








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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َ
عط

ُ
بالبحث والتنقيب، أو التي لم ت

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

ً
  طباعتها ونشرها.ومتابعتها علمّيا

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

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

قيقّية(. وكذا العمل جاٍر في هذا القسم على متابعة املخطوطات تحت عنوان: )املوسوعة الحسينّية التح

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

ليها ع الالزمةتحقيقها خارج املؤسسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها وإدخال التعديالت 

 وتأييد صالحيتها للنشر من قبل اللجنة العلمية في املؤسسة.

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

ّ
وهي مجل

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

 اعية، والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.واالجتم

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

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

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

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

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



 

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

بة حسب حروف األلف 
ّ
مور، مرت

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

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

سلوٍب سلس.
ُ
 بلغٍة عصرية وأ

ٌ
 العلمّية، ومكتوبة

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

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

ب الدراسات العليا.م
ّ

 وضوعات حسينّية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طال

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

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

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

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

ً
را
ّ
بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤث

 لمية بمختلف املعلومات.بقية املؤّسسات واملراكز الع

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

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

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

 الحسيني املطبوع.

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

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

نية بشكل مناهج ويحتوي على لجنة علمية فنية تقوم بعرض القضية الحسي قسم املناهج الدراسية: - 12

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

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 املستويات واألعمار؛ لئال يبقى بعيدا

 يعمل على استقطاب الكوادر العلمية النسوية، وتأهيلها  القسم النسوي: - 13
ً
 وفنيا

ً
 علميا

ً
ويتضمن كادرا

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

 إن شاء هللا تعالى.
ً
خرى سيتّم العمل عليها قريبا

ُ
 وهناك مشاريع أ

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

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

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

 .الحسينية القضية حول  -فضائية  وقنوات مكتوبة ونتاجات إلكترونية مواقع من  -املعرفة 

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

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

 



 :مستويين على هذا القسم يكون  في العمل إنَّ 

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

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

 .والفرعية األصلية املوضوعات حسب املعلومة

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

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

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

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

ظر عن مضمون املعلومة املرصودة وإيجابي -بمختلف أبعادها  في مقطع زمني محدود،  -تها أو سلبيتها بقطع النَّ

بت املعلومات في أبواب التقرير حسب الترتيب األلف ِ
ّ
 بائي. وقد ُرت

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

مها للباحثين في حال طلبها.  أرشيف القسم، نقّدِ

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

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

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

 
ُ
خرى في قسم الترجمة في مؤسسة وارث األنبياء للدراسات وقد أنجزت ترجمة املوارد املرصودة بلغات أ

 التخصصية في النهضة الحسينية.

 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

 الشيخ ماهر الحكاك •

 السيد ضياء الشوكي •

 الشيخ كاظم السليماوي  •

 السيد حيدر الحكيم •

  السيد محمد صادق القبانجي •

 :أعضاء قسم الترجمة

 د. الشيخ محمد الحلفي •

 د. الشيخ حبيب الساعدي  •

 اإلخراج الفني: قسم الرصد واإلحصاء

 



 



 



 



 

 مقدسة، ومشاعر نبيلة، وتربية للروح والقلب، والنفس والضمير، فعلمنا 
ً
إن يوم عاشوراء حمل إلينا أحزانا

 ُيتبع فيه آل هللا
ً
 ومشاهد وفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير، فأخرجت وما ، أن للحق مسارا

ً
زالت صورا

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

 .متعددة، مادتها األولى القضية الحسينية

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

1 
 

 كربالء تراث 

 طعمة آل هادي سلمان 

 العربية 

 طهران -مشعر  

: تاريخ الكتاب
ً
كربالء وتاريخ  يتناول كربالء من الناحية التراثية والتاريخية، فتناول الكاتب مثال

، هافي التاريخية اآلثار كربالء، وتناول  تاريخ في الهامة واألحداث الحسينية، والوقائع الروضة

 في لبنان، وهذه طبعة فيها العلمية الحركةوتاريخ 
ً
. جدير بالذكر أن الكتاب مطبوع سابقا

 جديدة في إيران.

2 
 

الم(ثورة اإلمام الحسين    من املهد إلى الشهادة )عليه السَّ

 غياث عبد الحسين املوسوي  

 العربية 

 قم -آيت حيات  

الم(الكتاب دراسة لثورة اإلمام الحسين   وامتدادها لإلمام املهدي  ،في الحاضر واملستقبل )عليه السَّ

ل هللا تعالى فرجه(  ، والكتاب يقع في جزأين.)عجَّ
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3 
 

الم(حياة اإلمام الحسين    منذ والدته )عليه السَّ

 السيد هاشم رسولي محالتي 

 العربية 

 دار النشر والثقافة اإلسالمية 

الم( الحسين اإلمام ثورة ،يزيد حكومةتناول الكاتب املوضوعات التالية:    من وأسبابها )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام علم، روائي تحقيقي بحث خالل  بتناول  أصحابه، وشهادة بشهادته، )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام شهادة، ذلك إلى املشيرة اآليات  وأخالق ومكارم فضائل، أصحابهو  )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام الم( الحسين اإلمام والدة قصة روايات، وعبادته )عليه السَّ جدير  ،)عليه السَّ

 .562 وعدد صفحاته ،بالذكر أن الكتاب بحجم وزيري 

4  

 املجالس الحسينية املرتبة 

 الشيخ عبد الزهراء الكعبي  

 العربية 

 بيروت -دار املحجة البيضاء  

 ني الشيخ عبد الزهراءيالكتاب عبارة عن مجموعة من املجالس العاشورائية للخطيب الحس 

 الكعبي.

5  

 85 -مجلة الحسيني الصغير  

 في العتبة الحسينية املقدسةمؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األطفال  

 العربية 

 مؤسسة الحسيني الصغير لثقافة األطفال في العتبة الحسينية املقدسة 

مجلة شهرية تتناول قضايا الطفولة، أنشئت ضمن نشاطات العتبة الحسينية املقدسة  

 .لالهتمام بشريحة أعزائنا األطفال
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6  

  98 -مجلة الروضة الحسينية  

 املقدسة العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم  

 العربية 

 املقدسة العتبة الحسينية -شعبة اإلعالم الدولي في قسم اإلعالم  

تتناول في  ،املقدسةمجلة شهرية فكرية ثقافية تصدر عن قسم اإلعالم في العتبة الحسينية  

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

 عدد خاص بمناسبة األعياد الشعبانية.وهذا الالعتبة، وبعض املقاالت، 

7  

 املشروع الحسيني لالستثمار 

 املركز الحسيني للدراسات 

 العربية 

 املركز الحسيني للدراسات 

كراس من ست عشرة صفحة بعنوان: املشروع الحسيني لالستثمار لصالح دائرة املعارف  

الحسينية بصيغة الوقف االستثماري، يتناول كيفية قيام املشروع االستثماري وطريقة دعمه 

 ليصبح حقيقة ناجزة، من إعداد املركز الحسيني للدراسات بلندن.

8  

 
الم(مقتل اإلمام الحسين   على لسان جده رسول هللا )عليه السَّ

م 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 من كتب العامة( )صل

 الشيخ قيس بهجت العطار 

 العربية 

 دار الكتاب اإلسالمي 

الم(تناول الكتاب قضية اإلمام الحسين   م(على لسان رسول هللا  )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
من  )صل

الم(فضائل اإلمام الحسين  فيه:كتب العامة، فذكر  هللا ملحبيه  عدَّ أما و ، ومناقبه )عليه السَّ

ما سيجري على أهل البيت و ، وشيعته من النعيم وملبغضيه وشانئيه من النكال والعذاب املقيم

الم( الم(كيف سيقتل الحسين ، من املصائب )عليهم السَّ  ؟ومن سيقتله ؟ي سنةأوفي  ؟وأين ؟)عليه السَّ

 وما عقاب خاذليه؟ ؟وما ثواب مناصريه
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9  

 النثر الفني في ثورة التوابين وإمارة املختار الثقفي دراسة لغوية أسلوبية 

 هاشم جبار الزرفي 

 العربية 

 
 العتبة-ات التخصصية في النهضة الحسينيةللدراسمؤسسة وارث األنبياء 

 الحسينية املقدسة 

 الكتاب في أربعة فصول مسبوقة بتمهيد عنوانه: النثر بين املوضوع واألداء، ضم عرضين: 

 للنثر الفني ووظيفته، األول 
ً
 للدراسة األسلوبية.الثاني: تعريفا

ً
 أما الفصول فهي: : تنظيريا

 أنماط النثر الفني ومواردها في ثورة التوابين وإمارة املختار. :الفصل األول 

القيم اإليقاعية للمستوى الصوتي، فقد كشف فيه عن النثر من حيث قيمته  :الفصل الثاني

 وإيحاءاته.

 بحث فيه التوظيف األسلوبي والفني للفظة من خالل اختيارها.  ،املستوى اللفظي :الفصل الثالث

 ت املستوى التركيبي وخصائصه.دالال  :الفصل الرابع

 لدراسة األسلوب، وه
ً
علم  يوكان املنهج املتبع في هذه الفصول هو األسلوبية بوصفها علما

وصفي حديث يستعين بتحليله للنص األدبي بتقنيات منهجية مستمدة من علوم ومناهج 

 مختلفة كعلم اللغة والبالغة، والداللة واإلحصاء وغيرها.

10 

 

 

 نقوش في مسلة العشق 

 حسين مبارك الربيح 

 العربية  

 قطيف -طياف أدار  

 .صفحة بقالبي الشعر والنثر 243ضمن  إصدار أدبي جديد اتخذ طابع مذكرات زائٍر حسينيّ  

11 

 

 

الم( صحاب امام حسينا   )عليه السَّ

 ىافتخار سادات رفيع 

 الفارسية 

 قم -پیام امام هادی 

الم( يتكلم الكتاب عن أصحاب اإلمام الحسين    وما يرتبط بذلك. قفهماوبعض مو )عليه السَّ
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21 

 

 

 
الم(حسين  امام  عاشقان امير )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين   أمير العشاق )عليه السَّ

 جمالى الرضا عبد 

 الفارسية 

 هدايت زمزم 

 غير موجودة 

31 

 

 

 
الم( ا)عليهم ىحسين تا مهد با  السَّ

 الم(السَّ  ا)عليهم املهديمع الحسين حتى 

 ىسيد مجتبى حسين 

 الفارسية 

 الطبعة الثامنة، طهران –كتاب نيستان  

الم(الكتاب يتناول العالقة بين حركة اإلمام الحسين   ل هللا تعالى وحركة اإلمام املهدي  )عليه السَّ )عجَّ

 .من حيث أوجه االشتراك والتمايز في األهداف واملناهج والنتائج فرجه(

41 

 

 

 
الم(تنها عالج با امام حسين   توان رسيد ىبه همه جا م )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين   ش يء وصول إلى كلالعالج الوحيد لل )عليه السَّ

 ى اصغر علو  ىسيد عل 

 الفارسية 

 دانشگاه امام صادق ىدانشجويبسيج  

ويبين طرق حلها من خالل التأس ي باإلمام  ،الكتاب يسلط الضوء على مشاكل املجتمع اإليراني 

الم(الحسين   .)عليه السَّ
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51  

 
 جانسوزترين سوگواره ها

 حرقة املجالس أشجى

 ىمحمد امين جامع 

 الفارسية 

 اهواز -معتبر  

حركة اإلمام و : ذكر بعض الوقائع التاريخية في فترة معاوية، ول األ  الكتاب يقع في فصلين: 

الم(الحسين  مقتل اإلمام و : استعراض أحداث ووقائع عاشوراء، الثاني، من املدينة )عليه السَّ

الم(الحسين   ه.أصحابو ، )عليه السَّ

61 
 

 
الم(حسين   وزيبايىامام فضيلت  )عليه السَّ

الم(الحسين   إمام الفضيلة والجمال )عليه السَّ

  سنگری  رضا محمد 

 الفارسية 

 شيراز -شيراز  نويد 

 غير موجودة 

71  

 
الم(حسين   عقل سرخ )عليه السَّ

الم(الحسين   خضبفكر املال )عليه السَّ

 یحسن رحيم پور ازغد 

 الفارسية 

 الطبعة العاشرة ،یدفتر نشر فرهنگ اسالم 

مع الدكتور حسن  اإليرانية قناة األولىالجرته أي ذالكتاب عبارة عن النص الكامل للحوار ال 

الم( ينه ش حول ثورة اإلمام الحس1380رحيم پور سنة   وتط )عليه السَّ
ُّ
  .طموح شهداء كربالءو  عل
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81  

الم(حضرت زينب   اسوه صبر واستقامت )عليها السَّ

الم( السيدة زينب   سوة الصبر واالستقامةأ)عليها السَّ

 واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران 

 الفارسية 

 الطبعة الرابعة ،قم –مسجد مقدس جمكران  

الم(الكتاب عبارة عن عرض مختصر لحياة السيدة زينب    ،من الوالدة إلى الوفاة )عليها السَّ

 .باإلضافة إلى ذكر بعض كراماتها

91  

 
 ىحسين ىحكمت ها

 الحكم الحسينية

 ىجواد محدث 

 الفارسية 

 الطبعة الرابعة، به نشر -آستان قدس رضوي  

  
ً
 لإلمام الحسين  الكتاب عبارة عن شرح وترجمة أربعين حديثا

ً
الم(أخالقيا  .)عليه السَّ

20 
 

 
 کربال آزادگان گانه هفت ىها خطبه

 ءکربال سارى ب السبع أل طالخ 

 نايينى مىكاظ موسوى  رضا سيد 

 الفارسية 

 تسنيم 

زينب، وأم كلثوم، السيدة السجاد، و اإلمام الكتاب عبارة عن خطب أهل البيت املتمثلين ب 

الم(، وفاطمة الصغرى   في الكوفة والشام.)عليهم السَّ
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12 
 

 

 

  
 خون خدا

 ثار هللا

 ىقزل ىمهد 

 الفارسية 

 الطبعة الثانية ،طهران –امير كبير  

الم(كتيب عبارة عن عرض مختصر لحياة اإلمام الحسين ال   .)عليه السَّ

22 
 

 
 دختر عرش خدا

 بنت عرش هللا

 زاده ى جعفر  ىعل 

 الفارسية 

 قم -اكرام  

الم( رقية السيدة حياة الكتاب يتناول    مظلوميتها وما جرى عليها بعد عاشوراء. نويبيِّ  )عليها السَّ

32 
 

 
الم()ع ينراهنامه امام حسو  نامه یخرد: زندگو  خون  يزرستاخ  ليه السَّ

الم()عقيامة الدم والعقل: حياة ورحلة اإلمام الحسين    ليه السَّ

 ىرضا باباي 

 الفارسية 

 قم -دليل ما  

الم(تناول الكتاب حياة اإلمام الحسين    أحداث ووقائع عاشوراء.و  )عليه السَّ
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42 
 

 
 روز دهم

 العاشر یومال

 ى رضا شيراز  

 الفارسية 

 بهاران یامپ 

الم(الكتاب يسلط الضوء على تضحيات اإلمام الحسين    شكل قصص.على وأصحابه  )عليه السَّ

52  

 
 ها یهروضه ها وگر 

 والبكاء آتمامل

 ىرضا مجيد 

 الفارسية 

 يزد -شهيد علم  

 غير موجودة 

62 
 

 
الم)ع يننبحضرت ام ال یزندگ  (ليها السَّ

الم)ع حياة السيدة أم البنين   (ليها السَّ

 ى موسو  ىمحفوظترجمة: سيد حسين  - ى شيخ اشرف زهير  

 الفارسية 

 قم -دليل ما  

الم(ة أم البنين تناول الكتاب سير   : املرأة والرجل في األول  فصول: ةفي ثماني وكراماتها )عليها السَّ

الم( : نسبها وحسبهاالثاني، مضمار السباق الم(: في بيت علي الثالث، )عليها السَّ ، أوالدها - )عليه السَّ

: التوسل السادس، : مواقف مشرفة يوم عاشوراء في املدينةالخامس، : امرأة املواقفالرابع

الم()عليها  بأم البنين الم( : أم البنين السابع، السَّ : أم الثامن، صاحبة الكرامات الباهرة)عليها السَّ

الم( البنين   .بالعربي الكتاب أصل. في لسان الشعر)عليها السَّ
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72 
 

 
 قهرمان كربال ى زينب بانو 

 السيدة زينب بطلة كربالء

 ىترجمة: عالمة سيد جعفر شهيد - ىبنت الشاط 

 الفارسية 

 یدفتر نشر فرهنگ اسالم 

الم( رواية قصة بطلة كربالء زينب بنت علي بن أبي طالب   كيف أنها شهدت مقتل أبيهاو  ،)عليهم السَّ

الم( ا)عليهم الحسينو  أخويها الحسنو  رعبت يزيد بن معاوية أو  ما استكانتو  ثارت لهمو  السَّ

 .بالعربي. أصل الكتاب ذكائهاو  بفصاحتها

82  

 
الم)ع زينب كبرى   (ل هللا تعالى فرجه)عجَّ امام زمان  ىاشك هاو  (ليها السَّ

الم)عزينب الكبرى   (ل هللا تعالى فرجه)عجَّ  ودموع اإلمام صاحب الزمان (ليها السَّ

 ىحسن سعيد 

 الفارسية 

 مشهد -هاتف  

ل هللا تعالى فرجه( بكاء اإلمام املهديتألم و موضوع تناول الكتاب   الم( على السيدة زينب )عجَّ  .)عليها السَّ

92  

 
الم(سردار عشق امام حسين   )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين   رائد العشق )عليه السَّ

 مراد حاصل ىامير مهد 

 الفارسية 

 طهران -مهر آزما  

الم( سلسلة من الكتب تتناول سيرة وحياة املعصومين األربعة عشر ضمنالكتاب   ، )عليهم السَّ

الم(الحسين اإلمام وهذا الجزء منه يتعلق ب ،مؤلف لفئة األطفال  .)عليه السَّ
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30  

 
 عاشورايى سلوك

  أخالق عاشوراء

 طهرانى مجتبى 

 الفارسية 

 ، الطبعة الخامسةالهدی مصابیح پژوهش ى فرهنگی موسسه 

 عاشوراء. حول  األخالقية املحاضرات من مجموعة تشتمل على مجلدات 10 في موسوعة 

13 
 

 
الم( م)عليهبيت  أهل ىسيره عمل الم(امام حسين  - السَّ  )عليه السَّ

الم( م)عليهالسيرة العملية ألهل البيت  الم(اإلمام الحسين  - السَّ  )عليه السَّ

 نيا ىاسد هللا محمد 

 الفارسية 

 سبط اكبر 

الم( تناول سيرة وحياة املعصومين األربعة عشرتسلسلة من الكتب  ضمنالكتاب   وهذا  )عليهم السَّ

الم(الجزء منه يتناول سيرة اإلمام الحسين   .)عليه السَّ

23 
 

 
الم( ينحضرت امام حس یدانسرور شهو  ساالر یزندگانصد داستان از   )عليه السَّ

الم(مام الحسين ئة قصة من حياة سيد الشهداء اإل م  )عليه السَّ

 ىترجمة: سيد محمد صالح -حسين تاج 

 الفارسية 

 ياس بهشت 

الم()عليه مام الحسين ئة قصة من حياة اإل الكتاب عبارة عن م  تسلط الضوء على العبر التي  السَّ

 بالعربي. الكتاب أصل .ن تستفاد من تلك القصصأيمكن 



 ه1437شعبان شهر   ..................................................................................................................................................................................................................  22

33 
 

الم(الحسين  مأتم في البكاء طريقة   كربالء مظلوم )عليه السَّ

 پور  باقر مجيد 

 الفارسية 

 باقيات 

 الكتاب عبارة عن ثالثة فصول: 

الم( الحسين اإلمام والدة األول: في •   .)عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام وحياة في سيرة: الثاني • الم( الحسين زيارة وثواب ،)عليه السَّ  وعزاء ،)عليه السَّ

الم( األنبياء الم( الحسين على )عليهم السَّ الم( بالحسين تتعلق التي القرآنية واآليات ،)عليه السَّ   .)عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام حول  الشبهات في رد :الثالث •  .)عليه السَّ

43  

 
 عاشورا قیام فرهنگی و ديني سياس ي اقتصادي تاريخي علل

 ة واالقتصادية والسياسية والدينية والثقافية لنهضة عاشوراءالعلل التاریخی

 متقى زينب 

 الفارسية 

 اصفهان - خوين دار 

الم(يتناول الكتاب أهداف وأسباب وبواعث ثورة اإلمام الحسين   ، وقد ذكر مجموعة )عليه السَّ

 .االجتماعية، الثقافية، السياسية، االقتصادية، منها: االعتقادية

53  

 
 قيام كربال

 كربالء نهضة

 شيرين ىحسينعل 

 الفارسية 

 قم -نور الزهراء  

الم(مام الحسين اإل  موضوع نهضةيتناول الكتاب    .وأبعادها )عليه السَّ
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63 
 

 
الم( ماهيت قيام امام حسين  )عليه السَّ

الم(مام الحسين اإل نهضة حقيقة   )عليه السَّ

 ى شهيد مطهر  

 الفارسية 

 الطبعة الرابعة ،صدرا 

 .وواقعها حقيقة النهضة الحسينيةيتناول الكتاب موضوع  

73  

 املفاخرات 

  هيدجى محمدى باقر محمد 

 الفارسية 

 قم -تولى  

الم( الكتاب عبارة عن مجموعة من املفاخرات التي افتخر بها أهل البيت   أو فيما بينهم، )عليهم السَّ

الم(مام علي وفاطمة الزهراء صنفها الكاتب إلى: مفاخرة بين اإل  ،أعدائهمبينهم وبين  ، )عليهما السَّ

الم(مام الحسين مام علي واإل مفاخرة بين اإل  الم(مام الحسن مفاخرة بين اإل ، )عليهما السَّ  )عليه السَّ

الم(مام السجاد اإل  ةخطب، بي سفيانأومعاوية بن   .في مجلس يزيد )عليه السَّ

83 

 
الم( الحسين مقتل فی الفين: لهوف منظومه  )عليه السَّ

الم(منظومة اللهوف: األلفين في مقتل الحسين   )عليه السَّ

 اصفهانى كمال 

 الفارسية 

 ، الطبعة التاسعةأصفهان – طيبة حيات 

الم( الحسين اإلمام مقتل حول  والقصائد األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب   )عليه السَّ

الم(البيت  أهل شاعر أنشدها  أصفهاني. كمال )عليهم السَّ
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93  

 
 ماندگار: مجموعه ى از اشعار عاشورايى هاى هنغم

 األنغام الخالدة: مجموعة من أشعار عاشوراء

 يزدى هاشمى على سيد 

 الفارسية 

 دغير موجو  

الم(البيت  أهل لشاعر العاشورائية األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب   الهاشمي. علي )عليهم السَّ

40  

 
 مرثيه هاو  نوحه ها

 يثار وامل اتالنياح

 ىرضا مجيد 

 الفارسية 

 يزد -شهيد علم  

الم(هل البيت أعار والنواعي العاشورائية لشاعر الكتاب عبارة عن مجموعة من األش   )عليهم السَّ

 رضا مجيدي.

 



 





 

دة بفضل الع العالم  لدى الجميع وِعبر وسائل متعّدِ
ً
تلك  قل، واملواقع اإللكترونية من أهماليوم أصبح حاضرا

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

ب في مجاالت الحياة املختلفة، من املعارف  ة  اإلنسانية، واألحداث والوقائع العاملية، ومنهاتتشعَّ القضيَّ

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

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

 

 

 

 .وغيرها صوتيات، وتصريحات، وخطابات أحاديث وتأليفات، كتب ،تمحتوى املوقع: مقاال 

 غير موجودبقلم: 

الم(في توصيف نهضة اإلمام الحسين  (رحمه هللا)الكاتب مجموعة من كلمات السيد الخميني  ذكر أنه و  ،)عليه السَّ

ونهضتها اإللهية واقعة  یدةالفر  یتهافضت لتصنع بتضحنتوا ذت على عصارة الوحي اإللهي،تغ یمةعظ یةشخص

الم(الشهداء  یدحملت س يالت يه العقیدة وأن ،یةاإلسالم یدةنقذت العقأو  ینکبرى نسفت صروح الجائر   )عليه السَّ

 املستبد وطلب الشهادة. یةعلى التصدي للطاغ

 

 

 

 محتوى املوقع: معاونية التربية والثقافة، معاونية البحوث، إصدارات الجامعة، وغيرها.

 بقلم: محمد علي عابدين

الم(ذكر الكاتب نبذة من سيرة علي األكبر   مليالده املجيد، ونشأته وترعرعه، )عليه السَّ
ً
تربيته، وأوصافه و  متعرضا

م(بالنبي  هالتقاء، وذكر أن وصفاته
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 في مميزاته يرجع إلى أسباب هامة ومبررات موضوعية جادة، منها: )صل

م(إجالء الشخصية الحيوية السامية، ال ألنها منتسبة إلى الرسول  •
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
، وإنما ملا اتسمت به مما توفر )صل

م( في شخص الرسول 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 بحكم أنها تشكل املثل األعلى.بالذات، وملضمون الشخصية ومحتواها، و  )صل

م(إن االنتساب للرسول  •
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
كان يكفي لالحترام واالمتناع عن القتل، ولكن األوصاف والصفات  )صل

)عليه كانت تشكل حجة أكبر بجمعها مع النسب الشريف املقدس، ومن هنا كان العدو يخش ى قتل علي األكبر 

الم( م(أو يتجنبه كما قيل، ال ألنه سليل الرسول  السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
بل ملا فيه من اجتماع ملواصفات الرسول  )صل

م(
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 بيد أنهم تناسوا ذلك كله فانتهكوا حرمته. )صل
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 .وغيرها ملفات، إعالم، ثقافة، إسالميات، اقتصاد، سياسة، وأفكار، آراء: املوقع محتوى 

 

 تقي جواد علي محمد: بقلم

الم(اإلمام الحسين ذكر الكاتب أن    والقتل رهاباإل  لدولة املطلق والرفض املدني العصيانأعلن  )عليه السَّ

 وهي ،الشرعية عنوان الحقوق  تحت واألموال باملتاع لةمحم اليمن من ضخمة الحريات باعتراضه قافلة ومصادرة

 باملرصاد، الشرعيون  أصحابها لها فكان باملدنية، مرورها األموية حين الدولة عاصمة الشام نحو متجهة

الم(اإلمام  وسمح فيها، ما وصادروا فأوقفوها  إلى صريحة رسالة لنقل مسيرهم بمواصلة القافلة ألهل )عليه السَّ

 علي بن الحسين منجاء فيه:  بكتاب وأردف القافلة ،الحكم في وشرعيته السياسية بمصداقيته تطعن معاوية

  فإن :بعد أّما ،سفيان أبي بن معاوية لىإ
ً
  تحمل اليمن من بنا مرت عيرا

ً
  ماال

ً
 دمشق، خزائن لتودعها إليك وُحلال

 .والسالم وأخذتها، إليها احتجت وإني أبيك، ببني النهل بعد بها وتعّل 

الم(استبعد الكاتب كون هذا التحرك من اإلمام و  )عليه الحسين  اإلمام لدوافع سياسية محضة، بل )عليه السَّ

الم( حاول بنو السماء التي  قيم عن واالنحراف التزييف ومحاوالت الجاهلية القيم ،الكلمة جبهة هنا حارب على السَّ

 .أمية جاهدين التأسيس لها في اإلسالم

 

 اليوسف عبد هللا بقلم: الشيخ

الم( ذكر الكاتب الخصائص التي تميز بها أبو عبد هللا عن باقي األئمة مع اشتراكهم معه في العصمة  )عليهم السَّ

 زيارته. تربته، بركات في الشهداء، الشفاء التسعة، سيد األئمة الخصائص أربع: أبود من والطهارة وغير ذلك، وعدَّ 

 

 الصفار محمد: بقلم

ن الكاتب ثالثة أمور وهي: الم(الحسين  هو من بيَّ الم( قام ملاذا ؟)عليه السَّ الم( أراد ماذا بالثورة؟ )عليه السَّ  )عليه السَّ

 بثورته؟

 

 الصفار محمد: بقلم

الم(ذكر الكاتب نبذة عن سيرة أبي الفضل العباس   .)عليه السَّ

 

 موجودبقلم: غير 

الم(أورد الكاتب مجموعة من الروايات في أحوال بعض من املالئكة عند والدة اإلمام الحسين   .)عليه السَّ
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 منشد منعثر مجاهد: بقلم

ن الكاتب نبذة من سيرة أبي الفضل العباس  الم(بيَّ  على الفترة التي قضاها مع الحسين  )عليه السَّ
ً
الم(مركزا  )عليه السَّ

 وباألخص مجريات يوم عاشوراء.

 

 

 

 

 محتوى املوقع: املكتبة الصوتية، املكتبة املصورة، املؤلفات، املقاالت، وغيرها.

 

 بقلم: غير موجود

 في معركة كربالء صور ذكر الكاتب أن 
ً
رائعة من املواقف البطولية تجسدت في أعلى قيم اإلنسانية، ومحاربة  ا

الم( )عليهمومن أولئك األبطال العباس بن علي بن أبي طالب ، الدفاع عن عدالة السماء في األرضالظلم و   .السَّ

الم(أبدى العباس   ال مثيل له، وشجاعة روعت جحافل الجيش، وحار  -في واقعة كربالء املذهلة  - )عليه السَّ
ً
دفاعا

 .بها أعظم الفرسان من الجانبين

الم(وكان للعباس   لدوره امللفت عند املؤرخين  كبير وقع خاص وتأثير درامي )عليه السَّ
ً
في الحدث الجلل، نظرا

والكتاب، حسب تسلسل أحداث املعركة، ومن تلك األدوار التي لعبها أطلقت عليه عناوين ومسميات ونعوت 

.
ً
 خارقا

ً
 بطوليا

ً
 عديدة صيرته نموذجا

الم(ذكر الكاتب بعض ألقاب العباس  ثم  سبب التسمية ووقتها، وفي  )عليه السَّ
ً
أي مكان، ومن هذه موضحا

الم(وذكر بعض األمور التي اعتاد الناس نسبتها للعباس  األلقاب: ساقي عطاش ى كربالء، منها: خبز العباس،  )عليه السَّ

 راية العباس.

 

 غير موجودبقلم: 

الم()عليه ثورة الحسين  ونيحصر  الذينانتقد الكاتب  ون بتاريخ معين،  السَّ كما  - صر عنها ألنهاالبأو يغضُّ

ن بعض معالم الثورة بو ، وأكد على أنها ثورة تخص كل العرب وكل املسلمين، طائفة معينة تخص - يتصورون  يَّ

وصاحبها ومكانته في اإلسالم، ووصف القائل بأن واقعة الطف حدث عابر وأمر انتهى وال يجوز الوقوف عنده 

 خطئ في تقييم الواقعة وقراءة تفاصيلها ودالالتها، بل هو ظلم للنهضة وصاحبها.بأنه م

 فيها ملا كان من أخالق العرب في إبا ثم تطرق إلى عاملية الثورة الحسينية، فوصفها
ً
هم الضيم، ئبالعربية مقاربا

 و فكيف وقد أعز اإلسالم 
ً
 است املسلمين بدين الحرية والعدالة، مستفهما

ً
 أيرض ى عربي حرفهاما

ً
أن  استنكاريا

 يتولى أمره يزيد، وعبيد هللا بن زياد؟!

ر عنها   بأن اإلسالم ال يقبل أن يسوس العصاة وشاربي الخمور أمة حية وحاملة رسالة كما عبَّ
ً
باإلسالمية معلال

  ،واإلسالم يرفض مبدأ حكم الغلبة والبيعة باإلكراه ،للناس
ً
باعتبارهم أحياء  واإلسالم يكرم الذين يقتلون ظلما
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 بين عباده، فأي ظلم أكبر من أن 
ً
عند ربهم يرزقون، وهللا سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما

ُمواوهللا تعالى قال:  يأتي يزيد أو من هم على شاكلته كي يديروا شؤون الرعية؟!
َ
ل
َ
ا ظ

َّ َ
َناُهْم مل

ْ
ك
َ
ْهل

َ
ُقَرى أ

ْ
َك ال

ْ
 َوِتل

  :يقل، ولم 59:الكهف
َّ
ر ، ا كفروامل الم(عن نهضة الحسين وهكذا عبَّ  بأن النفس السوية  )عليه السَّ

ً
باإلنسانية معلال

النفس  ةالنظر عن معتقداتهم ومذاهبهم، لفطر  وتسعى إلى العدالة بين الناس بغضترفض الظلم وتكره الطغاة 

 اإلنسانية على بغض الظلم ونبذ الطغيان.

 

 

 

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

 بقلم: غير موجود

الم(أورد الكاتب مجموعة من الخصائص الحسينية من قبل والدة الحسين   استشهاده، منها:ما بعد إلى  )عليه السَّ

الم(االحترام الخاص للزهراء  • الم(أثناء الحمل به  )عليها السَّ م(، وقول النبي )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
إني أرى في لها:  )صل

، مقد
ً
 . وستلدين حجة لهذا الخلق..م وجهك نورا

م(احترام خاص لدمه، فجعل هللا تعالى حبيبه املصطفى  •
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
يجيء فيلتقطه ويجمعه في قارورة  )صل

 على ألجل ذلك.راء، قد جاء بها ملك من املأل األ خض

 

 

 

 مشاريع العتبة، إصدارات العتبة، املكتبة الصوتية، ألبوم الصور، وغيرها.، املوقع: أخبارمحتوى 

 ی بقلم: الشيخ أحمد الکرعاو 

الكاتب أهمية زيارة القبور عند األمم السابقة، وذكر لها عدة دواعي كاألخالقي، والوجداني، وتعرض إلى  ذكر

الم(تربية األنبياء  الم(حيث ركزت دعوات األنبياء  ،للمجتمعات البشرية )عليهم السَّ على فكرة بقاء الروح  )عليهم السَّ

 على هذه القضية كان من أركان اإليمان. يزوالترک ،وتوخلودها بعد امل

 إلى دور الفلسفة في ذلك، وانتقل إلى أهداف الشريعة اإلسالمية من زيارة القبور، وأجمل 
ً
وتعرض أيضا

 .یاءالحصول على برکة أرواح األول، باآلخرة يرالتذک، ترقيق القلب األهداف في ثالثة:

الم()عليه املقال بذكر أهداف زيارة الحسين  وختم والتي كانت: الندم على عدم النصرة، القربى إلى الرسول  السَّ

م(
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 تحريكها.و  ، تحصيل األجر والثواب، رفض الظلم، إيقاظ األمة)صل
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 ، وغيرها.الم()عليهم السَّ محتوى املوقع: الصفحة الرئيسية، القرآن الكريم، أهل البيت 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب مكانة مسلم بن عقيل  الم(بيَّ الم(لته للقيام بمهام السفارة من اإلمام الحسين التي أهَّ  )عليه السَّ ألهل  )عليه السَّ

وذكر بعض األعمال التي  .الوضع الراهن آنذاك، إدارته، شخصيته :منها ،الكوفة من خالل ذكر عدة اعتبارات

الم(أنجزها  الم( )عليهالظروف لقدوم اإلمام الحسين  تهيئة، توحيد القبائل نحو:في مدة سفارته،  )عليه السَّ  إلى الكوفة. السَّ

 

 

 

 

 محتوى املوقع: شبهات وردود، اإلجابات اليومية، املكتبة اإلسالمية، قصص للناشئين، مقاالت ودراسات، وغيرها.

 بقلم: السيد سامي البدري 

ن الكاتب أن القرآن الكريم قد أخبر بطريقته الخاصة عن قصة اإلمام الحسين  الم(بيَّ في سورة  )عليه السَّ

األحقاف، وذلك من خالل تحدث اآليات عن إنسان خاص، وقد وقع الخالف بين التفسير في التراث السني 

 بأن الواقع التاريخي يؤكد أن اإلمام الحسين 
ً
الم(والتفسير في التراث الشيعي، وذكر أخيرا وذريته هم  )عليه السَّ

 مصداق اآليات الواردة في سورة األحقاف.

 

 

 

 محتوى املوقع: آخر األخبار، أهم األخبار، أخبار الشيعة، فيديو، تقارير مصورة، وغيرها.

 بقلم: غير موجود

الم(األئمة  التي أدلى بهالكلمات ذكر الكاتب بعض ا بعض الشخصيات الرفيعة في حق أبي الفضل و  )عليهم السَّ

الم(  اإلمام زين العابدين ، )عليه السَّ
ً
الم(فمثال  على عمه العباس كان يترحَّ  )عليه السَّ

ً
الم(م دوما ويذكره بمزيد من  )عليه السَّ

الم()عليه اإلجالل واإلكبار لتضحياته الهائلة ألخيه الحسين  الم(مما قاله و  ،السَّ رحم هللا عمي العباس،  :)عليه السَّ

طعت يداه، فأبدله هللا بجناحين، يطير بهما مع املالئكة في الجنة، كما 
ُ
فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه، حتى ق

 .القيامة جعل لجعفر بن أبي طالب، وإن للعباس عند هللا تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم
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 سالميات، عالمات الساعة، وغيرها.إ، الكريم نآمحتوى املوقع: القر 

 بقلم: محمد صفاء الدين

ن الكاتب املراحل التاريخية لتشييد مقام الحسين  الم(بيَّ إنشاء مشهد اإلمام ، فذكر أن في مصر )عليه السَّ

الم(الحسين  م، وأشرف على البناء الوزير 1154في خالفة الخليفة الفاطمي الفائز بنصر هللا سنة كان  )عليه السَّ

الم(بي طالب الصالح طالئع ليدفن فيه رأس اإلمام الحسين بن علي بن أ ، بعد نقله من عسقالن بفلسطين )عليهم السَّ

م شرع الشيخ أبو القاسم بن يحيى بن 1235وفي أواخر العصر األيوبي وفي سنة ، م1171إلى القاهرة في سنة 

 ذنة فوق باب املشهد املعروف حاليناصر السكري املشهور باسم الزرزور في بناء مئ
ً
باسم الباب األخضر، وتوفي  ا

 .م1236املئذنة، فأتمها ابنه سنة  لقاسم بن يحيى قبل أن يتم بناءأبو ا

أمر الخديو إسماعيل بتجديد املشهد وتوسيعه وبناء الجامع الحالي، وتم بناء الجامع سنة  م1862وفي سنة 

  إلى جامع الحسين منبرونقل الخديوِ  ،م1878، وبناء مئذنته الحالية على طراز املآذن العثمانية سنة م1873

 خشب بديع
ً
وأمر الخديو عباس  .م1869من جامع أزبك الذي هدم عند إعادة تخطيط حي األزبكية والعتبة سنة  ا

صت لحفظ اآلثار النبوية الشريفة التي تشمل  ّصِ
ُ
حلمي الثاني ببناء غرفة في الناحية الجنوبية لقبة املشهد، خ

م( قطعة من قميص النبي محمد
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
عصاه وشعرتين من اللحية  كحلة ومرودين وقطعة منوم )صل

، فتم توسيع ساحة الصالة م1952املشهد الحسينى وجامعه ناال عناية الحكومة بعد ثورة يوليو سنة ، الشريفة

 مبنى إداري للمشهد والجامع، وأيضوإنشاء  2م3340حتى بلغت 
ً
مكتبة في الجهة الشرقية على امتداد القبة  ا

وفي السنوات األولى من ثمانينيات القرن العشرين قامت هيئة اآلثار املصرية بإجراء أعمال   .ومصلى للسيدات

ترميم وتجديد للمشهد الشريف والجامع الحسيني، وهو التجديد الذي تم فيه تغيير قبة املشهد التي ترجع إلى 

 .م1761الرحمن كتخدا التي أجراها باملشهد سنة  أعمال األمير عبد

 

 

 

الم)عمحتوى املوقع: فضائل وسيرة أهل البيت  الم ليه)ع، اإلمام الحسين (ليهم السَّ  ، وغيرها.(السَّ

 

 بقلم: محمد إبراهيم الكلباس ي النجفي

الم(أورد ثالث روايات عن األئمة املعصومين  الم(في حق أبي الفضل العباس  )عليهم السَّ عن اإلمام منها: ، )عليه السَّ

الم(الصادق  كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة، صلب اإليمان، جاهد مع أبي عبد هللا، أنه قال:  )عليه السَّ

 
ً
، ومض ى شهيدا

ً
 .وأبلى بالًء حسنا
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 بقلم: الشيخ عقيل الحمداني

الم(ذكر الكاتب أن العباس بن علي  الم(تشرف بصحبة خمسة من األئمة املعصومين  )عليهما السَّ ونهل من  )عليهم السَّ

 ذهبت هذه الكنوز؟، ولكن لم تنقل عنه األحاديث، فأين علومهم الشريفة

 

 بقلم: رنا الخويلدي

نت الكاتبة بعض خصال علي األكبر بخصوص تعامله مع أبيه  الم( ما)عليهبيَّ  .هودعت الشباب لالقتداء ب السَّ

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب أن الوالية التكوينية ليس املراد منها سلب إرادة اآلخر على فعل أو ترك، ويكفي في االستدالل على  بيَّ

ذلك أن هلل تعالى هذه الوالية باألصالة من دون خالف وهو تعالى ال يستعملها في تغيير اختيار اإلنسان وإرادته، 

الم()عليهم الوذكر بعض املواقف التي واجهت األنبياء   هم.ئولم يستعملوا هذه الوالية في ردع أعدا سَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم(اقترح البعض على اإلمام الحسين   اللجوء إلى اليمن، فلماذا؟ )عليه السَّ

الم(م وهو أنَّ الحسين كاتب أن هذا االقتراح نشأ عن توهذكر ال ما كان لم يكن له مشروع إصالحي، وإن )عليه السَّ

 
ً
رغامه عليها أو قتله فإنَّ من املناسب لو كان إرفضه للبيعة ُينتج مالحقة بني أمية له و  للبيعة وحسب، وألن رافضا

الم(إال أن األمر لم يكن كذلك، فقد كان للحسين  ،األمر كذلك هو البحث عن بلد يتمكن فيها من االختباء  )عليه السَّ

م(ه خرج لطلب اإلصالح في أمة جده فاد أنمشروع إصالحي أعلن عنه في مواضع كثيرة فقد أ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
، )صل

الم(وأنه يريد أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويسير بسيرة جده وأبيه  ان هذا هو غرضه فإن وإذا ك، )عليهم السَّ

فإْن جاءت وفق ما يتمناه من  ،ض عنه الظروفِمن غير املناسب االختباء عن ساحة األحداث لينتظر ما تتمخَّ 

تمرد األمة على النظام األموي ثم إسقاطه وإعالنهم الوالء والبيعة له خرج إليهم واستلم زمام الحكم، وإْن لم 

 بنفسه وبعياله، ولم يصبه من بطش بني أمية ش يء.تتمكن األمة من ذلك فإنه يكون قد نجا 

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب أن املراد من وصف العريان الذي يطلق على اإلمام الحسين  الم(بيَّ ليس بصورة مطلقة، وإنما  )عليه السَّ

 ف.يعلى جسده الشر السراويل  تبقي

 

 بقلم: غير موجود

الم(ذكر الكاتب أن قضية طلب الحسين  من عمر بن سعد السماح له بالذهاب إلى يزيد قد نقلت في  )عليه السَّ

الم(أخبار عامية وكلها مكذوبة، والثابت عند مذهب أهل البيت  الم(أن الحسين  )عليهم السَّ لم ينزل على حكم  )عليه السَّ

الم(أن قيس بن األشعث طلب منه النزول على حكم يزيد فقال له الحسين  يزيد، وقد جاء ال وهللا ال : )عليه السَّ

 .أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أفر فرار العبيد
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ة، أهل البيت  الم)عمحتوى املوقع: صدى املرجعيَّ ف، وغيرها.(ليهم السَّ
َّ
 ، قسم الفقه والعقائد، ساحة الط

 

 بقلم: أحمد الشبلي

الم(الصفات التي اتصف بها الحسين  بعضذكر الكاتب  الم( تصف بها من قبله األنبياءاوالتي  )عليه السَّ  )عليهم السَّ

 منها:

الم(جوده وكرمه  • الم(وبنفس كبيرة كان اإلمام الحسين بن علي ، )عليه السَّ يعين الفقراء واملحتاجين،  )عليهما السَّ

لين من دون أن يجعلهم ويحنو على األرامل واأليتام، ويثلج قلوب الوافدين عليه، ويقض ي حوائج السائ

وهذه سجية الجواد  ،قه وأنفقهاملسألة، ويصل رحمه دون انقطاع، ولم يصله مال إال فرَّ  يشعرون بذل

 إلى منازل فكان يحمل في دج، وسمة ذي السماحة ،وشنشنة الكريم
ً
 ونقودا

ً
 مملوًء طعاما

ً
ى الليل البهيم جرابا

 األرامل واليتامى حتى شهد له بهذا الكرم معاوية بن أبي سفيان.

الم(شجاعته  •  ، )عليه السَّ
ً
قاق الحق والناصر بالشجاعة واإلباء والجرأة في الوقوف بوجه الظاملين وإح وكان معروفا

الم(له تشهد له واقعة كربالء املؤملة التي جعلت الحسين اب عن حرم هللا، وهذا كلدين هللا والذ   )عليه السَّ
ً
 خالدا

 التأريخ البشري. رعلى م

 

 بقلم: األستاذ حسين صليل

ن الكاتب بعض املفاهيم التي ينبغي ل من  ةنسان املسلم التحلي بها واستثمارها في حياته العملية واملستفادإلبيَّ

الم(نهضة اإلمام الحسين  وحفظ حقوق  ،الرأفة والرحمةو ، عزَّ وجل والتسليم ألمر هللا ،، ومنها: الصبر)عليه السَّ

 .تبارك وتعالى االرتباط الدائم باهللو اإلنسان، 

 

 بقلم: أحمد الشبلي

ن الكاتب علة عدم التحاق ابن عباس بالركب الحسيني حيث أرجع ذلك إلى اجتهادات ابن عباس، فإنه كان  بيَّ

الم(يرى غير ما يراه اإلمام الحسين  ، واستأنس لهذا التوجيه بعدة مواقف من سيرة ابن عباس مع اإلمام )عليه السَّ

الم(علي  الم( ا)عليههراء ، وعدم وجود رأي واضح إزاء قضية الز )عليه السَّ  مع القوم. السَّ

 

 بقلم: الشيخ القاض ي محمد كنعان

ن الكاتب من خالل نقل كتاب من الحسين  الم(بيَّ إلى معاوية أن شرعية الجهاد مقابل معاوية متحققة  )عليه السَّ

ولكن أبقى املسلمين في حال من التحفز بانتظار الساعة التي  ،إال أن الوقت في القيام بهذا الجهاد لم يحن بعد
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 فقد رد على سليمان بن صرد الخزاعي حين سأله الخروج بقوله:  ،يحددها
ً
من أحالس  ليكن كل رجل منكم حلسا

 فإن هلك معاوية نظرنا ونظرتم ورأينا ورأيتمبيته ما 
ً
 فإنها بيعة كنت وهللا لها كارها

ً
 .دام معاوية حيا

الم(ولو خرج الحسين  في زمان معاوية الستشهد كما حصل بعد ذلك، لكن لم يكن الستشهاده ذلك  )عليه السَّ

 على إسباغ لبوس ديني شرعي على تصرفاته ولو من قبيل شراء  :منها ،الدوي لعدة أسباب
ً
أن معاوية كان حريصا

الوضاعين لألحاديث أو استمالة وعاظ السالطين أو تجميع عارض ي البضائع الدينية إلضفاء تلك املسحة التي 

 عن تطويقهم من نواٍح أخرى بالترهيب تارة والترغيب أخرى 
ً
ومن جهة أخرى  .ترض ي األكثرية من البسطاء فضال

 قد وقع بين الحسن 
ً
الم(فإن عهدا لكن الناس  ،ومعاوية، وإن لم يِف معاوية بأي بند من بنود الصلح )عليه السَّ

الم(الدعة واملهادنة كانت سترى أن الحسين إلى بطبيعتها التي تميل   قد تمرد بشكل غير مشروع. )عليه السَّ

 

 بقلم: أحمد الشبلي

الم(حضار سيد الشهداء لزينب إذكر الكاتب أن   الء يمكن أن يحمل عدة معان منها:في أرض كرب )عليهما السَّ

 .كي تعيش واقعة الطف عن حس لتنقل ما شاهدته من ظلم وجور من خالل دورها اإلعالمي •

الم(إن حضور زينب  • الم(وسبي امرأة جليلة كزينب  ،سيعقبه السبي )عليها السَّ جدها سيد الرسل وأبوها سيد  )عليها السَّ

الم(الوصيين وأمها سيدة النساء وأخوها سيد شباب أهل الجنة  ، وبتلك الصورة املفجعة املحرقة للقلب )عليهم السَّ

 املنحط للقاص ي والداني.ويكشف أسرار األمويين وواقعهم  ،سيثير األحزان واألشجان في نفوس املسلمين

 

 

 

الم( محتوى املوقع: ويبقى الحسين الم)، محمد وآل محمد )عليه السَّ  ، املنبر الحسيني، وغيرها.(عليهم السَّ

 

 بقلم: حسين الخشيمي

 عن بعض املؤرخين 
ً
الم( الحسيَن  رضاع السيدة أم أيمنإذكر الكاتب نقال عن اإلمام ها ئ، ونقل قصة بكا)عليه السَّ

الم(الصادق  تنم م أيمن لم أ فقالوا: يا رسول هللا، إن م أيمن إلى رسول هللاأأقبل جيران حيث قال:  )عليه السَّ

ى م أيمن، ال أبكأم أيمن فجاءته فقال لها: يا ألى إفبعث رسول هللا ، ى أصبحتبارحة من البكاء، لم تزل تبكي حتال

قالت:  ك لم تزلي الليل تبكين أجمع، فال أبكى هللا عينك ما الذي أبكاك؟هللا عينك، إن جيرانك أتوني وأخبروني أن

: فقصيها على رسول هللا فقال لها رسول هللا، أزل أبكي الليل أجمع شديدة، فلم يا رسول هللا، رأيت رؤيا عظيمة

يها على ا ترى، فقصالرؤيا ليست على م فقال لها: إن، م بهاأن أتكل فقالت: تعظم عليَّ ، هللا ورسوله أعلم فإن

 مأ: نامت عينك يا فقال لها رسول هللا، بعض أعضائك ملقًى في بيتي قالت: رأيت في ليلتي هذه كأن، رسول هللا

لبنيه فيكون بعض أعضائي في بيتك
ُ
 .أيمن، تلد فاطمة الحسين فتربينه وت

م(ل رسول هللا فأوَّ 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
وأنه سيحل في بيتها  (المعليه السَّ )رؤيا السيدة أم أيمن بوالدة اإلمام الحسين  )صل

 للرضاعة.
ً
 صغيرا
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 بقلم: غير موجود

ن الكاتب أن نور الحسين  الم(بيَّ م(املتفرع عن نور النبي  )عليه السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
يشع في أغلب أصقاع  الذي )صل

 العالم عبر املجالس الحسينية إلى النفوس كفيل بهداية البشر إلى هللا سبحانه وتعالى.

 

 بقلم: السيد عبد الكريم الحسيني القزويني

ن الكاتب أن النصر الذي أحرزه الحسين  الم()عليه بيَّ )عليه في مقابل قوى الظلم هو انتصار إرادة الحسين  السَّ

الم( الم(على إرادة بني أمية مع ما كانت تمتلكه من أدوات النصر املادي للوقوف أمام إرادة الحسين  السَّ التي  )عليه السَّ

 ضت أركان حكم بني أمية.قوَّ 

 

 بقلم: سيد علي

الم(حدى الكرامات التي حدثت في مرقد أبي الفضل العباس إذكر الكاتب  وفي السرداب بالخصوص،  )عليه السَّ

 وهي قضية امتالء السرداب باملاء دون أن يصل إلى القبر الشريف.

 

 بقلم: غير موجود

م ذلك إلى عهدين: ما وقّس  ،بعض األحداث التي رأها بعينه أو سمعها بأذنيه مما فعلته الظلمةذكر الكاتب 

 عهد بني أمية.و قبل العهد األموي، 

 

 بقلم: غير موجود

الم( ما)عليهذكر الكاتب نبذة عن سيرة أبي الفضل العباس مع إمامه الحسين   بآيات من القرآن في السَّ
ً
، مستشهدا

الم(ورجح أن سيرته كانت مع الحسين  ،وإيمانية ،معنى األخوة، والتي كانت على نحوين: نسبية على أساس  )عليه السَّ

 األخوة اإليمانية.

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب الصفات البارزة في شخصية أبي الفضل العباس  الم(بيَّ ية عن اإلمام و ر من نص زيارته امل )عليه السَّ

الم(الصادق   والوفاء والنصيحة. ،، كالتصديق والتسليم)عليه السَّ

 

 بقلم: الشيخ عبد الجليل أحمد املكراني

ن الكاتب أن الكم الهائل من الروايات الحاثة على البكاء والذاكرة لثوابه على الحسين  الم(بيَّ إنما صدر  )عليه السَّ

الم(من أهل بيت العصمة  الم(من أجل استمرار ارتباط الجموع املؤمنة بقضية اإلمام الحسين  )عليهم السَّ  .)عليه السَّ
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 بقلم: الشيخ عباس علي اإلسالمي

حول شفاء ولده بعد تضرع ممرضات املستشفى له بالدعاء بتوسيط أبي  نقل قضية عن شخص يهودي

الم(العباس الفضل  قسم  )عليه السَّ
ُ
وقول الطفل بعد ذلك: إلهي، إذا كان ألبي الفضل هذا عندك مقام ومنزلة، فأ

نجيني من هذا املرض. 
ُ
 عليك بحقه أن ت

 

 بقلم: األستاذ بشير البحراني

ن الكاتب أن نهضة اإلمام الحسين  الم()عليه بيَّ لم تكن تختص بزمن وقوعها فحسب، بل تكتسب أبدية  السَّ

م(الهدف والغاية حتى قيام يوم الدين، ولذلك فقد حظيت قضية عاشوراء باهتمام رسول هللا 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 )صل

 منذ أيام حياته الشريفة في مطلع اإلسالم
ً
م(فكان يحاول ، شخصيا

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
استطاع أن يلفت نظر ما  )صل

الم(املسلمين إلى عظمة مقام اإلمام الحسين   عند هللا سبحانه وتعالى. )عليه السَّ

 

 بقلم: سيد علي

الم(ذكر بعض كلمات املعصومين  الم(األكبر علي  في الشهيد )عليهم السَّ الرفيعة، ومقامه  ، وبيان منزلته)عليه السَّ

م(والرسول تبارك وتعالى السامي عند هللا 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .)صل

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب أن الحسين  الم(بيَّ   )عليه السَّ
ُ
فهو شهيد  ،وجلتل في ساحة املعركة وفي سبيل إعالء كلمة هللا عزَّ قد ق

حسب املفاهيم اإلسالمية، وأما كونه سيدهم فإن السيد تعبر عن األفضلية أو األكملية في الش يء، وهل هناك 

الم(أكمل من موقف الحسين   في جهاده وشهادته. )عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب أن بن  مولى علي )رضوان هللا عليه( واحد من ذرية النجاش ي وهو نصر بن أبي نيزر من بين شهداء الطف بيَّ

الم(أبي طالب  الم(مام الحسن ، وهو فارس شجاع صار إلى اإل )عليه السَّ الم(بعد شهادة أمير املؤمنين  )عليه السَّ ثم  )عليه السَّ

الم(إلى الحسين  انضم   ،)عليه السَّ
ُ
 شهحتى إذا خرج من املدينة إلى كربالء خرج معه واست

ُ
ولى يوم د في الحملة األ

 .عاشوراء

 عليهم مكان أبيه فقال: ساعة 
ً
ومن مواقفه املحمودة أنه ملا هلك النجاش ي أقبل إليه أهل الحبشة ليقيموه ملكا

م(أخدم بها رسول هللا 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
  )صل

ً
 عمري كله عليكم، وصار بعد النبي إلى سيدة خير لي من أن أكون ملكا

الم( النساء فاطمة وأوالدها  يخدمهم. )عليهم السَّ
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 محتوى املوقع: القرآن واملعارف الدينية، املهدوية، العالم اإلسالمي، الثقافة واألدب، وغيرها.

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب أنه قد ورد في بعض الروايات أن اإلمام الحجة  ل هللا تعالى فرجه(بيَّ ينتقم من أبناء قتلة جده اإلمام  )عجَّ

الم(الحسين  الم(اإلمام الحسين  واهم الذين لم يقاتلئذنب أبناا قد تثار شبهة وهي: ما ومن هن، )عليه السَّ وقد  )عليه السَّ

َرى ن الكريم آجاء في القر 
ْ
خ

ُ
 ِوْزَر أ

ٌ
ِزُر َواِزَرة

َ
 ت
َ
 .164األنعام: َوال

ومن هنا  ،بناءهم كانوا راضين بفعل أجدادهم ويفتخرون ويفرحون بذلكأ: ال ريب أن هةوأجاب عن الشب 

 وحينئذ ال ينافي ذلك ما في اآلية الكريمة. ،فقتلهم يكون من باب أنهم على عقيدة آبائهم

 

 

 

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

 

 بقلم: غير موجود

ن الم(الكاتب نبذة عن سيرة اإلمام الحسين  بيَّ ومقتطفات من أقوال املؤرخين فيه، وذكر أبرز  )عليه السَّ

الم(الحسين  فاإلمام، التوحيد وهي -حسب رأي الكاتب  -خصيصة فيه  لم يكن رجل حرب وبطل مواقف  )عليه السَّ

 جهادية فحسب، وإنما كان يكمل مسيرته الجهادية بمسيرة عبادية. 

، هو نفسه الذي حمل السيف في يوم  تعالى هذا الرجل العظيم الذي كان يتفرغ إلى هللا إن
ً
ويبكي ويتهجد ليال

، فاإليمان هو الذي يحدد هيهات منا الذلةعاشوراء، وصرخ بذلك الدوي الذي ما زال هتافه يحرك املاليين: 

، ويكيمسار اإلنسان، وهو الذي يوجب عل
ً
 مطلقا

ً
 ف مواقفه بحسب ما يأمره به هللا تعالى.يه أن يسلم تسليما

الم(للحسين  أن وذكر خصيصة وراء تلك الخصيصة، وهي كفاحه وجهاده الرسالي والسياس ي الذي  )عليه السَّ

 به، والذي أصبح مدرسة سياسية دينية.
َ
 ُعِرف

الم(مواقف الحسين  وذكركما  من بيعة يزيد التي طلبها منه والي املدينة، وتعامله مع رسائل أهل  )عليه السَّ

 الكوفة.

 

 بقلم: غير موجود

الم(الفضل الكاتب منزلة أبي  ذكر الم(العلمية من خالل حديث اإلمام الصادق  )عليه السَّ عن أن  املخبر )عليه السَّ

الم(العباس   يمان.نافذ البصيرة، صلب اإل  )عليه السَّ
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الم(مام الحسين محتوى املوقع: اإل  ، الحركة الحسينية، الثورة الحسينية، أعالم عاشوراء، ما بعد واقعة )عليه السَّ

 الطف، وغيرها.

 بقلم: غير موجود

ن الكاتب أن الحسين  الم(بيَّ إال أنه الكوفة على وصول رسالة سفيره إليهم أهل  علق خروجه إلىوإن  )عليه السَّ

ا وصل خبر استشهاد مسلم ، الرجوععلى  من مكة ولم يجعله جعله على الخروج
َّ
الم(ومل تأكد للجميع أن  )عليه السَّ

الم(السلطة غير تاركة الحسين  ما القتل، إضافة إلى األخبار التي إما البيعة و إحتى لو رجع إلى املدينة، ف )عليه السَّ

الم(صدرت عن النبي واإلمام علي  الم(شهاد الحسين حول قضية است )عليهما السَّ  .)عليه السَّ

 

 

 

 جوبة، وغيرها.األ سئلة و األ ، تناسبااملتقارير، الخبار، األ قاالت، املوى املوقع: األرشيف، املكتبة، محت

الم( : زندگانی علی االکبرتحت عنوان  )عليه السَّ

 : حسن نجفیبقلم

الم( إلى حياة علي األكبر الكاتبتعرض   فذكر تاريخ والدته، وحياة  )عليه السَّ
ُ
مه ليلى، واختالف املؤرخين في أ

الم( السجادصغر من اإلمام أنه أللخالفة، واختالف املؤرخين في  ته، واعتراف معاوية بأحقيهعمر  كبر أو أ )عليه السَّ

الم(كثر أوالد الحسين أشار إلى قصة تاريخية حول اعتراض مروان بن الحكم على تسمية أمنه، ثم  بعلي،  )عليه السَّ

شبه الناس أوكان  ،نه كان يحمل الصفات الغر والفضائل الحميدة كالشجاعة واالستقامة واألخالقأوذكر 

م(برسول هللا 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم(نه حينما برز نحو القوم قال اإلمام الحسين إ ىحت ،)صل هم اشهد على الل: )عليه السَّ

 أغالم  إليهمهؤالء القوم فقد برز 
َ
 شبه الناس برسولك محمد خ

ً
 و  لقا

ُ
 خ

ً
 و  لقا

ً
نبیك  رؤيةذا اشتقنا إلى إكنا و  ،منطقا

 .إليهنظرنا 
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 أسئلة وأجوبة، أحاديث، علماء، مكتبة، مجالت، أخبار، وغيرها. محتوى املوقع:

الم(: حضرت علی اکبر تحت عنوان  ، برترین الگو برای جوانان)عليه السَّ

 داودی : غالمرضابقلم

الم( كبرإلى تربية علي األ الكاتب أشار الم( اإلمام الحسين في ظل عظيمةالوبناء شخصيته  )عليه السَّ والتي  )عليه السَّ

 : تجلت بمظاهر يمكن للشباب االقتداء بها، ومنها

•  
ُ
 خالق رفيعة وسلوك مستقيم أما يمتلكه من  بلحاظسوة الئقة، أ

ُ
الم( سيرة علي األكبرستفاد من ت  ،)عليه السَّ

باعتبار أن القدوة من العوامل  ،الكماالتفعاله ويكون قدوة لهم في نيل أفعالهم مع أفيقوم الشباب بتطبيق 

 
ً
 في التكامل.  املؤثرة جدا

م( مرآة النبي •
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 نتيجة لحالة االرتباط العاطفي واملعنوي بين رسول هللا ، )صل

َّ
م()صل

َّ
 ى هللا على وآله وسل

الم(واإلمام الحسين   لرسول األكرم ابعض خصوصيات وخصال انتقلت  )عليه السَّ
َّ
م()صل

َّ
 ربکاألي علل ى هللا على وآله وسل

الم(  فصار كمرآة للنبي  ،)عليه السَّ
َّ
م()صل

َّ
 يعرف ذلك العدو والصديق. ى هللا على وآله وسل

الم(کبر األ يفضائل عل • وهنا يحاول الكاتب أن يأتي على ذكر بعض فضائله املستلة من الروايات ، )عليه السَّ

 11تحكي عظمة شخصيته، وقد ذكر فيها واملواقف التي 
ً
 .موقفا

یخربگزار
 

 

 

 محتوى املوقع: األخبار، املراجع والعلماء، الحوزة العلمية، مقاالت، تقارير، وغيرها.

 (المعلیه السَّ )لقب برجسته حضرت عباس  ۸: تحت عنوان -1

 بقلم: غير موجود

الم(الفضل العباس  والتربوية التي اتصف بها أبذكر الكاتب أن النماذج  صلحي إلى مصاف ُم أوصلته  )عليه السَّ

البشر العظماء، املصلحون الذين غيروا مسيرة التاريخ بسعيهم املتواصل وفدائهم وتضحياتهم لنجاة البشرية من 

)عليه بي الفضل أمن املعلومات حول نسب  كر جانببذ وابتدأ، نسانية الرفيعةحياء املبادئ اإلإوالعبودية، و  الذل

الم( الم(وفضيلة أبيه أمير املؤمنين  السَّ  ذكر ثم  ،وکيف ورث من أبيه بعض صفات كماله )عليه السَّ
ُ
مه الطاهرة أ

الم( الكالبيةبنت حزام  ةفاطم )عليه  مير املؤمنينأثم تطرق إلى زواج  ،فضيلة وشجاعة هذه العائلةوبيان  )عليها السَّ

الم(   السَّ
ُ
الم(م البنين بأ الم(ذكر بعد ذلك والدة أبي الفضل و  ،)عليها السَّ وكان من  ،وسنة والدته وتسميته وكنيته )عليه السَّ
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اء، بطل العلقمي، حامل اللواء، السقَّ لقابه فکان من بينها: قمر بنى هاشم، أالقاسم، وأما  والفضل وأب أبوكناه: 

 ختام ذكر بعض شمائله.الفي وكبش الكتيبة، قائد الجيش، وحام الظعينة، باب الحوائج، 

الم(: رمزگشایی امام سجاد تحت عنوان -2 الم(از رفتار سیدالشهدا  )عليه السَّ  )عليه السَّ

 : عبد هللا صالحىبقلم

الم(ن اإلمام الحسين أي صاحب كتاب الكبريت األحمر ذكر نن الشيخ مهدي املازندراأذكر الباحث   )عليه السَّ

 ،نه قادر على ذلكأن في جيش عمر بن سعد يوم عاشوراء يترك بعضهم وال يقتلهم بالرغم من حينما كان يقاتل َم 

)عليه السر في شهامة وكرم اإلمام الحسين  نن مضت مدة من الزمن تبيَّ أوبعد  ،غموض مر عجيب وفيهوهذا األ 

الم( إذا حمل على  كان يوم الطف الم()عليه السَّ أّن الحسين  الم()عليه السَّ  ما روي عن اإلمام زين العابدين والسر هو ،السَّ

 ويترك 
ً
نه من قتلهمآعسكر ابن زياد يقتل بعضا

ّ
الم(فقال  ،فقيل له في ذلك ،خرين مع تمك  َعْن : )عليه السَّ

َ
ِشف

ُ
ك

 
ْ
ط

ُ
ُت َعْن ن

ْ
َصَرف

َ
ْصالِبِهْم، ف

َ
ي في أ  التَّ

َ
ف

َ
ط ْبَصْرُت النُّ

َ
أ
َ
ْهِل اإل َبَصري ف

َ
ِة َمْن ُهَو ِمْن أ

َ
ْتِل ف

َ
ق
ْ
ُتُه َعِن ال

ْ
َرك

َ
ت
َ
يماِن ف

ْم 
َ
ْيُت َمْن ل

َ
ة ِمْنُه! َوَرأ ريَّ

ُّ
َك الذ

ْ
الِص ِتل

ْ
ُتهُ اِلْسِتخ

ْ
َتل

َ
ق
َ
 ف

ً
ُتُه صاِلَحة

َ
ف
ْ
ط

ُ
ُرْج ِمْنُه ن

ْ
خ

َ
 .ت

 

 

 

الم( م)عليهمحتوى املوقع: األخبار، املقاالت، تحقيقات، تاريخ األئمة   ، وغيرها.السَّ

 الم()علیه السَّ  : آیات مربوط به فضایل امام حسينتحت عنوان -1

 بقلم: غير موجود

الم(يات التي لها ارتباط باإلمام الحسين اآل ذكر الكاتب بعض  نشير لبعضها مع بيان ما  ،كثيرةوهي  )عليه السَّ

الم(به يتعلق منها   :)عليه السَّ

َدْيَناهُ كما جاء في قوله تعالى: ، تأويل الذبح العظيم •
َ
والروايات طبقت الذبح ، 107الصافات: َعِظيٍم  ِبِذْبٍح  َوف

الم(العظيم على الحسين  الم(كما روي عن اإلمام الرضا  )عليه السَّ  .)عليه السَّ

الم(إسماعيل النبي قدوة  • ْر  :، كما في قوله تعالىصادق الوعد )عليه السَّ
ُ
ك
ْ
ِكَتاِب  ِفي َواذ

ْ
هُ  ِإْسَماِعيَل  ال اَن  ِإنَّ

َ
 ك

َوْعِد  َصاِدَق 
ْ
اَن  ال

َ
  َوك

ً
  َرُسوال

ً
ِبّيا اَن   نَّ

َ
ُمُر  َوك

ْ
هُ  َيأ

َ
ْهل

َ
ةِ  أ

َ
ال اةِ  ِبالصَّ

َ
ك اَن  َوالزَّ

َ
ِه  ِعنَد  َوك   َرّبِ

ً
وكما جاء في ، 55-54مريم: َمْرِضّيا

الم( سماعيل بن حزقيلإالروايات التفسيرية أن    )عليه السَّ
ُ
يذاء وقد القى اإل  ،قب بصادق الوعدلصدقه في وعده ل

  ،والضرر 
ً
الم(باإلمام الحسين  ولكنه صبر وتحمل مقتديا وسيكون ممن يرجع في زمن رجعة الحسين  ،)عليه السَّ

الم(  .)عليه السَّ

ِتَل  َوَمنتعالى:  قولهكما في ، مقتول مظلوم •
ُ
  ق

ً
وما

ُ
ل
ْ
ْد  َمظ

َ
ق
َ
َنا ف

ْ
ِه  َجَعل   ِلَوِلّيِ

ً
انا

َ
ط

ْ
  ُسل

َ
ال

َ
ي ُيْسِرف ف ِ

ّ
ْتِل  ف

َ
ق
ْ
هُ  ال اَن  ِإنَّ

َ
 ك

 
ً
الم(كلمة مقتول مظلوم على اإلمام الحسين  انطباقروايات الفقد ورد في بعض ، 33اإلسراء: َمْنُصورا  ،)عليه السَّ

ل هللا تعالى فرجه(حب الزمان اوكلمة ولي على اإلمام ص  .)عجَّ
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م)ص: محبت شديد پيامبر تحت عنوان -2
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم(به امام حسين  (ل  )عليه السَّ

 حمد محیطی اردکانیأ: بقلم

م(كرم تحدث الباحث حول محبة النبي األ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم(لإلمام الحسين  )صل   )عليه السَّ

ً
بعض الشواهد ذاكرا

الم(كركوب الحسين  والنماذج التي تدل على ذلك، ى هللا عليه ثناء الصالة، وقصة مالطفة النبي أعلى ظهره  )عليه السَّ
َّ
)صل

م(
َّ
م(حينما كان يلعب مع الصبيان، وعدم تحمل النبي ه ل وآله وسل

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .لشدة تعلقه به ئهسماع بكا )صل

الم( های علماء در بیان امام حسين: ویژگیتحت عنوان -3  )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم(إلى جملة من الصفات التي ذكرها اإلمام الحسين  الكاتبتعرض  الشرف كفي خطبته بشأن العلماء  )عليه السَّ

نما حصل عليها العلماء إن هذه الصفات أوذكر  ،والهيبة والوقار ،وشفاعتهم فيهم ،والكرامة، وتقدير الناس لهم

هذا املنصب وأن ال يستغلوا ن ال يقصروا في حق هللا أ فينبغي عليهم ،حق هللا تعالى تحملهم مسؤوليةبسبب 

 الشخصية. للمصالح

 : وضعیت اسفناک علمای اّمت در منطق حسینىتحت عنوان -4

 بقلم: غير موجود

 املقال 
ُ
الم( مة اإلسالمية آنذاك في كالم اإلمام الحسينيتحدث حول الوضع املؤسف لعلماء األ حيث  )عليه السَّ

الم(أشار اإلمام  وتضييع حقوق الضعفاء وعدم أداء الحقوق  ،إلى أبرز صفاتهم كاالستخفاف باإلمامة )عليه السَّ

 كرام املؤمن.إة في الجنة من دون عمل، وترك وطلب املنزلة الرفيع ،املالية، وطلب العافية، وترك الثورة هلل

الم(: ویژگيهای امام حسين تحت عنوان -5  در زیارت اربعين )عليه السَّ

 : عبدالکریم پاک نیا تبریزی بقلم

الم(تعرض الباحث إلى خصال اإلمام الحسين   منها: التي يمكن استفادتها من مقاطع زيارة األربعين وذكر )عليه السَّ

 .والضالل لاذه من الجهنقإصالح املجتمع و إوالتضحية بالنفس والنفيس ألجل  ،والصبر على البالء ،العبودية هلل تعالى

 

 

 

 واالقتصادية، ثقافة وفن، قضايا إسالمية، وغيرها.محتوى املوقع: أخبار العالم الدولية 

 الگوی وارستگی الم()علیه السَّ  : امام حسينتحت عنوان

 : بهاره داداش ىبقلم

الم(مام الحسين واإل ، إلى أهمية االقتداء للحصول على الكمال املطلوب ةالباحثت أشار  من قدوتين  َد لِ وُ  )عليه السَّ
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نسانين كاملين في الثالث من شهر شعبان في السنة الرابعة للهجرة، وعاش سبع سنوات في كنف جده الرسول إو 

م( الكريم
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 )صل

ُ
 و  مير املؤمنينأبيه ألق الرفيع من ، وظل يستلهم الخ

ُ
الم(مه الزهراء أ فهو قد  ،)عليهما السَّ

 .اكتملت فيه دائرة الكمال والسعادة

 

 

 

 محتوى املوقع: األرشيف، املكتبة، املقاالت، وغيرها.

 الم()عليهما السَّ : ارتباط امام مهدی با امام حسين تحت عنوان

 بقلم: غير موجود

الم(ئمة ولياء واأل ن األنبياء واأل أتعرض الباحث إلى  وتعرض إلى ارتباط  ،يوجد بينهم ارتباط وعالقة )عليهم السَّ

ل هللا تعالى فرجه(اإلمام املهدي  الم(باإلمام الحسين  )عجَّ ، فعند دراسة هذا اال وذكر أن  ،)عليه السَّ
ً
رتباط عميق وبارز جدا

 أ
ً
، نحاء العالمألهية في حكام والقيم اإلتمهيدهم لحاكمية األ  بعاد االرتباط بين هاتين الحجتين سنالحظ جيدا

من ساللة  ل هللا تعالی فرجه()عجَّ  ياإلمام املهد :أمور منهاتتجلى في  هما، وأنهاووجوه االرتباط بين بعادوأشار إلى تلك األ

الم(اإلمام الحسين  ل هللا تعالی )عجَّ ي املهد، ل هللا تعالی فرجه()عجَّ تحقق أهداف نهضة عاشوراء عند قيام املهدي ، )عليه السَّ

الم(املنتقم لدم اإلمام الحسين هو  فرجه( ل هللا تعالى فرجه( ييوم ظهور اإلمام املهد، والطالب بثأره )عليه السَّ يصادف  )عجَّ

ل هللا تعالى فرجه(تبدأ نهضته ، يوم عاشوراء الم(من مكة كما بدأت ثورة اإلمام الحسين  )عجَّ  .)عليه السَّ

 

 

 

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

ى هللا عليه )ص چگونه پیامبرو  : چراتحت عنوان -1
َّ
مل

َّ
 نام نوه اش را حسين گذاشت؟ (وآله وسل

 بقلم: غير موجود

 في اليوم الثالث من شعبان ذكر الكاتب 
ُ
م(خبر النبي أ

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم(ولد اإلمام الحسين بم )صل فقدم  )عليه السَّ

الم(إلى بيت فاطمة   أمر السماء في تسميته، ف ،)عليها السَّ
ً
نزل وتناول ولده وأقام عليه مراسيم الوالدة في اإلسالم منتظرا

الم(مين جبرئيل عليه األ   .بالعربية حسينالالذي يقابل لفظ  ريشبيخبره أن يسميه باسم ولد هارون  )عليه السَّ

الم()عليه  الفضلابو : زندگی نامه حضرت تحت عنوان -2  السَّ

 : ابوالفضل هادی منشبقلم

الم( بي الفضل العباسأحياة  كاتبال تناول   الضوء على )عليه السَّ
ً
 ،النشاطات التي مارسها في فترة شبابه مسلطا
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الم(إلى جنب أمير املؤمنين  مشاركته في الحروبك   )عليه السَّ
ً
وتألقه في حرب  ها،شجاعته في في فترة فتوته ذاكرا

 أذكر صفين، و 
ً
الم( طاعته لإلمام الحسينيضا  .في يوم عاشوراء ونصرته له )عليه السَّ

الم(: سخنان امام حسين تحت عنوان -3  از مکه تا کربال )عليه السَّ

 : جاسم ریحانیبقلم

الم(إلى جملة من كلمات سيد الشهداء  الكاتبتعرض  من مكة إلى كربالء،  مسيرتهثناء أ صدرت منهالتي  )عليه السَّ

  طريقة تحليليةوقد درسها ب
ً
الم( ههدافإلى أ منبها  .)عليه السَّ

الم(: نمونه ای از کرامات امام حسين تحت عنوان -4  )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

 نموذج الكاتبتناول 
ً
الم(من كرامات اإلمام الحسين  ا ى  كرموهو قصة التربة التي أعطاها النبي األ ،)عليه السَّ

َّ
)صل

م(
َّ
 إلى  هللا عليه وآله وسل

ُ
الم(حينما عزم اإلمام الحسين فقارورة،  والتي احتفظت بها في )رضوان هللا عليها( م سلمةأ  )عليه السَّ

م(رسول هللا  هجدن بأله  ه معتذرةنعحاولت معلى الرحيل إلى العراق 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
رض أفي أخبرها بمقتله  )صل

الم(اإلمام الحسين  فأعلمها ،تربة وضعتها في قارورة هاعطاأو  ،من العراق راها األرض التي أو  ،نه مقتول أ )عليه السَّ

  تخذأو  ،قتل فيهايُ 
ً
  أخرى، في قارورة منها تربة ووضعتها أيضا

ً
فلما كان عصر عاشوراء رأت القارورتين تفوران دما

الم( عولت على الحسينأفصاحت وناحت وبكت و   .هذا األمروأورد الباحث روايات أخرى دالة على ، )عليه السَّ

یفرهنگ
 

 

 

 محتوى املوقع: القرآن الكريم، املكتبة، الخدمات، امللفات، الصوتيات واملرئيات، وغيرها.

الم( : نام مبارک امام حسينتحت عنوان -1  انجیلو  در تورات )عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم(اإلمام الرضا  عن رواية ذكر الكاتب البصرة حيث وسدت له وسادة وخاطب  في سفره إلىوذلك  )عليه السَّ

الم( نجيل ذكر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسينن في اإل أوذكر له  ،نجيلالجاثليق بما في اإل   ،)عليهم السَّ

  ،فاعترف بذلك الجاثليق
ً
والحسن ن في الزبور ذكر محمد وعلي وفاطمة أرأس الجالوت وذكر له  وخاطب أيضا

الم( والحسين  .س الجالوت بوجود ذلكأفاعترف ر  ،)عليهم السَّ

 چگونه امتداد پیدا کرد؟ (المعلیه السَّ ): نسل حضرت عباس تحت عنوان -2

 باعزم : محمدبقلم

ى كرم عبد هللا بن عباس ابن عم النبي األت بلبابة بن الم()عليه السَّ  أبي الفضل العباس إلى زواج تعرض الكاتب
َّ
)صل

م(
َّ
 وبنت ،والقاسم ،والحسن ،والفضل ،عبد هللا :وقد ولدت له أربعة أوالد هللا عليه وآله وسل

ً
واحدة، ولكن اختلف  ا
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  لذانهللا ومحمد ال ن أوالده عبدأاملؤرخون في عدد أوالده حيث ذكر بعضهم 
ُ
 .في كربالء اشهداست

الم( بي الفضل العباسأن استمرار نسل أتفق املؤرخون على او  نما هو من ابنه عبد هللا الذي كان إ )عليه السَّ

 
ً
الم(برقية بنت اإلمام املجتبى  عبد هللا تزوجو  في يوم عاشوراء، طفال  ،عبد هللا وحسن ين، وولدت له ولد)عليه السَّ

 .وتكاثرت ذريته من ولده حسن

 إ حيث ،بنائهأعبد هللا بن العباس و ثم تعرض إلى الحسن بن 
َّ
ي كان له من ن الحسن بن عبد هللا حينما توف

 وكان له خمسة أوالد العباس وعبد هللا والفضل وحمزة وإبراهيم. ،سنة 67العمر 

 

 





 





 

  ،بـــالقنوات الفضـــائية أصـــبح اليـــوم ذا تـــأثير واضـــح بقضـــايا العصـــر ومشـــاكلهاإلعـــالم املرئـــي املتمثـــل 
ً
لكونـــه ســـالحا

 في جبهات الثقافة، ومعارك الفكـر والتوجيـه الـديني، وذلـك مـن خـالل نقـل وعـرض وطـرح األحـداث واألفكـار 
ً
متقدما

نة ُبغيـة التـأثير علـى عقـول الجمـاهير، واتجاهـاتهم وميـولهم، و  بطريقةواملعارف  ن أو دفعهـا معيَّ جـذبها نحـو أمـر معـيَّ

بعها كل قناة فضائية وما تتبناه من رؤى ومبادئ تسير عليها.
َّ
 عنه وفق سياسة تت

والقضــــية الحســــينية هــــي األخــــرى غيــــر مســــت،ناة مــــن هــــذا الــــنهج الســــائد، وقــــد تــــم متابعــــة مجموعــــة مــــن القنــــوات 

الم( الفضائية، تناولت قضية اإلمام الحسين  ا منها ما يلي:ورصدن ،)عليه السَّ

 
ُ
 .عنى باألمور الدينية والعقائدية واالجتماعيةنبذة عنها: هي قناة فضائية شيعية ت

 مع الشيخ حسين الفدائي وهو يشرح قول النبي  •
ً
م(يعرض البرنامج لقاًء تلفزيونيا

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
حسين  :)صل

الم( ، ثم يتطرق للوالدة امليمونة لإلمام الحسين حسينمني وأنا من  يوم والدته،  األولى: في نقاط ثالث:)عليه السَّ

الم(عظمة اإلمام الحسين  الثالثة:عظمة شهر شعبان،  الثانية:  .)عليه السَّ

 وهو: ما هو سر وجود وبقاء  للشيخندوة  •
ً
عبد الرضا معاش في جامعة ذي قار كلية اآلداب، يطرح فيها سؤاال

الم( الحسين  الم(هذا السؤال: بأن اإلمام الحسين  نوخلوده؟ ويجيب ع)عليه السَّ قد أعطى كل ش يء هلل  )عليه السَّ

ده هللا وأع
َّ
طاه كل ش يء، لذا فالبد أن نقدم عزَّ وجل في يوم عاشوراء من أهل ومال وأصحاب، لذلك خل

الم(للحسين   جزاًء بما قدمه للدين ولنا، وأقل ما نقوم به أن نلتزم بصالتنا وصيامنا، وبالفروض  )عليه السَّ
ً
شيئا

 والواجبات، وأن تلتزم النساء بالحجاب.

الم( أقامت مؤسسة اإلمام الصادق  •  بوالدة ا -في الدنمارك )عليه السَّ
ً
إلمام الحسين واإلمام زين كوبنهاجن احتفاال

الم(العابدين والعباس  ، وكانت كلمة الشيخ عبد الحسن األسدي حول أن الغرض من األمر باملعروف )عليهم السَّ

الم(  والنهي عن املنكر هو إقامة الفرائض، واستقامة الشعوب واألمم، ومن هنا خرج اإلمام  )عليه السَّ
ً
طلبا

 
ُ
ى هللامة جده لإلصالح في أ

َّ
م( )صل

َّ
الم(كما أراد  ،عليه وآله وسل   )عليه السَّ

ُ
مة، إلغاء االستعباد والطغيان ورجوع كرامة األ

 من إمامنا الحسين وهذا درس مهم ال
ً
الم( بد أن نستفيد منه جميعا  .)عليه السَّ

فضائية ذات طابع سلفي وهابي، برامجها جدلية إلثارة : هي قناة عنهانبذة 

الطائفية وتأجيج الصراعات، وهي موجهة بشكل أساس ي ضد املذهب األحقاد 

 واالفتراءات. اإلمامي من خالل كيل التهم

o 

 مخضبون  وهم وصور ألطفال بالطين ملطخ وبعضهم يزحفون  ألشخاص مقاطع مجموعة البرنامج يعرض

الم( )عليهالحسين  طين إن يقول فيه: لخطيب صوتي مقطع مع بالدماء  .داء كل من شفاء السَّ
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  يعرض الحسينيات وفي برنامج السياق نفس وفي
ً
 النسائية في املجالس به بعض ينتقد لخطيب مقطعا

 لها بمعرض الحسينيات
ً
  ويعرض أزياء، واصفا

ً
  البرنامج مقطعا

ً
 الشباب بعض ينتقد فيه الحبيب ياسر لـ صوتيا

 لتصرفاتهم غير املناسبة في الحسينيات.

o 

 لعلي السماوي وهو يتكلم عن قصة تقبيل األسد قبر اإلمام الحسين
ً
الم( يعرض البرنامج مقطعا ، )عليه السَّ

 ن لم يصدق الرواية.ويستهزئ بعقل َم 

 لياسين املوسوي يذكر فيه ثم يعرض البرنامج
ً
م()صلى هللا عليه وآله قصة إخبار النبي  مقطعا

َّ
  وسل

ُ
)رضوان م سلمة أل

الم(  على ما يجري على اإلمام الحسين هللا عليها(  في كربالء.)عليه السَّ

: تعتبر املحاضرات الشيعية على املنبر مادة للتحشيد االستماعي لتحديد مسارات الطائفة وإلى ما علقوا عليه

 تريده املؤسسة الشيعية.

o 

 :كربالء لتربة الشيعة تعظيم عدة أسئلة حول طرح  •

 عليها؟ ويسجد معظمة الحسين تربة أن على الدليل هو ما الشيعي أيها فكرت هل -1

 الحسين؟ تربة على يسجد النبي كان هل النبي؟ سنة في وارد هو أم هللا كتاب في وارد أهذا  -2

حدثت ومتى  -3
ُ
   !؟بعد النبي تحدث ألم الحسين؟ تربة أ

 أن يزعمون  النصارى  ألن للصليب، النصارى  بتعظيم شبيه هو الحسين لتربة والتعظيم السجود أليس -4

 الحسين تربة يعظمون  الشيعة كذلك عليه، املسيح - ويقتفرون يزعمون  كما - صلب ألنه معظم الصليب

 علي بن الحسين سماها الحسين عليها مات التي األرض تلك أليست ؟عليها مات الحسين أن يزعمون  ألنهم

 وبالء؟ كرب

  أصبح والبالء الكرب ملاذا  -5
ً
  الشيعة؟ عند معظما

 كان إذا ؟الحسين فيها فندُ  التي التربة أم الرسول  فيها فندُ  التي التربة ؟النبي تربة أم الحسين تربة أفضل أيهم -6

 دبرونتوت األمر هذا في تتفكرون ال فلماذا الشيعة؟ عند معظمة تربته تكون  ال ملاذا الحسين من أشرف النبي

 ؟النبي وال علي تربة تعظيم على دليل هناك وليس الحسين تربة تعظيم على الدليل هو ما وتسألون  فيه؟

  األمر في أن فاعرفوا
ً
 .شيئا

 أسئلة حول املساجد والحسينيات: عدةطرح  •

 عندكم؟ والحسينيات املساجد بين الفرق  ما -1

 هل لحسينيات،في ا تعمل أعمال وهناك املساجد في تعمل أعمال وهناك وحسينيات، عندكم مساجد يوجد -2

 سواء؟حد  على هي

  بينهما؟ التفريق ملاذا سواء عندكم كان إذا -3

 الحسينيات؟ يذكر ولم القرآن في هللا ذكرها املساجد ألن مساجد، فقط عندكم تكون  ال ملاذا -4

 وماهي الحسينيات؟ في تعمل التي األعمال هي ما: لنا فقل مختلفة، واملساجد الحسينيات في األعمال كانت إذا -5

 املساجد؟ في تعمل التي األعمال

 أفضل؟ فأيهما الحسين إلى منسوبة والحسينيات هللا إلى منسوبة املساجد -6
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 وإنما ،األئمة زمن في وال النبي زمن في موجودة تكن لم أنها الحسينيات، مع شرعية على الدليل ما هو :لنا قولوا -7

 ذلك؟ بعد حدثتاستُ 

 اللطم وكذا والتحريض، والشتم السب علموكم الحسينيات في ومراجعكم كمعلماؤ  ملاذا وتدبروا فكروا ن؛إذ

 املبتدعة؟ األعمال من والنياحة

 .أنفسكم تراجعوا أن فعليكم مبتدعة الحسينيات إن نقول: أن نستطيع ن؛إذ

o 

 السند محمد للشيخ الحسين قبر زيارة كتاب حول  الحلقة 

 ،األئمة ملصلحة به ويطعنون  النبي على األئمة يقدمون  الشيعة الكتاب، فيقول املقدم: لنقد البرنامج يتعرض

الم( الحسين قبر زار من الحسين قبر زيارة كتاب في في ذلك إلى رواية ويستند عرشه،  فوق  هللا زار كمن )عليه السَّ

 . النبي زار كأنما األئمة أحد زار ومن

 الحسين أن الكالم هذا من يلزم ن؛إذ النبي، زار كمن األئمة بقية زار ومن هللا كزيارة الحسين زيارة :علقوا عليه

 نجد حيث البناء في حتى ش يء كل في النبي على الحسين يقدمون  الغلو في حتى والشيعة! النبي من مرتبة أعلى

 .محمديات اسمه مكان عندهم نسمع ولم حسينيات

o 

 ذكر فيه: ،تقرير حول الحسينيات •

 فهي واملسلمين اإلسالم عن تميزهم التي والشيعة الشيعي دين في املميزة املعابد بمثابة الحسينيات تعتبر -1

 .غيرها دون  عشرية ثنياال الشيعية بالطائفة خاصة

  املجتمع بتثقيف تهتم شيعية دينية ومراكز معابد عن عبارة هي الحسينيات -2
ً
  مذهبيا

ً
 وتمارس ،وسياسيا

 .عاشوراء كيوم دينية مراسم في بالشيعة خاصة وشعائر طقوس

 .البيت أهل يعرفها ولم عشر التاسع القرن  قبل من موجودة الحسينيات تكن لم -3

 .م1876 تأسست عام العراقية الكاظمية مدينة في الحيدرية الحسينية هي التاريخ في حسينية أول  -4

 وبحوث فتاوي  بذلك صدر وقد ،بصلة لإلسالم تمت ال مبتدعة معابد الحسينيات املسلمين علماء يعتبر -5

 .مستفيضة شرعية

 بالبلد متقدمة نقطة الحسينية وتمثل ،باالختراق املستهدفة الدول  في الحسينيات إنشاء على تحرص إيران -6

 .املستهدف

 ذكر فيه: ،يوم عاشوراءتقرير حول  •

ن معه وَم  يه موس ىكرم هللا نبأفي هذا اليوم  ،ول السنة الهجريةأعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم  -1

 .بالنجاة وغرق فرعون وجنده

 حق من اليهود في صيامه.أنه أن يوم عاشوراء وبيَّ  صام رسول هللا -2

ن يكفر أهللا  لىع حتسبأصيام يوم عاشوراء  قال: ن النبيأبي قتادة أجاء في فضل صيام عاشوراء عن  -3

 لأل ، رواه مسلم. السنة التي قبله
ً
 الفضل.و جر صام الصحابة يوم عاشوراء اقتداء بالنبي وطلبا

 .هـ  61بي طالب في كربالء يوم العاشر من محرم سنة أقتل الحسين بن علي بن  -4
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 لسرد األ  ،اتخذ الشيعة هذا اليوم مناسبة دينية ملمارسة طقوس اللطم واملش ي على الجمر -5
ً
في  ،ساطيريوما

 الرغم من ورود روايات في فضل صيامه في كتبهم. ىحين حرم الشيعة صيام عاشوراء عل

 .134/2االستبصار  نه يكفر ذنوب سنةإف والعاشر صوموا العاشوراء التاسععن علي قال:  -6

 .134/2االستبصار  ام رسول هللا يوم عاشوراءصبي الحسن قال: أوعن  -7

 
ُ
 .عنى باألمور الدينية والعقائدية واالجتماعيةنبذة عنها: هي قناة فضائية شيعية ت

 بأخيه اإلمام الحسين عالقة العباس إلى - من خالل عرض مقاطع من زيارة الناحية -ياسر الحبيب فيه تطرق 

الم( ما)عليه الم(خوته للقتال دون اإلمام الحسين من خالل تقديم إيوم عاشوراء  في السَّ  .)عليه السَّ

  قناةهي ها: بذة عنن
ُ
 عنى باألمور الدينية واالجتماعية والعلمية.فضائية شيعية ت

o 

يذكر عبد الحليم الغزي رواية من كتاب الشعائر الحسينية فقه وغايات  •

 .329للشيخ محمد السند الصفحة 

 
ُ
الم(  صيب به سيد الشهداءيقول السند في كتابه: إن ما أ  لذبح يُ )عليه السَّ

ً
 لذبح النفس البهيمية ورمزا

ً
عتبر رمزا

 
ُ
صول وقواعد بناء املجتمع الديني األنانية وذبح بما يعرف بأصالة الذات في مقابل أصالة اإلله، وهذا من أ

 نسانية.حور حق اإلله ال حق الذات اإلاملالتوحيدي وأن يكون 

الحليم الغزي على هذا الكالم بقوله: هذا الكالم يمكن القول به ألحد الصالحين لكن هذا الكالم ال  عبديعلق 

الم(  مع الحسين ينسجم الم(ن ما جرى على اإلمام الحسين إ :كيف يقال)عليه السَّ هو رمز لذبح النفس  )عليه السَّ

 البهيمية؟

الم(يصح هذا الكالم وهو ذبح النفس األنانية على اإلمام الحسين  كيف يصح هذا الكالم وهو  كيف ؟)عليه السَّ

الم( يصح مثل هذا الكالم بحق اإلمام الحسين كيف الذات مقابل أصالة اإلله؟ ةأصالذبح   ؟)عليه السَّ

الم(  الغزي: بل أصالة اإلله هو اإلمام الحسين يقول ثم  وما ذكر هفوة كبيرة من الشيخ السند وسببها )عليه السَّ

الم(الغفلة عن حديث آل محمد  سمعت  :. وذكر رواية من تفسير البرهان عن الفضل بن شاذان، قال)عليهم السَّ

.. يا ذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش.إنما أمر هللا سبحانه وتعالى إبراهيم أن ييقول: )عليه السالم(  الرضااإلمام 

  ،إبراهيم
ُ
 كما يذبح الكبش إن طائفة تزعم أنها من أ

ً
 وعدوانا

ً
مة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما

 .... وفديناه بذبح عظيمبذلك غضبي  بون وجفيست

 ل •
ً
الم(  ن زيارة اإلمام الحسينيذكر فيه أأحمد الوائلي لشيخ يعرض البرنامج مقطعا ت زيارة عظام ليس)عليه السَّ

 مواقف وأهداف.إنما هي زيارة ، بالية أو تراب

أين وجد أن الزيارة للمواقف  ؟هذا الكالمب: ال أدري من أين أتى الوائلي وعلق عبد الحليم الغزي عليه

 واملضمون؟
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الم(  عندما نزور الحسين وذكر أننا الم(  م)عليه حسب عقائدنا املأخوذة عن أهل البيت -)عليه السَّ الذي نزور  -السَّ

الم( م)عليه وال يوجد أي حاجز من الحواجز يحول بيننا وبينهم ،ويرد السالميسمع الكالم   .السَّ

o 

ن حضر مدارك العروة الوثقى مضمونها أن َم  139، ص3يعرض الغزي مسألة من كتاب فقه الشيعة ج

الم(  ملقاتلة اإلمام الحسين  نواصب.اللم يكن كلهم من )عليه السَّ

عبد الحليم الغزي على هذا الكالم بقوله: ليس الغريب أن يقول السيد الخوئي هذا الكالم فهو يقول في يعلق 

 األحكام في إليه يرجع نَم  بأن وهو يتحدث عن شرائط مرجع التقليد فيقول: للجزم 220، ص1بحث التنقيح ج

الم عليهم) أمرهم في تام ثبات له ممن يكون  أو لهم، الحب شديد يكون  أن يشترط ال الشرعية   .(السَّ

 ة إلثارةذات طابع سلفي وهابي، برامجها جدليَّ عنها: هي قناة فضائية  نبذة

 األحقاد الطائفية وتأجيج الصراعات، وهي موجهة بشكل أساس ي ضد املذهب

 واالفتراءات. اإلمامي من خالل كيل التهم

o  

 البرنامج مقطع يعرض
ً
 صوتي ا

ً
ما نالوا الكرامة إال الم( )عليهم السَّ ئمة ن األنبياء واأل أ يذكر فيهلعباس الحلفي  ا

 ، ولم يعلق عليه.الم()عليه السَّ بالبكاء على الحسين 

o 

 

 ل •
ً
القرآن ويفسر البقعة املباركة املذكورة ن كربالء مذكورة في أ يذكر فيهبدر الشريف يعرض البرنامج مقطعا

 .في القرآن بكربالء

ُه ِمن بقوله تعالى:  علقوا عليه
َ
ون

ُ
مَّ ُيَحّرِف

ُ
ِ ث

ّ
َم اّلل

َ
ال

َ
ْنُهْم َيْسَمُعوَن ك ِريٌق ّمِ

َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
ْم َوق

ُ
ك
َ
 ل
ْ
ن ُيْؤِمُنوا

َ
َمُعوَن أ

ْ
َتط

َ
ف
َ
أ

ُمون 
َ
وُه َوُهْم َيْعل

ُ
ل
َ
 .75البقرة: َبْعِد َما َعق

  البرنامج يعرض •
ً
الم( الحسين أن يذكر فيه الباوي  لرياض مقطعا  بكاء إن املنام: في العلماء ألحد قال )عليه السَّ

الم( البيت أهل جراح يداوي  الشيعة  .)عليهم السَّ

ِ : بقوله تعالى علقوا عليه
ّ

 ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اّلل
َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك
ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت اِذُبون ِإنَّ

َ
ك
ْ
ْولـِئَك ُهُم ال

ُ
 .105 النحل: َوأ

  البرنامج يعرض •
ً
الم( الحسين  على بكى إذا النصرانين أ يذكر فيه معاش الرضا لعبد مقطعا  يصبح)عليه السَّ

 
ً
 . مسلما

  يصير النصراني اإلسالم دين في: علقوا عليه
ً
ْل َيا}: تعالى قال بالنبي كما وآمن هللا وجد إذا مسلما

ُ
ْهَل  ق

َ
أ

ْيًئا
َ
ِرَك ِبِه ش

ْ
ش

ُ
 ن
َ
َ َوال

ّ
 اّلل

َّ
ْعُبَد ِإال

َ
 ن
َّ
ال
َ
ْم أ

ُ
َنا َوَبْيَنك

َ
َمٍة َسَواء َبْين

َ
ل
َ
ى ك

َ
 ِإل

ْ
ْوا

َ
َعال

َ
ِكَتاِب ت

ْ
ن ُدوِن  ال ْرَباًبا ّمِ

َ
 أ
ً
 َبْعُضَنا َبْعضا

َ
ِخذ  َيتَّ

َ
َوال

ا ُمْسِلُمون  نَّ
َ
 ِبأ

ْ
َهُدوا

ْ
 اش

ْ
وا

ُ
ُقول

َ
 ف
ْ
ْوا

َّ
َول

َ
ِإن ت

َ
ِ ف

ّ
 .64ان:آل عمر  {اّلل

  يصير النصراني الصفويين عند أما
ً
 الدين؟ بهذا أتوا أين فمن الحسين، على بكى إذا مسلما

 ملحمد الصافي •
ً
الم(  الحسينن أ يذكر فيه يعرض البرنامج مقطعا كان يرفع دماء أوالده إلى السماء ألنه )عليه السَّ

 إذا نزل على األرض ساخت األرض.
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: إن كان الحسين بهذه القوة املزعومة، فلماذا لم يدفع القتل عن نفسه؟ ثم تلي قوله تعالى: علقوا عليه

اِسِقين}
َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .54الزخرف: {ف

 

 ملرتض ىيعرض البرنامج  •
ً
 لفأربع وعشرين أة و ئن يصافح أرواح مأمن أراد ن أ يذكر فيهالقزويني  مقطعا

ً
من  ا

الم( األنبياء فليزر الحسين  ليلة النصف من شعبان. )عليه السَّ

 : بقوله تعالى علقوا عليه
َ
ال
َ
ٍم أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة
َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ
ْ
وا

ُ
َساء َما ِلَيْحِمل

 .25: النحل َيِزُرون 

  البرنامج يعرض •
ً
الم(الحسين  اإلمام عزاء مجلسن أ يذكر فيه جمعة ملحمد مقطعا  شجرة تحت يعقد )عليه السَّ

 .طوبى

َحْمُد  :تعالى هللا قال ام املسلمين فجنة وبكاء، حزن  مكان وليس وسرور فرح مكان الجنة: علقوا عليه
ْ
وا ال

ُ
ال
َ
َوق

ور 
ُ
ك
َ
ُفوٌر ش

َ
غ
َ
َنا ل َحَزَن ِإنَّ َربَّ

ْ
ا ال َهَب َعنَّ

ْ
ذ
َ
ِذي أ

َّ
ِ ال

َّ
َنا  ّلِل  َيَمسُّ

َ
َصٌب َوال

َ
َنا ِفيَها ن  َيَمسُّ

َ
ْضِلِه ال

َ
اَمِة ِمن ف

َ
ق
ُ ْ
َنا َداَر امل

َّ
َحل

َ
ِذي أ

َّ
ال

وب
ُ
غ
ُ
 حزن، والقرآن فيه خالف ذلك؟فمن أين أتى الصفويون بأن الجنة فيها  .35-34فاطر ِفيَها ل

 مقطع البرنامج يعرض •
ً
الم(  الحسين على واحدة دمعة أن يذكر فيه الحلفي لعباس ا  .جهنم نار تطفي)عليه السَّ

اِذُبون : بقوله تعالى علقوا عليه
َ
ك
ْ
ْولـِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك
ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .105 النحل: ِإنَّ

 

 البرنامج مقطع يعرض
ً
الم(ال على الحسين إرواية كل الجزع حرام  وهو يناقشلـياسر عودة  ا  .)عليه السَّ

ن هللا أن يأمروا الناس بالبكاء والحزن في حين أ: ونحن نسأل عقالء الشيعة هل يليق بأهل البيت علقوا عليه

لي قوله تعالى:  بالصبر؟يأمر 
ُ
رِ ثم ت ِ

ّ
اِبِريَن  َوَبش ِذيَن  الصَّ

َّ
ا ال

َ
َصاَبْتُهم ِإذ

َ
  أ

ٌ
ِصيَبة   مُّ

ْ
وا

ُ
ال
َ
ا ق ِ  ِإنَّ

ّ
ـا ّلِل ْيِه  َوِإنَّ

َ
 َراِجعوَن  ِإل

 .156-155:البقرة

 

  البرنامج يعرض
ً
 والزجاجة والحسين بالحسن واملصباحين بفاطمة املشكاة يفسر وهو درويش لرضوان مقطعا

الم( بالنبي الدري  والكوكب بعلي  .عشر االثني باألئمة اآلية وبقية ،)عليهم السَّ

 اوم القرآن من األئمة على صريح بدليل اإلتيان من عجزهم بعد تعالى هللا بكتاب التالعب من هذا: علقوا عليه

ِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه : وتعالى سبحانه قال كما هللا، كالم تحريف في باليهود شبههمأ
ْ
ِسَنَتُهم ِبال

ْ
ل
َ
ُووَن أ

ْ
ِريًقا َيل

َ
ف
َ
َوِإنَّ ِمْنُهْم ل

 
َ
وَن َعل

ُ
ِ َوَيُقول

ّ
ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اّلل

ّ
وَن ُهَو ِمْن ِعنِد اّلل

ُ
ِكَتاِب َوَيُقول

ْ
ِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن ال

ْ
ِذَب َوُهْم ِمَن ال

َ
ك
ْ
ِ ال

ّ
ى اّلل

ُمون يَ 
َ
 .78عمران:آل  ْعل

 

  البرنامج يعرض •
ً
والتراب، فهو عمل  الطين أكل يحرم اإللهي أن القانون  يذكر فيه النصيراوي  إلبراهيم مقطعا

الم( الحسين هللا أبي عبد تربة محرم يبغضه هللا تبارك وتعالى، إال   )عليه السَّ
ً
حيث نستطيع أن نأخذ منها شيئا

 ونأكله بعنوان الشفاء
ً
 جدا

ً
 .قليال

 َساء :تعالى بقوله علقوا عليه
َ
ال
َ
ٍم أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة
َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ
ْ
وا

ُ
َما  ِلَيْحِمل

 .25: النحل َيِزُرون 
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 للصافي البرنامج يعرض •
ً
الم(يذكر فيه أن أغنام نبي هللا إسماعيل  مقطعا  في املاء شرب عن امتنعت )عليه السَّ

  عاشوراء
ً
الم( باإلمام الحسين تأسيا  .)عليه السَّ

اِسِقين}بقوله تعالى:  علقوا عليه
َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .54الزخرف: {ف

 لسالممقطع البرنامج يعرض •
ً
  العسكري  ا

ً
الم( اإلمام الحسين كالم كتب يذكر فيه أن رجال  في ورقة في )عليه السَّ

 وملا استيقظ وجد ما كتبه في منامه على ورقة. منامه،

اِسِقين}بقوله تعالى:  علقوا عليه
َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .54الزخرف: {ف

 لسالم البرنامج يعرض •
ً
الم(الحسين  تربة وضع ناصبي قصة يحكي وهو العسكري  مقطعا  فصعق. بدبره )عليه السَّ

اِسِقين} بقوله تعالى: علقوا عليه
َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .54الزخرف: {ف

  البرنامج يعرض •
ً
الم( الحسين تنعى لكي الخراب في سكنت البومة يذكر فيه أن للمرعش ي مقطعا  .)عليه السَّ

لي قوله تعالى: على فالسالم السخافات هذه يصدق من :علقوا عليه
ُ
اُعوُه } عقله، ثم ت

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
ف

اِسِقين
َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك  .54الزخرف: {ِإنَّ

  البرنامج يعرض •
ً
 ألنها ماتت ملا االحتراق من سلما وصدرها البوذيات أحد يد يذكر فيه أن الفالي ملحمد مقطعا

الم(اإلمام الحسين  على لطمت ْوًما } :ىبقوله تعال علقوا عليه، )عليه السَّ
َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
ف

اِسِقين
َ
 .54الزخرف: {ف

 ملهدي املنوري يذكر فيه أن أول  البرنامجيعرض  •
ً
علي  بن الحسين هو والتراب القبر عنه يكشف نَم  مقطعا

الم(    وذكر أن سبعين الدنيا، إلى يرجعو )عليه السَّ
ً
الدنيا كما ورد في  إلى يرجعون  إسرائيل بني أنبياء من نبيا

 .الروايات

اَل َرّبِ اْرِجُعون } بقوله تعالى: علقوا عليه
َ
ْوُت ق

َ ْ
َحَدُهُم امل

َ
ا َجاء أ

َ
ى ِإذ ْعَمُل   َحتَّ

َ
ي أ ِ

ّ
َعل

َ
 ل

َّ
ال

َ
ُت ك

ْ
َرك

َ
َصاِلًحا ِفيَما ت

ون 
ُ
ى َيْوِم ُيْبَعث

َ
َها َوِمن َوَراِئِهم َبْرَزٌخ ِإل

ُ
اِئل

َ
 ُهَو ق

ٌ
ِلَمة

َ
َها ك  .100-99:املؤمنون  {ِإنَّ

 

  البرنامج يعرض •
ً
الم( لإلمام الحسين  العزاء يذكر فيه أن هللا تعالى ينصب الشاهرودي ملرتض ى مقطعا )عليه السَّ

 .املحشر يوم

لي قوله  على العزاء إقامة هلل تنسبوا أن الهوى  بكم أبلغ الظالل، هذا باهلل من نعوذ: علقوا عليه
ُ
الحسين؟! ثم ت

ا َيِصُفون تعالى:  َعْرِش َعمَّ
ْ
ْرِض َرّبِ ال

َ
َماَواِت َواأل ى ُسْبَحاَن َرّبِ السَّ َعُبوا َحتَّ

ْ
وُضوا َوَيل

ُ
ْرُهْم َيخ

َ
ذ
َ
ِذي ف

َّ
وا َيْوَمُهُم ال

ُ
ق
َ
ُيال

 .83-82: الزخرف ُيوَعُدون 

 لعلي الكوراني يذكر فيه أن كربالء أفضل من الكعبة حسب النصوص الواردة. يعرض •
ً
 البرنامج مقطعا

لي علقوا عليه
ُ
: كيف تكون كربالء وهي مكان قبر مخلوق، أفضل من الكعبة وهي بيت الخالق سبحانه؟! ثم ت

ينقوله تعالى:  ِ
َ
َعامل

ْ
ل ِ
ّ
ا َوُهًدى ل

ً
 ُمَباَرك

َ
ة
َّ
ِذي ِبَبك

َّ
ل
َ
اِس ل َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّ وَّ

َ
 .96آل عمران: ِإنَّ أ

 

 لحسين •
ً
ىفيه يذكر  املطوع يعرض البرنامج مقطعا

َّ
الم( اإلمام الحسين صورة في أن هللا تبارك وتعالى تجل  .)عليه السَّ
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 املقاطع هذه لهم نرصد ولذلك الحقيقية، عقائدهم يظهرون تقية بغير الصفويون  يتكلم عندما: علقوا عليه

وا :فيهم هللا قال بمن أشبههم فما لألئمة، تأليههم تفضح التي الخطيرة
ُ
ذ
َ
خ ْحَباَرُهْم  اتَّ

َ
ْرَباًبا َوُرْهَباَنُهْم  أ

َ
ِ  ُدوِن  ِمْن  أ

َّ
 اّلل

ِسيَح 
َ ْ
ِمُروا َوَما َمْرَيَم  اْبَن  َوامل

ُ
  أ

َّ
ًها ِلَيْعُبُدوا ِإال

َ
  َواِحًدا ِإل

َ
هَ  ال

َ
  ِإل

َّ
هُ  ُهَو  ِإال

َ
ا ُسْبَحان وَن  َعمَّ

ُ
ِرك

ْ
 .31:التوبه ُيش

  البرنامج يعرض •
ً
 .الحسين فاستودعوني هللا أستودعكم: يقول  وهو السماوي  لعلي مقطعا

ْدُعوَن ِمن  بقوله تعالى: علقوا عليه
َ
ِذيَن ت

َّ
ِميرَوال

ْ
وَن ِمن ِقط

ُ
ْم  ُدوِنِه َما َيْمِلك

ُ
 َيْسَمُعوا ُدَعاءك

َ
ْدُعوُهْم ال

َ
ِإن ت

ِبير
َ
ُل خ

ْ
ُئَك ِمث  ُيَنّبِ

َ
ْم َوال

ُ
ُفُروَن ِبِشْرِكك

ْ
ِقَياَمِة َيك

ْ
ْم َوَيْوَم ال

ُ
ك
َ
ْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا ل

َ
 .14-13فاطر َول

 لعبد الحميد املهاجر يقول: إذا قلت يا حسين فهذا هو التوحيد. يعرض •
ً
 البرنامج مقطعا

لي قوله علقوا عليه
ُ
؟ ثم ت

ً
 فما هو الشرك إذا

ً
: إذا كان دعاء غير هللا تعالى فيما ال يقدر عليه إال هللا توحيدا

 تعالى 
َ
ُهْم َوال  َيُضرُّ

َ
ِ َما ال

ّ
 َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اّلل

َ
َ ِبَما ال

ّ
ُئوَن اّلل َنّبِ

ُ
ت
َ
ْل أ

ُ
ِ ق

ّ
ا ِعنَد اّلل

َ
ن
ُ
َعاؤ

َ
ف

ُ
وَن َهـُؤالء ش

ُ
ُعُهْم َوَيُقول

َ
َينف

ون 
ُ
ِرك

ْ
ا ُيش ى َعمَّ

َ
َعال

َ
ُه َوت

َ
ْرِض ُسْبَحان

َ
 ِفي األ

َ
َماَواِت َوال ُم ِفي السَّ

َ
 .18يونس: َيْعل

 

 يعرض البرنامج مقطع
ً
على من مقام األنبياء أ الم()عليه السَّ مام الحسين زائر اإل  يذكر فيه أنبراهيمي جواد اإل ل ا

 واملرسلين والشهداء والصالحين.

هذه حقيقة الصفويين يفضلون من ال ذكر له إال في خرافاتهم التي افتروها على آل البيت على من : علقوا عليه

يَن ثنى هللا عليه في كتابه فقال سبحانه: أ ِبّيِ
َن النَّ ْيِهم ّمِ

َ
ُ َعل

َّ
َعَم اّلل

ْ
ن
َ
ِذيَن أ

َّ
ـِئَك َمَع ال

َ
ْول
ُ
أ
َ
ُسوَل ف َ َوالرَّ

َّ
َوَمن ُيِطِع اّلل

ـِئَك َرِفيًقا
َ
ول
ُ
اِلِحيَن َوَحُسَن أ َهَداء َوالصَّ

ُّ
يِقيَن َوالش ّدِ  .69النساء: َوالّصِ

 

  البرنامج يعرض •
ً
 .كربالء من السماء إلى يذكر فيه أن املالئكة واألعمال تعرج الفهيد لحسين مقطعا

اِسِقين} بقوله تعالى: علقوا عليه
َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .54الزخرف: {ف

 لعماد البرنامج يعرض •
ً
  أنشد يذكر أن من وهو الناصري  مقطعا

ً
الم( الحسين على الشعر من بيتا  له )عليه السَّ

 .الجنة

ها التي الجنة أن الشيعي أيها عقلك يقبل هل :علقوا عليه   وعمل به آمن ملن هللا أعدَّ
ً
  عمال

ً
 الدنيا في صالحا

  أنشد ملن سهلة جائزة تكون 
ً
لي قوله تعالى:  خلق من خلق على شعرا

ُ
ِثيًرا َوِإنَّ }هللا، ثم ت

َ
وَن  ك

ُّ
ُيِضل

َّ
ْهَواِئِهم ل

َ
ْيِر  ِبأ

َ
 ِبغ

ٍم 
ْ
َك  ِإنَّ  ِعل ُم  ُهَو  َربَّ

َ
ْعل

َ
ْعَتِدين أ

ُ ْ
 .119األنعام: {ِبامل

 

 لعبد البرنامج يعرض
ً
الم( يذكر فيه أن اإلمام الحسين  املهاجر الحميد مقطعا كر فال)عليه السَّ

ُ
بد من  لو ذ

 .والجسم، وضرب الرأس اخوالصر  والبكاء التفاعل

 } بقوله تعالى: علقوا عليه
َ
ِبيال ا السَّ

َ
ون

ُّ
َضل

َ
أ
َ
ا ف

َ
َبَراءن

ُ
َنا َوك

َ
ْعَنا َساَدت

َ
ط
َ
ا أ َنا ِإنَّ وا َربَّ

ُ
ال
َ
 .67:األحزاب {َوق

 



 

 

 





 

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

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

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

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

 العلم وحاجة الناس للتعرف إلى علوم جديدة.

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

 
ُ
 عقد في أروقة العلم واملعرفة.والتي ت

 

ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثاني عشر  

وفي الجلسة البحثية األولى قدم الباحث السيد محمد رضا شرف الدين 

 توسم بعنوان
ً
: الجهاد في اإلسالم بين املثالية من جمهورية لبنان بحثا

ن فيه أهم ةالحسيني وأبرز سمات املنهج التكفيري،  واملسخ اإلرهابي، بيَّ

سقاط د البشري عليها من التحريف إلى الحذف إلى اإل التشريعات اإللهية ومظاهر التمر  حيث انطلق البحث من

ى هللا عليه وآله ثم عرَّج الباحث على ظاهرة اإلمبريالية الدينية التي تلت عهد الرسول  ،إلى التشويه إلى االستغالل
َّ
)صل

م(
َّ
  وسل

ً
 أن السلطة والكفاح املسلح في القاموس  لعاملية الرسالة اإلسالمية مضافاستغالال

ً
 إلى إرهاب الدولة، مبّينا

ً
ا

أما النظام السلطوي فإنه يرى  ل هو عملية الهداية،لها شروطها وآدابها، والهدف األو ال تعدو كونها وسيلة  الديني

 تبر
ً
 وغاية

ً
أصالة ، األسس فقدان :ما يليمات املنهج التكفيري فيلخص الباحث أهم س، و ر كل وسيلةالسلطة هدفا

مجانبة البعد ، نصب العداء لظواهر الوعي، د فيهتجمع مناهج التمر ، الهوس الجنس ي، عدم حرية اإلنسان

 .إفقاد الهويات، هوس الخروج عن املألوف، املزاجية املفرطة في اآلداب السلوكية، لياتنكس األو ، العاطفي

ن التزام اإلمام الحسين ، أهداف املنهج التكفيري وآثارهلى ض بعدها إتعر    الم()عليه السَّ وبيَّ
ً
في جهٍة معاكسٍة تماما

 في حركة أخالقية متشددة في مثليتها، بل االلتزام بما ليس 
ً
 وأصوال

ً
باألصول األخالقية واملكونات اإلسالمية فروعا

 خالدة.
ً
 إلزامي في أصل الشريعة، ليسطر ملحمة

 

 

 

 

 

   

ختام الجلسات  ه1437شعبان 3 سيد األوصياء في العتبة الحسينية املقدسة عصر يوم األربعاء شهدت قاعة

البحثية املنضوية ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثاني عشر الذي ُيعقد تحت شعار: 
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الم(اإلمام الحسين  بحضور عدٍد من الباحثين واألكاديميين ورجال الدين ، مشكاة الحرية ونبراس الشهادة )عليه السَّ

َيْي وأميَنْي العتبت
ّ
 ين املقدستين وجمع من مسؤوليهما.باإلضافة إلى متول

ت الجلسة بتالوة آياٍت من الذكر الحكيم لينطلق بعدها الباحثون في طرح بحوثهم
َّ
 :اسُتِهل

 البحث األول 

الم(الحسين وقد توسم بعنوان: منهج اإلمام  ،للسيد محمد علي بحر العلوم م في صياغة اإلنسان، قدَّ  )عليه السَّ

 فيه أربعة أمور:

الم(الحسين حركة اإلمام  حول  • في صياغته وصناعته لإلنسان في قضية العقل واملنطق، بحيث أخرج  )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين   .دية الباطلة إلى العبودية الحقةاإلنسان من العبو  )عليه السَّ

 .وهو أمر بالغ األهمية ،إرادة اإلنسان واختياره وتحمله للمسؤولية تناول  •

ن  • الم(الحسين اإلمام  أنبيَّ  .م لنا مكارم األخالق في أحلك الظروف وأصعبهاقد )عليه السَّ

 ل والتسليم املطلق لإلرادة اإللهية.االرتباط الروحي والتوك توثيقن بيَّ  •

 البحث الثاني

ن من خالله، م بـعنوان: كربالء.. قراءات في الجهد اإلعالمي املعاكستوس، وقد للسيد محمد علي الحلو أن  بيَّ

 واستفاد من ذلك اإلعالم يزيدمعاوية بن أبي سفيان قد أس
ً
 معاكسا

ً
 وذلك بعد هدنة اإلمام الحسن ،س إعالما

الم( الم(الحسين ق في عاشوراء اإلمام ، وبعد النصر الذي تحق)عليه السَّ  أن يوجهوا التهم إلى لم يستطيعوا إال )عليه السَّ

الم( لسيدة سكينةبعض شخوص عاشوراء لينالوا منها، ومنها ا همت بأنها كانت على مجالسٍة  )عليها السَّ مع  التي اتُّ

ضت للتشويه فهي شخصية لبابة بنت عبيد هللا زوجة أما الشخصية األخرى التي تعر  .الرجال وكانت تقول الشعر

الم( سيدنا وموالنا أبي الفضل العباس ن  لحلو بالردحيث قام السيد محمد علي ا )عليه السَّ على هذه الروايات وبيَّ

الم( أمير املؤمنين علي بن أبي طالب والراوون كلهم رووا ضد ،ةرواتها وما هي إال روايات زبيري ضعف  .)عليه السَّ

ن في جزٍء من ذلك الرد أنهم أرادوا بهذا االت هام أن يدفعوا الشبهة عن نسائهم التي قد اعتادت على كذلك بيَّ

 الشعر.مجالسة الرجال وعلى قول 

 البحث الثالث

اإلمام  : املغايرة األسلوبية بين خطبتيبعنوانوقد توسم  ،لألستاذ املساعد الدكتور طالل خليفة العبيدي

الم(الحسين    )عليه السَّ
َّ
ز الدكتور على بيان املغايرة األسلوبية بين الخطبتين األولى والثانية لإلمام في يوم عاشوراء، رك

الم(الحسين  ن أن املؤر  )عليه السَّ الم(الحسين خين رووا خطبتين لإلمام في يوم عاشوراء فقد بيَّ شوراء يوم عا )عليه السَّ

 ومحب
ً
 لآلخروقد كانت الخطبة األولى كلها لغة احتوائية وقبوال

ً
ولغة حّجٍة من خالل بيان نسبه الشريف لهم،  ،ة

يش والترهيب التجأ في الخطبة الثانية إلى وبعد أن أجابه القوم على خطبته األولى بالسهام والتكذيب والتعط

ناس كفرة وانتمائهم إلى بني أمية وأنهم أ توبيخهم والدعاء عليهم وإلى فضحهم وبيان فساد أخالقهم السيئة

الم( بعيدون عن منهج أهل البيت ن الباح .)عليهم السَّ الحديثة ق املناهج ث أنه يحاول من خالل بحثه أن يطبوبيَّ

الم( األسلوبي واملنهج السيمائي في تحليل نصوص القرآن ونصوص أهل البيت ما املنهجوالسي  .)عليهم السَّ

هذا وقد شهدت هذه الجلسة العديد من املداخالت واملالحظات واالستفسارات من قبل الحاضرين التي قام 

 الباحثون بدورهم باإلجابة عنها وتوضيح ما يلزم توضيحه.
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 املصطفى العاملية لجامعة التابعة الخميني اإلمام حوزة أقامت

 
ً
  مؤتمرا

ً
  تمهيديا

ً
)عليها زينب  السيدة :بعنوان م25/4/2016 بتاريخ علميا

الم(  .املقاوم الفكر رائدة السَّ

 بإذنه سيقام الذي الدولي للمؤتمر هو مؤتمر تمهيدي املؤتمر هذا

الم( والدة السيدة زينب ذكرى  في تعالى  .هـ1438 عام من األولى جمادى شهر من الخامس في )عليها السَّ

 :املؤتمر محاور 

الم( زينب السيدة مسند: األول  املحور  •  .الروائي وتراثها )عليها السَّ

الم(زينب  السيدة فكر في والفداء التضحية: الثاني املحور  •  .)عليها السَّ

الم(زينب  السيدة دور : الثالث املحور  •  .الحسينية الثورة تخليد في )عليها السَّ

الم(زينب  السيدة مقام دور : الرابع املحور  •  .املقاومة نهضة إحياء في )عليها السَّ

الم(زينب  للسيدة الذاتية السيرة: الخامس املحور  •  .)عليها السَّ

 .واالجتماعية والسياسية الدينية الفعاليات مختلف املؤتمروقد حضر 

 املحاضرون

 .الخميني اإلمام حوزة مدير سورية في العاملية املصطفى جامعة ممثل ،زاده رئيس حسين محمد السيد •

 .السورية األوقاف وزير ممثلالجزائري،  أحمد الشيخ •

 .سورية في الخامنئي السيد مكتب على العام املشرف ،سيبويه مهدي الشيخ •

الم(البيت  أهل مذهب ألتباع العلمائية الهيئة رئيس ،نظام هللا عبد السيد •  مجمع ورئيس سورية في )عليهم السَّ

الم(رقية  السيدة  .)عليها السَّ

 .بدمشق اإليرانية الثقافية املستشارية في اإلسالمية الثقافة مجلة تحرير رئيس ،مصطفى تامر الدكتور  •

 .ومؤرخ باحث ،بيضون  لبيب الدكتور  •

الم(البيت  أهل شاعر املحامي األستاذ •  .النوري زكي السيد )عليهم السَّ

 .الخميني اإلمام حوزة في العليا الدراسات أستاذ واألصول  الفقه لجنة رئيس ،عبيد سامر الشيخ •

 املؤتمر أعمال

 املحاضرين كلمات جانب من بعض

الم(زينب  السيدة دور : تحت عنوان زاده رئيس حسين محمد كلمة السيد :األولى  الصحوة إيجاد في )عليها السَّ

  م، قدالثورات وتفجير
ً
 مختصرا

ً
 اإلسالمية الصحوة إيجاد في كربالء ودورها فاجعة عقب الزينبي للدور  بيانا

الم( وصفاتها سلوكها إن :وقال ،الثورات وتفجير  حياتها في حملتها التي واالجتماعية الفردية والقيم )عليها السَّ

 
ً
  دروس لهي كربالء حادثة في دورها وخصوصا

ُ
الم( فزينب ،إليها الحاجة بأمس اليوم متناأ  املنير كاملصباح )عليها السَّ

 .واألخروية الدنيوية الحياة مجاالت شتى في والرقي السعادة عن باحث نسانإ كل درب تض يء

الم(البيت  أهل أن أوضح، الجزائري  أحمد الشيخ : كلمةالثانية   تاريخ كتبوا الذين هم )عليهم السَّ
ُ
 اإلسالمية، مةاأل
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الم(البيت  أهل من شخصية وأي هللا سبيل في املستمر الجهاد كتبوا  املتين هللا بحبل نعتصم ألن تشدنا )عليهم السَّ

 .الواحد كالجسد النبوة إرشادات تحت نكون  وأن ،القرآن وهو

الم(زينب  السيدة دور  نظام تحت عنوان: هللا عبد السيد كلمة: الثالثة وقال: ، الدين على الحفاظ في )عليها السَّ

م(واملصطفى  ،هدايتها يتولى نَم  للبشرية لييهئ وموظف هادف انتقاء هو االصطفاء
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 هللا إن: قال )صل

 وكذلك ،النبوة وهي األعلى للمرتبة يحصل فاالصطفاء، الدين هذا أمر يجدد نَم  قرن  كل رأس على يبعث

  الدين يبقى أن والهدف ذلك دون  التي للمراتب
ً
 .محفوظا

الم(زينب  السيدة دينه لحفظ هللا هيأ نَم  جملة ومن الم(السجاد  اإلمام دخل ملا )عليها السَّ  الهاشميات مع )عليه السَّ

 .الغلبة كانت ملن عرفت األذان سمعت إذا :قال ؟الغلبة كانت ملن :إبراهيم له قال الرجوع بعد

الم هاعلي)زينب  للسيدة األدبي سيبويه تحت عنوان: التراث مهدي الشيخ كلمة: الرابعة  بحثي محور ، قال: (السَّ

  قلبها هللا جعل امرأة طاهرة حول 
ً
الم(وفاطمة  علي بنت الرسول  بيت آل من التي زقت فهي، ومفاهيم حكما  )عليهم السَّ

ُبوا ِبآَياِت : يقول  إذ العظيم العلي هللا صدق :قالت تكلمت فعندما
َّ
ذ
َ
ن ك

َ
ى أ

َ
وأ وا السُّ

ُ
َساؤ

َ
ِذيَن أ

َّ
 ال

َ
اَن َعاِقَبة

َ
مَّ ك

ُ
ث

ون 
ُ
وا ِبَها َيْسَتْهِزئ

ُ
ان
َ
ِ َوك

َّ
 .10:الروم اّلل

 : بليغة خطبة قالت ثم
ً
  فمهال

ً
ِذيَن : تعالى هللا قول  أنسيت !مهال

َّ
 َيْحَسَبنَّ ال

َ
ْيٌر َوال

َ
ُهْم خ

َ
ْمِلي ل

ُ
َما ن نَّ

َ
 أ
ْ
ُروا

َ
ف
َ
ك

نُفِسِهْم 
َ
ِ
ّ

  .178:آل عمران أل

 للمؤتمر الختامي البيان

 فيه ما اتفق عليه املؤتمرون سامر الشيخ قبل من للمؤتمر الختامي البيان نص تالوة تمت ثم ومن
ً
 عبيد ذاكرا

 في نقاط، نذكر منها باختصار:وكان 

الم()عليها زينب  السيدة تعتبر •  جميع على ويجب اإلسالمي، العالم بلدان مختلف في املقاوم الفكر رائدة السَّ

  العالم في إلحيائها مسيرتها في واملقاومة الجهاد مواقع ليكتشفوا سيرتها يستنطقوا أن األطراف
ً
 .ونساءً  رجاال

الم(زينب  السيدة تعتبر •   دينية ومؤهالت مقامات من تحمله وبما )عليها السَّ
ً
  رموز  من رمزا

ُ
 من وينهل اإلسالمية، مةاأل

م(ونبيهم  دينهم على الغيارى  املسلمين كل معينه
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .)صل

الم(زينب  السيدة تعتبر • م(هللا  رسول  من الرفيع موقعها حيث ومن )عليها السَّ
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
  )صل

ً
 مناهل من منهال

  املسلمين، بين الوحدة
ً
  وخطا

ً
م(النبي  لسيرة امتداديا

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 .ومسيرته )صل

الم(زينب  السيدة مقام لوجود إن •   الشام ربوع في )عليها السَّ
ً
  أثرا

ً
 فلقد املنطقة، في املقاوم سورية دور  حماية في كبيرا

الم( مقامها عن للدفاع اآلالف فخرج قلوبهم، وألهبت الشباب ألهمت  .)عليها السَّ

  العاشورائية، املسيرة في الزينبي الحراك وخطوط حدود على يقف من إن •
ً
الحسين  اإلمام شهادة بعد وخصوصا

الم( الم(زينب  السيدة أن يجد )عليه السَّ  .أشكاله بكل اإلرهاب مكافحة فكرة قعمَّ  نَم  أول  هي )عليها السَّ

الم(زينب  السيدة حق في التأليف بقلة املؤتمرون أقر •  اإلسالم مسيرة في العالية القامات من أنها مع )عليها السَّ

 الشخصية هذه عن الكتابة في االهتمامإلى  الرشيقة األقالم وأصحاب املؤلفيندعوا و  األصيل، املحمدي

الم( حياتها مراحل جميع في والكتابة أسرارها، لكشف التاريخ واستنطاق العظيمة،  .)عليها السَّ
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عقدت على قاعة مؤسسة الحكمة للثقافة اإلسالمية في النجف  

األشرف مساء يوم األربعاء، وضمن نشاطات ملتقى رؤى الفكري ندوة 

الم(ثقافية ورؤية جديدة حول اإلمام الحسين  أبي األحرار وسيد  )عليه السَّ

مها السيد محمد رضا الغريفي، بحضور عدد من املثقفين الشهداء قد

 اب في النجف األشرف.ن والكتَّ واألكاديميي

الم(تناول املحاضر الرؤية حول شخصية اإلمام الحسين  والبنيان الذي بناه للرسالة، بعد أن حاول  )عليه السَّ

اء وفطنة وبما يحملونه من كفر وفجور تحويل الرسالة من عبادة هللا سبحانه وتعالى دهاألمويون بما عندهم من 

 
ً
الم(اإلمام الحسين  أن إلى عباد الوثن، مضيفا ر ل أو نفّسِ ننا ال نستطيع أن نفّصِ أثورته رغم  قام بحركته و )عليه السَّ

الم(ما قام به اإلمام الحسين  ، ستطيع أن يقوم به اإلنسان العادي، ألن ما قام به هو أمر إلهي رباني، ال ي)عليه السَّ

الم(ن شخصية اإلمام الحسين ن هللا سبحانه وتعالى هو الذي كوَّ أوأوضح:  الشريعة في كي يعيد األمور  )عليه السَّ

 
ُ
 مة.اإلسالمية إلى نصابها، ويحارب الفكر األموي، ويجعل الفكر األموي في الجانب اآلخر من األ

 أجاب عنها املحاضر.و  ،تفضل عدد من الحضور باألسئلةوفي ختام املحاضرة 

 ألوامر أهل البيت 
ً
الم)امتثاال بإحياء أمرهم، ولتوجيهات  (عليهم السَّ

 لشهر رمضان املبارك لعام 
ً
السيد صادق الحسيني الشيرازي واستقباال

هجرية، وتحت شعار: املنبر الرمضاني إعداد رصين وأداء أمين،  1437

مدرسة العالمة الشيخ أحمد بن فهد  ،عقدت حوزة كربالء املقدسة

 حضور علمائي كبير ومن مختلف املدن العراقية.مؤتمرها التبليغي الخامس عشر، ب )رحمه هللا(الحلي 

 الحلي فهد ابن العالمة مدرسة املقدسة، كربالء حوزة عميدكانت كلمة االفتتاح للشيخ عبد الكريم الحائري 

الم(ؤسسة الدينية في وجودها مراتب متفاوتة على قمتها النبي واإلمام امل أن وأوضح ،(هللا رحمه) ، ومن بعدهم )عليهما السَّ

وأن الرسالة املحمدية العلماء والخطباء، حيث إن وظيفتهم واحدة هي الدعوة إلى هللا تبارك وتعالى واإلصالح، 

 الشريفة أك
ُ
 مة عبر العلم والتعلم.دت من اليوم األول على أهمية االرتقاء باأل

املبارك كونه من أهم مواسم وأكد الخطيب الحسيني الشيخ جعفر اإلبراهيمي على أهمية شهر رمضان 

وعلى الخطباء الكرام شحذ الهمم  ،ن املجتمع املؤمن أمام هجمة شرسة من قبل األعداءأالتبليغ الديني السيما و 

بل التوفيق لكل خطيب، وهو كما ورد في بعض  ،وبذل الجهود الكبيرة للوقوف بوجهها فإن في ذلك النجاة

 الروايات الطريق إلى الجنة.

ئج املؤتمر اتفاق املشاركين على أهمية تحلي الخطباء واملبلغين بالجانب العلمي واألخالقي ومن ثم ومن نتا 

.
ً
 رساليا

ً
 بلورتهما للواقع العملي ليكون مبلغا





 





 

أشاد عدد من الشخصيات العلمائية والعاملية بالجهود املبذولة 

الشهادة العالمي الثاني عشر، وأبدوا تفاعلهم إلقامة مهرجان ربيع 

 مع فقراته ومنهاجه.

 العراق كردستان إقليم وفد مسؤول البرزنجي عيس ى السيد •

إن مشاركة الوفود من مختلف الدول العربية : السليمانية

واألجنبية في مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي هو رسالة 

هو دين السالم والتسامح والتعاون والتعايش السلمي، وهذه الرسالة تنطلق للعالم مفادها بأن الدين اإلسالمي 

الم(من مرقد اإلمام الحسين  الذي هو عنوان السالم، وهو املضحي العظيم الذي ضحى في سبيل القيم  )عليه السَّ

 واملثل العليا كالتسامح والسالم ونبذ العنف والكراهية.

إن املهرجان يعتبر فرصة ثمينة للتالقح الفكري والثقافي وهو يعد من : حساءاإل  -يخ عبد الحميد النشمي الش •

 .التحاور والتفاهم اإلنساني الضرورات امللحة لخلق جو من

الم(إن من املهم أن ننقل قضية اإلمام الحسين : ملانياأ - شيفر ستفان األستاذ • إلى العالم، وينبغي أن  )عليه السَّ

وذلك من خالل االستفادة من النشاطات واملهرجانات الدولية املقامة  ،لعظيمنتعلم من هذا القائد واإلمام ا

 كمهرجان ربيع الشهادة العالمي.

فهو يعرف اإلسالم املزيف املتمثل بتنظيم داعش  ،وقال شيفر: إن الشعب األملاني ال يعرف الكثير عن اإلسالم

لقلة معرفتهم بالدين  اإلرهابي فقط، والكثير من أبناء املجتمع األملاني يخشون الدين اإلسالمي واملسلمين

 اإلسالمي الحقيقي الذي يدعو إلى التسامح واملحبة والسالم. 

)عليه امتداد لتجسيد انتصارات اإلمام الحسين  هذا املهرجان هو: الهند في سابق وزير - مهدي سراج األستاذ •

الم( ملا يحمله من رسالة ذات قيمة عاملية، لذلك يستوجب إنجاح وتطوير هكذا مهرجانات، وأن إقامة هذه  السَّ

 
ً
على تطور الحالة الثقافية والدينية في العراق، وهذا جعلنا نتحمل عناء  األنشطة الثقافية والفكرية يعتبر دليال

للحضور واملشاركة في املهرجان، وقد أردنا أن نثبت للعالم بكل أطيافه أننا في نصرة اإلسالم ونصرة أهل السفر 

الم(البيت   .)عليهم السَّ

الم(نحن في الهند نعمل على نقل ونشر ثقافة أهل البيت  :وأضاف واالقتداء بهم وبمبادئهم كما فعل  )عليهم السَّ

 من املخلصين اقتداًء  72غاندي عندما حرر الهند من االستعمار البريطاني فقد اختار في وقتها ملؤازرته 
ً
شخصا

الم(بأصحاب اإلمام الحسين   في معركة الطف. )عليه السَّ

ملعهود ألنه قد جان في كل عام كما هو اينبغي التركيز على إقامة املهر : مالي جمهورية - تراولي هللا عبد الدكتور  •

 على 
ً
الم(طالع بعض املسلمين على علوم أهل البيت ايكون باعثا  في تقارب املسلمين وتقارب  ،)عليهم السَّ

ً
ويكون سببا

  ،األفكار فيما بينهم
ُ
 في حفظ األ

ً
 مة اإلسالمية ورّصِ صفوفها كما ذكر القرآن الكريم ويكون سببا

ْ
َواْعَتِصُموا

وا
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت
َ
 َوال

ً
ِ َجِميعا

ّ
 .103آل عمران: ِبَحْبِل اّلل
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نشرت شعبة التبليغ الديني التابعة للعتبة الحسينية املقدسة نحو 

 على مداخل مدينة كربالء املقدسة الستقبال الحشود  250
ً
 دينيا

ً
مبلغا

الم(الزائرة لحرم اإلمام الحسين  ته عدَّ أويأتي ذلك ضمن برنامج ، )عليه السَّ

 للزيارة 
ً
حسب وب، الشعبانية ويستمر على مدار يومينالشعبة خصيصا

 من املبلغين داخل 
ً
مسؤول التبليغ الديني الشيخ فاهم اإلبراهيمي، فإن العتبة الحسينية املقدسة نشرت عددا

وقال الشيخ اإلبراهيمي: يتابع مبلغونا إلى ، تثقيف الزائرين على آداب الزيارةالصحن الحسيني الشريف لتعليم و 

 عن نشر لجان خاصة تجيب عنجانب عملهم التبليغي الحاالت السلبية إن وجدت مع مع
ً
األسئلة  الجتها فضال

ئة ا من مختلف املحافظات العراقية موأضاف: يشارك إلى جانب مبلغينا الذين جاؤو ، الشرعية وترشد الزائرين

الم(متطوع يعملون على نشر البرامج التبليغية الخاصة بالزيارة الشعبانية ومساعدة زوار اإلمام الحسين   .)عليه السَّ

 

استنفرت العتبة الحسينية املقدسة جميع منتسبيها من كوادرها 

الم(الخدمية الداخلية املسؤولة عن داخل حرم اإلمام الحسين   )عليه السَّ

 الستقبال 
ً
لتجهيز أبواب الحرم املقدس وفرشها بالسجاد استعدادا

المزائري اإلمام الحسين  حيث يحتفل ، في النصف من شعبان ()عليه السَّ

ل هللا تعالى فرجه(املاليين بذكرى والدة اإلمام الثاني عشر، محمد بن الحسن املهدي   .)عجَّ

 
 

ينطلق يوم الثالثاء املصادف للثاني من شهر شعبان املعظم، البث 

التجريبي، لقناة اليوتيوب الرسمية التابعة للعتبة الحسينية املباشر 

املقدسة لنقل حفل افتتاح مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي 

ومن املؤمل أن يبدأ البث التجريبي من داخل ، ثانية عشربنسخته ال

، وحتى الساعة الصحن الحسيني الشريف، في الساعة الرابعة ع
ً
صرا

  وتعد، الثامنة مساءً 
ً
قناة اليوتيوب التابعة للعتبة الحسينية املقدسة أول قناة عراقية تبدأ بثها املباشر، فضال

 يوبإمكانكم متابعة البث املباشر التجريب، عتبة الحسينية املقدسة بشكل رسميعن كونها الوحيدة التي تمثل ال

 https://www.youtube.com/ImamHussaindotorg                                                                      عبر الرابط التالي:

 

حفظ زيارة عاشوراء لكال  أعلن مركز رعاية الشباب التابع للعتبة الحسينية املقدسة عن انطالق مسابقة في

موعد  من الشهر الحالي الستالم طلبات التسجيل، فيما سيكون 30مايو/أيار إلى15الفترة من ضمن  الجنسين

 مقرودعا املركز، الراغبين باالشتراك في املسابقة إلى تسجيل بياناتهم عبر مراجعة ، يونيو/حزيران9االختبار في 

 ، أو االتصال على األرقام(المعليه السَّ ) السدرة قرب مقام عبد هللا الرضيع شارع-املركز في كربالء 

 وال يزيد  15ال يقل عمر املشارك في املسابقة عن  واشترط املركز أن( 07502837608 /07718306068)
ً
عاما

،  35عن 
ً
 .حوال املدنية لغرض التسجيلأن يجلب نسخة ملونة من هوية األ و عاما
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إيكر سكالدونونك أحد أعضاء الوفد األوكراني الذي حضر إلى  بيَّن

الم(مرقد اإلمام الحسين   بعد أ )عليه السَّ
ً
 حقيقيا

ً
نه وجد في العراق إسالما

: العراق هو مركز علوم ، ن زار العتبات املقدسة في كربالءأ
ً
وقال أيضا

الم(أهل البيت  والعتبات املقدسة صدرت لنا في الخارج الرسالة  )عليهم السَّ

 العاملية لإلسالم.

 

اختتمت األربعاء الجلسات البحثية على قاعة سيد األوصياء داخل 

وتأتي هذه ، ني الشريف بطرح ثالثة بحوث جديدةالصحن الحسي

هرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثاني عشر الذي الجلسات ضمن م

 مشكاة الحرية ونبراس الشهادة. (المعليه السَّ )يقام تحت شعار: الحسين 

 اإلمام منهج: عنوان تحت العلوم، بحر علي محمد سيدلل األول  البحث •

الم عليه) الحسين  .اإلنسانية صياغة في (السَّ

 .املعاكس اإلعالمي الجهد في قراءات.. كربالء: عنوان تحت الحلو، علي محمد للسيد الثاني البحث •

حت عنوان: املغايرة األسلوبية بين خطبتي ت العبيدي، خليفة طالل الدكتور  املساعد لألستاذ الثالث البحث •

الم(اإلمام الحسين   في يوم عاشوراء. )عليه السَّ

، فيما أجاب الباحثون عن الكثير من وشهدت هذه الجلسة العديد من املداخالت من قبل الحاضرين

 التساؤالت التي طرحت خالل الجلسة.

 

عقدت الهيئة العليا ملشروع موسوعة زيارة األربعين العاملية التي 

يعكف مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية 

 لتسريع إنجازهااملقدسة على 
ً
وترأس االجتماع الذي ، كتابتها اجتماعا

، ئيس الهيئة السيد محمد علي الحلوعقد في مدينة كربالء املقدسة ر 

فيما حضره املسؤول التنفيذي عبد األمير القريش ي، ومقرر املوسوعة 

يارة األربعين في الدكتور رياض الجميلي، ومسؤول العالقات الدكتور سليم الجوهر، ومسؤول شعبة موسوعة ز 

 املركز الدكتور أنور عبد علي املياح.

من خالل توفير  شأنها التسريع في إنجاز املوسوعةناقش املجتمعون الخطوات املستقبلية واإلجراءات التي من 

 كافة الطاقات واإلمكانات املتاحة إلنجازه.

إلنجاح مشروع كتابة املوسوعة التي جدير بالذكر أن املركز بدأ منذ أشهر بوضع الخطط واآلليات العلمية 

 ستتناول الجوانب الفكرية والعقائدية واالجتماعية والثقافية لحدث زيارة األربعين.

 من الوثائق الخاصة التي تحص ي حسينيات ومساجد  26وقدم ديوان الوقف الشيعي في 
ً
نيسان املاض ي، عددا

 تابة موسوعة زيارة األربعين العاملية.املدينة إلى مركز كربالء للدراسات والبحوث للمساهمة بك
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التابع للعتبة الحسينية املقدسة  عقدت شعبة التبليغ الديني

ويأتي ذلك ، بالزيارة الشعبانية للعام الحاليمؤتمرها التبليغي الخاص 

 الستقبال املاليين من الزائرين الوافدين إلى مدينة كربالء 
ً
استعدادا

تعالى ل هللا )عجَّ املقدسة في الزيارة الشعبانية بمناسبة والدة اإلمام املهدي 

وحضر املؤتمر ، دف في النصف من شهر شعبان الجاري التي تصا فرجه(

 ظات العراقية ملناقشة كافة املستلزمات ألداء مهمتهم. مبلغو العتبة الحسينية املقدسة من مختلف املحاف

 إقامة املهرجانات، كوقال اإلبراهيمي مسؤول الشعبة: هناك برامج متنوعة أخرى أعدتها الشعبة لهذه الزيارة

الم(مام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس ات العقائدية والفقهية لزائري اإل املسابقو   .)عليهما السَّ

 

أكملت اللجنة التحكيمية العلمية ملسابقة البحوث ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي 

 الثاني عشر جميع أعمالها معلنة نتائج املسابقة وفوز ثالثة بحوث بجوائزها.

ة التحضيرية للمهرجان ورئيس اللجنة العلمية طالل الكمالي في حديث له مع مراسل املوقع قال عضو اللجن

الرسمي: إن اللجنة أكملت جميع أعمالها وتوصلت إلى جملة من النتائج لتقرر منح الجائزة األولى للباحث الدكتور 

الم()علهادي شندوخ حميد عن بحثه: استراتيجيات القيادة في خطاب اإلمام الحسين   .يه السَّ

في حين كانت الجائزة الثانية للباحث الدكتور طالل سلمان خليفة عن بحثه: املغايرة األسلوبية بين خطبتي 

الم(اإلمام الحسين   .يوم عاشوراء )عليه السَّ

 التنمية البشرية في املسيرة الحسينية. عن بحثه:ة أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب الباحث حازم طارش

 لشروط البحث العلمي  75وأشار إلى أن عدد البحوث املشاركة في املسابقة بلغ 
ً
 معظمها مستوفيا

ً
 أصيال

ً
بحثا

إال أن طبيعة املسابقات تقض ي بفوز عدد معين من األبحاث والجميع بالحقيقة فائزون  ،وتميزت أغلبها بالرصانة

 .ملساهمة في دعم الثقافة الحسينيةبشرف ا

ومن علماء دين وباحثين  ،اركات التي وصلت إلينا من العراق ودول إسالمية وعربية شتىوقال: تنوعت املش

 
ً
 ونساًء. أكاديميين مختلفي األديان واملذاهب رجاال

 ،مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي :جدير بالذكر أن قيمة الجائزة األولى وبحسب رئيس اللجنة العلمية هي

 خمسمائة ألف دينار عراقي. :ا الجائزة الثالثة فهيأم ،مليون دينار عراقي :والثانية

 

الم()عليه من الرحاب الطاهرة من صحن اإلمام أبي عبد هللا الحسين  وللسنة الثانية عشرة على التوالي  السَّ

م فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي 2016آيار10املوافق  ه1437شعبان 2ت عصر يوم الثالثاء انطلق

الم(العالمي الثاني عشر تحت شعار: اإلمام الحسين  الذي تقيمه وترعاه ، مشكاة الحرية ونبراس الشهادة )عليه السَّ

 لذكرى الوالدة العطرة لإلمام الحسين 
ً
الم(العتبتان املقدستان الحسينية والعباسية إحياًء وتخليدا  )عليه السَّ

الم(واألقمار العلوية من آل بيت الرسالة  اسُتِهلَّ حفل االفتتاح بتالوة آياٍت من الذكر الحكيم بصوت ، )عليهم السَّ

 لشخصيات ثقافية ودينية وأكاديمية من داخل وخارج  ،بالئياملقرئ الحاج أسامة الكر 
ً
 واسعا

ً
وشهد حضورا
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 العراق وقد نقلته وسائل إعالم مقروءة ومسموعة ومرئية محلية وعربية وعاملية.

ابتدأها الشيخ عبد املهدي الكربالئي املتولي  :والعباسية الحسينية املقدستين للعتبتين العامتين األمانتين كلمة •

هم بذكرى ئهرجان من داخل وخارج العراق مهنالشرعي للعتبة الحسينية املقدسة بعبارات الترحيب بضيوف امل

م(املولد العطر لسبط النبي 
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
الم(اإلمام الحسين  )صل : إن طبيعة التحديات ثم بي ،)عليه السَّ

ً
ن قائال

فجير وقطع سمت في ظاهرها بطابع العنف الدموي من تي وإن اتبلُدنا والعالم اإلسالم والفتن التي يمر بها

 أن منهج التطرف والتكفير واإلفساد العقلي والفكري والثقافي هو الذي يمثل للرؤوس وخطف وتهجير إال

. ليهإلتحدي األكبر الذي ينبغي التوجه ا
ً
 وإعالما

ً
 ورأيا

ً
 وعمال

ً
 موقفا

وقف الشيعي باإلنابة ألقى الشيخ حيدر السهالني كلمة رئاسة ديوان ال :رئاسة ديوان الوقف الشيعي كلمة •

ن الفتن الشديدة التي يمر بها عالم اليوم والتجارب الكثيرة التي طوتها البشرية في تاريخها الطويل أوجاء فيها: 

ج بها شؤون الخلق و 
َ
عال

ُ
دار تتطلب من جميع عقالء البشر إعادة التأمل في الطريقة التي ت

ُ
بها أموره ونظمه ت

 املعيشية.

لى أذهان إيدة من الشعر العمودي أعاد فيها ف أسماع الحاضرين بقصشن: اآللوس ي مضر الكبير الشاعر •

الحاضرين األصالة الشعرية العربية باألسلوب الراقي وجزالة اللفظ وقوة اإللقاء، حيث انعكس ذلك على 

 الحضور من خالل تفاعلهم مع مقاطع القصيدة.

جمهورية  ألقى باإلنابة كلمة وفد: جورجيا جمهورية اإلسالمية الحضارة في األستاذ - إسماعيلوف فارض •

 .جورجيا

 لى قول رسول هللاإقال: أيها املسلمون األعزاء انظروا  كابل علماء مجلس رئيس - باكيزي  براهيمإ محمد السيد •

م(
َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
  إن: )صل

َّ
انظروا إلى هذه  ،ف عنها هلكمثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخل

سلمون أن ن ركب فيها، ولكن ابن نوح الذي لم يتبع أباه هلك مع أنه ولده، إذا أراد املالسفينة التي نجا كل َم 

الم(الحسين تباع نهج اإلمام اد لهم من يعيشوا بأمن وسالم فالب  .)عليه السَّ

 

لقيت في حفل افتتاح مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثاني عشر، ومن هذه الكلمات كانت كلمات أ

إلنابة عنهم األستاذ فارض إسماعيلوف األستاذ في الحضارة هناك كلمة لوفد جمهورية جورجيا ألقاها با

  ،اإلسالمية
ُ
مة اإلسالمية بذكرى والدة سبط النبي األعظم اإلمام الحسين التي استهلها بتقديم التهاني والتبريكات لأل

الم(  فكرية إنسانية وهناك خصوصية تفردت بها هذه املدرسة ال تكاد تجدها في أي وقال: كربالء مدرسة، )عليه السَّ

الم(الحسين مدرسة فكرية أخرى، قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام أنشأ اإلمام  مدرسة فكرية كربالئية ال  )عليه السَّ

 متج
ً
 لحيرة الباحثين واملحققين، ألنهم يرونها حية

ً
ن انقرض، ومنها ، فمنها َم سار ددة بخالف سائر املدزالت سببا

على طريق الزوال، ومنها طرأت عليها تغييرات وأصابتها انحرافات ما جعلها تحتاج في حّدِ ذاتها إلى اإلصالح، بينما 

الم(الحسين نرى مدرسة  البشرية في حاجة دائمة إلى  ال زالت مصدر اإللهام اإلصالحي لآلخرين، وألن )عليه السَّ

املدرسة الحسينية هي السبيل األوحد إلرشاد ليس فقط املسلمين  ئمة إلى التكامل، فإناإلصالح وفي حركة دا

 وحسب، بل البشرية جمعاء لألخذ بأيديهم لبلوغ هدفهم األسمى.
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لى مدينة كربالء املقدسة خالل الزيارة األربعينية إأثناء مسيرتي 

الم(لإلمام الحسين   رأيت نوره وانتصاره في عيون العراقيين. )عليه السَّ

هذا ما بينه األستاذ الدكتور ديمتري خاركاشوف أستاذ الفلسفة في  

جامعة موسكو عند إلقائه كلمة في حفل ختام مهرجان ربيع الشهادة 

)عليه قيم في صحن اإلمام الحسين ثاني عشر الذي أثقافي العالمي الال

الم( وأضاف: هذه هي املرة السادسة التي أتشرف فيها بزيارة ، في فعالياتهنيابة عن الوفود اآلسيوية املشاركة  السَّ

العراق واملجيء لزيارة كربالء املقدسة، حيث عبق الحرية ونشيد الكرامة وعنفوان املجد، وتشرفت خمس مرات 

لى كربالء، إباملشاركة في مسير زيارة األربعين من جنوب العراق وبالتحديد من محافظة البصرة ومن الناصرية 

الم(سيرتي أرى نور اإلمام الحسين وخالل م  وانتصاره في عيون العراقيين، انتصار اإلصالح على الفساد، )عليه السَّ

 فر، والعشق على الحقد، انتصار املظلومين على الظاملين.واإليمان على الك

 

خالل حفل ختام فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي 

 ه1437شعبان  5الثاني عشر الذي جرت مراسيمه عصر يوم الجمعة 

الشريف كانت هناك كلمة  م في الصحن الحسيني2016آيار 13املوافق 

املقدستين ألقاها املتولي الشرعي للعتبة العباسية املقدسة  للعتبتين

ن فيها أن في شهر شعبان املعظم ومنذ اثني عشر  السيد أحمد الصافي بيَّ

 كان للعتبتين املقد
ً
 وهو إقامة مهرجاُن ربيع الشهادة، في الشهر الذي حوى املناسبات السعيدة عاما

ً
ستين نشاطا

 
ً
 الحسين وعلي بن الحسين زين العابدينوهي الوالدات املي علينا جميعا

ً
 مونة لكوكبة من قادة اإلنسانية جميعا

الم( ا)عليهم ل هللا تعالى فرجه(وسلطان العصر والزمان املهدي املنتظر  السَّ إلى القمرين أبي الفضل العباس  باإلضافة )عجَّ

الم( ا)عليهموعلي األكبر  : ال شك أن السَّ
ً
لقاء هو مغنم نعتز مجرد التعرف واالجتماع وال. ورحب بالضيوف الكرام قائال

لكريمة، ونحن ال نملك إال ضيفت له الفائدة الفكرية والثقافية واإلنسانية مما تجود به أفكاركم ابه فكيف إذا أ

من هذا الحضور الكريم عاطفين عليه شكرنا وثناءنا البالغ لجميع اإلخوة األعزاء على االستجابة الكريمة من أن نث

 م.قبله

وأشار إلى أن اإلنسانية تمر بين فترة وأخرى في مشاكل كثيرة وكوارث مرعبة سواء الكونية أو البشرية كالزالزل 

 والفيضانات أو الحروب واالقتتال، وكان نصيب اإلسالم واملسلمين من ذلك كثير وكبير.

 بما جرى للحسين 
ً
الم(مستشهدا ة من الشياطين أن ينالوا ما نالوا حيث لم يرق في تلك الفترة ملجموع )عليه السَّ

الم(من الحسين   وهؤالء الشياطين يخرجون رؤوسهم بين الفينة واألخرى. )عليه السَّ

 هو الصوت الصحيح، لكنه يحتاج إلى رجال وإلى وقفة 
ً
 وأبدا

ً
ولكن صوت االعتدال والحرية والحق يبقى دائما

ب االستقراء التاريخي فإن السنن التاريخية لها قابلية شجاعة أمام هذه الفتن، نعم، هذه الفتن ال تنتهي بحس

التجديد لكن ُيمكن تضييق دائرة الفتن والقضاء على منابعها ومناشئها، فال يتصورن أحٌد أنه في مأمن ما دام 

، واألحقاد ال تفارق أهلها
ً
 وضخ املال مستمرا

ً
فالنتيجة الطبيعية لذلك هو التمدد  ،الفكر املنحرف موجودا

 قصاء والقتل والتدمير.واإل
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: على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذا الوقت باإلعالم واملال
ً
واالقتصاد والفكر  واستنهض الحاضرين قائال

املعتدلة لوقف هذا التدفق من الفكر اإلنحرافي، بل هو الفقر و د أن توجه الوجهة الصحيحة ب والثقافة وال

 ب والندوات والتشاور الاملؤتمرات املدقع فاالجتماعات و 
ً
 فالخطاب مهما كان منصفا

ً
 ومؤثرا

ً
د أن يكون فاعال

 فإنه ال
ً
 وقويا

ً
 ممن بيده قرار  ومعتدال

ً
 .حتى تكون هذه النتائج مثمرة أكثرُبد أن ُيستتبع بقرار، طبعا

، ه الفتناكنة التحذير من أمثال هذد أن تشتغل مب بل ال ،جينودعا أهل الرأي والعقل أن ال يقفوا متفر 

، وال شك أن التفرق لم  ،إن قوتنا في أن نتعايش ،فقال: إن قوتنا في وحدتنا
ً
إن قوتنا في أن يحترم بعضنا بعضا

 هو مصدر ضعف.في أي حال من الحاالت هو مصدر قو يكن 
ً
 ة بالعكس التفرق دائما

 

الم(هللا الحسين  من رحاب الطهر والقداسة صحن أبي عبد  )عليه السَّ

سدل الستار 
ُ
وبعد أربعة أيام من النشاطات الثقافية والفكرية املتنوعة أ

م على 2016آيار 13املوافق  ه1437شعبان  5عصر يوم الجمعة 

ي العالمي بنسخته الثانية عشرة فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقاف

الذي أقامته ورعته العتبتان املقدستان الحسينية والعباسية تحت 

الم(شعار: اإلمام الحسين   مشكاة الحرية ونبراس الشهادة. )عليه السَّ

 وكانت بعض فعاليات املهرجان في يومه األخير:

الم( والعباس الحسين باإلمام أبياتها تغنت العابد حسين البحريني للشاعر قصيدتين نشادإ •  .)عليهما السَّ

قال فيها: في الواقع إن ، لخالقا عبد أيمن محمد الشيخ. د عنهم بالنيابة ألقاها وأوروبا أفريقيا من الوفود كلمة •

الم(قضية اإلمام الحسين  بل هي قضية  ،ليست مجرد قضية تختص بمذهب أو بطائفة معينة )عليه السَّ

الم(الحسين اإلنسانية جمعاء، فقد كان اإلمام  وما زال يمثل العقل الكامل والضمير الحي لكل إنسان،  )عليه السَّ

الم(الحسين إن اإلمام   بنفسه وبأهل بيته وأعزائه من أجل سلطان دنيوي، أو من )عليه السَّ
ً
أجل  لم يخرج مضحيا

الم(وأبوه وجده من أجل ما قام به أخوه  قام ماوإن مصالح شخصية أو فئوية ضيقة، قاموا من أجل  )عليهم السَّ

 تحقيق العدالة اإللهية في هذا العالم.

بالل كيواني وهمين  ينالعراق باللغة الكردية وبصوت الرادود شمال من منشدين بحناجر نبوية تواشيح •

بنجويني، لُيخَتَتَم الحفل بتكريم املساهمين واملشاركين في إنجاح فعاليات املهرجان وفي مقدمتهم العتبات 

 املقدسة.

 

ى هللا عليه وآله شهدت قاعة خاتم األنبياء 
َّ
م()صل

َّ
في العتبة الحسينية  وسل

م 2016آيار 13املوافق  ه1437شعبان  5املقدسة صباح يوم الجمعة 

 لتكريم خدمة اإلمام الحسين 
ً
الم(حفال من أصحاب املواكب  )عليه السَّ

والهيئات الحسينية والرواديد والشعراء من كافة محافظات الوسط 

 نية.والجنوب لجهودهم الكبيرة في إحياء الشعائر الحسي

ن الحاج رياض نعمة السلمان رئيس قسم املواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم اإلسالمي التابع  بيَّ

ن األهداف التي سعى القسم منذ تأسيسه على تحقيقها كان أن الحسينية والعباسية في كلمته: للعتبتين املقدستي
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الم(أولها نشر ظالمة أهل البيت  م قد أخذ على عاتقه منذ تأسيسه مسؤولية إعداد برنامج القس وأن )عليهم السَّ

 مكن أن يواجهها.لحسينية وطبيعة املتغيرات التي ييتالءم مع مستجدات الساحة ا

الم(واختتم الحفل بتكريم خدمة اإلمام الحسين  من أصحاب املواكب والشعراء والرواديد الذين  )عليه السَّ

هذا التكريم، مبينين أن تكريمهم األساس عند اإلمام الحسين وأهل بيته  بدورهم شكروا العتبتين املقدستين على

الم( األطهار  .)عليهم السَّ

 

تضمن منهاج مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثاني عشر 

فردت له فعالية واحدة خاصة به، 
ُ
أمسية للشعر العمودي حيث أ

الم(واحتضنت قاعة اإلمام الحسن  في العتبة العباسية املقدسة  )عليه السَّ

شعراء من داخل الهذه األمسية الشعرية التي صدحت بها حناجر 

 مع ذكرى مولد العباس  وخارج العراق، وقد
ً
الم(جاءت متزامنة  .)عليه السَّ

ت 
ّ
بعد تالوة من الذكر الحكيم بقصيدة للسيد محمد رضا شرف الدين من لبنان، تاله  قراءات األمسيةاستهل

الشاعر معن غالب سباح من محافظة الديوانية، ثم الشاعر رضا السيد جعفر من محافظة صالح الدين قضاء 

الشاعر ياس السعيدي من محافظة بغداد، ثم الشاعر مسار رياض من محافظة البصرة، ثم بلد، وأعقبه 

الشاعر كاظم الحلفي من محافظة كربالء املقدسة، ثم الشاعر نذير املظفر من النجف األشرف، ثم الشاعر 

وكان الختام  ،محسن العويس ي من محافظة الناصرية، أتى بعده الشاعر رعد الخفاجي من مدينة كربالء املقدسة

وقد حضر األمسية عدد من األدباء واملثقفين واإلعالميين واألكاديميين ، ع الشاعر الكربالئي نجاح العرسانم

 
ً
 لى عدٍد من القنوات الفضائية والوكاالت اإلخبارية.إواملهتمين بالشأن الشعري، إضافة

 

 
ُ
مسية شعرية ضمن أحيت مجموعة من رواد الشعر الشعبي أ

فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثاني عشر برعاية 

العتبتين املقدستين الحسينية والعباسية احتضنتها الرحاب الطاهرة 

الم(ملرقد أبي عبد هللا الحسين  وذلك إحياًء لذكرى مواليد األقمار  ،)عليه السَّ

الم( م)عليهالعلوية   ، السَّ
ُ
مسية الشعراء: أبو فاطمة العبودي، زيد شارك في األ

صدحت ، السهالني، أبو حسنين الربيعي، حسين أبو عراق، محمد األعاجيبي، عالء الزبيدي، واثق العيساوي 

 حناجر 
َّ
 من خالل ما حوتهم بقصائد حل

ً
ه قوافيها من كلمات وأبيات دقت في األذهان قت بالحاضرين عاليا

الم(وجسدت في القلوب مدى الحب األزلي للرسول وأهل بيته   والتمسك بنهجهم القويم. )عليهم السَّ

 

 مع مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثاني عشر تم فت
ً
ح تزامنا

الم( اسالشباك الجديد ألبي الفضل العب بحضور مجموعة من  )عليه السَّ

 ضيوف املهرجان.

املقدسة السيد العباسية تبة أشرف على املراسيم املتولي الشرعي للع
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الم( العباست بـأداء زيارة أبي الفضل أابتدأحمد الصافي،  أعقبها عقد مجلس حسيني تطرق فيه الخطيب  )عليه السَّ

الم( لومضات من السيرة العطرة ألبي الفضل العباس الم(الحسين وما قدمه ألخيه أبي عبد هللا  )عليه السَّ  )عليه السَّ

 
ُ
 عن مواقف أ

ً
 فضال

ُ
الم( م البنينمه أ  .)عليها السَّ

على العراق وأهله باألمن  وببركات صاحب هذا املكان الطاهر أن يمنَّ وقاموا بـعد ذلك وتوسلوا باهلل تعالى 

وأن يزيح عنه هذه الغمة ويحفظ قواته األمنية وحشده الشعبي املقدس وأن يبعد عنه كل شر من  ،واألمان

 الدواعش وغيرهم وأن يحفظ عتبات العراق املقدسة ومراجع الدين العظام.

تح باب الشباك الشريف من قبل
ُ
ذن لضيوف املهرجان بالدخول لُقدس هذا  ثم ف

ُ
سماحة املتولي الشرعي وأ

 املكان الطاهر، والتبرك بلثم أعتابه، وتشريف جبينهم بمرقد صاحب الجود.

حيث دخلوا الواحد تلو اآلخر يعتريهم الخشوع، وقلوبهم وجلة من لقاء زعيم اإلباء وحامل اللواء بطل العلقمي 

 عليه وعلى أخيه اإلمام ، الم()عليه السَّ أبي الفضل العباس 
ً
الم(الحسين وعزاؤهم في كل ذلك أنهم حلوا ضيوفا  )عليه السَّ

 آملين كرمه.

 

النسوي في العتبة العلوية املقدسة في الفعاليات شارك القسم 

النسوية بافتتاح فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثاني 

 عشر الذي تقيمه وترعاه العتبتان املقدستان الحسينية والعباسية.

قدت الجلسات البحثية على هامش املهرجان من على قاعة اإلمام عُ 

الم(الحسن  افتتحت بإلقاء كلمات ملمثالت العتبات املقدسة، و  )عليه السَّ

وكانت للعتبة العلوية املقدسة كلمة ألقتها مسؤولة التعليم الديني السيدة أزهار هادي تطرقت فيها للدور الكبير 

الم( ملثل هكذا أنشطة في إثراء الفكر ونشر ثقافة أهل البيت   )عليهم السَّ
ً
  خصوصا

ُ
 إذا أ

ً
مع والدات األئمة  قيمت تزامنا

الم(األطهار   .)عليهم السَّ

 لباحثات وأكاديميات وشخصيات علمية وحوزوية، وتم مناقشة البحوث 
ً
 فاعال

ً
وشهدت الندوة حضورا

املشاركة فيها، كما شهدت هذه الجلسة العديد من املداخالت، فيما تخللها إقامة مهرجان احتفالي تخللته قصائد 

 شعرية تغنت بالوالدات امل
ُ
تمت الندوة بكلمات الشكر من ممثالت العتبات املقدسة للمشاركات في يمونة، وخ

 املهرجان.

 

فرنسيين ضم خبيرة التراث زار العتبة العلوية املقدسة وفد خبراء 

 
ً
 الدكتورة جيرالدين شاتالرد واملصورة الوثائقية أغنس مونتانري مبينة

إننا قدمنا إلى النجف األشرف لتدريب  سبب الزيارة حيث قالت:

العراقيين على آليات حصر التراث وأن امللف الذي نعمل عليه اآلن هو 

  حصر الطقوس الحسينية وكتابة مقالة تفصيلية عنها
ً
، ثم إدراجها ضمن التراث العالمي التي لتسجيلها عامليا

 .يونسكوتسجل لوائح التراث في مختلف البلدان لدى منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
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الم(مرقد اإلمام علي  أنوأضافت:   يعد امللهم األول لنا كخبراء في التراث، ألنه يحتضن الجانب األكبر من )عليه السَّ

 تلك الفعاليات والطقوس الدينية.

لى املرقد املقدس وذلك لبحث التنسيق والتعاون مع العتبة العلوية إلكمال املشروع إوقد جاءت زيارتنا  

 ونحن نشكر الجهود والتعاون الحاصل معنا إلنجاح املشروع. ،القائمين عليه

العتبة املقدسة: زيارة الوفد الفرنس ي تأتي بعد وقال الدكتور زيد العكايش ي مسؤول قسم العالقات العامة في 

 إتمام عمله لتوثيق العناصر الثقافية الداخلة ضمن مشروع التراث الشفاهي غير املادي.

 البيت - ووزارة الثقافة -قسم العالقات العامة-وأضاف: لقد سعت الجهود املشتركة بين العتبة العلوية 

التاريخية واألثرية والفعاليات املصاحبة لها املتمثلة بتوثيق الزيارات  لتوثيق معالم العتبة املقدسة -الثقافي

 املليونية، وقد زارت العتبة املقدسة الباحثة الفرنسية مع انتهاء عملها التوثيقي الذي استمر عشرة أيام.

 

الم(أطلقت شبكة اإلمام علي  اإللكترونية وعلى املوقع  )عليه السَّ

الرسمي للعتبة العلوية املقدسة الزيارة باإلنابة للنصف من شعبان 

الم(ملرقدي اإلمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس  ، ومسجد )عليهما السَّ

بمناسبة قرب حلول ذكرى الوالدة العطرة السهلة املعظم، وذلك 

ل هللا تعالى فرجه(لصاحب العصر والزمان اإلمام املهدي املنتظر  م الخامس عشر من شهر والتي تصادف في يو  )عجَّ

 .شعبان الخير

 املهندس كرار الجواهري للمركز اإل نترنت وقال مسؤول شعبة اإل 
ً
بقرب ذكرى  عالمي للعتبة املقدسة: تيمنا

ل هللا تعالى فرجه(والدة صاحب العصر والزمان  ، بادرت الكوادر الهندسية التخصصية في الشعبة وبالتعاون مع )عجَّ

مام الحسين قونة الزيارة باإلنابة ملرقدي اإل مركز الترجمة التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية بإطالق أي

ال وأخيه أبي الفضل العباس   .م()عليهما السَّ

نزار حبل املتين، وأضاف: املشروع التقني تم تنفيذه بتوجيه من األمين العام للعتبة العلوية املقدسة السيد 

 .األردو، السويدية، الفرنسية، اإلنجليزية، الفارسية، العربية :لغات دولية وتم إطالقه بست

باإلنابة وإضافتها على املوقع الرسمي للعتبة نترنت ببرمجة تسجيل الزيارة حيث قامت الجهة الفنية في شعبة اإل 

 العلوية املقدسة، وكان ملركز الترجمة دور كبير في ترجمة معلومات الزيارة من اللغة العربية إلى باقي اللغات.

 

 من موظفي القوة الجوية من  يالتقى السيد محمد علي العلوي الگرگان
ً
في مكتبه بمدينة قم املقدسة جمعا

الم(قال: كان اإلمام الحسين و محافظة قم،   بعلي األكبر  )عليه السَّ
ً
 خاصا

ً
الم(يبدي اهتماما ، وينشأ هذا )عليه السَّ

الم(: كان لعلي األكبر وأضاف، االهتمام من شخصيته في يوم عاشوراء مواقف بطولية وشجاعة، ودافع  )عليه السَّ

الم()علكان علي األكبر  حيث، وجل حتى نال الشهادة في سبيل هللا عزَّ  إمكانياتهعن الدين اإلسالمي بكامل  ذا  يه السَّ

ن في آخر اللقاء إلى أن َم  وأشار .إلى أسمى املراتب وأعلى املقاماتمعرفة تامة بولي هللا، وهذه املعرفة سارت به 

 تعالى يعمل بأوامره، والعمل باألوامر اإللهية يؤدي إلى نيل اإلنسان للسعادة.و تبارك يعرف هللا 
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قم املقدسة خالل مقابلة  ینةدفي م یةالحوزة العلم يف یخیةحميد رضا مطهري رئيس رابطة البحوث التار  قال

الم(األعياد الشعبانية ووالدة اإلمام الحسين  بمناسبة مع مراسل وكالة أنباء الحوزة ويوم الحرس الثوري:  )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين  يرةيجب أن نتعلم الدروس األخالقية وأساليب التعامل مع العدو من س  .)عليه السَّ

الم(ن أخالق اإلمام الحسين أ: وأضاف  ،مع األعداء نموذج بارز لحفظ ومراعاة الكرامة اإلنسانية )عليه السَّ

 اعة هللا تعالى حتى تكون منشأ لسعادة وهداية البشر.تسير نحو العبودية وط أن الكرامة التي ينبغي

الم(: أن أهم موقف من مواقف اإلمام الحسين وذكر ن فيه اهتمامه بالقيم والكرامة اإلنسانية الذي بيَّ  )عليه السَّ

الم(حين محاصرته   ال مفر منه، ففي هذه الوضعية الحرجة جاء  )عليه السَّ
ً
من قبل األعداء، وكانت الحرب أمرا

الم(علي وإخوته الثالثة  نلتقديم األمان للعباس ب الشمر إلى قرب الخيام ، ونادى العباس ولكن لم يجبه )عليهم السَّ

الم( الم(، فقال اإلمام الحسين )عليه السَّ الم(للعباس  )عليه السَّ  : )عليه السَّ
ً
 .أجيبوه ولو كان فاسقا

ة زيارة األربعين من إيران مع األمين العام للعتبة الحسينية ئالتقت هي

بزيارة األربعين واالتفاق  املتعلقةوالعباسية واملخيم ألجل دراسة البرامج 

حيث تبادلوا اآلراء واألفكار بشأن مراسيم األربعين وكيفية برمجة ، عليها

النشاطات الثقافية ودعم الناس برجال الدين وخدام املنبر من أجل 

وبناء على هذا التقرير ، الثقافي واملعرفي لزوار العتبات رفع املستوى 

د الخامنئي مع ذوي العالقة من الطرف العراقي في مكتب البعثة وتجاذبوا أطراف التقى وفد مسؤولي بعثة السي

الحديث حول مراسيم األربعين وخرجوا بضرورة التخطيط واالتفاق املسبق للتقليل من املشاكل التي حدثت في 

 العام املاض ي.

یگزار
 به تعویق افتاد چهل چراغبرگزاری جشنواره 



 صرح املتحدث عن مهرجان  رناافي خبر عن وكالة 
ً
 أربعون مصباحا

: نتيجة للترحيب قاللألفالم والصور بتأجيل زمان إقامة املهرجان، حيث 

الواسع الذي القاه املهرجان وكثرة الطلبات التي تقدم بها الفنانون 

 يحتاج إلى زمان ودقة كافيين.ما للحضور وهذا يقتض ي تصنيف وتقييم لتلك النتاجات وهذا 

ن زمان املهرجان بعد التشاور مع املختصين ومالحظة موضوع املهرجان وما يتمتع به من حساسية أوأضاف: 

 لة بشكل جيد.أضحى ويستمر حتى عيد الغدير لتتم دراسة املسشهريوراملصادف مع عيد األ 29حتى 22دل إلى عُ 
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یگزار
 توضیح الرسائل کربالهزار قاتل کربال در  ۱۸داستان -1



كيف انبثق من بين وبعنوانه الفرعي  كربالءتوضيح الرسائل عرض كتاب 

في معرض كتاب طهران الدولي التاسع  لف قاتل؟!أ 30لف رسالة عشق أ 18

 والعشرين.

محمد غالم تحت عنوان  هلسيد علي أصغر ومساعدلتم نشر أثر جديد 

كربالءالرسائل  توضيح هذا املؤلف:وجاء في توضيح  ،بواسطة نشر سديد 

 كوسيوفهم علي كقلوبهم مع كانت هناك أجوبة كثيرة لكشف اللغز التاريخي

حيث يسعى الكاتب إلى حل هذه املعادلة العجيبة ومناقشة الفرضية القائلة بعدم 

امتالكهم العزم، والبحث حول هذا املفهوم ودور العزم في صنع التحرك نحو 

هداف، وهذا البحث نتيجة الجهل أو الغفلة النقطة املطلوبة ومكانته في تحقق األ 

 
ً
  .ش1395ولى لهذا الكتاب في ربيع وكانت الطبعة األ ، نسانلالنتقال من العلم إلى قدرات اإل صار حجابا

 09109805055 للحصول على هذا الكتاب االتصال على

الم( ينامام حس یانقالب یخطبه ها یبازخوانکتاب -2  ترجمه شد )عليه السَّ

 

الم(تم ترجمة كتاب قراءة في بيانات ثورة اإلمام الحسين  من  )عليه السَّ

 في  ليف عبد الوهاب حسين، وهوتأ
ً
قيد اإلعداد للطبع وسيتم طبعه قريبا

الدكتور مكتب نشر املعارف، وقد قام بترجمته إلى اللغة الفارسية 

 
ُ
 م البنين قزلسفلو. فسنقري، وأ

الم( تصویر تشرف محمدعلی کلی به حرم امام حسين -1  )عليه السَّ

صورة نادرة للمالكم األمريكي املسلم محمد علي كالي إلى حرم اإلمام 

الم(الحسين   م.۱۹۹۰، وقد التقطت هذه الصورة سنة)عليه السَّ

الم( نوشتار آیت هللا صافی گلپایگانی به مناسبت میالد امام حسين -2  )عليه السَّ

 

كلبايكاني: رغم الصافي البحسب تقرير الشيعة نيوز كتب الشيخ 

الضغوط التي واجهها الناس من قبل الحكومة الجائرة وجواسيسها 

الم(ومراقبتها لهم حتى ال يكون هناك أي اتصال لهم مع الحسين   )عليه السَّ

 اس عنه؟جبار وقوة السالح كيف يمكنها أن تزيل ضمائر النولكن اإل 

تستطيع التسلط على شعور البشر  ي مستوى كانت الأفالقدرة ب
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 ، تنفذ إلى روحيته ومعنوياته نسان لكنها الي حد تخترق باطن اإلأحاسيسهم، والرماح بأو 
ً
ن تجلي أ: وكتب أيضا

اعة وعزوفه عن مظاهر الدنيا الخدَّ  ،رادتهإوتوكله وقوة  ،واستقامته وحقانيته ،تضحيته املنقطعة النظير

 جذب القلوب نحوه حتى قللت من االنتباه لعظمة  ،وانقطاعه عن جميع العالئق الدنيوية في كربالء
ً
بلغ حدا

وكلما كانت درجة الفداء أعلى وأخلص تصبح عظمة شخصيته في القلوب أشد، فإن تضحية ، خرى صفاته األ 

الم(مام الحسين اإل   .صاحب خلق كريم في أي ميدان ومجالل ن تنافس كأبلغت مرتبة بحيث يمكنها  )عليه السَّ

الم( کمپين اهدای خون به نام امام حسين  در شهرهای انگليس )عليه السَّ

يقوم الشيعة في لندن في يوم من السنة بالتبرع بالدم للمرض ى 

وهذا الخبر جزء من ملف ، لذكرى شهداء كربالء حياءً إاملحتاجين 

أفراح شعبان في املدينة. 

الم(مام الحسين حملة التبرع بالدم باسم اإل  والتي تدعو  )عليه السَّ

الم(مام الحسين الشيعة كل سنة باسم اإل  شهداء كربالء للتعاون مع منظمة التبرع بالدم في بريطانيا حتى و  )عليه السَّ

 هم للمرض ى املحتاجين في املستشفيات.ءفة التي عينت لذلك حتى يهدوا دمايراجعوا مراكزها املختل

سالمي في لندن حتى يتسلموا الدم من ن في املنظمة في املركز اإل و تقر العامليسوفي يوم القيام بهذه الحملة 

سالمي ونقاط املتبرعين، وبحسب تصريحات أحد املسؤولين في الحملة أن هذا البرنامج يقام في مركز لندن اإل 

 نجليزية األخرى.أخرى من لندن وفي بعض املدن اإل 

والهدف من هذا ، وشرع هذا العمل منذ ما يقرب من عشر سنوات بابتكار مجموعة من الشباب الشيعة

 حياء لذكرى شهداء كربالء.إمر الخيري ملساعدة املرض ى املحتاجين و لى هذا األ البرنامج هو حث املسلمين ع

 غلبهم من املسيح.أمن الجدير بالذكر أن الكثير من املتبرعين ليسوا من املسلمين و و 
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 43 ...................................................................................................................... وبال كرب موقع السابع:

؟
ً
م( حفيده حسينا

َّ
ى هللا عليه وآله وسل

َّ
 43......................................................................كيف وملاذا سمى نبي هللا )صل

الم(  43..................................................................................................................... حياة أبي الفضل العباس )عليه السَّ

الم( من مكة حتى كربالء  44........................................................................................ كلمات اإلمام الحسين )عليه السَّ

ال   44..................................................................................................... م(نموذج من كرامات اإلمام الحسين )عليه السَّ

 44................................................................................................... تبيان رسانی واطالع فرهنگی موسسه موقع الثامن:

الم( في التوراة واإلنجيل  44............................................................................................ اسم اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(؟  44............................................................................................ كيف استمر نسل أبي الفضل العباس )عليه السَّ



 

 القنوات الفضائية
 49.................................................................................................................................................. 2 الحسين اإلمام قناة

 49.................................................................................................................................................... السماء أفراح برنامج:

 49...................................................................................................................................................................... صفا قناة

 49.................................................................................................................................................. برنامج: برمجة التشيع

 50.................................................................................................................. برنامج: محاضرات الشيعة في الحسينيات

 50....................................................................................................................................................... برنامج: هل فكرت؟

 51....................................................................................................................................................... برنامج: صيد القلم

 51............................................................................................................................................... برنامج: ماذا تعرف عن؟

 52...................................................................................................................................................................... دكف قناة

 52............................................................................................................................................... ومحاضرات رؤى برنامج:

 52.................................................................................................................................................................... مرالق قناة

 52........................................................................................................................................ 32برنامج: الكتاب الناطق ح

 53........................................................................................................................................ 51نامج: الكتاب الناطق حبر 

 53.................................................................................................................................................................... وصال قناة

 53............................................................................................................................................... برنامج: بل نقذف بالحق

 53..................................................................................................................................... : وحدة الرصد واملتابعةبرنامج

 53.............................................................................................................................................. سلسلة أكاذيب املعممين

 54................................................................................................................. سلسلة غلو املعممين بآل البيت الطاهرين

 54................................................................................................................ سلسلة براءة أهل البيت من أكاذيب الغالة

 54................................................................................................................ سلسلة تالعب املعممين بكتاب رب العاملين

 54............................................................................................................................................ سلسلة خرافات املعممين

 55......................................................................................................................... سلسلة طعن املعممين في رب العاملين

 55..................................................................................................................... سلسلة شرك املعممين باهلل رب العاملين

 56............................................................................................................. سلسلة طعن املعممين في أنبياء هللا املرسلين

 56................................................................................................ سلسلة أكاذيب املعممين على عوام الشيعة الغافلين

 56.................................................................................................................................... سلسلة خداع املعممين للعوام

 الندوات واملؤتمرات
 59........................................................................................................................ املقدسة العباسية العتبة موقع األول:

 59.......................................................................................... الجهاد في اإلسالم بين املثالّية الحسينّية واملسخ اإلرهابي

 59.................................. ختام الجلسات البحثية ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافّي العالمي الثاني عشر

 61....................................................................................................... املصطفى جامعة في اإلعالمي ملركزا موقع الثاني:

الم( رائدة الفكر املقاوم  61........................................................................................................السيدة زينب )عليها السَّ



 

 63..................................................................................................... اإلسالمية للثقافة الحكمة مؤسسة موقع الثالث:

الم(  63..................... رؤية جديدة في ملتقى رؤى الفكري للسيد محمد رضا الغريفي حول اإلمام الحسين )عليه السَّ

 63............................................................................................................................. ويفز شيعة أنباء وكالة موقع الرابع:

 63.................................................................................. حوزة كربالء املقدسة تعقد مؤتمرها التبليغي الخامس عشر

 األخبار الحسينية
 67........................................................................................................................................... الدولي اإلعالم موقع األول:

 67.............................................. عشر الثاني العالمي الشهادة ربيع مهرجان إقامة بصدد طيبة أفعال وردود إشادات

 68...................................................................................................................... املقدسة الحسينية العتبة موقع الثاني:

250  
ً
غا

ّ
 68.............................................................................................................. كربالء في ينتشرون متطوع 100و مبل

 68........................................................................................................................ املقدسة كربالء مدينة في عالي استنفار

 68.................................................................... اليوتيوب على عراقية قناة ألول  التجريبي املباشر البث انطالق اليوم...

 68........................................................ املشاركة شروط على تعرف كربالء... في عاشوراء زيارة لحفظ مسابقة انطالق

 69............................................................................................ العراق؟ دخوله بعد أوكراني لوفد حدث ماذا بالفيديو..

 69............................................................... املطهر الحسيني الصحن في البحثية جلساته يختتم العالمي الشهادة ربيع

 69............................................................................................ األربعين زيارة موسوعة ملشروع العليا الهيئة قررت ماذا

 70................................................................................ كربالء في الشعبانية للزيارة يستعدون  العراق محافظات مبلغو

 70................................. التفاصيل على تعرف املسابقة.. بهذه األول  الفائز تنتظر عراقي دينار ألف وخمسمائة مليون 

 70..................................................................................................................... املقدسة العباسية العتبة موقع الثالث:

طلقان املقدستان العتبتان
ُ
 70....................................... عشر الثاني العالمي الثقافي الشهادة ربيع مهرجان فعاليات ت

 71.......................................... بل وحسب املسلمين ليس لإلرشاد األوحد السبيل هي الحسينية املدرسة إسماعيلوف:

الم( )عليه الحسين اإلمام نور  أرى  خاركاشوف: ديمتري  الدكتور  األستاذ  72............ العراقيين عيون  في وانتصاره السَّ

 72............... شجاعة ووقفة رجال إلى يحتاج لكنه الصحيح هو يبقى والحق والحرية االعتدال صوت الصافي: السيد

سدالن املقدستان العتبتان
ُ
 73...................... الشهادة ربيع مهرجان فعاليات من عشرة الثانية النسخة على الستار ت

 
ً
الم( )عليه الحسين اإلمام خدمة تكرمان املقدستان العتبتان لجهودهم: تثمينا  73............................................... السَّ

 74.................................................... العالمي الثقافي الشهادة ربيع مهرجان فعاليات في واسعة رحاب العمودي للشعر

الم(ا )عليه الحسين هللا عبد أبي ضريح عند شعرية أمسية يحيون  الشعبي الشعر رواد  74.................................... لسَّ

 74................................................................... عشر الثاني العالمي الثقافي هادةالش ربيع مهرجان ضيوف من مجموعة

 75.......................................................................................................................... املقدسة العلوية العتبة موقع الرابع:

 75........................................ عشر الثاني الشهادة ربيع مهرجان في يشارك املقدسة العلوية العتبة في النسوي  القسم

 75..................................................................................................  الحسينية الطقوس تاريخ توثق فرنسية تراث خبيرة



 

الم( )عليه علي اإلمام شبكة  76........................................... شعبان من للنصف باإلنابة الزيارة تطلق اإللكترونية السَّ

 76...............................................................................................................................الحوزة أنباء وكالة موقع الخامس:

الم( )عليه األكبر علي كان  76.................................................................................. هللا لولي بالنسبة تامة معرفة ذا السَّ

الم( )عليه الحسين اإلمام سيرة من العدو مع التعامل أسلوب لنتعلم  77................................................................ السَّ

 77........................................................................................................................... شبستان أنباء وكالة موقع السادس:

 77.......................................................................... كربالء في والعباسية الحسينية العتبة بمسؤولي األربعين لجنة لقاء

 77..........................................................................................................ارنا - اسالمی جمهوری خبرگزاری  موقع السابع:

 تأجيل إقامة مهرجان 
ً
  ....................................................................................................................77أربعون مصباحا

 78........................................................................................................................................ مهر خبرگزاری  موقع الثامن:

  .............................................................................78توضيح الرسائل كربالءألف قاتل في كربالء في كتاب  18قصة 

 78............................................................................................................................................. نيوز  شيعه موقع التاسع:

الم(  78............................................................................ صورة زيارة محمد علي كالي لحرم اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  78....................................................... مقال آية هللا الصافي الكلبايكاني بمناسبة والدة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 79............................................................................................................................................... وبال كرب موقع العاشر:

الم( في مدن إنجلتراحملة ا  79................................................................... لتبرع بالدم باسم اإلمام الحسين )عليه السَّ

 81 ......................................................................................................................................... املحتويات

 

 


