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 األنبياءسة وارث نبذة عن مؤّس

ةهضة صية يف النّ للدراسات التخّص  األنبياءسة وارث تعترب مؤّس   يسات العلمية التمن أهّم املؤّس  احلسينّي

هضة بجميع معامل النّ  صية هتتمّ سة علمية ختّص مؤّس  وهي، دقّدسةامل احلسينّيةة يف العتبة أنشأهتا األمانة العامّ 

أو  وسواء الندقلية، غريهاأو ، العدقائديةأو ، السياسيةأو ، االجتامعيةأو  سواء التارخيية منها دقّدسةامل احلسينّية

 سة عىٰل جمموعة من املشاريع الكربٰى يف هذا الصدد:وقد عملت املؤّس ، التحدقيدقية وغريهاأو  التحليلية

× احلسني اإلمام ر عىل حتدقيق موسوعة حول الرتاث املكتوب عنجا اوالعمل فيه، التحقيق وحدةـ 1

ضمن أو  وسواء التي كانت بكتاب مستدقل، ما يشمل املدقاتل والتاريخ والسرية وغريها، وهنضته املباركة

 كتاب.

 اآلن؛ جلمعهاإىل  التي مل ُتطبع احلسينّيةعىل متابعة املخطوطات ه الوحدة وكذا العمل جار يف هذ 

 طباعتها ونشـرها. ثمّ  ،وحتدقيدقها

 ة التي مل يتمّ املهمّ  احلسينّيةجار عىل تأليف كتب حول املوضوعات  اوالعمل فيه، التأليف وحدةـ 2

 .ها من ذلكالتي مل ُتعَط حدقّ أو  تناوهلا بالبحث والتندقيب

، بل اللجنة العلميةيًا من ق  ومتابعتها علميًا وفنّ  سةة خارج املؤّس املؤّلف احلسينّيةكتب استدقبال ال كام ويتمّ  

 طباعتها ونشـرها. وبعد إجراء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتمّ 

ةهضة صة يف النّ وهي جمّلة فصلية متخّص ، جمّلة اإلصالح احلسينيوحدة ـ 3 بنشـر معامل  هتتمّ ، احلسينّي

ية نساناز اجلوانب اإلوكذلك إبر، املباركة وتراثها هضةوتسليط الضوء عىل تاريخ النّ ، وآفاق الفكر احلسيني

 هضة املباركة.واالجتامعية والفدقهية واألدبية يف تلك النّ 

 ثمّ ، وهنضته املباركة× احلسني اإلمام مجع الشبهات املثارة حول افيه ويتمّ ، رّد الشبهات ـ وحدة4

 علمي حتدقيدقي رصني. كلالرّد عليها بش ثمّ ، فرزها وتبويبها

× احلسني اإلمام امتكلوهي موسوعة جتمع ، ×احلسني اإلمام امتكلاملوسوعة العلمية من  ـ وحدة5

ووضعها بني يدي ذوي ، صات العلميةتبويبها حسب التخّص  ثٍم ٍ ّ، يف خمتلف العلوم وفروع املعرفة

 والواقع العلمي.× احلسني اإلمام امتكلاالختصاص؛ ليستخرجوا لنا نظريات علمية واضحة متازج بني 

من  احلسينّيةهضة يرتبط بالنّ ما  كّل تشتمل عىل  وهي موسوعة، ×احلسني ماإلما دائرة معارفـ وحدة 6

بة حسب حروف مرتّ ، مورأحداث ووقائع ومفاهيم ورؤى وأسامء أعالم وأماكن وكتب وغري ذلك من األُ 

مدقاالت علمية رصينة تراعى فيها  لكوعىل ش، كام هو معمول به يف دوائر املعارف واملوسوعات، لف باءاأل

 ومدقروء. ومكتوبة بلغة عرصية وبُأسلوب سلس، وط املدقالة العلميةرش كّل 
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تبت حول النّ  اوالعمل فيه، الرسائل اجلامعية ـ وحدة7 هضة جار عىل إحصاء الرسائل اجلامعية التي ُك

 صة؛ لرفع النواقص العلمية وهتيئتها للطباعة والنشـر.ومتابعتها من ق بل جلنة علمية متخّص  احلسينّية

إعداد موضوعات حسينية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طاّلب  كام ويتمّ  

 الدراسات العليا.

 .العربّيةاللغة إىل  جار عىل ترمجة الرتاث احلسيني باللغات األُخرى اوالعمل فيه، الرتمجة ـ وحدة 8

ة يف الفضائيات واملواقع املطروح احلسينّيةرصد مجيع الدقضايا  افيه ويتمّ ، واإلحصاء الرصد ـ وحدة9

 احلسينّيةاألُمور املرتبطة بالدقضية  ت وغريها؛ اما يعطي رؤية واضحة حول أهمّ لكرتونية والكتب واملجاّل اإل

، ورفد بدقية األقسام فيها، سةة للمؤّس وهذا بدوره يكون مؤّثرًا جّدًا يف رسم السياسات العامّ ، بمختلف أبعادها

 ز العلمية بمختلف املعلومات.سات واملراكوكذا بدقية املؤّس 

ةهضة صية يف النّ إقامة ندوات علمية ختّص  امن خالهل ويتمّ ، الندوات ـ وحدة11 حيرضها ، احلسينّي

 دقون وذوو االختصاص.الباحثون واملحدقّ 

صية جتمع سة بإنشاء مكتبة حسينية ختّص حيث قامت املؤّس ، صيةالتخّص  احلسينّيةاملكتبة  ـ وحدة11

 املطبوع.الرتاث احلسيني 

 وهناك مشاريع ُأخرى سيتم العمل عليها قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.



 7  ................................................................................................................  وحدة الّرصد واإلحصاء

 

 

 صد واإلحصاءوحدة الّر

سةصد واإلحصاء يف أنشئت وحدة الرّ  راسات األنبياءوارث  مؤسَّ ة للدِّ صيَّ ة النّهضةيف  التَّخصُّ  احلسينّي

ة أبوحداهتا املنَش  ؤّسسةمن أجل أن تسري امل احلسينّيةة يف رصد الدقضايا املرتبطة باملوضوعات ورة امللحّ للرّض 

واحلصول عىل رؤية واضحة فيام جيري يف ، روف التي يفرضها الواقعوالتي يف طور اإلنشاء وفق املعطيات والظّ 

 .احلسينّيةة ة ـ حول الدقضيّ ة ونتاجات مكتوبة وقنوات فضائيّ أروقة املعرفة ـ من مواقع إلكرتونيّ 

سةصاء الوسيلة لتحيل ما يدخل يف تغذية ورفد وحدات املصد واإلحفكانت وحدة الرّ  والتمهيد  ؤسَّ

صد واإلحصاء من أجل توفري اجلهود والوقت يف حتدقيق أهداف إلنشاء وحدات أخرى تفرضها نتائج الرّ 

 .ؤّسسةامل

 العمل يف هذه الوحدة يكون عىل مستويني:  إنّ 

 نة عىل حدة.شهر من أشهر الّس  كّل هلا يف تداو معلومة تمّ  كّل إعداد تدقرير شهري يرصد  :لاألوّ 

تدقسيم هذه املعلومة يف خمتلف األماكن املرصودة مع  احلسينّيةرشيف حول مجيع املعلومات أإعداد  اين:الثّ 

 املوضوعات األصلّية والفرعّية.حسب 

 الّراصد احلسيين

صد واإلحصاء يف  م وحدة الرَّ سةتدقدِّ راسات األنبياءوارث  مؤّس ةالتَّ  للدِّ صيَّ ة النّهضةيف  خصُّ  احلسينّي

نهري املتدقريرها الّش  واقع ملا ،اإلصدارات املكتوبة الية:يف املحاور التّ  احلسينّيةلرصد املعلومة  تضّم

ة خباراأل، دوات واملؤمتراتالنّ ، الدقنوات الفضائّية، اإللكرتونّية امحة ، احلسينّي وغري ذلك؛ الطِّالع أصحاب السَّ

دقني، أن احلسيني من علامءذوي االهتامم بالشَّ  تَّاب، وحمدقِّ ة مجعة، وخطباء، وُك بام جرى تداوله يف الدقضيَّة ، وأئمَّ

زمني  تها ـ يف مدقطعسلبيّ أو  تهابّي ااملرصودة وإجيبمختلف أبعادها ـ بدقطع النَّظر عن مضمون املعلومة  احلسينّية

تّبت وقد  حمدود.  ب األلفبائي.تيحسب الرتَّ التَّدقرير  أبواب يف املعلوماتُر

يتناسب والغرض من التَّدقرير مع االحتفاظ  كللدقد عمدت الوحدة لصياغة املعلومة املرصودة بش

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

ني بالدقضيَّة  دقايف للنُّهوض بأعباء املسؤوليَّة يف رفع املستوى العلمي و احلسينّيةنأمل أن يوفِّق اهلل املهتمِّ الثَّ

ة  ، اللُّغات العامليَّةإىل  وترمجة، وبالطُّرق املختلفة من تأليف وحتدقيق، الدقنوات املتاحة كّل يَّة عرب اإلسالملألمَّ

 .×احلسني اإلمام ما يصبُّ يف خدمة كّل وغري ذلك؛ لرفد ، وخطب وتوصيات
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 أعضاء وحدة الرصد واإلحصاء

 د حيدر صادق احلكيم.السيّ 

 .الشوكيد ضياء السيّ 

 الشيخ ماهر احلكاك. 

 د الباوي. الشيخ حممّ 

 

 اإلخراج الفني: مصعب العامر

 

 وحدة الرصد واإلحصاء
 مؤسَّسة وارث األنبياء      

 للدِّراسات التخصُّصيَّة يف النهضة احلسينيَّة                          

سةيف   األنبياءوارث  مؤسَّ

راسات ة للدِّ صيَّ ة هضةالنَّ يف  التَّخصُّ  احلسينّي
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 احلسينّيةالكتب 

وح والدقلب، ومشاعر نبيلة، مدقّدسةل إلينا أحزانًا إنَّ يوم عاشوراء مح مري، وتربية للرُّ ، والنَّفس والضَّ

تَّبع فيه آل اهلل.  فعلَّمنا أنَّ للحق مسارًا ُي

حتاكي عمق املأساة  ما زالت صورًا ومشاهدرجت وفأخ، ويف ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسري

ة وشعر، من كتاب ومدقالةـ  بدقوالب خمتلفة، احلسينّية دةـ  وغري ذلك، وقصَّ هتا ، وبلغات وصور متعدِّ  األوىلمادَّ

 .احلسينّيةالدقضيَّة 

 وبمختلف اللغات. ذي الدقعدةالصادرة يف شهر  احلسينّيةالكتب لدقد رصدنا جمموعة من 
 

 

 

1  
 

 

  احلسيني املدقتل أصول بالكتا

 اجلابري عامر الشيخ املؤّلف

 العربّية اللُّغة

 ة للعتبة احلسينية املدقدسةالتابع احلسينّية هضةالنّ  يف صيةالتخّص  للدراسات األنبياء وارث سةمؤّس  النارش

لثاين: وا، املدقتل لصاحب وافية ترمجة :لاألوّ : أساسيني مبحثني فصل كّل  واحتوى ،فصول سبعة الكتاب نتضمّ  نبذة عنه

 بتدقديم فصل كّل  يف املؤّلف بدأ قدو ،املدقتل يف املؤّلف كتابال خيّص  فيام تندقيبو حتدقيق من إليه لتوّص  ما عىل

 بمدخل الكتاب فمؤلِّ  دمهّ  قدو .صاحبهو املدقتل حول اإليه لتوّص  التي النتائج أهمّ  متقدّ  بخامتة وختمه مدقتضب

 .الكوفة مدينة حول ةعامّ  نظرة: الثاين، الثاين الدقرن مطلعإىل  كربالء أخبار تدوين رتأخُّ  :لاألوّ : مبحثني عىل يشتمل

 

2   

  × احلسني اإلمام كرامات من الدقصص عجبأ  الكتاب

 طعمة آل صادق حسن حمّمد املؤّلف

 العربّية اللُّغة

 طهران – الدين جالل انتشارات النارش

 صفحة 811 من نيتكوّ  الكتاب .اليوم وحلدّ  استشهاده منذ× احلسني اإلمام كرامات من جمموعة يتناول لكتابا نبذة عنه

 كان ما منهابعض و الدقديمة يةاخلطّ  الكتب من هاجلّ  مجعت× احلسني اإلمام كرامات من قصص عىل الضوء طيسلّ 

 أقوال من هاندقل الكرامات من خراآل والدقسم، العربّية اللغةإىل  برتمجتها املؤّلف قام حيث ،الفارسّية الكتب بطون يف

 .ريناملعمّ  ومن الناس من الثدقات
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3  
 

  (الثاين اجلزء) زينب يا آه الكتاب

 الكعبي أمحد املؤّلف

 العربّية اللُّغة

 املدقّدسة قم – العطار انتشارات النارش

 ^زينب دةالسيّ و طهاراأل األئّمةو املؤمنني مريأ رثاء يف الصايف حمّمدلسّيد ل النواعي من جمموعة عن عبارة الكتاب نبذة عنه

 

4   

   الثالث( اجلزء) زينب يا آه الكتاب

 الكعبي أمحد املؤّلف

 العربّية  اللُّغة

 املدقّدسة قم – العطار انتشارات النارش

 زينب^ دةالسيّ و طهاراأل ةاألئمّ و املؤمنني مريأ رثاء يف الصايف حمّمدلسّيد ل النواعي من جمموعة عن عبارة الكتاب نبذة عنه

 

5  
 

  الطف أحزان ديوان الكتاب

 السلمي صفاء أم املؤّلف

 العربّية اللُّغة

 املدقّدسة قم – مكال امري انتشارات النارش

 عىل املراثي يف صفاءأم  ^أهل البيت لشاعرة احلسينّية شعاراأل من جمموعة من السابع اجلزء عن عبارة الكتاب  نبذة عنه

 .وأصحابه^ وأهل بيته× سنياحل
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6   

  ةالباقيّ  صيبةامل يف اجلارية الدموع ديوان  الكتاب

 اخلرسان الرزاق عبد فاطمة املؤّلف

 العربّية اللُّغة

 املدقّدسة قم – كالم امري انتشارات النارش

 اخلرسان فاطمة الشاعرة^ ل البيتأه خلادمة احلسينّية شعارألا من جمموعةمن  السادس اجلزء عن عبارة الكتاب نبذة عنه

 

 

7  
 

  عةاملصدّ  الدقلوب ديوان الكتاب

 جنامي هادي مأ املؤّلف

 العربّية اللُّغة

 املدقّدسة قم – مكال امري انتشارات النارش

^ أهل البيت مصائب يف هاديأم  ^أهل البيت لشاعرة احلسينّية شعارألا من جمموعة عن عبارة الكتاب نبذة عنه

 .باخلصوص× سنيواحل

8   

  الثالث( اجلزء) ظالموة غرب ديوان  الكتاب

 زاده شوقي سكينة املؤّلف

 العربّية اللُّغة

 املدقّدسة قم – مكال امري انتشارات  النارش

أهل  مصائب زاده يف شوقي سكينة ^أهل البيت لشاعرة احلسينّية شعاراأل من جمموعة عن عبارة الكتاب نبذة عنه

 .باخلصوص× احلسنيو^ البيت
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9  
 

  التاريخو احلديث يف× احلسني سرية الكتاب

 العاميل مرتىض السّيد جعفر املؤّلف

 العربّية اللُّغة

 للدراساتاإلسالمي  املركز انتشارات النارش

 .الفريدقني كتب ومن وروائي تارخيي منظور من× سيّد الشهداء لسرية عرض عن عبارة الكتاب نبذة عنه

01   

 

  األحرار ةجملّ  الكتاب

ة املدقّدسة العتبة يف اإلعالم قسم املؤّلف  احلسينّي

 العربّية اللُّغة

ة املدقّدسة العتبة يف اإلعالم قسم النارش  احلسينّي

 ذات وراألم بعض صفحاهتا يف تتناول سةاملدقدّ  احلسينّية العتبة يف اإلعالم قسم عن تصدرأسبوعية  ةثدقافيّ  ةفكريّ  ةجملّ  نبذة عنه

 .املدقاالت العتبة، وبعض نشاطات ، وبعضخباراأل :قبيل من احلسينّية، بالدقضية الصلة

 

11  
 

  الصغري احلسيني ةجملّ  الكتاب

 سةاملدقدّ  احلسينّية العتبة يف األطفال لثدقافة الصغري احلسيني سةمؤّس  املؤّلف

 العربّية اللُّغة

 سةاملدقدّ  احلسينّية العتبة يف فالاألط لثدقافة الصغري احلسيني سةمؤّس  النارش

 برشحية لالهتامم املدقّدسة احلسينّية العتبة ونشاطات توجيهات ضمن الطفولة، أنشئت قضايا تتناول ةشهريّ  ةجملّ  نبذة عنه

’ حمّمد ةواإلنسانيّ  الرمحة نبي وتعاليم مبادئ بذرة زرع من وقادته، والبدّ  املستدقبل رجال فهم األطفال أعزاءنا

 .العمر من املرحلة هذه يف وهم نفوسهم يف^ األطهار بيتهوأهل 
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02   

  احلسينّية الروضة ةجملّ   الكتاب

ة املدقّدسة العتبة) اإلعالم قسم يف الدويل اإلعالم شعبة  املؤّلف  (احلسينّي

 العربّية اللُّغة

ة املدقّدسة العتبة) اإلعالم قسم يف الدويل اإلعالم شعبة النارش  (احلسينّي

 الصلة ذات األمور بعض صفحاهتا يف تتناول سةاملدقدّ  احلسينّية العتبة يف اإلعالم قسم عن تصدر ةثدقافيّ  فكرية ةجملّ  نبذة عنه

 .املدقاالت العتبة، وبعض نشاطات ، وبعضخباراأل :قبيل مناحلسينّية،  بالدقضية

13  
 

  ةالغارضيّ  ةجملّ  الكتاب

 املؤّلف
  الشؤونو املعارف لدقسم التابع كربالء تراث مركز 

 سةاملدقدّ  ةاسيّ العبّ  العتبة يف ةنسانيّ اإلو ةسالميّ اإل

 العربّية اللُّغة

  سةاملدقدّ  ةاسيّ العبّ  العتبة يف ةنسانيّ اإلو ةسالميّ اإل الشؤونو املعارف لدقسم التابع كربالء تراث مركز النارش

 خالل من× األحرار وأيب سّيد الشهداء مدينة تراث عىل اهتاممها تصّب  الكربالئي بالرتاث تعنى ثدقافّية فصلّية جمّلة نبذة عنه

 .املدقّدسة كربالء يف اخلالدة التارخيّية اجلوانب بعض عىل األضواء تسليط

أو األثـــرّية، أو الرتاثّية، أو الدينّية،  املعامل من كانت سواء لكربالء: قديمة معامل :أبوابًا، منها املجّلة تضّمنت

 .والعلميّة نّيةالدي املدارس

 وأصحاب السياسة ورجاالت والشعراء واخلطباء واألدباء العلامء من كربالء أعالم الباب هذا خيّص : رموز

 .الكفاءات

 .كربالء عىل مّرت التي واألحداث التارخيّية احلوادث الباب هذا يضمّ : األرشيف رفوف من

وا  .وغريهم سترشقنيوامل الرّحالة بعض وتدقارير مشاهدات يضمّ : بكربالء مرَّ

 .واخلاّصة العاّمة املكتباتإىل  إضافةً  والنفائس الكربالئّية املخطوطات الباب هذا يشمل: ذخائر

 كتاب يف قراءةإىل  إضافةً  وقصائدهم أهل املدينة، وقصصهم، وأشعارهم بذكريات الباب هذا هيتمّ : أدبّية فضاءات

 .كربالء برتاث املهتّمة الكتب من

 .كربالء نباتاتأو  املناخّية كربالء الغارضّية، وجغرافية ضيف أمور، منها: عىل الضوء الباب هذا يسّلط: أضواء

 واألمثال. والفنون، والدقصص واملهن، واأللعاب الكربالئّية، واحلرف والتدقاليد العادات ويشمل: فلكلور
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04   

 الكتاب
 حسيني احكام 

 ة()األحكام احلسينيّ 

 

 زاده فالح حسني حمّمد املؤّلف

 الفارسّية اللُّغة

 دهلا هبار انتشارات النارش

 العطّ اال خالل من× احلسني اإلمام ومواقف امتكل من املستفادة ةالفدقهيّ  حكاماأل من جمموعة عن عبارة الكتاب نبذة عنه

 .املباركة سريته عىل

15  
 

 الكتاب
 رسور جوانان  ×امام حسني

 د الشباب(سيّ  ×مام حسني)اإل

 

 

 نيا ايبحمر سّيد نارص فاملؤلّ 

 الفارسّية اللُّغة

 املدقّدسة قم – باقيات انتشارات النارش

× احلسني اإلمام ةحمبّ  أمهّية عن يبحث ذلك بعدو ،×احلسني اإلمام ةشخصيّ و مدقام عن مكلّ يت البداية يف الكتاب نبذة عنه

 مدقام حول ةأهل السنّ  من العلامء بعض آراء املؤّلف يذكر النهاية يفو .ذلك يف الواردة الروايات يذكرو ،عليه والبكاء

 .|النبي عند ×احلسني اإلمام مكانةو

06   

 الكتاب
 بشناسيم را× العباس ابوالفضل گونهاين

 ×()هكذا نعرف أبا الفضل العباس

 

 قادري تدقي حمّمدسّيد  املؤّلف

 الفارسّية اللُّغة

 املدقّدسة قم – نصايح انتشارات النارش

 حياته مراحل همّ أ يف مواقفه عرض خالل من× اسالعبّ  الفضل أيب معرفة يف رؤية يطرح نأ حياول الكتاب عنه نبذة

 .فيه املعصومني املباركة، وأقوال
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17  
 

 الكتاب
 امامت وواليت در جريان عاشورا يدر جلوها وهيشژپ 

 والوالية يف حركة عاشوراء( ةمام)حتدقيق حول مظاهر اإل

 

 صاحلي خدجية املؤّلف

 الفارسّية اللُّغة

 املصطفى نرشو املليل ترمجة بني مركز النارش

 وبحث عاشوراء فلسفةأيضًا  والعظيمة، وتناول الكثرية فضائله عىل زويركّ × احلسني اإلمام سرية يتناول الكتاب نبذة عنه

 .والوالية ةاإلمام

 

08   

 الكتاب
 ي حسيني گزند

 ة(احلسينيّ سرية )ال

 

 زائري رضا ّمدحم املؤّلف

 الفارسّية اللُّغة

 آرما انتشارات  النارش

 مناسبات يف كتبها زائريحّمد رضا مل× احلسني اإلمام قضية يف املكتوبة املدقاالت من جمموعة عن عبارة الكتاب نبذة عنه

 .املباركة رتهوثو× احلسني اإلمام يف خمتلفة حماور حول املدقاالت الكتاب، وكانت هذا يف مجعها وقد ،خمتلفة

 

19   

 الكتاب
 زيبايي شنايس محاسه عاشورا

 (عرفة مجال ملحمة عاشوراءم)

 

 طاهري سّيد حممود املؤّلف

 الفارسّية اللُّغة

 اسالمی پژوهشهای مركز ـ ايران اسالمي مجهوري سياميو صدا  النارش

 األمور ، وبعضاإلعالم نظر وجهة مع احلسينّية هضةالنّ  يف اجلامل معرفة موضوع تناولي ،قسامأ ةعدّ  يف يدقع الكتاب نبذة عنه

 .عاشوراء ة، وواقعةاملذهبيّ 
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21   

 الكتاب
 سه اخرت تابناك 

 زاهرة(الثالثة ال نجومال)

 

 عارشي محيد املؤّلف

 الفارسّية اللُّغة

 ساوجبالغ – انديشه رهام انتشارات النارش

 .×اسالعبّ  الفضل أيب حياةو× ادالسجّ  اإلمام حياةو× سنياحل اإلمام حياة عن ثيتحدّ  الكتاب نبذة عنه

 

21  
 

 الكتاب
 ×در عزاداري امام حسني ه^ئماسريه  

  (×مام احلسنييف عزاء اإل ^ئمة)سرية األ

 

 حجازي ايرج  املؤّلف
 الفارسّية اللُّغة

 اسالمی پژوهشهای مركزـ  ايران اسالمي مجهوري سياميو صدا النارش

 ،عام كلبش احلسينّية الدقضية يف قحمتأ الذي التارخيي والدّس  واألخطاء والتحريفات العزاء فلسفة تناول كتابال نبذة عنه

 .خاص بشكل عاشوراء وواقعة

 

22   

 الكتاب
 شريين تر از عسل 

 )أحىل من العسل(

 

 آراين خداميان مهدي املؤّلف

 الفارسّية  اللُّغة

 وثوق انتشارات النارش

 .×احلسني اإلمام هعمّ  مع وحواراته عاشوراء يوم يف ×احلسن بن الدقاسم مواقف تناول كتابلا نبذة عنه
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23   

 الكتاب
 ي اه عاشورا وشبكه هاي ماهوار

 )عاشوراء والدقنوات الفضائية(

  

 رضائي حمّمد  املؤّلف

 الفارسّية اللُّغة

 میاسال پژوهشهای مركزـ  ايران اسالمي مجهوري سياميو صدا النارش

 ةالفضائيّ  الدقنوات يف× احلسني اإلمام ثورة حول املطروحة الشبهات ملواجهة الصحيحة الطرق نيتضمّ  الكتاب نبذة عنه

 .واإلذاعات

24   

 

 الكتاب
 غيري ارزشهايامد تپعاشوراء: 

 (ل الدقيم: نتيجة تبدّ )عاشوراء

 غالف بدون

 مرجيي اهلل شمس املؤّلف

 الفارسّية اللُّغة

 معارف نرش دفرت انتشارات النارش

 السدقيفة حادثة كتابه بداية يف املؤّلف تناول ،×احلسني اإلمام ثورةوعاشوراء،  واقعة سبابأ عن ثيتحدّ  الكتاب نبذة عنه

 ذلك بعدو ،ةسالميّ اإل الدقيم تغريو الدين حماربة يف معاوية دور عن ثحتدّ  الدين، ثمّ  يف نحرافاال بداية كانت التيو

 .االنحرافات هذه حماربة يف ×احلسني اإلمام ةثور دور عن

25   

 

 الكتاب
 تش ـ فرات آعطش ـ 

 الفرات(-النار -)العطش 

 

  جديدي رضا محيد  املؤّلف

 الفارسّية اللُّغة

 باران چكامه انتشارات النارش

: مواضيع ثالثة عىل كاتب فيهال زركّ × احلسني اإلمام بدقضية دقةاملتعلّ  األشعار من جمموعة عن عبارة الكتاب نبذة عنه

 .النار، الفرات، العطش
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26   

 الكتاب
  ‘گانی حرضت زينبمروری بر زند

 (‘دة زينبطاللة عىل حياة السيّ إ)

 

 مؤسسة دار البالغ املؤّلف

 )أصله عريب( اقدم رشيفي حممود ترمجة: الفارسّية، اللُّغة

 دل ها هبار نتشاراتا النارش

 .÷زينب دةالسيّ  حياة عن موجز عرض عن عبارة الكتاب نبذة عنه

27  
 

 الكتاب
 ن وحديثآاز منظر قر× مرشوعيت قيام أبا عبد اهلل

 (سنّةن والآعىل ضوء الدقر× مام احلسني)مرشوعية ثورة اإل

 

 قراملكی پور كريم عيل  املؤّلف

 الفارسّية اللُّغة

 طهرانـ  ادبا انتشارات النارش

 ذلك يف ة، ويعالجوالروائيّ  ةالدقرآنيّ  األدلة طرح خالل من× احلسني اإلمام ثورة ةرشعيّ  تحليلبال يتناول الكتاب نبذة عنه

 .اخلالدة للثورة هاملتوّج  الشبهات
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 اإللكرتونّيةاملواقع 

دةالعامل اليوم أصبح حارضًا لدى اجلميع وع   واملواقع اإللكرتونية من ، ـ بفضل العدقلـ  رب وسائل متعدِّ

دنا بت أهمّ  م لنا ما ، بل يتجاوزه واصاًل أقىص ندقاط املعمورة، ما جيري حولنا كّل لك الوسائل التي تزوِّ فيدقدِّ

ومنها ، واألحداث والوقائع العاملّية، ةيّ نسانمن املعارف اإل، يتداول من أمور تتشعَّب يف جماالت احلياة املختلفة

عدُّ من مه، احلسينّيةالدقضّية   كلوالشيعة بش، ةواملسلمني خاصَّ ، ّية عاّمةنسانلدى اإلت املسائل اّم والتي ُت

 أخص.

 .احلسينّيةبشأن الدقضية ـ  الفارسّيةو العربّيةـ  ةرصده يف املواقع اإللكرتونيّ  نعرض لكم ما تمّ 

  

 موقع قناة الوالية :لاألّو

 http://alwilayah.tv 

 

 وغريها.، ورالص، املبارش البّث ، خباراأل، جدول الربامجحمتوى املوقع: 

 ؟×احلسني اإلمام والبكاء عىل× الصادق اإلمام كيف كانت عالقة حتت عنوان:

حيث كان يعدقد  ،×احلسني اإلمام ةجتاه مظلوميّ × الصادق اإلمام فاتاملدقال يعكس بعض ترّص 

م هوحيثّ ، فيجلس ويبكي، هويدعو احلارضين من الشعراء إلنشاد الشعر يف مصيبة جدّ  هجمالس العزاء عىل جدّ 

 شاد األشعار بالرقة.إنعىل البكاء ويطلب منهم 

يا أبا هارون »: ×قال: قال أبو عبد اهلل، هارون املكفوف أيبوقد ورد يف كتاب كامل الزيارات عن 

 .فبكى، قال: فأنشدته، «× أنشدين يف احلسني

 قال: فأنشدته:ـ  بالرقة :يعنيـ  «نشدين كام تنشدونأ»فدقال:  

مرر عىل جدث احلسني ة   أُ الزكي   فدقل ألعظمه 

وسمعت البكاء من خلف ، قال: فبكى، خرىقال: فأنشدته الدقصيدة األ، زدينقال:  ثمّ ، قال: فبكى
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، ةكتبت له اجلنّ  شعرًا فبكى وأبكى عرشاً  ×يا أبا هارون من أنشد يف احلسني» فرغت قال يل: قال: فلاّم ، السرت

 فبكى وأبكى واحداً  شد يف احلسني شعراً أنومن ، ةبت له اجلنّ فبكى وأبكى مخسة كت ومن أنشد يف احلسني شعراً 

 .«ةكتبت هلام اجلنّ 

 

 سةاملقّد احلسينّيةموقع العتبة  الثاني:

http://www.imamhussain.org  

 

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

 × احلسني اإلمام وقتال× اقض بني صلح احلسنالتن حتت عنوان:ـ  1

 مهدي اجلابريسّيد البقلم:  

نصار مه احلكم يف وقت كان جيتمع عنده من األصالح معاوية وسلّ × احلسن نّ إذكر الكاتب شبهة مفادها: )

ان صحابه عىل يزيد بن معاوية يف وقت كأة من يف قلّ × احلسني اإلمام وخرج، واجليوش ما يمكنه من مقاتلته

 !يمكنه فيه املصاحلة واملوادعة

يكون  مها كانا عىل احلّق كال نّ أالقول ب نّ خر عىل خالفه؛ ألفيكون اآل، حدمها عىل احلّق أوال خيلو أن يكون 

 واجتامع النقيضني حمال.، مجعًا بني النقيضني

 العصمة من أهمّ  نّ أل ؛مامتهإوبالتايل تبطل ، فسوف تبطل عصمته حدمها عىل خالف احلّق أذا كان إوعليه ف

مامتهم عند إعى حٍد ممن يّد أذا بطلت إمامة إو، مامًا عندهمإفال يكون غري املعصوم ، عند الشيعة اإلمام خصائص

صل ذا بطل هذا األإو ،نون منصوص عليهمعند الشيعة معيّ  األئّمة نّ أل ؛ة عندهماإلمام صلأالشيعة سوف يبطل 

 ع بكامله(.بطل التشيّ 

قد اهنار × احلسن اإلمام بل الثابت أنّ ، اً هذا اإلشكال ليس تامّ : لاألوّ ، بأمرينالشبهة  نوأجاب ع

إىل  ×احلسن اإلمام التآمر عىل تسليمإىل  ووصل األمر، بسبب اخليانات التي حصلت من بعض الدقادة جيشه

فاختار الثاين عىل  ،الصلح الكريمأو  ا االستسالم املذلهذه املؤامرة وكان أمامه خياران : إمّ × دركأو، معاوية

 .لاألوّ 
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نصاره ما أذهل أق بثورته وبرجال قلوهبم كزبر احلديد وقد حدقّ  فهو قد خرج ثائراً × احلسني اإلمام اوأمّ 

  .×وموقف احلسني× احلسن اإلمام ان بني موقف. فشتّ ن صنوف البطولة والشجاعة واإلباءالدنيا م

وثورة ، مرشوعاً  كان أمراً × صلح احلسن ألنّ  ؛ليس من اجتامع الندقيضني هذا املورد نّ إ الثاين:

 .«ةاجلنّ أهل دا شباب سيّ  احلسن واحلسني» ’:حديث رسول اهلل بنّص أيضًا  كانت مرشوعة ×احلسني

 ة الزيارةكيفيّ و يف ليلة اجلمعة× احلسني اإلمام فضل زيارة حتت عنوان:ـ  2

،  األجر اجلزيل والثواب الكبريتبنّي × احلسني ماماإل يف زيارة ًا ه قد وردت روايات كثرية جّد نّ أ املقال بنّي 

 حبار...عن كعب األ 119ص 2حراين جذكر يف العوامل للشيخ عبد اهلل الب يف ليلة اجلمعة× ويف خصوص زيارته

واملالحم والفتن التي تظهر يف  خبارفصار كعب خيربهم بأنواع األ، يسألونه عن املالحم التي تظهر يف آخر الزمان»

وهي الفساد × أبد اآلبدين )هي( مصيبة احلسنيإىل  ها مصيبة )التي( ال تنسىقال: وأعظمها فتنة وأشدّ  ثمّ  ،العامل

ام وإنّ ، (41الروم:)(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب) الذي ذكره اهلل تعاىل يف كتابه املجيد حيث قال:

قتله أبواب الساموات ويؤذن ه يفتح يوم أوال تعلمون أنّ × وختم بقتل احلسني، ل بن آدمبيافتح الفساد بقتل ه

. ...فإذا كانت السامء تبكي حسيناً  فاعلموا أنّ ، فإذا رأيتم احلمرة يف السامء قد ارتفعت، السامء بالبكاء فتبكي دماً 

ى يف السامء: ه يسمّ وإنّ  ،ويذكرون فضله، ×)كربالء( تسعون ألف ملك يبكون عىل احلسني اإليه ليلة اجلمعة ينزل

 .«رض: أبا عبد اهلل املقتوليف األو، املذبوح حسيناً 

 : التي أوردها يف املقال ومن اآلداب، ة الزيارةاآلداب لزيارته وكيفيّ أيضًا  وذكر يف املقال

 .يارة: الُغسل قبل اخلروج لسفر الزلاألوّ 

 غو واخلصام واجلدال .م باللكّل ريق الت: أن يتجنّب يف الطالثاين

 ن يدعو باملأثورة من دعواته.وأ األئّمة: أن يغتسل لزيارة الثالث

 .رصغكرب واألهارة من احلدث األ: الطالرابع

 

 سةاملقّد احلسينّيةلعتبة االتابع ملوقع  –ث ارموقع منتدى الو الثالث:

 http://www.alwareth.com 

 

 وغريها.، قسم األدب احلسيني، قسم عاشوراء، قسم التاريخ، ^البيتأهل ساحة حمتوى املوقع: 
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 × وفضل زيارته احلسينيّة: اخلصائص عنوانحتت ـ  1

هيا ويتضاعف األجر عىل األعامل الواجبة التي يؤدّ × من أفضل املندوبات زيارة احلسني نّ أ املدقال بنّي 

حينام تدقام يف املرقد  ل بالصالة وكيف يتضاعف أجرهاومثّ ، ثناء زيارتهأ× احلسني اإلمام الزائر يف مرقد

 .×الطاهر لإلمام احلسني

 

 ×الشهداءسيّد : قبض روح حتت عنوانـ  2

 الشيخ مرتىض الباشبقلم:  

وجييب بعدم عثوره ، ×الشهداءسّيد ة قبض روح وجود رواية يف كيفيّ أو  ،يستفرس الكاتب عن صحة

 يف مصادر احلديث املعروفة واملشهورة. ععليها بعد التتبّ 

( جالس مع أصحابه وذكر اإلمامام هو)جاء فيها: بين، ×جعفر الصادق اإلمام وهذه الرواية تنقل عن

عندما سقط ، منه عرش اجلليل سبحانه وتعاىل ثكم بحديث هيتزّ حلسني إذ قال: أحّد اه عاشوراء وماذا حدث جلّد 

ي جلس الشمر لعنة اهلل عليه عىل صدر جّد ، اً ررض متعفّ األإىل  من عىل ظهر جواده اً ي احلسني ومّلا خّر رصيعجّد 

ي واعطشاه. وبقى جسده الطاهر وهو يناد، وجعل يقطع أوداجه بالسيف، ه عىل وجههكبّ احلسني وهو عطشان وأ

يف  |حبيب رسول اهللإىل  نظروااوات أن مجيع املخلوقات عىل األرض والسامإىل  فعند ذلك أوحى اهلل تعاىل ه،رمي

وح احلسني فقال عزرائيل : )مــلك املـــوت( أن اقبض رإىل  فأوحى، وهو صابر عىل نكبات الدنيا وأهواهلا، هذه

ل إليك ف حائر يف أمر ابن حبيبك.. ولكن أتوّس ك .. وأنا متوقّ ئتأمرين .. وال أستطيع تلبية ندا أعوذ باهلل أن

 ك نبي الرمحة أن تقبل عذري يف قبض روح حبيبك وابن حبيبك الغريب العطشان املظلوم.ك ونبيّ بحبيبك وصفيّ 

 ي يف ذلك يا عزرائيل؟يشء تلتمس منّ  فقال اجلليل: أليّ 

من أمري وأنا أخجل من رسول اهلل وأستحي  ،ى أقبض منه روحهمل يبق عضو سامل للحسني حتّ  فقال: يا رب  

 !؟أن أقبض روحه وتأمرين يارب   ،املؤمنني وفاطمة الزهراء

 فقال اهلل : يا ملك املوت من رأسه.

 ه.ه رمي بسهم يف عينيفصاح ملك املوت: أنت العامل به أنّ 

 : من فمه.قال اهلل

 ت أسنانه.ال : آه واحرستاه عليه قد رمي بسهم يف فمه وتكرّس قف

 قال اهلل : من صدره.

 فقال: أصابته أربعة آالف جرح يف صدره فقطعوا صدره.

 قال اهلل : من جبهته.

 فقال: أصابته حجر يف جبهته.
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 قال اهلل: من خارصته.

 جلها عىل وجه الثرى.من أ فقال :أصابه طعنة يف خارصته فانكّب 

ها ة الطاغية الظاملة البن بنت نبيّ تها األمّ بغضب يا أيُّ  ًا وات واألرض خطابان السامسكّ إىل  فأوحى اهلل تعاىل

تباكي أو  زارهأو   أباهي بقتله وهو الذي فدى بنفسه ألجلكم. اعلموا أن ما من أحد بكى عليهيت وجاليل إيّن وعزّ 

نس تي ولو أتى بوزر الثقلني من اإلمت النار عىل جسده وأدخلته جنّ  حرّ رائصه فإيّن بدنه وارتعدت ف عليه واقشعرّ 

 .واجلنّ 

 . ا بنفيس أقبض روح احلسني ...أن :قال اجلليل ثمّ 

 

  احلسينيّةخلود الثورة  : ّس حتت عنوانـ  3

 كاظم اخلاقاين حمّمدالشيخ بقلم:  

خالدة عىل مّر العصور  ×ة احلسنيلت من قضيّ ط الضوء عىل األسباب واألرسار التي جعاملدقال يسلّ 

عن ـ بدقدر املستطاع ـ  االبتعاد الكاتب حاولو .عىل الصعيد اإلنساين العامـ  ن شاء اهللإـ  وإىل قيام الساعة

احلدث العظيم دخيل يف عمق رشع اهلل  نّ أ ي البعيد عن روح الدليل والربهان. وبنّي اإلعالمروح اخلطاب 

 .×ة احلسنيأرسار خلود قضيّ  من تعاىل وهذا رّس 

 

 : أبو ثاممة اهلمداين الصائدي العابد وأدواره يف نرصة احلّق حتت عنوانـ  4

ثاممة  أيبذكر فيه نسب  الساموي حمّمدللشيخ × بصار العني يف أنصار احلسنيإمن كتاب  املدقال مستّل 

 ،أبو ثاممة تابعياً كان و، الكوفةىل إ من دخول مسلم بن عدقيل× احلسني اهلمداين الصائدي ومواقفه جتاه ثورة

صحب  ثمّ ، الذين شهدوا معه مشاهده× ومن أصحاب أمري املؤمنني، من فرسان العرب ووجوه الشيعةو

الكوفة قام إىل  ا جاء مسلم بن عدقيلوملّ ، × تويف معاوية كاتب احلسنيفلاّم ، وبدقي يف الكوفة، بعده× احلسني

ا دخل عبيد اهلل بذلك. وملّ  وكان بصرياً ، مر مسلم فيشرتي هبا السالحمعه وصار يدقبض األموال من الشيعة بأ

فحرصوا عبيد اهلل يف ، وعدقد له عىل ربع متيم ومهدان، هههه مسلم فيمن وّج وّج ، الكوفة وثار الشيعة بوجهه

× نياحلسإىل  فخرج، طلب ابن زياد له ق عن مسلم الناس بالتخذيل اختفى أبو ثاممة فاشتدّ وملا تفرّ ، قرصه

 فلدقياه يف الطريق وأتيا معه.، ومعه نافع بن هالل اجلميل

أرى هؤالء  ،نفيس لنفسك الفداء»فدقال: ، بالصالة× احلسني اإلمام ره ذكّ نّ أمن مواقفه يف يوم عاشوراء 

 فرفع احلسني رأسه ،يت هذه الصالة وقد صلّ أن ألقى رّب  وأحّب ، ى أقتل دونكواهلل ال تقتل حتّ ، قد اقرتبوا منك

 .«ني الذاكرينذكرت الصالة جعلك اهلل من املصلّ وقال: 
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 ي عبد احلليم اجلندي: الدروس السبعة من كربالء للمستشار السنّ حتت عنوانـ  5

 دينعبد احلليم اجلبقلم:  

ة دروس من ي عبد احلليم اجلندي ذكر فيه عدّ من كتاب جعفر الصادق للمستشار السنّ  املدقال مستّل 

  من نوعها بام حتتويه من دروساألوىلوهي  ،كانت كربالء رسالة من ابن النبي للمسلمنيحيث ، واقعة كربالء

وأن  ،أحد الباطل ودرس يف أن ال يقرّ ، الظروف كّل )درس يف الواجب وأدائه يف ومن هذه الدروس: ، ال حتىص

تبقى باملقاومة وال تصيبها فاألمم  ،وأال هياب املكثورون كثرة الظلمة ،وأن يكون قدوة، م يف سبيل ذلك نفسهيقّد 

ودرس يف مبلغ ما تنجح االستقامة ويفلح اإلخالص: فإذا ، ما دامت فيها إرادة النرص، اهلزيمة إن فقدت معركة

استشهاد أبى الشهداء كان  فإنّ ، رهقًا  اهلدف هو اخلط املستقيم وإن كان ترسمه أشّد إىل  كان أقرب اخلطوط

 .مها مبدأ(عمله وبني اسمه فصرّي الذى مجع بني  ساس السليم لقيام الرصح العظيماأل

 

 فوهاة ومثقّ السنّ أهل طالب وما قاله فيها شيوخ  أبدة اجلليلة زينب بنت عيل بن : السيّ حتت عنوانـ  6

ة عىل ألسن من الطغمة الظاملة بني أميّ  وما جرى عليها من اآلالم ‘دة زينببالسيّ  عرض املدقال تعريفاً 

 .×طالب أيب: عن ما قيل يف مدفن زينب بنت عيل بن لاألّو : ة يف مدقطعنيالسنّ أهل 

وجل هلا كام ذكر الشيخ عبد احلميد بتسمية اهلل عزّ  |: يف مولدها وتسميتها من قبل رسول اهللالثاين

واستشهاد والدها يف مسجد  ،عبداهلل بن جعفر يباوزواجها بالصح ،لها األعباء بعد وفاة والدهتاوحتمّ ، كشك

 ،وندقاشها الدقوي مع يزيد لعنه اهلل ،دمشقإىل  وسبيها ،وشهودها معركة كربالء الدامية ،شهر رمضان الكوفة يف

 .هكلّ فوها هلا بعدما ذكروا هذا ة ومثدّق السنّ أهل ومدح شيوخ 

 

 × احلسني اإلمام : انتقام اهلل سبحانه وتعاىل من قتلةحتت عنوانـ  7

 الشيخ هادي النجفيبقلم:  

عن  :جاء فيه ،8اجلزء ،شيخ هادي النجفيلل ^البيتأهل كتاب موسوعة أحاديث من  املدقال مستّل 

ني واآلخرين يف لاألوّ إذا كان يوم القيامة مجع اهلل »قال: × عبد اهلل أيبعن ، عن أبان بن عثامن، عمري أيبابن 

 قال: فتغّض الرصاط.  |حمّمدى جتوز فاطمة بنت سوا رؤوسكم حتّ وا أبصاركم ونكّ صعيد فينادي مناد: غّض 

من  رشيفاً  عها سبعون ألف ملك فتقف موقفاً ة يشيّ عىل نجيب من نجب اجلنّ  ÷اخلالئق أبصارهم فتأيت فاطمة
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هذا  يا رب   :بدمه وتقول بيدها مضمخاً × تنزل عن نجيبها فتأخذ قميص احلسني بن عيل ثمّ  ،مواقف القيامة

 : يا فاطمة لك عندي الرضا فتقول: يا رّب وجّل  اهلل عزّ فيأتيها النداء من قبل ، قميص ولدي وقد علمت ما صنع به

كام يلتقط الطري × م فتلتقط قتلة احلسني بن عيلمن النار فتخرج من جهنّ  فيأمر اهلل تعاىل عنقاً  ،انترص يل من قاتله

ة خل اجلنّ ى تدنجيبها حتّ  ÷تركب فاطمة ثمّ  ،بون فيها بأنواع العذابالنار فيعذ  إىل  يعود العنق هبم ثمّ  احلّب 

 .«يتها بني يدهيا وأولياؤهم من الناس عن يمينها وشامهلاعون هلا وذرّ ومعها املالئكة املشيّ 

 

 : برير اهلمداين القارئ العابد ودوره ووعظه يوم عاشوراءحتت عنوانـ  8

ر بن سعد مه مع عمكال املقال بعضًا من سرية برير اهلمداين القارئ العابد ومواقفه الشجاعة وطرفًا من بنّي 

ائذن يل أن آيت هذا الفاسق عمر بن ، بن رسول اهللا ي»: ×لإلمام احلسني (هلياهلل ع ضوانيف يوم عاشوراء قال )ر

ه يتّعظ ويرتدع عاّم هو عليه ، حتّى دخل عىل خيمته إليه. فذهب ذاك إليك يا ُبريرفقال احلسني: ، سعد فأعظه؛ لعّل

، ألست مسلاًم أعرف اهلل ورسوله ؟!ما منعك من السالم عيل  ، مهدان فغضب عمر وقال: يا أخا، فجلس ومل يسّلم

  !؟وأشهد بشهادة احلّق 

وبعد فهذا ، عرتة رسول اهلل تريد قتلهمإىل  ملا خرجت، لو كنت عرفت اهلل ورسوله كام تقول ر:فقال له ُبري

خوته أوهذا احلسني بن عيل و، هاب السواد وخنازيركالات ترشب منه الفرات يلوح بصفائه ويلج كأنّه بطون احليّ 

وتزعم أنّك تعرف اهلل ورسوله! ، وقد حلت بينهم وبني ماء الفرات أن يرشبوه، بيته يموتون عطشاً أهل ونساؤه و

َمن قاتلهم وغصبهم  كّل  إيّن ألعلم يقيناً أنّ ، األرض ثّم رفع رأسه وقال: واهلل يا ُبريرإىل  فأطرق عمر بن سعد ساعة

رير، ار ال حمالةنّ حّقهم هو يف ال فتكون لغريي؟ فواهلل ما أجد نفيس جتيبني  أفتشري عيل  أن أترك والية الريّ ، ولكن يا ُب

 لذلك.

 .«إّن عمر بن سعد قد رىض لقتلك بوالية الريّ ، بن رسول اهللاحلسني وقال: يا إىل  فرجع ُبرير

 

 عل برأسه الرشيف ورأي األلويس وغريه فيهبالقضيب وما ف× حتت عنوان: قرع امللعون يزيد ثنايا احلسنيـ  9

ح بَلْعنه ،  املقال جواز لعن يزيد بن معاوية مجلة من علامء املسلمني ألفعاله املنكرةبنّي  فقد جزم بكفره ورص 

مة التفتازاين: )ال وقال العاّل  .وسبقه القايض أبو يعىل، ة ابن اجلوزيمجاعٌة من العلامء منهم احلافُظ نارُص السنّ 

ح بلعنه اجلالللعنة اهلل تعاىل عليه وعىل أنصاره وأ، ق ف يف شأنه بل يف إيامنهتتو وأبو ، السيوطي عوانه(. وممن رص 
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َكْثَرِة أوصافه اخلبيثة : )ه قالنّ أوعن اآللويس ، بكر بن العرب املالكي َف يف لعن يزيَد لِ وعىل هذا القول ال توقُّ

فقد روى الطرباين بسند ، ةَ املدينِة ومكّ أهل اَم استيالئه بويكفي ما فعله أيّ ، يفهِ كلام توارتكابِِه الكبائر يف مجيِع أيّ 

ٌف ، وعليه لعنُة اهلل واملالئكة والناِس أمجعني، املدينة وأخافهم فَأِخفهأهل م م  َمْن َظلَ الله)حسن:  ال ُيقبل منه رَصْ

ْدل  .وال َع

ه وعليه الصالة والسالمالبيت ورضاُه بقتل اأهل ة الكربى ما فعله بوالطامّ  واستبشاره ، حلسني عىل جد 

  .بيته مما تواتر معناه وإْن كانَْت تفاصيُله آحادًا(هل وإهانته أل، بذلك

 

 ولد يوم عاشوراء ومل متهله سهام األعداءحتت عنوان: ـ  11

بن عبيد اهلل إسحاق بنت طلحة أم  م من زوجتهوليدًا ولد يوم العارش من حمرّ × للحسني نّ أ ذكراملدقال 

  .فذبحه من الوتني× حد األعداء بسهم وهو يف حضن احلسنيأحيث رماه  ،التيمّية وولد معه موته

 

 موقع اخلطيب إبراهيم األنصاري البحراني  الرابع:

http://alkawthar.com 

 

 ريها.وغ، الصور ألبوم، أفكار ورؤى، ة وفيديوجمالس صوتيّ ، مدقاالت، فاتمؤلّ ، دروسحمتوى املوقع: 

 : الغريب هو الغريبحتت عنوان

 اخلطيب إبراهيم األنصاري البحراينبقلم:  

 ؟ ×الرضا اإلمام أم ×احلسني اإلمام يسأل الكاتب هل الغريب هو

ريخ ليحصل عىل هذه النتيجة بنفسه وهي: أّن الغريب هو الغريب أالتإىل  ويف مدقام اإلجابة يرجع الدقارئ

ال يطيق فراق و حيث كان يكّرر ’قرَب جّده رسول اهلل× الرضا اإلمام ة وداعكيفيّ إىل  نظرافيدقول: ، بعينه
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، ذلك الرضيح األقدسإىل  ومها حتمالنه مّرة ُأخرى ويريد أن خيرج فال جيد قدماه إاّل ، الدقربإىل  فيعود، |جّده

ه رسول عند قرب جدّ وهو × احلسني اإلمام أيضاً  حظد عال صوته بالبكاء والنحيب. والوق ثّم ال جيد نفسه إاّل 

أنا فرخك وابن فرختك وسبطك يف ، أنا احلسني بن فاطمة ،يدقول: السالم عليك يا رسول اهلل يبكي ’اهلل

وهذا ، م مل حيفظوينوأهّن ، م قد خذلوين وضّيعوينفاشهد عليهم يا نبي اهلل أهّن ، اخللق الذي خلفت عىل ُأّمتك

 ى ألدقاك.شكواي إليك حتّ 

 اإلمام كربالء هو نفس السبب يف خروجإىل  من املدينة× احلسني اإلمام وأيضًا السبب يف خروج

 الدقّذة بالدقّذة . مرو حذوإىل  من املدينة× الرضا

 

 سة ة املقّداسّيالتابع ملوقع العتبة العّبـ  موقع منتدى الكفيل اخلامس:

http://www.alkafeel.net/forums 

 

 وغريها.، ^البيتأهل شيعة ، ×احلسني ماماإل ،^البيتأهل فضائل وسرية : حمتوى املوقع

 

 أمّي و أب: حتت عنوانـ  1

 هباء آل طعمهسّيد : الرالشاعـ بدقلم

حيث رسم الشاعر × ياه من حّب احلسني الشاعر فيها شكره لوالديه عىل ما غذّ قصيدة شعرية يبنّي 

 .×عن العلدقة والوالء الشديدين باحلسني ة مجيلة تنمّ صورًا شعريّ 

 الدقصيدة: وهذا مطلع

ُم بدعائي   فيه احلسنُي غذائي أرضعتموين لبناً    أبواي هل أجزيكـُ

يب أ ب   صل يف  ت  ن ك ذ    ته بدمائيحبُّ احلسنَي وجدّ    م

 ةمظهر الرمحة اإلهليّ × احلسني اإلمام :حتت عنوانـ  2
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 احلدقوقي ليث األسديبقلم:  

 ال حيصل ااّل  وهذا، كامله الالئق لهإىل  إلمكانالرمحة اإلهلية املطلدقة تعني هداية عامل ا نّ أ ذكر الكاتب

 بحفظ اإلسالم الذي هو طريق كامل الوجود واملوجود.

األمور عىل  كّل وكان يزن ، هكلّ اإلسالم وإىل الوجود إىل  ينظر يف حركته× احلسني اإلمام ولدقد كان

 ة املطلدقة.أساس الرمحة اإلهليّ 

يف يتطلب منه بذل دمه وأن تسبى نساؤه وُيَسدقن كلهذا الت وقد عرف أنّ ، هكلّ يفه هو هداية العامل كلفت

 كاإلماء يف البلدان والوديان.

 ة املطلدقة.مظهرًا للرمحة اإلهليّ × احلسني اإلمام ق لو مل يكنهذا مل يكن ليتحدقّ  كّل و

 

 ×: حرسة من مل يزر احلسنيحتت عنوانـ  3

عن معاوية ف، ه يوم الدقيامةواحلرسة التي تلفّ ×  املدقال من خالل عرض رواية يف ثواب زيارة احلسنيبنّي 

ال تدع زيارة قرب احلسني سالم اهلل عليه فإّن  ،يا معاوية»عليه قال: قال يل:  ×عبد اهلل الصادق أيببن وهب عن 

أما حُتّب أن يرى اهلل شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول ، من تركه رأى من احلرسة ما يتمنّى أّن قربه كان عنده

غفرة ملا مى أما حُتّب أن تكون ممن ينقلب بامل، سالم اهلل عليهم األئّمةو، وفاطمة، وعيلّ ، صىل اهلل عليه وآلهاهلل 

أما حُتّب أن تكون غدًا ممّن ، أما حُتّب أن تكون غدًا ممن خيرج وليس عليه ذنب ُيتبع به، عني سنةوُيغفر له ذنوب سب

 .«يصافحه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

 

 معرفته؟ حّق  ×: وهل عرفنا احلسنيحتت عنوانـ  4

م كّل وي، وأنّه بني يدي َمن، وعلو مرتبته× ف عىل مدقام احلسنيعىل التعرّ × الزائر للحسني املدقال حيّث 

 . «َمن أتى احلسني عارفًا بحّقه كتبه اهلل يف أعىل عّليني»الصادق سالم اهلل عليه:  اإلمام يدقول، َمن
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 ةيات شيعة احلسني العاملّيموقع منتد السادس:

http://www.shea ـ alhsen.com  

 

 

 وغريها.، الصوتيات واملرئيات، احلسينّيةامت الدقصائد كلّ ، ×عاشوراء احلسنيحمتوى املوقع: 

 ؟×مت من احلسنيتعلّ  : مـاذاحتت عنوانـ  1

 اإلمام ل وأقوالأفكاره من خالل مطابدقتها ألفعابعرض فيه الدقارئ  يستنطق  املدقال موضوعاً نّي ب

 ×.احلسني

ت الضامئر وخشعت  واهتزّ يف ضمري األجيال؛ ولذلك ما ذكر إاّل  قد عاش ×احلسني نّ أفذكر  

لذلك ينبغي أن ، هلا يف طول الزمن كاً وأصبح حمّر ، ه ملك الدقلوب والضامئروسالت الدموع؛ ألنّ ، الدقلوب

لنبكي عليه أو ، تعًا كام ندقضيه مع قصص األبطاللندقيض وقتًا ام× نا ال ندقيم جمالس احلسنينّ أدًا نعرف جيّ 

يف إحياء ذكراه فهي وسائل يف طريق اهلل  ة الشعائروهكذا بدقيّ ـ  اً وإن كان البكاء ملصابه مباركـ  وعىل مصابه

 اهلل .إىل  نياحلدقيدقي وإعداد الدعاة، وتربية األجيال، لتزكية النفوس

فدقد مجع يف تضحيته ، العرب ما ال يوجد يف حياة غريهالبرشية مجعاء من الدروس و× م احلسنيلدقد علّ 

وهي خالصة حركة التوحيد ، وأخيه، هوأّم ، هأبيو، هله... حياة جدّ ويف صربه وحتمّ ، وإقدامه، وشجاعته، وإبائه

 . ^األنبياءعىل طول مسرية 

ومهام كان  ـ نسانما يملك اإل كّل و، والعيالهل باألأو ، التضحية بالنفس أنّ  ×منا من احلسنيتعلّ 

، من أجل إقامة دين اهلل وحفظه من التحريفـ  ن يف األرضى لو كان أعظم وأقدس َم بل حتّ ، الفرد عظيامً 

 .ينحراف واجبة إذا اقتضت مصلحة اإلسالم التضحية بالفرد فعليه أن يضحّ ة من االواألمّ 

 هلل؟ ما هو احلّب ، أيضاً × منا منهتعلّ و

 

 لثامنيةا× : عجائب احلسنيحتت عنوانـ  2

 العامل غري ملتفت  أنّ ويبنّي × احلسني اإلمام ةويتناول قضيّ  ،ة عجائب الدنيا السبعةاملدقال يتناول قضيّ 

فال  (هل من نارص ينرصنا)ويدقول:  وحيدًا فريداً × ما كان يوماً  :األوىل منها:،  ثامن عجائبعجائبه ويبنّي إىل 
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 .ك يا حسنيتنادي لبيّ  واليوم عرشات املاليني تزحف عىل األقدام ،من جميب

ك وال وال سليم معاىف وال مدقعد عىل كريس متحرّ  ،فام من شيخ كبري وال امرأة عجوز وال شاب وال فتاة

 .ك يا حسنياملسري ويدقول: لبيّ   وتراه حيّث مدقعده إاّل أو  زاحف عىل ركبتيه

 !فهل وجدتم يف التاريخ مثله؟

واليوم عرشات ، املاء له ولعياله فال من جميبيطلب قطرات من × الثانية: يف عارش عاشورا كان

 ما متلك وما لذّ  أعزّ × ار احلسنياملاليني تفرتش الطرق عىل مسافات مئات الكيلومرتات وتعرض عىل زوّ 

واجلميع يتسابق يف بذل ماله وتسخري عياله ، ما خيطر عىل بال الزائر كّل و ،وطاب من مأكوالت ومرشوبات

 .ار احلسنيزوّ  ما يملك يف خدمة كّل و

 !فهل وجدتم يف التاريخ وليمة أكرب من هذه الوليمة؟

 

 × احلسني اإلمام موقع مدرسة السابع:

 http://alhussain ـ sch.org 

 

، صور، ةقصائد حسينيّ ، كتب، صوتيات، إصدارات املدرسة، املخطوطات، املنتدياتحمتوى املوقع: 

 وغريها.

 ؟÷ساالفضل العبّ  أبخيه أاحلسني و اإلمام ةمراء عىل قبّ : ملاذا توضع الراية احلحتت عنوانـ  1

 حمّمداس الشيخ عبّ بقلم:  

م وصفر حيث تستبدل ام السنة عدا شهري حمرّ  الكاتب السبب يف وضع الراية احلمراء اللون طيلة أيّ بنّي 

ون عىل قربه علاًم ما يدقتل هلا شخص وال يؤخذ بثأره يضعدكانت عن العرب قديامً  نّ إ)فدقال: ، بالراية السوداء

سّيد ة موالنا محر عن قبّ ن مل ُيرفع العلم األوإىل اآل خذ الثأر.أ بعد اّل إاللون وال ُيرفع العلم من الدقرب محر أ

 ة معلومة . فضل الصالة والسالم والعلّ أالشهداء عليه 

واجلواب  ،سودأى علاًم محر بل نرام صفر ال نرى العلم األيّ أم احلرام وام حمرّ يّ أيف  نّ ألكن قد يسأل سائل 

ـُتل فيها صاحب هذا الدقربيّ ام هي األيّ هذه األ نّ أسود هو للداللة عىل وضع العلم األ نّ أعىل ذلك:  ام التي ق  ؛

فضل أاس عليهام الفضل العبّ  أيبة احلسني وقبّ  اإلمام الشهداءسّيد ة سود يوضع عىل قبّ لذلك نرى العلم األ
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 .(ام صفريّ أم احلرام وام حمرّ يّ أالصالة والسالم فدقط يف 

 

 × اسواملطهر فرس العبّ ، ×احلسني اإلمام : امليمون فرسانعنوحتت ـ  2

 حمّمداس الشيخ عبّ بقلم:  

ة ة العلميّ األدلّ و ،من الدقرآن الكريم، م احليوانات عمومًا والفرس خصوصاً كالة عىل دلّ أذكر الكاتب 

 ومن ثمّ ، ةد طبيعة الصوت ونوع الصوت من الناحية اللغوّي ن نحدّ أه يمكن نّ أوذكر ، ةة والبيولوجيّ الفيزيائيّ 

املواساة أو  يف املعركة سواء يف الدقتال× احلسني اإلمام ودور فرس حلادثة الطّف  ةفهم وقراءة تأرخييّ إىل  عرج

 .×اسالفضل العبّ  أيبوكذا األمر بالنسبة للمطهر فرس ، باعتباره فرسًا نوعياً 

ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ) م:فدقد جـاء يف كتـاب اهلل الكـري

ک ک ک ک گ گ گ گ  *ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ * ڇ ڇ ڇ ڍ

 .(68 – 61النمل ) (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 

 اسبو الفضل العّبأمنتديات  موقعالثامن: 
https://al ـ abbas.com/vb/index.php 

 

 اس.الفضل العبّ  أيبخيمة ، اسدى العبّ نتم ،حدقائق التاريخ، احلوار العدقائدي، اسالعبّ حمتوى املوقع: 

 × : النرصاين ورأس احلسنيحتت عنوان

حد النصارى وحمادثته ليزيد حول الرأس أيف شأن × زين العابدين اإلمام املدقال عبارة عن رواية عن

 يف جملسه. الرشيف عندما كان حارضاً 

ينَ  َي َعْن َزْين  اْلَعاب د  نَّهُ × ُرو  ا ُأيِتَ بِرَ » :َأ
 َ َسنْيِ مل يَد إىل  ْأِس احلُْ اِب ، َيِز َ ت ِخُذ جَمَالَِس الرش  َيْأيِت بَِرْأِس ، َو َكاَن َي

َسنْيِ  َدْيهِ وَ  احلُْ َضُعُه َبنْيَ َي ُب َعَلْيهِ وَ  َي   .َيرْشَ

ومِ  ٍم َرُسوُل َملِِك الرُّ اَت َيْو ََضَ يِف جَمْلِِسِه َذ ومِ ، وَ َفَح اِف الرُّ  .ُعَظاَمئِِهمْ َو  َكاَن ِمْن َأرْشَ
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 ؟َهَذا َرْأُس َمنْ ، : َيا َملَِك اْلَعَرِب َفَقاَل 

يُد  ْأسِ وَ  : َما َلَك َفَقاَل َلُه َيِز َذا الر   ؟هِلَ

ُت َفَقاَل  نَا َيْسَأُلنِي َعْن إىل  : إيِن  إَِذا َرَجْع تُهُ  يَشْ  كّل َملِكِ ْخرِبَ ، ٍء َرَأْي ُت َأْن ُأ ْأِس وَ َفَأْحَبْب ِة َهَذا الر   َصاِحبِهِ ُه بِِقص 

ِح  َكَك يِف اْلَفَر َشاِر ت ى ُي ورِ وَ  َح ُ  .الرسُّ

يُد   ْبِن َعيِل  ْبِن   : َهَذا َرْأُس َفَقاَل َلُه َيِز
َسنْيِ  .َطالٍِب  أباحلُْ

وِميُّ  هُ وَ  :َفَقاَل الرُّ  ؟َمْن ُأمُّ

نُْت َرُسوِل   .اهللَفَقاَل : َفاطَِمُة بِ

ايِنُّ  فٍّ لََك َفَقاَل الن رْصَ نَُه آَباٌء وَ  َبْينِي، وَ ×ِمْن َحَوافِِد َداُودَ  أبإِن  ،  ِديٌن َأْحَسُن ِمْن ِدينَِك يِل ، لِِدينَِك وَ  : ُأ َبْي

ةٌ  كاً بِ َو  الن َصاَرى ُيَعظ ُموين  ، َو َكثرَِي رَبُّ ي تَ َدِم َراِب َق ُخُذوَن ِمْن تُ نِْت َرُسوِل ، وَ ِمْن َحَوافِِد َداُودَ  أبَيْأ تُُلوَن اْبَن بِ ْق تُْم تَ نْ ، هللاَأ

نَهُ وَ  ُكْم إاِل  وَ  َما َبْي بِي  َدةٌ  أمّ  َبنْيَ نَ ينُُكمْ ، َواِح  !؟َفَأيُّ ِديٍن ِد

يَد  افِرِ : َهْل َسِمعْ ُثم  َقاَل لَِيِز  ؟َت َحِديَث َكنِيَسِة احلَْ

ت ى َأْسَمعَ   .َفَقاَل َلُه: ُقْل َح

نَةٍ وَ  : َبنْيَ ُعاَمنَ َفَقاَل  ةُ َس نِي َبْحٌر َمِسرَي َْاءِ َليْ ، الص  َدةٌ يِف َوْسِط امل َدةٌ َواِح نُوَن َفْرَسخاً ، َس فِيَها ُعْمَراٌن إاِل  َبْل ا َثاَم َُ ُطوهل

نَْها، يِف َثاَمننِيَ  ْكرَبُ ِم َدةٌ َأ َكاُفورُ ، وَ َما َعىَل َوْجِه اأْلَْرِض َبْل َمُل اْل ْ ا ُيُ نَْه وُت وَ  ِم نرَْبُ وَ  َأْشَجاُرُهُم اْلُعودُ ، اْلَياُق يِف  ِهيَ ، وَ اْلَع

ي الن َصاَرى ُُْلوِك فِيَها ِسَواُهمْ ، َأْيِد ةٌ ، وَ اَل ِمْلَك أِلََحٍد ِمَن امل َدةِ َكنَائُِس َكثرَِي افِرِ ، يِف تِْلَك اْلبَْل ا َكنِيَسُة احلَْ يِف ، َأْعَظُمَه

َقةٌ  ُة َذَهٍب ُمَعل  ا ُحق  َكُبُه ِعيَسىإِن  َهَذا َحافُِر مِحَ  :َيُقوُلونَ ، فِيَها َحافِرٌ ، حِمَْراهِبَ َهِب ، وَ اٍر َكاَن َيْر ِة بِالذ  ق  نُوا َحْوَل احلُْ ْد َزي   َق

اِج وَ  يَب ُدَها يِف ، الد  ٌ ِمَن الن َصاَرى كّل َيْقِص اٍم َعامَل ا، وَ َع ََ َعاىَل  اهللإىل  َيْرَفُعوَن َحَوائَِجُهمْ ، وَ ُيَقب ُلوََنَا، وَ َيُطوُفوَن َحْوهل ، تَ

بِيُُّهمْ دَ وَ  َهَذا َشأَُْنُمْ  ى نَ َكُبُه ِعيَس اٍر َكاَن َيْر ُه َحافُِر مِحَ ن  ْزُعُموَن َأ اٍر َي ْم بَِحافِِر مِحَ ُكمْ ، وَ ْأهُبُ بِي  نِْت نَ تُُلوَن اْبَن بِ ْق تُْم تَ نْ َفاَل ، َأ

يُكمْ  اهللَباَرَك  َعاىَل فِ ُكمْ ، َو تَ  .اَل يِف ِدينِ

يُد  ايِن  َفَقاَل َيِز ا الن رْصَ تُُلوا َهَذ ئَ : اْق َضَحنِي يِف باَِلِدهِ لِ  .ال  َيْف

ايِنُّ بَِذلَِك  َعْم : تُ َقاَل َلهُ ، َفَلام  َأَحس  الن رْصَ : نَ تَُلنِي؟! َقاَل ْق ْن تَ يُد َأ  .ِر

نَامِ َقاَل  َْ ُكْم يِف امل بِي  ُت اْلَباِرَحَة نَ ايِنُّ َيُقوُل يِل ، : اْعَلْم َأين  َرَأْي ا نَرْصَ نَْت ِمْن ، : َي ُت ِمْن ، ن ةِ اجلَْ أهل َأ ْب تََعج  ، ِمهِ كالَف

ُد َأْن اَل إَِلَه إاِل  وَ  ا َأْشَه نَ هُ إىل  ُثم  َوَثَب  |،اهللًا َرُسوُل حمّمدَأن  ، وَ اهللَأ َضم  َسنْيِ َف ْدِرهِ إىل  َرْأِس احلُْ َجَعَل ُيَقب ُلُه ، وَ َص

ت ى ُقتَِل   «.َوَيْبكِي َح
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 موقع الشيخ مرتضى علي الباشا التاسع:
http://www.albasha.org   

 

 وغريها.، رةوثائق مصوّ ، ةاملكتبة العامّ ، مندقوالت خمتارة، غدير الثدقافةحمتوى املوقع: 

 ×احلسني اإلمام لطلب بثأرا :حتت عنوان

 الشيخ مرتىض عيل الباشابقلم:  

 وهنا، ×احلسني اإلمام هو الطالب بثأر #املهدي اإلمام ما نسمع بأنّ  ًا نا كثرينّ أذكر الكاتب 

 إشكاالن:

فيسعى من ، ام وجود احلدقد يف صدر صاحب الثأروربّ ، طلب الثأر يراد منه االنتدقام :لاألوّ اإلشكال 

ة يف وهذا ال يناسب التعاليم اإلسالميّ  ،املوجود بصدره واالنتدقام ملا حدثخالل األخذ بالثأر لشفاء احلدقد 

 التسامح والرأفة والعفو والصفح.

 هم فام هو معنى طلب الثأر؟ وامن يطلب الثأر؟كلّ  ×احلسني اإلمام بعد أن مات قتلة اإلشكال الثاين:

 منها: ،ة ندقاطعدّ بشكالني عن هذين اإل جابأو

 نّ إوحيث ، هو ثأر اهلل وابن ثأره× احلسني اإلمام ورد يف العديد من الروايات والزيارات بأنّ ـ  6

ويكون الشعار  ×فيثأر للحسني، م بام يطلبه منه اهلل تعاىلفهو يدقو، هو خليفة اهلل يف أرضه #املهدي اإلمام

 .«يا لثارات احلسني»

وإلقامة حكم اهلل ، وخرج من أجل اهلل تعاىل لطلب اإلصالح، خليفة اهلل يف أرضه ×احلسني اإلمام ـ 2

، لك الدم الطاهروهو الذي ينتدقم لذ، الدم لذا فاهلل تعاىل هو ويلّ  ؛فدقتلوه بتلك الطريدقة، تعاىل وتشييد الدين

 وحتته دم فام رفع حجر وال مدر إاّل ، هكلّ ت يف الكون رمصيبة أثّ ، مصيبة ما أعظمها يف مجيع الساموات واألرض

 من غضب اهلل تعاىل ملا حدث من مصيبة. اً درك شيئينصوص الروائية والتارخيية للراجع فاملعبيط. 

 )معنى العبارة أنّ  :559:  4تفسري كتاب اهلل املنزل  يف كتابه األمثل يفي مكارم الشرياز يدقول الشيخـ  4

 مل يكن ملكاً × احلسني أنّ  :أي، هذا األمر منوط به سبحانه وتعاىل وأنّ ، اهلل هو الذي يأخذ ثمن دم احلسني الشهيد

لوجود وذات اهلل لعامل ا اً العامل والبرشية مجعاء ويكون تابع بل هو خيّص ، نة لتطالب بدمهقبيلة معيّ أو  لعشرية تابعاً أو 
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× طالب أباحلسني هو ابن عيل بن  كام أنّ  ،ولذلك فإّن اهلل هو الذي يطالب ويأخذ ثمن دم هذا الشهيد، سةاملقّد 

 . (اً واهلل هو الذي يطالب ويأخذ ثمن دمه أيض، الذي استشهد يف سبيل اهلل

 

 موقع منتدى د. حممود صبيح العاشر:
http://www.msobieh.com  

 

 وغريها.، فدقه وأحكام آخر الزمان، ةالسنّ أهل عدقائد ، ة والشيعةحوارات بني السنّ ملوقع: حمتوى ا

 × احلسني اإلمام ة من كتابخرى مستلّ أة مقاالت دبه وبالغته وعّد أ :حتت عنوان

، وعبادته وورعه، وتساحمه وإيثاره× احلسني اإلمام ة أحاسيسذكر الكاتب نامذج من بالغة وأدب ورقّ 

 اإلمام وكذا عن، ×وعن آل احلسني، ةمكّ إىل  ×احلسني اإلمام ومسرية، ه مع بعض الصحابةوعن مواقف

امته كلوأورد خطبته املباركة وقصار  ،والتي ندقلتها كتب السري والتاريخ واحلديث ،ويزيد بن معاوية× احلسني

نافسوا  ،ا الناسأهيُّ » :هم عىل مكارم األخالقوكان يعظ الناس وحيثّ ، ×ىف إحدى خطبه حيث جاء، اءةالوّض 

فمهام يكن ألحد عند أحد صنيعة ، وال تكسبوه بالباطل، واكتسبوا احلمد باملنح ،وسارعوا ىف املغانم، ىف املكارم

، املعروف يكسب محداً  علموا أنّ او، وأعظم أجراً ، وذلك أجزل عطاء، فاهلل له بمكافأته، ه اليقوم بشكرهاورأى أنّ 

 لرأيتموه منظراً  ولو رأيتم اللؤم رجالً ، الناظرين يرسُّ  مجياًل  لرأيتموه حسناً  عروف رجاًل فلو رأيتم امل، ويعقب أجراً 

أجود الناس من أعطى من ال  وإنّ ، لرذ بخلومن ، من جاد ساد، منه األبصار تنفر منه القلوب وتغّض  قبيحاً 

أخيه وجه اهلل إىل  بالصنيعة ومن أراد، وصل الناس من وصل من قطعهأو، الناس من عفا عن قدره وأعّف ، يرجوه

س عن أخيه كربة من كرب الدنيا ومن نفّ ، كافأه اهلل هبا وقت حاجته ورصف عنه من البالء أكثر من ذلك، تعاىل

 .«املحسنني واهلل ُيّب  ،إليهومن أحسن أحسن اهلل ، س اهلل عنه كربة من كرب اآلخرةنفّ 

وذكر ، هئأبناوكذلك عدد زوجاته و ،اءغري األشدقّ اء واألشدّق × احلسني اإلمام أخوة د الكاتبوقد عدّ  

 ه املستشهدين يف كربالء. ئأبناسامء أ
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الذين رفضوا دعوة معاوية مع الصحابة  فات يزيد بعد موت معاويةأحوال وترّص أيضًا  وذكر الكاتب

وهلم ، الصحابةهؤالء من كبار  عىل الرغم من أنّ ، ر والغلظة واجلفاءعرب موقف معادي تتسم بالتهوّ ، ملبايعته

، ’م فازوا بصحبة رسول اهللهّن إإذ  ؛وأعظم مكانة ىف اإلسالم وهم أعىل منه شأناً ، فضلهم وأقدارهم

وهو مل يكن قد جتاوز الرابعة والثالثني من  –ه أبي وكان منهم من هو ىف سنّ ، وجاهدوا املرشكني حتت لوائه

ال يرعى حرمة وال هياب قدسية وال  اراً جبّ  ه طباعوكان ىف ،ماجناً  ة مستهرتاً وكان ىف حياته اخلاّص  -عمره

 كتاباً  الوليد بن عتبةإىل  فحني مات معاوية كتب يزيد، ×احلسني اإلمام ومن بينهم هؤالء عتاباً أو  خيشى لوماً 

 داً شدي بن عمر وعبد اهلل بن الزبري بالبيعة أخذاً  وعبد اهلل فخذ حسيناً ، أما بعد»: خيربه فيه بموت معاوية ويدقول

 .«والسالم، ى يبايعواحتّ ، ليست فيه رخصة

 
 

 × أحباب احلسنيمنتديات موقع احلادي عشر: 
 http://ahbabhusain.net/vb 

 

 منتدى ردّ ، للمرئيات والصوتيات× أحباب احلسني، ^بيتهأهل و |بيمنتدى النحمتوى املوقع: 

 وغريها.، ةبياعدقائد الوه، الشبهات

 × احلسني اإلمام ة بمظلوميّ : التأيّس حتت عنوان

 موسى األعرجيأم  ةالعلويّ بقلم:  

 عىل |منها: بكاء الرسول× احلسني اإلمام ىلعنامذج من األشخاص الذين بكوا  ةالكاتب تذكر

 ومنها: خلود، ×احلسني اإلمام حرسة عىل فراق ‘ةدة رقيّ ومنها: شهادة السيّ ، يوم مولده× احلسني اإلمام

ى حتّ  ‘ربابدة ومنها: احلزن مل يفارق السّي ، ×هأبيلبكاء لياًل وهنارًا حزنًا عىل اإىل  ×زين العابدين اإلمام

 .× احلسني اإلمام ماتت كمدًا عىل فراق
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 ة واجلماعةالسّنأهل ملتقى  الثاني عشر:
http://www.sd ـ sunnah.com  

 

ة املكتبة اإلسالميّ ، األحاديث الضعيفة، اتكشف الشخصيّ ، احلوار مع الشيعة، التوحيدحمتوى املوقع: 

 وغريها.، الشاملة

 م عىل معاوية : احلسني ريض اهلل عنه يرتّح حتت عنوانـ  1

 العبارة وهذا نّص ، م عليهعندما علم بموت معاوية اسرتجع وترّح × احلسني اإلمام نّ أجاء يف املدقال 

 .البيضاءانتشارات دار املحجة ، كامل سليامن اجلبوري :حتدقيق ،خمنف أيبندقاًل عن مدقتل 

م اهلل  فأقرأه الوليد الكتاَب، ونعى له معاوية، ودعاه إىل البيعة، فدقال حسني: إنا هلل وإليه راجعون! وَرح 

 معاوية، وَعظَّم لك األجر!

 

 سالم يف يشءإل ا من ةالزحف اخلنزيري القذر يف الوحل تقليد للخنازير وليس شعري :حتت عنوانـ  2

 :صور مبكية 

 

اخلنازير  :مثل ،غ بالوحلصناف من احليوانات التي تتمرّ أ موعة من الصور التي تبنّي ندقل املدقال جم

وقارهنا بمن يدقيم هذا النوع من الكفر والرشك والضالل أهل وبعض اهلنود واملسيح واآلخذين بسنن  واحلمري

من  وواصفاً  ،سالميةل شعرية إكون الفعل يمثّ  رافضاً  ،ةيف بعض املدن اإلسالميّ × احلسني اإلمام العزاء عىل

 .ني والتابعني لسنن الكفر والرشك يفعل هذه األفاعيل بالضالّ 
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 احلسينّيةمكتبة العتبة  –ة ة والثقافّيموقع قسم الشؤون الفكرّيالثالث عشر: 
http://imamhussain ـ lib.com  

 

 وغريها.، ^البيتأهل ، الدقرآن الكريم، ةة الرئيسيّ فحالصحمتوى املوقع: 

 × الزيـنبي يف َنضة احلسني : الدورعنوان حتتـ  1

 يباالدكتورة زينب الركبقلم:  

بل  ،عظيمة املرتبة قبل كربالء ‘ن كانت زينبإو، يف الطّف  ‘ز عىل الدور الكبري لزينباملدقال يركّ 

 فإنّ ، ينة(املد، الشام، األليمة )الكوفة نيط هبا املهام الصعبة يف كربالء وبعد واقعة الطّف أا كانت كذلك ألهّن 

 ويف صناعة احلدث اإلسالمي.، عن دور املرأة املسلمة يف الثورةأو ، حديث عن الثورة ‘احلديث عن زينب

وغلبة ، يبحث يف خروجه عىل انتصار قريب مل السبط اإلمام ه يكاد الباحث جيزم بأّن ذكرت الكاتبة بأنّ 

النتيجة يف حواراته مع بعض الشخصيات  هبذه حالسبط ما برح يرّص  اإلمام ويشهد لذلك أنّ ، عىل األعـداء

ة ة عندما غادر مكّ بن احلنفيّ  حمّمدأخيه إىل  ونراه يكتب، اس وابن الزبري وابن عمرة الكبرية كابن عـبّ االجتامعيّ 

 ط لنرص بعيد األمدخطّ × لذلك فاحلسني ؛«ف مل يدرك الفتححلق ب استشهد ومن ختلّ  من» العراق إىل  هاً متوّج 

حتدقق النرص حسب التخطيط احلسيني فاحتاجت إىل  من يديم زخم املعركةإىل  وهو يدقتيض ًا،دقل ليس قريبلنأو 

وحد ال فضل واألنموذج األاأل ‘الت املرحلة فكانت زينبشخص حيمل مؤهّ إىل  الباطل معركة احلق ضدّ 

 عدقيلة الطـالبيني: هبام تني أساسيتني هنضتوقد رصدت الكاتبة مهمّ  ،غري

وكان ذلك يف ، د يف نفوس املجتمع املسلموهي تـحريك روح الثورة والتمرّ  ة:: الثوريّ األوىلة همّ املـ 

 .الكوفة

 ،ل بتصحيح اخللل الفكري الذي يعيشه املسلمون آنذاكاهلدف الفكري املتمثّ  ة:ة الثانية: الفكريّ املـهمّ 

ولذلك ، إلسالم وإن كان حيكم باسمهواحلاكم املنحرف عن ا اإلسالميزون بني احلاكم حيث كانوا ال يميّ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )لدقوله تعاىل:  يدينون بالطاعة للجميع دون متييز ويرون ذلك تطبيدقاً 

، (59: النساء) (ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث

 .وكان ذلك يف الشام
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 هاأبيا زينة حتت عنوان: إَّن ـ  2

فمعنى زينب هو:  ،هاأبيا كانت تعترب زينة هّن أو |سول اهللمن قبل ر ‘سبب تسمية زينب ذكر املدقال

 .زينة األب فحذفت التاء واأللف والالم اختصارًا وأدمج اللفظان فدقيل: زينب

 

 موقع موسوعة موضوعالرابع عشر: 
http://mawdoo.com  

 

 وغريها.، العناية بالذات، األرسة، اآلداب، علوم األرض، سؤال وجواب، إسالمحمتوى املوقع: 

 ؟÷أين دفن احلسن واحلسنيحتت عنوان: 

 : طالل مشعلالكاتب

قد دفن  ن يكونأك يف وشكّ ، بعد ما جرى عليه× احلسني اإلمام قوال يف مكان دفنتناول الكاتب األ

 كربالء.  يف

 

 العاملي مجيل محود حمّمدموقع الشيخ اخلامس عشر: 
http://aletra.org  

 

 ،دروس وحمارضات وبيانات، ستفتاءاتاال، ةسالمّي إمفاهيم ، ةالفتاوى الفدقهيّ ، اتاملؤّلفحمتوى املوقع: 

 وغريها.

 × الشهداءسيّد : ال حد  رشعاً للعزاء عىل مصائب حتت عنوان

 العاميل حول حّد العزاء عىل مصيبة مجيل محود حمّمدالشيخ إىل  هنياملدقال عبارة عن استفتاءين موّج 
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  :×احلسني اإلمام

 لرمحن الرحيمبسم اهلل ا

 اتهكبراهلل و ةرمحم وكالسالم علي

 مكبعد الدعاء بالعافية نسأل جناب

 ؟ ×احلسني اإلمام عىل مصيبة يانب الفدقهاجلالعزاء من  ما حدّ  :لاألوّ السؤال 

 ؟×احلسني اإلمام للمصيبة عىل ن تعيني حدّ كهل يم السؤال الثاين:

 

 اجلواب: 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

د ال حّد حمدود رشعًا يف العزاء عىل  :لاألوّ واب عىل السؤال اجل الشهداء سالم اهلل عليه بحسب ما سّي

لنا ة التي ال تدقييد فيها حتّ ة والعامّ ة اخلاّص وصلنا من األدلّ  ى عىل مستوى الرضر الشخيص والنوعي كام فّص

 طلق.عىل الرضر امل احلسينّيةيف أحد أجوبتنا عىل حاكمية الشعائر  سابدقاً 

بل ورد استحباب مطلق يف األمر باحلزن  ويراد من العزاء عىل مصائبه صلوات اهلل عليه هو البكاء 

وقد أرشنا يف ، ×الشهداءسّيد واجلزع أعىل مراتب احلزن عىل ، ^بيته الطاهرينأهل زع عليه وعىل واجل

دقدان السيطرة عىل حال الباكي فيشمل الرصاخ والعويل وف، اجلزع هو ندقيض الصرب جواٍب عىل سؤال لكم بأنّ 

ة مصاديق من اللطم ويدخل يف مفهوم اجلزع عدّ ، أرضأو  عىل حائطأو  فيرضب رأسه بحجر× اإلمام عىل

والندبة واحلزن الشديد والكرب واهلم والغم والرضب عىل اخلدود والصدور والظهور بالسالسل والزنجيل 

مظاهر احلزن والتذكري بمصائبه العظمى التي تتفطر ألجلها  ه منما يصدق عليه أنّ  كّل والتطبري والتطيني...و

الساموات واألرضون واحلور واجلنان.. ولو مات املؤمن جزعًا عىل مصائبه ما كان بذلك ملومًا عند اهلل والنبي 

مثاب × الشهداءسّيد ومات بسبب جزعه عىل لاملؤمن الباكي  الرشيفة عىل أنّ  خبارت األبل دلّ ، ^واحلجج

ه× م املهدي املنتظرفها هو إمامنا املعظّ  ؛^ر وحمبوب عند اهلل تعاىل واحلججومأجو  اإلمام يبكي جدَّ

يف زيارة  ×احلسني اإلمام هيف زيارته جلدّ × كتئاب كام أشارة االى يموت بلوعة املصاب وغّص حتّ × احلسني

ة ذاك اهلامم املبني وإحياء للنفوس البكاء عليه إحياء للوالية ومعامل الدين ونرص سة... ذلك ألّن الناحية املدقدّ 

 .^بنيبيته الطيّ أهل اهلل تعاىل والنبي وإىل  باً ين وتدقّر ورصخة يف وجه الظاملني واملستبدّ 

ويستثنى × الشهداءسّيد الوسائل املرشوعة مباحة يف إظهار احلزن عىل  كّل  اجلواب عىل السؤال الثاين: 

ليه صلوات اهلل عليه كاستخدام اآلالت املوسيدقية والغناء وغريها فال جيوز استخدامه يف احلزن ع، منه احلرام

 اهلل عليه ولعن اهلل ظامليه ه مباح إلظهار اجلزع واحلزن عليه صىّل كلّ مة رشعًا وما عدا ذلك من الوسائل املحرّ 

 ومنكري واليته وإمامته .
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 لندن –ةجّية واالسرتاتيموقع مركز الشرق العربي للدراسات احلضارّي :السادس عشر
http://www.asharqalarabi.org.uk 

 

 وغريها.، التقطوف وتأمّ ، ةمن الصحافة العامليّ ، مشاركات، دراساتحمتوى املوقع: 

 .. فلنثأر ملقتل سبط الرسول لكن ممن؟× لثارات احلسني : ياحتت عنوان

 عبد احلسني املال لعيبيبقلم:  

عيان البلد وامن أبل من رؤساء و ،الكوفةأهل هم من  وقتلوه× الذين خذلوا احلسني نّ أذكر الكاتب 

أهل الكوفة وليس إىل  ومن اخلوارج الفرس الذين كانوا يف النهروان وجلبوا، حروبه يف× قاتلوا مع عيل

 .ن يف كتب التاريخمدوّ  ذلك كّل  نّ أ عيًا مدّ  الكوفةأهل طلب الثأر من إىل  لذا فهو يدعو، ةالسنّ 

 

 ÷ديات الزهراء الشهيدةموقع منت :السابع عشر
 http://www.zh ـ   sh.com  

 

منتدى األرسة ، ÷الشهيدة الزهراء منتدى، ^األئّمةمنتدى ، منتدى عاشوراءحمتوى املوقع: 

 وغريها.، واملجتمع

 كيف نفهمها؟× احلسني اإلمام : حركةحتت عنوان

 عبد املحسن احلكيمسّيد البقلم:  

)فباالستعراض الرسيع من بداية انبثاق اإلسالم فيدقول: × سنياحل اإلمام ينطلق الكاتب لفهم حركة

 االعتبار نستطيع أن نفهم طبيعة هذه احلركة ورغبتها البعيدة يف ردّ × لبعض األحداث التي سبقت حركة احلسني
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 .النفوس(إىل  عادة الدينإو ىل احلّق إالدين وإىل 

باستعراض تاريخ  _احلسينّيةاحلركة _م بنجاحها نا نستطيع أن نحكنّ أ) :وهيـ  حسب تعبريهـ  ر حدقيدقةويدقرّ 

. &زعامء أمثال املختار وزيد بن عيلامها من انتفاضات بعض الل أيّ وما ختلّ ، ×الدولة األموية بعد قتل احلسني

ذ اختذوا قتلهم أكرب مظهر من مظاهر إ ^بيتهأهل وا للظفر بخصومهم بالثأر للحسني واسيني تولّ العبّ  وكذلك أنّ 

 .اته باإلسالم واملسلمني(كم األموي وسوء نيّ فساد احل
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 الفارسّيةاملواقع 

 وبال موقع كرب :لاألّو

http://karbobala.com  

 

 وغريها، تعزية، صور، شعر، املدقاالت، خباراألحمتوى املوقع: 

 يزيد ارنامهك سياه برگ : آخرينحتت عنوانـ  1

 (عامل يزيدأ )آخر صحيفة سوداء يف

 شهيدی عفرج دسيّ بقلم:  

وهذا املدقطع من املدقال هو  (÷ن احلسنياين)سرية( عيل بگة: هذا البحث مأخوذ من كتاب )زندمالحظ

 .جزء يسري من جملس آخرإىل  ضافةالكتاب باإل احد جمالس هذأعبارة عن 

 ضة وتعرّ د عىل وقعة احلّر كّ أو ،املسلمني لها التأريخ بحقّ جرائم يزيد التي سجّ إىل  ض الكاتب فيهتعرّ 

 وكانت:، ردود الفعل التي حصلت من قبل املؤمنني جتاه ذلكإىل 

 عامل يزيدأـ ردود الفعل من الشيعة جتاه 1

ابن زياد يف الكوفة حينام كان ابن ت السبايا جملس هو احلادث الذي حصل يف الكوفة حينام دخل :هلاوّ أ

راد أف ،عىل ابن زياد وكان رضيرًا فردّ  زديفدقام عبد اهلل بن عفيف األ ،وينال منهم ^البيتأهل زياد يشتم 

 صوه منهم. زد وخلّ فاجتمعت األ ،جالوزته اعتدقاله

× ه مل يدقتل احلسنينّ أجربت يزيد عىل التظاهر بأة يف الشام ثار سلبيّ حادثة كربالء من آفته وثانيها: ما خلّ 

 .وغري ذلك ،ام صنع ذلك عبيد اهلل بن زيادنّ إو

 ـ سوء تدبري يزيد وجهله 2

 املدينة جتاه يزيدأهل موقف  ـ3

 ة()وقعة احلرّ  املدينةأهل يزيد جتاه ـ موقف 4

 

 است؟ زمنيو هاآسامن در مصيبت بزرگرتين، ×حسني امام مصيبت جهت چه از حتت عنوان:ـ  2

 (رض؟عظم املصائب يف الساموات واألأ ×احلسني اإلمام صبحت مصيبة)ملاذا أ
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 وتكس.صـ  افتخاری خادمبقلم:  

أعظم مصيبة بالرغم من وجود × احلسني اإلمام صبحت مصبيةأ: وهو ملاذا املدقال سؤاالً  تناول

جابة ذكر ويف مدقام اإل، ×مري املؤمننيأشهادة أو  |كرمت باإلسالم مثل وفاة النبي األخرى حلّ أمصائب 

أو  هو عدد املدقتولنيعظم فهل ساسه يمكن تعيني املصيبة األأه جيب معرفة املالك واملدقياس الذي عىل نّ أ الكاتب

 منزلة املدقتول؟ 

نسان عظمت مصيبة قتله ام عظم شأن اإلكلّ املدقياس هو منزلة املدقتول وشأنه ف ّن أه ال ريب نّ إ :وقال

 ة اهلل يففمدقتل شخصية هي حجّ ، عائلة خيتلف عن مدقتل آمر اجليش ومدقتل العامل خيتلف عن غريهال فمدقتل رّب 

وهي مصباح اهلدى وسفينة النجاة ال  رها اهلل تطهرياً ة وقد طهّ هذه الشخصيّ  ق هداية الناس بربكةوتتحدقّ رضه أ

  لعطاء.رض يعني حرمان الناس من هذا اة يف األمدقتل هكذا حجّ  نّ أل ؛اً ه يكون عظياًم جدّ نّ أريب 

عظم من أ× عيل اإلمام ه ملاذا مل تكن مصيبةنّ أجابة عن سؤال آخر وهو اإلإىل  ض الكاتبتعرّ  ومن ثمّ 

 ؟×احلسني اإلمام يبةمص

أعظم مصيبة من مجيع × نييوم احلس نّ إ فدقال:× الصادق اإلمامإىل  هالسؤال وّج  نفس هذا نّ إفدقال: 

اطمة واحلسن بدقي أمري املؤمنني وف |ىض عنهم النبيا مملّ ... أصحاب الكساء  وذلك أنّ ، امسائر األيّ 

^ كان يف أمري املؤمنني واحلسن واحلسني ‘فاطمة مضت فلاّم  ،فكان فيهم للناس عزاء وسلوة ^واحلسني

 فلاّم  ،عزاء وسلوة ÷كان للناس يف احلسن واحلسني×  مىض منهم أمري املؤمننيفلاّم  ،للناس عزاء وسلوة

الكساء أحد أهل مل يكن بدقي من ×  قتل احلسنيفلاّم ، عزاء وسلوة× كان للناس يف احلسني× مىض احلسن

هابه كذهاب مجيعهم كام كان بدقاؤه كبدقاء مجيعهم فلذلك صار يومه أعظم فكان ذ ،للناس فيه بعده عزاء وسلوة

 .مصيبة

 ام هو منزلة املدقتول وعظمته بدليلني: نّ إاملالك يف عظم املصيبة ليس كثرة املدقتولني و نّ أعىل  استدّل  ثمّ 

ومل  «هلدىركان اأمت واهلل هتّد »هو شخص واحد ولكن ملا قتل نودي يف السامء × مري املؤمننيأ نّ إـ 6

  وجد حتته دم عبيط.اّل يرفع... حجر إ

 نزل العذاب عىل قوم صالح ألجل ناقة. أاهلل تعاىل  نّ إ ؛ة ناقة صالحـ قّص 2

 :مثاًل  فذكر× احلسني اإلمامو ×قارن بني النبي صالح ثمّ 

ب قربة فطل× احلسني اإلمام امّ أاليوم و كّل حد يف ن يريد للناقة ماًء مل يرشب منه أكا ×صالح نّ إـ 6

 ماء يرشب هو وعياله فمنعوه منه.

× احلسني اإلمامنزل العذاب عليهم وأناقة صالح واهلل تعاىل إىل  فصيل ناقة صالح خرج حينّ  نّ إـ 2

 . «هون من فصيل ناقة صالحأاللهم ال يكن عليك » :×نيساحل اإلمام طلب املاء لطفله الرضيع فدقتلوه فدقال

واملعيار يف عظم  ،ر املصيبة ليس هو كثرة املدقتولني وحصول جمزرةمالك ومعيا نّ أوخرج بنتيجة وهي: 

 نزلة الشخص عظيمة ازدادت املصيبة.ام كانت مكلّ املصيبة خيتلف عند اهلل تعاىل ف
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  ×م امام رضاكالدر × تكريم مقام امام حسني حتت عنوان:ـ  3

 (×الرضا اإلمام يف كلامت ×احلسني اإلمام منزلة)

 مرين:أبنّي املدقال 

عىل االهتامم بمجالس العزاء ونصب املآتم عىل  ×الرضا اإلماممن قبل  : حّث الناسلاألوّ  

 .×ه احلسنيجدّ 

  .×الرضا اإلمام يف زمن ×احلسني اإلمام الثاين: تاريخ بناء رضيح

 :  منها، ×احلسني اإلمام ق بمنزلةفيام يتعلّ × الرضا اإلمام امتكلفدقد مجعت يف املدقال  :لاألوّ ّما أ 

 : ×م احلرام والبكاء عىل احلسنيبشأن شهر حمرّ  ×الرضا اإلمام مكالـ 1

ان  ْبن  َشب يٍب َقاَل:  يَّ ُت »َعن  الرَّ َخْل َضا َعىَل  َد لِ  فِی× الر  مٍ  َأو  مِ  ِمنَ  َيْو َُْحر   َأَصائِمٌ  َشبِيٍب  ْبنَ  َيا :لِی َفَقاَل  امل

نَْت  ُت  ؟َأ اكزَ  فِيهِ  َدَعا ال ِذی اْليَْومُ  ُهوَ  مَ اْلَيوْ  َهَذا إِن   :َفَقاَل  ،اَل  :َفُقْل ز   َرب هُ × ِري  ُدنْ  ِمنْ  لِی َهْب  َرب   : َفَقاَل  َجل  وَ  َع  كَل

هً  ي  ن   َطي بَهً  ُذر  عاءِ  َسِميعُ  كإِ تََجاَب  ،الدُّ َْاَلئِ  َأَمرَ وَ  َلهُ  اهلل َفاْس ْت  هَ كامل نَاَد  اهلل َأن   راِب امْلِْح  فِی ُيَصل ی قائِمٌ  ُهوَ وَ  ِري اكزَ  َف

 ُ ز   اهلل َدَعا ُثم   اْلَيْومَ  َهَذا َصامَ  َفَمنْ  ، بِيَْحيى كُيَبرش  تََجاَب  َجل  وَ  َع تََجاَب  اَم ك َلهُ  اهلل اْس زَ  اْس اكلِ  ْبنَ  َيا :َقاَل  ُثم   ،×ِري 

مَ  إِن   َشبِيٍب  َُْحر  ْهرُ  ُهوَ  امل اِهلِي هِ أهل  انَ ك ال ِذی الش  ُمونَ  َى مَ  فِياَم  اجلَْ َر  تَاَل وَ  الظُّْلمَ  فِيهِ  ُيُ ْرَمتِهِ  اْلِق ْت  َفاَم  حِلُ هُ  َهِذهِ  َعَرَف  اأْلُم 

بِي َها ُحْرَمة اَل وَ  َشْهِرَها ُحْرَمة ْد لَ ’ نَ تَُلوا َق ْهرِ  َهَذا فِی َق تَهُ  الش  ي  تََهُبواوَ  نَِساَءهُ  َسَبْواوَ  ُذر  مْ  اهلل َغَفرَ  َفاَل  َثَقَلهُ  انْ َُ  كَذلِ  هل

َشیْ  ياً كَبا  نَْت ك  إِنْ  َشبِيٍب  ْبنَ  َيا ،َأَبداً  ن هُ × َطالٍِب  َأبِی ْبنِ  َعلِی   ْبنِ  لِْلُحَسنْيِ  كَفابْ  ءٍ  لِ ُش كالْ  ُيْذَبُح  اَم ك ُذبَِح  َفإِ  ُقتَِل وَ  ْب

الً  َعرَشَ  َثاَمنَِيهَ  َبْيتِهِ أهل  ِمنْ  َمَعهُ  مْ  َما َرُج َُ اُت  ِت كبَ  ْد َلقَ وَ  ،َشبِيُهونَ  اأْلَْرضِ  فِی هل اَمَو بْعُ  الس  ُضونَ وَ  الس  تْلِهِ  اأْلََر ْد وَ  ،لَِق  َلَق

َزَل  َْاَلئِ  ِمنَ  اأْلَْرضِ إىل  نَ هِ  آاَلٍف  َأْرَبَعة هِ كامل نَرْصِ ُدوهُ  لِ ْد  َفَوَج نَْد  َفُهمْ  ُقتَِل  َق هِ  ِع  اْلَقائِمُ  َيُقومَ  َأنْ إىل  ُغرْبٌ  ُشْعٌث  َقرْبِ

نَْصاِرهِ  ِمنْ  ونُونَ كَفيَ  َسنْيِ  َلَثاَراِت  َيا ِشَعاُرُهمْ وَ  َأ ْد  َشبِيٍب  ْبنَ  َيا ،احلُْ َثنِی َلَق د  هِ  َعنْ  َأبِيهِ  َعنْ  َأبِی َح د  ن هُ  ×َج َ ا َأ  ُقتَِل  مل

َسنْيُ  ي احلُْ د  اَمءُ  َمطََرِت  ×َج َراباً وَ  َدماً  الس  َت كبَ  إِنْ  َشبِيٍب  ْبنَ  َيا ،َأمْحَرَ  تُ َسنْيِ  َعىَل  ْي ت ى× احلُْ  َعىَل  كُدُموعُ  ِصريَ تَ  َح

يْ  نٍْب  كّل  كلَ  اهلل َغَفرَ  كَخد  تَهُ  َذ ْب نَ يالً  برِياً كأو  انَ ك َصِغرياً  َأْذ ْلَقى َأنْ  كَس   إِنْ  َشبِيٍب  ْبنَ  َيا ،ثرِياً كأو  انَ ك َقلِ ز   اهلل تَ  َع

نَْب  اَل وَ  َجل  وَ  ُزرِ  كَعَليْ  َذ َسنْيَ  َف ْس  نْ أَ  كَس   إِنْ  َشبِيٍب  ْبنَ  َيا ،×احلُْ َف  نَ كتَ ُغَر َْْبنِي هَ  اْل ن هِ  فِی امل  ^آلِهِ وَ  الن بِی   َمعَ  اجلَْ

تََلهَ  َفاْلَعنْ  َسنْيِ  َق َد  ملَِنِ  َما ِمْثَل  الث َواِب  ِمنَ  كلَ  ونَ كتَ  َأنْ  كَس   إِنْ  َشبِيٍب  ْبنَ  َيا ،احلُْ تُْشِه َسنْيِ  َمعَ  اْس تَى َفُقْل × احلُْ  َما َم

تَهُ كذَ  ِ  يا : ْر تَن وزَ  َمَعُهمْ  نُْت ك یَلْي نَا ونَ كتَ  َأنْ  كَس   إِنْ  َشبِيٍب  ْبنَ  َيا ،َعظِيامً  َفْوزاً  َفأَُف َرَجاِت  فِی َمَع نَانِ  ِمنَ  الُْعىَل  الد   اجْلِ

َزنْ  نَا َفاْح ْزنِ نَا اْفَرْح وَ  حِلُ نَا كَعَليْ وَ  لَِفَرِح الً  َأن   َفَلوْ  بَِواَلَيتِ هُ  َحَجراً  تََوىل   َرُج رَشَ  .«اْلِقَياَمة َيْومَ  َمَعهُ  هللا حلََ

 :يف كربالء× احلسني اإلمام بشأن زيارة× الرضا اإلمام مكالـ 2

يِّ  حمّمد ْبن   احْلَُسنْي   َعن   َضا َعن   اْلدُقمِّ َسنْيِ  َقرْبَ  َزارَ   َمنْ » :َقاَل × الرِّ َشط  ×  احلُْ  اهلل َزارَ  َمنْ ك انَ ك  اْلُفَراِت  بِ

 «. َعْرِشه َفْوَق 

الثواب العظيم و، يف مجيع العصور× مام احلسنية لإلالباحث املنزلة اخلاّص فيه فذكر  :مر الثاينوأّما األ
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مغروسة عىل طول الزمان ومل  احلسينّية الثدقافة هذه ّن أو ،×احلسني اإلمام ب عىل الذهاب لزيارةالذي يرتتّ 

امهتم يف كله الثدقافة استمرارها يف عطى هلذأ ^األئّمةواحد من  كّل و ،ن يدقيض عليهاأحد من الظاملني أن يتمكّ 

 .×احلسني اإلمام باب الزيارة والعزاء عىل

 عىل النحو التايل: وكان، ×احلسني اإلمام تاريخ رضيحإىل  ض الكاتبتعرّ  ثمّ 

 يف زمن املختار × احلسني اإلمام ـ رضيح1

 يف زمن هارون × احلسني اإلمام ـ رضيح2

 ونيف عرص املأم× احلسني اإلمام ـ رضيح3

 مل يذكر التأريخ مدى تأثري»: قائالً  احلسينّيةيف نرش الثدقافة × الرضا اإلمام عرج الباحث عىل دور ثمّ 

كان له دور كبري يف نرش الثقافة × الرضا اإلمام ولكن، ×احلسني اإلمام عامر قربإعادة إيف × الرضا اإلمام

 ،×احلسني اإلمام بائه يف ترويج العزاء عىلآعىل َنج × الرضا اإلمام وكان يقيم املأتم يف بيته وقد سار احلسينّية

 .«×الرضا اإلمام لقاها يف جملسلة ذلك قصيدة دعبل اخلزاعي التي أومن مج

 

 وفيانكعقب گرد :  حتت عنوانـ  4

 (تراجع الكوفيني)

 الكوفيني بيعتهم.  ندقضسباب أبنّي املدقال  

 : ة ندقاط نذكر منهابعدّ صت وخلّ الكوفة عن البيعة أهل سباب تراجع أ همّ أإىل  شارأو

  ة والعنف عند ابن زياداإلدارة القويّ ـ  1

ف حالة من الرعب خلّ  ^البيتأهل بشيعة  لتي يتسم هبا عبيد اهلل بن زياد وما صنعهالعنف والسلطة ا 

،  ذلكة شواهد عىلوذكر عدّ  ،من ذلك اوؤزياد استا عبيد اهلل بن ئسمع الناس بمجي اهنا ملّ ومن  ،عند الشيعة

 منها: 

عبيد  نّ أعىل  فهذا يدّل  ؛خفوا الكتاببل أ م مل يصنعوا شيئاً هّن أرسل ألرشاف البرصة مع أ× اإلمام ـ6

أهل  ؤب يف جتّر اهلل بن زياد كان له سطوة وعنف يف البرصة بخالف النعامن بن بشري حيث كان تساهله سبّ 

الكوفة عىل أهل  أالكوفة عبيد اهلل بن زياد مل جيرأهل ولو كان احلاكم عىل × احلسني اإلمام الكوفة عىل مكاتبة

 . ×احلسني اإلمام مكاتبة

الكوفة دخل إىل  ل ما دخلّو أه نّ إف ،عبيد اهلل بن زياد كان لديه قدرة عىل السلطة واحلكم وذكاء نّ إـ 2

أهل ن شيعة ه هبذا العمل حفظ نفسه وكسب معلومات عنّ إف ،×احلسني اإلمام هنّ أر الناس وتصوّ  رًا متنكّ 

  ار.وكرس روحية الثوّ ، وكسب معلومات عن ظروف الكوفة ^البيت

 ملسلم مل تكن  أهل الكوفة بيعةـ  2

 أخربوضاع الكوفة مالئمة أ نّ ألم ن عَ إف ،موروظيفة مسلم دراسة أوضاع الكوفة وتوطئة األكانت 
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ل ه امّث نّ أفالناس بايعوا مسلم عىل  ،ومل تكن وظيفة مسلم هي الثورة عىل وايل الكوفة ،ذلكب ×احلسني اإلمام

سباب التي حد األأ نّ أفليس من البعيد  اً ذإ، ×ومن هنا كان مسلم يأخذ البيعة للحسني ،×لإلمام احلسني

 يف الكوفة ملا تركوه.× احلسني اإلمام ترك مسلم هو ذلك ولو كان إىل تدّ أ

بل كانت  ،يل الكوفة عبيد اهلل بن زيادثورة مسلم مل تكن ألجل الدقضاء عىل وا نّ أومن اجلدير بالذكر 

 ندقاذه من السجن.وإ انتصارًا هلاين

 

 وفيانك مورد در انصافی مك: حتت عنوانـ  5

 (نصاف أهل الكوفة)عدم إ

 فاطمی حسن دسيّ بقلم:  

)الكوفيون يف  ×وفيان در عرص امام حسنيك م الثالث من املدقالة: حتت عنوان:ة: هذا الدقسمالحظ

 ×(سنيعرص اإلمام احل

 منها:، عىل الكوفينيئمة لالدقني يلدقون بااب واملحدّق ة أمور جعلت الكتّ ذكر الكاتب عدّ 

 تاريخ املرير ألحداث الكوفةالـ  1

 تموقدّ  ،مت تضحيات كثرية يف حوادث خمتلفة مثل حرب اجلمل وصفني والنهروانالكوفة قد قدّ  نّ إ

صبح حاكاًم عىل الكوفة بدقتل أه حينام أبيابن  زيادوقام  ،نفسهمأفات ذلك يف شهداء وقتىل كثريين وقد بدقيت خملّ 

أهل ب جتنّ إىل  ىدّ اس صورة مؤملة اما أذهان النفت يف أاحلوادث املفجعة قد خلّ  هذه كّل الشيعة وترشيدهم و

 عن مسلم حينام سمعوا بدقدوم جيش الشام.الكوفة أهل  قلذا تفرّ و، حداث خطريةيف أ الكوفة من الدخول

هد مجلة منهم يف زمن امن مل يكتف بالشعارات كام استش صالكوفة الشيعة اخللّ أهل من  وقد استشهد

حتت ضغوط فمنهم من قتل × مري املؤمننيبعد شهادة أالكوفة أهل قد وضع معاوية و ،×مري املؤمننيأ

 قليلة. ة عدّ اّل إ× احلسني اإلمام وبناء عىل هذا فلم يبق يف الكوفة من الشيعة يف زمن ،دومنهم من رّش 

 الكوفة يف جيش ابن زيادأهل مشاركة ـ  2

ن أ× مام احلسنيمن رؤوس الدقبائل الذين كتبوا لإل عمر بن سعد طلب من مجلة نّ أريخ اجاء يف الت

يا × احلسني اإلمام وقد نادى امتنعوا من ذلك حياء منه. مهّن أ اّل إالكوفة إىل  عن سبب جميئه× يسأل احلسني

 ينعت الثامر واخرّض أ نأ يلّ مل تكتبوا إأد بن حارث يزويا  شعثبن أبجر ويا قيس بن أار شبث بن ربعي ويا حجّ 

 الكوفة قد شاركوا يفأهل  نّ أعىل  ال يوجد لدينا دليل يدّل ف ام تدقدم عىل جند جمندة.نّ ك إنّ إقدم علينا فاجلناب فأ

 جربوا عىل الدقتال.م أهّن أعىل  ة تدّل دلّ جيش عمر بن سعد طوعًا، بل هناك أ

 ومن هنا يربز السؤال التايل: 

ن جيلسوا يف بيوهتم أيف حني كان من املناسب × اإلمام الكوفة بنكث البيعة وقاتلواأهل ملاذا مل يكتف 

 ؟×اإلمام عداءويرتكوا إعانة أ
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 : نذكر منها ة مالحظاتلإلجابة عىل هذا السؤال جيب التنبيه عىل عدّ 

  .الكوفة عىل القتالأهل جبار إ الف:

 . ×احلسني اإلمامبمن االلتحاق الكوفة أهل منع ب: 

 عاءات الكاذبة:املبالغة واالدّ -3

ريخ كتب من االت نّ أكام ، عمة يف تبليغ التشيّ موا تضحيات وخدمات قّي اهنا قدّ ع وسكّ الكوفة مهد التشيّ 

أهل م وفاء ن يبالغ هؤالء يف عدأالكوفة فمن الطبيعي هل ون العداء ألفهم يكنّ  ^البيتأهل عداء قبل أ

 ساق الشواهد عىل وجود املبالغة يف ذلك: ثمّ  الكوفة،

 : ×اإلمام فدقال «قلوب الناس معك وسيوفهم عليك» :×الفرزدق قال لإلمام نّ أجاء يف السري:  ـ6

 وأبطلوا، رضاأل فی الفساد وأظهروا، الرمحان طاعة واكترو الشيطان طاعة لزموا قوم هؤالء إنّ  فرزدق يا»

 .«نيكواملسا الفقراء أموال فی واستأثروا، اخلمور بوارشو احلـدود

× جاب احلسنيأناس لزموا طاعة الشيطان فلامذا أالكوفة أهل لو كان  هنّ إ :شكالإ يرد عىل هذا الً:وّ أ

 ؟!دعوهتم

والدين لغو ، : الناس عبيد املال×احلسني اإلمام ة ذلك حيث قالثبت عدم صحّ أريخ االت نّ إ وثانيًا:

أهل ب م ال خيتّص الكالدّيانون؛ وهذا الفإذا مـّحصوا بـالبالء قّل ، حيوطونه ما دّرت به معايشهم، همعلی ألسنت

 الكوفة بل يشمل غريهم.

عوا حضور عبيد اهلل بن زياد م مل يتوقّ هّن أ اّل ة إكانت منطدقيّ × الكوفة لإلمام احلسنيأهل ـ دعوة 2

 وسلوكه العنفي.

 

 × مقتل امام حسني مشهورترين، هلوف: حتت عنوانـ  6

 (×احلسني اإلمام تلمقا شهرأ مقتل )اللهوف( من)

بن طاووس هذا اسّيد كتب ال×. احلسني اإلمام بشأن التي دّونت شهر املدقاتلأكتاب اللهوف من مجلة 

امللهوف عىل قتىل الطفوف( )أو  . وكتاب اللهوف×احلسني اإلمام ارخمترص كي يستفيد منه زوّ  لكاملدقتل بش

 .رينيف عرص املتأّخ تأليفها  الكتب املعتربة واملشهورة التي تمّ هم أمن 

ثة دوعظمة حا ،×احلسني اإلمام مة بشأن منزلةعىل مدقدّ ن تضمّ و ،العربّيةالكتاب باللغة كتب و 

ثالثة تعرض الكتاب مباحثه يف واس ،×احلسني اإلمام ثواب وقيمة البكاء عىل ىلإض تعرّ  ثمّ  ،عاشوراء

 مسالك: 

الدقدسية وروايات  حاديثتطفات من األدقويذكر م ،×احلسني اإلمام ث فيه عن والدةيتحدّ  :لاألوّ 

بحاث األإىل  ضيتعرّ  ثمّ  ،×احلسني اإلمام  حلياةاألوىلام يّ حادثة كربالء منذ األإىل  التي تشري ^البيتأهل 

 كربالء. إىل  ×احلسني اإلمام وينتهي البحث عند دخول ،التفصيلية يف الكوفة بشأن مسلم بن عدقيل
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 دقة بظهر عاشوراء. ى الوقائع املتعّل صحاب حتّ عرض خمترص ورشح للمعركة وشهادة األ الثاين:

إىل  ى رجوعهموحتّ × احلسني اإلمام بيتأهل أرس  ة بعد عرص عاشوراء وقّص ث عاّم فهو يتحدّ  الثالث:

 يف املدينة. × ادالسجّ  اإلمام وضاعاملدينة، ويذكر أ

 كتاب اللهوف الواردة يف األربعنيخالف العلامء يف مسألة 

وعياله من الشام وبلغوا × : ملا رجع نساء احلسنيقال الراويبن طاووس يف اللهوف: اسّيد وذكر ال 

بالبكاء واحلزن واللطم ... فتالقوا  موضع املرصعإىل  مر بنا عىل طريق كربالء فوصلوا :العراق قالوا للدليل

  .آتم املدقرحة لألكبادوأقاموا امل

 ذلك غري امكن.  نّ أة التي رواها ابن طاووس املريزا النوري وذكر وقد ناقش هذه الدقّص 

 ازة املريدلّ أ ( جهودًا لردّ ×ربعني احلسنيل أالتحدقيق بشأن أوّ )الدقايض الطباطبائي يف كتابه: وبذل السّيد 

 رخيي امكن. اهذا اخلرب الت نّ أثبت النوري وأ

 رخيية. اشكاالت بشان هذه الدقضية التإ نودقعلامء واملحدقِّ وقد ذكر ال

االنسجام املوجود يف وفاق وهكذا االتّ  املؤّلفشخصية إىل  هذا الكتاب نظراً  نّ إولكن عىل العموم 

 . ملعتربة التي يمكن االعتامد عليها من الكتب رخيية املعتربة يعدّ امطالب الكتاب مع الكتب الت

 

 اربعني رویتا كربال؛ نگاهی به تارخيچه پياده : پيادهعنوانـ حتت  7

 (لزيارة األربعني رخييّة يف امليشات نظرة )

 من عّدة جوانب، منها: املدقال تناول زيارة األربعني مشياً 

 ثارها آـ ثواب الزيارة و6

 ـ الزيارة مشيًا يف التاريخ 2

  ^ئمةقوال األأـ الزيارة مشيًا يف 4

  ^ئمةاألـ الزيارة مشيًا يف سلوك 3

 قدام عند احلكومات الشيعية ـ الزيارة مشيًا عىل األ5

 ـ الزيارة مشيًا يف سرية العلامء1

وكانت زيارة كربالء مشيًا  ^طهارئمة األيًا باألقدام تأّس ء اهتامم بالزيارة مشيًا عىل األكان لدى العلام

 .نصاريى زمان الشيخ األة حتّ قدام مستمرّ عىل األ

 قدام وفاء بنذره. مشيًا عىل األ× الرضا اإلمام ىل زيارةإنصاري ذهب شيخ األال نّ أوقد ورد  ـ6

 اإلمامقدام لزيارة عىل األ ىل كربالء مشياً إصحابه أقد ذهب مع  خوند اخلراسايناآل نّ أأيضًا  ـ وورد2

 ×.... احلسني
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 حوزه موقع افقالثاني: 

http://www.ofoghhawzah.com  

 

 .وغريها، العائلة فدقه، مدقاالت، األخالق ،خباراألحمتوى املوقع: 

 شبهه از فراتر عاشورا : زيارتحتت عنوان

 (زيارة عاشوراء فوق الشبهات)

جوبته عىل الشبهات التي أام وال سيّ  ^البيتأهل التربيزي يف الدفاع عن  آراء الشيخ املدقال عرض

ود زيارة عاشوراء يف مصادر عدم ور وجواب الشيخ عىل شبهة، ترتبط بزيارة عاشوراء ودراسة سندها

 . وثواب زيارة عاشوراء، احلديث املعتربة

وقد وردت  ،املشهورة التي رواها العلامء ولدهيم فيها اهتامم خاص هذه الزيارة من الزيارات نّ أفذكر  

ابن قولويه و دصباح املتهجّ ميف  الشيخ الطويس :مثل ،صحابزيارة عاشوراء يف كامل الزيارات ورواها األ

ابن طاووس يف مصباح الزائر والشهيد سّيد وال منيالبلد األ يف الشيخ الكفعميمل الزيارات وكا يف لدقميا

 املزار و... يف لاألوّ 

 : قال سند زيارة عاشوراءففي 

 ثبات املوضوعات اخلارجيةـ كفاية الشهرة يف إ6

 ـ األصل العدقالئي2

صاحة ومضامني عالية يدل بوضوح عىل بالغة وف من ـ حمتوى زيارة عاشوراء وما تشتمل عليه4

 . ^صدورها من املعصومني

ة سند زيارة خر عىل صحّ آعة دليل وسرية املترّش  ،ن الكريموافدقة مضامني زيارة عاشوراء للدقرآـ م3

 .عاشوراء

 .عن والسالمـ شمول الزيارة للّ 5

  .احلسينّيةحياء وتبليغ الشعائر إـ 1

 .من بلغ  أخبارـ 7
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  اشوراء يف مصادر احلديث املعتربة:عدم ورود زيارة ع هة:عىل شبه جوابويف 

ة ومن العاّم  أبناءى من عموم الناس حتّ  اإليه مصادر حديث الشيعة باعتبارها مصادر حديثية يرجع نّ إ

هذه الزيارة  ّن أحاديث التي تنايف التدقية ومن هنا نجد ثون الكبار عىل االجتناب من ذكر األهنا قد بنى املحدّ 

 هلا عىل اللعن مل تذكر يف مصادر احلديث الشيعية. الشتام

ولكن  ؛ام كانت موجودةنّ إو سابدقاً فعدم وجود هذه الزيارة يف مصادر احلديث ال يعني عدم وجودها  اً ذإ

علامء الشيعة  ّن أفمن هنا نجد  ظهار معتدقداهتم،إظهارها وإن الشيعة من بسبب وجود الدول الظاملة مل يتمكّ 

 ام بدقيت يف كتب الزيارات فحسب. نّ إظهارها وإحرصوا عىل عدم 

 نا نجد بعض العلامء حيذف بعض مدقاطع اللعن املوجود يف الزيارة تنبيهًا نّ أوكشاهد عىل وجود التدقية 

 .÷ني الباقر والصادقاإلمام هذه الزيارة قد وردت عن نّ أمنهم عىل وجود هذا اللعن يف الزيارة و

 

 إسالم كوئست : موقعالثالث

 http://www.islamquest.net 

 اند؟كه بود؟ آيا ايشان در كربال حضور داشته× دخرت امام علی كلثوم: امحتت عنوان -1
  (حارضة يف كربالء؟ ؟وهل كانت×اإلمام عيل كانت أم كلثوم بنت من )

 ا سريةسؤال وهو: اذكروا لن عرب طرح ×دقة بأم كلثوم بنت أمري املؤمننياملدقال تناول بعض األمور املتعلّ 

 ن يف كربالء؟ يبناؤها حارضأووزوجها  ÷كلثومأم  ، وهل كانت×عيل اإلمام بنت كلثومأم 

 : مجايلا اإلمّ أمجايل وتفصييل، إوأجيب عنه بنحوين 

هذا اللدقب مشرتك بني  نّ أوالظاهر  ،÷دة فاطمة الزهراءوالسيّ × عيل اإلمامحد بنات أم كلثوم أف

ه نّ أ اّل إ |كرما قد ولدت يف حياة النبي األهّن أكلثوم الكربى( وبالرغم من م أشهرمها )أو× مام عيلابنتني لإل

 ريخ دقيق بشأن سنة والدهتا. اليس لدينا ت

ها عون بن جت بابن عمّ جت باخلليفة الثاين وولدت له، وبعد موت زوجها تزوّ كلثوم تزوّ أم  نّ إ :ويدقال

 .ها مل تلد هلامد بن جعفر، ولكنّ جت بعده بمحمّ جعفر وتزوّ 

× احلسني اإلمام نّ أكانت حارضة يف كربالء و ÷كلثومأم  رخيية والروائية،اوبناء عىل ندقل املصادر الت
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 ^هل البيتأعىل حضورها يف سبايا  خبار تدّل أكلثوم( وهناك  أمّ  ختاه ياأ) يا :ات بدقولهة مّر خاطبها عدّ 

 ووجود خطب هلا. 

 ة نقاط: ا التفصييل ففي عّد مّ أو

  من اخلليفة الثاينوىل: زواجها األ

زواجها من  ولعّل  ،راءللبحث واختالف اآل كلثوم من اخلليفة الثاين كان وال زال حمالً أم  زواج السّيدة

ق منا بتحدقّ ىل حياهتا. ولو سلّ إهل التاريخ أض هبام يف حياهتا لعدم تعرّ لوجود اإل صبح سبباً أاخلليفة الثاين 

 بشأن هذا الزواج. × ري املؤمننيألم دقلبيهكذا زواج فال ريب يف عدم وجود الرضا ال

 رقية. ن زيد وياب ولدكلثوم ولدت لعمر بن اخلطّ أم  نّ ألبعض الروايات  حال طبدقاً  وعىل كّل 

ها )عون بن جعفر بن ل بابن عمّ وّ جت بعد موت زوجها األكلثوم تزوّ أم  نّ أأيضًا  ريخاوقد ورد يف الت

. ها مل د بن جعفر( ولكنّ ) حممّ و يب طالب(أ  تلد هلام ولدًا

 ×مري املؤمننيأالثانية: دفاعها عن 

 ولذا ورد: × مري املؤمننيأكلثوم كانت تدافع عن أم  نّ أ والسنية املصادر الشيعية بعض وقد ورد يف

لئن  :كلثومأم  قالت كتبت عائشة إىل حفصة أّن عليًا أقام هبا مرعوبًا خائفًا... ذي قار× ملا نزل عيل)

 ذ اليوم ، لدقد تظاهرمتا عىل أخيه من قبل ، فأنزل اهلل فيكام ما أنزل(.تظاهرمتا عليه من

 كلثوم يف كربالءأم  الثالثة: حضور

 ّن أه بناء عىل بعض املصادر الروائية نّ إف ،حارضة يف كربالء× مام عيلكلثوم البنت الثانية لإلأم  كانت

يا زينب، يا أم »و «نت يا زينبأكلثوم وم أ ختاه ياأيا » ختيه بدقوله:أ اتة مّر خاطب عدّ × احلسني اإلمام

 .«كلثوم

  .^هل البيتأأرس  كلثوم بعد ألم و قد وردت خطبة

وصار أهل الكوفة يناولون األطفال الذين عىل املحامل بعض التمر واخلبز »يف البحار:  أيضاً  وقد ورد

وصارت تأخذ ذلك من أيدي  الصدقة علينا حرام : يا أهل الكوفة إنّ كلثوم وقالتأم  واجلوز ، فصاحت هبم

 «.األطفال وأفواههم وترمي به إىل األرض ...

 الرابعة: وفاهتا 

 وقد ورد يف بعض املصادر: ،ووالدهتا ‘كلثومأم  دةليس هناك تاريخ مضبوط لوفاة السيّ 

 ا.ا توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن اخلطاب يف يوم ، فلم يدر أهيام مات قبل، فلم ترثه، ومل يرثهأهّن  

 

 گفت؟سخن می ÷از تولد، با مادرش حَضت فاطمه پيش× : آيا امام حسنيحتت عنوان-2

  (قبل الوالدة ÷ه فاطمةمّ أ مع× احلسني اإلمام مهل تكلّ )

قبل والدته، فهل ورد يف مصدر من املصادر  ‘همع أمّ  ×م احلسنياملدقال عبارة عن سؤال حول تكلّ 
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 الروائية؟ 

 ابنته رأى اّل إوحينام مل يكن يف البيت  ÷دخل ذات يوم عىل بيت فاطمة |كرمالنبي األ نّ أحيث روي 

 اّل ثني إم مع ولدي الذي يف بطني وهو ُيّد تكلّ أ»: ÷ سأل عن السبب قالت فاطمةم، فلاّم تتكلّ  ‘ابنته فاطمة

ه سيولد نّ أها بوبرّش  |كرم، فحزن النبي األ« شهيد مظلوم، غريب، عطشانيّن إاه ّم ثني بكالم حزين يا أه ُيّد نّ أ

 خربها بشهادته يف ظروف صعبة. أو، لك ولد ذكر

 مجايل: اجلواب اإل

رخيية املعتمدة مل نجد اه بعد التتبع والبحث يف املصادر الروائية والتنّ أ اّل إن مل تكن هذه املحاورة حمالة، إو

 هكذا رواية.

 ه،مّ أم يف بطن ُييى كان يتكلّ »وهي:  (217ص، 6ج: )موسوعة كربالء هناك رواية يف بعض الكتب املعارصة نّ أ اّل إ

 «نا السحقاناه أمّ أيا  ،نا العرياناه أمّ أيا  ،نا العطشاناه أمّ أيا  :÷ه فاطمةمّ أكذلك، قال: يقول يف بطن × احلسنيو

يف وهي  ÷خرى بشأن حديث فاطمةأيف السؤال يشبه بشكل كبري رواية الذي جاء  نّ أواجلدير بالذكر: 

 .÷ربىها خدجية الكمّ أبطن 

 

 وجود دارد كه معنای صدای پرندگان در آن بيان شده باشد؟× : آيا روايتی از امام حسنيحتت عنوان-3

 (صوات الطيور؟أد بنّي فيها معنى ق× اإلمام احلسني عن ةهل وردت رواي )

 جابأ: ما هو معنى أصوات الطيور؟ فهل ة أمور يف مواضيع خمتلفة طرحت عرب سؤالاملدقال تناول عدّ 

 ؟ ثبوت هذا الكالم يف العرص احلارض عىل هذا السؤال يف طفولته؟ وما هو مدقدار× احلسني ماماإل

ليس فحسب  ^نبياءكاأل× احلسني اإلمام نّ أىل إتشري  هناك روايات كثرية نّ أ :وذكر يف مدقام اإلجابة

ا الطيور فهو يفهم ن مجلتهم بجميع لغات العامل، بل هو قادر عىل فهم لغة احليوانات ومن يتكلّ أيستطيع 

 منها:  ،ورد جمموعةأو، منطدقها

ڃ ڃ ): قال÷ ن بن داودسليام : إنّ يدقول ×: سمعت أبا عبد اهللعن الفيض بن املختار قال -6

 .«ءيش منا منطق الطري وأوتينا كّل وقد واهلل علّ » ،(61)النمل:   (ڃ ڃ چ چ چ

 أن يكون عاملاً  اإلمام من رشط نّ ت؛ ألسئل يف حال صغره عن أصوات احليوانا× احلسني اإلمام نّ إ-2

عن  د بن إبراهيم بن احلارث التيمي: عىل ما روى حمّم ى أصوات احليوانات، فدقالبجميع اللغات حتّ 

 «.بن آدم عش ما شئت فآخره املوتيا »: ه يدقوله قال: إذا صاح النرس فإنّ أنّ  ×احلسني

: ةية الكريمـباآلخري وانات واستشهد يف األصوات غري الطيور من احليأ ىلإبعد ذلك  ×اإلمامض وتعرّ 

 .(33اإلرساء:) (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ)

ح اهلل مجيع املخلوقات هلا منطق وكالم، وهي تسبّ  نّ إية والروايات املذكورة فوعليه فبناء عىل هذه اآل
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 .^ئمةنبياء واألتعاىل، ويفهم كالمها األ

 

 نيامده است؟× امی از حَضت عباسسه، ن: چرا در زيارت ناحيه مقّد حتت عنوانـ  4

 ؟(سةيف زيارة الناحية املقّد × اسالفضل العبّ  وبأ ملاذا مل يذكر )

يب الفضل أىل إشارة إق بزيارة الناحية، وهو: ملاذا ال يوجد ذكر وال متعلّ ملدقال عبارة عن سؤال ا

 ه باب احلوائج يف كربالء؟نّ أسة يف حني يف زيارة الناحية املدقدّ × اسالعبّ 

 :مجايلاإلوندقترص عىل اجلواب  ،مجايل وتفصييلإ نا جوابانوه

 : مجايلاجلواب اإل

 توجد زيارتان من بني الزيارات املختلفة يمكن تسميتهام زيارة الناحية: 

نَةَ »: ـ الزيارة التي جاء يف سندها6 نَتنَْيِ  َخَرَج ِمَن الن اِحَيِة َس يْ مِ و مَخِْسنيَ و اْث ِد ْبِن َغالٍِب ئَتَنْيِ َعىَل َيِد الش  ِخ حُمَم 

 هاوذكر في ،×ن العسكرياإلمام احلس :سةعن طريق الناحية املدقدّ  ة قد وصلتالزيار وهذه ،« اأْلَْصَفَهانِی

 «.خاه بنفسهأمري املؤمنني املوايس أب الفضل[ بن أاس ]السالم عىل العبّ » حيث جاء:× اسالفضل العبّ وبأ

دم آالسالم عىل »سة وتبدأ بدقوله: روفة بني الشيعة بزيارة الناحية املدقدّ خرى وهي الزيارة املعـ الزيارة األ2

كرب األ ويف بعض مواضعها تذكر عيل ،×احلسني اإلمامدت عىل كّ أوهذه الزيارة  ،«صفوة اهلل من خليقته

ِغريِ » :حيث جاء ،والرضيع يِع الص  ِض اَلُم َعىَل الر  َكبرِِي، الس  اَلُم َعىَل َعلِیٍّ الْ مام اإلبناء أ اّل إحيث مل يذكر  «الس 

 . ×اسيب الفضل العبّ أبشأن  ة وهذا ال يرّض  بتعبريات عامّ اّل إ× صحاب احلسنيأومل يذكر × احلسني
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 ندوات ومؤمترات
احتاج اإلنسان إىل تالقح أفكاره مع فكان الذهن اإلنساين تّواقًا للرقي والنضوج لتأمني تكامله ملا 

لذا احتيج إىل عدقد لدقاءات أهل العلم واملعرفة لتبادل  ؛وما يمكن له أن يعطييصبو إليه اآلخرين ليدقف عىل ما 

 .فيام بينهم ار والنتاجات واالحتياجاتاألفك

ر مواك بة ساع والتطّو ومن هذا املنطلق تبلورت فكرة عدقد الندوات واملؤمترات العلمية وأخذت باالتّ 

 ف إىل علوم جديدة.لتعّر لم العلم وحاجة الناس تدقدّ 

ة والتي حلسينيّ ة بالدقضية االعلمية اخلاّص ؤمترات املندوات والوقد أخذت وحدة الرصد عىل عاتدقها رصد 

 تعدقد يف أروقة العلم واملعرفة.


ّ
 
ّداردّراّانيعيشّيانونكّنقطهّبهّشدنّليتبدّتيظرفّنيربعل:ّأاألو

 http://www.irna.ir یاسالم یمجهور یزارگخرب 

 (ىل نقطة حمورية للشيعةإل ن تتحوّ أيمكن  األربعنيمناسبة  )

: ندقطة حمورية لظهور رصاع النور مع الظلامت قائالً عاشوراء  نّ أسالمية كاديمية العلوم اإلأاعترب رئيس 

 يشء.  ة فدقد كفر بكّل اإلماميشء ومن مل يؤمن ب فسيؤمن بكّل  ةاإلماممن بآمن 

ه قال يف نّ أمري باقري  السّيد فادت الوكالة عنأو

)نظام  اجللسة الثالثة من سلسلة جلسات حتت عنوان

 ^هل البيتأ نّ إيف احلركة نحو املجتمع املثايل(:  األربعني

رخيية والزيارة هي اام جعلوا الزيارة ألجل هدايتنا التنّ إ

 ب مجيع العامل. الطريق لتدقرّ 

: الزيارة هي عهد بني طرفني وهي يف الواقع ضافأو

 هووداعي اهلل  اإلمام نّ إاه وادي التوحيد، فحركة باجّت 

 . حلّج فضل طرق العبادة وقد قرن ثواهبا باأ، والزيارة من يضاً أيدعونا 

ام حتصل من وراء نّ إهلية لطاف اإلهلية تشمل الزائر عند زيارته ولكن هذه األلطاف اإلاأل ّن أ :دكّ أو

ىل اهلل تعاىل واهلرب من النفس والطواغيت، والزيارة حركة نحو إ، فالزيارة يف احلدقيدقة هجرة ×اإلمامحجاب 

رخيي اولياء الطاغوت والنظام التأل من الرشك ووهي انفصا× اإلمام هذه احلركة بوادي والية اهلل تعاىل مترّ 

 الوثني. 
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من  نّ أطريق معرفة اهلل هو هذا الطريق و نّ أو اإلمام الرصاط املستدقيم هو رصاط نّ أن يعلم أ: جيب وقال

ون. والذين يذهبون هبذا هؤالء مغضوب عليهم وضالّ  ّن أغري اهلل تعاىل فيعلم من ذلك  وسبيالً  ذ طريدقاً اخّت 

 ×.اإلمامزيارة فهم يف احلدقيدقة جمتمعون حول النحو لل

بحركته قد كشف عن × احلسني اإلمام نّ أ هاً هي تكميل لعاشوراء منوّ  األربعنيزيارة  نّ أ ر:شاأو

قد × احلسني اإلمام نّ أىل التوحيد وإة ّم رجع األأه نّ أة هو مّ صالح الذي قام به يف األاإل نّ أحجاب السدقيفة، و

 ق حجاب السدقيفة. للسدقيفة ومزّ رخيية اوقف احلركة التأ

ق الرصاع بني النور عاشوراء هي ندقطة حمورية لتحدقّ  أنّ  :سالميةكاديمية العلوم اإلأرئيس  عترباو

 ه مل يؤمن بكّل نّ أفك اإلماميشء ومن مل يؤمن ب من بكّل آفدقد  اإلماممن بآ: من احلجاب قائالً  والظلامت لرفع هذا

عىل ذلك، فهذه الدقدرة ر رضب قضية ما فمن الالزم وجود الدقدرة دقرّ ذا كان من املإح سامحته: يشء، ورّص 

يمكن  األربعنيزيارة  ّن أمدينة قم املدقّدسة لدهيا االستعداد لتحدقيق هداية البرش يف املستدقبل، و نّ أ :يأتكوينّية، 

احل خمتلفة وجيب رخيية تظهر يف مراهذه الدقدرات الت نّ أىل إىل ندقطة حمورية، ولكن جيب االلتفات إل ن تتحوّ أ

 رخيية. ان تصل مرحلتها التأ

 

ّشرّشدمنتّالمياّدرّيهنرّ،يادبّييعاشوراّشيهماّنيخنستّفراخوانّ:الثاني
 http://hawzahnews.com هحوز یرسم یزارگخرب 

  (يالمإ يف مدينة يالفنّ و دبألا احلسيني لمؤمترلوىل ألعالن عن الدعوة اإلا )

 يديب وفنّ أل مؤمتر حسيني يالم عن صدور دعوة إلقامة أّو إة ي ملدينخرب مدير الدقسم الفنّ أ

كيلية املشاركة يف هل املرسح والفنون التشأاب وعىل الراغبني من الشعراء والكتّ  :د عيل قاسميقال حممّ 

نجازاهتم بام يرتبط بموضوع ثورة إ رسالإهذا املؤمتر و

 ×. د الشهداءهضة احلسينية وسرية سّي عاشوراء والنّ 

ل شهر )آذر( وّ أقامة هذا املؤمتر يف إستكون  :وذكر

رسال إعىل الراغبني و السنة اإليرانيةالشهر التاسع من 

بان الشهر الثامن من آ 2مانة هذا املؤمتر لغاية أىل إنجازاهتم إ

 السنة اإليرانية.

هر ظُ ؤمتر الذي يدور حول موضوع )هذا امل ّن أ :دوأكّ 

سالمي ، وجملس التبليغ رشاد اإليئة العزاء )معراج( التابعة للثدقافة واإلقامته بالتعاون مع هإ( سيتم اجلامل

  .مة التبليغسالمي، وهكذا منظّ اإل

شارع باسداران،  رأس ،&مام مخينيإيالم ـ شارع إثارهم عىل العنوان التايل: آرسال إويمكن للراغبني 
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  18344441471الرقم تصال عىل و االأ، يالمإسالمي يف مدينة مة التبليغ اإلمنظّ  ي يفدقسم الفنال

 

ّتأريخيفّحركةّالّ×احلسنيّاإلمامّموقع:ّالثالث
 

 ة )وحدة الندوات واملؤمترات(هضة احلسينّي مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية يف النّ 

ة املدقّدسة وذلك تابعة لنبياء السة وارث األملؤّس  ةت الندوة العلمية احلادية عرشيمقأ لعتبة احلسينّي

يران والدول العربية يف قم إرين من حضور العلامء واملفكّ ب

 املدقّدسة. 

يف × احلسني اإلمام وكان موضوع الندوة )موقع

 حركة التأريخ(. 

 كلمة يف الندوة:البدري  يد سامالسيّ  وألدقى

من بني × احلسني اإلمامدور  حول دراسة موقدّ 

ة كثري اتهناك رواي: قائاًل  ^نبياء السابدقنيالرسل واأل

ث داحواقعة كربالء واألب العهم عىل اطّ  ^براهيم وعيسى وموسىإنبياء كالنبي آدم ونوح واأل نّ أعىل  تدّل 

 . املستدقبلية

 اإلمام رضية املناسبة لظهوردون األيمهّ  |كرمنا األى نبّي حتّ × دمآمن  ^نبياءاأل نّ أضاف: أو

 . وثورته #املهدي

 نبياءوهو خالصة نشاطات وجهود األ ^،نبياءتعكس األهو مرآة كاملة × احلسني اإلمام ّن أ: دكّ أو

 .السابدقني عليه ^ئمةواأل

 اإلمام سالم. ومن مجلة تبعات ثورةس جذور اإلمنعت عن تيبّ × احلسني اإلمام ثورة نّ أ: وتابع

 يف العراق. األربعنييف مراسيم زيارة  ^هل البيتني ألحضور املوالني واملحبّ × احلسني

 

ّّثالثالنسويّالّاملؤمتر:ّّالرابع

ة املدقّدسة  http://www.imamhussain.org موقع العتبة احلسينّي

سة املؤمتر احلسيني النسوي الثالث حتت سيعدقد يف بداية شهر صفر اخلري الدقادم يف العتبة العلوية املدقدّ 

 .(دولة احلّق إىل  منة من ثورة احلّق )دور املؤشعار: 

سة عن وية لدقسم الشؤون النسوية يف العتبة العلوية املدقدّ وقد أعلنت شعبة الدراسات والبحوث النس

صية رها للراغبني باملشاركة يف اجللسات البحثية التخّص طالقها لتفاصيل الدعوات والرشوط الواجبة توفّ إ
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 .للمؤمتر

 نّ إاسة مهدي شبع( مسؤولة الشعبة: ميّ ) وقالت

 :املؤمتر سيعدقد يف بداية شهر صفر اخلري الدقادم حتت شعار

اهلدف  نّ أنة مبّي ، (دولة احلقّ إىل  )دور املؤمنة من ثورة احلقّ 

يامن بالدور البطويل الذي مارسته املرأة يف قامته هو اإلإمن 

ةهضة إنجاح النّ  وتثمينًا جلهودها يف اإلعداد  ،اخلالدة احلسينّي

 ن حمورين:املؤمتر سيتضمّ  ّن أمشرية ، هضة املهدويةللنّ 

 ة نقاط:وفيه عّد ، املسؤولية الرتبوية يف عرص الغيبة: املرأة ولاألوّ املحور 

ةهضة شباع العاطفي بني السلب واإلجياب ودوره يف النّ .اإل6  املهدوية. احلسينّي

 .العامل البيئي وتأثريه يف إعداد الفرد احلسيني املهدوي.2

 .العامل الوراثي ودوره يف إعداد الفرد احلسيني املهدوي.4

 ؟وفياء لدولة احلقّ .كيف تصنعني جنودًا أ3

 .دور املرأة اجلهادي يف التمهيد للظهور عىل الصعيدين العائيل والعسكري.5

 الغزو الفكري. .املرأة املهدوية وحتصينها للمجتمع ضدّ 1

 ..الدور التوعوي للمرأة رضورة للنهوض بدولة احلقّ 7

 . لتأسيس دولة احلقّ األوىل.الزوجة الصاحلة اللبنة 8

 رة والرتبية املوعودة..املرأة املنتظ9

 املرأة يف املجتمع املنتظر. مسؤولية .61

 :ة نقاطوفيه عّد ، هيا لتأزمات والعوائقة وحتّد املهدويّ  احلسينيّةاملحور الثاين: املرأة 

 .سلمني ودورها يف التمهيد للظهور.حدقوق املرأة بني رؤية اإلسالم وواقع امل6

 هضة املهدوية.والنّ  سينّيةاحلساليب العلامنيني يف تغريب املرأة أ.2

 ..عمل املرأة بني املرشوع واملمنوع وسيلة لتأسيس دولة احلقّ 4

 يات.والعلامين يف مواجهة التحدّ  اإلسالمي.شخصية املرأة يف املنظور 3

 اها املرأة املهدوية.قات تتحدّ غراء معوّ .اإلغواء واإل5

 هضة املهدوية.ية املرأة بني السلب واإلجياب وتأثريها عىل النّ .حرّ 1

 واملهدوية. احلسينّيةة الشخصية يف احلدقبتني .املرأة بني احلياء وقوّ 7

 سباب وحلول(.أ) عوائق يف طريق دولة احلقّ ، .استضعاف املرأة8

 هضة املهدوية )الدوافع واحللول(..العنف األرسي ودوره يف تأخري النّ 9
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 .ر والتغرير يف عرص الغيبة الكربى.املرأة بني التحري61

 مدقاومتها(.ـ  وسائلهاـ  .املؤامرة عىل املرأة املسلمة واملهدوية )تارخيها66

 .#اها لنلتحق بركب املهديزمات ونتحدّ .كيف نواجه األ62

 :رشوط املشاركة يف املؤمتر

 وغري منشورة مسبدقًا.، أن تكون الورقة البحثية مبتكرةـ  6

 .(A3صفحة )  65أن تكون الورقة البحثية يف ـ  2

 يف اهلامش.63و، يف املتن61حجم ، simplified Arabic( بخط ووردر بربنامج )أن حيرّ  ـ 4

 .متسلسالً  آلياً  مرقمة ترقيامً ، أن تكتب اهلوامش يف أسفل الصفحةـ  3

مع مراعاة بدقية ضوابط ، بة أبجديًا ومرتّ ، واملراجع يف هناية الورقة البحثية، أن توضع قائمة املصادرـ  5

 البحث العلمي.

 أن تعالج الورقة البحثية أحد حماور املؤمتر بصورة دقيدقة.ـ  1

وإطاره ، ن أمهية املوضوعيتضمّ ، مةكل( 511ـ  311ص للورقة البحثية يف حدود )كتابة ملخّ ـ  7

 عة.ونتائجه املتوقّ ، وعنارصه، النظري

كة ترفق مع ملخّ ـ  8 تدوين املعلومات مع رضورة ، ص الورقة البحثيةكتابة السرية الذاتية للمشار 

)العمل ، )عنوان البحث(، ص العام والدقيق()التخّص ، )التحصيل الدرايس(، التالية:)االسم الثالثي(

 د من كتابة رقم اهلاتف للتواصل مع الباحثات.التأكّ ، )رقم اهلاتف(، )املحافظة(، احلايل(

البحوث والدراسات النسوية  لكرتوين لشعبةص عرب الربيد اإلأن ترسل الورقة البحثية مع امللخّ ـ  9

derasat.niswiyah@gmail.com التايل:

علاًم  ،دوال جيوز تأخريها عن املوعد املحدّ ، ةذي احلجّ  7( املصادف 26/9/2165ن ترسل قبل ) أعىل 

 الورقة البحثية غري قابلة لإلرجاع. نّ أ

 ورقة بحثية ال تلتزم برشوط املشاركة. كّل تدقىص ـ  61

قامة للباحثات املشاركات يف يوم سة بتغطية نفدقات السفر واإلرة العتبة العلوية املدقدّ ل إداتتكفّ ـ  66

 املؤمتر من خارج حمافظة النجف.

ت رمزية فخرية وتنفرد العتبة العلوية بحدقوق آها اللجنة بمكافحتظى مجيع املشاركات التي تدقرّ ـ  62

 نرشها.

 سة.ة يوم واحد يف العتبة العلوية املدقدّ ُيعدقد املؤمتر يف بداية شهر صفر اخلري لفرتـ  64
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 احلسينّية بخباراأل

ّ
 
ّل:ّاألو

 
ةّاملقد

 
ّسةّالعتبةّاحلسيني

http://www.imamhussain.org 

 سة صحن العقيلة زينب يف كربالء املقّد  ـ  1

 ÷زينب سة ببناء صحن العدقيلةاملدقدّ  احلسينّيةة للعتبة مبارشة األمانة العامّ  ^بيتالأهل و ُب حمبّ يرتقّ 

ة واملسامهة سة إلقامة الطدقوس الدينيّ سًا يستدقبل زائري مدينة كربالء املدقدّ ل أن يكون رصحًا مدقدّ الذي من املؤمّ 

 بتدقديم اخلدمات هلم.

يف كربالء  ‘إنشاء صحن العدقيلة زينب املدقّدسة احلسينّيةة يف العتبة ة والفنيّ تواصل الكوادر اهلندسيّ 

ة املعروفة ة اخلرييّ ة اإليرانيّ سة الكوثر اهلندسيّ سة مع مؤّس ة للعتبة املدقدّ حيث تعاقدت األمانة العاّم ، سةاملدقدّ 

الذي  ÷نجاز تصاميم مرشوع توسعة صحن العدقيلة زينبإعىل ، ةالعامرة اإلسالميّ  صة يف فنّ واملتخّص 

 اثنان منها حتت األرض واثنان فوقها.، م احلسيني وحيتوي عىل أربعة طوابقل الزينبي واملخيّ سيضم مدقام الت

عامل وقد بارشت بتنفيذ األ

ة من حفر وفحص الرتبة نشائيّ اإل

 ع األفكار للتصميم اهلنديس بناءً بوض

ة التي اقرتحتها بات الوظيفيّ عىل املتطلّ 

حيث كانت ، سةاملدقدّ  احلسينّيةالعتبة 

ة جمموعة من اجللسات التحضرييّ  هناك

مراعاة  وأيضاً ، ملناقشة بعض التفاصيل

 األفكار احلديثة.

 

 ةنشدته الرباعم الكشفيّ أسني الشهيد ونارص اإلسالم( شعار ح اإلمام ) سالٌم جميد للقائد ـ  2

ةالتابعة للعتبة × احلسني اإلمام افةة كّش حيت براعم مجعيّ أ يارة والصالة سة مراسيم الزاملدقدّ  احلسينّي

 

http://www.imamhussain.org/
http://www.imamhussain.org/
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 اليات برناجمها الكشفي للمخيم الصيفي هلذا العام.وذلك ضمن فعّ ، مجاعة يف الصحن احلسيني الرشيف

يوم الياته واختتم فعّ ، (21/8/2165ة قد بدأ يوم اخلميس املوافق )اليات الكشفيّ برنامج الفعّ  وكان

بمشاركة ، (24/8/2165حد )األ

وح بأعامر ترتا اً كشفيّ  اً ( عنرص451)

من ثالث حمافظات ، سنة 61ـ  63بني 

كربالء  –بابل  –ة )الدقادسيّ  ة هنّ عراقيّ 

، عةنت برامج متنوّ ضّم وت، سة(املدقدّ 

ة ة والدينيّ ة والثدقافيّ منها: التعليميّ 

 ة. ة واألخالقيّ والرتبويّ 

 

 سةيف كربالء املقّد  احلسينيّةة ة من منشدين ورواديد للقضيّ بيّ ابتوظيف الطاقات الش ـ  3

ة  اخلاّص األوىلسة الدورة املدقدّ  احلسينيّةة يف العتبة قامت شعبة الصوت احلسيني لدقسم النشاطات العامّ أ

وذلك  ؛بالرواديد واملنشدين احلسينيني

 احلسينّيةة لتوظيف طاقتهم للدقضيّ 

عام وبعموم املحافظات  كّل بش

 ة.العراقيّ 

 كاديمياً أ نت برناجماً وتضمّ 

ة يف خدمة يّ كاديملتوظيف الدقضايا األ

زها وخروجها الصوت احلسيني ومتيّ 

من  ( مشاركاً 11) الوقت احلايل ما يزيد عىل ل يفسيكي التعليمي وقد سجّ كالالكاديمي من النمط الدقديم األ

 الشباب ومازال العدد يف تزايد.
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 ة باألطفالة اخلاّص  للنصوص املرسحيّ األوىلانطالق املسابقة  ـ  4

سة مسابدقتها املدقدّ  احلسينّيةلعتبة لة طفال التابعة لألمانة العامّ صغري لثدقافة األطلدقت شعبة احلسيني الأ

ة ملهرجان احلسيني للمشاركة يف الدورة الثانيّ  وذلك استعداداً ، املرسحي اخلاص باألطفال دبية بكتابة النّص األ

 سة.الصغري املرسحي يف كربالء املدقدّ 

مة وستمنح الشعبة جوائز قيّ 

زة والفائزة وهي عبارة يّ للنصوص املتم

ألفضل مخس  عن مخس جوائز ندقدية

مشاركتها إىل  ضافةإ، ةنصوص مرسحيّ 

ضمن عروض مهرجان احلسيني 

 الصغري الثاين ملرسح الطفل.

باملسابدقة  لية االشرتاكا آأمّ 

 أو تسليم النّص  alhussini.mgz@gmail.comلكرتوين املرسحي عىل الربيد اإل فستكون بإرسال النّص 

وآخر موعد لتسليم النصوص هو يوم  ،مدقر شعبة احلسيني الصغري لثدقافة األطفال يف شارع السدرةإىل  بارشةم

 م. 2165/ 61/ 6

 

 ضخم مرشوع خدمي أ #ةاحلّج  اإلمام سداب ـ  5

شاء سة بإناملدقدّ  احلسينّيةة للعتبة ة لألمانة العامّ ة لدقسم الشؤون اهلندسيّ ة والفنيّ تواصل الكوادر اهلندسيّ 

ذة رشكة يف اجلزء اخللفي للصحن احلسيني الرشيف بالتعاون مع اجلهة املنفّ  #ةاحلجّ  اإلمام مرشوع رسداب

ة(وذلك هبدف س اهلندسيّ درض الدقأ)

توسيع الصحن الرشيف الستيعاب 

 ة.جماميع الزائرين يف الزيارات املليونيّ 

 رية تدقدّ كلّ مساحة املرشوع ال

 ( من باب الكرامة وصوالً 2م 3111)

ويبلغ ارتفاع ، باب السدرةإىل 

ة م( بمساحة تدقريبيّ 5الرسداب )

( بعمق secant pile وهي رفع املرمر واألرضيات وصب )األوىلبدأ العمل عليها من اخلطوة ، (2م851)

ة ة وحضاريّ مهية تارخييّ أني الرشيف ملا له من يملنع اهنيار الرتبة واحلفاظ عىل البناء الدقديم للصحن احلس، م(62)
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ة حركة الزائرين يف بياتعمل عىل انسي، حيتوي املرشوع عىل سالمل كهربائية ذات منشأ كوري، ةوإسالميّ 

عىل  يضاً أوحيتوي ، ام السنةأيّ ة التي يشهدها الصحن الرشيف طيلة ة املليونيّ واملناسبات الدينيّ ات الزيار

إىل  نجاز املرشوعإقد وصلت نسبة و، نذار املبكر والصوتياتمنظومات التربيد واحلريق ومنظومات اإل

 %( من العمل املتواصل.11)

 

 جلميع حمافظات العراق احلسينيّةصدارات العتبة إلتوزيع  عمل دؤوب وعطاء مستمر ـ  6

سة منذ تأسيسها بطبع ونرش وتوزيع املدقدّ  احلسينّيةعالم العتبة إدأبت شعبة الطبع والتوزيع لدقسم 

مجيع سة عىل صدارات العتبة املدقدّ إ

حمافظات العراق لتؤمن تواصلها بني 

ل كة بشسة الدينيّ دوائر الدولة واملؤّس 

دوري عىل مدار السنة وبمختلف 

ة ة والبحثيّ ة واألدبيّ املطبوعات العلميّ 

عة ت متنوّ جماّل إىل  ضافةإة والثدقافيّ 

مة ودوريات وموسوعات وكتب قيّ 

ة الرشيدة من خالل خطب اجلمعة بالصحن لدينيّ ة اوندقل توصيات املرجعيّ ، العلامء لكبارة ضخمة دينيّ 

 بعد ندقطة من العامل.أإىل  دة وإيصاهلالغات متعدّ إىل  ترمجتها احلسيني الرشيف يتمّ 

ليكون االستالم عىل  اإلعالمصداره من قبل شعب قسم إ ما يتمّ  كّل يدقع عىل عاتق شعبة الطبع والتوزيع 

واملوافدقة  سة بعد التدقيقاملدقدّ  احلسينّيةحدى مطابع العتبة إارث طبعها يف مطبعة الو قراص ليزرية ويتمّ أ لكش

 عنواناً  (41) جانبإىل  ( نسخة61111ة )حرار بكميّ ة األسبوعي جملّ أ لكتطبع الشعبة بش، العتبة دارةإمن 

 (سلمةة قوارير( و)العائلة املة وارث( و)جملّ (و)جملّ  احلسينّيةة الروضة منها )جملّ  ،وشهري وموسمي يبني يوم

 بات.جانب العديد من الكتيّ إىل  ( العربّيةة باللغة ة وخاّص ة دواة نخبويّ و) جملّ 

فكرة الطبع والتوزيع جاءت من خالل ما ملسته الشعبة من الزائر الكريم وتفاعله ملعرفة ومتابعة  نّ إ

سايس لتوزيع كان الدافع األسة؛ فاملدقدّ  احلسينّيةة الرشيدة وتواصله املستمر مع العتبة ة الدينيّ املرجعيّ  أخبار

 وسع.أ لكصداراهتا بشإ
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 ×احلسني اإلمام ص خلدمة زائري مرقدنات لتأمانات ختّص بيكاة وات فضيّ وممّر  هبيّةمكتبات ذ ـ  7

ن املشاريع م ًا عددسة املدقدّ  احلسينّيةة التابعة لدقسم الصيانة يف العتبة عامل امليكانيكيّ نجزت شعبة األأ

يف الصحن  ةنجازات املهمّ واإل

احلسيني الرشيف والتي تصب يف 

× احلسني اإلمام خدمة زائري مرقد

من بينها تصميم وتصنيع قواطع 

املكتبات الذهبية لغرض تنصيبها يف 

 اً عدد الصحن احلسيني الرشيف لتضمّ 

ن الكريم( وكتب آمن كتب )الدقر اً كبري

ة للصحن بواب اخلارجيّ ة( لتوزيعها عىل األحواض مجيلة جلمع )تربة الصالأجانب احتوائها عىل إىل  الزيارة

 احلسيني الرشيف.

نة من مادة )سنس ستيل( وبديكورات مجيلة لنصبها داخل رات املكوّ و قامت كذلك بتنصيب املحجّ 

كذلك بنصب جمموعة من  قامت الشعبة، ة دخول وخروج الزائرينبيّ ااحلرم الرشيف هبدف تسهيل انسي

( بوابة صغرية 41) م( تضمّ 2،5هلذا الغرض وبدقياس ) يصاً والتي صنعت خّص ة باألمانات نات اخلاّص بياالك

 ة.بواب اخلارجيّ وضعها خارج احلائر عند األ حتتوي عىل باب مزجج له قفل خاص تمّ 

 

 لكرتوين حسينيإتشكيل جيش إىل  الشيخ الكربالئي يدعو ـ  8

سة دعا األمني املدقدّ  احلسينّيةلتابعة للعتبة لكرتوين ااإل اإلعالمخالل استدقباله الكوادر العاملة يف شعبة 

إىل  سةاملدقدّ  احلسينّيةالعام للعتبة 

 لكرتوين هيتمّ إرضورة تشكيل جيش 

 د عليهابنرش وترويج املبادئ التي أكّ 

 كلبثورته اخلالدة بش× احلسني اإلمام

ويواجه  ،لكرتوينر اإليواكب التطوّ 

اه لكرتوين الذي تتبنّ الغزو الثدقايف اإل

 ة.ول الغربيّ الد

لكرتوين اإل رالتطوّ  نّ أ ناً مبيّ 
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اه ح كبري ملواجهة الغزو الثدقايف والفكري الذي تتبنّ ة وتسلّ مواكبة حدقيدقيّ إىل  املتسارع الذي يشهده العامل حيتاج

 ة.سالميّ ة التي تستهدف األفكار واملعتدقدات والثوابت اإلسات والدول الغربيّ املؤّس 

 

 × احلسني اإلمام  سقوف حائر مرقدنيتزي ـ  9

ة ة والفنيّ تواصل الكوادر اهلندسيّ 

عامهلا أرض الدقدس أالتابعة لرشكة 

بمرشوع احلائر احلسيني يف اجلهة 

ة من ة من املرقد الرشيف املمتدّ اجلنوبيّ 

 اه باب الدقبلةي باجّت بالزين باب التّل 

 اإلمام سدقوف حائر مرقد نيبتزي

ة بندقوش وزخارف فنيّ  ×احلسني

صالة واحلداثة بني األمزججة مجعت 

 .واالنفراد

ة والندقوش اهلندسيّ ، ة)الندقوش النباتيّ  :ة وهيسالميّ اإل العربّيةالعمل اعتمد عىل نوعني من الندقوش  نّ أو

 .املعيني واملربع وغريها( كلة والشة واخلامسيّ كالنجمة الثامنيّ 

 

م حزان يف شهري حمّر قبال موسم األالست ( موكباً وهيئة خدمية من العراق وخارجه تستعّد  25111) ـ  11

 وصفر

بارش قسم الشعائر واهليئات 

يف العراق والعامل  احلسينّيةواملواكب 

عامل جتديد )الباجات( أ اإلسالمي

ة باهليئات واملواكب ألكثر من اخلاّص 

ة داخل وهيئة خدميّ  ( موكباً 25111)

 .العراق وخارجه
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 بانوراما بطل كربالء ـ  11

مرييكي عىل هذه اللوحة طلدقه الغرب األأ( هو االسم الذي The Battle of Karbalaبطل كربالء )

 ن يفكلمدينة برواملوجودة يف متحف 

وهي لوحة حتمل توقيع ، نيويورك

ذت بطريدقة اس املوسوي نفّ عبّ 

ن الزيت الكثيف البانوراما ذات قوام م

ة بعاد جداريّ أوقامش الكانفاس ب

 299.7 )بنيا ة ترتاوح مبانوراميّ 

ذت ورسمت سنتمرتًا( نفّ  682.9*

واخر الدقرن أحسب تدقديرات اخلرباء 

د تاريخ يران ومل حيدّ إة يف واخر حكم الدولة الدقاجاريّ أ( 6914و 6818ية الدقرن العرشين )التاسع عرش وبدا

 نجازها بالتحديد.إ

ة التي ة املظلومّي ك لشدّ وذل ؛×احلسني اإلمام ةي عىل قضّي اهتاممه يف هذا املنجز الفنّ  ان جّل ز الفنّ ركّ 

فأغلب ، ةيرانيّ املنمنامت اإل ز من فنّ اها بأسلوب اميّ يّ إ عدائه واصفاً أصحابه من أض هلا هو وعياله وتعرّ 

قىص يمينها أى من يسار اللوحة حتّ  اخلالدة بدًء  ومعركة الطّف  ×احلسني اإلمام حداث اللوحة تدور حولأ

ة واجلحيم يف اجلنّ إىل  وصوالً  معركة الطّف  كربالء ومن ثمّ إىل  بأحداث غري متسلسلة من والدته ومسريته

 قىص يمني اللوحة.أ

 

 ة القديمةم( وتنحيف أعمدة القبّ 7 – 6بارتفاع ) ×احلسني اإلمام ة جديدة ملرقدتنصيب قبّ  ـ  12

ة ّي ة والفنّ بارشت املالكات اهلندسيّ 

سة بمرشوع املدقدّ  احلسينّيةيف العتبة 

× احلسني اإلمام رقدة جديدة ملنصب قبّ 

ة وتضييق أقطار األعمدة الداخليّ 

اك املرقد الرشيف واستبدال املجاورة لشبّ 

ة ة بدعامات حديديّ سناد الدقبّ أكتاف واأل

ي نفس الغرض لتفتح مساحات تؤدّ 

، ة للطواف حول الرضيح املدقّدسإضافيّ 

 سبل الراحة للزائرين الكرام.  وذلك من أجل توفري، ةللتدقليل من حالة الزحام يف الزيارات املليونيّ 
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ّالثاني:ّ
 
ّالعتبةّالعب

 
ّسةاسيةّاملقد

 http://www.alkafeel.net 

 اسية املقّدسةة يف غاية الروعة ُتنجزها وحدة املرايا يف العتبة العبّ أعامل ونقوش فنيّ  ـ  1

ضمن أعامل التطوير والصيانة 

املستمّرة جلميع مرافق ومنشآت العتبة 

ّدسة تدقوم وحدة املرايا ة املدقاسيّ العبّ 

ة بإنجاز التابعة لدقسم الصيانة اهلندسيّ 

وذلك ، رمرايا احلرم املطهّ  مرشوع

بإزالة املرايا التالفة واستبداهلا بمرايا 

أخرى مطّعمة بألوان رائعة وندقوش 

 مجيلة.

 

 × اسالفضل العبّ  باالنتهاء من صيانة وتغليف أواوين الصحن الرشيف أل ـ  2

وتواصاًل ملشاريعها ، ُة املدقّدسةاسيّ ة التي تشهدها العتبُة العبّ عامر املتواصلة واملستمرّ ضمن محلة اإل

والذي × اسالفضل العبّ  أيبة تّم االنتهاء من ترميم وصيانة أواوين الطابق األريض لصحن ة الداخليّ العمرانيّ 

ينضوي ضمن مرشوع توسعة احلرم 

املدقّدس بتسدقيف الصحن الرشيف 

 ة له.إلهناءات الداخليّ وأحد أهّم ا

وروعي يف التصميم والبناء أن 

تكون األقواس واإلكساء عىل غرار ما 

الثاين خللق  موجود يف أواوين الطابق 

حالٍة من االنسجام املعامرّي وللحفاظ 

عىل الطابع األثرّي والرتاثّي للعتبة 

املدقّدسة لرتكيب الكايش الكربالئّي 

 دّقٍة عاليٍة ومهارٍة وخربٍة يف التنفيذ. إىل حتتاج وهو من األعامل التي 
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 × اسالفضل العبّ  أبسّت عرشة قبًّة تكتيس بالكايش الكربالئّي يف التسقيف اجلديد لصحن  ـ  3

اسية املدقّدسة املهندس ضياء جميد الصائغ عن االنتهاء أعلن رئيُس قسم املشاريع اهلندسيّ   ة يف العتبة العّب

الدقباب  ( قبًّة من61من تغليف )

 أيبة ملرشوع توسعة حرم اخلارجيّ 

بتسدقيف الصحن × اسالفضل العبّ 

( 68 )كيّل والبالغ عددها ال، الرشيف

يبلغ قطر  أربٌع منها كبرية احلجم، قّبة

وارتفاعها  أمتار(9الواحدة منها )

، أمتار( موّزعة عىل أركان الصحن5)

البنني أم  دة ستكون باسم السيّ األوىل

الفضل  أيبواحدٍة منها باسم أٍخ من إخوة  كّل والثالث األُخر ستكون ، ÷اسالعبّ الفضل  أيبوالدة 

وقد تّم االنتهاء من تغليف اثنتني من الدقباب الكبرية ، الذين اسُتشهدوا يف واقعة الطف اخلالدة× اسالعبّ 

أربع عرشة قّبة وهي  كيّل فضاًل عن الدقباب الصغرية التي يبلغ عدُدها ال، والعمل جاٍر عىل االثنتني األخريني

أمتار( من قاعدهتا  4أمتار( وارتفاعها )5منها ) كّل قطر ، ^البيتأهل املعصومني األربعة عرش من إىل  ترمز

 وقد تّم االنتهاء من تغليفها بالكامل.، ةى قّمتها اخلارجّي وحتّ 

 

  خادَم املنرب احلسيني الرادود )محزة الزغري(أبنيت ـ  4

تان للعتبتني املدقّدستني حتت شعار: )إحياء الصو  احلسينّيةت احلسيني اهلادر( أقامت األمانتان العاّم

نّي السنوّي أبية حفلها التاسيّ والعبّ 

بمناسبة ذكرى وفاة فدقيد املنرب احلسيني 

الّرادود )محزة الزغري( بحضور 

ة يف ة وأدبيّ ة وعلميّ شخصياٍت دينيّ 

مجع من الزائرين و، ةالساحة الكربالئيّ 

ملا خالج صوت املرحوم الذين طا

جوارحهم وهو يبّث احلزَن حمّبًة آلل 

  .^البيت
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ّاملراقبّالعراقيالثالث:ّموقعّ 
http://www.almuraqeb ـ   aliraqi.org 

 من هو احلسني؟

مبادرة توزيع قناين املاء ـ  يف أمريكا ×اإلمام مة تعّرف عنوهي منظّ ـ  (؟من هو احلسني)مة طلدقت منظّ أ

والية كنتاكي  يف( لويفل) مدينةيف 

 اإلمام بمناسبة والدة ،ةاألمريكيّ 

. وحتتوي هذه الدقناين عىل ×الرضا

توضيح خمترص يعّرف املواطنني 

 . وتمّ ×احلسني اإلمامالغربيني ب

ئة عبوة من قناين توزيع أكثر من ثالثم

 ل(لويف) ة يف وسط مدينةاملاء عىل املارّ 

عطاء إمة بة. كام قامت املنظّ األمريكيّ 

( ملن يريد التعّرف أكثر عن who is Hussain ؟نشئ حتت اسم )من هو احلسنيأوقع اخلاص هبا الذي امل

 الظلم. ة والصرب واجلهاد ضدّ إمام التضحيّ  ×احلسني اإلمام ةقضيّ 

 

ّّاملوقعّرساّنيوزالرابع:ّ
http://www.rasanews.ir 

 وي عاشوراءة تسدل الستار عن شعار مرشوعها السناإلسالميّ التوعية ة مجعيّ 

للعام اخلامس عرش عىل ( عاشوراء البحرين) ة شعار مرشوعها السنويأطلدقت مجعية التوعية اإلسالميّ  

عاشوراء )التوايل حتت عنوان 

 .(للوحدة، لإلصالح، لإلسالم

عاشوراء ) ن مرشوعويتضمّ  

البحرين حزمة من اإلصدارات (

عة يف ات واألنشطة املتنوّ والفعاليّ 

ة ة والثدقافيّ يّ املجاالت الروح

ة ّي ة والفنّ يّ اإلعالمة وواالجتامعيّ 

طيلة شهري  عىل فرتة متتدّ ، ةوامليدانيّ 
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 م وصفر.حمرّ 

وإيصال ، ل يف املنرب واملوكبودعم اإلحياء األسايس املتمثّ  ،ويأيت ذلك بغرض اإلثراء الثدقايف للموسم 

يف  احلسينّيةواإلسهام يف توثيق احلالة ، العاملإىل  ة بمختلف األساليباإلنسانيّ × احلسني اإلمام رسالة

  البحرين.

 

ّ:ّموقعّاإلعالمّالدويلاخلامس
WWW.imhushain.com 

 ةيف اجلامعات واملعاهد العراقيّ  ×احلسني اإلمام ملرشوع رفع راية مركز رعاية الشباب يستعّد  

أقام مركز رعاية الشباب 

سة دقدّ امل احلسينّيةالتابع للعتبة 

رفع ت عنوان: )مرشوعه السنوي حت

م ( يف شهر حمرّ ×احلسني اإلمام راية

احلرام عىل مباين اجلامعات واملعاهد 

 .ةالعراقيّ 

 

ّموقعّكربّوبالّ:السادس
 http://karbobala.com 

 اهبام از ایدر هاله× سنوشت فيلمی ديگر با موضوع امام حسني ـ  1

  (×احلسني اإلمام املصري املجهول لفلم آخر موضوعه ) 

اهلل(  نجاز فلم )ثارإف قّ تو

الذي قد بدأ ، خراج جمتبى فراوردهإ

ة وكان من نتاجه من السنة املاضيّ إ

ف توقّ و ش،95ه سنة بثّ  ن يتمّ أر املدقرّ 

التشاور  وقد تمّ  ،بسبب التدهور املايل

ة كلف لعالج املشسباب التوقّ أبشأن 

 نتاج.ناف اإلئواست
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 ّن أو، ة نحو صحراء كربالءمن مكّ × عبد اهلل احلسني أيبة ر حركة قافلو فلم )ثار اهلل( هو مدقطع يصوّ 

 يران. إيف املناطق املختلفة من  تصوير هذا الفلم السينامئي يتمّ 

 

 گالری عكسی از كارگاه ساخت رضيح در كربال ـ  2

 (معرض صور لورشة صناعة الَضيح يف كربالء)

نشاء ورشة عمل يف مدينة إ تمّ 

الفضل  يبأملرقد  نتاج قطعكربالء إل

ويدقوم املحرتفون  ،×اسالعبّ 

ون يف تلك الورشة برتكيب هذه العراقي

الدقطع كي يكتمل الرضيح اجلديد 

هتيئة تدقرير  وقد تمّ ، دقيق ومجيل كلبش

 .تصويري عن ذلك

 

 رات جديِد صدور رواديد برای زائران در ايام اربعنيمقرّ  ـ  3

 (األربعنيم صدار التأشريات يف أياإالقرارات اجلديدة بشأن  )

يراين والزيارة اإل عند لدقائه مع رئيس منظمة احلّج  )راجح املوسوي( يرانإعلن السفري العراقي يف أ

وحدي( عن املصادقة عىل أ)سعيد 

صدار إة بشأن الدقرارات اجلديد

ام يّ أ× ار احلسنيالتأشريات لزوّ 

 .عالن عنها قريباً وسيتم اإل األربعني

تبادل  هلذا التدقرير قد تمّ  ووفدقاً 

ار دقاء بشأن قضايا زوّ لاآلراء يف هذا ال

، ق بالتأشرياتفيام يتعلّ  األربعني

ار العراقيني وتدقديم اخلدمات للزوّ 

 يران. إإىل  الذين يسافرون
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 نگارش مقتلی منظوم از عاشورا ـ  4

 (عاشوراء منظوم من تأليف مقتل) 

دعية املنتخبة من )مفاتيح اجلنان( عىل ل األة حتوياالنتهاء من عمليّ  ميد جمد: بعدأن آمرتجم الدقرقال 

وستطبع ، ةات شعر منذ مدّ أبي كلش

ة حتويل بعمليّ  ندقوم حالياً ، وتنرش قريباً 

ساس أالشعر عىل إىل  مدقاتل عاشوراء

خمنف  أيباملدقاتل املشهورة كمدقتل 

ا تعطينا رؤية ألهّن  ؛ومدقتل اللهوف

ن أويمكن  ،كاملة عن وقائع عاشوراء

ق لة فيام يتعلّ ات مفّص تعطينا معلوم

وذكر ، ة العظيمةسالميّ هبذه الواقعة اإل

 قامة اللطم والعزاء. إة الشعر ستنفع وتساعد يف كيفيّ  من اتأبيإىل  عملية حتويل املدقاتل نّ أ

الف بيت من آ 3إىل  4ن حتتوي تلك املدقاتل التي سيتم نظمها عىل ما يدقرب من أع ه من املتوّق نّ أإىل  شارأو

 الشعر.

 

ّموقعّمشرقّ:لسابعا
 http://www.mashreghnews.ir 

 شودمی آماده عراق در اربعني روی پياده مراسم در اجرا برای شيدايی( )فصل ـ  1 

 األربعني يف العراق(راسيم مل موسم الشوق() ض املرسحيالعر )يتّم هتيئة 

 األربعنيزيارة ل مليشلعرضه يف مناسبة اعداد العرض املرسحي موسم الشوق )فصل شيدايي( إ تمّ 

يف  العظيمة والذي قد تّم إجراؤه

ّية يف السنة املاضية حتت األربعينالزيارة 

 )النجم الثاقب( يف موكب عنوان

 يف الطريق ما بني ×الرضا اإلمام

رشف وكربالء املدقّدسة، وقد النجف األ

ار أيب عبد حاز عىل ترحيب من قبل زوّ 

 ضهفاق عىل عروتّم االتّ  ×اهلل احلسني

 هلذا العام. األربعنييف زيارة 
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دة حراق باب السيّ إ، |كرم، بعثة النبي األ×، نجاة نوح×دمآقسام التالية: هبوط تتناول املرسحية األ

ىل خراسان وبيان حديث إ ×الرضا اإلمام ، وفود×احلسني اإلمام ، واقعة كربالء وشهادة÷الزهراء

 .#ةاحلّج  اإلمام سة، ظهورالدفاعية املدقدّ  سالمية، احلربسلسلة الذهب، انتصار الثورة اإل

 

 ×حسني امام حرم درهای پشت خاتم كتيبه 31 ساخت امتام ـ 2

 (×احلسني اإلمام بواب رضيحأ خلف قطعة منقوشة 31تّم صناعة ) 

 صناعة ثالثني قطعة مندقوشة تمّ 

 اإلمام لتوضع عىل أبواب رضيح

باهتامم من أهل احلرفة يف  ×احلسني

 .مدينة فارس

عامر العتبات إوقال رئيس هيئة 

بواب أ ّن إاملدقّدسة يف مدينة فارس: 

 اّل من الذهب إ ×احلسني اإلمام حرم

خلف األبواب هي من الدقطع  نّ أ

 651ىل ما يدقرب من إترجع املندقوشة و

 سنة. 

عامل هذه األ ّن إ: صناعتها من قبل احلرفيني يف مدينة شرياز قائاًل  الدقطع املندقوشة الدقديمة قد تمّ  نّ أوذكر 

انون من مدينة شرياز بصناعة سنة قام احلرفيون والفنّ 651صبحت بالية مستهلكة وبعد ميض أاحلرفّية اليدوّية 

 بواب بعد مراسيم عرضها.جل نصبها عىل األنفس تلك الدقطع املندقوشة وعىل نفس الطريدقة، وسيتم ندقلها أل

 
 رد؟ندا ایبرنامه اربعني روی پياده برای دولت آيا ـ 3

  ؟(األربعنيالتدابري ملناسبة زيارة  ]اإليرانية[ ذت احلكومةهل اخّت )

 د اخلامنئيالسيّ  همجلة ما قالمن 

يف السنة املاضية  األربعنيبشأن زيارة 

التدابري ملناسبة  ذت احلكومة:هل اخّت 

 ؟ األربعنيزيارة 

ى أدّ ية الزيارة حيث أمهّ  بنّي:وقد 

ىل ردود فعل امن يرصد إصداها 

مها سالمية حيث عظّ ملسائل اإلا

كرب اجتامع أكرمها وجعلها يف عداد أو
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 يف العامل.

جياد النظم بني م للمسؤولني إلار، وانتدقد التخطيط غري املنظّ عىل رضورة تدقديم اخلدمات للزّو  :ّكدأو 

 .بشكل جاد يف هذه السنة األربعنيبزيارة  حيث مل هتتم احلكومة ،ارالزوّ 

 

 حسينی دراربعني مجكران جدمس موكب برپايی ـ 4

 مسجد مجكران يف زيارة األربعني( إقامة موكب) 

 يف العراق. األربعنيموكب مسجد مجكران لتدقديم اخلدمات يف مسرية زيارة سيدقام 

نباء املرشق: نظرًا أفادت وكالة أ

ز التي مهية واملكانة والدور املميّ لأل

ى به املسرية املليونّية والعاملية وهي ظحت

 العراق يستعدّ يف  األربعنيرة زيا

حد س باعتباره أمسجد مجكران املدقدّ 

ة الدقواعد املهدوية العاملية املهمّ 

للمشاركة يف هذه املسرية العظيمة 

 .×اق احلسنيلعّش 

  

ّ)موقعّاحلوزةّالرمسيّلألنباء(هحوزّرمسيّزاريگّموقعّخربّ:الثامن
http://hawzahnews.com  

 شد اعالم ايالم اربعني مراسم ستاد حوزوی های برنامه ـ  1

 (يف مدينة إيالم األربعنياإلعالن عن الربامج احلوزوّية هليئة مراسيم ) 

يالم عىل رضورة االستفادة من استعدادت ملدينة إ األربعنية مراسيم يئتّم التأكيد يف جلسة جلنة الثدقافة هل

احلوزة العلمية ورجال الدين، نظراً 

العظيمة زيارة لدقرب املناسبة احلزينة و

يب عبد اهلل ألسّيد الشهداء  األربعني

 .×احلسني

جهزة تعيني وظائف األ وتمّ 

 ة وبراجمها، وهي كالتايل: ة املعنيّ الثدقافيّ 



 هـ6341ر ذي الدقعدة ـ شه  .........................................................................................................  91

 .يف املواقف املجانية ـ تواجد رجال الدين الدقادرين عىل التبليغ6

املدن التالية: رسابلة، ايوان، دره ب الزائرين يف املدارس العلمية يف ة السكن لرجال الدين والطاّل ـ هتيئ2

 ... و ن، وهتيئة ساحة وقوف للسياراتهلم مثل استدقبال الزائري مهران، دهلران، وتدقديم اخلدمات شهر،

 حكام الرشعية من قبل رجال الدين. بيان األدقة بالصالة وجوبة، املتعلّ واأل سئلةلأل ـ إنشاء مواقف4

 سة. دقدّ بات للتعريف بالعتبات املنشاء كتيّ إـ 3

 ردة بشأن فضل الزيارة.احاديث الوداب الزيارة واألعىل آ يـ هتيئة ونصب الالفتات التي حتتو5

 

 شعرعاشورايی سودن برای الزم عنرص چهار ـ  2

 (ة إلنشاد الشعر احلسينيأربع عنارص مهمّ ) 

د رشيف حسيني كوهستاين يف ندوة  دأكّ  بحضور الشيخ والتي عدقدت ـ شعراء يف يزد الالسّيد حمّم

معتمد ويل الفدقيه يف هذه نارصي 

عىل رضورة مطالعة الكتب ـ  املدينة

شأن عاشوراء من الدينية والتحليالت ب

: جيب تبيني واقعة قبل الشعراء قائالً 

 عاشوراء بشكل جامع وصحيح. 

وذكر املدير العام للتبليغ 

حتليل حياة  نّ أ :سالمي يف مدينة يزداإل

ريب له تأثري  ال ^ئمة املعصومنياأل

توضيح ا نالكفر يف الزمن احلارض فيجب عليو هل احلقّ دًا عىل أف جيّ ردنا التعّر : إذا أكبري يف حياة الناس قائالً 

 . ^هل البيتسرية أ

،  أربعة عنارص: الثوريه يوجد يف واقعة عاشوراء نّ أيضًا: أوذكر السّيد حمّمد رشيف حسيني كوهستاين 

نشاد شعر إن من ى يتمكّ ربعة حتّ ن يضّمن شعره هبذه العنارص األأشاعر جيب  زاء، فكّل ع، ال ، املعريف الرسايلّ 

 جامع وخال من الندقص والضعف. 

ز قامة املآتم ومراسيم العزاء مضيفًا: املسألة الوحيدة التي متيّ إىل أمهية الشعر وتأثريه يف إ شارأو

املناقب  :نيمرين عامّ ألذي يمكن حتديده بشعار هي عبارة عن موضوع الشعر االشعرالديني عن بدقية األ

 والرثاء. 
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