى دور املرأة في واقعة عاشوراء مبينا

 حيث استطاعت بوعيها وإيمانها اْن تقاوم الظلم وتكشف غي الظاملين.

ظهر الجمال اإللهي الذي تجلي إن أعظم مظاهر يوم عاشوراء هو مقال املفكر الفلسطيني محمد البحيص ي: 

الم في استشهاد اإلمام الحسين وأوضح الكاتب الفلسطيني أن مقارنة واقعة كربالء بما يحدث في فلسطين ، ()عليه السَّ

الم(يبين أن كل من كان مع اإلمام الحسين  كمن هو مع فلسطين وكل من لم يكن مع فلسطين كمن تخلي عن  )عليه السَّ

 )صلى هللا الرسول 
َّ
الم والحسين م(عليه وآله وسل  .()عليه السَّ



نظمها عدد من العلماء والباحثين ضمن  عاشوراء ثورة الكرامة الخالدةعقدت بصنعاء ندوة علمية بعنوان 

 حملة كونوا أحرارا في دنياكم التي يرعاها املجلس الزيدي اإلسالمي.

ناقشت الندوة التي حضرها نخبة من العلماء واملفكرين واملثقفين، بمناسبة ذكرى استشهاد إمام األحرار 

الم( ما)عليهالحسين بن علي   ، عددالسَّ
ً
اء هذه الذكرى واليمن كربالء العصر وخروج اإلمام من أوراق العمل حول إحي ا

الم(الحسين   وتحركه إلعادة عجلة اإلسالم إلى املسار الصحيح. )عليه السَّ

كيف نحيي  وقدمت خالل الندوة ثالث أوراق عمل، تناولت الورقة األولى التي قدمها طه الحاضري بعنوان

سبع نقاط رئيسية تتمثل في تصحيح النظرة إلى عاشوراء ونقد األخطاء والتجاوزات التي ترافق  ذكرى عاشوراء

 رى وتوضيح خلفية االعتراض عليها.إحيائها والدروس والعبر من هذه الذك

 )عليهأوضاع األمة قبل ثورة الحسين  لهذا خرج الحسيناملجيد الحوثي في ورقة عمله بعنوان  واستعرض عبد

ال  الجهاد  وخطورة الصمت إزاء الظلم والطغيان ووجوب التحرك إلزالة الظلم وكذا تعزيز وترسيخ مفاهيم م(السَّ

ولفت إلى أن أنظمة الخليج تمثل امتدادا للنظام الرجعي الذي ارتكب جريمة بحق ابن ، والعزة في نفوس املسلمين

 بنت رسول هللا 
َّ
 )صل

َّ
  م(ى هللا عليه وآله وسل

ً
ليج من إلى أن هذه املناسبة تذكر الجميع بما ترتكبه بعض أنظمة الخ مشيرا

إن اإلمام الحسين رض ي هللا عنه قاوم الباطل وأوضح أحمد الخزان في ورقة عمل ، جرائم اليوم بحق املسلمين

شم وينبغي علينا اليوم التصدي واالستبسال في مواجهة الظلم والطغيان واالستبداد ومقاومة العدوان الغا

 .والصمود في مواجهة املعتدين واملرجفين

 تخلل الندوة عرض فالش بعنوان 
ً
 يفإعداد إبراهيم عباس وأماني مفضل، وأنشودة  في دنياكم كونوا أحرارا

 لفرقة الرسول األعظم. ننس ی وقد أتانا املحرم؟
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 ربعينأفراخوان اولين کنگره شعر دانشجویی 

شعارهم أن ينظموا أفعلى الراغبين في املشاركة في هذا املؤتمر  ،تم نشر دعوة ألول مؤتمر شعري لطالب األربعين

ربعينية، النهضة مسيرة وملحمة األ  ،راجيزهم بشأن مواضيع ترتبط بمناسبة األربعين من قبيل: الدوافع الحسينيةأو 

 الحسينية، االستكبار والنهضة الحسينية، الصمود وعدم االستسالم.

                                    نجازاتهم على شكل فايل ورد على العنوان التالي:إرسال إوعلى املشاركين 

 شكل كتاب مجموعة من الشعر الحسيني.وسيتم طبع اإلنجازات التي يتم اختيارها على 

خربگزاری
الم( نخستين کنگره شعر علی اصغر  فراخوان داد )عليه السَّ

الم( املؤتمر العالمي األول لشعر علي األصغر يدعو الشعراء لكتابة  )عليه السَّ

الم(بي عبد هللا الحسين أمام حقية اإل أثبات إالشعر ألجل   .)عليه السَّ

حياة  ،املحاور األساسية لهذا املؤتمر هي: شهادة على األصغروكانت 

 الحسينيون الرضع جنود يوم الظهور وفداء للمنجي املوعود.، ل هللاآحقية أشهادة علي األصغر دليل على  ،كربالء

  ،رديةلغات الفارسية العربية اإلنجليزية األ  أربعشعارهم بأرسال إفعلى الراغبين باملشاركة 
ً
رسال ن مدة اإل أ علما

 ذر.آمن شهر  اليوم الحادي عشر لغاية

خربگزاریموقع 
 نگارستان اشراقبرگزاری نمایشگاه پوستر سومين سوگواره عاشورایی هیأت در  -1

أقام مركز الثقافة والفن في مكتب التبليغ اإلسالمي بالتعاون مع جامعه 

 مللصقات العزاء الحسيني الثالث في مرسم إشراق، وهذا 
ً
إيماني مشعر معرضا

 واملحور هو اإل أ 40املعرض يشتمل على 
ً
 ملصقا

ً
عالم في الهيئات الدينية ثرا

الم(وتحت عنوان: قوانين ومراسيم العزاء على سيد الشهداء  مانة أرساله إلى إنجاز وتم إ ألفوقد تم اختيار ، )عليه السَّ

 العزاء الحسيني الوطني الثالث.

 .17 زقاق صفائية شراق الواقع في شارع الشهداءفي معرض اإل  1394بان سنة آ 14أقيم هذا املعرض حتی تاريخ 

الم(امام حسين  کنفرانس -2  در پاکستان برگزار شد )عليه السَّ

الم(أقيم مؤتمر اإلمام الحسين  أصحاب الكساء من قبل منتدى  راولبنديفي باكستان في مدينة  )عليه السَّ

هذا املؤتمر على الحديث الشريف  بحضور املستشار الثقافي اإليراني، وتم التأكيد في راولبنديفي قاعة  الخمسة

 
ً
الم(، وعلى أن اإلمام الحسين إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب املؤمنين لن تبرد أبدا ضحى بنفسه  )عليه السَّ

:
ً
 .خذينيإال بقتلي فيا سيوف  إن لم يستقم دين محمد من أجل إحياء الدين قائال
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 شودهای فرهنگی اربعين در قم برگزار میهمایش ظرفیت -3

بان في منظمة التبليغ اإلسالمي آ 20ختصاص يوم األربعاء بتاريخ هل اال أأقيم هذا االجتماع بحضور األساتذة و 

مجيد الدين الحائري الشيرازي ومحسن األراكي األمين العام للمجمع العالمي  الشيخلقى كل من أقسم الفنون، و 

 
ً
 .للتقريب بين املذاهب اإلسالمية كلمة كما تحدث بقية العلماء واملحققين أيضا

 مسابقه نوحه خواني و دكلمهفراخوان  -1

 النعي الحسيني. مسابقة تقيم مجلة اإلنترنت لليافعين

شروط املشاركة: على الراغبين بالخطابة الحسينية للبنين والبنات إرسال تسجيالتهم الصوتية للمشاركة في 

ومهلة إرسال التسجيالت ، تسجيل أسمائهم كعضو في املوقعاملسابقة، ويجب على الراغبين املشاركة في املسابقة 

 فائزين من كل قسم. 3آذر، وسيتم اختيار  19من شهر آذر، وسيتم اإلعالن عن الفائزين في  11الصوتية حتی 

                                             وألجل االطالع على تفاصيل املسابقة مراجعة العنوان التالي:

 اولين سوگواره ی عاشورایی راسخون  -2

قراءة  لتالية:الرثاء الحسيني في األقسام ا راسخون العالقات العامة مدونة الثقافة واإلعالم  -وألول مرة  -تقيم 

 مسابقة رثاء عاشوراء راسخون.، عاشوراء راسخون بوابة ، لرثاء عاشوراء راسخون 

الهدف من هذه الدعوة: اطالع الناس على حادثة عاشوراء وتعميق النظرة فيها واملواضيع املقترحة ما يتعلق 

 بالقضية الحسينية.

واملشاركة في هذا الرثاء عامة ولكنها تحتاج إلى التسجيل كعضو في موقع راسخون، ويمكن إرسال أعمالهم 

                                                                      العلمية واألدبية على البريد اإللكتروني التالي:

                                                               املوقع: كما سيتم إعطاء الجوائز والهدايا للفائزين.

 

 همایش نماز وعاشورا

أقيم مؤتمر الصالة وعاشوراء باستضافة مكتب إمام الجمعة في 

غرب طهران وبمشاركة منظمة إقامة الصالة في طهران، وقد تم اإلشارة 

العزاء في محرم وصفر إلى ضرورة اهتمام املبلغين بمناسبة حلول أيام 

الم( تبليغ أهداف ثورة اإلمام الحسين بالشباب وتثقيفهم على الصالة ال سيما  .)عليه السَّ

http://www.farakhan.org/
http://www.nojavanha.com/
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ارانگاه خربنگباشخربگزاری
 را با زبان هنر استعاشو های عاشورایی نشان دادن ابعاد فرهنگی هدف همایش ملی آیين

أقـــامـــت الهيئـــة الثقـــافيـــة للصــــــــــــحفيين الشــــــــــــبـــاب اجتمـــاعهـــا الوطني األول 

من الهيئـــــات الـــــدينيـــــة لجـــــامعـــــة آزاد  الفـــــائزينلعـــــاشــــــــــــوراء، وقـــــامـــــت بتكريم 

ولهذا  ،يادگار امام خمينيبان باســــــــتضــــــــافة من وحدة اإلســــــــالمية في شــــــــهر آ

وهذا االجتماع يقام على ، االجتماع دور كبير في رفع مســــــــــــتوى العقائد الدينية

 .التالية: األساتذة والطالب واملوظفون  املستويات

                                                        قع:                                          ويمكن للراغبين مراجعة املو 

 .94آبان  13والخطابية وغيرها، وآخر مهلة لإلرسال هي  وإرسال أعمالهم العلمية واألدبية

املجتمع الجامعي يادگار امام  - مقابل حرم السيد الخميني - الشارع الرئيس ي لخليج فارس - العنوان: طهران

 02155229308 رقم الهاتف: - خميني

الم(نشست معرفی دانشنامه شانزده جلدی امام حسين   )عليه السَّ

الم(  عقدت ندوة تخصصية ملراجعة موسوعة اإلمام الحسين التي )عليه السَّ

  14تحتوي على 
ً
 : السيد محمود الطباطبائيأصحاب املشروع هم ،مجلدا

مدير املشروع والسيد حسن فاطمي موحد ،محقق املشروع مهدي ،

، وأضيف إلى املوسوعة مجلدين ملحقات وفهارس، ويشتمل قسم امللحقات على أهم املنفذ والخبير آشتياني

الم( شوراء ومقتل اإلمام الحسيناملتعلقة بواقعة عا النصوص التاريخية  .)عليه السَّ

خربگزاری
الم(بررس ی ونقد کتاب مقتل جامع سید الشهداء   -1   )عليه السَّ

دراسة نقدية لكتاب مقتل جامع لسيد تحت عنوان:  اإلمام الخميني أقيمت ندوة علمية لوحدة التاريخ في مؤسسة

 وقد تم دراسة ومناقشة الكتاب من قبل الهيئة العلمية للمؤسسة. 6/8/94بتاريخ يوم األربعاء  الشهداء

 كنفرانس عاشورا در شهر اوبرهوزن املان برگزار شد  -2

 للعشرة األولى من محرم من قبل اتحادية علماء الشيعة الترك في أملانيا، وحضر في هذا املؤتمر أقيم
ً
 املؤتمر مزامنا

، واشتمل هذا املؤتمر على برامج مختلفة، وقد تحدث فيه رئيس االتحاد األوربي الم()عليهم السَّ من شيعة أهل البيت  4000

الم(هامبورك الشيخ رمضاني، وذكر أهم أهداف ثورة اإلمام الحسين لعلماء الشيعة ومدير املركز اإلسالمي في  ، وهي )عليه السَّ

القضاء على الظلم وإحياء اإلسالم األصيل، وأكد أنه يجب أخذ الدروس والعبر من هذه الثورة األصيلة ملقارعة الظاملين 

 وإحياء اإلسالم.
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 دو روزه هیئت های فعال اربعين در قم آغاز شد همایش -3

 الهيئات الناشطة في مسيرة األربعين عنوان ول اجتماع وطني تحتأيمانية مشعر إقامة تم باهتمام الجامعة اإل 

دينية ناشطة في مسجد  أةهي 300كثر من أوشارك فيها  ون ر فيه العلماء والخبراء واملحققوقد حض الحسينية

 :وتناول االجتماع مواضيع مهمة من قبيل، جمكران

 رة األربعين وحديث الثورة اإلسالميةيمس. 

 مسيرة األربعين ومواكب الثورة اإلسالمية. 

  زمة األربعينأإدارة. 

 األرضية التربوية العظيمة ملسيرة األربعين. 

  مسيرة األربعين على مدى الظهور. 

 وسيتم تقدير جملة من الناشطين في مسيرة األربعين الحسينية.، لقى جملة من الخطباء كلماتهم في هذا االجتماعأو 

خربگزاری
 منتشر شد شيرخوارگان حسینیعکس برای تهیه کتاب فراخوان ارسال 



روضات  أةن هيإفي مدينة رشت:  الحسينيون الرضع مين اجتماع أقال 

الم(الحسين  قامت هذا االجتماع تنوي وألول مرة نشر كتاب أالتي  )عليه السَّ

والهدف من هذا الكتاب عرض  الرضع الحسينيون مصور تحت عنوان 

كامرات املصورين وقد تم نشر دعوة لجميع املصورين لتهيئة هذا الكتاب فعلى الراغبين  الصور املؤثرة التي التقطتها

 :                                                                   لكترونيرسال الصور على العنوان اإلإباملشاركة 

خربگزاری
الم( معرفتی قرآن وامام حسين - نشست بصيرتی  در دانشگاه اراک برگزار شد )عليه السَّ



ن آالقر يمانية تحت عنوان إبمناسبة حلول شهر املحرم أقيمت ندوة 

الم( مام الحسينواإل  وذلك باهتمام من األساتذة املتبرعين في مدينة  )عليه السَّ

مركزي وقد اشتملت هذه الندوة على برامج عزائية وقد حضر فيها أعضاء 

 الشيخالهيئة العلمية للجامعة مع املتبرعين األساتذة وتحدث في هذه الندوة 

اإلسالمية حول  عام ملجمع التقريب بين املذاهبراكي األمين الأمحسن 

الم( مام الحسينن الكريم واإل آالعالقة بين القر   .)عليه السَّ
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خربگزاری
الم( م)عليه ربعين مجمع جهانی اهل بیتنشست علمی ستاد ا -1  السَّ

الم( البيت ألهلاألربعين التابعة للمجمع العالمي  أةول ندوة علمية لهيأتم عقد  وقد تناولت  ،في قم )عليه السَّ

الم( م)عليه مضامين املنتوجات الثقافية للمجمع العالمي ألهل البيت الزوار في مسيرة  التي سيتم توزيعها على السَّ

 .ربعينية لهذه السنةاأل 

 وقد حضر في هذه الجلسة:

  للشؤون الثقافية املعاون ايماني مقدم. 

  املدير العام للتحقيقحكيم. 

  نباء املدير العام لإلعالم واملدير التنفيذي لوكالة األحسيني عارف. 

  املدير ورئيس إدارة التحقيقل أيوبآ. 

 سالمي والباحث اإل  رئيس إدارة ترجمة املجمع العالمي ألهل البيتل نجفآ. 

 ستاذ الحوزة العلمية أ الرضوي. 

  التابعة للعتبة الحسينية املقدسة في قم الشيخ رافد التميمي األنبياءمدير مؤسسة وارث. 

 همایش مبلغان اربعين در قم برگزار شد -2

املبلغين ملسيرة األربعين الحسينية بتاريخ  إليفادأقيم اجتماع تعليمي 

بان بحضور ممثل ولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة آمن شهر  21الخميس 

يفاد املبلغين إن أوقد تم إقامة االجتماع في مكتب التبليغ اإلسالمي، ويذكر 

 األربعين الحسينية قد تحقق ألول مرة في هذا العام.إلى مسيرة 

الخاص بمسيرة األربعين الحسينية الذي تم  ره توشه راهيان نور ن يستفيدوا من كتاب أويمكن للمبلغين 

 وهو من تأليف قاض ي عسكر. ،نشره من قبل مكتب التبليغ اإلسالمي

 

 





 

   

 





 

 

قررت مديرية أوقاف القاهرة التابعة لوزارة األوقاف املصرية إغالق 

الم(الحسين اإلمام  مسجد يوم السبت، إلى  الخميسبالقاهرة من يوم  )عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  حياء تاسوعاء وعاشوراءعشية إ يومي الجمعة  )عليه السَّ

نه دليل على اختراق الفكر قد عد القرار قيادي شيعي مصري بأوالسبت، و 

 .الوهابي لألزهر

 

 ترسيخ
ً
الم(الحسين اإلمام  ملبادئ عاشوراء ا علق ثوار البحرين ، )عليه السَّ

الخميس ليلة العاشر من محرم اليافطات التعبوية في عدة مناطق بأرجاء 

ومن ، تشتاقكم املواكب واملآتم: تحوي صور األسرى ضمن حملة، البحرين

 السنابس في تظاهرة ثورية تنديد جانب آخر انطلق أهالي بلدة
ً
باالعتداءات  ا

 مة على الشعائر الحسينية وتأهباآلث
ً
 وم الغضب الكربالئي.لي ا

 

خبارية في كربالء ضل البديري مراسل قناة العالم اإل فا ا الفيديو الخاص بقناة العالم اإلخبارية وتقريرفي هذ

وما هي رمزيتها؟ وملاذا تقام ظهيرة يوم عاشوراء؟ وماذا تعني نداءات يا  ؟ماذا تعني ركضة طويريج سة تجداملقد

الم( حسين التي يطلقها املشاركون في الركضة؟ وما هو تاريخ هذه املراسم؟ وملاذا ينهي املعزون مراسم  )عليه السَّ

 ينتهي؟ين هو طريق املشاركين في الركضة، وأين يبدأ وأ عاشوراء بهذه املسيرة الحاشدة؟ وما

 

يزيديين في مخيم بردرش في شمال محافظة لعراقيين من الشبك والتركمان واألكراد واأل اآلالف من النازحين ا 

 املوصل أحيوا ذكرى عاشوراء، ذكرى انتصار الدم على السيف.

 

طفال وجرح العشرات في تفجير انتحاري استهدف مواكب أ 6ين بعاشوراء بينهم امرأة ومن املعز  11استشهد 

 ،املسلمون املناسبة في بلدان عديدة اكستان، فيما أحيیالعزاء في بلدة شلغاري في والية بلوشستان جنوب غربي ب

اإلمام  وغيرها، مجددين التزام العهد بالسير على نهج وأفغانستان والبحرين ونيجيريا: الهند وبنغالدش وتركيا منها

الم( الحسين  .)عليه السَّ

 

الم(الحسين اإلمام  أحيی اليمنيون ذكرى استشهاد في العاصمة اليمنية صنعاء، وخرجت مسيرة حاشدة  )عليه السَّ

 ، بدماء الشهداء تنتصر اليمن :تحت شعار
ً
الم(بمبادئ ثورة الحسين  تمسكا دوا ضد الباطل والشر، ليأك )عليه السَّ

 مام قوى العدوان.ی انتصار قضيتهم أصرارهم على تقديم املزيد من التضحيات حتإ

 

http://www.alalam.ir/
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الم( الحسيناإلمام  الطوائف في إيران في إحياء ذكرى استشهادتشارك مختلف  الذي يشكل حالة رمزية  )عليه السَّ

 الطوائف واملذاهب، مسلم وغير مسلم. عإنسانية لجمي

الم(الحسين اإلمام  حدى مجالس عزاءوقد رصدت كاميرا العالم في إ غير املسلمين في مراسم العزاء التي  )عليه السَّ

ه )علي الحسيناإلمام  نإ: أحد املشاركين من األقليات الدينية قالوقد ، املناسبات الخاصة باملسلمينر من تعتب

الم( وأبرز شاهد على  غرض أو أفق ضيق، هو أعظم شهيد في سبيل القيم اإلنسانية الصافية الخالية من أي السَّ

الم( السابقين األنبياءصدق كل رساالت   .)عليهم السَّ

الم( نحن األرمن نعتقد أن الحسين :من األرامنة املسيحيين وقال مواطن ليس للمسلمين وحسب، إنما  )عليه السَّ

وشارك املسيحيون األرمن والزردشت املسلمين بتقديم األضاحي والنذور على روح أبي ، أحرار العالم عهو لجمي

الم( هللا الحسين عبد  إحياء لذكرى شهداء كربالء. )عليه السَّ

ـ  

 ضحيةوإحياء ت ة للسيد صادق الحسيني الشيرازي بمناسبة قرب ذكرى عاشوراءكلمة من الكلمات التوجيهي

الم(الحسين اإلمام  ى تصدعلى التاريخ، كونهم أول من ي عاالطال إلى  ، دعاهم فيهاألهل العلم واملثقفينالخالدة  )عليه السَّ

مور ومجرياتها ونشرها على املأل، بما يثبت الحقيقة كما هي، ال كما يريدها الطغاة ومعاونوهم ملعرفة حقائق األ 

 .رحم الضالل والخديعةوحكوماتهم التي ولدت من 

 

 أکد علماء الدین السنة بمحافظة خراسان أن إحیاء الشعائر الدینیة کان أهم أهداف النهضة الحسینیة، وأن

 .وإجراء العدالة تشکل أهم رسائل عاشوراء املقاومة وإقامة الحق

)عليه الحسين اإلمام  أن ليمولوی غالم نبی توک -یران شمال شرق إ -باد د إمام جمعة أهل السنة بمدینة تايوأک

الم( م للمسلمين دروس األمر باملعروف والنهی عن املنکر، واملقاومة والصبر علی بثورته علی الطواغیت قدَّ  السَّ

 .الصعوبات

الم( الحسيناإلمام  سيرة ليتوک واعتبر  أن الهدف الرئیس ی  )عليه السَّ
ً
 للحیاة اإلسالمیة الحقیقیة، مؤکدا

ً
نموذجا

ن التی جاء بها الحکام الظلمة کيزید ب عکربالء کان إحیاء الشعائر اإلسالمیة، وإزالة البد ة فيمن النهضة الحسینی

 .معاویة لتحریف دین اإلسالم

اإلمام  إن :مشهد اإلیرانیةقال مولوی عبد الکریم علیایی باعتباره أحد علماء الدین السنة بمدینة  بدوره

الم( الحسين  واإلیثار والشجاعة ة والکرامة والحریة واإلنسانیةالعز  کان أبرز قدوة لألحرار في )عليه السَّ
ً
أن  ، مؤکدا

 ء.ثورة عاشوراإلى  الصحوة اإلسالمیة تمتد جذورها

http://www.mـ/
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أهداف إقامة عزاء إلى  م الرضوي أشار السید أحمد علم الهدی في الحر 

الم(سید الشهداء  یکون  عن الدین یجب أْن  عإن سبیل الدفافقال:  )عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  مثل  بمحاربة ظلم واستبداد العدو )عليه السَّ
ً
ألن  ،متمثال

بل یجب علی  ،فقطالم( )عليهم السَّ محاربة الظلم ال تنحصر باألئمة املعصومين 

 .املسلمين في کل زمان وتحت أیة ظروف محاربة الظاملين

 غير إسالمیة الیوم وبدل محاربة العدو 
ً
کما أوضح إمام جمعة مشهد أن بعض األشخاص الذین یحملون أفکارا

الم(هللا الحسين  أبي عبد عإن ما حصل ملديهم الرغبة في أن یفتحوا باب الصداقة و الحوار معهم فقال:  في  )عليه السَّ

 برسالة إلهیة مختصة بإمام مع
ً
اإلمام  لکن ،املسلمين عبل هو واجب إسالمي عام لجمی ،صومکربالء لم یکن منحصرا

الم(الحسين    - )عليه السَّ
ً
 معصوما

ً
 .فقد قام بتلك املهمة بشکل شامل وکامل -وبما أنه کان إماما

 

 عأحمد الزین أن ذکرى عاشوراء في مضمونها هي دفا العلماء املسلمين الشیخ عأکد رئیس مجلس األمناء في تجم

م( رسول هللا يوهدتعالى عن العقیدة اإلسالمیة وعن کتاب هللا 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
بوجه التوجه العصبي والفئوي  )صل

 الحکیم. عمن خالل عاشوراء الکلمة الداعیة لاللتزام بالعقیدة وبالشر  عواملصالح الخاصة لترتف

أننا الیوم بحاجة ماسة لنستفید من هذه الذکرى في الدعوة للوحدة بين املسلمين وبين سائر الشعوب وأشار 

الطوائف اإلنسانیة تنظر إليها النظرة اإلنسانیة  عاملذاهب اإلسالمیة وجمی عفي األرض وبخاصة حینما نرى بأن جمی

 
ً
یوجهون الحب والعاطفة والوالء ألهل البیت  مذاهبهم عاملسلمين بجمی عأن جمیإلى  والحضاریة الرفیعة، مشيرا

 من التزامهم  عتکون هذه املناسبة للوحدة بين جمی أحمد الزین أْن  ودعا الشیخ، الم()عليهم السَّ 
ً
املسلمين انطالقا

 ة في هذه األیام.وملا لهذه الوحدة من ضرورة ماسَّ الم( )عليهم السَّ  بعقیدتهم وبحبهم ووالئهم ألهل البیت

في جمهورية الم( )عليهم السَّ أهل البيت  عالعديد من محبي وأتبا أحيی

الم الحسيناإلمام  اء ومراسيم زيارةالكاميرون شعائر عاشور  ، ()عليه السَّ

جد ح مسؤول مسوصرَّ  بالدم عواملآتم وحمالت التبر مقيمين مواكب العزاء 

الشيخ  ي عاصمة جمهورية الكاميرون دواالفالم( )عليهم السَّ ومكتبة أهل البيت 

 لإلعالم الدولي في العتبة الحسينية املقدسة
ً
نوي لشعائر ننا ومن منطلق اإلحياء السإ:عبد الكامل متحدثا

الم(الحسين اإلمام  سة من زيارةأقمنا هذه املراسيم املقد عاشوراء في الكاميرون رغم املسافات الشاسعة  )عليه السَّ

الء ألهل بيت النبوة بالدم، معلنين الو  عالتي تفصل بيننا وبين كربالء، وأحيينا املآتم ومجالس العزاء وحمالت التبر 

صيلة السمحاء التي قامت على مفاهيم ومبادئ ترسخ الثقافة اإلسالمية األ  وا به منؤ ومتمسكين بما جاالم( )عليهم السَّ 

في دواال الم( )عليهم السَّ ومكتبة أهل البيت  ذكر أن مسجديُ ، السلم واملساواة واحترام حقوق اإلنسانالدعوة للعدل و 

الذين يقدر عددهم الم( )عليهم السَّ ومحبي أهل البيت  ععاصمة الكاميرون يعد أحد املؤسسات العاملة على رعاية أتبا

 باآلالف في هذه الدولة األفريقية الواقعة أقص ی الجنوب الغربي للقارة السمراء.

http://qudsonline.ir/Ar/Images/News/Smal_Pic/5-8-1394/IMAGE635815613106719625.jpg
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 مصرعهم 22 لقي
ً
وأصيب العشرات في هجوم  ،أطفال 5بينهم  شخصا

 في مدينة جاكوب آباد جنوب باكستان، وذكر 
ً
 حسينيا

ً
انتحاري استهدف موكبا

اليوم السبت أن هذا الهجوم يعد  بي بي س يراديو هيئة اإلذاعة البريطانية 

 الثاني من نوعه والذي استهدف مراسم إحياء الشيعة لذكرى عاشوراء في

ولم تعلن أي ، في هجوم بمسجد في إقليم بلوشستانأشخاص يوم أمس األول  10 باكستان، فقد قتل مفجر انتحاري 

أثناء مشاركة حشد من الرجال والنساء واألطفال في موكب  عجماعة مسؤوليتها عن الهجوم في جاكوب آباد الذي وق

اإلرهابية أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن هجوم األول الذي  عسكر جنجوي املدينة، وكانت جماعة  عيجوب شوار 

 الشيعة. يوم الخميس املاض ي، وتوعدت بشن مزيد من الهجمات ضد عوق

 

شخص سقطوا بين  100يوم السبت بأن أكثر من  دكاأفادت مصادر أمنية في العاصمة البنغالديشية 

، في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلحياء ذكرى عاشوراء عشهيد وجريح بهجوم شنه مسلحون مجهولون على تجم

، داالنإلحياء ذكرى عاشوراء في حسينية  ععلى تجم عوأضافت املصادر أن مجهولين ألقوا قنابل يدوية الصن

 
ً
 ملعرفة هوية منفذي الهجومأن قوات إلى  الفتا

ً
 حول مكان الحادث وفتحت تحقيقا

ً
، فيما لم الشرطة فرضت طوقا

 جهة مسؤوليتها حتی اآلن.تعلن 

املرئية واملسموعة مختلف وسائل اإلعالم إلى  نخبة من إعالميي وصحفيي النجف األشرف املنتمين أحيی

 لكترونية مراسم ليلة العاشر من محرم الحرام في رحاب الصحن الحيدري الشريف.واملقروءة واإل

، العاشر من محرم الحراماصة بليلة وأقامت النخب اإلعالمية والصحفية مراسم العزاء والذكر الحسيني الخ

وأشارت النخب اإلعالمية للمركز اإلعالمي للعتبة العلوية املقدسة أن موكب إعالميي وصحفيي النجف األشرف يقام 

فيها شعارات خاصة بذكرى محرم الحرام، وقد تميز موكب  عوينطلق وفق مراسم إحياء منظمة يرف ،منذ عدة سنوات

لدعم الحشد الشعبي في معاركه املقدسة تلبية لنداء املرجعية العليا  بمحرم الحرامة شعارات خاص عالعام الحالي برف

 عن الوطن واملقدسات م
ً
 القوى األمنية والجيش العراقي ضد إرهابيي داعش. عدفاعا

 خربگزاری 

 

أشار موبد رشيد  إکنانباء القرآنية الدولية وکالة األ  عفي حوار خاص م

الم(الحسين اإلمام  أنإلى  خورشیدیان  ملناصرة  )عليه السَّ
ً
 نموذجا

ً
يعتبر دوما

 أن
ً
واإلنسانية  العزيمة الراسخة والشجاعة املظلوم ومحاربة الظالم، مضيفا

الم(الحسين اإلمام  لدى وأكد أن ، جعلته أفضل قدوة للبشرية )عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  الطائفة الزرادشتیة في إيران تعتبر شخصية كبيرة،  )عليه السَّ
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الم()عليه وتعتبر نفسها محتذية حذوه، فنسأل هللا أن نقتدي باإلمام الحسين   نكون من أتباعه الحقيقيين. وأْن  السَّ

 ان جنوبي إيرانگلية بمحافظة هرمز الدو  الحسينيين رواديدكبار التكريم مشاركته في مؤتمرات إلى  ما أشارك

 :
ً
 .أنا كممثل الطائفة الزرادشتیة أفتخر باملشاركة في هذه املؤتمرات الحسينيةقائال

 

أنه في کلمة مباشرة عبر تلفيزیون املسيرة بمناسبة العاشر من املحرم  إکناأفادت وکالة األنباء القرآنیة الدولیة 

وذکرى عاشوراء، أکد زعیم حرکة أنصار هللا في الیمن السید عبد امللك 

: الحوثي 
ً
الم( الحسيناإلمام  نقول للعدوان کما قالقائال هيهات  :ليزید )عليه السَّ

الم(منا الذلة، فنحن على خطى الحسين  فی مواجهة الغزاة  لن نتوانى )عليه السَّ

ونوه قائد حرکة أنصار هللا في الیمن أن ما تعانیه األمة الیوم قد ، املجرمين

ى هللا عليه وآله ترة رسول هللاع عاألسوأ منه في املاض ي ال سیما م عوق
َّ
م( )صل

َّ
، فأسوأ ما تواجهه األمة هو التضلیل وسل

، فالبدیل عن
ً
الحق الیوم أصبح املال  والخداع، والطغیان والظلم والجور الذي تعانیه شعوب املنطقة لیس جدیدا

 .واألهواء

الم( وأکد أن نهضة الحسين مواجهة التحدیات والطغاة  سة معطاءة غنیة بالدروس والعبر فيمدر  )عليه السَّ

الم(واملستکبرین، والحسين   من قیمه.اإلسالم  یفرغ لم یقبل بأْن  معلم من معالم الحق، حیث إنه )عليه السَّ

 

والعالقات اإلسالم  ععتباره أستاذ فر الدکتور محمود أیوب با أن إکناأفادت وکالة األنباء القرآنیة الدولیة 

 الالهوتي في أمریکا قد تناول مکانة هارتفورداإلسالمیة بمعهد  - املسیحیة

الم(الحسين اإلمام  اإلمام  فضائل :عند املسلمين في مقالة له بعنوان )عليه السَّ

الم(الحسين  قد جاء في أجزاء من و ، في املصادر الروائیة ألهل السنة )عليه السَّ

الم(وملعرفة مکانة الحسين هذه املقالة:  فی التاریخ اإلسالمي ینبغي إلقاء  )عليه السَّ

م( کالنبيالم( )عليهم السَّ  کان أهل البیت، عند املسلمينالم( )عليهم السَّ النظرة في مکانة أهل بیت النبي 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
منزهين  )صل

الرسائل  ة اإلسالمیة، واملحافظة علىاملتمثلة في قیادة وإرشاد األم عن کل رجس وسوء، مستمرین في نهج ومهمة النبي

الم( )عليهم السَّ وأضافت املقالة أن األحادیث الشیعیة والسنیة تتحدث عن املکانة السامیة لألئمة املعصومين ، النبویة

الم(الحسين اإلمام  عند املسلمين سیما وعزته، والتضحیة بماله  عته ومقاومتهوشجا الذی یعرف بتضحیاته )عليه السَّ

 تثنی عليها أشعار املسلمين وحتی غير املسلمين.اإلمام  ونفسه وأسرته في سبیل هللا، وتبلغ مکانة هذا
ً
 حدا

 

في معرض حديثه  إكناوكالة األنباء القرآنية الدولية  عفي حديث خاص له م

األمریکیة البروفیسور  فرجینیاعن حركة عاشوراء أشار املدرس في جامعة 

عبد العزیز ساشادینا  
ً
 عن التاریخ بحاجةأن نشر رسالة واقعة الطف فضال

الحسين اإلمام  ألن رسالة ،واإلنسان عواالجتماالعلوم الحدیثة کعلم النفس إلى 

الم(  لها أبعاد أخالقیة وفلسفیة وکالمیة وعقائدیة. )عليه السَّ

وهذا إذا کان  ،إن البعض یعتقد بأننا الشیعة انشغلنا بمناسك ومظاهر عاشوراء حتی غفلنا عن الخارج :وقال
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ألننا عادة ما نکتفي بأداء مناسك شهر محرم  ،فإنه صحیحإیصال الرسالة الحسینیة إلی العالم  عیعني أننا لم نستط

الم(الحسين اإلمام  وأضاف أن الکثير من الغربیين الذین درسوا حیاة، الحرام الم(یؤمنون بأنه  )عليه السَّ کان  )عليه السَّ

 في سبیل اإلنسانیة ومن ثم شهید
ً
حقوق اإلنسان ب وأوضح مؤلف کتا، وسبیل هللااإلسالم  في الدرجة األولی شهیدا

الم(الحسين اإلمام  أن والغرب تجاه الحریة الدینیةاإلسالم  رؤیة ،وصدام الثقافات في ثورته أثار موضوعين  )عليه السَّ

 کرامة اإلنسان. عموضو  واآلخر:قضیة العدل االجتماعی العالمی،  :أولهما :أساسیين

إن ذلك بحاجة وفي معرض رده علی سؤال عن کیفیة نشر رسالة عاشوراء إلی العالم قال األکادیمي األمریکی: 

واإلنسان وما شاکل ذلك،  عاالستعانة بعلم النفس واالجتما :وعلی سبیل املثال ،إلی استخدام العلوم الحدیثة

 عن التاو 
ً
 أن، ریخذلك فضال

ً
الم(ریخیة لإلمام الحسين ت التاالخطابا واستطرد ساشادینا مبینا  م )عليه السَّ

ً
ا قلیال

. عم تذکر في مجالس عزاء شهر محرم
ً
 العلم أنها تحمل رسائل مؤثرة جدا

  

ف ياملصحف الشر  د علي الخامنئييالس رانية في إيورة اإلسالمأهدى قائد الث

الم( نيالحساإلمام  تبهكالذي  ة يمتحف املخطوطات في العتبة الرضو إلى  )عليه السَّ

حیث  ،أسطر على جلد الغزال 9وقد کتب هذا القرآن النفیس للغایة في ، املقدسة

أن  محمد رضا فاضل هاشمیأکد رئیس دائرة املخطوطات في املکتبة الرضویة 

 القرن الهجری األول.إلى  ویعود تاریخه ،املصحف یعتبر من أقدم املخطوطات املوجودة في هذه املکتبة

 

الم(الحسين اإلمام  فرانکفورت الشیخ محمود خلیل زاده إلی هدفمدیر مرکز الثقافة اإلسالمیة في أشار   )عليه السَّ

: ن القیام بثورته التام
ً
م( بني أمیة لجهود رسول هللا عإن إشاعة الالدینیة وتضییریخیة قائال

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
في  )صل

الم(الحسين اإلمام  دفعت عهدایة املجتم  .للقیام بالثورة )عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  سباب التي دفعتأشار إلی ذلك في معرض حدیثه عن األ و  إلطالق ثورته  )عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  مهاجمة مجالس عزاء واعتبر، ریخیةالتا في بعض الدول بالعمل العدائي والغير دیني  )عليه السَّ

 والغير إنساني.

 

في بیان علی حسابه الخاص في تویتر وبالتزامن في ذکرى  باغجه لیدولت زعیم حزب الحرکة الوطنیة في ترکیا 

الم(الحسين اإلمام  استشهاد  .إن کربالء جرح ینزف منذ سنينوذکری عاشوراء قال:  )عليه السَّ

 أننا بحاجة إلی  ُمر أْن  عوأکد أنه واق
ً
نری تضاف أحداث جدیدة إلی واقعة کربالء تتمثل فی إبادات متتالیة، مؤکدا

الم( الحسيناإلمام  صمود وشجاعة وإیمان وفضائل املستقبل  وأردف زعیم حزب الحرکة الوطنیة فی ترکیا أن، )عليه السَّ

 
ً
ال الحسين اإلمام  للقلوب التي تحمل أخالق سیکون ملكا   ،بمعتقداتها وتهتدی بالتضحیة وتتمسك م()عليه السَّ

ً
 أن مؤکدا

یزید في صف الفتنة والفوض ی  عإما أن نقف م ،ن الخیارات لیست کثيرةإوقال باغجه لی:  املستقبل لن یکون لليزیدیين

الم( أو نکون صامدین متمسکين بمنهج الحسين النفس االعتبار من واقعة الطف ومحاسبة  ع، وتمنی للجمی)عليه السَّ

 هللا عز وجل أْن 
ً
 من ممارسة الظلم في الحیاة والتشبه بيزید. عیحفظ الجمی داعیا
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  والعيال، فبعد أْن الم( )عليها السَّ  على السيدة زينب يا لها من ليلٍة ألقت بظلمتها ومأساتها
ً
 وقلوبا

ً
 داميا

ً
شاهدوا يوما

 وال م
ً
 طاعنا

ً
 وال شيخا

ً
 ضعيفة

ً
 وال امرأة

ً
 صغيرا

ً
 من الصخر ال ترحم طفال

ً
 ال يقوى على أشد قسوة

ً
 عاجزا

ً
ريضا

اخُتِتَمت مراسيم العزاء العاشورائي الذي استمر لعشرة أيام انطلق مساء العاشر من محرم  فبعد أْن ، الحركة

 ما مر وجرى عليها الم( )عليها السَّ  الحرام عدٌد من املواكب املواسية للسيدة زينب
ً
 إياها بهذا املصاب ومستذكرة

ً
معزية

 هـ.61في مثل هذه الليلة من سنة 

 من قبل الزائرين مما جعلهم ومن هذه املواكب موكب هيأة بط
ً
ِهَد خالل مسيرته تفاعال

َ
لة كربالء، الذي ش

 .الم()عليهم السَّ  يعيشون أجواء هذه الليلة الحزينة واملؤملة ولحظاتها املريرة والقاسية كما عاشها آُل بيت الرسول 

بين الحرمين الشريفين، وتخللت في العتبتين املقدستين وساحة ما  عالكثيُر من الزائرين واملعزين الشمو كما أوقد 

  عمسيَر هذا املوكب مراسيُم للتشابيه مثلت مجريات هذه الليلة وآثارها، عبر لغٍة امتزجت بها الدمو 
ً
واآلهات، ممثلة

غاة عصرهم، حيث تم تخصيص مشهٍد ومرثيٍة خاصة  الم()عليهم السَّ  وحصل على أهل بيت الرسالة عما وق
ُ
من قبل ط

 الزماني واملكاني لواقعة الطف. قدين الطاهرين وحسب التسلسللكل مرقٍد من املر 

  

 
ُ
الشيخ عبد املهدي الكربالئي من خالل خطبة صالة الجمعة التي الُعليا وعلى لسان ممثلها ركزت املرجعية

قيمت في الصحن الحسيني 
ُ
أيها الحسيني  سؤاٍل مهم،إلى  نأتي هنا هـ حيث قال:1437محرم الحرام  9الشريف يوم أ

 عاشوراء؟ وماذا يريد منا أيتها الزينبية
ُ
الم(الحسين اإلمام  ماذا تريد منا مدرسة في هذه املواسم؟ ال شك أن  )عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  العاطفة حينما تتصاعد في هذه األيام ويتصاعد البكاء على  األنبياءفإننا نبكي ألن سيد  )عليه السَّ

 على
ً
الم( الحسيناإلمام  واملرسلين بكى كثيرا )عليه  الحسيناإلمام  وألن السماوات واألرض والشمس بكت على ،)عليه السَّ

الم(   واملرسلين أبي القاسم محمد األنبياء، نعم نبكي اقتداًء بسيد السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
)عليهم وباألئمة األطهار  م()صل

الم(الحسين اإلمام  ، ولكن هل ُيريد مناالم(السَّ  الم(الحسين اإلمام  البكاء فقط؟ هل أراد )عليه السَّ من ثورته  )عليه السَّ

 على مر األزمنة والعصور ونبكيه في موسم  ومبادئه وتضحياته أْن 
ُ
 في كتب التاريخ وتتناقلها األلسنة

ً
تكون سطورا

الم(الحسين اإلمام  عاشوراء؟ هل أراد منا  .؟طذلك فق )عليه السَّ

:
ً
شك أن العاطفة والبكاء أمٌر مهم وجوهري ومصيري في الحفاظ على القضية  ال ،أيها اإلخوة واألخوات مضيفا

 ومواسُم ما أبقى للقضية الحسينية وهجها وتألقها وديمومتها في ضمير ووجدان األمة إال هذا البكاءُ  الحسينية،

الم( الحسينإلى اإلمام  الحزن ومسيرات العزاء  في واقعنا من خالل مزج )عليه السَّ
ً
 نابضة

ً
 حية

ُ
، بقيت هذه املدرسة

الم( الحسيناإلمام  العاطفة والبكاء بمبادئ الم( الحسيناإلمام  نبكي لذلك علينا أْن ، )عليه السَّ دماًء بدل  )عليه السَّ
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م( ولكن النبيالدموع، 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم(واإلمام الحسين  )صل تتهيج عاطفتنا في  نبكي وأْن  لم يرد منا فقط أْن  )عليه السَّ

نبقي  نحول مبادئه وقيمه وسلوكه وأخالقه وثورته ضد الظلم واالنحراف والفساد، وأْن  هذا املوسم، بل أراد منا أْن 

 في واقعنا وفي كل زاويٍة من زوايا حياتنا، حينئٍذ نكون قد التزمنا بهذه الشعائر والتزمنا 
ً
 معاشة

ً
هذه املبادئ حية

الم( الحسيناإلمام  بمبادئ  .)عليه السَّ

،تعالوا أيها اإلخوة و وتابع: 
ً
متی  األخوات لنرى مدى صدقنا في تجسيد هذه الشعائر واملبادئ التي نرددها دائما

دى حي معاٍش في حياتنا في ثقافتنا في سلوكنا في أخالقنا في ممارساتنا ل عواقإلى  ا حولنا هذه الشعارات واملبادئم

سياسيينا لدى مجتمعنا لدى نسائنا لدى رجالنا حينئٍذ نكون صادقين في تجسيد مبادئ عاشوراء، ونكون حينئٍذ 

م(قد أرضينا هللا تعالى ورسوله 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم(واإلمام الحسين  )صل ي فزدواجية متی ما ابتعدنا عن اال  )عليه السَّ

 .أخالقنا في سلوكنا في ممارستنا في أخالقنا

الم( الحسيناإلمام  متی لم نعش التناقض في حياتنا بين أخالقوبين الشيخ الكربالئي:  ومنهجه ومنهج  )عليه السَّ

ثقافتنا في أخالقنا في سلوكنا في يزيد وأخالقه حينئٍذ نكون صادقين، وأما إذا كانت لنا ازدواجية وتناقض في 

الم(الحسين اإلمام  بين البكاء على عممارساتنا، نجم واملشاركة في مواكب العزاء ولكن بعض أخالقنا وبعض  )عليه السَّ

مواقفنا وبعض سلوكنا وبعض ممارساتنا هي أخالق يزيد وممارسات يزيد، وبعض أفعالنا هي جزٌء من ظلم وفسق 

 ، وفجور يزيد
ً
الحسيني الصادق والزينبية الصادقة هم الذين يبتعدون عن التناقض واالزدواجية في : مؤكدا

كانوا ُيشاركون من جهٍة في مراسيم البكاء والعزاء واللطم ولكنهم يتساهلون  املمارسة واألخالق والسلوك، وإْن 

 ويتهاونون في تطبيق األحكام الشرعية وااللتزام بالعبادات، ويتهاونون في ارتكاب املعاص ي والفجور والفسق، حينئٍذ 

ى هللا عليه وال نكون قد أرضينا هللا تعالى ورسوله ،ال نكون حسينيين صادقين
َّ
م( )صل

َّ
 .وآله وسل

 

لشهر محرم الحرام شعائُر ومراسيُم خاصة تنبئ العالم بأهمية هذا الشهر العظيم وما جرى على آل الرسول 

العادات ومدينة كربالء املقدسة هي عاصمة الشعائر الحسينية ومنبعها، ومنها انبثقت العديُد من ، الم()عليهم السَّ 

 عليها ملئات السنين، هذه املراسيُم والشعائر كلها تعبر عن اإلنسانية وتخ
ً
رج والتقاليد العاشورائية وبقيت محافظة

الم( الحسيناإلمام  من عواطف اإلنسان بعفويٍة ليرى العالم محبة عند املسلمين أجمع، ومن التقاليد  )عليه السَّ

وهو أحد الرموز العاشورائية التي تمتاز به مواكُب العزاء  ،لحسينيأو الهودج ا املشعلاملشهورة هي حمل 

 الحسيني في كربالء.

رياض نعمة السلمان  ةللعتبتين املقدستين الحسينية والعباسي عرئيُس قسم املواكب والشعائر الحسينية التاب

 :
ً
ملعاني ااملواكب الحسينية، وله الكثير من املشعل أو الهودج الحسيني تقليٌد قديم منذ بداية بين هذا املعنی قائال

م( والدالالت، فهو تجسيٌد حقيقي لقول الرسول األكرم
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة : )صل

، ولهذا الرمز خصوصية في كربالء، فلكل طرٍف من أطراف كربالء القديمة هودٌج له صفاٌت خاصة تميزه النجاة

أكثر إلى  ويصل وزن الهودج، نيليه يعرف أنه خاص بعزاء الطرف الفالالطرف اآلخر، بحيث إن الناظر إج عن هود

  300من 
ً
وقد يكون من الصعب حمل مثل هكذا وزن، لكن هذا من األسرار اإللهية والبركات الحسينية  ،كغم أحيانا

 بسهولة.ُيحمل هذا الرمز ويطاف به الم( )عليهم السَّ  وبركة أهل البيت
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ل هللا تعالى فرجه(الحجة اإلمام  سرداب عالهندسية في العتبة الحسينية املقدسة عن افتتاح مشرو  عأعلن قسم املشاري قبل ، وذلك )عجَّ

الم( الحسيناإلمام  ربعينزيارة أ  .املرقد الشريفإلى  الذين سيفدون  ، من أجل استيعاب أكبر عدد من الزائرين)عليه السَّ

 

 م الحرامتصميم الخيم وخياطتها وتحضيرها ليوم العاشر من محر اعتاد الكربالئيون ومنذ زمن طويل على 

بذلك ينقلون خياالتهم الخصبة صوب تلك الرقعة  ، وهملغرض حرقها بمشهد تراجيدي مشابه ألحداث يوم الطف

 لهم 
ً
 .الم()عليهم السَّ ن وأهل بيته الطيبين هم فيها ونصرتهم إلمامهم الحسيعدم وجودالزمكانية التي كان مؤملا

بد الكريم رزاق ع عنا بمسؤول موكب حرق الخيامولتسليط الضوء على هذه الشعائر املهمة التقى مراسل موق

 
ً
الحسين اإلمام  إذ تنصب في البداية خيمة هذه الشعيرة من آبائنا وأجدادنا، قد توارثنا إقامة: امليالي ليحدثنا قائال

الم( الم( الكبيرة وبجوارها خيمة العباس )عليه السَّ الم( وخيمة القاسم )عليه السَّ ، الم()عليها السَّ  وخيمة السيدة زينب )عليه السَّ

ممن يرتدون أزياء جيش  )لعنه هللا(وبعد صالة الظهر مباشرة فرق التشابيه التي تمثل معسكر يزيد ، لتأتي بعد ذلك

رموها وسط الخيام بمشهد تراجيدي حاملين معهم مشاعل نارية لي ،من الخيالة والراجلة )لعنه هللا(عمر بن سعد 

الم( يستحضر فيه املتلقي حادثة حرق خيام أبي عبد هللا الحسين  .)عليه السَّ

عن حجم  عالعالم أجمإلى  كما بين امليالي أن الهدف من إقامة هذه املراسيم هو إيصال رسالة حسية مصورة

الم(الحسين اإلمام  مصيبة  .الم()عليهم السَّ بأهل بيت الرسول محمد اإلسالم  وفعلة أعداء )عليه السَّ

 

سلطت مناهج حقوق اإلنسان التي تدرس في الجامعات العراقية وخارج 

الم( العراق الضوء على املواقف اإلنسانية لإلمام الحسين في طريق  )عليه السَّ

 ، والتي جاء فيها:كربالء وحقوقه التي انتهكت لتدريسها للطلبة الجامعيين

:
ً
الم(الحسين اإلمام  إنسانية أوال   في طريق كربالء، ومنها: )عليه السَّ

 حقوق اإلنسان عأي شخص يسافر أو يرحل معه إال بعد إرجا عمن. 

 الم( إنسانيته  .شدة الحرارة وقلة املاء عحيث سمح للجنود وخيولهم في الصحراء م جيش الحر عم )عليه السَّ

 خده الكريم على ولده علي  ععطفه على العاملين معه مثل العمال والطباخين، ومساواته بين الشهداء حيث وض

الم(األكبر   .ب آخر زنجيثم وضعه على أحد الشهداء ووضعه على شا )عليه السَّ

  ألنهم سيقتلوه وبسببه سيدخلون النار.مية ه على جيش بني أبكاؤ 
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:
ً
الم(الحسين اإلمام  حقوق  ثانيا  التي انتهكت في كربالء، ومنها: )عليه السَّ

 هتك الحق السياس ي في االعتراض على الحاكم الظالم عندما يخرج عن جادة الصواب. 

 هتك حق الحرية وعدم إعطاء املعارضة حقها. 

  هتك حق األسير حيث عومل األسرى في طريق الشام -كربالء نسانيةاملبادئ اإل معاملة قاسية تخالف كل. 

 الوريدإلى  هتك حق الطفل حيث ذبح من الوريد. 

 رهما ال يتصو  الم()عليهم السَّ على نساء أهل البيت  هتك حق املرأة حيث جرت مأساة. 

 ويدفن نسان بعد املوت حيث يغسل ويكفنهتك حق اإل. 

 هتك حق البيئة حيث حرقت الخيام. 

 الم( الحسيناإلمام  هتك حق الرفق بالحيوان من حيث ضربه وقتل كل خيل معسكر  .)عليه السَّ

 

 استنكر فيه  أصدر السيد عالء املوسوي رئيس ديوان
ً
الوقف الشيعي بيانا

الم(الحسين اإلمام  قرار السلطات املصرية بخصوص إغالق مسجد  )عليه السَّ

الرسمي على  عوجاء في البيان الذي حصل املوق، يام عاشوراءبالقاهرة في أ

قرأنا ببالغ األسف خبر اإلجراءات التي  بسم هللا الرحمن الرحيم :نسخة منه

الم(الحسين اإلمام  املصرية بإغالق مقاماتخذتها السلطات  في القاهرة  )عليه السَّ

وكيف يصح لبلد  الشيعة من ممارسة األباطيل، عأيام عاشوراء بدعوى من

يصف عقائد وطقوس طائفة  يحتضن مختلف األديان والطوائف ويعترف بحق الناس في املعتقد وحرية الرأي أْن 

ذ نستنكر تقييد الحرية الدينية ألي طائفة وملة نطالب السلطات نا إإن !عظيمة من املسلمين بأنها من األباطيل؟

  ،معتقداتهمإلى  عموم املسلمين وإلى خصوص شيعة مصر من هذه اإلساءةإلى  املصرية باالعتذار
ً
والتي تعد انسياقا

والذي أنتج ثماره املرة والقاتلة  ،وراء منطق التعصب والكراهية الذي تروجه الحركة الوهابية في املنطقة والعالم

 البالد ومنها مصر. عاملتمثلة بعصابات داعش التكفيرية التي تهدد السلم األهلي لجمي

هذه التجاوزات الفاضحة على معتقدات  عكما نأمل من مشيخة األزهر الشريف التدخل لدى السلطات ملن

الم( الحسيناإلمام  املسلمين املرتبطة بحب  .الم()عليهم السَّ ل هللا أهل بيت رسو وب )عليه السَّ

 

الم(الحسين اإلمام  شهد مرقد  ليلة الحادي عشر من محرم الحرام  )عليه السَّ

 ونساًء بل وحتی الرجال تاد املؤمنون في كربالء املقدسة التي اع
ً
ها على إحيائصغارا

موقدين بذلك الشموع  ،بطقوس مملوءة بعبرات الحزن العميق واألس ی الطويل

على وقع خطى الحسرات والدموع، إذ يلف املعزون فيها بين مواطن استشهاد 

الم( الحسين وأخيه العباس وباقي الثلة الطيبة من جند البيت املحمدي،  )عليهما السَّ

 نتهي بهم العزاء عند املخيم الحسيني.لي

عدسة املوقع الرسمي رصدت األطفال وهم يحملون معهم كؤوس املاء التي ملؤها من ماء الفرات املمتزج بدموع األلم 

الم(الحسين اإلمام  لسقي  وليعلنوا للعالم بذلك بشكل درامي عن مدى وحشية جيش يزيد. ،وآل بيته )عليه السَّ
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  عوألبكين عليك بدل الدمو أشار عدد من الباحثين واملختصين أن عبارة 
ً
قدسة الواردة في زيارة الناحية امل دما

عد مصداق فرجه(تعالى ل هللا جَّ ع)املهدي اإلمام  عن
ُ
 ت

ً
 حقيقي ا

ً
 لتلك الفاجعة يعتصر قلبالذي اإلمام  لحالة ا

ً
ه أملا

 من الخيال أو ذكرت للتشبيه.العظيمة، وأ
ً
 نها ليست ضربا

مريكية للعيون في الواليات املتحدة األ  هاملتون  مدير معهد باريت جي. هايكوتشير دراسة أجراها الدكتور 

يق استخدام املسح بالرنين الصوتي واملوجات فوق من العين عن طر  عحول إمكانية ذرف الدم بدل الدم 2004عام 

عرف باسم إلى  توصلالصوتية، 
ُ
 ،الدموية عالدمو  ي، وتعنهيموالكرياأن مثل تلك الحاالت نادرة الحدوث وت

 أن تلك الحالة تحدث حينما يصاب الشخص بصدمة قوية أو بإصابات بليغة في الرأس إال أنه عجز عن إيجاد 
ً
مبينا

 ي لها.تفسير منطق

دم، مؤكدة تلك الدراسات إلى  عفي حين أثبتت الدراسات الحديثة أن الكيس املوجود خلف العينين إذا ُجرح يتحول الدم

حزن القلب إلى  يدم، كما أشارت دراسات معاصرة أن البكاء يؤدإلى  أنه في حال البكاء الشديد ملدة طويلة تتحول دموعه

  باعتباره املضخة الرئيسية للدم ومن
ً
وإذا اشتد الحزن  ،أثر الحزن يغلي ويظهر منه بخار يجري في عروق العين ويخرج دما

سبب جفاف داخلي باعتبار وظيفة الدم
ُ
 ترطيب العين. عوطال البكاء حصلت اليبوسة بالجسم التي ت

منها تقرح العين فيخرج إلى  يوتابعت تلك الدراسات أن جفاف العين من شدة البكاء تؤثر على العروق وتؤد

الم(الرضا اإلمام  ذلكإلى  كما أشار عالدم بدل الدم  .إن يوم الحسين أقرح جفوننا )عليه السَّ

ل هللا تعالى فرجه( ملهديااإلمام  وتؤكد عدد من الروايات أن   )عجَّ
ً
 واقعة الطف ويبكي بكاًء شديدا

ً
يستحضر يوميا

الم(على جده الحسين   حتی تذرف عينه الدم بدل الدموع.الم( )عليهم السَّ وأهل بيته األطهار  )عليه السَّ

 

خالل استقباله الكوادر العاملة في شعبة اإلعالم اإللكتروني التابعة 

للعتبة الحسينية املقدسة دعا األمين العام للعتبة الحسينية املقدسة إلى 

ضرورة تشكيل جيش إلكتروني يهتم بنشر وترويج املبادئ التي أكد عليها اإلمام 

الم( الحسين  لتطور اإللكتروني، ويواجه بثورته الخالدة بشكل يواكب ا)عليه السَّ

 الغزو الثقافي اإللكتروني الذي تتبناه الدول الغربية.

 أن التطور اإللكتروني املتسارع الذي يشهده العالم يحتاج إلى مواكبة حقيقية وتسلح كبير ملواجهة الغزو الثقافي 
ً
مبينا

 عتقدات والثوابت اإلسالمية.والفكري الذي تتبناه املؤسسات والدول الغربية التي تستهدف األفكار وامل

  

يسر إدارة مركز كربالء للدراسات والبحوث عن اإلعالن للسادة  

نجاز املرحلة إبتراث مدينة كربالء املقدسة عن  الباحثين واملهتمين

الجغرافي  تاريخ كربالء الحضارية بقسميها   األولى من موسوعة

 والتاريخي 
ً
إستكتاب العديد من  ، أذ تماللذان سيصدران قريبا

كاديميين من ذوي االختصاصات الدقيقة والذين لهم الباحثين واأل

سوعات التخصصية من داخل العراق الباع الكبير في كتابة املو 

  .(المعليه السَّ )توثيق اإلرث الحضاري ملدينة سيد الشهداء اإلمام الحسين بحفظ و  ارجه ضمن رؤية علمية تعنیخو 
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رئاسة جامعة الكوفة سلسلة من  عامللحقة به بالتعاون مأقامت أمانة مسجد الكوفة املعظم واملزارات  

كاديميين األطلبة الجامعة وبحضور رئيس الجامعة وعدد من األساتذة و إلى  املحاضرات الثقافية والتوعوية

من قبل  ؟الحسيناإلمام  ماذا تعلمنا من :ن محاضرة تحت عنواناملبارك إلقاء عشري عوتضمن املشرو ، واملثقفين

ويأتي هذا البرنامج الثقافي ضمن منهاج تغطية شهري محرم الحرام  أكفاء في مختلف أقسام الجامعة ينمحاضر 

وكيفية االستفادة من النهضة الم( )عليهم السَّ وصفر الذي تعتمده أمانة مسجد الكوفة املعظم في نشر ثقافة آل البيت 

 الحسينية.

http://almasalah.com

 

حرم املسجد األموي شهد إقامة مراسيم عزاء  : إناملسلةلـقالت مصادر 

وطقوس دينية في مناسبة عاشوراء، فيما انتعشت فنادق دمشق بالزوار من 

مشهد هو النادر من نوعه في وفي ، الطائفة الشيعية من أنحاء العالمأبناء 

 تاريخ املسجد األموي، تدفقت املواكب الحسينية على املسجد الذي يحمل

مجلس عزاء املسجد األموي شهد خالل األيام املاضية  وقال شهود عيان: إن، رمزية خاصة لدى املسلمين الشيعة

املواكب الدينية قدمت من مدينة كربالء ني فخم، من قبل مواكب دينية عراقية ولبنانية، وأن الكثير من يحس

 إلحياء واقعة مقتل
ً
ظمت خصيصا

ُ
الم(الحسين اإلمام  في رحالت سياحية ن ، داخل املسجد األموي الكبير )عليه السَّ

الم( الحسيناإلمام  محتفلون رايات عورف انتصر الدم على  :داخل الحرم األموي، ورفعت شعارات تقول  )عليه السَّ

 للتكفير والكراهية.إلى  ةداخل املسجد الذي اقترن باسم بني أمية وسعت الجماعات التكفيري السيف
ً
 جعله رمزا

 

تنتشر الطقوس التي يقيمها الشيعة في قطاع غزة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء والحديث عن معركة كربالء 

الم(مام الحسين ومقتل اإل   في كل عام. )عليه السَّ

 

)عليه  الحسين اإلمام اآلالف من أهالي املناطق الشمالية السورية املحاصرة من قبل املسلحين ذكرى عاشوراء أحيی

الم( بلدتي الفوعا وكفريا املحاصرتين بريف إدلب الشمالي أقام األهالي مجالس العزاء، وأكدوا ثباتهم وتصديهم ففي ، السَّ

، مشددين على نهج املقاومة، الم()عليهم السَّ الحسين وأهِل بيته اإلمام  للجماعات اإلرهابية، وجددوا العهد بااللتزام بنهج

http://almasalah.com/
http://almasalah.com/MediaStorage/GalleryImages/50556.jpg
http://www.masjed-alkufa.net/images/photoalbum/album_55/aw7u2727_1.jpg
http://www.masjed-alkufa.net/images/photoalbum/album_55/304b0314.jpg
http://www.masjed-alkufa.net/images/photoalbum/album_55/aw7u2799.jpg
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  وفي مدينتي، يرات حسينيةواختتمت املراسم بمس
ً
في ريف حلب الشمالي أقام األهالي  نبل والزهراء املحاصرتين أيضا

املساجد، مؤكدين أن الحصار لن يثنيهم عن إحياء الذكرى، وأكدوا أن الشهداء الذين  عمجالس العزاء في جمي

الم( الحسيناإلمام  ينتين هم الذين لبوا نداءسقطوا من املد  .)عليه السَّ

 

القيام بما قام به  عإن الرجل العاص ي الذي ال يستطي مفتي مصر األسبق:قال 

وأهل بيته، ويرغب في جعل هؤالء بينه وبين هللا سبحانه وتعالى خالل  رسول هللا

 كما يدعي البعض
ً
وأضاف جمعة في برنامجه  ،الدعاء، ال ش يء عليه وليس شركا

 :الفضائية س يس ي بي على قناة  عالذي يذا وهللا أعلماليومي 

واحد بيقول علشان خاطر سيدنا الحسين يا رب يا رب علشان خاطر النبي، ده هذا ..واللي  .قسم ال ش يء فيه

. هذابيقول ده 
ً
 عقليا

ً
عملي كذا، وبحبك هنا أ. هو يطلب من هللا الحنان املنان بحبك للحسين .شرك يعد مخبوال

 .القسم عمن أنوا عنو 

  عوتاب
ً
 :جمعة قائال

 ال يعرفون ذلك ألنهم  - ملحدثينا - مارسه وعلمه، بينما النابتة والرسول  ،العبادة عمن أنوا عالقسم على هللا نو

اق في العراق وسوريا وفي الدم الذي ير إلى  مضحوك عليهم، وهناك متاهات في تزوير الدين اإلسالمي الحنيف أدت

 ننبه على ذلك الطرقات
ً
.. ما يحدث .ألنهم خرجوا بشناعة وفظاعة لبناء هيكل آخر مواٍز لدين اإلسالم، ونحن دائما

 .هذا قلة دين وقلة أدب

  عأصدر تجم
ً
حول االعتداءات التي يقوم بها نظام آل  علماء البحرين بيانا

 خليفة على الشعائر واملظاهر العاشورائية.

 جاء في البيان: قناة اللؤلؤة عوبحسب موق

ندين ونستنكر أي انتهاك  ،الشعائر الحسينية خط أحمر :ىبسمه تعال

والشعارات والرايات الحسينية السواد  عأو تعدي على الشعائر الحسينية والعاشورائية من خالل تمزيق ونز 

 ،
ً
 على الحريات الدينية املكفولة دستوريا

ً
 سافرا

ً
والعاشورائية، أو التعرض للمجالس الحسينية، فإن في ذلك تعديا

 للجماهير 
ً
 واضحا

ً
 أحمر في الوجدان الشيعي، واستفزازا

ً
ومواجهة خطيرة للشعائر الحسينية التي تمثل خطا

 الحسينية ولعموم أبناء الط
ً
ائفة الشيعية الكريمة، وهو ما ال يمكن القبول به وال السكوت عنه، وسيكون سببا

 عتقف مكتوفة األيدي تجاه هذه التعديات، وستداف لتوترات إضافية خطيرة، فإن الجماهير الحسينية ال يمكن أْن 

 املظاهر العاشورائية بكل وجودها.عن الشعائر الحسينية و 

هذه املمارسات االستفزازية تجاه الشعائر الحسينية واملمارسات العاشورائية ال  تعي أن مثل وعلى السلطة أْن 

، وعليها أْن 
ً
، بل على العكس من ذلك تماما

ً
  تخدم األمن واالستقرار في البلد أبدا

ً
 .تتوقف عن ذلك فورا

http://www.non14.net/filestorage/contentfiles/2015/10_15/221015103401_140_1.jpg
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الم(لم يصمد قرار وزير األوقاف املصري بإغالق مسجد الحسين   الم()عليهم السَّ  أمام رغبة محبي أهل البيت )عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  الذين امتأل بهم مسجد  في القاهرة. )عليه السَّ

وذكر ناشطون على صفحات الفيسبوك أن هذا القرار الذي وصفوه باألفشل بتاريخ الوزارة سقط تحت أقدام 

 من مقامالم( )عليهم السَّ محبي أهل البيت 
ً
)عليه الحسين اإلمام  في مصر من كل الطوائف، ونشر هؤالء الناشطون صورا

الم(  وهو يستقبل الزوار. السَّ

الم(الحسين اإلمام  مسجدإلى  هبتوأضاف ناشط آخر بأن الناس ذ حول املسجد  عوبدأوا بالتجم )عليه السَّ

 عليهم ليوم الدين حتیمحوا لهم بالدخول وفتحوا الضريح وقرأوا العزاء، فس عبالشار 
ً
 ال يكون عارا

ً
أن إلى  ، مشيرا

 وليس قرار الوزير الذي وصفه بالوهابي. عهذا قرار املوظفين والشرطة باملوق

نتاج إعرض في مدينة النجف العراقية فيلم إيراني من إعداد العتبة العباسية و  2015أكتوبر  22يوم الخميس 

الذي  على كربالء الهجومـلشركة فطرس ميديا يندد بالدولة السعودية األولى الوهابية، وهو فيلم وثائقي يؤرخ 

ويتحدث الفيلم بالتفصيل عن هجوم  ،الوهابيون في زمن الدولة السعودية األولى على املدن املقدسة للشيعةه شنَّ 

 على كربالء وارتكابها املجازر فيه. 1216الحركة الوهابية عام 

خربگزاریموقع 

 استشهاد اإلمام الحسين ى بيانا بمناسبة ذكر  زيغمار جابرييل أصدر نائب املستشارة األملانية ووزير االقتصاد

الم( أنا كممثل الحزب االشتراكي الديمقراطي في أملانيا أعزيكم وجميع  :ذكر في البيان، يخاطب فيه الشيعة )عليه السَّ

الم(بالنسبة إلى اإلمام الحسين بن علي  - يوم عاشوراء وما حدث في هذا اليوم ى بذكر الشيعة في أملانيا   )عليهما السَّ

  - وأسرته
َّ
 .الحرب والظلم ىمنا أن الصمود الحقيقي أمام الحرية واإلنسانية سينتصر في النهاية علعل
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خربگزاری
 در بيرجند نوای نینواونرم افزار  برپایی نمایشگاه کتاب  -1



 مام الرضاللكتب والبرامج وذلك في مكتبة اإل  نغمة نينوى قيم معرض أ

الم( ر حتی اليوم الخامس مهر واستم 26في مدينة بيرجند وذلك بتاريخ  )عليه السَّ

 بان.آمن شهر 

، قافة الحسينية والنهضة الحسينيةالهدف من إقامة هذا املعرض هو نشر الشعائر اإلسالمية املتمثلة بالث

العنوان: مدينة بيرجند، شارع معلم، ، حسينيةواشتمل املعرض على جملة من الكتب ذات العالقة بالقضية ال

 .يگكل ميراث فرهن ، إلى جانب إدارةمادرساحة 

الم( دانشنامه چند رسانه ای امام حسينمعرفی   -2  ۲فروغ والیت با عنوان  )عليه السَّ



صدار إسالمية للعتبة الرضوية بيام العزاء في محرم وصفر قامت مؤسسة التحقيقات اإل أبمناسبة حلول 

الم(مام الحسين العلمية لإل برنامج املوسوعة    2 ضياء الواليةتحت عنوان  )عليه السَّ
ً
 يعد برنامج املوسوعة هذا عمال

 
ً
  جديدا

ً
 ديم املطالب املفيدة للمستخدمين.من نوعه ويتميز بالسرعة واالختصار وتق وفريدا

بسرعة وتم استخدام  ونسخ املستندات وبحث سريع بحيث يمكن العثور على الكلمة ةعابطب يمتاز هذا البرنامج

 .تقنية عالية

خربگزاری
  پاسخ آیت هللا هاشمی شاهرودی به وهابیت در خصوص گریه برای امام حسين -1

القضية الحسينية أن وتعرض في هذا اللقاء إلى  خادم الرضا أةهيالهاشمي الشاهرودي بمسؤولي  السيدالتقى 

 هي عبارة عن مواجهة للطغاة فال ينبغي االقتصار فيها على جانب الحزن والبكاء.

 
ً
استهداف هذه ن العدو املتمثل بالتكفيريين وغيرهم يحاول بطريقة وأخرى إ: وتعرض إلى شبهة التكفيرين قائال

نه ال ينبغي البكاء والعويل والصراخ على املوتى فال يجوز أنه قد جاء في الروايات أ النهضة الحسينية، حيث ذكروا:

الم(البكاء على الحسين   أجاب عنها.قد و  والعويل والصراخ عليه )عليه السَّ

الم( انتشار ویژه نامه حضرت علی اکبر -2  مطلب خواندنی ۳۶با  )عليه السَّ

صدار عدد خاص بعلي إنه تم أنباء الحوزة العلمية أذكر مدير موقع الحوزة نت في حواره مع مراسل وكالة 

الم(األكبر   وعرض  11یحتوی على  )عليه السَّ
ً
 للقراءة على  25مبحثا

ً
 .النتمطلبا

فعلى الراغبين  ،العدد الخاص على مواصفات علي األكبر وحياته وشهادته وكل ما يتعلق به اویشتمل هذ

                            بالحصول على املعلومات الرجوع إلى الرابط التالي:

http://www.hawzah.net/fa/Occation/View/47930
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الم( نمایشگاه عاشورایی آسمان حسين -3  در مسجد جمکران افتتاح شد )عليه السَّ

وتم إقامة  الحسين ءسما الثقافية ملسجد جمكران معرض الرسوم الحسينية تحت عنوانالهيأة قیم باهتمام أ

 املعرض مفتوحة للراغبين بشكل عام. ان زيارة هذأملدة سبعة أيام في مسجد جمكران كما  هذا املعرض

باشگاه خربنگارانخربگزاری
 پایان کتابت زیارت عاشورا با ناخن انگشت+تصویر

ظفر براهيمي الخطاط املشهور بالخط باإل إقام الشاب حميد رضا 

ظفر سبابته اليمنی من إظفره وقد بدأ بخط الزيارة بإب ءبخط زيارة عاشورا

 املوافق لليوم العاشر من شهر محرم. 2/8/1394ول شهر محرم وقد انتهی من ذلك في يومأ

خربگزاری
 در عراق عاشورا در اندیشه و فکر امام خمینیساخت نماهنگ 



 
ً
)عليه مام الحسين مع أيام العزاء على اإل  قام املركز الثقافي اإليراني تزامنا

الم( مام عاشوراء في فكر اإل بإصدار قرص مضغوط تحت عنوان  السَّ

نظيم القرص توهو عبارة عن مجموعة من الصور والكلمات و  الخميني

 باللغة العربية والفارسية، وتم نشره.

مام الخميني مع عرض مجموعة من الصور لواقعة عاشوراء، ويستغرق ويعرض هذا القرص كلمات للسيد اإل 

 لعربية.دقيقة وينتهي القرص باللطميات وصور عن العتبة الحسينية باللغة ا 20القرص 

خربگزاری
 رونمایی شد اربعين حسینیونرم افزار  خادم الحسينسایت 

 

يمان الذي حضر فيه بان في االجتماع الشعبي آليات اإل آ 19تم بتاريخ 

الم( مام الحسينخدمة اإل من جملة  في ملحمة زيارة األربعين  )عليه السَّ

الم(إزاحة الستار عن موقع خادم الحسين  أربعين وبرنامج  )عليه السَّ

الم(الحسين  الم(فعلى الراغبين والناشطين في هذا املجال الرجوع إلى موقع خادم الحسين ، )عليه السَّ لتهيئة  )عليه السَّ

 .يارة األربعين ونشرها بين الزواروتنظيم املسائل املرتبطة بز 

ما أ ،ويمكن االستفادة من راديو األربعين ألجل االطالع على مراسيم زيارة األربعين وتعظيم الشعائر الحسينية

 .AMوفي النجف وكربالء على موجة  FMفي إيران فعلى موجة 
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خربگزاری
 در موزه هنرهای معاصر از غدیر تا عاشورا نمایشگاه

عباس و كورش اصالنيافتتح معرض الرسوم والخط للخطاط 

 .في متحف الفنون املعاصرة عمومي

 نجاز إ 20احتوى املعرض على 
ً
واشتمل على مواضيع بعاد مختلفة أفي  ا

الم( مختلفة مثل طبرة علي الم( بي الفضل العباسأشهادة  ،حداث عاشوراءأ ،)عليه السَّ  مام املهديظهور اإل  ،)عليه السَّ

ل هللا تعالى فرجه) بخط  شعريةبيات ألى جانب كل واحد من هذه اإلنجازات لوحة توضيح الصورة من خالل إو  ،(عجَّ

عباس عمومي  وتهذيباسحاقي  وسيتم طبع هذه املجموعة من الرسوم والخطوط على شكل كتاب وسيترجم

 لغات معروفة. ربعالكتاب إلى أ

 صفهان.أذر في متحف الفنون املعاصرة في آ 13بان حتی آ 14وقد افتتح املعرض بمناسبة أيام محرم من 

 شوداملللي تعزيه رسما افتتاح ميهمزمان با اربعين، بنياد بين

ومن جملة  ،حياء الثقافة والنشاطات الدينيةإالهدف من هذه املؤسسة هو الحفاظ على التراث اإلسالمي و 

لثقافة العزاء وعقد االجتماعات وإيجاد األرضية املناسبة  مينشاء مركز علإنشاطات هذه املؤسسة هي عبارة عن 

للتعاون مع املراكز العلمية الجامعية بشأن العزاء، ومن جملة األهداف األساسية لهذه املؤسسة الدولية هي: رفع 

إيجاد املنتديات للمتخصصين  ،املستوى العلمي وإيجاد االستعداد ألهل العزاء، عقد االجتماعات الدينية

 .ولهذه املؤسسة برامج معينة أخرى ، ملحققين الناشطين في مجال الفنون الدينيةوا

 هزار نفری عاشورا در آملان ۱۵برگزاری کنفرانس 

ملانية في مدينة دوسلدورف األمام جمعة إمحمد مجاهدي الشيخ تحدث 

الم( م)عليههل البيت أهامش مراسيم العزاء على   التي أقيمت في ملعب حيدريان السَّ

وذكر  ،رجاء العالمأة إلى مختلف يفي قم املقدسة حول انتشار الثورة الحسين

حد االجتماعات ما يقرب أ ملانيا حيث تقام فيها االجتماعات الحسينية في محرم وصفر وقد حضر فيأعلى سبيل املثال 

 صفر. 24املوافق  15/9/94لف شخص، وأشار إلى االجتماع التاسع الذي سيقام بتاريخ أ 15من 

 

 ها مقابله شودى با انحرافات در عزادار  -1

قال نائب رئيس جامعة املدرسين للحوزة العلمية في قم الشيخ مقتدائي: إن من أهم أهداف الخطباء والرواديد 

 على تحري الدقة والحذر في مواجهة التيارات 
ً
في الوقت الحاضر املواجهة الذكية لالنحراف في العزاء، مؤكدا

خربگزاری
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 عن األعمال املنحرفة التي تس يء إلى سمعة املنحرفة في العزاء الحسيني، فإنه يجب أْن يكون العزاء الحس
ً
يني بعيدا

وهي في نفس الوقت تسمح للعدو انتهاز الفرصة للتبليغ ضد املذهب، وذكر أن من الم( )عليهم السَّ مذهب أهل البيت 

 جملة االنحرافات في العزاء الحسيني وجود املوسيقى التي ال تناسب العزاء الحسيني.

 ت نما باشيدبيبا رفتار خود آينه اهل -2

الم(قامت بعض املواكب الحسينية وخدمة الحسين  في العراق بزيارة السيد محمد سعيد الحكيم، وأكد  )عليه السَّ

السيد الحكيم على أنه ينبغي ألصحاب املواكب اجتناب التنافس العبثي في إقامة مراسيم العزاء، وينبغي أْن نسعى 

يا ، وقدم الشكر والتقدير ألصحاب املواكب اللتزامهم بوصاالم()عليهم السَّ ألن نكون في سلوكنا مرآة تعكس أهل البيت 

 :
ً
 وأشار إلى الشهداء الذين بذلوا أنفسهم ألجل إن منزلة خدمة الشعائر الحسينية بعد العلماء،املرجعية قائال

الم(إحياء شعائر الحسين   .ووقفوا أمام الهجمات التكفيرية )عليه السَّ

 املللي عاشورا تأسيس ميشودبنياد بين -3

الشيخ أختري بحضور ممثل جامعة املصطفى الم( )عليهم السَّ أعلن األمين العام للمجمع العالمي ألهل البيت 

الذي يقام في مدينة دهلي نو عن تأسيس  رسالة عاشوراءالعاملية في الهند ومعاون املركز الثقافي في مؤتمر 

 :
ً
إن أفضل فرصة لتعليم وتبيين املؤسسة العاملية لعاشوراء، وأشار إلى فرص التبليغ على طول السنة قائال

الم( اإلسالم املحمدي األصيل هي أيام العزاء على اإلمام الحسين سالم ، وقد قال السيد الخميني: الذي أحيا اإل )عليه السَّ

 .رم وصفرشهر مح

، ستشرع املؤسسة العاملية لعاشوراء بالعمل قري: الم()عليهم السَّ وقال األمين العام للمجمع العالمي ألهل البيت 
ً
با

 .بتبيين النهضة الحسينية والدفاع عن األهداف الحسينيةالم( )عليهم السَّ وسيقوم خدمة أهل البيت 

من  باللغة األوردية باهتمام رسالة الحقوق وفي نهاية هذا املؤتمر تم إزاحة الستار عن عدة كتب من جملتها: 

 املركز الثقافي اإليراني.

الم( سيدالشهدا -4 م( هللارا با بيان رسول  )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 به مردم معرفي كنيد )صل

أوص ی الشيخ الوحيد الخراساني املبلغين بضرورة توضيح وتبيين املعالم األساسية لواقعة عاشوراء وأهداف 

الم(اإلمام الحسين  م( نها رسول هللاكما بيَّ  )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الوظيفة  مية هذهمعنی التبليغ وأه، ثم أشار إلى )صل

 .لة عاشوراء ال يمكن درك حقيقتهاأالعظيمة، وأن مس

الم(، وأن زيارة اإلمام الحسين إن الحسين مصباح الهدىض إلى توضيح الحديث وتعرَّ   األنبياءأمنية  )عليه السَّ

الم( واملالئكة الم( الشهداء، وأن أهل العرش والخلق يبكون على مصائب سيد )عليهم السَّ ، وأن العزاء الحسيني )عليه السَّ

الم( فيه، وكل ما يصنع فهو قليل بحق مصيبة سيد الشهداء طال معنی لإلفرا  .)عليه السَّ
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 حادثه عاشورا ريشه در تفكر غيرالهي مردم دنيا برست داشت  -1

تعرض الشيخ محسن كازروني في سلسلة جلسات معارف أهل بيت 

التي أقيمت بمشاركة جمع غفير من الزوار الم( )عليهم السَّ العصمة والطهارة 

لى أسباب وأهالي مشهد املجاورين للعتبة املقدسة في صحن السيد الخميني إ

إن من جملة األسباب في وقوع هذه الكارثة هو عبارة عن وجود زمرة وقال بهذا الشأن: ، كربالءوعلل وقوع حادثة 

الم(لديها فكر مادي وهي تعبد الدنيا تسلطت على املجتمع اإلسالمي، وأن اإلمام الحسين  ثار على هذه الزمرة  )عليه السَّ

عامل األساس في وقوع حادثة كربالء حيث قاتلوا الحاكمة على املجتمع اإلسالمي، وكان هذا الفكر املادي هو ال

الم(الحسين   بالدينار والدرهم )عليه السَّ
ً
ومسلم  ،، وأشار إلى وجود التيار الفكري اآلخر الذي يؤمن باهلل تعالىطمعا

الم(بن عقيل   هو املثال البارز لهذا التيار. )عليه السَّ

الم(امام حسين  یسيره تربيت -2  ومعنويت است گفرهن اهگدانش )عليه السَّ

ذكر خطيب العتبة الرضوية املقدسة أن السيرة التربوية لإلمام الحسين 

الم( هي منهج كامل لحياة اإلنسان وأهم جامعة ثقافية معنوية، وأشار  )عليه السَّ

الم(إلى أهمية االقتداء والتأس ي باإلمام الحسين  في جميع أبعاد الحياة،  )عليه السَّ

كما أكد على ضرورة استلهام الدروس من واقعة عاشوراء كمنهاج كامل للحياة الثقافية واملعنوية، وذكر كمثال 

  على املبادئ اإلسالمية.العزة التي تعتمد 

 عاشورا راهبردي كاربردي براي اسالم امروز است -3

أقام السيد أحمد علم الهدى سلسلة أبحاث دينية تبليغية في العتبة الرضوية 

الم()عليه  اءاملقدسة، وذكر في هذه األبحاث أهداف إقامة العزاء على سيد الشهد  ،السَّ

وذكر أن واقعة كربالء فيها دروس عامة وال تختص بعصر معين، وأن الدرس الذي 

)عليه نستلهمه من كربالء هو عبارة عن مقارعة الظلم والطواغيت، وأشار إلى املسلك الذي يعتقد أن ثورة اإلمام الحسين 

الم(   خاصة بزمانه وقام برده.السَّ

الم(قاسم بن الحسن  -4  واليتاز  ىيروپانان در وي جو گال )عليه السَّ

 أحلى من العسلأقيم اجتماع في العتبة الرضوية املقدسة تحت عنوان: 

 بالقاسم بن الحسن 
ً
الم(تأسيا ض حسين حلوائيان إلى الصفات ، وتعرَّ )عليهما السَّ

الم(البارزة في الشهيد الفتی القاسم بن الحسن  ، وأكد على أهم صفة )عليهما السَّ

الم( عنده وهي وفاؤه ودفاعه وتضحيته إلمام زمانه، وذكر أن على الشباب االقتداء بالقاسم ويحذروا من  )عليه السَّ

 مخططات األعداء للفصل بين الشباب ورجال الدين.
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الم(معرفي سيره امام حسين  -5  نياز امروز جامعه است )عليه السَّ

تعرض خطيب العتبة الرضوية املقدسة في سلسلة محاضرات العشرة 

الم محبة اإلمام الحسينالثانية من محرم الحرام تحت موضوع:  إلى  ()عليه السَّ

أهمية نشر الثقافة الحسينية، وأشار إلى ضرورة االقتداء باإلمام الحسين 

الم( وعلى أهمية املعرفة الحسينية، وذكر أن أهم أسباب الثورة  ،)عليه السَّ

الحسينية هي الدفاع عن اإلسالم املحمدي األصيل واملنع عن التحريف، واملجتمع اإلسالمي اليوم بحاجة إلى هذه 

 سيما البعد العاطفي في كربالء. املسائل ال

 نهضت عاشورا يك مكتب ومذهب تكامل يافته است -6

الم(أقيمت بمناسبة أيام العزاء مراسم على سيد الشهداء  في مركز  )عليه السَّ

ض في هذا اللقاء التحقيقات اإلسالمية للعتبة الرضوية املقدسة، وتعرَّ 

)عليه ميرزائي إلى أهمية اقتداء املسلمين بل جميع العالم بثورة اإلمام الحسين 

الم( ض إلى التحريفات اللفظية واملعنوية في قضية عاشوراء وأثرها السلبي على املجتمع، ونهضته، كما تعرَّ  السَّ

، وأشار إلى بعض األحكام الفقهية ةإن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاض إلى الحديث الشريف وتعرَّ 

 للخطابة والرثاء.

الم(براي سيدالشهداء  ى عزادار  -7  نشانه محبت ما نسبت به خاندان نبوت است )عليه السَّ

ض السيد محمد سعيدي إمام جمعة مدينة قم املقدسة في محاضرة تعرَّ 

له قبل صالة الجمعة في العتبة الرضوية املقدسة في اليوم التاسع من املحرم 

والبراءة من أعدائهم، وذكر أن فلسفة الم( )عليهم السَّ إلى أهمية محبة أهل البيت 

والبراءة من أعدائهم، وقام ( الم)عليهم السَّ زيارة املعصومين هي التولي ألهل البيت 

وال يعادي الم( )عليهم السَّ بالرد على التيار املحايد الذي يوالي أهل البيت 

 والبراءة من أعدائهم.الم( )عليهم السَّ هم، وأشار إلى أن محرم وصفر فرصة مناسبة إلبراز التولي ألهل البيت ءأعدا
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 41................................................................................................ القضية الحسينية الشريفة بين العاطفة والعقالنية
 42......................................................................................................... واقعة الطف ملحمة الخلود الحسيني الجهادي

الم(سيدنا برير بن خضير الهمداني )رضوان هللا عليه( من أصحاب اإلمام   42............................ الحسين )عليه السَّ
الم(  42.................................................................................................. كيف تتعرض لشعاع اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( نساءه معه؟  42.............................................................................................. ملاذا أخرج اإلمام الحسين )عليه السَّ
الم( في كربالء؟  42..................................................................................................... َمن دفن اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(؟ م( أفضل أم أصحاب الحسين )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 42.......................... هل أصحاب رسول هللا )صل

ْن النصر؟
َ
الم(؟ ومل  42..................................................................................................... هل انتصر الحسين )عليه السَّ

 43........................................................................................................................ العراقية الجالية صوت موقع :التاسع

الم( عظيم الشأن رفيع املنزلة  : فضل البكاء عليه -اإلمام الحسين )عليه السَّ
ً
 43................................................... أوال

 43..................................................................................................................................................... الحسين نهرو جيفارا
 43.................................................................. حسينية الواجهة اإلعالمية للثورة الحسينية في كل العصور الشعائر ال

 44........................................................................................................................................... الحق طريق موقع :العاشر

الم( ال ينسب إلى هللا تعالى  44..........................................................................................قتل اإلمام الحسين )عليه السَّ
 44......................................................................................................... املقدسة الحسينية العتبة موقع :عشر الحادي

 44.............................................................................................................. 3-1اإلسالم محمدي الوجود حسيني البقاء 
الم( من مصادر العامة  44......................................................................................... بكاء النبي على الحسين )عليه السَّ

 45................................................................................................................ الثقافية العرفان شبكة موقع :عشر الثاني

الم(   45............................................................................................... عنوان: استحباب البكاء على الحسين )عليه السَّ
 45...................................................................................................................... يوم الظهور املوعود -يا لثارات الحسين 

الم( بعد مقتله من مصادر ُسنية  46........................................................................ كرامات اإلمام الحسين )عليه السَّ
 46........................................................................................................................................ نبوءة الذبيح في كتب املسيح

 46.............................................................................................................................................................. مع رحلة السبي
 



 

 46............................................................................................................................... أونالين قدس موقع :عشر الثالث

الم( قامت للحرية والتوعية  46...................................................................................... ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ
 46............................................................................................................................... الكفيل منتدى موقع :عشر الرابع

 46......................................................................................................................... أثر مجزرة كربالء على اإلمام السجاد
الم( من مصادر أهل السنة  47................................................. أحداث إعجازية بعد مقتل اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( فيه عز لإلسالم فلماذا تبكون عليه؟  47............................................................ إذا كان مقتل الحسين )عليه السَّ
الم(ألنبياء ا الم( يبكون الحسين )عليه السَّ  47...............................................................................................)عليهم السَّ

الم(  48................................................................................................. حركة اإلمام الحسين وحركة األنبياء )عليهم السَّ
الم( هم شيعته والجواب عليها  48................................................................. شبهة أن الذين قتلوا الحسين )عليه السَّ

الم(  48....................................................................................................... فلسفة البكاء على اإلمام الحسين )عليه السَّ
الم( والجزاء الدنيوي   48................................................................................................. قتلة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 48....................................................................................................................................... كربالء حقيقة كونية وقرآنية
 48......................................................................................................... 3-1محطات رحلة الشهادة من مكة إلى كربالء  

 49................................................................................................................................... ماذا تعرف عن ركضة طويريج؟
 49................................................................................................................. السند محمد الشيخ موقع :عشر خامسال

 49................................................................................................................................... 8-1ومضات من ملحمة الطف 
الم( )عليه الحسين اإلمام مدرسة موقع :عشر السادس  49.................................................................................... السَّ

 49................................................................................................................................... اإلصالح روح النهضة الحسينية
الم(   50........................................................................................... 1-2قراءة في أسرار خلود اإلمام الحسين )عليه السَّ

 50............................................................................................................................................................... أنا قتيل العبرة
 50............................................................................................................................. العراقي املراقب موقع :عشر السابع

الم( وأسباب االمتناع عن حرب معاوية  50............................................................................ اإلمام الحسين )عليه السَّ
 50........................................................................................................................... الثورة الحسينية والحركة الجوهرية

 51...................................................................................................................... عاشوراء ملحمة الخلود في كل العصور 
 51.............................................................................................................. الشيرازي  مرتض ی السيد موقع :عشر الثامن

 51..................................................................................................................... قيم عاشوراء ومعالجة مشكالت العالم
 52........................................................................................................................ األولى املسار قناة موقع : عشر التاسع

 52............................................................................................. ركب بنفس ي أنت يا أخي العباس بن علي بن أبي طالبا
الم( في كربالء   52........................................................................................................................السيدة زينب )عليها السَّ

 52.......................................................................................................... اإلسالمي املركز - املنبر شبكة موقع :العشرون

 52................................................................................................................................... األسرار اإللهية للمأتم الحسيني
الم(  52.............................................................................................................................. لعن أعداء الحسين )عليه السَّ



 

 53................................................................................................................ العراق موسوعة موقع :والعشرون الواحد

الم( ثقافة لكل العصور   53................................................................................................................ الحسين )عليه السَّ
 53........................................................................... السويد - واإلعالم للثقافة النور  مؤسسة موقع :والعشرون الثاني

الم( ... وأبواب الثورات الكبرى   53..................................................................................................... الحسين )عليه السَّ
 54............................................................................................................................................................. 3علمتنا كربالء 

 54...................................................................................................................... واقعة الطف وإنجازات الفن التشكيلي
 55............................................................................................................... الخبرية نون  وكالة موقع :والعشرون الثالث

الم( منهج للخلود  55................................................................................................................ اإلمام الحسين )عليه السَّ
 55................................................................................................................................................................... هو الحسين

الم( في األول من محرمدالالت تبديل راية   55................................................................. قبة اإلمام الحسين )عليه السَّ
 55...................................................................................................................... الوارث منتدى موقع :والعشرون الرابع

الم( في سورة الفجر  55...................................................................................................................... الحسين )عليه السَّ
الم( بعد عاشوراء  56....................................................... الروايات التي تشهد على مدى حزن أهل البيت  )عليهم السَّ

الم( إلى الكوفة  56..............................................................................................وصول سبايا اإلمام الحسين )عليه السَّ
 56........................................................................................................................................... 2-1رجاالت أحيتها كربالء  

 56................................................................................................................. ام يوم عاشوراء دراسة علمية تحليليةصي
الم( الم( لزوار جده اإلمام الحسين )عليه السَّ  56.................................. في فوائد من دعاء اإلمام الصادق )عليه السَّ

 56................................................................................................................................................ كربالء في التاريخ واللغة
الم( معه النساء واألطفال إلى كربالء؟  57......................................................................... ماذا أخذ الحسين )عليه السَّ

الم(؟ ملاذا ال م( مع أنه أفضل من الحسين )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 57............... يلطم الشيعة على النبي )صل

الم(  57................................................................................... مالمح عقيلة الهاشميين السيدة زينب الكبرى )عليها السَّ
الم(  57................................................................................................................... من معاجز اإلمام الحسين )عليه السَّ

 57................................................................................................................................................. نتائج الثورة الحسينية
 الفارسية املواقع

 58............................................................................................................ رضوى  قدس آستان رسانى اطالع موقع :األول 

الم( يؤدي إلى غفران الذنوب  58.......................................................................... العزاء على اإلمام الحسين )عليه السَّ
 58...................................................................................................................................................... امامت موقع :الثاني

 58................................................................................................................................................. االطمئنان في العاصفة
 59..................................................................................................................... القيادة واإلدارة في نهضة عاشوراءمثال 

 59........................................................................................................... كبير ساحة العشق حبيب بن مظاهر األسدي
 59........................................................................................................................................ تاريخ العزاء والعزاء التاريخي
 59...................................................................................................... تدوين تاريخ عاشوراء التحريفات واالنحرافات في



 

 59....................................................................................................................... حبيب بن مظاهر األسدي أسوة القراء
 60.............................................................................................................................................. حبيب بن مظاهر اسدى

الم( من أجل املحافظة على خصلتين  60.............................................................. استشهد مسلم بن عقيل )عليه السَّ
 60..................................................................................................................... تعريف الجمال من منظور سيدة كربالء

 60.................................................................................................................................................... السير التاريخي للعزاء
الم( تجاه معاوية  60................................................................................................... مواقف اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  60................................................................................... نظرة إلى خصوصيات أصحاب سيد الشهداء  )عليه السَّ
الم( واألمر باملعروف العملي  61.............................................................................................. اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(دراسة الكرامات التي حدثت بعد شهادة  اإلمام الحسين   61................................................................. )عليه السَّ
الم(  61.................................................................................. دراسة وبحث أول زيارة مطلقة لإلمام الحسين )عليه السَّ
م(

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 61................................................................................. الحافظ لقيم ومبادئ رسالة النبي )صل
 62.................................................................................................................... املعطيات االجتماعية للنهضة الحسينية

 62......................................................................................................................... معطيات وإنجازات النهضة الحسينية
 62....................................................................................................................................... السابقة التاريخية لعاشوراء

الم(رؤ   62................................................................................................................... يتان عن اإلمام الحسين )عليه السَّ
  ...................................................................................................................63لسان الحالرواية عاشوراء   وشرعية  

 63.............................................................................................................................................................. شعر عاشوراء
 63........................................................................................................................... تغيير القيم واملبادىءعاشوراء نتاج 

 64.................................................................................................................................................... كربالء ومثل السلوك
 64..................................................................................................................................نهضة عاشوراء في نظرة تحليلية

 64...................................................................................................................... نهضة كربالء من وجهة نظر أهل السنة
الم(  64................................................................................................... أسئلة وشبهات حول اإلمام الحسين )عليه السَّ

 65................................................................. الشخصية السياسية واالجتماعية واألخالقية في قيادة نهضة عاشوراء
 65.............................. على حياة اإلنسان املعاصر والحرب الدائمة بين الخير والشر؟ما مدى تأثير واقعة عاشوراء 

الم( وإحياء الدين  65............................................................................................................... اإلمام الحسين )عليه السَّ
 65.............................................................................................................. دراسة مشاكل الثقافة السياسية لعاشوراء

 66........................................................................................ دراسة السبب في عدم حضور سليمان بن صرد في كربالء
الم( من منظور اجتماعي.دراسة املجتمع اإلسالمي في عصر اإلمام الحسين   66.......................................... )عليه السَّ
 66.................................................. األسطورية من واقعة عاشوراء -التيار املعرفي التاريخي ومنهجية دراسة امللحمة 

 66.......................................... القسم األول  -سير في كتابة املقاتل وتاريخ عاشوراء من البداية حتی العصر الحاضر 
 67........................................................................................................................................... العزاء في العصر القاجاري 

الم( في الكوفةعوام  67.....................................................................................ل فشل ثورة مسلم بن عقيل )عليه السَّ
 67...................................................................................................................................................... فلسفة إقامة العزاء



 

 67................................................................................................................................. مجالس العزاء برواية تاج واعظ
 67.....................................................................................................................................................مسألة املاء في كربالء

الم( للخوارزمي  68.............................................................................. تعريف ودراسة مقتل اإلمام الحسين )عليه السَّ
 68............................................................................................................................................. قم انديشه موقع :الثالث

الم(  68....................................................................................................... أسرى كربالء من غير أهل البيت )عليهم السَّ
الم(  68...................................................................................... املعرفة اإلجمالية لشخصية اإلمام الحسين )عليه السَّ

 68............................................................. األحداث التي جرت على األسرى من كربالء إلى املدينة بعد واقعة عاشوراء
الم(دراسة نقدية للمصادر التاريخية أل   69................ هل السنة املتعلقة بكربالء وشهادة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 69....................................................................................................... ايران دانشجويان خبرگزاری  - ايسنا موقع :الرابع

الم( في تبيين ثورة عاشوراء  69............................................................................ عظمة رسالة السيدة زينب)عليها السَّ
الم( من وجهة نظر آية هللا صافي كلبايكاني  69........................ دور األمر باملعروف في نهضة سيد الشهداء )عليه السَّ

 70............................................................................................................. الوحدة هي األصل األساس ي في عزاء عاشوراء
 70...................................................................................................................................................... بالغ موقع :الخامس

م(
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( نموذج لرحمة رسول هللا )صل  70.............................................. اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( برواية العالمة العسكري   70.................................... أول محاورة بين الحر الرياحي مع اإلمام الحسين )عليه السَّ
 70........................................................................................................................................................دفن شهداء كربالء
 
ً
 71.......................................................................................................................................................... ما رأيت إال جميال

الم(  71............................................................................................................ البحث في كنی وألقاب العباس )عليه السَّ
 71...................................................................................................................... حسن املعاشرة -الدروس العاشورائية 
 71................................................................................................................................. العبادة  -الدروس العاشورائية  
 71................................................................................................................................... املعرفة -الدروس العاشورائية 

الم( حاملة رسالة عاشوراء  71............................................................................................................... زينب )عليها السَّ
الم(  71........................................................... دور األمر باملعروف والنهي عن املنكر في ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(صرخة ابن زياد على عمر بن سعد لعدم   72......................................................... إمهال سيد الشهداء )عليه السَّ
؟
ً
الم( حجه ناقصا  72................................................................................................ هل ترك اإلمام الحسين )عليه السَّ

 72........................................................................................................................ مشاركة اإليرانيين في ملحمة عاشوراء
 72..................................................................................................................................................... عاشوراء والنظريات

 72................................................................................................................................. إرسال رؤوس الشهداء إلى الشام
 72........................................................................................................................ القسم الثالث -كربالء نماذج سلوكية 

الم(  73........................................................................................................... محل دفن رأس اإلمام الحسين )عليه السَّ
 73.......................................................................................................................... مراسيم عاشوراء في العالم اإلسالمي

 73...................................................................................................................................................... مناجاة مع عاشوراء



 

 73......................................................................................................................................................... نذر الوثني الهندي
 74....................................................................................................................... حوزه رسمی خبرگزاری  موقع :السادس

 74....................................................................................................... التعاليم األخالقية وعناصرها في نهضة عاشوراء
 74.................................................................................................................................................طوى  ذى موقع :السابع

 74.................................................................................................................................................. اإلسالم حيا بعاشوراء
 74............................................................................................................................................................ البنين فاطمة أم

الم(  74........................................................................................................... التوعية في كالم اإلمام الحسين )عليه السَّ
الم( في القرآن  -اآليات املرتبطة باألحداث   75...................................................... 3-1مالمح اإلمام الحسين )عليه السَّ

 75.....................................................................................................................................................شعائر موقع :الثامن

الم(  75............................................................................................................... أخالق وسيرة اإلمام الحسين )عليه السَّ
الم( في القرآن  75..................................................................................................................... اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  76.......................................................................................................... ال إفراط في عزاء سيد الشهداء  )عليه السَّ
 76....................................................................................................................................... كيف انقض ی يوم عاشوراء؟

 76................................................................................................................................................ وبال كرب موقع :التاسع

الم( على الحج  76............................................................................................... أفضلية زيارة سيد الشهداء )عليه السَّ
الم( وهو عطشان؟  76.................................................................. ما هي الوثائق على شهادة اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  76............................................................................................................. املقابر املنسوبة للسيدة زينب )عليها السَّ
الم(  77.............................................................والتطرف والتشدد في الدين الفرق بين ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 77.......................................................................................................................................... العزاء من وجهة نظر أخرى 
 77................................................................................................................................... نبوى  وحى مكتب موقع :شرالعا

 77.............................................................................................................................. الحر بن يزيد الرياحي عليه الرحمة
 77.................................................................................................... مباهلة برير بن خضير مع يزيد بن معقل في كربالء

الم( )عليهم البيت أهل معارف ونشر تحقيقات مؤسسه موقع :عشر الحادي  78.................................................. السَّ

الم( من وجهة نظر علماء الشيعة  78................................................................... عاشوراء واإلمام الحسين )عليه السَّ
الم(قائد الهندتأس ي غاندي    78........................................................................................ باإلمام الحسين )عليه السَّ

 78................................................................................................... السيد الخميني وإحياء الرؤية السياسية لعاشوراء
الم(  78........................................................................................................... السيرة القرآنية لإلمام الحسين )عليه السَّ
الم( معنی الجمال والحرية   79...................................... واقعة عاشوراء من وجهة نظر املفكرين -الحسين )عليه السَّ

الم(كلمات السيد الخميني حول عاشو   79.................................................................... راء واإلمام الحسين )عليه السَّ
الم( -الكل يعترف   79.................................................... وجهة نظر املفكرين في العالم حول اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  79....................................................................................................... خصوصيات ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ
الم(ك -ألف كلمة وكلمة حول الثورة العاملية   80................... لمات ومقوالت العلماء حول اإلمام الحسين )عليه السَّ



 

 80................................................................................................................................. سيرة حياة أسرى وشهداء كربالء
 80.................................................................................................................................................. شهداء كربالء الصغار

 80..................................................................................................... إطاللة على املباني واملصادر التحقيقية لعاشوراء
 80...................................................................................................... إنجازات ثورة عاشوراء في كلمات السيد الخميني

 81.................................................................................................................... مصادر العزاء الشيعي بعد واقعة كربالء
الم( املناهج النظرية والتاريخية  81................................................................................ عزاء اإلمام الحسين )عليه السَّ

 81............................................................................................................................................................ العزاء واالنتظار
الم( عند الشهيد املطهري  -العزة الحسينية   81.................................................. عاشوراء واإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( بعد واقعة عاشوراء بسبب فقدان الناصر  81......................................................... عدم ثورة األئمة )عليهم السَّ
 82....................................................................................................................................... محرم في كلمات السيد اإلمام

 82......................................................................................................... الخارطة التحقيقية -طريق قافلة سبايا كربالء 
الم( تنفذ إلى أعماق النفس  82.................................................................................. مصيبة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 82.......................................................................................................... الشيخ املطهري واإلصالح في الثقافة الحسينية
 83.................................................................................................................. ياسين آل مكتب هيئت موقع :عشر الثاني

 83...................................................................................................................... القسم الثاني -شخصية زهير بن القين 
 83.................................................................................................... شهداء كربالء واملقياس العام في شخصية الرجال
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