








 

 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 

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

تتصّدر أولويات البحث العلمي، وضرورة  -والنهضة املباركة القدسية  -ومّما ال شّك فيه أّن القضية الحسينية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 حّقها من ذلك. كما ويتّم استقبال الكتب الحسينية
َ
عط

ُ
فة خارج املؤّسسة، ومتابعتها  والتنقيب، أو التي لم ت

َّ
املؤل

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

ً
 علمّيا

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

ل منها، أو التاريخ، أو السيرة، أو غيرها، وسواء التي كانت بكتاٍب مستقل أو ضمن كتاب، تحت املباركة، سواء املقات

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

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

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

 قبل اللجنة العلمية في املؤسسة.

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

ّ
بنشر معالم وآفاق الفكر وهي مجل

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

 والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.

الم( ويتّم فيه جمع الشبهات املثارة حول اإلمام الحسين  قسم رّد الشبهات عن النهضة الحسينية: - 3 )عليه السَّ

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

الم(املوسوعة العلمية من كلمات اإلمام الحسين  - 4 )عليه وهي موسوعة تجمع كلمات اإلمام الحسين : )عليه السَّ

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

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



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

بة حسب حروف األلف باء، 
ّ
مور، مرت

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

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

سلوٍب سلس.
ُ
 بلغٍة عصرية وأ

ٌ
 العلمّية، ومكتوبة

تبْت حول النهضة الحسينية،  قسم الرسائل الجامعية: - 6
ُ
والعمل فيه جاٍر على إحصاء 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

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

واقع اإللكترونية، والكتب، ويتّم فيه رصد جميع القضايا الحسينّية املطروحة في الفضائيات، وامل 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

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

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

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

 الحسيني املطبوع.

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

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

نية بشكل مناهج ويحتوي على لجنة علمية فنية تقوم بعرض القضية الحسي 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 استقطاب الكوادر العلمية النسوية، وتأهي القسم النسوي: - 13
ً
 وفنيا

ً
 علميا

ً
لها ويتضمن 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

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

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

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

 .حول القضية الحسينية -مواقع إلكترونية ونتاجات مكتوبة وقنوات فضائية 

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

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

 



 إنَّ العمل في هذا القسم يكون على مستويين:

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

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

 حسب املوضوعات األصلية والفرعية.

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

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

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

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

ظر عن مضمون املعلومة املرصودة وإيجابيت -أبعادها  بت  -ها أو سلبيتها بقطع النَّ ِ
ّ
في مقطع زمني محدود، وقد ُرت

 املعلومات في أبواب التقرير حسب الترتيب األلفبائي.

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

مها للباحثين في حال طلبها.  أرشيف القسم، نقّدِ

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

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

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

أخرى في قسم الترجمة في مؤسسة وارث األنبياء للدراسات  صودة بلغاتر وقد أنجزت ترجمة املوارد امل

 التخصصية في النهضة الحسينية.

 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

 الشيخ ماهر الحكاك 

 السيد ضياء الشوكي 

  الشيخ كاظم السليماوي 

 السيد حيدر الحكيم 

 السيد محمد صادق القبانجي  

 :قسم الترجمةأعضاء 

 د. الشيخ محمد الحلفي 

  د. الشيخ حبيب الساعدي 

 

 اإلخراج الفني: قسم الرصد واإلحصاء

 





 





 مقدسة، ومشاعر نبيلة، وتربية للروح والقلب، والنفس والضيو  إن
ً
منا  مير،م عاشوراء حمل إلينا أحزانا

َّ
فعل

بع فيه آل هللا
َّ
 ُيت

ً
 ومشاهد وفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير، ، أنَّ للحق مسارا

ً
فأخرجت وما زالت صورا

وبلغات وصور  ،ة وشعر، وغير ذلكمن كتاب ومقالة، وقص تحاكي عمق املأساة الحسينية، بقوالب مختلفة

تها األولى القضيم  .ة الحسينيةتعددة، مادَّ

 وبمختلف اللغات. هذا الشهرالحسينية الصادرة في  اإلصداراتلقد رصدنا مجموعة من 

 

1 

 األحرار مجلة 

 قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة 

 العربية 

 قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة 

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

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

 العتبة، وبعض املقاالت.

2 

الم(اإلمام الحسين    شمس لن تغيب )عليه السَّ

 جميل الربيعي 

 العربية 

 دار البالغة 

الم(يتناول الكتاب حياة اإلمام الحسين   على ثورته  ويسلط الضوء ،من والدته إلى شهادته )عليه السَّ

 ودور الشباب فيها، وفي الخاتمة يتحدث املؤلف عن معطيات الثورة الحسينية.

http://imamhussain.org/filestorage/pdf/alahrar/ahrar529
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3 

الم(طالب  أبي بن علي بنت زينب السيدة خطبة   الشام في يزيد مجلس في )عليهما السَّ

 سعيد سلمان جبر 

 العربية 

 املقدسة العتبة الحسينية -مركز كربالء للدراسات والبحوث  

في مجلس يزيد في الشام من الناحية البالغية  م(ال السَّ  اعليه)يتناول الكتاب خطب السيدة زينب  

 البيانية للخطبة.و 

4  

 95العدد  مجلة الروضة الحسينية 

 املقدسة العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم  

 العربية 

 املقدسة العتبة الحسينية -اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم  شعبة 

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

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

 العتبة، وبعض املقاالت.

5  

 الزعماء الذين زاروا كربالء 

 زميزم سعيد رشيد 

 العربية 

 املقدسة العتبة الحسينية -مركز كربالء للدراسات والبحوث  

الكتاب يوثق ملجموعة كبيرة من زعماء العالم والسالطين الذين زاروا مرقد سيد الشهداء  

همية القصوى التي اكتسبتها مدينة كربالء املقدسة بسبب أل ايكشف عن و  م(ال السَّ  عليه)الحسين 

 .الم()عليهم السَّ  صحابهأل بيته و آالحسين و اإلمام  احتضانها لجسد

http://imamhussain.org/filestorage/pdf/alhusseiniyamagazine/alhusseiniya95
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6 

 مشرق  ومستقبل متألق ماض م(ال السَّ  عليه) الحسين عاشوراء 

 العتبة الحسينية -مركز كربالء للدراسات والبحوث  

 العربية 

 العتبة الحسينية -مركز كربالء للدراسات والبحوث  

املهدي شرح وتعليق على مجموعة من خطب الجمعة التي ألقاها الشيخ عبد عبارة عن كتاب ال 

 م(ال السَّ  عليه)الحسين اإلمام  شخصيةإلى  وتطرق خاللها ،الكربالئي في الصحن الحسيني الشريف

وثورته، وقد تولى مهمة الشرح والتعليق مجموعة من املحققين والباحثين في وحدة خطب 

 .الجمعة في مركز كربالء للدراسات والبحوث

7 

 العشرين كربالء والحركة الوطنية في القرن  

 سعيد رشيد زميزم 

 العربية 

 العتبة الحسينية -البحوث مركز كربالء للدراسات و  

الكتاب يستعرض مساهمات الكربالئيين في الحياة السياسية والتحرك الوطني ضمن األحزاب  

 والتنظيمات العراقية على مختلف اتجاهاتها.

8  

 : مختصر تاريخ كربالءم(ال السَّ  عليه) اإلمام الحسينمدينة  

 محمد حسن مصطفى الكليدار 

 العربية 

 املقدسة العتبة الحسينية -مركز كربالء للدراسات والبحوث  

الكتاب عبارة عن استقراء مكثف لتاريخ كربالء املقدسة عبر عصورها املختلفة، وهو في سبعة  

، استعرض املؤلف 
ً
سلسلة تاريخ كربالء بعد  هافي الجزء األول منأجزاء، أربعة منها مطبوعة سابقا

صيلها وتناول في الجزء الثاني حادثة الطف وتفا ،الفتح اإلسالمي وواقعة الطف، وحركة التوابين

 ل بيت النبي آمع قائمة بأسماء الشهداء من 
َّ
م لهآى هللا عليه و )صل

َّ
)عليه ومن أصحاب اإلمام الحسين  (وسل

األجالء، وما تال ذلك من زيارات املوالين واملحبين عبر القرون وتعاقب النظم السياسية في الم( السَّ 

 .االق قوينلووالبايندرية  راقوينلوالقالعراق من العهد املغولي حتى دول التركمان البارانية 
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9 

 الم()عليه السَّ الحسين اإلمام  منهج حياة 

 هللا الشيخ حسين الراض ي عبد 

 العربية 

 بيروت - دار املحجة البيضاء 

قد و  ،وال يحتاج إلى تعريف ،عظيم قبل شهادته وبعدهاالم( )عليه السَّ ن أن اإلمام الحسين الكتاب يبيّ  

وفي هذا غنى عن  ،وسورة هل أتى ،وآية املودة ،كآية التطهير:مدحه وأثنى عليه القرآن في آيات عديدة 

  ،مدح املادحين
ً
وبعد شهادته عال ذكره وشاع صيته حيث املظلومية  ،وأما أحاديث جده فهي كثيرة جدا

 وبكاه الجن واألنس. ،سماوات السبعالتي حلت به واملصيبة الكبرى التي اهتزت لها ال

01 

الم( مجموعة النور لحياة املعصومين األربعة عشر   )عليهم السَّ

 5 م(ال السَّ  عليه)اإلمام الحسين الشهيد 

 ىعامر مالعيد 

 العربية 

 مشهد -آواي وحي  

الم( سير وحياة املعصومين األربعة عشرتناول تعبارة عن سلسلة من الكتب  املجموعة  وهو ، )عليهم السَّ

 .م(ال السَّ  عليه) الحسينحياة اإلمام وهذا الجزء منه يتعلق ب، مؤلف لفئة األطفال

11  

  نفحات األبرار في شرح زيارة عاشوراء 

  ياملالشيخ محمد جميل حمود الع 

 العربية 

 بيروت -دار املحجة البيضاء  

الم) محمدآل  ح رفعة مقاميوّضِ الكتاب   باألدلة  كشفيكما أنه  ،من خالل الزيارة املباركة (عليهم السَّ

 .سالممن قبل أعدائهم املنتحلين صفة اإل والبراهين القطعية عن ظالماتهم 
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21 

 
 وعاشورااطلس غدير 

 أطلس الغدير وعاشوراء

 قم -دار الحديث  

 الفارسية 

 قم -دار الحديث  

 ما)عليهمام الحسين اإل و  علياإلمام  والوقائع التي جرت على ن األحداثطلس يبيِّ أالكتاب عبارة عن  

أورد خمس  الم()عليه السَّ  الحسين ، وفيما يخص األمر املتعلق باإلماممن خالل عدة خرائط الم(السَّ 

للشيخ  الم(السَّ  ما)عليه الحسيناإلمام  مير املؤمنين وموسوعةأ موسوعةإلى  والكتاب يستند ،خرائط

 :ري شهري ويقع في ثالثة فصول 

 .غدير خم :ل و الفصل األ 

 .الم()عليه السَّ  مير املؤمنينأخالفة  :الفصل الثاني

 .كربالءحداث واقعة أ: الفصل الثالث

31 

 
 در دين هامي ىبن ىبدعت ها

 بدع بني أمية في الدين

 ىخدارحم مراد 

 الفارسية 

 پژوهشکده حج 

 ويتمحور الكالم حول بدع بني أمية التي أدخلوها ،الكتاب يتناول عدة مطالب تدور حول البدعة 

 اإلسالم. في

41 

 
 بهار اشك

 ربيع البكاء

 ىجام 

 الفارسية 

 سفير اردهال 

 القصائد العاشورائية.شعار و الكتاب عبارة عن مجموعة من األ  
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51 

 
 ی از حقایق عاشورائپرتو 

 شعاع من حقائق عاشوراءإ

 ى سيد محمد باقر موسو  

 الفارسية 

 قم -روضة العباس  

)عليه  الحسيناإلمام  سباب تبلور ثورةأن يبيّ و  ،حقائق واقعة عاشوراءكتاب تحليلي يكشف عن  

 .الم(السَّ 

61  

 
 گلچين نوحه ها وروضه ها :پیام عاشورا

 منتخب الرثاء واملجالس :رسالة عاشوراء

 موس ى محمد لعلى 

 الفارسية 

 مرصاحب األ  

شعار والقصائد والنواعي من األ  ربعة مجلدات وهو عبارة عن مجموعة مختارةأيقع الكتاب في  

 .ىموس ى محمد لعل الم(السَّ  م)عليه الحسينية لشاعر أهل البيت

71  

 
  الم()عليه السَّ امام سجاد  :نهضت عاشوراو پیشوایان معصوم 

 الم()عليه السَّ  السجاداإلمام  :ئمة املعصومون ونهضة عاشوراءاأل 

 محمد باقر موس ى 

 العربية - الفارسية 

 قم -روضة العباس  

 .الم()عليه السَّ الحسين اإلمام  نهضةنجاح إالقيادي في  الم()عليه السَّ السجاد اإلمام  كتاب تحليلي يتناول دور  

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2012208
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81  

 
الم(علم امام حسين و  های مذهبى بر روی نخلعالمتنمادها و تاریخچه پیدایش   )عليه السَّ

الم(الحسين اإلمام  تاريخ ظهور الرموز والعالمات املذهبية على النخيل وعلم  )عليه السَّ

 هزاد ىسيد احمد سيد عل 

 الفارسية 

 يزد - هزاد ىسيد عل 

األعالم والرايات التي تستخدم في عزاء الرسوم الدينية على النقوش و  كتاب يتناول تاريخ ظهور ال 

 .الم()عليه السَّ  الحسيناإلمام 

19   

 دل  تير بر 

 سهم في القلب

 سماعيل داستانيا 

 الفارسية 

 قم - ىعالمه بنيس  

 .بالسهم الم(عليه السَّ )ضوع إصابة قلب اإلمام الحسين مو يتناول لفئة األطفال  مؤلفب االكت 

20  

 
 الم()عليه السَّ  گریه بر امام حسينثواب 

 الم( )عليه السَّ الحسين اإلمام  ثواب البكاء على

 ى عباس عزيز  

 الفارسية 

 صالة 

 م)عليه كلمات أهل البيتإلى  باالستناد الم(السَّ  )عليهالحسين اإلمام  الكتاب حول ثواب البكاء على 

 والتحليل لبعض األدلة. الم(السَّ 
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21   

 جايگاه اسيران 

 سرى منزلة األ 

 سماعيل داستانيا 

 الفارسية 

 قم - ىعالمه بنيس  

 . الم(عليه السَّ )ضوع األسرى من عائلة اإلمام الحسين مو يتناول لفئة األطفال  مؤلفب االكت 

22  

 
 الم()عليه السَّ  زندگی نامه امام حسينهارده معصوم: چ

 
ً
 الم()عليه السَّ  الحسيناإلمام  حياة :أربعة عشر معصوما

 ىسيد محمد اخالص  

 الفارسية 

 قم - آتيال 

  40قصة و 40يضم و  الم()عليه السَّ  الحسيناإلمام  حياةيتناول الكتاب  
ً
. حديثا

ً
 حسينيا

32  

 
 الم()عليه السَّ حسين 

 (الم)عليه السَّ الحسين 

 شهر بانو 

 الفارسية 

 قم - تحسين ما 

  12الكتاب عبارة عن  
ً
 .الم()عليه السَّ الحسين اإلمام  حول  مجلسا
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42  

 
 عاشورا درايت وروايت يا عقل ونقل در هدف نگاری قیام

 ثورة عاشوراء تدوين أهدافو العقل والنقل في أالدراية والرواية 

 ى سماعيل عامر ا 

 الفارسية 

 قم -صحيفه خرد  

 .الم()عليه السَّ الحسين اإلمام  يتناول الكتاب أهداف ثورة 

52  

 
 پیوند عاشورا ومهدویتراز 

 سر ارتباط عاشوراء بالقضية املهدوية

 پاشاییمحمد  

 الفارسية 

 مسجد مقدس جمكران 

اإلمام فيها املشتركات بين  ، تناول الكتاب عبارة عن مجموعة محاضرات في شرح زيارة عاشوراء 

 سرار ارتباط عاشوراء بالقضية املهدوية.أعن وكشف ، الم(السَّ  ما)عليه الحسين واإلمام ياملهد

62  

 
 ره یافتگان به اردوگاه حسینى

 املخيم الحسينيإلى  هتدون امل

 پور  ىاكبر مهد ىعل 

 الفارسية 

 قم -قديم االحسان  

جيش ة تارك الم()عليه السَّ الحسين اإلمام  حدى وثالثين شخصية التحقت بجيشإالكتاب تناول  

 في يوم عاشوراء. الم()عليه السَّ  يزيد بن معاوية، واستشهدوا مع الحسين

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/9-12-1394/IMAGE635922967061111345.jpg
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72  

 
 در وقايع كربال  الم(السَّ  معليه) ها به اهل بيت هانتازخم زبان ها و 

 حداث كربالءأفي  الم(السَّ  معليه) البيت واإلهانة ألهل ساءةاإل 

 ىآمل ىصمد 

 الفارسية 

 گرگان - ىنوروز  

هل بيته في واقعة كربالء من أو  الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  ساءات التي تعرض لهاالكتاب يذكر اإل  

 جيش يزيد بن معاوية.

82  

 
 زنان پیام آور عاشورا از آغاز تاکنون 

 نحتى اآل من البداية عاشوراء  ةرسال نساء حملن

 ژگانیفاطمة د 

 الفارسية 

 قم -نجم الهدى  

  
ُ
 حامالت لرسالتها نَّ الكتاب يذكر سيرة ومواقف بعض النساء الالتي حضرن واقعة عاشوراء وك

 إلى األجيال. هاومبلغن

92  

 
 الم(السَّ  اعليه) زينب كبرى 

 الم(السَّ  اعليه)زينب الكبرى 

 : سيد حسن حسيني اكبري ترجمة -ىجعفر نقد 

 الفارسية 

 طهران -هاد  

 
 من مواقفها تجاه الطاغية يزيد الم(السَّ  اعليه) الكتاب يتناول سيرة السيدة زينب الكبرى 

ً
، وجانبا

 .أصله بالعربي

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2003420
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30  

 
 ىحسين سيره

 السيرة الحسينية

 ىجواد محدث 

 الفارسية 

 مشهد -به نشر  - ى آستان قدس رضو  

للشيخ جواد محدثى وهو عبارة عن ترجمة  مصباح الطريق -راغ راه چالكتاب مستل من  

 عن األئمة 
ً
الم(وتوضيح أربعين حديثا  سيرة في االجتماعفي مواضيع مختلفة كاألخالق و  )عليهم السَّ

 .الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام 

31  

 شمس الضحى 

 ىسيد محمود هاشم 

 الفارسية 

 شيراز -تخت جمشيد  

، وشهداء الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام ثورة  شبهات حول المن  مجموعة أجوبةالكتاب عبارة عن  

 ن سيرتهم ورسالتهم.شكل مخططات تبيِّ  ىكربالء، وبيان بعض أسرار الثورة عل

23  

 شين 

 ىجليل صفر بيك 

 الفارسية 

 مشهد -پیده باوران س 

 القصائد العاشورائية.اب عبارة عن مجموعة من األشعار و الكت 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2006094
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33  

 
 فاجعه جهل مقدس

 كارثة الجهل املقدس

 داماد سيد مصطفى محقق 

 الفارسية 

 قم - ىمركز نشر علوم إسالم 

سبب  ن أنبيّ قد و  ،موضوع الجهلالكاتب الكتاب عبارة عن مجموعة محاضرات تناول فيها  

 الجهل. حادثة عاشوراء ناش ئ من

43  

 الزيارات كامل 

 هابن قولوي 

 ه، حسن حسن زادهصادق حسن زاد :ترجمة -الفارسية  

 الطبعة األولى -قم –آل علي  

أصله ، (المعليهم السَّ )املعصومين و  الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  فضائل زيارةالكتاب في آداب و  

 .يبالعرب

53  

 
 گاه نوشتمكنار قتل

 املذبح كتبتجنب إلى 

 ى محمد باقر انصار  

 الفارسية 

 قم -دليل ما  

  غير موجودة 



 23  .................................................................................................................................................................................................................. الحسينية اإلصدارات

63  

 
 كوثر زيارت

 كوثر الزيارة

 ىسيد شجاع حسين 

 العربية -الفارسية  

 قم -بين الحرمين  

 .الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام  زيارة بركاتالكتاب يتناول فضائل و  

73    

 
 مشك آب

 جود املاء

 سماعيل داستانيا 

 الفارسية 

 قم - ىعالمه بنيس  

 .العطش في كربالءضوع مو يتناول لفئة األطفال  مؤلفب االكت 

83  

 
 الم(السَّ  اعليه) حضرت زينب ىشخصيت علممنزلت و 

 وشخصيتها العلمية الم(السَّ  اعليه) مكانة السيدة زينب

 ىمنيره سادات كامران 

 الفارسية 

 های علمیه خواهرانوابسته به مرکز مدیریت حوزهمرکز نشر هاجر  

 .الم(السَّ  اعليه)منزلة السيدة زينب يتناول الكتاب علم و  

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2005355
http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2005355
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39  

 
 مهر وماه

 املودة والقمر

 حسن جعفريان 

 الفارسية 

 تبريز -عاصم  

من التضحيات تجاه أخيه أبي  الم(عليه السَّ ) برز ما قام به أبو الفضل العباسأيتناول الكتاب  

 .الم(السَّ عليه )الحسين اإلمام  األحرار

04  

 
 هشيع ىآرمان ىگاز زند ىجلوه ا :همايش اربعين

 املثالية لشيعةامظهر من حياة  :اجتماع األربعين

 حبيب هللا خواص 

 الفارسية 

 طهران -طليعه ظهور  

 الزيارة.يتناول الكتاب املسيرة األربعينية ويذكر املشاهد الجميلة في هذه  

14  

 قان اوالسان اي فرات 

 ى مرتض ى عزيز  

 ريةاآلذ 

 قم -نگاران قلم  

 
باللغة اآلذرية اختارها  العاشورائية والنواعياب عبارة عن مجموعة من األشعار والقصائد الكت

 .ى مرتض ى عزيز الم( السَّ  معليه) شاعر أهل بيت
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24  

 
 ى آذر  ىترك ىقديم ىمرثيه ها

 القديمة اآلذريةالتركية القصائد 

 : منصوره وثيقتصحيح وتعليق 

 اآلذرية 

 طهران -سفير اردهال  

 من األشعار واملراثي القديمة باللغة اآلذرية. مجموعةالكتاب عبارة عن  

 

 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2009077




 

 





 

دة  لدى الجميع وِعبر وسائل متعّدِ
ً
واملواقع اإللكترونية من أهّم تلك ، بفضل العقل العالم اليوم أصبح حاضرا

 أقص ى نقاط املعمورة،
ً
دنا بكل ما يجري حولنا، بل يتجاوزه واصال م لنا ما يتداول من أمور  الوسائل التي تزّوِ فيقّدِ

ب في مجاالت الحياة املختلفة، من املعارف اإلنسانية، وا ة، ة الحسينيَّ القضيَّ  ألحداث والوقائع العاملية، ومنهاتتشعَّ

عدُّ من مهمَّ 
ُ
ة، والشيعة بشكل أخص.والتي ت  ات املسائل لدى اإلنسانية عامة، واملسلمين خاصَّ

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

 

 

 

 

 ، وغيرها.سالم، الكالم والعقائد، الحقوق في اإل املقاالت، دار العرفان محتوى املوقع:

  

 غير موجودبقلم:  

د بن مسلم قال: سمعت عن محم منها: الم(عليه السَّ ) ذكر املقال عدة روايات في ثواب البكاء على مصيبة الحسين

الم( عبد هللاأبا  وينظر  معسكره ومن حله من الشهداء معه،إنَّ الحسين بن على عند ربه ينظر إلى يقول:  )عليه السَّ

ى من ه لير وإن ،من أحدكم بولده إلى زواره، وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وبدرجاتهم ومنزلتهم عند هللا

له لكان فرحه أكثر من جزعه،  هللا ما أعد ي لو يعلم زائر ويقول:  ،له روافيستغأن  هءيبكيه فيستغفر له ويسأل آبا

 .زائره لينقلب وما عليه من ذنب وإن

 وسجل الكاتب بعض النقاط املترتبة على ذلك، منها:

  يترتب عليه الثواب العظيم هو ما يصدر عن إنسان مؤمن. الذيإن البكاء 

  الم( م)عليهالبيت إن البكاء على أهل الم( معليه)أكثر مصداقية من إنسان يسير على خطى أهل البيت  يكون  السَّ  .السَّ

  هلل ولر  الذيإن البكاء 
ً
 تحث عليه اآلثار واألحاديث. الذيسوله هو البكاء يكون خالصا

  واآلثام. واملعاص يهر الروح ويغسل القلب هو بكاء إنسان لم يتلوث بالذنوب طي والذيإن البكاء الخالد 

 

 غير موجودبقلم: 

في قوة البيان، ومعجزة  وآية ة الفصاحة، وقمة البالغة،في ذرو  -في الكوفة  - الم(السَّ  اعليه) تعتبر خطبة السيدة زينب

 املسلحين،ومن كان يحيط به من الحرس  ،وعدم الوهن واالنكسار أمام طاغية بني أمية واألعصاب،في قوة القلب 

 ا يمكن من الوقت.والجالوزة والجالدين الذين كانوا على أهبة االستعداد ينتظرون األوامر كي ينفذوها بأسرع م

ولم يسبق  املخدرات،سيدة املحجبات  كانت الم(السَّ  اعليه)ن السيدة زينب أ وهوالذهن إلى  وهنا سؤال قد يتبادر

 االجتماعات،ترفع صوتها وتخطب في تلك  وليس من السهل عليها أْن  عام، عمجلها أن خطبت في مجلس رجال أو م

  ؟الم(السَّ عليه )زين العابدين اإلمام  الخطب على مسامع الجماهير مع تواجد بإلقاء الم(السَّ  اعليه)فلماذا قامت السيدة 

 واملقال معقود ألجل اإلجابة عن هذا السؤال.
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 غير موجودبقلم: 

 الم(السَّ عليه )مسيرة الحسين  واصلت الم(السَّ  اعليه)ن السيدة زينب أ بما هنأعلى تساؤل وهو  لإلجابةاملقال معقود 

 ي مدى؟أ ىوإل ،الم(السَّ  اعليه)نعرف أين يكمن هذا التواصل من هذه السيدة الجليلة  فهل لنا أْن 

 وكان الجواب عبارة عن ثالث نقاط هي:

 الم)آل محمد  هم كان يدل على أنهم ،بلد ىنفس أسرها والسير بها من بلد إل قتل ألجل الم( )عليه السَّ ن الحسين أو ( عليهم السَّ

 فكان أهل املدن يظهرون الحزن والبكاء لهم بعد ما استقبلوهم بإظهار الفرح والسرور. ،الحفاظ على دين جده

 الم(عليه )حفظت حياة اإلمام علي بن الحسين  نهاإ واإلمامة على بقاء الوالية  وبذلك حافظتمواطن عديدة  في السَّ

الم(عليه )هي امتداد لخط اإلمام الحسين  التي  .السَّ

 طوال السير من الكوفة إلى الشام حيث  وكلماتها وأقوالها في ،والشام العديدة املدوية التي ألقتها في الكوفة خطبها

 .ونتائجها وآثارهاأهداف الثورة الحسينية  نت للناسوبيَّ موي فضحت الحكم األ 

  

  واملجتمع، وغيرها. ،الم(السَّ  اعليه)، منتدى الزهراء الشهيدة الم(السَّ  معليه)عاشوراء، منتدى األئمة  منتدى محتوى املوقع:

 ستاذ عماد الهالليبقلم: األ 

 عد، وذكر وجهين:بُ  عن الم(عليه السَّ ) جهة السماء في زيارة الحسينإلى  ن الكاتب السبب في التوجهبيَّ 

هو أول الخلق ومن نورهم اشتقت السماوات واألرض كما في روايات الم( )عليهم السَّ نوره ونور أهل البيت  أن األول:

 .الم()عليهم السَّ أهل البيت إلى  السماء نوع من التوجهإلى  أول الخلق، فالتوجهكثيرة تحدثت عن 

ش يء ملكوتي وأي نافذة إلى  عليين وأعلى امللكوت، وأي توجهإلى  انتقل بعد كربالءالم( عليه السَّ )أن الحسين  الثاني:

 .الم(عليه السَّ )من عالم املعنى تجعلك في قبال الحسين 

  

 

 

 

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

 غير موجودبقلم: 

 اعليه)زينب  ومنها:وتكوين األسرة،  الم(السَّ  اعليه) العقيلة زينب منها: الم(السَّ  اعليه) سيدة زينبعدة أمور حول ال الكاتبذكر 

 .معاني االسم الزينبي ومنها:واالختيار اإللهي،  الم(السَّ 

http://www.she3a-alhsen.com/
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 الصوتية واملرئية، الصور، األسئلة، الكتب، املقاالت، وغيرها. امللفات محتوى املوقع:

 السيد العلوي بقلم: 

ّلِ  َوِمن بقوله تعالى: قالابتدأ امل
ُ
ْيٍء  ك

َ
ْقَنا ش 

َ
ل
َ
ْم  َزْوَجْيِن  خ

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ُروَن  ل

َّ
ك
َ
ذ
َ
نة في ومن ثم ذكر أن البي 49: الذاريات ت

الكائنات بينات تكوينية، ومن ة وتشريعية، وفي ، وهذه تسمى بينة شرعيالفقهاء بمعنى الشاهدين العدلين مصطلح

 . سبحانه وتعالى على وحدانية هللازوجين ليشهدا  كل ش يء خلق هللا

اإلمام  ن موالناعاشوراء والطف الحزينة، إنما هي وليدة الزوجين الزكيين الطاهرين العلويين الفاطمييوقصة 

 .الم()عليها السَّ دتنا زينب الكبرى وسيدة بني هاشم، عقيلة الطالبيين سي ،(المالسَّ  )عليه د الشهداءالحسين بن علي سي

يتها ومرب ،الم(السَّ  )عليه الحسيناإلمام  د الشهداءأبوها سيالدتها كربالء الصامدة، و  فعاشوراء اإلسالم، محل

 .اليتيمة، تموت في صغرها لوالها لكانت عاشوراء( المالسَّ  ا)عليهاملجاهدة الثائرة زينب الطاهرة 

مالم( السَّ  م)عليهسبحانه واألنبياء واألوصياء  نه ال يمكن ألحد سوى هللاأثم ذكر 
ُ
 زينب عاشوراء أن يعرفوا مقام أ

 .وأدوار حياتها وسيرتها الذاتيةالم( )عليها السَّ  ن منزلة السيدة زينب الكبرى ثم بيَّ ، (المالسَّ  ا)عليه

 

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

 

 غير موجودبقلم: 

 منها:، الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام  ن املقال بعض األمور التي ترتبط بزيارةبيَّ 

 :
ً
اْجَعْل ففي محكم التنزيل  املستند الشرعيأوال

َ
  ف

ً
ِئَدة

ْ
ف
َ
َن  أ اِس  ّمِ ْيِهْم  َتْهِوي  النَّ

َ
يجد املتبصر منا في  37:  إبراهيم ِإل

ن ثمة من يحبوه هللا بميول قلوب الخلق نحوه، ومحبتهم إليه، وهو ما امتاز به أهل نبي هللا أضمنيات اآلية القرآنية 

 عندما تركهم في واد غير ذي زرع حتى صيَّ  الم(عليه السَّ )إبراهيم 
ً
 روه الناس بمحبتهم مدينة عامرة، وهو ما حدث تماما

  .عندما أسكن هللا كربالء مصارع الرجال من أهل بيت نبيه

 :
ً
لم َمن أنه قال:  الم(السَّ م هعلي)عن صادق أهل البيت  (المعليه السَّ ) تمام اإليمان وكمال الدين في زيارة الحسينثانيا

 .دخل الجنة كان دون املؤمنين فيهاإن أ يأِت قبر الحسين حتى يموت كان منتقص اإليمان

 :
ً
ُمروا شيعتنا بزيارة قبر  :نه قالأ الم(السَّ  عليه) علومالروي عن باقر   الفرض الواجب( المعليه السَّ )زيارة الحسين ثالثا

 .وجل باإلمامة من هللا عزَّ  فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين الحسين

http://www.imamhussain.org/
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 بقلم: قيس العامري 

 : بما حصل عليه من امتيازات.والثاني: وهو النسب والعائلة، األول ن الكاتب أن سيرة الشخص تتموضع في جانبين، بيَّ 

وما حملته من  ،يشمل كال الجانبين، ولكن املهم من سيرتها هو الثاني الم(السَّ  اعليه) والكالم عن السيدة زينب

 .الم(عليه السَّ ) املعصوماإلمام  غير معلمة حسب تعبيرالعاملة  امتيازات جعلتها

تتبع مسيرتها، وال يخفى  سالمية من خاللة اإل قد تصدت لنشر كلمة الحق والثقاف الم(السَّ  اعليه)ن السيدة زينب إف

 سباب عظمتها الذي هو أن نسبها الرفيع من أعلينا 
ً
 .ما اختصها به هللا تعالى أيضا

همية الحديث عن أكبر من موية اليزيدية فله القسم األال في مواجهة السياسة األ رها الفعَّ ما من جانب دو أ

 .دورها في املجتمع وغيرها من الحماية وممارسة عطى للمرأة حقوقهاأسالم ن اإل أسيرتها، فال يخفى على القارئ 

 

 غير موجودبقلم: 

 ، وسبب حصوله على هذا )رضوان هللا عليه( ام السامي للسيد إبراهيم املجابقن املقال املبيَّ 
ً
املقام، وذكر أيضا

 نبذة من حياته.

 

 

 

 

 منتدى الكفيل، البث املباشر، املكتبة املرئية والصوتية، معرض الصور، وغيرها. محتوى املوقع:

 

 غير موجودبقلم: 

 من حياة السيدة زينببيَّ 
ً
 اعليه)ا ولدت إلى بعض خصالها الحميدة، فلم ، وأشارونشأتها الم(السَّ  اعليه) ن املقال جانبا

ما كنت فقال: ، هذه املولودة سّمِ : وقالت الم(عليه السَّ ) أمير املؤمنينإلى  الم(السَّ  اعليه) ها الزهراءجاءت بها أم الم(السَّ 

م( جاء النبيا وكان في سفٍر له، ومل ألسبق رسول هللا
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( سأله علي )صل )صلى  يها؟ فقالأن يسم )عليه السَّ

م هللا عليه وآله
َّ
 سّمِ  النبي السالم من هللا الجليل األعلى، وقال له: ، فهبط جبرائيل يقرئ ما كنت ألسبق ربي تعالى: (وسل

 .قد اختار هللا لها هذا االسمهذه املولودة زينب، ف

م( ثم أخبر جبرائيل النبي
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
م( بما يجري عليها من املصائب، فبكى النبي )صل

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
وقال:  )صل

 كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسينمن بكى على مصاب هذه البنت. 

فهي التي عاشت بين مدرسة النبوة  في بيت العلم واملعرفة ومهبط الوحي والتنزيل، نعم الم(السَّ  اعليه) تنشأولقد 

 جت على يد تلك املدرستين.واإلمامة وتخر 

 

http://www.alkafeel.net/


 33  ...................................................................................................................................................................................................................... اإللكترونيةاملواقع 

 

 غير موجودبقلم: 

 من األحداث املهولة التي جرت على الحسينن بيَّ 
ً
 يسيرا

ً
ثرها على زينب أوأصحابه و  الم(عليه السَّ ) املقال نزرا

تيجة التربية ال نإوما ذلك تعالى، ومع كل ذلك لم يتزعزع صبرها وصمودها وتألقها في طاعة هللا  ،الم(السَّ  اعليه)

  تالتوحيدية التي نشأ
ً
التوحيد الحقيقي الدعامة الحقيقية والصلبة في مواجهة  نأعليها في بيت النبوة معتبرا

عظيم املصائب.

 

 بقلم: الشيخ محمد صنقور 

تعد جناية على التاريخ ومجافاة  الم(عليه السَّ ) ن تهمة رمي الشيعة بجريمة قتل اإلمام الحسينأن الكاتب بيَّ 

 للرأي العام، وال يخفى على كل َمْن له أدنى معرفة بوقائع التاريخ أن منشأ هذه الدعوى هو للحقيقة 
ً
وتضليال

األضغان الكامنة في القلوب والحيرة في تفسير واقع استعص ى على القوم تبريره بما يتناسب واملتبنيات التي 

 إلخفائها،  فتلك كمائن القلوب ال تدع، تمسكوا بها وجهدوا من أجل االنتصار لها
ً
عن  وأجابلواجدها سبيال

تصنيفهم  فذكر في الم(عليه السَّ )شارك في قتل الحسين  نهذه الشبهة وذلك بواسطة إيقاف القارئ على هوية م

 ومن غرتهم الدنيا وباعوا أنفسهم ليزيد. ، ومنها:: الخوارجمنها، أربع طوائف

 

 

 

 

 صور، دروس، محاضرات، أخبار، وغيرها.، كتب، مقاالت محتوى املوقع:

 السيد محمد رضا الجاللي بقلم:

 من األمور املتعلقة بوالدتها وحال النبي األكرمالم()عليها السَّ  املقال في سيرة السيدة زينب
ً
  ، ونزرا

َّ
 )صل

َّ
في م( ى هللا عليه وآله وسل

 من قبيل زواجها ووفاتها.الم( عليها السَّ ) وذكر بعض خصوصيات السيدة زينب، ذلك

 

 

 

 

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

 

 حوارية

للعتبة  ةالتابع مؤسسة وارث األنبياءصية في عبارة عن نقل وقائع لقاء مجلة اإلصالح الحسيني التخص وهي

 .الم(السَّ  عليه)الحسين اإلمام  ه حول رجعةتدور أسئلت راء حوارد السند إلجلشيخ محمابسة الحسينية املقد

http://www.jalaali.ir/
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الحسين اإلمام  ة، وما هي حقيقة رجعةئل عن حقيقة الرجعة بصورة عاما ُس جاب الشيخ السند عندمأوقد 

 ة؟بصورة خاصالم( عليه السَّ )

 عن ما أنفقال: تختلف الرجعة في حقيقتها عن طبيعة الحياة األولى والوالدة في دار الدنيا، ك 
ً
ها تختلف أيضا

 التناسخ والنسخ، وتختلف كذلك عن املعاد األكبر في يوم القيامة.

د و اك بعض االختالف بين الرجعة والعأصغر، ولكن هن في تعريف كثير من علماء اإلمامية هي معاد والرجعة

مضغوطة ومختصـرة وهي: عبارة عن ويمكننا تعريف الرجعة بكلمات ، دار الدنيا، وبين املعاد األكبرإلى  األصغر

 دار الدنيا بجسده الدنيوي الذي ُجعل في القبر.إلى  ودة اإلنسانع

وتكلم عن رجعة اإلمام الحسين ، لتناسخ فهو معتقد باطل ولن يتحققوأضاف أن معتقد الرجعة حق بخالف ا

، ويرجع في أواخر حياة ودولة اإلمام الم( عليه السَّ )
ً
ببدنه إلى الدنيا من قبره الشريف حيث قال: هو أول املعصومين رجوعا

 عشر.بعد أن ُيقتل اإلمام الثاني الم( عليه السَّ )عند الظهور، وتكون اإلمامة لسيد الشهداء  (هللا تعالى فرجه لعجَّ )املهدي 

بصورة خاصة، وغير ذلك الم( عليه السَّ )الحسين اإلمام  وذكر غاية الرجعة وأهدافها بصورة عامة وفلسفة رجعة

 من األمور املتعلقة بالرجعة، ومنها:

  الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  على رجعةالم( السَّ  معليه)فلسفة تأكيد األئمة. 

  في أيام رجعته.الم( عليه السَّ )معالم دولة اإلمام الحسين 

 

 الشيخ محمد السندبقلم: 

واآلخر من الم( عليه السَّ ) الحسيناإلمام  ن املقال اإلجابة عن استفسار عن موقفين حدثا في يوم الطف األول منبيَّ 

عاالت أنه ظهرت منه انفالم( عليه السَّ )الحسين اإلمام  كيف نقرأ ما ورد في ، وكان السؤال:الم(السَّ  اعليه) زينبالسيدة 

فإنها بلغة علم اإلدارة تناقض عظمة إدارته وقوة الم( السَّ  ماعليه) وفي مصرع العباس األكبر يعظيمة في مصيبة عل

خيمة أو خروجها في إلى  أنها كانت تخرج من خيمةالم( السَّ  اعليه)وكذلك الحال فيما يرتبط بالسيدة زينب  تدبيره؟

 .الم(عليه السَّ )مصيبة علي األكبر 

 :، منهاالسند بعدة نقاطوقد أجاب الشيخ 

قوله تعالى في إلى  ال ترى أ ،بداء املشاعرإوعدم التأثر وعدم إن الصبر في األزمات ال يعني بحال عدم االنفعال 

وا: الم(عليه السَّ ) عند فقده ليوسفالم( عليه السَّ ) شأن يعقوب
ُ
ى َوَجآؤ

َ
ِميِصِه  َعل

َ
ِذٍب  ِبَدٍم  ق

َ
اَل  ك

َ
ْت  َبْل  ق

َ
ل ْم  َسوَّ

ُ
ك
َ
 ل

ْم 
ُ
نُفُسك

َ
  أ

ً
ْمرا

َ
َصْبٌر  أ

َ
ُ  َجِميٌل  ف

ّ
ْسَتَعاُن  َوالل

ُ ْ
ى امل

َ
ِصُفون  َما َعل

َ
 من السورة نفسها. 86-83اآليات، وكما في 18 :يوسف  ت

الم( ت عيناه من الحزن ولم يفتأ يذكر يوسففرغم أنه ابيضَّ  يهلك من الحزن  عليه أوالده أْن  يحتى خش  )عليه السَّ

 
ً
اختالل في كيفية تعامله إلى  مملوء الغيظ والحزن والهم ولم يدفعه ذلك وهاجت به شعلة األحزان، وكان كظيما

 بل عالوة على ذلك وصف صبره بأنه جميل. ،يسلب عنه صفة الصبرمع أبنائه فإن ذلك لم 

بل نجد فيه أعظم من ذلك فرغم ما انتابه في ولده وأخيه وأهل  الم(عليه السَّ )وهذا الذي نجده في سيد الشهداء 

  بيته وأصحابه
ً
أهل بيته قط قد قتل ولده و  إال أن األعداء يصفونه في آخر ساعات املعركة: فوهللا ما رأيت مكثورا

 وأصحا
ً
  به أربط جأشا

ً
 منه. وال أمض ى جنانا
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 ، محطات عاشورائية، حقيبة املبلغ، فكر معاصر، شعراء أدب الطف، وغيرها.زاد عاشوراء املوقع: محتوى 

  

 مرتض ى العاملي بقلم: السيد جعفر

 واألمرين هما: ،ن املقال أمرين وصلب البحث كان يتعلق باألمر الثانيبيَّ 

 ،ومنعت من تزوير الحقائق، ، وأبلغتها مأمنهاالم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  إنها هي التي حفظت حركة األمر األول:

 من مواقفها الجهادية التي ال تخفى على أحد.وقد بحث ذلك علماؤنا وبيَّ 
ً
 كبيرا

ً
 نوا شطرا

، وثمة من يسأل عن املراد بحمد هللا عاملة غير معلمةوصفها بأنها  الم(عليه السَّ )السجاد اإلمام  إن األمر الثاني:

 يحتمل في هذه الكلمة أحد معنيين: لمة، فنقول ألجل البيان والتوضيحمن هذه الك

إنها عاملة باهلل تعالى وبآياته الظاهرة، من خالل فطرتها الصافية، وعقلها الراجح، وتدبرها في آيات هللا  األول:

من يعرفها بما يتوجب عليها في مثل هذه املواقع الحساسة من التحلي بالصبر، وجميل العزاء، إلى  تعالى، فال تحتاج

ناسب لواقع ولعل هذا املعنى هو امل ، صابرة على نزول بالئهة بقضائهوالكون في مواقع القرب من هللا تعالى، راضي

 ألن يقول لها ذلك. ،الم(عليه السَّ )السجاد اإلمام  والتي دعت األمور التي تواجهها

 لتلقي  الم(عليه السَّ )أن يكون مراده  الثاني: 
ً
اإللهية الهادية، ألن  تاإللهاماأنها قد بلغت مراتب عالية جعلتها أهال

 لنور العلم الذي يقذفه هللا في قلب من يشاء، على قاعدة 
ً
هللا تعالى فتح باب فهمها، وأيقظ فطرتها، وأصبحت محال

 ِذيَن
َّ
اُهْم  ُهًدى َزاَدُهْم  اْهَتَدْوا َوال

َ
ْقواُهْم  َوآت

َ
 .17: محمد ت

 كما كان الحال بالنسبة لسلمان 
ً
وغيره من الصفوة  )رضوان هللا عليه(بل قد يكون ذلك بواسطة امللك املحدث، تماما

 واألبرار.األخيار 

 

 غير موجودبقلم: 

 ضمن املحاور التالية: ونشأتهاالم( )عليها السَّ تعرف على سيرة السيدة زينب معقود للاملقال 

 الم()عليها السَّ السيدة زينب  والدة. 

 م(النبي  وجوم
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .وبكاؤه )صل

 الم( وكنيتها وزواجها تسميتها  .)عليها السَّ

 الم()عليها السَّ  والبصيرة عند السيدة زينب الكبرى  الوعي. 

 

http://almenbar.org/
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املنبر  ، نور الم(السَّ  معليه)د د وآل محمم، نور محالم()عليه السَّ  الكريم، نور ويبقى الحسين نور القرآن محتوى املوقع:

 ، وغيرها.فرجه(تعالى ل هللا )عجَّ املهدي اإلمام  الحسيني، نور 

 

 غير موجودبقلم: 

 من سيرة السيدة زينب بنت عليبيَّ 
ً
  الم(السَّ  معليه) حيث ُيستفاد من آثار أهل البيت الم(السَّ  ماعليه) ن املقال جانبا

ُ
جاللة

ها من كمال معرفتها ووفور علمها وحسن أعراقها وطيب أخالقها ووقارها وقرارها، وأن الم(السَّ  اعليه) شأن زينب الكبرى 

فارة والحياء،  الم(السَّ  اعليه)كانت تشبه أمها سيدة النساء فاطمة الزهراء 
َ
وتشبه أباها في في جميع ذلك، وكذا في الخ

 .سماتها كانت املهابة املوروثة منو  ،عند النائبات، والصبر على امللمات ة، والثباتقوة القلب في الشد

 

 غير موجودبقلم: 

ن دورها في الثورة القدوة واألسوة للمرأة في عاملنا املعاصر من خالل بيا الم(السَّ  اعليه)ن املقال كون السيدة زينب بيَّ 

 من  الحسينية، وأن
ً
 التاريخ ال يخلد اسما

ً
 لوال أن ذلك االسم قد سجاألسماء عبثا

ً
 يستحق واعتباطا

ً
 عظيما

ً
ل موقفا

لن نجد سوى خربة  الطاغيةكان هذا االسم في عداد املوتى في الغابرين، فلتلتمس قبر يزيد  البقاء والخلود، وإْن 

ملحبين من كل بقاع يكتظ بالزائرين وا الم(السَّ  اعليه) موحشة تطمسها لعنات التاريخ واملوالين، بينما قبر العقيلة زينب

 أبد الدهر. هازال اسم ا والثرى، والاألرض وشتان ما بين الثري
ً
 خالدا

 

 غير موجودبقلم: 

 في  الم(السَّ  امعليه) الجواداإلمام  السيدة حكيمة بنتإلى  املفترض الطاعةاإلمام  يصاءإن املقال بيَّ 
ً
أمور اإلمامة مبينا

في يوم عاشوراء في تحمل أسرار  الم(السَّ  اعليه) ألخته الحوراء زينب الم(عليه السَّ ) هذا الحديث إيصاء الحسين من خالل

في  الم(السَّ  ماعليه) وتعرض ملا حصل في مجلس يزيد مما أبدته السيدة زينب بنت علي ،الحاضراإلمام  اإلمامة وحفظ

 ، وغير ذلك من األحداث.ازمانهمواجهة طاغية 

 

 : سيد عليبقلم

 ، وهم:الم(السَّ  اعليه) لتعرف على أوالد السيدة زينبمعقود لاملقال 

:
ً
، وقد الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام  في صحبة خاله الم(السَّ  اعليه) كان مع أمه زينب ،هللا بن جعفرد عون بن عب أوال

 .ئعها األخرى جنب فجاإلى  الم(السَّ  اعليه) نال شرف الشهادة في كربالء، وفجعت به أمه زينب

:
ً
تذكرة  ، كالسبط ابن الجوزي فيالم(السَّ  اعليه) وقد ذكره العديد من الباحثين في حياة السيدة زينب ،محمد ثانيا

السيدة في  الشاطئوالدكتورة بنت  36صهاشم عقيلة بني السيد الهاشمي في كتابه  وذكره ،110ص الخواص

 آخرون. ابوكتَّ  36ص مع بطلة الطفواد مغنية محمد ج والشيخ 50ص زينب
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:
ً
 ش يء من حياته وسيرته.إلى  ذكر املؤرخون اسمه دون اإلشارة ،عباس ثالثا

:
ً
املعروف بالزينبي، وفي نسله الكثرة والعدد، وفي ذريته الذيل الطويل والساللة الباقية، وهو كما في  ،علي رابعا

عمدة الطالب .أحد أرجاء آل أبي طالب الثالثة 

:
ً
هللا  عبد فقال أبوها ،بنهوقد خطبها معاوية ال ، الم(السَّ  اعليه) للسيدة زينب وهي البنت الوحيدة كما يبدو خامسا

.وهو خالها سيدنا الحسينإلى  إنما هو ليَّ إإن أمرها ليس  :بن جعفر

 

 غير موجودبقلم: 

 الم(السَّ  معليه)مصاديق الوالء ألهل البيت من أبرز دالئل املودة و  الم(السَّ  عليه)الحسين اإلمام  ن الكاتب أن زيارةبيَّ 

 (المالسَّ  عليه)دخل على أبي عبد هللا  ْن أورد رواية عن معاوية بن وهب بعد ، وأوهو ما يدخل عليهم الفرح والسرور

ار قبر أبي الحسين بن علي، الذين اللهم اغفر لي وإلخواني وزو  ه التي قال فيها:ثناء صالته وسمع مناجاته لربأ

 أدخلوه على نبّيك محمد، وإجابة ، شخصوا أبدانهم في ِبّرناأأنفقوا أموالهم و 
ً
ورجاء ملا عندك في صلتنا، وسرورا

 .منهم ألمرنا

  :الم(السَّ  عليه)الحسين اإلمام وقال 
ً
تلُت مكروبا

ُ
ه ال يأتيني مكروب إال ردَّ  وحقيٌق على هللا أْن  أنا قتيل الَعبرة ق

َبهُ 
َ
ل
َ
 إلى  وق

ً
 .أهله مسرورا

 

 

 

 

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

 : محمد أمين نجفبقلم

 بيَّ 
ً
وبعض املواقف التي سجلها في يوم  )رضوان هللا عليه(أنس بن الحرث الكاهلي  من سيرة الصحابي ن الكاتب جانبا

 العلماء فيه. أقوالإلى  ، وأشارالم(عليه السَّ )اإلمام الحسين الطف بين يدي 

 

 

 

 

 أخبار علمية، سياسية، اقتصادية، كتب، مطبوعات، وغيرها. محتوى املوقع:

 الم(السَّ  ا)عليه نبيبه مناسبت والدت حضرت ز  ن خبريآخر ژه يبسته و الم( السَّ  )عليه نيتحت عنوان: السالم ای خواهر خوب حس -1



 غير موجودبقلم: 

، ثم تعرض إلى نبذة مختصرة عن الم(السَّ  اعليه)بيات الشعر الفارس ي بمناسبة والدة السيدة زينب أأورد الكاتب بعض 

http://www.alwareth.com/
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وهي بالترتيب من املدينة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى املدينة، ومن  الم(السَّ  اعليه)حياتها، فذكر الرحالت الثمان للسيدة زينب 

 .املدينة إلى مكة، ومن مكة إلى كربالء، ومن كربالء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى املدينة

الة والصبر اواملو  ،فة والطهارةوالع ،كالعلم والعبادة الم(السَّ  اعليه)مناقب وفضائل السيدة زينب إلى  ثم تعرض

 بشأنها. الم(السَّ  معليه)كلمات املعصومين إلى  والفصاحة والبالغة، ثم تعرض ،والشجاعة والشهامة ،يثارواإل 

  در خانوادهالم( السَّ  ا)عليهره حضرت زینب ي: الگوبرداری از سعنوانتحت  -2

 غير موجودبقلم: 

ي تنفع في ن يستلهم من سيرتها الدروس والعبر التأويحاول  الم(السَّ ا )عليهيتحدث الكاتب حول حياة السيدة زينب 

 . سرةدارة األ إمجال تربية األطفال و 

سرة ن والتأثير الكبير الذي تخلفه األ نسامرحلة الطفولة في تكوين شخصية اإلهمية أإلى الكاتب  ن تعرضأبعد ف

بها واالستفادة منها في مجال  يمكن االقتداء الم(السَّ  اعليه)على تربية األطفال ذكر عدة مواضع من حياة السيدة زينب 

الم(حيث سألت أباها أمير املؤمنين التوحيد ، كسرةاأل  الم(قال ؟ يا أبتاه أتحبنا :)عليه السَّ نعم يا بني، أوالدنا : )عليه السَّ

أبتاه حبان ال يجتمعان في قلب املؤمن: حب هللا وحب األوالد، وإن كان البد لنا فالشفقة لنا يا فقالت:  ،أكبادنا

 
ً
  (مال )عليه السَّ فازداد علي  ،والحب هلل خالصا

ً
 .بها حبا

في طفولتها  الم(السَّ  اعليه)ثرت السيدة زينب آحيث  28صيثار في الصغر حيث أورد رواية عن ريحان الشريعة اإل و 

 ، وغير ذلك.الم(عليه السَّ )حبها ألخيها الحسين ، وكالخبز للضيف

  ثيدر احاد الم(السَّ  ا)عليه نبي: حضرت ز عنوانتحت  -3

 غير موجودبقلم: 

وقد   الم(السَّ  ا)عليهبشأن السيدة زينب  الم(السَّ م )عليهحاديث الصادرة من املعصومين إلى الروايات واأل  تعرض الباحث

 ها:قسم الروايات الواردة حسب صفات

 الم(السَّ  )عليه السجاداإلمام  أورد رواية عن :العاملة :نت عاملة غير معلمةأ. 

 بالدعاء في صالة الليل الم(السَّ  ا)عليهيوص ي فيها زينب  الم(السَّ  )عليهالحسين اإلمام  عنأورد فيها رواية  :العابدة. 

 كمن بكى على  الم()عليها السَّ من بكى على زينب أن مضمونها  الم(السَّ  ا)عليهأورد رواية عن فاطمة الزهراء  :املظلومة

 .الم()عليهما السَّ الحسن والحسين 

 الم(السَّ  ا)عليه نبيزندگی حضرت ز  ك: شش درس از سبعنوانحت ت -4

  

 موجودغير بقلم: 

التضحية ، الثبات على املبدأ وهي: الم(السَّ  ا)عليه زينب ستة دروس من نمط حياة السيدةإلى  تعرض الباحث

 الشجاعة والتدبير.، الهداية، العبادة والتهجد، التحمل والصبر، بالنفس ألجل تحقيق الهدف
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 السيرة، العرفان واألخالق، وغيرها. ،، الحديث، الكالم، التاريخ(المالسَّ م )عليهاملعصومون األربعة عشر  املوقع:محتوى 

  ربال چه بود؟كبا گله گوسفندانش به  (المالسَّ  هيعل)إسماعيل تحت عنوان: ماجرای عبور حضرت 

 غير موجودبقلم: 

ن األغنام لم تشرب من أبأرض كربالء بقطيع الغنم وذكر  (المالسَّ  )عليه لقصة مرور إسماعيإلى  تعرض الباحث

 أعن ذلك من األغنام فأجابته  (المالسَّ  )عليه ماء الفرات فاستفسر النبي إسماعيل
ً
على الحسين  نها لم تشرب املاء حزنا

 .ناقش الكاتب في سند وداللة هذه الروايةوقد ، (المالسَّ  )عليه

  
 

 

 

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

  الهى بودای اندیشه امامت يبه دنبال اح (المه السَّ يعل)ن يتحت عنوان: امام حس -1

 غير موجودبقلم: 

وذكر أن الهدف األساس ي  ،من النهضة الحسينية (المالسَّ  )عليهالباحث بصدد استكشاف هدف اإلمام الحسين 

ست نظريات هو إحياء اإلمامة اإللهية املنسية في املجتمع اإلسالمي، وتعرض الباحث إلى  (المالسَّ  )عليهلإلمام 

 في ذلك. للعلماء

بعض إلى  ن تلك النظريات تشيرإعض املشاكل عن تلك النظريات حيث ترفع ب أن نظريته يمكن أْن  واعتبر

الهدف إحياء  :والنهي عن املنكر، وأما لو قلناجوانب األهداف كإنشاء الحكومة اإلسالمية والشهادة واألمر باملعروف 

 .إن هذا الهدف سيشمل تلك األهدافاإلمامة اإللهية ف

 على أن
ً
كان بصدد إحياء فكرة اإلمامة، وهو أن الشواهد التاريخية تدل  (المالسَّ  )عليهالحسين اإلمام  وذكر شاهدا

 بوضوح على أن إنشاء حكومة في ذلك الوقت أمر غير ممكن.

  ات قرآنيدر آ (المالسَّ  علیه)ن يعنوان: تجلی امام حستحت  -2

 بقلم: بتول جمشیدیان

فمن  ،ن والعترة ال يمكن أن يفترقاآوالقر ، والقرآن الكريم وجهان لعملة واحدة (المالسَّ  )عليهالحسين اإلمام  إن

على ضوء القرآن الكريم،  (المالسَّ  )عليهالحسين اإلمام  فالفائز من يختار طريق، ترك أحدهما ظل وتخلف عن الركب

 :ولإلنسان طريقان

http://www.emamat.ir/
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 .ن والدفاع عن الحقآوالهدف منه حفظ القر  ،واألولياء (المالسَّ  )عليه اإلمام الحسين طريق هما:ولأ

 .طريق أهل الدنيا ثانيهما:

آية ، سورة الفجر، آية املودة، آية املباهلة، آية التطهير :هي (المالسَّ  )عليهالحسين اإلمام  التي يتجلى فيهاواآليات 

 .من سورة اإلسراء 81

 ( المه السَّ يعل) حسين تحت عنوان: تفسير امام -3

 بقلم: غالمعلی صفائی بوشهری 

وذكر تفسير  (المالسَّ م )عليه الرجوع في تفسير القرآن الكريم إلى كالم األئمة املعصومين تحدث الكاتب حول ضرورة

وتعرض إلى جملة من كلماته بشأن القرآن الكريم وبعض اآليات  ،(المالسَّ  )عليهالقرآن الكريم في كلمات اإلمام الحسين 

 وبدأ من سورة البقرة حتى سورة التوحيد. (المالسَّ  )عليهالتي فسرها اإلمام الحسين 

 یخربگزار
 األخبار السياسية، الثقافية، االقتصادية، االجتماعية، معرض الصور والفيديو، وغيرها. محتوى املوقع:

 شهياگری برای همي؛ احالم(السَّ ا )عليه نبيتحت عنوان: حضرت ز  -1

 بقلم: راحله کاردوانی 

بعاد حضور السيدة أإلى  تحياء واقعة كربالء، ثم تعرضإفي  (المالسَّ  ا)عليهدور السيدة زينب إلى  ةالباحث تتعرض

  :بعاد على مستويينن تلك األأ توذكر  (المالسَّ  ا)عليهزينب 

 .(المالسَّ  ا)عليهالتعرف على األصول الكلية الحاكمة على شخصية السيدة زينب  املستوى األول:

  (المالسَّ  ا)عليهبيان مصاديق الحضور االجتماعي للسيدة زينب  املستوى الثاني:
ً
ولألصول . للشواهد التاريخية طبقا

ثم  ،ثم ذكر تلك األصول ، االجتماعيأثير كبير على حضورها ت (المالسَّ  ا)عليه الحاكمة على شخصية السيدة زينب

 تعرض للحضور االجتماعي لها.

 الم(السَّ ا )عليه بــــری كنـــب يـــالد حضـــرت ز يـژه نـامــــه ميتحت عنوان: و  -2

 غير موجودبقلم: 

الم(للسيدة زينب  يشتمل هذا امللف الخاص على السيرة الذاتية  شعار والصور والرثاءالزيارات واأل على و  )عليها السَّ

الم(املرتبط بها  م(رها النبي نها رأت رؤيا وفسَّ أوذكر ، )عليها السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
فأول تلك  ،نها تنتظر حوادث صعبةأب )صل

م()صلى هللا عليه وآله  كرمالحوادث الصعبة ارتحال النبي األ
َّ
وتعلمت منها  (المالسَّ ا )عليهوعاشت إلى جنب أمها فاطمة  وسل

ثم تعرض بعد ذلك إلى زواجها من عبد ، (المالسَّ ا )عليهخر هو وداعها للسيدة الزهراء والحادث اآل ، كيف تواجه العدو

 شعار والصور والرثاء.ثم ذكر الزيارات واأل ، سرةهللا بن جعفر ودورهما في بناء األ 
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 ، وغيرها.الم(السَّ م )عليهاألخبار، املقاالت، تحقيقات، تاريخ األئمة  محتوى املوقع:

  الم(السَّ ا )عليه تحت عنوان: القاب وويژگي هاي حضرت زينب -1

 غير موجودبقلم: 

م أو  ،م الحسنأو  ،م عبد هللاأو  ،م كلثومأوذكر من جملتها:  الم(السَّ ا )عليه وكنى السيدة زينبلقاب أتعرض الكاتب إلى 

 من جملتها: عاملة غير معلمةأما أاملصائب، و 
ً
 ونائبة الزهراء ،وكعبة الرزايا ،وفهيمة غير مفهمة ،لقابها فهي ستون لقبا

الم( كالعبادة والعلم والفضل  الم(السَّ ا )عليهوغيرها، ثم ذكر خصائص السيدة زينب  الم(السَّ  )عليه ونائبة الحسين ،)عليها السَّ

مشارق هل السنة مؤلف كتاب أوذكر قصيدة الشيخ عبد الرحمن الجمهوري املصري من علماء  ،واستجابة الدعاء

 .وموثقةنها معصومة أكنموذج الستجابة الدعاء، ومن جملة الخصائص األخرى التي ذكرها  نواراأل 

 الم(السَّ  )عليه تحت عنوان: بعد از مادر، در سايه ي علي -2

 بقلم: محمد عابدي

وزواجها من عبد هللا بن جعفر، وكان  الم(السَّ  )عليهبيها اإلمام علي أفي حياة  الم(السَّ ا )عليهالسيدة زينب يتحدث الكاتب عن 

  الم(السَّ ا )عليهن تكون إلى جنب الحسين أشرطت على زوجها  قد للهجرة النبوية وكانت 17ذلك في 
ً
مام ن لإل أ تشترطاو  ،دائما

 متى شاء.صطحابها ا الم(السَّ  )عليهالحسين 

 نت پدريتحت عنوان: ز  -3

 بقلم: محمد عابدی 

م(كرم ن النبي األأوذكر  ،الم(السَّ ا )عليه كيفية والدة السيدة زينبتحدث الكاتب حول 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 في  )صل

ً
كان مسافرا

ا )عليه فهي كخديجة الكبرى  ،ن تحفظ حرمتهاأوأوص ى الحاضر والغائب ب ،الم(السَّ ا )عليه فلما رجع سماها زينب ،هذه الفترة

  ،والدتها، وتعرض الكاتب إلى زمن (المالسَّ 
ً
م( كرمخبار النبي األإإلى  وأشار أيضا

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 بما يجري عليها من بعده. )صل

 الم(السَّ ا )عليه نبيمای ز يتحت عنوان: س -4

 بقلم: محمد عابدي

الطفولة التي تتجلى فيها الوحدانية فتعرض إلى مرحلة  (المالسَّ ا )عليهتحدث الكاتب عن معالم حياة السيدة زينب 

 منذ الطفولة حتى يوم عاشوراء. (المالسَّ  )عليهخيها الحسين أيثار وتقديم الضيف ومحبة هلل تعالى واإل 
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 مقاالت، املواقع اإللكترونية، املكتبة اإللكترونية، وغيرها. محتوى املوقع:

 پژوهان درباره چرایی برافتادن دولت اموی های اسالمعنوان: بررس ى انتقادی نگرشتحت 

 بقلم: سیدامير ميرهلی

لم تدرس حتى اآلن أسباب ظهور الدولة و  ،األسرة الحاكمة وكيفية سقوطهاتناول البحث كيفية بروز هذه ي

موية لحوظ دراسة أسباب سقوط الدولة األ بشكل م ةوالحال أنه قد شاع في العقود األخير  ،األموية بشكل واضح

مويين ن األ أمختلفة بشتحقيقات قام الكاتب هنا بو  ،على أساس نظريات املنهج االجتماعي للتاريخ بشكل ملحوظ

 .اإليرانيالتاريخ ، العربيالتاريخ ، التاريخ الغربي، ودراسة تاريخية في ثالثة مجاالت

تم التنبيه على  هحاول الباحث تبيين اإلخفاقات التي ابتلت بها تلك التحقيقات والبحوث وفي الوقت نفسكما 

 الالزمة التي ينبغي أن تراعى في التحقيق حول األمويين. األمور 

  یخربگزار

 

 

 

 األخبار االجتماعية، السياسية، االقتصادية، الثقافية، قسم التاريخ، وغيرها. محتوى املوقع:

الم(اء يرا با انب الم(السَّ ا )عليه نبيتوان حضرت ز ا میيحت عنوان: آت  ؟ سه کرديمقا )عليهم السَّ

 غير موجودبقلم: 

ن مقارنة األشخاص ومعرفة من هو األفضل أباألنبياء وذكر  (المالسَّ ا )عليهتحدث الباحث عن مقارنة السيدة زينب 

 أليس 
ً
 سهال

ً
 السيدة زينب على األنبياءفضلية أولم يرد ما يدل على  ،و النقلي على ذلكأال إذا دل الدليل العقلي إ مرا

الم( اإلمام عن مثل ما ورد  ،ولكن هناك روايات تدل على عظمتها ومنزلتها الرفيعة وطاعتها إلمام زمانها ،)عليهم السَّ

 .نت عاملة غير معلمة فهمة غير مفهمةأ: (المالسَّ  )عليه السجاد

  (المالسَّ  )عليهوفي رواية أخرى عن اإلمام السجاد 
ً
ن عمتي زينب كانت تؤدي صلواتها، من قيام الفرائض إ: أيضا

 ،نازل كانت تصلي من جلوس لشدة الجوع والضعفاملوالنوافل عند مسيرنا من الكوفة إلى الشام وفي بعض 

فضليتها ألها منزلة عظيمة عند هللا تعالى، ولكن ال تدل على  (المالسَّ ا )عليهن السيدة زينب أفيستفاد من هذا الكالم 

الم( األنبياءعلى   .)عليهم السَّ
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 أخبار العالم الدولية واالقتصادية، ثقافة وفن، قضايا إسالمية، وغيرها. محتوى املوقع:

 روايت  پنج در صبر بانوی : عنوانتحت 

 غير موجودبقلم: 

ن سبب عظمة أوذكر  ،(المالسَّ ا )عليهبشأن عظمة السيدة زينب الخامنئي تعرض الباحث إلى تصريحات السيد 

البيان ، الشجاعة والهيبة، البصيرة والقدرة على تحليل املجتمع، العلم واملعرفة، بعادأهذه املرأة يكمن في خمسة 

 تثال التكليف اإللهي.التكليف املحوري والتضحية في سبيل ام، والفصاحة والبالغة

  
 

 

 

 أخبار، مقاالت، شعر، صور، تعزية، وغيرها. محتوى املوقع:

المنب يحضرت ز  األولى والدت جمادى 5تحت عنوان:  -1  ()عليها السَّ

 غير موجودبقلم: 

نها تزوجت بعبد أقوال في ذلك، و تاريخ والدتها وأشهر األفذكر الم( السَّ  اعليه)السيدة زينب  عن سيرةتحدث الكاتب 

ن عون ومحمد أم كلثوم، و أو  ،محمد ،عباس ،عون  ،بي طالب وكان لها أوالد منه وهم عليأهللا بن جعفر بن 

 .استشهدا في كربالء

ولكنها عرفت  ،م الحسنأم عبد هللا و أم كلثوم و أ منها:فما كناها أبها،  تلقاب التي نعتالكنى واألإلى  ثم تعرض

 .وغيرها ،عقيلة الطالبيين ،عقيلة بني هاشمفمنها: لقابها أما أم النوائب، و أم الرزايا و وأائب بأم املص

 بر اساس منابع مورد اعتماد؛ چند فرزند داشتند؟ الم(السَّ  )عليهن يتحت عنوان: امام حس -2

 غير موجودبقلم: 

لتاريخية املتعلقة بعدد أوالد املسائل ان مثل هذه أوذكر  الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  عدد أوالدإلى  تعرض الباحث

وما ورد في املصادر الروائية ، والرواياتئمة ال يمكن الحصول على جواب قطعي في الغالب الختالف املصادر األ 

 ما يلي: الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  بشأن عدد أوالد

، عمر، محمد، الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  توفي في حياة جعفر، األكبر علي، الم(عليه السَّ )السجاد  اإلمام :الذكور 

ذكر ثم ، فاطمة الصغرى  رقية، زينب، سكينة، العليلة فاطمة :ناثاإل ، عبد هللا الرضيعاألصغر أو  يعل

 قصة وفاتها في الشام.إلى  ويتعرض فاطمة الصغرى الخالف في رقية 
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 الم(السَّ  )عليهدالشهدا يف سيات مرقد شر كبر تحت عنوان: آثار و  -3

 غير موجودبقلم: 

ن العتبة الحسينية تشتمل أفذكر ، ثاره وبركاته املعنويةآو  الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  مرقدتحدث الباحث حول 

يقع وسط الصحن  املرقدن أو  الم(عليه السَّ ) ماموقبور الشهداء عند رجلي اإل  الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  مرقدعلى 

 الشريف سبعة أبواب.ن للصحن أو ، ر السكن وبنايات مدينة كربالءويحوط بالصحن دو 

 ثم تعرض ، هـ .ق 786حتى سنة  هـ .ق 193ومراحل بنائه من سنة  الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام  مرقدثم ذكر تاريخ 

موضع نزول ر، منور ومني الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام مرقد  :وهي الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  رقدثار املعنوية ملاآلإلى 

 .فيه استجابة الدعاء، الصالة فيه تامة تكون ، قبول الصالة فيه، الئكةامل

الم(عليه )ا امام حسين يتحت عنوان: آ -4  ی همبازی بودند؟كودكشمر در و  السَّ

 غير موجودبقلم: 

عليه )مام الحسين ن الشمر واإل أ وهولسن جرى على األ هالرد على حدث تاريخي ال أساس لإلى  تعرض الباحث

  الم(السَّ 
ً
ه ، كانا يلعبان معا تبعد  التي وهو الكوفة اهسكنمكان و  الشخصية، الشمرة سير لتعرض من خالل الوردَّ

 حضور الشمر في املدينة.يؤيد خبر في املصادر التاريخية املعتبرة لوجود  وأضاف ال ،املدينة عن طويلةسافة بم

 دند؟يرا بوس الم(السَّ  )عليهن ي، گلوی امام حسالم(السَّ ا )عليهنب يا حضرت ز يتحت عنوان: آ -5

 بقلم: محمد مدنی زادگان

ترد هذه العبارة في الكتب التاريخية القديمة، ولكنها وردت في تذكرة الشهداء للمال حبيب  ذكر الكاتب أنه لم

ومنها هذه  املعتمد عليه في املسائل التاريخية املرتبطة بواقعة عاشوراءوأن هللا الكاشاني وهو من الكتب املتأخرة، 

اإلمام  قبلت نحر الم(السَّ  اعليه)ن السيدة زينب أ هاالكتب املعتبرة القريبة من واقعة عاشوراء ولم يرد في املسألة

 .وعليه فيجب االحتياط في نقل ذلك، الم(عليه السَّ ) الحسين

 ق.ه1280الث عشر أي في سنة الذي تم تأليفه في القرن الث نوار املجالسأوقد وردت هذه القضية في كتاب 

 ق .ه1340الذي تم تأليفه في سنة  تذكرة الشهداءوفي كتاب 
ً
ذه القضية في القرن الرابع واشتهرت ه ،أيضا

ن هذه القضية من جملة التحريفات أ املطهري وذكر ، ن هذا املطلب ضعيفأن نفس املؤلف يذكر أو  ،عشر

 املعنوية في واقعة كربالء.

الم)ا در روز عاشورا اصحاب امام حسين يتحت عنوان: آ -6   نداشتند؟ان دسترس ى به آب را كبا حفر چاه ام (عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

ن من جملة املسائل التي أوذكر  الم(السَّ م )عليه صحابهأالحسين و اإلمام  لة منع املاء عنأمسإلى  تعرض الكاتب
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 .الم(السَّ م )عليه صحابهأو  موية والعباسية هي مسألة عطش الحسينتفاصيلها السلطة األ  ىخفأاكتنفها الغموض و 

، ثم الم( السَّ  )عليهالحسين اإلمام  نأثبتت بشكل عام أادر التاريخية املعتبرة وهناك جملة من املص
ً
قد قتل عطشانا

وذكر ، ء من خالل حفر بئرالحصول على املاالم( السَّ م )عليه صحابهأالحسين و اإلمام  لة أخرى وهي محاولةأمسإلى  تعرض

الم( صحابواأل با الفضل العباسأاألكبر و وعلي  الحسيناإلمام  نأأن هناك عدة مصادر وروايات تذكر ب  )عليهم السَّ

 منها حفر بئر، ومنها جلب املاء من الفرات بالقوة والغلبة.و لحصول على املاء بعدة طرق احاولوا 

 الم(السَّ  )عليهن يت امام حسكلی علل ماندگاری حر يتحلتحت عنوان: بررس ى  -7

 بقلم: مهدی مهریزی 

 من قبيلك األسباب وذكر جملة من تل، الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  قام الباحث بدراسة تحليلية ألسباب خلود ثورة

م( )صلى هللارسول هللا إلى  وأوالده الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  انتساب
َّ
 غاية، النساء واألطفال حضور  ،عليه وآله وسل

 .اإلنسانية لثورة عاشوراء الحقيقة، اإللهية املشيئة، الوحشية والظلم لحكومة يزيد

)صلى هللا عليه وآله كرم األ ه قول النبين يدل عليأما العامل الرابع فيمكن أو  ،ن العوامل الثالثة واضحةأوذكر 

م(
َّ
َبدا :وسل

َ
ْبُرُد أ

َ
 ت

َ
وِب املؤمنين ال

ُ
ل
ُ
ْتِل الحسين َحَراَرًه ِفي ق

َ
 مرين:أفيمكن دراسته في ما العامل األخير أو  ِإنَّ ِلق

 .مر باملعروف والنهي عن املنكرمن، واأل األ التعليم، واإلصالح، و  :وهي، افاألهد األول:

وحفظ واحترام مكانة  دب الرفيع،عدالة في العمل، والحوار، واأل الصدق واألمانة، وال :وهي ،املناهج الثاني:

 االهتمام باملصاعب.و ، سلوب في الدعوة، وحضور النساءشعال الحرب، واأل إالناس، وحفظ العهد واالبتعاد عن 

  ربالكدر  الم(السَّ ا )عليهنب يتحت عنوان: بررس ى حضور فرزندان حضرت ز  -8

 بقلم: جواد اشرف کاشانی

وذكر أن من أوالد عبد هللا  ،ة شهادتهم ومكان استشهادهموكيفي الم(السَّ  اعليه)تحدث الباحث حول أوالد السيدة زينب 

 .مهأ الم(السَّ  اعليه)وعليه فليست زينب  ،من نسل بكر بن وائل ،مه خوصا بن خصفة بن ثقيفأو  ،محمد :بن جعفر

خر عون عون األكبر واآل  حدهماأن لعبد هللا بن جعفر ولدين أويذكر  ،هللا بن جعفر عون بن عبد :والثاني

ن أويذكر  ،مه جمانة بنت مسيبأما عون األصغر فأو  ،الم(السَّ  اعليه)زينب السيدة ما عون األكبر فهو ابن أ ،األصغر

 .الم(السَّ  اعليه) بن زينباوعليه فعون الشهيد في كربالء هو  ،استشهد في واقعة الحرةعون األصغر 

 وهناك ضريح يبعد عن كربالء، الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  ن الشهيدين في كربالء قد دفنا عند رجليأومن املحتمل 

 كيلو متر  12 حوالي
ً
 .(المعليه السَّ ) املجتبىاإلمام  حفادأحد املرقد أل ن هذا أعون بن عبد هللا، ويعتقد البعض إلى  ينسب ا

 عهيات شيدر روا الم(السَّ  )عليه نيتحت عنوان: بررس ى رجعت امام حس -9

 غير موجودبقلم: 

د بالرجعة من جملة خصوصيات االعتقان أفذكر  ،عن نبذة مختصرة حول الرجعةتحدث الباحث في البداية 

أخبر  تعالى ن هللاأوذكر ، الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  الدنيا هوإلى  ول من يرجعأوأن  ،الم(السَّ  معليه)هل البيت أمذهب 

الدنيا إلى  ول من يرجعأن أنه يتضح من خالل دراسة الروايات أوذكر  ،الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام  نبيه بذلك قبل والدة

 صحابه ليتم االنتقام منهم.أويرجع يزيد و ، وفياءالدنيا مع أصحابه األ إلى  نه يرجعأو  الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  هو
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  الم(السَّ ا )عليهنب يخی از حضرت ز يگزارش تار  يكتحت عنوان: درنگی در  -10

 فتحیبقلم: علی اشرف 

ولم تردنا  ،واالختالف في والدتها ووفاتها وقبرها الم(السَّ  اعليه)التشويش في تاريخ السيدة زينب إلى  تعرض الباحث

 36ذا ركزنا على الفترة الزمنية من سنة إهجري قمري، و  61ما قبل وبعد سنة معلومات تاريخية دقيقة في فترة 

 .يسيرة حول هذه السيدةت ال معلوماإهجري ال نجد  41هجري حتى سنة 

 أثم ذكر 
ً
ن السيدة أتأمل وهو إلى  حدث تاريخي يحتاجإلى  نه تعرضت بعض املصادر التاريخية املعاصرة تقريبا

لة أ، وهذه املسالم(عليه السَّ ) بيهاأفة ن الكريم في فترة خال آتعليمية لتفسير القر كانت تعقد مجالس  الم(السَّ  اعليه) زينب

اإلمام  ما بعد مالحظة قول ال الجزائري في كتابه وهي غير بعيدة ال سيَّ إتب القديمة املعتبرة ولم يذكرها لم ترد في الك

 ها السيد الخوئي في فهرس الرواة.وقد عدَّ  نت عاملة غير معلمةأفي حقها  الم(عليه السَّ )السجاد 

  د از نو شناخته شوديبا هكماندگاری است  هایاز چهرهالم(السَّ ا )عليهنب يتحت عنوان: ز  -11

 بقلم: م. خلیلی پور 

 م املصائب؟أال بصفة إوال يعرفونها  الم(السَّ  اعليه) ن تغيب نشاطات السيدة زينبأملاذا يجب 

ن أم املصائب وذكر أواالكتفاء بمعرفتها ب الم(السَّ  اعليه)تغييب الجانب االجتماعي للسيدة زينب إلى  تعرض الباحث

ومة الظاملة آنذاك في إخفاء دور الحكإلى  حد أسباب هذا التغييب هو الخطأ غير املتعمد من املؤرخين باإلضافةأ

 حداث الدقيقة ثم تعرض الباحثمن تسجيل األ ومن هنا فلم يتمكن أصحاب التاريخ  .الم(السَّ  معليه)هل البيت أدور 

  زواجها بعبدإلى 
ً
 مع الم(السَّ  اعليه) سكوت التاريخ عن أسباب ذهاب السيدة زينبإلى  هللا بن جعفر، وتعرض أيضا

  ،الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام 
ً
 بناء على ذلك يجب إعادة النظر في حياة هذه الشخصية الخالدة. وذكر أخيرا

 تحت عنوان: عباس ادب -12

 بقلم: سید مهدی شجاعی

الم(بي الفضل العباس أتيان إيوصف الكاتب كيفية  املقاتلين، ثم  باملاء بالرغم من كثرة العسكر وكثرة )عليه السَّ

خذ أثم  ،ة قتله للعسكر وتطاير رؤوسهمعلى العسكر وكيفي الم(السَّ عليه )بي الفضل العباس أيوصف كيفية هجوم 

محاصرتهم  الذين تم الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام  مجموعة من أصحاب الم(عليه السَّ ) يوصف كيف استنقذ العباس

  الم(عليه السَّ ) خذ يوصف جبن الجيش في قبال العباسأثم  ،من قبل األعداء
ً
 ،من املواجهة واستعماله الحيل بدال

بي الفضل العباس أذكر مصيبة و  ،العيالإلى  بإيصال املاء الم(عليه السَّ ) بي الفضل العباسأاهتمام إلى  ثم أشار

 .الم(عليه السَّ ) وكيفية استشهاده

 نيتحت عنوان: عباس حس -13

 بقلم: سید مهدی شجاعی

بي أن أ، وذكر الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام  جنبإلى  الم(عليه السَّ ) أخذ الكاتب يصف دور أبي الفضل العباس

 كان يحسب له العدو حساب الم(عليه السَّ )الفضل العباس 
ً
بي الفضل أصف العالقة الحميمة بين الحسين و ، ثم و ا
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 ءومجياألرض إلى  من جواده الم(عليه السَّ ) بي الفضل العباسأحالة سقوط إلى  ثم تعرض ،الم(السَّ  ماعليه) العباس

 بقية حاالت الحسينإلى  ، ثم تعرضن انكسر ظهري وقلت حيلتياآل مصرعه وهو ينادي إلى  الم(عليه السَّ ) الحسين

 عند مصرعه. الم(عليه السَّ ) بي الفضل العباسأمع  الم(عليه السَّ )

 نبيتحت عنوان: عباس ز  -14

 بقلم: سید مهدی شجاعی 

من عبيد هللا بن زياد،  الم(السَّ  معليه) خوتهأو  بي الفضل العباساألمان ألقصة عرض الشمر إلى  يتعرض الباحث

الم(بي الفضل العباس أوجواب  في يوم عاشوراء وكفالته  الم(عليه السَّ ) بي الفضل العباسأثم ذكر دور له،  )عليه السَّ

 .الم(السَّ  اعليه) للسيدة زينب

  تحت عنوان: عباس مواسات -15

 سید مهدی شجاعیبقلم: 

قصة مبارزته مع املارد إلى  وأشار ،وبطوالته في القتال الم(عليه السَّ ) بي الفضل العباسأشجاعة تحدث الکاتب عن 

 الحسيناإلمام  ذنإللقتال و  الم(السَّ  ماعليه) بي الفضل العباس من الحسينأ ذانئستاإلى  وتعرض، بن صديف وقتله

ن أفيجب ومن يكون اللواء بيده  الم(عليه السَّ ) الفضل حامل اللواء ابأن أو ، لألطفال املاءلب ن يطأله في  الم(السَّ  )عليه

بأروع ألوانها حتى  الم(عليه السَّ )الفضل العباس  وبأاملواساة التي جسدها إلى  ثم تعرض ،خر من يبرز للقتالآيكون 

 .الم(السَّ  معليه) خوته للقتال وهم عبدهللا وعون وجعفرإوتقديم  ،خر لحظة من حياتهآ

  ن سالروز درگذشت اويتحت عنوان: نگاهی به اشعار عاشورایی دهخدا در شصتم -16

 بقلم: جواد هاشمى

 ب دهخداتحدث الكاتب عن الشعر الحسيني لألديب 
ً
سيرته الذاتية كر على وفاته وذ مناسبة مرور ستين عاما

ديوان  دهخدان لألديب أوالجدير بالذكر  قاموس دهخدان ن من أشهر مؤلفاته هو عبارة عأوذكر  ،والعلمية

 وتضمن الديوان أبيات ،صفحة 209من الشعر طبع عدة طبعات ويحتوي على 
ً
وأورد جملة  ،عر الحسينيمن الش ا

 بيات.من هذه األ 

 لم ناسور يتهیه کننده فتحت عنوان: مصاحبه اختصاص ى با  -17

 غير موجودبقلم: 

الذي  ناسور  تحدثت وكالة أنباء كرب وبالء في حوار خاص لها مع محمد حسين قاسمي املنتج للفلم الكارتوني

لمه ف ا الدينية اإليرانية وفيما يخصيرتبط بواقعة عاشوراء وطرحت عليه بعض األسئلة فيما يرتبط بالسينم

 ناسور املشاكل التي تواجهها األفالم الدينية بسبب إلى  أشار من خالل أجوبته على األسئلة التي وجهت إليه

اختالف املصادر وطريقة العرض القصص ي واختالف آراء املؤرخين وانتقد السينما الدينية الغربية بسبب 

 التحريف التاريخي وأكد على ضرورة تطوير السينما الدينية.
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 ست؟يچ ديد الاقل آزاده باشياگر دین ندار  :ه فرمودندك الم(السَّ  )عليهن يحت عنوان: منظور از سخن امام حست -18



 غير موجودبقلم: 

إن لم يكن لكم دين فكونوا  :الم(عليه السَّ )الحسين اإلمام  قالهاتوضيح هذه الجملة التي إلى  تعرض الكاتب

 في دنياكم
ً
في الحروب،  ضرورة مراعاة القوانين العامةإلى  أشار الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام  وذكر أن أحرارا

إلى  يتعرضون ن العرب كانوا ال إوالخصال التي يتحلى بها العرب على أقل تقدير حيث  توضرورة مراعاة الصفا

 النساء والصبيان في الحرب.

  رده است؟كگذاری فرزندانش از علی استفاده در نام الم(السَّ  )عليهن يتحت عنوان: چرا امام حس -19

 غير موجودبقلم: 

والسر في ذلك أنه كان لديه  ،الم(عليه السَّ ) جميع أوالده على اسم أبيه عليى سمَّ  الم(عليه السَّ ) الحسيناإلمام  إن

الم( محبة شديدة ألبيه   الم(عليه السَّ ) السجاداإلمام  ويدرس الباحث سبب ذلك من خالل كلمات ،)عليه السَّ
ً
ذاكرا

مروان بن الحكم على الرواية التالية: روى الكليني عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي قال: استعمل معاوية 

فأتيته فقال: ما اسمك؟ : الم()عليهما السَّ فقال علي بن الحسين  ،املدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش ففرض لهم

 من ولده 
ً
فقلت: علي بن الحسين فقال: ما اسم أخيك، فقلت: علي قال: علي وعلي؟! ما يريد أبوك أن يدع أحدا

 إال سّم 
ً
ة األدم لو ولد لي مائة ويلي على ابن الزرقاء دباغ :أبي فأخبرته، فقالإلى  ؟! ثم فرض لي فرجعتاه عليا

 ألحببت أ
ً
 منهم إال عليا

ً
 .ال أسمي أحدا

 
 

 

 

 وغيرها.تفسير القرآن، األدعیة، الشيعة،  بهات، املقاالت، علماءالعقائد، رفع الش محتوى املوقع:

 در سوره فجر( المهما السَّ يعل)ن بن علی يحس كمای تابنايتحت عنوان: س

 جعفر فاضل الشيخبقلم: 

 )عليه بالحسين وخصوصيتها سورة الفجر في شأن (المالسَّ  )عليهروايات عن اإلمام الصادق استعرض الكاتب 

ن هذه السورة خاصة أ تها في النوافل والفرائض، ويستفاد من الرواياتئوفضل قرائتها واستحباب قرا (المالسَّ 

ن النفس أوهناك بعض الروايات تشير إلى  ،النفس املطمئنة خر السورةآما ال سيَّ  (المالسَّ  )عليهباالمام الحسين 

ن هذه الروايات ال تنافي اختصاص السورة أذكر الكاتب بعض التوجيهات على املطمئنة هم الشيعة، ولكن 

 .(المالسَّ  )عليه بالحسين



 

 

 





























 

 

 

 





 للرقي والنضوج لتأمين تكامله، فاحتاج اإلنسان إلى تالقح أفكاره مع اآلخرين ا كان الذهن اإلنساني توَّ مَّ ـل
ً
اقا

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

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

ومن هذا املنطلق تبلورت فكرة عقد الندوات واملؤتمرات العلمية وأخذت باالتساع والتطور مواِكبة تقدم العلم 

 وحاجة الناس للتعرف إلى علوم جديدة.

على عاتقه رصد الندوات واملؤتمرات العلمية الخاصة بالقضية الحسينية  وقد أخذ قسم الرصد واإلحصاء

 والتي تعقد في أروقة العلم واملعرفة.

  

األمانتان العامتان للعتبتين املقدستين الحسينية والعباسية عن أعلنت  

من شهر رجب  10في فيما حدد إعالن املسابقة  انطالق مسابقة البحوث

وتأتي املسابقة ضمن فعاليات مهرجان ، القادم آخر موعد الستالم البحوث

اإلمام  :ربيع الشهادة الثقافي العالمي بنسخته الثانية عشر، وتحت شعار

الم( الحسين  .مشكاة الحرية ونبراس الشهادة )عليه السَّ

 :وسيكون محور املسابقة في العناوين التالية

  الم( )عليهالتكامل الروحي والنفس ي في شخصية اإلمام الحسين  .السَّ

  الم( )عليهمنهج اإلمام الحسين  .في صياغة اإلنسان السَّ

  والعاطفةالحكمة القيادية في واقعة الطف بين العقل. 

 الم )عليهد البدريين وأبي الفضل العباس نالسمات الجهادية ع  .دراسة مقارنة (السَّ

 زهير بن القين الثائر العقدي. 

  سبابه ونتائجهأجذور الفكر التكفيري في واقعة الطف. 

 دوافع الجهاد في اإلسالم دراسة مقارنة بين واقعة عاشوراء والحركات التكفيرية املعاصرة. 

 ين األخالقية في الصحيفة السجاديةاملضام. 

 ما يلي: شترط القائمون على املسابقةاو 

  للنشر إلى جهات أخرى 
ً
 أو مقدما

ً
 أو منشورا

ً
 .أن ال يكون البحث مستال

  صفحة 30وال تزيد عن  15أن ال تقل عدد صفحات البحث عن ، و يكتب وفق منهج علمي رصين أْن. 

  بخط أن يكون البحثSimplified Arabic  على، كما 14وبحجم 
ً
 . وقرص يطبع البحث ورقيا

ترسل البحوث مع ، و كلمة 300ال يزيد عن  على أْن  Abstract على املشارك إرسال مرفق مع البحث ملخص

  almaaref@alkafeel.net                                                               ملحقاتها والسيرة الذاتية ورقم الجوال على البريد اإللكتروني

وباإلمكان ، أو بصورة مباشرة إلى قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية في العتبة العباسية املقدسة 

 07818109566 / 0772757532معرفة املزيد من التفاصيل من خالل االتصال بالهواتف 

mailto:almaaref@alkafeel.net
mailto:almaaref@alkafeel.net
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الم( )عليه الحسين اإلمام: شعار تحت  ابن كلية أقامت املقدسة العباسية العتبة مع وبالتعاون  ،وجود نهضة السَّ

 املركزية رشد ابن قاعة احتضنته الذي الرابع الحسيني البحثي مؤتمرها بغداد جامعة في العربية اللغة قسم/رشد

 بغداد. جامعة وخارج داخل من الباحثين من نخبة بمشاركة للمؤتمرات

 املسيرة دور  بينت التي الكلمات من عدد إلقاء الحكيم الذكر من آيات بتالوة استهل الذي االفتتاح حفل وشهد

  تسهم إنسانية وقيم رسالي حس من تحمله وما العليا وأهدافها ومبادئها الحسينية
ً
  إسهاما

ً
 الحياة مجاالت في كبيرا

 عليه)الحسين اإلمام  نهضة في حصرية قراءة تقديم حول  تمحورت التي البحوث عدد من املؤتمر في وطرحكافة، 

الم  املؤتمر هذا في املشاركة البحوث بلغت فقد والتوجيهية والثقافية التربوية امليادين في توظيفها على والعمل( السَّ

  ثالثين
ً
ّتاب بحثا

ُ
  تناول  محاور  على والبحثي، وقسمت الجامعي الوسطين في معروفين وباحثين لك

ً
 من كل محور جانبا

 الخالدة. النهضة هذه

 

إحياًء لذكرى والدة عقيلة البيت الهاشمي النقية التقية رمز الغيرة 

والعفاف والشجاعة والبالغة وقوة الجنان السيدة زينب بنت أمير 

نستقي من نمير  ، وألجل أْن (المعليهما السَّ ) بي طالبأاملؤمنين علي بن 

عصمتها األثر الفكري والعلمي واملعرفي عقدت األمانة العامة للعتبة 

 علىم 2016شباط  13هـ املوافق 1437جمادى األولى 4الكاظمية املقدسة ندوتها الفكرية النسوية يوم السبت 

 .السيدة الحوراء شمس تض يء درب األحرار قاعة الحمزة بن عبد املطلب تحت شعار:

 ،قارئ السيد عبد الكريم قاسمللت الندوة بتالوة معطرة من الذكر الحكيم شنف بها أسماع الحاضرين استهل

الفردوس وعرض فلم وثائقي عن سيرتها املباركة، بعدها اعتلى املنصة الشاعر األستاذ مهدي  أنشودةتلتها قراءة ثم 

 .نبأسيرة هللا زيلقى قصيدة بهذه املناسبة بعنوان أجناح الكاظمي و 

ثم تحدث رئيس الجلسة فضيلة الشيخ طه العبيدي مسؤول شعبة الشؤون الفكرية والثقافية عن االهتمام 

عتبة الكاظمية املقدسة في عقدها للمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية للالكبير الذي توليه األمانة العامة 

 .(المعليهم السَّ ) األطهار لألئمةواحتضانها للعلماء واملفكرين واملثقفين لنشر اإلرث الحضاري والفكري 

 بعنوان: 
ً
بعدها بدأت الجلسة البحثية وألقى سماحة الشيخ َعِدي الكاظمي عضو مجلس إدارة العتبة بحثا

زينب الكبرى ودائرة العصمة  ناقش فيها مقام السيدة الحوراء ومكانتها واملنهج العلمي لهذه الشخصية وما لها من

 )دور كبير في طف كربالء ودفاعها عن حرم رسول هللا 
َّ
م(  عليه وآلهى هللاصل

َّ
كما تناول موضوع العصمة ومرتبتها كونها ، وسل

https://alkafeel.net/ar-news/images/attach/3797-c37237424db104570048e4.jpg
https://alkafeel.net/ar-news/images/attach/3797-fb7a074f97e991d3e0cb48.jpg
https://alkafeel.net/ar-news/images/attach/3797-d242927e95543700417fb3.jpg
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مة. -حسب رأي الباحث  - صاحبة عصمة واجبة
ّ
 وعاملة غير معل

 آخر تحت عنوان:
ً
 - املرأة الرسالية بين الحياء والشخصية القوية وقدمت أ.د. عهود عبد الواحد العكيلي بحثا

النسوي الحق وتوظيفه في الوقت  باألنموذجخالله على ضرورة االقتداء  تأكد، قراءة تحليلية للنصوص والواقع

الحاضر لكل من أرادت أن ترتقي بإيمانها وتؤدي رسالتها التي تتطلبها ظروفها املعاصرة واحتياجات مرحلتها، فالبد 

العلم واإلملام والوعي  تكون على درجة من تكون محتشمة ملتزمة كثيرة الحياء بما يلزم املجتمع باحترامها، وأْن  أْن 

 للمؤمنين الرجال
ً
 .املطلوب وتحمل املسؤولية، لتكون كفؤا

وهذا ال يأتي للمرأة بسعيها الحثيث وحده، بل بمساعدة األهل وعنايتهم بتربيتها وتعليمها وتوعيتها وغرس الثقة 

 .بنفسها، وإقران العبادة بالعمل

سهمن في إغناء أجواء النقاش من ألحاضرات الالواتي وشهدت الندوة مداخالت وأسئلة من قبل السيدات ا

 .حيث الطرح والحوار

 

 املقدسة مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية التابعة للعتبة الحسينيةأقامت 

الم عليه) الحسين اإلمام خطب في العقائدي البعد :ندوة علمية في قاعة املؤسسة تحت عنوان  خروجه حين من (السَّ

 .منير الخباز السيد املحاضر ، وكانحضور جمع من طلبة العلوم الدينيةب استشهاده حين إلى

 وقائع الندوة

تناول فيه مرتبتين من و  (المعليه السَّ )عن البعد العقائدي في خطب االمام الحسين تعرض الباحث إلى الحديث 

مام الحسين تحليل البعد العقائدي في خطب اإل ، وذكر أن ومرتبة الوالية ،مرتبة االصطفاء :أال وهما ،مامةمراتب اإل 

  ،يحتاج إلى عدة محاضرات وال يمكن استيفاء ذلك في محاضرة واحدة (المالسَّ عليه )
َّ
ز في هذه املحاضرة على لذلك رك

 هذين البعدين.

  ليهما في قوله عزَّ إشار القرآن الكريم أوله درجتان كما  ،مرتبة االصطفاء، وهو االختيار املرتبة األولى:
ً
 وجل خطابا

 ملريم ابنة عمران 
ْ
يَن َوِإذ ِ

َ
َعامل

ْ
ى ِنَساِء ال

َ
اِك َعل

َ
ف
َ
َرِك َواْصط هَّ

َ
اِك َوط

َ
ف
َ
َ اْصط

َّ
 َيا َمْرَيُم ِإنَّ الل

ُ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
ِت امل

َ
ال
َ
 .42: عمران آل ق

 فهناك درجتان لالصطفاء:

هب درجة العصمة بلحاظ أن أي أنه وُ  اصطفي الشخص االصطفاء املساوق للعصمة ولى:األ الدرجة 

التلوث بالرذيلة، فتصفية مناش ئ فهو عبارة عن تصفية النفس باختيارها من  ،الصفاء االصطفاء افتعال من

 .وهو عبارة عن الدرجة األولى من االصطفاء ،النفس من مناش ئ التلوث بالرذيلة اصطفاء لها

أو منشأ بيئي وهو أن يعيش ، سرة مذمومةأن يكون منشأ وراثي وهو انحدار الشخص من أومناش ئ الرذيلة إما 

مارة بالسوء، فتصفية أو منشأ داخلي وهو االنصياع على النفس األ ، في محيط يساعد على التلوث بالرذيلة
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ى هو عبارة عن االصطفاء املساوق للعصمة، وهذه الدرجة من الشخص من هذه املناش ئ كلها وجعله مصفَّ 

الم( نبياءليها القرآن الكريم في حق األ إشار أاالصطفاء  َل ِعْمَراَن ِإنَّ  )عليهم السَّ
َ
َل ِإْبَراِهيَم َوآ

َ
وًحا َوآ

ُ
َدَم َون

َ
ى آ

َ
ف
َ
َ اْصط

َّ
 الل

يَن  ِ
َ
َعامل

ْ
ى ال

َ
 .33: عمران آل َعل

الم( وأشار إلى هذه الدرجة من االصطفاء في خطابه ملريم ابنة عمران اِك  هللاَ  ِإنَّ : تعالى حيث قال )عليها السَّ
َ
ف
َ
 اْصط

َرِك  هَّ
َ
 .42عمران:  آل َوط

ولى من االصطفاء وهو االصطفاء املساوق للعصمة، هذه الدرجة من بالدرجة األ  (المالسَّ  اعليه)فحضيت مريم 

 أشار إليها اإل 
ً
 في أحاديثه وخطبه التي تناولها في مسيرته املباركة. (المعليه السَّ )مام الحسين االصطفاء أيضا

  -نالحظ 
ً
هل البيت( في عدة مقاطع، والتركيز على أيركز على عنوان ) كان (المعليه السَّ )مام الحسين أن اإل  - مثال

الم(رشاد إلى أنه إعنوان هو هذا ال وجل  الذين صرح القرآن باصطفائهم وطهارتهم في قوله عزَّ  همن مصاديق )عليه السَّ

 ْم
ُ
َرك ّهِ

َ
َبْيِت َوُيط

ْ
ْهَل ال

َ
ُم الّرِْجَس أ

ُ
ِهَب َعْنك

ْ
ُ ِلُيذ

َّ
َما ُيِريُد الل ِهيًراِإنَّ

ْ
ط

َ
في خطابه ألمير  (المعليه السَّ )فقال  33:  األحزاب ت

هل أإنا : (المعليه السَّ )فقال ، أي نحن مصداق تلك اآلية املباركة السالفة الذكر هل بيت النبوةأيا أمير إنا املدينة 

ومثلي ال  ،قاتل للنفس املحترمة ،شارب للخمر ،ويزيد رجل فاسق ،ومختلف املالئكة ،وموضع الرسالة ،بيت النبوة

 .14ص ،5ج الكوفي، اعثم الفتوح: ابن يبايع مثله

نصبر على بالئه  رضا هللا رضانا أهل البيت :شار إلى ذلك في خطبته على الصفا في مكة املكرمة عندما قالأو 

 .593ص ،1ج: الشيعة أعيان ويوفينا أجور الصابرين

ول املؤمنين أو  ،وابن وصيه ،انسبوني من أنا ألست ابن بنت نبيكموأشار إلى ذلك في يوم عاشوراء عندما قال 

  .313ص ،30ج األنوار: بحار باهلل واملصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه

اِك  هللاَ  ِإنَّ  َمْرَيُم  َياهي التميز على كل العاملين  الدرجة الثانية:
َ
ف
َ
َرِك  اْصط هَّ

َ
اِك  َوط

َ
ف
َ
ى َواْصط

َ
 ِنَساء َعل

يَن  ِ
َ
َعامل

ْ
 الشخص ُيعطى هذا النوع من االصطفاء هو أن ، 42عمران آلال

َ
 ،حد قبله أو بعده بال استثناءأل  ميزة لم تعط

 .وهي متفرعة على الدرجة األولى ،على من االصطفاءهذه هي الدرجة األ و 

  (المالسَّ  اعليه)مريم ابنة عمران 
ُ
 وهي عطيت هذه امليزة، أ

َّ
 أنها أم من غير أب لرسول من أولي العزم تكل

ً
 .م في املهد صبيا

م)ص الرسول محمد
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
  (ل

ُ
 أ

ً
 وجل  على كل العاملين بقوله عزَّ  عطي تميزا

ً
 َرْحَمة

َّ
َناَك ِإال

ْ
ْرَسل

َ
َوَما أ

يَن  ِ
َ
َعامل

ْ
املنصب وهو أنه رحمة لكل العاملين، جميع العوالم جبروتها وملكوتها حيث لم يكن لنبي هذا ، 107: األنبياء ِلل

 .خرةفي الدنيا وفي اآل  ،خرينولين واآل وناسوتها من امللك والجن واألنس من األ 

الم(ز بها الحسين ما هي امليزة التي تميَّ  :من هنا نقول  خرين؟ ولين واآل على جميع العاملين بال استثناء من األ  )عليه السَّ

 يث يكون قد تحقق وتمثل فيه الدرجة الثانية من االصطفاء أنه بح
ُ
عطي ميزة على جميع العاملين بال استثناء، أ

 علمين من معالم هذا التميز على جميع العاملين:شار إلى َم أ (المعليه السَّ )الحسين 

)عليهم  ئمةاملرسلين وال من قبور األ نبياء وال من قبور لم يحظ قبر ال من قبور األ قبره الشريف، ف املعلم األول:

الم( هي التي تحدثت عنها السيدة فيه امليزة و ، (المعليه السَّ ) إلى يوم القيامة بعناية السماء كما حظي به قبر الحسين السَّ

يدل على بحديث  (المعليه السَّ )مام زين العابدين خيها اإل أحيث خاطبت ابن  كامل الزياراتكما في  (المالسَّ  اعليه)زينب 

 :، قالت(المالسَّ  اعليه)عظمتها وعلمها ووفور اطمئنانها 

 مفون في أهل السماوات أنهو رض وهم معر مة ال تعرفهم فراعنة هذه األ ناس من هذه األ أخذ هللا ميثاق ألقد 

 لقبر أبيك سيد الشهداء ال يدرس لتفرقة والجسوم املضرجة وينصبون يجمعون هذه األعضاء امل
ً
هذا الطف علما
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شياع الضاللة في محوه وتطميسه فال يزداد أوليجتهدن أئمة الكفر و  ،وال يعفو رسمه على كرور الليالي واأليام ثرهأ

 إثره أ
ً
 إمره أوال  ال ظهورا

ً
 .57ص ،28ج األنوار: بحار ال علوا

ي في تربته الشفاء وفحاديث الشريفة وسيبقى كما ورد في األ  ،(المعليه السَّ )هذه امليزة التي تميز بها قبر الحسين 

  3ص املفيد، الشيخ املزار: جابة الدعاءإقبته 
ً
 على كل القبور إلى يوم القيامة. متميزا

وهي ميزة مشتركة بينه وبين أخيه  ،في خطابه يوم عاشوراء (المعليه السَّ )أشار إليه الحسين وهو ما  :املعلم الثاني

 قال: حيث  (المعليه السَّ ) مام املجتبىاإل 
ً
 .الجنة]أهل[نا سيد شباب ألي وألخي  أولم يبلغكم قول رسول هللا مستبشرا

عليه )خبار عن سيادة فعلية ال سيادة مستقبلية، سيادة فعلية مستمرة إلى يوم القيامة ال أن الحسين إهذا 

 بل هو من اآلن سيد شباب أهل الجنة، كما أننا نستفيد من قول النبي  ،له سيادة يوم القيامة ستحصل (المالسَّ 
َّ
ى )صل

م هللا عليه وآله
َّ
الم( في حق ابنته فاطمة الزهراء (وسل  وليس فيما بعد.سيدة من اآلن أنها  سيدة نساء العاملين )عليها السَّ

منصب عن  (المعليه السَّ )قد يتساءل اإلنسان ملاذا لم يتحدث الحسين ، مامة والواليةوهي مرتبة اإل املرتبة الثانية: 

م( عن كونه من ذرية رسول هللاو  ؟تحدث عن سيادة الجنةو اإلمامة 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
ملاذا لم ؟ و خرى أشياء أعن ؟ و )صل

 مامة بالذات؟يتحدث عن منصب اإل 

في خطاباته الشريفة، وأن  إلى منصب اإلمامة -ملن تأمل  -إشارات وأجاب الباحث عن هذا التساؤل بأن هناك 

  لها معالم ثالثة:اإلمامة 

 .الوالية الباطنيةاملعلم األول: 

 .الوالية الظاهريةاملعلم الثاني: 

 ، والرضا بقضائه، وهو على مراتب:وجل الفناء في هللا عزَّ املعلم الثالث: 

 .الصالح األولى:املرتبة 

 وجل. االطمئنان باهلل عزَّ  الثانية:املرتبة 

 التوكل والتسليم املتفرعان عن الرضا.: الثالثةاملرتبة 

 أسئلة الحضور.عن أجاب املحاضر  وفي ختام الندوة

 
 برگزار شد های داستانی واقعه عاشورابررس ى وتحلیل روایت نشست علمى

 

أفاد املوقع اإلعالمي للعتبة الرضوية املقدسة أن هذه الندوة التي أقيمت 

قد شارك فيها الشيخ رسول  روضة األحبابلغرض إزاحة الستار عن كتاب 

جعفريان املحقق في تأريخ اإلسالم وإيران، والدكتور هادي وكيلي أستاذ 

 جامعة فردوس ي، وعدة من محققي املركز العلمي التحقيقي.

 إلى نشاطات هذ
ً
املركز العلمي وذكر  اوتحدث مدير مؤسسة األبحاث اإلسالمية للعتبة الرضوية املقدسة مشيرا

الم( )عليهمار أن هذا املركز يهتم بتحقيق املسائل اإلسالمية والعلوم الدينية وعلوم أهل البيت مهدي شريعتي تب  .السَّ

وهو عبارة عن روايات  روضة األحبابوأشار شريعتي تبار إلى أنه من جملة نشاطات هذه املؤسسة كتاب 

الم( )عليهقصصية منظمة في مقتل اإلمام الحسين  وذكر جعفريان أن تراث عاشوراء على ثالثة باللغة الكردية،  السَّ

 أنواع: أدبي، تاريخي، مذهبي، وينبغي لرجال الدين بذل الجهد والنشاط في هذه املجاالت الثالثة.
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 برگزار شد اشعار برجسته عاشورایی در ادب فارس ىنشست تدوین كتاب 

 

األشعار أقيمت الجلسة الثانية من الندوة املعقودة بشأن تأليف كتاب 

بمشاركة جملة من أساتذة الشعر في  الحسينية البارزة في األدب الفارس ي

، وتم التأكيد على أهمية الشعر قاعة االجتماعات في مؤسسة دعبل الخزاعي

األول: األشعار  وتم تقسيم الكتاب إلى ثالثة أقسام:رسالة النهضة الحسينية، الحسيني وضرورة االلتفات إلى 

األشعار والجدير بالذكر أن كتاب سعيد بياباني،  الثالث: أطروحةو ، الثاني: الشعراء املشهورون و ، املشهورة

يشتمل على مجلدين، املجلد األول: يشتمل على األشعار الحسينية قبل الثورة  الفارس يالحسينية البارزة في األدب 

 اإلسالمية، واملجلد الثاني: يشتمل على األشعار الحسينية بعد الثورة اإلسالمية.

   خربگزاری

الم(  برگزاری نشست حضرت زينب  الگوی صبر ومقاومت در الذقيه)عليها السَّ

 

أقيمت ندوة باهتمام املركز الثقافي في الالذقية وبالتعاون مع هيئة نساء 

م(مجمع الرسول األعظم 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 )عليهازينب السيدةتحت عنوان:  )صل

الم(  وحضر هذه الندوة نساء وعوائل  يمان والتضحية والصمودرمز اإل السَّ

ثم ألقى أعضاء هذه الندوة كلماتهم وكانت ت هذه الندوة بآيات الذكر الحكيم، شهداء الالذقية في سورية وشرع

الم( )عليهاكلماتهم حول دور السيدة زينب  في الوقوف ضد الظلم والباطل، وإيجاد ثقافة الصمود والصبر والتحمل  السَّ

الم(  )عليها، كما أن االقتداء بالسيدة زينب ما الشعب السوريوإيصال رسالة عاشوراء إلى املجتمعات ال سيَّ  له دور السَّ

 كبير في إيجاد ثقافة الصمود واملقاومة أمام املعتدين.

  خربگزاری

 برگزار شد « نقش عزاداری حضرت سید الشهداء در پيروزی انقالب اسالمی ايران»نشست علمى 



تية وعلى قاعة اجتماعات الشهيد  مطهري، وقد حضر فيها جملة من الطالب أقيمت الندوة في مدرسة الحجَّ

الهنود وأشار الشيخ عابدي في هذه الندوة إلى أهمية الشعر الشتماله على فن الفصاحة والبالغة والتشبيهات 

واالستعارات التي لها وقع خاص في النفوس، وكان للشعر دور كبير في انتصار الثورة اإلسالمية والدفاع املقدس 

 ال سيما األشعار والرثاء الحسيني. الذي دام ثمانية سنين

وذكر أن الشعر والرثاء الحسيني يعد محاربة للظلم والدفاع عن املظلوم ونصرته، وقد ألقى الدكتور عابد 

تأليف الدكتور مسعود  تاريخ الرثاءكلمة، ثم أزيح الستار عن كتاب  اكوافتخاري رئيس املؤسسة الثقافية 

 حسن رضوي أديب.
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الم(ن ينگره شعر حضرت ام البنكفراخوان پنجمين   )عليها السَّ

الم( )عليهاحول أم البنين  شعرفي ال للمشاركة عامة دعوة تاسع من ال يوم األدبية األعمال آخر موعد إلرسالو  السَّ

 ر يرجى مراجعة العناوين التالية:وألجل الحصول على معلومات أكث، 94اسفند سنة 
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الم( )عليها الزهراء فاطمة السيدة الكبرى  الصديقة استشهاد ذكرى  بمناسبة  في الحسينية الشعائر قسم أقام السَّ

الم( )عليه الصادقاإلمام  مقام  األولى السنوية املسابقة األول  املركزي  التجمع مع وبالتعاون  املقدسة كربالء في السَّ

 الشريف املقام صحن على صادقون  -فاطميون عنوان:  تحت الشباب للرواديد الحسينية املنبرية للقصيدة

  ستين من أكثر بمشاركة
ً
 من رادودا

ً
 .الحسينية القصيدة خدمة أجل شابا

 .املسابقة بلقب األوائل الثالثة الفائزون النهائي ليبلغ أسابيع ثالثة مدار على بينهم ما في سيتبارون واملشاركون 

 

  السنابس بلدة في حسينية مضايف 5 تحطيم على البحرينية السلطات عناصر إقدام عن مصادر أفادت
ً
 إمعانا

 ناشطون: قال فقد بوست منامة وبحسب، البحريني الشعب مكونات من أساس مكون  بحق الطائفي باالضطهاد

 البحريني النظام قوات بأن أفادوا عيان شهود وكان، الداخلية وزير من بإيعاز جاء اآلثم الطائفي االعتداء هذا إن

 .السنابس منطقة في الحسينية املضايف من خمسة تحطيم على 2016 شباط/فبراير 29 االثنين صباح أقدمت

 .شهود وفق رمان، رأس ومنطقة العاصمة في مشابهة خطواتإلى  أيام قبل عمدت قد تاالسلط وكانت

 

 

اء ر التي أقامها مركز الحو  (المعليها السَّ ) السيدة زينب حول حياة وسيرة متنافسة في مسابقة 1400ك نحو ااشتر 

قاعة  على شباط فبراير/ 13األحد  يوم اختتمتو  ملدة يومين املنافسة التابع للعتبة الحسينية املقدسة واستمرت

 .سيد األوصياء داخل الصحن الحسيني الشريف
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وضع ممثل املرجعية العليا في كربالء واملتولي الشرعي لحرم اإلمام الحسين 

الشيخ عبد املهدي الكربالئي حجر األساس ملشروع صحن  (المعليه السَّ )

وخالل كلمته التي ألقاها في احتفالية أقيمت يوم األحد على قاعة  ،العقيلة

في اليوم الذي  :قال الشيخ الكربالئي، خاتم األنبياء داخل الصحن الحسيني

 اساس لهذنتيمن بوضع حجر األ  (المعليها السَّ )يصادف فيه ميالد السيدة زينب 

تمتد من املخيم الحسيني إلى مقام التل الزينبي وحتى  2ملف أ 52وتقدر مساحة املشروع بـ، املشروع املبارك

 ويحتوي مشروع صحن العقيلة الذي يعتبر جزء ،الحائر الحسيني
ً
 من مشروع توسعة الحرم الحسيني على ا

 .سردابين تحت األرض ومباني خدمية أخرى للزائرين

 

قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية التابع للعتبة الحسينية  يستعد

ومن  املقدسة إلقامة مهرجان الحسيني الصغير ملسرح الطفل بدورته الثانية

 (المالسَّ  عليه)بنهج الحسين : املؤمل أن تنطلق فعاليات املهرجان تحت شعار

ويعد مهرجان مسرح ، مارس/آذار املقبل من العام الحالي 12في  جيالنبني األ 

 10ستشارك و  ،ول من نوعه في العراق والوطن العربيالحسيني الصغير هو األ 

أعمال مسرحية في املهرجان بعروض صباحية ومسائية وعلى مدار ثالثة أيام، من ست محافظات وهي كربالء 

وتتألف لجنة التحكيم من مسرحيين عراقيين وعرب باإلضافة إلى ، والنجف وبغداد والبصرة واملثنى وذي قار

وستقام على هامش املهرجان ، مجموعة من األكاديميين واملمثلين العرب سيتوافدون كضيوف شرف على املهرجان

 .ساتذة املسرح العربيأخراج التمثيلي وسيحاضر فيها مجموعة من ورش فنية بخصوص كتابة النص املسرحي واإل 

 

متدربة محاضرات مكثفة في الخطابة واألطوار وعلوم  أربعينيتلقى نحو 

إسالمية أخرى إلى جانب عدد من املبلغات الدينيات اللبنانيات في الصحن 

وعلى مدار أربعة أشهر ، الحسيني الشريف إلعدادهن كخطيبات حسينيات

ضع املتدربات إلى محاضرات مكثفة في الفقه واألخالق والعقائد والسيرة سيخ

وتتضمن مادة الخطابة . واألحكام، بحسب ما أفادت به مسؤولة وحدة الدورات والندوات سرور مهدي عبد هللا

طيبة على القسم الثاني يظهر مدى قدرة الخو والعملي، يتناول األول منها تعريف بمادة الخطابة،  ،النظري  :قسمين

 .لقائهاإتحضير الخطبة و 

 

للعلوم الدينية التابعة للعتبة  (المعليه السَّ )أعلنت مدرسة اإلمام الحسين 

هندسة طوار وعلم الحسينية املقدسة عن قرب موعد افتتاح دورة في فن األ 

، فإن (المعليه السَّ ) وبحسب املوقع الرسمي ملدرسة اإلمام الحسين الصوت

مارس/آذار املقبل وتستمر على مدار شهر كامل ليومي  3الدورة ستقام في 

 الخميس والجمعة من كل أسبوع ومن الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً 
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وتقام ، تخصص في مجاالت تالوة القرآن والخطابة واألذانامل ي ويحاضر في الدورة القارئ الدولي السيد علي الياسر 

وتمنح املدرسة  حياء في مدينة كربالء املقدسةالكائنة قرب كراج األ  (المعليهما السَّ )مامين الجوادين الدورة في مدرسة اإل 

لحسين درسة اإلمام امودعت  املشاركين شهادات تقديرية، فيما ستكون هناك دورات تكميلية ملن يرغب بذلك

 07806389757 للعلوم الدينية الراغبين بالتسجيل أو االستفسار إلى االتصال بالرقم (المعليه السَّ )

 

املقدسة التابع للعتبة الحسينية  (المعليه السَّ ) عرض متحف اإلمام الحسين

مجموعة من املقتنيات والنفائس الثمينة في املعرض الذي أقيم على هامش 

ومنذ اليوم األول، شهد جناح املتحف  مؤتمر البرملانات اإلسالمية في بغداد

 من قبل الوفود املشاركة في املؤتمر التي بلغت نحو 
ً
 واسعا

ً
دولة  أربعينإقباال

عن البرملانات اإلسالمية املشاركة قدمت رئاسة املؤتمر كتاب شكر ، إسالمية

نت في املؤتمر ملتحف العتبة الحسينية املقدسة  حول قضية اإلمام الحسين ، وبيَّ
ً
 مفصال

ً
عليه )كوادر املتحف شرحا

 .وشخصيته (المعليه السَّ )د يجهل حقيقة ثورة اإلمام الحسين و الكثير من هذه الوف ، وكانوواقعة كربالء (المالسَّ 

   

والسيد الم( )عليه السَّ  انتابنا شعور روحاني في حضرة أبي الفضل العباس

السيستاني رجل محترم ومحبوب ومكانته عالية، ونحن متفهمون دوره 

األبوي للعراق بمختلف طوائفه ومدى تأمله ملا يحصل ويجري على العراقيين 

ومن ضمنهم املسيحيون، هذا ما بينه الكاردينال ثيودور ماك كاريك كاردينال 

عتبة العباسية املقدسة بمعية وفد مسيحي قادم الروم الكاثوليك ورئيس األساقفة الخامس خالل قيامه بزيارة لل

 .من العاصمة األمريكية واشنطن

: قبل كل ش يء أود أن أعبِّ الكاردينال ثيودور ماك كاريك بيَّ 
ً
ر عن امتناننا إلتاحة الفرصة لنا ن من جانبه قائال

 لزيارة هذا املكان املقدس، أنا أؤكد لك أن سماحة السيد السيستاني محترم ومحبوب وم
ً
ليس  ،كانته عالية جدا

 فقط في املجتمع أو في العراق، وإنما في الكنيسة ومن قبل قداسة البابا خاصة.

 

 

  
َّ
م برنامج الزائر الصغير التابع لدار القرآن الكريم في العتبة العلوية نظ

املقدسة وذلك ضمن فقراته األسبوعية بمشاركة جموع من أبناء الزائرين 

 استذكار  الم()عليها السَّ احتفالية بذكرى والدة السيدة زينب 
ً
الخاصة لمناسبات ل ا

الم( باألئمة األطهار وأهل بيتهم وإقامة احتفاليات خاصة بهم، فقد  )عليهم السَّ

 احتضنتها أروقة املدرسة الغروية داخل الصحن العلوي املطهر.الم( )عليها السَّ أحيت كوادر البرنامج والدة الحوراء زينب 



 هـ1437 جمادي األول شهر   ........................................................................................................................................................................................................  78

 

فعاليات امللتقى العاشر ملؤسسة املواكب الحسينية والذي عقد  ضمن

لتكريم شهداء الحشد الشعبي، والذي أقيم برعاية األمين العام للعتبة 

العلوية السيد نزار حبل املتين مؤتمرها العاشر لتكريم شهداء الحشد 

الخدمة الحسينية  :كب الحسينية الساندة للحشد تحت شعارالشعبي واملوا

 
ً
 إيمانيا

ً
وبحضور العديد من عوائل الشهداء واملواكب  الصادقة تبني مجتمعا

 الحسينية وشخصيات حكومية وثقافية وسياسية.

ومجالسها ن ملدينة النجف األشرف ومواكبها أأكد األمين العام للعتبة العلوية السيد نزار هاشم حبل املتين 

 الحسينية مواقف وبطوالت حيدرية شهد لها القاص ي والداني والقريب والبعيد.

  

أقيم حفل بهيج في  (المالسَّ  اعليه)الهاشميين موالتنا الحوراء السيدة زينب الكبرى  مناسبة ذكرى مولد عقيلةب

في العاصمة السورية دمشق، املوافق للخامس من شهر  (المالسَّ  اعليه)الشيرازي في منطقة السيدة زينب  السيدمكتب 

 م.14/2/2016للهجرة  1437األولى  ىجماد



يخ في كلية التربية للبنات مؤسسة وارث األنبياء من قسم التار  زار وفد

األشرف، وكان في  ة في النجفللدراسات التخصصية في النهضة الحسيني

رحيب وبعد التحية والت، ير املؤسسة وأعضاء مجلس اإلدارةاستقبالهم مد

وفد الزائر على املشاريع الحسينية طالع الا تم والشكر على كرم الزيارة

روعها ة فالتخصصية واإلنجازات العلمية التي تقوم بها املؤسسة بكاف

ة أقسامها ذات الصلة في مجال العلمي مع الكلية بكافللتواصل  سة استعدادها الكاملفيما أبدت املؤس ،وأقسامها

وفي ، ة املباركةات املشتركة بين الطرفين، والخاصة بالنهضة الحسينيالبحث والكتابة وإقامة الندوات واملؤتمر 

التاريخ األستاذ د رئيس قسم الزائر إعجابه وسروره بعمل املؤسسة وإنجازاتها املتميزة، وقد أكاملقابل أبدى الوفد 

شترك في ة واملؤسسة، وضرورة التعاون املالعمل العلمي املشترك بين الكلي الدكتور مقدام الفياض على ضرورة

 أبدى أعضاء اللجنة  ومن جانبهم، ةإقامة املؤتمرات العلمية والندوات الخاصة في مجال النهضة الحسيني
ً
أيضا

 ق الغزالي والدكتور علي املدني سرورهم واعتزازهم العميق بهذه الزيارة.ة الدكتور مشتاالعلمية والتدريسية في الكلي

بته وقد أشاد الدكتور الغزالي بهذه الخطوة املباركة والسعي للعمل في املجاالت املشتركة بين الطرفين، وأبدى رغ

تص بالقضية امة مؤتمر فكري عالمي مشترك مخة مشتركة، وكذلك التحضير إلقبالعمل على إقامة ندوات علمي

 ة املباركة.الحسيني

ارتهم الطيبة والكريمة، التي تعد خطوة مهمة ومؤثرة في ر لزيشكرت إدارة املؤسسة الوفد املوق وفي نهاية الحديث

وقد تم ، وتطبيقها على أرض الواقعة خدمة القضية الحسينية، وترسيخ املبادئ الدينية لدى الطلبة األعزاء في الكلي

 .املستقبلسة في تعاون مع املؤسة، وبالكليالاالتفاق على تحديد موعد إلقامة ندوة علمية حسينية مشتركة في قاعة 
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الم( حضرت زينببرگزاری نمایشگاه كتاب   در كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی  )عليها السَّ



الم() تم عرض جملة من الكتب في معرض السيدة زينب في املكتبة  عليها السَّ

االثنين، وهذه  1394/11/26املركزية للعتبة الرضوية املقدسة وذلك بتاريخ 

 الكتب على قسمين:

 الكتب املخطوطة، وهي:

  الم()زيارة السيدة زينب  .عليها السَّ

 الم() أحوال السيدة زينب  ه.ق.1346، املخطوط في سنة عليها السَّ

  ه.ق في النجف األشرف. 1341الخصائص الزينبية، املخطوط 

 حول سيرة وحياة السيدة زينب  الكتب املطبوعة:
ً
الم()وهي أكثر من مائة وعشرين عنوانا باللغة الفارسية  عليها السَّ

 والعربية موجودة في املكتبة املركزية للعتبة الرضوية املقدسة، منها:

  الم()خطب السيدة زينب  في الكوفة والشام. عليها السَّ

  الم()زينب بنت أمير املؤمنين  .عليهما السَّ

 الوالية. كوثر 

 .زينة العرفان 

  الم()معالم زينب  في مرآة التاريخ. عليها السَّ

  الم()تجلي القرآن الكريم في كالم السيدة زينب  .عليها السَّ

  الم()تحقيق حول مرقد السيدة زينب  .عليها السَّ

.
ً
 وكتب أخرى أيضا

  

 نتقاد استاد شيخ حسين انصاريان از وضعيت مداحی ا

 

: إن املشكلة الرثاء انتقد الشيخ حسين أنصاريان وضعية املدح و  
ً
قائال

الكبيرة هي حينما يدعى الخطيب إلى مجلس عزاء فيموج الناس خارج املجلس 

الحوزوي إلنهاء محاضرته كي يأتي دور الرادود الذي حتى يضطر الخطيب 

الم) يقوم بمدح ورثاء أهل البيت فما هي العلوم  ، وتساءل سماحته ملاذا أصبح محور الدين هو الرادود؟(عليهم السَّ

 للعالم والخطيب ال
ً
حوزوي القرآنية التي يتمكن الرادود أْن يقدمها للناس؟ فال ينبغي أْن يكون دور الرادود منافيا

 كما ال يقوم الشعر مقام العلوم التي يطرحها الخطيب.
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  خربگزاری

1- چراغ چهل نيی اربعيمايای با هدف بزرگداشت راهپجشنواره  



 أربعون م أمانة املهرجان الشعبي تبدأ
ً
لألفالم والصور بنشاطها  صباحا

 5اسفند املوافق  25تاريخ إلى  رسال األعمالالرسمي وأعلنت عن مهلة إ

رديبهشت ا 23إلى  20حيث سيقام هذا املهرجان األول بتاريخ  جمادي الثاني

 في العاصمة طهران. 1395لسنة 

ودعم الجهود العلمية والثقافية  (المعليه السَّ )الحسين اإلمام  طالع العالم على محبياوالهدف من هذا املهرجان هو 

 تمل هذا املهرجان على أقسام: وهي:ويش، (المالسَّ  معليه)في مجال سيرة األئمة املعصومين 

م السينمائية، والصور وامللصقات، وأفالم الرسوم املتحركة، واألفال  ،واألفالم الوثائقية ،األفالم القصصية

ويمكن الحصول على استمارة طلب املشاركة للراغبين بذلك وتحميلها  ،املهرجان وهناك شروط عامة لالشتراك في

 ww.chehelcheragh.ir املوقعمن 

الم(پرداختن به موضوع زندگی وايثار إمام حسين  -2  شود رنگ نمىکم )عليه السَّ

أشارت املخرجة واملمثلة في السينما تينا باكروان إلى ما يتعلق بأهمية 

 األول لألفالم والصور تحت موضوع: حياة 
ً
إقامة مهرجان أربعون صباحا

الم)اإلمام الحسين  قائلة: إن امللفت للنظر أننا نجد أن جملة من  (عليه السَّ

 بالرغم من أنهم بحسب
ً
 حماسيا

ً
الظاهر ال يعيرون  الفنانين قد أبدوا تحركا

 للمسائل الدينية واملذهبية، وذكرت: أن هذا املهرجان يكسب أهميته واستمراريته وحيويته من أهمية 
ً
اهتماما

عام، ومع هذا فإن  1400نها ال زالت حيوية منذ ما يقرب من ينية واستمراريتها وحيويتها حيث إالقضية الحس

 ومقدار صحته، ونأمل أن يكون للمهرجان مستقبل مض يء.استمراريته تخضع لنوعية العمل وكيفيته 

 وسيقام مهرجان 
ً
 لألعياد الشعبانية في العاصمة  1395ارديبهشت  23حتى  20من  أربعون مصباحا

ً
ومقارنا

  www.chehelcheragh.Ir           طهران، فعلى الراغبين في الحصول على معلومات أكثر حول املهرجان مراجعة املوقع  

 أن آخر موعد إلرسال األعمال من صور وأفالم على نفس املوقع هو عل
ً
 اسفند. 25ما

الم( ما)عليه وحضرت قاسم نيمام حسا مه گاهيح خيزبان ساخت ضر ياستان بوشهر م -3  السَّ

 بمناسبة إقامة مراسيم افتتاح مقر الدفاع عن -أشار إمام جمعة بوشهر 

صناعة ضريح مخيم أبي الفضل  أنإلى  - العتبات املقدسة وتكريم الشهداء

الم) العباس  عظ (عليه السَّ
ً
 ألهالي هذه املدينة، كما في مدينة بوشهر يعد شرفا

ً
يما

 أن
ً
عليه )الحسين اإلمام  وتشارك في صناعة ضريح مخيم ها تستضيف أيضا

الم الم) والقاسم (السَّ وهذا شرف آخر تحظى به هذه املدينة، وهذا يدل على شدة والء أهل هذه املدينة ألهل  (عليه السَّ

الم) البيت  .(عليهم السَّ
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الم(  نبيهای حضرت ز ت نهضت عاشورا با خطبهيتثب -4 الم(  نبيمداری حضرت ز والیت)عليها السَّ  الگوی جامعه اسالمی)عليها السَّ

 مع كل من 
ً
كر ديرباز حول شخصية السيدة عس والشيخواعظ موسوي  السيدأقامت وكالة أنباء تسنيم حوارا

الم عليها)زينب  الم)ووالئها وطاعتها لألئمة ، (السَّ ة يودورها الكبير والحساس في إرساء قواعد النهضة الحسين ،(عليهم السَّ

نت حقائق الدين وأهداف النهضة وذلك من خالل خطبها البليغة والفصيحة التي ألقتها في الكوفة والشام، حيث بيَّ 

الم( لبيتوفضحت أعداء أهل ا ،الحسينية ما هو ة إنيوإن خلود النهضة الحسين ،حكومة األمويةويزيد وال )عليهم السَّ

الم)الحسين اإلمام  ما هو بسبب دفاعها عنكما أن خلود هذه املرأة إنرهن خطبها وكلماتها،   ومظلوميته. (عليه السَّ

 
ً
ما اقتداء ضرورة اقتداء النساء واملجتمع اإلسالمي بهذه السيدة في جميع املجاالت وال سيَّ إلى  وأشار أخيرا

الم)املجتمع املسلم بوالء السيدة زينب  إلمامها وطاعتها له، وهذا يعني ضرورة والء املجتمع املسلم للمراجع  (عليها السَّ

 .الخامنئيما السيد العظام ال سيَّ 

 دگان به کار خود خاتمه داديی با شناخت برگز يهای عاشوراسوگواره سراسری نوحه -5

جامه أقيمت الجلسة الختامية للعزاء العام للنعي الحسيني املعروف بـ

واشتملت هذه الفائزين في مدينة مشهد املقدسة،  مع التعرف على دران

 لشيخ رضا جعفري وأكد فيها على أنالجلسة الختامية كلمة ألقاها الخطيب ا

يجاهد للحصول على هذه املدح والرثاء نعمة من هللا تعالى وينبغي لإلنسان أن 

األساتذة في تكريم وتقدير جملة من  لإلنسان، وتمهذه امللكة تحصل برفع املستوى الوالئي والعبادي  امللكة وأن

 .نيياألوائل في العزاء والنعي الحستكريم الفائزين  هذا املجال، كما وتم

 خربگزاری

 راه اندازی شد االربعينشبكه اجتماعی 

الم() أخبر النائب في مؤسسة آل البيت العاملية عن افتتاح شبكة األربعين للتواصل االجتماعي لغرض  عليهم السَّ

 www.alarbaeen.comجمع صور مسيرة األربعين الحسينية وتحميلها على املوقع اإللكتروني:                                                    

الم( )وذكر نائب مدير مؤسسة آل البيت   يرجع عليهم السَّ
ً
تاريخها إلى خمسين أو ستين سنة كما أنه أن هناك صورا

بعد سقوط الطاغية صدام استعادت مسيرة األربعين نشاطها من جديد فمن الضروري االهتمام بالجانب اإلعالمي 

لهذه املسيرة، ألن فيها االستعداد والقابلية ألْن تهز مشاعر العالم وبذلك تتحول إلى مسيرة عاملية وذكر أن السيد 

 ي يسعى للتعريف بهذه الشعيرة وتبليغها على املستوى العالمي.علي السيستان

الم() وذكر: أن مؤسسة آل البيت شرعت بنشاطاتها في توثيق وتأصيل وتسجيل أحداث هذه املسيرة وهذا  عليهم السَّ

على أكبر يحتاج إلى الوقت والجهد الكبير، ومن هنا قمنا بافتتاح شبكة األربعين للتواصل االجتماعي ألجل الحصول 

عدد ممكن من الصور، ونأمل ممن كانت لديه مشاركة في هذه املسيرة العظيمة إرسال صوره وذكرياته مع توضيح 

 www.alarbaeen.com       مختصر للصورة على املوقع اإللكتروني:                                                                                          

 كما يمكن لآلخرين استنساخ هذه الصور وإلصاقها في املناسبات الدينية.
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خربگزاری
الم( دانشنامه حضرت زينب  به روز رسانی شد  )عليها السَّ

الم()بمناسبة والدة السيدة زينب  نتالحوزة أعلن مدير موقع  مطلب  200إضافة عن  املرأة العظيمة عليها السَّ

الم()جديد في موسوعة السيدة زينب  اإللكترونية، حيث أضيف ملف إلى هذه املوسوعة وبذلك يرتفع عدد  عليها السَّ

 حول حياة السيدة ز  518ملفات وتشتمل هذه املوسوعة على  10ملفاتها إلى 
ً
الم()ينب مطلبا مأخوذة من  عليها السَّ

الم() خالصات الرسائل والجرائد واألسئلة واألجوبة، وأشار املدير إلى أن فضائل ومناقب السيدة زينب تشمل  عليها السَّ

الم()على ثالثة مواضيع: صبر السيدة زينب   ، وعلمها، واالقتداء بها.عليها السَّ

ال ) وتشتمل موسوعة السيدة زينب وعلى الراغبين في مطالعة ، اإللكترونية على أقسام متعددة أخرى  م(عليها السَّ

 http://www.hawzah.net                                                                                                                             هذه املوسوعة مراجعة العنوان:  

  خربگزاری

 برگزیده نخست جایزه ادبی صادق هدايت شد يا حسينداستان 



بهمن  28أقيمت إجراءات الجلسة الختامية للجائزة األدبية الرابعة عشرة للفنان صادق هدايت عصر األربعاء 

الجائزة في مناسبة يوم والدة صادق هدايت بحضور جملة من الشخصيات، وقد حازت شهال رضا سلطاني على 

 .يا حسيناألدبية الرابعة عشرة لصادق هدايت بكتابها قصة 

 
 فرايند مقبولیت سياس ى ومشروعيت دينى در دو دولت اموی وعباس ىبرگزاری جلسه دفاع از رساله دكتری عنوان  -1

 
ستقام جلسة مناقشة أطروحة دكتوراه في يوم األربعاء الساعة الثانية بعد الظهر في شارع الجمهورية 

 اإلسالمية في جامعة املعارف.

 عملية املقبولية السياسية والشرعية الدينية في الدولة األموية والعباسية.العنوان:

 اشرفی. الباحث: حسين

 األساتذة املساعدون: الدكتور إبراهيمي وركياني والدكتور جباري.األستاذ املشرف: الدكتور خضري، و 

 كربال شهدای رجزهای -2

 تم اإلعالن عن إقامة جلسة مناقشة رسالة البكالوريوس تحت عنوان: أراجيز شهداء كربالء.

 الطالب: محمدي فر.

األستاذ الحكم: الشيخ الدكتور صفري فروشاني و ذ املساعد: األستاستاذ املشرف: الشيخ رمضان محمدي و األ  

 مرادي نسب.

 اسفند الساعة السادسة والنصف من بعد الظهر. 10التاريخ: يوم االثنين 

 مركز أبحاث الحوزة والجامعة. -پرديسان  -املكان: قم  
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 شور كن ينى در ايحس مناسكه يت علين به دنبال اعمال محدوديبحر 

الشيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة وزير الداخلية ذكر جملة من القوانين  كتبت جريدة الوسط البحرين: إن

 
ً
باألمن العام، : ال نسمح باستغالل املناسك الحسينية لإلخالل والضوابط الجديدة للشعائر الحسينية قائال

 وسنالحظ املحافظة على املنابر الدينية من التطرف في املستقبل.

 

الم( نب يشتر حضرت ز يبرای شناخت ب -1   م؟يهایی بخوانتابكچه )عليها السَّ

الم)السيدة زينب  هذه املرأة  ي بيان هذه النهضة الحسينية، فإنمن جملة الشخصيات املحورية ف (عليها السَّ

 من يريد أْن  جميع النساء بل لجميع البشر، وأنالعظيمة تحمل راية هذه الثورة لبناء اإلنسان فهي أسوة وقدوة ل

الم)يتعرف على السيدة زينب  القرون املاضية، إلى  كانت ترجع يراجع الكتب التي تعرضت لها وإْن  ينبغي أْن  (عليها السَّ

 جملة من الكتب الجيدة واملفيدة. إلى  ولكن مع ذلك نشير

  آفتاب در حجابالشمس بالحجاب  18تأليف السيد مهدي شجاعي، يشتمل الكتاب على.
ً
 فصال

  الم) والكتاب شرح لحياة السيدة زينبالم( عليها السَّ )زينب عقيلة بني هاشم الوفاة تأليف إلى  من الوالدة (عليها السَّ

 هاشم رسولي محالتي.

 والدتها وألقابها إلى  الكتاب من تأليف السيد نور الدين الحائري الجزائري تعرض فيه ،الخصائص الزينبية

 وغير ذلك. ،وعصمتها وجهادها ومعرفتها

الم(نبيچرا همسر حضرت ز  -2   رد؟كربال همراهی نكشان را در يا )عليها السَّ

الم( )ن والعترة بمناسبة والدة السيدة زينب تحدثت وكالة أنباء القرآ مع حسين  في الخامس من جمادي األول عليها السَّ

الم()رجبي رواني املحقق في تاريخ اإلسالم حول بعض املسائل النادرة التي تخص السيدة زينب  ل ومن أهم املسائ، عليها السَّ

الم( )ه ملاذا لم نسمع عن أي دور لزوج السيدة زينب التي طرحت في هذا الحوار هي أن  في واقعة كربالء؟ عليها السَّ

 عبد هللا بن ج قال رجبي: إن
ً
 ذا فضل، ولكنه لم يكن الئقا

ً
  عفر كان كريما

ً
عليها )للسيدة زينب  ألن يكون زوجا

الم(  الم( )الحسين اإلمام  وبالرغم من أن عبد هللا بن جعفر كان يحبالسَّ ويوده، ولكنه لم يحضر في واقعة عليه السَّ

الم( )الحسين اإلمام  عاشورا وكان ممن طلب من أن عبد هللا بن جعفر كان إلى  املدينة، باإلضافةإلى  الرجوععليه السَّ

الم() الحسيناإلمام  األشخاص الذين لهم دخل في تضعيف اإلرادة عند الناس في نصرةمن   .عليه السَّ

الم( نبيتابشناس ى حضرت ز ك -3   بانوی بردباری  )عليها السَّ

الم( )علي اإلمام بمناسبة والدة السيدة زينب بنت  في الخامس من عليهما السَّ

السنة السادسة الهجرية في املدينة قامت مؤسسة إحصاء من جمادي األول 

 يتعلق بالسيدة  24الكتب منذ بداية السنة حتى 
ً
بهمن بجمع عشرين كتابا
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الم()زينب   ملدة:نشرها خالل هذه ا تم بعض العناوين التيإلى  ونشير هنا عليها السَّ

 الم() زينب حضرت الم() ايوب از صبورتر عليها السَّ الم()السيدة زينب  - عليه السَّ  أ عليها السَّ
ً
الم() من أيوب كثر صبرا  عليه السَّ

 .مالئيمهدي تقوي  -

 هادي القسم الثقافي للشهيد إبراهيم - املدافعون عن الحرم - مدافعان حرم. 

 مافوق  مهدي آجيليان محمد املترجم: - الناريةالخطب  - هاي آتشينخطبه. 

 

الم(نب يری در مقام حضرت ز يس  از منظر معظم له )عليها السَّ

إلى  اإليمان بأن هناك نساء عظيمات لهن دور كبير في تقدم اإلسالم وتحقيق العدالة من خالل الوقوفيجب 

الم(  عليهنَّ ) جنب رجالهن والدفاع عنهم كخديجة الكبرى والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة زينب الكبرى  وبمناسبة السَّ

الم()هذه الوالدة امليمونة للسيدة زينب   ناسب الحديث عنها: عليها السَّ

 الم() السيدة زينب ن لها قدم السبق في تخليد دماء الشهداء ، حيث إساهمت في تبليغ اإلسالم الحقيقي عليها السَّ

 .ولوالها لنسيت تلك الدماء الطاهرة

 الم() السيدة زينب الم()زين العابدين اإلمام  حيث كانت تمرض ،ة في التمريضقمَّ  عليها السَّ  .عليه السَّ

 الم() السيدة زينب  ضربت املثل األعلى في ذلك يوم عاشوراء.حيث  ،الستقامة والثبات والصبرة في اقمَّ  عليها السَّ

 الم() السيدة زينب  .هاالتعرف على دروس وعبر عاشوراء من خالل خطبفيمكن  ،تحمل رسالة عاشوراء عليها السَّ

 الم( ) السيدة زينب وقدمته في حصيرة  ذلك جمعت الحلي والذهب وغير، فقد والحجابة في العفاف قمَّ عليها السَّ

 .النساءإلى  ال تمتد أيديهملألعداء كي 

 الم( ) السيدة زينب  ن ذلك من خالل خطبتيها في الكوفة والشام.ويتبيَّ  ،ة في الخطابة والبالغة والشجاعةقمَّ عليها السَّ
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الم( )عليه الحسين اإلمام  11........................................................................................................... تغيب لن شمس السَّ
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الم( ال يفقد رونقه  80....................................................... التعرض إلى موضوع حياة وإيثار اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(   80..................................... مدينة بوشهر تستضيف صناعة ضريح مخيم اإلمام الحسين والقاسم )عليهما السَّ

الم( للمجتمع اإلسالمي  81........................................... إرساء قواعد نهضة عاشوراء بخطب السيدة زينب )عليها السَّ

 81....................................................................................... الفائزين عن باإلعالن الحسيني للنعي الوطني العزاء اختتم

 81............................................................................................................................. رسا خبرگزاری  موقع عشر: الحادي

 81................................................................................................................. افتتاح شبكة األربعين للتواصل االجتماعي

 82.................................................................................................................. حوزه رسمى خبرگزاری  موقع عشر: الثاني

الم( )عليها زينب السيدة موسوعة تحديث  82....................................................................................... اإللكترونية السَّ

 82.................................................................................................... (IBNA) ايران كتاب خبرگزاری  موقع عشر: الثالث

 82....................................................................... هدايت صادق للفنان األدبية بالجائزة األول  الفائز حسين يا قصة

 82.................................................................................................................................... تاريخ سخن موقع عشر: الرابع

 82............................... بولية السياسية والشرعية الدينيةعملية املقامة جلسة مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان إق

 82..................................................................................................................................................... كربالء شهداء أراجيز

 83....................................................................................................................................... شفقنا موقع عشر: الخامس

 83................................................................................................. البالد في الحسينية املناسك من للحد تسعى البحرين

الم( )عليه حسين امام تخصص ى كتابخانه موقع عشر: السادس  83....................................................................  السَّ

الم(؟ )عليها زينب السيدة على أكثر للتعرف نقرأها أن ينبغي التي الكتب هي ما  83................................................... السَّ

الم( )عليها زينب السيدة جزو  يحضر لم ملاذا  83.............................................................................. كربالء؟ في معها السَّ



 

الم( )عليها زينب السيدة حول  الكتب دليل  83.................................................................................... الصابرة املرأة السَّ

 84................................................................................................................ الشيرازي  مكارم الشيخ موقع عشر: السابع

الم( )عليها زينب السيدة منزلة في تصفح  84.................................................. الشيرازي  مكارم الشيخ نظر وجهة من السَّ

 85..................................................................................................................................................................... املحتويات


