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 متعالية، وهي من أهّم إّن نشر املعرفة، وبيان الحقيقة، وإثبات املعلومة الصحيحة، 
ٌ
غاياٌت سامية وأهداف

خب والشخصيات العلمية، التي أخذت على عاتقها تنفيذ هذه الوظيفة املقّدسة.  وظائف النُّ

من هنا؛ قامت األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة بإنشاء املؤّسسات واملراكز العلمية والتحقيقية؛ إلثراء 

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

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

 ّصص ي علمي، ووفق أساليبالتنقيب والتتّبع في الجزئيات املتنّوعة واملتعّددة، والتي تحتاج إلى الدراسة بشكٍل تخ

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

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

 ، والتربوية، والتبليغية، وغيرها من الجوانب العديدة املرتبطة بهذه النهضةوالعقائدية، والسياسية، واالجتماعية

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

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

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

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

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

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

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

َ
عط

ُ
تها والتنقيب، أو التي لم ت

 من قبل اللجنة العلمية، وبعد إجراء التعديالت واإلصالحات ا
ً
 وفّنيا

ً
 لالزمة يتّم طباعتها ونشرها.علمّيا

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

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

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

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

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

 قبل اللجنة العلمية في املؤسسة. 

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

ّ
 بنشر معالم وآفاق الفكر وهي مجل

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

 والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.

الم(  ت املثارة حول اإلمام الحسينويتّم فيه جمع الشبها قسم رّد الشبهات عن النهضة الحسينية: - 3 )عليه السَّ

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

)عليه  وهي موسوعة تجمع كلمات اإلمام الحسين: الم()عليه الس   من كلمات اإلمام الحسيناملوسوعة العلمية  - 4

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

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



 

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

بة حسب حروف األلف باء، 
ّ
مور، مرت

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

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

سلوٍب سلس.
ُ
 بلغٍة عصرية وأ

ٌ
 العلمّية، ومكتوبة

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

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

ب الدراسات العليا.م
ّ

 وضوعات حسينّية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طال

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

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

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

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

ً
را
ّ
وهذا بدوره يكون مؤث

 لمية بمختلف املعلومات.واملراكز الع

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

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

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

 الحسيني املطبوع.

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

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

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

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

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 واألعمار؛ لئال يبقى بعيدا

 يعمل على استقطا القسم النسوي: - 13
ً
 وفنيا

ً
 علميا

ً
لها ب الكوادر العلمية النسوية، وتأهيويتضمن كادرا

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

 إن شاء هللا تعالى.
ً
خرى سيتّم العمل عليها قريبا

ُ
 وهناك مشاريع أ

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

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

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

 .الحسينية القضية حول  -فضائية  وقنوات مكتوبة ونتاجات إلكترونية مواقع

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

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

 



 :مستويين على هذا القسم يكون  في العمل إنَّ 

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

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

 .والفرعية األصلية املوضوعات حسب

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

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

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

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

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

 األلفبائي. الترتيب حسب التقرير أبواب في املعلومات

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

مها القسم، أرشيف  .طلبها حال في للباحثين نقّدِ

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

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

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

 
 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

  الشيخ محمد الباوي 

  الحكاكالشيخ ماهر 

 السيد ضياء الشوكي 

 السيد حيدر الحكيم 

 السيد محمد صادق القبانجي  

 اإلخراج الفني: كاظم السليماوي 

 

 

 

 





    





    

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

ً
منا إنَّ يوم عاشوراء حمل إلينا أحزانا

بع فيه آل هللا
َّ
 ُيت

ً
 ومشاوفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير، فأخرجت وما زالت ، أنَّ للحق مسارا

ً
هد صورا

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

ة الحسينية تها األولى القضيَّ دة، مادَّ  .متعّدِ

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

1 
 

 األحرار مجلة 

 املقدسة الحسينية العتبة في اإلعالم قسم 

 العربية 

 املقدسة الحسينية العتبة في اإلعالم قسم 

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

 نشاطات وبعض كاألخبار، الحسينية، بالقضية الصلة ذات األمور  بعض صفحاتها في

 .املقاالت وبعض العتبة،

2  

الم( الحسينإلى  املش ي فلسفةو  األربعين   )عليه السَّ

 الصمياني حيدر الشيخ 

 العربية 

 املقدسة الحسينية العتبة في الثقافيةو  الفكرية الشؤون قسم 

 في الكبير االزدياد هذا بعد السيما األربعين زيارة في املهمة املفاصل على الضوء يسلط الكتاب 

 .عليها املترتبة فيها، والفوائد املش ي الزيارة، وفلسفة الكتاب فضائل زائريها، وتضمن أعداد

https://ia801506.us.archive.org/24/items/isdar_book161/161.pdf
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3  

 10 الحسينياإلصالح  مجلة 

 الحسينية النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة 

 العربية 

 الحسينية النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة 

 كذاو  الحسينية النهضة مجال في املتخصصة بالبحوث تعنى تخصصية فصلية مجلة 

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

 .املقدسة وقم األشرف النجف في الحسينية النهضة في التخصصية

 احتوى هذا العدد على أربعة أركان:

ل    مقال التحرير.: الركن األو 

الم( سياسة اإلمام الحسينوفيه مقاٌل واحٌد:   في مواجهة اإلرهاب الحكومي )عليه الس 

 الشيخ قيصر التميمي :بقلم

، كما تناول املفردات تناول الشيخ في مقال التحرير تعريف اإلرهاب 
ً
 واصطالحا

ً
الحكومي لغة

ن أنَّ محاربة هذا النوع من اإلرهاب من أهم أهداف الرساالت  واملفاهيم املرتبطة به، وبيَّ

ة ومحاربتها لهذا  لينتهي بعده إلى النهضة الحسينيَّ
ً
 قرآنيا

ً
ة، ثمَّ استعرض مثاال النوع  السماويَّ

 من اإلرهاب.

ة في مواجهة التطرُّف واإلرهابد : ملف العدالركن الثاني  .النهضة الحسيني 

 وفيه حوارية وثمانية مقاالت: 

ة في مواجهة اإلرهابحوارية العدد:   .دور القيم الحسيني 

ة 
َّ
د حسين الحكيم، وقد تركز  اإلصالح الحسينيِّ أجرت مجل حوارية هذا العدد مع السّيِ

ث عن إمكانية تطبيق  ي لإلرهاب، ثمَّ تحدَّ الحوار حول مقّومات املشروع الحسينّيِ في التصّدِ

ة أمام عدو انسلخ عن القيم واملبادئ، وختم الحديث عن وسائل ترسيخ  املبادئ الحسينيَّ

ة.  القيم واملبادئ الحسينيَّ

 .التطرُّف في الجدل املذهبّي  : ل املقال األو  

 الشيخ معين دقيق :بقلم

ن املسار الت غة واالصطالح، ثمَّ بيَّ
ُّ
ف في الل ث الشيخ في هذا املقال عن معنى التطرُّ اريخّيِ تحدَّ

 أشار إلى كلمات مقاربة لها.لهذه الكلمة، كما 

مه إلى: مذموم، وممدوح. ثمَّ  ف  وبعد ذلك استعرض معنى الجدل وقسَّ ح الربط بين التطرُّ وضَّ

 والجدل املذهبي في صورتين متقابلتين، واستعرض بعدها أمثلتهما.
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موي واالعتدال الحسينّي   املقال الثاني:
ُ
 .ثنائية التطرُّف األ

 لشيخ إسكندر الجعفري ا :بقلم

ب، ثمَّ  ح الباحث في هذا املقال تعريف التطرُّف، ثمَّ استعرض أهم ظواهره كالتعصُّ ن  وضَّ بيَّ

ة واالعتدال، وأقام الشواهد  خرى تناول الباحث الوسطيَّ
ُ
ف العقدي، ومن جهٍة أ علل التطرُّ

ة.  ة في النهضة الحسينيَّ ن االعتدال والوسطيَّ ة اإلسالم، ثمَّ بيَّ ة على وسطيَّ
ّ
 الدال

موّي  قراءة في اآلليات : املقال الثالث
ُ
. ئجوالنتامظاهر اإلرهاب الفكري في املعسكر األ

د شهيد طالب املوسوي.ا :بقلم  لسّيِ

موّيِ واعتمد عليها في 
ُ
 اإلرهابقام الباحث برصد األساليب واآلليات التي انتهجها املعسكر األ

بة عليها، كما أشار إلى جوا ِ
ّ
نب وقمع املجتمع، ثمَّ استعرض نماذج تلك اآلليات والنتائج املترت

موّيِ كفلسفة كثر 
ُ
 ته.تتعلق بالجيش األ

ة رؤية تاريخي   فاجعة الطف وجريمة قطع الرؤوس والتمثيل بها وإهدائها: املقال الرابع

ة  .تحليلي 

 لشيخ منتظر اإلمارةا :بقلم

ع تاريخها، ثمَّ عرض ث الباحث في هذا املقال عن ظاهرة قطع الرؤوس والتمثيل بها، وتتبَّ  تحدَّ

الرؤوس قبل موت اإلنسان وبعده، ثمَّ أسباب هذه الظاهرة، وتناول بعد ذلك حكم قطع 

 اهرة من أفعال في تاريخ اإلسالم.تناول ما يمكن أن يستدل به على هذه الظ

الم( رواية قطع رأس بكر بن غانم على يد علّي  األكبر : املقال الخامس  قٌد عرٌض ون )عليه الس 

 الشيخ أركان التميمي :بقلم

ع الشيخ خبر مقتل بكر بن غانم  الم( على يد علّيِ األكبرتتبَّ ة، ثمَّ في املصادر التاريخيَّ  )عليه السَّ

الم( استعرض املصادر التي ذكرت قتال علّيِ األكبر د وق)عليه السَّ ة أمور تبّعِ
وع ، وذكر بعدها عدَّ

 حادثة قطع الرأس، ثمَّ أجاب عن بعض اإلشكاالت التي ترد على نفي وقوع الحادثة.

الم( محاوالت اغتيال اإلمام الحسيندور : املقال السادس  .في صناعة اإلرهاب )عليه الس 

اس الساعديا :بقلم  لشيخ صباح عبَّ

ن أسبابه، ثمَّ استعرض املحاوالت ال ث الباحث في هذا املقال عن االغتيال وتعريفه وبيَّ تي تحدَّ

الم( قام بها أعداء اإلمام الحسين ن بعدها حكم االغتيال من )عليه السَّ  الغتياله وأهدافها، وبيَّ

ة.  الناحية الفقهيَّ

ة: املقال السابع ة للثورة في ضوء النهضة الحسيني  صول األخالقي 
ُ
 .األ

د نصر األ  :بقلم  ترجمه من الفارسية علّي الفيلي. - صفهانيمحمَّ

ة للثورة  صول األخالقيَّ
ُ
ث الباحث في هذا املقال عن األ  من خالل ثورة اإلمام الحسينتحدَّ

الم( ة هي املعيار في سّنِ قوانين تقوم عليها كلُّ ثو )عليه السَّ ن أنَّ الثورة الحسينيَّ  رٍة.، وبيَّ
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 .ل القسم األو   أخالق املقاتلين بين اإليجاب والسلب وانعكاساتها في معركة الطف: املقال الثامن

 طالل الحسن .د :بقلم

ث الباحث عن أسس ة الصحيحة ومقّوماتها، ثمَّ عرض أخالقيات معسكر اإلمام  تحدَّ الجنديَّ

الم( الحسين ن بعد ذلك نماذج  )عليه السَّ ة الصحيحة، وبيَّ بوصفه النموذج األفضل للجنديَّ

الم( معسكر اإلمام الحسين  والتحّول اإليجابي نحو الحّق. )عليه السَّ

ة: الركن الثالث  .دراسات في النهضة الحسيني 

 وفيه مقاالن: 

ل  الم( توثيق الشعر املنسوب إلى اإلمام الحسين: املقال األو   .القسم الثاني )عليه الس 

 عادل لعيبي د. :بقلم

الم( عرض الباحث في هذا املقال الشعر املنسوب إلى اإلمام الحسين  ن )عليه السَّ ، وبيَّ

التي لم تثبت نسبتها إلى اإلمام املصادر التي ذكرت هذه األشعار، كما أشار إلى األشعار 

الم(ي)عل الحسين  .ه السَّ

 .مقتل الحسين برواية الفضيل بن الزبير األسدّي  الكوفّي  : املقال الثاني

 الشيخ عامر الجابري  :بقلم

الم( تابع الباحث في هذا املقال مقتل اإلمام الحسين برواية الفضيل بن الزبير، وعرض  )عليه السَّ

ة، ونّص املقتل والكتاب الذي ر  وي سيرته وعقيدته، ثمَّ تناول الطرق إليه وفق املباني الرجاليَّ

 فيه، واألعمال التي تناولت هذا املقتل.

ة: الركن الرابع  .دراسات ديني 

الت في وفيه مقاٌل واحٌد:   .. تأمُّ موّي 
ُ
 .الفاتالجذور والرؤى والتحاإلرهاب الوثنّي  واأل

 املجيد فرج هللا الشيخ عبد .د :بقلم

موّيِ ومساره التاريخّيِ وتحالفاته، 
ُ
ث الباحث في هذا املقال عن جذور اإلرهاب األ تحدَّ

، واستعرض الصور التي رسمها هذا اإل   رهابوالشواهد الدالة على ذلك في التاريخ اإلسالمّيِ

مية، 
ُ
 على جرائم بني أ

ً
مويين اإلسالم وآثاره.داال

ُ
ن سبب دخول األ  كما بيَّ

4 

 الحسينية الخصائص 

 التستري  جعفر الشيخ 

 العربية 

 اعتصام 

 خصائص حول  مؤلف معروف في أوساط القراء وهذه طبعة جديدة منه وهو الكتاب 

الم( الحسين اإلمام ومميزات  .)عليه السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1969416
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 الحسينية الروضة مجلة 

 املقدسة الحسينية العتبة - اإلعالم قسم في الدولي اإلعالم شعبة 

 العربية  

 قدسةامل الحسينية العتبة -اإلعالم  قسم في الدولي اإلعالم شعبة 

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

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

 .املقاالت وبعض العتبة،

6 
 

 العباس يو  األموي  العصرين في الحسينية الشعائر 

 جعفر موس ى باقر محمد 

 العربية 

 الحسينية العتبة في الثقافيةو  الفكرية الشؤون قسم 

 جذرية بعنوان جاء الذي األول  الفصل تضمن وقد فصول، وثالثة مقدمة في الكتاب 

 :مباحث ثالثة الحسينية الشعائر

 واالصطالح. اللغة في معناها حيث من الحسينية بالشعائر التعريف :األول 

 طريق عن جاء الذي والروائي القرآني بشقيه الحسينية للشعائر الديني املرتكز :الثاني

م(األعظم  الرسول 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 والحديث التفسير علماء تناولها التي األدلة فيه وعرض )صل

 الشعائر. مشروعية في

م( هللا رسول  ألخبار خصص :الثالث
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( الحسين اإلمام بمقتل )صل  بما )عليه السَّ

 الصحابة. وأخبار املؤمنين وأمهات الصحابيات طريق عن جاء

الم( البيت أهل برواية جاء ما اآلخر والطريق  بمقتل الكتاب أهل أخبار وكذلك )عليهم السَّ

الم( الحسين اإلمام  .)عليه السَّ

http://imamhussain.org/filestorage/pdf/alhusseiniyamagazine/alhusseiniya90
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7 
 

الم( الحسين بنت آمنة قريش عقيلة  بة بسكينة )عليهما السَّ  امللقَّ

 الحلو علي محمد السيد 

 العربية 

 املقدسة الحسينية العتبة في الثقافيةو  الفكرية الشؤون قسم 

الم عليهما) الحسين بنت آمنةعن دفع اإلشكاالت املوجهة للسيدة  عبارة الكتاب  بة( السَّ  امللقَّ

ام بسكينة الت من القصاصون  ارتكبه مَّ الم( )عليهم البيت آل مقامات من تنتقص تخيُّ  .السَّ

8 
 

الم() زينب املصائب أم مأساة   عليها السَّ

ة 
َّ
 مأجورة محمد أم الـُمل

 العربية 

 املحبين دار 

الم( زينب السيدة بحق القصائد من مجموعة عن عبارة وهو جزأين، في يقع الكتاب   )عليها السَّ

ة للشاعرة
َّ
 .مأجورة محمد أم الـُمل

9 
 

 األحرار أبي رثاء في األبرار مجالس 

 العطار مهدي بشرى  

 العربية 

 قم - الهدى أنوار 

 .النسائية املجالس في للقراءة األولى العشرة بمجالس مختص كتاب 
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10  

 املتميز الحسيني املنبر مرتكزات 

 اليوسف أحمد هللا عبد الشيخ 

 العربية 

 بيروت - أفكار 

 املنبر جعل في تساهم التي والوسائل واألساليب واألسس القواعد من مجموعة تناول  الكتاب 

  الحسيني
ً
  منبرا

ً
  فعاال

ً
عات تطرق  كما ومتميزا

ُّ
 .الحسيني املنبر تجاه وطموحاتهم الناس لتطل

11  

الم( الحسين مع    )عليه السَّ

 املقدسة العباسية العتبة - الكفيل إذاعة 

 العربية 

 املقدسة العباسية العتبة - الكفيل إذاعة 

ن  كتاب  الم( الحسين مع لبرنامج: دّوِ   كان والذي الكفيل، إذاعة في عرض ،)عليه السَّ
ً
 ألولئك وصفا

زوا الذين األبطال الرجال   ووقفوا الضالة، الفئة وتركوا الباطل من الحق ميَّ
ً
  وقفة

ً
 شجاعة

الم( الحسين اإلمام مع  األرض في عاثوا الذين الطغاة ضد معركته في الباطل بوجه )عليه السَّ

،
ً
لوا السيف، على الدم فيها انتصر والتي فسادا   بذلك فسجَّ

ً
  ذكرا

ً
  خالدا

ً
 يفوح زال ما وعبقا

 .اآلنإلى  األحرار طريُق  به

12 
 

 

 السفارة وقائع عقيل: بن مسلم الغريب املولى 

 الحسيني أشرف جمال السيد علي السيد 

 العربية 

الم( الحسين اإلمام مكتبة   قم - )عليه السَّ

ن أجزاء، ثمانية في الكتاب   الغريب املولى حركة لفترة حامية ومناقشات وافية دراسة تضمَّ

 املقدسة الرؤوس وبعث شهادتهإلى  باملهمة تشريفه بعد املكرمة مكة من عقيل بن مسلم

 الغريب املولى أوالد يتناول  وهو باملجموعة كملحق جاء حيث الثامن الجزء عدا يزيد،إلى 

حص ي حيث
ُ
  12 له أ

ً
  ولدا

ً
 .وبنتين ذكرا
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13  

 عز نهضة 

 املقدسة العباسية العتبة - الكفيل إذاعة 

 العربية 

 املقدسة العباسية العتبة - الكفيل إذاعة 

ن  كتاب   طياته في يحمل البرنامج وكان الكفيل، إذاعة في عرض عز، لبرنامج: نهضة ُدّوِ

الم( الحسين اإلمام طرحها التي والسياسية والدينية اإلنسانية والبواعث األهداف  )عليه السَّ

)عليهم  وأصحابه بيته وبأهل بنفسه أجلها من ضحى التي الخالدة لنهضته أساسية كأسباٍب 

الم(  دراسة خالل من الخالدة النهضة لهذه والتفاصيل الوقائع حلقاته في يبحث ،كماالسَّ

)عليه  الحسين اإلمام مسيرة بتتبع وذلك كربالء واقعة تفاصيل لكل وعميقة شاملة تحليلية

الم(  .وجذورها األحداث ملجريات تحليل مع كربالءإلى  املدينة من السَّ

14  

 كربالء أنصار من عاشوراء يتيم 

 الحلي الخفاجي عباس ميثاق الشيخ 

 العربية 

 املقدسة الحسينية العتبة في الثقافيةو  الفكرية الشؤون قسم 

الم( املؤمنين أمير ابن األصغر محمد ومواقف سيرة في موجزة دراسة الكتاب   من كربالء في )عليه السَّ

 كربالء أبطال من بطل مواقف الكتشاف التاريخ مناجم في الكاتب نقب فقداء، عاشور  يوم

 .الجميلة الحلة بهذه فكانت صاغها، ثم أدلتها فجمع الطف، واقعة أحداث في دوره وكشف

15 
 

 
  كربال حادثه معنوى  ابعاد

 كربالء لواقعة الروحیة األبعاد

 ىاحد ىمهد 

 الفارسية 

 قم - ىآباد اسد الدين جمال سيد 

 كربالء. لواقعة األبعاد املعنوية والروحية يبين الكتاب 

http://alkafeel.net/publications/view.php?id=13
https://ia601508.us.archive.org/28/items/isdar_book162/162.pdf
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 حسنات اسوه

 أسوة الحسنات

 ىحاتم رضا غالم 

 الفارسية 

 خراسان - توكل راز 

الم( زينب السيدة حياة عن يتكلم الكتاب  )عليها  املعصومة فاطمة البيت أهل وكريمة )عليها السَّ

الم( نو  السَّ  مناقبهما. بعض لنا يبّيِ

17 

 
 عاشورا حادثه ابعادو  مصاف: علل در آفتاب

 عاشوراء واقعة وأبعاد أسباب على أضواء

 ىالسيد علي الخامنئ 

 الفارسية 

 طهران - ىاسالم انقالب 

 الحسين اإلمام حول  )دام ظله(الخامنئي  علي للسيد البيانات من مجموعة عن عبارة الكتاب 

الم(  عاشوراء. وبعد قبل وقعت التي واألحداث عرفة ويوم )عليه السَّ

18 
 

 
الم(  حسين امام  عاشورا از فراتر)عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام  عاشوراء فوق  )عليه السَّ

 ىكاكرود ى صفر  محمد 

 الفارسية 

 رودسر - اخيار 

الم( الحسين اإلمام حياة يتناول  الكتاب   .خروجه وأسباب الشهادةإلى  الوالدة من )عليه السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1969778
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1972050
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19  

 
 عاشورا از هائیآموختنى

 عاشوراء من تعاليم

 ىكالئ امير ىاحد ىمهد 

 الفارسية 

 قم - ىآباد اسد الدين جمال سيد 

الم( الحسين اإلمام كلمات في يبحث الكتاب   وحتى املدينة من مسيرته في ألقاها التي )عليه السَّ

  استشهاده يوم
ً
  منها مستخلصا

ً
 و  دروسا

ً
 .مقالة26 في عاشوراء، واقعة عن عبرا

20  

 
 كربال تاريخ ىخوان باز

 كربالء تاريخ مراجعة

 ىقم ىحسين حسين سيد 

 الفارسية 

 قم - عطش 

  عشر أربعة عن عبارة الكتاب 
ً
  مجلسا

ً
 شهر ليالي في والخطباء املبلغين يخدم عاشورائيا

 .محرم

21  

 
 هللا روح امام نهضت در عاشورا فرهنگ تأثيرات

 تأثيرات الثقافة العاشورائية في ثورة اإلمام روح هللا

 نژاد محمد هللا لطف 

 الفارسية 

 مازندران - هاوژین 

ن الكتاب   الثورة على كربالء واقعةو  العاشورائية الثقافةو  الحرام محرم تأثير مدى يبّيِ

 .إيران في اإلسالمية

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1968043
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الم( حسين امام بر تسنن اهل ى عزادار  تاريخچه  )عليه السَّ

الم(الحسين  اإلمام على السنة أهل عزاء تأريخ  )عليه السَّ

 ىطهران حسين 

 الفارسية 

 قم - محبت ىطوبا 

الم( الحسين لإلمام السنة أهل عزاء حول  تاريخي بحث عن عبارة الكتاب   على يردو  ،)عليه السَّ

ن العزاء، حول  الوهابية من الواردة الشبهات  .الم()عليه السَّ  الحسين لإلمام العزاء مشروعية ويبّيِ

32  

 
 سنگهاست تقصير

 الحص ى تقصير

 ىقاسم وحيد 

 الفارسية 

 ىجمهور  

 .القاسمي وحيد للشاعر الحسينية األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب 

42  

 
الم( عباس ىخال ىجا  )عليه السَّ

الم(العباس  خلفه الذي الفراغ  )عليه السَّ

 زاده الحسين عبد محمد - ى علو  أصغر ىعل سيد 

 الفارسية 

الم( صادق امام دانشگاه ىدانشجوي بسيج   طهران - )عليه السَّ

الم( العباس شخصية حول  موضوعات عن عبارة الكتاب   السلوكإلى  أشارت )عليه السَّ

الم( العباس الفضل ألبي التنظيمية والتصرفات  .)عليه السَّ
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52 
 

 
الم( رقيه حضرت  )عليها السَّ

الم(السيدة رقية   )عليها السَّ

 ىريوند جعفر 

 الفارسية 

 طهران - انديشه كمال 

الم( رقية السيدة حول  األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب   للشاعر الطف وواقعة )عليها السَّ

 .الفتيانو  الشباب شريحة ينفع الكتاب وهذا ريوندي، جعفر

62 
 

 
 حسینى پیام حقيقت

 الحسينية الرسالة حقيقة

 ىاحد ىمهد 

 الفارسية 

 قم - ىآباد اسد الدين جمال سيد 

 .األدلة وذكر التحليل خالل من عاشوراء واقعة حقيقة ويوضح يبين الكتاب 

72 
 

 
 كربال حماسه

 كربالء ملحمة 

 ىالشعران الحسن وأب: ترجمة -القمي  عباس الشيخ 

 الفارسية 

 قم - محمد آل قائم 

 .أصله بالعربيالقمي،  عباس للشيخ املهموم نفس كتاب ترجمة عن عبارة الكتاب 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1970230
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82  

 
الم( حسين امام عرفه ىدعا در شناس ى خدا  )عليه السَّ

الم(الحسين  لإلمام عرفة دعاء في هللا معرفة  )عليه السَّ

 ىعمران مسعود سيد 

 الفارسية 

 رضوی  قدس آستان إسالمی های پژوهش بنیاد 

 نظر وجهة من ذلك وناقش عرفة، دعاء في السير خالل من هللا معرفة موضوع الكتاب تناول  

 دعاء في التوحيد: الثاني الكليات،: األول  :فصول  ثالثة في الكتاب ويقع وعرفانية، فلسفية

 .تعالى هللا صفاتو  أسماء: الثالث عرفة،

29  

 
 خيمه ماهنامه

 الشهرية الخيمة مجلة

 خيمه مؤسسه 

 الفارسية 

 خيمه مؤسسة 

نت بالقضية تعنى حسينية تخصصية شهرية مجلة  ، الحسينية، تضمَّ
ً
 التحقيق :منها أبوابا

 تحت املقاتل كتب معرفة: منها مقاالت، عدةونشر ، العاشورائية الكتب معرفة في البحثو 

 : ومنهابيگي،  دريا محسن للكاتب التاريخ مر على الشيعة علماء قبل من املقاتل كتابة عنوان

 مع حوارات عدة، الحسيني القاسم أبو للكاتب فقراء ما زلنا نحن عنوان تحت مقالة

 عبد بيژن  مع: ومنها طهران،  جامعة في أستاذ جعفريان رسول  مع: منها علمية، شخصيات

 صداقت سجاد مع :ومنها الشريعتي، علي للدكتور  األنبياء وارث حسين كتاب حول  الكريمي

 .ي املطهر  مرتض ى للشيخ حسيني حماسه كتاب حول 

30 

 
 است اولويت سر دعوا

 األولوية على العراك

 ى علو  اصغر ىعل سيد 

 الفارسية 

الم( صادق امام دانشگاه ىدانشجوي بسيج   )عليه السَّ

 .كربالء واقعة في حدثت التي املشاهد بعض يتناول  الكتاب 
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31 
 

 
 واسعه رحمت

 الرحمة الواسعة

 بهجت هللا آيت آثار نشرو  تنظيم مركز 

 الفارسية 

 بهجت هللا آيت آثار نشرو  تنظيم مركز 

)عليه  الحسين اإلمام حول  بهجت تقي محمد للشيخ البيانات من مجموعة عن عبارة الكتاب 

الم(  عن يكشفو  الشيخ سيرة يتناول : األول  :أقسام ثالثة في الكتاب هذا تنظيمو  ترتيب تم ،السَّ

الم( البيت ألهل ومحبته عالقته شدة  بيانات عن مختصرة نبذة عن عبارة: ،الثاني)عليهم السَّ

الم(الحسين  اإلمام حول  الشيخ  عن عبارة: الثالث فصول، تسعة في جمعت التي )عليه السَّ

 .وأجوبة أسئلة

32  

 
الم( حسين امام ىها انديشهو  ىزندگان  )عليه السَّ

الم(الحسين  اإلمام وأفكار حياة   )عليه السَّ

 ىآستان ىمحسن جابر 

 الفارسية 

 طهران - اراده 

الم( الحسين اإلمام فكرو  حياة حول  الكتاب   .)عليه السَّ

33  

 
الم(كبرى  زينب حضرت نامه زندگی  )عليها السَّ

الم(الكبرى  زينب السيدة  حياة  )عليها السَّ

 ىدشت ىحاجيان عباس 

 الفارسية 

 قم - اسالم موعود 

الم(  علي بنت زينب السيدة وسيرة حياة يتناول  الكتاب   جرى  وما الوفاةإلى  الوالدة من)عليهما السَّ

 .عليها في واقعة كربالء

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1971530
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1969235
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34  

 
الم( رقيه بر سالم  )عليها السَّ

الم(السالم على رقية   )عليها السَّ

 قم - محبت ىطوبا 

 الفارسية 

 قم - محبت ىطوبا 

الم( رقية السيدة زيارة عن عبارة الكتاب   .الفارسية باللغة الترجمة مع )عليها السَّ

35  

 
 اول  دهه از مجلس سپید: چند شعر

 األولى للعشرة مجالس عدة: األبيض الشعر

 ى جعفر  مير اكبر سيد 

 الفارسية 

 طهران - هخيم 

 .جعفري  مير أكبر السيد للشاعر العاشورائية األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب 

36 
 

 
 است ابری  ماریه سپید: هوای شعر

 الغائم مارية طقس: األبيض الشعر

 ى جعفر  مير اكبر سيد 

 الفارسية 

 طهران - هخيم 

 .جعفري  مير أكبر السيد للشاعر العاشورائية األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب 



 هـ1436شهر ذي الحجة   ............................................................................................................................................................................................................  26

 

37 
 

 
 عشق شهيد

 املحبة شهيد

 تورگت احمد 

 الفارسية 

 قم - معرفت كتابستان 

الم( الحسين اإلمام قافلة وحركة عاشوراء قضية يتناول  الكتاب   كربالءإلى  املدينة من )عليه السَّ

 .قصص شكل على

83  

 
 عاشورا زيارت معارف در ى وصل: سير  ىكيميا

 عاشوراء زيارة معارف في تصفح كيمياء الوصال:

 ىقاض  آقا ىعل سيد 

 الفارسية 

 طهران - تراث 

 االعتقاديةو  األخالقية النقاط وبيان عاشوراء، لزيارة تفسيرو  شرح عن عبارة الكتاب 

 .الزيارة هذه في العرفانيةو 

39 
 

 
 ىعاشوراي مديريت ىمبان

 ئيةلعاشوراا اإلدارية املباني 

 زاده الحسين عبد محمد - ى علو  اصغر ىعل سيد 

 الفارسية 

الم( صادق امام دانشگاه ىدانشجوي بسيج   طهران - )عليه السَّ

 .عاشوراء واقعة من املستفادة اإلدارة اإلدارية وكيفية القواعدو  األسس يبين الكتاب 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1971773
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04  

 
الم( الشهداء سيد مقتل  ايمان سرمايهو  يقاناال  جواهر :)عليه السَّ

الم(الشهداء  سيد مقتل  اإليمان وثروة اإليقان جواهر :)عليه السَّ

 ىدربند آقا مال 

 الفارسية 

 قم - محبت ىطوبا 

، عشر أربعة في يقع الكتاب 
ً
الم( الشهداء سيد مقتلو  الطف فيها واقعة يتناول  بابا  نويبيِّ  ،)عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام الشهداء سيد بطوالت الم( والعباس )عليه السَّ الم( واألصحاب )عليه السَّ  .)عليهم السَّ

14 
 

 

 
 مظلوميت نشانه

 املظلومية عالمة

 غير موجود 

 الفارسية 

 غير موجود 

 ثورة حول  املثارة الشبهات عن يجيبو  األصغر، علي حياة يتناول  صفحة، 48 في الكتاب 

الم( الحسين اإلمام  .األصغر علي وحياة )عليه السَّ

24  

 
الم(  الشهداء سيد حضرت نيايش  عرفه روز در)عليه السَّ

الم(  الشهداء سيد تضّرع  عرفة يوم في)عليه السَّ

 ىا قمشه ىاله ىمهد: ترجمة 

 الفارسية 

 قم - ىشكور  

الم(  الحسين اإلمام مناجاة الكتاب تناول    بالعربي. أصلهعرفة،  يوم في)عليه السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1969226


 هـ1436شهر ذي الحجة   ............................................................................................................................................................................................................  28

 

34  

 
 عاشورا از روضة هزار

 عاشوراء من مجلس ألف

 ىاحد ىمهد 

 الفارسية 

 قم - ىآباد اسد الدين جمال سيد 

الم( الحسين عبد هللا ألبي تعزية مجلس ألف عن عبارة الكتاب  عدَّ  )عليه السَّ
ُ
منه  ليستفيد أ

 .والرواديد الخطباء

44 
 

 
 عاشورا تجلى

 عاشوراء ظهور 

 ىاردبيل شهامت باقر محمد 

 التركية 

 اردبيل - ىاردبيل محقق 

 .التركية باللغة عاشوراء حول  األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب 

45  

 
 عاشورا نغمه صد

 لعاشوراء لحن مائة

 پویامنش يعقوب 

 التركية 

 طهران - پيری  

 .التركية باللغة عاشوراء حول  األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1969879
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1967863


    





    

 

 لدى الجميع وعبر وسائل 
ً
واملواقع اإللكترونية من أهم تلك ، بفضل العقل متعددةالعالم اليوم أصبح حاضرا

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

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

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

 بشأن القضية الحسينية. - العربية والفارسية - نعرض لكم ما تم رصده في املواقع اإللكترونية

 

 

 
 

 .العباس الفضل أبي خيمة العباس، منتدى التاريخ، حقائق العقائدي، الحوار العباس،: املوقع محتوى 

 املحروس فضيلة: بقلم

 لخروج اإلمام الحسين 
ً
الم(ذكرت الكاتبة علال لل ال تعكس الحقيقة كاملة، وأكدت أن أغلب هذه الع )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام خروج أن من العللفذكرت   في تحركاته وتتبعت أمية بني جالوزة به تربصت ما بعد جاء )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام اغتيال (هللا لعنه) يزيد قرر  حتى املكرمة مكة أزقة وبين املكي الحرم   كان ولو حتى )عليه السَّ
ً
 متعلقا

 الكعبة. بأستار

حت الم( الحسين اإلمام مغادرة سبب ورجَّ   وخروجه املكرمة مكة )عليه السَّ
ً
  منها مسرعا

ً
 الكوفةإلى  املسير في مجّدا

ر ما ةفقاو م هو ّدِ
ُ
)عليه قال  حتى وعياله، بمهجته التضحية هو الثمن كان وإْن  العظيم، السماء لنداء وتلبية له، ق

الم(   يراني أْن  هللا شاء: السَّ
ً
 .سبايا يراهن أْن  هللا وشاء.. قتيال

  

 

 

 

م( النبي منتدى: املوقع محتوى 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( بيته وأهل )صل الم( الحسين أحباب ،)عليهم السَّ  للمرئيات )عليه السَّ

 .وغيرها الوهابية، عقائد الشبهات، رد منتدى والصوتيات،

  

 األعرجي موس ى أم العلوية: بقلم

ة جوانب ألبي نت الكاتبة عدَّ الم( العباس الفضل بيَّ  لقبه، وخصالهو  نسبه، ووالدته، وكنيتهو  ، كاسمه)عليه السَّ

  العباس كانالطالبيين:  جاء في مقاتل وشجاعته، حيث الحميدة
ً
  رجال

ً
م الفرس يركب وسيما ان ورجاله املطهَّ

َّ
 تخط

الم( الصادق عبد هللا أبي اإلمام عن وروي ، في األرض كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة قال:  أنه )عليه السَّ

 
ً
، ومض ى شهيدا

ً
 .صلب اإليمان، جاهد مع أبي عبد هللا الحسين، وأبلى بالًء حسنا
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الم( بالحسين العطش اشتد وملا  النساء عويل وسمع املحرم من العاشر حتى يوم وأصحابه بيته وأهل )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام أخيه من طلب العطش يشكون  واألطفال  الحسين له فأذن املاء، لجلب بالبراز له السماح )عليه السَّ

الم(   جرحو  فقتل جانب كل من به فأحاطوا القوم على فحمل ،)عليه السَّ
ً
  عددا

ً
 .منهم كبيرا

 

 األعرجي موس ى أم العلوية: بقلم

ن الم( البنين أم السيدة سيرة املقال بيَّ ز مقتضبة، بصورة )عليها السَّ
َّ
الم( البنين أم تربية على ورك  على أوالدها )عليها السَّ

الم( للحسين وفائها من نماذج وذكر شخصيته، في واالنصهار إمامهم طاعة  .واإلمامة )عليه السَّ

 

 األعرجي موس ى أم العلوية: بقلم

الم( زينب السيدة نطح رواية الكاتبة تنقل  املجلس ي عن للعالمة األنوار بحار عن املحمل بمقدم جبينها )عليها السَّ

 قد بالزعقات أنا وإذا األبواب أجصص أنا فبينما بالكوفة، اإلمارة دار إلصالح زياد ابن دعاني: قال الجصاص مسلم

 برأس أتوا الساعة: قال تضج؟ الكوفة أرى  لي ما: فقلت معنا كان خادم على فأقبلُت  الكوفة، جنبات من ارتفعت

الم(م)عليه علي بن الحسين: فقال الخارجي؟ هذا من: فقلت يزيد، على خرج خارجي  .ا السَّ

 من وخرجت الجص من يدي وغسلت تذهب، أن عيني على خشيت حتى وجهي ولطمت خرج حتى الخادم فتركت

 أربعين نحو أقبلت قد إذ والرؤوس السبايا وصول  يتوقعون  والناس واقف أنا فبينما الكناس،إلى  وأتيت القصر ظهر

  أربعين على تحمل شقة
ً
الم( فاطمة وأوالد والنساء الحرم فيها جمال الم الحسين بن بعلي وإذا )عليها السَّ  على ()عليهما السَّ

، تشخب وأوداجه وطاء، بغير بعير
ً
 :ويقول  يبكي ذلك مع وهو دما

 لربعكم
ً
 يــــــا أمــــــة الســــــــــــوء ال ســــــــــــقيــــــا

 

 فــــــــيــــــــنــــــــا جــــــــدنــــــــا تــــــــراع لــــــــم أمــــــــة يــــــــا 
 

 لـــــو أنـــــنــــــا ورســـــــــــــــــول هللا يـــــجـــــمـــــعـــــنــــــا
 

 تـــقــــولـــونــــــا؟ كـــنــــتــــم مــــــا الـــقــــيــــــامــــــة يـــوم 
 

م بهم فصاحت والجوز، الخبزو  التمر بعض املحامل على الذين األطفال يناولون  الكوفة أهل وصار
ُ
 كلثوم أ

 األرض،إلى  به وترمي وأفواههم األطفال أيدي من ذلك تأخذ وصارت حرام، علينا الصدقة إن الكوفة أهل يا: وقالت

 .أصابهم ما على يبكون  والناس ذلك كل

  

 

 
 

 .وغيرها خاصة، ملفات الثقافية، املواضيع املنوعات، وتبليغية، علمية الهامة، األخبار: املوقع محتوى 

 نجف أمين محمد: بقلم

ن الم( نهإ وسببه، حيث الخروج تاريخ الكاتب بيَّ  الكوفة أهل أرسلها التي الكثيرة الرسائل أثر على )عليه السَّ

  ُيرسل أن يه ارتأىإل
ً
الم( عقيل بن مسلم عمه ابن فاختار الكوفة،إلى  عنه مبعوثا  لهذه وأهليته لصالحه )عليه السَّ

ن سبب، املهمة الم(اإلمام الحسين  ونهي الحج، إتمام قبل الخروج كما بيَّ  الشخصيات من قبل بعض )عليه السَّ

 .العراقإلى  خروجه وكيفية العراق،إلى  الخروج في مكة عن املعروفة
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 .وغيرها العام، اإلسالمي القسم املهدوي، القسم املتجدد، وعطائها الحسينية الثورة قسم: املوقع محتوى 

 بقلم: غير موجود

 :أمرين املقال بين

 .وأسماؤها زرود مكان :األول 

الم( عقيل بن مسلم لسيدنا أقيم عزاء أول  إن :الثاني الم()عليه  الحسين اإلمام أقامه )عليه السَّ  األسرة وباقي السَّ

 .زرود منطقة في األنصار ومخلص ي الكريمة النبوية

 160 بقعاء محافظة نطاق في املظهور  رمال من رمل حبلي بين السعودية في حائل منطقة شرق  تقع اليوم وزرود

 .بقعاء مدينة شرق  في كم 20 حائل مدينة شرق  شمال كم

الم( عقيل بن مسلم لسيدنا األول  العزاء وأما الم( الحسين اإلمام نزل  فلما )عليه السَّ  منه بالقرب نزل  زرود في )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام بقافلة والتحق الدعوة فلبى معه، واملسير نصرتهإلى  اإلمام فدعاه البجلي، القين بن زهير  ،)عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام أخبر زرود وفي الم() عقيل بن مسلم بقتل )عليه السَّ  . )رضوان هللا عليه( عروة بن وهاني عليه السَّ

  

 

 

 

الم( الحسين عاشوراء: املوقع محتوى   .وغيرها واملرئيات، الصوتيات الحسينية، القصائد كلمات ،)عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم( البيت أهل قبل من املقدسة كربالء بأرض بالتعريف السبب بذكر املقال ابتدأ  وذكر ،)عليهم السَّ

 كونية سنة وأنها التفضيل سنةإلى  املقال وتطرق  املكرمة، مكة على كربالء تفضيل في الواردة األحاديث

  املقال وبين املكرمة، مكة شأن من التقليل مكة على كربالء تفضيل من املراد وليس قرآنية،
ً
 الحكمة أيضا

 .باملوضوع تتعلق أخرى  أمور إلى  كذلك أشار التفضيل، ثم في

 

 بقلم: غير موجود

ن  اإلسالمية األمة مسير في االنحراف ضد نهضة باختصار هي والتي نهضة عاشوراء، أسباب مقاله في الكاتب بيَّ

 اإلسالمية باألمة والعودة النصح ينفع لم ملا بالثورة هذا أمام الوقوف إال الدين حماة من كان فما جسدها، في ونخر

 هي الوسيلة وكانت فحسب، الباطل ملقارعة وليس األمة صمت ضد كانت الثورة أن املقال وذكر، الحق جادةإلى 

الم( الحسين وضعه نهج  .الظلم مقابل الوقوف في األجيال لكل )عليه السَّ
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 بقلم: غير موجود

ن الم()عليها  الزهراء السيدة ووضع حال املقال بيَّ  )عليه الحسين ولدها بدم ومطالبتها القيامة يوم في السَّ

الم(  الروايات. بعض ذكر خالل من السَّ

م(وذكر منها ما روي عن النبي 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 :)صل

الم( الحسين قميص وبيدها الجنة، نياق من ناقة على فاطمة تقبل القيامة يوم كان إذا  ملطخ )عليه السَّ

 بيني احكم وموالي، وسيدي إلهي: وتقول  وجل، عزَّ  هلل ساجدة وتخرُّ  الناقة، عن نفسها وتزج فتصرخ بدمه،

الم( الحسين ولدي قتل َمن وبين  .)عليه السَّ

تي رأسك، ارفعي حبيبي، وابنة حبيبتي يا: وجل عزَّ  هللا ِقبل من النداء فيأتيها  ألنتقمن وجاللي فوعزَّ

الم( الحسين قتل حضر من بجميع يأمر ثم ولدك، وظلم ظلمك ممن اليوم إلى  قتله في شارك ومن ،)عليه السَّ

 .النار

  

 

 
 

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

 

 الخاقاني صالح الشيخ: بقلم

الم(عقيل  بن مسلم كفاءة في البعض طعن على الرد باألدلة الكاتب أوضح  النهاية سبب أرجعوا حيث )عليه السَّ

 كما مستجداتها ويعالج ينبغي بما األمور  مداواة عليه وكان قدرته، في ونقص حزمه في عيبإلى  مهمته بها منيت التي

 .الثورة زياد ابن أجهض ملا فعل ولو يرام

الم( الحسين اإلمام رسالة مطالعة خالل أن من فذكر الم(عقيل  بن مسلم مهمة تبين الكوفة ألهل )عليه السَّ  )عليه السَّ

الم( الحسين قال تقصير، كل ساحته عن بها وينفى  ليعلم.. يـبيت أهل من يـوثقت يـعم وابن أخي لكم بعثت  :)عليه السَّ

 .اجتماعكم من له يتبين بما إلي ويكتب أمركم كنه لي

  

 بقلم: غير موجود

الم(عقيل  بن ملسلم أن املقال بين  الكوفة، في واثنان عاشوراء يوم في منهم اثنان استشهد أوالد خمسة )عليه السَّ

 وأورد الصدوق، الشيخ به حدث ما بالكوفة املقتولين حديث من ذكر والحال، وباملناسبة املصير مجهول  وواحد

 .كتبه أحد في الشيخ ذكره ما نص
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الم()عليهم  البيت أهل واحة: املوقع محتوى   .وغيرها الثقافية، العرفان شبكة مكتبة اإلسالمية، الثقافة واحة ،السَّ

 

 بقلم: غير موجود

ْؤِمِنيَن  ِمَن املباركة  اآلية على إضاءة عن عبارة املقال
ُ ْ
وا ِرَجاٌل  امل

ُ
َ  َعاَهُدوا َما َصَدق

َّ
ْيِه  اّلل

َ
ِمْنُهم َعل

َ
ن ف ى مَّ ض َ

َ
ْحَبهُ  ق

َ
 ن

ن َوِمْنُهم وا َوَما َينَتِظُر  مَّ
ُ
ل   َبدَّ

ً
ْبِديال

َ
 .23األحزاب:  ت

الم( الشهداء سيد تالها التي اآلية وهذه   وقد كربالء،إلى  مكة من الخالدة مسيرته من عدة مواطن في )عليه السَّ

 السلبي وانتقد االنتظار موضوع حول  حديثه وركز منها، واملراد اآلية في الواردة املصطلحات بعض الكاتب بين

 .منه

 

 بقلم: غير موجود

ى هللا عليه وآله النبي بكاء في املعتبرة األحاديث بعض الكاتب أورد
َّ
م( )صل

َّ
الم( الحسين اإلمام على وسل  من )عليه السَّ

  املخالفين كتب
ً
الم( البيت أهل أعداء سنة يتبعون  من النواصب بعض على للرد هادفا  في فرحهم في )عليهم السَّ

 .عاشوراء أيام

 في والطبراني مسنده في يعلى وأبو املصنف، في شيبة أبي وابن - له واللفظ - مسنده في أحمد روى ما: فذكر منها

 :الزوائد مجمع في والهيثمي مسنده في والبزار الكبير،

 مع سار أنه: أبيه عن نجى بن هللا عبد عن مدرك بن شرحبيل ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا

 اصبر عنه هللا رض ي علي فنادى صفينإلى  منطلق وهو نينوى  حاذى فلما مطهرته، صاحب وكان عنه هللا رض ي علي

 . الفرات بشط هللا عبد أبا اصبر هللا عبد أبا

 .تفيضان وعيناه يوم ذات وسلم عليه هللا صلى النبي على دخلت: قال وماذا؟: قلت

 أن فحدثني قبل، جبريل عندي من قام بل: قال تفيضان؟ عينيك شأن ما أحد؟ أغضبك هللا يـنب يا: قلت

 الفرات. بشط يقتل الحسين

 تربته؟ من أشمك أنإلى  لك هل: فقال: قال

 .فاضتا أن عيني أملك فلم فأعطانيها تراب من قبضة فقبض يده فمد نعم،: قلت: قال 

 حسن. إسناده: الداراني وقال ثقات، ورجاله والطبراني والبزار يعلى وأبو أحمد رواه: الهيثمي قال

 بسند يعلى وأبو حنبل بن وأحمد شيبة أبي بن بكر أبو رواه: البوصيري  وقال صحيح، إسناده: شاكر أحمد وقال

 .الطرق  هذه بمجموع صحيح: األلباني وقال صحيح،
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.وغيرها واجتماعية، دينية مسلسالت ديانات، وتحليالت، مقاالت اإلسالمي، العالم العراق، أخبار: املوقع محتوى 

 بقلم: غير موجود

ن الم( الحسين اإلمام كلمات بعض املقال بيَّ  تقطُعها هذه بأوصالي أنيك :مكة من خروجه قبل كقوله ،)عليه السَّ

ربالء، النواِويِس  بين الفلوات عسالن
َ
  مني فيمألن وك

ً
، أكراشا

ً
، وأجربة جوفا

ً
ط يوٍم  عن َمحيَص  ال سغبا

ُ
 .بالقلم خ

ن   املقال وبيَّ
ً
الم( اإلمام أهداف أيضا  من خروجه بداية في أشار كما األمة، إصالح منها والتي الخروج في )عليه السَّ

  أخرج لم إني :املدينة
ً
، وال أِشرا

ً
  وال َبِطرا

ً
، وال ُمفِسدا

ً
امِلا

َ
 آُمَر  أْن  أريُد  َجدي، أمة في اإلصالح لطلب خرجُت  وإنما ظ

َهى باملعروِف 
ْ
اِلب أبي بن علي وأبي َجدي، ِبسيَرةِ  وأسيُر  املنكر، عِن  وأن

َ
 .ط

 الصفاح، التنعيم،: كالتالي العراقإلى  مكة من الترتيب حسب وكانت أحداثها، وأهم الحسيني الركب منازل  وذكر 

 أجفر، سميراء، الحاجز، النفرة، ماوان، مغيثة سليلية، العمق، ،أفيعية سلح، خرمان، أم غمرة، العقيق، وادي

الم( عقيل بن مسلم مقتل خبر ووصول  القين، بن زهير به التحق - الخزيمية، زرود )رضوان هللا  عروة بن وهاني )عليه السَّ

 هالل بن نافع منهم جماعة والتحاق مسهر، بن قيس بشهادة فيها علم - زبالة الشقوق، بطان، ، الثعلبية،- عليه(

 يزيد بن الحر مع فيه التقى - ُحَسم ذي جبل مسلك، أبي بركة شراف، واقصة، العمية، عقبة، بطن ،- اإلمام بركب

 وادي كربالء، القطقطانة، مقاتل، بني قصر العذيب، القرون، أم املغيثة، الحمام، املسيجد، البيضة، ،- الرياحي

 .-هجرية  61 سنة املحرم من الثاني في نزله - الطف

  

 

 

 

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

 

 الخاقاني كاظم محمد الشيخ: بقلم

الم( الحسين اإلمام مقولة في حقيقة نيبيِّ  أن الكاتب يريد ما خرجت.. كي آمر باملعروف وأنهى عن إن :)عليه السَّ

مة أن مع املنكر
ُ
  نسمع أو نر ولم الخمر، شرب ارتكبت وال الصالة تترك لم األ

ً
 دعا أو بذلك أمر املسلمين من أحدا

  إليه،
ً
مة، في الخلل؟ أين إذا

ُ
الم( الحسين أراده الذي الخطاب محل وأين األ  ؟)عليه السَّ

م( هللا لرسول  حديث من ينطلق أن الكاتب حاول 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 حقيقة ليوضح كيف بكم..؟: فيه يقول  )صل

الم( الحسين أراده ما م( الرسول  هل الكلمات نستنطق أن يجب: قلنا: فقال مقولته، من )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 )صل

 هل بكم؟ كيف اإلسالمي؟ الهيكل يخاطب أو اإلسالمية األمة من عشرة يخاطب يعني كيف بكم..؟: يقول  عندما

 .كيف بكم إذا أمرتم باملنكر؟: يقول  األمة هذه يخاطب كال، والهند؟ الصين أهل يخاطب
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  سمعنا وال سمعنا ما إسالمية، كأمة الخمر بشرب أمرت األمة هذه أن التأريخ طول  على سمعنا ما نحن
ً
 من يوما

  الحج، بترك أمرت األمة هذه أن األيام
ً
م( هللا رسول  يقصد ماذا إذا

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 يف أمرها يصل األمة هذه أن )صل

  بعضها يتلوا القرون مرت وقد هذا ليومنا وجدنا ما ونحن باملنكر؟ تأمر أن االنحدار
ً
  سمعنا ما بعضا

ً
 أمة أن يوما

م( محمد
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
  وقفت مذاهبها اختالف على )صل

ً
 واتركوا الخمر اشربوا الناس أيها: لتقول  مجتمعة يوما

 معروف عن ونهي زنا، وارتكاب خمر كشرب املنكر من نعرفه بما بمنكر أمر وجدنا ما املعروف؟ عن وانهوا الصالة،

م( هللا رسول  يتكلم ومعروف منكر أي فعن سمعنا، ما نحن حج وترك صالة كترك
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 يا: له فقيل ؟)صل

 باملنكر تأمر وهي مسلمة نفسها وتسمي ظلماتها في بانحدارها األمة هذه حال يصل هل يعني ذلك؟ أيكون  هللا رسول 

؟: قال املعروف؟ عن وتنهى
ً
 واملنكر معروفا

ً
 .نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكرا

 بالعكس وتأمر هذا تترك املنكر عن وتنهى باملعروف تأمر أن يجب التي األمة أمة، هوية مسخ الحقيقة في هذا

  الحسن يرى  اإلنسان يصبح أن الكبرى  الطامة هي هذه الصحيح، هو العكس تجد ثم
ً
  والقبيح قبيحا

ً
 وهو حسنا

، يحسن أنه نفسه يظن
ً
 الكبرى. الطامة هي هذه صنعا

م( هللا رسول  يتكلم هل
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
  )صل

ً
  وهما

ً
؟ يتكلم أو األمة هذه مستقبل عن وخياال

ً
  يتكلم واقعا

ً
 واقعا

  الباطل فيها ترى  ظلمة إليه، سقوطها في األمة هذه فيه تصل منحدر عن وحقيقة
ً
، والحق حقا

ً
 املنكر ترى  باطال

 
ً
  واملعروف معروفا

ً
الم( الحسين مقولةإلى  ننظر أنإلى  دعا ذلك وألجل، منكرا  داملرا ما لنرى  وإمعان بتأمل )عليه السَّ

الم( الحسين قيام من املراد هو وما منها؟  لندخل أجله؟ من األمة بهذه ينهض أن أراد عظيم أمر من هو وما ؟)عليه السَّ

الم( الحسين قدمه ماإلى  ببصيرة  .بالتأمل إال تعرف ال أمور  فهي، )عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم( الكاظم اإلمام عن نقل حديث من املراد املقال نبيَّ  الم( )عليهما ا علي بن الحسين قبر من أتى: قال )عليه السَّ لسَّ

 .الوجه أبلج الصدر ثلج تعالى هللا قلبه بعرفة

 اءالشهد سيد وليه لزوار وجل عزَّ  هللا لنظر العملية املظاهر أحد أو العملي املظهر هي املباركة اآلثار فهذه

الم(  العترة أئمة عن املعتبرة املصادر روتها أخرى  شريفة أحاديث بذلك حتصرَّ  كما عرفة، يوم في )عليه السَّ

الم( املحمدية  .)عليهم السَّ

الم( الحسين هللا عبد أبي زوارإلى  ينظر وجل عزَّ  هللا إن  بيته حجاج من ضيوفهإلى  نظره قبل عرفة يوم )عليه السَّ

 .عرفات صحراء في يجتمعون  وهم الحرام

الم()عليه  الحسين اإلمام زيارة وآثار لبركات العام املحور  نيبيِّ  الحديث  :وهي ،عرفة يوم في السَّ

 
ا
الم( الكاظم اإلمام قال :أوال الم( الحسين قبر أتى من :)عليه السَّ  اإلمام ةزيار  أهميةإلى  إشارة ذلك وفي ،)عليه السَّ

الم( الحسين  ملشهده الذهاب على يقدر لم ملن هو بعيد من زيارته فضل من ورد ما وأن املبارك، مشهده في )عليه السَّ

 .أخرى  أو لعلة

  
ا
 الزائر ألمور  وجل عزَّ  هللا توليإلى  إشارة ذلك وفي ،تعالى هللا قلبه الشريف الكاظمي الحديث في جاء :ثانيا

 تيتأ الذي واألصل األكبر الفوز  هو اإللهي التولي هذا يكون  وعليه النصير، ونعم املولى نعم وجل عزَّ  وهو له وتكفله

 .له كفرع األخرى  البركات
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ا
الم( الكاظم موالنا وقال :ثالثا  يحصل الذي الروحي االرتياحإلى  إشارة وهذه ،الصدر ثلج تعالى هللا قلبه: )عليه السَّ

الم( الشهداء سيد ببركة للزائر  .اليوم هذا في )عليه السَّ

 واالنفتاح قلبه من والوساوس الشكوك لزوال أو زيارته، وقبول  حوائجه هللا بقضاء لثقته ناتج االرتياح وهذا

 .النقية اإللهية املعرفة مراتب على

 
ا
الم( الكاظم موالنا لقول  بالنسبة أما :رابعا  الكريمة لهيةاإل النظرة هذه آثارإلى  إشارة ففيه ،الوجه أبلج: )عليه السَّ

الم( الحسين لزائر  .واآلخرة الدنيا في اإليمانية النورانية في تتجلى والتي )عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم( الصادق اإلمام قال  عدة لقارئها أضمن فإني عليها، وواظب والدعاء، الزيارة هذه اقرأ: لصفوان )عليه السَّ

 :منها أشياء،

 مقبولة زيارة. 

 محجوب غير واصل سالمه. 

 مشكور  سعيه. 

 يرجع ولم حاجته، هللا يقض ي  
ً
 .هللا رحمة من مأيوسا

  كنت عندما: فيقول  اليزدي الحائري  الكريم عبد الشيخ ينقلها سامراء في حدثت قصة عن عبارة املقال
ً
 مشغوال

 وذات منهم، كثير عدد يموت يوم كل في وكان الوباء بمرض املدينة تلك أهل أصيب سامراء في الدينية العلوم بدراسة

 املرحوم فجاء العلم، أهل من عدد هناك وكان الفشاركي محمد السيد املرحوم أستاذي بيت في كنت عندما يوم

 وأن والطاعون  الوباء عن الكالم وبدأ الفشاركي املرحوم بدرجة العلمي املقام حيث من وكان الشيرازي، تقي محمد

 .املوت لخطر معرضون  الناس كل

  أصدرت إذا: الفشاركي املرحوم فقال
ً
 فقال للشرائط؟ جامع مجتهد بأني تعتقدون  هل: قال ثم ينفذ؟ هل حكما

 إلى ثوابها ويهدون  أيام عشرة ملدة عاشوراء زيارة بقراءة يلتزموا بأن سامراء شيعة آمر إني: فقال نعم،: الجالسون 

ل هللا تعالى فرجه( العسكري  الحسن اإلمام بن الحجة اإلمام والدة الطاهرة خاتون  نرجس روح  شافعة ويجعلونها )عجَّ

 .الوباء بهذا يصاب ال أن الزيارة هذه بقراءة يلتزم من لكل أضمن وإني ربه عند تهمَّ أل  يشفع ألن ولدها لدى لنا

 الحكم إطاعة على سامراء في املقيمون  الشيعة أجمع وخطر مخيف الظرف وألن الحكم هذا أصدر نإ ما: قال

  الزيارة قراءة وبعد الزيارة، وقراءة
ً
 دوق العامة، أبناء من كثير عدد يموت يوم كل كان بينما اإلصابة، توقفت فعال

 هذه بقراءة فاشتغلوا عاشوراء زيارة قرأنا: فقالوا فيهم؟ الوفيات توقف سبب عن الشيعة العامة بعض سأل

  عنهم البالء هللا ورفع املباركة الزيارة
ً
 .أيضا

 

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين على البكاء أن املقال نبيَّ    تعبدي، أمر )عليه السَّ
ً
عليه ) الحسين على البكاء فضل في روايات عدة ذاكرا

الم(  حكيم هللا أن قاعدة عن يخرج ال هذا وكل ،القيامة يوم العظيم األجر من والزائر للباكي أعد وما وزيارته، السَّ

  أن ينبغي التي التقوى  على الختام في ونبه محالها، في األمور  يضع
َّ
الم( للحسين املوالي بها ىيتحل  .)عليه السَّ
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 بقلم: غير موجود

الم( الحسين على التعرفإلى  يدعو املقال  رقةاملا هؤالء اتقوا الناس أيها: التوحيد في قاله ما خالل من )عليه السَّ

ْيَس   هللا هو بل الكتاب، أهل من كفروا الذين قول  يضاهؤون بأنفسهم، هللا يشبهون  الذين
َ
ِلِه  ل

ْ
ِمث

َ
ْيءٌ  ك

َ
 ُهَو وَ  ش 

ِميُع    11الشورى:  الَبِصيُر  السَّ
َّ
هُ  ال

ُ
ْدِرك

ُ
ْبَصاُر  ت

َ
ْبَصاَر  ُيْدِرُك  َوُهَو  األ

َ
  َوُهَو  األ

ُ
ِطيف

َّ
ِبيُر  الل

َ
خ
ْ
 استخلص 103:األنعام  ال

 له،يعاد له كفو وال ش يء، في له منازع ال كائن، هو بما والعلم والقدرة واإلرادة املشيئة وأمض ى ،والجبروت الوحدانية

 عليه تنزل  وال األحوال، عليه تجري  وال األمور، تتداوله ال يشاكله، له مثل وال يشابهه، له سمي وال ينازعه، له ضد وال

 وال عديل، األشياء في له ليس ألن ،جبروته مبلغ القلوب على يخطر وال عظمته، كنه الواصفون  يقدر وال األحداث،

  بالتحقيق إال بتفكيرهم التفكير أهل وال بألبابها، العلماء تدركه
ً
 صفات من بش يء يوصف ال ألنه ،بالغيب إيقانا

 ...خالفه فهو األوهام في تصور  ما الصمد، الواحد وهو املخلوقين،

 

 بقلم: غير موجود

الم( عقيل بن مسلم موقف املقال بين  هللا عبيد امللعون  قتل عدم من )رضوان هللا عليه( عروة بن يهان دار في )عليه السَّ

  زياد بن
ً
الم( بقوله ذلك معلال   زياد بن هللا عبيد قتل من منعني: )عليه السَّ

َّ
الم()عليه ا علي حديث: األولى: تانخل  عن لسَّ

م( هللا رسول 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 بي تتعلق فإنها هاني امرأة: والثانية ،مؤمن يفتك فال الفتك قيد اإليمان إن :)صل

 .وجهي في وبكت دارها في هذا أفعل ال أن باهلل علي وأقسمت

 

 الحلي علي مرتض ى: بقلم

الم( الصادق جعفر اإلمام هللا عبد أبي عن وردَ  شعار الُحَسين لثارات يا أن الكاتب ذكر   في يثحد في - )عليه السَّ

: شعارهم هللا، سبيل في يقتلوا أن ويتمنون  بالشهادة، يدعون  مشفقون، هللا خشية ِمن وهم: قال - القائم أصحاب

  أمامهم الرعُب  يسيُر  ساروا إذا الُحَسين، لثاراَت  يا
َ
 :منها الشعار، بهذا ترتبط أمور  عدة نوبيَّ  ،شهرٍ  مسيرة

 ل هللا تعالى فرجه( املهدي اإلمام رفُع  يكون  ال أنه املعلوم من الشعار، فلسفة  االنتقام ُمنطلق من الشعار لهذا )عجَّ

  املعهود الشخص ي
ً
 الحقة للقيم الثأرو  االنتقام بعنوان الشعار هذا رفُع  سيكون  وإنما البشر، عامة عند عرفا

 .والطغاة الظاملين أنظمة ضيعتها التي

نحرفة، التيارات من العادَل  القصاَص  ذاته في يستبطن الشريف الشعار هذا وأنَّ 
ُ
  شكلت والتي امل

ّ
 خط
ً
  ا

ً
 ُمستمرا

  وَمن األموي  النظام لها أسس التي الظاملين ملناهج
ُ
 اإلمامة ولنظام تعالى هللا لرسالة معاٍد  كخٍط  خلفه يقف

الم( املعصومين األئمة دفع في مباشر بشكل أسهَم  والذي املعصومة،  انعم وال ،فيها هللا رتبهم التي مراتبهم عن )عليهم السَّ

 
ً
  الو  شرعا

ً
ل هللا تعالى فرجه( املهدي اإلمامُ  ُيمارَس  أْن  ِمن عقال الم ينللحس والثأر الدم ولي دور  )عجَّ  من ويقتصَّ  ()عليه السَّ

 .نيالحقيقي قتلته

 الشعاُر  هذا يرمُز  قد الشعار، رمزية  
ُ
الم( الُحسين اإلمام أهداف تحقيق ضرورةإلى  بعنوانه الشريف  )عليه السَّ

 لتحقيقها سعى والتي البشري  والظلم والفساد الشر رموز  على والقضاء العدالة وبسط كاإلصالح املقدسة،

 .الحياة هذه في خالدة طيبة كشجرة الطاهر بدمه وفداها
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 الشعار، داللة  
ً
 من إما واملشروع العادل القصاص هو اللفظي الظاهر بحسب الشريف الشعار هذا داللة أن قطعا

الم( الُحسين اإلمام قتلة نفس ل هللا تعالى فرجه( املهدي اإلمام يد على ذلك أمكَن  إْن  )عليه السَّ  نفس من االنتقام أو ،)عجَّ

نحرف التيار
ُ
الم( الُحسين اإلمام قتل الذي الضال التيار لنفس امتداد هو والذي والفاسد والظالم امل  .)عليه السَّ

 نَتِظرون نحن إيانا ذلك من املقصودُ  كاَن  فإْن  الشعار، هذا لتطبيق العمل كيفية
ُ
 والشرعي العقدي فتكليفنا امل

  الضالة والعقائد املنحرفة الثقافات ومحاربة رفَض  يقتض ي
ً
  رفضا

ً
  علميا

ً
  وعقالنيا

ً
 مالقي توطيد على والعمل وعمليا

 وقت في املقصود كان وإْن  الشعار، هذا عليه ينطبَق  أْن  ممكن ذلك فكل املستطاع، قدر ونشرها الحقة واألفكار

ل هللا تعالى فرجه( املهدي اإلمام ظهور   .الحق الثأر وصاحب الدم ولي فهو إليه موكول  التطبيق فذلك )عجَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام على البكاء جواز املخالفين كتب من باألدلة املقال نبيَّ    االستحباب بل )عليه السَّ
ً
 بفعل تأسيا

 مدرك بن شرحبيل أخبرنا عبيد، بن محمد حدثنا خيثمة، أبو حدثنا: قال مسنده في يعلى أبي عن فنقل املعصوم،

 فنادى صفينإلى  منطلق وهو نينوى  حاذى فلما مطهرته صاحب وكان علي مع سار أنه: أبيه عن نجي بن هللا عبد عن

 هللا صلى النبي على دخلت: قال هللا؟ عبد أبا يا وماذا: قلت الفرات، بشط هللا عبد أبا اصبر هللا عبد أبا اصبر: علي

 قام بل: قال تفيضان؟ عينيك شأن ما أحد؟ أغضبك هللا، نبي يا: قلت: قال تفيضان وعيناه يوم ذات وسلم عليه

: قلت: قال ؟تربته من أشمك أن لك هل: فقال: قال ،الفرات بشط يقتل الحسين أن فحدثني قبل جبريل عندي من

 .فاضتا أن عيني أملك فلم فأعطانيها تراب من قبضة فقبض يده فمد: قال نعم،

 

 بقلم: غير موجود

 وأجاب وأوردها محورية، أسئلة ثالثة على اإلجابة ينبغي أغوارها وسبر عاشوراء عالم في للدخول  ذكر الكاتب أنَّ 

الم( الحسين اإلمام ثورة ذكرى  نحيي ملاذا: األسئلة وكانت ،عليها  اءإحي يعني وماذا الذكرى؟ هذه نحيي وكيف ؟)عليه السَّ

 عاشوراء؟ ذكرى 

 

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام شهادة بعد وقعت التي األحداث بعض املقال ذكر  جاء ما مثل املخالفين، مصادر من )عليه السَّ

ِتل ملافي الحديث: 
ُ
  السماء اسودت الحسين ق

ً
، اسودادا

ً
  الكواكب وظهرت عظيما

ً
 عند الجوزاء رأيت حتى نهارا

 النبالء أعالم سير ،289 الطالب كفاية ،4/339 دمشق تاريخ علقة كأنها بلياليها السماء ومكثت األحمر، التراب وسقط العصر،

 .478-11/476 الحق إحقاق ،9/162 كثير البن القرآن تفسير ،322: املودة ينابيع ،19:املحرقة الصواعق ،283: الخواص تذكرة ،3/210

 

 بقلم: غير موجود

ة تساؤالت من أهمها  :طرح الكاتب عدَّ

 صر ملاذا
ُ
؟ عشر أربعة قبل وقع حدٍث  ذكرى  إحياء على ن

ً
 قرنا

 نفسها؟ والبرامج نفسها، واملجالس نفسها، والقصة نفسها، هي األحداث دامت ما استعادتها على نصر ملاذا 
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  اعتدناها؟ طقوس هي هل هذا؟ كل ملاذا 

 وحاجة ضرورة هي املناسبة هذه أن أو كياننا؟ من ءً جز وأصبحت وجداننا شكلت التي الجياشة العاطفة هي هل 

 حدوثها؟ مرحلة في حاجة كانت كما مرحلة كل وفي اآلن

الم( الحسينوذكر في معرض اإلجابة أن اإلمام   ضرورة هذا وكان ويغيره، الواقع ذاك كل ليهزَّ انطلق  )عليه السَّ

،
ً
  منكم رأى من: يقول  هللا رسول  سمعت إني: األول  نداءه أطلق ولهذا وواجبا

ً
  سلطانا

ً
  جائرا

ً
  هللا لحرام مستحال

ً
 ناكثا

  كان ،فعل أو بقول  يغير فلم والعدوان باإلثم عباده في يعمل لعهده
ً
 .مدخله يدخله أن هللا على حقا

الم( الحسين انطلق لقد  م( هللا لرسول  كسبط موقعه من )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 ومن كإمام، مسؤوليته ومن ،)صل

  ويبايع يرضخ فكيف وحده، هلل عبوديته من تنبع عبوديته كانت كمسلم، عزته موقع
ً
 يحدد لهذا كيزيد؟ شخصا

الم( الحسين  .العبيد إقرار لكم أقر وال الذليل إعطاء بيدي أعطيكم ال وهللا: موقفه )عليه السَّ

  الرؤية، هذه من 
ً
، واليوم أمس واقعنا،إلى  وقياسا

ً
، مستوى  من أكثر على وحاجة ضرورة هي عاشوراء أن نرى  وغدا

الم( البيت أهل أتباع مستوى  :ذلك في مستويات ثالثة ذكرف   املسلمين مستوى ، )عليهم السَّ
ً
 مستوى مذاهبهم،  بكل جميعا

 .املواقف بيع وعدم الثبات قيم الظلم، ورفض والعدالة الحرية قيم بالقيم، املتمثل اإلنسانية

  

 

 
 

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

 األعرجي ضحى العلوية: بقلم

 في الحرية ومفهوم مطلقة، حرة إرادة من تنبع التي اإلسالمية النظرية في الحرية مفهوم بين الفرق  الكاتبة نتبيَّ 

  باتت تلك رغبته أن حين بعد ليكتشف به يرغب ما كل اإلنسان يفعل ألن لإلباحة املساوقة املقابلة النظرية
ً
 مانعا

 
ً
 .الحرة اإلرادة المتالكه حقيقيا

الم( الحسين اإلمام ثورة كانت وملا  تضمن وهاجة شعلة ليبقى اإلسالم مضامين كل لتفعَّ  التي الثورة هي )عليه السَّ

  تجده ما وهذا اإلنسان، في الحرية عنصر على الثورة هذه أكدت فقد األصلح، نظامها لإلنسانية
ً
 إعالن في شاخصا

الم( الحسين الم( فقال يزيد، بيعة رفضه )عليه السَّ  إقرار لكم أقر وال الذليل إعطاء بيدي أعطيكم ال وهللا: )عليه السَّ

 من خروجه بعد معه كان من يخاطب نراه حيث الثورة، في اآلخرين مع تعامله كان الحرية أساس وعلى ،العبيد

  فينا كان من: مكة
ً
  مهجته باذال

ً
 مصبح راحل فإني معنا فليرحل نفسه هللا لقاء على موطنا

ً
ذن ،تعالى هللا شاء إن ا

َ
 وأ

الم( الحسين  إن: فقال العاشر يوم سعد ابن جيش وخاطب عنه، واالنصراف بتركه العاشر ليلة ألصحابه )عليه السَّ

  فكونوا دين لكم يكن لم
ً
 الذي الحر باإلنسان تليق حرة إرادة عن له نصرتهم لتكون  ذلك كل ،دنياكم في أحرارا

 .املتسامي تكوينه من ينطلق

الم( الحسينبأن اإلمام  مقالها الكاتبة وختمت  عن دفاع أو حكم نظام تغيير أجل من ال واستشهدثار  )عليه السَّ

 والضمير العقل هللا وهبه ،متساٍم  كائن اإلنسان أن، وهي الخالدة الحقيقة هذه ليؤكد بل ،غازٍ  جيش دفع أو بلد

 .مطمع أو خوف أو رغبة تقيده فال ،واختياراته قراراته سيد يكون  أن فعليه ،والوجدان

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

 

 الخاقاني كاظم محمد الشيخ: بقلم

م( ذكر الكاتب في بداية املقال قول الرسول 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .النجاة وسفينة الهدى مصباح الحسين إن: )صل

 إذ مشرقة، والشمس النهار في يستخدم ال املصباح أن فيه ريب ال الذي املعلوم الواقعثم أوضح أن من 
ً
 الحديث ا

م( الكريم النبي سنة شمس هي املجيد، الكتاب نور  شمس هي املشرقة الشمس ظلمة، عن يتكلم
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 ،)صل

 معينين أناس بأيدي أعطيت ثم هجرت، التي والسنة للحكام الهدى بتبع املفسر الكتاب موجودة، ليست هذه

 .أمية بني سنة تحت كتبوها

ن م( الرسول  قول  تحليل خالل من الكاتب فبيَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 ُهجر قد لكن موجودان، والسنة القرآن أن )صل

ن  األول،  الذي االنحراف ظلمات في للسير آخر بش يء االستنارة فينبغي األموية، السلطة غطاء تحت الثاني ودّوِ

م( األعظم النبي رحيل بعد األمة هذه نهجته
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 الكثير ألن املصباح، هذا بواسطة للحق املعرفة ، فبعد)صل

  ولعل العراق وكأهل واليمن الحجاز كأهل األمة من
ً
 وباألخص والحق الهداية حسين في يترددون  ال كانوا آخرين قوما

 كيزيد. تافه شاب مقابل في

د أن هذا الحديث الشريف يريد أن يقول:
َّ
 ال التامة الظلمة من الرغم على املصباح هذا نور  شاهد من إن وأك

 الرسول  فرع لذا السفينة، هذه بركوب إال منٍج  علم هو بما العلم يكون  وال معه، كانت فالقلوب املشاهدة تكفيه

م(
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .السفينة هذه ركوب من البد فإذن الظلمة، هذه من للخروج يكفي ال وحده العلم بأن )صل

 

 الخاقاني كاظم محمد الشيخ: بقلم

 واملشكاة الزجاجة تناسب بنتيجة ليخرج الزجاجة من املراد وفي املشكاة من املراد في احتماالت الكاتب ذكر

  املوروث بحسب التكويني األثرإلى  اإلشارة :منها اإلمامة، ونور  )عليه السالم( الحسين نور : أي النور، مع
ً
  عقال

ً
، وجسما

 واإلرشاد.  في التربية عظيم أثر من لألم إلى ما اإلشارة

 

 بقلم: غير موجود

الم( عقيل بن مسلم حياة من محطات ست املقال في ذكر ن )عليه السَّ  أجل من وتفانيه اإلسالم في مكانته تبّيِ

الم( الحسين الم( البيت وأهل )عليه السَّ  بالعبادة املقرون التفقه والشجاعة، الثبات والوثاقة، عتمادمثل: اال ، )عليهم السَّ

الم( الحسين أصحاب بين الشهادة في السبق والورع،  اإلمام أصحاب من قتل من أول  نهإهاشم حيث  وبني )عليه السَّ

الم( الحسين  أول  قبله، وهو جثته سحبت عمن التاريخ ينقل فلم اإلسالم، في جثته سحبت شهيد أول  ، وهو )عليه السَّ

 بعد جثته صلبت من أول  وهو الشام في معاوية بن يزيدإلى  حملوه ثم رأسه قطعوا حيث هاشم، بني من يحمل رأس

 .منهم أسر من وأول  األعداء، بين لوحده هاشم بني من قاتل من أول  قتله، وهو
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 بقلم: غير موجود

الم( عقيل بن مسلم بن عبد هللا موقف في األخبار بعض املقال في ذكر  استشهاده، وكيفية عاشوراء يوم )عليه السَّ

الم( الصادق اإلمام عن الصدوق  الشيخ فروى الم( الباقر أبيه عن )عليه السَّ ال  العابدين زين جده عن )عليه السَّ  ،م()عليه السَّ

الم( الحسين قتال يكره سعد بن عمر أن بلغه ملا زياد بن هللا عبيد أن  في الجوشن ذي بن شمر إليه بعث )عليه السَّ

 املاء بين وحل بكظمه، وخذ علي بن الحسين تمهلن فال هذا كتابي أتاك إذا: فيه كتاب ومعه فارس، آالف أربعة

 .الدار يوم املاء وبين عثمان بين حيل كما وبينه

  أجلنا قد إنا: فنادى مناديه أمر (هللا لعنه) سعد بن عمرإلى  الكتاب وصل فلما
ً
 وليلتهم، يومهم وأصحابه حسينا

الم( الحسين على ذلك فشق الم( الحسين فقام أصحابه، وعلى )عليه السَّ   أصحابه في )عليه السَّ
ً
 ال إني اللهم: فقال خطيبا

  وال بيتي، أهل من أطهر وال أزكى وال أبرَّ  بيت أهل أعرف
ً
 تموأن ترون، قد ما بي نزل  وقد أصحابي، من خير هم أصحابا

، فاتخذوه غشيكم قد الليل وهذا ذمة، عليكم لي وال بيعة، أعناقكم في لي ليست بيعتي، من حّلٍ  في
ً
 في وتفرقوا جمال

 .غيري  طلب عن لذهلوا بي ظفروا ولو يطلبونني، إنما القوم فإن سواده،

 شيخنا خذلنا نحن إن الناس لنا يقول  ماذا هللا، رسول  بن يا: فقال عقيل، بن مسلم بن هللا عبد إليه فقام

 وأ وهللا ال! برمح؟ معه نقاتل ولم بسيف، معه نضرب لم األنبياء، سيد نبينا وابن األعمام سيد وابن وسيدنا وكبيرنا

 وخرجنا علينا، ما قضينا فقد ذلك فعلنا نحن فإذا دمك، دون  ودماءنا نفسك، دون  أنفسنا ونجعل موردك، نرد

 .220ص األمالي لزمنا مما

  

 

 

 

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

الم( حسين امام عزاداری  احکام: عنوان تحت -1  )عليه السَّ

 اکبری  محمود: بقلم

 .الفقهاء من مجموعة عن ومراسيمه بالعزاء املتعلقة األحكام من مجموعة الكاتب ذكر

 عاشورا قیام اهداف: عنوان تحت -2

 حسینى جواد سید: بقلم

الم( الحسين اإلمام نهضة أهداف من مجموعة الكاتب ذكر  األمر، اإلسالمية األمة إصالح، الدين إحياء :مثل ،)عليه السَّ

 .إسالمية حكومة تشكيل، املنكر عن والنهي باملعروف
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 معاصر شعر در عاشورا سیاس ى اندیشه تاب باز: عنوان تحت -3

 محدثى جواد: بقلم

 :منها والتي املعاصر، الشعر في عاشوراء لنهضة السياس ي الفكر لتأثير املقال في النقاط من مجموعة الكاتب ذكر

 .الحسينية القضية خلود، العدالة، الذلة رفض، الحرية

 شیعه سیاس ى فقه در عاشورا بازتاب: عنوان تحت -4

 محدثى جواد: بقلم

الم( الحسين اإلمام ثورة وتأثير اإلمامية علماء عند السياس ي الفقهإلى  الكاتب تعرض   ذلك، على )عليه السَّ
ً
 مقدما

 مر التي املراحل كل في الشيعة كتب في ورد الذي الهدنة مبحث وتناول  ،البحث معالم تبين التي النقاط من مجموعة

 راألم، التهلكة في اإللقاء :مثل تحته، تنضوي  فرعية عناوينإلى  الهدنة بعنوان يتعلق فيما وتعرض اإلمامي، الفقه بها

الم( املعصومين وسيرة وروايات آيات من األدلة ذكر ما جميع في استعرض وقد، املنكر عن والنهي باملعروف  .)عليهم السَّ

الم( حسين امام فردی سیمای بازشناس ى: عنوان تحت -5  ناحیه زیارت در )عليه السَّ

 نژاد اقلیدي علي: بقلم

الم( الحسين لإلمام الشخصية املالمح في الناحية زيارة تناولتها التي املواضيع الكاتب ذكر  ماإلما ، كنسب)عليه السَّ

الم( الحسين الم( الحسين ، واإلمام)عليه السَّ  )عليه الحسين اإلمام حياة على الحاكمة املهد، والخصوصيات في )عليه السَّ

الم( الم( الحسين اإلمام عند الدنيا والعبودية، الصبر، ومعنى املعنوية، ، النزاهةالسَّ  .)عليه السَّ

الم( الحسين اماإلم ألقاب من ورد ما الكاتب ذكر املقال نهاية وفي  .الناحية زيارة في )عليه السَّ

 یزید ولیعهدى ماجراى بررس ى: عنوان تحت -6

 رنجبر محسن: بقلم

 يزيد، البنه بالخالفة اإليصاء خالل من مماته بعد أمية بني حكومة لتثبيت معاوية محاوالت بعض الكاتب ذكر

الم( الحسن اإلمام أمالها التي الصلح شروط بسبب ولكن  مثل اتخاذ عليه الصعب من كان معاوية على )عليه السَّ

 للناس الدنيوية واإلغراءات األموال وتقديم املدينةإلى  والسفر زياد مع املفاوضات خالل من حاول  لذا موقف، هكذا

 .يزيد البنه الخالفة يمهد أن.. و املخالفين قمعو 

 عاشورا گيرى  شکل فضاى از تحلیلى: عنوان تحت -7

 بقلم: غير موجود

ن  من العام الرأي وتضليل الضال التبليغ :وذكر منها عاشوراء، حدوثإلى  أدت التي األسباب املقال في الكاتب بيَّ

 الفلسفة في التحريف، السياسية الظواهر تحليل على القدرة وعدم الكافي، الناس اطالع عدم، أمية بني قبل

 .الجبر فكرة وترسيخ نشر، اإلمامة قضية في لإلسالم السياسية
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الم( حسين امام قیام در بیعتو  الهى تکلیف جایگاه: عنوان تحت -8  )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام استناد املقال ذكر  مفصل، بشكل له الكوفة أهل وبيعة اإللهي، التكليفإلى  ثورته في )عليه السَّ

 أنهىو  باملعروف آمر أريد أن جدي أمة في اإلصالح لطلب إنما خرجت :ومنها كلماته، خالل من ذلك اإلمام بين وقد

والحجى  الفضل وذوى  ملئکم رأي اجتمع قد كتب أنه فإن ،..علي بن أبي طالب أبيو  املنكر وأسير بسيرة جدي عن

 إن في كتبكم أقدم قرأتو رسلكم  به علي قدم ما مثل منكم على
ً
 ...شاء هللا عليكم وشيكا

 عاشورا جریان به نو نگاهی در تأملی: عنوان تحت -9

 بقلم: غير موجود

 مقدمة الكتاب مقدم، ويتضمن جباري  عباس للكاتب عاشورا جريان به نو ىنگاه در ىتأمل كتاب يعرف املوقع

، 12و
ً
 (.PDF) بصيغة األرشيف في متوفر وهو مقاال

الم( حسين نهضت علل: عنوان تحت  -10  )عليه السَّ

 چی شانه کاظم: بقلم

ن الم()عليه  الحسين اإلمام ثورةو  نهضة أسباب الكاتب بيَّ  بني على أمية بني حقد :منها األسباب، بعض ذكرو  السَّ

 (.PDF)األرشيف بصيغة  في كاملة موجودة واملقالة، الرئاسة على للحصول  سفيان أبي تخطيط، و هاشم

 سیاس ى رفتار عرصه در عاشورا هاىعبرتو  هادرس: عنوان تحت  -11

 مزینانی محمدصادق: بقلم

ن الم( الحسين اإلمام وسلوكيات كلمات عرض خالل من العاشورائية والعبر الدروس الكاتب بيَّ ، )عليه السَّ

 بين والجمع هللا، سبيل في والشهادة اإلسالمية، والقيم اإلسالم على والحفاظ والعزة، الظلم، ومكافحة كالعدالة،

 .املنكر عن والنهي باملعروف واألمر واملعنوية، السياسة

الم( حسين امام سخنو  سيره در مردم به خدمتگزاری : عنوان تحت  -12  )عليه السَّ

 نیا پاک الکریم عبد: بقلم

الم( الحسين اإلمام كلمات بعض الكاتب ذكر  :منها للناس، الخدمة تقديم حول  )عليه السَّ

 وا فال عليكم، هللا نعم إليكم من الناس حوائج أن اعلموا
ُّ
 .إلى غيركم فتتحول  النعم تمل

 خدم مسلم أیما  
ً
  عددهم مثل هللا أعطاه املسلمين إال من قوما

ً
 .في الجنة خداما

  ِباملن تمحقه على يدي الخير وال للناس واجر. 

 س من  .كرب الدنيا واآلخرة عنه هللا فرج كربة مؤمن نفَّ

 .عليها املترتبة واآلثار الخدمة، شروطو  آداب بعض ذكر ثم
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الم( حسين امام توسط کوفه چرا: عنوان تحت  -13  شد؟ انتخاب نهایی مقصد عنوان به )عليه السَّ

 جو حق الحجة عبد: بقلم

ن الم( الحسين اإلمام ثورة أسباب املقال بداية في الكاتب بيَّ ن ثم ،)عليه السَّ  يف واالجتماعية السياسية الظروف بيَّ

 ألهل الكوفة أهل محبة :منها وذكر له، أخيرة كمحطة الكوفة اختياره ألسباب تعرَّض ثم ،اليمنو  والشام املدينة

الم( البيت  .الشامإلى  الكوفة من الحكومة انتقال من هموتخوف ،)عليهم السَّ

 سیاس ى سازماندهى محور  عاشورا: عنوان تحت -14

 لطيفي محمود: بقلم

ن  :التالية النقاط تناول  ثم والتولي، الحزب مفهوم املقال بداية في الكاتب بيَّ

 لإلسالم واالجتماعية السياسية البنية في الحزب مكانة. 

 ومعطياته هللا حزب. 

  اإلسالمية الجامعة تبلور و  تشكيل في عاشوراء دور. 

 دوباره مرورى  تحریف، خطرو  عاشورا پیامهاى مطهرى، شهید: عنوان تحت  -15



 پورحسینى مهدی سید: بقلم

 على الحفاظ في العلماء دور  عن تحدث ثم العاشورائية، والعبر الدروس بعض املقال بداية في الكاتب ذكر

 . الدين في والدس الشبهات لرد والتصدي الدين

 تمام نیمه حج: عنوان تحت  -16

 ابراهیمى إبراهیم: بقلم

الم( الحسين اإلمام جاء هل واملؤرخين، العلماء بين املطروح السؤال الكاتب ناقش  الحج ألداء مكةإلى  )عليه السَّ

 أقوالو  آراء بين ثم املفردة؟ العمرة ألداء جاء أو الحجة، ذي من الثامن اليوم في مكة من بخروجه حجه يكمل ولم

 . املوضوع هذا حول  املؤرخينو  العلماء

 مسیحیت به تمایلو  یزید: عنوان تحت  -17

 خرمی جواد: بقلم

  املقال بداية في الكاتب قدم
ً
 مثل:يزيد،  صفات بعض ذكر ثماألوروبية،  الدول  في اإلسالم توسع عن تقريرا

 والفسق الخمر بشربجاهر الت. 

 الرسالة إنكار. 

 العائلية لألسباب املختلفة كالتربية املسيحيةإلى  الرغبة. 

 وغيرها النصارى  من أساتذة عند تلمذته. 
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الم( علی بن حسين: عنوان تحت  -18  نگاه دو در )عليهما السَّ

 درایتى مصطفی: بقلم

ن ن ثم واإلثبات، الثبوت املراد من مقام الكاتب بيَّ  . الطف واقعة حول  (رحمه هللا) الخميني السيد نظر وجهة بيَّ

 جهادو  مبارزه در زنان سیاس ى حضور  عرصه عاشورا: عنوان تحت  -19

 مهوری محمدحسين: بقلم

 :املقال هذا في الكاتب تناوله ما أهم

  املجتمع بناء في املرأة دور. 

 واملسلمين اإلسالم حياة جددت عاشوراء ثورة. 

  املعركة ساحة في الحضور. 

  عاشوراء ثورة بعد املرأة ومسؤولية دور. 

ن ثم  . الحسينية النهضة في املرأة حضور  وتبعات تأثير بيَّ

 نخست قرن  اجتماعى سیاس ى رویدادهاى در عاشورا آفرینى نقش: عنوان تحت  -20

 ثواقب جهانبخش: بقلم

 لثورة واملعنوية النفسية التأثيرات بعض واالجتماعي، وذكر السياس ي الواقع على عاشوراء تأثير الكاتب تناول 

الم( الحسين اإلمام  اليأس، ثمو  الذلو  بالظلم القبول  عدم املجتمع، في العالي والخلق النفس، على كالتغلب، )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام لثورة واالجتماعية السياسية التأثيرات بعض ذكر كثورة  عديدة، ثورات أنتجت التي )عليه السَّ

ن ثماملختار وغيرها،  وثورة التوابين، الم()عليه  السجاد اإلمام دور  بيَّ الم( زينب والسيدة السَّ  النهضة استمرار في )عليها السَّ

 . املجتمع في الحسينية

 عاشورا حماسه با عاطفى همراهى: عنوان تحت  -21

 ای قمشه زواره گلی غالمرضا: بقلم

الم( باألئمة التأس ي جنبة الكاتب تناول   العلماء وكلمات مقوالت بعض خالل من بين ثم النفس، لتزكية )عليهم السَّ

الم( األئمة على والبكاء العزاء مجالس دور   .الباطل ضد والثورة الظلم أمام والصمود النفس تزكية في )عليهم السَّ

 آفتاب جرعه یک: عنوان تحت  -22

 

 بقلم: غير موجود 

الم( الحسين اإلمامبين و  بينه والرابطة العالقةو  محرم شهر حول  املقال  الروايات بعض الكاتب فذكر وكربالء، )عليه السَّ

م( هللا رسول  عن الواردة
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( واألئمة )صل الم( الحسين اإلمام حول  )عليهم السَّ عدة  تناول  ثم وشهادته، )عليه السَّ

 .العزاء مجالس أضرار العزاء، خالل من والنهوض التوسعة الحرام، محرم شهر وعظمة مواضيع، كحرمة
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 قدرت ی فلسفه به نگاهیو  عاشورا نهضت از شناختى جامعه تحلیلی: عنوان تحت  -23

 نوایی اکبر علی: بقلم

 متعدد الكاتب يذكر
ً
 :منها لوقوع حادثة عاشوراء، ةأسبابا

 والذلة العزة حدود بين الناس خلط بسبب العزة معنى تبيين. 

 الحاكمة السلطة نزاهة عدم تبيين، الباطل من الحق تبيين. 

 القدوةو  التأس ي مفهوم في الحاصل التغيير تبيين. 

الم( حسين امام قرآنى سيره بر آمدى در: عنوان تحت  -24  )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام نهجو  سلوك في القرآن تأثير الكاتب تناول  العملي،  سلوكه خالل من ذلك وعرض ،)عليه السَّ

 وإخالصه هلل عزَّ وجل، بالقرآن، وتعلقه عن عالقته كانت عبارة املوضوع هذا حول  ذكرها التي النقاط وأهم

 الحق، وقوله والذل، الظلم أمام وصموده وصبره، املنكر، عن ونهيه باملعروف وأمره وتضحيته وإيثاره، وأخالقه،

 .وغيرها وعبادته، هللا، على وتوكله

 پیامدهاو  ها پیام عاشورا، نهضت: عنوان تحت  -25

 محمدی إبراهیم محمد: بقلم

ن  والتضحية الحسينية، والشجاعة الرسائل فكالغيرة عاشوراء، أما من املكتسبة املعطياتو  الرسائل الكاتب بيَّ

 والقيم الحسيني، واإلخالص الحسيني، واإلصالح الحسيني، والطف الحسينية، واملوعظة والصبر، وااليثار،

 :املعطيات فهي الحسينية، وأما

  الم( الحسين اإلمام  .اإلسالم وإحياء )عليه السَّ

 ال  الحسين اإلمام  .األموية السلطة وسقوط م()عليه السَّ

 الم( الحسين اإلمام  .واإلصالحات )عليه السَّ

 الم( الحسين اإلمام  . الدموية الثوراتو  )عليه السَّ

 دینى متعالی های نگرش پدیداری  در کربال ی حماسه شناختى روان مبانی نقش: عنوان تحت  -26

 نوایی اکبر علی: إشراف -افروز  غالمعلی: بقلم

 عن بحث ثم واالجتماعية، النفسية الناحية من عاشوراءإلى  ننظر أن علينا إن: املقال بداية في الكاتب قال

الم( الحسين اإلمام هو والنجاة للفالح لنا قدوة نجعله شخص أفضل أن ذكرو  والنجاة، الفالح  .وأصحابه )عليه السَّ
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الم( حسين امام نهضت: عنوان تحت  -27  منکر از نهىو  معروف به امر منظر از )عليه السَّ

 امینى عبدهللا: ترجمة -نجف  آل عبدالکریم: بقلم

الم()عليه  الحسين اإلمام لثورة الرئيس الهدف أن الكاتب بين  وناقش املنكر، عن والنهي باملعروف األمر هو السَّ

 نإ حيث الفقهية، الناحية من املنكر عن والنهي باملعروف األمر وجوب في الضرر  عدمو  التأثير شرطية احتمال

الم( الحسين اإلمام ثورة في يتوفر لم كليهما  املنكر؟ عن والنهي باملعروف واألمر بالثورة قام فلماذا ،)عليه السَّ

 عاشورا نهضت جاودانگىو  پایدارى  عوامل: عنوان تحت  -28

 نصرآبادی باقی علی: بقلم

ن  عرفانية، أخالقية، تاريخية، اعتقادية،: ومنها عاشوراء، لثورة والخلود الثبات وعلل أسباب الكاتب بيَّ

 .تفصيلي بشكل األسباب هذه كل الكاتب تناول  سياسية، وقد

 عاشورا نهضت در شناختى انسان جستارهای: عنوان تحت  -29

 نوایی اکبر علی عليزاده، بیوك: بقلم

ة نقاط، منها: في الكاتب تناول   املقال عدَّ

 الزمان. فوق  حدث عاشوراء 

 عاشوراء. ثورة خالل من اإلنسان هداية 

 الخوف على والغلبة والعزيمة الحركة. 

الم( الحسين اإلمام لنا بينها التي اإلنسانية املعرفة مباني أهم تناول  ثم  :منها ،)عليه السَّ

 املعرفية. املفاهيم انتقال 

 الم( الحسين اإلمام يأس عدم  .)عليه السَّ

 املجتمعإلى  الوعي انتقال. 

الم( الشهداء سيد خونين قیام گيرى  شکل مراحل: عنوان تحت  -30  )عليه السَّ

 نیا سبحانى تقي محمد: بقلم

 . املسلحة الثورة، العامة والتوجيهات اإلرشادات، ليزيد املخالفة إعالم :نقاط ثالث في املرحلة هذه الكاتب بين

 اول  قسمت -عصار أ تمام برای دانشگاهی کربال،: عنوان تحت  -31

 خنیفر حسين: بقلم

الم( الحسين اإلمام من املكتسبة والدروس الطف، واقعة حقائق بين الكاتب   باعتباره )عليه السَّ
ً
 معلما

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

 آن دستاوردهاىو  عاشورا حماسه تربيتى -اخالقى  بعد: عنوان تحت -1

 بقلم: غير موجود

 :وهي عاشوراء، مللحمة التربويةو  األخالقية املكتسبات الكاتب ذكر

 الم( الحسين اإلمام  .للمؤمنين قدوة )عليه السَّ

 بالدنيا والزهد باهلل التعلق . 

 والنصيحة املوعظة. 

 الثورة روحية . 

  اإلسالمية األخالق تبلور. 

 الباطل من الحق تشخيص. 

 البناءة الشعارات تعليم. 

 عاشوراو  قرآن با پیوند: عنوان تحت -2

 بقلم: غير موجود

ن  :نقاط أربع في وعاشوراء القرآن بين العالقة املقال بيَّ

 العلمية العالقة . 

 الفنية العالقة . 

 التبرك عالقة . 

 العملية العالقة. 

الم( زینب عاشورایی شخصیت از زدایی تحریف: عنوان تحت -3  )عليها السَّ

 مزینانى محمدصادق: بقلم

الم( زينب السيدة شخصية على الواردة الشبهات عن لإلجابة معقود املقال  ، نحو:)عليها السَّ

 زياد؟ ابن قصر في جيبها شقت هل 

 باملحمل؟ رأسها ضربت هل 
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 هشدارهاو  ها فرصت -کودکان و  محرم: عنوان تحت -4

 اخوی  إبراهیم: بقلم

 :الرواديدو  للخطباء التوصيات بعض الكاتب ذكر

 املحاضرة في اإلطالة عدم. 

 يؤثر مما تفصيلي بشكل القاسية املشاهد تبيين عدم  
ً
 . الحاضرين من األطفال نفسية على سلبا

 2 - 1 سلحشور  افسر: عنوان تحت -5

 بقلم: غير موجود

  وتناول  املختار، ثورة في األشتر إبراهيم وحياة مواقف تناول  قسمين في يقع املقال
ً
 التراجم أصحاب أقوال أيضا

 .عام لكبش إبراهيم بشأن يتعلق مما ذلك وغير فيه

  ىگزار

 
 

 

 

 .وغيرها الصور، واملراكز، الحوزات مقاالت، والثقافية، والعلمية الحوزوية األخبار: املوقع محتوى 

 جوان نسل بالندگی عامل ترین حیاتی عاشورا تفکر: عنوان تحت

 بقلم: غير موجود

 :مثل املؤمن، والشباب األجيال منها يستفيد أن يمكن التي كربالء في املواقف بعضإلى  املقال صاحب تعرَّض

 واإلباء العزة. 

 الم( الحسين اإلمام عند املبدأ على الثبات  .)عليه السَّ

 وال للقومية وال للنفس ال تعالى هلل والثأر الهدف سمو منها وذكر الحسينية الثورة معطياتإلى  أشار ثم ومن

 .للسلطة

  وأشار
ً
الم( الحسين لإلمام الثورية الرسائل أهمإلى  أيضا  منها: ،)عليه السَّ

 العبودية وترك الحرية. 

 عز في املوت. 

 الصبر. 

 الصدق. 

 الُعلى طلب. 

 
ً
 تحصل التي التظاهرات فإن البشري، العالم كل لتشمل واتساعها الحسينية املفاهيم شموليةإلى أشار  وأخيرا

 .حسينية جذور  لها االستكبار على واالعتراضات
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  گزارى

 

 

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

 است حسینى معارف جامع منشور  عرفه دعای: عنوان تحت -1

 بقلم: غير موجود

ن  :ومنها عرفة، دعاء من تستفاد التي األمور  من مجموعة املقال بيَّ

 عرفة دعاء في واملعارف العلومإلى  االلتفات ضرورة. 

 له والشكر له والخضوع تعالى هللا معرفة على يشتمل عرفة دعاء إن. 

 هلل القرب مراتب أعلى تتحقق الدعاء وبهذا تعالى ورحمته، هللا لطف طلب على الدعاء يشتمل. 

 الم( املعصومين باألئمة اإلنسان يربط عرفة دعاء إن الم( الحسين اإلمام سيما وال )عليهم السَّ  .)عليه السَّ

 الم( الحسين اإلمام إن  .النجاة وسفينة الهداية مصباح فإنه اإلسالمي املجتمع هو يعتبر )عليه السَّ

 الحسيني اإلسالمي للمجتمع واملعنوي  الروحي التغيير في كبير دور  له عرفة دعاء مضامينإلى  االلتفات. 

 چيست؟ عاشوراو  تاسوعا لغوی  معنای: عنوان تحت -2

 موجودبقلم: غير 

 .وعاشوراء لتاسوعاء اللغوي  املعنى فيها بين مقدمة الكاتب ذكر

 نزل  حيث املحرم، أيام في وقعت التي كربالء حادثةإلى  ترجعان أنهما وذكر الكلمتين هاتين تاريخإلى  تعرض ثم

الم( الحسين  والعاشر التاسع اليوم وأن شهادته، يوم هو الذي منه العاشر حتى املحرم من الثاني اليوم في )عليه السَّ

 .كربالء حادثة فيها وقعت التي األيام أبرز  هما

  عاشوراء يعتبرون اللغويين أكثر أن وذكر عاشوراء، كلمة معنى في اللغويين كلماتإلى  تعرَّض ثم
ً
 اسما

 
ً
  يكن ولم إسالميا

ً
 حادثة وقوع بعد الناس عند عاشوراء يوم اليوم هذا عرف وإنما الجاهلية، زمن في معروفا

 .عاشوراء

 عاشوراء. يوم بشأن اإلسالمية الفرق  آراءإلى  الكاتب كما تعرَّض

الم( البيت أهل أن وذكر  فعندهم السنة أهل بعض وأما وحزن، مصيبة يوم اليوم هذا يعدون  وشيعتهم )عليهم السَّ

 .خاصة أعمال وله مبارك يوم اليوم هذا
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 .وغيرها تعزية، صور، شعر، املقاالت، األخبار،: املوقع محتوى 

 شودمی تأليف نو محتوای بدون  و تقلید با عاشورایی آثار برخی :تحت عنوان: حسینى -1

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين حول  تكتب التي الكتب بشأن الحسيني القاسم أبو السيد حديث املقال نقل  أن ذكر فقد ،)عليه السَّ

 هذا في املحققين إعداد يجب القيمة الكتب على الحصول  وألجل وتجديد، ابتكار فيها وليس تقليدية الكتب أكثر

 .املجال

 على اشتمالها فيها اإليجابية الجنبة أما وسلبيات، إيجابيات على مشتملة املوجودة الحسينية الكتب أن وأكد

الم( الحسين باإلمام املتعلقة العاطفية املسائل  املسائل في عمق وجود فعدم السلبية الجنبة وأما ،)عليه السَّ

 إعداد من البد - الحسينية املطالب في والعمق االبتكار وجود عدم وهو -النقص  هذا سد ألجل: وقال، املطروحة

 .املجال هذا في محققين

 الحسينية القضية ربط كيفية في االهتمام فينبغي الحاضر بالعصر عاشوراء ثقافة ربط ضرورة على كما أكد

 مناسبات إنشاء هي للمحققين الطريق تمهد التي السبل من أن واعتبر، منها والعبر الدروس وأخذ الحاضر بالعصر

 النتخاب دورة أول  أقيمت وقد السنة، في عاشورائي كتاب أفضلقبيل  من املجال، هذا في والتحقيق للكتابة

  عشرين انتخاب تم وقد الحالية، السنة في اإليراني مهر شهر من السابع بتاريخ املضمار هذا في كتاب أفضل
ً
 كتابا

 .الحسينية باملسائل يرتبط

الم( حسين امام: عنوان تحت -2  بازدارنده های جریانو  )عليه السَّ

 جواد محمد طبس ى زنجانی: بقلم

ن   كمقدمة الكاتب بيَّ
ً
 وامتناع ليزيد املسلمين من البيعة وأخذ معاوية موت بعد التاريخية األحداث من جانبا

الم( الحسين الم( الحسين اإلمام وعزم السبب ذكر مع ذلك من )عليه السَّ  تناول  هنا ومن املدينة، مغادرة على )عليه السَّ

  :منها الشأن هذا في مواضيع عدة الكاتب

الم( الحسين نصحوا الذين هم من  الوقت ذلك في )عليه السَّ

 عددهم؟ كان كم 

 الناصحين أهداف 

 الم( الحسين اإلمام أجوبة  .لهم )عليه السَّ
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  يک 

 

 

 

 .وغيرها ،1394 محرم فيديو، ترفيه، رياضة، وفن، ثقافة األخبار،: املوقع محتوى 

 نداشت؟ حضور  عاشورا واقعه در چرا اشتر ابراهيم: عنوان تحت -1

 بقلم: غير موجود

 في مزاحم بن نصر فكتب عاشوراء، يوم في حضوره وعدم األشتر إبراهيم حول  سؤال على اإلجابة املقال نبيَّ 

، يصبح امَّ ـل وهو صفين معركة في بطولية مواقف له كان إبراهيم أن صفين وقعة كتابه
ً
 توجد ال أنه وأضاف شابا

  كان أنه ويحتمل الثقفي، املختار حركة ظهور إلى  إبراهيم حياة عن معلومات لدينا
ً
 الحسين نهضة وقت في مسجونا

الم( الم( الحسين مع املشاركة من منعه آخر عذر لديه أو ،)عليه السَّ  .يزيد ضد الحرب في )عليه السَّ

 الشيعة من كان وأنه بشخصيته، التعريف في والعامة الخاصة من العلماء كلمات بعض املقال في وذكر

الم( البيت أهل عن املدافعين الم( للحسين بالثأر الطلب في اشتركوا الذين ومن )عليهم السَّ  .)عليه السَّ

الم( حسين امام: عنوان تحت -2  رفتند؟ کربال به چگونه )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام ذهاب كيفية حول  سؤال على اإلجابة املقال نبيَّ  ، الكوفةإلى  توجهه وعدم كربالء،إلى  )عليه السَّ

 قبل من املأمور  الرياحي الحر جيش اعتراض املقرر  من كان - والكوفة مكة بين الطريق في - شراف منطقة فيحيث 

الم( الحسين وإحضار الحسيني الركب زياد بن هللا عبيد   اختار الحر لكن الكوفة،إلى  )عليه السَّ
ً
 ركب ملواكبة آخر مسيرا

الم( الحسين  الحر التقى وملا ،الكوفة من بالقريبة ليست مسافة بعد على جبل وهو حسم ذو يسمى فيه )عليه السَّ

الم( بالحسين الم( الحسين اإلمام الحر ترك القضية عن وأخبره )عليه السَّ إلى  الوصول  وبين بينه حال ولكنه )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام فاتجه الكوفة  .فيها ونزل  نينوى إلى  )عليه السَّ

الم( حسين امام آيا: عنوان تحت -3  برداشتم؟ شما از را خود بيعت من که فرمود کربال در )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم(قول اإلمام الحسين  بيان مقام في املقال  من العاشر ليلة خطبته ضمن في بيعتي من ّلٍ ِح  في أنتم :)عليه السَّ

الم( الحسين أصحاب عن الجهاد تكليف رفع تعنيهل  محرم  بيته؟ وأهل )عليه السَّ

 ،أمور  عدة استفادة ويمكن ألصحابه، آخر اختبار البيعة لح في ترخيص من فيها بما الخطبة أن الكاتب اعتبرو 

  املسلمين من فرد كل إن :منها
َّ
 الحسين نهضة، دونه واملوت عنه الدفاع وظيفته تكون  زمانه إمام مظلومية على لعاط

الم(  أصحاب وظيفة تكون  أن البد فلذا ،بالجهاد إال الظروف تلك في ليتم يكن ولم الدين إحياء ألجل كانت )عليه السَّ

الم( الحسين   ال وأن كذلك، )عليه السَّ
َّ
 .منهم ذلك طلب وإن نصره عن وايتخل
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الم( حسين امام آيا: عنوان تحت -4 الم()عليه  اصغر علي به فرموده )عليه السَّ   كنيد؟ رحم السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( للحسين تنسب مقولةإلى  وتعرض الرضيع، هللا عبد استشهاد حادثة قصة املقال بين  هذا في )عليه السَّ

  القول  هذا وصار ،الصغير الطفل هذا ارحموا للطفل املاء طلب عندما وهي املجال
ً
 كيف أنه للكالم محال

الم( الحسين يطلب  وأجيب عنه بما يلي: الضعف؟ منها يستشف قد التي الصورة بهذه املاء )عليه السَّ

 
ا
 .للمفيد اإلرشاد مثل واملعتبرة القديمة الكتب في الخبر هذا ملثل وجود ال :أوال

 
ا
الم()عليه  الحسين وأن الحادثة هذه وقوع فرضنا لو :ثانيا  أن يريد فهو الصورة، بهذه لرضيعه املاء طلب السَّ

 في االختالف ولكن وقوعه، في البت بعد الرضيع استشهاد كيفيةإلى  املقال ضتعرَّ ثم ، األعداء على الحجة يتمَّ 

 .كيفيته

الم( حسين امام آیا: عنوان تحت -5  داشتند؟ را کربال از بازگشت قصد )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين ركب طريق الحر اعترض عندما أنه املقال نبيَّ   دعوة حول  الحديث معه ودار الكوفة نحو )عليه السَّ

الم( للحسين الكوفة أهل  قال مسلم مقتل في جرى  وما البيعة نكثوا ذلك وبعد أمية بني حكم من لتخليصهم )عليه السَّ

الم( الحسين  .البالذري  مثل التاريخية، املصادر في جاء ما ويؤيده، أتيت حيث من رجعأ: )عليه السَّ

الم( الحسين أن هي فالنتيجة إلى  تهاضطرَّ  الحكومة ولكن الكوفة أهل من البيعة نكث بعد الرجوع طلب )عليه السَّ

)عليه  الحسين ترك يعني ال الرجوع طلب أن وأضاف، ليزيد البيعة قبول  عدم بعد قتلته وبعدها كربالءإلى  املسير

الم(  .آنذاك األمة به تمر كانت الذي الخطير الوضع تجاه تكليفه السَّ

الم( حسين امام آيا: عنوان تحت -6  داشتند؟ رقيه نام به دختری  )عليه السَّ

 موجودبقلم: غير 

الم( الحسين اإلمام أوالد تعداد في رقية اسم املعتبرة املصادر في يرد لم أنه املقال نبيَّ   نتب وجود لكن ،)عليه السَّ

الم( للحسين  البنت قصة ذكر حيث للطبري  بهائي كامل كتاب مثل الشيعة مصادر في جاء سنوات أربع عمرها )عليه السَّ

 :ومنها الخارجية، املوضوعات في االختالف أسباب وذكر، ذلك وغير واألسر الشام خربة في وموتها

:
ا
 من كذلك وضبطها الحوادث بتسجيل االهتمام وعدم نادرة، الكتابة كانت بالخصوص اإلسالم صدر في أوال

 .املعلومات من كثير لضياع دعت التي األمور 

:
ا
 املصادر من كثير ضاعت واملحققين العلماء تجاه األمويين الحكام قبل من القاسية الحمالت أثر على ثانيا

الم( للحسين بنت وجود على شواهد عدة الكاتب وذكر، للتاريخ األصلية  الحسين اإلمام خطابك االسم، بهذا )عليه السَّ

الم(  ..رباب يا أنتو  ،فاطمة يا أنتو  ،رقية يا أنتو  ،زينب يا أنتو  ،کلثوم أم يا أختاه يا: رقية ومنهن لعياله )عليه السَّ

 .141و 140 ص طاووس ابن السيد اللهوف،
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الم( حسين امام آيا: عنوان تحت -7  کردند؟ قيام منکر از نهىو  معروف به امر برای فقط )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين نهضة فلسفة في متعددة نظريات وجود املقال نبيَّ   لألمر، اإلسالمية الحكومة لتشكيل :منها ،)عليه السَّ

م( محمد أمة في اإلصالح لطلب، املنكر عن والنهي باملعروف
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 . ذلك وغير ،)صل

الم( حسين امام درباره که هست ای آیه قرآن در آیا: عنوان تحت -8  باشد؟ شده تفسير )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام في رةاملفسَّ  اآليات من مجموعة املقال في ذكر  ،غيره مع ومنها بالخصوص، فيه منها ،)عليه السَّ

 كقوله تعالى: 
ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ط
ُ ْ
ْفُس امل ُتَها النَّ يَّ

َ
ْرِضيَّ  َيا أ  مَّ

ً
ِك َراِضَية ى َرّبِ

َ
 اْرِجِعي ِإل

ً
 ،املباهلة آية، وك28-27 :الفجر  ة

 .التطهير آيةو 

 شد؟ برده کربال به شام به بردن از بعد کربال شهدای سرهمه آيا: عنوان تحت -9

 بقلم: غير موجود

  هناك أن املقال ذكر
ً
)عليه  الشهداء سيد رأس دفن املؤكد ولكن الطاهرة، الرؤوس دفن مكان في مختلفة أقواال

الم(  :وهي دمشق، في الصغير الباب مقبرة في دفنت قد الرؤوس من ثالثة أن األمين السيد عن ونقل كربالء، في السَّ

الم( العباس رأس الم( األكبر علي رأس، )عليه السَّ  .)رضوان هللا عليه( مظاهر بن حبيب رأس، )عليه السَّ

الم( قاسم حضرت عروس ى آيا: عنوان تحت -10  دارد؟ صحت كربال در )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم()عليه  الحسن بن القاسم زواج قصة أن املقال نبيَّ  الم( الحسين اإلمام بنات إحدى من السَّ  فيلم تذكر  )عليه السَّ

 صحيحة. غير القصة اعتبروا عاشوراء لقضية املحللين أكثر وأن األولية، التاريخ كتب

ف سندها حيث املجلس ي والعالمة القمي املحدث من كل   القصة نفى وقد  يعود القصة هذه منشأ أن وذكر ،ضعَّ

 .الشهداء روضة كتابه في الكاشفي نقلها وكذلك املراثي، منتخب كتابه في نقلها من أول  فهو ،للطريحي

 دارد؟ ارزش ى واقعی غير های روضه بر گریه آیا: عنوان تحت -11

 بقلم: غير موجود

 أجل من واقعية غير بصورة عاشوراء في واألحداث للوقائع الخطباء نقل طريقة من فهتأسُّ  عن الكاتب رعبَّ 

الم( البيت أهل عن نقلت كثيرة روايات توجد أنه وذكر الحاضرين، عند والتأثر الحزن  من حالة إيجاد  في )عليهم السَّ

الم( الحسين مصيبة على الباكي يناله الذي العظيم الثواب  .)عليه السَّ
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الم( الشهدا سيد حضرت های توقفگاهو  مسير آيا: عنوان تحت -12  است؟ موجود )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام فيها توقف التي املنازل  املقال نبيَّ   مع املقدسة كربالءإلى  املكرمة مكة من طريقه في )عليه السَّ

 .فيها حدثت التي األمور  ذكر

الم( الشهدا سید خون  منتقم آیا: عنوان تحت -13 ل هللا تعالى فرجه( زمان امام )عليه السَّ  هست؟ )عجَّ

 بقلم: غير موجود

ل هللا تعالى فرجه( الحجة اإلمام أن املقال نبيَّ  الم( الحسين بثأر والطالب املنتقم هو )عجَّ  ممن ذلك ويكون  ،)عليه السَّ

الم( الحسين ظلم الم( اإلمام ظهور  عصر في الحاضر منهم سواء )عليه السَّ )عليه  الحسين على جرى  بما لرضاهم )عليه السَّ

الم(  .الرجعة عقيدة حسب هللا بقدرة الدنيا عالمإلى  يرجعون  الذين من أو ،السَّ

الم( حسين امام کشيدن نوره موضوع آيا: عنوان تحت -14  دارد؟ صحت عاشورا شب در )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين قبل من النورة استعمال أن الكاتب رذك  الكتب في تنقل لم محرم من العاشر ليلة )عليه السَّ

 .املعتبرة

 گرفت؟ را کربال شهدای قاتالن از کامل انتقام مختار آیا: عنوان تحت -15

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام قتلة من األصلي املنتقم أن الكاتب ذكر ل هللا تعالى فرج الحجة اإلمام هو إنما )عليه السَّ  ،ه()عجَّ

الم( الحسين اإلمام قتلة من واملقصود ل هللا تعالى فرجه( الحجة زمن في )عليه السَّ  .بذلك رضوا نالذي قتلته أبناء هم )عجَّ

الم( الحسين اإلمام ثورة بعد املختار صنعه ما وأما  اإلمام انتقام عن يختلف وهو أولي انتقام فهو )عليه السَّ

ل هللا تعالى فرجه( الحجة الم( الحسين اإلمام قتلة من املختار انتقام وأن ،)عجَّ  يف جرائم من فعلوه ملا بالنسبة )عليه السَّ

  قليل ش يء كربالء
ً
 . جدا

الم( حسين امام یاران آیا: عنوان تحت -16  بودند؟ شده انتخاب ذر عالم در )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

  من الذر عالم وجود أنإلى  الكاتب أشار
َّ
 لىع امليثاق أخذ قد تعالى هللا وأن الكريم، القرآن عليه دل وقد مات،املسل

 .اإلنسان في تعالى هللا أودعها التي الفطرة هي واملقصود الذر، عالم في واإلمامة والنبوة الوحدانية بشهادة الناس

 وكربالء شاء، أيهما اختيار في مختار واإلنسان الشر وقوى  الخير قوى  فطرته في يحمل اإلنسان أن الكاتب ذكر ثم

 هواه اتبع من ومنهم السعادة على وحصل عقله اتبع من فمنهم الشر أو الخير إما اإلنسان مصير لتحديد بارز  نموذج

الم( الحسين اإلمام أن على تدل روايات هناك أنإلى  الكاتب وتعرض، وتردى  الذر، عالم في أصحابه اختار قد )عليه السَّ

 . إليها االستناد يمكن ال الفطرة عالم عن عبارة هو العالم هذا أن من املفسرون ذكره ما على بناءً 
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الم( حسين امام قيام آیا: عنوان تحت -17  بود؟ يزيد حکومت ضد بر شورش )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

؟ الحاكم إطاعة يجب هل :سؤالال عن اإلجابةإلى الكاتب  تعرض
ً
  مطلقا

 :متعددة ونظريات خالف املسألة هذه في أنه وذكر

 تعالى هللا على خرج فقد الحكم على يخرج إنسان وكل تعالى، هللا إذنإلى  مشروعيته في يستند الحاكم إن . 

 حنيفة أبو منهم السلطان، على الخروج جوازقالوا ب السنة أهل بعض. 

 الظالم الحاكم على الخروج بحرمة قالوا - الحنابلة - السنة أهل بعض. 

 الم( اإلمام غيبة في دولة كل وأن جائرة دولة تعد املعصوم زمن في دولة كل أن ، وهيالشيعة نظرية  ليست )عليه السَّ

 . جور  دولة تعد الفقيه ولي إمرة تحت

 الحاكم على الخروج يجوز : االعتيادية الحالة في الجائر الحاكم. 

 أكبر بمشكلة الوقوع عدم ألجل عنه النظر غض يجب: طراريةضاال  الحالة في الجائر الحاكم . 

الم( الحسين اإلمام لثورة الغزالي فمخالفة   الجائر الحاكم على الخروج يحرم أنه أساس على مبنية )عليه السَّ
ً
 .مطلقا

م( هللا رسول  حريم سر از را روسری  سعد عمر سپاه آیا: عنوان تحت -18
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 كشيدند؟ )صل

 بقلم: غير موجود

الم( البيت أهل عن الحجاب رفع توثيقإلى  املقال هذا يتعرض  يؤيد ما ونقل سعد ابن جيش قبل من )عليهم السَّ

 ابن السيدو  الجوزي، ابنو  الصدوق،و  سعد، بن محمدو  نما، ابنو  لخوارزمي،كا مؤرخين عدة من الحقيقة هذه

 . كثير ابنو  املفيد، الشيخو  طاووس،

الم( حسين امام شيعيان خود آیا: عنوان تحت -19  رساندند؟ شهادت به را )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

 تيار  هناك أنإلى  املقال هذا في الكاتب أشار
ً
 معادي ا

ً
 اماإلم قتل جريمة مسؤولية إلقاء وسيلة بكل يحاول  للشيعة ا

الم( الحسين الم( الحسين اإلمام دعوا الذين الشيعة عاتق على )عليه السَّ  وهم قتلوه وهم دعوه فهم وكاتبوه )عليه السَّ

 :مختصرة بصورة إليها نشير ذلك، على التأريخية الشواهد وساق، عليه يبكون 

 الم( الحسين اإلمام بقتل الكوفة شيعة الزبير بن هللا عبد اتهام  .)عليه السَّ

 العربي ابن ومنهم الشيعةإلى  التهمة هذه يوجهون  حيث والوهابية السلفية علماء . 

 :ذلك خالف على تدل التي التأريخية الشواهد خالل من الوقحة التهمة هذه على بالرد قام ثم

 الم( عقيل بن مسلم ضد وقف من أن علىالتأريخية  الشواهد تدل الم( الحسين اإلمام وقتل )عليه السَّ  كانوا )عليه السَّ

 . العثماني الحزب من

  الم( الحسين اإلمام شيعة من جيوش زياد ابن يرسل أن املنطق منليس  هذه تلتحق بأال يضمن من إذ )عليه السَّ

الم( الحسين باإلمام الجيوش  .زياد بن هللا عبيد ضد )عليه السَّ
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 الم( الحسين لإلمام صريحة عبارة هناك  .سفيان أبي آل شيعة يا: قال حيث شيعة ليسوا الجيش بأن )عليه السَّ

 الم()عليه  الحسين اإلمام منع   قتل عثمان ألن العثمانيين سياسية مع ينسجم كان املاء من السَّ
ً
 . عطشانا

 القين بن زهير مع محاورته في عثماني بأنه عزرة اعتراف . 

 الم( الحسين اإلمام مع املخاطبة أسلوب  منه الشيعة، من يكن ولم أموي  الجيش أن على بوضوح يدل )عليه السَّ

 ...الكذاب بنا كذاب يا حسين يا: األنصاري  قرظة بن علي قول 

 والشيعي العثماني سياسيين مذهبين بين االختالف على تدل معقل بن يزيد وبين خضير بن برير بين املباهلة . 

 آمدند؟ بيرون ها خيمه از برهنه سر با عاشورا روز در حرم بانوان آیا: عنوان تحت -20

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام شهادة بعد النساء أنيتعرض املقال إلى املقصود من  ، وأن الشعور  ناشرات خرجن )عليه السَّ

 :زمانين في وقوعها املمكن من القضية هذه

الم( الحسين اإلمام شهادة عند األول:  الشعور  كاشفات خرجن النساء أن التأريخية املصادر تذكر ولم، )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام شهادة عند  العسكر، مقابل وليس الخيام وراء أو الخيام في ذلك فعلن أنُهن ذكرت بل ،)عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام فرس رجع حينما وذلك   )عليه السَّ
ً
 . منه خاليا

الم( الحسين اإلمام شهادة بعد الثاني:  اإلرشاد في املفيد الشيخ ذكر، فاملخيم على األعداء هجوم وبعد )عليه السَّ

 .وقناعُهن ثيابُهن النساء سلبوا األعداء أن

 .سعد بن عمر جيش فعله قد العمل هذا أن الثابت هو وما باختيارهن، شعورهن عن يكشفن لم النساء أن النتيجة

الم( حسين امام آیا: عنوان تحت -21  شد؟ جاری  آبو  زد محلی به را خود پای کربال در )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

 :أساسيين سؤالينإلى  املقال ضيتعرَّ 

الم( الحسين اإلمام أن هل األول:  األصحاب؟ وشرب املاء فخرج مكان على رجله وضع )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام ذلك يفعل لم فلماذا غيبية بقوة املاء إخراج يتمكن كان إذا الثاني:  عياله كان حينما )عليه السَّ

 كتأريخ املصادر بعض هناك ولكن ذلك، على التأريخ في نعثر لمعلى السؤال األول:  الجوابوكان  العطش؟ من يتضورون 

الم( الحسين اإلمام أنإلى  تشير أعثم ابن   حفر )عليه السَّ
ً
 السؤال الثاني في عدة نقاط:والجواب على ، الخيمة أمام بئرا

 الم( الحسين اإلمام أن شك ال  لكن واحدة، بحركة األرض من املاء يخرج أن ويستطيع تكوينية والية عنده )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام الم( األئمة كبقية )عليه السَّ ليهم )ع فاألئمة ،التكوينية القدرة بهذه بالعمل مكلف غير )عليهم السَّ

الم( عليه ) الحسين أعداء على يقض ي أن يستطيع تعالى هللا فإن ،الغيبي ال العادي بالعلم األمور  بإدارة مكلفون  السَّ

الم(   السَّ
ً
 .واالمتحان والعقاب الثواب فائدة تنتفي ولكن جميعا

 الم( الحسين اإلمام  .به االقتداء فائدة تنتفي البالء لرفع الغيبية القدرة استخدم فإذا لآلخرين أسوة )عليه السَّ

 الم( لألئمة تعالى هللا وعدها التي الرفيعة املنازل  إن  ،هللا سبيل في والشهادة للمصائب تحملهم بسبب هي )عليهم السَّ

 . املنازل  هذه على حازوا ملا ذلك ولوال
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الم( حسين امام چرا: عنوان تحت -22  کرد؟ رها را خود حج )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام عبارات بعض الكاتب نبيَّ    كان املكرمة مكة في بقاءه أن من )عليه السَّ
ً
 لهذاو  حياته، على خطرا

الم( الحسين اإلمام ألنخطأ،  السؤال وهذا، املوسم بدء قبل املكرمة مكة من الخروج صمم  بالحج يشرع لم )عليه السَّ

 الحسين اإلمام عن املنقولة والكلمات التاريخية الكتب وبحث مطالعة خالل ومن، مفردة بعمرة أتى وإنما يكمله لكي

الم(  :املتقدم السؤال على اإلجابات بعض نذكر أن يمكن )عليه السَّ

 الم( الحسين اإلمام كلمات بعض في ورد كما حياته على الخطر  .)عليه السَّ

 حرمته هتك وعدم الحرام هللا بيت على الحفاظ. 

 الم( الحسين اإلمام بخروج  .يزيد حكومة من استيائه عن أعرب مكة من )عليه السَّ

الم( حسين امام نفرين: عنوان تحت -23  است؟ کسانی چه شامل )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم()عليه  الحسين اإلمام لعنةتعرَّض املقال إلى    اللُهم، حيث قال: القتالإلى  األكبر علي توجه عندما السَّ
ْ
 َعلى َهْد اش

ْوِم، هُؤالِء 
َ
ق
ْ
ْد  ال

َ
ق
َ
ْيِهْم  َبَرَز  ف

َ
المٌ  ِإل

ُ
َبهُ  غ

ْ
  الناِس  أش

ً
قا

ْ
ل
َ
  خ

ً
قا

ْ
ل
ُ
  َوخ

ً
نا َحمٍد،ُم  ِبَرُسوِلك َوَمْنِطقا

ُ
ا ک

َ
َتْقنا ِإذ

ْ
ِبيكإلى  اش

َ
ْرنا ن

َ
ظ

َ
إلى  ن

ْرِض، َبَرکاِت  اْمَنْعُهْم  اللُهم َوْجِهِه،
َ ْ
ُهْم  األ

ْ
رق

َ
، َوف

ً
ْفريقا

َ
ُهْم  ت

ْ
، َوَمزق

ً
ْمزيقا

َ
ُهْم  ت

ْ
راِئَق  َواْجَعل

َ
، ط

ً
ْرِض  َوال ِقَددا

ُ
  ت

َ
ُوالة

ْ
، َعْنُهْم  ال

ً
َبدا

َ
 أ

ِإنُهْم 
َ
م ِلَيْنُصُرونا َدَعُوونا ف

ُ
ْينا َعَدوا ث

َ
نا َعل

َ
ون

ُ
 .والظلم لخيانةا تلك في دور  له كانو  شارك من كل فشمل، ُيقاِتل

 فرماييد؟ بيان را کربال ديگر نامهای: عنوان تحت -24

 بقلم: غير موجود

 موضع، و نينوى ، و الفرات شاطئ، و الفرات طف، و نواويس، و ركالحائ لكربالء األسماء بعضاملقالة  ذكرت

 .وغيرها ،صفورا، و عموراو ، بابل عقرو ، مقاتل بني قصرو ، مارية، و الغاضرية، و الوفاء محل، و البالء

 چیست؟ اسالمی امت برای عاشورا پيام مهمترين: عنوان تحت -25

 بقلم: غير موجود

 .املنكر عن النهيو  باملعروف األمر، الوالية تحقيق، الصالة على الحفاظ :منها أمور  عدةالكاتب  ذكر

الم(  الحسين بن علی از منظور : عنوان تحت -26  کیست؟ عاشورا زيارت در)عليهما السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( األكبر علي هو املقصود أن على تدل قرائن وجود الجواب في ذكر  :منها ،)عليه السَّ

 الم()عليه  الحسين اإلمام على نسلم الزيارة في الم( األكبر علي على السالم لذا ،وأصحابه السَّ  خصوصية له )عليه السَّ

الم( السجاد اإلمام أن حين في  .خاصة زيارة لهو  البقيع في مدفون  )عليه السَّ
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 الم( الحسين اإلمام قبر من بالقرب مدفنه   )عليه السَّ
ً
 أن عم ،املتميزة مكانته لنا تبين واألصحاب األوالد باقي ملدفن قياسا

الم(  الحسين بن علي من املقصود أن يعتقد البعض الم( السجاد اإلمام هو)عليهما السَّ  يعتقد اآلخر والبعض ،)عليه السَّ

الم( األكبر علي هو املقصود أن  .)عليه السَّ

 کربالست؟ از خارج رياحی يزيد بن حر قبر چرا: عنوان تحت -27

 بقلم: غير موجود

 الشهداء باقي مع يدفن لم السبب ولهذا عندهم، خاص واحترام مكانة له وكان تميم بني لعشيرة ينتمي الحر

 إلى الحر جسد نقلت معين مكان في الشهداء دفن شاهدت وعندما حاضرة كانت أمه إن: وقيل، كربالء في

 . آخر مكان

الم()عليها  زينب حضرت همسر چرا: عنوان تحت -28  نداشت؟ حضور  کربال در السَّ

 بقلم: غير موجود

 التي األسبابو  االحتماالت بعض ذكركربالء، و  معركة في جعفر بن عبد هللا حضور  عدم تعرَّض الكاتب ألسباب

 :، منهاالتاريخ في وردت

 حكومة وتشكيل الثورة أجل من تكن ولم حياته على الحفاظ بسبب مكة من اإلمام خروج أن يتصور  كان 

 .إسالمية

 الم( الحسين مع يخرج لم مرضه بسبب أنه ينقل البعض  البصر فاقد كان جعفر أن ينقل اآلخر والبعض ،)عليه السَّ

 .اإلمام مع يخرج لم لهذاو 

 الم( الحسين اإلمام من بأمر كان مكة في بقاؤه  .املدينة في هاشم بني على للحفاظ )عليه السَّ

الم( حسين امام به چرا: عنوان تحت -29  گويند؟می خدا خون  ثارهللا )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام ألنوكان الجواب   الكفر ضد واملقاومة والتصدي هللا كلمة رفع أجل من بنفسه ضحى )عليه السَّ

 .وتعالى تبارك هلل ثار ألنه ،هللا ثار: له يقولون  ولذا ،والفسق

 است؟ تر فضيلت با هم حج از كربال زيارت چطور : عنوان تحت -30

 بقلم: غير موجود

 :التالية النقاطإلى  نلتفت أن علينا السؤال هذا على لإلجابة

 الم( الحسين زيارة وأجر قيمة الرواياتو  األحاديث في املقصود  .حجة وكذا كذا تعادل )عليه السَّ

 الم( الحسين بزيارة تختص لم األفضلية هذه  الرسول  عن متعددة رواياتو  أحاديث توجد بل فقط )عليه السَّ

م(
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( واألئمة )صل  .حجة ألف سبعين أو مليون  وثواب فضيلة لها أخرى  وأعمال قضايا في )عليهم السَّ

 الم( الحسين زيارة ثقافة ترسيخ أجل من  .)عليه السَّ
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الم( اكبر علي حضرت: عنوان تحت -31 الم( سجاد امام حضرتو  )عليه السَّ  بودند؟ ساله چند عاشورا روز در )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( األكبر علي لوالدة دقيق تاريخ على التاريخية الكتب في نعثر لم  املؤرخين، بين اختالف ويوجد ،)عليه السَّ

 وأما 28 اآلخر والبعض ،25 اآلخر والبعض ،19 اآلخر البعضو  سنة، 18 أنه عمره الشريف كان ذكر البعضف

الم( السجاد اإلمام والدة تاريخ  23 حدود عمره كان لذا ،لهجرةل 38و 37و 36 سنة تواريخ، بعدة فكان )عليه السَّ

 .سنة

 بفرماييد توضيحاتی کربال، قيام در زنان نقش مورد در: عنوان تحت -32

 بقلم: غير موجود

 :الطف معركة في للنساء والكلمات املواقف بعض نذكر

 البنها قالت الكلبي عبدهللا بن وهب أم :الم الحسين مع شهادتك بعد إال بالي يرتاح وال أفرح ال  .()عليه السَّ

 الم( زينب السيدة وخطابات مواقف بسبب عاشوراء ثورة خلود  .)عليها السَّ

 والجهاد للمقاومة الرجال ترغيب . 

الم( حسين امام ماندن تنها دالیل: عنوان تحت -33  بود؟ چه عاشورا قيام در )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

 .الناس عند الفكري  والوعي الروحية الشجاعة وجود عدمذكر الكاتب أن من أسباب ذلك 

 چيست؟ در حسينى افتخارو  عزت جاودانگی راز: عنوان تحت -34

 بقلم: غير موجود

 على هذا التساؤل عدة نقاط، منها:
ً
 ذكر الكاتب جوابا

 املادية واإلغراءات والذل بالظلم القبول  وعدم الدين على الحفاظ . 

 كربالء في املحورية هذه ارتفعت التي هلل واإلخالص بالتقوى  ظهرت التي هللا محورية . 

 الم( األئمة توصية  . الحسيني والفخر العزة على الحفاظ في )عليهم السَّ

 والقيم الدين على الحفاظ. 

الم( حسين امام مطهر سر: عنوان تحت -35  شد؟ سپرده خاک به درکجا )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

لحق :، منهاالتاريخية املصادر في وردذكر الكاتب على هذا التساؤل عدة أجوبة حسب ما 
ُ
)عليه  الحسين رأس أ

الم( الم( املؤمنين أمير قبر جوار في، كربالء في ودفن املبارك بجسده السَّ ، الفرات جوار في الرقة مسجد في، )عليه السَّ

 .القاهرة، دمشق، البقيع
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الم( زينب حضرت سرنوشت: عنوان تحت -36  شد؟ چه عاشورا واقعه از بعد )عليها السَّ

 بقلم: غير موجود

 ، وذكر أنوالشام واملدينة الكوفة في خطاباتها خالل من الطف واقعة بعد البطولية واقفهاتعرض الكاتب مل

 .البقيع في دفنتو  املدينة في ماتت، وأنها املدينة منبعدم خروجها  يعتقد البعض

الم( حسين امام همسران سرنوشت: عنوان تحت -37  شد؟ چه کربال واقعه از بعد )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم()عليه زوجات اإلمام الحسين  اسماء استعرض الكاتب  شهر الثقفي، مسعود بن عروة بن مرة أبي بنت ليلى السَّ

، عبدهللا بن طلحه بنت إسحاق أم عدي، بن القيس امريء بنت رباب الثالث، يزدجرد کسرى  بنت زنان شاه بانو

 .كربالء في كانت التي الوحيدة هي رباب أنأكدت  التاريخية املصادروذكر أن 

 است؟ روزی  چه در کربال به حرم اهل بازگشت: عنوان تحت -38

 بقلم: غير موجود

 خالفية، املسألة هذه أن ذكر حيث، هجرية 61 لسنة األربعين يوم السبايا رجوع مسألةإلى  الباحث يتعرض

 كان السبايا رجوع أن يعتقدون  العلماء وأكثر السنة، نفس من األربعين يوم يكن لم السبايا رجوع أن يرى  من فهناك

الم( الحسين اإلمام شهادة من األربعين يوم في  التي التاريخية الشواهدإلى  الباحث وتعرض السنة نفس في )عليه السَّ

 .الثاني القول  صحة تثبت

الم( حسين امام مطهر بدن: عنوان تحت -39  شد؟ سپرده خاک به روز چند از بعد يارانشو  )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

  هناك أن املقال ذكر
ً
 على أقوال: الطاهرة األجساد دفن يوم في املؤرخين بين خالفا

 األجساد دفن أن على السنة أهل مؤرخوا واتفق .محرم شهر من 11 يومفي  حصل الدفن نأ القول األول:

 املفيد كالشيخ ذلك، على السنة أهل الشيعة علماء كباُر  وافق وقد هـ،61 سنة محرم من اليومهذا  في كان الطاهرة

 .وغيرهم طاووس ابن والسيد

  محرم 13 يومفي  حصل الدفن نأ القول الثاني:

الم( حسين امام مقتل بهترين: عنوان تحت -40  چيست؟ )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم(استعرض الكاتب أفضل املقاتل لإلمام الحسين   القمي، عباس للشيخ املهموم ونفس اآلمال منتهىك )عليه السَّ

 .مخنف بأبي املشهور  يحيى بن لوط ومقتل طاووس، البن واللهوف املفيد، للشيخ واإلرشاد
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الم( حسين امام چرا: عنوان تحت -41  برد؟ كربال به خود با را اش خانواده )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام الصطحاب أسباب عدة الكاتب ذكر  :منها كربالء،إلى  عائلته )عليه السَّ

 والقتال الحرب ال املنكر عن والنهي باملعروف األمر هو الخروج من الهدف أن على التأكيد . 

 عليه  الحسين بقتل ضده الثورات جميع على القضاء أراد فيزيد ظلمهم، وبشاعة والحكام الظلمة حقيقة تبيين(

الم(  وذلك ،الساحر على السحر انقلب ولكن مصيره، هكذا يكون  الحاكم يخالف من أن للعالم يبين بحيث السَّ

الم( ما)عليه السجاد واإلمام زينب به قامت الذي التبليغ بفضل  .والشام الكوفة في خطبهم خالل من السَّ

الم( حسين امام چرا: عنوان تحت -42  نکرد؟ بیعت يزيد با )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام بيعة عدم أسباب الباحث ذكر  : ومنها ليزيد، )عليه السَّ

 الم( الحسين اإلمام وأحقية للخالفة يزيد أهلية عدم بيان  . بذلك )عليه السَّ

 الم( الحسين اإلمام بيعة الم( الحسين اإلمام من له الشرعية إعطاء تعني ليزيد )عليه السَّ  الفسق وتجويز )عليه السَّ

 . بالفسق والتجاهر والفجور 

 الم( الحسين اإلمام بيعة  .اإلسالم عزة على والقضاء األبرياء الناس قتل على يزيد مع التعاون  تعني )عليه السَّ

 الم( الحسين اإلمام  .اإلسالم يواجهه الذي الخطر عن اإلعالن مسؤولية عاتقه فعلى للرسالة الحافظ )عليه السَّ

الم( حسين امام چرا: عنوان تحت -43  کرد؟ اعتنا وفا بی کوفيان دعوت به )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام استجابة أسباب الباحث ذكر  الكتب هذه وكان من األسباب أن الكوفة، أهل لكتب )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام على الحجة تلقي الكثيرة الم(نه أثم ، دعوتهم إلجابة )عليه السَّ  وفةالك أهل دعوة يجب لم إذا )عليه السَّ

 الكوفيين دعوة يجب لم ألنه السياس ي التدبير بعدم یتهم األموية الحكومة جالوزة يد على وقتل آخر مكانإلى  وذهب

 .فيها ينتصر أن املحتمل من التي

الم( حسين امام چرا: عنوان تحت -44  نکرد؟ قیام معاويه زمان در )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( الحسين اإلمام ثورة عدم أسبابإلى  الباحث ضتعرَّ   :منها والتي معاوية، زمن في )عليه السَّ

 الم( الحسن اإلمام بين الصلح وثيقة وجود  .ومعاوية )عليه السَّ

 م( األكرم النبي صحابة من الشام أهل عند ُيعد كان فإنه، معاوية شخصية
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 تجربة ولديه ،)صل

الم( الحسين اإلمام يمنع وهذابخالف يزيد،  ،الحكم في طويلة  . عليه ثورته من )عليه السَّ

 الم(  الحسنين لإلمامين عدائه من بالرغم فإنه ،معاوية سياسة  .حرمتهما ويحفظ يحترمهما كان ذلك مع أنه إال)عليهما السَّ
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الم( حسين امام چرا: عنوان تحت -45  داد؟ کشتن به را يارانشو  خودش )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم(اإلمام الحسين  أن مضمونها شبهةإلى  الباحث تعرض ن ألقوا )عليه السَّ  إلى  بأيديهم وأصحابه ممَّ
ً
 التهلكة طبقا

  :لقوله تعالى
ْ
نِفُقوا

َ
  هللِا  َسِبيِل  ِفي َوأ

َ
  َوال

ْ
ُقوا

ْ
ل
ُ
ْم  ت

ُ
ْيِديك

َ
ى ِبأ

َ
ِة  ِإل

َ
ك
ُ
ْهل ْحِسنُ  التَّ

َ
 َوأ

ْ
ْحِسِنيَن  ُيِحبُّ  هللاَ  ِإنَّ  َوا

ُ ْ
 .195البقرة:  امل

 :منها أمور، بعدة الشبهة هذه على وأجاب

 الم( الحسين اإلمام ثورة كانت إذا ى )  األكرم النبي غزوات أغلب نعد أن فيجب التهلكة في للنفس إلقاء )عليه السَّ
َّ
صل

م(
َّ
 .املسلمين بإجماع صحيح غير وهذا التهلكة في إلقاء هللا عليه وآله وسل

 إلقاء ذلك ترك فإن والطعام السالح من الحرب لعدة املال إنفاق تتركوا ال أنه هو الكريمة اآلية من املقصود 

 .التهلكةإلى  يديكمأب

 پوشند؟می سياه لباس همه محرم در چرا: عنوان تحت -46

 بقلم: غير موجود

 :منها نقاط، بعدة السؤال هذا عن الباحث أجاب

 الم( الحسين اإلمام على العزاء   عزاءً  ليس )عليه السَّ
ً
 .ثقافةإلى  تحول  وإنما عاديا

 الم( الشهداء سيد على العزاء إقامة الم( البيت أهل عليه وأكد مطلوب أمر وزمان وقت كل في )عليه السَّ  )عليهم السَّ

  ومطلوب حسن أمر محرم شهر أول  من بالعزاء فاالبتداء اإلسالم، بقي ملا العزاء هذا ولوال
ً
 . أيضا

 نباريد؟ باران عاشورا روز چرا: عنوان تحت -47

 بقلم: غير موجود

:  :يلي ما السؤال هذا على لإلجابة الباحث ذكر
ً
 وإنما العطش رفع هو عاشوراء يوم في األصلي الهدف ليسأوال

الم( الحسين اإلمام يجبر أن العطش خالل من يحاول  العدو كان  ألجل فالدعاء االستسالم، على واألصحاب )عليه السَّ

: . املشكلة يحل ال املاء نزول
ً
الم( الحسين اإلمام إنثانيا الم( األئمة كبقية - )عليه السَّ  على الجري و  بالعمل ملزم - )عليهم السَّ

 .الطبيعية األسباب حسب على الحدث مع والتعامل ،الغيبي دون  الظاهري  العلم طبق

الم( سيدالشهدا چرا: عنوان تحت -48  نکرد؟ قیام مدينه در )عليه السَّ

 موجودبقلم: غير 

 الظروف أما ،الجواب على الحصول  ألجلللمدينة  واملكانية الزمانية الظروف دراسة من بد ال أنه الباحث ذكر

 يزيد حكومة بين الفرق  الناس يعرف يكن ولم ،املدينة في كامل بشكل عنه اإلعالن يتم لم معاویة موت فإن الزمانية

 :منها نقاط عدة ذكر فقد املكانية، الظروف وأما، الكاذب والتبليغ التعتيم بسبب معاوية وحكومة

 الم( البيت أهل يحبون  منهم جملة كان وإن املدينة أهل  .يفدونهم بأنفسهم مستوى  على يكونوا لم أنهم إال )عليهم السَّ

 عليها وسيطرة املدينة في سلطة لهم كان القبائل من كبير عدد هناك. 
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 رساندند؟ شهادت به را پيامبرشان فرزند کربالو  کوفه در مسلمانان چرا: عنوان تحت -49

 بقلم: غير موجود

الم( البيت أهل خالفة غصب أنتجت التي السقيفة أوضاع :أمور ب ذلك على الكاتب أجاب  دور  لها كان )عليهم السَّ

 .املسلمين بين الفرقة إيجاد، فيها والطمع الدنيا حب، اإلسالمية واملبادئ القيم ذهاب، كربالء تحقق في أساس ي

 دانند؟ می حرامو  بدعت را سوگواری  وهابيون  چرا: عنوان تحت -50

 بقلم: غير موجود

م( النبي رجع ملا -1:أهمها من والبكاء، العزاء جواز على أدلةإلى  املقال أشار
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
حد بحر  من )صل

ُ
 فرأى أ

ى هللا هللا رسول  جاء الطيار جعفر استشهد ملا- .2له بواكي ال وحمزة :فقال الشهداء على تبكين النساء
َّ
عليه وآله  )صل

م(
َّ
 مات ملا-.3الباكون  فليبك جعفر مثل على :قال جعفر بيت من خرج فلما عميس بنت أسماء زوجته ىإل وسل

م( األكرم النبي قبل مظعون  بن عثمان
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .وبكى جنازته )صل

الم( ائمه برای عزاداری  فلسفه: عنوان تحت -51  چيست؟ )عليهم السَّ

 بقلم: غير موجود

الم()عليهم  البيت أهل على العزاء فلسفة أن املقال ذكر الم( البيت ألهل مودة فيه السَّ  ،للنفس بناءوفيه ، )عليهم السَّ

 الشيعية. للثقافة نقل فيهو ، للمجتمع بناء فيهو 

 

 



    

 

























    

ــــــــــــــــل  للرقي والنضـــــوج لتأمين تكامله، فاحتاج اإلنســـــان إلى تالقح أفكاره مع اآلخا كان الذهن اإلنســـــاني توَّ مَّ ـ
ً
رين اقا

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

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

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

 لوم جديدة.العلم وحاجة الناس للتعرف إلى ع

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

 والتي تعقد في أروقة العلم واملعرفة.

  

 بالتعاون  الحســينية للعتبة التابعة الحســينية النهضــة في التخصــصــية للدراســات األنبياء وارث مؤســســة أقامت

 املباركة الحسينية النهضة في العاملية املبادئ عنوان تحت املؤسسة قاعة في علمية ندوة الشهداء سيد معهد مع

 الحســــينية النهضــــة منطلقات املصــــري  أيمن الشــــيخ الدكتور ضــــيف الندوة  تناول  وقد الحجة، ذي شــــهر من 23 في

 .أساسية محاور  ثالثة ضمن وكانت خاصة، اإلسالم صدر في حصلت التي االنحرافات مواجهة في اإلصالحي وُبعدها

 الندوة وقائع

 بقوله تعالى بالبحث للدخول  كتمهيد مقدمة املحاضر مقدَّ 
ً
ْد  :مبتدئا

َ
ق
َ
َنا ل

ْ
ْرَسل

َ
َنا أ

َ
َناِت  ُرُسل َبّيِ

ْ
َنا ِبال

ْ
نَزل

َ
ِكَتاَب  َمَعُهُم  َوأ

ْ
 ال

يَزاَن  ِ
ْ
اُس  ِلَيُقومَ  َوامل ِقْسِط  النَّ

ْ
 .25الحديد:  ِبال

 وتعالى ســـــــبحانه هللا ارتضـــــــاه الذي الحقيقي الدينوهو  العقل، دين ألنه العدالة، دين هو اإلســـــــالم أن الواقعف

 من ناش ئ فاإلسالم األخرى، األديان سائر بين من واألصيل الواقعي الدين يمثل للعقل املوافق الدين وهذا لعباده،

 وضـــــــــــرورة الظلم وقبح إقامته وضـــــــــــرورة العدل بحســـــــــــن بنفســـــــــــه يحكم العقل وذلك اإلنســـــــــــانية، والفطرة العقل

 له. والتصدي مواجهته

 إقامة هي الســماوية الكتب وإنزال الرســل إرســال من الغاية أن بوضــوح نجد الكريم القرآن آيات نتصــفح عندما

 الكتــب إنزال من األخيرة الغــايــة عن تعبر مســـــــــــــامعكم على تلونــاهــا التي اآليــة وهــذه العــالم، هــذا في اإللهيــة العــدالــة

اُس  ِلَيُقومَ  واملرســـــــــلين األنبياء وبعث ِط  النَّ ِقســـــــــْ
ْ
عدُّ  فالعدالة العدالة، إقامة وهي ،ِبال

ُ
 الوثيق والركن األصـــــــــل هي ت

ِهَد  العدالة على قائم وتعالى ســبحانه الرحمن عرش بل اإلســالمي، للدين
َ

هُ  هللاُ  شــ نَّ
َ
  أ

َ
ــــــــــــــهَ  ال ـ

َ
  ِإل

َّ
  ُهَو  ِإال

ُ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
  َوامل

ْ
وا

ُ
ْول
ُ
 َوأ

ِم 
ْ
ِعل

ْ
  ال

ً
آِئَما

َ
ِقْسِط  ق

ْ
 .18عمران:  لآ ِبال

 .الدين فروع سائرفي  يسري  األمر هذا أن نوبيَّ 
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الم( يقول  حيث إصالحية نهضةألنها  ،عامليةنهضة ك الحسينيةنهضة ال منطلقات بيان في شرع ثم  إنما: )عليه السـَّ

 إصـــالح هو الحســـينية النهضـــة هدفف الثورة، مجرد وليس اإلصـــالح فهدفه جدي أمة في اإلصـــالح أجل من خرجت

م(  املصطفى النبي رحيل بعد  - اعتقادنا حسب - وقع الذي االنحراف االنحراف،
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .)صل

 :وكانت ،االنحراف مظاهر ذكر كما

 
ا
 .لإلسالم السياس ي النظام تحريف :أوال

 
ا
 . لإلسالم االقتصادي النظام تحريف :ثانيا

 
ا
 .لإلسالم والثقافي الفكري  النظام تحريف :ثالثا

 لإلسالم السياس ي النظام تحريف

 :منها ،أمور  بعدة السياس ي االنحرافن كيفية ظهور بيَّ 

 الشرعي السياس ي الحاكم إقصاء. 

 عشوائية سياسية أنظمة ترسيخ  
ً
 .األصيل السياس ي اإلسالمي النظام عن بديال

 السياسة عن الدين بفصل السياس ي النظام تشويه. 

 لإلسالم االقتصادي النظام تحريف

صــــــــه    بارزة بصــــــــورة ظهرت وهذه املال، بيت اســــــــتباحة وهي واحدة كلمة فيوقد لخَّ
ً
 كما الثالث الخليفة مع جدا

 .املؤرخين كل بذلك يشهد

 لإلسالم والثقافي الفكري  النظام تحريف

ر عنه بأنه األ    : مظاهر ةعدَّ  وله خطر،وعبَّ

 والدين العقل بين الضدية وإيجاد العقل محاربة . 

 الكريم للقرآن الصحيح التفسير منع. 

 وخمسين مئة من ألكثر النبوية السنة تدوين منع  
ً
 . عاما

 العقل منطق على القوة منطق تغليب. 

 والتعليم للتربية برنامج أي غياب. 

الم( الحسينما ينبغي القيام به من قبل املهتمين بنهضة اإلمام إلى  الختامفي  وأشار  :نقاط جعلها عاملية من خالل في )عليه السَّ

 .الحسينية النهضة شخصنة اجتناب :األولى

الم( الحســــــــين اإلمام بها جاء التي واإلنســــــــانية اإللهية املبادئ على التأكيد :الثانية  ،والشــــــــرف العدالة،ك )عليه الســـــــــَّ

 .والكرامة والعزة

 .عاشُم ـال الواقع على وتطبيقها الحسينية النهضة تحديث :الثالثة

هت  ختامال وفي  :منها ،للمحاضر أسئلة عدةُوّجِ

 كان وإذا ككل؟ العالم أم ؟فقط اإلســـــــــــالمي العالم الحســـــــــــينية النهضـــــــــــة عاملية معنى أن هل :األول  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال

الم( بالحســــــــين يؤمن فكيف بأجمعه العالم الجواب م( جده برســــــــالة يؤمن لم من )عليه الســـــــــَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وســـــــــل

َّ
 لم أو )صـــــــــل

؟ الشيوعية عند الحال هو كما باهلل يؤمن
ً
 مثال

الم( الحســــــــــــين اإلمامنهضــــــــــــة  إن: وقلنا األمر هذا عن تكلمنا عندما نحن :الجواب  إقامة أجل منكانت  )عليه الســــــــــــــَّ
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  اإلنســــــانية يســــــانخ اإلســــــالم بأن نؤمنونحن  اإلنســــــانية، القيم وإحياء
َ
َرة

ْ
ِ  ِفط

َّ
ِتي اّلل

َّ
َر  ال

َ
ط

َ
اَس  ف ْيَها النَّ

َ
 ،30الروم:  َعل

الم( الحســـين اإلمامتكون نهضـــة  فبالتالي ى هللا عليه وآله  النبي لنهضـــة امتداد وهي ،إنســـانية إســـالمية نهضـــة )عليه الســــَّ
َّ
)صــــل

م(
َّ
 .حسين من وأنا مني حسين :يقول  عندما وسل

 إذ
ً
الم( الحســــــــين نداء نوصــــــــل أن ينبغي ا  الناس، كل بها يؤمن التي القيم هذه خالل من العالم جميعإلى  )عليه الســــــــــَّ

 ثورة تكون  أن يمكن فال فقط الشيعة إال بها يؤمن ال التي الخالفية القضايا بعض طريق عن نهضته نشرت إذا أما

الم( الحسين اإلمام  . املعنى بهذا عاملية )عليه السَّ

إلى  دعوى  أم اإلســــــالمإلى  دعوة هي هل؟ و الحســــــينية النهضــــــة عاملية من املرجوة الفائدة هي ما :الثاني السؤؤؤؤؤؤ ال

 الباطل؟ بوجه والوقوف الحق نصرة

 بينهما يكون  شخصية وعالقة وطقوس مراسم مجرد أنهب فناهعرَّ  إذا واإلسالم فرق، بينهما هناك ليس :الجواب

 وليســــــــــا واحد، شــــــــــ يء فهما اإلنســــــــــانية القيم وترســــــــــيخ اإلنســــــــــانية العدالة منظومة أنهب فناهعرَّ  إذا ولكن تفكيك،

 .شيئين

  اإلسالمي؟ وغير الشيعي غير العالم على الحسينية النهضة آثارو  نتائج هي ما :الثالث الس ال

بل  الظلمة، نهادن أو الظلم على نســــــــــكت أنعلينا  ينبغي وال العدالة، هو األصــــــــــل أن الناس تنبيه هو الجواب:

 .ومذاهبه أديانه بمختلف الجميع بها يسعد كريمة حياة ياونح ،حقوقنا نستردَّ 

  والشمول؟ العاملية حيث من املهدوية والنهضة الحسينية النهضة بين التشابه وجوه هي ما: الرابع الس ال

ل هللا تعالى فرجه( املهدي اإلمام راية نإ :الجواب الم( الحســـــــين راية هي )عجَّ الم(فالحســـــــين  ،)عليه الســـــــــَّ  من خرج )عليه الســـــــــَّ

ل هللا تعالى فرجه( واإلمام اإلصالح أجل  العدالة، أجل من وذاك العدالة أجل من قام هذا اإلصالح، أجل من حياته )عجَّ

 .واحدة عاملية رايةفإن رايتهما 

  

 شــهيد مؤســســة برعاية األشــرف النجف في للمبلغين الســنوي  املؤتمر عقد

 والخطباء املبلغين من جمع بحضــور  األول  تشــرين شــهر من الثامن في املحراب

 :كالتالي املؤتمر وقائع وكانت األشرف النجف في الدين مراجع وممثلي

 الفياض إسحاق محمد الشيخ كلمة

 في أثر له ملا يتعاظم الشهر هذا في التبليغ دور  أنإلى  الفياض الشيخ أشار

  املبلغين عمل وأن ،القلوب لترقيق فرصة الشهر هذا وفي املؤمنين نفوس
َ
ــــــــــــل  غير الجاهلين هداية أسبابه أعظم نمِ ـ

  املعاندين،
ً
 .تخالفه التي والتقاليد األعراف نبذ على ومساعدتهم الدين بكرائم الناس يأخذ أن ضرورة على مشددا

 والحجة باملعروف والكالم سـنىبالُح  ذلك يكون  أن على ،الئم لومة ذلك في املبلغين تأخذ ال أن ضـرورةإلى  ولفت

 للمبلغين يســــــــــــتمعون  من نفوس في الثقــة وبنــاء ،والفعــل بــالقول  التطرف بتركأوصــــــــــــ ى  كمــا املقبولــة، الواضــــــــــــحــة

ى هللا عليه  نبيه ســنة من والثابت هللا كتاب عن الغيبية واملعاني املعنوية بالتوجيهات يحيدوا ال بأن عنهم ويأخذون 
َّ
)صــل

م(
َّ
 مبيِّ  ،وآلـه وســــــــــــــل

ً
 من املجاهدة جموع عن املســــــــــــؤولين مَم ِه  إيقاظ يفوتنا وال للمؤمنين، عتجمُّ  الحســــــــــــيني املنبر أن نا

 تشـــــــــــريدإلى  إضـــــــــــافة ،والقتال واإلذالل الســـــــــــوء البلد بهذا يتربصـــــــــــون  الذين املتطرفين اإلرهابيين لقتال املتطوعين

 .بيوتهم عن الباقين
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 الحكيم سعيد محمد السيد كلمة

 عالء الســـــــــــيد ألقاها والتي والعشـــــــــــرون التاســـــــــــع واملبلغات املبلغين مؤتمر خالل كلمته في الحكيم الســـــــــــيدذكر 

الم( الحســــــــــــين اإلمام نهضــــــــــــة واقع بحث املؤمنين على نأ الحكيم  وأهدافها العقائدية وأبعادها املقدســــــــــــة )عليه الســــــــــــــَّ

  دينهم في بصـــــــيرة ليزدادوا بها املؤمنين ويعرفوا عليها يتعرفوا أن أجل من موضـــــــوعية دراســـــــة ويدرســـــــونها
ً
 عليه وثباتا

 
ً
 .عنه ودفاعا

 وقيام حيويته وتجديد الدين حفظ في املقدســة الذكرى  هذه إحياء أهمية املؤمنون  يعرف أن ضــرورةإلى  ولفت

  املعادية، القوى  أمام وثباته كيانه
ً
 ب،األســـــــالي بمختلف ذلك على وحثوا إحيائها، على أكدوا األطهار أئمتنا أن مبينا

الم( عنهم ورد ما بيان وينبغي كثيرة، أحاديث في أجرها وعظيم بفضــــــــــــلها وأشــــــــــــادوا  ألن ،به والتذكير بذلك )عليهم الســــــــــــــَّ

 مراســــــــــــيم من بــه يقومون  مــا أن املؤمنون  وليعرف املؤمنين، بنفوس الخــاص موقعهــا العمليــة ومواقفهم لكلمــاتهم

الم( األئمة بها أمر ملا تطبيق  .شيعتهم )عليهم السَّ

 برموز  والتعريف والسلوك العقيدة في العامة الدينية الثقافة ببث املوسم هذا من االستفادة ضرورةإلى  وأشار

 واقع على التعرف من عليهم يجــــب مــــاإلى  املؤمنين وتنبيــــه وانحطــــاطهم، الطغيــــان وبرموز  مقــــامهم، ورفيع الــــدين

 .واملنحرفين الطغاة من والبراءة السامية، بتعاليمه والعمل برموزه، واالعتزاز فيه، والتفقه دينهم،

  أحـدثـت الطف فـاجعـة نوذكر أ
ً
  تحوال

ً
 كونهـا مع واالنحراف الزيغ من قيمـه وحفظـت اإلســــــــــــالم تـاريخ في عظيمـا

 هذه تموت أن أجل من الســـــــيف بطش مســـــــتغلين طاقاتهم كل بذلوا الذين واملنحرفين الطغاة أنهت مأســـــــاة أعظم

مة
ُ
له القويمة وتعاليمه القيم دينها وتنســــــــــــ ى األ

ُ
 جاهليتها نحو غفلتها في وترجع ،الفاضــــــــــــلة وأخالقياته الرفيعة وُمث

  الطغــاة من لتتخــذ
ً
حلــل النــارإلى  يقودونهــا أئمــة منهم وتجعــلعزَّ وجــل،  هللا دون  من تعبــدهم أصــــــــــــنــامــا

ُ
 أحلوا مــا ت

 . حرموا ما وتحرم

مة ضــــمير أيقظت مدوية صــــرخة كانت الطف واقعةكما أشــــار إلى أن 
ُ
 وهزت ســــوء، من عليه هي ماإلى  ونبهتها األ

 والتوفيق الســـــعادة ذوي  تســـــتقطب حية الدين دعوة وعادت بها، تســـــتروا التي شـــــرعيتهم وســـــلبتهم الظاملين عروش

  النــاس، على الحجــة بهــا تقوم ظـاهرة الحق كلمــة لتبقى األجيــال ويبلغوهـا ويرعوهـا يحملوهـا أن أجـل من
ً
 أن مؤكـدا

 األولى األيام منذ التحدي واصـــــــلوا شـــــــيعته فإن الزكية، الدماء وقدم واملنحرفين الطغاة ىتحدَّ  قد الشـــــــهداء ســـــــيد

مة وتذكير بأبعـادها املقـدســـــــــــــة الذكرى  تلـك إحيـاء على بإصــــــــــــرارهم الفـاجعـة هذه لوقوع
ُ
 وبجرائم وبرموزها بهـا األ

 ولســـــاني اســـــتغاثتك عند بدني يجبك لم كان إن هللا داعي يكلبَّ  واســـــتغاثته نصـــــرته نداء ينملبِّ  ،واملنحرفين الطغاة

 .وبصري  وسمعي قلبي أجابك فقد استنصارك عند

 النجفي بشير  الشيخ كلمة

 علي الشــــــــــيخ ألقاها والتي - والعشــــــــــرون التاســــــــــع واملبلغات املبلغين مؤتمر في كلمته خالل النجفي الشــــــــــيخذكر 

  فضــــــلكم هللا نأ - النجفي
ً
  تفضــــــيال

ً
إلى  الناس وجلب ،الحق كلمة إعالء ســــــبيل في والعمل ســــــبيله في الجهاد في كبيرا

 .الصالح والعمل بالقول  هللا دين

 استشهاد ذكرى  أبرزها ،املناسبات من مجموعة على يحتوي  الذي الحرام محرم شهر على مقبلون  أنناثم ذكر 

الم( الحســـــين اإلمام   حيث ،)عليه الســــــَّ
ُ
 االلتزام وتعليمهم الناس جمع علينا وأن الذكرى، إلحياء العزاء ســـــرادق نصـــــبت

الم( الحسين اإلمام رسالة نتهاتضمَّ  التي السامية باملعاني  . )عليه السَّ

 عن والنهي باملعروف األمر على والحث للتعليم الدينية والتجمعات املناســــــــــــبات هذه اســــــــــــتغالل علينا أن نوبيَّ 
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 ومراعاة القتال، جبهات في القتالية بالواجبات القيام على الناس لتشـــــــــــجيع وســـــــــــيلة الشـــــــــــعائر هذه واتخاذ املنكر،

 العراق تطهير على والعمـــل لهم، والعـــاطفي والنفســــــــــــ ي واملعنوي  املـــادي العون  يـــد ومـــد والجرحى الشــــــــــــهـــداء عوائـــل

 . أشكاله بجميع اإلرهاب رجس من املمكنة بالسرعة

 القبانجي الدين صدر  السيد كلمة

 اإلنســــــــــــان حقوق  عن الدفاع أهميةإلى  واملبلغات املبلغين القبانجي الســــــــــــيد األشــــــــــــرف النجف جمعة إمام دعا

 اإلمــام أربعينيــة وبعــده الحرام، محرم يســــــــــــتقبــل فئــاتــه بكــل العراقي الشــــــــــــعــب أن وذكر، املظلومين صــــــــــــوت وإعالء

الم( الحسين   الكبرى، امللحمة لصنع ،وإعالميين وأدباء وعلماء ونساء رجال من ،)عليه السَّ
ً
 للرحلة آداب هناك أن مبينا

الم( الحسين مع  . الرحلة بهذه شعبهم يتقدمون  واملبلغات واملبلغين ،)عليه السَّ

 هللا ثواب فــدار نفيســــــــــــــة، الــدنيــا تعــدَّ  وإن فيهــا والزهــد الــدنيــا عن اإلعراض تتطلــب اإللهيــة الرحلــة أنوأكــد 

  أفضــــــــــــل،
ً
 ورفع اإلنســــــــــــان وحقوق  اإلنســــــــــــانية عن والدفاع شــــــــــــ يء، كل فوق  التبليغ في الدين يكون  أن على مؤكدا

الم( الحسين اإلمام هدف يعد الذي العباد، عن املظلومية  .)عليه السَّ

 الحكيم عمار  السيد كلمة

  للمبلغين خطابه العراقي اإلســــــــــــالمي األعلى املجلس رئيس هوجَّ 
ً
 دوركم فإن ولهذا الكبرى  الفتن زمن في إننا: قائال

 التطرف من الســـــــــيل هذا أمام للمجتمع األول  اإليماني الدفاعي الخط ألنكم ،عظيمة هللا أمام ومســـــــــؤوليتكم كبير

 وليســــــــــــت عقيدية حرب إنها ،والطائرات املدافع من أهم ودوركم ناطقون  مقاتلون  اليوم أنتم واإلرهاب، والتكفير

 وأصــــــــــلب وأرســــــــــخ أقوى  عقيدته كانت ومن منحرفة، عقيدية بدوافع يســــــــــتهدفنا التكفيري  عدونا ألن جيوش حرب

 مبيِّ قصـــــــرت،  أم طالت فيها ســـــــينتصـــــــر
ً
 بفتوى  ودولة كشـــــــعب نخوضـــــــها ألننا ،مقدســـــــة حرب هي اليوم حربنا أن نا

 .املباركة مرجعيتنا

  

 
ً
الم( البيت أهل ألوامر امتثاال  الســــــــــــيد ولتوجيهات أمرهم، بإحياء )عليهم الســــــــــــــَّ

  الصـــدد، هذا في الشـــيرازي  الحســـيني صـــادق
ً
 واآلالم األحزان لشـــهر واســـتقباال

 في املقــدســـــــــــــة كربالء حوزة عقــدت هجريــة، 1437 لعــام الحرام محرم شــــــــــــهر

 الثالث األربعاء يوم صبيحة )رضوان هللا عليه(الحلي  فهد بن أحمد الشيخ مدرسة

  عاشــــــــوراء: شــــــــعار تحت عشــــــــر الرابع التبليغي مؤتمرها ه 1436 الحرام الحجة ذي شــــــــهر من والعشــــــــرين
ٌ
 نهضــــــــة

 
ٌ
 الديني اإلعالم في ومتخصـــــصـــــين الدينية العلوم وطلبة والخطباء والفضـــــالء العلماء من العديد بحضـــــور  ،وهداية

 .واملؤسساتي

  الحائري  الكريم عبد الشــــــــــــيخ املؤتمر افتتاح كلمة ألقى
ً
الم( الحســــــــــــين اإلمام إن: قائال  تبارك هللا كلمة )عليه الســــــــــــــَّ

 عن وعبرت بـاهر، بنجـاح االختبـارات جميع واجتـازت الغيـب يـد رســــــــــــمتهـا إلهيـة لوحـة فهو التكوين، عـالم في وتعـالى

 .وخالفته وكماله وجل عزَّ  هللا إرادة

 بها فزين خلقه، في خليفته وتكون  تمثله شـــــــــخصـــــــــية أهم امللكوت لعالم ُيبين أن وأضـــــــــاف أن هللا ســـــــــبحانه أراد

الم( الحســـــين فاإلمام ،نجاة وســـــفينة هدى مصـــــباح الحســـــين: عرشـــــه  عالم من أنزلت التي الطيبة الكلمة )عليه الســــــَّ

  العباد على منة الشــــــهادة عالمإلى  الغيب
ً
 طهر أنك أشــــــهد: الشــــــريفة الرجبية الزيارة وفي والطهارة، للهداية وســــــببا

http://annabaa.org/aarticles/fileM/29/561557fd98869.jpg
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 ينتســــــــب من فكل ،حرمك وطهر بها أنت أرض وطهرت البالد بك وطهرت طهرت مطهر طاهر طهر من مطهر طاهر

الم( الحســـــــــــين لإلمام الم( الحســـــــــــين زار من: الشـــــــــــريفة الروايات في ورد لذا به، يتطهر )عليه الســـــــــــــَّ  له هللا غفر )عليه الســـــــــــــَّ

الم( الحســــــين اإلمام زائر أن األثار الشــــــريفة في ورد ما منها عظيمة، آثار له املكتســــــب التطهير وهذا ،ذنوبه  )عليه الســـــــَّ

 التمســـــــــك شـــــــــديدي كانوا علمائنا من األعاظم أن نجد والفضـــــــــائل اآلثار ولهذهالنار،  لهم وجبت ممن ملائة يشـــــــــفع

الم( الحسين باإلمام  السماوي  علي الدكتور  الحسيني الخطيب كلمة بعدها وجاءت، به يتعلق ما وكل ونهجه )عليه السَّ

  :تعالى بقوله ابتدأها والتي
ً
انا َتْيِن  َوِلســــــــَ

َ
ف

َ
 وهذا مرة، عشــــــــرة أربع القرآن في اللســــــــان ذكر أنه وأوضــــــــح، 9البلد:  َوشــــــــ

الم( املعصــــــــــــومين أن الواقع في هي حقيقة لنا يوضــــــــــــح   عشــــــــــــر أربعة )عليهم الســــــــــــــَّ
ً
 هللا عن ناطقة واحدة لحقيقة لســــــــــــانا

الم( عنهم ناطق الحال واقع في والخطيب وتعالى، ســــــــــبحانه  الكبرى  العظيمة املســــــــــؤولية تتضــــــــــح هنا ومن ،)عليهم الســــــــــــَّ

الم()عليه  الحسين اإلمام باسم األلسن انطالق موسم أبواب على ونحن الحسيني، للخطيب  .السَّ

 العطــاء حول  عبرهــا تحــدث املؤتمر كلمــات ثــالــث الحســــــــــــنــاوي  زمــان الشــــــــــــيخ الحســــــــــــيني الخطيــب كلمــة وكــانــت

  الحســــــــــــيني،
ً
نا الم( الحســــــــــــين أن مبّيِ  العطاء هذا اغتنام فينبغي الحياة، مجاالت جميع في حدود بال عطاء )عليـه الســــــــــــــَّ

الم( الشهداء سيد سبيل في والتضحية ع وحينما نهجه، وفق نسير وأن )عليه السَّ  تؤكد أنها نجد الشريفة الروايات نتتبَّ

الم( الحســــــين لإلمام الكبرى  املظلومية مســــــألة على  عن يعبر بل فقط العاطفي الجانب يمثل ال األمر وهذا ،)عليه الســـــــَّ

الم( فالحســــــــــــين أجمع، العالمإلى  وإيصــــــــــــالها ونقلها عليها التأكيد من البد حقيقة  وأن بمظلوميته، عظيم )عليه الســــــــــــــَّ

 واالستثمار. الدقيقة بالدراسة حري  املظلومية ومنهج مظلوميته، عظم من هي عليه والرثاء الدمعة

 قضـــــــــــيــة في الحــال هو كمــا املكــاســــــــــــب من الكثير لتحقيق املظلوميــة من جوانــب اغتنمــت األمم من الكثير أن ونجــد

 .العالم في مظلوميتهم ولنشر املكاسب من الكثير لتحقيق معهم واملتعاطفين اليهود اغتنمها حيث الهلوكوست

، ضـــــــــــ يل بمقدار إال اغتنامه نســـــــــــتطع لم أننا إال مظالم كله الشـــــــــــيعي وتاريخنا
ً
 ســـــــــــيد بمظلومية تمســـــــــــكنا ولو جدا

الم( الشهداء   )عليه السَّ
ً
 املنهج وهذا نقاطه، كلإلى  الحسيني الصوت وايصال الحق وإبراز العالم اجتياح الستطعنا حقيقة

الم( البيت أهل أئمة جسده قرآني منهج واقعه في هو  .كثيرة الصدد هذا في والشواهد والقصص حياتهم في )عليهم السَّ

  گزاری 

عاشورا معجزه الم( حسين امام غیب علم بررس ى -شد  نقد   اثر این در )عليه السَّ



 يوم عاشــــــــــــوراء معجزة لكتاب نقدية دراســــــــــــة: بعنوان جلســــــــــــة عقد تم

 ومؤلف اسفنديارى  ومحمد گرى سن رضا محمد بحضور  شهريور  10 الثالثاء

 .الخزاعي دعبل مؤسسة في الجلسة هذه وأقيمت الكتاب،

  الكتاب بهذا التعريفإلى  سنگرى  أشار
ً
 عن عبارة هو الكتاب هذا: قائال

الم( الحســـــين اإلمام ثورة بشـــــأن محاضـــــرات مجموعة  ســـــنة في ألقيت )عليه الســــــَّ

 الكتاب وتناول  ،عاشــوراء معجزة من األول  املجلس باســم الكتاب تســمية وتم. 1392 ســنة في طباعتها وتم 1388

الم( الحســين اإلمام شــخصــية وتحليل البكاء فلســفة الم( إبراهيم قصــة بين ومقارنة )عليه الســَّ  الحســين واإلمام )عليه الســَّ

الم( الم( الحســـــــين االمام لثورة الظاهرية والبركات واآلثار ،)عليه الســــــــَّ  الكاتب واجهها التي املشـــــــاكل جملة ومن، )عليه الســــــــَّ

 .كرامة عليها فيطلق األنبياء غير وأما باألنبياء خاصة املعجزة كلمة فإن الكتاب تسمية

 .فيه مهمة مالحظات وجود، و ببعض بعضها املواضيع هربط، و املوضوعي هتنوع الكتاب مميزاتوكان من 



 85  ....................................................................................................................................................................................................................  الندوات واملؤتمرات

 خالل من تأليفه تم الكتاب أن باعتبار الكتاب في النظر وإعادة الكتاب مراجعة ضــــــــــــرورة علىالكاتب  أكدكما 

 .االعتبار بنظر تأخذ لم مهمة مسائل فهناك الصوتية األشرطة على املسجلة املحاضرات تدوين

الم( الحســــــين اإلمام علم ســــــألةإلى أن الكتاب تعرض مل اســــــفنديارى وأشــــــار   غير اإلمام وأن بشــــــهادته، )عليه الســـــــَّ

 في الغيـب علم من االســــــــــــتفـادة إمكـان على تـدل وآيـات روايـات هنـاك كـان وإن الغيـب علم طبق على بـالعمـل مكلف

 .الظاهرية الحياة

 الحســين اإلمام كمصــيبة مصــيبة التاريخ في ليس أنه جهة من عاشــوراء بمعجزة الكتاب تســمية ســببذكر أن و 

الم( ن أن ، )عليه الســـــــــَّ   قطعي، بشــــــــكل املطالبطرحه  الكتاب مميزاتمن وبيَّ
ً
 الحســــــــين أخذ مســــــــألة يطرح حينما فمثال

الم(  . كرهائن ألخذوهم تركهم لو فإنه منطقي، خيار أفضل هذا أن يذكر معه النساء )عليه السَّ

، ليس باملعجزة الكتاب تســمية نأ - الكتاب مؤلف - غفاري  حســينوأشــار 
ً
 ةمعجز  كربالء في جرى  ما بل مجازا

الم( إبراهيم بقصة مقارنتها تم وقد حقيقة، الم( إبراهيم بقصة شبيهة عاشوراء فإن )عليه السَّ  . )عليه السَّ

الم( اإلمام علم مســــــــــــألةإلى  ضتعرَّ ثم    ليس هوأن )عليه الســــــــــــــَّ
ً
 العلم يصــــــــــــبح لم ما فإنه ،الغيبي بالعلم بالعمل مكلفا

  الغيبي
ً
 .طبقه على الجري  يجب ال فعليا

 رد يصح فال ،صحيح غير فهو موضوعة تعتبر متأخرة تاريخية مرحلة في تأتي التي الروايات أن من ذكريُ ما  ماأو 

 .التاريخية املسائل في يختلف املنهج ألن ذلك بمجرد الروايات

  گزاری 

 شد برگزار ناب اسالم در عزاداری  تئوری علمى نشست

 بشـــأن ندوات ســـلســـلة حلقات إحدى وهي النظرية العلمية الندوة أقيمت

اإلســــــــــــالمي العزاء ملجمع العالم األمين األراكي محســــــــــــن الشــــــــــــيخ بمشــــــــــــاركة 

 .املذاهب بين التقريب

 والثقافي الفكري  املجال في املهمة األســـــــــــاســـــــــــية القواعد من الحســـــــــــيني العزاء موضـــــــــــوع أن األراكي الشـــــــــــيخ ذكر

 االجتماع علم: جهات أربع من ومالحظته الحســــــــــيني العزاء دراســــــــــة يمكن أنهإلى  وأشــــــــــار .واالجتماعي والســــــــــياســــــــــ ي

 .الفقهي التحضر وقواعد اإلسالمي، التحضر قواعد اإلسالمي، التاريخ فلسفة اإلسالمي،

  

 شود می برگزار حسینى حماسهو  عاشورایی شعر محوریت با آیینى شعر همایش پنجمين

 عــاشــــــــــــوراء شــــــــــــعر موضــــــــــــوع حول  الــديني للشــــــــــــعر الخــامس املؤتمريقــام 

 .الحسينية وامللحمة

 .والرواديد الشباب الشعراء مستوى  وارتقاء تقوية :امل تمر هدف

 .األصيلة اإلسالمية ئاملباد وتبيين الحسينية، وامللحمة عاشوراء شعر :امل تمر محاور 

 .العاملية املصطفى جامعة طالب الجامعات، في املوظفين الجامعيين، الطالب األساتذة، :امل تمر في ون املشارك
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 اشک خط دوو  هفتاد عاشورایی شعر ملی همایش پنجمين -1



 خاص دمعة وســـــبعون  اثنان الحســـــيني للشـــــعر الوطني املؤتمر: عنوان تحت للشـــــعر دعوة: باملؤتمر التعريف

 الفارســـــية يجيد بمن قســـــم وجود مع البالد بقاع شـــــتى في الجامعات في والعاملين واألســـــاتذة، الجامعيين، بالطالب

 .1394 مهر 18 السبت يوم وذلك اإليرانيين غير من

 .الحسينية الثقافة من الشعر جانب وتبليغ نشر :امل تمر أهداف

 من الفارســــــــية يجيد من البالد، جامعات في والعاملين ،الجامعيين والطالب ،األســــــــاتذة :امل تمر في ن و املشؤؤؤؤؤؤؤؤارك

 .العاملية املصطفى جامعة مع بالتعاون  اإليرانيين غير

                                                 املوقع على املوجودة االستمارة ملء املشاركة في الراغبين على

 :اإللكتروني البريد على املنجز امللف مع الالزمة املستمسكات إرسال املشاركين على يجب كما

 مقدس دفاعو  اسالمی انقالب عاشورایی، زنان شعر ملی کنگره فراخوان سومين -2

الم( زينــب الســــــــــــيــدة: امل تمر محؤؤاور   بعــد الثورات في واألمهــات النســــــــــــــاء دور ، والعلم التحــدي أســــــــــــوة )عليهـــا الســــــــــــــَّ

 ، وغيرها.عاشوراء

 .23/8/1394 لغاية 23/7/1394 تاريخ من الشعرية املشاركات إرسال مهلة

 ثــةوالثال الثـانيـة، الرتبـة على الحـائزين والثالثـة األولى، الرتبـة على الحـائزين الثالثـةإلى  الجوائز إعطـاء وســــــــــــيتم

 .الثالثة الرتبة على الحائزين

                                                                  :إرسال املشاركة عن طريق البريد اإللكتروني

                                                                                                           :لزيارة املوقع اإللكتروني

 02166757412: الفاكس                          09122495924: الهاتف

 .كندوان فرع بعد - غزالي شارع - الجنوبي حافظ شارع - كالج تقاطع - انقالب شارع - طهران: العنوان

 

 



    





    

  

  

 باإلنابة الزيارة مراسيم أداء عن املقدسة الحسينية العتبة في اإللكتروني اإلعالم شعبة مسؤول أعلن

  33980عن
ً
 باإلنابة الزيارة طلبات ووضعوا أيام، 4 استمرت التي الحملة مدة خالل الرسمي املوقع راسلوا شخصا

الم( الحسين اإلمام عند عنهم والدعاء  شدالح أبطال عن باإلنابة الزيارة مراسيم إقامة جانبإلى  عرفة يوم في )عليه السَّ

 .العراق وشهداء األمنية األجهزة ورجال الشعبي

  السنة مدار على يستقبل املوقع أن وأضاف
ً
 جميع من باإلنابة الزيارة طلبات أسبوع كل من الخميس أيام خصوصا

  العراقية، املحافظاتإلى  إضافة الدول 
ً
  باإلنابة الزيارة خدمة تقدم املوقع إدارة أن علما

ً
 كل نم الزائرين لجميع مجانا

الم( الحسين اإلمام ومحبي عشاق من املعمورة أصقاع  .الزيارةإلى  الوصول  عليه تعذر من ولكل )عليه السَّ

 

 أبي وأخيه الحسين اإلمام مرقد بجوار الطاهرة الرحاب ومن تعالى هللا بمحبة مفعمة وقلوب روحانية أجواٍء  في

الم(  العباس الفضل  م23/9/2015 املوافق ه1936/الحجة ذو/9 األربعاء يوم صباح املؤمنة الجموع أدت)عليهما السَّ

 .عرفة زيارة مراسم

 

 الدراسات معهد في االستراتيجي الباحثإلى  رسمية دعوة املقدسة الحسينية للعتبة العامة األمانة وجهت

 لذيا سجادية تراتيل مهرجان في للمشاركة روبن مايكل الدكتور  األمريكي االنتربرايس اإلستراتيجية والبحوث

الم(  السجاد الحسين بن علي اإلمام استشهاد ذكرى  في سيقام  مبادئ يتناول  والذي ،الحرام محرم شهر في)عليهما السَّ

الم( السجاد اإلمام عليها أكد التي اإلنسان حقوق   .الحقوق  رسالة في )عليه السَّ

 دول  من له وجهت التي للدعوات اعتذاره عن العراق في الحقيقة صحيفة مع له مقابلة خالل روبن أعلن وقد

  كربالءإلى  الحضور  وفضل العراقية الحكومة من رسمية دعوات وكذلك عديدة
ً
 عنصر واإليمان الدين: قائال

 اإلمام مقام في مؤتمر عقد إنو  الكبير، األوسط والشرق  العراقيين ثقافة من مهم وجزء اإلنسان حقوق  من أساس ي

  جدا مهم مغزى  ذو الحسين
ً
 .الحسين اإلمام يمثله الذي املبدأ أجل من الحسين اإلمام لتضحية نظرا

  

الم( الحسين لإلمام الشريف الرأس ملقام النادرة اللوحة  في )عليه السَّ

 القرن  في جيروم ليون  جان املستشرق  الفرنس ي الفنان رسمها القاهرة،

بونابرت. نابليون  بقيادة ملصر الفرنس ي الغزو  فترة في عشر التاسع

 الجوانب، شتى من املحتلة الدولة لواقع مستفيضة بدراسة الفنان قام

 كدور  والتاريخية الدينية واملشاهد التراث الجوانب تلك ضمن من وكان

  يراها التي املشاهد بتصوير فبدأ الشعبية، األسواق وحتى الدينية واملقامات العبادة
ً
 تلك واقع لنقل منه سعيا

 لصعوبة الغرب عن بمعزل  الشرق  كون  الشرقي الواقع على اآلخر اطالع بغية رؤاه حسب الغرب لشعوب البلدان

 املعالم من والكثير اليومية الحياة واقع من ومشاهد األسواق بتصوير جيروم فقام بينهم، فيما والتواصل التنقل
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 بلكنة يتميز بأسلوب الفنية لوحاته في وصورها زارها التي العربية البلدان من وغيرها مصر في والدينية التاريخية

  الغربية التشكيلية الفنية املدارس
ً
 املسلمين. العرب واقع عن بعيدا

  استعمل أنه االنتباه يثير مما ولكن
ً
سلوبا

ُ
  أ

ً
 وسعيه القاهرة شوارع في تجواله خالل فمن اللوحة، هذه في خاصا

الم( الحسين لإلمام الشريف الرأس بمقام فوجئ التاريخية واملواقع املعالم من مميز هو ما كل لرصد  وما )عليه السَّ

 كحدث األليمة الطف واقعة وعلى املقام هذا تاريخ على بفضول  فاطلع الناس، قبل من واهتمام قداسة من يحمله

 وجدانية انفعاالت نفسه في أثارت التي اللوحة هذه فكرة برزت ومنها الشريف، بالرأس حل وما إنساني تاريخي

  تركت خالصة
ً
 .الشريف املقام هذا وعظمة قدسية لتجسيد الفنية خبرته تكريسإلى  دفعه انطباعا

 

 في اآلليات قسم بادر املقدسة الحسينية للعتبة العام األمين الكربالئي املهدي عبد الشيخ من بتوجيه

 محرم في املليونية الزيارات إلنجاح مبكرة عمل خطة إلعداد واإلدارية الفنية كوادره بجميع املقدسة العتبة

 .الخير وصفر الحرام

 

 راية استكمال عن املقدسة الحسينية للعتبة التابعة التطريز وحدة أعلنت

الم( الحسين اإلمام مرقد قبة  لرفعها املقدسة العتبة إدارةإلى  وتسليمها )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام ملرقد الشريفة القبة أعلى  تقام خاصة مراسم وسط )عليه السَّ

 الحمراء الثأر راية إنزال فيها تشهد التي الحرام محرم شهر من األول  ليلة عند

  السوداء الراية ورفع
ً
الم( البيت أهل أحزان مواسم ببدء إيذانا   .)عليهم السَّ

 

 الفتتاح والتحضير اإلعداد املقدسة الحسينية للعتبة التابعة العامة النشاطات قسم في املعارض شعبة شرعت

 .املقدسة قم في الدائم للكتاب معرضها

 في سيسهم اإلسالمية، إيران جمهورية في املقدسة قم مدينة في ناشران مجمع أرض على سيقام الذي املعرض

 واملنشورات الليزرية واألقراص واملجالت الكتب من املقدسة الحسينية العتبة إصدارات وتسويق عرض

 .األخرى  واملطبوعات

 

 املقدسة الحسينية للعتبة التابعة الحسيني والنغم الصوت شعبة أقامت

: شعار تحت وذلك الشباب الحسينيين للرواديد األولى الوطنية مسابقتها

وسيلة عدنه ما حسين غير احنه، ومن الشباب الرواديد من عدد بمشاركة 

  العراقية املحافظات مختلف
ً
 تستهدف معينة وشروط خاصة آللية وفقا

 57 للمشاركين الكلي العدد وصل وقد الخالد، الحسيني التراث إحياء

 متسابق
ً
  .سنة 30إلى  18 من األعمار شملت ،ا
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 املهدي عبد الشيخ املقدسة الحسينية العتبة عام أمين من بتوجيه

 من استهدفت التي النوعية دورتها الديني التبليغ شعبة أقامت الكربالئي

 اقتراب مع بالتزامن واملبلغات للمبلغين الخطابي املستوى  ورفع توحيد خاللها

  150 من أكثر باشتراك وذلك الحرام محرم شهر
ً
 خمسة  وملدة ومبلغة، مبلغا

 .م8/10/2015 املوافق الخميس يوم الدورة هذه واختتمت أيام،

  

 

الم( البيت آل وثقافة تراث نشر في املعظم الكوفة مسجد أمانة برنامج ضمن  املجتمع في قدوة واتخاذهم )عليهم السَّ

الم( الباقر محمد اإلمام استشهاد بذكرى  األول  يومه في السنوي  العزاء مجلس إحياء تم ومكان زمان لكل  )عليه السَّ

الم( عقيل بن مسلم والسفير  القرآن من بتالوة املجلس افتتح حيث (عليه هللا رضوان) عروة بن هانئ والصحابي )عليه السَّ

 جمع وبحضور  ،النصيراوي  إبراهيم للشيخ ومحاضرة ،الصادقي عالء الشيخ املسجد وُمؤذن قارئ  بصوت الكريم

 .البالد وخارج داخل من املؤمنين من غفير

 

 الحسينية املواكب توافد استمرار م22/9/2015 املوافق الثالثاء يوم صباح املقدسة الكوفة مدينة شهدت

الم( عقيل بن مسلم السفير استشهاد بمناسبة املعزية  بهتافات صادحة)رضوان هللا عليه(  عروة بن هاني والنصير )عليه السَّ

 .املعظم املسجدإلى  ومتوجهة العزاء

 

 بقصائدهم املكان ليصدح الحسنيين الرواديد من مجموعة املعظم الكوفة مسجد في الحسيني املنبر ارتقى

الم( عقيل بن مسلم شجاعة تحكي التي وكلماتهم الم( الحسين إلمامه وحبه )عليه السَّ  والقيم املبادئ عن ودفاعه )عليه السَّ

  ورددت الكوفة، في اإلمارة قصر أعلى من ورميه شهادته وعن اإلسالمية،
ً
 عن معبرة وكلمات رثائية قصائد أيضا

الم( عقيل بن مسلم السفير شهادة  املؤمنين من غفير جمع وبحضور  عليه( )رضوان هللا عروة بن هاني والصحابي )عليه السَّ

 .الـُمعزين

  



 املؤتمر والعباسية الحسينية املقدستين للعتبتين التابع الحسينية والهيئات واملواكب الشعائر قسم عقد

  10/10/2015 السبت يوم الثامن التحضيري  السنوي 
ً
 بحضور  الحرام محرم من العاشر زيارة ملراسيم استعدادا

 العتبتين في األقسام مسؤولي وبعض الحسينية والهيئات املواكب وكفالء والخدمية األمنية الدوائر مسؤولي

 ما الحسينية والهيئات املواكب عدد بلغ: الخبرية نون  لوكالة السلمان نعمة رياض القسم رئيس وقال، املقدستين

 سيد لزوار الخدمات مختلف تقديم في يشاركون  حيث املقدسة كربالء من فقط وهيئة موكب 1500 يقارب

الم( الحسين اإلمام الشهداء  .)عليه السَّ
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الم( الحسين اإلمام متحف إدارة تسلمت  قطعة املاض ي الخميس )عليه السَّ

هديت القاجاري  للعهد تاريخها يعود ثمينة أثرية
ُ
)عليه  الحسين اإلمام ملرقد أ

الم(  .املباركة الشعبانية االنتفاضة إبان صدام أزالم وسرقها السَّ

 بالفضة املكتوبة الكريم القرآن وآيات ونقوش زخارف على تحوي  القطعة

الم( البيت أهل أئمة أسماءإلى  إضافة  باللغة الطالسم وبعض ،)عليهم السَّ

 .الفصيحة العربية

  

 

الم( العباس الفضل ألبي الشريف الصحن تسقيف مشروعُ  ضم   )عليه السَّ
ً
 تقوية من بدءً  األعمال، من جملة

  الطاهرين والحرم الصحن جدران
ً
 وتغليفها عليها والقباب الخيام وتركيب الحديدية الجسور  بنصب مرورا

 أعمال من تعتبر أعماٍل إلى  لتصل الداخل، من الثانوية والسقوف العازلة املواد وتركيب الخارج من

  املقطع الزجاج قطع تركيب وهي أال املشروع لهذا اإلنهاءات
ً
  فنيا

ً
 التي والديكورات األجزاء هذه على وهندسيا

  .منها العمل انتهى

 

 االنسيابية من حالة ولخلق -الحرام  محرٍم  لشهر استعداداتها ضمن

 العباسية العتبة افتتحت -املناسبة  هذه في الزائرين وخروج لدخول  العالية

 األول  تشرين 11 املوافق ه1436 الحجة ذي 27 اليوم صباح املقدسة

نجزت التي البواباتإلى  لُتضاف رئيسية بوابات ثالث م2015
ُ
 في وافُتتحت أ

الم( علي اإلمام باب من كل هي البوابات وهذهساب،  وقت الم( الهادي علي اإلمام وباب ،الكف )عليه السَّ  ،)عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام وباب  املشاريع أحد وهو املقدسة، العتبة بوابات توسعة مشروع ضمن تنضوي  والتي )عليه السَّ

 .املقدسة العتبة تشهدها التي املهمة العمرانية املفصلية
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 العباس الفضل أبي لضريح الجديد الشباك بصناعة األعمال تواصل مع

الم(  من وشخصيات وفودٌ  بها تقوم التي والجوالت الزيارات تتواصل )عليه السَّ

 العتبة من وفٍد  قيام الزيارات تلك ومن اإلنجاز، هذا على االطالع أجل

الم( الحسين اإلمام متحف مدير ترأسه املقدسة الحسينية  األستاذ )عليه السَّ

 مسؤول زميزم رشيد سعيد املؤرخ األستاذ ورافقه الدين، ضياء أحمد عالء

 .املقدسة الحسينية العتبة في املعارض شعبة

 كوادر به قامت ما وصف عن ليتعب والقلم ليعجز اللسان أن الشأن هذا في زميزم رشيد سعيد املؤرخ ذكر

 يدل إنما ش يء على دل إن وهذا الضخامة، بهذه عراقي ُمنَتج لوجود ومسرور فرح وأنه املقدسة، العباسية العتبة

 .والظروف اإلمكانيات له توفرت ما إذا إبداع من العراقي الفرد يمتلكه ما على

 

 الحسينية املقدستان العتبتان أقامت التوالي على الثامنة للسنة

  والعباسية
ً
 املؤتمر لهما التابع الحسينية واملواكب الشعائر بقسم متمثلة

)عليه  الحسين اإلمام عاشوراء لزيارة واالستعدادات بالتحضيرات الخاص

الم(  وأصحاب املقدستين العتبتين بين مشتركة نقاشية حلقة وعمل ،السَّ

 كربالء محافظة في والخدمية األمنية والدوائر الحسينية والهيئات املواكب

 حرمة مع تتالءم نموذجية زيارةٍ إلى  تفض ي بنتائج الخروج أجل من املقدسة،

 .الحسينية العزائية وطقوسه الشهر هذا

 

 التاسع عامها لتستهل الثامنة شمعتها املقدسة العباسية العتبة من املسلمة املرأة صوت الكفيل إذاعة أوقدت

  بإقامتها
ً
  نرتشف.. كربالء طف من: بشعار توسمت احتفالية

ً
  إعالما

ً
  زينبيا

ً
 اعتادت سنوي  تقليد وهو ،هادفا

، إقامته اإلعالمي املنبر هذا على القائماُت 
ً
 الحجة ذي 26 السبت اليوم صباح االحتفالية هذه وأقيمت سنويا

 مساهمة لهن كانت الالتي والضيوف املستمعات من طيبة نخبة وبحضور  م2015 األول  تشرين 10 املوافق ه1436

 .املباشرة اإلذاعة برامج في فاعلة

 

 واللوجستية األمنية والتحضيرات االستعدادات بدأت عاليٍة  بوتيرةٍ 

  تتسع األرض على وامليدانية
ً
 عاشوراء، ذكرى  إلحياء كربالء مدينة في سريعا

 بدأت الحرام محرم شهر املحمدي األحزان شهر حلول  اقتراب فمع

عد كافة على إلحيائه االستعدادات  بدأ حيث والعزائية، الخدمية الصُّ

الم( األحرار أبي مدينة على يخيم السواد   )عليه السَّ
ً
، رويدا

ً
 من والكثير رويدا

 من لتمكنها الالزمة األعمال وإجراء والخيام السرادق وإنشاء مواقعها بحجز قامت الحسينية والهيئات املواكب

 .الكرام الزائرينإلى  الخدمات أفضل تقديم
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 في املقدسة الحسينية للعتبة األول  الثقافي األسبوع فعاليات ضمن

  افتتح أذربيجان جمهورية
ً
  معرضا

ً
 عدة من ومتكون  العتبة بنشاطات خاصا

 كخطبة اآلذرية باللغة العامة النشاطات قسم إلصدارات جناح منها أجنحة

الم( زينب السيدة  الحسيني ملؤسسة وجناح املباركة، الغدير وخطبة )عليها السَّ

 .الوفد مسؤول بحسب األطفال لثقافة الصغير

  

 مسجد في م2015 اكتوبر 9 ه املوافق1436 الحجة ذي من 25 الجمعة حديث خالل الصفار الشيخ دعا

 الخطاب دعا االجتماعي، كما السلم قيم لبث محطة عاشوراء جعلإلى  السعودية شرق  القطيف بمدينة الرسالة

 ثقافة نتاج اليوم األمة تمزق  التي النزاعات واعتبر اآلخرين، على الرد بذريعة املذهبي التراشق عن النأيإلى  املنبري 

 .الدينية املناسبات إحياء بحجة الدراس ي والتسيب اإلهمال املذهبي، وانتقد والجدل التحريض

  



 واملبلغين للخطباء السنوي  املؤتمر في االثنين اليوم ألقاها التي كلمته خالل

 خفايا بيان في االجتهادإلى  واملبلغين الخطباء املدرس ي تقي محمد السيد دعا

  خطبهم، في املؤثر األسلوب واستخدام الحسينية، الثورة
ً
 أن مؤكدا

 يكون  أن شرط الحسيني املنبر يطرحه ما لكل متعطشة اإلسالمية املجتمعات

 
ً
، وذكر مؤثرا

ً
 من يحسنوا أن العام هذا واملبلغين الخطباء على أن وعميقا

الم( البيت أهل بكلمات االهتمام خالل من الحسيني باملنبر يرتبط فيما أدائهم  اإلمام كلمات سيما ال ،)عليهم السَّ

الم( الحسين   عاشوراء، يوم أطلقها التي )عليه السَّ
ً
 .السابقة السنوات مواضيع وطرح تكرار عدم على مشددا

  

 عائض السعودي الداعية صفحة على التغريدات من سلسلة في جاء

 أن نعتقد السنة أهل نحن: قوله تويتر، االجتماعي التواصل بموقع القرني

تل عنه هللا رض ي الحسين
ُ
  ق

ً
  شهيدا

ً
 ممن هللاإلى  ونبرأ قتله من ونلعن مظلوما

 التقدير حق لهم ونرى  ونتوالهم، البيت آل نحب السنة أهل نحن.. قتله

  وتابع، والسنة الكتاب عليه دل ما وهذا منزلتهم، فوق  غلوٍ  بال واإلجالل والحب
ً
 الحسن أن يرون السنة أهل: قائال

 هللاإلى  ويبرؤون  ويحبونهم ويتولونهم وسلم عليه هللا صلى الرسول  ريحانة وأنهما الجنة أهل شباب سيدا والحسين

 .سبهم أو عاداهم ممن

 

http://ns1.bah2day.com/uploads/image/article/fullsize/2015-Oct-11-561a1d4bca909.jpg
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: عنوان تحت ه1437 البحرين عاشوراء شعار تدشين حفل خالل

للوحدة لإلصالح لإلسالم.. عاشوراء قاسم عيس ى الشيخ قال: عاشوراء إن 

 الناقص، أو الجزئي وليس والشامل، الكامل اإلصالح أجل من قامت ثورة

، الجذري  اإلصالح هو املطلوب بل الترميم، على القائم اإلصالح وليس

  وأضاف
ً
 يالزمها فهي زالل صاٍف  قرآني منطلق منطلقها الثورة كانت إذا :قائال

 الحرب ونمط ومستويات أخالقيات وتغيير البشري، باملستوى  النهوض ويعني اإلصالح، فاإلسالم يعني اإلصالح،

بق فلو ثورة، وهذه السلم، ونمط
ُ
 تكون  وال املسيرة في انحراف يكون  وال ومعطلة، آسنة الحياة تبقى ال القرآن ط

 .اإلنسان مشكالت يعالج فالقرآن املشكالت، هذه

 

 عيس ى بن حمد البحرين ملك أن ُيؤكد الحسينية الشعائر على االعتداء أن فبراير 14 ثورة شباب ائتالف قال

  العصر، طاغية هو خليفة آل
ً
  الدينية، الشعائر عن للدفاع مستعد البحرين شعب أن على مشددا

ً
 للتظافر وداعيا

 .عاشوراء مظاهر يطال اعتداء وألي لعبثها، والتصدي السلطات إجرام بوجه للوقوف الجماهيري 

 املرتزقة، عناصر وال البحريني النظام منها ينال أن يمكن ال الحسينية الشعائر هذه أن بيانه في االئتالف وأكد

 أرض في متجذرة املقدسة الشعائر فهذه السعودي، االحتالل قبل من املدعوم التكفيري  الوهابي الفكر وأتباع

 .عليها التطاول  أو عليها املساومة يمكن وال البحرين،

 شعائروال املآتم على وصاياهم لفرض البحرينية للسلطات التابعة األوقاف إدارة مساعي من االئتالف وحذر 

  الديني، الشأن تفاصيل في والتدخل الحسينية،
ً
 األوقاف، إدارة مع التعاطي رفضت التي املآتم بإدارات مشيدا

 .الحقيقي محتواه من عاشوراء موسم إفراغإلى  ترمي التي مشاريعها ورفضت

  گزاري

الم( حسين امام احساسات اوج -1  است پیدا عرفه دعای در )عليه السَّ

  الحوزة أنباء وكالة أجرت
ً
 الهيئة عضو غرويان محسن الشيخ مع حوارا

م( املصطفى جامعة في العلمية
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 دعاء فلسفة حول  العاملية )صل

 والتي املعرفةإلى  والوصول  املراقبة يوم هو عرفة يوم: فيه قال عرفة يوم

 . والنفس تعالى هللا معرفة في قمتها تتجلى

http://media.ismc.ir/Original/1393/05/28/IMG16193239.jpg
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 يهتدي عرفة دعاء يقرأ حينماكما أشار إلى أن اإلنسان ، ربه عرف فقد نفسه عرف من: الحديثإلى  وأشار

الم( الحسين اإلمام صنعه ما لذلك األوضح املثال تعالى، هللا معرفةإلى  نفسه معرفة من  .كربالء في )عليه السَّ

 ، وأنواإلحساس الحزن  بين االرتباط عن عبارة هي العالقة وتلك ،عاشوراء بيوم عالقة له عرفة يوموذكر أن 

 ماإلما في درجاتها بأعلى واملعرفة بالحكمة املقرونة الثورية ظهرت وقد ،واملعرفة الثورية اإلنسان يعطي عرفة دعاء

الم( الحسين  .)عليه السَّ

الم( حسين امام نوکری  قدر -2 ل هللا تعالى فرجه( زمان امام انحرافی های خط بدانید، را )عليه السَّ  کند می ناراحت را )عجَّ

عليهم  البيت أهل خدمة في لكم تيهئ التي املوقعية قيمة معرفة ينبغي(

الم(  والنهي باملعروف واألمر الناس لهداية الفرصة هذه من واالستفادة السَّ

الم( البيت أهل سيرةإلى  الناس تقريبو  املنكر عن  ينبغي كما، )عليهم السَّ

ل هللا تعالى فرجه( الزمان صاحب اإلمام به يرض ى بنحو التبليغ  هناك فإن )عجَّ

ل هللا تعالى  الزمان صاحب يؤذي بشكل الدين تبلغ منحرفة تيارات )عجَّ

 والرواديد. للخطباء الگلپايگاني الصافي الشيخ هذه الكلمات كانت وصية، فرجه(

 است خلیفه آل دیکتاتوری دهنده نشان حسینى شعائر به اهانت -3

  فبراير 14 ائتالف أصدر
ً
 للدفاع مستعد البحريني الشعب وأن ،الحسينية للشعائر خليفة آل إساءة فيه يدين بيانا

 ، الحسينية الشعائر عن
َّ
 والشعائر الحسينيات على للسيطرة الشيعية األوقاف مسؤولي سعي بشأناالئتالف  روحذ

 .الحسينية الشعائر على القضاء هدفهم ألن ،هؤالءإلى  ينصاعوا ال أن الحسينيات أصحاب من وطالب الحسينية،

الم( حسين امام شهادت وصف یارای را هیچکس خداوند جز -4  نیست )عليه السَّ

 :التالية األمور  على وركز املبلغين من بالنخب الحجة ذي 26 السبت يوم الخراساني الوحيد الشيخ التقى

 الدينية والتعاليم الحسينية القضية تبيين عن عبارة هو التبليغ. 

 الم( الحسين اإلمام منزلة تبيين  إن: كما زين به ساق العرش )عليه السَّ

 .نجاة وسفينة هدى  مصباح الحسين

 الم( الحسين اإلمام منزلة على يدل مما )عليهم  األنبياء زيارة )عليه السَّ

الم( الم(م)عليه املسيح وعيس ى الخليل إبراهيم جملتهم من له، السَّ  .ا السَّ

  گزاري

 ماه مهر14 تا مهلت  شد، آغاز اربعين سفيران دوره نام ثبت



مة شباب مع التعامل كيفية ترقيةإلى  تهدف الكليات بطالب خاصة دورة
ُ
 الدورة هذه اشتملت ،اإلسالمية األ

 .اإلسالمي والعالم العراق في والثقافي واالجتماعي السياس ي الوضع على والتعرف العربية، اللغة تعليم على

                        في املوقع اإللكتروني التالي:             التسجيل ويمكن ،مهر 14 حتى التسجيل مهلة

http://media.ismc.ir/Original/1394/01/27/IMG08020642.jpg
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  گزاري

الم( العباس ابوالفضل حضرت گاه خیمه ضریح از رونمایی -1  غدیر عید روز در )عليه السَّ

 من املسؤولين بحضور  الستار إزاحة مراسيم عقد وتم الغدير عيد يوم في املخيم ضريح عن الستار إزاحة تم

الم( الفضل أبي ضريح هيكل واشتمل والعراق، إيران  واثنين وألف الفضة من وطن الصاج الخشب على )عليه السَّ

 .الذهب من كيلو

 دارند عهده بر را عاشورایی تفکر گسترش رسالت روحانیانو  علما -2

 إقامة بمناسبة وذلك الحرام الحجة ذي من عشر الثالث يوم عصر أردبيل مدينة في الفقيه الولي معتمد أشار

 :منها أمور إلى  خلخال مدينة في الدين ورجال للمبلغين السنوي  املؤتمر

 إلى  للوصول  البشرية تساعد كربالء في الحسينية النهضة، و اإلسالمية لألمة الصحوة أعطى الحسيني الفكر

 .والسعادة الكمال

 الم( الحسين نإ  .النجاة وسفينة الهداية مصباح )عليه السَّ

 الدين ورجال العلماء عاتق على هو اإلسالمي املجتمعإلى  الحسينية النهضة أفكار نشر. 

 الثورة في والشهادة واملواساة واإليثار التضحية فإن اإلسالمية، الثورة انتصار في السبب هي الحسينية النهضة 

 .الحسينية الثورة من مأخوذة دروس كلها اإلسالمية

الم( الشهدا سید عزاداری  -3  است فرهنگی فعالیت در اقتصادیو  اجتماعی پیوست از موفقی نمونه )عليه السَّ

 النشاطات في واالقتصادي االجتماعي الربط بمسألة االهتمام ضرورةإلى  مشهد لبلدية الثقافي املعاون  أشار

 نفقات تأمين من نتمكن بحيث االقتصادي الترابط نلحظ أن يجب االجتماعي الترابط حصول  وبعد ،الثقافية

 .االجتماعي التعاون  من الثقافية النشاطات

 سيد على العزاء هو الثقافية النشاطات في واالقتصادي االجتماعي الترابط إليجاد ناجح نموذج أهم أن وذكر

الم( الشهداء  الناس ولكن وإزالته منعه يحاولون  بل العزاء في الحكومات بعض تعاون  عدم من بالرغم فإنه ،)عليه السَّ

 .واألوقاف النذور  من العزاء نفقات بتأمين يتكفلون  الذين هم

 رسدمی چاپ به العبرة قتیل مقتل کتاب -4

 الشهداء سيد مقتل كتاب لطباعة النهائية املراحل عن الشمس بيت مؤسسة مدير الوافي مرتض ى الشيخ أخبر

الم(  الكامل والعنوان، العبرة قتيل: الكتاب وعنوان املعتبرة التاريخية املصادر من تجميعه تم الذي )عليه السَّ

الم(  علي بن الحسين العبرة قتيل: للكتاب  .البررة قائد)عليهما السَّ
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الم( الحسين أربعين يوم قبل الكتاب طبع سيتم أنه وذكر  الزوارإلى  تقديمه وسيتم ،تعالى هللا شاء إن )عليه السَّ

 غرار على طبعه وسيتم الفارسيةإلى  ومترجم العربية باللغة مكتوب املقتل وهذا، الحسينية واملواكب والخطباء

  يحتوي  وهو الكتاب بتنظيم املؤسسة اهتمت وقد، واألدعية الزيارات كتب
ً
 .صفحات 210 على تقريبا

 شودمی برگزار پژوهی عاشورا هاینویافتهو  شناس ى مقتل علمى نشست -5

 قم في العلمية للحوزة الحديثي العلمي املنتدى مع بالتعاون  الثقافية العلمية الحديث دار مؤسسة أقامت

، محرم شهر في املبلغين يخص فيما الجديدة، الحسينية واألبحاث املقاتل على للتعرف علمية ندوة بعقد املقدسة

 .الطباطبائي كاظم محمد والسيد الطباطبائي محمد السيد الندوة هذه في شارك قد بالذكر والجدير

 .الفيضية مدرسة في االجتماعات قاعة في 20إلى  15 الساعة االثنين يوم مهر 20 بتاريخ الندوة هذه وكانت

 باشند عاشورایی هایارزشو  هاآرمان سمت به جوانان کننده هدایت مذهبى های هیأت -6

 املناسبة األرضية تمثل الحسينية واملجالس املواكب إن: الخبراء مجلس في مركزي  محافظة أهالي ممثل قال

 .الحسينية واملجالس املواكب بأصحاب اجتماع في مهر 13 االثنين يوم ذلك ذكر وقد، الشباب لتربية

، الحسينية واملجالس املواكب نحو الناس وتوجيه الحسينية املجالس في الخرافات عن االبتعاد أهمية على وأكد

 على أكد، كما والسعادة الكمالإلى  اإلنسان ويوصل الحياة مشاكل جميع يحل الذي هو الكريم القرآن أن واعتبر

 .املنكر عن والنهي باملعروف األمر ضرورة

  

الم( حسين امام حرم اصلی درب دو ساخت  )عليه السَّ

الم( الحسين االمام لحرم رئيسيين بابين صناعة تم  من باهتمام تومان مليون  وستمئة مليار قدره بمبلغ )عليه السَّ

 .العراقإلى  إرسالهما وسيتم سمنان مدينة أهالي

  

الم( الحسنى عبدالعظیم حضرت مقدس آستان در مسلمیه مراسم از تصویری  گزارش -1  )عليه السَّ

الم( الحسني العظيم عبد السيد مرقد في أقيم الم( عقيل بن مسلم شهادة ليلة العزاء مراسيم )عليه السَّ  ،)عليه السَّ

 وعشاق باملعزين املرقد وغص العزاء هذا في املواكب من مجموعة شاركت العزاء مراسيم من الثالثة الليلة وفي

الم( الحسين  . )عليه السَّ

الم( عقيل بن مسلم شهادة أيام في طهران مناطق جميع من املواكب هذه تحركت وقد  هذه واجتمعت )عليه السَّ

الم( الحسني العظيم عبد السيد مرقد في املواكب  .)عليه السَّ
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 عاشورا تاریخ جامع روزشمار اولين معرفی -2

 اإلنسانية العلوم جامعة في عاشورائي تاريخي تقويم بأول  التعريف تم

 التقويم طريقة على تاريخي كتاب لكتابة الجامعة سعتو ، الثقافية والتطلعات

الم( الحسين لإلمام واملحورية   ويكون  )عليه السَّ
ً
، شموليا

ً
 تم وقد وموسوعيا

 وقسم التقويم، وقسم املقتل، قسم: أساسية أقسام في الكتاب ووضع بالعمل وباشرت التحقيقية، الهيئة تشكيل

 .اإلعالم وقسم الجغرافية،

الم( الحسين اإلمام حياة من األخيرة السبعة باألشهر يهتم حيث التقويم قسم هو األقسام تلك وأهم  ،)عليه السَّ

 وتم التحليل، واجتناب التاريخي النقل على االقتصار وتم قصص ي، بأسلوب التاريخية املطالب عرض تم وقد

 .التنفيذ قيد العربية والترجمة أوربا، في طبعه الجامعة وتنوي  اإلنجليزية، اللغةإلى  الكتاب من األول  الجزء ترجمة

  

 است زیارت از شرک مفهوم القای دنبال به وهابیت

الم( الحسين زوار لقافلة مشايعته في الرئيس ي إبراهيم السيد ذكر  )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام زيارة أهمية  الحسين اإلمام زيارة قرن  تعالى هللا وأن )عليه السَّ

الم(  . بزيارته )عليه السَّ

الم( واألئمةالكريم  القرآن أن وذكر  هللاإلى  للتقرب وسيلتان هما )عليهم السَّ

إلى  يصل أن أراد من هنا ومن تعالى، هللا حبل أنهما الروايات في ورد وقد تعالى

  الزيارة أن وأكد، والعترة بالقرآن يتمسك أن فيجب تعالى هللا
ً
 أفضل ألن ،الركوب من أكثر أجر لها األقدام على مشيا

  الزيارة تجعل ألن تسعى الوهابية أن وذكر، أحمزها األعمال
ً
ِ  الشرك من نوعا

ّ
 الزيارة، على القضاء ألجل ذلك غوتبل

الم( البيت أهل أوامر نتبع ولكننا د أن ، عليها أكدوا وقد )عليهم السَّ
َّ
  الزيارة في مصاعب من الزائر يتحمله ماثم أك

ً
 مشيا

الم( الحسين اإلمام منظر وفي ،تعالى هللا بعين سيكون  أنه شك ال  .)عليه السَّ

  

الم(  الشهدا سيد عزاداري  درباره انقالب رهبر از جمله20 -1  )عليه السَّ

 :أهمها على نقتصر الحسيني، العزاء بشأن الثورة لقائد كلمة 20  الخبري  املوقع نشر

 الم( الحسين اإلمام حياة في بارزة نقطة هناك  هي النقطة وتلك املجاالت جميع على املهيمنة كالقمة )عليه السَّ

 .ش هـ06/11/1371 عاشوراء

 ش هـ17/03/1373 عاشوراء بمناسبة يتمتع أنه املسلمة املجتمعات بقية على الشيعي املجتمع مميزات أهم من. 

 نقرأ حينما  
ً
 أي قراءة ينبغي ال إذ السامعين، إيمان من يزيد الشعر هذا أن االعتبار بنظر نأخذ أن فيجب شعرا

  يكون  بحيث والصوت واملعنى اللفظ حيث من الجيد الشعر نقرأ العشوائي، االختيار يصح وال شعر،
ً
 أي في مؤثرا

 .ش هـ14/04/1386 املخاطب إيمان في ش يء
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 ُيقرب فإنه املتعارف العزاء األعمال تلك جملة من والدين، تعالى هللا من اإلنسان يقرب األعمال ببعض االهتمام 

الم( فاإلمام أكثر، الدينإلى  الناس  الناس ربُيق القراءة من النوع هذا ألن تقرأون  كما اقرأها: يقول  حينما )عليه السَّ

عليهم ) البيت أهل تجاه الناس عواطف تهيج التي األمور  من الهيئات وإقامة العزاء ومواكب واللطم فالبكاء الدين،إلى 

الم(   مناسب أمر وهذا السَّ
ً
 .جدا

 عاشورايي ادبيات در جهش ي خزائي دعبل جايزه -2



 لها السنة في حسيني كتاب ألفضل الخزاعي دعبل جائزة دورة أول  إقامة واإلعالم الثقافة وزير معاون  اعتبر

 .الحسيني األدب في نوعية نقلة وتمثل جيدة خطوة وهي الحسينية الكتب تأصيل على تأثير

 كتب معرفة في تأثير له املهرجان هذا إقامة أن دعبل جائزة ملهرجان العلمي األمين ى ر گسن رضا محمد واعتبر

  واملحققين املؤلفين
ً
 سنة من املطبوعة الكتب جمع تم وقد ،السنة في حسيني كتاب أفضل جائزة إعطاء تم قد: قائال

 كتاب 538 تقييم تم وقد ،92إلى  90
ً
 كتاب 123 انتخاب تم وقد ،ا

ً
 كتاب 17 انتخاب وتم ،منها ا

ً
 .مؤلفيها وتكريم منها ا

  

 هاایرانی گفتن لبیک درباره مصری  روزنامه عجیب ادعای

 حســين يا لبيك الحج مناســك في ينادون  اإليرانيين الحجاج أن من املصــرية الصــحف ذكرته ماإلى  الخبر هذا يتعرض

 
ً
 الحجاج بشعارات وربطها منى فاجعة على التعتيم املصرية السابع اليوم صحيفة وحاولت، لبيك اللهم لبيك من بدال

  أرفقوا وقد، نظمهم وعدم اإليرانيين
ً
 حسين يا لبيك ينادون  وهم اإلحرام ثوب يلبسوا لم جماعة فيه الفيديو من مقطعا

 كما ذكرت الصـــحيفة ، واضـــحة عربية بلهجة
ً
 منى فاجعة في الســـبب هم اإليرانيين أن الســـعودية الصـــحف بعض عن نقال

 ،عجيب االدعاء وهذا، بســـــــببهم الحجاج نظم فاختل ،الحجاج صـــــــفوف بين الفرقة وبثوا ،طائفية بشـــــــعارات هتفوا حيث

 .الدينية الطقوس إقامتهم في اإليرانيين نظام بسبب الشكر يقدمون  املنورة املدينة في األمنيين املسؤولين فإن

  

 است اسالم بقای برای ای وسیله تبلیغ -1

 يوم املقدسة قم في الفيضية مدرسة في للمبلغين كبير مؤتمر أقيم

 الحوزة في اإلسالمي التبليغ مكتب باهتمام الحجة ذي 24 بتاريخ الخميس

 واألولياء األنبياء مهمة وأنه التبليغ أهمية على السبحاني الشيخ أكدو ، العلمية

 مواجهة املبلغين على فيجب الكاذب، العرفانو  الوهابية،: خطيرين تيارينإلى  أشار، كما الدين رجالو  والصلحاء

 .القاطعة باألدلة التيارين هذين
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 محرم ایام در مردمو  مداحان خطبا، به شيرازي  مکارم شيخ توصیه -2

 :أهمهاإلى  نشير ،بوصايا الخطباء درسه في الشيرازي  مكارم الشيخ أوص ى

 وجه بأحسن الفرصة هذه اغتنام للخطباء ينبغي. 

 بأسباب التعريف ذلك جنبإلى  ينبغي بل املصائب بذكر االكتفاء عدم 

 .كربالء حادثة

 الم( )عليه الحسين اإلمام عزاء تناسب ال التي األغاني من قريبة هي التي األلحان عن االبتعاد الرواديد على يجب  .السَّ

 األخالقية املسائل بتبليغ االهتمام والرواديد الخطباء على.  

 السياسية للمسائل التعرض ترك الرواديد على. 

 وتظاهر إسراف دون  من املجالس إقامة يجب. 

الم( حسين امام واالی جایگاه -3  شود بیان مردم به )عليه السَّ

 :فيها جاء ما أهمإلى  نشير كلمة الخطباء من النخب مع اجتماع في الخراساني الوحيد الشيخ ذكر

 وأهميته التبليغ معنىإلى  أشار. 

 وصفها يمكن وال إدراكها يمكن ال عاشوراء واقعة . 

 الم( الحسين لإلمام  .تعالى هللا عند عظيمة منزلة )عليه السَّ

 الم( األنبياء محبة الم( الشهداء لسيد )عليهم السَّ  إبراهيم إن حيث ،)عليه السَّ

الم( الخليل الم( الحسين زيارة هللا من طلب قد كان )عليه السَّ  . )عليه السَّ

 الم( الحسين هللا عبد أبي مصيبة عظمة   )عليه السَّ
ْ
ش

َ
ِد  َهُد أ

َ
ق
َ
َعَرْت  ل

َ
ش

ْ
ْم  اق

ُ
  ِلِدَماِئک

ُ
ة
َ
ِظل

َ
َعْرِش  أ

ْ
ِة  َمَع  ال

َ
ِظل

َ
ِئِق  أ

َ
ال

َ
خ
ْ
 .ال

 الم( الحسين اإلمام عزاء  .أفضل كان أعظم العزاء كان وكلما إفراط فيه ليس )عليه السَّ

  

الم( الشهداء سید عزاداری  -1  است فرهنگی تهاجم با مبارزه )عليه السَّ

 إقامة هيئة مع شبستري  مجتهدي محسن الشيخ لقاء في جاء ما أهم

 :محرم من السابع مراسيم

 م( هللا رسول  قال ولذا ،الحسينية بالقضية منوط الدين وإحياء اإلسالم بقاء إن
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .حسين من وأنا :)صل

 الدين وأحياء اإلسالمية الثورة تحقق في األساس فإنها ،أكبر بشكل تكون  أن ينبغي الحسينية الشعائر إقامة. 

 الحسينية واملواكب املجالس تأخير من حذر  
ً
 اإلمام سيرة يخالف وهو ،املسلمين إيذاءإلى  يؤدي فإنه ،ليال

الم( الحسين  .)عليه السَّ

 أحسن على إقامته فيجب ،الغربي الثقافي للغزو  ومحاربة مواجهة تعد الراهنة الظروف في املأتم إقامة إن 

 .وجه
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الم( الحسين حداث موسسه نام ثبت فراخوان -2  )عليه السَّ

الم( الحسين حداث مؤسسة في 95 - 94 لسنة للطالب الخطابة تعليم دورة تقام  األستاذ إشراف تحت )عليه السَّ

 .خرداد 11 في واختتامها مهر 7 في الدورة هذه فتتاح، وسيكون امحمدي ميرزا

  25 وهي العامةالدروس  من الدورة هذهكما تتشكل 
ً
  25 وهي التخصصية الدروس، و درسا

ً
،  درسا

ً
أيضا

 . الثالثة األقسام من لكل التسجيل شروط ذكر وقد، الصوتو 

  

 شودمی برگزار بالغ مجازی  سوگواره



 لتبليغوا لإلعالم العامة اإلدارة من باهتمام اإلنترنتي الحسيني الرثاء عنوان تحت الثاني الحسيني الرثاء يقام

 .املقدسة بقم العلمية الحوزة في اإلسالمي التبليغ ملكتب اإلسالمي والتبليغ الثقافة لعمادة

 و 
ً
 على الحسيني التبليغ تنشيط الضروري  فمن وسهولته وشموليته اإلنترنتي املستوى  على التبليغ ألهمية نظرا

 الحسينية الرسالة نشر في العلمية الحوزة طالب وترغيب تثقيف الحسيني الرثاء هذا إقامة أهداف أهم، و اإلنترنت

 .اإللكترونية الوسائل من واالستفادة

 فيديوال ومقاطع ،قصيرةال صوتيةال قاطعاملو  ،والصور  ،والرسائل ،النصوص على الرثاء مجموعة تحتوي و  

 والشبكات واملنتديات املواقع على الرثاء مجموعة تعرضسو ، لعابواأل إنترنتي، وتلفزيون  راديوو  قصيرة،ال

 .االجتماعية

-23 محرم أول  من النشر ومهلة ،94-7-23 محرم أول  حتى 94-6-24 الحجة ذي أول  من اإلرسال مهلةوستكون 

الم( الحسين أربعين حتى 7-94  .94-9-11)عليه السَّ

 .والثالثة والثانية األولى الرتبة على للحائزين الجوائز إعطاء سيتم كما
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 46........................................................................................................................................................... الحج غير الكامل

 46............................................................................................................................................... يزيد وميله إلى املسيحية

الم( في رؤيتين حسين  47................................................................................................................... بن علي )عليهما السَّ

 47............................................................................... عاشوراء ميدان الحضور السياس ي للنساء في النضال والجهاد

 47................................................................... تأثير عاشوراء في خلق األحداث السياسية واالجتماعية في القرن األول 

 47......................................................................................................................... اجتماع العاطفة مع ملحمة عاشوراء

 47........................................................................................................................................................ شعاع من الشمس

 48......................................... بحث تحليلي حول معرفة املجتمع من خالل ثورة عاشوراء والنظرة إلى فلسفة القدرة

الم(  48........................................................................................... مدخل في السيرة القرآنية لإلمام الحسين )عليه السَّ

 48....................................................................................................................... واملعطياتالرسائل   -نهضة عاشوراء  

 48....................................................................دور املباني النفسية في ملحمة كربالء في إظهار الرؤى الدينية املتعالية

الم( من جهة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  49....................................................... ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 49........................................................................................................................... أسباب ثبات وخلود نهضة عاشوراء

 49............................................................................................................... بحوث املعرفة اإلنسانية في نهضة عاشوراء

الم(  49.................................................................................. مراحل تشكيل الثورة الدموية لسيد الشهداء )عليه السَّ

 49................................................................................................................ القسم األول  -كربالء مدرسة لكل العصور 

 50........................................................................................................................................................... بالغ موقع :الثاني
 50.................................................................................................... البعد األخالقي والتربوي مللحمة عاشوراء ومكاسبها

 50....................................................................................................................................... الرابطة مع القرآن وعاشوراء

الم(إز   50........................................................................ الة التحريفات عن الشخصية العاشورائية لزينب )عليها السَّ

 51....................................................................................................................... الفرص والتحذيرات  -محرم واألطفال 

 51....................................................................................................................................................... 2 - 1القائد البطل 

 51......................................................................................................................... حوزه رسمى گزارى  خبر قعمو  :الثالث
ق الشباب

ُّ
 51............................................................................................................... الفكر الحسيني أفضل عامل لتأل

 52......................................................................................................................................... رسا گزارى  خبر موقع :الرابع
 52.............................................................................................................. دعاء عرفة ميثاق جامع للمعارف الحسينية

 52........................................................................................................ ما هو املعنى اللغوي لكلمة تاسوعاء وعاشوراء؟



 

 53............................................................................................................................................. وبال كرب موقع :الخامس
 53........................................................... الحسيني: تأليف بعض الكتب العاشورائية بشكل تقليدي ومن دون ابتكار

الم( والتيارات املانعة  53......................................................................................................... اإلمام الحسين )عليه السَّ

 54......................................................................................................................... نت يک اينترنتى مجله موقع :السادس
 54................................................................................................... ملاذا لم يحضر إبراهيم األشتر في حادثة عاشوراء؟

الم( إلى كربالء؟  54............................................................................................... كيف ذهب اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( ألصحابه في كربالء: أنتم في   54........................................................... ِحّلٍ من بيعتي؟هل قال الحسين )عليه السَّ

الم(: ارحموا علي األصغر؟  55.................................................................................. هل قال  اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( قصد الرجوع من كربالء؟  55.................................................................................... هل اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( بنت باسم رقية؟  55........................................................................................... هل كان لإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( لأل يهل كان ق  56.................................مر باملعروف والنهي عن املنكر فقط ال غير؟ام اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(؟ رت في اإلمام الحسين )عليه السَّ ّسِ
ُ
 56............................................................................هل توجد آية في القرآن ف

 56.............................................................................. هل أعيدت رؤوس الشهداء إلى كربالء بعد ما حملت إلى الشام؟

الم( تزوج في كربالء؟  56............................................................................................. هل صحيح أن القاسم )عليه السَّ

الم( بأمور غير واقعية له قيمة؟هل البكاء باالستماع للتعزية عل  56.......................................... ى الحسين )عليه السَّ

الم( من مكة إلى كربالء موجودة في الوقت  57.......................... الحاضر؟ هل طريق ومنازل سيد الشهداء )عليه السَّ

ل هللا تعالى فرجه(؟ الم( اإلمام الحجة )عجَّ  57........................................... هل املنتقم لدم اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( للنورة في ليلة عاشوراء؟  57................................................................. هل يصح إطالء اإلمام الحسين )عليه السَّ

 57............................................................................................. هل انتقم املختار من قتلة شهداء كربالء بشكل كامل؟

 57..................................................................... الم( في عالم الذر؟هل تم انتخاب أصحاب اإلمام الحسين )عليه السَّ 

الم( حركة ضد حكومة يزيد؟  58................................................................... هل كانت ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

م( عن رؤوسهن؟
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 58................... هل رفع جيش عمر بن سعد مقانع نساء حرم رسول هللا  )صل

الم(؟  58..................................................................................... هل الشيعة هم الذين قتلوا اإلمام الحسين )عليه السَّ

 59................................................................................. هل خرجن النساء من الخيم كاشفات الشعور يوم عاشوراء؟

الم( رجله في   59..................................................... موضع من كربالء فجرى املاء؟هل وضع اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( حجه؟  60.......................................................................................................... ملاذا ترك اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( شملت من؟  60........................................................................................................ لعنة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 60.................................................................................................................................................. أسماء كربالء؟اذكروا 

 60............................................................................................................... ما هو أهم نبأ في عاشوراء لألمة اإلسالمية؟

الم( في زيارة عاشوراء؟  60..................................................................... من هو املقصود بعلي بن الحسين )عليهما السَّ

 61............................................................................................................ ملاذا دفن الحر بن يزيد الرياحي خارج كربالء؟

الم( في معركة كربالء؟  61......................................................................... ملاذا لم يحضر زوج السيدة زينب )عليها السَّ

الم(: ثار هللا دم هللا؟  61..................................................................................... ملاذا يقولون لإلمام الحسين )عليه السَّ



 

الم( أفضل من الحج؟  61................................................................................. كيف أصبحت زيارة الحسين )عليه السَّ

الم( في يوم عاشوراء؟ الم( واإلمام السجاد )عليه السَّ  62...................................... كم كان عمر علي األكبر )عليه السَّ

 62.............................................................................................................. يرجى تبيين وإيضاح دور املرأة في ثورة كربالء

 في وقعة عاشوراء؟ ما هي األسباب التي أدت إلى
ً
الم( وحيدا  62.................................... بقاء اإلمام الحسين )عليه السَّ

 62................................................................................................................... ما هو سر خلود العزة والفخر الحسيني؟

الم(؟  62....................................................................................................................... أين دفن رأس الحسين )عليه السَّ

الم( بعد واقعة عاشوراء؟  63.............................................................................. ما هو مصير السيدة زينب )عليها السَّ

الم( بعد واقعة كربالء؟ ما هو مصير زوجات اإلمام الحسين )عليه  63...................................................................السَّ

 63............................................................................................... في أي يوم رجع أهل البيت )عليهم السالم( إلى كربالء؟

الم( وأصحابه؟  63.................................................................................... متى تم دفن جسد اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(؟  63...................................................................................................ما هو أفضل مقتل لإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( عائلته إلى كربالء؟  64.............................................................................. ملاذا اصطحب اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(   64..................................................................................................... يزيد؟ملاذا لم يبايع اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( لدعوة أهل الكوفة؟  64............................................................................ ملاذا استجاب اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( في زمن معاوية؟  64.................................................................................... ملاذا لم يخرج اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( نفسه وأصحابه في التهلكة؟  65....................................................................... ملاذا ألقى اإلمام الحسين )عليه السَّ

 65............................................................................................................................ م؟ملاذا يلبس الناس السواد في محر 

 65....................................................................................................................................... ملاذا لم تمطر يوم عاشوراء؟

الم( في املدينة؟  65......................................................................................ملاذا لم تكن ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 66............................................................................................... وكربالء ابن بنت نبيهم؟ملاذا قتل املسلمون في الكوفة 

 66........................................................................................................... ملاذا يعتقد الوهابيون أن العزاء بدعة وحرام؟

الم(؟  66............................................................................................... ما هي فلسفة العزاء على أهل البيت )عليهم السَّ

 الفضائية القنوات
 69...................................................................................................................................................................... صفا قناة

 69............................................................................................................................................ اليمن في الرافض ي التشيع

 69.................................................................................................................................................................... القمر قناة

 69.................................................................................................................................................................... وصال قناة

 69.................................................................................................................................................................  املجهر تحت

 69............................................................................................................................................................ البيت أهل هدي

الم( )عليه الحسين زيارة  72........................................................................................................................... عرفة في السَّ

 72................................................................................................................................................ واملتابعة الرصد وحدة

 72.............................................................................................................................................. املعممين أكاذيب سلسلة

 73................................................................................................................ العاملين رب لكالم املعممين تحريف سلسلة



 

 73.................................................................................................................................................... املعممين غلو سلسلة

 74............................................................................................................................................ سلسلة خرافات املعممين

 74........................................................................................................................................... سلسلة اعترافات املعممين

 74.............................................................................................................. ة غلو املعممين بأهل البيت الطاهرينسلسل

 75........................................................................................................ سلسلة خداع املعممين لعوام الشيعة املساكين

 75..................................................................................................................... سلسلة طعن املعممين في أصحاب النبي

 75..................................................................................................................... سلسلة شرك املعممين باهلل رب العاملين

 وامل تمرات الندوات
 79............................................................................................................................... األنبياء وارث مؤسسة موقع :األول 

 79............................................................................................................. املبادئ العاملية في النهضة الحسينية املباركة

 81............................................................................................................................................. نيوز  الفرات موقع :الثاني
 81.............................................................................................................. مؤتمر املبلغين واملبلغات في النجف األشرف

 83.......................................................................................................................... املعلوماتية النبأ شبكة موقع :الثالث
 
ٌ
 وهداية

ٌ
 83................................................................................................................................................ عاشوراء نهضة

 84....................................................................................................................... قرآن املللی بين گزاری  خبر موقع :الرابع
الم( في هذا األثر - معجزة عاشوراءتم نقد كتاب   84................ دراسة علم الغيب عند اإلمام الحسين )عليه السَّ

 85...................................................................................................................... حوزه رسمي گزاری  خبر موقع :الخامس
 85.................................................................................................... االجتماع العلمي النظري للعزاء في اإلسالم األصيل

 85....................................................................................................................................... نيوز  صاحب موقع :السادس
 85........................................... يقام املؤتمر الخامس للشعر الديني تحت عنوان شعر عاشوراء وامللحمة الحسينية 

 86................................................................................................................. وهمايش جشنواره فراخوان موقع :السابع
  ............................................................................86اثنان وسبعون دمعةاملؤتمر الوطني الخامس للشعر الحسيني 

 86........... الدعوة الثالثة للمؤتمر الوطني للشعر النسوي الحسيني، والثورة اإلسالمية والحرب الدفاعية املقدسة

 الحسينية األخبار
 89....................................................................................................................... املقدسة الحسينية العتبة موقع :األول 

الم( في يوم عرفة نيابة عن   وعن أبطال وشهداء الحشد الشعبي 33980زيارة الحسين )عليه السَّ
ً
 89....... شخصا

الم( ر املولى أبي عبد هللا الحسينأعداد مليونية تحيي مراسم زيارة عرفة بجوا  89...................................... )عليه السَّ

الم( ويعلن عن زيارته ملرقده  89......... خبير أمريكي يؤكد على ضرورة االستفادة من دروس ثورة الحسين )عليه السَّ

الم(  89..................................................................................................................... لوحة مقام رأس الحسين )عليه السَّ

 90.... استعدادات مبكرة تضعها العتبة الحسينية الستقبال شهري محرم الحرام وصفر الخير وتفتح باب التعيين

الم( والعتبة الحسينية املقدسة تستعد لرفعها االنتهاء من خياطة راية قبة  90......................مرقد الحسين )عليه السَّ

 90.................................................. العتبة الحسينية املقدسة تستعد الفتتاح معرض الكتاب الدائم في قم املقدسة

 90.............. العتبة الحسينية املقدسة تقيم املسابقة الوطنية األولى للرواديد الحسينيين الشباب في الصحن الحسيني



 

 91.................................. دورة خاصة باملبلغين واملبلغات تهدف إلى توحيد ورفع املستوى الخطابي في الشارع الديني

 91......................................................................................................................................... الكوفة مسجد موقع :الثاني
 91........................................................................................ أمانة مسجد الكوفة املعظم تعقد مجلس العزاء السنوي 

الم(  91.............................................................................. الكوفة تشهد إحياء ذكرى شهادة مسلم بن عقيل )عليه السَّ

الم(القصائد الرثائية تصدح في مسجد الكوفة ا  91....................... ملعظم بذكرى شهادة مسلم بن عقيل )عليه السَّ

 91................................................................................................................................... الخبرية نون  وكالة موقع :الثالث
1500 91.............................................................. موكب خدمي من كربالء املقدسة يقدم خدماته لزوار عاشوراء 

 92............................................................................................................................................. نيوز  الفرات موقع :الرابع
الم( مسروقة إبان االنت  92.............................. فاضة الشعبانيةإعادة قطعة أثرية ملتحف اإلمام الحسين )عليه السَّ

 92.................................................................................................................. املقدسة العباسية العتبة موقع :الخامس
  أعماٌل 

ٌ
الم( )عليه العباس الفضل أبي صحن تسقيف مشروع يشهدها متواصلة  92..... الثانوية سقوفه بتزجيج السَّ

 
ُ
 92................................................................................................ رئيسية بوابات ثالث تفتتح املقدسة العباسية العتبة
الم( )عليه الفضل أبي شباك زميزم: رشيد دسعي املؤرخ  93................. وصفه عن اللسان يعجز ضخم إنجاٌز  الجديد السَّ
 93................................ هـ1437 عاشوراء لزيارة واالستعدادات بالتحضيرات الخاص الثامن السنوي  املؤتمر انعقادُ 
 93.................................................................. الثامنة شمعته يوقد املقدسة العباسية العتبة من املسلمة املرأة صوت
 93..................................................................................................................................... عاشوراء إلحياء ستعدت كربالء

 94................................................................................................................................... براثا أنباء وكالة موقع :السادس
الم( وأطفالهم يشاركون بمعارض فنية حسينية  94.............. األذربيجانيون يتبركون براية اإلمام الحسين )عليه السَّ

 94............................................................................................................................ الصفار حسن الشيخ موقع :السابع
 94............................................................ الشيخ الصفار يدعو إلى جعل عاشوراء محطة لبث قيم السلم االجتماعي

 94..................................................................................................................... املدرس ي تقي محمد السيد موقع :الثامن
 94.................................... بأسلوب مؤثر خفايا الثورة الحسينيةالسيد املدرس ي يدعو الخطباء واملبلغين إلى بيان 

 94................................................................................................................................... برس سكاي وكالة موقع :التاسع
 94................................................................................................................................ شهيد الحسين :... سعودي داعية

 95............................................................................................................................................ العالم قناة موقع :العاشر
 95..................................................................................... عيس ى قاسم عاشوراء ثورة قامت من أجل اإلصالح الكامل

 95.............................................................. االعتداء على الشعائر الحسينية بالبحرين مؤشر على ديكتاتورية النظام

 95.............................................................................................................. حوزه ىرسم ى گزار  خبر موقع :عشر الحادي
الم( تظهر في دعاء عرفة  95......................................................................... قمة إحساسات اإلمام الحسين )عليه السَّ

ل هللا تعالى فرجه( الم(، التيارات املنحرفة تؤذي صاحب الزمان )عجَّ  96...... اعرفوا قيمة خدمة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 96.................................................................................. اإلساءة إلى الشعائر الحسينية تدل على دكتاتورية آل خليفة

الم( إال هللا تعالى  96............................................................. ال يمكن ألحد أن يصف شهادة االمام الحسين )عليه السَّ

 



 

 96.............................................................................................................................. مهر گزاري  خبر موقع :عشر الثاني
 96...................................................................... مهر 14مهلة التسجيل حتى  سفراء األربعينبدء التسجيل في دورة 

 97............................................................................................................................. رسا ى گزار  خبر موقع :عشر الثالث
الم( في يوم عيد الغدير  97.......................................... إزاحة الستار عن ضريح مخيم أبي الفضل العباس )عليه السَّ

 97.................................................................................................... كفلون بـإنماء الفكر الحسينيعلماء ورجال دين يت

الم( نموذج ناجح للترابط االجتماعي واالقتصادي في النشاط الثقافي  97.......... العزاء على سيد الشهداء )عليه السَّ

 97.................................................................................................................................. سيطبع كتاب مقتل قتيل العبرة

 98............................................................................ تقام الندوة العلمية ملعرفة املقاتل واألبحاث الحسينية الجديدة

 98................................................................على املواكب  الحسينية أن تهدي الشباب إلى األهداف والقيم الحسينية

 98................................................................................................................................. أونالين شيعه موقع :عشر الرابع
الم(  98....................................................................................... صناعة بابين رئيسيين لحرم اإلمام الحسين )عليه السَّ

 98................................................................................................................................... وبال كرب موقع :عشر الخامس
الم( الم( في مرقد عبد العظيم الحسني )عليه السَّ  98... تقرير مصور عن مراسيم العزاء ملسلم بن عقيل )عليه السَّ

 99....................................................................................................................... التعريف بأول تقويم تاريخي عاشورائي

 99....................................................................................................................................... مشرق  موقع :عشر السادس
 99........................................................................................................... الوهابية بصدد إلقاء مفهوم الشرك في الزيارة

 99.................................................................................................... خراسان ايران  صبح نامه روز موقع :عشر السابع
الم( 20  99................................................................. كلمة من قائد الثورة بشأن العزاء على سيد الشهداء )عليه السَّ

 100 .............................................................................................. تحول في األدبيات الحسينية دعبل الخزاعيجائزة 

 100 ................................................................................................................................. نيوز  شيعة موقع :عشر الثامن
 100 ........................................................................... ادعاء عجيب من قبل الصحيفة املصرية بشأن تلبية اإليرانيين

 100 ............................................................................................................................................ بالغ موقع :عشر التاسع
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