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

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

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

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

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

 حتاج إلى الدراسة بشكٍل تخّصص ي علمي، ووفق أساليبالتنقيب والتتّبع في الجزئيات املتنّوعة واملتعّددة، والتي ت

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

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

 ة، والسياسية، واالجتماعية، والتربوية، والتبليغية، وغيرها من الجوانب العديدة املرتبطة بهذه النهضةوالعقائدي

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

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

 حّقها من ذلك. كما ويتّم استقبال الكتب الحسيني
َ
عط

ُ
فة خارج املؤّسسة، ومتابعوالتنقيب، أو التي لم ت

َّ
تها ة 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 الحسينالتحقيق -ب  ونهضته  عليه السَّ

حت تل منها، أو التاريخ، أو السيرة، أو غيرها، وسواء التي كانت بكتاٍب مستقل أو ضمن كتاب، تاملباركة، سواء املقا

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
ُ
سة، استقبال الكتب التي تم تحقيقها خارج املؤس لم ت

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

 قبل اللجنة العلمية في املؤسسة. 

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

ّ
 بنشر معالم وآفاق الفكر وهي مجل

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

 والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.

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

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

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

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

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



 

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

بة حسب حروف األلف باء، 
ّ
مور، مرت

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

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

 بلغ
ٌ
سلوٍب سلس.العلمّية، ومكتوبة

ُ
 ٍة عصرية وأ

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

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

ب الدراسات ال
ّ

 عليا.موضوعات حسينّية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طال

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

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

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

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

ً
را
ّ
وهذا بدوره يكون مؤث

 واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.

لحسينية، يحضرها الباحثون، صية في النهضة اويتّم من خالله إقامة ندوات علمّية تخصّ  قسم الندوات: - 9

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

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

 الحسيني املطبوع.

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

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

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

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

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 واألعمار؛ لئال يبقى بعيدا

 يعمل على استقطا القسم النسوي: - 13
ً
 وفنيا

ً
 علميا

ً
ب الكوادر العلمية النسوية، وتأهيلها ويتضمن كادرا

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

 إن شاء هللا تعالى.
ً
خرى سيتّم العمل عليها قريبا

ُ
 وهناك مشاريع أ

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

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

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

 .الحسينية القضية حول  -فضائية  وقنوات مكتوبة ونتاجات إلكترونية مواقع

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

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

 



 :مستويين على هذا القسم يكون  في العمل إنَّ 

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

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

 .والفرعية األصلية املوضوعات حسب

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

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

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

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

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

 األلفبائي. الترتيب حسب التقرير أبواب في املعلومات

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

مها القسم، أرشيف  .طلبها حال في للباحثين نقّدِ

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

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

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

 
 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

  الشيخ محمد الباوي 

 الشيخ ماهر الحكاك 

 السيد ضياء الشوكي 

  الحكيمالسيد حيدر 

 السيد محمد صادق القبانجي  

 اإلخراج الفني: كاظم السليماوي 

 

 

 



 



 





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

بع فيه آل هللا
َّ
 ُيت

ً
منا أنَّ للحق مسارا

َّ
 صوفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير، فأخرجت وما زالت ، فعل

ً
ورا

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

تها األولى القضيوصور م  .ة الحسينيةتعددة، مادَّ

 شهر وبمختلف اللغات. هذا الحسينية الصادرة في اإلصداراتلقد رصدنا مجموعة من 

 

1  

 مجلة األحرار 

 العتبة الحسينية املقدسةقسم اإلعالم في  

 العربية 

 قسم اإلعالم في العتبة الحسينية املقدسة 

 في تتناول  املقدسة الحسينية العتبة في اإلعالم قسم عن تصدر ثقافية سبوعية فكريةأ مجلة 

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

 املقاالت. العتبة، وبعض

2 
 

  أخالق عاشوراء 

 الدين القبانجي السيد صدر 

 العربية 

 مؤسسة مكتب إمام جمعة النجف األشرف 

الكتاب عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها السيد القبانجي بمناسبة حلول شهر محرم الحرام  

ز املحاضر في ها األصلي األخالق في عاشوراء، ورككان محور  ،شرفاأل هـ.ق في النجف 1433عام 

الم)ع بحثه على أخالق اإلمام الحسين ، والعاطفة العقل خطاب ضمن املحاور التالية: (ليه السَّ

ه التكامل نظرية، السعادةإلى  الطريق  ، وغيرها.الذاتي التكامل وأ املوجَّ
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3 
 جدل ومواقف في الشعائر الحسينية 

 حيدر حب هللا 

 العربية 

 بيروت -مؤسسة االنتشار العربي  

  الشعائر الحسينيةمن  خذتت واملقاالت التي دراساتال عبارة عن مجموعة من الكتاب 
ً
محورا

الظاهرة الشعائرية  فيهاصد ، رُ الشعائر الحسينية أشكال الجدل والخالف فيلها تبحث في 

 
ً
 وسيسيولوجي رصدا

ً
 وتحليليا

ً
 تاريخيا

ً
 في الوقت عينه. ودينيا

ً
 ا

4 

 الم(السَّ  ما)عليهجوهرة البيت الهاشمي في عيون العارفين زينب بنت علي  

  الشيخ علي سليمان 

 العربية 

 بيروت -دار املحجة البيضاء  

الم( الكتاب تناول أقوال العارفين في شخصية ومكانة زينب بنت علي   في عدة محاور، )عليهما السَّ

ا، وأخوتهما جرى على أهل بيتها فيعزَّ وجل  كمعرفتها بإمام زمانها والطاعة له، والتسليم ألمر هللا

 وغير ذلك.

5  

 مجلة الحسيني الصغير 

 ملقدسةا الحسينية العتبة في األطفال لثقافة الصغير الحسيني مؤسسة 

 العربية 

 ملقدسةاطفال في العتبة الحسينية مؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األ  

بذرة مبادئ وتحاول أن تزرع بشريحة األطفال،  هتم، وتمجلة شهرية تتناول قضايا الطفولة 

الم( محمد وأهل بيته األطهار النبيوتعاليم   .وهم في هذه املرحلة من العمر في نفوسهم )عليهم السَّ
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6  

  مجلة الروضة الحسينية 

  الحسينية العتبة - اإلعالم قسم في الدولي اإلعالم شعبة 

 العربية 

 الحسينية العتبة - اإلعالم قسم في الدولي اإلعالم شعبة 

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

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

 .العتبة، وبعض املقاالت

7  

 مجلة السبط 

  العتبة الحسينية -مركز كربالء للدراسات والبحوث  

 العربية 

 العتبة الحسينية -مركز كربالء للدراسات والبحوث  

عشرة بحوث مختلفة تناولت اإلرث الحضاري ل املتضمنةالعدد الثاني من مجلة السبط العلمية  

 .كربالء املقدسةوالثقافي ملدينة 

8  

 شرح زيارة عاشوراء 

 الشيخ مفيد بن الشيخ محمد نبي الشيرازي  

 العربية 

 بيروت -سالمي مركز الزهراء اإل  

 .ن في شرح زيارة عاشوراء املشهورةالكتاب يقع في مجلدي 
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9  

 على ضفاف كربالء 

 الدين القبانجي السيد صدر 

 ةالعربي 

 مؤسسة مكتب إمام جمعة النجف األشرف 

في  1434حرم الحرام عام مجموعة محاضرات ألقاها السيد القبانجي بمناسبة حلول شهر م 

ة النظرية في الطاعة شرف اشتملت على املحاور التالية:النجف األ   النظرية في ية، الحر اإلسالميَّ

ة ة النظرية في املرأة، اإلسالم في واآلجل العاجل، اإلسالميَّ ، مياإلسال  الفكر في الطفل، اإلسالميَّ

ة م من العاشر وقائع، اإللهية األديان وحدة، اإلسالمي الفكر منظومة في األخوَّ  .املحرَّ

10  

الم( يا أهل العالم هذا هو الحسين    )عليه السَّ

 املخزوميالشيخ  

 ةالعربي 

 بيروت - دار املحجة البيضاء 

الم( ن سيرة اإلمام الحسين الكتاب يبيَّ    النصوص واملواقف.من خالل عرض )عليه السَّ

11  

 
الم(امام حسين  :معصوم مهربان14  )عليه السَّ

14  
ً
  معصوما

ً
الم(: اإلمام الحسين عطوفا  )عليه السَّ

 اكرم مطلبى كربكندى 

 الفارسية 

 طهران -آوين انديشه  كوهر انديشه  

مؤلف لفئة  الكتاب عبارة عن سلسلة من الكتب تتناول سيرة وحياة املعصومين األربعة عشر 

الم( )عليه األطفال وهذا الجزء منه يتعلق باإلمام الحسين  .السَّ
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12  

 
الم( اندرز از امام حسين128  )عليه السَّ

الم(موعظة لإلمام الحسين  128  )عليه السَّ

  گیحميد رضا كهن 

 الفارسية 

 گیحميد رضا كهن 

الم عليه)نصيحة قالها اإلمام الحسين  128 عبارة عن الكتاب  في مواطن عديدة ومناسبات ( السَّ

مختلفة تصب في تكامل اإلنسان في طريق العبودية والحياة بشكل عام، مع مجموعة من كلمات 

الم( أهل البيت  الم عليه)حول اإلمام الحسين )عليهم السَّ  تبين مكانته وعظم درجته وقربه من هللا.( السَّ

13  

 
الم(  امام حسين  تداوم بعثت وارث انبياء )عليه السَّ

الم(  يناإلمام الحس  وارث األنبياء وامتداد البعثة)عليه السَّ

 فقيه يزدى حمدىأ الشيخ 

 الفارسية 

 قم -آيات بينات  

يزدي في  هعبارة عن مجموعة محاضرات في شرح زيارة وارث ألقاها الشيخ أحمدي فقي الكتاب 

 مجالسه.و  دروسه

14  

 
 كربال تاريخ از بصيرتانى بي

 كربالء تأريخ في البصيرة عديموا

 سرورى  هللا حجت 

 الفارسية 

 قم - بخشايش 

الم(  الحسين اإلمام خط عن انحرفت شخصية عشرين يذكر الكتاب   بعض لدخول )عليه السَّ

 .الدين في البصيرة فقدانهم نتيجة عليهم وغيرها ةالعقدي الشبهات
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15  

 
 عاشورا حماسه در خون  عارفانه عروج: ثار پرى 

 عاشوراء ملحمة في للدم العرفاني العروج: الثأر ملك

 كهن هور  اهورا 

 الفارسية 

 كرج - آبارون 

 .عاشوراء ملحمة على الضوء يسلط أدبي كتاب 

16  

 
  عاشورا واقعه تربیتى پیامدهای تبيين

 عاشوراء واقعة في التربوية الرسائل تبيين

 احمدى يار هللا عبد 

 الفارسية 

 هرانط - سرخ شاپرک 

 .عاشوراء لواقعة التربوية الدروس نتائج نيبي الكتاب 

17  

 
 دران جامه

 
ُّ
 الجيوب واشاق

 دل آرام 

 الفارسية 

   طهران - دل آرام 

 .العاشورائية النواعي مسابقةإلى  املرسلة الحسينية األشعار بعض مختصر بشكل يذكر الكتاب 
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18  

 
 كربال در حقيقى عرفان از هايى جلوه

 كربالء في الحقيقي العرفان من مظاهر

 يزدى زاده شاطر مجتبى 

 الفارسية 

 مشهد - بارش 

  التي العرفانية املشاهد بعض الكاتب تناول  
َّ
 .العشق كربالء في تتجل

19  

 
 هدایت کشتى نجاتچراغ 

 مصباح الهداية وسفينة النجاة

 الشيخ حسين وحيد الخراساني 

 ةالفارسي 

 قم -مام باقر العلوم مدرسة اإل  

لشيخ وحيد الخراساني الذي تناول فيها لمن كتاب مقدمة في أصول الدين  مختصرالكتاب  

الم( مسألة سفينة النجاة اإلمام الحسين  .)عليه السَّ

20 
 

 
الم( چند پیام از امام حسين  )عليه السَّ

الم( مجموعة رسائل من اإلمام الحسين  )عليه السَّ

 ىزاده يزدمجتبى شاطر  

 ةالفارسي 

 مشهد  -بارش  

الم(  عن اإلمام الحسينوردت الكتاب عبارة عن مجموعة من وصايا ومواعظ   من موقع )عليه السَّ

 اإلمامة الذي تسنمه.

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1982045
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21  

 
 حريم حرم

 واجهة الحرم

 ىسيد مجتبى حسين 

 ةالفارسي 

 هرانط -إسالمي  گفرهندفتر نشر  

الم(  ن املوقع الجغرافي ملرقد اإلمام الحسينالكتاب يبيِّ   وحدوده، ويذكر زيارة اإلمام )عليه السَّ

الم( الحسين  .)عليه السَّ

22  

 
 وفاو  صدق ىرجزها

 رجوزات الصدق والوفاءأ

 امين كاظم زاده 

 ةالفارسي 

 دانا 

 من األشعار التي  
ً
الم ننشدها أصحاب اإلمام الحسيأتناول الكتاب بعضا  ن جانبوالتي تبيِّ  ()عليه السَّ

ً
ا

ن صدقهم ووفاءهم لإلمام الذي يبيِّ  - الذي نتج عنه السلوك العملي - من سلوكهم املعرفي

الم( الحسين  .ل هللا تعالى فرجه()عجَّ  والزمانب العصر حويطبق ذلك على أصحاب اإلمام صا، )عليه السَّ

23  

 
الم( حضرت زينب ىونقش تاريخ گىزند  در مديريت بحران كربال )عليها السَّ

الم( حياة السيدة زينب    ا التاريخي في إدارة محنة كربالءودوره)عليها السَّ

 رضا دشتي 

 ةيالفارس 

 طهران -پازینه  

الم( الكتاب يتناول حياة السيدة زينب  ودورها التاريخي في إدارة األمور التي جرت يوم  )عليها السَّ

الم( الطف وما بعده نتيجة األزمة واملحن التي نالت أهل البيت  بعد مقتل اإلمام الحسين )عليهم السَّ

الم(   في كربالء.)عليه السَّ

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1985949
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24  

 
الم( زينب كبرى   پیام آور عاشورا )عليها السَّ

الم(  زينب الكبرى  ِ )عليها السَّ
ّ
 غة رسالة عاشوراءمبل

 ىالريجان ىاسماعيل منصور  

 ةالفارسي 

 طهران - نشر بين املللو  چاپ 

الم(  زينب السيدة دور  يتناول  الكتاب    والذي عاشوراء في الرسالي)عليها السَّ
َّ
 صورة أوضح في لتمث

الم(  الحسين اإلمام أحقية عن بالدفاع  بعد زمانها إمامعن  الدفاع وفي األمة، قيادة في)عليه السَّ

الم(  الحسين استشهاد  .هلعيال وحفظها)عليه السَّ

25  

الم( الشهداء سيد   )عليه السَّ

 قمى عباس 

 الفارسية 

 طهران - سبز كتاب 

الم( الحسين اإلمام سيرة ويتناول  القمي عباس للشيخ اآلمال منتهى كتاب من منتخب الكتاب   .)عليه السَّ

26  

 
 عاشورا هاى شقايق

 عاشوراء شقائق

 غالمى حسين امير 

 الفارسية 

 طهران - دانش سامان 

الم( البيت أهل لشاعر الحسينية والقصائد األشعار من مجموعة الكتاب   حسين ميرا )عليهم السَّ

 .غالمي
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27  

 
 چرا؟و  چگونه عاشورا

 وملاذا؟ كيف عاشوراء

  ماندگار ايمان مؤسسه 

 الفارسية 

 قم - مطيع 

 .حدثت وكيف عاشوراء، حادثة وقوعإلى  أدت التي األسباب الكاتب يتناول  

28  

 عصر عاشورا 

 گروه تحقیقاتی طوبای محبت 

 العربية -الفارسية  

 قم - طوبای محبت 

 زيارة مع عاشوراء، عصر في جرى  ما بيان في نظمت التي األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب 

الم( )عليه الحسين اإلمام  .السَّ

29  

 
 شكسته عقيق

 املكسور  العقيق

 آبادى ركن مهدى سيد 

 الفارسية 

 طهران - دل آرام 

الم( البيت أهل شاعر نشدهأ امل الكتاب عبارة عن تحليل   عشر خالل آبادي ركن مهدي السيد )عليهم السَّ

 .عاشوراء حول  سنوات

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1990615
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30  

 
الم()عليه الفضل العباس ابو حضرت  ىندگز  ىقصه   السَّ

الم( قصة حياة أبي الفضل العباس   )عليه السَّ

 ىعباس رمضان 

 الفارسية 

 طهران -كتاب تارا  

الم( العباس أبي سيرة الكتاب يتناول    .قصص ي بشكل استشهاده حين وإلى والدته من )عليه السَّ

31  

 
الم(حسين ز نیایش های امام گزیده ای ا  در کربال )عليه السَّ

الم( منتخب من أدعية اإلمام الحسين   في كربالء)عليه السَّ

 فر على باقرى  

 الفارسية 

 پژوهی بشرا موسسه فرهنگی دین 

الم(  الكتاب عبارة عن منتخب من مناجيات وأدعية اإلمام الحسين  ء التي دعا بها في كربال)عليه السَّ

الم( بها في تلك الظروف العصيبة التي مر  مع النص الكامل لزيارة األربعين.، )عليه السَّ

32 
 

 
الم( ماهيت انساني قيام امام حسين  )عليه السَّ

الم( لثورة اإلمام الحسينإلنسانية الحقيقة ا  )عليه السَّ

 ى مهريزى مهد 

 الفارسية 

 اموسسه فرهنگی دین پژوهی بشر  

الم( الحسين اإلمام بشخص واملتمثلة اإلنسانية الحقيقة نيبيِّ  الكتاب   أمام وقف حيث )عليه السَّ

 فأوضح الرسالة، خط عن بالزيغ املسلمون  عرفها فئة أعتى واجهت ثورة في نحرافاتاال  أنواع كل

 الكمال مراحلإلى  ليصل ش يء كل خلق أجله ومنجلَّ وعال  هللا خلقها الذي اإلنسان حقيقة

 .تعالى هللا من له املعد

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1984758
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33  

 
 ىمجموعة مقاالت اربعين حسين

 مجموعة مقاالت أربعين الحسين

 مجموعة من املؤلفين 

 الفارسية 

 قم - نشر املصطفىو  مركز ترجمه 

 الحسين اإلمام أربعينية حول  املقاالت من مجموعةعلى  يحتوي  مجلدات ةخمس في الكتاب 

الم(   من ملجموعة ذلك وغير إنسانية، ومواقف وآداب زيارة من )عليه السَّ
ُ
 .ابتَّ الك

34 
 

 
الم( امام حسين ىمقتل رواي  )عليه السَّ

الم(املقتل الروائي لإلمام الحسين   )عليه السَّ

 شيخ محمد جواد طبرس ى 

 ترجمة: محمد صفري  - الفارسية 

 طهران -آرام دل  

الم( الحسين مقتل كتاب ترجمة عن عبارة الكتاب   طبرس ي جواد محمد للشيخ باملأثور  )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام حول  (المالسَّ  عليهم) املعصومين عن الواردة الروايات فيه يذكر  أصله، )عليه السَّ

 .بالعربي

35  

 مقتل مقّرم 

م   سيد عبد الرزاق مقرَّ

 ترجمة: پرویز لوال فر - الفارسية 

 طهران -آرام دل  

 تنهض ال التي املنقوالت من كثيرإلى  باإلشارة املقتل وحفل األليمة الحادثة روايات ذكر الكتاب 

  األفواه تنقلها راحت أْن  بعد أبطلها والفحص وباملقارنة أساس، على
ً
  أزمانا

ً
 قتلامل واحتوى ! وأزمانا

 
ً
 روايات ألفاظ من لكثير عديدة وتحقيقات وأدبية، ولغوية فقهية بحوث على هوامشه في أيضا

  القارئ  ويجد رواتها، ألسنة على تتضارب
ً
 يف - له املترَجم - يهاإل يستند التي املصادر من فيضا

 .بالعربي أصله، كربالء لرواية ودراساته تحقيقاته
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36  

 
الم( غريب مسلم بن عقيل موالى  وفرزندانش در آينه شعر )عليه السَّ

الم( الغريب مسلم بن عقيل  بناؤه في الشعروأ )عليه السَّ

 محمد خرم فر 

 الفارسية 

 مشهد - اعتماد ما 

)عليه  الحسين اإلمام سفير حق في املنظومة الشعرية القصائد من مجموعة عن عبارة الكتاب 

الم( الم( عقيل بن مسلم السَّ  .وأوالده )عليه السَّ

37  

 
 عاشورا نهضت به نو اهىگن

 عاشوراء نهضةإلى  جديدة نظرة

 دانشره محمد 

 الفارسية 

 نيشابور  - نيكو مشق 

 .ومواقفهم الواقعة حضرت التي والشخوص عاشوراء ثورة حول  جديدة رؤية يعطي الكاتب 

38  

 
 !كنيد سر نوحه همه ،است محرم !ياران

 يا أصحاب! نوحوا فهذا محرم

 زورق  حسن محمد 

 الفارسية 

 طهران - اسالمي فرهنگ نشر دفتر 

 .الحسينية والنواعي األشعار بعض في بكتيِّ  
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39  

 
الم( حسين امام اور  قرآن  )عليه السَّ

الم( الحسين واإلمام نالقرآ  )عليه السَّ

 قرائتى محسن 

 جعفري  نصرت سيد: ترجمة - األردية 

 قم - املصطفى ونشر ترجمة املللي بين مركز 

الم( الحسين اإلمام على الحكيم القرآن آيات من ملجموعة تطبيق عن عبارة الكتاب   ،)عليه السَّ

  تناول و 
ً
الم( الحسين اإلمام عالقة أيضا  .بالفارس ي أصله، بالقرآن )عليه السَّ
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دة  لدى الجميع وِعبر وسائل متعّدِ
ً
واملواقع اإللكترونية من أهّم تلك ، بفضل العقل العالم اليوم أصبح حاضرا

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

ب في مجاالت الحياة املختلفة، من املعارف اإلنسانية، وا ة، يَّ ة الحسينالقضيَّ  ألحداث والوقائع العاملية، ومنهاتتشعَّ

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

 ة.بشأن القضية الحسينيَّ  - عربية والفارسيةال - رصده في املواقع اإللكترونية نعرض لكم ما تمَّ  

 

 

 

 .وغيرها الصور، ألبوم ورؤى، أفكار وفيديو، صوتية مجالس مقاالت، مؤلفات، دروس،: محتوى املوقع

 البحراني : إبراهيم األنصاري بقلم

ِمْنُهمالقرآنية ن الكاتب مفهوم االنتظار من خالل عرض اآلية بيَّ 
َ
ن ف ى مَّ ض َ

َ
ْحَبهُ  ق

َ
ن َوِمْنُهم ن وا َوَما َينَتِظُر  مَّ

ُ
ل   َبدَّ

ً
ْبِديال

َ
 ت

الم(  التي استشهد بها اإلمام الحسين )عليه 23األحزاب:  بعد استشهاد مجموعة من أصحابه من في مواقف عديدة السَّ

 خالل توضيح ثالثة مفاهيم وردت في اآلية: رجال، قض ى نحبه، ينتظر.

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

  

 بقلم: غير موجود

املدينة، وذكر بعض املواقف التي إلى  الم(السَّ  عليهم) رجاع أهل البيتإإلى  بّين املقال بعض األسباب التي دعت يزيد

ن كيفية رجوع العائلة نقلت الكتب من أخبار تبيِّ ه بها يزيد من قبل بعض الشخصيات، وتعرض لبعض ما وبِ ُج 

 على من استبعد ذلك.
ً
 املسبية ومرورها بالعراق في يوم األربعين بكربالء ردا

  

 بقلم: غير موجود

 أنَّ  التاريخ في جاء عاصمة األمويين، فلقدفي  الم(السَّ  عليه) ذكر املقال بعض األمور التي حدثت على عائلة الحسين

  ىحت فيه فأقاموا برد، وال حر من ُيكّنهم ال منزٍل إلى  بهم أمر يزيد
َّ
 تهاوأشع الشمس حرارة من وجوههم رتتقش

 .الم(السَّ  عليه) الحسين اإلمام على ينوحون  املكان ذلك في إقامتهم ةمد وكانوا املباشرة،
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 بقلم: غير موجود

 عليه) ذكر املقال أربعة مواقف حدثت في مجلس يزيد مناوئة لتعسف يزيد في ظلم أهل بيت اإلمام الحسين

 وشتم مجلسه في يزيد على اعترض الحكم بن يحيى إن منها من بني يزيد أنفسهم، ومنها من عشيرته فقيل:، الم(السَّ 

  أمامه زياد ابن
ً
 :التاليين البيتين أنشد حيث الرسول  آل مع متعاطفا

 قـــــــرابـــــــة أدنـــــــى الـــــــطـــــــف بـــــــجـــــــنـــــــب لـــــــهـــــــام
 

 

 الوغل الحســـــــــــــب ذي العبد زياد ابن من 
 

 

 الحصــــــــــــ ى عــدد نســــــــــــلهــا أمســــــــــــ ى ســــــــــــميــة
 

 

 نســـــــــــــــل من اليوم املصــــــــــــطفى آلل وليس 
 

 .اسكت: وقال الحكم، بن يحيى صدر في معاوية بن يزيد فضرب

 
 بقلم: غير موجود

 إلى حد الشام وشخصياتها، بحيث وصل بعضهمإلى  ن املقال بعض الحوادث التي وقعت في طريق الكوفةبيَّ 

، الم(السَّ  عليه) القتل نتيجة ملعارضة أفعال أزالم يزيد، وفي بعض الحوادث ذكرت أسماء من أسلم على رأس الحسين

 كل 
ً
وبعضها تحكي حال بعض حامل الرؤوس وكيف كانوا يتعاملون مع الرأس الشريف ومع العائلة املسبية ناقال

 ذلك عن كتب التاريخ ألهل العامة.

 
 بقلم: غير موجود

 من تصرفات يزيد امللعون بعد مقتل اإلمام الحسين 
ً
الم(  )عليهذكر املقال بعضا والتي سطرها املؤرخون في السَّ

ر اب فسَّ  تصانيفهم، وكانت تتمثل بين فرح واستبشار، وتكريم ملن ارتكب الجريمة النكراء، وبين ندم، ولكنَّ بعض الكتَّ

 
ً
 الحجاجإلى  مروان بن امللك عبد كتب :تاريخه في اليعقوبي فعنببعض النصوص،  الندم بأنه لعبة سياسية مستدال

 إال بعدها يلبثوا لم فيها ولغوا ملا سفيان أبي آل رأيت فإني املطلب، عبد بني دماء فحسبي: الحجاز على عامله كان الذي

 
ً
الم( )عليهم، وكان بني أمية على نسق واحد من الحيلة والتملص من دماء الشيعة وأهل البيت قليال  .بالخصوص السَّ

 

 

 

 والردود، األســــــئلة الحســــــينية، املكتبة الحســــــينية، الدراســــــات والتقارير، األخبار الحســــــين؟ هو محتوى املوقع: من

 .وغيرها الحسيني، املنتدى

 
 الكاظمي د: محمبقلم

في التوحيد واملعرفة اإللهية املسطورة في  الم(السَّ  عليه) ذكر الكاتب بعض النصوص الواردة عن اإلمام الحسين

 الخاصة والعامة.كتب 
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 الكاظمي بقلم: محمد

 ارتأى أو رأى فقد سياس ي، بتخطيٍط  كربالءإلى  خرج الم(السَّ  عليه) الحسين أن اعترض الكاتب على الرأي الذي يوحي

 من لخروجه املناسبة الفرصة فوجد كربالء، في الطاهر ساملقد دمه سفك في ينحصران وإصالحها مةاأل  صالح أن

 ) هجد ةأمَّ  في اإلصالح هذا طلب أجل
َّ
م عليه هللا ىصل

َّ
 .ُمسَبق عسكري  وتخطيط ثاقبة بنظرة وذلك ،(وآله وسل

 أن
ً
 يعتريه النقص والخلل، وقد استدل الم(السَّ  معليه) هذا التعامل في الفهم فيما ينبغي معرفته من األئمة معتبرا

له في  مصيره طبق ما ُرسمإلى  سار الم(السَّ  عليه)اإلمام  ، وغير ذلك من األدلة التي تبين أنالم(السَّ  عليه) لذلك بعلم اإلمام

 املخطط اإللهي التكويني.

 
 بقلم: غير موجود

 أن الم(السَّ  عليه)ن ن املقال عدة نقاط مستلهمة من نهضة اإلمام الحسيبيَّ 
ً
 في بناء اإلنسان بش معتقدا

ً
كل لها دورا

 ) ينسجم مع ما أراده له الدين اإلسالمي القويم الذي جاء به النبي األكرم
َّ
م عليه هللا ىصل

َّ
 .وجل عزَّ  من عند هللا (وآله وسل

 
 

 

 

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

 
 الخشيمي بقلم: حسين

الم( بنت الحسينن الكاتب من خالل الكتب التاريخية االسم الحقيقي لسكينة بيَّ  ، كما نقله ابن عساكر )عليه السَّ

 .لها صفة السكينة كانت حتى ،عليها فغلب ،طبعها وهدوء لسكينتها وذلك ،الرباب أّمها به بتهلقَّ  لقب وسكينة

 املدينة في وفاتها وكانت كربالء، فاجعة على سنة 56 مض ي بعد توفتالم( السَّ  )عليها سكينة أنَّ  املؤرخون  وينقل

 بن خالد قصدإلى  بعض املصادر وتشير، سنة سبعين الشريف حين وفاتها عمرها يكون  وعليه ،هـ117 سنة املنورة

: فنقل عنه قوله عهايتشي بتأخير تجهيزها بعدو  وفاتها عند جنازة السيدة سكينة إهانة املدينة والي امللك عبد

الجنازة على للصالة آتي حتى اصبروا حينئذإلى  دفن بال الجنازة بقيت لذا يأت، لم لكنه 
ً
 .الليل مع كون الجو حارا

 
 السنجري إبراهيم  : الشيخبقلم

الم( اإلمام الصادق ذكر الكاتب بأن الم( هو الذي أسس لزيارة الحسين )عليه السَّ  بالروايات الواصلة  )عليه السَّ
ً
مستدال

الم( إلينا عن اإلمام الصادق الزيارات، وكذلك الروايات الحاثة على الزيارة  والتي تضمنت في خصوص نص  )عليه السَّ

قبر الحسين، فله إذا خرج ِمن أهله إلى  إنَّ الرَّجل ليخرجقال:  هأن (المعليه السَّ )الصادق في بعضها ثواب الزيارة، فعن 

ل  ني  بأوَّ
ْ
س بكّلِ خطوٍة حّتى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه هللا تعالى فقال: َعبدي َسل فرة لذنوبه، ثمَّ لم يزل يقدَّ

ْ
طَوٍة َمغ

ُ
خ

عِطك
ُ
ِجْبك ،ا

ُ
ْدُعني ا

ُ
 أقضيها لكأطلب مّني أ، ا

ً
ني حاجة

ْ
 .ْعِطك، َسل
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 العامري  : قيسبقلم

  لبيك قول  يعارض حسين يا لبيك ذكر الكاتب اإلجابة على شبهة وهي: هل قول 
َّ
بعرض املعنى  لبيك؟ مَّ هُ الل

في  واستعمال اللفظة في التراث الشعري العربي واستنتج عدم مندوحة استعمال لفظ لبيك يا حسين ،اللغوي 

 شعارات الشيعة.

 
 الخاقاني  صالح : الشيخبقلم

الم( ن الكاتب أّن الواقف عند شخصية أبي الفضل العباسبيَّ  نابر كما يصوره أصحاب امل -يرى بوضوح  )عليه السَّ

ة والشجاعة التي جسدها املتمثل بالقو  الذي يركز عليه املنبريون  املحور املليودرامي محورين أساسيين فيها، - عادة

  - ع في رجلكأنه جيش تجمَّ  -بطال وصال بين الحشود يوم الطف حين نازل األ 
ً
في  صفوفال حتى وصل املشرعة مخترقا

الم( أطفال الحسينإلى  سبيل جلب املاء  .)عليه السَّ

الم(في التعريف بالعباس  النوعهذا و   ،خ الوفي والكفيل الغيور الفارس البطل واأل للمتلقي غير يبدي  ال )عليه السَّ

 ، صحاب املنابر في محاضراتهمأاملادة التي اعتمدها وقد كان 
ً
الم(لسماته ومآثره  بيانا  ، )عليه السَّ

ً
فة للعاط واستدرارا

  وهو جهد ال، والدمعة
َّ

 (المالسَّ عليهم )ل البيت آقة في حفظ تراث يملك املرء غير الثناء عليه واعتباره الوسيلة الخال

 .وتخليد ذكرهم

الم( يرفعه املحور الثاني في شخصية العباس ولكن رغم هذا فإن مع املنبر ثمة إشكال الذي ينبغي تعريف  )عليه السَّ

ِ  براز شخصية العباسإاملجتمع اإلسالمي به وهو 
ّ
 اإلنسانية املتكاملة الت

ُ
اليم طى اإلسالم من طريق االمتثال لتعباعها خ

.والذي مهَّ  ،على تغلب القوى العاقلة على بقية قوى النفس عنده املعصوم والعمل
ً
 غيورا

ً
 وفيا

ً
 د ألن يكون شجاعا

 

 : إبراهيم السنجري بقلم

هه هو الباطل منه في الدين ووجوما  (،المعليهم السَّ ) أهل البيت راد من القياس الذي توهمه مخالفوان الكاتب املبيَّ 

الم( من خالل عرض كالم اإلمام الحسين مؤسس فرقة  - نافع بن األزرق بن قيس الحنفي البكري الوائليل )عليه السَّ

الم( الحسينعدة أمور، كوصف اإلمام وذكر  - األزارقة إحدى فرق الخوارج  .تبارك وتعالى هلل )عليه السَّ

 
 العامري  بقلم: قيس

التي حاولت بكل ما أوتيت  - استعرض الكاتب دور الحكومات الظاملة املظلمة من بني أمية وإلى وقتنا الحاضر

الم( إلظهار مكانة الحسين ،(المالسَّ  عليهم) ليها أهل البيتإفي محاربة ظاهرة زيارة األربعين التي ندب  - من قوة  )عليه السَّ

 لنشوب دالذي مهَّ  الظالم على املظلوم لدى الثورية الروح زرع في بالغ أثر وعظم مظلوميته للعالم، والتي لها

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

 
 : ليث األسديبقلم

الم(  يزيد يعاتبه على قتل الحسينإلى  ن الكاتب من خالل رسالة من ابن عمربيَّ  نة هذه السُّ  فأجابه بأن)عليه السَّ

ا عن حقهم بالتزوير والقمع  وإن - علي وأوالده -ها والد ابن عمر وأعوانه يوم السقيفة حيث زحزحوا أهل الحق سنَّ 

 على آثارهم ملقتدون.

 
 بقلم: غير موجود

الم(  األخبار التي وردت في استحباب وضع تربة اإلمام الحسينذكر املقال بعض   ن، منها أفي قبر امليت)عليه السَّ

  بالنار وتحرقهم أوالدها وتوضع تزني كانت امرأة
ً
 فانكشف دفنت ماتت فلما أمها، غير به يعلم ولم أهلها، من خوفا

 عليه) الصادقاإلمام  إلى أهلها فجاء ذلك، لها فجرى  غيره، إلى املكان ذلك من فنقلت األرض، تقبلها ولم عنها، التراب

 فقال أمرها، بباطن فأخبرته املعاص ي؟ من حياتها في هذه تصنع كانت ما: مهاأل  فقال القصة، له وحكوا (المالسَّ 

  قبرها في اجعلوا ، هللا بعذاب هللا خلق تعذب كانت ألنها ، هذه تقبل ال األرض إن:  (المالسَّ  عليه) الصادق
ً
 من شيئا

 . تعالى هللا فسترها بها ذلك ففعل ،الحسين تربة

 

 

 

 .وغيرها النور، ملفات ثقافية، صداراتإ ثقافات، حوارات، املقاالت، خبار،األ  املوقع: محتوى 

 الفلوجي بقلم: حيدر

ن الكاتب الجوانب اإلنسانية التي تجلت في نهضة اإلمام الحسين  الم( بيَّ نسانية جميع معاني اإل تجسد حيث)عليه السَّ

وا ألجل قتله، ومع ؤ مع القوم الذين جااإلمام  في يوم واحد وفي ساعة واحدة وفي مواقف متعددة من خالل تعامل

الم( هل بيتهأبل ومع  ،صحابهأ ضاءة ، إنصرة املظلوم، الوفاء بالعهد نسانيةمن تلك املواقف والجوانب اإلو ، )عليهم السَّ

 عن ، في ظلمات الفتن -  من خالل النصيحة - الطريق
ً
 .، وغير ذلكوالقيم املبادئاالستعداد للتضحية دفاعا
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ٍد  نوُر  الحسين، ويبقى نور  املوقع: محتوى  د وآِل  ُمَحمَّ الم( ُمَحمَّ  .وغيرها الحسيني، املنبر نور  ،)عليهم السَّ

 
 محدثي بقلم: جواد

  أكثر كربالء ثورة يجعل اإلحصائيات بعض عرض يرى الكاتب أن
ً
  تجسيدا

ً
السبب ذكر  ولهذا ،ووضوحا

وغيرها من  ،مجموعة من األرقام والنماذج عن هذه اإلحصائيات املستفادة من املصادر التاريخية وكتب املقاتل

الم(  م)عليه فمن جملة ما استعرض عدد شهداء كربالء من أهل البيت، الكتب واألصحاب الكبار منهم والصغار،  السَّ

الم(  قتل قبل استشهاد اإلمام الحسين ومن  ومن قتل بعده.)عليه السَّ

 
 بقلم: غير موجود

الم(ن في كلمات اإلمام الحسي أحد املفاهيم اإلسالميةكالتحية اإلسالمية  تناول املقال من خالل عرض  )عليه السَّ

ِ : (المعليه السَّ ) قولهمنها ثالثة أحاديث 
ّ
 لتحسين العالقات وأنه ، مال تأذنوا ألحٍد حتى ُيسل

ً
يمكن أْن تكون منهجا

 يعتبر لقاء التحية والسالماالتمسك بقواعد ف ،االجتماعية ونقل املجتمعات من حالة التأخر إلى الرقي والتطور 

 .فراد املجتمعأالسبيل املضمون لنشر الوئام واملحبة والتعاون بين عموم مكونات و 

 

 

 

 

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

 
 الشبلي بقلم: أحمد

ذكر الكاتب تحديد مكان الحرم الحسيني كما نقله الشيخ الطوس ي في التهذيب، وقد كانت الروايات متعارضة 

 عنه بالتفاوت في مرتبة الفضل.
ً
 في ظاهرها، وعالج الشيخ الطوس ي هذا التعارض معبرا

 
 الرضا بقلم: علي

 ما جرى عليه في الكوفة بعد إعالن، واستعرض مواقفه و املرادي عروة بن ذكر الكاتب سيرة الصحابي هانئ

 .الم(السَّ  عليه) نصرته ملسلم بن عقيل
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 .وغيرها وأجوبة، أسئلة مقاالت، مناسبات، تقارير، أخبار، :املوقع توى مح

 (المالسَّ  عليه) حسين امام سيره در تحت عنوان: استقالل

 أحمدى العظيم : عبدبقلم

الم(  اإلمام الحسين ذكر الكاتب أن  ينسجم مع )عليه السَّ
ً
استقالله ورفض سلوك الطريقين اللذين اختار طريقا

 مبيِّ  ،في أحدهما الذلة وفي اآلخر سلب الحرية ألن ،أرادهما يزيد وأعوانه له
ً
 ذلك من خالل خطب اإلمام الحسين نا

الم(   ومن أهمها خطبته في يوم عاشوراء مع أصحابه. ،في عدة مواقف)عليه السَّ

الم( قال الحسين هيهات منا الذلة يأبى و  الذلة،و  ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلةأال إن الدعي  :)عليه السَّ

 لنا ذلك
َّ

ئام على و  رسولهو  اَّلل
ّ
املؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة الل

 .الِكراممصارع 

  

 .واملقاالت الكتب الصوتية، البرامج الحوار، منتدى اإلسالم، واألجوبة، األسئلة املوقع: محتوى 

الم( حسين تحت عنوان: آياامام  ؟شده مواجه مسلمين برامام خروج نظير بااتهاماتی؛ ازشهادت قبل )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

ن املقال االنحراف الذي قاد اإلمة اإلسالمية بعد وفاة النبي األكرم  ى)بيَّ
َّ
م عليه هللا صل

َّ
والذي استفاد منه  (وآله وسل

نهج الجديد املجانب عن خط اإلسالم األصيل بني أمية لصالحها وألبسته لباس الدين ورمت كل من رفض هذا ال

بتهم شتى مثل الخروج على إمام املسلمين، وتفريق صف املسلمين، وغير ذلك مما يسوغ للحكومة قتل وإقصاء 

الم( كل من يرفض نهج بني أمية، واإلمام الحسين  أول من وقف أمام هذا االنحراف األموي ودعاويه ورد )عليه السَّ

 عمل.عليها بالقول وال

http://www.emamat.ir/
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 .وغيرها الثقافي، القاموس املكتبة، املصور، التقرير املقاالت، األخبار، محتوى املوقع:

 نىحسي ادگاري نه؛: سكيتحت عنوان

 بقلم: غير موجود

الم(  ما)عليه املقال يتحدث عن السيدة سكينة بنت الحسين في عدة موضوعات كتاريخ والدة السيدة، وعالقة السَّ

الم(  اإلمام الحسين الم( بسكينة، ودفاع السيدة سكينة عن إمامة الحسين)عليه السَّ ، وشكوى سكينة من أهل )عليه السَّ

 .الكوفة، زواجها وأوالدها، صبرها، وغير ذلك

  

 

 

 

 .وغيرها تعزية، صور، شعر، املقاالت، األخبار، محتوى املوقع:

الم( نحسي امام مای: سيتحت عنوان  ) امبرپي ثاحادي در )عليه السَّ
َّ
م عليه هللا ىصل

َّ
 سنت اهل نگاه از (وآله وسل

 بقلم: غير موجود

 )النبي األكرم  قال بعض األحاديث الواردة في حبن املبي
َّ
م عليه هللا ىصل

َّ
الم( للحسين (وآله وسل ، وبعض )عليه السَّ

 .الجنة أهل شباب سیدا الحسينو  الحسناألحاديث في مكانته من وجهة نظر العامة، مثل: 

 

 

http://www.balagh.ir/


 

 

 

 

 

























 

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

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

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

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

 العلم وحاجة الناس للتعرف إلى علوم جديدة.

وقد أخذ قســـم الرصـــد واإلحصـــاء على عاتقه رصـــد الندوات واملؤتمرات العلمية الخاصـــة بالقضـــية الحســـينية 

 والتي تعقد في أروقة العلم واملعرفة.

سة التابع ة عقد مركز تراث كربالء املقدضمن سلسلة ندواته الثقافي

سة ية واإلنسانية في العتبة العباسية املقدلقسم شؤون املعارف اإلسالم

ام الكربالئية ندوة ثقافية بعنوان: األي هـ1437ل ربيع األو 6صباح يوم الجمعة 

مه قدَّ  عبارة عن بحث الندوة نتكاو ، (المالسَّ  ماعليه) من حياة العباس بن علي

 حضور شهدت الندوة ، و للمؤتمرات والندواتالم( )عليه السَّ  الشيخ عقيل الحمداني، وذلك على قاعة اإلمام الحسن

الدكتور إحسان  فيها شكركما ، الم()عليهم السَّ  ة بتاريخ أهل البيتمن الشخصيات الدينية واألكاديمية املهتم دعد

)عليهم  ث عن مكانة أهل البيتالغريفي مدير مركز تراث كربالء جميع من ساهم وشارك في إنجاح الندوة، وتحدَّ 

 .الكريمرها هللا تعالى في القرآن السامية التي ذكالم( السَّ 

 :بحثه املحاور اآلتيةفي الشيخ عقيل الحمداني  الباحث تناول وقد 

 عليه السالم األحاديث التي رواها أبو الفضل العباس().  

 ام تواجده في كربالءأي)عليه السالم(  سيرة أبي الفضل العباس. 

 هكيفية استشهادو ، ()عليه السالم فيه أبو الفضل العباس املكان الذي استشهد. 

 األصغر الذي استشهد يوم الطف العباس. 

 .ووضح ما يلزم توضيحه عنها الشيخ الحمداني أجاب من املداخالت واألسئلة واختتمت هذه الجلسة بجملة

 
ً
الم(مع شهري محرم وصفر وتعلقهما باإلمام الحسين  تزامنا انعقد  )عليه السَّ

 والذي النسوية واالزدهار املودة جمعية في الكتاب االجتماع العاشر لنادي أصدقاء

الم عليه) الحسين اإلمام كتاب ناقش  الحسيني مرتض ى للسيد الدين وفروع( السَّ

اإلمام النسوية والذي ناقش كتاب  واالزدهارالكتاب في جمعية املودة   ، الشيرازي 

الم(الحسين   .سيد مرتض ى الحسيني الشيرازي لل لدينوفروع ا )عليه السَّ
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ن إف ،الكتاب يشكل حلقة في سلسلة من املباحث العامة حول العالقة بين أصول الدين وفروعه، والغاية منه

ِ  املأمول أْن 
ّ
  - خرى جوار الكتب األ لى إ - الكتابل هذا يشك

ً
وع الدين األكبر بالصالة وبسائر فر  لالهتمامأقوى  حافزا

 .(الم)عليهم السَّ قوى بالثقلين ووصاياهم وأوامرهم ونواهيهم وللتمسك األ

د قأشهد أنك نقرأ  الم()عليه السَّ  مام الحسينهو التجسيد املتكامل للصالة، ففي زيارة اإل الم( )عليه السَّ فاإلمام الحسين 

لك وبين الصالة، وذالم( )عليه السَّ مام الحسين ، هذه العبارة تكشف عن العالقة الجوهرية والتكاملية بين اإل قمت الصالةأ

الم( مام الحسينن هذه العالقة هي عالقة بين أسمى معنى مجرد وهو الصالة وبين أسمى مظهر مجسد وهو اإل أ  .)عليه السَّ

الم(محور الصالة عند مرقد اإلمام الحسين  وتناول السيد فالصالة  ،سرارها الخفيةأشعاعاتها امللكوتية و إو  )عليه السَّ

الم(عند اإلمام الحسين   أ نوبيَّ ، سبب استجابة الدعاء )عليه السَّ
ً
الم( )عليهاإلمام الحسين عند معادلة األمر باملعروف  يضا  السَّ

 أولياءهيها الناس بما وعظ هللا أاعتبرواوعلى كافة الناس االعتبار فـ ،اعتبروا البتعاد عن وا، أمر دال على الوجوب

 .سالميسرائيلي على مستوى العالم اإل الفساد الكبير واستمرار االحتالل اإل إلى  ىمر باملعروف والنهي عن املنكر أدَّ األ 

هم من أملاذا الهداية  يتضمنمواجهة الضالل الذي  في الم()عليه السَّ مام الحسين اإل  استراتيجيةن بيَّ  ختامفي الو

 الفالف والفساد العقدي يمهد لقتل اآليمهد لقتل اآل االنحرافنقاذ؟ وذلك بسبب أنها تنقذ الحياة األبدية وألن اإل 

 .ينيرهابومثالهم الخوارج واإل 

 
ً
ال مام الحسين للتسلح بالفكر والحجة وذلك عبر كالم اإل  ادع وأخيرا به،  تفتح عليه ما يمتنعذ يقول: إ م()عليه السَّ

 .املؤمن لكي يتسلح بقوة املنطق في مقابل الناصبيإلى  مام، وهي دعوة من اإل ويفحمه ويكسره بحجج هللا

خربگزاری
 شد نقد خزاعی دعبل بنياد در عاشورا معجزه كتاب -1



معجزة أقيمت الجلسة الثانية واألخيرة من جلسات مناقشة كتاب  

من تأليف أستاذ الفلسفة املتقاعد في جامعة تهران حسين غفاري  عاشوراء

علوم الدينية هـ ش بحضور محققين في ال15/10/1394يوم الثالثاء املوافق 

 أنإلى  وقد أشار األستاذ محمد اسفنديارى ، في مركز دعبل الخزاعي سنگری  ومحمد رضا وهما محمد اسفنديارى 

 املحور األصلي للكتاب لم يتعرض ملعجزة كربالء التي عنون الكاتب به كتابه.

الم( حسين امام نامه شهادت -2  شودمی بررس ىو  نقد )عليه السَّ

ستعقد ضمن سلسلة جلسات صبح كتاب خيمة التابع ملؤسسة دعبل 

)عليه شهادت نامه امام حسين الخزاعي جلسة مناقشة ونقد وتحليل كتاب 

الم( الم( موسوعة شهادة اإلمام الحسين السَّ من تأليف الشيخ محمد  )عليه السَّ

 من 
ً
حياة اإلمام ري شهري والذي كان بصدد بيان الفترة الزمنية األكثر تأثيرا

الم( الحسين الم( على ضوء ما جاء في املوسوعة العلمية لإلمام الحسين )عليه السَّ للمؤلف نفسه بشكل مختصر  )عليه السَّ

 وأسلوب علمي.

 الجلسة كل من الدكتور محمد رضا سنكري واألستاذ محمد اسفندياري كناقدين للكتاب. وسيحضر



 

 

 

 





 

 مكارم الشيرازي في بداية درسه لخارج الفقه املنعقد في املسجد األعظم بمدينة قم، الجريمة املؤملةالشيخ أدان 

 يمقتل العديد من الشيعة في نيجإلى  التي أودت
ً
سالح استعمال قوة الإلى  أأن الجيش في هذه املجزرة لجإلى  ريا، مشيرا

موا مسيرة سلمية ومليونية في أربعينية اإلمام  يرتكبواعلى أناس عزل لم يتعرضوا ألحد، ولم 
ّ
 سوى أنهم نظ

ً
ذنبا

الم( الحسين  الشيخطالق النار على الناس العزل، وإصابة إإقامة برنامج ديني يستوجب هل  الشيخ:وتساءل  ،)عليه السَّ

 يجيريا، وإصابة واعتقال العديد من أنصاره وذويه؟!الزكزاكي زعيم الشيعة في ن

 سالمي ملواساة ضحايا هذه الجريمة، كما طالبعالن الحداد العام في العالم اإل إإلى  ودعا الشيخ مکارم الشيرازي 

: ألم يجب على منظمة التعاون اإلسالمي أن تدعوا أعضائها 
ً
بعقد اجتماع طارئ ملنظمة التعاون اإلسالمي، متسائال

 لالجتماع وتطالب السلطات في نيجيريا لتقديم التوضيحات حول أبعاد هذه الجريمة؟

استهداف الشيعة في نيجيريا من قبل  تقي املدرس يأدان السيد محمد 

 .األعمال الوحشيةـالحكومة النيجيرية وجماعات إرهابية، فيما وصفها ب

أن تلك الهجمات جاءت كرد فعٍل من قبل الحكومة إزاء السيد فيما اعتبر 

هاء العالقات مع كي ملحاربة الفساد وإناالدعوات التي أطلقها الشيخ الزكز 

 كي عالم عاملاإن الشيخ إبراهيم الزكز  :السيدوقال ، صهيونيالكيان ال

الم( م)عليه مؤسس لتيار داعي ألهل البيتو   أوظهر  ،لهذا التيار خوانه حدث انتشار هائلإوبجهوده و  السَّ
ً
 ثر عمله مؤخرا

الم(مام الحسين ربعين اإل أحياء ماليين املوالين في نيجيريا مناسبة إب  .)عليه السَّ

  السيدوعزا 
ً
استيقاظ املسلمين ومطالبتهم إلى  املدرس ي ارتفاع وتيرة العنف ضد املسلمين والشيعة تحديدا

 األزهر في مصر بعدم محاربة التشياملدرس ي مشايخ  السيدونصح ، بحقوقهم
ً
ع والشعائر الحسينية في مصر، مؤكدا

الم( م)عليهأن الشعب املصري محب وموالي ألهل البيت   .السَّ

  خربگزاری 

 

 أذربیجان في األخيرة املأساویة األحداث الشيرازی  مکارم الشیخ أدان

 املسلم، األذربیجانی للشعب الدینیة واملشاعر املعتقدات باحترام وطالب

 شیعة من عدد استشهد حیث - الحسینیة للشعائر للتعرض السماح وعدم

ى) األکرم الرسول  بیت أهل
َّ
م وآله عليه هللا صل

َّ
 إضافة بجروح، آخرون وأصیب( وسل

 منعومنها  املشروعة األذربیجانی الشعب لحقوق  التعرض وعدم - الشرطة قوات هجوم في آخرین اعتقال إلى

الم عليه) الحسين اإلمام الشهداء سید على العزاء ومراسم ،الیومیة الفرائض وإقامة ،الحجاب  .(السَّ
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 هل ل من أتباع أاملسلمين العزَّ  الذي ارتكبه الجيش النيجري في حق الوحش ي آملنا نبأ الجريمة البشعة والتعدي

 ل البيتاستشهاد املئات وجرح األعداد الغفيرة منهم، ال لذنب ارتكبوه سوى والئهم ألهإلى  ىما أدَّ  ،الم()عليهم السَّ  البيت

  دة سبط رسول هللاة بمناسبة األربعين من شها، وإحيائهم الشعائر الحسينيَّ الم()عليهم السَّ 
َّ
م وآله ى هللا عليه)صل

َّ
اإلمام  (وسل

ِ ة، فـوغيرها من املناسبات اإلسالميالم( )عليه السَّ  الحسين
َّ

ن ُيْؤِمُنوا ِباَّلل
َ
 أ
َّ
ُموا ِمْنُهْم ِإال

َ
ق
َ
َحِميِد َما ن

ْ
َعِزيِز ال

ْ
 . ال

ي الحازم لهذه املؤامرة، ومحاسبة القتلة ومعاقبتهم ة نطالب الحكومة النيجرية بالتصدموقع املسؤولي نا ومنإن

 لباب التعدي على األقل
ً
 للفتنة، وسّدا

ً
ة واملنظمات اإلسالمي حكوماتة، بل نطالب الذهبية أو الدينييات املدرءا

بطش ل من زَّ ل السريع إلنقاذ أرواح املاليين من املسلمين العُ الدولية واإلنسانية بإدانة هذه املجزرة، والتدخ

  .العسكر في نيجريا

تزايد إلى  19/12/2015في بداية درسه للبحث الخارج في الفقه صباح يوم السبت  شار السيد محمود الهاشميأ

 ما تعرض له شيعة حالة  االعتداءات والجرائم املغرضة التي تعم العالم اإل 
ً
سالمي في يومنا الحاضر، وخصوصا

نيجيريا املظلومون والهجوم السافر الذي تعرض له الناس األبرياء العزل في بلد يعيش فيه ما يقارب الخمسة عشر 

 رهابيون إسالمية في ظاهر األمر، لقد وقعت هذه الجريمة النكراء في بلد يقوم فيه إمليون شيعي وتحكمه حكومة 

حرام بوكو  يتاجرون بهم وال يتم اتخاذ أي اجراء ردعي ضده،برياء ويأخذون النساء واأل بقتل األ 
ً
وفي  طفال عبيدا

ديان واملذاهب بأداء طقوسهم وشعائرهم الدينية بكل حرية وأمان، ولكن خمسة عشر بلد يقوم فيه جميع األ 

يكون لهم أي فعالية  لم من دون أْن مليون مسلم شيعي حينما يقومون بأداء مناسكهم وطقوسهم في بلد مس

ولكن ملجرد كونهم يخالفون الظلم واالستكبار  ،و سياسية أو أي ش يء يخل باألمن أو يخالف القانون أعسكرية 

قامتهم للشعائر الدينية ومراسم عزاء سيد الشهداء والتظاهر ضد إالعالمي ويؤيدون الثورة الحسينية من خالل 

فيواجهون بعنف ويتم سفك دمائهم وقتلهم والتعرض لقادتهم وهتك حرمة قائدهم النظام  الصهيوني املحتل، 

 الشيخ الزكزاكي.

الم(شهد مرقد اإلمام الحسين  اعتناق شاب أوكراني الدين  )عليه السَّ

الم(شخصية اإلمام الحسين  اإلسالمي وإعالن تشيعه لتأثره بعظمة  )عليه السَّ

ودهشته بمظاهر التضامن والعطف وحسن الضيافة التي تلقاها من أبناء 

   .الشعب العراقي

كنت أسمع عن : في حديثه ملراسل املوقع الرسمي رومانوقال الشاب 

في أوكرانيا عليهم السالم( )الذي عرفني على مؤسسة الرسالة اإلسالمية ألهل البيت  يكور إاإلسالم من خالل صديقي 

أكون معهم على  العراق خالل زيارة األربعين، فأحببت أْن إلى  وتعرفت عن طريق تواصلي مع املؤسسة عن وجود رحلة

 
ً
 أسمعه من أملا  الرغم من كوني مسيحي لكنني كنت حذرا

ً
 .ن أكون معهمأ خبار سيئة عن العراق حتى عزمت أخيرا
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حسست بزوال أكربالء إلى  مطار بغداد راودني القلق، لكن خالل طريقنا من بغدادإلى  حينما وصلت: وأضاف

 
ً
 كربالءإلى  ن مختلف البلدان تتوافدبعد مشاهدتي ملاليين الناس م ذلك القلق خصوصا

ً
ذلك املنظر  أنَّ  ، مبينا

 .بحث عن السبب والقوة التي تدفع هؤالء املاليين للزحف نحو كربالءي هجعل

دهشني خالل رحلتي التضامن والعطف وحسن الضيافة من قبل الشعب العراقي أن أكثر ش يء إ :وتابع رومان

 
ً
 ن زيارة األماكن أ املسلم، مشيرا

َّ
 د لدي انطباعاملقدسة ول

ً
 مميز  ا

ً
اس وأدركت أن هؤالء الن ،عن املسلمين الشيعة ا

ني خالل الوقت الذي األمر الذي شدَّ  ،وأنهم أصحاب عقيدة متماسكة ،غير عدائيين خالف ما يظهره اإلعالم الغربي

مام البيت وقضية اإل هل أسالمي وعن قضيته في العراق لالستماع للمحاضرات الدينية املكثفة عن الدين اإل 

الم(الحسين   .)عليه السَّ

نه الطريق الصحيح وشرعت العتناقه أن اإلسالم هو دين تسامح و أيقنت خالل هذه الرحلة بأنني إ :وأوضح

الم(شهر إسالمي في حرم اإلمام الحسين أوقررت أن   بقضيته )عليه السَّ
ً
 .ألني تأثرت كثيرا

يواصل مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية 

كبر أكاديمية إلطالق مشروع كتابة املقدسة استقطاب الكوادر العلمية واأل

كربالء موسوعة علمية تاريخية أدبية جغرافية اقتصادية شاملة عن مدينة 

في ثالثة  صالتها وموقعها املميز وتراثها الخالدأاملقدسة وعمقها التاريخي و 

 
ً
التاريخ محور التاريخ القديم، و محور املحور الجغرافي، و : هيعشر محورا

دب واللغة، واملحور االقتصادي األ محور التاريخ املعاصر، و ومحور التاريخ الحديث، محور اإلسالمي، و 

كترويولوجياإل، ثار والتراث، ومحور املراقد واملقامات اإلسالمية، ومحور الحياة واملحور اإلداري، ومحور اآل

شراف إاملوسوعة تحت و ، كادميين، واملحور السياحيدباء واملفكرين واألالفكرية والثقافية، ومحور معاجم األ 

ثين في مركز كربالء للدراسات والباح كاديميينوبمعية عدد من األ الباحث اإلسالمي السيد محمد علي الحلو

  .قرار الصيغة النهائية للمشروع لطرحها بشكل معلن لالستكتابوسيتم عن قريب إ، والبحوث

 

الحمد هلل الذي ال يحمد على مكروه سواه، والصالة والسالم على سيد الكونين شفيع  الرحمن الرحيم هللا بسم

ِذيَن قال هللا سبحانه: ، امين واللعنة على شانئيهم أجمعينأمته، وعلى آله الغر املي
َّ
ا ال

َ
َصاَبْتُهم ِإذ

َ
  أ

ٌ
ِصيَبة   مُّ

ْ
وا

ُ
ال
َ
ا ق  ِإنَّ

 ِ
ّ

ـا َّلِل ْيِه  َوِإنَّ
َ
في الوقت الذي ندعو فيه للوحدة ورّص الصف اإِلسالمي ، صدق هللا العلي العظيم ،156البقرة:  َراِجعوَن  ِإل

 بقوله تعالى: 
ً
طيافه تمسكا

َ
 بمختلف طوائفه وأ

ْ
ِ  ِبَحْبِل  َواْعَتِصُموا

ّ
  اَّلل

ً
  َجِميعا

َ
  َوال

َ
ف
َ
 ت

ْ
وا

ُ
ق   رَّ

ْ
ُروا

ُ
ك
ْ
ِ  ِنْعَمَت  َواذ

ّ
ْم  اَّلل

ُ
ْيك

َ
 َعل

 
ْ
نُتْم  ِإذ

ُ
ْعَداء ك

َ
  أ

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
ْم  َبْيَن  ف

ُ
وِبك

ُ
ل
ُ
ْصَبْحُتم ق

َ
أ
َ
  ِبِنْعَمِتِه  ف

ً
َوانا

ْ
ْؤِمِنيَن ، وقوله )صلى هللا عليه وآله(: 103عمران:  آل ِإخ

ُ ْ
ُل امل

َ
َمث

َجَسِد 
ْ
ُل ال

َ
ِفِهْم َمث

ُ
َعاط

َ
َراُحِمِهْم َوت

َ
ِهْم َوت َواّدِ

َ
ى [الواحد]ِفي ت ُحمَّ

ْ
َهِر َوال َجَسِد ِبالسَّ

ْ
ُه َساِئُر ال

َ
َداَعى ل

َ
ى ِمْنُه ُعْضٌو ت

َ
َتك

ْ
ا اش

َ
 .ِإذ

ريا في مدينة ساريا، حيث داهمت قوات ينفاجأ بنبأ مقلق ومؤسف يندى له الجبين عما حصل في جمهورية نيج

الم( م)عليهالجيش حسينية أتباع أهل البيت  لالذي أمر هللا سبحانه بمودته بقوله تعالى:  السَّ
ُ
  ق

َّ
ْم  ال

ُ
ك
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْيِه  أ

َ
  َعل

ً
ْجرا

َ
 أ

 
َّ

  ِإال
َ
ة َودَّ

َ ْ
ُقْرَبى ِفي امل

ْ
فقتل على ِإثر هذا الهجوم جمع من املؤمنين تغمدهم هللا برحمته الواسعة، وما ، 23الشورى:  ال
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 هل بيته.أفي )صلى هللا عليه وآله( ذنبهم ِإال إقامة شعائرهم ملواساة نبي الرحمة 

كي اولم تكتف قوات الجيش بالهجوم والقتل والتدمير املمنهج بل قاموا باعتقال فضيلة الشيخ إبراهيم الزكز 

 ن املؤمنين.وجملة مِ 

ونحن في الوقت الذي نعرب فيه عن شجبنا واستنكارنا لهذا الهجوم والتطرف في املوقف الذي تصرف به 

ريا واملعنيين في السلطة بمعالجة يالجيش تجاه ُعزَّل وأبرياء، نطالب الجهات املختصة ممثلة برئيس جمهورية نيج

يعاقب مفتعل هذه  اج عن الشيخ ومن اعتقل معه، وأْن املوقف بعدل وِإنصاف وتصرف ِإنساني، ونطالب باإلفر 

لهم ي يرحم الشهداء ويشفي املصابين ويكفي املؤمنين، وأْن  الحادثة القبيحة املقيتة، راجين من هللا العلي القدير أْن 

 .ذويهم الصبر والسلوان، وهللا ولي املؤمنين، وال حول وال قوة ِإال باهلل العلي العظيم

  

 نيا حسيك يخ نمر لبين جمله شيآخر  -1

 ببالغ من الحزن واألس ى تلقت األمة اإلسالمية نبأ استشهاد الشيخ النمر

شهيد العدالة نا هلل وإنا اليه إعلى أيدي عبيد اإلمبريالية واليهود آل سعود، ف

صلى قبل إجراء حكم اإلعدام الجائر  )رحمه هللا(الشيخ النمر أنوقد نقل ، راجعون 

 .حسين لبيك يا: ظ بهتلفَّ ما عليه ركعتين وكان آخر 

الم) نحسي امام ارتزي برای برهمنى هندوی  يك آرزوی  -2  (عليه السَّ

حسيني  جنوب الهند تعرف على فرقة تسمىإلى  قال وكيل السيد الخامنئي في مركز جامعة آراك أنه في سفرة له

الم( تحمل من العشق والحب الكبير لإلمام الحسين برهمن  ،يقومون في يوم عاشوراء بمراسم العزاء، و )عليه السَّ

ألحكام ولكن يمنعه من ذلك مراعاته  الم()عليه السَّ حسين يارة اليحب ز عن أحد خطبائهم أنه ومن املعاني التي نقلها 

الم(قبر الحسين إلى  يتمنى أن ينقل الريح رماد جسدهأنه لشريعة اإلسالمية، و ا .)عليه السَّ

 دينك معرفی ما به را نىحسي ناب رهایكفو  پژوهشگران -3

إلقامة جلسات علمية وتحقيقية في سبيل ارتقاء معرفة وذكرى  زيتون  الثقافي والفنييطمح قسم التحقيق 

الم( اإلمام الحسين الم( ضمن املوضوع األصلي وهو اإلمام الحسين )عليه السَّ وذكر املدير التنفيذي للقسم أنه ، )عليه السَّ

                                                      البريد اإللكتروني:  يمكن لكل أحد أن يرسل اقتراحاته عبر 

 أن الجلسات شهرية ومجانية وعلى 
ً
وسيتم اإلعالن عن زمان ومكان الجلسات في موقع كرب وبال، وذكر أيضا

 طول السنة.

 شد برگزار بمبئى در نحسي روز -4

الم( الحسين اإلمام شخصية بيان في كلمات وخطب لعلماء ومفكرين ةألقيت عد في الجلسة التي أقامتها  )عليه السَّ

الم( في مدينة ممبرا إحدى مقاطعات بمبئي تحت عنوان يوم الحسين میشن یونیتى حسینى نقابة  .)عليه السَّ
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خربنگاران باشگاه خربگزاری
 شودمی احداث حسینى زائران به خدمات ارائه دائمى موکب بزرگترین

)عليه  إنشاء أكبر موكب حسيني الستقبال زائري اإلمام الحسين بحضور رئيس مديرية األوقاف شرع بالعمل في

الم( وتقديم الخدمات لهم بصورة دائمية وذلك في مدخل مدينة كرمان شاه وعلى بعد سبعة كيلومترات منها  السَّ

 وسيتم إنجاز املوكب في مدة سنة واحدة إن شاء هللا تعالى. ،بمساحة هكتار

الم) نيحس امام امقي اهداف علمى نشست  شودمی برگزار (عليه السَّ



 ع اإلمام الخميني التعليمي للدراساتفي األول من الشهر العاشر اإليراني ستعقد الندوة العلمية الرابعة في مجم

الم( أهداف نهضة اإلمام الحسين: قسم التاريخ واألديان تحت عنوان -العليا  ستاذ وسيكون املحاضر األ ، )عليه السَّ

 محمد هللا أكبري في قاعة الشهيد عارف الحسيني.

 الشيخاملقدسة  بقم العلمية الحوزة في البارز  الخارج بحث أستاذ أشار

 للعلوم اإلسراء مجمع في يعقد الذي األخالق درس خالل آملي جوادي هللا عبد

الم( الصادق لإلمام رةالنيِّ  الكلماتإلى  الوحيانية  األربعين، زيارة حول  )عليه السَّ

 
ً
  ألمتهم جميع األنبياء أرادوا أنَّ  معلنا

ً
 .األمر هذا من العليا املرتبة( السالم عليه) الحسين اإلمام ويمثل ،خيرا

 لقد الحقيقة، هذهإلى  اآليات بعض تشير كما النصائح، خالل من الناسإلى  رسالتهم األنبياء نقل لقدقال: و 

الم( الحسين اإلمام أن األربعين زيارة حول  الم()عليه السَّ  الصادق اإلمام عن ورد   كان )عليه السَّ
ً
  وكان للناس ناصحا

ً
 مخلصا

، حجة لهم أبقى ما حيث لهم الخير طلب في
ً
 واالستدالالت والرسائل أجراها التي الحوارات عليه ويشهد وال عذرا

 على النصائح هذه تأثير عدم وراء الرئيس العامل الجهل آملي جوادي الشيخ واعتبر، للكوفيين طرحها الذي

  الكوفيين،
ً
الم( الحسين اإلمام أن مبينا الم( األنبياء كل مثل أمته اذإلنق حاول  )عليه السَّ  النصح أن رأى ملا لكن ،)عليهم السَّ

 حصيلة اإلسالمية األمة بركات لذلك والحيرة، الضاللة من املجتمع ليخرج بنفسه ضحى البشرية، إلنقاذ يكفي ال

الم( الحسين اإلمام دم  .)عليه السَّ
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الم( من أين يبدأ ؟  32..................................................................................................... حرم اإلمام الحسين )عليه السَّ

 32.................................................................................................................................................... املرادي عروة بن هانئ

 الفارسية املواقع

 33....................................................................................................................................................... امامت موقع :األول 

الم(  33...................................................................................................... االستقالل في سيرة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 33......................................................................................................................................... كوئست إسالم موقع :الثاني

الم( قبل استشهاده االتهامات املوجهة إليه هل و   33............................................... ...؟اجه اإلمام الحسين )عليه السَّ

 34......................................................................................................................................................... بالغ موقع :الثالث

الم(سكينة   34....................................................................................................................... تذكار الحسين )عليهما السَّ

 34.................................................................................................................................................. وبال كرب موقع :الرابع

م( من وجهة نظر العامة
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم( في أحاديث النبي )صل  34....... مالمح شخصية الحسين )عليه السَّ

 الفضائية القنوات

 37.................................................................................................................................................................... القمر قناة

 37.............................................................................................................................................................. الحسيني الثائر

 37................................................................................................................................................................... وصال قناة 

 37.............................................................................................................................................. ميناملعم أكاذيب سلسلة

 39.......................................................................................................................................... املعممين خزعبالت سلسلة

 39.................................................................................................................................................... املعممين غلو سلسلة

 39......................................................................................................................... الدين أركان في املعممين طعن سلسلة

 39............................................................................................................................................. املعممين خرافات سلسلة

 40................................................................................................................................ البيت آل في املعممين غلو سلسلة

 41........................................................................................................................ الشيعة لعوام املعممين خداع سلسلة

 41........................................................................................................................................................... املعممين تناقض



 

 41........................................................................................................................................................ املعممين اعترافات

 42............................................................................................................................... الغالة أكاذيب من البيت أهل براءة

 42..............................................................................................................................العاملين رّب  لكالم املعممين تحريف

 42.......................................................................................................................................................... املعممين ضالالت

 42.......................................................................................................................................... العاملين برب املعممين طعن

 43......................................................................................................................................... العاملين برب املعممين شرك

 43........................................................................................................................................................................... التشيع

 43.................................................................................................. ماذا بعد مقتل اإلمام الحسين ؟ -حقبة من التاريخ 

 واملؤتمرات الندوات

 47........................................................................................................................ املقدسة العباسية العتبة موقع :األول 

الم(   47........................................................................................ األيام الكربالئية من حياة العباس بن علي )عليه السَّ

 47.................................................................................................................. الثقافية العظيم النبأ شبكة موقع :الثاني

 47........................ سين )عليه السالم( وفروع الديننادي أصدقاء الكتاب في جمعية املودة يناقش كتاب اإلمام الح

 48............................................................................................................................ ايران كتاب خبرگزاری  موقع :الثالث

 48.......................................................................................... في مركز دعبل الخزاع معجزة عاشوراءمناقشة كتاب 

الم(  48..................................................................... مناقشة ونقد وتحليل موسوعة شهادة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 الحسينية األخبار

 51............................................................................................................................. الشيرازي  مكارم الشيخ موقع :األول 

 51.............................................................. أدعو إلعالن الحداد العام في العالم اإلسالمي ملواساة املسلمين في نيجيريا

 51...................................................................................................................... املدرس ي تقي محمد السيد موقع :الثاني

 51........ املدرس ي يدين جرائم الحكومة النيجيرية وبوكو حرام ضد الشيعة وينصح األزهر بعدم محاربة التشّيع في مصر

 51....................................................................................................................... قرآن املللی بين خبرگزاری  موقع :الثالث

 51....................................................................... الشيخ مكارم الشيرازي يدين األحداث املأساوية األخيرة في أذربيجان

 52............................................................................................................................... الحائري  كاظم السيد موقع :الرابع

 للمجزرة التي ارتكبت في حق املسلمين الشيعة في نيجريا
ً
 52............... بيان السيد كاظم الحسيني الحائري استنكارا

 52................................................................................................. الشاهرودي الهاشمي محمود السيد موقع :الخامس

 52................................................................................................................. املقدسة الحسينية العتبة موقع :السادس

الم( اعتناقه اإلسالم.. أوكراني   52......................... يصل إلى كربالء ليعلن من جوار ضريح اإلمام الحسين )عليه السَّ

 53.... بة الحسينية تستقطب كوادر علمية متخصصة وتفتح باب االستكتاب إلطالق أكبر مشروع علمي ثقافيالعت

 53.............................................................................................................................. النجفي بشير الشيخ موقع :السابع

 53........................ الشيعة كلمة مكتب الشيخ بشير النجفي حول أحداث  نيجيريا الطائفية وسقوط عدد من الشهداء

 



 

 54................................................................................................................................................. وبال كرب موقع :الثامن

 54......................................................................................................................... نداء للشيخ النمر لبيك ياحسينآخر 

الم(  54............................................................................. أمنية هندي برهمني في زيارة مرقد اإلمام الحسين )عليه السَّ

 54......................................................................................................... عّرِفوا لنا املحققين واألفكار الحسينية األصيلة

 54............................................................................................................................... عقد جلسة يوم الحسين في بمبئي

 55....................................................................................................... جوان خبرنگاران باشگاه خبرگزاری  موقع :التاسع

الم(  55.............................. الشروع بـإنشاء  أكبر موكب حسيني لتقديم الخدمات لزائرين اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( )عليه بيت اهل دانشنامه موقع :العاشر  55...................................................................................................... السَّ

الم(ستعقد ندوة علمية بعنوان    ............................................................55أهداف نهضة اإلمام الحسين )عليه السَّ

ل  املهدي نور  منتديات موقع :عشر الحادي  55............................................................................ فرجه( تعالى هللا )عجَّ

الم(  55.................................................................................................................. حصيلة دم اإلمام الحسين )عليه السَّ

 56..................................................................................................................................................................... املحتويات

 


