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 5  ..........................................................................................................  األنبياء وارث مؤّسسة عن نبذة

 وارث األنبياء سةمؤّسنبذة عن 

راساتوارث األنبياء  مؤّسسةتعترب  ةالت للدِّ صيَّ  ية التسات العلميّ من أهّم املؤّس  ةاحلسينيّ  هضةالنيف  خصُّ

 هضةالنامل ة هتتّم بجميع معصيَّ ة ختصُّ علميّ  سةمؤّس  املقّدسة، وهي ةاحلسينيّ ة يف العتبة هتا األمانة العامّ أنشأ  

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

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

× عىل حتقيق موسوعة حول الرتاث املكتوب عن اإلمام احلسني ار  والعمل فيه ج حقيق،ـ قسم الت  1

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

 كتاب.

ا، وحتقيقه اآلن؛ جلمعها إىلالتي مل ُتطبع  ةاحلسينيّ يف هذا القسم عىل متابعة املخطوطات  وكذا العمل جار  

 طباعتها ونشـرها. ثمّ 

تناوهلا  ة التي مل يتمّ املهمّ  ةاحلسينيّ عىل تأليف كتب حول املوضوعات  والعمل فيه جار   ـ قسم التأليف،2

 سةؤّس املؤّلفة خارج امل ةاحلسينيّ كتب استقبال ال ها من ذلك، كام ويتمّ بالبحث والتنقيب أو التي مل ُتعط  حقّ 

طباعتها  ة، وبعد إجراء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتمّ جنة العلميّ ِقبل اللّ ًا من ًا وفنيّ ومتابعتها علميّ 

 ونشـرها.

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

ة اجلوانب اإلنسانيّ املباركة وتراثها، وكذلك إبراز  النهضةالفكر احلسيني، وتسليط الضوء عىل تاريخ 

 املباركة. النهضةة يف تلك ة واألدبيّ ة والفقهيّ واالجتامعيّ 

فرزها  وهنضته املباركة، ثمّ × املثارة حول اإلمام احلسني الشبهاتفيه مجع  ويتمّ  ،الشبهاتـ قسم رّد 4

 الرّد عليها بشكل علمي حتقيقي رصني. وتبويبها، ثمّ 

× وهي موسوعة جتمع كلامت اإلمام احلسني ،×اإلمام احلسنية من كلامت ـ قسم املوسوعة العلمي  5

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

 والواقع العلمي.× ة واضحة متازج بني كلامت اإلمام احلسنيات علميّ االختصاص؛ ليستخرجوا لنا نظريّ 

من  ةاحلسينيّ  النهضةيرتبط بما  تشتمل عىل كّل  وهي موسوعة ،×احلسني ـ قسم دائرة معارف اإلمام6

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

ة رصينة تراعى فيها ، كام هو معمول به يف دوائر املعارف واملوسوعات، وعىل شكل مقاالت علميّ لف باءاأل
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 ومقروء. سلِ ة وبُأسلوب س  ومكتوبة بلغة عرصيّ  ،ةط املقالة العلميّ رشو كّل 

 النهضةة التي ُكتبت حول اجلامعيّ  الرسائلعىل إحصاء  والعمل فيه جار   ة،اجلامعيّ  الرسائلـ قسم 7

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

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

 العليا. الدراسات

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

ة لكرتونيّ ات واملواقع اإل الفضائيّ املطروحة يف احلسينيَّةفيه رصد مجيع القضايا  ويتمّ  ،الرصدـ قسم 9

بمختلف  ةاحلسينيّ ة األُمور املرتبطة بالقضيّ  ت وغريها؛ اما يعطي رؤية واضحة حول أهمّ والكتب واملجاّل 

ة ة األقسام فيها، وكذا بقيّ ، ورفد بقيّ سةمؤّس ة للأبعادها، وهذا بدوره يكون مؤّثرًا جّدًا يف رسم السياسات العامّ 

 ة بمختلف املعلومات.اكز العلميّ سات واملراملؤّس 

، حيرضها ةاحلسينيّ  النهضةة يف صيَّ ة ختصُّ من خالله إقامة ندوات علميّ  ويتمّ  ـ قسم الندوات،11

 قون وذوو االختصاص.الباحثون واملحقّ 

صي ة ةاحلسينيّ ـ قسم املكتبة 11 سةحيث قامت امل ،التخصُّ اث ة جتمع الرتصيَّ ة ختصُّ بإنشاء مكتبة حسينيّ  ؤسَّ

 احلسيني املطبوع.

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

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

ة أبوحداهتا املنش   ؤّسسةمن أجل أن تسري امل ةينيّ احلسة يف رصد القضايا املرتبطة باملوضوعات ورة امللحّ للرّض 

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

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

سةاإلحصاء الوسيلة لتحيل ما يدخل يف تغذية ورفد وحدات املو الرصدفكانت وحدة  والتمهيد  ؤسَّ

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

 .سةؤّس امل

 واإلحصاء: الرصدالعمل يف وحدة 

 العمل يف هذه الوحدة يكون عىل مستويني:  إنّ 

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

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

 ة.ة والفرعيّ املوضوعات األصليّ حسب 

 الراصد احلسيين

م وحدة  راساترث األنبياء وا سةمؤّس واإلحصاء يف  الرصدتقدِّ ة للدِّ صيَّ  ةاحلسينيّ  النهضةيف  التخصُّ

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

ذوي  ، وغري ذلك؛ الطِّالع أصحاب السامحةةاحلسينيّ واملؤمترات، األخبار  الندواتاإلصدارات املكتوبة، 

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

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

تّبت وقد  حمدود.  حسب الرتتيب األلفبائي.قرير الت  أبواب يف املعلوماتُر

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

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

ني بالقضيَّة  قايف املستوى العلمي والث ة يف رفعللنُّهوض بأعباء املسؤوليَّ  احلسينيَّةنأمل أن يوفِّق اهلل املهتمِّ

ة  اللُّغات العامليَّة،  إىليَّة عرب كلِّ القنوات املتاحة، وبالطُّرق املختلفة من تأليف وحتقيق، وترمجة اإلسالملألمَّ

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

 واإلحصاء الرصدوحدة 

سةيف   وارث األنبياء مؤسَّ

ة راساتللدِّ  صيَّ  احلسينيَّة النهضةيف  التخصُّ
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 احلسينيَّةالكتب 

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

تَّبع فيه آل اهلل. فعلَّمنا أنَّ للحقّ   مسارًا ُي

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

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

 .احلسينيَّةاألوىل القضيَّة 

 غات.مختلف اللُّ الصادرة يف شهر شعبان وب احلسينيَّةالكتب لقد رصدنا جمموعة من 
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 ة يف كربالء األبنية احلضاريّ  اسم الكتاب

 زين العابدين موسى آل جعفر  ف اسم املؤلّ  

 ةالعربيّ  اللُّغة

راساتسة / مركز كربالء املقدّ  احلسينيَّةالعتبة  النارش  والبحوث للدِّ

 ×د الشهداء اإلمام احلسنيركب سيّ  منذ حطّ  ة القديمةة املعامريّ  األبنية احلضاريّ الكتاب يبنّي  نبذة عنه

كان  التي أيضًا كيف كان بناء األبنية يف تلك الفرتة، و، ويبنّي (هـ 656)ى هناية سنة واستشهاده فيها حتّ 

 .أغلبها يتامشى مع الطابع الديني ملدينة كربالء

0  
 

  اس يف الشعر العريبأبو الفضل العبّ  اسم الكتاب

 ة التأليف يف العتبة العباسيّ و الدراساتة وحد ف اسم املؤلّ 

 ةالعربيّ  اللُّغة

 ةيف العتبة العباسيّ  والتأليف الدراساتسة / وحدة اسية املقدّ العتبة العبّ  النارش

ة الفصيحة التي قيلت يف حّق أيب عددًا كبريًا من القصائد الشعريّ  دين وتضمّ موسوعة شعرّية تقع يف جملّ  نبذة عنه

د وجاء يف املجلّ  ،يل إىل القرن اخلامس عرش اهلجرالقرن األوّ  ÷بن أمري املؤمننيااس بّ الفضل الع

ت وقفة تعريفّية بالشعر العريب، مع بيان أمهّيته ومكانته عند العرب، ومن ثّم مة حو  مقدّ منها ل األوّ 

 يف الشعر العريب، وكيفّية تناول الشعراء لشخصه الكريم. ×اسض لشخص العبّ التعرّ 

4  
 

 وفروع الدين× اإلمام احلسني اسم الكتاب

 د مرتىض احلسيني الشريازيالسيّ   فاسم املؤلّ  

 ةالعربيّ  اللُّغة

 كربالءـ   أبيها انتشارات أمّ  النارش

 ،ين التي جيب عىل املسلم امتثاهلابشكل خمترص، ويتناول فروع الد ×الكتاب يتناول حياة اإلمام احلسني نبذة عنه

 والصالة. ،تلك الفروع األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومن أهمّ 
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 تاريخ كربال املعىل اسم الكتاب

 د عبد احلسني الكليدار آل طعمةالسيّ  فاسم املؤلّ  

 ةالعربيّ  اللُّغة

راساتسة / مركز كربالء املقدّ  احلسينيَّةالعتبة  النارش  والبحوث للدِّ

متواصلة يف  سة عرب احلقبات املاضية، حيث بذل جهوداً ة تاريخ كربالء املقدّ ابه أمهيّ ف يف كتتناول املؤلّ  نبذة عنه

تقليب صفحات التاريخ جلمعها وتدوينها يف كتاب واحد، وقد تناول أمورًا كثرية مثل وصف اهلجامت 

 ومنهم األتراك. ،ونابيّ سة عىل أيدي أقوام خمتلفني منهم الوهّ التي دمهت مدينة كربالء املقدّ 

 

2   

 

 
 احلسيني الصغري ةاسم املجلّ 

 شعبة رعاية الطفولة فاسم املؤلّ  

 ةالعربيّ  اللُّغة

 ة احلسيني الصغريسة / جملّ املقدّ  احلسينيَّةالعتبة  النارش

هتامم لالسة املقدّ  احلسينيَّةنشئت ضمن توجيهات ونشاطات العتبة أة تتناول قضايا الطفولة، ة شهريّ جملّ  نبذة عنه

من زرع بذرة مبادئ وتعاليم نبي الرمحة  اءنا األطفال فهم رجال املستقبل وقادته، والبدّ حية أعزّ برش

 وهم يف هذه املرحلة من العمر. يف نفوسهم ^وأهل بيته األطهار’ د ة حممّ واإلنسانيّ 

1   

 

 
 ×ذكرى احلسني اسم الكتاب

 براهيمإاملهاجر العاميل الشيخ حبيب آل  فاسم املؤلّ  

 ةالعربيَّ  للُّغةا

 قمـ   ةانتشارات املكتبة احليدريَّ  النارش

 ،ووالدته، ×احلسني اإلمام فضل منها: ر،ة حماول منه عدّ وّ الكتاب يقع يف جزأين تناول اجلزء األ نبذة عنه

 املواضيع التالية: الشيعة الكاتب فيه استعرض فصاًل  (46)يف  اجلزء الثاين وكان .وعصمته ونسبه،

 .، ومواضيع أخرى، الظلم والغدر، املختار وطلب الثأر×، النياحة عىل احلسنياحلسينيَّةم املآتو
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 ×يف رحاب اإلمام احلسني اسم الكتاب

 د كاظم اخلاقاينالشيخ حممّ   ف اسم املؤلّ  

 ةالعربيّ  اللُّغة

 ÷انتشارات أنوار الزهراء النارش

ومواضيع  ،احلسينيَّةخلود الثورة  د كاظم اخلاقاين حول ّس يخ حممّ الكتاب عبارة عن حمارضات للش  نبذة عنه

: ما معنى األمر باملعروف املحارضات بالعناوين التاليةالكاتب بعض عنون حمارضة،  (48)أخرى يف 

بن أيب املعاوية  ×رسالة اإلمام احلسني ؟ رشح جواب×والنهي عن املنكر يف نظر اإلمام احلسني

 {ے ے ۓ } :وقوله تعاىلمصباح ك ×باط بني احلسنيسفيان، ما هو االرت

8   

 

 
 صحابه البواسلأو ×منتخب املقاتل يف مقتل احلسني اسم الكتاب

 مري الربيعيألعبد ا  فاسم املؤلّ  

 ةالعربيّ  اللُّغة

 انتشارات آثار دانش وران  النارش

بها الكاتب رتّ ي اإلسالماملشهورة يف الوسط  ةة من كتب املقاتل املعروفالكتاب عبارة عن نبذة مستلّ  نبذة عنه

 وأصحابه البواسل. ×خرج لنا كتابًا جديدًا حول مقتل احلسنيحسب ما يراه ليُ 

9   

 

 
 مد املقرّ موسوعة آثار السيّ  اسم الكتاب

 مد عبد الرزاق املقرّ السيّ   فاسم املؤلّ  

 ةالعربيّ  اللُّغة

 سةاملقدّ  احلسينيَّةالعتبة  النارش

 ،زيد الشهيدو ،سكينةدة السيّ و ،ومسلم بن عقيل ،كرباملوسوعة يف عرشة أجزاء كانت حول عيل األ نبذة عنه

 ،مام زين العابدينوحياة اإل ،مام احلسنيومقتل اإل ،ووفاة فاطمة الزهراء ،مري املؤمننيأوخصائص 

ة ة العامّ واألحوال الشخصيّ  ،ةالذاتيّ  السري فيها ، تناول الكاتب^اس بن عيلمام الرضا والعبّ ووفاة اإل

 .ف حوهلاات املؤلَّ من الشخصيّ  كل   هبا تواملناقب واملواقف واخلصائص التي اختّص  ،ةواخلاّص 
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62   

 

 
 مولد السبط الشهيد اسم الكتاب

 ةيّ اإلسالمالبحوث و شعبة الدراسات  ةمجع وترتيب  

 ةالعربيّ  اللُّغة

 ةيّ اإلسالمالبحوث و شعبة الدراسات سة /املقدّ  احلسينيَّةالعتبة  النارش

ام ن العناوين اآلتية: اسمه الرشيف، كنيته، ألقابه، موجز أليّ ، تضمّ ×كتاب عن مولد اإلمام احلسني نبذة عنه

، حقائق هلا معنى يف حياة ’برسول اهلل  ×به احلسنيى االستشهاد، فلسفة ش  من الوالدة حتّ  ×عمره

 .×اإلمام احلسني

66   

 

 
 ×مولد عيل األكرب اباسم الكت

 ةيّ اإلسالمالبحوث و الدراساتشعبة   ةمجع وترتيب  

 ةالعربيّ  اللُّغة

 ةيّ اإلسالمالبحوث و الدراساتسة / شعبة املقدّ  احلسينيَّةالعتبة  النارش

، ’ي ه النبيشبه جدّ  ×ن العناوين اآلتية: كنيته، لقبه، عيل األكربتضمّ  ×كتاب عن مولد عيل األكرب  نبذة عنه

 ، قربه الطاهر، زيارته.×مع أبيه احلسني ×صفاته، حماورة عيل األكرب

60   

 

 
 ةة سياسيّ ة فقهيّ هنضة عاشوراء دراسات كالميّ  اسم الكتاب

 جمموعة من الباحثني  ف اسم املؤلّ  

 ةالعربيّ  اللُّغة

 بريوتـ  ةانتشارات دار املعارف احلكميّ  النارش

جديدة يف  إضافةل بذلك واقعة العلم ليشكّ  إىلهرة هنضة عاشوراء ويدخل من قنطرهتا الكتاب يقرأ ظا  نبذة عنه

ط الضوء عليها من قبل  رؤيتها، فيسلّ ة التي تعّس الزوايا احلادّ  إىله يذهب قراءة واقعة الطف؛ ألنّ 

 صني.املتخّص 

 ة.اسيّ ة والسياملباركة، وكذا الفقهيّ  النهضةة يف الكالميّ  الدراساتفيدخل يف ميدان 
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64   

 

 
 ×اسيا أبا الفضل العبّ  اسم الكتاب

 ةيّ اإلسالمالبحوث و الدراساتشعبة  ةمجع وترتيب  

 ةالعربيّ  اللُّغة

 ةيّ اإلسالمالبحوث و الدراسات/ شعبة  سةاملقدّ  ةاحلسينيّ العتبة  النارش

عظيم، سنة والدته، تسميته، كنيته، ن العناوين اآلتية: الوليد ال، تضمّ ×كتاب عن مولد قمر بني هاشم  نبذة عنه

 .فيه^ة ألقابه، صفاته احلميدة، أقوال األئمّ 

63   

 

 
 أربعني اسم الكتاب

 خانه فرهنگی گويا همؤسس  ةمجع وترتيب  

 ةنجليزيّ ة، اإلة، الفارسيّ العربيّ  اللُّغة

 انتشارات خانه فرهنگی گويا  النارش

عىل  مشياً  ×ار أيب عبداهلل احلسنيصفحة لزوّ  (6346)صور يف الكتاب عبارة عن جمموعة من ال  نبذة عنه

ار وطريق املشاة، ط الضوء بلغة التصوير عىل الزوّ هـ، فيسلّ 6346األقدام يف زيارة األربعني سنة 

الكتاب  نّ أرة، وغري ذلك، علاًم سة واألرضحة املطهّ ار، ومعامل املدن املقدّ وأصحاب املواكب وخدمة الزوّ 

سةمع  طبع بالتعاون ـ  ة)العربيّ هي: ة بثالث لغات العباسيّ و احلسينيَّةالعتبة و ةالثقافيّ  ^آل البيت مؤسَّ

 ة(.ليزيّ جناإلـ  ةالفارسيّ 

62   

 

 
 عرفه  يدعا اسم الكتاب

 حبيب اهلل قدرت آبادي إعداد 

 ةالفارسيّ ـ   ةالعربيّ  اللُّغة

 طهران ـ   حسنأانتشارات  النارش

 ة.يف يوم عرفة، بالنص العريب ومعه الرتمجة بالفارسيّ  ×عبارة عن زيارة اإلمام احلسنيالكتاب   نبذة عنه
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61   

 

 
 لتوّس  يدعاـ   زيارة عاشوراء اسم الكتاب

  اهلي قمشه اي  ف اسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ ـ   ةالعربيّ  اللُّغة

 طهران ـ  انتشارات ياس هبشت النارش

ل، بالنص العريب ومعه يف يوم عاشوراء ودعاء التوّس  ×زيارة اإلمام احلسني الكتاب عبارة عن نّص  نبذة عنه

 ة.الرتمجة بالفارسيّ 

 

61   

 

 
 در شبهاي قدر،  ×، دعاي علقمه، زيارت امام حسنيءزيارت عاشورا اسم الكتاب

  ×، فضيلت زيارت امام حسنيأربعنياهلل، زيارت   أمنيزيارت 
 

 حبيب اهلل قدرت آبادي إعداد

 ةالفارسيّ ـ   ةالعربيّ  اللُّغة

 طهرانـ   حسنأانتشارات  النارش

يف يوم عاشوراء وزيارته يف ليايل القدر، واألربعني، وزيارة  ×الكتاب عبارة عن زيارة اإلمام احلسني  نبذة عنه

 ة.عاء علقمة بالنص العريب ومعه الرتمجة بالفارسيّ أمني اهلل، ود

 

68   

 

 
 ×ل به امام حسنيآثار وبركات توّس  اسم الكتاب

 اس إسالميد عبّ سيّ   ف اسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 طهرانـ   انتشارات بوستان قرآن النارش

مع ذكر جمموعة  ×ل باإلمام احلسنيّس ط الضوء عىل اآلثار والربكات احلاصلة من التوالكتاب يسلّ  نبذة عنه

 .×كاملة من األذكار واألدعية الواردة عن اإلمام احلسني

 

http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=353426
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69   

 

 
 ىبر زينب كربى چه گذشت: زندگينامه كامل حرضت زينب كرب اسم الكتاب

 قاسمي أعظمـ   اس إسالمي حسينيد عبّ سيّ  فاسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 طهرانـ   رآنانتشارات بوستان ق النارش

من الوالدة إىل الوفاة وما جرى عليها يف تلك  ÷بنت عيل دة زينب الكتاب يتناول حياة وسرية السيّ   نبذة عنه

باإلضافة إىل ذكر بعض  ،املتن الكامل خلطبتها يف الكوفة والشام أيضاً ن الكتاب ة، ويتضمّ الفرتة الزمنيّ 

 خربة الشام. ة يفدة رقيّ حادثة وفاة السيّ  ، وذكر÷كراماهتا

02   

 

 
 عاشورا هبر كدامني مصيبت بايد گريست؟ گزارش حتلييل واقع  اسم الكتاب

 د حمّمد تقي قادريسيّ   ف اسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 قمـ  انتشارات نصايح النارش

يف  وغريها ةأساويّ ط الضوء عىل األبعاد املويسلّ  ،يذكر الكاتب عظم املصيبة التي وقعت يف عاشوراء نبذة عنه

من قبيل: حضور  ،ات الفاجعةاهتا وخصوصيّ تلك الواقعة من خالل حتليل تلك الواقعة بمختلف جزئيّ 

 ×مقابل رسائل أهل الكوفة، خروج اإلمام ×فعل اإلمام احلسني عند وايل املدينة، ردّ  ×اإلمام

 ها.املهلة ألجل إحياء ليلة عاشوراء، وغري ×املفاجئ من مكة، طلب اإلمام

06   

 

 
  ×اي از كرامات امام حسني جرعه اسم الكتاب

 عيل أكرب مهدي بور  ف اسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 قمـ   انتشارات عطر عرتت النارش

وذلك للتدليل عىل  ،×اإلمام احلسني التي حدثت عىل يدي كراماتاليذكر الكاتب جمموعة من  نبذة عنه

 ل اجلزء القليل من كراماته ومعاجزه.متثّ  التيوإمامته وأمور أخرى، 
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00   

 

 
 حسني بن عيل محاسه تاريخ اسم الكتاب

 تي كرماينحمّمد جواد حجّ   ف اسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 طهرانـ   العاتانتشارات اطّ  النارش

ة االنحراف عن أميّ  وول بنت مسار التاريخ بعدما حاهنضة كربالء هي أعظم حركة غرّي  نّ أبنّي الكاتب  نبذة عنه

اجلهالء، فام كان من اإلمام  ةاجلاهليّ ، والعودة هبا إىل ’ة البيضاء التي جاء هبا رسول اهللاملحجّ 

م الكتاب إىل وقد قّس  ،اإلسالمإىل نصابه، ويبذل دمه الرشيف من أجل   أن يعيد احلّق اّل إ ×احلسني

 ،لالثاين: معامل النصف الثاين من القرن األوّ ، ×ل: يف شخصية اإلمام احلسنيثالثة أبواب: األوّ 

 ة الثورة.الثالث: اسرتاتيجيّ 

04   

 

 
 خورشيد تابان اسم الكتاب

 اس رمضاينعبّ   ف اسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 انتشارات كتاب تارا  النارش

حياة اإلمام  عىلب بحثه ط الكات، وقد سلّ ×ثورة اإلمام احلسنيو بحث حول سريةعن  عبارة الكتاب  نبذة عنه

من  ،ت جمرى التاريخاملباركة التي غرّي  النهضةاملباركة بمختلف أبعادها إىل أن وصل إىل  ×احلسني

 بة عليها.والنتائج املرتتّ  ،خالل عرض أسباهبا ودوافعها

03   

 

 
 اس از والدت تا شهادتزندگانی حرضت عبّ  اسم الكتاب

 حمسن شيدايي بور  ف اسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 مشهدـ  انتشارات ديانت النارش

ن بعض أخالقه من الوالدة إىل الشهادة، وتضمّ  ×اسالكتاب حول سرية وحياة أيب الفضل العبّ  نبذة عنه

 .ه^زمان ةألئمّ ومواقفه أثناء مسرية حياته املليئة بالطاعة 
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02   

 

 زينت عارفان اسم الكتاب

 دكرحمّمد جواد رو فاسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 طهرانـ   انتشارات امري كبري النارش

ة وكيفيّ  ،ت هبامرّ  التيعرض املصائب  من خالل ÷زينب دة ة للسيّ الكتاب يتناول السرية العرفانيّ   نبذة عنه

 العظامء. دها التاريخ يف سجّل تعاملها مع هذه األحداث من خالل مواقف وكلامت عظيمة خلّ 

 

01   

 

 
  ×حسني امام ي سريه از اي سور شهيدان: برگزيده الكتاباسم 

 أبو الفضل هادي منش فاسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 انتشارات هبار دهلا  النارش

 ،ات يف حياته املباركةاملحطّ  وأهمّ  ×مام احلسنين سرية اإلمالكتاب عبارة عن انتخاب نبذة خمترصة   نبذة عنه

 كتاب األنوار األربعة عرش )چهارده آينه خورشيد(. اقتباسه من وقد تمّ 

 

01   

 

 
 ربعنيأاز عاشوراء تا  يسفر  اسم الكتاب

 اهلل مستحسن عبد  فاسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 قمـ  انتشارات مشهور النارش

عاشوراء، رشح  ، رشح زيارة×وارث إبراهيم ×اإلمامة، احلسني كانت:يف أربعة فصول يقع الكتاب  نبذة عنه

 زيارة األربعني.
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08   

 

 
 ×صد داستان از زندگانی ساالر وسور شهيدان امام حسني اسم الكتاب

 حسني تاج  فاسم املؤلّ  

 د حمّمد صاحلية، ترمجة سيّ الفارسيّ  اللُّغة

 طهرانـ  انتشارات ياس هبشت النارش

ط الضوء عىل العرب التي تسلّ  ×حياة اإلمام احلسني ة ومستلهمة منة مستلّ ئة قّص الكتاب عبارة عن م نبذة عنه

 ن تستفاد من تلك القصص.أيمكن 

 

09   

 

 
 ‘بعقيلة بني هاشم زين اسم الكتاب

 عيل كريمي جهرمي فاسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 انتشارات بوستان كتاب النارش

امهتا واملواقف اخلالدة التي واجهت هبا بعرض حتلييل حول كل ÷دة زينب السيّ كتاب حول شخصية   نبذة عنه

 . عاشوراء العظيمة بعد واقعة الظروف أصعب وأشدّ 

 

42   

 

 
  ×غريب مادر: امام حسني اسم الكتاب

 كريم با وفا فاسم املؤلّ  بدون صورة غالف

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 تربيزـ  حرارأانتشارات  النارش

ة يف مقارعة ة واجلهاديّ ة والسياسيّ وحياته احلافلة باملواقف اإلنسانيّ  ×الكتاب حول سرية اإلمام احلسني  نبذة عنه

 .^ة، مع استعراض لبعض القصص عن األئمّ ×من مناقبه اً وبعض ،الظلم والطغيان األموي
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46   

 

 
 ×ه هاى زندگی حرضت ابو الفضلقّص   اسم الكتاب

 اس رمضاينعبّ   فاسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 ري ،طهرانـ  انتشارات كتاب تارا النارش

ـ  ةة أدبيّ دّونت عىل شكل قّص ـ  ةواملواقف البطوليّ  ×اسياة أيب الفضل العبّ حلالكتاب عبارة عن عرض  نبذة عنه

 صبحت منار هداية لألجيال عىل مدى التاريخ.أ التي

 

40   

 

 
 ×گزيده دانش نامه امام حسني اسم الكتاب

 ي شهريدي رحمّمد حممّ  فاسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 انتشارات دار احلديث النارش

من  ةللشيخ ري شهري تناول جوانب خمتلف ×ة من موسوعة اإلمام احلسنيالكتاب نبذة منتخبة مستلّ  نبذة عنه

 عىل الصعيدين الفردي واالجتامعي. ×حياة ومواقف اإلمام احلسني

 

 

44   

 

 
 ب كربى نگاهی كوتاه به زندگی زين اسم الكتاب

 د هاشم رسويل حماليتسيّ   فاسم املؤلّ  

 ةالفارسيّ  اللُّغة

 قمـ  انتشارات بوستان كتاب  النارش

مع تسليط الضوء عىل األبعاد العظيمة يف  ÷دة زينبحلياة السيّ الكتاب عبارة عن عرض خمترص  نبذة عنه

قتل اإلمام  احلؤول دونو الشام يف ÷يف جملس ابن زياد، خطبتهاويف الكوفة  ÷حياهتا، مثل: خطبتها

 .)لعنة اهلل عليه( من قبل الطاغية يزيد ×السجاد
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43   

 

 
 ÷زينب احلّق انتصار  اسم الكتاب

 منى احلائري  فاسم املؤلّ  

 ةاإلنجليزيّ  اللُّغة

راساتسة / مركز كربالء املقدّ  احلسينيَّةالعتبة  النارش  والبحوث  للدِّ

)لعنة  عبيد اهلل بن زياد ويزيد :أمثال ،مام الطغاةأ ةومواقفها البطوليّ  ÷دة زينبالسيّ ة الكتاب حول حيا نبذة عنه

 .اهلل عليهام(

42   

 

 
 نفس املهموم اسم الكتاب

 ياس القمّ الشيخ عبّ   فاسم املؤلّ  

 ةاإلنجليزيّ   اللُّغة

راساتسة / مركز كربالء املقدّ  احلسينيَّةالعتبة  النارش  والبحوث للدِّ

 منها:ة كذلك، يقع الكتاب يف مخسة أبواب وخامتة، ة وله اختصار باللغة الفارسيّ الكتاب مطبوع باللغة العربيّ  نبذة عنه

، ×شهادتهعن ما ورد من األخبار وواللعن عىل قتلته،  ،، وثواب البكاء عىل مصيبته×مناقب اإلمام احلسني

 .×إىل شهادته )لعنة اهلل عليهام(د بن معاوية بعد بيعة الناس ليزي ×ذكر ما جرى عىل احلسني ومنها:

41   

 

 
 شبيه عاشورا   اسم الكتاب

 

 حمّمد سيمزاري  فاسم املؤلّ 

ة مناطق من يف عدّ  أيضاً م هبا ة لدولة آذربيجان، ويتكلّ ة ـ وهي اللغة الرسميّ اآلذريّ  اللُّغة

م ان املنطقة، ويتكلّ يران خصوصًا يف شامل غرهبا، حيث تعترب اللغة املشرتكة بني سكّ إ

م هبا يف رشق جورجيا، ورشق يف روسيا يف مقاطعة داغستان، وكذلك يتكلّ  أيضاً هبا 

 ة.تركيا، وهي لغة قريبة من اللغة الرتكيّ 

 اسانتشارات حرضت عبّ  النارش

يصوغ قوالبها الكاتب  التي (الشبيهـ)ب ىالكتاب عبارة عن حتقيق يف نوع من أنواع العزاء احلسيني وهو ما يسمّ  نبذة عنه

ة عدّ  -أيضاً – ن الكتابويتضمّ  ،ي متثييل تعكس حادثة كربالءى بشكل فنّة وتؤدّ اعتامدًا عىل النصوص التارخييّ 

 ة.جمالس باللغة اآلذريّ 
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 اإللكرتونّيةاملواقع 

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

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

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

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

 أخص.

 .احلسينيَّةة بشأن القضيّ ـ  العربيَّة والفارسيَّةـ  رصده يف املواقع اإللكرتونيَّة نعرض لكم ما تمَّ 
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 املريزا جواد التربيزي موقع  :األوَّل

 http: //www.tabrizi.org 

ة، معرض األفالم، البيانات ة، األسئلة واألجوبة العقائديّ فات، املكتبة، املكتبة الصوتيّ : املؤلّ حمتوى املوقع 

 الصادرة، وغريها.

 ّ   ×د الشهداء اإلمام احلسنيحتت عنوان: سریة سي

بنّي املقال ، و)لعنة اهلل عليه( يزيد ى الثورة ضدّ حتّ من الوالدة  ×ة لإلمام احلسنياملقال يف السرية الذاتيّ 

ث عن اإلمام حتدّ ، كام أيضًا ث عن احلكم األموي ا، وحتدّ وبعد وقوعه ق هبا قبلنتائج الثورة وما يتعلّ  أيضاً 

 ، وكذا عن أحداث الكوفة.×قبل إمامته، وعن زوجاته ×احلسني

 موقع تيرت جو اني:الث

 http: //titrjoo.ir 

 ة، وغريها.ة، األخبار االجتامعيّ ة، األخبار الرياضيّ األخبار السياسيّ املوقع: حمتوى 

 إمام التضحية واإلباء ×احلسني اإلمام عنوان: حتت

السلوك، واملكانة، وأقوال  :من قبيل ،×ة اإلمام احلسنيخمتلفة يف شخصيّ  املقال يتناول أبعاداً 

 .)لعنة اهلل عليه(رصه يزيد املسترشقني فيه والتي امتدحت خروجه عىل طاغية ع

ًا جديدًا يأبى املصاحلة مع احلاكم املنحرف، ويـأبى السـكوت وعيًا سياسيّ  ×س اإلمام احلسنيوهبذا أّس 

 .(664)هود:  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)عىل انحرافه، أو الركون إليه مصداقًا لقوله تعاىل: 

http://www.tabrizi.org/
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 ةالعاملي ^موقع جامعة آل البيت الث:الث

http: //www.aiu.ac.ir 

ة، نشـاطات ة والعلمّيـات، املقـاالت واألخبـار الثقافّيـات، الصوتيات واملرئّيـاإلحصائيّ حمتوى املوقع: 

 اجلامعة، وغريها.

 +مام اخلمينيإليف فكر ا ×احلسني مامإلاحتت عنوان: 

 موقع كيهان عن نقالً  - ةمجيل ظاهري بقلم:

يف عاشوراء كربالء هي التي صانت وأبقت  ×احلسني اإلمامثورة  أنّ  +يرى اإلمام اخلميني»جاء فيه: 

ى وصل إلينا، وهذا ما يوجب عىل التابعني والسائرين عىل هذا النهج التضحوي ًا حتّ دي حيّ املحمّ  اإلسالم

بلغتنا  التينجازات الرفيعة ما للكلمة من معاٍن كي تبقى هذه اإل رب بكّل والفدوي أن يفهم املعاين والع

ومنارًا ساطعًا ينری درب املجاهدين واملقاومني  اءً ة ومتواصلة ومنربًا وّض ة مؤمنة قليلة مستمرّ بتضحيات ثلّ 

 .«ة والعدالة واملساواة يف أرجاء املعمورةواملطالبني باحلريّ 

 لبنانـ   ياإلسالماملركز ـ   وقع شبكة املنربم ابع:الر

 http: //almenbar.org 

غ، فكر معارص، شعراء أدب الطف، ة، حقيبة املبلّ ات عاشورائيّ زاد عاشوراء، حمطّ حمتوى املوقع: 

 .وغريها

 يف الساموات أعظم مما هو يف األرض ×احلسني بن عيل اإلمامحتت عنوان: ـ  1

 يف السامء، ضمن املحاور التالية:  ×مام احلسنياإلل املقال مكانة تناو

، دم ×احلسني ملوتامء بكاء األرض والس ،يف السامء ×عظمة احلسني ،×الوليد املبارك احلسني

 .ةمدرسة للثبات وأداء التكليف اإلهلي، خيار الشهادة مدرسة العزّ  ×مام احلسنياإل

http://www.aiu.ac.ir/
http://www.aiu.ac.ir/
http://kayhan.ir/ar/news/9109
http://kayhan.ir/ar/news/9109
http://almenbar.org/
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ّ  حتت عنوان:ـ  2  ‘اس بن عيل بن أيب طالبالفضل العبّ و م أبد املعظّ السي

 ،ة احلسنة الرفيعةحتكي صفاته النفسيّ  التيلقابه أوبعض  ×اسمولد أيب الفضل العبّ  املقال نبذة عن

ها اء وهو من أجّل ألقابه، وأحبّ السقّ  منها: ،مكارم األخالق صف به من بة، وما اتّ ة الطيّ عن نزعاته النفسيّ  وتنمّ 

حينام فرض  ^لقيامه بسقاية عطاشى أهل البيت فهو إمضاء هذا اللقب الكريم عليه ا السبب يف إليه، أمّ 

  .عطشاً  ’ة النبيمرجانة احلصار عىل املاء، وأقام جيوشه عىل الفرات لتموت ذريّ  اإلرهايب املجرم ابن 

 ةموقع شبكة النبأ العظيم الثقافّياخلامس: 

http: //www.shia1.com/vb 

 ة، وغريها.ات، الكتب، احلوارات العقائديّ الصوتيات، املرئيّ  حمتوى املوقع: 

 ةمن مصادر أهل السنّ  ’أشبه الناس بالنبي ×احلسني ماماإلحتت عنوان: ـ  1

 داس حممّ الشيخ عبّ  بقلم:

مسند  :ة، مثلمن مصادر أهل السنّ  ’يأشبه الناس بالنب ×احلسني استعرض الكاتب روايات فيها أنّ 

 .رباينواملعجم الكبري للّط  ،قي اهلنديل للمتّ أمحد، وكنز العاّم 

إىل نقه ما بني ع   - ’اهلل برسول   الناس   إىل أشبه   ه أن ينظر  ن ّس م   قال: ×جاء يف احلديث عن اإلمام عيل

لقًا نقه إىل كعبه خ  ما بني ع   - ’برسول اهلل الناس إىل أشبه   أن ينظر   ه، ومن ّس بن عيلّ  إىل احلسن   فلينظر   - وجهه  

 .‘عيل بن احلسني   إىل فلينظر   -ولونًا 

 ةة من مصادر أهل السنّ من أهل اجلنّ  ×احلسني ماماإل حتت عنوان:ـ  2

 داس حممّ الشيخ عبّ  بقلم:

 اهليثمي يف :ة، مثلة من مصادر أهل السنّ من أهل اجلنّ  ×احلسني استعرض الكاتب روايات فيها أنّ 

 .جابر من مسنده مسند يف يعىل املوصيل جممع الزوائد، وأيب

 سمعت رسول بن عيل، فإيّن  احلسني فلينظر إىل ةاجلنّ  ه أن ينظر إىل رجل من أهلمن ّس : عن جابر قال

 .يقوله ’اهلل

 خيرج زائره من النار ×م احلسنياإلما :عنوانحتت ـ  3

د بن داود بن ُعقبة يف رواها كثري من العلامء يف كتبهم عن حممّ  × املقال االستدالل برواية عن احلسنيبنّي 

http://www.shia1.com/vb
http://www.shia1.com/vb
http://www.shia1.com/vb/showthread.php?t=50503
http://www.shia1.com/vb/showthread.php?t=50503
http://www.shia1.com/vb/showthread.php?t=50503
http://www.shia1.com/vb/showthread.php?t=50503
http://www.shia1.com/vb/showthread.php?t=50504
http://www.shia1.com/vb/showthread.php?t=50504
http://www.shia1.com/vb/showthread.php?t=50504
http://www.shia1.com/vb/showthread.php?t=50504
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 زائره من النار. ×خراج احلسنيإ

 ةنا من حسني من مصادر أهل السنّ أي ومنّ  حسني حتت عنوان:ـ  4

 داس حممّ الشيخ عبّ  بقلم:

 :مثل ،ةمن مصادر أهل السنّ  «ي وأنا من حسنيحسني منّ »: جاء فيها رواية (59)يستعرض الكاتب 

ن م   اهلل  أحّب  ،  سنيح     ي وأنا من منّ     سنين ح    :  ’قال رسول اهلل قال:   ، وسنن الرتمذي ،ومسند أمحد ،البخاري

عبد اهلل    ام نعرفه من حديث وإنّ  سن، ح حديث ذاه :أبو عيسى قال  ،  األسباط   من     سبطن     حسنين  ،  حسينًا     أحب  

 .عبد اهلل بن عثامن بن خثيم   ، عن غري واحد  وقد رواه ،  بن عثامن بن خثيم 

 مشيًا؟ ×حتت عنوان: ملاذا نزور احلسنيـ  5

 الشيخ حيدر اليعقويب  بقلم:

بابه، وفوائده وآثاره التي ، وثواب امليش إليه، ودواعيه وأس× الكاتب فضل زيارة اإلمام احلسنيبنّي 

  منها:

 تـحصيل األجر والثواب.ـ  6

 ة والشجاعة.بالقوّ  التحيّل ـ  2

 ل.التحمّ  ةة الصرب وقـوّ ـ حصول قابليّ  4

 ة.ـ اإلحساس بروح الكرامة والعزّ  3

 ×مام احلسنيحتت عنوان: نواهي اإلـ  6

االت احلياة من أجل اجتناهبا واالبتعاد يف خمتلف جم × املقال األمور التي هنى عنها اإلمام احلسنينّي ب

 فيه  ، والّس يقلبك   احلليم   فإنّ  حلياًم وال سفيهاً  ن  اري  ال ت  » ومنها: ،«اهلل تعاىل  من خاف  اّل إ ال تأمن  » فمنها: ،عنها

 .«درك  ض ملا ال ت  ، وال تتعرّ طيق  ما ال ت   ف  ال تتكلّ » ومنها: ،«يؤذيك  

 ؟× احلسنيحتت عنوان: ملاذا نحزن عىلـ  7

 الشيخ حيدر اليعقويب بقلم:

أشكاله الراجحة رشعًا ومنها البكاء، وإقامة جمالس العزاء،  ة احلزن عىل احلسني بكّل تناول الكاتب أمهيّ 

 ×احلزن عىل احلسني أنّ  إىلشار الكاتب أا يكشف عن عظيم املصاب وشديد األسى، وونحو ذلك امّ  ،واللطم

تـجاه هذا  ’ة التي أمرنا هبا النبيوهي إثبات املحبّ  ،فلسفة إىلند باألساس وأساليبه يست رهمهام كانت صو

ي يمتاز ذوتضحياته النبيلة يف سبيل الدين اإلهلي، ال ×ف احلسنيتكريم وإحياء ملواق العزاءو ؛العبد الطاهر

 عىل األحداث مرور الكرام. املؤمن الواعي عن غريمها امن يـمرّ و نسان الواعياإل هفي

 تني: نقطتني مهمّ  إىل شارأو
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الوارد يف  ن يكون يف سبيل اهلل، ومن أجل اهلل، فإنّ أومصيبته جيب  ×احلزن عىل احلسني نّ أاألوىل: 

 هلل، ونحزن هلل. ونعطي هلل، ونحّب  ،ن يكون هلل، نغضب هللأيشء جيب  كّل  نّ أ ^ةروايات األئمّ 

ة؛ خصوصًا اليوم يف زمن اإلعالم ابـيّ تكون أساليب احلزن وآلياته واعية وإيـج أن: جيب الثانية

سمومه من خالل استغالل بعض املشاهد  ة، فهناك من حياول تشويه صورتنا، ويبّث والقنوات الفضائيّ 

 دهم اهلل.أيّ  ينة غري املدروسة من املعزّ واحلاالت االرجتاليّ 

 ×موقع شبكة نور احلسني ادس:الس

 http: //www.n ـ   alhusain.net 

 ات، ألبوم الصور، وغريها.ات، املرئيّ األخبار، املكتبة، الصوتيّ حمتوى املوقع: 

 بكاؤنا وبكاؤهم: عنوانحتت ـ  1

 عبد الرسول احلجامي بقلم:

، ويذكر بعض أمر كان ألّي  وبكاء غريهم ×يقارن الكاتب بني بكاء الشيعة عىل اإلمام احلسني

ـ عيل بن  أيب كان  »قال:  ×، فعن الباقر×عىل البكاء عىل احلسني يف احلّث  ^ةاألئمّ عن ات الرواي

اهلل تعاىل يف  ه بّوأه  عىل خّد  ى تسيل  دمعة حتّ ‘ عيلّ  بن   احلسني   لقتل   عيناه   ت  دمع   ام مؤمنٍ يقول: أيُّ  ـ ×احلسني

نا يف الّد م   ألذىفينا  ه  عىل خّد  ى تسيل  حتّ  عيناه   ت  دمع   ام مؤمنٍ رفًا يسكنها أحقابًا، وأيُّ غ   ة  اجلنّ   اهلل  نيا بّوأه  ّسنا من عدّو

 ذى وآمنه  األ اهلل عن وجهه   رصف   ه  عىل خّد  ى تسيل  عيناه حتّ  ت  أذى فينا فدمع   مّسه   ، وأّيام مؤمنٍ صدٍق  مبّوأ   ة  يف اجلنّ 

 .(611)كامل الزيارات:  «اروالنّ  من سخطه   القيامة   يوم  

 جياببني السلب واإل ×احلسني خدمة ان:حتت عنوـ  2

 جواد اخلفاجي الشيخ بقلم:

ة يف اخلدمة جيابيّ من األمور اإل نّ أ، وذكر اإلسالمودورها يف نرش مبادئ  احلسينيَّة ذكر الكاتب اخلدمة

، باملعروف والنهي عن املنكر واألمر ،صالحللقيام بالتغيري واإل الواجب الرشعي داعياً  ن يكونأة املنربيّ 

جيايب إ أمروهذا  ،سمن خالل املنرب احلسيني املقدّ  هلي احلكيم يتمّ حسب التخطيط اإل األمروانطالقة هذا 

 .جلميع املستويات

ينبغي  التيو هممن خطباء ورواديد وغري احلسينيَّةوذكر بعض األمور السلبية يف القائمني عىل اخلدمة 

http://www.n-alhusain.net/
http://www.n-alhusain.net/
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؛ الناسبعقول  اً استخفاف حيث اعتربه الكاتبحضري للموضوع بالت بعض اخلطباء ال هيتمّ  نّ أ منها: ،معاجلتها

اهات من مجيع االجّت و تكالبتعداء وهذا بدوره جعل األ ،اً وواسع اً كبري اً فكريّ  اً يعيش انفتاح اآلناملجتمع  نّ أل

 ذلك ليجيب بكّل  ن يكون ملاّمً أفعىل اخلطيب  ،مذهبنا الرشيفعىل شكاالت واالفرتاءات واإل الشبهاتبطرح 

 جمتمعنا. يف الناس ذهانأعن  الشبهاتطراف املقابلة لريفع عىل ما يرد من األ

واخلطيب  ،فاملجتمع لديه مهوم ومشاكل وانحرافات ،م بلسان املجتمعبعض اخلطباء ال يتكلّ  أنّ  ومنها:

سواء كان  ،ه عنهم لنقد الواقع ووضع احللول واملعاجلات لعىل املنرب بحيث هو املعرّب  الناساحلسيني هو لسان 

 و غري ذلكة كانت أسياسيّ  فئةأو لشخص  ن ال جيعل للمجاملة يف ذلك مكاناً أو ،بالرتهيبم أذلك بالرتغيب 

 كام هو. عىل املنرب اإلسالمن يطرح أيجب فسة، ة املقدّ يّ اإلسالمعىل حساب الرشيعة 

 اجلدد ينيواأل محتت عنوان: عاشوراء وـ  3

 عبد الرسول احلجامي بقلم:

العرتاضهم عىل احلداد العاشورائي، وانزعاجهم من الدموع  (اجلدد األُموينيـ)يهم بد الكاتب ما يسمّ ينتق

د األحرار وسبط عىل جرائمهم يف قتل سّي  كربالء بفضائها االستشهادي الدامي ما تزال شاهداً  إنّ »: ، ويقولاحلسينيَّة

 ني وأمراء االستعامر ورؤساء أحزاب ذبح الشعوب..عثامنيّ ني ويف زمن املغول والوالعباسيّ  األ موينيالرسول يف زمن 

خ يف اإلنسان قيم الظلم، وترّس  ة الثورة ضّد حيويّ  األ ّمةعاشوراء تصيبهم بإحراج شديد، فهي تبعث يف  إنّ 

الذي  ف واجلور واالنحرافة لكّل التعّس ة، وهي بطقوسها رسالة احتجاج ةمجاهریيّ ة ومبادئها اإلنسانيّ يّ اإلسالمالرسالة 

 .«يعاين منه املجتمع

 موقع شفقنا ابع:الس

http: //shafaqna.com  

 األخبار، الرياضة، الصور والفيديو، وغريها.حمتوى املوقع: 

 ّ  الواجبات ويعتربه من أهمّ  ×أوروبا يدعو لاللتزام بمنهج اإلمام احلسني يف ةحتت عنوان: ممثل املرجعي

ة يف العاصمة دي شباب أهل اجلنّ ع سيّ افتتاح مبنى جممّ  تمّ  ×مام احلسنيبمناسبة ذكرى والدة اإل

ط الضوء عىل عمل د مرتىض الكشمريي، وسلّ السيّ  اإلسالمة السويدية )ستوكهومل(، برعاية سامحة حجّ 

ة يف بالد يّ اإلسالمة ة ألبناء اجلاليّ تعالج املشاكل األخالقيّ  التيغني، بتقديم املحارضات ة اخلطباء واملبلّ ومسؤوليّ 
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ة حمتاجة ملن يرفدها بالغذاء الروحي والرتبوي، وذلك اجلالّي  ملهجر، وباخلصوص يف هذه املناطق، وقال بأنّ ا

 ة املباركة.من خالل هذه الرصوح الدينيّ 

 سةاملقّد احلسينيَّةموقع العتبة امن: الث

 http: //www.imamhussain.org 

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

 ملنرب احلسيني يف االلتزام األخالقي لدى الشباباأثر  :عنوانحتت ـ  1

 كاظم اجلابري بقلم:

ثارًا غري  مبارشة  من قبيل أخذ املقامة يف مناسبات الفرح أو احلزن آ احلسينيَّة للمجالس نّ أ الكاتب بنّي 

 ،عور باالنتامءا متنحهم الشفإهّن  ؛الدروس والعرب للحياة قد تكون أعمق  من آثاِرها املبارشِة عىل الشباب

ه من ذلك كلّ  واألهمّ  ،واالستعداد للبذل والتضحية ،والثقة بالنفس وباآلخرين ،بالنضج واإلحساس املبكر

شعره بأنّ أهّن  مهام بلغت  ة اإلنسانيةعن جادّ  ال حتيد ها بخطواتيف سبيل سريعليه أن ي ةإنسانيّ  ةه صاحب قضيّ ا ُت

 ها.ب عليه دفعه من أجلالذي يتوّج  منفداحة الث

 املشهد احلسيني وعناوينه املوثوقة حتت عنوان:ـ  2

 رضا اجلاليل حمّمدد السيّ  بقلم:

ثت عنها الكتب وقد حتدّ  ،امل كاّمً وكيفاً وهنضته وشعائره معروفة للع ×اإلمام احلسني أنّ  الكاتببنّي 

ه مل يتّم استيفاء كام أنّ  األبد، إىلة مستمرّ  احلسينيَّة النهضة دت عىل أّن كّ أالساموية واألحاديث النبوية التي 

 بواسطة األعداء وعىل مرّ يف بعض الفرتات ما جرى عليه من اإلبادة مع  احلسينياث الع عىل الرتاالط

 .يف املكتباتّن املتبّقي منه باق  وحمفوظ أتعاىل اهلل  العصور؛ لكن بفضل

http://www.imamhussain.org/
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 سةة املقّداسّيالعتبة العّبموقع اسع: الت

 http: //www.alkafeel.net 

 ة، معرض الصور، وغريها.ة والصوتيّ املبارش، املكتبة املرئيّ  منتدى الكفيل، البّث حمتوى املوقع: 

  ×اسالعبّ اإلمام  حتت عنوان: ـ 1

 د العامريحممّ  بقلم:

 مقام عظيم، ومنزلته عند اهلل سبحانه وتعاىل سامية ألمرين: ×اسمقام العبّ  نّ أ الكاتب بنّي 

 طبقًا لتعاليم وهو ال ينطق إاّل  ،يف القول والفعل أه عن اخلطله، واملعصوم منزّ  ×شهادة املعصوم ل:األوّ 

 .السامء

 الرضا والتسليم ألمره باألزمات العظيمة، واخلطوب املذهلة، ومع هذا مل يصدر منه إاّل  مروره الثاين: 

 تعاىل.

جـال وصياغة ةاخلمس حتت عنوان:ـ  2  م ه 

 نادية محادة الشمري بقلم:

ة، فهو كان لقيّ ة واخلُ لقيّ من الصفات اخل   ه^وما ورثه من آبائ ×ة عيل األكربشخصيّ تعّرضت الكاتبة ل

عطف بنظره  ’رؤية املصطفى إىلشتاق امن  نّ أى حتّ  ،ومنطقه البليغ الرائع ،األسمى ’النبي مرآة لكامل

هه ب  ه ش   املقال أوُج وهكذا بنّي  ،هه إليه بكلّ توّج  وجّل  إليه، ومن أراد جتديد العهد بصفات حبيب اهلل عزّ 

 باخلمس أصحاب الكساء.

 ×واحلسني ’دحممّ  الرسول حتت عنوان:ـ  3

من خالل عرض بعض النصوص، مثل قول  ×نيحلسباإلمام ا ’عالقة النبي األعظم املقال بنّي 

 من أحّب  اهلل  أحّب »، و«سنيي وأنا من ح  منّ  سنين ح  » :’وقوله ، «ّي رحيانت   واحلسني   احلسن  » :’رسول اهلل

 .«حسيناً 

 م يف املهدبمهدك آيات ظهرن لفطرس.. وآية عيسى أن تكلّ  حتت عنوان:ـ  4

 يشااجليّ  بقلم:

وهتنئة املالئكة  ،قيمت يف ذلكأ التي، واملراسيم ×ذكر الكاتب نبذة عن والدة اإلمام احلسني

http://www.alkafeel.net/


 47  .....................................................................................................................  كتونّيةاإلل املواقع

 ’الرسول املصطفى إىلالبرشى والتهاين  ف املالئكة تزّف الآبمناسبة املولود اجلديد، فنزلت  ’للرسول

هذا  ةعزاء، وختربه بشهادم له الهبذا املولود اجلديد املبارك، ويف نفس الوقت تقدّ  ^وأهل بيته الطاهرين

 يراق عليه دم هذا املولود. الذياملولود احلبيب، وتعطيه من ذلك الرتاب 

 ×عن أسئلة اإلمام عيل ×اإلمام احلسني جوابحتت عنوان: ـ  5

 كربالئيالد باقر حممّ  بقلم:

 :هامن ،مورعن أ ÷حلسنيا اإلمام عيلسأل فيها ة عن كتاب معاين األخبار يف قضيّ  ينقل الكاتب خرباً 

 .«؟د  ؤد  ا السُّ م   :نييا ب  »

 .«اجلريرة   واحتامل   ،العشریة   اصطناع  » :×قال اإلمام احلسني

 ×اساق أيب الفضل العبّ لعّش  سـؤال حتت عنوان:ـ  6

 حسن هادي الالمي بقلم:

اس زيارة يف وردت التي( احلقّ ) كلمة ماهّية حول الكاتب يتساءل ل ع ن  » مقطع ضمن ×العّب ن   اهلل  و   م 

ل   ه  ق ك   ج   .ذلك عن املنتدى يف األعضاء بعض أجاب وقد ،«ح 

 وإرادة؟ اً الكبار هل نولد موقف مولديف  حتت عنوان:ـ  7

من  ×يه نحو أهداف اإلمام احلسنييف حركة حمبّ  ×بنّي املقال أمهية استثامر ذكرى والدة اإلمام احلسني

 مري اجلامهري.يف ض ×الثورة عىل الظلم، وإحياء اإلمام احلسني

 ÷والدة اإلمام احلسني بن عيل كرامات حتت عنوان:ـ  8

وقد ذكر  ،براوية احلمويني يف فرائد السمطني ×ذكر املقال كرامات حدثت عند والدة اإلمام احلسني

 :×يف موقع مدرسة اإلمام احلسني أيضاً هذا املقال 

 http: //alhussain ـ   sch.org 

 ×مهد اإلمام احلسني هيزّ  ميكائيلحتت عنوان: ـ  9

ط الضوء عىل خدمة املالئكة يسلّ  (624 - 622ص ) (^كرامات أهل البيت)من كتاب  املقال مستّل 

 ومناغاته. ×مهده من خالل هزّ  ×إلمام احلسنيل

 ةرحيانتاي من الدنيا من مصادر أهل السنّ  ÷ واحلسني احلسنحتت عنوان: ـ  11

 داس حممّ عبّ  الشيخ بقلم:

رحيانتاي من الدنيا من  ÷احلسن واحلسني نّ أجاء فيها  ’النبيب ثامن روايات عن يستعرض الكات
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ومسند  ،واملعجم الكبري للطرباين ،ومسند أيب يعىل ،وسنن الرتمذي ،صحيح البخاري :مثل ،ةمصادر أهل السنّ 

ت رسول اهلل كنت عند ابن عمر، فقال: سمع»قال:  ،يف معرفة الصحابة ،صبهاينوعن أيب نعيم اإل ،الطياليس

 .«احلسن واحلسني :يعني ،حيانتاي من الدنياا ر  ه  يقول :  ’

 حتت عنوان: فكر وعطاءـ  11

)لعنة اهلل  فلم تكن حلظة خروجه عىل يزيد ،قدوة يف الفكر والعطاء ×اإلمام احلسني أنّ يذكر املقال 

تشغيل عقول  وإعادة ،من أهلها سقت التيواحلقوق  ،فقدت التيللموازين  إرجاع امإنّ بدًا، أللحكم  عليه(

 .)لعنة اهلل عليهام( عوانه كيزيد ومعاويةأوقفها الشيطان الرجيم وأبعدما  الناس

 ×مام احلسنية من حياة اإلقصص تربويّ  حتت عنوان:ـ  12

لها يف سجّ  التي ة اخلالدة ال سياّم قد رسم نموذجًا رائعًا يف املواقف األخالقيّ  ×احلسني بنّي املقال أنّ 

تواضعه، وبالفقراء واملساكني، كاهتاممه  ،×ة من سرية اإلمام احلسنيواقعة الطف، وهناك مواقف تربويّ 

 عرايب.ة األقضائه لديّ و

 ةفمن أدركه منكم فلينرصه من مصادر أهل السنّ  ’:قول النبي حتت عنوان:ـ  13

 داس حممّ عبّ  الشيخ بقلم:

ملن أدركه يف يوم  × نرصة اإلمام احلسنيمضموهنا يف ’النبيروايات عن سبع يستعرض الكاتب 

كام يف البداية والنهاية البن األثري، وابن عساكر يف تاريخ دمشق يف ترمجة  ،ةعاشوراء من مصادر أهل السنّ 

واحلسني  ’ـ قال: سمعت رسول اهلل ’النبينس بن احلارث بن نبيه ـ من أصحاب أروى »: ×اإلمام احلسني

فقتل أنس بن احلارث مع  ،هذا، يقتل يف أرٍض يقال هلا: العراق، فمن أدركه فلينرصهابني  إنّ يف حجره ، يقول: 

 . «×احلسني

 سلسلة إضاءات حول عاشوراء: القسم الثاين :حتت عنوانـ  14

املقال عبارة عن القسم الثاين من سلسلة إضاءات حول عاشوراء، املكّون الثاين للمشهد العاشورائي: 

 .(صوره الباطل بكّل )

التحضري و يف التخطيط للمجزرة شديداً و واسعاً  يف ملحمة عاشوراء اجتهاداً الباطل اجتهد  ذكر فيه أنّ و

 ×ى ال يكون للحسنيحتّ  ،تنظيم أدوارهمو ،بعدهاو قبلهاو القتلة فيهامهام توزيع و ،مجع أدواهتاو ،لتنفيذها

 ى االنسحاب.أو حتّ  ،أو الدفاع ّد أو الر ة قدرة عىل الصدّ أو أيّ  ،أو خمرجاً  عياله منفذاً و أصحابهو

 :البشعة ×ر الكاتب مشهد عاشوراء من زاوية مواقف أعداء احلسنيصوّ و

 .(الراويـ  القاتل)صورة  منها:
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 .(املغايل يف القتلـ  القاتل)صورة  ومنها:

 .(املتباكي عىل مقتولهـ  القاتل)صورة  ومنها:

 عىل الدنيا بعدك العفا حتت عنوان:ـ  15

 ن هادي الالميحس بقلم:

 هبذه العبارة سوى عيل تهوأحبّ ته عزّ أافتقده من  أحداً ن مل يؤبّ  ×احلسني اإلمام نّ أبنّي الكاتب 

 وأورد قصيدة يف ذلك. ،×كرباأل

 وىلاحللقة األ :×مام احلسنيوالدة اإل حتت عنوان:ـ  16

 محدأبو أ الشيخ بقلم:

ه أنّ  منها: ،×صاحبت مولد اإلمام احلسني التيكر املعاجز من سريته، وهتنئة باملناسبة، وذ بعضاً  الكاتب بنّي 

مر أ، و×لإلمام احلسنيمد النريان كرامة خين أمر اهلل تبارك وتعاىل مالك خازن النريان أ ×ملا ولد اإلمام احلسني

 .فتزاوروا، واستبرشت املالئكة واحلور العني فرحاً  بالتزاور بينهماملالئكة  وأمرنت، ة فتزّي باجلنّ 

 موقع قناة العامل: عاشرال

 http: //www.alalam.ir 

 ات، وغريها.صور، فيديو، برامج، وثائقيّ  ،مقاالت، تقارير حمتوى املوقع:

 ×حتت عنوان: يف رحاب ميالد اإلمام احلسني

 ،حرض فيها التيومنزلته السامية عند اهلل تعالی من خالل عرض املواقف  × املقال مكانة احلسنيبنّي 

رهم ن أذهب اهلل عنهم الرجس وطهّ الذيآية التطهري يف أصحاب الكساء  إىل ،لة مع نصاری نجرانهامن املب

 ة.النرّي  هجوانب مضيئة من سريت أيضاً  بنّي هتم، ون أمر اهلل بمودّ الذيبآية القربى  ، وانتهاءً تطهرياً 



 هـ6346شهر شعبان  ـ   ...............................................................................................................  31

 ×موقع مدرسة اإلمام احلسني احلادي عشر:

 http: //alhussain ـ   sch.org 

 ة، صور، وغريها.ات، كتب، قصائد حسينيّ املخطوطات، إصدارات املدرسة، صوتيّ توى املوقع: حم

 عىل معاوية ×اإلمام احلسني احتجاج حتت عنوان:ـ  1

رت تفّج  التيرة شديدة اللهجة إىل معاوية شجب فيها سياسته السوداء رفع مذكّ  ×احلسني نّ أبنّي املقال 

 بعض ما ورد فيها: ، وهذا نّص اإلسالمونعى فيها قتله ألعالم  ،’هة نبّي سنّ ما خيالف كتاب اهلل تعاىل و بكّل 

ن كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع وال خيافون يف الذيني العابدين أخا كندة واملصلّ  ألست القاتل حجراً »

 !اهلل لومة الئم؟

دة، وال تأخذهم بحدث ملواثيق املؤكّ ظة واكنت أعطيتهم األيامن املغلّ  من بعد ما وعدواناً  قتلتهم ظلامً  ثمّ 

 .«كان بينك وبينهم

 ×بشهادة احلسني ’يإخبار جربائيل للنب حتت عنوان:ـ  2

 سلمة يف احلادثة الواقعة يف بيت أمّ  ’النبياملروي عن  ×احلسني ينقل املقال خرب استشهاد اإلمام

 .)رضوان اهلل عليها(

 نسبه ووالدته وتسميته ×طالب احلسني بن عيل بن أيب اإلمام حتت عنوان:ـ  3

 .×كنيته وألقابهو، ومراسم والدته وتسميته، ×إلمام احلسنيلة يسد الكاتب السرية الذاتيّ 

 باب اهلل ×احلسني حتت عنوان:ـ  4

 )مقتطفات من كتاب صدى عاشوراء(. من كتاب: املقال مستّل 

، فجعل اهلل تبارك وتعاىل لة برىض الرّب اية املتمّث ه هو املوصل إىل الغنّ أو ،(الباب)معنى بنّي املقال املراد من 

وعال،  عند اهلل تبارك وتعاىل بمثابة معرفته جّل  الشهداء د باب معرفته وتوحيده، فصارت معرفة سيّ  ×احلسني

دفاعًا عنه، ونرصته  ×لثواب من عرفه تعاىل، وجعل الدفاع عن احلسني اً مساوق ×فجعل ثواب معرفة احلسني

 .×هبذه املنزلة العظيمة حيث نرصوا احلسني ×صحاب احلسنيأاىل، فلهذا فاز نرصة اهلل تع
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 ×مام احلسنيالنصوص يف إمامة اإل حتت عنوان:ـ  5

 ’سمعت رسول اهلل»عن أيب سعيد قال: مثل ما نقل ، ×ذكر املقال بعض النصوص يف إمامة احلسني

، فقيل: تاسعهم قائمهم ،ة أبرارتسعة من ولدك أئمّ  ،يا حسني أنت اإلمام ابن اإلمام أخو اإلمام: ×يقول للحسني

 .«×تسعة من صلب احلسني ،اثنا عرش: ’ة من بعدك، قال كم األئمّ  ،يا رسول اهلل

 احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة حتت عنوان: إنّ ـ  6

من حياة يف خری  موت يف عزّ  منها: التي، و×وذكر فيه بعض كلامته ×بنّي املقال والدة اإلمام احلسني

 .البكاء من خشية اهلل نجاة من النار  ومنها:، ذّل 

 إن تنرصوا اهلل ينرصكم ويثبّت أقدامكم حتت عنوان:ـ  7

ة وهلا جذور يف نفوس نسانيّ ة ختدم اإلظاهرة حضاريّ  إىلل يثبت االنتصار ويتحّو  أنه يمكن املقال أنّ  بنّي 

ذا كان إف ،ةثبات واستمراريّ  إىلذا حصل حيتاج إرص بعد حني، فالنة رّ هزيمة مُ  إىلل وقد ينتهي ويتحوّ  ،املجتمع

جانب هذا االنتصار  إىلفهنا تقف السامء  (7)سورة حممد: آية (ۇ ۆ ۆ ۈ) ةاإلهليّ  واملبادئخلدمة القيم 

 حيث منح اخللود. ×ومتنحه الثبات، وهذا ما حصل للحسني

  ’النبيو ×حتت عنوان: بني احلسنيـ  8

دا شباب أهل احلسن واحلسني سيّ »: ’ى قالحتّ ، وأثرها ×باحلسني ’النبي عالقة حّب بنّي املقال 

 .×عن كتاب الصحيح من سرية احلسني نقالً  ×قة باحلسنيوذكر بعض األمور املتعلّ ، «ةاجلنّ 

 كربالء بعد رفضه لبيعة يزيد إىل ×ه اإلمام احلسنيحتت عنوان: توجّ ـ  9

 )لعنة اهلل عليه( كتب يزيدوذلك عندما ، )لعنة اهلل عليه( عة يزيدلبي ×ث عن رفض احلسنياملقال يتحدّ 

ص له يف التأخري وال يرّخ  ×احلسنيالبيعة من أن يأخذ  -وكان عىل املدينة من قبل معاوية-الوليد بن عتبة  إىل

 ،جابتهإمن  ×مامتنع اإلما )لعنة اهلل عليه( البيعة ليزيدمنه ليأخذ  × دعا الوليد اإلمام احلسنيفلاّم  ،عن ذلك

ومعدن الرسالة، وخمتلف املالئكة، بنا فتح اهلل، وبنا خيتم، ويزيد رجل  ،ةأهل بيت النبّو  إنّاا األمری أهّي »وقال له: 

 .«ومثيل ال يبايع مثله ،لنفس املحتمة، معلن بالفسقاوقاتل  ،فاسق شارب اخلمر

 ^نبياءوحركات األ ×احلسني اإلمام ةحتت عنوان: حركـ  11

 عالء الكناين بقلم:

 احلسينيَّةة جتعل من القضيّ  ^وحركات األنبياء ×يذكر املقال أوجه الشبه بني حركة اإلمام احلسني

 ^ودعوهتم ،×عىل املعاندين لدعوته الردّ  ومنها:الشعارات،  منها: ما للكلمة من معنى، ة السامء بكّل قضيّ 

 ترك عبادة األصنام. إىل
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 (61 ـ 5 :األجزاء ) وثواب زيارته ×عىل اإلمام احلسني البكاء حتت عنوان: فوائدـ  11

 عالء حسن بقلم:

وثواب زيارته،  ×املقال عبارة عن سلسلة من املقاالت القصرية يف ثواب البكاء عىل احلسني الشهيد

 نّ أ باآليات والروايات الً ، مستدّ ×عىل مصيبة احلسني ’النبيسلمة يف بكاء  حديث أمّ  إىلالكاتب ض فيها تعرّ و

استغفار املالئكة ذكر أيضًا ، واً رّش  أوكان  خرياً  الناسوهي تشهد عىل أفعال  ،األرض ومجيع املخلوقات مدركة

 عليه بالدليل. اً رادّ  ،من الرشك ^نبياء واألولياءزيارة قبور األ نَّ أ يزعم: تقد من، كام ان×ار احلسنيلزوّ 

 يك يا حسنيحتت عنوان: لبّ ـ  12

يك يا لبّ ) ي:عروش الطغاة ه تهزّ  التيأبرز الشعائر  يذكر املقال أنّ  ،اإلسالم(هدى )كتاب عن  نقالً 

 (يك يا حسنيلبّ )مجاهدين رفع شعار فكانت اخلطوة األوىل لل ،ا حتمل مضامني رسالة عميقةألهّن ؛ (حسني

 كاتب يبنّي  حيث ،هي عنوان ثورة تكشف عن أهدافها التيو ،ةية ومعنويّ اهتا مضامني مادّ ا حتمل يف طيّ هّن إف

 .(يك يا حسنيلبّ )ني حني رفعوا املقال دور املجاهدين يف ردع الطغاة الداعشيّ 

 وعليه السالم نا وآلهحتت عنوان: ما ورثه احلسني من نوح عىل نبيّ ـ  13

فهي ضامن  ،العصمة منها:، ×آدم النبيمن  ×ورثها اإلمام احلسني التيذكر املقال بعض األمور 

كام كانت النجاة يف  ×النجاة يف ركوب سفينة احلسني أنّ  ومنها:ضياع واالنحراف، لسالمة الدين من ال

 .×ركوب سفينة نوح

 ×حتت عنوان: معجزة والدة احلسنيـ  14

 التيوما صاحبها من كرامات و ×يف والدة احلسني ’اس عن رسول اهللبنّي املقال رواية عن ابن عبّ 

 د هاشم البحراين. ، للسيّ الثالثاجلزء  (مدينة املعاجز)من كتاب  ،)فطرس(ألحد املالئكة  ’النبيمنها شفاعة 

 أهل اجلنّةد شباب حتت عنوان: مولد سيّ ـ  15

تسمية  ، وذكر×عيسى النبية محل ة محله شاهبت مدّ مدّ  نّ أ، و×ذكر املقال تاريخ والدة اإلمام احلسني

 .(حسيناً )ه كان عريب اللسان، ساّم  املّ  ه، لكنّ ×هارون النبيسم أحد أوالد التشبيهًا ، (شبری)ـاإلمام ب

 احلسيني ةحتت عنوان: نتائـج الثـورة ـ  16

 ارضياء احلفّ  بقلم:

التشويه والتشويش  تلتها رغم كّل  التيام والسنوات يف األيّ  بنّي الكاتب كيف تركت هذه الثورة آثاراً 

حتطيم اإلطار الديني و األُموينيار: فضح تلك اآلث من أهمّ و حياول أن يمنع من سطوع احلقيقة لناشدها، الذي

 وروح اجلهاد فيها، وغريها من اآلثار. األُّمةإحياء إرادة واملزّيف، 
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  ÷حتت عنوان: والدة اإلمام النور احلسني بن عيلـ  17

 نعام احلسينيأ بقلم:

 .×ذكرت الكاتبة نبذة خمترصة من سرية حياة اإلمام احلسني

 حلقتني : يف ×ام احلسنيمحتت عنوان: والدة اإلـ  18

 جاسم اجلبوري  بقلم:

، من األذان يف أذنه اليمنى، ×حني والدة احلسني ’أجراها الرسول التينن بعض السذكر الكاتب 

 :أحد العلامء يف والدته امليمونةونقل قول  ،ة للمولود اجلديداملستحبّ نن السواإلقامة يف اليسى، وغري ذلك من 

ويف كال  ،يوم عاشوراء :ةالثانيو، من شعبان الثالثيف  :األوىل :د والدتنيول ×احلسني اإلمام نّ إ»

 .«اإلسالملد معه لد وو  الوالدتني و  

 موقع مرسى الوالية عشر:  الثاني

http: //www.mrsawalyeh.com 

 ات، وغريها.، واملرئيّ نيَّةاحلسيعائر ، ومرسى الش^مرسى أهل البيت حمتوى املوقع:

 ّ  (3و2و1) ةة من مصادر أهل السنّ دا شباب أهل اجلنّ حتت عنوان: احلسن واحلسني سي

 داس حممّ عبّ  الشيخ بقلم:

دا شباب سيّ  ÷احلسن واحلسني» أّن من ة يف كتب أهل السنّ وردت  التييستعرض الكاتب الروايات 

، مثل: ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق، والكامل يف «اموأبوها خری منه»ضافة إويف بعضها  ،«ةأهل اجلنّ 

قي اهلندي، واملستدرك عىل ل للمتّ ريخ البن األثري، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وكنز العاّم االت

  ىالصحيحني للحاكم النيسابوري، وبعض كتب أيب نعيم األصبهاين، ومسند أمحد، ويف سنن ابن ماجة، رو

املقال وكان  ،«منهام ة وأبوها خرین دا شباب أهل اجلنّ سيّ    واحلسني    احلسن  »: ’قال رسول اهلل  قال:    ابن عمر  

 موقع. يفحلقة  كّل أدرجت ة حلقات عبارة عن عدّ 

  :÷الشهيدةمن املقال يف موقع منتديات الزهراء  (لالقسم األوّ )جاء ف 

http: //www.zh   sh.com ـ 

 :×يف موقع مدرسة اإلمام احلسني (الثالثالقسم )وجاء 

 http: //alhussain ـ   sch.org 

http://www.mrsawalyeh.com/
http://www.zh-sh.com/


 هـ6346شهر شعبان  ـ   ...............................................................................................................  33

 األصيل اإلسالمموقع مركز عشر:  الثالث

 http: //islamasil.com 

 ، وغريها.×سنيمام احلعن اإل الشبهات وردّ  ،ومقاالت ،اتومرئيّ  ،ات: صوتيّ حمتوى املوقع 

 عن )وكالة براثا لألنباء(  والدة الوفاء واإلخاء نقالً  ×اسعنوان: والدة أيب الفضل العبّ  حتت

فاع عن اإلسالم ، وبعض مهاّمه يف الدصفاته ضوبع ،، وتسميته×اسزات والدة العبّ  املقال اميّ بنّي  

 واإلمامة.

 ياإلسالمموقع مركز اإلشعاع  ابع عشر:الر

 http: //www.islam4u.com 

اشئني، مقاالت ة، وقصص للنّ يّ اإلسالمة، املكتبة : شبهات وردود، اإلجابات اليوميّ حمتوى املوقع

 ودراسات، وغريها.

 ‘املهديو احلسني :حتت عنوانـ  1

 ×د جعل اهلل ثأر اإلمام احلسنيق :منهايف عّدة أمور،  ×ة باحلسنية املهدويّ ال عالقة القضيّ  املقيبنّي 

ه يثأر جلدّ  ×اإلمام املهديأّن  منها:و ،^ةالمات األنبياء واألئمّ ه جتّمعت فيه ظُ ألنّ  ؛×هدفًا لإلمام املهدي

 .×رىض بقتل احلسنيو ن شاركم   ن كّل مِ ـ  كام روي ذلك يف الكايف والعللـ  ×احلسني

 جديدةضاءات إ ^وارث األنبياء ×احلسني :حتت عنوانـ  2

 د سامي البدريالسيّ  بقلم:

 ،ة األوصياءمشرتك مع بقيّ  ما هو منها ،^لألنبياء ×لوراثة احلسنيأنحاء ثالثة استعرض الكاتب 

 .به دون غريه خمتّص ما هو ومنها 

http://islamasil.com/
http://islamasil.com/
http://www.islam4u.com/
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، وهذه الوارثة كانت ×إبراهيمه جعله اهلل تعاىل لنبيّ  الذي ةاإلهليّ مامة وراثة مقام اإل ل:النحو األوّ 

 اً ، وهذا النحو من الوراثة ليس خاّص إبراهيم وإمامةبراهيم إورثه اهلل تعاىل دين أفقد  ،’النبيه دّ بواسطة ج

 من بعده. ^ورثه التسعة من بنيه ثمّ  ،من قبل ÷وأخوه أبوهبل ورثه ، ×باحلسني

انتقلت  ثمّ  ،طالب أيبه عن طريق عمّ  ’النبي إىلانتهت  التي ^نبياءوراثة كتب األ :الثاينالنحو 

ليس  أيضاً فهذا النوع ، ^ة من ولد احلسنيئمّ لأل صارت مرياثاً  ثمّ  ،احلسني ثمّ  ،احلسن ثمّ  ،عيل إىل ’منه

 .×باحلسني اً خاّص 

 ^وأصفيائهنبيائه أز اهلل هبا بعض ميّ  التية الرسالية ات التكوينيّ وراثة بعض اخلصوصيّ  :الثالثالنحو 

ة كام والوراثة هنا ليست بالوصيّ  ،صفياء اهلل مجيعاً أني لتكون من خصوصياته ب، دون غريه ×فجمعها للحسني

 ووراثة الكتب، بل هي وراثة بالتكوين. ةاإلهليّ مامة يف حالة وراثة مقام اإل

 الثقافية  اإلمام احلسني مؤسَّسةموقع  اخلامس عشر:

 http: //www.akalansari.com 

 وفيها بحوث، أدب الطف وفيه مقاالت، معرض الصور، وغريها. احلسينيَّةاملوسوعة وقع: حمتوى امل

  ÷أخت احلسني حتت عنوان:

ة بقطع ة والدنيويّ الدينيّ  ÷دة زينب بنت أمري املؤمنني املقال مكانة ومنزلة وفضل شخصية السيّ بنّي 

الس  يقة الصغرى، وأّن ئة يف حياة الصدّ ض لبعض اجلوانب املضيوقد تعرّ  ،^النظر عن انتساهبا ألهل البيت

املحتوى  منها: ،ةحركة اإلنسان السلوكية تبنى عىل أمور أساسيّ  أنّ  :وهي ،يف هذا املجد يكمن يف فهم حقيقة

كة هلذا املحتوى؛ إذ من دوهنا ال يمكن لإلنسان أن يكون فكره  ومنها:، -الفكري–الداخيل  اإلرادة املحرِّ

 فاعاًل.

http://www.akalansari.com/
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 ×اإلمام احلسني مؤسَّسةموقع  ادس عشر:الس

 http: //www.mwkbh.com 

 ات، صور، وغريها.ات، صوتيّ ة، مرئيّ واالجتامعيّ  ،ةوالثقافيّ  ،ةوالرتبويّ  ،ةاملعلومات الدينيّ : حمتوى املوقع

  ×احلشد الشعبي كرامة من كرامات احلسني عنوان: حتت

ق من صحن اإلمام احلسني الذيء اجلهاد الكاتب ندا عدّ  بأمر من املرجعية الرشيدة كرامة تضاف  ×ُأطِل

ملا مىض  ×أبا عبد اهلل نّ إ» :×منها ما ورد عن اإلمام الصادق التيو، ×ل كرامات اإلمام احلسنيسجّ  إىل

وما  ،ناة والنار من خلق ربّ نّ ب يف اجلومن يتقلّ  ،وما بينهنّ  ،وما فيهنّ  ،واألرضون السبع ،بكت عليه الساموات السبع

 .«رىرى وما ال ي  ي  

 موقع وكالة أنباء براثا :ابع عشرالس

 http: //burathanews.com 

 ة، املقاالت، التقارير، وغريها.األخبار، األخبار الدوليّ حمتوى املوقع: 

 جعفر املهاجر بقلم:

نظريهم يف  ة زاخرة برموز أفذاذ أناروا الوجود بجهادهم وتضحياهتم قّل يّ اإلسالمتنا أمّ   املقال أنّ يبنّي 

والتضحية  ،ة والعزمي تستلهم األجيال من معينهم اهلمّ ؛ لكهم ونتداول سريهتمنا أن نجلّ ومن حقّ  ،أخرى أمم  

 ونبل القيم وسمو الفضائل. ،والفداء

 ياً وتأّس  وافتخاراً  الظلم واالستبداد اعتزازًا  ه ضدّ ومواقف ×وقد تناول الكاتب سرية اإلمام احلسني

 بمواقفه.

http://www.mwkbh.com/
http://burathanews.com/
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 د رضا اجلالليد حمّمموقع السّي: امن عشرالث

http://www.jalaali.ir 

فات، مقاالت، أخبار، ألبوم الصور، حتقيقات، دروس، حمارضات، ة، مؤلّ ة الذاتيّ السرّي حمتوى املوقع: 

 وغريها.

 ×اسسریة أيب الفضل العبّ  حتت عنوان:

 د رضا اجلاليل د حممّ السيّ  بقلم:

، صفاتهووالنشأة،  ،والتسميةته، من تاريخ والد ×اسمن أحوال أيب الفضل العبّ  تناول الكاتب بعضاً 

 .ه واالستشهاد بني يديهتونرص ،×جنب أخيه احلسني إىلوقوفه  إىلأشار كام 

هجرته  ومن ثمّ  ،رةام إقامته يف املدينة املنوّ أيّ  ×مالزمًا ألبيه عيل بن أيب طالب ×ا نشأته فقد كانوأمّ 

 رعايته الرتبوية احلكيمة.وذلك كان حتت عناية والده  ويف كّل  ،وفة معهالك إىل

 ×نفحة عاطرة.. من ذكرى مولد اإلمام احلسني ان:وحتت عن

 د رضا اجلاليلد حممّ السيّ  بقلم:

منها ما جاء من والدته امليمونة وما صاحبها من كرامات وأحداث،  ×مام احلسنيبنّي الكاتب مكانة اإل

كرامة عىل أهلها مد النريان خين أمر اهلل تبارك وتعاىل مالك خازن النريان أ ×ملا ولد اإلمام احلسنيه أنّ يف النصوص 

 ، كقوله تعاىل:×هكام تعّرض لبعض اآليات النازلة يف حقّ ، ×لإلمام احلسني

اإلمام  إىلأخرج الثعلبي واخلوارزمي مسندًا  (28)الزخرف:  (گ گ گ گ ڳ ڳک ) 

 .إىل يوم القيامة ×جعل اإلمامة يف عقب احلسني :أي مة ـاآلية املتقدّ  ـ فينا نزل قول اهلل عّز وجّل يقول:  ×عيل

http://www.jalaali.ir/
http://www.jalaali.ir/
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 علي آل حمسن الشيخموقع  اسع عشر:الت

 http: //www.almohsin.org 

 ة، معرض صور، وغريها.ة ومرئيّ صوتيّ فات، مكتبة مقاالت، أخبار، مؤلّ :  حمتوى املوقع

  ÷سریة اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب عنوان: حتت

 عيل آل حمسن الشيخ بقلم:

  الثناء عليه:ما قيل يفو ،×وتاريخ والدته امليمونة، وبعض فضائله ×سرية اإلمام احلسني الكاتب بنّي 

اإلمام الرشيف الكامل، سبط رسول اهلل ورحيانته من الدنيا، وحمبوبه، أبو عبد اهلل »الذهبي: فذكر قول 

 .«احلسني ابن أمری املؤمنني أيب احلسن عيل بن أيب طالب..

حلسن احلسني بن عيل بن أيب طالب، أبو عبد اهلل، سبط رسول اهلل ورحيانته، وهو وأخوه ا»النووي: قول و

دا شباب أهل اجلنّة..  .«سّي

ك به، وحزن » وقال: ترب  زار وي  هتذيب األسامء واللغات ) «عليه كثریًا، وأكثروا فيه املراثي الناسوقربه مشهور، ي 

 .(664ـ  6/662

http://www.almohsin.org/
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 املواقع الفارسية

 حوزه فقأموقع  األّول:

 http://www.ofoghhawzah.com 

 األخبار، األخالق، مقاالت، فقه العائلة، وغريها. حمتوى املوقع:

 از نگاهی ديگر ×حرضت حسني حتت عنوان:

 حسن مواليی بقلم: 

يف خلود الدين بواسطة  ’النبيحقيقة قاهلا  «نا من حسنيأ»  الكاتب باحلديث النبوي املعروف:يبنّي 

مل  التيق والبحث يف القضايا رضورة التعمّ  إىلأشار الكاتب وذلك بإرادة اهلل، و ،ودمه املبارك ×احلسني

 .اً إهليّ  ًا سم يعتربونه مقدّ ألهّن  ؛للعاملظهارها إو ×ة اإلماماآلن يف شخصّي  تبحث حلدّ 

 موقع سخن تاريخ : الثاني

 http://www.sokhanetarikh.com 

 ة، وغريها.نيّ ة، املكتبة اإللكرتوقاالت، املواقع اإللكرتونيّ امل حمتوى املوقع:

 ×ت مدار با تأكيد بر سریه امام حسنيالگوی روابط انسانی عزّ  حتت عنوان:ـ 1

 دجواد لياقت دارراضيه بديعيان گورتی، سيد ابراهيم مریشاه جعفری، حممّ  بقلم:

عىل جانبها  زًا مركّ  احلسينيَّة النهضةويف خصوص  ×ة يف سرية اإلمام احلسنياملقال يتناول حمور العزّ 

 ×ة النفس بالنظر يف سرية اإلمام احلسنيعزّ  ة: تقويمن الدراسة لةالنتائج املتحّص من ضمن  بوي، وكانالرت

 ة يف جمريات عاشوراء.العمليّ 

http://www.ofoghhawzah.com/
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 ×اسكتابشناسى حرضت ابالفضل العبّ  حتت عنوان:ـ  2

 ینارصالدين انصاری قمّ  بقلم:

عدد الكتب  وكان ،املطبوع واملخطوطبني  ×اسفة يف أيب الفضل العبّ د الكاتب جمموعة من الكتب املؤّل يعدّ 

بلغة و، ة أربعة وأربعون كتاباً الكتب باللغة الفارسيّ و، ة مخسة عرش كتاباً الكتب باللغة العربيّ واملخطوطة مخسة كتب، 

 ردو مخسة كتب.األ

 ×نوجوانی ابوالفضلو كودكی حتت عنوان:ـ  3

 غالمرضا گلی زواره بقلم:

دة واج بعد السيّ للزّ  ×رادة اإلمام عيلإمن خالل عرض  ‘البنني قام أمّ  املقال يف البداية ميبنّي 

من  اوما صاحبه ×اس، ويذكر الكاتب والدة العبّ ‘البنني بأمّ  ×عقيل عىل اإلمام وإشارة ‘الزهراء

 ×اسعن املقام الشامخ للعبّ  أيضاً م ، وتكلّ -×أمري املؤمننيعند  وخصوصاً -يف البيت اهلاشمي أحداث 

ن ك ل ع ن  اهلل » :×برواية الزيارة الصادرة من صادق العرتة ً مستداّل  ،شهداء كربالء ةدون بقيّ  ت  م  ل  ت ح  ًة اس   ا م 

رمة  ت هكت فيك ح  ان  م  و   .«اإلسالمامل حار 

 موقع كرب وبال: الثالث

 http://karbobala.com 

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

 ×با امام حسني )عّجل اهلل فرجه(ارتباط حرضت مهدی  ت عنوان:حتـ  1

 د نژادد صادق سيّ سيّ  بقلم:

حتقق أهداف  منها:ة أمور، يف عدّ  ×واإلمام املهدي ×وجه االرتباط بني اإلمام احلسني املقال يبنّي 

إلمام ، ذكر ا×هو الطالب بثأر احلسني ×، اإلمام املهدي×قيام اإلمام املهدي معهنضة عاشوراء 

 .×ه احلسنيالدائم جلدّ  ×املهدي

 فرشتگانو ×امام حسني حتت عنوان:ـ  2

ات يف وذلك خلصوصّي  ،ى عىل املالئكةته حتّ أفضليّ بنّي و ،ةقدوة لإلنسانيّ  ×احلسني  املقال يف أنّ بنّي 

فو عنه، ومنهم ى يعبوالدته حتّ هلل تعاىل ل خدمه يف مهده، ومنهم من توّس  من ، فمنهم×املالئكة باحلسني طارتبا
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يف يوم عاشوراء يعدل أعامل املالئكة  ×ما قام به احلسني نّ أضاف أيوم القيامة، و إىلقربه  عىلهو قائم من 

 الدهر. بأصنافها كّل 

 خود را به هالكت انداخت؟ ×آيا امام حسنيحتت عنوان: ـ  3

 د عبد الكريم هاشمى نژادسيّ  م:بقل

 التيوـ  فس يف التهلكةلنّ ل إلقاءيعّد وأنه كربالء  إىل ×روج احلسنيه عىل خشكال املتوّج املقال يعالج اإل

لقني مُ ـيدخل يف ال ـيعلم بنهايته وهي الشهادة ومع ذلك ذهب ملقتله  الذي ـ ×، فاحلسنيـ  شجبها القرآن

 أنفسهم يف التهلكة.

 شش ماه است؟ ×امام حسنو ×ی امام حسنيسنّ  حتت عنوان: آيا فاصلهـ  4

 ة أشهر، ناقاًل ستّ  ×احلسن ووالدة ×نية بني والدة احلسنيمالفاصلة الز نّ أ  مضمونهشكاالً إ  املقالبنّي 

 .الطويس الشيخاملفيد، و الشيخما عن  منها: ،ة واألحاديث يف ذلكبعض األخبار التارخييّ 

 ت دادنجا شدن كشته از را شمر كه ایآيه حتت عنوان:ـ  5

 )جلوه هايی از نور قرآن( كتابعن  نقالً  ،الكريم پاک نيا عبد بقلم:

حول خيام  التّف  امر مّل حينام منع أحد أصحابه من رمي الش ×للحسني نبيالً   املقال موقفاً بنّي 

 له بآية من القرآن الكريم. الً ة مدلّ ومعسكر بني أميّ  ×، وذلك قبل بدء القتال بني معسكر احلسني×احلسني

 ر عرص ظهوربه ثمر رسيدن هنال عاشورا د حتت عنوان:ـ  6

 حسني ايرانی اإلسالم تحّج  بقلم:

 إىلتشري  التيمن خالل عرض الروايات  ÷املقال يستعرض جهات االرتباط بني احلسني واملهدي

 ذلك.

 شناسی مردم كوفه تةمجعيّ حتت عنوان: ـ  7

 . (موعود) ةجملّ عن اهلل صفری فروشانی نعمت بقلم:

صفات أهل الكوفة، الرتكيبة  منها: ،ة جوانبة ويف عدّ ان أهل الكوفث حول معرفة سكّ املقال يتحدّ 

 ات أهل الكوفة.وعدمه، قوميّ  اإلسالمة ألهل الكوفة، عقيدة أهل الكوفة من ناحية انتحاهلم انّي السكّ 

 صفات مردم كوفه حتت عنوان:ـ  8

 اهلل صفری فروشانینعمت  بقلم:

لمجتمع الكويف إّبان ل ـ ةة والسلبيّ االجيابيّ ـ فات صوالات صوصيّ ـ اخلللمقال السابق  كامالً إـ  املقال بنّي 
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الطمع الدنيوي والعاطفة  :ومثلجياب، ة يف اإلة الدينيّ الشجاعة واحلميّ  مثل:، ×ة وهنضة احلسنيحكومة بني أميّ 

 اذ القرارات يف السلب.ل يف اخّت يف مقابل التعقّ 

 رسيد احلوائجیاس به مقام باب حرضت ابو الفضل العبّ  حتت عنوان: چگونهـ  9

 زهرا منعمی زاده بقلم:

يكون السبب هو ما حّل  أن ، مستبعداً (احلوائجباب )ـب ÷اس بن عيل سبب ووجه تسمية العبّ املقال يبنّي 

 ة.اس من تقطيع لألوصال، وغري ذلك من اآلالم اجلسديّ بالعبّ 

 به طرف مكه ×اهللعبد أيبحركت  حتت عنوان:ـ  11

بل وبعد قوما جرى من أحداث  ،مةة املكّر مكّ  إىلرة حلسيني من املدينة املنوّ املقال حول حركة الركب ا

 ذلك.

 ×روش تربيت فرزندان در سریه امام حسني حتت عنوان:ـ  11

 ت بنارىعىل هّ  بقلم:

عىل سرية اإلمام  املقال يتناول موضوع أسلوب تربية األوالد اعتامداً ، اآلمال(منتهی )عن كتاب  نقالً 

ظهار، إبال  ألوالد وعدم كفاية احلّب لة املحبّ  إظهارة نقاط شاخصة يف ذلك من قبيل: ذكر عدّ و ،×احلسني

 .وغري ذلك ،دالتشجيع يف حال قيام األوالد بالعمل اجليّ 

 ×اكرب علی نامهزندگی حتت عنوان:ـ  12

مدح معاوية  :منها ،فيه األقوالبعض  إىل الشهادة مشرياً  إىلمن املولد  ×عيل األكرب املقال يتناول حياة 

 له.

 در ماه رمضان ×زيارت امام حسني حتت عنوان:ـ  13

 شهاب الدين جعفری بقلم:

ة عىل ذلك، وفيام ذكر من يذكر األدلّ و ،يف خصوص شهر رمضان املبارك ×املقال يتناول زيارة احلسني

ن  أ يب   : عن إقبال األعاملما جاء  ايات فضل الزيارة يف هذا الوقتور ي امل    ع  ي ب اين  ل  الش  ض  ي  ف 
يل  ت اب  ع 
ن  ك 
ن اد ه  م  ب ن   ب إ س 

د    الن ه 
د  اح   ال و 
ب د  اد ق   يي ع  ن  الص   ع 

ق ول  ف يه  يٍث ي 
د  ی ح 
يل  ل ه  : إن  ×ف 

ه   :ه  ق  رب   رض   ق  ن  ح 
ى مل   ر  ام  ت  ن ی ،ف  ع  ني   ـ احل   :ي   ×س 

ان   ةل ي ل   ض  م  ر  ر  ه  ن  ش 
ف  م  ال   ؟النيص  ق  ٍخ » :×ف  ٍخ  ب   ل ي ل   ،ب 

ه  رب   ن د  ق 
ىل  ع  ن  ص  اٍت  ة  م  ع  ك  رش   ر  ان  ع  ض  م   ر 

ر  ه  ن  ش 
ف  م  النيص 

ال   ری   ص  ن  غ 
اء  م  ش  د  ال ع  ن  ب ع 

ي ل   ة  م  أ  يف   ،الل  ر  ق  ع   ي  ك  لي ر     ةك 
احت  ت اب   ةب ف  و  و ال ك  ل  ه  اٍت اهلل  ق  ر  رش   م  دن ع  ح 

اهلل   و   ، أ  ار  ب  ت ج  اس 

ن  الن ار  
ت ب ه   ،م  ن  الن ار  اهلل ك 

ت يقًا م  ت ى ي  و ، ع  ت  ح  ى يف  َل   ي م  ك   ر  ئ  ال   م 
ه  ن ام  ه  ب ال   ةً م  ون  ب رشي  ن  ـي   ج 

ك  و ،ة  ئ  ال  مي  ةً م  ؤ  ن  الن ار  ي 
ه  م   .«ن ون 
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 زيارت، حركت به سوی خوبی ها :حتت عنوانـ  14

 خادمى  حمّمد بقلم:

 :فمنها ،الكامل والسعادة؛ فلذا يبحث عن أسباب ذلك وهي خمتلفة إىلاإلنسان يميل بطبعه  أنّ املقال  بنّي 

ق عن طريق احلضور يف ة يتحقّ احلصول عىل هذا الكامل والطاقة املعنويّ  مكاين، وأنّ  :ومنهازماين،  :ومنهاذايت، 

 × أيب هاشم اجلعفري عندما طلب منه اإلمام اهلاديخرب منها: ،ل عىل ذلك بأمورويدلّ  ،^ةمراقد األئمّ 

 .×ة اإلمام احلسنيكربالء والدعاء له حتت قبّ  إىلالذهاب 

 مظهر بصریت  ‘اس بن علیعبّ  حتت عنوان:ـ  15

خالقه أيف خصوص  ÷اس بن عيليب الفضل العبّ ألينا من كتب التاريخ عن إما وصل  أنّ  الكاتب يبنّي 

 ×اإلمام الصادقما ورد عن  منها: جوع إىل ما ورد عن األئّمة^ حول ذلك،الرلكن يمكن  ومنزلته قليل،

 :×اسيف زيارة العبّ 

  صریةٍ ب  علی  يت  ض  م   ك  ن  أو ل  نك  َل ت  و ن  َل ت    ك  ن  أ د  شه  أ  
 .ك  مر  أن م 

 در پرتو قرآن كريم : عزادارینحتت عنواـ  16

ڦ ڦ ڦ ) :القرآن تبيان لكّل يشء أنّ ة املقال قدمّ ميف  جاء، (336 إسالمه پاسدار )جملّ  عن نقالً 

ض ملسألة هل القرآن تعرّ  :والسؤال املطروح ،ةة أو االجتامعيّ سواء يف ذلك املسائل الفرديّ ، (89 النحل:)(ڄ ڄ ڄ

 ؟إثباتاً أو  العزاء نفياً 

ٻ ٻ ٻ ٻ ) :قولـه تعـاىل قبيـلتثبت رجحان العـزاء، مـن  التييستعرض املقال بعض اآليات و

، (42 احلج:) (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)، و(638آية النساء:) (پ پ ڀ ڀڀ پ پ

 .(24 الشورى:) (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)و

 ×اسعبّ  حرضت هایويژگیو فضايل حتت عنوان:ـ  17

ه: يف حقّ  ×، منها قول اإلمام السجاد^من كلامت أهل البيت ×اس املقال بعض فضائل العبّ بنّي 

  وم  يف ي   نزلةً م   اس  لعب  ل  »
 يام  الق 
 الم  الس  »: ×اسيف زيارة العبّ  ×، ومنها قول الصادق«الشهداء  يع  هبا ةمج   ه  ط  غب  ي   ة 

 م  ـال الح  الص   بد  ا الع  أهيُّ  يك  ل  ع  
 و   هلل  يع  ط 

 س  ر  ل 
 و   ه  ول 

 .«..نني  املؤم   ری  ألم 

 هفضيلت كربال بر مكّ  حتت عنوان:ـ  18

مة من ة املكّر عىل مكّ املقّدسة  املقال أفضلية كربالء بنّي ، )داستان هايی از زمني كربال( عن كتاب نقالً 

 الك   رض  أ ن  إ»: ×ادقما عن الص :منها، ^خالل عرض روايات عن أهل البيت
ثيل :تال  ق   عبة  ن م   د ب  ق  و م 

 ين 

 ي   يهر  ی ظ  ل  ع   اهلل  يت  ب  
 ج  و   ؟ميٍق ع   ج  ف   لي ن ك  م   الناس ينيأت 

 و   اهلل   رم  ح   لت  ع 
ا م   ي،ري ق  و   يفي ك   ايه  ل  إ   ی اهلل وح  أ  ف   ؟ه  أمن 
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 ضي ا ف  م   ضل  ف  
 ل  نز  م  اّل ب  إ الء  رب  ك   رض  أ   ت  ي  عط  أ  يام ه ف  ب   لت 

 بر  اإل   ة 
 ل  م  ح  ف   حر  الب   ت يفس  م  غ   ،ة 

 ربة  وال ت  ل  و   ،حر  اء الب  ن م  ت م 

 لت  ا فض  م   ×نياحلس  
 است  و يري فق   ،ه  ب   رت  خ  افت   يالذ   ت  لق  ال خ  و ،ك  لقت  الء ملا خ  رب  نه ك  م  ض   نوال م  ل  و ،ك 

 وينك  و ،يري ق 

ٍ ال م  و   ٍف ستنك  ری م  غ   يناً ه  م   ليالً ذ   واضعًا ت  م   اً نيّ د    ب   ويت  ه  و كخت  س  م   وإال   ،ربالءك   ألرضٍ  ستكرب 
 .«من  ه  ار ج  ن   يف ك 

 ت  ن ي  أ ل  بق  مًا ر  ح   ربالء  ك   رض  أ ذ اهلل اّت  »: ×احلسني بن قال عيل :ومنها
 و   عةأرب  ب   ماً ر  ح   ة  ك  م   ذ  خ 

 ألف   ين  رش  ع 

 اجلن   ألهل   ر  زه  ت   اهن  أ  و   ،امع  
 .«يري الدُّ  ب  وك  الك  ك   ة 

 الشهداء كتاب روضه و حسني واع  كاشفىماّل  حتت عنوان:ـ  19

 رسول جعفريان بقلم:

 أمثال عرتاضات من قبل العلامءالكثري من االنتقادات واال تواجه التيمن الكتب  أنّ  الكاتب يبنّي 

ملا فيه من  ؛حسني واعظ كاشفى فه ماّل ملؤلّ  (الشهداء روضة )ري، هو كتاب طهّ املاملريزا النوري، واألفندي، و

، آثار كاشفى منها:ة أمور، عدّ  إىلض يف هناية املقال وتعرّ  ،ة زواج القاسمباخلصوص قّص و ،األمور اخلرافية

 .الشهداء  ةضيف رو يمصادر كاشف، الشهداء  ةتأليف روضو يكاشف، مذهب كاشفى

 ^لنشر معارف أهل البيت الدراساتموقع مركز ابع: الر

 http://ahlolbait.com 

 ، وغريها.الشبهاتالكتاب، املناسبات، عقائد الشيعة، نقد  ةمكتب حمتوى املوقع:

 ×گوشه اى از اخالق امام حسني حتت عنوان:

 يموسو يد مهدسيّ  بقلم:

ة، كإدخال السور عىل قلوب العباد، االجتامعيّ  ×من أخالق اإلمام احلسني اً جانب يتناولاملقال 

 والكرم، ومعونة األرامل واأليتام، وغري ذلك.

http://karbobala.com/articles/info/911/
http://karbobala.com/articles/info/911/
http://karbobala.com/articles/info/912/
http://karbobala.com/articles/info/912/
http://karbobala.com/articles/info/913/
http://karbobala.com/articles/info/914/
http://ahlolbait.com/
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 ةّية الثقافّيمي التعلنيمأصحاب األ مؤسَّسةـ  ميناموقع اخلامس: 

http://www.yomnaa.com 

 دب، األسئلة، املناسبات، وغريها.لم، األمعرض الصور، الدين، العحمتوى املوقع: 

 كرامتو والدت پيشوای فضيلت حتت عنوان:ـ  1

 میمهدی معلّ  دحممّ و يوسف قربانی بقلم:

، فضائل ×ة الكاملة يف والدة احلسنيضمن املحاور التالية: القّص  ×املقال يتناول سرية اإلمام احلسني

 .×أوصاف اإلمام احلسنيأسوة التواضع،  ×، اإلمام احلسني×اإلمام احلسني

  ×اسوالدت حرضت ابوالفضل العبّ  حتت عنوان:ـ  2 

، املقام ×اسضمن املحاور التالية: مرحلة طفولة أيب الفضل العبّ  ×اساملقال يتناول سرية العبّ 

، ×اسمقام العبّ  سموّ  ، اإليثار والفداء ّس ^ة املعصومنيعند األئمّ  ×اساس، منزلة العبّ العلمي للعبّ 

 ، عمق البصرية، وغريه.×اسأيب الفضل العبّ  ألقاب

 صايف اصفهاني الشيخموقع السادس: 

 http://www.safi ـ   e.ir 

 التأليفات والكتابات، معرض الصور، االستبيان، وغريها. حمتوى املوقع:

 ×م شعبان، والدت امام حسنيسوّ  حتت عنوان:

 شهادة.ال إىل ولدمن امل ×املقال خمترص يف سرية اإلمام احلسني
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 ومؤمترات ندوات

 احلادي عشر (ربيع الشهادة)مهرجان األّول: 

ةستني تني للعتبتني املقدّ برعاية األمانتني العامّ  ة شهد الصحن احلسيني الرشيف عرص والعباسيّ  احلسينيَّ

 (ربيع الشهادة)ات مهرجان يّ الم( انطالق فعّ 2165آيار  22هـ( املوافق لـ)6346شعبان  4معة )يوم اجل

مع ذكرى والدة  تزامناً  ة(ة ودعوةن إنسانيّ انيّ رمحةن ربّ  ×)اإلمام احلسنيحتت شعار:  ،احلادي عرش الثقايف العاملي

ورئيس ديوان  ،يل مراجع الدين العظامامثّ  ة يف شعبان اخلري، وذلك بحضورديّ املحمّ  واألنوار ×مام احلسنياإل

ة ة والثقافيّ سة يف العراق، وعدد  كبري  من الشخصيات الدينّي وأمناء العتبات واملزارات املقدّ  ،الوقف الشيعي

 .الوفود املشاركة يف هذا املهرجان إىلة من داخل وخارج العراق باإلضافة والسياسيّ 

ة واملسموعة واملقروءة، ة كبرية من الوسائل املرئيّ إعالميّ حفل االفتتاح الذي شهد تغطية  استهّل 

 ة، بتالوة آيات من الذكر احلكيم. ة وسياسيّ ة وأدبيّ وإعالميني ورموز ثقافيّ 

 ستنيتني للعتبتني املقّدمحد الصايف عن األمانتني العاّمأد كلمة السّي

قال  التيستني وتني للعتبتني املقدّ مّ محد الصايف عن األمانتني العاأد جاءت كلمة سامحة السيّ  ومن ثمّ  

وجوٍه مؤمنٍة حتمل الوّد واملحبّة  إىلاعتدنا يف كّل عاٍم ويف هذا الزمان وهذا املكان أن تتكّحل أعيننا بالنظر » فيها:

قاء وجذوة العناق إلخوٍة أكارم من داخل وخارج العراق ت ضفي علينا يف كّل ذبة اللفنزداد حبورًا وسورًا فج

 .«هبجًة وسعادةً عاٍم 
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 :ثالثة أمور إىلد الصايف ق السيّ وتطرّ 

بحوث   إىلاملهرجان هو عبارة عن موعد  سنوّي لتدارس األفكار والرؤى واالستامع  نّ إ األمر  األّول:

 .اءة  رصينة تعّودنا عليها، والتعّرف عىل أصحاب الفكر من العلامء األعالم والباحثني األعزّ علميّ 

تشهدها املنطقة، وهذه األحداث  التينواجه حتّديًا صارخًا أال وهو األحداث السيعة نا إنّ  :الثايناألمر 

س بلباس الدين وهي تتحّدى القيم  لة واملعارف السامية واألخالق احلميدة، عارضًة صورةً بشعًة النبيتتلّب

، ،فضاًل عن رشيعة اإلنسان ،ى لرشيعة الغابومؤملًة وفاقدة حتّ  بل الغريب أّن بعض الدول  وهي تزداد رشاسًة

 يتطّلب ذلك. يايسواحلكومات باتت تدعمها بصورة  علنّية وبال استحياء بحّجة أّن الوضع الس

نا  ض كام أنّ ّد أن يكون لنا منها موقٌف واضح إىلنتعّر أّن مسألة االستنكار وأمثاله  كام  ،مسألة مصريّية الُب

 ألفكار اهلّدامة.وافية يف رفض هذه اغري من االصطالحات أصبحت 

ال  التية غري املنحرفة عىل معاين الدين الصحيحة احلقيقيّ املشاركون يف هذا املهرجان ليقفوا جتمع في

 ،حتمل إاّل معاين احلّب والسالم

وحترتم اآلخر ومن يملك قناعًة 

وتصون الدم واملال  ،أخرى

 والعرض.

ام أينواملتتّبع يف هذا الوقت 

رك رصاعات  ومعايلتفت جيد 

دود احلاقد وعدّونا الل ،طاحنة

 تهذه دعوةٌ ليسفيتفّرج علينا، 

ينبغي بل  ،ألصحاب الفكر فقط

لحكومات أن تسند شعوهبا ال ل

 عليهم.تتكالب أن 

عّلمنا  :الثالثاألمر 

كيف نحيا  ×اإلمام احلسني

 طّيبًة بعيدةً عن الذل حياةً 

 .وبعيدةً عن اهلوان

بل ُس  إىلأّن العودة وذكر 

نادى هبا اإلمام  التيـ احلقّ 

معامل  إىلوإظهارها  ×احلسني

هي ـ كثرية ومواقع متعّددة 
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 وأصيل. خالد عتّز به من تراثتىل ما إتراثها العميق و إىلوترجع  األُّمةالسبيُل الكفيُل احلقُّ يف أن هتدأ هذه 

حلسني صادق عبد ا الشيخفجاء دور الشعر وصدح صوت  ،اتاليّ توالت املشاركات والفعّ  ومن ثمّ 

 .^اهلداة ةاألئمّ بياهتا عظمة أيف  تحاك ،رةة مؤثّ بقصيدة شعريّ 

 الشاعر اللبناني جورج شكور

لشاعر اللبناين جورج شكور لتظهر العشق احلسيني بأبياهتا اجاءت قصيدة ات االفتتاح اليّ ضمن فعّ 

 الرقيقة.

 كلمة الوفود املشاركة 

ات اليّ ثقايف العاملي إلقاء كلمة للوفود املشاركة يف فعّ ال (ربيع الشهادة)شهد حفل افتتاح مهرجان 

 إىلة بالعودة أمحد قبالن من مجهورية لبنان ناشد فيها األطراف كافّ  الشيخعنهم يابة بالنوقد ألقاها  ،املهرجان

ة مؤّكدًا عىل رضورة اخّتاذ كّل اإلجراءات التي متنع الفتنة اإلسالم  :قال، حيث كمرجع ناظم للعالقة البينّي

ک )ني بمقدار ديوأن نكون حممّ  ،وأن نكون أبطال صلح سيايس ،كمرجع للحّل  اإلسالمعودوا إىل »

املطلوب أن  ،نيال تكفریي (61احلجرات:) (ۈ ٴۇ ۋ)بمقدار  (617األنبياء:) (ک گ گ گ

 .«نكون أهل نخوة نمنع الظاَل وننصف املظلوم

نا نؤّكد أّن العراق حمّرك أسايس باملنطقة وحجر  ،×نية احلسالعراق مهد اهلل وعنوان قبّ » قوله: خمتتامً  إنّ

مرشوع  نيه، وكرس  ووحدة ب   ،ة الرشيدة احلكيمةولن تقوم له قائمة إاّل بالتزام توّجهات املرجعيّ  ،هات  لف  أساس أ  

زيمة اهل ؛ ألّن بلدًا ال حشد شعبي فيه سيذوق مر  يوالتأكيد عىل دور اجليش واحلشد الشعبي العراق ،)داعش(

 .«طعن من حيث ال حيتسبوي  

 اختتامّية اليوم األّول

تكريم عدد من كان مسك اخلتام  باملناسبة أنشودة أذربيجانمن  ةاإلنشاديّ فرقة اهلالل  أنشدتبعد أن 

ة حتمل شعار سات بقالدة ذهبّي ة يف الدفاع عن الوطن واملقدّ ة الدينيّ نداء املرجعيّ  نيبطال احلشد الشعبي امللبّ أ

 رجان.امله

 ه الصايف الكلبايكانيلطف الّل الشيخ ة بيانّي

ى أفوز سوركم، حتّ و فياليتني كنت معكم يف هبجتكم»فيها احلضور واملشاركني يف االحتفال قائاًل:  أهنّ 

 .«ة احلّقةيّ اإلسالمأجر إقامة تلك الشعائر و معكم يف نيل ثواب

 :تهواما جاء يف بيانيّ 

دماء أهل و ، خّط تعاليمها بدمه الطاهر الزاكيىمدرسة كرب ×م احلسنياإلما الشهداء لقد أّسس أبو »
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 ة،الكرامة اإلنسانيّ و الوفاءو الوالءو حتمل بني طّياتا تعاليم احلّب  التيأصحابه الزواكي، املدرسة و بيته

اره املدّوي نبذ اإلذالل بشعو االضطهاد،و االستبدادو مقارعة الظلمو ،إحقاق احلّق و الدفاع عن الدين القويمو

م الشعوب(هيهات منّا الذّلة) حاحلريّ و طالب ي احلّق و مماألو ، فقد عّل ليم ال تعاو آثارها، ىة دروسًا ال ت 

ّب االستشهاد يف و لكّل من يريد الدفاع عن كرامة اإلنسان، ىالكرب تندرس؛ ألهّنا مدرسة الطف ن حي  لكّل م 

 سبيل اهلل.

ا األعّزاء، يف الوقت  من صاحب و ىالعظات من هذه الذكرو العربو نستلهم فيه الدروس ذيالونحن أهّي

ّم نسيم عطر القدرةو ،×اإلمام احلسني ىالذكر التالحم، من خالل و يف ظ ّل التكاتف اجلهادو ةالقّو و ن ش 

ة املسؤوليّ  ىالوحدة، كي نكون بمستوو ح بسالح اإليامنأن نتسلّ .. الذكرىمضجع صاحب و القرب من رضيح

ط خمّط  الوقوف سّدًا منيعًا بوجه أيّ و طرد املعتدين،و ي العزيز،اإلسالمالوطن و ة،اع عن عقائدنا احلقّ يف الدف

 .«مقّدراتنا الكريمةو ،تنا املجاهدةأ مّ و ،دينناو يستهدف وطننا

 ضيوف املهرجان 

 الذيو ،ح باجلالل والبهاءالقديس املوّش يف املهرجان د املشاركون هبجتهم وسورهم بمشاركتهم أكّ 

د والوقوف استلهام قيم التوّح  دين أّن مؤكّ  ،×كربالء احلسنيوالعطاء ضحية والفداء هر والتة الطُّ حتتضنه عزّ 

هيم هذا تسطرها نوايا ومفا التيمة والبليغة  والباطل هي من الدروس القيّ ًا واحدًا بوجه قوى التجرّب صفّ 

 شاركني:، ونستعرض هنا بعض كلامت املاملهرجان احلسيني الكبري

وصف وسؤال  مهرجان ربيع الشهادة الثقايف أكرب من أيّ  إنّ » من إيران: ،د عبد اهلل الشريازيالسيّ ـ  1

وهذا ما  ،×اإلمام احلسني عقد يف رحاب أيب األحرار وأصلب املدافعني عن احلّق ه ي  وجواب وذلك يكفي؛ ألنّ 

 .«تسمة مستبرشةوجيعل الوجوه مب ،ب اخلاطرويطيّ  ،ويريح البال ،القلب يرّس 

ة يف هذا املهرجان اجلليل ل مرّ يغمرين الفرح واالبتهاج وأنا أشارك ألوّ » كينادي: األوكراين ـ القّس  2

لة النبيمن خالله عرفنا املعاين السامية و الذيهذا املهرجان  ،ةة والثقافيّ تفاصيله وفقراته الدينيّ  الرائع بكّل 

مالمح النور واهلداية ترشق من وجه  وحقيقة رأيت   ،×م احلسنيدها سبط الرسول اإلماجّس  التيهادة للّش 

 .«كربالء هذه املدينة الزاهرة

يدور  عبری عاّم من خالل مشاركتي يف هذا املهرجان أستطيع الت» من دولة مايل: ،ـ موالي إسامعيل 4

حتتضن جسدي  التية سبداخيل من مشاعر وأحاسيس َل أشعر هبا من قبل يف حيايت وأنا يف هذه املدينة املقدّ 

ومن خالل وجودي يف هذه املدينة الرشيفة أيضاً أستطيع العمل والسعي عىل  ،÷اساإلمام احلسني وأخيه العبّ 

يف التضحية  ×تنبض هبا رسالة اإلمام احلسني التيوالدروس البليغة  ^إيصال صوت أهل البيت األطهار

أزور هبا العراق  التية األوىل )مايل(، وهذه املرّ  شعبي يفوحتديدًا  ،والفداء واألخالق إىل ةمجيع أنحاء العاَل

 .«ة يف حيايتوأعترب هذه املشاركة من املنجزات التارخييّ  ،وأحرض مهرجان ربيع الشهادة
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وجودنا يف كربالء اليوم بمناسبة مولد اإلمام » إعالمي من اجلزائر: ،ـ الدكتور حييى بن زكريا 3

العرب واملسلمني حول  ة جديدة جتمع كّل ة وثقافيّ ة يف بناء منظومة فكريّ هو نقطة انطالق وحماول ×احلسني

ة من بة واملسيحيّ ة الطيّ يّ اإلسالماإلرادات  وأن تلتقي كّل  ،ةقوائم مشتكة واحدة عىل رأسها تالقي احلوار واملحبّ 

وضعها أهل  لتياإىل مسارها الصحيح والرؤية  اإلسالمأجل ردع اإلرهاب وإعادة تصحيح النظرة إىل منهج 

 .«^البيت

يت دعوة اإلمام برسور عظيم لبّ »: من لبنانالعريب  الثقايفع رئيس املجمّ  ،ـ الربوفسور فكتور 5

أفنى عمره  الذي ×وإحياء ذكرى والدة اإلمام احلسني ،باحلضور إىل كربالء بني األهل يف العراق ×احلسني

ام خرجت لطلب إنّ  ،وال ظاملًا وال مفسداً  ،وال بطراً َل أخرج أرشًا : ×كام قال ،الصحيح اإلسالميف سبيل 

 ÷وهكذا كان إمام اهلدى احلسني بن عيل وأريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، ،يجّد  أ ّمة اإلصالح يف

ويقوم بوجه الظلم مهام  ،بالذل ه َل يرض  ة بأنّ ح لإلنسانّي ه أراد أن يوّض لكنّ  ،يعرف أنه سيستشهد يف كربالء

ا رمز لكّل شعب مظلوم ة وشاخصة إىل يوم الدين؛ ألهّن حيّ  ×ذكرى اإلمام احلسني وستظّل  ،ألمرف اكلّ 

 .«حدثت وحتدث من اآلن إىل يوم الدين التيالثورات  وستلهم كّل  ،شومقهور ومهمّ 

نحن حرضنا من » :ةإمام وخطيب جامع احلاج سعيد يف السليامنيّ  ،زاده اس ماّل لواء طاهر عبّ  الشيخـ  6

مع الوفد املشارك يف مهرجان ربيع الشهادة العاملي املبارك  ـ ةوبالتحديد من حمافظة السليامنيّ ـ دستان العراق كر

د جاء وهذا التوّح  ،هم قلب واحد ويد واحدة وكالمهم واحدالعراقيني كلّ  إنّ  :لكي نقول ألعداء العراق

 .«^باستلهام قيم أهل البيت األطهار

ي اإلسالمفت باحلضور هبذا املهرجان ترّش » :كتب العلامء املسلمني يف رصبيام مدير ،سوال باكتيجـ  7

ةى أن نأخذ منه كلمة التوحيد بني ونتمنّ  ،الدويل املبارك م إىل األمام وإهناء ةمجيع ة من أجل التقّد يّ اإلسالم األ ّم

 .«!نا؟فلامذا تلك املشاكل بين ،ورسولنا واحد ،نا واحدوربّ ، ديننا واحد اخلالفات؛ ألنّ 

 ةاجللسات البحثّي

 )القسم األّول(ة اجللسة البحثّي

ة األوىل ضمن م( انطالق اجللسة البحثيّ 2165آيار 24هـ( املوافق )6346شعبان 3شهد يوم السبت )

 .العاملي احلادي عرش الثقايف (ربيع الشهادة)ملهرجان  الثاينات اليوم اليّ فعّ 

لتأيت بعدها كلمة  ،د حيدر جلوخاناحلكيم للقارئ السيّ بتالوة آيات من الذكر  اجللسة اسُتِهلَّتو

ضياء الدين الزبيدي مدير مركز طبع وتفسري وعلوم القرآن الكريم  الشيخة ة ألقاها مدير اجللسة البحثيّ ترحيبيّ 

ة ثمر عن طرح أفكار ورؤى جديدوعقد مثل هكذا لقاءات؛ ألهّنا تُ  ،ةة إقامة هذه اجللسات البحثيّ بنّي فيها أمهيّ 

 ة.يّ اإلسالمة لألمّ  الثقايفتساهم يف رفع املستوى العلمي و
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 املشهد احلسيني وعناوينه املوثوقة ل:البحث األوّ 

وهنضته وشعائره معروفة  ×اإلمام احلسني أنّ فيه  بنّي ، وقد د رضا اجلاليلد حممّ لسيّ للباحث اوكان 

، وقد حتّدثت عنها الكتب السامويّ   النهضةأّكدت عىل أّن  التيديث النبوّية والروايات ة واألحاللعامل كاّمً وكيفًا

نحييها وهو  التياملناسبات  لكّل وثورته حمورًا  ×األبد، وقد أصبح اإلمام احلسني إىلمستمّرة  احلسينيَّة

يؤّدهيا كّل  ـ نحن حمبّيه وأتباعهـ أصبحت وظيفة لنا  احلسينيَّةمؤّكدًا أّن الشعائر  ،مصداق لقول رسول اهلل

 إمكانه. حسب

نا مل نستوِف االّطالع عىل  قد تعّرض اث احلسيني الرت كام أنّ  ة،بصورة تاّم  الرتاث احلسينيوأضاف أنّ

 .ـ متوّفر يف املكتبات العاّمة واخلاّصة بفضل اهللي منه ـ املتبقّ  لكنّ  ،قسم منه إىل اإلبادة

ا مىض للبحث يف ق ودجهإىل بذل الباحثني والكتّاب داعيًا  وإحيائها  ×احلسنية اإلمام ضيّ أكثر امّ

 ×.اإلمام احلسني بحقّ ’ النبيمن كالم  منطلقني ،ونرشها

 احلسيني ةدور العقل يف الثورة  :الثاينالبحث 

 اإلمامثورة  إىلظر النرضورة  هفي ، وقد تناوللنكراينال د جواد فاضلحممّ  الشيخوكان للباحث 

ن أفيجب عىل احلسينيني  ،ساس العقلأعىل ودراستها  ،ةنيّ والعقالواقعة عاشوراء بمنظار العقل و ×احلسني

 .شخاصوهي مسألة العقل بني املجتمع واأل ،احلسينيَّةاملسائل  همّ أهي من  التيهذه اجلهة  إىليلتفتوا 

بع ن نتّ أال ينبغي فجمال، له فيها  ، وليساملشهور هو عجز العقل عن إدراك واقعة عاشوراءوذكر أّن 

 .ة حلادثة عاشوراءليّ التوجيهات العق

نا بعد الرجوع بطالنوهذا واضح ال ه قد جاء بشأن العقل مسائل نّ أاآليات والروايات نرى  إىل، حيث إنّ
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متنع عن كامل العقل وفساده؟  التيمور ما هي األو يوجب تكامل العقل؟ الذيكثرية، فام هو العقل؟ وما هو 

 يات والروايات.اآلل يف التأمّ وطريق ذلك هو  ،إليهاه ّج مور جيب علينا التوأجزاء العقل؟ فهذه أوما هي 

زال  إذاا مّ أبجميع اخلصال املحمودة، و اإلنسان فسيتحىّل ه إذا كان العقل موجودًا أنّ من الروايات استفيد 

 مري املؤمننيأصبغ بن نباتة عن ذلك رواية األيشهد لو ؛ق الظلمحتقّ و الغرية،و ةزالت العفّ و ،العقل زال احلياء

م  »: ×حيث قال ىل  آد  يل  ع 
ئ  رب   ب ط  ج  ق ال   ×ه  م   :ف  ا آد  ا ،ي  ه  ت   اخ  ٍث ف  ن  ث ال 

ةً م  د  اح  ك  و  ریي  خ 
ت  أ ن  أ  ر 

ن ت ني   و إ يني أ م  ع  اث   ،د 

م   ال  ل ه  آد  ق  ئ يل   :ف  رب   ا ج  ث  و ،ي  ا الث ال  ال   ؟م  ق  ق ل   :ف  ي اء  و ال ع  ين  و احل   ال   ،الدي ق  م  ف  ق ل   :آد  ت  ال ع  ت    اخ 
د  ئ يل   ،إ يني ق  رب   ال  ج  ق  ف 

ي اء   ل ح 
ين  و ل  اه   :الدي ع  د  ا و  ف  ئ يل   :فقاال ،ان رص   رب   ا ج  ق ل   ،ي  ع  ال ع  ون  م  ا أ ن  ن ك  ن  ر 

ا أ م  ن  كان العقل  إذاه نّ أوهذا يعني ، «إ 

 .أيضاً موجودان موجودًا فاحلياء والدين 

 .جعل عقله كامالً  إنساناً  أحّب ذا إاهلل تعاىل  نّ أخملوقات اهلل تعاىل، و حّب أفالعقل  اً ذإ

 يشء يكون كامل العقل؟ بأّي ن نالحظ أ دّ البُ  واآلن

 اّل إوال يكمل العقل » قال: ×احلسني اإلمام نّ أليها هي إل ن نتوّص أجيب  التية مور املهمّ ومن مجلة األ

نفسه  ضمن يعرّ  ّن كام أفهم عاقلون،  بعون احلقّ من يتّ  أّن  :يأ، باعه احلقّ اتّ يكمل يف  امإنّ فالعقل  ،«باع احلّق باتّ 

 كذلك. أيضاً  الشهداء ، والناس أعقل ×احلسني واإلمام، الناسعقل أ وهادة فهالش إىل

لة أطرحنا مس فإذا ،كربالء إىل يءجربه عىل املجأه هلل تعاىل حبّ  ×احلسني اإلمام إنّ  :ن نقولأفال ينبغي 

مراحل عالية من  إىلوصل  إذا اإلنسان نّ إلزام فيه وال تكليف، فإال  احلّب  ّن إباع، ففال جيب علينا االتّ  احلّب 

 .خرين حتصيلهاهلل تعاىل، وهذه املرحلة ال يمكن لآل تحصل له حالة احلّب سة فاملعنويّ 

بدي بعض يُ الة ـ ـ ال حمحينئذ و ،سئلةمئات األبعد ذلك سيواجه و ،فبعضهم يطرح كربالء هبذا العنوان

 .هذه احلادثة والواقعة إىلضافات اخلرافات والبدع واإل

ن يعمل ما يشاء، فهنا جيب أهلل فيمكن لإلنسان  لة احلّب أذا دخلت مسإف» :وبناء عىل هذا املبنى يقولون

 .«يشء يأمرنا يّ أب هذا احلّب  نّ إ نالح  بناء عىل مسلكنا وهو احلّب  أنفيجب  ،ترك الدين وترك العقل

ن أالعامل جيب  إىلح واقعة عاشوراء نوّض  أن دناأرذا إفهذه الواقعة،  إىلفهذه اخلرافات يف احلقيقة تيسء 

وشهادة طفله الرضيع مبتنية عىل املسائل  ×احلسني اإلمامشهادة  إنّ » :ن نقولأة، بهذه اجلنبة العقليّ  إىلنستند 

 .«نساناهلل تعاىل موجبة لكامل عقل اإل إطاعة أنّ عىل  ة تدّل الدينيثقافتنا  نّ إمة، ويف احلقيقة ة املسلّ العقليّ 

بنفسه  ين يضحّ أمر ذا اقتىض األإو ،اإلسالميدافع عن و امليدان وينادي إىلفاإلنسان العاقل هو من يأيت 

 هبا.ضّحى 

 ّن أه كان يعلم بنّ ألك الري مع ق بمُ الدنيا والتعلّ  سبب حادثة كربالء عبارة عن حّب  نّ ذكر أ ثمّ 

ا يالدن فحّب  ابن بنت رسول اهلل  ×احلسني اإلمام ّن أه كان يعلم نّ أ، وبالرغم من عىل حقّ  ×احلسني

اك  اهلل  »: ×كربولذا قال عيل األ ؛يف غاية العقل ×مام احلسنييف مقابل ذلك كان اإلو ،قلبهعمى أ  ال  أ ر 
ا أ ب ت  ي 

قي  ىل  احل   ن ا ع  وءًا أ  ل س  : ب ىل   ؟س  ال  ب اد   الذيو ق 
ع  ال ع  ج  ر   م 

قيني ،إ ل ي ه  وت  حم   ب ايل  أ ن  ن م  ن ا إ ذًا ال  ن  ن  إ  : ف  ال   .« ق 
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 يأمره اإلنسانعقل  نّ إساس العقل، فأكانت عىل  ×احلسني اإلمامحركة  إنّ » :اسن نقول للنّ أفيجب 

 .« تعاىلم نفسه يف سبيل اهلليقّد و جبهة القتال إىلن يذهب أ ويأمرهاهلل تعاىل،  بإطاعة

 زعيم األنصار حبيب بن مظاهر :الثالثالبحث 

اجلليل، وكذلك بنّي  الشيخة هذا نسب وشخصيّ  إىلوتطّرق فيه  ،محيد البغدادي الشيخوكان للباحث 

 .هاوبعد ة له قبل واقعة الطفاملواقف البطوليّ 

املقّدستني  حًا عىل العتبتنيمقرت ،×بذل جهود  أكثر يف التأليف بحقّ أصحاب احلسني إىلدعا يف بحثه وكام 

 .اسُتشِهُدوا معه نالذيمن  وسريهتم ×كاملٌة ختتّص بأصحاب اإلمام احلسني أن تكون هناك موسوعةٌ 

 بحث الرابع: دور الشعائر التنمويال

وأثرها يف تنمية املجتمع  احلسينيَّةبنّي فيه دور الشعائر وقد  ،د صادق اخلرساند حممّ لسيّ للباحث اوكان 

ة  حميطات العامل كّله من أجل قضيّ  إىلة كثرية تصل ّن ترّددات اقتصاديّ إدًا باملثال االقتصادي، حيث مستشه

ةً الستحضار املايض وربطه  حتدث يف النجف أو كربالء، وهذا ما يدّل عىل أّن للشعائر ُبعدًا تنموّيًا، كوهنا ماّد

 وجعل اإلنسان يف حال هتيئة للمستقبل. ،باحلارض

 )الثانيالقسم (ة بحثّياجللسة ال

 (هـ6346  شعبان  3) املقّدسة عرص يوم السبت احلسينيَّةيف العتبة  خاتم األنبياء  شهدت قاعة

ربيع )ة املنضوية ضمن فقرات منهاج مهرجان ات اجللسات البحثيّ اليّ م( ختام فعّ 2165آيار  24)املوافق لـ

 .العاملي احلادي عرش الثقايف (الشهادة

ة من داخل العراق وخارجه، وألقيت ة وفكريّ ات علامئيّ لسة حضورًا واسعًا لشخصيّ وشهدت هذه اجل

 ،تهاوهنضته املباركة وعامليّ  ،كمحور أساس ×ة اإلمام احلسنيفيها بحوث بأسلوب حداثوي تناول شخصيّ 

 بمشاركة ثالثة باحثني من داخل العراق وخارجه. ،وأسباب خلودها

 وعوامل بقائها واستمرارها ×احلسني ل: خلود ثورة اإلمامالبحث األوّ 

 :منهاعوامل، عّدة  النهضةأّن أسباب بقاء هذه ، وبنّي فيه د القزويني من إيراند حممّ سيّ وكان للباحث ال

 ×عظمة اإلمام احلسني :منهاو، ةرخييّ أعوامل ت ومنها: ،وجّل  ة لكوهنا مرتبطة بوجود اهلل تعاىل عزّ عوامل إهليّ 

 .وإبقاء شعلتها متّقدة النهضةهبذه  ^فضاًل عن اهتامم أئّمة أهل البيت، ملباركةوطبيعة أهداف هنضته ا

 ة عىل نفس هذا املنحى.الدالروايات الحاديث واألودعم بحثه هذا بجملة من 

ّ الثاينالبحث   يف األديان والطوائف ×ة اإلمام احلسني: عاملي

األنموذج الكامل  ×ثورة اإلمام احلسني أنّ  ل كعدي من لبنان، وبنّي فيهيلدكتور ميشوكان للباحث ا

وتضحية قّل نظريها يف كّل ثورات العامل، فكانت درسًا  ،ومنهج وسلوك إنساين ،لوضع األمور يف نصاهبا الصحيح
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 .ًا اقتدى به عظامء تاريخ النضال والتحّررعامليّ 

ى مأل اخلافقني، ومألت بل شاع صيته حتّ  ،وليس هذا فحسب ،بني أهله واملؤمنني ×فام زال شهيد كربالء

 .دي البدء حسينّي البقاء()حممّ هو  اإلسالمسريته املباركة حتّى ُكُتب  الالهوت لكون 

ْين ×ذكر أّن ثورة اإلمام احلسنيو د  مستشهدًا عىل ذلك ، ورة اخلالدةوبعد الث ة،عاطفال بعد :امتازت بُبْع

 ني وغريهم.بمقوالت  لباحثني وأكاديميني عامليني مسيحي

 ياإلسالمكربالء وصناعة االقتدار : الثالثبحث ال

حّققها اإلماُم  التياألهداف والنتائج فيه وبنّي ، د جعفر احلكيم من العراقسيّ وكان للباحث ال

حّقق من  الذي، وخطٍّ أخروي وآخر دنيوي :ّن ما حّققه كان عىل خّطنيأ يف هنضته املباركة، موّضحاً  ×احلسني

 .حريفكان عرضًة للتّ  الذيوهنجه  اإلسالمخالهلام استمرار 

ًا رافضًا لكّل ما يرفضه اإلمام وشّكلت كيانًا اجتامعيّ  ،فقد أعادت ثورته وهنضته املباركة األمور إىل نصاهبا

 .وغياب  للعدالة ،من ظلم  وجور   ×احلسني

، عىل مّر العصور الظلم والذلأنواع  أنتجت جياًل يرفض كّل  متجّددة طرح فكرةً  ×أّن اإلمام احلسني وأّكد

 .×ُيقاتل اليوم إاّل دليٌل عىل وجود مرشوع اإلمام احلسني الذياملقّدس  عبيوما احلشد الش

 ريازيناصر مكارم الش الشيخ  كلمة

 :ـ بعد تقديمه التهاين والتربيكات بمناسبة الوالدات امليمونة وانعقاد هذا املهرجانـ جاء فيها وقد 

ذهاب بريق بعض احلوادث املختلفة وتراكم تراب  إىلام تؤّدي وتقادم األيّ  نحن نعلم أّن طبيعة التاريخ

خّلفت ثالثني مليون قتيل  التية الثانية وغبار النسيان عليها، وبنحٍو واحد أّن حادثًة عظيمًة مثل احلرب العامليّ 

يف غضون أقّل من قرٍن وـ وساهت يف خراب بالدٍ عديدة رغم هذا كّله نجد أّن هذه احلادثة  ،وماليني اجلرحى

 .يمتلك إاّل معلوماٍت قليلة عنها ّن اجليل املعارص اليوم الأو ،قد طواها النسيانـ عليها 

نّه كّلام مّر عليها الزمان  وكّلام إبحيث  ،ةلكن من جهٍة أخرى نجد بعض احلوادث ّتالف هذه الطبيعة التارخييّ 

ظ اًم وجمدًا، ومن أبرز هذه احلوادث واقعة كربالء الدامية وذكرى  ،ّلقاً أام  ازدادت إرشاقًا وتتقادمت عليها األيّ  وع 

نا نراها خل   احلسيني ةوالثورة  ،عاشوراء األليمة وازدهرت بجميع أبعادها  ،دت والتصقت بالذاكرةاملباركة، فإنّ

 .وما هذا املهرجان العظيم إاّل شاهدن عىل اخللود ،ومشاهدها عامًا بعد عام

ولذا نجدها  السبب الرئيس ينحرص يف أّن هذه الثورة كانت عىل صلة  وثيقة بقيم ومبادئ سامية، وقد بنّي أنّ 

 .تزداُد أمهيًة ووضوحًا يومًا بعد يوم

وصدق النيّة  ،والعّزة والكرامة ،يف احلّريةدرسًا ـ  بنهضته وثورته الداميةأعطى ـ  ×احلسني اإلمام وذكر أنّ 

 .لألجيال مجيعاً ار واجلهاد واإليث ،ووضوح الرؤية

 ×أتنّى من احلضور األعّزاء واألساتذة املحتمني أن يقوموا بنرش فكر  اإلمام احلسني: بقوله واختتم
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بل لكّل الشعوب املظلومة يف العاَل، لكي يتعّرفوا عىل  ،فقط بل جلميع املسلمني الشيعةومبادئ ثورته ال خلصوص 

 .»ياةهذه احلالنهج السليم والطريق القويم يف 

 ورشة عمل حبثية

ت هبذا الشأنندوةٌ نسوية بحضور نخبة  من الباحثات واألكاديميّ عقدت  ضمن فقرات  ات واملهتاّم

اسُتِهّلت بتالوة آيات  من الذكر احلكيم لتأيت بعدها كلمٌة ترحيبيٌة ألقتها مديرُة إذاعة الكفيل التابعة  ،املهرجان

هت بالشكر  ، حيثرؤى عيلة املقّدسة األستاذة اسيّ للعتبة العبّ  رّحبت فيها بالضيفات الكريامت، كام توّج

 .للجهود املبذولة من قبل األخوات الكريامت إلنجاح هذه الندوة

نت فيها حال املرأة املؤمنة  التياملقّدسة، و احلسينيَّةثّم جاءت بعدها كلمٌة حلرم األمني العام للعتبة  بّي

ملّبيًة لنداء املرجعية يف تقديم زوجها وولدها وأخيها  ،قديمها الغايل والنفيسويف ت ،عوباتاليوم يف حتّدهيا للّص 

 فداًء للعقيدة والدين واملذهب.

كام هرجان وتطّوره عىل مدى عرش سنني منذ انطالقه، املات اليّ أعقبها عرُض فيلم  وثائقّي عن فعّ ثّم 

 بّينت فيها النسوّية يف النجف األرشف (لعلمدار ا)جاءت بعده كلمُة األخت أم حيدر الوائيل مسؤولة مدرسة 

وهي الوصل إذا ما  ،هي الركن القويم ،^وبسرية أئّمة أهل البيت ،وهديه ’آمنت بالرسول التيّن املرأة أ

كّرمها القرآن  التيوهي  ،تقوُد العائلة إىل مدارك األمن ومواطن السالمة التيانقطعت وشائج األرحام، وهي 

 .وال تتعّرض ألخطار أشواكه ،ية حتت نطاق  واسع من الرّش تقف عند سياجهجعل هلا احلرّ و ،وأنصفها اإلسالم

 :فقرتنيدوة يف فّعالّيات هذه الن كانتو

 مناقشة البحوث :األوىلالفقرة 

 :اليةوقد تضّمنت البحوث الت

 احلسيني ة النهضةودور املثّقف يف  ×مآتم اإلمام احلسني :البحث  األّول

 .لدكتورة إيامن سامل اخلفاجيا وكان للباحثة

 ×ات احلرب عند اإلمام احلسنيأخالقيّ  :الثاينالبحث 

 خدجية فاضل حسني شاله.وكان للباحثة 

 أنموذجاً × اسعنارص القيادة الصاحلة.. العبّ  :الثالث البحث

 .عبري عبد الرسول التميميوكان للباحثة 

 ة ورشة عمل  بحثيّ  ة:الثانيالفقرة 

بمركز  وكذلك عرض فيلم  تعريفي ،اعرة سمر زليخة من دولة سوريابقصيدة  للّش قد اسُتِهّلت و
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ة املقّدسة يوم السبت )افتتحته العتبة العّب  الذيلألنشطة النسوية  ‘الصّديقة الطاهرة هـ( 6346شعبان  3اسّي

 .م(2165آيار  24املوافق لـ)

ة املقّدسة بنّي أهداف وغايات اسيّ بة العبّ من إنتاج املكتبة النسوية التابعة للعت توضيحي عرض فيلمكام 

 تضّمنها هذا العام. التيات اليّ هرجان وأهّم الفعّ امل

توّزعت احلارضاُت فيها عىل مخس جمموعات النتخاب مخسة حماور  التيبدأت ورشُة العمل  ثمّ 

 .وصياتومناقشتها مناقشًة مستفيضة، ومتّخض عنها بعض املقرتحات والت

 الباحثات املشاركات.و ةّم تكريم اللجنة التحكيميّ ويف ختام الندوة ت

 كلمة الدكتور فيكتور الكك

كان للباحث واألديب املسيحي الدكتور فيكتور  تضّمنها املهرجان التية يف اختتام اجللسات البحثيّ 

 وهنضته اخلالدة. ×بحقّ اإلمام احلسني ة لبنان كلمةً الكك من مجهوريّ 

 جانب من كلمته:

ا اإلمام احلسني ،شهادة  التصديق باإلمام :شهادتان اإلسالميف » ب  عليه منذ  ×وشهادة  الدم، أّم
ت  فقد ك 

، إنّه اإلرث  العلويوالدته أن ينهض بالش متحّدرًا من ضياء األبّوة ونور اإلمامة، إهّنا شمس األلوهة  هادتني معًا

 .(5يونس:) (ۆ ۈ ۈ ٴۇۇ ۇ ۆ )  :ويونورًا يف اإلمام العل العريب النبيجتّلت ضياًء يف 

 قائاًل: ×خاطب اإلمام احلسني ثمّ 

ت عظياًم ومضيت  ×أهّيا احلسني» د  ل  ، وقضيت شهيد  اإلسالماجلنّة عظياًم بني عظامء  إىلالعظيم، و 

ت   ،فض  للمساوماتالر  .«معنى الفداء الناسفعّلم 

 األمسيات الشعرية

 الشعر العمودي

بأصوات نخبة من شعراء املهرجان من داخل وخارج  ×م احلسنيمااإل واهرجان وزائراملتفاعلت وفود 

ثنني عر العمودي الوالئي، وذلك يف الصحن احلسيني الرشيف مساء يوم االة للّش مسية شعريّ أ تمنظّ فالعراق 

 م(.25/5/2165) املوافق

لروحي ك األزيل واالرتباط ادت مدى التمّس جّس بقصيدة  محد الريضأها الشاعر البحريني استهلّ وقد 

 .يهم وأتباعهموحمبّ  ^ة أهل البيت الطاهرينبني أئمّ 

معن و ،ورشيف سليامن ،ويوسف عيل ،مهدي النهرييوألقى جمموعة من الشعراء قصائدهم وهم: 

مسك ، وكان ومهدي هالل ،والدكتور وسام العبيدي ،ومرتىض احلاممي ،وعادل الصويري ،غالب السباح

 .اكسامعيل احلكّ إاخلتام مع الشاعر 
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للعامل أمجع،  ×مت إليصال صوت اإلمام احلسنيظّ ة نُ يّ الشعراألمسية  ّن أد الشاعر معن غالب كّ أو

، ًا كان انتامؤه أو عرقهة مجعاء، فهو مل خيرج إاّل لنرصة اإلنسان املظلوم أيّ ة اإلنسانيّ ة باعتبارها قضيّ ونرصة القضيّ 

 أحرار العامل. لكّل قدوة  ×فكان اإلمام احلسني

 لشعبيا الشعر

آيار 25هـ( املوافق لـ)6346شعبان 6ثنني )عرص اليوم اال ×اسُأقيمت يف صحن أيب الفضل العبّ 

اإلمام  :ديةبمناسبة والدة األقامر املحمّ  للمهرجانبع ات اليوم الرااليّ ضمن فعّ  عر الشعبيٌة للّش م( أمسيّ 2165

 .^اس وابنه اإلمام السجاداحلسني وأخيه أيب الفضل العبّ 

ة بتالوة آيات  من الذكر احلكيم للقارئ مصطفى احلمدان، بعدها جاء دوُر عدد  ّلت هذه األمسيّ واسُتهِ 

اء الشعبيّني ليعتلوا املنّصة وينشدوا أشعارهم بحّب الشعرمن 

 وهم: ^وأهل بيته ×احلسني

، الشاعر حسني أبو عراق، ود عيل النرصاويالشاعر الكبري حممّ 

نارص  الشاعر، ود سعيد الصايفسيّ ال الشاعر، ود الفاطميحممّ  الشاعر

 احي.حمّمد امليّ  أيب الشاعرمسك اخلتام مع ، وكان الصاحلي

ووفاء  احلسينيَّةة اء القضيّ الشعروقد تناولت قصائد 

شاهد بام يقّدمه أبطال احلشد ور واملوربط هذا الد ،×اسالعبّ 

ضّد اهلجمة  يف دفاعهم عن العراق وشعبه ومقّدساته عبيالش

 .الرشسة

حّققها أبناُء  التيأّكدت قصائدهم عىل أّن االنتصارات وقد 

 ؛وأتباعه وأوالده ×هي شبيهٌة بانتصارات اإلمام عيل عبياحلشد الش

وهم  ،^ألّن أبناء احلشد ترّبوا وترعرعوا عىل حّب أهل البيت

 سائرون عىل هنجهم القويم.
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 احلسيين مسابقة الفيلم الوثائقي 

ات اليوم اليّ ة املشاركة يف مسابقة الفيلم الوثائقي احلسيني ضمن فعّ عرض األفالم الوثائقيّ  جلسةُ أقيمت 

يف  ’م( املقامة يف قاعة خاتم األنبياء2165آيار 23هـ( املوافق لـ)6346شعبان 5)يف لمهرجان ل الثالث

 .الصحن احلسيني الرشيف

سول العامري، فيام ألقى األستاذ حيدر اجللسُة بتالوة آيات من الذكر احلكيم للمقرئ رواستهّلت 

 ٌة.ة للمهرجان كلمٌة ترحيبيّ وعضو اللجنة التحضريّي  ،سةاملقدّ  احلسينيَّةالسالمي رئيس قسم اإلعالم يف العتبة 

حيث شهدت  ،املهرجانات اليّ ة مسابقة الفيلم الوثائقي احلسيني هي إحدى فقرات فعّ اليّ فعّ  د أّن وأكّ 

ّن املسابقة تسري نحو الطريق أة، مضيفًا نوعيّ الناحية اله السنة تطّورًا ملحوظًا من األفالم املشاركة يف هذ

  .الصحيح وفقًا ملا هو مرسوم هلا

ة ( فيلاًم ملخالفة بقيّ 43عدد األفالم املنافسة )وكان ( فيلاًم، 51بمشاركة ما يقارب )وقد كانت املسابقة 

، منها عرشةأفضل اختيار يتم هذه األفالم يف منافسة ل األفالم رشوط املسابقة املنصوص عليها، وستدخل

كأفضل منها فازت يف مواضيع فنّية خمتلفة لم، وسبعة يلتمنح اجلوائز املخصصة هلا، ثالثة منها ألحسن ف

 .فكرة، وأفضل سيناريو، وأفضل إخراج ، وأفضلتصوير

املختلفة وانعكاساهتا املتنّوعة عىل واقعنا بأبعادها  احلسينيَّةة مجيع األفالم تناولت القضيّ  مشريًا إىل أنّ 

 املعارص.

جلنة قبل مت مشاهدة األفالم وتقييمها من ة املرشفة عىل املسابقة نظّ اللجنة التحضرييّ  حًا أنّ موّض 

 ت كالتايل:وكان ،ةحتكيميّ 

 ة.ئيّ ومن إنتاج قناة كربالء الفضا ،للمخرج يوسف أسعدمن العراق،  )خادم عىل بابك( ل:الفيلم األوّ 

 .د حسنللمخرج معتز حممّ  ،من مرص )احلسني عشق وموّدة( :الثاينالفيلم 

 للمخرج أزهر اخلميس. ،من العراق )خالدون( :الثالثالفيلم 

 ياري. داريوشللمخرج من إيران،  )كربالء جغرافية التأريخ( :الرابعالفيلم 

 ةنتائج مسابقة األفالم الوثائقيّ 

 احلسينيَّةمني العام للعتبة الشامي نائب األ أفضلد هرجان بحضور السيّ ملة لعلنت اللجنة التحضرييّ أ

 .ة بمشاركةالثانية فالم الوثائقّي سة عن نتائج مسابقة األاملقدّ 
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للمسامهة  (درع املهرجان الذهبي)ـب أجناسهاة بمختلف عالميّ سات اإلمت القنوات واملؤّس رّ كُ كام 

وذلك يف حفل  ،سعة أكثر فاقآ إىللدورهم البارز يف نرش هذه الوقائع  يناً وتثم ،الة يف تغطية وقائع املهرجانالفعّ 

 خل الصحن احلسيني الرشيف.ااص داخلالتكريم 

هذا العام »عيل كاظم سلطان:  األستاذسة املقدّ  احلسينيَّةة يف العتبة فيام قال رئيس قسم النشاطات العامّ 

من قبل املشاركات  خصوصاً  ،احلسيني ةة التعبری عن القضيّ فالم وطريقة نتاج هذه األإة يف ذهنالك قفزة نوعي

 .«ةياملحلّ 

 ة املهرجان ختامّي

م( 2165آيار 26هـ( املوافق لـ)6346شعبان 7شهد الصحن احلسيني الرشيف عرص يوم الثالثاء )

 ،ةة وثقافيّ يميّ ة وأكادات دينيّ وشخصيّ  ،هرجان بحضور الوفود املشاركة يف املهرجاناملت االيّ مراسيم اختتام فعّ 

جانب حضور عدد كبري من  إىل ،يها الترشيعي والتنفيذيسة بشقَّ حكومة حمافظة كربالء املقدّ  إىلباإلضافة 

 اإلعالم. وسائل

 د جالل احلسينيالسيّ ة اعتىل املنّص  ، ثمّ تالها القارئ حسنني احللو ابتدأ احلفل بآيات من الذكر احلكيم

كلمته بتقديم الشكر اجلزيل نيابًة عن العتبات املقّدسة يف إيران  مستهالً سة مندوب العتبة الرضوية املقدّ 

نا نشاهد أبارك هلم هذه اجلهود اجلبّ » ، قائاًل:للقائمني عىل هذا املهرجان املبارك ا يبعث عىل الرسور أنّ ارة، وممّ

 .التطّور املستمّر بشكٍل دائٍم، وندعو اهلل لكم بالتوفيق والسداد

يف أرض خراسان املباركة جعل من هذه × ع املنّور لإلمام الثامن عيل بن موسى الرضاإّن وجود املضج

 .^األرض قبلة لتوافد عّشاق وحمّبي أهل البيت
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إّن هذا املضجع شمسن منریةن خالدةن ال تغرب مهام حاول األعداء إطفاء نورها، بل بركات شعاع هذا النور 

 .«شملت ةمجيع أرجاء املعمورة

 كالتايل:وكانت  ،ًا من املقرتحاتعددوقد قّدم 

قرتح ا ـ ولوجود القدرات العظيمة والنادرة للعتبات املقّدسةـ تيّمنًا بعقد هذا املهرجان املبارك  أّوالً:

ة ة الرّبانيّ والشخصيّ  ،احلسينيَّةوالتعريف بالثورة  ،احلسينيَّةاالستفادة الكاملة من هذه الطاقات لنرش الثقافة 

 .×اإلمام احلسني الشهداء لسّيد 

 ،×ة اإلمام احلسنيوشخصيّ  ،احلسينيَّةة عمل ملواجهة األعامل املوضوعة حول الثورة وضع آليّ  ثانيًا:

 .احلسينيَّةوضع برنامج رصني وخطط مربجمة ومدروسة حول الثورة و

ة للوحدة، ة املناديهي الشخصيّ  ×ة اإلمام احلسنيأّن شخصيّ  إىلإّن هذا املهرجان ُيشري بوضوح  ثالثًا:

 متني  هيدف للوحدة يف العامل 
 
 ،يارةتبيني الصحيح للزّ الوذلك ب ،ياإلسالموهذا ال يمكن إاّل بوضع برنامج  بنّاء

ة ة واألديان اإلهليّ يّ اإلسالمبقّيُة الفرق ع لّ لتطة واضحة، املنادية للوحدة إلعداد أرضيّ  ^معارف أهل البيتبو

 حييكها أعداُء الوحدة. التيالقضاء عىل املؤامرات  إىلافًة إض، ةالوحدويّ  ^عىل معارف أهل البيت

واإلدارة  ،ياإلسالمهتّدد العامل  التية يف العتبات املقّدسة ملواجهة املخاطر تأسيس جلنة  علميّ  رابعًا:

 ة والعامل.ة للتحّوالت الرشق أوسطيّ ة والثقافيّ الفكريّ 

ة الثقافين املناسب لنقل وتبادل التجارب يف األقسام ة التعامل والتعاوالعمل عىل إجياد أرضيّ  خامسًا:

 .ياإلسالمة بني األماكن املباركة يف العامل ة اإلداريّ االعتقاديّ 

ة بالتعاون لالستفادة الكاملة من مجيع إمكانات وسائل اإلعالم والتقنيات الرقميّ  عي اجلادالس سادسًا:

 ،^وتعاليم وإرشادات أهل البيت ،ةّي اإلسالما لنرش املعارف تتمتّع هبا العتباُت املقّدسة لالستفادة منه التي

 ذلك. إىلوما  ،الشبهاتومواجهة 

ـ لتحقيق االستفادة املراقد الرشيفة يلزم  إىلة من املسلمني ازدياد عدد السفرات الزياراتيّ  إىلنظرًا  سابعًا:

ة حالت الزياراتيّ وضع التسهيالت للرّ و ،ةاألمور األمنيّ والنهوض بمستوى معارف الزّوار  ـ من الزيارةاملثىل 

 بني الدول.

 ةاسيّ والعبّ  ةاحلسينيّ ستني مانتني املقدّ كلمة األ

ةستني مانتني املقدّ كلمة األ عبد املهدي الكربالئي الشيخألقى   :قائالً  ،ةاسيّ والعبّ  احلسينيَّ

 يه فراقكم بعد استئناسٍ ات هذا املهرجان وداع  من يعزُّ علة من حمطّ حمطّ  آخرعكم عند ذ نودّ إنحن »

د التالقي بعد معقود بأن يتجّد  األمل نّ أف لوعة الفراق ولكن ما خيفّ  ،حّل بساحتنا بحضوركم املبارك وابتهاٍج 

 .ن شاء اهلل تعاىلإ عامنا هذا يف شعبان مبارك قادم

 لكم ما ييل: أبنّي  أن أودّ  واألخوات األخوةا أهّي 
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وبانت احلقائق بوضوح.. وهي  ،م والريبةيمة الشك والتوهّ ن انجلت غأضح بعد اصبح من الوألقد 

 التيز الرصاع يف هذه املنطقة ملاذا يتكّ  ،خرىة األقليميّ تشهده املنطقة يف العراق والدول اإل الذيطبيعة الرصاع 

وملاذا  ؟ةة وعسكريّ ته الكبریة بام تلكه شعوهبا وأراضيها من قدرات اقتصاديّ ي وقوّ اإلسالمل قلب  العاَل ثّ ت

 ؟خرى ويف هذه املنطقة بالذاتألتلتهم نریانه دولة بعد  سع رقعة الرصاع ويشتّد تتّ 

تسعى  التيهداف وما هي طبيعة األ ؟طتقف خلف هذا املخطّ  التي.. وثانيًا: من هي اجلهات الً وّ أهذا 

 ؟هذه اجلهات لتحقيقها
داعش وقبلها ـ ة العصابات التكفریيّ ت هذه هذه اجلهات استغلّ  نّ أذنن واعية كيف أولقد وعى من له 

 .طلتنفيذ هذا املخّط  ـ ختع للمستقبل حينام ينتهي دور عصابات داعشى ست  مسمّ  ونحن ال نعلم أيّ  القاعدة

الكثری من جذوره  أنّ  إاّل  ،اً وسياسيّ  اً ن كان يف ظاهره عسكرّي إخریة ويف السنني األ اشتدّ  الذيالرصاع  إنّ 

 إىلتها يف حتويل الرصاع العاملي ة.. وما كانت هذه اجلهات لتجد ضالّ ة وعقائديّ ومعرفيّ ة فكريّ  ئمناش إىلترجع 

رصاع  إىلهلا ة لتحوّ ة الفكريّ يّ اإلسالمة داخل املنظومة ة ومعرفيّ وجدت انحرافات فكريّ  أهّنالوال  إسالميرصاع 

 سيايس وعسكري.

 اخلطابان واملنهجان ولقد جتىّل 

 ،ظالم واحلقدل المنهج يمثّ  :املتصارعان

واإلقصاء والرفض لآلخر مهام كان هذا 

بشع الوسائل لقتل أبل استخدم  ،اآلخر

ى بل حتّ  ،فقط لإلنساناحلياة، ليس 

حينام تعكس نبض  ،للحياة يف اجلامدات

 .نسانوثقافة وحضارة اإل

ل يف التسامح تثّ  آخرومنهج 

مهام  خرينوالتعايش املبني عىل احتام اآل

 .ونخركان هؤالء اآل

 ةجاهليّ منهج  :وها ،هذان منهجان

 الذي ×ومنهج احلسني ،تباعهأو يزيد

 لإلسالمل البقاء ونفخ الروح كان يمثّ 

من  اجلاهلّيون إماتته أراد الذي ،دياملحمّ 

تباعهأيزيد و  ليه.إنريد الوصول  الذيو،

رنا يف العراق حيث ن حّذ أنا سبق نّ إ

ز داخل هذا كان هذا الرصاع قد تركّ 
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الرصاع سوف ال يقترص عىل  أنّ رنا من حّذ  ،ي هلذا املنهج الظالميصّد ودفع شعبه رضيبة كبریة للتّ  ،دالبل

وها هي  ، القليل ممن وعى ذلك وصّدق بهاّل إولكن َل يكن  ،خرىأدول وشعوب  إىل بل سيمتّد  ،العراق

 .هذا الرصاع الداميـ  يماإلسالقلب العاَل ـ  يام تثبت صدق ذلك التحذير حيث تشهد املنطقةالسنون واأل

ف عند هذا احلدّ هذا الرصاع سوف ال يتوقّ  إنّ  :نقول ومن هذا املنرب  وأكثر، أكثرع ح للتوّس بل هو مرّش ،

الرش ال هيدأ  وذلك ألنّ  ؛ي وتدعم وتساند هذا املنهج الظالمي الرشيرتغّذ  التيوستكتوي بنریانه تلك اجلهات 

 وقتل وّتريب وإفساد. ،وظالم ما حوله رّش  يرى كّل  أن اّل إله بال 

 األساليب أفضلن نختار أاشتداد وتوّسع رقعة الرصاع مع وضوح طبيعة مناشئه وجذوره تقتيض  نّ إ

ة القضيّ  وآفاقأبعاد   نّ أو ،احلسيني ةة املبادئ وهي التعريف والتوضيح لعامليّ  أال ،به اآلخريننجحها لتوعية أو

نخرج  أنوعلينا  ،ةزوايا اإلنسانيّ  بل هي تتد يف كّل  ،ذه الشعوب والبلدانقة ومقصورة عىل هغری ضيّ  احلسيني ة

سعة ها املتّ وثقافاتا املختلفة ولكنّ  ،ة الشعوب واملجتمعاتبقيّ  إىلة واألرحب هلذه القضيّ  األوسعالفضاء  إىل

 .تهانسانيّ إتها ويف فطرتا وعقالنيّ  احلسيني ةة واملتناغمة مع القضيّ 

ة خمتلف ة مستغلّ يف رقعتها العامليّ  ساعًا كفری قد وجدت اتّ فكر ثقافة الت نّ أذلك حينام نرى  ةأهيّ ضح تتّ 

باب خصوصًا لدى الش ،فوسة سهلة لدى الكثری من النرضيّ أالوسائل املوصلة للفكر واملعرفة لتلقى 

 ..فساد يف شعوبنا وأراضيناإقتل وذبح و أدوات إىلهلم ات لتحوّ ابّ والش

 األخوةستني شكرها وتقديرها لكّل ة املقّد اسيّ والعبّ  احلسيني ةتان للعتبتني العاّم  األمانتانم تتقّد  ويف اخلتام

سات ومؤّس  ،ةوقنوات فضائيّ  ،ةعالميّ إهذا املهرجان من وسائل  بإنجاحمن ساهم  ولكّل  ،احلضور واألخوات

 .«ولة املختلفةالد

 ،ياإلسالمسة يف العراق والعامل مجيع العتبات املقدّ  إىلهذا واختتم املهرجان بتوزيع دروع املهرجان 

 .ة يف العراقيعيّ ة للمزارات الشالعاّم  األمانة إىل آخردرع كذلك قّدم و

خرى للباحثني أكانت هناك دروع  كامو ،ين العظاميل مراجع الدامثّ  إىلعت عدد من الدروع وزّ كذلك 

 .اب املشاركني يف املهرجانوالكتّ 

  باديتا ىنيحس آداب و اخالق شناخت ىوهشپژ ىعلم ى سراسر شيهما مقاله انفراخو: الثاني

)معرفة األخالق حتت عنوان  اً حتقيقيّ  اً علميّ  مؤمتراً  )تايباد(ي اإلسالمبليغ قافة والتالثوجممع إدارة ت قامأ

 ة:حكيميّ والتة واللجنة العلميّ  ،نديشةأستاذ هاشم برئاسة األ ،لكتابة املقاالت (احلسيني ةواآلداب 

 .املقّدسة ة يف قمة يف جامعة املصطفى العامليّ ـ د. حسني علوي مهر: عضو اهليئة العلميّ  6

 سة.ين يف قم املقدّ ة يف جامعة أصول الدـ د. حسني رشيف عسكري: عضو اهليئة العلميّ  2

 الكريم. ة يف جامعة علوم ومعارف القرآنـ د. عيل رضا كاون بروجردي: عضو اهليئة العلميّ  4

 نور دهدشت.ة يف جامعة بيام د جالل موسوي: عضو اهليئة العلميّ ـ د. سيّ  3
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 سة.طوح العالية يف حوزة قم املقدّ ستاذ السأهي: عبد الل إسامعيلد ـ د. حممّ  5

 سة.يارة يف قم املقدّ والز د سعيد نجايت: عضو مركز دراسات احلّج ـ د. حممّ  6

 د الربوجردي.ة يف جامعة آية اهلل العظمى السيّ ئة العلميّ ـ د. رشيد ركابيان: عضو اهلي 7

 مةاملقّد 

ي اإلسالمموذج اإلنساين يران عىل العامل هو إبداء النإي يف اإلسالمظام رة للنّ ة واملؤثّ أحد العوامل املهمّ 

بة يف ق حياة طيّ وعندها تتحقّ  ،^اهرةالعرتة الطو’ النبيوسرية  ،ةنوالس ،القرآن الكريماملأخوذ من 

نقاذه من االنحرافات إو ،اهنبات البرش يف العرص الرملتطلّ ة ة وعمليّ وهي إجابة علميّ  ،وجوهها املختلفة

 مربيايل.واملعادي اإل املضادّ  ة لإلعالمة واألخالقيّ يطرة الفكريّ والس

اًم للحياة ًا عظيومصدرًا رئيسيّ  نموذجاً تعترب  الشهداء د بعنوانه سيّ  ×وسرية وكلامت اإلمام احلسني

ة يف حياة اإلمام ورانيّ الن املحاورتدور حول  املسابقة املواضيع املتبارى حوهلا يف تبة؛ ولذلك كانالطيّ 

 .×احلسني
 األهداف

 .احلسينيَّةقافة ظهار وترويج الثإـ  6

سرية اإلمام  وباألخّص  ،^لة بسرية أهل البيتة ذات الصالثقافيية وشاطات الفنّ النـ توسعة  2

 .×سنياحل

 .احلسينيَّةقافة قني يف إطار الثـ تكريم الباحثني واملحقّ  4

 ةمواضيع املسابقة العلميّ 

 ×جارة يف سریة وكلامت اإلمام احلسنيأخالق التـ  1

 .جارية(بادالت الت)التد دق يف األخذ والرـ الص 6ـ  6ـ  6

 بح املعقول.ـ القناعة يف الر 2ـ  6ـ  6

 ستغالل يف املعاملة.ـ عدم اال 4ـ  6ـ  6

 ـ عدم االحتكار. 3ـ  6ـ  6

 حايل يف املعامالت.طفيف والتـ الغش والت 5ـ  6ـ  6

 ة توزيع البضاعة يف األسواق.ـ آليّ  6ـ  6ـ  6

 يف األسواق.العاّمة  قابةالر ـ  7ـ  6ـ  6

 مة.ـ املعامالت املحرّ  8ـ  6ـ  6

 عامل األخالقي يف البيع.ـ الت 9ـ  6ـ  6
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 ةملاعـ األخالق يف امل 2ـ  1

 .افع اإلهلي يف إنجاز العملالدـ  6ـ  2ـ  6

 زاهة يف العمل.ـ الن 2ـ  2ـ  6

 فني.ـ أمانة املوظّ  4ـ  2ـ  6

 يف العمل.سويق التـ  3ـ  2ـ  6

 ـ االلتزام بضوابط العمل. 5ـ  2ـ  6

 

 ×ـ حكومة وسيادة األخالق يف سریة وكلامت اإلمام احلسني 2

 ة األخالق.يادة عىل أساس العدل أو حموريّ ـ الس 6ـ  2

 .الناسعامل مع يف الت أخالق احلكومةـ  2ـ  2

 .املسؤولني مع  أخالق احلكومةـ  4ـ  2

 ة.وليّ يف العالقات الد أخالق احلكومةـ  3ـ  2

 ـ مكانة األخالق يف املجتمع. 5ـ  2

 ـ أساس األخالق ديني أم اجتامعي؟ 6ـ  2

 

 ×ق اإلدارة يف سریة وكلامت اإلمام احلسنيأخال ـ 3

 األخالق واملدراءـ  6ـ  4

 ة للمدير.ة واألخالقيّ وط العلميّ ـ الرش 6ـ  6ـ  4

 فات األخالقية للمدير.ـ الص 2ـ  6ـ  4

 افع اإلهلي يف إدارة املدير.ـ الد 4ـ  6ـ  4

 ة تعامل املدير مع املراجعني.ـ كيفيّ  3ـ  6ـ  4

 دم جشع وتبذير املال يف بيت املال.ـ ع 5ـ  6ـ  4

 عند املدير.ات العمل أخالقيّ ـ  6ـ  6ـ  4

 ـ نظام العمل للمدير. 7ـ  6ـ  4

 ـ البساطة واالحتياط عند املدير. 8ـ  6ـ  4

 .واضع يف سلوك املديرالتـ  9ـ  6ـ  4

 ـ أسلوب حتفيز وتوبيخ املدراء للعاملني. 61ـ  6ـ  4
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 لني والعاّم فـ أخالق املوظّ  2ـ  2

 ع املعقول من املدير.وقّ ـ الت 6ـ  2ـ  4

 .مهال حقوق اآلخرين عدم إـ  2ـ  2ـ  4

 فني.املسؤول واملوّظ  منوالغيبة م ب الذجتنّ ـ  4ـ  2ـ  4

 ق للمدير وغريه.مّل الت جتنّبـ  3ـ  2ـ  4

 .الناسة فني فيام بينهم ومع عامّ عي لتحسني لغة تعامل وأخالق املوظّ ـ الس 5ـ  2ـ  4

 

 ةيف نظر أهل السنّ  ×ـ اإلمام احلسني 4

 يف أحاديث الفريقني. ×ة اإلمام احلسنيـ مكانة وشخصيّ  6ـ  3

 ة.يّ اإلسالمة املذاهب يف نظر أئمّ  ×ـ مكانة اإلمام احلسني 2ـ  3

 ة.يّ اإلسالميف نظر علامء ورجاالت املذاهب  ×ـ هنضة اإلمام احلسني 4ـ  3

 ة.يّ اإلسالميزيد يف نظر املذاهب  ـ حكومة وجرائم 3ـ  3

 ة.يّ اإلسالميف نظر املذاهب  ×كتب ثورة اإلمام احلسنيفهرست ـ  5ـ  3

 

 احلسيني ةبية ـ الت 5

 .×بية يف رؤى اإلمام احلسنيـ أسس وقواعد الرت 6ـ  5

 .×بوي يف فكر اإلمام احلسنيـ املنهج واألسلوب الرت 2ـ  5

 .×اإلمام احلسنية يف فكر ـ اإلنسانيّ  4ـ  5

ة عىل أساس الدينيواقص العاملي املعارص ومعرفة الن الرتبويظام ـ العوائق واملخاطر يف الن 3ـ  5

 .×خطابات اإلمام احلسني

 ة.راسيّ الديف الكتب  ×ة لإلمام احلسنيالرتبويـ مكانة األفكار  5ـ  5

 .×ة يف فكر اإلمام احلسنيالرتبويرق ـ تطبيق الط 6ـ  5

 

 مة ودراسات حول حمرّ ـ دراسات عاشورائيّ  6

 ـ نقد املخالفني لنهضة عاشوراء. 6ـ  6

 حريفات يف عاشوراء.ـ نقد الت 2ـ  6

 .×ـ عاشوراء واإلمام احلسني 4ـ  6

 م وعاشوراء وآداب العزاء.ـ حمرّ  3ـ  6

 هي عن املنكر.م وعاشوراء بفريضة األمر باملعروف والنـ عالقة حمرّ  5ـ  6



 94  ......................................................................................................................  ومؤترات ندوات
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 احلسينيَّةاألخبار 

 د سعيد احلكيمد حمّمالسّي موقع  األول:

http://www.alhakeem.com 

 ^اس وولده اإلمام زين العابدينخيه العبّ أد احلكيم حول والدة اإلمام احلسني والسيّ  بيان مكتب

 .(هـ 6346)

 

http://www.alhakeem.com/
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 ظاهرياملحسني  الشيخ موقع :الثاني

 http://www.almazaheri.ir 

 ×يف ليلة ميالد اإلمام احلسني  املظاهري الشيخ بيان

تطّرق إىل ، و(العيد األكرب)ـ عنه بوعرّب ، ×هنئة بمولد اإلمام احلسنيالت :منهاعّدة حماور،  البيانتضّمن 

خدمة عظيمة حني قام يف  سالماإلقد خدم  ×احلسنياإلمام  أنّ  إىلمريكية، وأشار أ ـ هيوالص داعشة قضيّ 

كام  ،«الم..الس اإلسالموعىل »: ×بقول اإلمام احلسني مستدالً  ؛)لعنة اهلل عليه( ل بيزيدغيان املتمثّ وجه الط

 .الشيعةعند  تهل باإلمام وأمهيّ وّس الت ذكر مسألة

 سةاملقّد احلسينيَّةموقع العتبة  :الثالث

 http://www.imamhussain.org 

العاملي  الثقايف (هادةربيع الش)ات مهرجان اليّ يف يشهد انطالق فعّ حن احلسيني الرشالص ل:اخلرب األوّ 

 ة.احلادي عرش بمشاركات دوليّ 

 ×نيمع ذكرى والدة اإلمام احلس تزامناً ـ و ة(ة ودعوةن إنسانيّ انيّ رمحةن ربّ  ×)اإلمام احلسنيحتت شعار: 

شاطات املختلفة من مقاالت، جمموعة من النأقيم املهرجان متضّمنًا  ـ ة يف شعبان اخلريديّ واألنوار املحمّ 

 عة.ات املتنوّ اليّ وكلامت للمشاركني، وغري ذلك من الفعّ  ،ةمسيات أدبيّ أوندوات، و

 ×اإلمام احلسني ة بحقّ ة رثائيّ اللبناين املسيحي جورج شكور يلقي قصيدة ارجتالي الشاعر :الثايناخلرب 

ه وعشقه  عن حبّ ومن فوره عرّب  ،لع عىل مقتنيات املتحف منبهراً اّط  أنبعد  ،سةاملقدّ  احلسينيَّةيف متحف العتبة 

 ووصف ذلك بالفوز العظيم. ،يب ذر الغفاريأسوة بجون موىل أهادة معه ى الشى متنّ حتّ  ×لإلمام احلسني

احلسني  نّ أالعامل عىل اعتبار  إىل ×من املؤمتر لتبليغ رسالة احلسنيالكاتب نزار حيدر  ادع :الثالثاخلرب 

الم ة لنرش مفهوم السمرشوع حوار لألديان كافّ  إىل (هادةربيع الش)ل مهرجان يتحوّ  أن يًا ة؛ متمنّ البرشيّ  لكّل هو 

 الم.ل رسالة السمتثّ  التي ×يف العامل عرب رسالة احلسني

العاملي  ÷سة عن إقامة مهرجان العقيلة زينباملقدّ  احلسينيَّةة للعتبة لعامّ تعلن األمانة ا ابع:اخلرب الر

 .وشموخ( وإباءن  )زينب.. صربن (، حتت شعار 2165ين ترشين الثا 66ـ  8لأليام ) ،أليفل للتّ األوّ 

 للبدء يف سةقدّ امل احلسينيَّةة للعتبة ابعة لألمانة العامّ ة التالفضائيّ  (فتية كربالء)تستعد قناة  اخلرب اخلامس:

، (هـ 6346)م للعام افتتاحه يف شهر شوال املكرّ  املزمع (الثاينويل الد اإلعالميربعني )مهرجان األات اليّ فعّ 

 .اً فعلّي  ( عمالً 76بمشاركة )

ةبة إلعادة وتأهيل الرت سة معمالً املقدّ  احلسينيَّةيانة يف العتبة ستحدث قسم الصا ادس:اخلرب الس ـ  احلسينيَّ

ائرين لكثرة توافد الز ؛رة من كثرة استخدامها بشكل يومياملترّض  ـ يفالرش وجودة داخل احلرم احلسينيامل

 يف.احلرم احلسيني الرش إىلالكرام 

http://www.almazaheri.ir/
http://www.imamhussain.org/
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 سة ة املقّداسّيموقع العتبة العّب ابع:الر

http://www.alkafeel.net  

 .×مام احلسنيحركُة عمل  دؤوبٌة ومتواصلة ملرشوع سداب اإل 

حن يقع حتت الص الذي ×ًة كبريةً ملرشوع سداب اإلمام احلسنياسية املقّدسة أمهيّ أولت العتبُة العبّ 

وجعلتها يف مقّدمة  ،يفنية املقابلة لساحة ما بني احلرمني الرشيف اجلهة الغربيّ  ×اسيف أليب الفضل العبّ الرش

 تنّفذها. التياملشاريع 

 

  موقع تابناك اخلامس:

 http://www.tabnak.ir 

 عرص يوم اخلميس املصادف ×مام احلسنيرنيس ببغداد مارك باريتي مرقد اإلفري الفزار الس

 .(م26/5/2165)

يستاين الس سّيدوالتقى بممثل ال ×مام احلسنيباريتي زار مرقد اإل نّ أة ونقل مراسل وكالة نون اخلربيّ 

 عبد املهدي الكربالئي. الشيخ

 

 قع قناة العاملمو ادس:الس

 http: //www.alalam.ir 

 .×ون حيتفلون بذكرى والدة اإلمام احلسنياملرصيّ 

كر وقراءة احتفاالً هبيجًا بإقامة حلقات للذّ ـ  ×بمناسبة مولد اإلمام احلسنيـ عام  تشهد القاهرة يف كّل 

ار لالحتفال باملناسبة وسط وّ للز واسعاً  قباالً إيف القاهرة قد شهد  ×وكان مسجد رأس اإلمام احلسني ،القرآن

نعم علينا أنا ربّ  نّ أل ؛فضل علينا ^أهل بيت رسول اهلل»: وقال مواطن مرصي يف ترصيح للعامل ،ةإيامنيّ أجواء 

 .«^حمروسة بأهل بيت رسول اهلل مرص ..األ ّمةهم ملا كانت لوال  ،هبم

  موقع كرب وبال ابع:الس

 http://karbobala.com 

ئيس جلنة اإلعامر يف سورية أعلن عن بدء العمل يف ترميم وتوسعة املراقد واملقامات يف ر ل:اخلرب األوّ 

 سورية يف شهر رجب من هذا العام.

ة تقيمها قناة كربالء الفضائيّ  التيينامئي الس )هنج(دعوة ملسابقة الفلم القصري ضمن مهرجان  :الثايناخلرب 
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الية: الفكر احلسيني، حقوق البرش، املحاور التضمن  (46/6/2165)لغاية  (6/5/2165)من تاريخ 

 حيح واألمانة يف خدمة املجتمع.اإلصالح، العمل الص

سةقامة إ :الثالثاخلرب  ور صاميم والصد عبد العظيم احلسني مسابقة التعليم يف عتبة السيّ قافة والتالث مؤسَّ

 يف شعبان.× احلسنياإلمام مناسبة والدة ب (×)ثواب زيارة حرم اإلمام احلسني ة حتت عنوانالفوتوغرافيّ 
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