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

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

إلثراء  سات واملراكز العلمية والتحقيقيةسة بإنشاء املؤّس من هنا؛ قامت األمانة العامة للعتبة الحسينية املقّد 

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

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

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

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

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

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

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

 من اإلحساس باملسؤولية العظيمة امللقاة
ً
كونها مختّصة بأحد أهّم  ،باركةعلى عاتق هذه املؤّسسة امل وانطالقا

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

عطي نقلة نوعية للتراث، والفكر، والثق
ُ
 ة، ومن تلك املشاريع:افة الحسينيّ شأنها أن ت

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

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

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

َ
عط

ُ
بالبحث والتنقيب، أو التي لم ت

 من ق  
ً
 وفّنيا

ً
 علمية، وبعد إجراء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتّم طباعتها ونشرها.ل اللجنة البَ 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، 

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

طبع إلى اآلن؛ لجمعها وتحقيقها،الحسينيّ 
ُ
 ثّم طباعتها ونشرها. كما ويتم استقبال الكتب التي تّم  ة التي لم ت

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

 ل اللجنة العلمية في املؤسسة.بَ ق   وتأييد صالحيتها للنشر من

ة اإلصالح الحسيني: - 2
ّ
ة فصلية م مجل

ّ
ة، تهتّم بنشر معالم وآفاق تخّصصة في النهضة الحسينيّ وهي مجل

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

 واالجتماعية، والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.

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

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

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

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

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



 

الم(قسم دائرة معارف اإلمام الحسين  - 5 ة من وهي موسوعة تشتمل على كّل ما يرتبط بالنهضة الحسينيّ  :)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 الحسينيّ  قسم الرسائل الجامعية: - 6
ُ
ة، والعمل فيه جاٍر على إحصاء الرسائل الجامعية التي ك

اد ل لجنة علمية متخّصصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، كما ويتّم إعدبَ ومتابعتها من ق  

ب الدراسات العليا.
ّ

 موضوعات 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

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

مور املرتبطة بالقضية الحسينيّ 
ُ
ة 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

 ز العلمية بمختلف املعلومات.بقية املؤّسسات واملراك

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

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

ة تخّصصية تجمع التراث حيث قامت املؤسسة بإنشاء مكتبة حسينيّ  صية:ة التخصّ قسم املكتبة الحسينيّ  - 10

 املطبوع.الحسيني 

ف من كادر علمي وفّنيو  قسم املوقع اإللكتروني: - 11
ّ
ة يقوم بنـشر وعرض النتاجات الحسينيّ  ،هو قسم مؤل

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

ة بشكل مناهج القضية الحسينيّ ية تقوم بعرض ويحتوي على لجنة علمية فنّ  قسم املناهج الدراسية: - 12

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

 عن الاملستويات واأل 
ً
 وأهدافها. نهضة الحسينّيةعمار؛ لئال يبقى بعيدا

 وفنّ ويتضّم  القسم النسوي: - 13
ً
 علميا

ً
 يعمل على استقطاب الكوان كادرا

ً
در العلمية النسوية، وتأهيلها يا

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

 إن شاء هللا تعالى.
ً
خرى سيتّم العمل عليها قريبا

ُ
 وهناك مشاريع أ

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

ة أة املؤسسة تسير أن أجل من ةالحسينيّ  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 

 .ةالحسينيّ  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 خرى أقسام أ

 



 :مستويين على هذا القسم يكون  في العمل إنَّ 

دة على السنة أشهر من شهر كّل  في تداولها تّم  معلومة كّل  يرصد شهري  تقرير إعداد :األول   .ح 

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

 .والفرعية األصلية املوضوعات حسب املعلومة

م قسم الرصد واإلحصاء في مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينيّ  ة تقريره يقّد 

ة، املواقع اإللكترونية، ة في املحاور التالية: اإلصدارات الحسينيّ ن لرصد املعلومة الحسينيّ الشهري املتضّم 

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

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

ظر عن مضمون املعلومة املرصودة وإيجابيتها أو سلبيتها  -بمختلف أبعادها   في مقطع زمني محدود، -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، نقّد 

أعباء املسؤولية في رفع املستوى العلمي والثقافي ة للنهوض بين بالقضية الحسينيّ نأمل أن يوفق هللا املهتّم 

 
ُ
القنوات املتاحة، وبالطرق املختلفة من تأليف وتحقيق، وترجمة إلى اللغات العاملية،  ر كّل بَ ة اإلسالمية ع  ّم لل

الم( في خدمة اإلمام الحسين ما يصّب  وخطب وتوصيات، وغير ذلك، لرفد كّل   .)عليه السَّ

 
ُ
 نجزت ترجمة املواوقد أ

ُ
خرى في قسم الترجمة في مؤسسة وارث األنبياء للدراسات رد املرصودة بلغات أ

 ة.التخصصية في النهضة الحسينيّ 

 :واإلحصاءأعضاء قسم الرصد 

 الشيخ ماهر الحكاك •

 السيد ضياء الشوكي •

 الشيخ كاظم السليماوي  •

 السيد حيدر الحكيم •

  السيد محمد صادق القبانجي •

 :أعضاء قسم الترجمة

 محمد الحلفيد. الشيخ  •

 د. الشيخ حبيب الساعدي  •
 

 اإلخراج الفني: قسم الرصد واإلحصاء



 

 



 





 

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

ً
إنَّ يوم عاشوراء حمل إلينا أحزانا

بع فيه آل هللا
َّ
 ُيت

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

ً
صورا

ة وشعر، وغير ذلك ب مختلفةة، بقوالمشاهد تحاكي عمق املأساة الحسينيّ و  وبلغات  ،من كتاب ومقالة، وقصَّ

دة، مادَّ  ة الحسينيوصور متعّد   .ةتها األولى القضيَّ

 وبمختلف اللغات. هذا الشهرة الصادرة في الحسينيّ  اإلصداراتد رصدنا مجموعة من لق
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 عاشورائية كلمة 72 

 پورقهرودی مختار رضا علي 

 اإلسالمية للثقافة العرفان مؤسسة ترجمة: -العربية 

 اإلسالمية للثقافة العرفان مؤسسة 

  مختلفة مسائل حول  الخامنئي السيد خطب من مختارات عن عبارة الكتاب 
ّ
 بالنهضة قةمتعل

  ةالحسينيّ 
ُ
 72 طارإ في معتُج  ،م2011 عام لغاية م1989 عام منذ ختلفةم جالسم في لقيتأ

 بالفارس ي. الكتاب ، أصلكلمة

2 
 

 كربالء حضارة أرشيف مجلة 

 الجبوري سليم: التحرير رئيس 

 العربية 

 سةاملقّد  العباسية العتبة 

  
ّ
  مصورة وثائقية فصلية ةمجل

ُ
 .الحسيني واملوروث كربالء بتراث عنىت
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الم( زينب بنت علي البلدانأسيرة   )عليها السَّ

 الصدر الشهيد السيد فكر في قراءة

 سدياأل  ليث 

 العربية 

 غير موجود 

الم( تناول الكتاب حياة السيدة زينب   املفعمة باملواقف البطولية التي تستند للصبر والعلم، )عليها السَّ

  النقاط بعض على يض يء، وحاول الكاتب أن (وجّل  عّز )واليقين باهلل 
ُ
كتاَبي:  من واملقتطفة املهمة مور واأل

الم(الحسين  اإلمام ثورة على أضواء الم(الحسين  اإلمام تاريخ فلسفة من وشذرات ،)عليه السَّ  )عليه السَّ

الم()عليها بما يختص بالحوراء زينب  الجمعة خطب الصدر، وكذلك يد محمد صادقالشه للسيد  .السَّ

4  

 12 - الحسيني اإلصالح مجلة 

 
 التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة

 سةاملقّد  العتبة الحسينية - الحسينية النهضة في 

 العربية 

 سةاملقّد  ةالعتبة الحسينيّ  - الحسينية النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة 

  
ّ
 عشرة مقالة، وهذه عناوين املقاالت: اثنتية تناولت في هذا العدد ة تخصصية في النهضة الحسينيّ مجل

راقي في املحّقق نظرية -1
َّ
 .التميمي قيصر الشيخ - ومناسكه الحّج  بمعالم الشعائر مفهوم اختصاص الن

 .جعفرّيان رسول  الشيخ - والتطّور  النشأة.. الحسينّية الشعائر -2

 .الجابري  عامر الشيخ - البويهي العصر في الحسيني املأتم مؤّسسة -3

 .الساعدي عّباس صباح الشيخ -وتحليل نقٌد  (كربالء تراجيديا) كتاب في الحسينّية املراسم نشأة -4

5-  
ُ
  - الحديث الّرحالت أدب في الحسينّية الشعائر صورة

ٌ
 .البديري  علي. د - مختارة نماذج في مقارنة قراءة

 .البهادلي حيدر الشيخ- الفاطمّية مصر في الحسينّية الشعائر -6

 .النداوي  عبدالرّزاق الشيخ - الحسيني واملأتم العزاء مراحل تطّور  -7

 .يار خامه أحمد - العربّية املدن أهم في عاشوراء ذكرى  إحياء مراسم على عاّمة تاريخّية إطاللة -8

 .ذبيح مسعود يسمينة - ومشروعيته ريخهعاشوراء تأ مراسم في اإلطعام -9

الم( الحسين  اإلمام بتربة االستشفاء - الحسينّية التربة فقه -10  .العلي أحمد الشيخ -)عليه السَّ

هوف)كتابه  في طاووس ابن ملنهج نقدّية تحليلَية دراسة -11
ّ
 .محيسن عباس. م. م - (الطفوف قتلى على الل

صول  كتابه في القرآنّية لآليات الباطنّية وتأويالته الكليني: كتاب -12 
ُ
 ) الكافي أ

ٌ
 - (نقدّية قراءة

 .الفهداوي  عّمار الشيخ



 13  ................................................................................................................................................................................................................. الحسينية  اإلصدارات

5  

الم( الحسين ومنبر تسأل نتأ   يجيب )عليه السَّ

 عياش ضاهر ميرةأ 

 العربية 

 بيروت - البيضاء املحجة دار 

 الحسين اجعةف تشمل ةحسينيّ  وأحداث دينية وروايات حكايات مجموعة على يشتمل الكتاب 

الم)  وكرامات خاصة معجزات من الفاجعة هذه عن نتج وما عاشوراء، في عليه جرى  وما (عليه السَّ

  نويتضّم  ،ةعاّم 
ً
 ناعلمائ عن املنقولة الواقعية االجتماعية والقصص الحكايات، بعض أيضا

  ةالحسينيّ  املنابر وأصحاب الكبار
ّ

 تدور  وعبر ومنامات أحداث من في حياتنا تتداول  التي ءاألجال

 .واآلخرة املوت عالم حول 

6  

 ةالحسينيّ  املجالس في القرآنية اآليات 

 النقيب محمد كاظم 

 العربية 

 كربالء - الحلي فهد ابن مكتبة 

 وخمسين  
ً
 مجلستناول الكتاب واحدا

ً
 حسينيّ  ا

ً
 واحد فيها شرح ا

ً
 يستفيد شريفة آية نيوخمس ا

 .واملتابعين املطالعين وجميع ،اءاألعزّ  الطلبة منها

7  

  
ّ
 89-الصغير الحسيني ةمجل

 سةاملقّد  ةالحسينيّ  العتبة في طفالاأل  لثقافة الصغير الحسيني مؤسسة 

 العربية 

 سةاملقّد  الحسينية العتبة في طفالاأل  لثقافة الصغير الحسيني مؤسسة 

  
ّ
 مجل

ُ
توجيهات ونشاطات العتبة الحسينية نشئت ضمن ة شهرية تتناول قضايا الطفولة، أ

 سة لالهتمام بشريحة األطفال.املقد
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8  

الم( الحسين ثورة بطل حياة  الم( عقيل بن مسلم )عليه السَّ  )عليه السَّ

 ياألعاجيب إبراهيم 

 العربية 

 النجف األشرف -الحويش سوق  في املنار مكتبة 

الم( تناول الكتاب حياة سفير اإلمام الحسين   وبطوالته في الكوفة وما قبلها، وسبب )عليه السَّ

الم( يار اإلمام الحسين تاخ  للسفارة.)عليه السَّ
ً
 مسلما

9  

 
الم( )عليهم البيت ألهل الثانية االصطفائية الدائرة  السَّ

الم( العباس  الفضل أبو  )عليه السَّ
ً
  أنموذجا

  سةاملقّد  العباسية العتبة - وطبعه تفسيرهو  القرآن علوم مركز 

 العربية 

 سةاملقّد  العباسية العتبة 

 اتالشخصي معرفة بيان تناولتالسند محمد للشيخ  أسبوعية ومحاضرات دروس 

حيط التي( الثانية االصطفائية الدائرة)بـ عنها املعّبر االصطفائية
ُ
  عشر باألربعة ت

ً
عليهم ) معصوما

الم  عليه) العباس الفضل أبو املولى هو نجومها أحد والتي ،(األولى االصطفائية الدائرة) وهم (السَّ

الم  ، الجزء الثالث.(السَّ

10  

 دروس عاشوراء 

  الحسيني للمنبر الشهداء سيد معهد 

 العربية 

 الثقافية اإلسالمية املعارف جمعية 

جمعها وتصنيفها  صل بها، تّم الكتاب عبارة عن كلمات السيد الخامنئي حول عاشوراء وما يتّ  

 بشكل موضوعي.
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11  

الم عليه) الشهداء سيد عزاء في وآالم دموع   (السَّ

  
ُ
 عوالي يوسف مّ أ

 العربية 

 بيروت - البيضاء املحجة دار 

الم عليه) الحسين مجالسالكتاب عبارة عن   الم( ه وأهل بيته وأصحابهنزول من (السَّ  كربالء في )عليهم السَّ

 ) الرسول  مدينة إلى وصولهم وبعد األربعين، يوم حتى التاسعة الليلة
ّ
مصل

َّ
 .(ى هللا عليه وآله وسل

12  

الم اعليه) زينب العقيلة حزانأ ديوان    (السَّ

 رگص مأ كفاية 

 العربية 

 شرفاأل  النجف - السعدي كرار مكتبة 

الم( البيت هلأ لشاعرة العاشورائية شعاراأل  من مجموعة عن عبارة الكتاب •    )عليه السَّ
ُ
 مّ كفاية أ

 .رگص

13 
 

  
ّ
  102 - الحسينية الروضة ةمجل

 .سةاملقّد  ةالحسينيّ  العتبة - عالماإل  قسم في الدولي عالماإل  شعبة 

 العربية 

 .سةاملقّد  ةالحسينيّ  العتبة - اإلعالم قسم في الدولي اإلعالم شعبة 

  
ّ
 في تتناول  سةاملقّد  ةالحسينيّ  العتبة في اإلعالم قسم عن تصدر ثقافية فكرية شهرية ةمجل

  بعض صفحاتها
ُ
 نشاطات وبعض األخبار، قبيل من ةالحسينيّ  بالقضية الصلة ذات مور األ

 .املقاالت وبعض العتبة،
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14 
 

 عاشوراءزاد  

 الحسيني واملنبر للتبليغ الشهداء سيد معهد 

 العربية 

 ة، الطبعة الخامسة عشر الحسيني واملنبر للتبليغ الشهداء سيد معهد 

 املنبر خطباء منها يستفيد نأ يمكن ةالحسينيّ  املحاضرات من مجموعة عن عبارة الكتاب 

 .الحرام محرم عشرة ليالي في الحسيني

15  

الم( الحسين عن سألتك   ؟)عليه السَّ

 بيطار محمد رجاء 

 العربية 

 

 

 بيروت – البيضاء املحجة دار

 الحدث، ملصداقية كأساس منه بّد  ال الذي التاريخي البعد: بعدين تحمل الكتاب عبارة عن رواية 

 للسان الحقيقة ويطوع القلب، بحروف التاريخ يكتب الذي اإلنساني العاطفي األدبي والبعد

  رافقت التي والدامية السامية األحداث أوتار على القاسية الزمان بأصابع فيعزف الشعور،
ُ
 مّ أ

الم عليها) البنين   والدتها منذ( السَّ
ً
الم عليه) املؤمنين بأمير امليمون  زواجها ثّم  املباركة بنشأتها مرورا  ،(السَّ

الم عليه)علي  لإلمام املباركة الحياة أحداث تعايش هذا كّل  في وهي وشيخوختها، كهولتها حتى  ،(السَّ

الم عليهما) الحسنين لحياة التالية الظروف كّل  تعايش ثّم  ،واستشهاده خالفته وظروف  بكّل  ،(السَّ

 .بخطوة خطوة معها وتتفاعل تفاصيلها،

16  

 وصفر ممحرّ  في املنبر سلسبيل 

  الصافي صباح 

 العربية 

 كربالء - الحلي فهد ابن مكتبة 

 ومجلس محاضرةخمسين  على ويحتوي  صفحة 500من  الكتاب يتكون  
ً
 املواضيع ىشتّ  في ا

 .والفكرية األخالقية
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17  

 
  التناقض شبهة: الثانية الشبهة: وردود شبهات

الم( )عليه الحسن صلح بين الم( )عليه الحسين وقتال السَّ  السَّ

  الجابري  مهدي السيد 

 العربية 

الم( مركز اإلمام الحسن    النجف األشرف - للدراسات التخصصية)عليه السَّ

الحسين  ماماإل  الكتيب عبارة عن شبهة وجوابها حول قضيتين: صلح اإلمام الحسن ونهضة 

الم(  .)عليهما السَّ

18  

 
 املباهلة آية داللة عدم شبهة: السابعة : الشبهةوردود شبهات

الم( )عليهم وأبويهما الحسنين أفضلية على  .السَّ

  الجابري  مهدي السيد 

 العربية 

الم(مركز اإلمام الحسن    النجف األشرف - للدراسات التخصصية )عليه السَّ

الم(الكتيب تناول شبهة وجوابها حول داللة آية املباهلة على أفضلية الحسنين    .)عليهما السَّ

19  

 
  اإلمامين ُبنّوة نفي شبهة: السادسة الشبهة :وردود شبهات

الم( )عليهما الحسنين م( عليه هللا )صلى للنبي السَّ
َّ
 وآله وسل

 الجابري  مهدي السيد 

 العربية 

الم عليه) الحسن اإلمام مركز   األشرف النجف - التخصصية للدراسات (السَّ

الم(الكتيب تناول شبهة وجوابها حول دعوى نفي انتساب الحسنين   بالبنوة للنبي األكرم  )عليهما السَّ

 
ّ
م( عليه هللا ى)صل

َّ
 .وآله وسل
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20  

 ةالشيعيّ  الهوية على الحفاظ في ودورها ةالحسينيّ  الشعائر 

 الكعبي مدلي محسن 

 العربية 

 كربالء - الحلي فهد ابن مكتبة 

 أن ال يمكن الشعائر هذه أّن  مبينة ،ةالحسينيّ  الشعائر يةأهّم  الكتاب يقع في أربعة فصول تناولت 

 
ُ
  فهمت

ّ
الم( )عليهم املعصومين ةواألئّم  املؤمنين أمير ووالية املحمدية بالرسالة باملرور إال  أن موضحة، السَّ

  باهلل االرتباط إلى وتهدف الحنيف املحمدي الدين خدمة في تصب جميعها
ّ
 . اإلسالم بأخالق يوالتحل

 

21  

 الخطيب ةعّد  

 الحياوي  فاضل الشيخ 

 العربية 

 بيروت - البيضاء املحجة دار 

 الخطابة وذكر املصائب على أهل بيت النبي األكرم  الكتاب يتناول فّن  
ّ
  ى هللا عليه وآله)صل

ّ
 .م(وسل

22  

 االستدالل مرآة في العزاء 

  الحجازي  هادي محمد السيد 

 سدياأل  باقر محمد ترجمة: - العربية 

 
 - الحسينية النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة

 سةالعتبة الحسينية املقّد 

 الفقه منظار منكربالء  فاجعةن استشهد في َم  سّيما ال تاملي على العزاء إقامةتناول الكاتب  

بعرض األدلة من املصادر اإلسالمية، وكلمات ي السن أو الشيعي الفقه من األعّم  اإلسالمي،

 اإلشكاليات املوجه
ً
  للعزاء وأجاب عليها. ةعلماء املسلمين ومناقشتها، وعرض أيضا



 19  ................................................................................................................................................................................................................. الحسينية  اإلصدارات

23  

 ةالحسينيّ  الشعائر في واملراجع الفقهاء فتاوى  

  رابطة 
ّ
 الثقافية رفذك

  العربية 

 كربالء – الحلي فهد ابن مكتبة

  فقيه. لكّل  الشريف بالتوقيع ومختومة مصورة يقع في أربعة فصول تناولت فتاوى  الكتاب 

 . عليها العلماء وتعليقات ن النائينيحسي محمد الشيخ فتوى  األول: الفصل

 .عليها العلماء وتعليقات الحائري  الكريم عبد الشيخ فتوى  الثاني: الفصل

 فتاوى  وكذلك عليها، العلماء وتعليقات الخوئي القاسم أبو السيد فتوى  والرابع: الثالث الفصل

 .ةاملحّق  الطائفة ألعالم قةمتفرّ 

24  
 ةالحسينيّ  السيرة مجالس 

 الحسيني للمنبر الشهداء سيد معهد 

 العربية 

 ةالحادية عشر، الطبعة الثقافية اإلسالمية املعارف جمعية 

 الكتاب عبارة عن مجالس حسينيّ  
ُ
 ولى إلى الليلة العاشرة.ة من الليلة األ

25 
 

 الحرام ممحرّ  شهر وآداب مستحبات 

 الثقافية اإلسالمية املعارف جمعية 

 العربية 

 الثقافية اإلسالمية املعارف جمعية 

 باالستناد إلى األخبار. الحرام ممحرّ  شهر وآداب مستحبات يذكر الحجم صغير كّراس 
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26  

 كربالء في دباءاأل و  املؤلفين معجم 

 وس ياأل  علي مرتض ى 

 العربية 

 غير موجود 

 ينوقاصّ  ومقاليين وصحفيين ابوكتّ  مؤلفين من شخصية 160 الكتاب من األول  الجزء تناول  

 وقصص كتب من نشروها التي األدبية واألعمال الذاتية السيرة شرح وتّم ، وشعراء وفنانين

 .ومقاالت

27  

 
 ظهور  دریای تا عاشورا قله از

 ظهور ال بحر لىإ عاشوراء قمة من

 سروستانی شفیعی اسماعیل 

 الفارسية 

 طهران – عصر موعود 

 ماماإل  ومكانة مقام، و الدينية الهويةو  ،عاشوراء زيارةتضمن الكتاب مجموعة من العناوين، ك 

الم( الحسين  .الزائر واجبات، و )عليه السَّ

28 
 

 
الم(حسين  امام اصحاب   كربال تا مدينه از )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام أصحاب  كربالء لىإ املدينة من )عليه السَّ

 قمى زاده ناظم اصغر سيد 

 الفارسية 

 قم - كتاب بوستان 

الم(  الحسين ماماإل  صحابأ من شخصية 148 الكتاب يتناول   من املدينة  الذين رافقوه)عليه السَّ

 إلى كربالء.
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29 
 

 
 وعاشورا غدیر بزرگداشت

 وعاشوراء الغديرإحياء ذكرى 

 ى صدر  مهدی 

 الفارسية 

 قم - ما دليل 

الم( )عليه الرضا اإلمام سيرة وكلمات في وعاشوراء الغدير تكريم فصلين في الكتاب يتناول    .السَّ

30 
 

 
  6 - مکث افق پژوهشنامه

 
ّ
  ةمجل

ُ
 6 - الوقفة فقأ

 مبين طصرا مؤسسه 

 الفارسية 

 مبين طصرا مؤسسه 

  
ّ
 مراسيمو  ةالحسينيّ  واكبامل في والبدع االنحرافات بعض العدد هذا في تتناول  بحثية ةمجل

 .العزاء

31 
 

 
 باران  ترنم

 املطر أنغام

 رياحى محمد 

 الفارسية 

 دل آرام 

الم( م)عليه البيت هلأ لشاعر العاشورائية شعاراأل  من مجموعة عن عبارة الكتاب   محمد السَّ

 .رياحي
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32 
 

 
 هدایت چراغ

  الهداية مصباح

  شجاعی محمد 

 الفارسية 

 الرابعة الطبعة ،طهران -سروش 

 )عليه الحسين اإلمام في الشجاعي محمد الشيخ محاضرات من مجموعة عن عبارة الكتاب 

الم(  .املباركة ونهضته السَّ

33 
 

 
 ترخص حد

 الترخص حد

 رحيمى محمد  

 الفارسية 

 جمهوري 

 .كربالء إلى النجف من السفر خطةيتناول الكتاب  

34  

 
  آن مظلوم حكايت

 املظلوم حكاية ذلك

  بالذری  جابر بن یحیى بن احمد 

 آبادى رحمت زينعلى هللا رحمت ترجمة: - الفارسية 

 عشق راه حديث 

الم( )عليه الحسين ماماإل  حياة ترجمةالكتاب عبارة عن   ، للبالذري  األشراف نسابأ كتاب من السَّ

 بالعربي.الكتاب  أصل
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35 
 

 
الم(رقية  حضرت خصائص  )عليها السَّ

الم(رقية  السيدة خصائص  )عليها السَّ

 دالور  قربانپور  محمد 

 الفارسية 

 قم - محبت طوباي 

الم( )عليها رقية السيدة ومميزات خصائص فصول تتناول  ثالثة يقع في الكاتب  حول : األول  الفصل: السَّ

الم( )عليهارقية  السيدة شخصية الم( )عليها دورها: الثاني الفصل ،السَّ : الثالث الفصل الدين، إحياء في السَّ

الم( )عليها رقية السيدة مصائب  .السَّ

36 
 

 
 عاشورا داستان

 عاشوراء قصة

 پور  بهن سعيد محمد 

 الفارسية 

 سبز آثار 

 .كربالء واقعة قصة يتناول  األطفال لفئة لفمصور مؤ  کتاب 

37 
 

 
الم) حسين امام راهبردهای   عشق مسند نشين عاشورا روز در (عليه السَّ

الم) الحسين اإلمام استراتيجيات  العشق ملك عاشوراء يوم في (عليه السَّ

 ى نصير  احمد 

 الفارسية 

 طهران - صبا فرهنگ 

 غير موجودة 
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38 
 

 
 نور  راهيان توشه ره

 النور  قافلة زاد

 قم علميه حوزه تبليغات دفتر 

 الفارسية 

 قم علميه حوزه تبليغات دفتر 

  
ّ
 من مجموعة تشتمل على سةاملقّد  قم في املبلغين شؤون مكتب عن تصدر سنوية ةمجل

 خاص لفامل، ممحرّ  عشرة في الحسيني املنبر خطباء منها يستفيد نأ يمكن ةالحسينيّ  املجالس

 ه.1438 مبمحرّ 

39 
 

 
 نور  راهيان توشه ره

 النور  قافلة زاد

 قم علميه حوزه تبليغات دفتر 

 الفارسية 

 قم علميه حوزه تبليغات دفتر 

 املجالس من مجموعة على تشتمل سةاملقّد  قم في املبلغين شؤون مكتب عن تصدر سنوية مجلة 

 مبمحرّ  خاص لفامل، ممحرّ  عشرة في الحسيني املنبر خطباء منها يستفيد أن يمكن ةالحسينيّ 

 .لنساءبا خاصهذا العدد  ،ه1438

40 
 

 
 بزرگان و فقها سيره در عاشورا زیارت

 عظماءوال الفقهاء سيرة في عاشوراء زيارة

 سردرودی نجفی ایوب 

 الفارسية 

 الثالثة الطبعة، منجي آواي 

 زيارة قراءة فضل، الزيارة ثقافة، عاشوراء زيارة سند، الزيارة ن الكتاب العناوين التالية:تضّم  

  أربعون ، الفقهاء سيرة في عاشوراء زيارة، عاشوراء
ً
)عليه  الحسين ماماإل  زيارة فضل في حديثا

الم(  .السَّ



 25  ................................................................................................................................................................................................................. الحسينية  اإلصدارات

41 
 

 
الم(علي  بن حسين سخنان  كربال تا مدينة از )عليه السَّ

الم(علي  بن الحسين اإلمام كلمات  كربالء لىإ املدينة من )عليه السَّ

 ىنجم صادق محمد 

 الفارسية 

 ة، الطبعة السابعة عشر قم - كتاب بوستان 

الم( الحسين ماماإل  لسان على جاء ما فيها الكاتب تناول  ول من أربعة فص الكتابيتألف    )عليه السَّ

 .كربالء لىإ املدينة من وخطب كلمات من

42 
 

 
 رفیعی استاد های سخنرانی سلسله

 لسلة محاضرات األستاذ رفيعيس

  نيشابورى حسينى اكبر على سيد 

 الفارسية 

 الخامسة الطبعة ،دار املبلغين 

 ممحرّ  يامأ في لقاهاأ رفيعي لشيخل عاشوراء حول  املحاضرات من مجموعة عن عبارة الكتاب 

 مبيّ 
ً
الم)خصائص اإلمام الحسين  ضبع فيها نا كتب ، وذكر بعض دروس من عاشوراءو  (عليه السَّ

الم)ورسائل اإلمام الحسين   .(عليه السَّ

43 
 

 
 عشاق نامه شهادت

 العشاق شهادة

 ليال خجسته 

 الفارسية 

 اسالمی اندیشه و فرهنگ انتشارات 

الم(  الكتاب عبارة عن مجموعة من األشعار العاشورائية لشاعرة أهل البيت   ىليل)عليهم السَّ

 خجسته.
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44 
 

 
 عشق شهيد

 العشق شهيد

  تورگت احمد 

 توره دريا ترجمة: - الفارسية 

 الخامسة الطبعة ،قم – معرفت كتابستان 

  عاشوراء حادثة يتناول  كتاب 
ُ
ف قصص ي سلوببأ

ّ
 أصل الكتاب ،تورگوت حمدأ يالسن للمؤل

 بالتركي.

45  

 
الم( الشهداء سيد وانقالب قيام  )عليه السَّ

الم( الشهداء سيد وثورةنهضة    )عليه السَّ

 حسينى سعيد سيد 

 الفارسية 

 معارف نشر 

الم) الحسين اإلمام ثورة الكتاب يتناول     .الكريم القرآن في ريخيةالتا السنن منظور  من (عليه السَّ

46 
 

 
 سخنرانی مجموعه( 2) عاشورا کوثر

 محاضرات مجموعة( 2) عاشوراء كوثر 

 سنگری  رضا محمد 

 الفارسية 

 قم - كوثر زالل 

 عاشوراء خلود سرارأ فيها تناول  سنگری  رضا ملحمد محاضرات من مجموعة عن عبارة الكتاب 

الم( ام)عليه زينب والسيدة صغراأل  علي وشهادة ،وكربالء الم( عليه) الحسين ماماإل  وخطب السَّ  .السَّ
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 اشک کیمیای

 الدموع منبع

 خانى كريم حمزه 

 الفارسية 

 الثانية الطبعة، ياس عطر 

الم( عليه) الحسين ماماإل  على والعزاء البكاء الكتاب تناول    و  الدنيوية اآلثار وبّين، السَّ
ُ
 خرويةاأل

الم( عليه) الحسين ماماإل  لزيارة  .السَّ

48 
 

 
 9 - بليغ ماهنامه

 9 - الشهرية بليغ مجلة

 الشيرازي  مکارم املوقع الخبري للشيخ 

 الفارسية 

 مکارم العظمى هللا آیت رسانیاطالع  پایگاه 

  
ّ
  بعض صفحاتها في تتناول  شهرية ةمجل

ُ
 .ةالحسينيّ  بالقضية الصلة ذات مور األ

49 
 

 
   3-مجله آیت بوستان

 3-ية الروضةآمجلة 

 
 نوکنده مردانی حسين محمد مدير املجلة د.

 طباطبایی کاظم محمد سید التحرير د. رئيس

 الفارسية 

 ى رضو  قدس آستان انتشارات 

  
ّ
 مقاالت. ة اشتمل هذا العدد على تسعة تخصصية في القضية الحسينيّ مجل
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50 
 

 
 117 –خيمه  مجله

 117 - الخيمة مجلة

  محمد رضا زائرى  

 الفارسية 

 خيمة 

  
ّ
  تخصصية شهرية ةمجل

ُ
 واملقاالت خباراأل و  التقارير بعض تذكر ةالحسينيّ  بالقضية عنىت

 .ةالحسينيّ  شعارواأل 

51 
 

 
 نور  راهيان توشه ره مجموعه

 النور  قافلة زاد مجموعة

 قم علمية حوزه إسالمي تبليغات دفتر 

 الفارسية 

 قم علمية حوزه إسالمي تبليغات دفتر 

 .(ش.ه1395 -1375) من نور  راهيان توشه ره مجلة من كاملة مجموعة على يحتوي  CDقرص  

52 
 

 
 اشک معجزه

 دموعال معجزة

 خانى كريم حمزه 

 الفارسية 

 ةالرابعة عشر  الطبعة، قم - ياس عطر 

الم( الحسين ماماإل  زيارة سرارأ عن يكشف الكتاب   ويبّين ،بالخصوص عاشوراء وزيارة )عليه السَّ

 .نساناإل نفسية على والعزاء والبكاء الدمعة تأثير
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الم(مقتل سيد الشهدا    )عليه السَّ

 

  مهر جو :ترجمة - الغروي يوسف الشيخ 

 الفارسية 

 اطالعات 

)عليه الحسين  اإلمام عهد يتناول  اإلسالمي التاريخ موسوعة من السادس الجزء عن عبارة الكتاب 

الم( الم( الشهداء سيد أنصار ومقاتل السَّ  بالعربي. الكتاب الطف، أصل واقعة ما بعد وأحداث )عليه السَّ

54 
 

 
 الشعر  قالب در عرفه ىدعا - نور بازي 

 الشعر قالب في عرفة دعاء - املعنوي  الغزل 

 ىنوران سيد مهدية 

 الفارسية 

 حواء 

 .الشعر قالب في عرفة دعاء ترجمة عن عبارة الكتاب 

55 
 

 
  12-9 أربعين نامه هفته

 12-9 األسبوعية األربعين مجلة

 أربعين آموزش ى فرهنگی كميته 

 الفارسية 

 أربعين آموزش ى فرهنگی كميته 

  بعض صفحاتها في تتناول  والتعليم الثقافة لجنة عن تصدر أسبوعية جريدة 
ُ
 ذات مور األ

 املؤسسة. نشاطات وبعض األخبار، قبيل من ةالحسينيّ  بالقضية الصلة
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56 
 

 
 كهن منابع در عاشورا واقعه

 القديمة املصادر في عاشوراء واقعة

 حديث ومعارف علوم پژوهشکده نگاری  سيره گروه 

 الفارسية 

 الحديث دار 

 .القديمة املصادر في عاشوراء واقعة الكتاب يتناول  

57  

 
 گرفته  خون  ماه يك

 بالدماء املخضب الشهر

  سازگار غالمرضا 

 الفارسية 

 مؤسسة هالل 

الم(البيت  أهل لشاعر العاشورائية األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب   غالمرضا )عليهم السَّ

 سازگار.

58 
 

 کربال انقالب 

 كربالء ثورة

 اردبيلي نور ا 

 التركية  

 اردبيل – نور ا ئينهآ 

الم( البيت هلأ لشاعر العاشورائية والقصائد شعاراأل  من مجموعة عن عبارة الكتاب   )عليهم السَّ

 .ردبيلياأل  أنور 
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 عاشورا ساالر 

 عاشوراء قائد

  زرنقینویدی علی عباس 

 التركية 

 طهران - پيری  

الم( البيت هلأ لشاعر العاشورائية شعاراأل  من مجموعة عن عبارة الكتاب   علىعباس )عليهم السَّ

 نويدي.





 



 



 

 

 لدى الجميع وعبر وسائل متعدالعالم 
ً
تلك  واملواقع اإللكترونية من أهم، بفضل العقل دةاليوم أصبح حاضرا

 أقص ى نقاط  الوسائل التي تزودنا بكّل 
ً
 املعمورة، فيقّد  ما يجري حولنا، بل يتجاوزه واصال

ُ
مور م لنا ما يتداول من أ

والوقائع العاملية، ومنها القضية  ب في مجاالت الحياة املختلفة، من املعارف اإلنسانية، واألحداثتتشع

عدالحسينيّ 
ُ
 .ة، والشيعة بشكل أخّص ة، واملسلمين خاصّ اإلنسانية عاّم  من مهمات املسائل لدى ة، والتي ت

 ة.بشأن القضية الحسينيّ  - العربية والفارسية - املواقع اإللكترونية رصده في نعرض لكم ما تّم 

 

 

 

 

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

 بقلم: غير موجود

الم(السبب في زيارة اإلمام الحسين  أّن  الكاتببّين   أهل البيت  )عليه السَّ
ّ
الم(يرجع إلى حث عليها من خالل  )عليهم السَّ

 النبي  ما ورد عنهم من بعد أداء الحج الواجب، ويؤيده قول 
ّ
م(وآله  عليه هللا ى)صل

َّ
 املنقولة ةالعاّم  من طرق  املروي وسل

  هللا رسول  )رأيت: قال عمر بن هللا عبد عن البخاري  صحيح عن
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 ما: ويقول  بالكعبة يطوف موسل

 حرمة هللا عند أعظم املؤمن لحرمة بيده محمد نفس والذي! حرمتك وأعظم أعظمك ما! ريحك وأطيب أطيبك

  به نظّن  وإن ودمه ماله منك،
ّ

(.إال
ً
  خيرا

 

 

 
 

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

 
ّ
الم(جاه اإلمام الحسين بّين الكاتب سبب ات   )عليه السَّ

ُ
 الجهاز بأن حساسهإ يل الوقوف بعرفة هوبَ نحو العراق ق

 
ُ
ص املباركة نهضته إجهاض على عازم موي األ

ّ
 الخروج على فعزم دمه، وإهدار الحج أيام خالل باغتياله منه والتخل

  من
ّ
  ةمك

ً
 .اإلسالمي الدين أعداء على الفرصة يفّو ت لكي فورا

  من خروجه وصفت التي املرويات في وجاء
ّ
ه الحنفية بن محمد ألخيه ووداعه ةمك

ّ
 الليلة في محمد ألخيه قال أن

ستباح الذي فأكون  الحرم في معاوية بن يزيد يغتالني أن خفت لقد أخي يا: صبيحتها في الخروج أراد التي
ُ
 به ت

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

 

 العاملي مرتض ى جعفر السيد: بقلم

 !تزعمون؟ كما قتلته من أبيهم بثأر ةاألئّم  يأخذ لم ذكر الكاتب شبهة وهي: ملاذا

 )عليه الحسين قتل في شاركوا الذين من الكثيرين قتل قد الثقفي املختار أّن  ة أجوبة، منها:وأجاب عنها بعّد 

الم(  ومات وأهله، الدين حرمات هتك وعلى ظلمه، على يزيد أعان نَم  وكّل  يزيد ومات كربالء، في بيته وأهل ،السَّ

 
ً
 . الكعبة هدم وفي الحرة، وقعة وفي كربالء، في شارك نَم  كّل  أيضا

 أهل زال وال أهله، إلى يرجع لم والحّق  بموتهم، ينته لم أشاعوه الذي واالنحراف أسسوه، الذي الظلم لكن

 ألن واملستضعفين، املسلمين وإذالل الدين، محق على ويعملون  الحرمات، ويهتكون  األرض، في يفسدون  الباطل

الم عليه) الحسين لإلمام بقتله يزيد له أسس ما هو هذا  .وأصحابه بيته بأهل وفتكه ،(السَّ

الم( )عليهالحسين  بثأر فاألخذ   الذي الشخص قتل: يعني ال السَّ
ّ
 أقام الذي الباطل إسقاط: يعني بل قتله، ىتول

الم عليه) الحسين بقتل إماتته يزيد أراد الذي والدين الحّق  وإحياء صرحه، يزيد  .(السَّ

 
ّ
  األرض تمتلئ حين ذلك يتحقق ماوإن

ً
  قسطا

ً
  لئتُم  كما وعدال

ً
، ظلما

ً
ل هللا تعالى )عّج  املهدي يد على وذلك وجورا

  به هللا وعد الذي فرجه(
ُ
 محمد  ةّم أ

ّ
م()صل

َّ
 بعد األرض به هللا ويحیي أعدائها، براثن من لينقذها ،ى هللا عليه وآله وسل

  اإلنسانية على نعمته ويتّم  موتها،
ّ
 .هاكل

 

 نمر آل باقر نمر الشيخ: بقلم

  تخلف ذكر الكاتب مجموعة من أسباب 
ُ
الم(لآلخر، وبّين حل اإلمام الحسين  وعبوديتها ةّم األ   :)عليه السَّ

 لتغريبا -3 ،االجتماعي اإلصالح مسؤولية عن األمة تخلي -2 ،الذل وقبول  الخنوع وروح التبرير، ثقافة -1

الم( )عليه الحسين خرج وما .والتهميش   السَّ
ّ

  إلصالح شراعها ونشر املسؤولية لواء رفع أجل من إال
ُ
  ةّم األ

ً
  إصالحا

ً
 جذريا

 
ً
  والطغيان الفساد جذور  جميع يقتلع شامال

ً
 التي ةالحسينيّ  الكلمات االنهزام، لكن وفلسفات التبرير خطب رافضا

 تقاعسهم لتبرير واأللسن باألقالم املثرثرين بالعقول  املتالعبين لتفضح عاشوراء في دتتجّد  بدمه اصطبغت

  وغيظهم حقدهم لتفريغ يجدوا لم الذين والزعامة والشهرة واملصالح الدنيا وراء وجبنهم وخنوعهم
ّ

 على إال

 .املجاهدين العلماء

 

 البدري  سامي السيد: بقلم

الحسين  نهضة وغايات ودوافع أهداف تحليل في اإلسالمية الساحة تداولتها أساسية رؤى ذكر الكاتب أربع

الم) ق ثم وحركته، (عليه السَّ
َّ
 النهضة حول  دراساته حصيلة هي خامسة بحثه برؤية ختم الكاتب ثّم  عليها، عل

  أكثر اعتبرها - تعبيره على حّد  - ةالحسينيّ 
ً
 ة.الحسينيّ  النهضة لهدف استيعابا
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 العاملي جعفر مرتض ى سيدال: بقلم

 
ّ
 النبي  ه لم ينقل إلينا أّن ذكر الكاتب أن

ّ
م(  وآله عليه هللا ى)صل

َّ
  نعلم ولكننا ة،قد سجد على التربة الحسينيّ وسل

ّ
 هأن

  تراب أقدس لسجوده ويختار األحوال، أفضل عباداته في يتخير
ّ
 يرسل األجدع بن مسروق كان إذا هوأطهره، فإن

  إلى
ّ
  عليه ليسجد املروة أحجار من بحجر ليأتوه ةمك

ً
م(  وآله عليه هللا )صلى النبي يكون  أن يمكن فال للثواب، طلبا

َّ
وسل

  أقل
ً
الم( تربة الحسين  وعليه وه ليسجد تراب أفضل ي تحرّ  في األجدع ابن من اهتماما  )عليه السَّ

ّ
ت عليه كما دل

 الكثير من الروايات التي بلغت حّد االستفاضة.

 

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

 بقلم: غير موجود

 
ّ
الم(ن عاهد مسلم بن عقيل ف َم تناول الكاتب قضية تخل الحق بعد على الوقوف إلى جنبه في نصرة  )عليه السَّ

تمنيتهم   بن زياد مع نفر قليل من الشرطة واألعيان، وأرجعها إلىهللان فيه عبيد حصار قصر الكوفة الذي تحصّ 

 املوهوم. الشام وتهديدهم بجند الطاعة مع بالعطاء

 

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

 بقلم: غير موجود

الم) الرضا اإلمام ورد عن   علي بن الحسين زار من :(عليه السَّ
ً
 :قرأ ثّم  عرشه، فوق  هللا ثيمحّد  من كان هبحّق  عارفا

يَن  نَّ إ ق 
تَّ
ُ ْ
ي امل اٍت  ف  ي َوَنَهٍر* َجنَّ ْدٍق  َمْقَعد   ف  نَد  ص  يٍك  ع  رٍ  َمل  ْقَتد   .مُّ

 بحّق يانطلق الكاتب من الحديث أعاله لتبي
ً
ه والتي تحقق فوائد وآثار زيارة اإلمام ن املراد من عبارة عارفا

الم)الحسين   فذكر أمرين:، في هذا النّص ( عليه السَّ

الم)فللحسين  ،اإللهي األمر أولي عام وهو حّق  ل: حّق األوّ   واال الطاعة حّق  الخلق ىعل (عليه السَّ
ّ
 والوفاء باعت

الم)ويتحقق ذلك بزيارته  ،بعهده  .(عليه السَّ

الم)به  قام ما خصوصية من املنبثق الخاص الحّق  الثاني:   أجل من (عليه السَّ
ُ
 .امللحمية عاشوراء واقعة في ةّم األ

الم)للحسين  أّن  يعني وهذا   الكريمة املعنوية الحياة ألّن  القيامة، يوم إلى الناس على ةاملعنويّ  الحياة حّق  (عليه السَّ
ّ
 ماإن

الم)الشهداء  دسيّ  لنا حفظه ما وهذا به، والعمل الحّق  الدين معرفة ظل في تتحقق  التضحوية بملحمته (عليه السَّ
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الم)الحسين  زار نفَم  الخالدة،  الذي األثر على حصل والخاص العام قسميه بكال هبحّق   مقر   عارف وهو (عليه السَّ

الم) الرضا اإلمام ذكره  عرشه. فوق  (عز وجّل ) هللا ثيمحّد  من يكون  أن وهو له (عليه السَّ

 

 
ة، صدى: املوقع محتوى  الم) البيت أهل املرجعيَّ ف، ساحة والعقائد، الفقه قسم ،(عليهم السَّ

َّ
 .وغيرها الط

 

 بقلم: غير موجود

 
ّ
الم(ة املستفادة من سيرة أهل البيت ذكر الكاتب بعض األدل   )عليهم السَّ

ُ
 ثر عنهم في املصادر اإلسالمية للردّ وما أ

  الزيارة ة كاللطم وجوازعلى إشكاالت حول بعض الشعائر الحسينيّ 
ً
 األقدام، وغير ذلك. على مشيا

 

 غير موجود :بقلم

الم( ذكر الكاتب بعض األسباب التي دعت اإلمام الحسين   تقع ضمن والتي للقيام بالنهضة املباركة)عليه السَّ

 وغيرها، ومنها: االجتماعية والواجبات ةالدينيّ  املسؤوليات

الم عليه) أجلها من ثار التي األسباب من: اإلسالم حماية -1   الحكم خطر من اإلسالم حماية هي( السَّ
ُ
 الذي موّي األ

 لحاد.واإل الكفر اإلسالمية الخالفة كرس ي على وهو يزيد أعلن فقد جذوره، وقلع محوه، على جهد

الم عليه) أجلها من ثار التي األسباب أملع من: الخالفة صيانة -2   أرجاس من اإلسالمية الخالفة تطهير( السَّ
ُ
 موييناأل

 .حّق  بغير عليها نزوا الذين

  إرادة تحرير -3
ُ
الم عليه) اإلمام هب لقد: ةّم األ  ةالعزّ  بروح املسلمين ليطعم والفداء، الجهاد ساحات إلى( السَّ

الم عليه) مقتله فكان والكرامة،  .وحياتهم املسلمين تاريخ في تحول  نقطة( السَّ

  اقتصاد تحرير  -4
ُ
الم عليه) ثار: ةّم األ   اقتصاد ليحمي( السَّ

ُ
 اقتصاد انهارأن بعد  املعاشية حياتها توازن  ويعيد ة،ّم األ

 
ُ
  عمد حيث والفردية، االجتماعية حياتها شرايين هو الذي ةّم األ

ُ
 الخزينة نهب إلى سافر بشكل مويون األ

 .به أحّق  فهو املسلمين مال وليس هللا، مال املال أّن  املسلمين أمام معاوية أعلن املركزية، وقد

 

 العوادي: بقلم

الم( اإلمام الباقر  ذكر الكاتب بعض األخبار التي تثبت أّن   -1ة، والتي منها: بعض الشعائر الحسينيّ أقام )عليه السَّ

 إنشاد الشعر. -3الزيارة،  -2 العزاء، مجالس وإقامة الحزن 

 

 بقلم: غير موجود

أقوال العلماء فيه، من خالل عرض  (عليه هللا رضوان)بن عروة الكوفي  يبين الكاتب سيرة الصحابي الجليل هان

 وذكر سبب استشهاده وتأبينه واألشعار التي ذكرت فيه.
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 بقلم: غير موجود

  طرق  من صحيحة روايات ذكر الكاتب
ّ
 ) هللا رسول  أحاديث من ومنزلتها كربالء تربة فضل نتبّي   التي السنة

ّ
 ىصل

م وآله عليه هللا
َّ
  خبرتنيأ :قال زمعة بن وهب بن هللا عبد عن بسنده املستدرك في ، فعن الحاكم(وسل

ُ
 هللا رض ي) سلمة مّ أ

 ) هللا رسول  أّن ( عنها
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 استيقظ ثّم  فرقد، اضطجع ثّم  حائر، وهو فاستيقظ للنوم ليلة ذات اضطجع( موسل

  ةاملرّ  به رأيت ما دون  حائر وهو
ُ
 يا التربة هذه ما: فقلت ،يقبلها حمراء تربة يده وفي فاستيقظ اضطجع ثّم  ولى،األ

 بها يقتل التي األرض تربة أرني :لجبريل فقلت للحسين العراق بأرض قتليُ  هذا أّن  جبريل أخبرني: قال هللا؟ رسول 

 .تربتها فهذه

 440: 4 الصحيحين على املستدرك نظراُ ) الذهبي ووافقه. يخّرجاه ولم الشيخين على صحيح حديث هذا: الحاكم قال 

 .(للذهبي املستدرك تلخيص وبذيله

 

 بقلم: غير موجود

الم عليه)بين الكاتب نبذة عن سيرة مسلم بن عقيل  الم(، وذكر مكانته عند أهل البيت (السَّ  )عليهم السَّ
ً
 ، وذكر أيضا

 الشعراء نظمه ماو وشهادته،  زياد، ابن على الثورة إعالنهو الكوفة ووصوله إليها،  إلى خروجه تالتي واكباألحداث 

 مظلوميته. في

 

 بقلم: غير موجود

 فيه. الشعراء قصائد شهادته، وبعض ةكيفيّ و بين الكاتب نبذة من حياة الطفل الرضيع القصيرة، 

 

 بقلم: غير موجود

ر ما ذكر الكاتب بعض ث 
ُ
الم عليه) عن اإلمام الحسين أ  هللا، منها: نحو واتجاهه عبادته، من( السَّ

الم عليه) خوفه -1 الم عليه) اإلمام تعالى، فقد كان هللا من( السَّ  منه، الخوف عظيم وكان باهلل، العارفين طليعة في( السَّ

الم عليه)فقال  !ك؟رّب   من خوفك أعظم ما: أصحابه بعض له قال حتى مخالفته، من الحذر شديد  َيأمُن  ال: (السَّ

  القيامة يوم
ّ

  َمن إال
َ
 .الدنيا في هللا خاف

الم عليه) وصومه صالته كثرة -2 الم عليه) ، فكان(السَّ   أوقاته أكثر( السَّ
ً
 اليوم في يصلي فكان والصوم، بالصالة مشغوال

الم عليه) العابدين زين ولده بذلك َحّدث كما ركعة ألف والليلة  .(السَّ

الم عليه) اإلمام عبادة عن الزبير ابن ثوتحّد    قتلوه لقد وهللا اأم: فقال( السَّ
ً
  قياُمه، بالليل طويال

ً
 النهار في كثيرا

 .صوُمه

 

 بقلم: غير موجود

الم(ية حركة اإلمام الحسين بّين الكاتب مستويات ثالثة في أهّم  التكاملية  اإلسالم مسيرة في وموقعها ،)عليه السَّ

 للحركة. النهائية النتيجةة، و الحسينيّ  والثورة الحركة أهدافو ة، القياديّ  الشخصّية: وهي
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 جودو بقلم: غير م

 
ّ
الم( )عليها العقيلة أومأت هقد ورد أن ف تحقق ياألجراس، فك وسكنت األنفاس فارتّدت اسكتوا أن الناس إلى السَّ

 والهتاف والتزمير التطبيل من عليه كانوا وما ،صخبهم وكثرة الجيش ضوضاء ةوشّد  الناس ازدحام كثرة مع ذلك

 منها؟ بإيماءة والشعار

 املقال معقود لبيان أسباب ذلك.

 العوادي: بقلم

 
ُ
الم( ة هو ترسيخ مظلومية أهل البيت مور التي تؤديها املآتم الحسينيّ بّين الكاتب أن من األ مع تفي املج)عليهم السَّ

 ويضمن اإلسالم، ثوب في كانوا ولو لها، املعادين وفضح والعقيدة، الدين دعم إلى بالنتيجة ييؤدّ  امّم  اإلسالمي

 الصحيح. اإلسالم بقاء

 بقلم: غير موجود

 عليه) الحسين اإلمام ثار اإلجابة عن تساؤل كثر الحديث والنقاش حوله وهو: ملاذابّين الكاتب بكلمة مختصرة 

الم  ؟(السالم عليهم) ةاألئّم  باقي يثر ولم( السَّ

الم عليهم) ةاألئّم  بين وهي: االختالف   األدوار في( السَّ
ُ
 ة.ّم لكن مع وحدة الهدف، وهو هداية األ

 بقلم: غير موجود

الم عليه)الحسين  اإلمام جسدها التي السامية والقيم العليا املثل ّن أذكر الكاتب   جعلت الطف، في( السَّ

سوة خير باعتبارها مآثره، وينشرون ذكراه، يحيون  به واملرتبطين نهجه على السائرين
ُ
 .الناس بها ىيتأس ّ  أ

خرى، عديدة منطلقات ومن املنطلق، هذا من األليمة الذكرى  هذه ويحيون  املآتم، هذه يقيمون  فالشيعة
ُ
 :منها أ

 )هللا  رسول  الطاهرة، ومواساة العترة ةبمودّ  القاض ي تعالى، هللا أمر امتثال -1
ّ
م وآله عليه هللا ىصل

َّ
 املصاب بهذا( وسل

 .ةاملودّ  مصاديق أظهر من الجلل

 األمر تعالى هللا أوجب األمر لهذا له، وإماتة للباطل وخذالن له، وإحياء نصرة للحّق  فيها الشعائر إقامة -2

 .املنكر عن والنهي باملعروف

 ولذلك معّقدة، وغير حّية ألّنها األصيل؛ اإلسالم لنشر وسيلة وأنجح وأبسط أفضل هو إحياء الشعائر إّن  -3

  أشّد  زالت وال كانت
ً
 .النفوس في تأثيرا

 الخاقاني الشيخ: بقلم

الم( البعض غمز في مسلم بن عقيل  ذكر الكاتب أّن   بها نيتُم  التي النهاية سبب وأرجعوا من جانب كفاءته)عليه السَّ

  مداواة عليه قدرته، كان في ونقص حزمه في عيب إلى تهمهّم 
ُ
 ملا فعل ولو كما يرام مستجداتهاويعالج  ينبغي بما مور األ

 الحسين االستطالع واالستخبار ويشهد لهذا شهادة حدود ال تتجاوز  إليه املوكلة ةولكن املهّم الثورة،  زياد ابن أجهض

الم( )عليه  .بيتي أهل من وثقتي يعّم  وابن أخي لكم بعثت وقد الكوفة ألهل رسالته في لها نتدبها حين له السَّ
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 العوادي: بقلم

الم( هام أبي األسود الدؤلي بعدم مناصرة اإلمام الحسينرّد الكاتب اتّ  في عاشوراء، لعدم قربه منه،  )عليه السَّ

الم(وملواالته ألهل البيت   .)عليهم السَّ

 العوادي: بقلم

 ذكر 
ّ
الم( السجاد اإلمام بين جرت التي األحداث متابعة خالل ه منالكاتب أن  القول  نستطيع ال واملختار )عليه السَّ

الم( اإلمام بأّن   ذلك، إلى وما رجال أو بأموال أعانه أو بذلك يأمره نَم  أرسل أو املختار ثورة إلى دعا نمّم  كان )عليه السَّ

  كان اإلمام إّن  :القول  نستطيع ما أكثر نعم
ً
 .الحنفية بن محمد خالل من ذاك رضاه وأظهر املختار بثورة راضيا

 علي وإمامكم إمامي إلى بنا قوموا لهم: قال الحنفية ابن ّن أ والدي عن رويت وقد: هللا( )رحمه نما ابن ونقل قول 

  أّن  لو ،عّم  يا: قال الخبر، وأخبره عليه دخلوا فلّما الحسين، بن
ً
  عبدا

ً
 على لوجب البيت أهل لنا بتعصّ  زنجيا

 .شئت ما فاصنع األمر هذا وليتك وقد مؤازرته الناس

 العوادي: بقلم

الم( من وسائل التشويه التي طالت أهل البيت  ذكر الكاتب أّن  فرق بين د األزواج من دون تعّد هم تُّ ب)عليهم السَّ

الم( سيدة سكينة بنت اإلمام الحسين لل زواجاأل د ض لقضية تعّد الرجال والنساء، وفي هذا البحث تعرّ  )عليهما السَّ

 األقوال في ذلك وردّ 
ً
 عبد عّمها ابن غير تتّزوج لم أّنها الشيعة عليه والذي ها، ونقل قول الشيعة في ذلك،ذاكرا

الم( )عليه الحسن اإلمام بن هللا  .السَّ

 بقلم: غير موجود

الم(خين عّدوا في بنات اإلمام الحسين املؤّر  ذكر الكاتب أّن  ، ولم تكن في املدينة كربالءها كانت في فاطمة وأنّ  )عليه السَّ

الم عليه) الحسين بنت فاطمة قالت121 ص 2ج املفيد للشيخ اإلرشاد يتداوله الخطباء، ففيها عليلة كما وأّن   فلّما :(السَّ

- الجارية هذه لي هّب  املؤمنين أمير يا: فقال أحمر، الشام أهل من رجل إليه فقام لنا رّق  يزيد يدي بين حبسنا

الم(  زينب تيعّم  بثياب فأخذُت  لهم، جائز ذلك أّن  وظننت فارعدت وضيئة جارية وكنت -يعنيني  تعلم وكانت)عليها السَّ

 .له وال لك ذلك ما وهللا ولؤمت وهللا كذبت: للشامي فقالت يكون، ال ذلك أّن 

 املدينة في كانت الصغرى  وفي مقابل ذلك توجد رواية ينقلها صاحب البحار تذكر وجود فاطمة العليلة

  الغراب فجاءها
ّ
 ملط

ً
الم عليه) الحسين بدم خا  .باملدينة كونها سبب تذكر ولم( السَّ

 بقلم: غير موجود

  بعضها وفي ورضاه، موافقته وظهور  املعصوم، بحضور  اللطم على الدالة الروايات أّن  ذكر الكاتب
ّ
 عليه الحث

الم عليه) منه  :ومنها كثيرة، (السَّ
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الم عليه)الصادق  هللا عبد أبي عن -1  بن الحسين على - الفاطميات - الخدود ولطمن الجيوب، شققن وقد: (السَّ

  مثله وعلى علّي،
ُ
  الخدود، لطمت

ُ
 .الجيوب شّق وت

الم عليه)الصادق  عن سدير بن خالد خبر ذيل في كما الفاطميات، فعل من حكىيُ  وما :الجواهر وفي   بل ،(السَّ

 : قيل رّبما
ّ
  إدريس ابن عن األصحاب بإجماع القول  ونقل متواتر، هإن

ً
 .أيضا

ا -2
ّ
الم عليه)الحسين  اإلمام على بالسبايا مروا ومل  وجوههن، ولطمن النساء، صاحت صرعى، وهم وأصحابه( السَّ

الم عليها)زينب  السّيدة وصاحت  .محّمداه يا: (السَّ

 تالقوا هاشم بني من وجماعة األنصاري  هللا عبد بن جابر ووجدوا كربالء، إلى الشام من السبايا رجع وحين -3

الم عليه)السّجاد  اإلمام وكان ،للكباد املقرحة املآتم وأقاموا واللطم والحزن  بالبكاء  .ويسمع يرى  معهم( السَّ

الم عليه)الحسين  اإلمام على مستحّب  الجزع أّن : الكثيرة األحاديث في روي وقد -4  يشمل بما الجزع هذا وفّسر ،(السَّ

الم(فقال  ،اللطم  .الوجه والصدر ولطم والعويل، بالويل الصراخ: أشّد الجزع :)عليه السَّ

 

 
 .وغيرها تقارير، مقاالت، لقاءات، تحقيقات، األخبار،: املوقع محتوى 

 الفتال كاظم حسن: بقلم

الم(ومنزلة مسلم بن عقيل  ومكانة عظمة لبيان والسفير وبشكل موجز السفارة ث الكاتب عنتحّد   )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام لدى   باسمه. ثيتحّد  ناطق أو عنه ينوب كسفير له اختياره وسبب )عليه السَّ

 

 
الم)مام الحسين محتوى املوقع: اإل  ة، أعالم عاشوراء، ما بعد واقعة ، الحركة الحسينية، الثورة الحسينيّ (عليه السَّ

 لطف، وغيرها.ا

 

 بقلم: غير موجود

 يمارسها كان التي التخدير سياسة من واالستفاقة الوعي من حالة أنتجت ةالحسينيّ  النهضة بّين الكاتب أّن 

 
ُ
  تجاه مويون األ

ُ
  والتطبيل اإلعالم هيئة من وغيرهم القصاصين خالل من ة،ّم األ

ُ
 .موي األ

 :تلك اآلثار ومن 

 املؤمنين أمير يشتم زياد بن هللا عبيد سمع إن ما الذي (عليه هللا رضوان) األزدي عفيف بن هللا عبد اعتراض -1

الم عليهما)والحسين  اب إّن : وقال وجهه، في نهض حتى (السَّ
ّ
  وَمْن  وأبوك، أنت الكذ

ّ
 النبيين أوالد تقتلون ! وأبوه كوال

 !املسلمين؟ منابر على وتجلسون 
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ص من عدد اجتماع -2
ّ
الم عليهم) البيت أهل أصحاب خل   كان وبعضهم ،(السَّ

ً
الم عليه) الحسين ثورة أّيام مسجونا  ،(السَّ

ته، َيقُتلوا أن فإّما بثأره؛ يطلبوا أن وقّرروا
َ
فقوا ُيقَتلوا، أن وإّما قَتل

ّ
 حين إلى والسالح األنصار جمع على وات

 .سنوات أربع بعد خروجهم

الم( التي انتصر للحسين  الثقفي عبيدة أبي بن املختار ثورة -3  .وقتل قاتليه فيها)عليه السَّ

 

 موجود بقلم: غير

الم) الشهداء ى الشيخ التستري بسّيدذكر الكاتب نماذج من املوارد التي تأس ّ   عّز ) هللا من بالتقرّ  في وآثاره (عليه السَّ

  ة.الحسينيّ  الخصائصو  املشاهد، وفوائد ة،الحسينيّ  األيام :والتي وردت كثير منها في مجموعة من كتبه، (وجّل 

 

 بقلم: غير موجود

الم( )عليه الحسين باإلمام اإللهية العنايات بعض ذكر حول  دراسة املقال عبارة عن  النصوص أضاءتها والتي ،السَّ

تعبير  التواتر على حّد   أو االستفاضة حّد  استداللية تبلغ وعناصر برهانّية وبروح بيان، بأروع والروائية القرآنية

 .واإلجابة عنها واإلشكاليات الشبهات بعض مع ذكر الفريقين، علماء بأقوال االستئناس مع الباحث،

 

شهدوا الذين الشهداء ذكر الكاتب أّن 
ُ
 عقيل بن مسلم الشهيد باستثناء الدامية عاشوراء واقعة قبل است

ر بن وقيس يقطر بن هللا عبد ، وهما(ماعليه هللا رضوان) عروة بن وهاني  يأخذا لم (عليهما هللا رضوان) الصيداوي  ُمسهَّ

 بين الكبير التشابه هو مجتمعين دعا الكاتب لتناولهما الذي ّن وأ الجميل، والذكر والتأبين التبجيل من اهمحّق 

 في السير وأصحاب خيناملؤّر  من كثير عند الجزم وعدم دوالتردّ  الخلط وحصول  جانب، من استشهادهما قصتي

  هناك فإّن  آخر؛ جانب من قصتيهما أحداث
ً
  اختالفا

ً
  كبيرا

ً
  وخلطا

ً
 في تجد قد بل الرجلين، هذين تيقصّ  بين عجيبا

 دموحدة بع برؤية والخروج األقوال هذه بين التوفيق وحاول  أحدهما، عن مختلفتين تينقصّ  الواحد الكتاب

 .امد منهحوا عرض لحياة كّل 

 گلپايگاني

 
 .وغيرها االستفتاءات، املناسبات، األخبار، محتوى املوقع:

 نهضت بزرگترين پيدايش عنصرتحت عنوان: 

  گلپایگانی صافي الشيخبقلم: 

نظرة الناس إلى -2 ،بقاء الشريعة مرهون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر-1 :ةتعرض املقال للعناوين التالي

الم(  )عليه الحسين عمل-3 ،رفع االنحرافاتالوالة في  الم(األخطار املحدقة باإلسالم وإيثار الحسين -4 ،حجةالسَّ  .)عليه السَّ
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 مؤلفات، مقاالت، فيديو، صور، وغيرها. محتوى املوقع:

الم( تحت عنوان: نقش زینب  در حادثه خونبار کربال )عليها السَّ

 بقلم: الشيخ إبراهيم أميني

دة السيّ  ّن أو  ،العامل الوحيد لذلك هو العلم والتقوى  ّن أة اكتساب الفضائل وذكر ث الباحث عن كيفيّ تحّد 

الم(زينب  الم( علي وفاطمة بيتفي أحضان بيت الوحي و وترعرعها  تهانشألى إباإلضافة  )عليها السَّ ز كانت تتميّ  )عليهما السَّ

الم(دة زينب عرج على دور السيّ  شخصيتها بالكماالت والفضائل واملناقب والخصال الحسنة، ثّم  في حادثة  )عليها السَّ

 وذكر بعض الرو  ،ة لهذه الواقعةها كانت مستعّد نّ أوذكر  ،ةكربالء الدمويّ 
ّ
ها عاملة بما سيجري نّ أة على ايات الدال

الم(ها ال تفارق الحسين نّ أومن جملتها اشتراطها على عبد هللا بن جعفر  ،ة لذلكعليها ومستعّد  ولذا ذهبت  ،)عليه السَّ

الم(وكان لزينب  ،كربالء إلى همع بل هي الشخصية الثانية في  ،حداث كربالءأدور فعال وحضور في جميع  )عليها السَّ

الم(مام الحسين فشاطرت اإل  ،الركب الحسيني ا بعد شهادة ّم أو  ،حداث كربالء قبل شهادتهأفي كثير من  )عليه السَّ

الم(مام الحسين اإل  )عليه يتام الحسين ألت برعاية عيال و ها من جانب تكّف نّ إفتبدأ رسالتها الكبرى حيث  )عليه السَّ

الم( لقتها في الكوفة والشام ولوالها أوجه بخطبها التي  بأحسنخر دافعت عن دماء الشهداء آب ومن جان ،السَّ

 دماء الشهداء. وضاعتالندثرت حادثة كربالء 

 

 
 محتوى املوقع: األرشيف، املكتبة، املقاالت، وغيرها.

 عنوان: معاویه، حسن وحسين؛ تصویری در تحریف تاریخ اسالمتحت 

 غير موجودبقلم: 

 بث القنوات العربية قبل عّد  الباحث انتقد
ً
 الشتماله ،معاوية والحسن والحسين :بعنوان ة سنوات مسلسال

 : ، منهاة مالحظاتوقام الباحث بنقد ومناقشة هذا املسلسل وذكر عّد  ،على التحريف التاريخي

 أ يعدُّ ا -1
ّ
  30ه تمت املوافقة على املسلسل من قبلن

ً
 أة مع من الشيعة والسنّ  عاملا

ّ
 ه عندما بُ ن

ّ
املسلسل واجه  ث

 
ً
  اعتراضا

ً
 من قبل علماء املسلمين. واضحا

إيجاد الفرقة بين  ألجلدعى عبد هللا بن سبأ يهودي يُ بدعها شخص أع حركة التشيّ  ّن أهدف املسلسل بيان  ّن أ -2

 املسلمين.
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ها الحفاظ على ن يعطي الشخصيات التي هدمت اإلسالم طابع الشخصيات املضحية التي هّم أحاول املسلسل  -3

وهذه  ،ها كانت لصالح اإلسالمنّ أه مواقفهم السلبية ويعطيها صبغة ن يوّج أالوحدة اإلسالمية، ويحاول 

 بن العاص ومروان بن الحكم وطلحة والزبير. و بي سفيان وعمر أن قبيل معاوية بن الشخصيات م

 شتر.ها شخصيات منبوذة مثل مالك األ نّ أات املضحية والقادة الكبار على ين يظهر الشخصأحاول املسلسل  -4

 بأالحو  قصة كالب ة والتعتيم عليها من قبيلخي الشيعة والسنّ فق عليها عند مؤّر حداث املتّ غياب بعض األ  -5

الم()مام علي وكذلك قصة حديث اإل   مع الزبير وتذكيره بحديث رسول هللا  عليه السَّ
ّ
م)صل

َّ
ن أبش (ى هللا عليه وآله وسل

 موقفه في حرب الجمل.

 

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

الم)تحت عنوان: آنتوان بارا، پژوهشگر مسیحی: چهار ویژگی قیام امام حسين  -1  (عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

 أة وذكر صفات الثورة الحسينيّ الى مو إض الباحث تعرّ 
ّ
في مجال خذت مساحة واسعة أه ليس هناك ملحمة ن

الم)مام الحسين العاطفة كملحمة اإل  خ املذهب فهي نقطة عطف مؤثرة على مسير العقيدة ولوالها ملا ترّس ، (عليه السَّ

 
ً
 يوضئ في قلوب املؤمنين وألصبح اإلسالم ضعيفا

ً
 هذه الثورة تتسم بخصال أربع:  ّن أ، و ال

 
ُ
 نّ أولى: األ

ُ
 بادئ العقائدية.نيت على أساس القيم واملولى التي بُ ها الثورة األ

 وجدت الروح الثورية عند املسلمين.أها الثورة الرائدة باعتبارها نّ أالثانية: 

 نّ أالثالثة: 
ُ
 ة اإلسالمية.ّم ها الثورة الفريدة من نوعها من جهة تأثيرها على ضمائر األ

 بها.ة وتنتهي يها ثورة إنسانية تبدأ باإلنساننّ أها الثورة الخالدة من جهة نّ أالرابعة: 

الم)تحت عنوان: آیا امام حسين  -2  در روز عرفه، حج خود را ناتمام گذاشت؟ (عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

الم)مام الحسين اإل  ّن أالتعبير ب ّن أذكر الباحث  الحج تبدأ عمال أن وذلك أل  ،ه غير صحيحلم يتم حّج  (عليه السَّ

 
ّ
الم)مام الحسين اإل  ّن إوحيث  ،ة والوقوف في عرفات في ظهر اليوم التاسع من ذي الحجةباإلحرام في مك قد  (عليه السَّ

 إ :عمال الحج حتى يقالأة فهو لم يدخل في خرج يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحّج 
ّ
وذكر ، هه لم يتم حّج ن

الم)مام الحسين ن اإل أن ما هو املشهور واملعروف من أالباحث  حرامه وجعله إحل أحرم للحج و أكان قد  (عليه السَّ

 إعمرة لعدم تمكنه من 
ً
مام الحسين اإل و و التاسع أحرام للحج هو يوم الثامن ن اإل ، وذلك أل كمال الحج بعيد جدا

الم)  كان قد خرج يوم الثامن. (عليه السَّ
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الم) تحت عنوان: تفاوت حرکت امام حسين -3  با افراط گرایی و تندروی به نام دین (عليه السَّ

 بقلم: رسول جعفریان

الم)مام الحسين رتبط بثورة اإل ة أسئلة تاملقال عبارة عن عّد   مع أجوبتها، منها:  (عليه السَّ

المعليه )مام الحسين ما الفرق بين ثورة اإل    والثورات املتطرفة؟ (السَّ

 ن يلتمسوا لتطرّ أاملتطرفين الذين يحاولون من هناك جملة  ّن أ اإلجابة:
ً
ثورة  ّن أعاء بدّ يمكنهم اال  فهم دليال

الم)مام الحسين اإل  عليه )مام الحسين اإل  ّن أهناك جماعة من غير الشيعة يرون  ّن أكما  ،هي من هذا القبيل (عليه السَّ

الم الم)مام الحسين خرج على خليفة زمانه، ومن هنا يرى الباحث ضرورة التفريق بين ثورة اإل  (السَّ ف والتطرّ  (عليه السَّ

الم)مام الحسين ثورة اإل لة مالحظات مميزة عّد  ذكرفي الدين، و   :، منها(عليه السَّ

الم)مام الحسين ثورة اإل  أّن  -1 ثبت لإلمام  مامة حّق اإل  ّن وذلك أل  ،صيلةة األ قائمة على أساس السنة النبويّ  (عليه السَّ

الم)   (عليه السَّ
ً
 الثورة إلصالح املجتمع.  ّن أعن  فضال

الم) مام الحسيناإل  ّن أ -2  إحيث حاول بخروجه  ،األساليب العقالئية قد استخدم في ثورته (عليه السَّ
ّ
ة لى مك

 يزيد. ر عدد ممكن من الناس للثورة ضّد بكأمن ودعوة الحصول على األ 

الم) هعوانه واالعتدال والعقالنية من قبلأل يزيد و بَ ف والعنف من ق  التطرّ ها الباحث من واستنتج  .(عليه السَّ

الم)در نیایش عارفانه امام حسين  (خدا ترس ى)تحت عنوان: جایگاه محوری  -4  در دعای عرفه (عليه السَّ

 بقلم: حمید سودیان

ها اشتماله على ومن أهّم  ،ية دعاء عرفة الشتماله على املفاهيم العرفانية والتربويةلى أهّم إض الباحث تعرّ 

الم)مام الحسين وعال الذي تحكيه حالة اإل  مام الباري جّل أعنصر الخوف والخضوع والخشوع   ّن أوذكر  ،(عليه السَّ

الم)هل البيت أعرفان  على عنصر  خذ الباحث بسرد مقاطع الدعاء التي تدّل أ ليس كالعرفان الصوفي، ثّم  (عليهم السَّ

  .الخوف والخضوع والخشوع والخشية من هللا تعالى

الم) تحت عنوان: چرا امام حسين -5  در روزگار معاویه قیام نکرد؟ (عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

الم)مام الحسين أسباب عدم خروج اإل  عن دراسة قدم الباحث في عصر معاوية من خالل ذكر الفرق  (عليه السَّ

الم) نمام الحسبين معاوية ويزيد والجهل الذي ابتلى به الناس في ذلك الوقت وااللتزام بصلح اإل  معاوية مع  (عليه السَّ

 
ّ
الم)مام الحسين اإل خذها واإلجراءات التي ات والتبليغ لإلمامة العلوية وتحذير الخاصة واالعتراض على قتل  (عليه السَّ

 .ولياءالصحابة واأل 

الم) تحت عنوان: چرا امام حسين -6  در کربال یاران اندکی داشتند؟ (عليه السَّ

 زادة مرضية د. :ريةاحو 

 حوار موقع كربالء  أجرى 
ً
 ة أسئلة: الدكتورة مرضية زادة حيث طرح في هذا الحوار عّد مع  ا

الم)مام الحسين هداف ثورة اإل أالسؤال األول: ما هي النظريات املطروحة حول    ؟ (عليه السَّ
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والنظرية االجتماعية التي تفسر  ،ونظرية السلطة ،نظرية الشهادة :النظريات في هذا املجال أربع ّن أ ذكرت

ثت عن أسباب وتحّد  باطنية،ها قضية نّ أوالنظرية العرفانية التي تفسر عاشوراء ب ،الخالف على أساس عائلي

 د النظريات.تعّد 

الم)مام الحسين اإل  ّن أالسؤال الثاني: هل    (عليه السَّ
ً
 بشهادته منذ البداية؟ كان عاملا

الم عليه)مام الحسين اإل  ّن ذكرت أ  أكان يعلم منذ البداية  (السَّ
ّ
لى جانب هذا كان يؤمن إولكن  ،ه سيستشهدن

 
ّ
 مر.األ  اهذفي ق البداء بتعل

الم)مام الحسين السؤال الثالث: ملاذا لم يرجع اإل  الم) حينما سمع بخبر مسلم بن عقيل (عليه السَّ  ؟ (عليه السَّ

الم)مام الحسين اإل  ّن أب ذكرت  .هبصالح لم تكنن إمر وقد عمل بمضمون املشورة و األ  اهذاستشار في  (عليه السَّ

الم)مير املؤمنين أأصحاب  ّن أالسؤال الرابع:  مام صحاب عن نصرة اإل ين ذهب هؤالء األأف ركانوا كث (عليه السَّ

الم)الحسين   ؟(عليه السَّ

الم(مير املؤمنين أأصحاب  أّن  ذكرت  تفرّ  )عليه السَّ
ُ
بس في ُح من ومنهم  ،الحكومة الظاملةتل على يد قوا فمنهم من ق

ابين ومن هنا قامت ثورة التوّ  ،ن لم يصدق ولم يتوقع حصول واقعة عاشوراءومنهم َم  ،ومنهم من مرض ،السجون 

الم(بعد الحسين   .)عليه السَّ

الم): دعای عرفه امام حسين عنوانتحت  -7  در ذی الحجه سالی که ایشان از مکه به کربال رفتند خوانده نشد (عليه السَّ

 بقلم: میالد نیکوپایان منفرد

الم)مام الحسين دعاء اإل  أّن الباحث  ذكر و ألى كربالء إة التي خرج فيها يوم عرفة هل كان في نفس السنّ  (عليه السَّ

 
ُ
مام الدعاء بشكل مختصر، ودراسة في تعيين حركة اإل  اوقد حاول الباحث دراسة سند هذ ؟خرى في سنة أ

الم)الحسين    (عليه السَّ
ّ
 ، لى كربالءإة من مك

ّ
عليه )مام الحسين حركة اإل  ّن أة والشواهد التي تثبت وذكر بعض األدل

الم لى إكما تعرض  ،ثبات ذلك باملصادر املعتبرةإواستعان على  ،لم تكن في نفس السنة التي قرأ فيها دعاء عرفة (السَّ

 أالسند وذكر 
ّ
 إه على تقدير عدم وجود سند واضح لهذا الدعاء ن

ّ
املضامين التي اشتمل عليها الدعاء تغني  ّن أ ال

 عن البحث في سنده.

الم)ماعی حرکت امام حسين : دیدگاه اجتعنوانتحت  -8  شهيدىدر نگاه دکتر  (عليه السَّ

 بقلم: محمدنبى ميرزایی

الم)مام الحسين من جملة املؤلفين الذين قاموا بدراسة وتحليل ثورة اإل  وقد  ،هو السيد جعفر شهيدي (عليه السَّ

 
ً
الم)مام الحسين نظريته في اإل الكاتب فيه لبيان سماه )بعد خمسين سنة( سعى أ كتب املؤلف كتابا وهي  (عليه السَّ

تارة ومع التحليل تارة  حداث التاريخية من دون تحليلاستخدم املؤلف أسلوب نقل األ  وقدالنظرية االجتماعية، 

 
ُ
مام الحسين لى السبب التاريخي لحصول ثورة اإل إ كاتبض التعرّ  بعض القراءات الجديدة، ثّم طرح كما  خرى،أ

الم) الم)مام الحسين هداف ثورة اإل أن ألى النظريات املطروحة بشإض املؤلف في كتابه تعرّ  ثّم  ،(عليه السَّ ، (عليه السَّ

 مر باملعروف والنهي عن املنكر.الهدف األصلي هو األ  ّن أوذكر 
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 زمان فتوحات قابل پیگيری است: ریشه واقعه عاشورا از عنوانتحت  -9

 غير موجودبقلم: 

 )كرم ن واقعة عاشوراء يمكن دراسة جذورها التاريخية منذ رحلة النبي األأذكر الباحث 
ّ
مصل

َّ
 ،(ى هللا عليه وآله وسل

 )كرم في املجتمع العربي في زمن النبي األ الذي حصللى التغيير األساس ي إض وتعرّ 
ّ
مصل

َّ
فاستبدل  (ى هللا عليه وآله وسل

 
ُ
 أساس ي كان هذا التغيير األ و  ،والغنيمة بالقسط ،والعصبية باألخالق ،ةّم القبيلة باأل

ً
 طارئا

ً
رجع املجتمع العربي  مرا

 )كرم لى ما كان عليه بعد رحلة النبي األإ
ّ
مصل

َّ
 ّن أذكر  اإلسالم، كماوارتد بعض الناس بعد  (ى هللا عليه وآله وسل

الم)هل البيت أالفتوحات اإلسالمية التي لم يشارك  فيها كان لها دور هام في تنمية الثروات في الجزيرة  (عليهم السَّ

عليه )مير املؤمنين ألى إلى وجود طبقتين طبقة مرفهة وطبقة محرومة، ومن هنا احتاج الناس إى ا أدّ العربية مّم 

الم)مام الحسين ن استلم اإل أولكن معاوية لم يعتزل عن الشام، وبعد  ،فبايعوه (المالسَّ  مامة بعد منصب اإل  (عليه السَّ

الم)أخيه الحسن  قادة جيش يزيد كان قد شارك  ّن ألها، وذكر الباحث  كان يترصد الثورة ضد معاوية ويعّد  (عليه السَّ

 أ، واستنتج من ذلك يرانإبي وقاص قائد الجيش في الحرب على أباؤهم في الفتوحات اإلسالمية كسعد بن آ
ّ
ه ن

 يمكن دراسة عاشوراء وتحقيق جذورها التاريخية منذ عهد الفتوحات اإلسالمية.

الم): شهادت فرزندان حضرت مسلم عنوانتحت  -10  (عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

الم) مسلم بن عقيل أوالدة شهادة لى قصّ إض الباحث تعرّ  نحاء أالقصة قد وردت بصور و  ّن أوذكر  ،(عليه السَّ

 .مختلفة

 : عاشورا و خوانش های متفاوت از این واقعهعنوانتحت  -11

 چیانبقلم: میثم قهوه

وذكر من جملة  حول مسألة معينة، مختلفةلى األسباب والعوامل التي تجعل القراءات إض الباحث تعرّ 

ن تكون خالية من أي أفكار وخلفيات مسبقة أللنصوص يجب  ةالقراء ّن أا نعتقد بن كنّ إف ،سباب نوع املعرفةاأل 

 أالذهن ينبغي  ّن أذا اعتقدنا بإا ّم أو  ،ةالقراءة ستكون حرّ  ّن أفهذا يعني 
ً
باملعلومات واألفكار  ن يكون مشحونا

القراءة الصحيحة  ّن أذكر الباحث  ثّم  ،بل مقيدة بتلك األفكار ،ةالقراءة سوف ال تكون حرّ  ّن أاملسبقة فهذا يعني 

  ة قراءات حول عاشوراء.، وذكر عّد حقائق عاشوراء وأهدافها فيلى الحقيقة إهي التي توصلنا 

الم)ععنوان: فضیلت روز عرفه و زیارت امام حسين  تحت -12  در این روز (ليه السَّ

 بقلم: صالحه سکوت

 ف بعض األمكنة واأل هللا تعالى قد شرّ  ّن أ الكاتبة تذكر 
ّ
ة واملسجد الحرام واملسجد األقص ى ومسجد زمنة كمك

فها هللا تعالى هو يوم عرفة وقد ورد في الروايات التي شرّ األيام القدر، ومن جملة  ليلةو  شهر رمضانوك ،الكوفة وكربالء

مام زيارة اإل  بيان فضيلةلى إ تمة انطلقومن هذه املقّد  ،فيه هللا تعالى يفتح أبواب رحمته ومغفرته ّن أما مضمونه 

الم)ع الحسين  إ تضتعرّ  ثّم  ،يوم عرفةفي  (ليه السَّ
ّ
الم)عمام الحسين ة على ثواب زيارة اإل لى الروايات الدال  يوم عرفة. (ليه السَّ
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 تحت عنوان: کربال، حاصل انحطاط از مسير دین -13

 د مرتض ى خاتمى خوانساری بقلم: سیّ 

 إصالح و قامة العدل واإل ثورة عاشوراء وواقعة كربالء جاءت إل ّن أالباحث ذكر 
ُ
لى إة اإلسالمية ّم رجاع األ

مام الحسين فاإل  ،العصور  ن والصرح اإلسالمي وتقديمه للجيال على مّر آجاءت للحفاظ على القر  ،املشرق ماضيها 

الم)ع  يتام و ألى دماء وقطع رؤوس و إالحفاظ على اإلسالم وبقائه يحتاج  ّن أرأى  (ليه السَّ
ُ
 إاإلسالم ال يبقى  ّن أسارى و أ

ّ
 ال

  وبن شوهت أن بعد يثار بالغالي والنفيسمن خالل التضحية واإل 
ُ
  اإلسالم.ة ميّ أ

الم)عای امام حسين تحت عنوان: مختصری در مورد نظریه شهادت فدیه -14  (ليه السَّ

 بقلم: محمد اسفندیاری 

الم ليه)ع مام الحسيناإل  نهضةمن جملة النظريات التي تذكر في أسباب  هي نظرية الفداء وطلب الشهادة،  (السَّ

الم)ع مام الحسيناإل  ّن أي أ   (ليه السَّ
ُ
 است

ُ
وهذه النظرية شبيهة  ،ة اإلسالميةّم شهد لكي تكون شهادته كفارة لذنوب األ

النظرية جملة من العلماء أمثال  هى هذوقد تبنّ  ،املسيح ابن مريم بشأناها الديانة املسيحية بالنظرية التي تتبنّ 

 صفهاني.الشريف الطباطبائي والشيخ النراقي في كتاب محرق القلوب والشريف الكاشاني ومال عبد الرحيم األ 

وقد انتقد  ،لى اإلسالم وهي أفكار مستلة من النصرانية واليهوديةإ دخلت هذه النظرية ّن إ :وقال الباحث

 العلماء هذه النظرية.

الم)ع معارف توحیدی در کالم امام حسين: عنوانتحت  -15  (ليه السَّ

 بقلم: زینب سیدآقایی

 أ ةالباحث تذكر 
ُ
 يتههّم أمعنى التوحيد و  وبّينت ،ة التي تقوم الشريعة على أساسهصول الدينيّ ن التوحيد من أكبر األ

الم)ع مام الحسينمعنى ومفهوم التوحيد في كالم اإل  وبّينتدين،  هو صاحب وحدوامل  ثّم  ته،باالستعانة بكلما (ليه السَّ

الم)عدعاء عرفة والخطب التوحيدية لإلمام الحسين ضت لتعرّ  ية التوحيد وما هو هّم أمن خالل األبحاث التالية:  (ليه السَّ

الم)عمام الحسين دعاء عرفة، كتاب اإل ة في ، املعارف التوحيديّ والتوحيد ومعرفة الرّب  ؟التوحيد هل البصرة، ألى إ (ليه السَّ

الم)عالخطبة املعروفة لإلمام الحسين   بشأن منع تشبيه هللا بالخلق، أسماء وصفات هللا تعالى. (ليه السَّ

الم)ع: نامه امام حسين عنوانتحت  -16  به اهل بصره (ليه السَّ

 يشرف کاشانأبقلم: محمد جواد 

الم)عمام الحسين اإل  ّن أذكر الباحث  فاختلف لى نصرته، إهل البصرة يدعوهم أشراف ألى إبعث بكتاب  (ليه السَّ

مام ى دعوة اإل لبّ  نوبين َم لى ابن زياد كاملنذر بن الجارود إخذ الكتاب أن َم وبين خفى الكتاب أن َم  بين همموقف

المليه )عالحسين  الم)عمام الحسين اإل  ةقومه لنصر  اهو يزيد بن مسعود النهشلي حيث دعو  (السَّ  ، (ليه السَّ
ً
 وكتب كتابا

الم)ع لإلمام الم)عمام الحسين لى اإل إقومه مستعدون لنصرته وقد وصل الكتاب  ّن أيذكر فيه  (ليه السَّ وهو في  (ليه السَّ

ك يزيد بن مسعود نحو ا تحرّ فلّم  ،رواك يوم العطش األكبرأاألكبر و منك هللا يوم الفزع آ: بـ  كربالء فدعا له

الم)عمام الحسين اإل   .شهادتهوصله خبر  (ليه السَّ
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المع): نظریه ابن طاووس درباره شهادت امام حسين عنوانتحت  -17   (ليه السَّ

 بقلم: مصطفی صادقی

الم عليه) الحسين اإلمامشهادة  بشأنمن جملة النظريات املشهورة  بن طاووس في كتابه اهي نظرية السيد  (السَّ

الم عليه) الحسين اإلمام ّن أأي  ،اللهوف وهي نظرية طلب الشهادة في كربالء ويحیي بدمه  يستشهدن أخرج ألجل  (السَّ

  اإلسالم وسنة رسول هللا
ّ
م(ى هللا عليه وآله )صل

َّ
  الكاتب، وقد حاول وسل

ّ
ة على هذه النظرية في كتاب اللهوف دراسة األدل

  ،البن طاووس باعتباره من السابقين لهذه النظرية
ً
  وقد قام الباحث تمهيدا

ّ
نبذة مختصرة بذكر ة لدراسة األدل

 ألى إض بعد ذلك تعرّ  ثّم  ه،عن كتاب اللهوف والهدف من تأليف
ّ
ة وقد قام ة ابن طاووس على هذه النظريدل

  نقدالباحث ب
ّ
 نظرية الشهادة. ةأدل

الم عليه) : نقد و بررس ى اخبار شهادت مسلم بن عقیلعنوانتحت  -18   (السَّ

 ةبقلم: حسين حمز 

الم عليه) درس الباحث حركة مسلم بن عقيل  لى إدخوله  التاريخيةفي مدينة الكوفة وكيف طرحت املصادر ( السَّ

الم عليه)كما قام الباحث بدراسة أطفال مسلم بن عقيل  ،الكوفة واستشهاده ن أوبعد  ،ة استشهادهموكيفيّ ( السَّ

الم عليه) نقل الباحث قصة استشهاد مسلم بن عقيل وال يمكن  حاداآل ر خباأهذه القصة هي من قبيل  قال:( السَّ

 إاالعتماد عليها لوحدها و 
ّ
عثم أهام ابن خذ بها بوجه كلي ال بجميع ما جاء فيها من تفاصيل ال سيما اتّ ما يمكن األ ن

الم عليه) ملسلم بن عقيل  مر.ثير هذا األ خون كالشيخ املفيد وابن األاملؤّر  بالخوف في حين قد نفى (السَّ

 بودند؟ کسانی چه معاویه زمان در یزید عهدی ولی به معترضانتحت عنوان:  -19

 اميرزاده معصومهبقلم: 

  لت الخالفة إلى إرٍث ملا صار معاوية هو الخليفة تحوّ 
ُ
ة، فسعى يطلب ليزيد والية العهد بأساليبه من ميّ لبني أ

وثالثة بسفره إلى البالد  ،والترغيب وتقديم األموال والهبات من جهة ثانية ،الترهيب والعزل والتخويف من جهة

 اإلسالمية املختلفة وسعيه في أخذ البيعة منهم ليزيد.

الم( ل املعترضين على ذلك هو اإلمام الحسنوكان أوّ  الخالفة بعد معاوية  حيث جاء في وثيقة الصلح أّن  )عليه السَّ

الم( لإلمام الحسن   )عليه السَّ
ّ

 وإال
ً
الم( فلإلمام الحسين إن كان حيا  وعلى هذا سعى معاوية لقتل اإلمام الحسن )عليه السَّ

الم( الم( ة لم يستطع أن يأخذ البيعة من اإلمام الحسنوطوال هذه املّد  )عليه السَّ ليزيد، وكان من بين أسفار  )عليه السَّ

 معاوية ألجل ذلك ما فعله حين قدومه املدينة وكيف اعترض ع
ّ

 بن هللا جعفر، وعبد بن ليه البعض كعبدالل

 عمر.  بن هللا وعبد الزبير،

الم) حسين امام وداعتحت عنوان:  -20  ایشان قتل به یزید تهدید از پس مدینه با( عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

الم)وداع اإلمام الحسين  -1 املقال مجموعة عناوين:يتناول هذا  عليه )رؤية اإلمام الحسين  -2 قبر جده،( عليه السَّ

الم الم)وداع اإلمام الحسين  -3ه في املنام، جّد ( السَّ  ( عليه السَّ
ُ
 خوف نساء بني هاشم. -4 ه وأخيه،ّم قبر أ



 51  .....................................................................................................................................................................................................................  املواقع اإللكترونية

 او اقدامات وآخرین معاویه نامه وصیتتحت عنوان:  -21

 پور  خلیلی آناهیتابقلم: 

 على وضع املجتمع اإلسالمي ورفضه والية العهد ليزيد وملعرفته  ذكرت الكاتبة أّن 
ً
معاوية ملا كان مطلعا

باألوضاع طلب املشورة من األفراد النفعيين من أمثال املغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه في هذا األمر، وأشار املغيرة 

 للخالفات السابقة أّن 
ً
 ،ل هو بأخذ بيعة الكوفيينوتكّف  ،يعلن والية عهد يزيد من باب الحرص على معاوية ودفعا

ل ابن زياد بأخذ البيعة من أهل البصرة، فال يبقى أمام أهل الحجاز سوى القبول والرضا وطبق البرنامج تكّف 

 والبيعة. 

الم(الحسن  اإلماممر هم: وكان من أبرز املخالفين لهذا األ  الم(واإلمام الحسين ، )عليه السَّ  ، )عليه السَّ
ّ

 بن وعبدالل

  ،جعفر
ّ

  ،وقاص أبي بن وسعد ،عباس بن وعبدالل
ّ

  ،الزبير بن وعبدالل
ّ

 ،الحکم بن ومروان ،عمر بن وعبدالل

 ليتوّس األمر الذي دفع معاوية أن  ،عثمان بن وسعید ،سمیة بن زیادو  ،الولید بن خالد بن نعبد الرحمو 

الم( الحسن وفي النهاية انجبر املوقف إلى قتل اإلمام بالتهديد، خالد،  بن نالرحم وعبد وقاص يأب بن وسعد )عليه السَّ

 ن يسعى بطلب الدنيا والراحة والدعة. خرين مّم وترغيب اآل 

 یزید عهدی ولی با مواجهه در اسالمی بالد سیاس ى واوضاع وضعیتتحت عنوان:  -22

 بختیاری  هانیهبقلم: 

  واملدینة. ة وهي الکوفة ودمشقجراءات معاوية ألخذ البيعة من ثالثة بلدان مهّم في هذه املقالة تتم دراسة إ
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ــ
ّ
  ،ة أصــبح اليــوم ذا تــأثير واضــح بقضــايا العصــر ومشــاكلهبــالقنوات الفضــائيل اإلعــالم املرئــي املتمث

ً
لكونــه ســالحا

 في جبهات الثقمتقّد 
ً
يني، وذلـك مـن خـالل نقـل وعـرض وطـرح األحـداث واألفكـار افة، ومعارك الفكـر والتوجيـه الـدما

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

بعها كّل 
َّ
 اه من رؤى ومبادئ تسير عليها.ضائية وما تتبنّ قناة ف عنه وفق سياسة تت

 والقضـــية الحســـينيّ 
ُ
ابعـــة مجموعـــة مـــن القنـــوات مت اة مـــن هـــذا الـــنهج الســـائد، وقـــد تـــّم خـــرى غيـــر مســـتثنة هـــي األ

الم( ة اإلمام الحسينالفضائية، تناولت قضي  ورصدنا منها ما يلي: ،)عليه السَّ

 .ة تعنى باألمور الدينية والعقائدية واالجتماعيةفضائية شيعيّ نبذة عنها: هي قناة 

 

 من مؤتمر سيد الشهداء  القناةتعرض 
ً
الم(جانبا   )عليه السَّ

ّ
الم(اق علي األكبر عش وقد جمع املؤتمر  )عليه السَّ

 ة في مدنية كربالء وفضالء من الحوزة العلمية.أصحاب الهيئات واملواكب الحسينيّ 

 ق  عُ 
ّ
الم(ام سيد الشهداء ة لخّد الروح الحسينيّ  د املؤتمر لبث ، وتحقيق بعض الضوابط واألهداف في )عليه السَّ

 ة.الشعائر الحسينيّ 

 

 صبري السعدي :تقديم

به أناملهم في رثاء سيد الشهداء  تين وطرح ما جاديالبرنامج عبارة عن لقاءات بمجموعة من الشعراء الحسين

الم( م)عليهوأهل بيته   وما جرى عليهم في كربالء. السَّ

 )هيئة املنبر الحسيني(.ـــــ ب وهائة في بعض محافظات العراق وسّم تأسيس هي كما تّم 

 

الم(حلقة خاصة في فضائل سيد الشهداء -1 في يوم عرفة مع استعراض بعض الروايات في فضل وثواب  )عليه السَّ

الم(ار الحسين لى زّو إهللا تعالى ينظر  ّن أهذه الزيارة ومنها:   .لى الحجاج في يوم عرفةإقبل نظره  )عليه السَّ

الم(سيد الشهداء حلقة خاصة في فضائل  -2 مع استعراض بعض الروايات في فضل وثواب هذه في العيدين  )عليه السَّ

الم(عن اإلمام الصادق الزيارة ومنها:  م من ذنبه وما غفر هللا ما تقّد  ثالث لياٍل الحسين في ن زار قبر َم قال:  )عليه السَّ

 
ّ
 .رتأخ

 

 تقديم: الدكتور عالوي مزهر املسعودي

الم(يعرض البرنامج سيرة وحياة مسلم بن عقيل   وحتى شهادته. سفارتهمنذ والدته إلى  )عليه السَّ

 

 الشيخ قاسم املصري  :تقديم

الم(ثورة الحسين  ذكر في هذا البرنامج أّن يُ  )عليه مدرسة الحسين  جز عن إدراكها، وأّن ومضة مضيئة ُع  )عليه السَّ

الم( الم(الحسين  وهذا األمر مقتبس من الزيارة، ألّن  ،محطة لإلنسانية والبشرية السَّ )عليهم رث األنبياء او  )عليه السَّ

الم(  لهذا ا السَّ
ّ
الم(لع هللا على جميع خلقه وصفوته فجعل األنبياء ط الم(وجعل الحسين  )عليهم السَّ  وارثهم. )عليه السَّ
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 الشيخ علي ياغي :تقديم

الم(الشهداء وهو: ملاذا يقيم الشيعة مجالس عزاء ومآتم على سيد  طرح في البرنامج تساؤل  مدى  على )عليه السَّ

 ها قضية لها أسباب موضوعية ترتبط بها؟وهل هي عادة ورثوها أم أنّ  أزمانهم؟

 
ُ
 هناك أسباب جيب عليه بأّن وأ

ً
 إلحياء وإقامة مأتم ومن تلك  واحد يستقّل  كّل  ا

ً
في نفسه أن يكون داعيا

 األسباب:

: نصرة املظلوم وردع الظالم.أوّ 
ً
 ال

 
ّ
: كف

ً
 يد العدوان والشر من إفراغ الساحة االجتماعية املدنية. ثانيا

: التذكير بأّن 
ً
 املواقف النبيلة في الحياة لها إشراقات دائمة ولها أيادي بيضاء تسعد الحياة. ثالثا

: أّن 
ً
الم(ا عرف فيها يوم الطف من وقفات رموزها وفي مقدمتهم أبّي الضيم عاشوراء مّم  رابعا ترك  )عليه السَّ

 
ُ
 قياميّ أ

ً
 نموذجا

ً
 قابال

ً
  للتطبيق حيث إّن  ا

ُ
  من القيم وهو يومٌ  نموذج يعّد هذا األ

ُ
رجم فيه القرآن بجميع أبعاده في ت

 يوم واحد.

 

ر ويدور الحديث معهم عبارة عن استطالع حول العشائر العراقية يلتقى فيه بجمع من شيوخ العشائالبرنامج 

 من خدمة في املآتم واملجالس واملواكب الحسينيّ  مهحول ما تقّد 
ّ
ب على ة في أيام الزيارات وغيرها، وما هو األثر املترت

 
ُ
 وما  ؟مور على الصعيد العقائدي واالجتماعيإقامة مثل هذه األ

ُ
مور رغم تعطيلها لكثير هو الدافع للقيام بهذه األ

 ؟من قضاياهم الشخصية

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

اإلمامي من خالل كيل  الطائفية وتأجيج الصراعات، وهي موجهة بشكل أساس ي ضد املذهب

 التهم واالفتراءات.

 

وما املقصود  ؟اتيطرح البرنامج عدة تساؤالت حول الحسينيات وجاء فيه: ما هي الحسينيّ 

 يت بالحسينيّ ّم ة ُس بها؟ هل الحسينيّ 
ُ
ات؟ وهل مارس داخل الحسينيّ ة نسبة للحسين؟ ما هي الطقوس التي ت

ة؟ ماذا يدور في الطقوس داخل الحسينيّ ن هم الذين يقومون بهذه ة فقط للشيعة أم لغيرهم؟ َم الحسينيّ 

 
ّ
ات؟ وما هي تداعيات رت بها الحسينيّ الحسينيات؟ وما هو األثر على ثقافة املجتمع؟ وما هي الشخصيات التي أث

 الحسينيات على األهواز بشكل خاص؟

 

 ات.لعزاء في الحسينيّ يعرض البرنامج مجموعة من التساؤالت ومقاطع فيديو وصور من مجالس ا

 
ّ
 منها:ز على فئة خاصة من األعمار وهم األطفال والشباب وطرح التساؤالت على شكل نقاط في هذا البرنامج رك

كيف  ات؟هي الفئات األكثر عرضة ملرض الحسينيّ  ما كيف ينتقل هذا املرض؟ ات؟ما هو مرض سلطان الحسينيّ 

 ات.الوقاية من مرض الحسينيّ إيجابيات  ات؟يمكن الوقاية من مرض الحسينيّ 
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 تحت عنوان ،كما يعرض البرنامج مجالس لطم ألطفال
ُ
 ،خرى : أين مجتمعات الحماية من العنف؟ ومقاطع أ

 : وختم البرنامج بعبارة : أين منظمات حقوق الطفل؟تحت عنوان
ُ
احموا أوالدكم من  ... عزيزي األبمّ عزيزتي األ

 هذا املرض مثلكم.ات، فال أحد يعلم خطورة سرطان الحسينيّ 

 

 ه.61م عامالقناة حلقة خاصة حول أوضاع الكوفة في العاشر من محرّ  تعرض

 

الطقوس التي يفعلها الشيعة هي نفسها عند النصارى ويعرض  يلتقي البرنامج بقس نصراني أسلم يقول: إّن  •

 ألصحاب املنبر كسعد املدرس ي يذكر فيه أّن 
ً
أصحاب املنابر جعلوني أخاف من العباس أكثر من هللا،  مقطعا

 ض إلى قضية البكاء.تعرّ  ثّم 

 
ّ
 البكاء عند النصارى هو تعذيب الذات. ق القس عليه: أّن وعل

•  
ً
حسب –لفرقد القزويني انتقد فيه بعض أصحاب املنابر لنقلهم روايات غير صحيحة يعرض البرنامج مقطعا

ة من إخراج عبد هللا الرضيع من أرض من أجل إبكاء الناس، وكذلك انتقد ما ُيذكر في املجالس الحسينيّ  - رأيه

 .ل هللا تعالى فرجه()عّج  كربالء عندما يخرج اإلمام املهدي

 
ّ
 على ذلك، فهل من تفسير؟ قوا عليه: سنترك لك الحكمعل

 

 
ُ
وعقد املآتم في  تنظيم حدثت في العهد الصفوي، مثل:مور التي البرنامج عبارة عن تقرير ورد فيه ذكر بعض األ

الم( مقتل اإلمام الحسين   )عليه السَّ
ً
ولبس السواد في العاشر  ،ر وإظهار الحزن واللطم على الوجوه والصدو  ،سنويا

على التربة  السجود، لشهر الذي قنن في العهد البويهيإسماعيل الصفوي منع الزواج في هذا ا قرار ،ممن محرّ 

 ة.الحسينيّ 

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

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

 اإلمامي من خالل كيل التهم واالفتراءات.

 

، األوّ  يعرض •
ً
ة من ل ملجموعة من الشيعة وهم يمارسون الشعائر الحسينيّ البرنامج مقطعي فيديو متزامنا

 ة أمام الصليب.ولطم، والثاني ملجموعة من النصارى وهم يمارسون طقوسهم الدمويّ  رومواكب زنجيتكبير 

 لعزاء سيد الشهداء  يعرض •
ً
الم(البرنامج مقطعا  وهم يلطمون ويبكون. )عليه السَّ

 
ّ
خصائص  قوا عليه: جاء في كتب الشيعة عن الصادق من ضرب يده على فخذه عند املصيبة حبط أجره،عل

 .104ة للشريف الرض ي ص األئّم 

 لياسر الحبيب ينتقد فيه بعض الشباب لتصرفاتهم غير املناسبة في الحسينيّ  •
ً
 ات.يعرض البرنامج مقطعا

 

 كربالء، منها: لتربة الشيعة تعظيم ة تساؤالت حول طرح البرنامج عّد  •
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  ها الشيعي ما هو الدليل على أّن هل فكرت أيّ  •
ّ
 سجد عليها؟ويُ مة تربة الحسين معظ

 ة النبي؟ هل كان النبي يسجد على تربة الحسين؟أهذا وارد في كتاب هللا أم هو وارد في سنّ   •

 النصارى يزعمون أّن  أليس السجود والتعظيم لتربة الحسين هو شبيه بتعظيم النصارى للصليب، ألّن  •

 
ّ
 الصليب معظ

ّ
  -كما يزعمون  -ه صلب م ألن

ّ
هم يزعمون ون تربة الحسين ألنّ ماملسيح عليه، كذلك الشيعة يعظ

 !اها هو كرب وبالء؟الحسين مات عليها أليست تلك األرض التي مات عليها الحسين وسّم  أّن 

 

 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه نحن نأخذ براءة من النار من الرسول 
ً
 يعرض البرنامج مقطعا

ّ
ى هللا عليه وآله )صل

م(
َّ
الم(وأهل بيته  وسل الم(ومن اإلمام الحسين  )عليهم السَّ الم(وهذا توقيع من اإلمام الحسين  )عليه السَّ إذا ذهبت إلى  )عليه السَّ

 ة من حجج رسول هللا حّج  ئةزيارته سجلت لك م
ّ
م()صل

َّ
   ى هللا عليه وآله وسل

ّ
الم(م على اإلمام الحسين وإذا تسل وأنت  )عليه السَّ

 تقول: 
ُ
الم(حسب ما ورد عن اإلمام الرضا  ل لك زيارةسّج السالم عليك يا أبا عبد هللا ورحمة هللا وبركاته ت  .)عليه السَّ

  

 يعرضون فيه مجموعة من الخطباء وهم يقرؤون التعزية بالعربي والفارس ي ويبكون.

 
ّ
ثمانية أشياء: الطمع والبخل والرياء والعصبية آفة العلماء حفيد النبي:  قوا عليه: قال اإلمام الصادقعل

 .78، عدة الداعي ص2/52، بحار األنوار 20مصباح الشريعة ص وحب املدح والخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته و..

 للطم النساء عرضواثم 
ً
  .مقطعا

 
ّ
بن أبي املقدام قال: سمعت أبا الحسن وأبا جعفر يقوالن في قوله تعالى: اعليه: جاء في كتب الشيعة عن  اقو عل

 ي َمْعُروٍف يَنَك ف   َيْعص 
َ

، وال  فال تخمش ي عليَّ  رسول هللا قال لفاطمة: إذا أنا متُّ  إّن قال:  12املمتحنة:  َوال
ً
وجها

، وال تنادي بالويل، وال تقيمي عليَّ  ترخي عليَّ 
ً
يَنَك : هذا هو املعروف الذي قال هللاقال:  ثّم  ،نائحة شعرا  َيْعص 

َ
َوال

ي َمْعُروٍف   .2/451، املستدرك 154-14/153، وسائل الشيعة 390معاني األخبار للصدوق ص  ف 

 

 مقطع يعرض البرنامج
ً
)عليه للشيخ عبد املهدي الكربالئي وهو يتكلم عن فوائد وثواب زيارة اإلمام الحسين  ا

الم(  للسيد ياسين املوسوي السَّ
ً
س وأعظم مكان في عرش هللا هو مقام عرش هللا مقّد  ّن يذكر فيه أ، ومقطعا

الم( الحسين  .)عليه السَّ

 
ّ
ماَواُت قوا عليه بقوله تعالى: عل َياَمة  َوالسَّ ق 

ْ
ْبَضُتُه َيْوَم ال

َ
 ق

ً
يعا ْرُض َجم 

َ ْ
ه  َواأل ْدر 

َ
َ َحقَّ ق

َّ
َدُروا الل

َ
اٌت َوَما ق يَّ و 

ْ
َمط

وَن 
ُ
ر ك

ْ
ا ُيش ى َعمَّ

َ
َعال

َ
ُه َوت

َ
ه  ُسْبَحان ين  َيم   .67زمر: ال ب 

 

 لي مقابل دمعة واحدة 
ً
 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه لو يعطوني العالم بأسره ملكا

ً
يعرض البرنامج مقطعا

الم()عليه على اإلمام الحسين  ة عرضها السماوات ثمن الدمعة الواحدة الجنّ  ما تنازلت على ذلك وأقسم باهلل، ألّن  السَّ

الم(ة أو أبقى أبكي على الحسين روني بين أن أدخل الجنّ واألرض، بل لو خيّ   ة.خترت البكاء على الجنّ ال  )عليه السَّ

 

 لزّو  يعرض •
ً
 بين الحرمين وهم يزحفون على خدودهم يهتفون حسين حسين.ار في منطقة ما البرنامج مقطعا
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ّ
ْل  قوا عليه بقوله تعالى:عل

ُ
ْم  َهْل  ق

ُ
ُئك َنّب 

ُ
َسر يَن  ن

ْ
خ
َ ْ
األ يَن  ب  ذ 

َّ
 ال

ً
ْعَماال

َ
ي َسْعُيُهْم  َضلَّ  أ َحَياة   ف 

ْ
َيا ال

ْ
ن  َيْحَسُبوَن  َوُهْم  الدُّ

ُهْم  نَّ
َ
ُنوَن  أ   ُيْحس 

ً
 .104-103 الكهف: ُصْنعا

  يعرض •
ً
 .لزيارة عاشوراء البرنامج مقطعا

 
ّ
ات ليس لها أصل صحيح عند زيارة عاشوراء التي يقرأها الشيعة في الحسينيّ  عليه: هل تعلم أّن  اقو عل

 حسين الراض ي. الشيخعليه املحقق الشيعي املعاصر  األمر الذي نّص  !الشيعة؟

 

 لصالح
ً
الم(ن زار الحسين َم  :محمد يذكر فيه يعرض البرنامج مقطعا  بحّق   )عليه السَّ

ً
ه كان له أجر ألف عارفا

 ة.حّج 

 

 ، ذكر فيه عّد يوم عاشوراءتقرير حول 
ُ
 مور، منها:ة أ

ن معه وَم  كرم هللا نبيه موس ىأل السنة الهجرية في هذا اليوم وّ أم هو اليوم العاشر من شهر محرّ  عاشوراء •

 .بالنجاة وغرق فرعون وجنده

 أن يوم عاشوراء وبيَّ  رسول هللا صام •
ّ
 من اليهود في صيامه. حّق أه ن

•  
ُ
 .هـ61م سنة بي طالب في كربالء يوم العاشر من محرّ أل الحسين بن علي بن ت  ق

•  
ّ
 لسرد األ خذ الشيعة هذا اليوم مناسبة دينيّ ات

ً
حين  ساطير فية ملمارسة طقوس اللطم واملش ي على الجمر يوما

 الرغم من ورود روايات في فضل صيامه في كتبهم. ىم الشيعة صيام عاشوراء علحرّ 

 

 لحافظ •
ً
الم(اإلمام الحسين  يالشيعة ومحبّ  الحداد يذكر فيه أّن  يعرض البرنامج مقطعا يقيمون اللطم  )عليه السَّ

الم(فاإلمام الحسين  ،فال نستكثر أو نقلل من قيمة هذه املجالس ،ومجالس العزاء  ليس فقط يستحّق  )عليه السَّ

 الجيوب والنحور والرؤوس. بل شّق  ،اللطم

 لرضوان درويش يذكر فيه أّن  يعرض •
ً
الم(آدم  الروايات املتواترة عندنا أّن  البرنامج مقطعا بكربالء  مّر  )عليه السَّ

الموإبراهيم  الم( عليه)إبراهيم  ويذكر أّن  ،بكربالء مّر  ()عليه السَّ ج جبينه فقال إبراهيم  السَّ
ُ

الم(ش هلل تعالى:  )عليه السَّ

؟ قال هللا تعالى: حاشاك يا إبراهيم، لكن هنا يُ 
ً
 ،ضرب الحسين فيهوى من ظهر جوادهإلهي هل أذنبت ذنبا

 فأردت لدمك أن يجري مواساة لدم فرخ محمد.

 
ّ
  قوا عليه برواية منعل

ُ
حكيم بنت الحارث بن عبد املطلب فقالت: يا رسول هللا ما هذا  مّ بحار األنوار: قامت أ

 املعروف الذي أمرنا هللا به أن ال نعصيك فيه؟ فقال 
ّ
 )صل

ّ
 : م(ى هللا عليه وآله وسل

ً
  ،أن ال تخمشن وجها

ً
 ،وال تلطمن خدا

 
ً
  ،وال تنفشن شعرا

ً
  ،وال تمزقن جيبا

ً
فبايعهن  ،وال تقومن عند قبر ،وال تدعون بالويل والثبور  ،وال تسودن ثوبا

 رسول هللا 
ّ
  ى)صل

ّ
 .على هذه الشروط م(هللا عليه وآله وسل

 ملحمد الفالي يذكر فيه •
ً
يجعلون  يوجد عندنا عادة في بالد الشيعة يشعلون النيران ثّم  :يعرض البرنامج مقطعا

 مواساة لبنات رسول هللا
ً
  النار جمرا

ّ
 ى هللا )صل

ّ
 .م(عليه وآله وسل
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ّ
ولطم الصدور والدخول في النار في عزاء  السيستاني حول حكم الضرب بالزنجيرل السيد ئ  قوا عليه: ُس عل

الم(سيد الشهداء    )عليه السَّ
ً
 بليغا

ً
: إذا لم يستلزم ضررا

ً
 أو نقص عضو فال مانع.فأجاب قائال

 ملحمد حسين فضل هللا يذكر فيه أّن  •
ً
 الذي شبه نفسه بالكالب ويزحف زحف يعرض البرنامج مقطعا

ً
يوم  ا

 
ّ
 للحسين  ،من إيران هذه املمارسات ما جاءتعاشوراء إن

ً
الم(.ويعتبرون هذا حزنا  )عليه السَّ

 حول الشعائر الحسينيّ  •
ً
ع ينقل قول علي شريعتي من كتابه التشيّ  م، ثّم ة في أيام محرّ يعرض البرنامج تقريرا

ة قام هذا في إيران منصب وزاري جديد باسم وزير الشعائر الحسينيّ ع الصفوي: استحدث العلوي والتشيّ 

ل تماس وكان هذا أوّ  ،وذلك في القرنين السادس عشر والسابع عشر ،الوزير بجلب هدايا من الغرب إليران

ة إلى أوروبا الشرقية وأجرى هنالك تحقيقات وذهب وزير الشعائر الحسينيّ  ،حضاري بين إيران والغرب

 ة فنقلوها إلى إيران.سعة حول املراسم الدينيّ ودراسات وا

 ملجموعة من الحجاج وهم يهتفون  يعرض •
ً
عي الّد  ويهتفون: إّن  ،لبيك يا حسين لبيك يا حسين :البرنامج مقطعا

 ابن الّد 
ّ
 عي ركز بين اثنتين بين السل

ّ
 ة هيهات منّ ة والذل

ّ
 ة هيهات منّ ا الذل

ّ
 ة.ا الذل

 
ّ
 يك يا حسين.يك يا حسين لبّ يك، والشيعة يهتفون لبّ يك اللهم لبّ الحج لبّ في ون قوا عليه: املسلمون يلبّ عل

 هم.الحسين ربّ  ون يا حسين، ألّن فاملسلمون ذهبوا للتوحيد والشيعة يلبّ 

 ألحد الخطباء يذكر فيه رواية عن اإلمام الصادق  •
ً
الم(يعرض البرنامج مقطعا تزور الحسين مضمونها: أ )عليه السَّ

الم(   )عليه السَّ
ّ
الم(ي أزور الحسين بكربالء؟ قال الرجل: نعم إن الم(ة، قال الصادق سنتين مرّ  في كّل  )عليه السَّ : )عليه السَّ

الم(ثتكم بحديث عن فضل زيارة أبي عبد هللا الحسين ها الرجل لو حّد يا أيّ  أحدكم بيت هللا  ملا حّج  )عليه السَّ

 الحرام.

 
ّ
، مون زيارة الحسين على الحّج مين، بل موجود في كتبهم فهم يقّد هذا الكالم ليس فقط عند املعّم  قوا عليه:عل

الم( عن أبي عبد هللا  (463، ص14ج)برواية ينقلها عن وسائل الشيعة  ويستدّل   )عليه السَّ
ّ
هللا يبدأ بالنظر  إّن  :ه قالأن

الم( ما)عليهار قبر الحسين بن علي إلى زّو   إّن  :كيف ذلك؟ فقال :عرفة قبل النظر إلى أهل املوقف، فقالعشية  السَّ

 .أولئك أوالد زنا وليس في هذا أوالد زنا

 لعلي السماوي يذكر فيه أفضلية زيارة الحسين  •
ً
الم(يعرض البرنامج مقطعا  ، وذلك ألّن على الحّج  )عليه السَّ

 
ّ
ا في زيارة الخطر في الحج يسقط أّم  ه لو احتملأصحابه أفضل األصحاب وزيارته أفضل الزيارات، كما أن

الم(الحسين  الم(فكان قطع الكفوف والرؤوس، وقد ذكر جواب اإلمام الهادي  )عليه السَّ عن الزيارة في  )عليه السَّ

الم()حال الخوف، فقال   ما مضمونه: ال تقطع الزيارة لخوف أو موت. عليه السَّ

 حول  •
ً
بسبب النزاع بين الجمهورية  عدم مشاركة إيران في هذا العام في مراسم الحّج يعرض البرنامج تقريرا

في أذهان الشيعة  ال يريدون أن يرسخوا فكرة الحّج  الشيعة في الحّج  اإلسالمية والسعودية، وعلل ذلك بأّن 

 و كربالء.ه نحكما يريدون أن يوجهوا قبلة املسلمين بالتوّج  ،كربالء وزيارة الحسين أفضل من الحّج  وأّن 
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 حول حج يع •
ً
 ه بدون إيران.. تنظيم وأمان1437رض البرنامج تقريرا

ون عند قبر الحسين وإحياء يوم جاء في التقرير: هذا األمان بعد أن ذهب اإليرانيون والشيعة إلى كربالء يحّج 

 عرفة.

 لنوري املالكي في لقاء معه بمدينة كربالء ذكر فيه: بإذن هللا عندما تتطور مدينة  ثّم 
ً
يعرض البرنامج مقطعا

الم(فيها الحسين  كربالء سوف تكون قبلة العالم اإلسالمي ألّن  وسوف تستقبل مدينة كربالء الزوار في  )عليه السَّ

 يوم ألّن  جمعة وكّل  م أو زيارة األربعين، بل كّل جميع املناسبات وليست هذه الجموع فقط في العاشر من محرّ 

 لجأ إليها.كربالء قبلة والقبلة يُ 

ترك الحج  إّن  :البرنامج يدور حول حضور الشيعة في يوم عرفة في كربالء ويقول ضيف البرنامج أحمد رفعت •

 
ّ
فضل الزيارة في عرفة ملا ثتكم عن حّد لو »اإلمام الصادق يقول:  يذكر أّن و  ،ما هو لجمع األموال في كربالءإن

 .«حج منكم أحد

 
ّ
 الحسين ليس مدفون قوا عليه: إّن عل

ً
 أّن  ا

ً
اإلمام علي لم يثبت قبره في النجف،  في كربالء وقد ثبت تاريخيا

 قال: أتحّد  وكذلك الحسين، ثّم 
ّ
 بالية.ى أن يفتحوا القبر ويجدون جث

ً
 ة الحسين، بل سوف يجدون عظاما

 لعب •
ً
د الحميد املهاجر يذكر فيه نحن نأخذ براءة من النار وهذه البراءة هللا ورسوله يعرض البرنامج مقطعا

 
ّ
الم(عها باسم اإلمام الحسين وق ة وعمرة مع رسول ئة حّج ت لزيارة اإلمام الحسين سجل لك مفإذا ذهب )عليه السَّ

 هللا 
ّ
 )صل

ّ
 من الشيعة يلطمون ويقولون: يا لثارات الحسين. . ثّم م(ى هللا عليه وآله وسل

ً
 يعرض البرنامج جموعا

 
ّ
 قوا عليه: يقتلون السنة تحت هذا الشعار.عل

الم(سمعت أبا عبد هللا  :يعرض البرنامج رواية من كتاب كامل الزيارات عن أبي يعفور قال • يقول لرجل  )عليه السَّ

ة، وهو مصفر الحسين بن علي؟ قال: نعم أزوره بين ثالث سنين مرّ يا فالن أتزور قبر أبي عبد هللا »من مواليه: 

 
ّ

  هو لو زرته لكان أفضل لك مّم الوجه: أما وهللا الذي ال إله إال
ّ
ل هذا ا أنت فيه، فقال له: جعلت فداك أك

 قال: نعم وهللا لو أ الفضل؟
ّ
 وما حّج تثحّد ي ن

ً
منكم أحد،  كم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا

  ويحك أما تعلم أّن 
ّ
 قبل أن يتّ هللا ات

ً
 مباركا

ً
 آمنا

ً
 خذ كربالء حرما

ّ
 خذ مك

ً
 آمنا

ً
 .«ة حرما

 لعبد املهدي الكربالئي في صالة الجمعة يذكر فيها مجموعة من الروايات الواردة عن أهل 
ً
ثم يعرض مقطعا

الم( البيت  الم(في فضل وثواب زيارة اإلمام الحسين )عليهم السَّ  .)عليه السَّ

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

اإلمامي من  الطائفية وتأجيج الصراعات، وهي موجهة بشكل أساس ي ضد املذهب

 خالل كيل التهم واالفتراءات.

 

 أسامة خضر :تقديم

 الدكتور سيد الشحات :ضيف الحلقة

 عنوان الحلقة: هل عقيدة أهل البيت على عقيدة النبي وأصحابه؟ 
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أهل البيت لم يخالفوا سنة النبي، بل وكانوا قدوة للسلف وأهل  يقول ضيف الحلقة: قد أثبت التاريخ أّن 

ة يطوفون بقبر الحسين، يعلوقت الحالي يطوفون بالكعبة والشالسنة في ا مة عرج حول أّن السنة، بعد هذه املقّد 

 وذكر رواية من وسائل الشيعة على تقديم زيارة الحسين على الكعبة والطواف.

 

 ملحمد الفالي يذكر فيه أّن 
ً
الم( ما)عليهعيس ى بن مريم  يعرض البرنامج مقطعا الم(عبد عند الحسين  السَّ  .)عليه السَّ

 
ّ
ة مبطنة وبدأ االنحراف من مكانتهم إلى جعلوا اإلمامة بنبوّ هم قوا عليه: وهذا كذب وإصرار ومكابرة وهذا ألنّ عل

 بعد ذلك جعلوهم أفضل من األنبياء. درجة األنبياء، ثّم 

 

 عن الشيعة في باكستان وجاء في
ً
تنطلق الشيعة من شيكاربور إلى كراجي  بداية التقرير: يعرض البرنامج تقريرا

 على األقدام وهي مسافة 
ً
 رافعين شعار  582مشيا

ً
وهم يرتدون السواد، يعطلون عجلة  (حسين يك يالبّ )كيلو مترا

 ساعة في أجزاء ميناء كراجي وهو الشريان االقتصادي للبالد. 48ة الحياة ملّد 

 
ّ
 هي مطالبهم؟ ما قوا عليه: ماذا يريدون هؤالء؟عل

ردو فما الجريمة التي ارتكبتها القناة أهم وكان من ضمنها غلق قناة وصال وقد استجابت الدولة لبعض مطالب

 لترمى في وجهها السهام املسمومة.

 

  البرنامج يعرض •
ً
ن وهو هللا نصر لحسن مقطعا  عن عبارة هو الحسيني العزاء أو الحسيني املجلس بأّن  يبّي 

 إذا ثّم  ،(وجّل  عزَّ ) هللا كتاب من آيات بتالوة وجلستهم واجتماعهم لقاءهم يبدؤون يناملحبّ  الناس من مجموعة

 .ويفسرها آية يذكر حسيني خطيب هناك كان وإذا يحاضر محاضر فيه كان

 أو اآلية هذه مصداق ويقولون  اآليات بعض يفسرون وهم الخطباء لبعض مقاطع يعرضون  الكالم هذا وبعد

الم( م)عليه البيت أهل هم تفسيرها  .السَّ

 يات قناة وصاليات أطلقوا عليها سلسلة تحّد يعرض البرنامج مجموعة من التحّد  •

ى الشيعة اإلمامية االثني عشرية أن يأتوا بنص واحد على أن أهل البيت كانوا التحدي الخامس: نتحّد 

 يضربون ظهورهم بالسالسل ويخرجون في املواكب في عاشوراء.

 

 ملحمد الفالي يذكر فيه َم  البرنامجيعرض  •
ً
الم( م)عليهن أراد تكفير ذنوبه ومصافحة األنبياء مقطعا فعليه بزيارة  السَّ

الم(الحسين   .)عليه السَّ

 
ّ
َنا } قوا عليه بقوله تعالى:عل

َ
ْعَنا َساَدت

َ
ط
َ
ا أ نَّ َنا إ 

وا َربَّ
ُ
ال
َ
 َوق

َ
يال ب 

ا السَّ
َ
ون

ُّ
َضل

َ
أ
َ
ا ف

َ
َبَراءن

ُ
 .67 :األحزاب {َوك

•  
ً
الم() ةمراقد األئّم  ّن جتبى السويج يذكر فيه أمليعرض البرنامج مقطعا  ة وقبر الحسينقطع من الجنّ  عليهم السَّ

الم(  .اة نفسههو الجنّ  )عليه السَّ

 
ّ
ة وهل الجنّ  ،تجعلوا القبور قطعة من الجنة التي ال يصل إليها عقول البشر عليه: كيف تقبلون أْن  اقو عل

  وا؟ ثّم ؤ ما شاعممين يجعلونها أينها لعبة بيد املجعلت جزاء للمؤمنين أم أنّ 
ُ
والي قوله تعالى: ت

ُ
ال
َ
َنا َوق ا َربَّ نَّ ْعَنا إ 

َ
ط
َ
 أ

َنا
َ
ا َساَدت

َ
َبَراءن

ُ
ا َوك

َ
ون

ُّ
َضل

َ
أ
َ
  ف

َ
يال ب 

 .67 حزاب:األ  السَّ



 63  ...................................................................................................................................................................................................................... القنوات الفضائية

 لحافظ حداد يذكر فيه أّن  •
ً
)عليه عن نفسه بزيارة الحسين  اإلنسان يخفف أهوال القبر يعرض البرنامج مقطعا

الم(  .السَّ

 
ّ
 عل

ّ
دون الكذب كم تكذبون وتتعّم قوا عليه: ملاذا ال يخفف أهوال القبر بالحج إلى بيت هللا الحرام؟ أم ألن

  العوام لن يكشفوا أكاذيبكم، ألّن  وتعلمون أّن 
ُ
 هذه األ

ّ
   بالوحي، ثّم مور من علم الغيب التي ال يمكن معرفتها إال

ُ
لي ت

َهاُد َهـُؤالء قوله تعالى: 
ْ
ش
َ
ْم َوَيُقوُل األ ه  ى َرّب 

َ
َك ُيْعَرُضوَن َعل ـئ 

َ
ْول
ُ
 أ
ً
با ذ 

َ
  ك

ّ
ى الل

َ
َرى َعل

َ
ت
ْ
ن  اف

مَّ ُم م 
َ
ل
ْ
ظ
َ
 َوَمْن أ

ْ
ُبوا

َ
ذ
َ
يَن ك ذ 

َّ
ال

 
ُ
ْعَنة

َ
 ل
َ
ال
َ
ْم أ ه  ى َرّب 

َ
يَن َعل امل  

َّ
ى الظ

َ
  َعل

ّ
 .18هود:   الل

 البرنامج  يعرض •
ً
الم( الحسين يذكر فيه أّن لكمال معاش مقطعا  ،هو الحج والصالة والصوم واإليمان )عليه السَّ

 فعليك بزيارة الحسين وإْن أردت أْن تكون متديّ 
ً
 ورعا

ً
الم(نا  .)عليه السَّ

 
ّ
يَن قوا عليه بقوله تعالى: عل  الّد 

نَّ ن َبْعد  إ   م 
َّ
ال َتاَب إ  ك 

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ْوت

ُ
يَن أ ذ 

َّ
 ال

َ
ف

َ
َتل

ْ
ُم َوَما اخ

َ
ْسال   اإل 

َّ
نَد الل  َما َجاَءُهُم ع 

ي
ْ
ُم َبغ

ْ
ل ع 

ْ
 ال

ً
َساب   ا ح 

ْ
يُع ال َ َسر 

َّ
نَّ الل إ 

َ
  ف

َّ
آَيات  الل ُفْر ب 

ْ
 .19 آل عمران: َبْيَنُهْم َوَمن َيك

 لرضوان درويش يذكر البرنامج  يعرض •
ً
الم( نور الحسين ّن أ فيهمقطعا  وروحه مخلوقة من ذات هللا. )عليه السَّ

 
ّ
م : قوا عليه بقوله تعالىعل

ُ
ك
َ
ْرض  َجَعَل ل

َ
َماَوات  َواأل ُر السَّ اط 

َ
ْزَواجف

َ
ْم أ

ُ
ك نُفس 

َ
ْن أ  ّم 

ً
ْزَواج ا

َ
َعام  أ

ْ
ن
َ
َن األ  َوم 

ً
ْم  ا

ُ
ك
ُ
َرؤ

ْ
َيذ

ير يُع الَبص  م 
ْيٌء َوُهَو السَّ

َ
ه  ش  ل 

ْ
ث م 

َ
ْيَس ك

َ
يه  ل  .11 الشورى: ف 

 ملحمد جمعة يذكر فيه أّن  البرنامجيعرض  •
ً
الم(األنبياء  مقطعا الم(جزعوا ملقتل الحسين  )عليهم السَّ وبكوه  )عليه السَّ

 قبل مقتله.

 
ّ
عون يثني على املؤمنين الذين يصبرون على املصائب فكيف يّد قوا عليه: هذا من أكاذيب الغالة، وهللا تعالى عل

  أنبياء هللا تعالى يحزنون على مصائب لم تقع بعد؟ ثّم  أّن 
ُ
ُنوَن لي قوله تعالى: ت  ُيْؤم 

َ
يَن ال ذ 

َّ
َب ال ذ 

َ
ك
ْ
ي ال ر 

َ
َما َيْفت نَّ إ 

ُبوَن  اذ 
َ
ك
ْ
َك ُهُم ال ْولـئ 

ُ
  َوأ

َّ
آَيات  الل  .105 النحل: ب 

  البرنامج يعرض •
ً
الم(الحسين  اإلمام عزاء مجلس ّن أ فيه يذكر جمعة ملحمد مقطعا  .طوبى شجرة تحت عقديُ  )عليه السَّ

 
ّ
َحْمُد  :تعالى هللا قال ما املسلمين ةفجنّ  وبكاء، حزن  مكان وليس وسرور فرح مكان ةالجنّ : قوا عليهعل

ْ
وا ال

ُ
ال
َ
َوق

ور 
ُ
ك
َ
ُفوٌر ش

َ
غ
َ
َنا ل نَّ َربَّ َحَزَن إ 

ْ
ا ال َهَب َعنَّ

ْ
ذ
َ
ي أ ذ 

َّ
  ال

َّ
َنا  لل   َيَمسُّ

َ
َصٌب َوال

َ
يَها ن َنا ف   َيَمسُّ

َ
ه  ال ْضل 

َ
ن ف اَمة  م 

َ
ق
ُ ْ
َنا َداَر امل

َّ
َحل

َ
ي أ ذ 

َّ
ال

وب
ُ
غ
ُ
يَها ل  فيها حزن والقرآن خالف ذلك؟ة الجنّ  . فمن أين أتى الصفويون بأّن 35-34: فاطر ف 

 لهاني الصنابير يذكر فيه أّن  البرنامجيعرض  •
ً
الم( ن زار الحسين َم  مقطعا  ن زار هللا في عرشه.كَم )عليه السَّ

 
ّ
َماَوات   َرّب   ُسْبَحاَن  :تعالى بقوله عليه قواعل ْرض   السَّ

َ ْ
َعْرش   َرّب   َواأل

ْ
ا ال ُفوَن  َعمَّ ْرُهْم  َيص 

َ
ذ
َ
وُضوا ف

ُ
َعُبوا َيخ

ْ
 َوَيل

ى وا َحتَّ
ُ
ق

َ
ي َيْوَمُهُم  ُيال ذ 

َّ
 .83-82: الزخرف ُيوَعُدوَن  ال

 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه أّن  •
ً
الم(عالم امللكوت يركع أمام الحسين  يعرض البرنامج مقطعا  . )عليه السَّ

 
ّ
ْل عليه بقوله تعالى:  قواعل

ُ
ْهَل  َيا ق

َ
َتاب   أ ك 

ْ
  ال

َ
  ال

ْ
وا

ُ
ل
ْ
غ
َ
ي ت ْم  ف 

ُ
ك ين  ْيَر  د 

َ
َحّق   غ

ْ
  ال

َ
  َوال

ْ
ُعوا ب 

َّ
ت
َ
ْهَواء ت

َ
ْوٍم  أ

َ
ْد  ق

َ
  ق

ْ
وا

ُّ
ن َضل  م 

ْبُل 
َ
  ق

ْ
وا

ُّ
َضل

َ
  َوأ

ً
يرا ث 

َ
  ك

ْ
وا

ُّ
يل   َسَواء َعن َوَضل ب 

  .77املائدة:  السَّ

 لعباس الحلفي يذكر فيه أّن  •
ً
الم(دمعة واحدة على الحسين  يعرض البرنامج مقطعا  م. تطفي نار جهنّ  )عليه السَّ

 
ّ
َما عليه بقوله تعالى:قوا عل نَّ ر ي  إ 

َ
َب  َيْفت ذ 

َ
ك
ْ
يَن  ال ذ 

َّ
  ال

َ
ُنوَن  ال آَيات   ُيْؤم     ب 

ّ
َك  الل ْولـئ 

ُ
ُبوَن  ُهُم  َوأ اذ 

َ
ك
ْ
 .105النحل:  ال

الم(يعرض البرنامج ألحد املشايخ يذكر فيه أن من زار الحسين  •  بحقه غفر هللا ما تقدم من ذنبه  )عليه السَّ
ً
عارفا

 وما تأخر.
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ّ
زيارة الحسين تغني عن عبادة هللا تعالى والعمل الصالح  قوا عليه: يريدون أن يضلوا العوام ويوهموهم أّن عل

 
ّ

، ثّم   أن يزور الحسين، ثّم فما على الشيعي بزعمهم إال
ً
  يفعل بعدها ما يشاء وما هذا من دين هللا أبدا

ُ
لي قوله ت

 مّم  ن أضلَّ وَم  تعالى:
ّ
 .50قصص: ال بع هواهن ات

 

 لحيدر الحميداوي يذكر فيه أّن  •
ً
 البحر في سلطنة عمان يتالطم على الحسين في عاشوراء. يعرض البرنامج مقطعا

 
ّ
 عليه بقوله تعالى:  قواعل

ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك نَّ اُعوُه إ 

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
يَن  ف ق  اس 

َ
 .54الزخرف:  ف

 لجاسم الطويرجاوي يذكر فيه أّن  •
ً
ها حزنت على الحسين الدم نبع من لوحة يابسة ألنّ  يعرض البرنامج مقطعا

الم(  .)عليه السَّ

 
ّ
يَن بقوله تعالى:  عليهقوا عل ق  اس 

َ
 ف
ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك نَّ اُعوُه إ 

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .54الزخرف:  ف

 يعرض  •
ً
 ،حدى البوذيات وصدرها سلما من االحتراق ملا ماتتإيد  حمد الفالي يذكر فيه أّن مل البرنامج مقطعا

الم( ها لطمت على الحسينألنّ   .)عليه السَّ

 
ّ
 عليه بقوله تعالى:  اقو عل

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
ْوَمهُ  ف

َ
اُعوهُ  ق

َ
ط
َ
أ
َ
ُهْم  ف نَّ وا إ 

ُ
ان
َ
  ك

ً
ْوما

َ
يَن  ق ق  اس 

َ
 .54 الزخرف: ف

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

 
ّ
  ثّم  عقله، على فالسالم السخافات هذه يصدق نَم : عليه قواعل

ُ
 : تعالى قوله ليت

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
ْوَمهُ  ف

َ
اُعوهُ  ق

َ
ط
َ
أ
َ
 ف

ُهْم  نَّ وا إ 
ُ
ان
َ
  ك

ً
ْوما

َ
يَن  ق ق  اس 

َ
 .54 الزخرف: ف

  البرنامجيعرض  •
ً
الم( النبي يحیى عبد الحميد املهاجر يذكر فيه أّن ل مقطعا  بالبكاء على  )عليه السَّ

ً
كان مشغوال

الم(الحسين   .)عليه السَّ

 
ّ
 بالحسينعل

ً
  ّن أو  قوا عليه: ملاذا يحیى يكون مشغوال

ً
 أالحسين لم يكن مولودا

ً
وملاذا ينشغل يحیى بالحسين وهو ؟ صال

 أناس ال يوحدون هللا ألى إمرسل 
ً
  ثّم  ؟صال

ُ
يَن  لي قوله تعالى:ت ق  اس 

َ
 ف
ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك نَّ اُعوُه إ 

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .54الزخرف:  ف

 لجاسم الطويرجاوي يذكر فيه أّن  •
ً
الم(جبرئيل  يعرض البرنامج مقطعا الم(نزل على نوح  )عليه السَّ بلوح فيه  )عليه السَّ

 نبع منه الدم.يا حسين فلّم 
ً
 ا دق نوح فيه مسمارا

 
ّ
اس  قوا عليه بقوله تعالى: عل ى النَّ

َ
ْضٍل َعل

َ
و ف

ُ
ذ
َ
َ ل

ّ
نَّ الل َياَمة  إ  ق 

ْ
َب َيْوَم ال ذ 

َ
ك
ْ
  ال

ّ
ى الل

َ
ُروَن َعل

َ
يَن َيْفت ذ 

َّ
نُّ ال

َ
َوَما ظ

ُروَن 
ُ
ك

ْ
 َيش

َ
َرُهْم ال

َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ ـك 

َ
 .60يونس:  َول

 

 لجواد اإل 
ً
 عالج جفاف الدموع هو أكل الحمص  براهيمي يذكر فيه أّن يعرض البرنامج مقطعا

ً
في ذلك  مستدال

الم(عن اإلمام السجاد رواية ب  .)عليه السَّ

 
ّ
ُعُروَن   قوا عليه بقوله تعالى:عل

ْ
نُفَسُهم َوَما َيش

َ
 أ
َّ
ال َدُعوَن إ 

ْ
يَن آَمُنوا َوَما َيخ ذ 

َّ
َ َوال

ّ
ُعوَن الل اد 

َ
 .9 البقرة: ُيخ

 

  البرنامج يعرض •
ً
الم(البكاء على الحسين  لعماد الناصري يذكر فيه أّن  مقطعا   )عليه السَّ

ّ
 الذنوب العظام. يحط

 
ّ
 قوا عليه: وملاذا ذكر هللا عل

ّ
 من خشية هللا ولم يذكر أحد ائينالبك

ً
َما قال تعالى:  ؟ن يبكي على الحسينمّم  ا نَّ إ 

ُبوَن  اذ 
َ
ك
ْ
َك ُهُم ال ئ 

َ
ول
ُ
  َوأ

َّ
آيات  الل ُنوَن ب  يَن ال ُيْؤم  ذ 

َّ
َب ال ذ 

َ
ك
ْ
ر ي ال

َ
 .105النحل:  َيْفت
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 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه رواية عن مسمع عن اإلمام الصادق  يعرض •
ً
الم(البرنامج مقطعا  )عليه السَّ

 ،ة؟ قال: سيدي ال أستطيعة أو في الجمعة مرّ مضمونها: يا مسمع هل تزور قبر جدي الحسين في األسبوع مرّ 

-ة؟ قال: سيدي أنا رجل معروف وهؤالء قال: أتزوره في السنة مرّ  ة؟ قال: ال أستطيع،قال: أتزوره في الشهر مرّ 

  -يعني أتباع عبد امللك بن مروان
ّ
الم(قال الصادق  ي أزور كربالء ينكلون بي،إذا عرفوا أن يا مسمع : )عليه السَّ

أتذكر ما أصاب الحسين؟ قلت: إي وهللا أذكره وأبكي وأمتنع عن الطعام، فقال الصادق: رحم هللا عبرتك يا 

 .مسمع
 
ّ
لقوا عليه بقوله تعالى: عل

ُ
ن ق

َّ
ُم  ل

ُ
َعك

َ
َراُر  َينف ف 

ْ
ن ال م إ 

ُ
َرْرت

َ
َن  ف ْوت   ّم 

َ ْ
و   امل

َ
ْتل   أ

َ
ق
ْ
  ال

ً
ذا   َوإ 
َّ

ُعوَن  ال َمتَّ
ُ
  ت

َّ
ال   إ 

ً
يال ل 

َ
ْل  * ق

ُ
ا َمن ق

َ
 ذ

ي ذ 
َّ
م ال

ُ
ُمك َن  َيْعص     ّم 

َّ
ْن  الل َرادَ  إ 

َ
ْم  أ

ُ
ك   ب 

ً
ْو  ُسوءا
َ
َرادَ  أ

َ
ْم  أ

ُ
ك   ب 

ً
  َرْحَمة

َ
ُدوَن  َوال ُهم َيج 

َ
ن ل    ُدون   ّم 

َّ
  الل

ً
ّيا   َول 

َ
  َوال

ً
يرا ص 

َ
 .17-16األحزاب:  ن

•  
ّ
 لعماد الناصري يذكر فيه أن

ً
 من الشعر على الحسين ه َم يعرض البرنامج مقطعا

ً
الم(ن أنشد بيتا  ة.فله الجنّ  )عليه السَّ

 
ّ
 ها هللا ة التي أعدَّ الجنّ  ها الشيعي أّن قوا عليه: هل يقبل عقلك أيّ عل

ً
 في الدنيا  ملن آمن به وعمل عمال

ً
صالحا

 على خلق من خلق هللا؟!
ً
 تكون جائزة سهلة ملن أنشد شعرا

  ثّم 
ُ
نَّ  لي قوله تعالى:ت ير  َوإ  ث 

َ
 ك

ً
م ا ه  ْهَوائ 

َ
أ وَن ب 

ُّ
ل ُيض 

َّ
ْير   ل

َ
غ ٍم  ب 

ْ
ل نَّ  ع  َك  إ  ُم  ُهَو  َربَّ

َ
ْعل

َ
ين أ ْعَتد 

ُ ْ
امل  .119األنعام: ب 

 

 لعبد هللا الدجيلي يذكر فيه أّن 
ً
الم( ن يبكي على الحسين جزاء َم  يعرض البرنامج مقطعا  النبي  أّن )عليه السَّ

ّ
ى هللا )صل

 
ّ
الم( ا)عليه ة وفاطمةالجنّ  هيدخلم( عليه وآله وسل الم( تشفع له وعلي  السَّ  من الحوض.ه يسقي)عليه السَّ

 
ّ
  الحسين يستحق كّل قوا عليه: لو كان البكاء على عل

ُ
َم ف ،رك  هذا لذ نفرد به ايذكره هللا في القرآن، وملا  لْم  ل 

 
ّ
  ثّم  !؟ابون على آل البيتالكذ

ُ
 لي قوله تعالى: ت

ً
ينا ب 

 مُّ
ً
ما

ْ
ث ه  إ  ى ب 

َ
ف
َ
َب َوك ذ 

َ
ى هللا  الك

َ
ُروَن َعل

َ
 َيْفت

َ
يف

َ
ْر ك

ُ
 .50النساء:  انظ

 لجعفر اإلبراهيمي يذكر فيه أّن يعرض 
ً
الم(تراب زوار الحسين  البرنامج مقطعا في )طريق الحسين(  )عليه السَّ

 يشفي األمراض.

 
ّ
 عل

ّ
يحصل  ما يخادعون العوام حتى يتهافتون بالنذور واألموال على املراقد، ثّم قوا عليه: هؤالء املعممون إن

 عندما يمرضون يذهبون عليها املع
ّ

يَن آَمُنوا َوَما قال تعالى:  ،املستشفياتلى إممون وإال ذ 
َّ
َ َوال

ّ
ُعوَن الل اد 

َ
ُيخ

 
َّ
ال َدُعوَن إ 

ْ
ُعُروَن َيخ

ْ
نُفَسُهم َوَما َيش

َ
 .9 البقرة:  أ

 يعرض البرنامج مقطع •
ً
ة العذاب رفع عن مقبرة شيعيّ  ّن أحد الخطباء ذكر أ يذكر فيه أّن حافظ الحداد ل ا

الم( مام الحسينزيارة اإل نتيجة   حد املوتى فيها.أل  )عليه السَّ

 لحافظ الحداد يذكر فيه  البرنامجيعرض  •
ً
الم(زائر الحسين  ّن أمقطعا م من ذنبه وما يغفر له ما تقّد  )عليه السَّ

 
ّ
  ،رتأخ

ً
 وينال الشفاعة في الدنيا واآلخرة. ،وتقبل شفاعته لسبعين مذنبا

 
ّ
 بأي املعممون عوام الشيعة : هكذا يربّ قوا عليهعل

ّ
)عليه   زيارة الحسينن يفعلوا ما يشاؤون وليس عليهم إال

الم(   السَّ
ُ
لي قوله تعالى: ، ثّم غفر ذنوبهمحتى ت

ُ
ْير   ت

َ
غ وَنُهم ب 

ُّ
ل يَن ُيض  ذ 

َّ
ْوَزار  ال

َ
ْن أ َياَمة  َوم  ق 

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة
َ
ل ام 

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل َيْحم  ل 

 َساء َم 
َ
ال
َ
ٍم أ

ْ
ل ُروع   .25 النحل: نا َيز 
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 ملقداد املبرقع يذكر فيه أّن  يعرض •
ً
السباع واألسود والحيوانات الضارية تجمعت عند قبر  البرنامج مقطعا

الم(الحسين   وتمسحت بجسده. )عليه السَّ

 
ّ
 قوا عليه بقوله تعالى: عل

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
اُعوهُ  ف

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
ُهْم  ق نَّ وا إ 

ُ
ان
َ
ْوم ك

َ
 ق

ً
يَن  ا ق  اس 

َ
 .54الزخرف:  ف

 لسالم العسكري يذكر فيه أّن  يعرض •
ً
الم(الحسين زائر  البرنامج مقطعا  يغفر له. )عليه السَّ

 
ّ
قوا عليه: تركوا جميع العبادات املذكورة في القرآن الكريم والتي أمر هللا املسلمين بها واستبدلوها بزيارة عل

الم(الحسين  لي قوله تعالى: ثّم  في نفوس العوام،كي يبقوا على األحقاد الطائفية  )عليه السَّ
ُ
   ت

ً
ة
َ
ل ام 

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل َيْحم  ل 

ُرون   َساء َما َيز 
َ
ال
َ
ٍم أ

ْ
ل ْير  ع 

َ
غ وَنُهم ب 

ُّ
ل يَن ُيض  ذ 

َّ
ْوَزار  ال

َ
ْن أ َياَمة  َوم  ق 

ْ
 .25: النحل َيْوَم ال

 لعباس الكربالئي يوص ي فيه الشيعة بزيارة اإلمام الحسين  يعرض •
ً
الم(البرنامج مقطعا نيابة عن  )عليه السَّ

 عزرائيل حتى يرفق بهم عند قبض الروح.

 
ّ
العاملين ستكون كما قال  هذا واعتقدت بعقائد الصفويين التي ال عالقة لها بدين رّب  قوا عليه: إن فعلَت وعل

 هللا تعالى فيه: 
َ
ْيف

َ
ك
َ
ا ف

َ
ذ ْتُهْم  إ 

َّ
َوف

َ
  ت

ُ
ة
َ
ك ئ 

َ
ال
َ ْ
ْدَباَرُهْم  ُوُجوَهُهْم  َيْضر ُبوَن  امل

َ
َك  َوأ ل 

َ
ُهُم  * ذ نَّ

َ
أ َبُعوا ب    َما اتَّ

َ
ط

َ
ْسخ

َ
َ  أ

َّ
ر ُهوا الل

َ
 َوك

هُ 
َ
  ر ْضَوان

َ
ْحَبط

َ
أ
َ
ُهْم  ف

َ
ْعَمال

َ
 .28-27 محمد: أ

 ي •
ً
الم(اإلمام الحسين  ّن أيذكر فيه رياض الباوي ل عرض البرنامج مقطعا ن ألحد العلماء في املنام أّن  )عليه السَّ  بيَّ

الم(بكاء الشيعة يداوي جراح أهل البيت   .)عليهم السَّ

 
ّ
َما  عليه بقوله تعالى:قوا عل نَّ ر ي  إ 

َ
َب  َيْفت ذ 

َ
ك
ْ
يَن  ال ذ 

َّ
  ال

َ
ُنوَن  ال آَيات   ُيْؤم     ب 

ّ
َك  الل ْولـئ 

ُ
ُبوَن  ُهُم  َوأ اذ 

َ
ك
ْ
 .105النحل:  ال

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

ً
 . مسلما

 
ّ
  يصير النصراني اإلسالم دين في: عليه قواعل

ً
ْل َيا}: تعالى قال بالنبي، كما وآمن هللا دوح إذا مسلما

ُ
ْهَل  ق

َ
أ

َمٍة 
َ
ل
َ
ى ك

َ
ل  إ 

ْ
ْوا

َ
َعال

َ
َتاب  ت ك 

ْ
 اال

َّ
ال ْعُبَد إ 

َ
 ن
َّ
ال
َ
ْم أ

ُ
َنا َوَبْيَنك

َ
ْيئَسَواء َبْين

َ
ه  ش ر َك ب 

ْ
ش

ُ
 ن
َ
َ َوال

ّ
 لل

ً
 َيتَّ  ا

َ
ْرَبابَوال

َ
 أ
ً
 َبْعُضَنا َبْعضا

َ
ذ  خ 

ً
ن ُدون   ا ّم 

ُمون  ا ُمْسل  نَّ
َ
أ  ب 

ْ
َهُدوا

ْ
 اش

ْ
وا

ُ
ُقول

َ
 ف
ْ
ْوا

َّ
َول

َ
ن ت إ 

َ
  ف

ّ
 .64 آل عمران: {الل

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

 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه البرنامجيعرض  •
ً
 فهذا هو التوحيد. ،حسين يا :إذا قلت أنه مقطعا

 
ّ
 قوا عليهعل

ّ
 فما هو الشرك؟: إذا كان دعاء غير هللا تعالى فيما ال يقدر عليه إال

ً
لي قوله تعالى ثّم   هللا توحيدا

ُ
 :ت

 
ُ
ت
َ
ْل أ

ُ
  ق

ّ
نَد الل ا ع 

َ
ن
ُ
َعاؤ

َ
ف

ُ
وَن َهـُؤالء ش

ُ
ُعُهْم َوَيُقول

َ
 َينف

َ
ُهْم َوال  َيُضرُّ

َ
  َما ال

ّ
ن ُدون  الل ي َوَيْعُبُدوَن م  ُم ف 

َ
 َيْعل

َ
َما ال  ب 

َ ُئوَن اللّ َنّب 

ر  
ْ
ا ُيش ى َعمَّ

َ
َعال

َ
ُه َوت

َ
ْرض  ُسْبَحان

َ
ي األ  ف 

َ
َماَوات  َوال ون السَّ

ُ
 .18 يونس: ك

 ملرتض ى القزويني يحث الناس فيه على أن يلزموا قبر الحسين  •
ً
الم(يعرض البرنامج مقطعا وأن يدعوه  )عليه السَّ

 ويستغيثوا به.

 
ّ
َياَمة  قوا عليه بقوله تعالى: عل ق 

ْ
ى َيوم  ال

َ
ل ُه إ 

َ
يُب ل  َيْسَتج 

َّ
  َمن ال

َّ
ن ُدون  الل ن َيْدُعو م  مَّ َضلُّ م 

َ
َوُهْم َعن  َوَمْن أ

ون 
ُ
ل اف 

َ
ْم غ ه   .5 األحقاف: ُدَعائ 

 لهشام البطاط يذكر فيه أّن  البرنامجيعرض  •
ً
الم(ن زار الحسين َم  مقطعا  ن زار هللا في عرشه.كَم  )عليه السَّ
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ّ
  اإلسالم بتعظيم القبور وشّد  قوا عليه: لم يأت  عل

ّ
م اإلسالم ذلك، وذكر أن ن فعل اليهود ه َم الرحال لها بل حرَّ

 والنصارى ولعنهم وذمهم على هذا الفعل، وهذا ثابت عند الشيعة والسنّ 
ّ
خذوا ال تتّ »ه قال: ة، فعن أبي عبد هللا أن

 فإّن 
ً
  قبري قبلة وال مسجدا

ّ
، وسائل الشيعة 128:1ن ال يحضره الفقيه َم ) «خذوا قبور أنبيائهم مساجدهللا لعن اليهود حيث ات

887:2) 
ّ
وسائل الشيعة )، هدم القبور وكسر الصور  فيقال أمير املؤمنين: بعثني رسول هللا »ه قال: ، وعن أبي عبد هللا أن

 فكيف يشبه املعمم زيارة قبر الحسين بزيارة هللا في عرشه؟ ،(870:2

 البرنامج  يعرض •
ً
الم(ن الحسين ألعبد الحميد املهاجر يذكر فيه مقطعا  هو اسم هللا األعظم. )عليه السَّ

 
ّ
 : بقوله تعالىقوا عليه عل

ْ
وا

ُ
ان
َ
ه  َسُيْجَزْوَن َما ك ْسَمآئ 

َ
ي أ ُدوَن ف  ح 

ْ
يَن ُيل ذ 

َّ
 ال

ْ
ُروا

َ
َها َوذ اْدُعوُه ب 

َ
ُحْسَنى ف

ْ
ْسَماء ال

َ
  األ

ّ
َولل 

ون 
ُ
 .180األعراف: َيْعَمل

  البرنامج يعرض •
ً
الم(الحسين  فاستودعوني هللا أستودعكم: يقول  وهو السماوي  لعلي مقطعا  .)عليه السَّ

 
ّ
ير قوا عليه بقوله تعالى:عل م 

ْ
ط ن ق  وَن م 

ُ
ك ه  َما َيْمل  ن ُدون  ْدُعوَن م 

َ
يَن ت ذ 

َّ
ْم  َوال

ُ
 َيْسَمُعوا ُدَعاءك

َ
ْدُعوُهْم ال

َ
ن ت إ 

ير ب 
َ
ُل خ

ْ
ث ُئَك م   ُيَنّب 

َ
ْم َوال

ُ
ك ْرك  ش  ُفُروَن ب 

ْ
َياَمة  َيك ق 

ْ
ْم َوَيْوَم ال

ُ
ك
َ
ُعوا َما اْسَتَجاُبوا ل ْو َسم 

َ
 .14-13: فاطر َول

  يعرض •
ً
 ل البرنامج مقطعا

ّ
 جواد اإلبراهيمي يذكر فيه بأن

ُ
الم( لقنا ألجل الحسيننا خ  .)عليه السَّ

 
ّ
 عل

ّ
  ه خلقنا ألجل عبادته وتوحيده، ثّم قوا عليه: يخبرنا خالقنا سبحانه وتعالى بأن

ُ
ْقُت  لي قوله تعالى:ت

َ
ل
َ
َوَما خ

َيْعُبُدون    ل 
َّ

ال َس إ 
ْ
ن  
ْ

نَّ َواأل ج 
ْ
 أويخبرنا الصفويون ، 56 الذريات: ال

ّ
 ن

ُ
فسل نفسك هذا دين  ،لقنا ألجل الحسيننا خ

 هلية؟االقرآن أم دين الج

 لعلي السماوي يذكر فيه أّن  البرنامج يعرض •
ً
 من مقام نبي الذين يحضرون في الحسينيّ  مقطعا

ً
ات أعلى مقاما

الم()عليه هللا سليمان   .السَّ

 
ّ
اَن َعُدوّ قوا عليه بقوله تعالى: عل

َ
 َمن ك

ً
ر ين ا اف 

َ
ك
ْ
ل  
ّ
َ َعُدو  ل

ّ
نَّ الل إ 

َ
اَل ف

َ
يك ْبر يَل َوم  ه  َوج  ه  َوُرُسل  ت 

َ
ك   َوَمآلئ 

ّ
 
ّ

 .98 البقرة: لل

 لعلي السماوي يذكر فيه أّن  يعرض •
ً
الم(تربة الحسين  البرنامج مقطعا قدميه عند  تمثل العرش، ألّن  )عليه السَّ

 العرش.

 
ّ
َماَوات   َرّب   ُسْبَحاَن  :قوا عليه بقوله تعالىعل ْرض   السَّ

َ ْ
َعْرش   َرّب   َواأل

ْ
ا ال ُفوَن * َعمَّ ْرُهْم  َيص 

َ
ذ
َ
وُضوا ف

ُ
َعُبوا َيخ

ْ
 َوَيل

ى وا َحتَّ
ُ
ق

َ
ي َيْوَمُهُم  ُيال ذ 

َّ
 .83-82الزخرف:  ُيوَعُدوَن  ال

 لجاسم الطويرجاوي أّن  •
ً
الم(دمعة على الحسين  يعرض البرنامج مقطعا  تنفع حتى َم  )عليه السَّ

ّ
 ة.ن كان على غير املل

 
ّ
ْمَناقوا عليه: هللا تعالى يقول على الكفار: عل د 

َ
ى َوق

َ
ل وا َما إ 

ُ
ل ْن  َعم  َناهُ  َعَمٍل  م 

ْ
َجَعل

َ
  َهَباءً  ف

ً
ورا

ُ
نث  .23الفرقان:  مَّ

 للصبر الذي أمر هللا به.
ً
 للحزان ومنافيا

ً
 فما بال إن كان العمل معصية وتجديدا

ً
 وهذا إن كان العمل صحيحا

 لباقر الصبيحاوي يذكر فيه أّن  •
ً
الم(ن بكى أو تباكى على الحسين َم  يعرض البرنامج مقطعا  ة.يدخل الجنّ  )عليه السَّ

 
ّ
 قوا عليه: الجنّ عل

ُ
  البكاء، ثّم بد التباكي والتظاهر بمجرّ نال بالعمل الصالح وليس ة ت

ُ
ْيَس لي قوله تعالى: ت

َّ
 ل

ْم 
ُ
ك ّي  َمان 

َ
أ ّي   َوال ب  َمان 

َ
ْهل   أ

َ
َتاب   أ ك 

ْ
  َيْعَمْل  َمن ال

ً
ه   ُيْجَز  ُسوءا   ب 

َ
ْد  َوال هُ  َيج 

َ
ن ل    ُدون   م 

ّ
  الل

ً
ّيا   َول 

َ
  َوال

ً
يرا ص 

َ
 .123النساء:  ن
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 ألحمد بدر الدين يذكر فيه أّن 
ً
)عليهم هللا تعالى نعى الحسين لزكريا وموس ى وعيس ى  يعرض البرنامج مقطعا

الم(  .السَّ

 
ّ
 قوا عليه بقوله تعالى: عل

ً
ينا ب 

 مُّ
ً
ما

ْ
ث ه  إ  ى ب 

َ
ف
َ
َب َوك ذ 

َ
  الك

ّ
ى الل

َ
ُروَن َعل

َ
 َيْفت

َ
يف

َ
ْر ك

ُ
 .50 النساء: انظ

 لحافظ الحداد يذكر فيه أّن 
ً
الم(زوار الحسين  يعرض البرنامج مقطعا ة قبل الناس يدخلون الجنّ  )عليه السَّ

.
ً
 بأربعين عاما

 
ّ
يَن : قوا عليه بقوله تعالىعل ذ 

َّ
ْوَزار  ال

َ
ْن أ َياَمة  َوم  ق 

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة
َ
ل ام 

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل َيْحم   َساء َما ل 

َ
ال
َ
ٍم أ

ْ
ل ْير  ع 

َ
غ وَنُهم ب 

ُّ
ل ُيض 

ُرون   .25: النحل َيز 

ة، ن تباكى فله الجنّ ة وَم ن بكى فله الجنّ َم  يعرض البرنامج مقطعين أحدهما لباقر الصبيحاوي يذكر فيه أّن 

الم()عليه بكاء على الحسين  ليس كّل  والثاني لسعد املدرس يذكر فيه أّن  ة، نعم الدمعة لها ثواب، ُيدخل الجنّ  السَّ

نَّ ة حسب ضوابط والقرآن يقول: ولكن البكاء ُيدخل الجنّ  يَن  إ  ذ 
َّ
  ال

ْ
  آَمُنوا

ْ
وا

ُ
ل َحات   َوَعم  ال    الصَّ

ْ
اُموا

َ
ق
َ
  َوأ

َ
ة
َ
ال   الصَّ

ْ
ُوا

َ
 َوآت

 
َ
اة

َ
ك ُهْم  الزَّ

َ
ْجُرُهْم  ل

َ
نَد  أ ْم  ع  ه    َرّب 

َ
  َوال

ٌ
ْوف

َ
ْم  خ ْيه 

َ
  َعل

َ
وَن  ُهْم  َوال

ُ
الم(ن يبكي على الحسين ، وَم 277البقرة:  َيْحَزن ولكن  )عليه السَّ

الم(ة وال ينظر إليه الحسين ال يصلي ال يدخل الجنّ    ، ألّن )عليه السَّ
ُ
 الصالة إذا ق

ُ
 ل ما سواها.ب  بلت ق

 
ّ
 قوا عليهما: فهل كالهما راكب لسفينة أهل البيت؟عل

 
ً
 البيت أهللى إسعد املدرس وهو يستنكر نسبة املش ي على الجمر والزجاج والنباح ل يعرض البرنامج مقطعا

الم(  الشعائر الحسينيّ  إّن ويقول:  )عليهم السَّ
ً
 وزورا

ً
 .ةهذه الشعائر املسماة كذبا

 
ّ
  َما ال  قوا عليه بقوله تعالى:عل

َّ
ْن ُدون  الل ْدُعو م 

َ
ن
َ
ْل أ

ُ
ُ ق

َّ
ا الل

َ
 َهَدان

ْ
ذ َنا َبْعَد إ  اب 

َ
ْعق

َ
ى أ

َ
َردُّ َعل

ُ
ا َون

َ
ن ُعَنا َوال َيُضرُّ

َ
َيْنف

نَّ ُه  ْل إ 
ُ
َنا ق ت 

ْ
ُهَدى ائ

ْ
ى ال

َ
ل ُه إ 

َ
ْصَحاٌب َيْدُعون

َ
ُه أ

َ
ْرض  َحْيَراَن ل

َ ْ
ي األ يُن ف  َياط 

َّ
ُه الش

ْ
ي اْسَتْهَوت ذ 

َّ
ال
َ
اك

َ
ْرن م 

ُ
ُهَدى َوأ

ْ
  ُهَو ال

َّ
 َدى الل

ْس 
ُ
ن يَ ل  م 

َ
َعال

ْ
َرّب  ال َم ل   .71 األنعام:ل 



 

 

 

 





 

 للرقــي والنضــوج لتــأمين تكاملــه، فاحتــاج اإلنســان إلــى تالقــح أفكــاره مــع اآلخــرين ا كــان الــذهن اإلنســاني توَّ مَّ ـلــ
ً
اقــا

لــذا احتــيج إلــى عقــد لقــاءات أهــل العلــم واملعرفــة لتبــادل األفكــار  ،يمكــن لــه أن يعطــيليقــف علــى مــا يصــبو إليــه ومــا 

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

  ومـــن هـــذا املنطلـــق تبلـــورت فكـــرة عقـــد النـــدوات
ّ
بـــة تقـــّد ســـاع و واملـــؤتمرات العلميـــة وأخـــذت باالت م التطـــور مواك 

 ف إلى علوم جديدة.العلم وحاجة الناس للتعرّ 

ة لنــدوات واملــؤتمرات العلميــة الخاصــة بالقضــية الحســينيّ قســم الرصــد واإلحصــاء علــى عاتقــه رصــد ا وقــد أخــذ

 والتي تعقد في أروقة العلم واملعرفة.

 

 العالمي التبليغي املؤتمر األكبر علي عشاق الشهداء دسيّ  هيئة أقامت

 من وعدد ةالحسينيّ  واملواكب الهيئات مسؤولي بحضور  ةالحسينيّ  للشعائر

 كربالء في العلمية الشهداء دسيّ  حوزة قاعة على العلماء والسادة الشيوخ

  بهدف سة،املقّد 
ّ
 ميقّد   نَم  كّل  ليشمل نطاق أوسع على ةالحسينيّ  الروح بث

 .السالم( )عليهالحسين  إلماما لزائري  الخدمة

 مؤتمر  تقامأ الهيئة إّن  :(ويفز شيعة)لـ  تصريح في الشهداء سيد هيئة عضو الكريم عبد ميمون  وقال
ً
  ا

ً
 تبليغيا

 والكتب الثابتة الروايات طريق عن ةالدينيّ  بالشعائر الناس ةعاّم  تعريف بهدف هيئة من عشرين أكثر حضره

  تسيير من تمكنهم ةدينيّ  معرفة لديهم لتكون  ةالدينيّ 
ُ
 .صحيح إسالمي ديني منهج وفق مورهمأ

  يستضيف املؤتمر أن الحاضرين أحد الكربالئي عباس الشيخ وبّين
ً
 للنقاش الدين ورجال األساتذة من عددا

الم(  )عليه الحسين اإلمام خدام تكريم تّم  وكذلك ة،الحسينيّ  الشعائر حول    أمضوا الذيالسَّ
ً
 أعمارهم من شوطا

 املباركة. الخدمة بهذه

  مدرسة أقامت
ّ

 تحت نواملبلغي للخطباء عشر السادس املؤتمر سةاملقّد  كربالء في الحلي الفهد ابن مةالعال

 .املؤمنين من وجمع إسالميين وباحثين دين رجال بحضور  وتحديث، أصالة الحسيني شعار: املنبر

 في وتحديث تجديد إلى نحتاج نحن :(ويفز شيعة)لـ  تصريح في املؤتمر أعضاء أحد معاش مصطفى الشيخ وقال

الم( )عليهم البيت أهل كالم توصيل في مشكلة نواجه نحن واليوم الحسيني، الخطاب  املجتمع، إلى ورواياتهم السَّ

 التقنيات من وغيرها الفضائية والقنوات االجتماعي التواصل كوسائل الحديثة التقنيات مع نتعامل أن فيجب

  املجتمع ومخاطبة معها التماش ي يجب التي
ُ
 .حديث سلوببأ

 ابن مدرسة دعت الحرام ممحرّ  شهر اقتراب مع الحسيني: املنبر خطباء أحد الخفاجي الهادي عبد الشيخ وقال

  الفهد
ّ
 املنبر لخطباء ىيتسنّ  حتى مراجعنا، توجيهات بعض إلى لالستماع الحسيني املنبر خطباء املباركة يالحل

 .وتعالى سبحانه هللا ترض ي وسليمة صحيحة بصورة الحسيني الخطاب إيصال الحسيني
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1- 

 للعتبة ةالعاّم  األمانة أقامتها التي الثقافية الندوة عنوان هو هذا

 واملؤتمرات املهرجانات شعبة ةالعاّم  النشاطات قسم سةاملقّد  ةالحسينيّ 

 التي الندوة وشهدت الكوت، مدينة في واملروة الصفا جامع إدارة مع بالتعاون 

 حضور  28/9/2016 املصادف الثالثاء يوم مساء الجامع قاعة على أقيمت

 .الشباب من ومجموعة الكوت مدينة ووجهاء وشيوخ سةاملقّد  ةالحسينيّ  العتبة من وفد

 محمد للحاج التحضيرية اللجنة كلمة ثّم  ومن براق، الدولي للقارئ  الحكيم الذكر من بآيات البداية وكانت

 العتبة مبلغ التميمي ضياء الشيخ ألقاها سةاملقّد  ةالحسينيّ  للعتبة العامة األمانة كلمة بعدها ومن كاظم

 الندوة نتوتضّم  (،عراق أبو) للشاعر بقصيدة منه نصيب للشعر وكان واسط، محافظة في سةاملقّد  ةالحسينيّ 

 )عليه الحسين اإلمام نصرة دوافع حول  عباس باسم الدكتور  للباحث علمية منها: أطروحة الفعاليات من مجموعة

الم(  حصائياتإ عرض خالل من بالنفس، الثقة وبناء واألسرة اإلنسان بناء في ودورها املجتمع على وانعكاسها السَّ

  واستبيانات
ُ
 . املواطنين من مجموعة على قيمتأ

  من الكثير بحثه في سةاملقّد  ةالحسينيّ  للعتبة الديني املمثل الحسيني براهيمإ السيد بّين جانبه ومن
ُ
 مور األ

الم( )عليه الحسين اإلمام دور  هاأهّم  ومن  ةدمجّس  السنين آلالف بثورته تجدد الذي اإلسالمي الدين إحياء في السَّ

 نقاذوإ للحّق  خالصواإل  تعالى باهلل باإليمان للنهوض بالطاقة اإلنسانية تمّد  التي اإلنسانية الطاقات جميع

 .واالستبداد والجور  الظلم من نساناإل

 و 
ّ
  على التركيز خالل من الشباب توعية على الحسيني دأك

ُ
 والحفاظ ةوالنبوّ  كالتوحيد اإلسالمية العقيدة صول أ

 وااللتزام ةالحسينيّ  املجالس إقامة على الحفاظ إلى إضافة ةالحسينيّ  الشعائر في وخاصة اإلسالمية األخالق على

 .اإلسالمي الدين بمبادئ

 والجدير الندوات هذه إنجاح في واملساهمين املشاركين على التقديرية الشهادات تقديم مع الختام مسك وكان

  التي الثانية الندوة هذه أّن  بالذكر
ُ
 ضل في االنتظار ثقافة ندوة حققته الذي النجاح بعد الجامع هذا في قامت

 .الكفائي الجهاد

2- 

  منهاج عاشوراء شعار: تحت
ُ
 املنكر، عن والنهي باملعروف للمر ةّم األ

 سةاملقّد  ةالحسينيّ  للعتبة التابعة الديني والتعليم التبليغ شعبة أقامت

 على الحرام ممحرّ  شهر حلول  بمناسبة الخامس السنوي  التبليغي مؤتمرها

  بحضور  الشريف الحسيني الصحن في األنبياء خاتم قاعة
ّ
 الشرعي ياملتول

الم( )عليه الحسين اإلمام لحرم  من وجمع الكربالئي املهدي عبد الشيخ السَّ

 .واملبلغات واملبلغين العلماء

 وصايا نقل هو املؤتمر من الغاية الرسمي: إّن  للموقع اإلبراهيمي فاهم الشيخ الديني التبليغ مسؤول وقال

الم( )عليهم البيت أهل فكر نقل بضرورة واملبلغات املبلغين األخوة إلى العليا الدينية املرجعية توجيهات  إلى السَّ

 .املجتمع



 73  ..................................................................................................................................................................................................................... الندوات واملؤتمرات

 

  واملبلغات املبلغين توصية هو املؤتمر محاور  أهم أّن  اإلبراهيمي: وأضاف
ّ
 عوالتبرّ  الجهاد على الناس بحث

 التي املليونية الحشود استقبال ةبكيفيّ  املواكب أصحاب توجيه وكذلك الشهداء، عوائل ورعاية الشعبي للحشد

 .معها التعامل ةوكيفيّ  كربالء إلى ستزحف

 ممحرّ  شهر في التبليغ بخصوص العظام املراجع مكاتب مع التنسيق ستشهد املقبلة األيام أّن  إلى وأشار

 ةالحسينيّ  للعتبة العامة للمانة تابعين ومبلغة مبلغ 500 بنحو املؤتمر في الحاضرين اإلبراهيمي روقّد ، الحرام

 .سةاملقّد 

 دور  القتال ساحات في الديني املبلغ لوجود إّن  املالكي: سالم الشيخ الشعبي الحشد في املبلغ قال جهته من
ً
 ا

 أساسي
ً
 .املعارك كّل  في ملسناه ما وهذا املقاتلين، األخوة لدى واملعنويات الجهاد روح تقوية في ا

 أ نتضّم  املؤتمر أّن  إلى شاريُ 
ً
 ةالحسينيّ  للعتبة العامة للمانة وكلمة اإليرواني، باقر محمد للشيخ كلمة يضا

 وناظم صبيح سمير للشاعرين شعرية وقصائد الحيدري، رائد الشيخ الدينية الشؤون قسم رئيس ألقاها سةاملقّد 

 .الحاش ي

3- 

 م2016 أيلول 24لـ  املوافق هـ1437 الحجة ذي22 السبت يوم انطلقت

الم عليه)الحسين  اإلمام مؤتمر أعمال  واملواكب للشعائر السادس( السَّ

قيمه الذي ةالحسينيّ 
ُ
 تحت ةوالعباسيّ  ةالحسينيّ  ستاناملقّد  العتبتان ت

رتها فخر مالحم ةالحسينيّ  الخدمة: شعار
ّ
 مع بالتعاون  الوالء، سواعُد  سط

قيم الذي املؤتمر هذا ويأتي واسط محافظة ممثلية
ُ
 ة يوميناملذكورة وملّد  املحافظة في ةالعاّم  اإلدارة قاعة على أ

 .الحرام ممحرّ  شهر باستقبال الخاصة االستعدادات ضمن والجنوب الوسط محافظات ممثليات بحضور 

 محافظي لىإ باإلضافة والعباسية والكاظمية ةوالحسينيّ  العلوية سةاملقّد  العتبات وفود حضور  شهد املؤتمُر 

 األمنية. القيادات من وعدد وبابل واسط

  والعباسية. ةالحسينيّ  ستيناملقّد  كلمة العتبتين املوسوي  جلوخان عدنان السيد ألقى

: فيها بّين والتي السالمي حيدر الشيخ عنه بالنيابة ألقاها التي الشيعي الوقف ديوان رئيس كلمة بعدها وجاءت

الم عليه) الحسين اإلمام بقضية االهتمام ّن أ  عليهم) البيت أهل وطريقة الحّق  املذهب أساسيات من لهو وثورته( السَّ

الم   التي الكثيرة الروايات نجد حيث ،(السَّ
ّ
 بيته أهل وعلى عليه جرى  وما مصائبه وذكر عليه العزاء إقامة على تحث

  ثينواملحّد  القدماء علمائنا سيرة نجد كما وعياله،
ً
  ،ذلك على قائمة

ً
 بشعائر االهتمام بلزوم تصريحهم عن فضال

الم عليهم) البيت أهل أتباع طّور  حيث الشهداء، سيد على الحزن   أساليب فيها يتواجدون  التي البالد مختلف في( السَّ

  اليوم الشعائر أصبحت حتى ومجتمعاتهم بالدهم ظروف مع يتناسب بما العزاء
ً
  وهيبتهم. وعّزتهم لفخرهم مظهرا

  بعدها لتأتي
ٌ
لية ترحيبّية كلمة

ّ
لية مسؤول ألقاها واسط محافظة في املواكب ملمث

ّ
 .العيساوي  صبيح الحاج املمث
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قيمت كما
ُ
ليات العمل ورش من العديد املؤتمر هامش على أ

ّ
  حيث املواكب، ملمث

ُ
: هي مجاميع إلى الورش متّس ق

ليات عمل ورشة
ّ
العراق،  خارج شعائر عمل ورشة األربعين، زيارة استحضارات عمل ورشة املحافظات، مواكب ممث

 .الخير وصفر الحرام ممحرّ  شهري  في املباركة بالزيارات الخاصة االستعدادات جميعها وتناولت اإلعالمّيين، عمل ورشة

 

 املحراب شهيد مؤسسة نظمته الذي واملبلغات املبلغين ألقيت في مؤتمر

 22 ـالخميس املوافق ل يوم صباح الكبرى  النجف قاعة على أقيم والذي

 ة كلمات لشخصيات علمائية منها:عّد  2016 أيلول 

 كلمة الشيخ بشير النجفي

 املبلغين مؤتمر خالل النجفي علي الشيخ نجله عنه نيابة ألقاها في كلمته التي النجفي بشير الشيخ قال

الم( )عليه الحسين اإلمام سيرة بعرض االهتمام املنابر خطباء على يجب األشرف: النجف في واملبلغات  وسيرة السَّ

 املشرفة املواقف بتلك الشهداء دسيّ  تحقيقها أراد التي النتائج وكشف املعركة تلك مبادئ عن للكشف مصيبته

  نهضته لتبقى
ً
 يسوقون  التي الظالم براثن من األعظم ولينا لسلطة نمهد وبذلك القادمة وألجيالنا لنا نبراسا

 إليه. نفوسنا

  الشرع، مع ينافي اعّم  وتنزيهها ،ما نتمكن بكّل  ةالحسينيّ  بالشعائر االهتمام وينبغي
ّ
 .فيها املشاركة على الناس حث

 كلمة السيد الحكيم 

 عالء السيد نجله عنه نيابة ألقاها التي كلمته في السيد الحكيمدعا 

الم(نهضة الحسين  واقع عن البحث إلى واملبلغات املبلغين الحكيم  )عليه السَّ

  ودراساتها وأهدافها وأبعادها سةاملقّد 
ً
 واالعتزاز املؤمنين وتثقيف موضعيا

 الدين يةوأهّم  الذكرى  هذه إحياء يةبأهّم  والتعريف عنه، والدفاع بدينهم

 البيت آل عن ورد ما متابعة وينبغي األساليب، بمختلف األشرار أمام والثبات

الم( )عليهم  .املؤمنين نفوس في الخاص موقعها العملية واقفهممل ألّن  به، والتذكير ذلك في السَّ

  والتي املواسم هذه من األهّم  الغرض مراعاة ضرورة وشدد على
ّ
الم( )عليهم البيت أهل عليها دأك  وعرض ،السَّ

الم عليهم) البيت أهل وظالمة خاصة الشهداء سيد ظالمة  مواالتهم عن والتعبير هملحّق  أداء ذلك في ّن أل  ة،عاّم  (السَّ

 .بقضيتهم لالستمرار بهم يمّر  ما على وصبرهم بهم شيعتهم وتأس ي

 القبانجي كلمة السيد

الم( )عليه الحسين اإلمام قضية إّن  القبانجي: الدين صدر السيد قال  السَّ

 العاملية النهضة لقيام األولى اللحظات فإّن  لوالتأّم  الدراسة تستحق قضية

الم( )عليهماألنبياء  كّل  مسيرة وختم ل )عّج  املهدي اإلمام خروج لحظات وهي السَّ

الم( )عليهالحسين  لثارات يا نداء يأتي هللا تعالى فرجه(    )عجل هللا تعالى فرجه( املهدي اإلمام اإلسالمية النهضة رائد من السَّ
ّ
 مويسل

الم( )عليه الحسين اإلمام إلى الراية الم( )عليه الصادق اإلمام عن ورد حيث السَّ  الدنيا إلى يكر نَم  أول : قوله السَّ

  العراقي الشعب القبانجي السيد خاطب ثّم  .الحسين وأصحابه
ً
 مع تالحمه ومزيد شعبنا اقتراب شك أّن  ال :قائال

 ال كنا :قائلهم قال حتى العراقي الشعب هوية يعرفون  العالم جعل بشكل العالم أبهر الذي ةالحسينيّ  القضية
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 استضافتهم في العدوان أمام الحسيني وقوفهم وفي الحسيني عطائهم في اليوم لكن العراقي، الشعب حقيقة نعرف

 .الشعب هذا يكون  نَم  عرفنا الشعوب ملاليين

الم( )عليهالحسين  اإلمام قضية وأضاف: أّن   اإلمام ثيتحّد  كيف وجدنا ولهذا وعالمي، كوني نشأ ذات السَّ

  قتلوه الحسين يجّد  إّن  القائم اإلمام أنا العالم أهل اي أال: ل هللا تعالى فرجه()عّج  املهدي
ً
 .عطشانا

  

 والبحوث للدراسات كربالء مركز عقد غفير وشعبي رسمي حضور  وسط

  األربعينية، الزيارة إدارة ميتقي بعنوان: علمية ندوة
ُ
 املركز قاعة على قيمتأ

 25/9/2016 املوافق األحد يوم
ً
 من والباحثين األساتذة بعض ، وحضر أيضا

 عبد ألقى الحاج وقد املحلية، واإلدارة املعنية الحكومية والدوائر الجامعات

 قلوب في ومكانتها وأهميتها (السالم عليه) الحسين اإلمام أربعين زيارة بخصوص كلمة املركز مدير ش ييالقر  األمير

 والبحوث للدراسات كربالء مركز ونشاطات عمل وضح كما سره،بأ العالم لها يشهد مليونية زيارة كونها ؛املؤمنين

، كما صداها وصل والتي املتميزة
ً
  نصرهللا وهاب والدكتور مهدي حمزة عبد صالح الدكتور  قدم دوليا

ً
 شرحا

 مفصّ 
ً
 شاملة دراسة خالل من األربعين بزيارة الصلة ذات واملؤسسات األجهزة داءأ ميلتقي ةالرئيس املحاور  عن ال

من  عينات وأخذ اناتياستب إعداد تّم  إذ الحكمة، وبيت والبحوث للدراسات كربالء مركز لبَ ق   من إعدادها تّم 

 األجهزة عن والوافدين العراقيين الزائرين رضا نسبة عرض تّم  الدراسة هذه خالل ومن مختلفة، عمرية فئات

 إلنجاح والتوصيات املقترحات أهّم  تسجيل وتّم  املناقشة باب فتح الختام وفي الزيارة، على القائمة واملؤسسات

 .القادمة السنوات في املباركة ةاألربعينيّ  الزيارة

 

 الشعبة في اإلصالح وطريق الجراح بلسم ةيّ بالزين شعار: القيم تحت 6/11/2016 املوافق صفر 6 في سيعقد

  .سةاملقّد  ةالعلويّ  العتبة في النسوي  القسم في النسوية واملكتبة الفكرية

 
ً
  التي يةبالزين للقيم ترسيخا

ّ
 واملجتمع للفرد القيمي البناء دعائم رستوأ بالنصر ةالحسينيّ  الثورة لتكل

 
ً
 العلوية العتبة في النسوي  القسم في النسوية واملكتبة الفكرية شعبة الزينبية، تقيم املسيرة لهذه واستكماال

  :التاليين املحورين ضمن الفكرية مساهماتكم وصول  آملين (الرابع النسوي  الزينبي الحسيني مؤتمرها) سةاملقّد 

 :الشهداء وعوائل واألسرى  املجاهدين معنويات رفع في املعنوية الزينبية القيم :األول  املحور 

 .داعش مع الصراع في املعنوي  البعد في وأثره الزينبي اإليمان-1

الم عليها)زينب  الحوراء موقع-2  .الشعبي الحشد شهداء عوائل وجدان في( السَّ

  في الزينبية الشخصية أثر-3
ُ
 .الشعبي الحشد في املقاتلين مهاتأ

 .داعش مواجهة في املعنوية التعبئة في ودوره النساء حرمات عن الدفاع-4

  الشعبي الحشد( الغيبة عصر في املرأة ودور  الطف واقعة في املرأة دور  مقارنة-5
ُ
 أ

ً
 .)نموذجا

  زينب السيدة(الكبرى  وفرصة ومعاناته الظالم األسر-6
ُ
 أ

ً
 .)نموذجا

 .اإلسالم أدعياء وظلم اإلسالم رحمة بين األسير-7



 هـ1437ذي الحجة ر شه  ............................................................................................................................................................................................................  76

الم عليها)زينب  السيدة شخصية في واإلباء ةوالعزّ  الصبر أخالقية-8  .(السَّ

 :واإلصالح النصر طريق في اإلعالمية الزينبية القيم :الثاني املحور 

الم عليها) زينب للسيدة الرسالي اإلعالمي الدور -1  .الطف واقعة بعد ما (السَّ

الم عليهم)محمد  آل شيعة ضد التكفير تهمة فضح في الزينبية املرأة دور -2  .(السَّ

 .داعش مع املواجهة في وأثرها زينب الحوراء خطب-3

الم عليها) زينب السيدة بالغة-4  ( السَّ
ُ
 .العقول  تحرير في واإلعالمي التبليغي سلوبهاوأ

 :املشاركة شروط

  منشور  غير البحث يكون  أن-1
ً
 .مسبقا

 .A4 بحجم صفحة 30 عن يزيد وال صفحة 20 عن البحث يقل ال أن-2

 .الهامش في 14و املتن في 16 الخط حجم يكون  أن-3

  ومرتبة البحثية الورقة نهاية في واملراجع املصادر توضع أن-4
ً
 .أبجديا

 .ونتائجه املوضوع يةأهّم  يتضمن صفحتين إلى صفحة من البحثية الورقة ملخص كتابة-5

 :التالية املعلومات تدوين مع البحثية الورقة ملخص مع ترفق للمشاركة الذاتية السيرة كتابة-6

 ، املحافظة، رقميالحال البحث، العمل والدقيق، عنوان العام الدراس ي، التخصص الثالثي، التحصيل االسم

 .الهاتف

 .اإللكتروني البريد على امللخص مع البحثية الورقة ترسل أن-7

 محافظة خارج من املشاركات للباحثات واإلقامة السفر نفقات بتغطية سةاملقّد  العلوية العتبة إدارة لتتكّف -8

 .النجف

 .سةاملقّد  العلوية العتبة في واحد يوم لفترة الخير صفر شهر في املؤتمر يعقد-9

 ةالحيدريّ  املكتبة مراجعة أو 07803966186 /078731474776: التالي األرقام على االتصال لالستفسار-10

 imam313yaali@gmali.com                                                     :اإللكتروني البريد على البحوث رسالإ أو النسوية

 

الم(فراخوان مقاالت علمى اربعين حسینى  )عليه السَّ

أعلن املجلس االستراتيجي لنشاطات الشباب واللجنة الثقافية 

ول دعوة لكتابة املقاالت العلمية أوالتعليمية للمجمع املركزي للربعين عن 

الم( حول أربعين الحسين   ن تكون في ثالثة محاور وسبعة أبواب.أعلى )عليه السَّ

الم( املقاالت العلمية ألربعين الحسين  تشمل املحاور التالية:  )عليه السَّ

رضية لتنمية في ثالثة مواضيع: التمهيدات واأل  ،معرفة االستعدادات وخلق االستعدادات املحور األول:

 ملحمة األربعين في طريق الظهور.، لحمة األربعينمل املعطيات اإلنسانية، ملحمة األربعين

 تبلور دور الناس في التاريخ.، و ويشتمل على: استنباط نمط الحياة من ملحمة األربعين ،معرفة الهوية املحور الثاني:
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وهو يشتمل على املواضيع التالية: االقتصاد املقاوم في عجلة اقتصاد  ،عمالاألهداف واأل  املحور الثالث:

 املسؤولية واملشاركة االجتماعية في ملحمة األربعين.، ملحمة األربعين

 alshabab.alarbaeen.ir                                                              رسال مقاالتهم على العنوان التالي:إ فعلى الراغبين

 و فرهنگ

 سازمان های مردم نهادتشکیل جلسه کارگروه بين امللل کمیته فرهنگی و آموزش ى با حضور نمایندگان نهادها و -1

فاد املوقع الخبري لزيارة األربعين بعقد ندوة لفريق عمل دولي ولجنة أ

هلية، ويرأس هذه تعليمية وثقافية حضرها ممثلو املؤسسات واملنظمات األ 

حمدي رئيس أرضا توكلي كما شارك الشيخ الدكتور  عليالندوة الدكتور 

 اللجنة الثقافية في طهران.

 أث الدكتور حيث تحّد 
ً
الخطوة األولى لتحقيق ذلك هي  : إّن حمدي قائال

التواصل مع النخب في العالم اإلسالمي وذلك من خالل تهيئة األرضية املناسبة ملشاركتهم في مواضيع عاشوراء. 

حمدي في بداية االجتماع على ضرورة نشر رسالة األربعين على الساحة الدولية، وتدوين أونبه الدكتور 

 على ضرورة إيصال رسالة هذه املسيرة الثقافية العظيمة ورسم 
ً
استراتيجيات شاملة تنسجم مع الظروف مؤكدا

 نظار العالم. أمعاملها الصحيحة وجعلها محط 

الم) املجمع العالمي ألهل البيت منوتحدث السيد ذاكري  ش، 1394عن برامج املجمع ألربعينية عام  (عليهم السَّ

 ة تشخيص حاجات املجتمع.ر و جال وضر لى ضرورة التنسيق بشكل أكبر مع املؤسسات الناشطة في هذا املإض وتعرّ 

 أية تدوين استراتيجيات األربعين، وذكر ث السيد موافق ممثل منظمة الثقافة والعالقات على أهّم وتحّد 
ّ
ه من ن

 نتاج املضامين.إ الالزم عقد غرفة للتنظير والتخطيط واالستراتيجيات، وبعدها يتّم 

 على ضرورة عقد فريق العملأث الشيخ ستارة من وتحّد 
ً
 ّن أوذكر  ،عضاء مؤسسة مشكاة الرسول مؤكدا

يارة األربعين لبيان اإلسالم الحقيقي للعالم منوط بإنشاء تحقيق األهداف واالستفادة من القدرات العظيمة لز 

 مخزن من املعلومات من جميع املؤسسات في إيران والعراق وبقية األماكن.

 م الدكتور علي رضا توكلي في ختام الندوة بالشكر والتقدير للتعاون واملشاركة والحضور كما قّد وتقّد 
ً
م تقريرا

 تنفيذها. عمال التي تّم عن األ 

: أتدوين االستراتيجيات والتخطيط لزيارة األربعين على الصعيد الدولي  ّن أوذكر 
ً
 ّن إمر ضروري قائال

 ةولي وبرامج االستراتيجية على عاتق الشيخ ستار التخطيط األ 
ّ
ية استشارة املؤسسات د على أهّم ، وأك

 واملنظمات الحكومية وغيرها. 

 نمایشگاه پیاده روی و کنگره عظیم اربعين حسینى در عراق برگزاری -2

خبرت زهره كريمي املديرة التنفيذية ملعرض )غريب قريب( في مدينة أ

قامة مؤسسة أصحاب الكساء األهوازية معرضها في العراق إخوزستان عن 

الم)بمناسبة مسيرة أربعين الحسين   العظيمة.( عليه السَّ

الم)مام الرضا بعنوان موكب اإل  286لى كربالء العمود إسيقام في العراق وفي طريق النجف  والذي وهو ( عليه السَّ
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 عالمي للجمهورية اإلسالمية في العراق.إمركز 

النهاية على  على الباطل في للباطل على مدى التاريخ وانتصار الحّق  ل ببيان مواجهة الحّق املشروع يتكّف هذا و 

  لويتكّف  ،(ل هللا تعالى فرجهعّج ) مام صاحب الزمانيد اإل 
ً
 املمهدون للمهدي( ببيان التيار املمهد للحّق  املشروع أيضا

 .))املمهدون للسفياني والتيار املمهد للباطل ،((ل هللا تعالى فرجهعّج )

 فراغ الزائرين وتقديم نموذج ثقافي مناسب. ئاملعرض هو مل اهداف هذأمن جملة و 

 املعرض على: ويشتمل

  .العربية، الفارسية، اإلنجليزية :تأريخ الصراع بين الحق والباطل بثالث لغات -1 

املناطق املؤثرة في الظهور مثل الحجاز، واليمن، في  (ل هللا تعالى فرجهعّج )مام صاحب الزمان التمهيد لظهور اإل  -2

في هذه املناطق مثل انتصار الثورة اإلسالمية  ة النتصار جبهات الحّق يران، ونظرة تطبيقيّ إو  ،والعراق

 ق واليمن ولبنان ودور العلماء فيها.اوالحركات اإلسالمية في العر 

 إفي املدينة وحركته ( ل هللا تعالى فرجهعّج )ة مام الحّج قصة ظهور اإل  -3
ّ
 .ةلى مك

 لى العراق.إمن الحجاز  (ل هللا تعالى فرجهعّج ) ماماالنتصار وبداية الحكومة املهدوية وتوجه اإل  -4

 .الحكومة املهدوية -5

 .سيطرة الحكومة املهدوية على العراق والشام والقدس -6

7-  
ّ
 .ساع الحكومة املهدوية وسيطرتها على العالمات

 بان.آمن شهر  20وسيفتتح املعرض بتاريخ  ،ة باللغات الثالثةاملعرض على الشبهات الدينيّ ويجيب هذا 

 ۰۹۱6۳۱۲۸6۲۲و  ۰6۱۳۳۳۳۰۱۳۸    :هرجان االتصال باألرقام التاليةمانة املأللتواصل مع 

  ۰۹۳۹۸۱۰5458     :بالواتساب ولالتصال

 ۰۹۱۲4۰۹۸۳۷6         :ولالتصال بالتلغرام

  panjtan@                                                                                                                                    :رامغباالنست ولالتصال

 www.panjtan-ngo.ir                                                                                                                                          :واملوقع

 

 شد برگزار قم در عاشورا عزاداری  در غيرمستند مشهورات موضوع با نخبه مبلغان تخصص ى نشست -1

 
ُ
ة للنخبة من املبلغين حول املشهورات غير املعتبرة في قاعة مؤتمرات مركز أبحاث العلوم قيمت ندوة مختصّ أ

 .ش1395\7\1والثقافة اإلسالمية في 

اإلسالمي للحوزة العلمية في قم إلى قول  للشؤون التبليغية في مكتب اإلعالمأشار يحیى كمال املدير العام 

 الرسول 
ّ
م()صل

َّ
الم(بشأن اإلمام الحسين  ى هللا عليه وآله وسل   )عليه السَّ

ّ
ملحمة  ه مصباح الهدى وسفينة النجاة أّن بأن

 ة األصيلة وعاشوراء.نيّ الدفاع عن الجمهورية مستلهمة من الثقافة الحسي

اعتبار الكتاب له ارتباط بمدى فاصلته عن الحادثة  إلى أّن  قم العلمية في الحوزة أستاذ پیشوایی وأشار مهدي

 
ّ
 ف والتغيير فيه أكبر.د الرواة صار احتمال التصرّ ما ازدادت الفاصلة وتعّد فكل
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س هناك سبيل ملعرفة أحداث كربالء يل: الشأنقم قال بهذا  العلمية في أستاذ الحوزة منفرد نظری  ا عليوأّم 

 
ّ

  النقل وبناء على ذلك يلزم تحصيل االطمئنان من املنقوالت.إال

 بالغ مجازی  سوگواره -2

التابعة ملكتب اإلعالم اإلسالمي في  االفتراض يمت إدارة التبليغ قّد 

 للعزاء االفتراض ي باسم 
ً
  .(بالغ)الحوزة العلمية في قم مشروعا

 :التعزية أهداف

 .تثقيف وترغيب الطالب املتمكنين من القيام بالفعاليات الثقافية في فضاء النت •

 .االفتراض ين في العالم تشخيص ودعم الطالب النشطي •

 املوحد لنشاطات الطلبة املبلغين لبلوغ أعلى مستويات التأثير.ه إيجاد االنسجام والتوّج  •

الم(إنتاج مادة رقمية ترتبط بثورة عاشوراء ومدرسة أهل البيت  •  .)عليهم السَّ

 صحي. افتراض ي التوسع في نشر املضامين الدينية املنتجة ألجل إيجاد فضاء •

الم(نشر القيم واملبادئ وأساليب الحياة اإلسالمية املستلهمة من مدرسة أهل البيت  •  . )عليهم السَّ

 حول نهضة عاشوراء. االفتراض ياإلجابة عن الشبهات الرائجة في العالم  •

 الوقوف بوجه الهجوم الثقافي الواسع والرفع من شأن الثقافة العملية. •

 :عناوين املحاور 

•  
ُ
  .ةينيّ سلوب الحياة الحسأ

 .ة اإلسالميةالوحدة والعزّ  •

 ة. معرفة العدو والبصيرة الحسينيّ   •

 :أقسام التعزية

تتم بشكل فردي وجماعي على أن فا طريقة املشاركة وأّم  .لها قسمان: األول: اإلنتاج، والثاني: نشر املحتوى  

 
ّ
  بّد  ل الجماعة من ثالثة أفراد على أقل تقدير. والتتشك

ُ
املتن، على أن يكون  ة من قبيلخاصّ طر من اإلنتاج ضمن أ

صورة، واملقاطع القصيرة الصوتیة  20عن  كلمة، والبوسترات والصور املتحركة على أن ال تقّل  150أقل من 

ا النشر فعلى أن يكون في املوارد التالية: دقائق وبرامج كمبيوترية وعلى النقال، وأّم  ۳واملرئية بأن ال تزيد عن 

 اعي الويب، وشبكات الرسائل النقالة.شبكات التواصل االجتم

 وللفرد .الفعالين في مركز مديرية الحوزة ة تشمل األخوة واألخواتوهناك قوانين لطرح التعزية وتقديمها عاّم 

ة ونصاب خاص كذلك. وستكون قسم ضوابط خاصّ  أن يشارك في كال القسمين سواء اإلنتاج أو النشر، ولكّل 

 الحرام ممحرّ  أول  محّرم. وفي قسم النشر من 15حتى  الحجة ذي 15 إلنتاج منإرسال النتاجات في قسم ا مهلة

الم الحسين حتى أربعين اإلمام  .()عليه السَّ

 التحكيم:

 النتاج، والثانية: الحکم املتوسط، والثالث: الحكم النهائي. انتخاب األولى: :ويكون على خطوات
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  الجوائز:

في قسم اإلنتاج الفردي إن كان بشكل حر ومتنوع، فيكون ألربعة من األوائل نصف مسكوكة ذهبية، وألربعة 

 .طاقة ماليةبمن الحائزين على املرتبة الثانية ربع مسكوكة ذهبية، وألربعة من الحائزين على املرتبة الثالثة 

ة ذهبية، وللثالث نصف مسكوكة ذهبية، وفي الحزمة الثقافية للول مسكوكة ذهبية وربع، وللثاني مسكوك

 وللرابع والخامس جائزة نقدية.

وفي قسم اإلنتاج الجماعي: املجموعة األولى: مسكوكة ذهبية كاملة مع شعار التعزية وأولوية في التسجيل في 

 مجاميع التبليغ الحديث.

 التبليغ مجاميع في التسجيل في وأولوية التعزية شعار مع ثالثة أنصاف مسكوكة ذهبية الثانية: املجموعة

 .الحديث

 .الحديث التبليغ مجاميع في التسجيل في وأولوية التعزية شعار مع ذهبية واحدة الثالثة: مسكوكة املجموعة

 .الحديث التبليغ مجاميع في التسجيل في جائزة نقدية مع شعار التعزية وأولوية :الرابعة والخامسة

 :الجوائز في قسم النشر

 .مسكوكة ذهبية، ومن الرابع حتى العاشر جائزة نقدية األوائل ربعالثالثة 

 :مهلة التسجيل

  .ممحرّ  15ة حتى الحّج  ذي 15في قسم اإلنتاج من 

 :ة التسجيلكيفيّ 

  .النتاج ملن لم يكونوا أعضاء وإرسال بالغ في موقع من خالل العضویة: الفردي

  .وتسجيل اسم املجموعة وإرسال النتاجات مدیر املجموعة في املوقع من خالل عضوية: الجماعي

 :اإلعالن عن النتائج

 ) والدة النبي الخاتم ل األوّ  ربیع ۱۷ يكون في
ّ
م علیه هللا یصل

َّ
  .(وآله وسل

 گزاری

 شودچهارمين همایش شعر زنان عاشورایی و انقالبی برگزار می -1

 
ً
عن العالقات العامة للفنون مؤسسة  أفادت وكالة مهر للنباء نقال

 أب ،يثار والسعيمعالم اإل 
ّ
 ن

ُ
قيم االجتماع الرابع لشعر النساء ه قد أ

 بداع اآلداب والفنون. إالعاشورائيات والثوريات بالتعاون مع مركز 

ميالدية  2016/ من نوفمبر لسنة  14قام املراسيم الختامية لهذا االجتماع في العاصمة طهران بتاريخ وستُ 

االجتماع.  امانة هذألى إرسال نتاجاتهن الشعرية إ، فعلى الشاعرات من مختلف البلدان نباآمن شهر  24املوافق

 االختتامية.ي للمشاركة ف اتائز دعوة الف تتّم  ومن ثّم  ،ل الهيئة التحكيميةبَ وسيتم دراستها من ق  

 علم
ً
 ومن شهر مهر، كما يتعهد مقيم24فق م املوا2016من أكتوبر  10مانة ستكون حتى ل لرسال مهلة اإل  ّن أ: ا

  اهذ
ً
 إو  االجتماع بتهيئة التأشيرة وتذاكر السفر ذهابا

ً
 والسكن والخدمات للمشاركات. يابا

ردية، ويرسل على املوقع التالية: العربية أو الفارسية أو اإلنجليزية أو األ م باللغات ن يكون الشعر املقّد أوينبغي 

Ayehaye_isar                                                                                                                ال غيرلكتروني اإل @yahoo.com   
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 وينبغي أن يتناول الشعر املحاور التالية: 

الم)وصف ثورة السيدة زينب  -1  والنساء الحاضرات يوم عاشوراء والسيدة  (عليها السَّ
ُ
الم) البنين مّ أ   .(عليها السَّ

 .النساء املعاصرات وثقافة عاشوراء والثورة اإلسالمية والصحوة اإلسالمية -2

المعليها ) دور نساء عاشوراء والسيدة زينب -3  لى ثورة.إسر في تغيير السبي واأل  (السَّ

4-  
ّ
 ة وجرائم الوهابية وعمالء االستكبار.ضحايا منى ومك

 سة في العراق وسوريا.سة والعتبة الزينبية املقّد ة املقّد الشهداء املدافعين عن العتبة الحسينيّ  -5

 مام عمالء االستكبار، وخلق ملحمة خاأصمود الشعب اإليراني املظلوم ثمان سنين  -6
ً
 واقتداءً  لدة تأسيا

 بمدرسة عاشوراء.

والشيخ زكزاكي  تكريم الرجال الثوريين في العالم اإلسالمي، كالشهيد باقر النمر، والسيد حسن نصر هللا، -7

 واملقاتلين في العراق وسوريا واليمن.

  .ن الكريمآالوحدة اإلسالمية في ظل الوالية واالقتداء بمدرسة عاشوراء والقر  -8

 .االستكبار وتقوية روحية الثورة ضد مجرمي العالم ال سيما الصهيونيةفوبيا  -9

 .ل خليفةآل سعود، آالوهابية،  املنافقين، داعش، :القتل وجرائم اإلرهاب العالمي والدول التابعة لالستكبار -10

 شودمی برگزار «بازآفرینى یا بازنویس ى عاشورایی؛ داستان» علمى نشست -2

 
ُ
قيمت الندوة بحضور عدد من أصحاب الرأي في مؤسسة الشعر أ

  واألدب القصص ي اإليراني.

 
ً
ة ملؤسسة شعر عن العالقات العاّم  بحسب تقرير وكالة مهر نقال

الكلمات الحالة األدبية في )مؤتمر اإليرانيين وأدبهم القصص ي؛ ألجل تعميق 

 باملشاركة مع مؤسسة شعر اإليرانيين وأدبهم القصص ي.موالنا(  ل )خانهبَ ة( من ق  للقصّ  العطش ى الرابع،

صين في هذه الندوة هم: مجيد قيصري كاتب وحاصل على جوائز مثل جائزة املختّ  بحسب هذا التقرير، فإّن 

 والقلم الذهبي وغيرها. پور،غنى الشهيد

 .البركة وقصة وكاتب ومن مؤلفاته مجموعة قصصية )يداه دامية وعيناه باكية(، شاعر دیزگاه، أکبري  وإبراهیم 

 5ثنين يوم االقام هذه الجلسة وستُ  اإلسالم. بتاریخ ومختص يفغانأ وهو محقق شاهترابی، الحسینى ومرتض ى

شارع  طهران، :العنوان، في مؤسسة شعر اإليرانيين وأدبهم القصص ي على 19حتى 17ش في الساعة 1395مهر 

 .6، رقم5عرابی أ سنایی، زقاق الشهید خان،شارعکریم

الم(هذه الندوة كمدخل للحفل التأبيني األدبي حول حياة وثورة اإلمام الحسين  ة ي إطار القصّ ف )عليه السَّ

 موالنا(. ل )خانهبَ عالن عنه والدعوة إليه من ق  اإل  القصيرة الذي تّم 

الم()عليه  امام حسين -3  عبدهللا آزادگی؛ پیام ابافخر بشریت است صلح و  السَّ

 أأفادت وكالة 
ً
عن املديرية العامة لإلعالم والعالقات العامة  نباء مهر نقال

عالم اإلسالمي وباهتمام من مؤسسة )األفكار الحسينية( ملنظمة الثقافة واإل 

 في مدينة الهور الباكستانية 
ُ
الم(قيم مؤتمر )الحسين أ للجميع(  )عليه السَّ
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 ممثلي األديان والفرق املختلفة في الهند.من  مجموعةوشارك في هذا املؤتمر 

 إقامة هذا املؤتمر وتعرّ ة( حول الهدف من ث مظهر مشهدي رئيس مؤسسة )األفكار الحسينيّ تحّد 
ً
لى إ ض أيضا

الم(مام الحسين هداف ثورة اإل أ الم( سينمام الحاإل  ّن أوذكر  )عليه السَّ  حياء اإلسالمإإقامة العدالة و  ألجلثار  )عليه السَّ

 
ُ
 ة في ظل اإلسالم الحقيقي. ّم املحمدي األصيل وللقضاء على أعداء اإلسالم حتى ترتقي األ

 أو 
ّ
الم(مام الحسين رسالة اإل  ّن أد في األخير ك هذه النهضة العظيمة  ّن أهي السالم والحرية وذكر  )عليه السَّ

الثورة اإلسالمية التي يقودها السيد الخامنئي هي امتداد  ّن أو  ،ل هللا تعالى فرحه()عّج  مام املهديستكتمل بثورة ولده اإل 

 ة.للثورة الحسينيّ 

هم أركانها ألى ضرورة الوحدة بين املسلمين التي من إة السنّ هل أوأشار مفتي محمد عمران وهو من علماء 

الم(هل البيت أة محبّ  الم( مام الحسينوثورة اإل  )عليهم السَّ يقف حول  والكّل  ،بالشكل الصحيح هاذا فهمناإ )عليه السَّ

 مصباح الهداية وسفينة النجاة.

الم( مام الحسيناإل  :عرض مضامين مقالة تحت عنوان كما تّم   . بطل املجتمعات غير اإلسالمية )عليه السَّ

الم(مام الحسين لى فلسفة ثورة اإل إكبر برخورداري أوأشار  الجرائم  ّن أ، و وأسباب خلود هذه الثورة )عليه السَّ

 إرتكب اليوم ما هو والفساد الذي يُ 
ّ

  امتداد لفكر بني ال
ُ
 ة.ميّ أ

 

 (عبرات)دومين سوگواره ملی شعر اربعين  -1

 :االشتراك في الحفل شروط وضوابط

الم)مام الحسين ل: أربعين شهادة اإل األوّ  :شعار منحصرة في موضوعينن تكون األ أينبغي  -1 تأثيرها الثاني:  ،(عليه السَّ

 .ريخيأالت

 .يقام العزاء في قسمين عام وخاص بطالب املدارس -2

 .والحديث ،التقليدي: ل األمانة النتاجات الشعرية في أصناف الشعرتتقبّ  -3

 .نشاد الشعرإو ، النياحة :القسم الخاص للعزاء -4

 .ليس هناك مقدار معين للشعار املرسلة -5

نترنيت وغيرها محفوظة ة في املجالت واإل الخاصّ ات شعار املرسلة والنشر في الكتب وامللّف حقوق االنتفاع من األ  -6

 ألمانة العزاء.

رسال استنساخ هوية املدرسة عن طريق إعلى الشعراء الذين يشاركون في القسم الخاص بطالب املدرسة  -7

لكتروني، وعلى تقدير انتخاب الشعر يجب رسال صورة الهوية على املوقع أو البريد اإلإالبريد أو عن طريق 

 هوية املدرسة.صل أتقديم 

 .هـ1437ة من ذي الحّج  19املوافق  95من شهر شهريور لسنة  31آخر مهلة لإلرسال ستكون حتى تاريخ 

 رسال: طريقة اإل 

                                                                                       abarat.alarbaeen.ir    :رسال عن طريق موقع عزاء عبراتاإل 

 alarbaeen@chmail.ir                                                              :  لكتروني لعزاء عبراترسال عن طريق البريد اإلاإل 

 02166486912     لى رقم فاكس األمانة:إرسال اإل 
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  بّد  ثار املرسلة بالطرق املتقدمة، المهمة: ألجل مراجعة اآل ملحوظة
ً
لكتروني في املوقع اإل من التسجيل أوال

 .)عبرات( للحفل التأبيني

 فراخوان داستان کوتاه عاشورا -2

إقامة الشعر الحسيني بدعم املرحلة األولى ملسابقة القصة القصيرة، وذلك على أساس طلب  قامت لجنة

 
ّ
 فين.جماعة من الكتاب واملؤل

 ة القصيرة نوعية املسابقة: القصّ 

 املوضوع: كربالء وعاشوراء

القصص تكون ن أرسالها موضوع كربالء بشكل عام، و إ ن تتناول جميع القصص التي يتّم أالتفاصيل: يجب 

 عالن عن الفائزين في هذه املسابقة األدبية اإل  يوم عاشوراء(. ويتّم  رض كربالء وكّل أ مبتنية على فكرة )كّل 
ً
 .قريبا

                        poemashoora@gmail.comلكتروني: على شكل إرسال فايل على البريد اإل رسال: تتّم طريقة اإل 

 .م من غير تمديد للمهلةمحرّ  12من شهر مهر املوافق  23 :رسالمهلة اإل            

 األقسام: الكبار والشباب

: سكة بعد الثالثةالقصص الخمسة  ،الثالث: سكتان ،الثاني: ثالث سكك ،األول: خمس سكك الجوائز:

 .واحدة

 www.poemashoora.blogfa.com                                                                                                                     :املوقع

 وستتم اإلجابة على األسئلة من خالل الرسائل. ۰9354754447رقم الجوال: 

 فراخوان س ى و یکمين شب شعر عاشورا -3

عالن عن الليلة الحادية والثالثين لشعر اإل  ملسابقة ليلة شعر عاشوراء ون الدعوة الحادية والثالث تنشر 

 .عاشوراء

 .غير قابلة للتمديد لضيق الوقت 1395شهريور لسنة  31خر موعد إلرسال النتاجات: وآ

 .الم(لسَّ )عليه ا بي الفضل العباسأاملوضوع: فضائل 

 poemashoora@yahoo.com                                                                           لكتروني: رسال النتاجات: البريد اإلإ

 http://www.poemashoora.blogfa.com                   :    ثار على شكل رسالة خاصةعنوان املوقع: إلرسال اآل 

  korouni@                                                               رسال النتاجات عن طريق التلغرام على العنوان التالي:إويمكن 

 اإلجابة على األسئلة تكون عن طريق التلغرام ال غير.

 لحاقها فيإلكتروني، ويجب االجتناب عن لية للبريد اإلصثار في الصفحة األ ن تطبع جميع اآلأيجب  -1

attachment) ) 
ُ
 عن استالم النتاجات املطبوعة بطريقة أ

ً
 .pdfرسالها على فايل إ و التي تّم أ ،خرى ونعتذر جدا

  ،بطريقة الشعر الم()عليه السَّ  بي الفضل العباسأهل الرثاء بيان فضائل أعلى الشعراء و  -2
ُ
ثار التي قبل اآلوال ت

 .الم()عليه السَّ بي الفضل العباس أتقتصر على املصيبة والعزاء من دون بيان فضائل 
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على قمة  اقفألجل الحصول على املضامين املعنوية واألدبية يمكن للشعراء مطالعة الكتاب القيم )الو  -3

قع الرسمي وقناة من هذا الكتاب على املو  pdf( تأليف محمد رضا سنجري، وتوضع للراغبين نسخة الفضائل

 التلغرام.

 3رسال إشخص  لكّل  ية، فيحّق ا من حيث الكّم نحاء الشعر وطريقته، وأّم أليس هناك أي تحديد في  -4

 انتخاب اآل كثر من العدد املطلوب عندها سيتّم أذا كان املرسل إوفي حالة ما  ،مشاركات
ُ
 ولى.ثار الثالثة األ

 العمل. ،املستوى الدراس ي، لعمرا ،رقم الهاتف ،العنوان ،االسم الكامل :رسال السيرة الذاتيةإيلزم  -5

                                                                                                                                                                       www.sheraashoora.ir    موقع املجمع:

                                                                                                     www.telegram.me/sheraashoora قناة التلغرام:

 09354754447              رقم الهاتف:   

 محرم حماسه عکس ملی سوگواره فراخوان -4

الم( العالم لسيد شهداء هموراء فرصة يعرض فيها الفنانون حبّ العزاء الوطني لصور ملحمة عاش  )عليه السَّ

 إلظهار األحاسيس املتأثرة بواقعة كربالء دور  ّن إذ إ ؛ال وهو الشهادةأومصور أفضل نتاج إنساني 
ً
  ا

ً
 ومفعم جميال

ً
 ،ا

 في دائرة املعارف الدينية. يصور لكّل 
ً
 ومعنى جديدا

ً
 مشاهد ترعرع في مدرسة اإليثار والتواضع مفهوما

يق( الثقافية إلى تقليل الفواصل إلى الحد املمكن بين الفنان امللتزم فقد سعت مؤسسة )تجلي فرايند عم 

جمع النتاجات الفنية املناسبة لواقعة كربالء ومتابعة لومخاطبيه، ونهجت في سبيل بلوغ ذلك الهدف إلى الدعوة 

 ذلك.

 لالعزاء الوطني  :وضوعامل
ّ
 املطالعة ل بـ:صور ملحمة عاشوراء في قالب حرفة التصوير، مراحل املشاركة تتمث

التسجيل في  تغیير حجم الصور وفق إرشادات دليل تغيير الصور، انتخاب الصور، والکاملة لإلعالن، الدقیقة

 موقع التعزية، وتحميل الصور.

 .التصوير بالجهاز النقال :القسم الفرعي ،املتطورة باآلالتالتصوير  :قسام التعزية: القسم الرئيسأ

  09155891800ويتم إرسال الصور في هذا القسم عن طريق التلغرام للرقم 

وآخر مهلة للتسجيل وإرسال الصور  ش،3/7/1395سيكون بداية التسجيل وإرسال الصور في 

 .ش29/7/1395

املعرض في وتاريخ افتتاحية ، ش3/8/1395ويتم إعالن النتائج في ،ش30/7/1395ا التحكيم ففي وأّم 

  الذي سيقام في الرواق الخاص ملؤسسة تجلي الثقافية الفنية. ش،26/8/1395

 :التأبينيشروط املشاركة في الحفل 

  www.amigh.org                                            بالرجوع للموقعيكون املشاركة لجميع املصورين املحترفين والهواة  •

 و 
ُ
  رسل املشاركات.بعد التسجيل ت

 مشاركات. 10فنان له أن يقدم كحد أعلى  كّل   •

االهتمام بجوانب معرفة الجمال والنظرة الدقيقة لالستفادة من املبادئ والعالمات املعبرة والعناصر   •

 ية في التحكيم.ذلك أهّم  لكّل  التصويرية الالئقة ألّن 
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 بليغ والنشر.في االستفادة من املشاركات املرسلة في املعارض والت ألمانة التعزية الحّق  •

  .هدى للفنانين الذين بلغت مشاركاتهم إلى املعرض شهادة املشاركة في املعرضيُ  •

ن سجل اسمه في موقع التعزية وفي النهاية أقدم على تسجيل النتاج وأخذ صاحب األثر هو َم  مانة أّن بنظر األ  •

 .له خاصالالرقم 

 الخالف في أي مرحلة تحذف تلك الصورة.إرسال املشاركة بمنزلة إعالم املالكية لها وعندما يثبت  •

 إرسال النتاجات بمنزلة قبول مقررات املسابقة. •

•  
ُ
 بلت في املسابقات الداخلية. من الجدير بالذكر التنبيه إلى عدم إرسال الصور التي ق

ب، واسم األ  ،خ الوالدةلالسم واللقب وتاري :الشاملة Wordمن إرسال املعلومات الشخصية للمشارك في  بّد  ال •

والبريد اإللكتروني،  ،املنزلي والجوال وعنوان السكن مع رقم صندوق البريد، ورقم الهاتف والرقم الوطني،

 وعدد الصور. ،الجوائز واملعارض(وفعالياته الفنية ) ،واملستوى الدراس ي، ونشاطاته السابقة

 تخلو الصور املرسلة من التاريخ والتوقيع والشعار.  يجب أّن  •

عرض على لجنة التحكيم كما وعند إرسال صور صغيرة ستُ  ۱6۰۰حجم الصور بحيث يكون أكبر ضلع طوله  •

  ،هي
ً
وتحفظ على  ،یتجيجابا 2يزيد على  لتأثير ذلك في التحكيم. حاولوا أن تجعلوا حجم الصورة ال مضافا

 . jpg امتداد

 :الجوائز

 .ریال 7.000.000 ومبلغ ،تقدیري  ولوح درع التعزية، :األول 

 .ریال 6.000.000  ومبلغ ،تقدیري  ولوح التعزية، درع: الثاني

 .ریال 5.000.000  ومبلغ ،تقدیري  ولوح التعزية، درع :الثالث

  :النتائج إعالم
ُ
مشارك على بريده اإللكتروني لذا يجب على املشاركين تقديم عنوانهم  رسل نتيجة كّل ست

  info@amigh.org                                    :إیمیل اإللكتروني بشكل صحيح ودقيق ويطمئن من وضع الصيغة التالية:

أمانة العزاء  - 23رقم  - قشالقی زقاق – الشمالي شهریور 17عنوان األمانة: خراسان الشمالية/ بجنورد/

 058 32428000-8 :ن و فيالوطني لصور ملحمة محرم. تل

  info@amigh.org                                                                                                                                : البريد اإللكتروني

  www.amigh.org                                                                                                                                                     :املوقع

 09155891800                                                                                           :غرامالتل رقم

 

الم(گزارش نشست نقد و معرفی کتاب: شهادت نامه امام حسين   )عليه السَّ

هذه الجلسة هي واحدة من سلسلة جلسات وندوات تعقد ملناقشة 

  ،الكتب املتعلقة بعاشوراء والتعريف بها
ُ
ة في قاعة قيمت هذه املرّ وأ

ل مركز دراسات بَ من ق   ش1395من شهر مهر  6املؤتمرات يوم الثالثاء 

الم( لتاريخ وسيرة أهل البيتا  اإلسالمية.  ةالتابع لكلية العلوم والثقاف )عليهم السَّ
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ً
 من موسوعة  ،لهذا الكتاب مدير الجلسة هو الدكتور السيد قاسم رزاقي املوسوي وقدم تعريفا

ً
وكونه منتخبا

الم( اإلمام الحسين  من مجلدين )عليه السَّ
ً
وبعد ذلك طرح بشكل مختصر في ، التي أصدرتها دار الحديث إذ كان مكونا

 من املوسوعة، ثّم  15ة أقسام من أصل مجلد واحد ويتناول ستّ 
ً
ژاد تحول الحديث للسيد طباطبائي ن قسما

: بعد السعي الحثيث في الكتب املعتبرة حتى  ،مؤلف الكتاب، وألفت إلى ضرورة إصدار هكذا كتب
ً
وأشار قائال

مجلدات في نهضة عاشوراء،  ا أن نخرج بمجموعة مؤلفة من أربعاستطعنالقرن التاسع، واالستعانة باملحققين 

ة للكتاب عالوة على جامعية موضوعه املحافظة فيه على النص العربي مع اإلعراب وتوضيح وما أعطى قوّ 

 والتعريف باأل املفردات الصعبة 
ّ
 عالم هذا كل

ً
على بيان املطالب  عتمد بشكل رئيسللترجمة الفارسية، وا ه مضافا

 إلى املعلومات الضعيفة.املعتبرة املقبولة وتّم 
ً
 ت اإلشارة أيضا

الم(شهادة اإلمام الحسين  -وقد عزى سبب إصدار هذا القسم  ل الطالب بَ ي اقتنائه من ق  إلى رغبة ف - )عليه السَّ

 12وأوصلها إلى ة في هذا الكتاب وبعده أشار الدكتور نعمة هللا صفري فروشاني إلى بعض نقاط القوّ اء، والقرّ 

نقطة، وبعدما أكمل حديثه  11الحديث بعد ذلك بنقاط الضعف في هذا الكتاب وبلغت  نقطة إيجابية، وخّص 

 مرّ  قام السيد طباطبائي نژاد
ُ
 لهة أ

ً
 د عليها.بدأ بتوجيه نقاط الضعف والرّ  ومن ثّم  ،خرى شاكرا

وأجاب عنها املؤلف السيد ، لةوبعد اكتمال حديث السيد شارك الحاضرون بطرح مجموعة من األسئ

  نژاد طباطبائي
ّ
 ق على ما أجاب به املؤلف.، وعاد الدكتور نعمة هللا صفري فروشاني ليعل

 والتسجيل املصور موجود على موقع كلية العلوم والثقافة اإلسالمية.



 

 

 

 

 

 

 





 

 

الم(نستقبل مقاالتكم وأشعاركم حول اإلمام الحسين  جالت التابعة املم للطبع في وما يرتبط بمحرّ  )عليه السَّ

الم( مجلة عشاق أهل البيت -صحيفة صوت الكاظمين  -مجلة الكوثر )ملجمع التبليغ واإلرشاد  صحيفة  - )عليهم السَّ

 (الحّق 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

َك وصلى هللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين ل 
َ
ْم  َوَمن ذ  

ّ
َر  ُيَعظ َعائ 

َ
   ش

َّ
َها الل نَّ إ 

َ
ن ف ْقَوى  م 

َ
وب   ت

ُ
ُقل

ْ
 32الحج: ال

حركة قادها املصلحون في مجال تطوير املجتمعات  م الحرام ونستذكر من خالله أعظمعلينا شهر محرّ  يطّل 

 وبعث إ
ُ
ة املباركة، واستذكار هذه الحركة املباركة يلقي على  وهي الحركة الحسينيّ الأمم وإصالح األوضاع، رادة األ

الم(  ام)عليهعواتقنا نحن أتباع اإلمام الحسين بن علي  وهي مسؤولية الحفاظ على استمرار هذه  ،مسؤولية كبرى السَّ

الحركة وترسيخ آثارها وأبعادها في النفوس والقلوب، وال يخلو إنسان حسيني من نوع من مسؤولية سواء كان 

 في مجال من مجاالت العلوم املادية واإلنسانية املختلفة، فكّل 
ً
 أو متخصصا

ً
 أو مثقفا

ً
 دينيا

ً
ل ا يتحّم منّ  عاملا

 ى هذه الثورة الحسينيّ مسؤولية الحفاظ عل
ُ
سرته ومن خالل قيامه ة املباركة من خالل إصالح نفسه وأهله وأ

لون ية هذه الحركة وعظمة هذا املشروع الحسيني العظيم، ولكن الخطباء يتحّم بتوعية املجتمع الذي حوله بأهّم 

الم(يد الشهداء دون الوجه اإلعالمي لحركة عاشوراء وملشروع سهم يجّس  املسؤولية الكبرى بلحاظ أنّ  ، )عليه السَّ

 
ّ
 لنتساءل: هل أّن ولذلك نحتاج أن نتوق

ً
املنبر الحسيني يقوم بتجسيد وتفعيل هذه املسؤولية بما ينسجم  ف قليال

 ة الشريفة في النفوس والقلوب؟مع مقتضيات الزمان ومستجدات العصر بحيث يحقق اآلثار الحسينيّ 

 
ً
الم( ن يعلو منبر سيد الشهداءَم  رشادات والنصائح لكّل من هذه النقطة نستذكر بعض اإل  وانطالقا  : )عليه السَّ

املجتمع يحتاج إلى موضوعات روحية وتربوية وتاريخية وهذا يقتض ي أن يكون  ع األطروحات، فإّن تنوّ  -1

 على مجموعة من املوضوعات املتنوعة في الحقول املتعددة تغطي بعض حاجة املسترشدين من 
ً
الخطيب متوفرا

 ستمعين وغيرهم.امل

 لثقافة زمانه، وهذا يعني استقراء الشبهات العقائدية املثارة بكّل  -2
ً
سنة بحسبها  أن يكون الخطيب مواكبا

مواكبة ما يستجد من فكر أو  على املؤمنين، فإّن  فترة تمّر  مجتمع وفي كّل  واستقراء السلوكيات املتغيرة في كّل 

الم( الحسين سلوك أو ثقافة تجعل االلتفاف حول منبر   ذا تأثير وفاعلية كبيرة.حيّ )عليه السَّ
ً
 جديدا

ً
 ا

 تحرّ  -3
ّ
ة في ذكر اآليات القرآنية أو نقل الروايات الشريفة من الكتب املعتبرة أو حكاية القصص ي الدق

عدم التدقيق في مصادر الروايات أو القصص املطروحة يفقد الثقة بمكانة املنبر  التاريخية الثابتة حيث إّن 

 لحسيني في أذهان املستمعين.ا
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4-  
ّ
 ع املنبر عن االستعانة باألحالم وبالقصص الخياليّ أن يترف

ّ
ه ة التي تس يء إلى سمعة املنبر الحسيني وتظهره أن

 وسيلة إعالمية هزيلة ال تنسجم وال تتناسب مع املستوى الذهني والثقافي للمستمعين.

بما يطرحه من موضوعات من حيث ترتيب املوضوع وتبويبه ة جودة اإلعداد، بأن يعنى الخطيب عناية تاّم  -5

 
ّ
بذل الجهد  ابة لنفوس املستمعين واملتابعين، فإّن وعرضه ببيان سلس واضح واختيار العبارات واألساليب الجذ

 
ّ
اب سيسهم في تفاعل املستمعين مع املنبر الكبير من الخطيب في إعداد املوضوعات وترتيبها وعرضها بالبيان الجذ

 سيني.الح

الم( تراث أهل البيت  إّن  -6  )عليهم السَّ
ّ
ه عظيم جميل، ولكن مهارة الخطيب وإبداعه يبرز باختيار النصوص كل

 
ً
ملا ورد  واألحاديث التي تشكل جاذبية لجميع الشعوب على اختالف أديانهم ومشاربهم الفكرية واالجتماعية انتهاجا

الم(عنهم  ث عن ، ومحاسن كالمهم هو تراثهم الذي يتحّد «حاسن كالمنا التبعونالو علموا م إّن الناس» :)عليهم السَّ

 ة.الشعوب بمختلف توجهاتها الثقافية والدينيّ  القيم اإلنسانية التي تنجذب إليها كّل 

طرح املشاكل االجتماعية الشائعة مشفوعة بالحلول الناجعة، فليس من املستحسن أن يقتصر الخطيب  -7

 على عرض املشكلة كمشكلة 
ُ
سري أو مشكلة الفجوة بين الجيل الشبابي والجيل األكبر أو مشكلة التفكك األ

ا يثير الجدل دون مساهمة من املنبر في دور تغييري فاعل، لذلك من املأمول من ذلك مّم  الطالق أو غيرها، فإّن 

علم النفس وعلم  وحملة الثقافة في رواد املنبر الحسيني استشارة ذوي االختصاص من أهل الخبرة االجتماعية

  ،االجتماع في تحديد الحلول الناجعة للمشاكل االجتماعية املختلفة
ً
ليكون عرض املشكلة مشفوعة بالحل عرضا

 ينقل املنبر من حالة الجمود إلى حالة التفاعل والريادة والقيادة في إصالح املجتمعات وتهذيبها.
ً
 تطويريا

ً
 تغييريا

 فإّن  ،ة سواء في مجال الفكر أو مجال الشعائرلخوض في الخالفات الشيعيّ أن يتسامى املنبر الحسيني عن ا -8

 
ُ
خرى أو إثارة فوض ى اجتماعية أو تأجيج االنقسام بين الخوض في هذه الخالفات يوجب انحياز املنبر لفئة دون أ

الم( داء املؤمنين، بينما املنبر راية لوحدة الكلمة ورمز للنور الحسيني الذي يجمع قلوب محبي سيد الشه هي )عليه السَّ

 مسار واحد وتعاون فاعل.

9-  
ُ
ق واضح سلوب شيّ االهتمام باملسائل الفقهية االبتالئية في مجال العبادات واملعامالت من خالل عرضها بأ

 يشعر املستمع بمعايشة املنبر الحسيني لواقعه وقضاياه املختلفة.

ة املذهب اإلمامي ورمز قوّ  القاعدة العلمائية التي هي سّر ية املرجعية والحوزة العلمية و التركيز على أهّم  -10

 عظمته وشموخ كيانه وبنيانه.

الم( نسأل هللا تبارك وتعالى للجميع التوفيق لخدمة طريق سيد الشهداء    وجهاء )عليه السَّ
ً
وأن يجعلنا جميعا

الم( بالحسين   والصالة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.والحمد هلل رب العاملين . في الدنيا واآلخرة)عليه السَّ

 

  

 عتاب شهر محرّ أعلى 
ُ
السيد صادق الحسيني سة بحضور قيم اجتماع للخطباء في مدينة قم املقّد م الحرام أ

 د والتي تناولت أمرين:الشيرازي، وحضر االجتماع حشد من العلماء والفضالء واملبلغين لالستماع إلى كلمة السيّ 

 ل: التبليغ لإلسالم الصحيح.األوّ 

الم( الثاني: إقامة شعائر اإلمام الحسين   ى أنحاء العالم وبجميع أشكالها وأنواعها. في شتّ )عليه السَّ
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والشعائر ة املواكب ئم الحرام، باشرت هيمع اقتراب شهر الحزن محرّ 

الحسينية باستقبال أصحاب املواكب الحسينية وتوفير األماكن الخاصة 

 لزيارة العاشر من محرم الحرام. 
ً
 ببناء املواكب استعدادا

رياض نعمة السلمان رئيس قسم الشعائر واملواكب الحسينية: وقال 

 كبيرة من الزائرين القادمين من جميع أنحاء 
ً
تستقبل مدينة كربالء املقدسة في األيام القليلة القادمة أعدادا

 قسم الشعائر واملواكب بدأ بتسجيل املواكب واستقبالهم واستحصال وأضاف: أّن ، العالم إلحياء زيارة عاشوراء

أعداد املواكب التي  وأوضح: أّن ، املوافقات من الجهات األمنية وتهيئة األماكن لتلك املواكب لتسهيل عملها

 ة.موكب وهيأة حسينيّ  1500ستقدم الخدمة في هذه الزيارة وصلت إلى 

 

 

سة ملقّد اة النسوي التابعة للعتبة الحسينيّ أعلنت شعبة التبليغ الديني 

على لسان مسؤولها الشيخ علي املطيري عن نيتها إقامة مراسيم عزاء اإلمام 

الم( الحسين  )عليه من سرداب اإلمام الحجة  الخاصة بالنساء في كّل )عليه السَّ

الم(  وسرداب باب الكرامة وسرداب باب السلطانية والطوابق العلوية من السَّ

الم(الحرم الطاهر لإلمام الحسين   .)عليه السَّ

 من املبلغات املرتبطات بها في كربالء املقدسة والبصرة وواسط وميسان 
ً
 كبيرا

ً
وأضاف: نشرت شعبتنا عددا

الم(بابل، إلقامة مراسيم العزاء على مصاب سيد الشهداء وذي قار وبغداد و   )عليه السَّ
ّ
 أن

ً
ه باإلمكان االستفادة ، مبينا

 من هذه املناسبة في إقامة البرامج التبليغية كالدورات واملسابقات وغيرها.

بلغات وتابع املطيري: سنقوم وبالتعاون مع وحدة آداب الزيارة ووحدة شؤون املبلغات بوضع مجموعة من امل

وقت، إللقاء املحاضرات التربوية والتوجيهية الفقهية واإلجابة عن األسئلة  في الصحن والحائر املطهرين لكّل 

 الشرعية وشرحها للزائرات.

 

 لتوجيهات إدارة العتبة الحسينيّ 
ً
سة أعلنت األمانة العامة ة املقّد استنادا

لها إقامة مراسيم زيارة عرفة نيابة عن سة عن تكّف ة املقّد للعتبة الحسينيّ 

 جميع الراغبين مّم 
ّ
)عليه ر عليهم الوصول إلى مرقد اإلمام الحسين ن يتعذ

الم( وبالخصوص املقاتلين في القوات األمنية  ،سواء داخل أو خارج العراق السَّ

 والحشد الشعبي.

 

سة في جولتها ة املقّد انطلقت شعبة الصوت الحسيني التابعة لقسم النشاطات العامة في العتبة الحسينيّ 

حنا غير حسين ما عدنا وسيلة، حيث إتوى العراق وتحت شعار: على مسضمن املسابقة الوطنية الثانية للرواديد 

شبال اختيار ثالثة من األ  ألشبال، ويتّم محافظة من فئتي الشباب وا في هذه الجوالت اختبار الرواديد من كّل  يتّم 

 وثالثة من الشباب.



 هـ1437 ذي الحجةر شه  ............................................................................................................................................................................................................  92

  
ُ
.اختبار ما يقارب ثالثين ر  ولى من محافظة البصرة حيث تّم وكانت املرحلة األ

ً
 ادودا

الهدف من إقامة هذه املسابقة تهيئة جيل  أّن  :كد الشيخ مهدي الخزاعي مسؤول شعبة الصوت الحسينيأو 

الم(حسيني أصيل من الرواديد لكي يواصلوا السير على طريق ونهج الحسين  األصيل، وحمل الراية  )عليه السَّ

 وواكبوا في هذا املجال التي كان يحملها الرعيل األو  صيلةالحسينية األ 
ً
ل من الرواديد الكبار الذين ساروا قديما

الم(مسيرة أهل البيت  واملرحوم عبد الرضا  واملرحوم كاظم منذور الكربالئي أمثال )املرحوم حمزة الصغير ،)عليهم السَّ

َرّدات وأوزان ومقامات و  االذين أتو  ،اء الكبار(النجفي وغيرهم من القرّ  والتقاليد لحان تنسجم مع العرف أب 

بة لسيد الشهداء تر عن املصيبة الراذها الجمهور والوسط الشيعي وهي التي تعبّ والذي يرتضيها ويحبّ  ،االجتماعية

الم( مها والتضحيات التي قّد   .من أجل إعالء كلمة الحّق )عليه السَّ

: لذلك أكد الشيخ عبد املهدي الكربالئي على ضرورة االلتزام والتقيد بهذه األ  
ً
وزان واملقامات واالبتعاد مضيفا

االبتعاد عن األلحان واملقامات السريعة املتمثلة )بالشور( وال )دي جي( واإليقاع السريع وبعض األلفاظ غير  كّل 

 
ً
 في بعض القصائد الحديثة. املرغوبة والشائبة مثل ما موجود حاليا

 

سة الشيخ عبد املهدي ة املقّد بتوجيه من املتولي الشرعي للعتبة الحسينيّ 

الكربالئي واألمين العام لها السيد جعفر املوسوي أطلقت األمانة العامة 

الم(مؤسسة اإلمام الحسين سة املقّد ة للعتبة الحسينيّ  لإلعالم  )عليه السَّ

الرقمي، ملواكبة التطور اإلعالمي لنشر تعاليم ومفاهيم ثورة اإلمام الحسين 

الم(  وأهدافها الخالدة. )عليه السَّ

أثبتت  سةاملقّد  ةالعتبة الحسينيّ  وقال مسؤول املؤسسة والء الصفار: إّن 

خالل عملها الدؤوب مواكبة عجلة التطور الهائل في جميع املجاالت سواء الهندسية واإلعالمية والخدمية والعلمية 

ية اإلعالم الرقمي وأدركت ضرورة مواكبة استشعرت أهّم  سةاملقّد  ةإدارة العتبة الحسينيّ  وأضاف أّن  .وغيرها

 التطور اللحظي في هذا املجال لسعة انتشاره ووصو 
ّ
ة فئات املجتمعات من جهة وانخفاض تكاليفه من له إلى كاف

 
ُ
 عن تأثيره الكبيرجهة أ

ً
 على إدارة املوقع الرسمي للعتبة  وأوضح في حديثه أّن  .خرى، فضال

ً
املؤسسة تشرف حاليا

 عن إدارة حسابات مواقع التواصل االجتماعي التابعة للعتبة املقّد  سةاملقّد  ةالحسينيّ 
ً
سة بجميع لغاته فضال

فيس ب الحسيني )لغتان(، االنستغرام )لغتان(، آلغرام )لغتان(، الواتس قناة الت)الفيس بوك )ثالث لغات(، تويتر، 

قناة اليوتيوب الرسمية، وقناة ديلي  (We heart it)، (Tango)، تانكو (Pinterest نما، كلوب، جوجل بلس، بنترست

 موشن(.

 

شهد معرض الكتاب املقام ضمن فعاليات األسبوع الثقافي الثاني )نسيم 

سة في مدينة األهواز إقامة جناح ة املقّد تقيمه العتبة الحسينيّ  ذيالوالية( ال

الم(تاريخي عن سيرة اإلمام الحسين   .)عليه السَّ

شاركت شعبة التوثيق  :رشيد زميزمخ سعيد وقال مسؤول الجناح املؤّر 

سة بجناح عن السيرة التاريخية ة املقّد واملعارض التابعة للعتبة الحسينيّ 
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الم( لإلمام الحسين   بأقوال أكثر من م)عليه السَّ
ً
الم(ثت عن اإلمام الحسين ئة شخصية عاملية تحّد معززا  )عليه السَّ

 والعرب واملسلمين.غالبيتهم من رجال السياسة والفكر واألدب األجانب 

سة ذات عرض أكثر من عشرين صورة لعدد من األماكن املقّد  كما تّم  :وتابع مسؤول شعبة التوثيق واملعارض

الم( العالقة باإلمام الحسين  في العديد من الدول العربية كمصر وسوريا ولبنان وفلسطين إضافة إلى )عليه السَّ

 أن الجناح شهد حضور 
ً
 العراق، موضحا

ً
 كبير  ا

ً
 من أهالي مدينة األهواز. ا

سة تقيم األسبوع الثقافي الثاني تحت عنوان )نسيم الوالية( في ة املقّد العتبة الحسينيّ  الجدير بالذكر بأّن 

سة مدينة األهواز بمحافظة خوزستان اإليرانية بذكرى عيد الغدير األغر بمشاركة العتبة العسكرية املقّد 

في  م2016/ 19/9املوافق ، هــ1437ذي الحجة  17ثنين ت فعالياته يوم االوالتي أطلق ،والعتبة العباسية املطهرة

 قاعة املكتبة املركزية بمدينة األهواز.

 

 لزيارة ة املقّد تبذل العتبة الحسينيّ  
ً
 استثنائية كبيرة استعدادا

ً
سة جهودا

الحرام لهذا العام التي سيشارك فيها أعداد كبيرة من  مالعاشر من محرّ 

آالف إلى  10وتتراوح أعدادهم بين ، تطوعين من مختلف محافظات العراقامل

ألف، ويكلفون بواجبات ومهام محددة توكل إليهم من قبل شعبة  15

 للمشرف علىة املقّد املتطوعين التابعة لقسم حفظ النظام في العتبة الحسينيّ 
ً
 حفظ النظام فاضل عوز. سة وفقا

االستعداد لزيارة عاشوراء بدأ منذ انتهاء الزيارة في السنة املاضية، حيث قمنا بتوزيع األدوار على  قال عوز: إّن 

 كوادرنا املهنية والكفوءة بما يحقق أعلى مستوى من النجاح األمني والخدمي.

مع  م،2003ن منذ عام ياعتمدت آلية عمل املتطوعسة ة املقّد العتبة الحسينيّ  أّن  ويزيد عضو مجلس اإلدارة

 بشكل يتناسب واألعداد الكبيرة واملتزايدة للزائرين، واالعتماد على َم 
ً
ن شارك بالخدمة في التعديل عليها سنويا

 حسب اختصاصه. لدى هؤالء خبرة وممارسة كّل  الزيارات السابقة باعتبار أّن 

 

 ة املقّد كشف مسؤول شعبة التبليغ الديني في العتبة الحسينيّ 
ّ
 سةاملقّد  ة خاصة وضعتها العتبةسة عن خط

 لنشر املبلغين واملبلغات في زيارة عاشوراء والزيارة األربعينية.

  وقال مسؤول التبليغ الديني الشيخ فاهم اإلبراهيمي: إّن 
ّ
ن نشر املبلغين في داخل الحرم ة تتضّم الخط

املبلغين سينتشرون  الحسيني الشريف ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين، وكذلك في بقية املحافظات حيث إّن 

 مع امت
ً
 لى كربالء.إ داد طريق الزائرين من الفاو وصوال

الم(الهدف من نشرهم هو تهيئة الناس لزيارة اإلمام الحسين  براهيمي: أّن وأضاف اإل  ، وكذلك لنشر )عليه السَّ

ة وهي عام، باإلضافة إلى املهمة الرئيسة توزيع الطالوعي واألخالق بين الزائرين، وإرشاد أصحاب املواكب على كيفيّ 

 إقامة صالة الجماعة.

 

سة عن سعيه إلدراج زيارة األربعين على ة املقّد كشف مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينيّ 

 الئحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو.
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ّ
زيارة األربعينية في منظمة نا نسعى إلى تسجيل الوقال رئيس املركز عبد األمير القريش ي للموقع الرسمي: إن

 اليونسكو باعتبارها جزًء من التراث العراقي.

 ملانية.يرانية واملستشارية الثقافية األاملوضوع، وهما وزارة الخارجية اإل ن يدعمنا في هذا وأضاف: هناك َم 

 
ّ
ومركز التراث  ،لدى مركزه تنسيق عاٍل مع جهات خارج العراق في أوربا وآسيا، مثل الجامعة األملانية د: أّن وأك

ودعا مراكز الفكر إلى دراسة ظاهرة الزيارة األربعينية من كافة النواحي الخدمية والصحية واالجتماعية ، األملاني

وتذليل العقبات أمام الزائر وترسيخ القيم  ،يارةباإلضافة إلى الجانب العقائدي إلدامة زخم الز  ،واالقتصادية

 اإلنسانية التي أفرزتها هذه الزيارة.

شخصية علمية وأكاديمية  80وكان مركز كربالء للدراسات والبحوث قد عقد ندوة يوم األحد حضرها نحو 

 دني.وعدد من النقابات ومنظمات املجتمع امل ،وممثلين عن الدوائر الخدمية في الحكومة املحلية

وقال القريش ي: عقدنا مذكرة تفاهم مشترك مع مركز دعم القرار في بيت الحكمة التابع ملجلس الوزراء 

 مع جامعات كربالء وبغداد واملستنصرية وديالى وكلية هندسة 
ً
ومنظمات املجتمع املدني، ولدينا تعاون أيضا

 ابع لجامعة كربالء.باإلضافة إلى مركز كربالء للدراسات االستراتيجية الت ،الخوارزمي

 للمركز فرع والبحثي: أّن  ق املركز للعمل الدراساتييوأضاف بشأن تنس
ً
في الدنمارك يقوم بإشراك بعض  ا

 
ُ
 خرى واالستفادة من خبراتهم.األكاديميين من الدنمارك والسويد ودوٍل أ

 
ّ
 يعملون فيه وهم من أكاديمیي وتدريسیي الجامعات العراقية. د أّن فيما أك

ً
 للمركز أكثر من سبعين مستشارا

مها ة قّد ها املركز بشأن الجوانب الخدمية للزيارة األربعينيّ وعرضت الندوة نتائج دراسة االستبانة التي أعّد 

 بيت الحكمة الدكتور صالح مهدي.مستشار املركز الدكتور مهدي وهاب نصر هللا، واملشرف على دعم القرار في 

ل مركز بحثي عراقي يحصل على شهادة اعتماد من منظمة مركز كربالء للدراسات والبحوث هو أوّ  يشار إلى أّن 

 
ُ
 ة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(.مم املتحّد األ

 

على هامش األسبوع الثقافي الثاني املقام في مدينة األهواز استقبل أهالي 

وفد العتبتين  ،منطقة )البسيتين( في محافظة خوزستان في جمهورية إيران

 ضّج بالرجال ستين الحسينيّ املقّد 
ً
 وبهيجا

ً
 حافال

ً
ة والعباسية استقباال

)عليه والنساء واألطفال، مبتهجين باستقبال راية اإلمام أبي عبدهللا الحسين 

الم( َدمة مرقده ومرقد أخيه املولى أبي الفضل العباس  السَّ
َ
الم( وخ )عليه السَّ

 مرّددين شعار الحب والوالء الخالد: )لّبيك يا حسين(.

 لنائب أمين عام العتبة الحسينيّ وشهد الحف
ً
بها الحاضرين،  ىیسة األستاذ أفضل الشامي، حة املقّد ل كلمة

الم( مسيرة زيارة األربعين املباركة من مرقد اإلمام الرضا أن تكون ل في واستشرف املستقبَ  إلى مرقد اإلمام )عليه السَّ

الم(الحسين   على األقدام. )عليه السَّ
ً
 مشيا
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الم(ُبّد أن ُيساهم شيعة أهل البيت  وأضاف: ال بعض تقارير علمائنا تنقل:  في املسيرة الوالئية الكبرى، فإّن  )عليهم السَّ

)عليه ل إلى حمل بعض صفات املجتمع املنتظر في زمن اإلمام املجتمع يتحوّ  بأن ما شاهدناه في طريق زّوار األربعين أّن 

الم(  األخذ والكسب إلى التسابق على العطاء والبذل والتضحية والخدمة. ل من مجتمٍع يتسابق على، إذ يتحوّ السَّ

 

 
ّ
 االستعداديدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود أهّم أك

َ
مثل لوضع خطٍط الكفوء والتحضير األ  ة

ؤّمن تقديم خدمات وقائية وطبية وعالجية مثلى للحشود املليونية الوافدة إلى محافظة كربالء املقّد 
ُ
سة كفوءة ت

 م الحرام واألربعين.إلحياء زيارة العاشر من محرّ 

 

 

سة أن ة املقّد للدراسات والبحوث في العتبة الحسينيّ مركز كربالء ّ يسّر 

 زيارة األربعين وهي موسوعة فكريةيدعوكم لالستكتاب في مشروع موسوعة 

الم(باألبعاد األساسية لزيارة األربعين لإلمام الحسين  توثيقية تهتّم   )عليه السَّ

وفي مختلف الجوانب واالتجاهات، لذا نود من حضرتكم املشاركة في هذا 

 
ّ
  صال فيما بيننا.املحفل العلمي الدولي الكبير وفتح آفاق وقنوات ات

 

 

أعلن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في أمانة مسجد الكوفة املعظم 

واملزارات امللحقة به عن طباعة خمسة آالف نسخة من فولدر التعريف 

الم(ر والسفير مسلم بن عقيل بحياة اإلمام محمد الباق ، إضافة إلى )عليهما السَّ

. وهو فولدر تعريفي )رضوان هللا عليه(نبذة عن حياة الصحابي هانئ بن عروة 

وتوعوي وإرشادي بسيرة حياتهم وما قدموه للمجتمع اإلسالمي من معارف 

 
ً
 عن التضحيات التي قاموا بها من أجل إعالء كلمة اإلسالم املحمدي األصيل. وعلوم وأخالق، فضال

وذكر رئيس القسم املعاون الثقافي األستاذ أمير الصائغ أن ملف التعريف طبع ليوزع على الزائرين بمناسبة 

الم( ذكرى شهادة اإلمام الباقر والسفير مسلم بن عقيل   .ضوان هللا عليه()ر والصحابي هانئ بن عروة )عليهما السَّ

أنتج مركز املختار لإلنتاج اإلعالمي في أمانة مسجد الكوفة املعظم 

ث عن شموخ وبسالة السفير مسلم بن عقيل أوبريت )سفير الهدى( يتحّد 

الم(  التي أطلقها اإلمام الحسين  وتضحيته من أجل إعالء كلمة الحّق )عليه السَّ

الم(بن علي  ن األوبريت قصيدة للشاعر جاسم سعيد شاعر ويتضّم  ،)عليهما السَّ

ن يقوم بأدائها مع تضمين لعدد من املقاطع الشعرية مسجد الكوفة وهو َم 

الم(التي تظهر نبذة عن حياة السفير   عقب وصوله إلى مدينة الكوفة. )عليه السَّ
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ّ
هدى( الذي هو عبارة عن اص الفتالوي املخرج الفني في قسم اإلعالم في أوبريت )سفير الوقد أبدع املخرج وق

الم(بطولة السفير مسلم بن عقيل  يقصيدة تحك ة والتضحية بنفسه وذويه يّ ومساندته للقضية الحسين ،)عليه السَّ

 مدي األصيل.ن يبقى اإلسالم املحأمن أجل 

الم( إنتاجه بمناسبة ذكرى شهادة السفير مسلم بن عقيل  األوبريت تّم  ّن أجدير بالذكر و  والصحابي )عليه السَّ

 .)عليه السالم(والتي تتزامن مع شهادة اإلمام محمد الباقر )رضوان هللا عليه( هانئ بن عروة 

 

سة مؤسسة ة والعسكرية والعباسية املقّد زار وفد العتبات الحسينيّ 

للعتبة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية التابعة 

سة في مدينة األهواز اإليرانية واستقبلهم مدير املؤسسة الحسينية املقّد 

 الشيخ كاظم الحيدري ومجموعة من أعضاء املؤسسة.

 هـ ش28/06/1395م واملوافق: 18/09/2016وذلك في: 

وقد جاءت هذه الزيارة على هامش مشاركة وفد العتبات في مهرجان 

 سة ومشاركة العتبتين العسكرية والعباسية.ة املقّد ألهواز برعاية العتبة الحسينيّ نسيم الوالية املنعقد في مدينة ا

وبّين مدير املؤسسة مجمل نشاطات وفعاليات املؤسسة، ومن جانبه أعرب الوفد الكريم عن ارتياحه وسروره 

 وال سيما الدورات التي أجرتها وتجريها إلعداد وتنشئة الخطباء الرساليين. ،بمنجزات املؤسسة العلمية

  

محافظ هرمزغان )جنوب( للشؤون السیاسیة واألمنیة قال مساعد 

ام املواکب االجتماع الدولی الرابع عشر لخّد  واالجتماعية بهروز أکرمی: إّن 

  (750) ة یعقد فی مدینة بندر عباس بمشارکةالحسینیّ 
َ
مة املواکب َد من خ

 28ة من داخل إیران وخارجها، وسيستغرق یومين ویعقد في الحسینیّ 

 .ياإليران لسادساهر شمن ال29و

 ،من املنشدین األجانب 15من املنشدین الدینیين اإلیرانیين و 16وأشار إلی إقامة ورشتى عمل، ومراسم تکریم 

الم()ام اإلمام الحسين لخّد  ي السنو  االجتماععلی هامش إقامة  كوذل  .علیه السَّ

 إليمش
ً
  يالدول االجتماعأن  ىرا

ّ
الم( ن يدام اإلمام الحسلخ ة في ينيقافة الحسنشر الث يسهم بدور فاعل في)علیه السَّ

 أرجاء املعمورة.

 

مليوني زائر إيراني سيشاركون في مراسم أربعينية  أّن  :أوحديأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة اإليرانية سعيد 

الم(اإلمام الحسين   هذا العام. )عليه السَّ

إلى وضع تسجيل الزوار للمشاركة في زيارة  :وأشار أوحدي في تصريح لفارس على هامش زيارته ملحافظة جيالن

 
ً
 زائر.ار هذا العام إلى مليوني أن يصل عدد الزّو  األربعين متوقعا
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ألف شخص بتسجيل أسمائهم حتى اآلن للمشاركة في زيارة األربعين على موقع سماح  140ولفت إلى قيام 

 موقع سماح يستقبل التسجيل على مدار الساعة. وقال: إّن 

الم(وحول إيفاد الزوار للمشاركة في أربعينية اإلمام الحسين  صدار تأشيرات الدخول إ قال أوحدي: إّن  )عليه السَّ

 ل.كتوبر تشرين األوّ أار في الحادي عشر من تفويج الزّو  ل فيما سيبدأكتوبر تشرين األوّ أ 7بدأ في سي

 

 

أطلق علماء البحرين شعار عاشوراء للعام الهجري املقبل تحت عنوان: 

( 
ّ
 عن دينيإن

ً
حامي أبدا

ُ
ات واملواكب وجميع الفعاليات ، داعين الحسينيّ (ي أ

 البارز في مظهر الفعاليات ومضمونها. أن تعطي الشعار حضوره الحيوّي 

الشعار العام املستمد  إّن  :وقال العلماء في بيانهم الصادر يوم الخميس

سات، وإنسانية من كربالء يؤكد الدفاع عن الدين والعقيدة والشريعة، واإلمامة، والشعائر، واألحكام، واملقّد 

اإلنسان، وحقوقه، وكذلك العدل واملساواة والقيم األخالقّية، واملسجدية والصالة، مشددين على ضرورة بذل 

 ونفيس للدفاع عن الدين. غاٍل  كّل 

 

 
ّ
د ملوسم عاشوراء هذا العام، نت القوى الثورية املعارضة شعارها املوّح دش

بتمبر، بحضور آباء س 23 وذلك خالل تجمع حاشد في منطقة سترة بتاريخ

 )القوى اختارت شعار: ، شهداء وناشطين
ّ
 يجمع  (ةهيهات منا الذل

ً
 موحدا

ً
شعارا

طلق خالل املوسم الذي عادة ما يكون مناسبة 
ُ
أنشطتها وفعاليتها املشتركة التي ت

 بثورة اإلمام الحسين بن علي لزخم ثوري وشعبي واسع تأسيّ 
ً
الم(ا  ودروس كربالء والشهداء الذين قضوا فيها. )عليهما السَّ

 

 من مراجع وعل اإلسالميةالتقی سفير الجمهوریة 
ً
ماء الدین في اإلیرانیة حسن دانائی فر یوم األربعاء عددا

 عن أنشطة مختلف املؤسسات وخالل هذه اللقاءات قّد ، مدینة النجف األشرف
ً
م السفير اإلیراني تقریرا

الم()علیه اإلیرانیة لإلعداد ملراسم أربعینیة اإلمام الحسين  م السادة مراجع وعلماء الدین وجهات ، وباملقابل قّد السَّ

 نظرهم بهذا الشأن.

 من علماء  یذکر أّن 
ً
السفير اإلیراني کان قد زار مدینة کربالء یومي األربعاء والخمیس املاضیين والتقی عددا

درس ي، والسيد القزویني هدي الکربالئي ممثل السید علي السیستاني، والسيد املعبد املالدین من ضمنهم الشیخ 

 ة، حیث بحث معهم بشأن زیارة األربعين.ة والعباسیّ ومسؤولي العتبتين الحسینیّ 

 

دعا السيد محمد سعيد الحكيم خالل استقباله لنائب األمين العام 

الم( ملرقد السيدة فاطمة املعصومة بنت اإلمام الكاظم  في مدينة قم )عليه السَّ

سة، ومنها زيارة يوم األربعين سة املؤمنين القاصدين زيارة العتبات املقّد املقّد 

تمام بها، فهي سبب من إلى الحفاظ على الجانب الوالئي في الزيارة وااله

الم(أسباب سعادة أهل البيت  ين متآلفين وغير متعصبين لجاه أو قومية أو ، حينما يرون شيعتهم متحابّ )عليهم السَّ
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الم( ة، ودعا ألن تكون ظاهرة زيارة األربعين خالصة لإلمام الحسين جنسيّ  البعد عن أي ظاهرة  وبعيدة كّل )عليه السَّ

 
ُ
الفوارق  ة أحدهم لآلخر وأزالوا كّل اريخية وأثبت الشيعة من خاللها وحدتهم ومحبّ خرى، فالزيارة أضحت تأ

 االجتماعية وغيرها فيما بينهم.

 

األربعاء، عن استقبال مليون زائر إيراني عبر منفذ زرباطية الحدودي ألداء أعلنت وزارة الداخلية العراقية 

 سة. زيارة عرفة في محافظة كربالء املقّد 

 

 ها به این کتاب اعتراض کردندسلفی

: شهيد العشق، والذي يتناول ـأهل تركيا ألجل تأليف كتابه املعنون ب اعترض الوهابية على مؤلف سّني من

 حادثة عاش
ُ
ف السّني أحمد تورگوت - قبل ترجمته - مّرةة سلوب قصص ي حيث طبع ست عشر وراء بأ

ّ
 ،للمؤل

 وقامت انتشارات کتابستان معرفت بطباعة الترجمة الفارسية، وهي الطبعة الخامسة.

 

 تحت عنوان: در سوگواری های محرم، باید مردم را با وظایفشان در برابر استکبار آشنا نمود

سعيدي في لقاء  السيد أّن  سةأفادت وكالة أنباء العتبة املعصومية املقّد 

ة في قاعة محراب له مع أعضاء مجمع الشؤون الثقافية في املناسبات الدينيّ 

الم(م والعزاء على اإلمام الحسين العتبة أشار إلى قرب شهر املحرّ   )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين  ض ضمن حديثه إلى أّن وتعرّ    )عليه السَّ
ّ
ما ثار وخرج إن

 ملواجهة الظاملين 
ُ
الم(شهد والذي خدعتهم الدنيا وبقي يصارعهم حتى است  .)عليه السَّ

 
ّ
 أن

ً
الحديث حول الجانب التاريخي والجانب الذي يتناسب مع  ه ينبغي في مجالس العزاء أن ينصّب وذكر أيضا

 ظروف العصر الحاضر وتعريف الناس بالتكاليف التي على عاتقهم تجاه االستكبار العالمي.

من ثمار العزاء املشتمل على الجانبين اآلنفي الذكر هو انتصار الثورة اإلسالمية  أّن  وأشار سماحته إلى

 هـ ش. 1388في سنة  توالتي من جملتها الفتنة التي حصلوإحباط مخططات األعداء 

گلپايگاني 
 ماه امر به معروف ونهى از منکر استماه محّرم، 

أعضاء إدارة األمر  ه1437الحجة ذي  27التقى يوم الخميس املصادف 

 الشيخ صافي گلپايگاني.عن املنكر  باملعروف والنهي

في البداية قام مسؤول هذه اإلدارة بعرض تقرير عن برامج هذه 

 ونشاطاتها وتحّد املؤسسة 
ُ
 سبوع األمر باملعروف والنهي عن املنكر.ث عن قرب حلول أ
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ّ
القصور  وبّين بعدها أّن ، دة ضرورة إحياء هذه الفريضةوبعدها أشار الشيخ لآليات والروايات الكثيرة املؤك

 ماهية نهضة اإلمام والتقصير في أداء هذه الفريضة حّق 
ً
)عليه الحسين ها يوجب سقوط املجتمعات، وأردف مبينا

الم( هذا الواجب اإللهي واعتبار هذا الشهر شهر األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهذا يرشد له ما  وإحياء السَّ

ك أمرت باملعروف
ّ
الم(ففي الحقيقة ماهية اإلمام الحسين  ،(رونهيت عن املنک جاء في الزيارة: )أشهد أن هي  )عليه السَّ

 عن املنكر. املعروف والنهيبإحياء األمر 

الم(پیام آیت هللا العظمى مدرس ى به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگوارى سرور شهیدان امام حسين   )علیه السَّ

الم(مام الحسين ضرة بشأن واقعة عاشوراء وخلود اإل ألقى السيد محمد تقي املدرس ي محا ووظيفة  )علیه السَّ

ه في كربالء بتع الخطباء واملبلغين الذي يقيمه مكم في اجتماالعلماء تجاه ذلك بمناسبة حلول أيام عزاء شهر املحرّ 

. املقّد 
ً
 سة سنويا

 
ُ
موي الذي يحارب مدرسة اإلمام طلب فيها من الخطباء واملبلغين الحسينيين أن يحشدوا الناس ضد الفكر األ

الم(الحسين   نوا أحداث عاشوراء وينظروا إلى املستقبل من منظار كربالء.وأن يبيّ  )علیه السَّ

فرهنگ 
 استان برگزار شد  24اولين ویدئوکنفرانس شورای راهبری کمیته فرهنگی و آموزش ى اربعين با مشارکت  -1

الخبري للربعين: قد أقيمت ندوة مشتركة بين أعضاء لجنة أفاد املوقع 

التخطيط النسوي ولجنة التعليم والثقافة التابعة ملجمع األربعين الوطني 

املسؤولة السيدة الدكتورة افتخاري وأعضاء لجنة املسؤولين  بحضور 

من جملتها مدينة ة والتعليم من مختلف مدن إيران و والناشطين في الثقاف

وخراسان، وطهران، وإيالم، واألهواز، وبوشهر، ويزد، وقزوين  أصفهان،

وكرمانشاه، ولرستان، حيث تقام الندوة بنحو تصويري ويتم خاللها تبادل اآلراء في املحاور الثقافية والتعليمية 

 
ّ
ت، ظاق بالنساء وزيارة األربعين، والهدف من ذلك التوفيق والتعاون بين الناشطين من مختلف املحاففيما يتعل

 .من شهر شهريور  20وذلك بتاريخ 

 ومن 
ُ
ن آف على الناشطين في مجال القر لتعرّ ة اطرحها في هذه الندوة هي عبارة عن كيفيّ  مور التي تّم جملة األ

ة بالنساء في املناطق الحدودية وعلى طريق املسيرة، وإجراء وإقامة املواكب الخاصّ  ،وتنفيذ املشاريع القرآنية

والثقافية والتعليمية، وحضور املبلغين في املواكب، وإقامة الدورات التعليمية والتخطيط  البرامج التبليغية

 إلقامة معارض في بعض املناطق وغيرها من الفعاليات.

التأكيد عليها في هذه الندوة هي تبيين ونشر نمط الحياة اإلسالمية من خالل  ومن جملة املحاور التعليمية التي تّم 

الم(زينب  ةي بالسيداالقتداء والتأس ّ    .وتبيين األبعاد الشخصية لها، وبيان فلسفة وآداب الزيارة وأحكامها )عليها السَّ
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 با حضور پژوهشگران حوزوی؛ نشست تخصص ى اربعين و ارتباطات فرهنگی برگزار شد -2

 
ُ
الندوة العلمية التخصصية، تحت عنوان: األربعين والعالقات قيمت أ

 الثقافية، بمشاركة جماعة من أساتذة الحوزة العلمية في جامعة باقر العلوم

الم( وقد طرح جملة من األساتذة بعض املواضيع ذات الصلة بزيارة  ،)عليه السَّ

 وهي كالتالي:األربعين ومسيرتها 

  .)األعمال املتعلقة بزيارة األربعين( الشيخ كريم خان محمدي 

 .نسان الثقافي( الشيخ غالم رضا برهيزكار)األربعون واإل 

  .)األربعون والتواصل الثقافي( الشيخ حسن يوسف زاده 

  .)األربعون والتعارف الثقافي( أصغر إسالمي 

 تمدید ارسال آثار به سوگواره شعر عبرات -3

 
ّ
تمديد مهلة إرسال النتاجات إلى املجلس التأبيني لشعر األربعين )العبرات(  ه تّم أفاد موقع األربعين الخبري أن

من شهر شهريور، فعلى الراغبين باملشاركة إرسال نتاجاتهم وسيرهم الذاتية إلى أمانة هذا العزاء  31حتى تاريخ 

 حتى آخر شهر شهريور، على أن يكون اإلرسال على العناوين التالية:

 abarat.alarbaeen.ir                                                                                                 ع اإللكتروني:ـ اإلرسال من املوق1 

                                                                                                              alarbaeen@chmail.ir ـ اإلرسال على اإليميل: 2

  @abaratalarbaeen                                                                                                       ـ اإلرسال عن طريق التلغرام:3

 ن آذربايجان غربيدومين جلسه كارگروه ياوران معنوي استا -4

 
ُ
أذربيجان  حافظةقيمت الجلسة الثانية لفريق عمل أنصار املعنوية ملأ

 ةميرو قيه في املدينة وإمام جمعة أالغربية بحضور ومشاركة معتمد ولي الف

 ومسؤول لجنة الثقافة التعليمية.

ث فيها مسؤول ممثلية بعثة السيد الخامنئي حول فضيلة زيارة تحّد 

الم(اإلمام الحسين   .)عليه السَّ

 
ّ
)عليه  ق بفضيلة زيارة الحسينوذكر معتمد ولي الفقيه وإمام جمعة أرومية بعض األحاديث واملطالب التي تتعل

الم(  ودور العلماء في التثقيف وتبيين هذه املسألة. ،السَّ

ة ية عقد لجانه االثني عشر وعقد اللجنة التعليمد مجمع األربعين الوطني واملحلي، وكيفيّ ة عقوذكر كيفيّ 

 والثقافية ألنصار األربعين واملعنوية.
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 املللی طالب در ایام اربعين در اهواز آغاز شدآموزش ى تبلیغ بين هایکارگاه -5

أخبر مدير حوزة ولي عصر العلمية في األهواز عن بدء إقامة ورشة 

الم( تخصصية لتعليم التبليغ الدولي للطالب في أيام أربعين الحسين في  )عليه السَّ

 هذه املدرسة العلمية.

من شهريور على هامش  25ث السيد جعفر موسوي مدير حوزة ولي العصر العلمية في األهواز بتاريخ وتحّد 

الم(إقامة الجلسة التوجيهية تحت عنوان: التبليغ الدولي للطالب في أيام أربعين الحسين    )عليه السَّ
ً
: في العراق، قائال

  25تبدأ الورشة يوم 
ً
، من شهريور  26نهاية اليوم التالي ختلفة حتى قسامها املأب وتستمّر  ،من شهريور صباحا

شراف املجمع املركزي للربعين واللجنة إلي للطالب في أيام األربعين تحت وأوضح أن املشروع التبليغي الدو 

 التبليغ الروائي بعّد   ة لهذا املجمع، في ثالثة أقسام:يالثقافية والتعليم
ً
لوجه، وتبليغ  ة وسائل، والتبليغ وجها

ألف مبلغ املراحل التعليمية  70قد أنهى  وحسب قول مدير حوزة ولي عصر العلمية في األهواز، ل والشباباألطفا

 من شهر صفر. 22إلى  1لى العراق من إإيفادهم  ملشروع التبليغ الدولي للطالب في أيام األربعين وسيتّم 

 لزوار كربالء. هو رفع املستوى الروحي والثقافي الهدف من إجراء هذا املشروع التخصص ي وذكر في آخر كالمه أّن 

 ساری  -جلسه هم اندیش ى کارگروه فرهنگی یاوران معنوی اربعين حسینى دراستان مازندران برگزاری  -6

 
ُ
وأيام العزاء والحزن على  م الحرامقام بمناسبة قرب حلول شهر محرّ ت

الم(  سيد الشهداء والتخطيط ملسيرة أربعين الحسين ندوة للفريق )عليه السَّ

الم(  الثقافي الداعم الروحي ألربعين الحسين التبليغ  وذلك في إدارة)عليه السَّ

 ةث الشيخ يوسف پور مسؤول ممثلية بعثوتحّد ، اإلسالمي في مدينة ساري 

م ضمن السيد الخامنئي للحج والزيارة ومسؤول اللجنة الثقافية والتعليمية ملجمع األربعين في مازندران وقّد 

 حديثه التعازي والتسلية بمناسبة حلول شهر محرّ 
ّ
م حول أهمية التخطيط ملسيرة أربعين الحسين م الحرام وتكل

الم( : إّن  )عليه السَّ
ً
 هذه املسيرة الروحية العظيمة  قائال

ُ
قام في هذا العام مع قام منذ سنين وستُ واملليونية العاملية ت

 .العام زيارة أربعينية مليئة بالحماس والروحية واملعرفةا تخطيط كامل ومكتوب وسنشهد في هذ

 هزار مبلغ در محرم امسال ۱۰اعزام بیش از  -1

أعلن الشيخ كمال عن خبر إقامة االجتماع العظيم للمبلغين على شكل 

: تم إيفاد مؤتمر تأبين الشهداء من رجال الدين املدافعين 
ً
عن العتبات قائال

 م.الف مبلغ في شهر محرّ آ 10

 
ّ
من جملة املواضيع التي ينبغي أن يتناولها الخطباء هي عبارة عن فلسفة عاشوراء، تاريخ كربالء،  د: أّن وأك

الم( ف على املباني الفكرية ألبي عبد هللا الحسين التعرّ  الم( وااللتفات إلى أهمية عزاء اإلمام الحسين )عليه السَّ )عليه السَّ

 ال املستقبل.ونشره وإيصال املفاهيم الدينية إلى األبناء وأجي
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: تّم 
ً
اللجان إيفاد املبلغين على شكل أربع مجاميع ) وأشار الشيخ إلى إيفاد املبلغين إلى جميع نقاط البلد قائال

  ، ةالتبليغيّ 
ّ
  ، ةالنخب غاملبل

ّ
  العام،  غاملبل

ّ
 .(غةاملرأة املبل

اإلسالمي: ألجل التسهيل في التسجيل واالستفادة بشكل أكبر من  عالمير العام للتبليغ في مكتب اإل قال املد

ترتيب زمان خاص  وألجل االبتعاد عن التسجيل الكثير تّم  ،الفضالء واملبلغين الذين لديهم رتبة عالية في التبليغ

  .وألجل الحصول على تفاصيل أكثر يمكن للمبلغين مراجعة موقع بالغ ،وكذلك املدن ،للرتب

املبلغين يقومون بنشر الثقافة النبوية والعلوية والحسينية الخالصة بين الناس والجيل  : أّن ونوه الشيخ

ات وبقية املراكز العلمية والتعليمية والثقافية كحضورهم باإلضافة إلى حضورهم في املساجد والحسينيّ  ،الشاب

املناطق والقرى املحرومة في املدارس واملستشفيات والسجون وأماكن ترك االعتياد، وهكذا حضورهم في 

 والعشائرية.

الم( حسين  امام -2 الم(های اهل سنت برای سیدالشهدا یک تفکر است لزوم برجسته کردن عزاداری )عليه السَّ  )عليه السَّ

من العلماء األفغان في املؤتمر الصحفي م السيد حسن سجادي قّد 

من اجتماع الخدمة املسنين في مدينة بندر  ةاملتعلق باملرحلة الرابعة عشر 

: إّن 
ً
إقامة هذا االجتماع في مدينة  عباس شكره إلقامة هذا االجتماع قائال

 ة أمر باعث على البهجة والسرور.سكانها من الشيعة وأهل السنّ 

 
ّ
الم( ح أن يظهر أهل السنة عزاءهم على اإلمام الحسين ي أقتر وتابع سجادي: أن فهو ال يختص بالشيعة، بل )عليه السَّ

الم( املقاتل وأبيات الشعر التي كتبها أهل السنة على اإلمام الحسين  هو لجميع العالم، وأّن  .مهمة وجميلة جّد )عليه السَّ
ً
 ا

 وصرّ 
ّ
بل أهل السنة في هذا االجتماع حتى تحبط من ق   ي ألرجو أن نرى في السنين القادمة مشاركة أوضحح: أن

 ة والشيعة.مخططات السلفيين إليجاد العداء بين السنّ 

 
ّ
 وأشار سجادي إلى االقتراح الثاني وهو أن

ُ
خرى حتى يمكن ه ينبغي جمع كتب املقاتل حتى املكتوبة بلغات أ

ف على النسخ الصحيحة منها، وأكد على ضرورة دعوة املستبصرين في هذا االجتماع ليوضحوا عقيدتهم التعرّ 

الم(تجاه اإلمام الحسين   دولة. 35وقد شارك في هذا االجتماع  ،)عليه السَّ

 برگزاری گردهمایی بزرگ مبلغان محرم -3

اإلسالمي في الحوزة العلمية عن إقامة االجتماع  عالمة للشؤون التبليغية ملكتب اإل أخبرت اإلدارة العام

فعين عن العتبات ام الحرام وعلى شكل مؤتمر تأبين رجال الدين الشهداء املدالعظيم للمبلغين في شهر محرّ 

  .سةاملقّد 

لهذه السنة بحضور الشيخ ناصر مكارم م قام هذا االجتماع الكبير باملبلغين الذين يتم إيفادهم في شهر املحرّ يُ 

سة، وذلك في يوم الخميس فعين عن العتبات املقّد اوعلى شكل مؤتمر تأبين رجال الدين الشهداء املد ،الشيرازي 

 في مدرسة اإلمام موس ى الكاظم  8الثامن من شهر مهر الساعة 
ً
الم( صباحا التخصصية الفقهية الواقعة في )عليه السَّ

 معلم/ قبل ساحة بسيج.شارع معلم/ ساحة 
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 منتشر شد« گنجینه روضه»افزار اندرویدی نرم  -4

نهيگنج
عن ث تعزية مسموعة تتحّد  5۰۰تعزية مكتوبة و  5۰۰يشتمل على 

 م، صفر، الفاطمية(.املناسبات التبليغية )محرّ 

الم(وقد أصدر هذا البرنامج الجديد من قبل لجنة فاطمة الزهراء   )عليها السَّ

 سهل ومتنوع وعملي.و وتعود تلك التعازي لكبار الخطباء والراثين في البلد ونظمت بشكل مناسب 

 -الذي فيه القدرة على البحث في العناوين املطروحة ونسخ املالحظات والنصوص  -ومن أقسام هذا البرنامج 

  عازي املناسبات، تعليم قراءة التعازي، تعليم الرثاء، تعازي املعصومين وأصحاب عاشوراء.ت

 لكتروني يرجى مراجعة موقع )کافه بازار(.للحصول على هذا املنتج اإل

 رضا درویش همچنان در بالتکلیفی  رستاخيز: احمد -5

علي جنتي وزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي أجاب في هامش اجتماع تحت  نباء كرب وبال: أّن ألقد أفادت وكالة 

عنوان )اإلنجازات الثقافية لدولة التدبير واألمل( على سؤال الصحفيين بشأن الشكوى التي صدرت من منتجي 

  ،الفلم السينمائي )القيامة(
ُ
خرى يحتاج إلى تعديالت، وقد نبهنا منتجي هذا فقال: هذا الفلم كبقية األفالم األ

 على ذلك.
ً
 الفلم على ذلك، ولكن للسف لم يرتبوا أثرا

 
ّ
 من قبل الحوزة العلمية، وأّم  25الفلم قد واجه  ه بالرغم من أّن وتابع الوزير: أن

ً
ا نحن فقد ألفتنا إشكاال

الم()عالنظر إلى إشكال واحد فقط وهو إظهار وجه أبي الفضل العباس  ، إذ كان ينبغي جعل هالة من النور ليه السَّ

 حوله، ولكن لم يستجب املسؤولون على الفلم ولم يقوموا بأي تعديل، بل قدموا شكوى ادعوا فيها الخسارة. 

 
ّ

 وقد طالبت مؤسسة السينما وزارة اإلرشاد اإلسالمي بإرسال ما ذكرته من تعديالت ضمن کتاب رسمي إال
ّ
ه  أن

ا اعتراض منتجي الفلم بشأن األضرار املادية التي حصلت يرجع إلى امتناع وأّم ملنتجي الفلم ش يء من ذلك. لم يصل 

 وزارة اإلرشاد اإلسالمي عن بث هذا الفلم بالرغم من امتالكه جميع الوثائق القانونية املجوزة للعرض.

 حذف وثیقه برای دانشجویان مشمول، جهت حضور در پیاده روی اربعين -6

ح جواد تاجيك أمين مجمع األربعين قسم الطالب عن حذف وثيقة صرّ 

حضور لل طالب املشمولين بالخدمة العسكريةالضمان بخصوص ال

 واملشاركة في مسيرة األربعين.

منظمة تعبئة الطالب في الجامعات، أو يمكنهم أخذ ضمانة عن طريق 

ي هذا سيؤدّ  وذلك للعمل على أخذ وثيقة السفر الالزمة لزيارة األربعين، فإّن 

 إلى تذليل الصعاب املاضية أمام الطالب.

من شهر مهر في العاصمة  2وأعلن أمين مجمع األربعين قسم الطالب عن إقامة اجتماع يوم الجمعة بتاريخ 

: إّن  طهران في ظل النشاطات
ً
هذا االجتماع  الثقافية للطالب تحت عنوان: الطالب الناشطون في األربعين قائال
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سيعقد بمشاركة النخب والناشطين في قضية األربعين من شتى الجامعات في مختلف املحافظات، وسيتم عقده 

 على شكل ورشات وندوات ومحاضرات.

 کندید میبخش خصوص ى را دچار ترد« رستاخيز»کیانیان: حواش ى  رضا -7

الم( قال املمثل السينمائي رضا كيانيان في حوار خاص له مع املوقع الخاص باإلمام الحسين  بخصوص )عليه السَّ

 أ)القيامة( من أقاويل: بالرغم من ما رافق فلم 
ّ
  نا وللسف لم نَر ن

ّ
 الفلم إال

ّ
بما دار حوله من خالفات، نا سمعنا  أن

الم( االنتقاد األساس ي لهذا الفلم هو إظهار وجه أبي الفضل العباس وعلى أي حال إّن    )عليه السَّ
ّ

السؤال الذي   أّن إال

الم(ة املعصومين ئّم الفضل العباس من األ  أبا يطرح نفسه هنا، هل أّن  ؟ وهذه هي نقطة العطف بين )عليهم السَّ

 عن هذا األثر. املنتقدين واملدافعين

شخص يتعامل بنحو خاص، ونحن لدينا  الكلمات املتناقضة التي تطرح بشأن أمر معين تجعل كّل  وتابع: أّن 

ش يء له، وإن  أن يخضع كّل  فإن كان ما يحسم األمر هو القانون، فال بّد  اها.خطوط معينة ال ينبغي ألحد أن يتعّد 

 
ً
 لحسم موضوع معين ثّم كان فنحن  كان الذي يحسم األمر ش يء آخر أّيا

ً
 نقبله. وال يصح أن نجعل معيارا

ً
 أيضا

  وأضاف كيانيان في ختام حديثه: أّن  نلجأ إلى غيره.
ُ
رحت حول فلم )القيامة( الذي هذه األمور الجانبية التي ط

في  القطاع الخاص إلنتاج وإعداد هكذا أفالم وتردده، وهذا سيؤثرأة ي إلى عدم جر ه أحمد رضا درويش ستؤدّ أعّد 

 ي إلى عدم اطمئنان.مسار إنتاجنا في السينما بنحو يؤدّ 

 با موضوع عاشورا« ناسور »از تيزر انیمیشن  رونمایی -8

 
ُ
فلم لرسوم  وع عاشوراء وهوزيح الستار عن مقاطع من الفلم السينمائي )ناسور( الذي يتناول موضقد أ

.، متحركة
ً
 وسيتم عرضه في السينما قريبا

الم والجروح والحرقة التي وجدت في قلوب جميع األحرار في العالم ألجل الشهيد املظلوم اإلمام الفلم يروي اآل

الم(الحسين    ّن أ :وأصحابه. ويشير إلى مضمون رواية هو )عليه السَّ
ُ
محى واقعة عاشوراء جرح في جبين اإلسالم ال ت

 آثاره وهي باقية للبد.

ا طريق الخير أو ّم إسان اختيار أحد طريقين في حياته على كل إن والرسالة التي يريد أن يوصلها الفلم هي أّن 

وهو نصرة اإلمام الحسين  الشر، فلو كان اإلنسان في يوم كربالء ماذا سينتخب ويختار؟ فهل يختار طريق الحّق 

الم( تأليف قصة الفلم على أساس مصادر معتبرة من جملتها كتاب نفس  وقد تّم  ؟شّر أو يختار طريق ال )عليه السَّ

 املهموم للشيخ عباس القمي، وكتاب اللهوف.

 اختتامیه چهاردهمين اجالس پيرغالمان حسینى برگزار شد -9

  800شارك 
ُ
 ةفي الندوة الرابعة عشر دولة  18ام الحسينيين من ّد من الخ

الم(  قدت ألجل تقدير وتكريم خدمة الحسينالتي عُ  املسنين في مدينة )عليه السَّ

وأخبر علي فروغي رئيس الندوة ورئيس حشد إدارة اإلذاعة ، هرمزكان
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في مدينة أصفهان وقد أخذ محافظ أصفهان  ةوالتلفزيون في مراسيم االختتامية عن إقامة الندوة الخامسة عشر 

 علم الندوة إلى مدينته.

الم( های فرهنگی با تأس ى از نهضت حسینىمصونیت قشر جوان از هجمه -10  محقق شود )عليه السَّ

العلي علي عسكري في الحفل أفاد رئيس اإلذاعة الوطنية السيد عبد 

 الختامي للمؤتمر الرابع عشر للمسنين الحسينيين في مدينة بندر عباس: أّن 

الم( سينوا بنهضة الحأن يقتدوا ويتأّس  بّد  الشباب والفتيان ال   )عليه السَّ

 عداء الثقافية.صانوا من غزوات األ الحمراء ليُ 

الم(اإلمام الحسين  حمة إلهية، ألّن ة ملامللحمة الحسينيّ  وألفت السيد عسكري إلى أّن  ثار بوجه الظلم  )عليه السَّ

  زمنة.تيجة ذلك ترفرف بالعز في جميع األ والطاغوت ورفع راية الجهاد في سبيل هللا وصارت راية تلك الثورة ن

 ماندنعاشورا فرصتى برای انسان باقی :معاون وزیر ارشاد در آیين افتتاح نمایشگاه تخصص ى کتاب عاشورا -11

 
ُ
ل معرض مختص بكتاب عاشوراء على شرف قيمت مراسم افتتاح أوّ أ

 املعاون الثقافي لوزير الثقافة واإلرشاد.

ود املعاونية الثقافية لجه م رئيس مجلة خيمة الشكر واالمتنانقّد 

: في اليوم الذي يتركك الرشاد ألجل إقامة املعرض وعبّ لوزارة اإل 
ً
جميع ر قائال

 صدقاء الصادقون ليساعدوك. ويكتفون باملجامالت يأتي األ 

عاشوراء ة بموضوع وقام بعرض األعمال الثقافية التي قام بها في هذا امليدان وكان منها: تأسيس مجلة مختصّ 

ي والقبول الواسع للمجلة قمنا بتأسيس دار نشر وموقع ومكتبة ، وبعد التلّق ةخیمة باسم والهيئات الحسينيّ 

الم(مختصة بموضوع عاشوراء واإلمام الحسين   . )عليه السَّ

 
ّ
مجلدات بعنوان:  نتجنا موسوعة مؤلفة من ستأوضوع نا ونتيجة للجلسات املتعددة حول هذا املوأضاف: أن

 .ةعدد من مجلة خيم100عنوان للكتب وأكثر من  70اء الشيعي، وإصدار أكثر من ثقافة العز 

وبهدف تسهيل وصول الكتاب العاشورائي تمت إقامة هذا املعرض واختيرت الكتب من قبل لجنة علمية تضم 

 إلى إقامة معرض )عطر سيب( كّل  ذوي الخبرة.
ً
سنة تنشر فيه النتاجات املذهبية والبضائع التي تحتاجها  مضافا

  ،م ليسا ألداء الدين ألولئك الشهداءعاشوراء ومحرّ  املواكب عادة، ويرى أّن 
ّ
ما فرصة اجتماعية كبيرة لإلنسان وإن

.
ً
 كي يبقى إنسانا

 أة وملّد ، مهر 5يفتح املعرض أبوابه من 
ً
 ،الثامنة مساءً وحتى الساعة  سبوع من الساعة العاشرة صباحا

 پور. وبإمكان الراغبين الحضور في مجموعة سرچشمه الثقافية الواقعة في تقاطع صيرفی 
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الم( ابعاد سیاس ى عاشورا ظلم به امام حسين  حذف -12 الم( است / هنر دعوت به اهل بیت )عليه السَّ در )عليهم السَّ

 مقابل هنر هالیوودی قرار دارد

 عن ميزان ،أفادت وكالة أنباء كرب وبال
ً
حديث السيد محمد مهدي  :نقال

مير باقري في املرحلة الثانية لتقدير وتكريم الخدمة املسنين وأهل الرثاء في 

يتمتعوا بالعلم ويكونوا عارفين بالفنون وينبغي على  أهل الرثاء ينبغي أّن  والذي ذكر خالله: أّن  ،مدينة مازندران

 األجهزة التحقيقية أن ترفع هذه املشكلة.

 
ّ
: ينبغي أن نستفيد من وسائل الفّن و الغرب تدعو الفنانين إلى ه د على أّن وأك

ً
للدعوة إلى أهل البيت  ليود قائال

الم(  .)عليهم السَّ

الم( من يحاول أن يحذف الجانب السياس ي من عاشوراء يظلم اإلمام الحسين  وأشار إلى أّن  : ينبغي )عليه السَّ
ً
قائال

ك إفراط وتفريط فيها، وأن هذا األمر يحتاج إلى توفيق من هللا تعالى أن تبين أبعاد عاشوراء من دون أن يكون هنا

الم( ة املعصومينبحيث يكونوا هم الواسطة بين الناس واألئّم  ،إلى أهل الرثاء  .)عليهم السَّ

الم( امام حسين  :سیک های پاکستان رهبر -13  امام تمامی بشریت است)عليه السَّ

الم( أفادت وكالة أنباء كرب وبال: عقد مؤتمر اإلمام الحسين  )عليه السَّ

ة األفكار في مدينة الهور، للسالم بين األديان، برعاية مؤسسة حسينيّ 

 باكستان.

ال سنيغ شاوال زعيم السيخ الباكستاني في مؤتمر السالم بين ب قال جو

الم(األديان في باكستان: اإلمام الحسين   ليس إمام الشيعة واملسلمين فحسب، بل هو إمام البشرية جمعاء. )عليه السَّ

: إّن  وقال جو
ً
  بال متابعا

ُ
كاملسلمين ويرون  الم()عليه السَّ ة غير املسلمة تقيم العزاء واملأتم على اإلمام الحسين ّم األ

الم(اإلمام الحسين  أّن  الم(اإلمام الحسين  ن ال يحّب هو الشهيد الخالد، وَم  )عليه السَّ فهو خارج عن  )عليه السَّ

الم(فاإلمام الحسين  ،اإلنسانية  .هو تاريخ الصبر واإلرادة والشهادة )عليه السَّ

 نرم افزار اندروید تبلیغ در محرم -1

الم(بمناسبة حلول ذكرى شهادة اإلمام الحسين  ندرويد )التبليغ في تم إصدار البرنامج العامل على األ  )عليه السَّ

لينتفع به  ،التبليغ والتدريب الوظيفي في الحوزات العلمية ة التابعة ملعاونيةم( من قبل إدارة البرامج الدينيّ محرّ 

 في أيام محرّ 
ً
 م وصفر.املرشدون مجانا

 يحتوي البرنامج على خمسة فصول: 

الم(ل: اإلمام الحسين األوّ  الم( ، وفيه بعض فضائل اإلمام الحسين )عليه السَّ وصفاته الفردية الواردة في زيارة )عليه السَّ

الم(ناحية، اإلمام الحسين ال  مخزن أسرار الوحي. )عليه السَّ
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ُ
الم(سرة اإلمام الحسين الثاني: أ الم(، وفيه خصال اإلمام السجاد )عليه السَّ وفضائله ومناقبه، اإلمام السجاد  )عليه السَّ

الم(  من كربالء حتى الشهادة. )عليه السَّ

ه عاشوراء ومتطلبات العصر تسع محاضرات مستلهمة من ة، وفيالثالث: ثقافة عاشوراء والنهضة الحسينيّ  

 تسعة مقاطع من زيارة عاشوراء.

الرابع: عزاء ومصائب عاشوراء، وفيه ثقافة البكاء والعزاء في رأي السيد الخميني، وقراءة مصائب عاشوراء  

 )عشر مصائب(.

  ،الخامس: متفرقة 
ُ
 م.والتقويم العبادي لشهر محرّ م، ولى من املحرّ وفيه تقويم أحداث العشرة األ

 نرم افزار اندروید سوژه سخن محرم -2

الم(بمناسبة حلول ذكرى شهادة اإلمام الحسين  إصدار البرنامج  ّم ت )عليه السَّ

ة ل إدارة البرامج الدينيّ بَ م( من ق  سخن محرّ  ژهسو ندرويد )األ العامل على 

ملعاونية التبليغ والعلوم التطبيقية في الحوزات العلمية لينتفع به التابعة 

 في أيام محرّ 
ً
 م وصفر.املرشدون مجانا

محاضرات 9منبر حول صفات العاشورائيين، و11محاضرات قصيرة من مدرسة عاشوراء، و 8محتوى البرنامج 

محاضرة منبرية 16مقاطع في زيارة عاشوراء، ومنهج الحياة اإلسالمية، والحجاب واألخالق في العائلة، و ةمن تسع

الم(طولها خمس دقائق، وأشعار موضوعية مستلهمة من أحاديث أمير املؤمنين  . 27في  )عليه السَّ
ً
 موضوعا

، الثقة بالنفس في الخطابة، كيف مالحظة للخطابة السيئة20املهارات في الخطابة كيف نخطب بطريقة سيئة؟  

؟ عشرة
ً
 ومتنوعا

ً
 طرق مفصلة وعملية.  يصبح منبرنا غنيا

 مجموعة.  15محاضرة في  105 قسم الخطب

 في أكثر من  261قسم األشعار 
ً
، أكثر من  260مدخال

ً
 مسندا

ً
قصيدة لشعراء معروفين، ويتضمن  500حديثا

 البرنامج إمكانيات وخدمات عالية. 

 تحت عنوان: آسیب اکتفا به مداحی

االكتفاء بالرثاء والنعي  أفاد املوقع الجامع للفرق واألديان واملذاهب أّن 

من جهها العزاء، وبالرغم اواللطم واالقتصار عليها من جملة املشاكل التي يو 

 
ّ
  ،ه ينبغي الحفاظ على أصل الحضور في هذه املجالسأن

ّ
استمرار   أّن إال

املجالس بهذه الطريقة واقتصارها على اللطم والنعي سوف تفقد هذه املجالس محتواها بمرور الزمن وستحمل 

 آخر
ً
الم( )من جملة األهداف األساسية ملجالس اإلمام الحسين  وتكون لها نتائج سيئة في حين أّن  ،طابعا عليه السَّ

الم(وبيان علوم أهل البيت  ،بيان األحكام الشرعية وتوجيه الناس نحو الدين والتكاليف اإلسالمية، ومن  ،)عليهم السَّ

 برة.برة بالع  هنا فينبغي االهتمام بكال األمرين حتى تمتزج العَ 
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گزاری
 اهل سنت گلگت پاکستان، حفاظت از عزاداران حسینى را عهده دار شدند

گلگت  
 لوقوع هجمات 

ً
رهابية باملفخخات أو العمليات االنتحارية أثناء إتحسبا

الم(أيام العزاء على سيد الشهداء  ة بحماية مجاميع تعهد أهل السنّ  )عليه السَّ

 ين في مدينة گلگت الباكستانية.املعزّ 

ة في الوقوف بوجه الفرقة بين الشيعة والسنة في باكستان، وأبرز )شاه رئيس( أحد هذا العمل يعد خطوة هاّم 

 سنفعله. هللا هذا ما وجب علينا فعله وإن شاء ة بأّن أفراد املجتمع هناك من أهل السنّ 

وترك العداوة والبغضاء وإقرار األمن  ،ةاآلونة األخيرة شهدت حالة تقارب بين الشيعة والسنّ  ر أّن جدير بالذك

 في مواضع إقامة املآتم والتعازي، وهذا يمثل عالمة جيدة لتحقيق الوحدة واالنسجام. 

نگاشگاهگزاری

 معرفی شدند« چراغچهل»بلند وکوتاه بخش رقابتى جشنواره  هایفیلمنامه -1

املجمع الخبري للمهرجان الشعبي للفالم والصور )أربعون  أعلن

( عن النتاجات التي شقت طريقها إلى القسم التنافس ي للفالم 
ً
مصباحا

ل للفالم والصور )أربعون الطويلة والقصيرة للمهرجان الشعبي األوّ 

.)
ً
 مصباحا

وقد قام أعضاء الهيئة التحكيمية باختيار خمسة أفالم طويلة من بين ما أرسل إلى أمانة املهرجان للمشاركة 

 ،ربهراب اكبري شهتأليف: م (وهذه األفالم كالتالي: )عيون القمر املضيئة ،في القسم التنافس ي لهذا املهرجان

)دور ،باديآتأليف: حسين شمس  )قراء العشق السبعة(، )قصة تحليق أحد الرعاة( تأليف: حديثة كرمي

 )مدينة العشق( تأليف: محسن سرتيبي.، كبر روح ومهراد موفقأار زاده و فالشمس( تأليف: مهرداد غ

 من مجموع األفالم القصيرة انتخاب ستّ  وتّم 
ً
 قصيرا

ً
املرسلة لكي تشارك في القسم التنافس ي من ة عشر فلما

)هموم ، )يوم وليلة طوبى( تأليف: حديثة كرمي، وهي كالتالي: )ظهر يوم العاشر( تأليف: رحيم كريم زاده، املهرجان

)االقتداء بالحسين( و)الدعوة( ، )قول، قرعة، قاسم( تأليف: حسين إسماعيلي، درع( تأليف: بابك نبي زاده

لدائم( )املثل ا، )الهواء الذي ال يحمل البالونات معه( تأليف: سيد مرتض ى سبزقبا ،ي مطلقتأليف: علي مصفاي

)األب واالبن( تأليف: ، )القفل( تأليف: هما ايرانبور ، )الظاهر املستور( تأليف: منيرة كرامتي، زاده نخعيآتأليف: 

)الحرب ، تمض ي( تأليف: ريحانة دلشاد)الجود( و)نفس ي ، )نائب الزيارة( تأليف: نازنين فرخلو، محسن سرتيبي

  .املوعود( تأليف: علي فرقاني

( حول موضوع حياة اإلمام الحسين
ً
الم( يقام املهرجان الشعبي األول للفالم والصور )أربعون مصباحا  )عليه السَّ

 شهريور بين عيد األضحى وعيد الغدير. 28حتى  21من تاريخ 
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 زار شد محفلی برای اندیشه هنرمندان عاشوراییبرگ« چهل چراغ»مراسم افتتاح جشنواره  -2

( ليلة 
ً
من شهريور  21أقيمت مراسيم املهرجان األول )أربعون مصباحا

 مع عيد األضحى بمشاركة أصحاب الفن والثقافة وذلك في قاعة از ت
ً
 الكوثر.منا

قال حسين ياري عريف الحفل في هذا املهرجان الثقافي بعد الترحيب 

تهم هذا املهرجان فرصة مناسبة ألن يبدي الفنانون محبّ  بالحضور: إّن 

الم( ووالءهم لإلمام الحسين : إّن  )عليه السَّ
ً
موضوع هذا  وأصحابه قائال

الم( املهرجان هو: اإلمام الحسين الم( وملحمة عاشوراء، ويهتم املهرجان بسيرة وحياة اإلمام الحسين )عليه السَّ  )عليه السَّ

الم( ويدرس ثقافة اإلمام الحسين  وعاشوراء التي تشتمل على مبادئ فكرية وأخالقية. )عليه السَّ

 
ّ
 ها )كّل ها تحمل املنهج للفكر الشيعي بشعار ة بنظرة عميقة فإنّ ه ينبغي أن ننظر إلى الثورة الحسينيّ وذكر أن

: إّن  يوم عاشوراء وكّل 
ً
عاشوراء تعد وسيلة منقطعة النظير لتبليغ اإلسالم ومذهب أهل البيت  أرض كربالء( قائال

الم( فهو حركة شعبية إلحياء  ،الوظيفة بلغة الصور واألفالم هويمكن لهذا املهرجان أن يقوم بهذ ،)عليهم السَّ

 ني.وتنوير الطريق ملجالس العزاء الحسي ،عاشوراء

 عن اآلثار التي تّم قّد  ثّم 
ً
: تّم  م تقريرا

ً
 13تقسيمها إلى  وقد تّم  ،إرسال ألفي أثر إرسالها إلى أمانة املهرجان قائال

 لتقييمها
ً
 إلى قسم املسابقة في املهرجان. طريقهات قد شّق  304وستة آالف من صور عاشوراء  ،قسما

گزاری
 پیش نشست دومين همایش ملی ظرفیت های فرهنگی تمدنی کنگره اربعين

ل ندوة ح مدير التحقيق العلمي والنشر في مسجد جمكران بإقامة أوّ صرّ 

تحضيرية لالجتماع الوطني للطاقات الثقافية واملدنية ملؤتمر أربعين الحسين 

الم(  تحت عنوان: األربعين بين العرفية والالعرفية. )عليه السَّ

ة واملنظمات قام بالتعاون مع جملة من مراكز األبحاث التحقيقيّ وستُ 

ع ملسجد جمكران، الثقافية من جملتها: مركز أبحاث املهدوية واملستقبل التاب

 مركز العلوم والثقافة اإلسالمية، منظمة التبليغ اإلسالمي.

خربگزار
 اعالم فراخوان ملی تصویرسازی و کاریکاتور با محور اربعين حسینى -1

ل مسابقة وطنية للصور والكاريكاتور أعلن قسم الفنون والتماثيل عن أوّ 

ل مجلس التخطيط واللجنة الثقافية بَ حول األربعين الحسيني من ق  

األربعين وإيجاد والتعليمية للربعين، والهدف من ذلك تبليغ ثقافة مسيرة 

 األرضية املناسبة للعالقات والحوار بين أهل الفن بشأن مسيرة األربعين.
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 واملسابقة مشتملة على قسمين: 

للهجرة، رثاء  61ل: قسم الرسوم، ويشتمل على العناوين التالية: رواية واقعة عاشوراء سنة القسم األوّ 

 األربعين، رواية ملحمة مسيرة األربعين.

ويشتمل على املوضوعات التالية: فوبيا اإلسالم، فوبيا االستكبار، حقيقة  ،ني: قسم الكاريكاتور القسم الثا

الجماعات اإلرهابية والتكفيرية، ومواضيع ذات صلة بمسيرة األربعين من قبيل األمن والنظافة والصالة جماعة في 

 ل الوقت والتعاون.أوّ 

هداء لوحة إلف تومان، مع أ 500 مليون تومان، تومان، الي: مليونيلفائزين األوائل كالتتكريم الفنانين ا وسيتّم 

 . درعتقديرية و 

 ش.1395ل من شهر آذر لسنة حتى اليوم األوّ  مهلة اإلرسال تستمّر 

 ربعين طهران/الشارع الرئيس يالعنوان: األمانة العامة ملجلس التخطيط واللجنة الثقافية والتعليمية لل 

الطابق الثاني. ويمكن للراغبين االتصال  /4زقاق بهارستان العاشر/ رقم البناية باد/ آ)نيايش( /شارع جنت 

 021- 44840020بمكتب األمانة عن طريق الهاتف

 انتشار فراخوان ناشران برای حضور در نمایشگاه تخصص ى کتاب عاشورا -2

ر الثقافية اإليرانية عن دعوة دور النشأعلنت مؤسسة املعارض 

ل معرض منه بدعم وّ أقام الذي سيُ  ،للمشاركة في معرض كتاب عاشوراء

من قسم الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي وبالتعاون مع 

ة تير( الثقافية، مؤسسة املعارض الثقافية اإليرانية، ومؤسسة شهداء )سبع

 من شهر مهر. 11حتى  5ن، وذلك بتاريخ حساومؤسسة قديم اإل 

الم(وهذه بعض عناوين الكتب التي سيتم عرضها في املعرض: اإلمام الحسين  وعاشوراء، النهضة  )عليه السَّ

الم(ة، اإلمام الحسين الحسينيّ  ، اإلمام الحسين  )عليه السَّ
ً
الم(وأصحابه، اثنان وسبعون صحابيا وأهل  ؤهوأبنا )عليه السَّ

الم( م)عليهة املعصومين بيته، سيرة أهل البيت واألئّم  ، تاريخ اإلسالم، أصحاب الكساء، مناسك ومراسيم السَّ

 عاشوراء، تاريخ التشيّ 
ُ
 خرى.ع، تحريفات وخرافات عاشوراء، عزاء األربعين، وكتب أ

 
ّ
 .66415490-66415608صال بمركز إقامة املعرض على الهاتف: وألجل الحصول على التفاصيل االت

الم( سابقه عزاداری بانوان برای سیدالشهدا  -3  گرددبه عاشورا باز می)عليه السَّ

 
ُ
ل ورشة عمل تخصصية لرثاء النساء، تحت عنوان: النساء قيمت أوّ أ

باحث في املحقق وال دوانيالراثيات، وذلك بمشاركة محمد حسين رجبي 

)عليهم  رياني األمين العام ملجمع رثاء أهل البيتآوقاسم  ،التأريخ اإلسالمي

الم(  في مركز كلستان الثقافي. السَّ

 النساء هّن  إلى يوم عاشوراء وأّن  ذلك يرجع ض رجب دواني إلى تاريخ العزاء والرثاء عند النساء وذكر أّن تعرّ 

الم(ن أقام العزاء على الحسين ل َم وّ أ الم( في يوم عاشوراء وال سيما نساء أهل بيت )عليه السَّ وأشار إلى ، )عليهم السَّ
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 .ال سيما النساء في العصر الحاضري واالقتداء بهذه النساء الالتي أقمن العزاء ضرورة التأس ّ 

: أّن 
ً
ا النساء حضور األطفال واألبناء، ومن من جملة الخصوصيات البارزة في املجالس التي تقيمه وذكر أيضا

 أّن 
ً
هذا الحضور له تأثير كبير، فهو من جانب سيبعد  هنا يعيش األطفال مراسيم العزاء منذ الطفولة، مبينا

الم(األطفال عن النت ومواقع الثقافة الغربية، ومن جانب آخر سيعرفهم على ثقافة أهل البيت  وهذا ما  ،)عليهم السَّ

 من الهجوم الثقافي الغربي. يجعلهم في أمان

گزار
 شودنخستين نمایشگاه لباس عاشورایی برگزار می

 لشهر محرّ ل أللبسة عاشوراء في طهران رشاد عن إقامة املعرض األوّ أخبر الناطق الرسمي عن وزارة اإل 
ً
 ممقارنا

 
ّ
 تنظيمل أللبسة عاشوراء برعاية فريق عمل ه سيقام املعرض األوّ حيث بين الناطق الرسمي لوزارة اإلرشاد أن

 للعشرة الثانية من شهر املحرّ 
ً
: الغرض ودعم األلبسة الوطنية مقارنا

ً
م في قاعة الوحدة في العاصمة طهران قائال

مط الحياة اإلسالمية واإليرانية في قسمين: رئيس ي وفرعي، وسيقام بتاريخ من إقامة هذا املعرض تحقيق أهداف ن

 من شهر آبان في قاعة الوحدة في العاصمة طهران. 2من شهر مهر حتى  26

 

 عاشورایی برگزار می شودسلسله جلسات کرس ى نقد و معرفی کتب 

 مناقشة أربعة كتب وهي:و  نقد في هذه الندوة تّم 

 .مقتل سيد الشهداء الجامع -1

 .اإلمام الحسينشهادة  -2

 .معرفة عاشوراء -3

  .الكوفة من الظهور حتى عاشوراء -4

 .16الساعة  1395مهر  8إلی الخميس  1395شهر مهر  5ثنين الزمان: اال

 املکان: قم، بداية شارع املعلم، كلية العلوم والثقافة اإلسالمية، قاعة املؤتمرات.

 

 برپايى كنگره شعائر حسينى در شهر مقدس كربال -1

الم( أعلنت حوزة سيد الشهداء عن إقامة مؤتمر الشعائر  )عليه السَّ

ة في يوم الثالثاء الثامن عشر من شهر ذي الحجة املوافق لعيد الحسينيّ 

الهدف من إقامة . ةت عنوان: تبليغ الشعائر الحسينيّ الغدير السعيد تح

 بها العالم. يتها بالرغم من الظروف الصعبة التي يمّر ة وبيان أهّم ثقافة الشعائر الحسينيّ هذا املؤتمر نشر 
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 اتخاذ تدابير شدید امنیتى ویژه محرم در پاکستان -2

ها املواكب في املدن التي تسير فيخذت التدابير األمنية الشديدة في جميع الحسينيات وإرساء األمن في الطرق تُّ ا

 .م وصفرباكستان وخالل مدة شهري محرّ املهمة في 

 
ّ
 عن مجلة )اج(: أنه غطى السواد شوارع وأزقة مدينة وأفاد امل

ً
ركز الثقافي اإليراني في مدينة بيشاور نقال

 لشهر محرّ  ،بيشاور 
ً
الم(.م وشهادة اإلمام الحسين وذلك احتراما  )عليه السَّ

 

الم( امام حسين  توان از فرهنگ ایرانی جدا کردرا نمى )عليه السَّ

 )
ً
عن إقامة أعلنت هيئة العالقات العامة ملهرجان )أربعون مصباحا

 شهريور.21املراسيم االفتتاحية للمهرجان في قسم األفالم والصور بتاريخ 

وقد ألقى حسين ياري من على منصة املسرح كلمة قال فيها: تعد  

 
ً
 لإلنسان الشيعي، وفي الوقت الذي يهمل فيه  عاشوراء منهجا

ً
ة وعاشوراء بلغة ة الحسينيّ إبراز الثقافثقافيا

ل اإلعالم يتحتم حينها على أصحاب الفن في هذا املجال االهتمام بذلك وااللتفات إليه الصور واألفالم ووسائ

 بشكل أكبر.

 قسم 13من بين ألفي أثر أرسلت إلى األمانة في  304انتخاب  وتابع: لقد تّم 
ً
 .ا

وذكر أن املهرجان يشتمل على برامج على هامش املهرجان من بينها معرض الصور وامللصقات التي يتم 

وكذا الدورات التعليمية بمشاركة ، تيارها للمسابقة، وإقامة الندوات التي تتناول الثقافة الحسينية والفناخ

 الشباب الراغبين بذلك.



 

 الحسينية اإلصدارات

 11..................................................................................................................................................... عاشورائية كلمة 72

 11....................................................................................................................................... كربالء حضارة أرشيف مجلة

الم عليها) علي بنت زينب البلدان ةأسير   12.................................................. الصدر الشهيد السيد فكر في قراءة( السَّ

 12....................................................................................................................................... 12 - الحسيني اإلصالح مجلة

الم عليه) الحسين ومنبر تسأل أنت  13......................................................................................................... يجيب( السَّ

 13......................................................................................................................... الحسينّية املجالس في القرآنية اآليات

ة
ّ
 13......................................................................................................................................... 89-الصغير الحسيني مجل

الم عليه) الحسين ثورة بطل حياة الم عليه) عقيل بن مسلم( السَّ  14.................................................................. (السَّ

الم عليهم) البيت ألهل الثانية االصطفائية الدائرة الم عليه) العباس الفضل أبو( السَّ  ( السَّ
ً
 14................... أنموذجا

 14............................................................................................................................................................ عاشوراء دروس

الم عليه) الشهداء سيد اءعز  في وآالم دموع  15........................................................................................................ (السَّ

الم عليها) زينب العقيلة أحزان ديوان  15.................................................................................................................. (السَّ

ة
ّ
 15.................................................................................................................................. 102 - الحسينية الروضة مجل

 16.................................................................................................................................................................. عاشوراء زاد

الم عليه) الحسين عن سألتك  16........................................................................................................................... ؟(السَّ

 16.................................................................................................................................... وصفر محّرم في املنبر سلسبيل

الم عليه) الحسن صلح بين التناقض شبهة: الثانية الشبهة: وردود شبهات الم عليه) الحسين وقتال( السَّ  17... (السَّ

الم عليهم) وأبويهما الحسنين أفضلية على املباهلة آية داللة عدم شبهة: السابعة الشبهة: وردود شبهات  17.... (.السَّ

الم عليهما) الحسنين اإلمامين ُبنّوة نفي شبهة: السادسة الشبهة: وردود شبهات  17.............................................. (السَّ

 18..................................................................................... الشيعّية الهوية على الحفاظ في ودورها الحسينّية الشعائر

 18................................................................................................................................................................ الخطيب عّدة

 18.............................................................................................................................................. االستدالل مرآة في العزاء

 19............................................................................................................الحسينّية الشعائر في واملراجع الفقهاء فتاوى 

 19............................................................................................................................................ الحسينّية السيرة مجالس

 19.......................................................................................................................... الحرام محّرم شهر وآداب تمستحبا

 20................................................................................................................................. كربالء في واألدباء املؤلفين معجم

خرى  بلغات الحسينّية اإلصدارات
ُ
 أ

 20...................................................................................................................................... ظهور  یایدر  تا عاشورا قله از

الم عليه) حسين امام اصحاب  20............................................................................................... كربال تا مدينه از( السَّ

 21......................................................................................................................................... وعاشورا ریغد بزرگداشت

 21............................................................................................................................................ 6 - مکث افق پژوهشنامه



 هـ1437 ذي الحجةر شه  .........................................................................................................................................................................................................  114

 21...................................................................................................................................................................... باران ترنم

 22................................................................................................................................................................. تیهدا چراغ

 22.................................................................................................................................................................... ترخص حد

 22......................................................................................................................................................... مظلوم آن حكايت

الم عليها) رقية حضرت خصائص  23....................................................................................................................... (السَّ

 23............................................................................................................................................................ عاشورا داستان

الم عليه) نيحس امام یراهبردها  23.............................................................. عشق نينش مسند عاشورا روز در( السَّ

 24...................................................................................................................................................... نور  راهيان توشه ره

 24...................................................................................................................................................... نور  هيانرا توشه ره

 24........................................................................................................................ بزرگان و فقها رهيس در عاشورا ارتیز 

الم عليه) علي بن حسين سخنان  25........................................................................................... كربال تا مدينة از( السَّ

 25............................................................................................................................. یعیرف استاد یها یسخنران سلسله

 25...................................................................................................................................................... عشاق نامه شهادت

 26................................................................................................................................................................... عشق شهيد

الم عليه) هداءالش سيد وانقالب قيام  26................................................................................................................ (السَّ

 26.......................................................................................................................... یسخنران مجموعه( 2) عاشورا کوثر

 27................................................................................................................................................................ اشک یایمیک

 27............................................................................................................................................................9 - بليغ ماهنامه

 27.................................................................................................................................................... 3-بوستان تیآ مجله

 27..................................................................................................................................................... 3-الروضة آية مجلة

 28...................................................................................................................................................... 117 – خيمه مجله

 28...................................................................................................................................... نور  راهيان توشه ره مجموعه

 28................................................................................................................................................................. اشک معجزه

الم عليه) الشهدا سيد مقتل  29............................................................................................................................... (السَّ

 29...................................................................................................................... الشعر قالب در عرفه دعاى - بازي  نور 

 29................................................................................................................................................ 12-9 أربعين نامه هفته

 30....................................................................................................................................... كهن منابع در عاشورا واقعه

 30...................................................................................................................................................... گرفته خون  ماه يك

 30.................................................................................................................................................................. کربال انقالب

 31............................................................................................................................................................... عاشورا ساالر

 اإللكترونية املواقع

 35...................................................................................................................... املقّدسة الحسينّية العتبة موقع :األّول 

الم عليه) الحسين اإلمام الشيعة يزور ملاذا: عنوان تحت  35.......................................................... عرفة؟ يوم في( السَّ



 115 ...................................................................................................................................................................................................................... األخبار الحسينية

 35...................................................................................................................... املقّدسة العباسية العتبة موقع: الثاني

  عرفة صوب تّتجه اليوم هذا القوافل كّل 
ّ

الم عليه) الحسين اإلمام قافلة هي واحدة قافلة إال  35..................... (السَّ

 36........................................................................................................................ اإلسالمي اإلشعاع مركز موقع: الثالث

الم عليه) للحسين يثأروا لم األئمة  36...................................................................................................................... (السَّ

الم عليه) الحسين  36.................................................................................................................. املسؤولية مدرسة( السَّ

 36.......................................................................................................... وتقييم عرض معاصرة رؤى الحسينّية لنهضةا

ى)  النبي سجد هل
َّ
م وآله عليه هللا صل

َّ
 37......................................................................... !الحسينّية؟ التربة على( وسل

 37...................................................................................................... املصطفى جامعة في اإلعالمي املركز موقع: الرابع

الم عليه) مسلم نهضة  37.......................................................................................................................................... (السَّ

 37................................................................................................................................... الكفيل منتدى موقع: الخامس

الم عليه) الحسين حق معرفة  37................................................................................. (وجّل  عّز ) هللا من والقرب( السَّ

 38.................................................................................................................................... الوارث منتدى موقع: السادس

 38......................................................................................................... الحسينّية الشعائر حول  املثارة الشبهات أجوبة

الم عليه) الحسين اإلمام ثورة ومعطيات أسباب  38............................................................................................... (السَّ

الم عليه) الباقر اإلمام  38............................................................................................ الحسينّية الشعائر وإقامة( السَّ

 38........................................................................................ (عليه هللا رضوان) املذحجي عروة بن هاني الجليل التابعي

 39................................................................................................................ السّنة أهل روايات من وفضلها كربالء تربة

الم عليه) عقيل بن مسلم شهادة  39............................................................................................. الحجة ذي 9 في( السَّ

الم عليهما) الحسين اإلمام ابن الرضيع هللا عبد  39................................................................................................. (السَّ

الم عليه) الحسين اإلمام عبادة ذكر في  39............................................................................................................... (السَّ

 39................................................................................................................................ اإلسالم مسيرة في وموقعها كربالء

الم عليها) زينب العقيلة أسكتت كيف  40.................................................................................. الكوفة؟ في الناس( السَّ

الم عليه) الحسين اإلمام مأتم إحياء اذامل  40......................................................................................................... ؟(السَّ

الم عليه) الحسين اإلمام ثار ملاذا  40............................................................. ؟(السالم عليهم) األئّمة باقي يثر ولم( السَّ

 40......................................................................................................................... الشعائر؟ إقامة وأسباب فوائد هي ما

الم عليه) عقيل بن مسلم  40.................................................................................................................................... (السَّ

الم عليه) الحسين اإلمام مناصرة الدؤلي األسود أبو أبى هل  41............................................................................. (السَّ

الم عليه) السجاد اإلمام أّن  هل  41................................................................................... املختار؟ ثورة عن راٍض ( السَّ

  هل
ً
 41........................................................................... ؟(السالم عليه) أبيها شهادة بعد بزوجين سكينة تزوجت حقا

الم عليهما) الحسين بنت فاطمة كانت هل  41........................... كربالء؟ في أبيها مع كانت أّنها أو املدينة في عليلة( السَّ

الم عليه) الحسين اإلمام على اللطم جواز على تدّل  روايات هنالك هل  41......................................................... ؟(السَّ

 42................................................................................................................................. الخبرية نون  وكالة موقع: السابع

الم عليهما) عقيل بن مسلم إلى طالب أبي بن جعفر من  42............................................... السفارة خطوط تمتد( السَّ



 هـ1437 ذي الحجةر شه  .........................................................................................................................................................................................................  116

 42........................................................................................................................... الحسين بقاء ويستمر موقع: الثامن

 42................................................................................................................ اإلسالمي املجتمع في الحسينّية النهضة آثار

الم عليه) بالحسين التأس ي ي مفتاح( السَّ الم عليهم) النبّوة بيت أهل بجميع التأس ّ  43......................................... (السَّ

الم عليه) الحسين باإلمام اإللهية العنايات  43........................................................................................................ (السَّ

ر بن وقيس يقطر بن هللا عبد  43........................................................................................................... الصيداوي  ُمسهَّ

 الفارسية املواقع

 43................................................................ موقع اطالع رساني دفتر حضرت آيت هللا العظمي صافي گلپايگاني األول:

 43............................................................................................................................................... عنصر ظهور أكبر نهضة

 44........................................................................................................... موقع اطالع رسانی شيخ ابراهيم امينىالثاني: 

الم( في حادثة كربالء الدامية  44........................................................................................ دور السيدة زينب )عليها السَّ

الم( الثالث:  44................................................................................. موقع كتابخانه تخصص ى امام حسين )عليه السَّ

الم( تحريف لتاريخ اإلسالممسلسل معاوية والحسن والحسين )عليهما   44........................................................... السَّ

 45..................................................................................................................................................موقع كرب وبالالرابع: 

الم( -أنطوان بارا الباحث املسيحي  45..................................................... أربع خصال لثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( لم يتم حّجه في يوم عرفة؟  45............................................................................. هل أّن اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( واملتطرفين باسم الدين الفرق بين حركة اإلمام الحسين )عليه  46................................................................. السَّ

الم( في دعاء عرفة  46.................................................. املكانة املحورية ملخافة هللا في تضّرع اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( في عصر معاوية؟  46................................................................................. ملاذا لم يخرج اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( يوم كربالء؟ ة أصحاب اإلمام الحسين )عليه السَّ
ّ
 46...................................................................... ما هو سبب قل

ة إلى كربالء
ّ
الم( يوم عرفة لم يكن في السّنة التي خرج فيها من مك  47........................ دعاء اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( من وجهة نظر الدكتور شهيدي  47................................... النظرية االجتماعية لحركة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 48........................................................................................... الفتوحاتإمكانية تتبع جذور حادثة عاشوراء منذ زمن 

الم(  48................................................................................................................................شهادة أوالد مسلم )عليه السَّ

الم( فيه  48...................................................................................... فضيلة يوم عرفة وزيارة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 49.................................................................................................................... كربالء نتيجة االنحراف عن منهاج الدين

الم( للشهادة  49................................................... نبذة مختصرة حول نظرية الفداء وطلب اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( املعارف التوحيدّية في كالم اإلمام الحسين )عليه  49........................................................................................ السَّ

الم( إلى أهل البصرة  49................................................................................................. كتاب اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(  50............................................................................... نظرية ابن طاووس بشأن شهادة اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم(نقد ود  50......................................................................................... راسة أخبار شهادة مسلم بن عقيل )عليه السَّ

 50.......................................................................................... من هم املعترضون على والية العهد ليزيد في زمن معاوية؟

َبل يزيد الم( املدينة بعد تهديده بالقتل من ق   50.......................................................... وداع اإلمام الحسين )عليه السَّ

 51................................................................................................................................... وصية معاوية وإجراءاته األخيرة



 117 ...................................................................................................................................................................................................................... األخبار الحسينية

 51.............................................................................. والية العهد ليزيدأوضاع البالد اإلسالمية السياسية في معارضة 

 الفضائية القنوات

 2الحسين اإلمام قناة

 55.......................................................................................................................................................... األخبار الحسينّية

 55............................................................................................................................................................ قصائد حسينّية

 55............................................................................................................................................................. زوار أبي األحرار

الم(سفير الحسين   55...................................................................................................................................... )عليه السَّ

 55............................................................................................................................................................... ومضات والئية

 56............................................................................................................................................................... ومضات والئية

 56............................................................................................................................................................. عشائر وشعائر

 البرهان قناة

 .......................................................................................................................................................................بوابة التشّيع

 .......................................................................................................................................................................................56 

 56......................................................................................................................................................سرطان الحسينّيات

 57............................................................................................................................................... مسؤولون  وقفوهم إّنهم

بل؟
َ
 57.............................................................................................................................. هل شاهدت هذا املقطع من ق

 57......................................... بعض البدع والخرافات التي أحدثتها الدولة الصفوية وعلى رأسهم إسماعيل الصفوي 

 صفا قناة

 57...................................................................................................... طقوس عاشوراء االنحراف عن هدي أهل البيت

 ......................................................................................................................................................................... هل فكرت؟

 .......................................................................................................................................................................................57 

 58.................................................................................................................................. خرافة دعاةخطباء عاشوراء.. لل

 58.............................................................................................................................................................................. الرياء

 58........................................................................................................................................................................... اعتراف

باع الهوى؟
ّ
باع الهدى.. أم ات

ّ
 58......................................................................................................... خطباء عاشوراء ات

 58.......................................................................................................................................................... طقوس عاشوراء

 59....................................................................................................................................... خطباء عاشوراء منابر الغلو

 59......................................................................................................................................................... ماذا تعرف عن...؟

 59............................................................................................................................................................... برمجة التشّيع

 60...................................................................................................................................................... التشّيع تحت املجهر

 60................................................................................................................................................................. استديو صفا

 وصال قناة

 61........................................................................................................................................................... املوعظة الحسنة



 هـ1437 ذي الحجةر شه  .........................................................................................................................................................................................................  118

 62......................................................................................................................................................... نافذة على التشّيع

 62........................................................................................................................................................ هولوكوست إيراني

 62.................................................................................................................................................. املتابعةوحدة الرصد و 

 62................................................................................................................. سلسلة غلو املعّممين بآل البيت الطاهرين

 64............................................................................................................................................ سلسلة خرافات املعّممين

 64.................................................................................................................. سلسلة استغفال املعّممين لعوام الشيعة

 64.................................................................................................................. سلسلة كذب املعّممين على عوام الشيعة

 65................................................................................................................................. سلسلة كذب املعّممين على النبي

 65........................................................................................................................سلسلة خداع املعّممين لعوام الشيعة

 65.............................................................................................................................................. سلسلة أكاذيب املعّممين

 66................................................................................................................................................. شرك املعّممينسلسلة 

 67.................................................................................................................. سلسلة طعن املعّممين بأنبياء رّب العاملين

 67........................................................................................................ سلسلة كذب املعّممين على آل البيت الطاهرين

 68...................................................................................................................... سلسلة كذب املعّممين على رّب العاملين

 68...................................................................................................... سلسلة تضليل املعّممين لعوام الشيعة املساكين

 68..............................................................................................................................................سلسلة تناقض املعّممين

 68......................................................................................................... سلسلة براءة أهل البيت من الطقوس البدعية

 واملؤتمرات الندوات

 71............................................................................................................................................... موقع شيعة ويفز األّول:

 للشعائر الحسينّية بكربالء املقّدسة
ً
 تبليغيا

ً
 71........................................................ هيئة سيد الشهداء تقيم مؤتمرا

ي تقيم املؤتمر السادس عشر للخطباء واملبلغين في كربالء املقّدسة
ّ
مة ابن الفهد الحل

ّ
 71.................... مدرسة العال

 72..................................................................................................................... موقع العتبة الحسينّية املقّدسة الثاني:

 72.................................................................................................................... آثار الثورة الحسينّية بالتوعية الشبابية

 72...................................................................................... اكتشف أسباب اجتماع نحو خمسمئة رجل دين في كربالء

الم(  73..................................... برعاية العتبتين الحسينّية والعباسّية انطالق أعمال مؤتمر اإلمام الحسين )عليه السَّ

 74........................................................................................................................................... موقع قناة الفراتالثالث: 

 74.............................................................................................................. ر املبلغين واملبلغات في النجف األشرفمؤتم

 75........................................................................ تابع للعتبة الحسينّية املقّدسة -مركز كربالء للدراسات والبحوث الرابع: 

 75........................................................................................................................................ تقييم إدارة الزيارة األربعينية

 75..................................................................................................................... موقع العتبة العلوّية املقّدسةالخامس: 

 75.............................................................................................................. القيم الزينبية بلسم الجراح وطريق اإلصالح

 76...................................................................................................................... موقع اطالع رسانی حوزه نتالسادس: 

الم(اإلعالن عن كتابة املقاالت العلمية حول أربعين الحسي  76................................................................. ن )عليه السَّ



 119 ...................................................................................................................................................................................................................... األخبار الحسينية

 77...................................................................................................................... موقع آموزش و فرهنگ اربعينالسابع: 

 77...................... عقدت اللجنة التعليمية الثقافية ندوة عمل دولية بمشاركة ممثلي املؤسسات واملنظمات األهلية

المالحسين ) إقامة معرض املسيرة العظيمة ألربعين  77............................................................... ( في العراقعليه السَّ

 78......................................................................................................................................................... موقع بالغالثامن: 

 78................................... غين النخبة املقام في قم املقّدسة حول املشهورات غير املعتبرة في عزاء عاشوراءندوة املبل

 79................................................................................................................................................... العزاء االفتراض ي بالغ

 80....................................................................................................................................... موقع خبرگزاری مهر التاسع:

 80................................................................................. إقامة االجتماع الرابع لشعر النساء العاشورائيات والثوريات

 81.................................................... داعإقامة الندوة العلمية تحت عنوان: القصة العاشورائية؛ بين التجديد واإلب

الم( فخر اإلنسانية ورسالته السالم والحرية  81.................................................................. اإلمام الحسين )عليه السَّ

 82.............................................................................................................. املوقع فراخوان جشنواره وهمايش العاشر:

 82......................................................................................................... ثاني حفل تأبيني وطني لشعر األربعين )العبرات(

 83................................................................................................... إعالن عن مسابقة القصة القصيرة حول عاشوراء

 83............................................................................................ الدعوة الحادية والثالثون ملسابقة ليلة شعر عاشوراء

 84...................................................................................................... اإلعالن عن التعزية الوطنية لصور ملحمة محّرم

 85................................................................................................................................ موقع سخن تاريخالحادي عشر: 

الم( ومناقشته  85..................................................... تقرير جلسة التعريف بكتاب: شهادة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 الحسينية األخبار

 89................................................................................................................................ موقع السيد عادل العلوي  األول:

الم(  89.............................................................................. إلى الباحثين وكتاب املقاالت وشعراء أهل البيت )عليهم السَّ

 89............................................................................. موقع مكتب سماحة املرجع الديني األعلى السيد علي السيستاني الثاني:

 89...................... هـ1438توصيات عاّمة من املرجعية الدينّية العليا للخطباء واملبلغين في شهر املحّرم الحرام لعام 

 90............................................................................................................................................ موقع شيعة ويفزالثالث: 

 90....................... السيد الشيرازي يلقي خطبة في االجتماع الكبير للخطباء واملبلغين على أعتاب شهر محّرم الحرام

 91.................................................... هيئة الشعائر واملواكب الحسينّية تباشر أعمالها باستقبال املواكب الحسينية

 91..................................................................................................................... موقع العتبة الحسينّية املقّدسةالرابع: 

 من النساء على طرق الزائرين
ً
 كبيرا

ً
 للزيارات املليونية.. كربالء تنشر عددا

ً
 91............................................. استعدادا

 91......................................... ة( باإلنابة عن الراغبين بأدائهاالحسينّية املقّدسة تتكّفل إقامة مراسيم )زيارة عرف العتبة

 91............................................................ العتبة الحسينّية املقّدسة تطلق الجولة الثانية ملسابقة الرواديد الوطنية

الم(  مع ذكرى الغدير.. كربالء تطلق مؤسسة لإلعالم الرقمي باسم اإلمام الحسين )عليه السَّ
ً
 92.................... تزامنا

الم( ضمن فعاليات نسيم الوالية  92............................................... جناح تاريخي عن سيرة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 93........................................................................................ كيف تستعد العتبة الحسينّية املقّدسة لزيارة عاشوراء؟

 93................................... الزائرين من الفاو إلى كربالءهذا ما ستنشره العتبة الحسينّية املقّدسة على امتداد طريق 



 هـ1437 ذي الحجةر شه  .........................................................................................................................................................................................................  120

 93................................. زيارة األربعين.. أكبر تجّمع سنوي في العالم قد يكون على الئحة التراث العالمي في اليونسكو

 94................................................................................................................. موقع العتبة العباسية املقّدسةالخامس: 

 94................................. البسيتين تستقبل وفد العتبتين املقّدستين الحسينّية والعباسية بحفاوة كبيرة وحفل بهيج

 95......................................................................................................................................... قناة املسار األولىالسادس: 

 95........................................................................................................ موقع مركز كربالء للدراسات والبحوثسابع: ال

 95.......................................................................................................................... موقع مسجد الكوفة املعظمالثامن: 

 95.......................... مركز املختار لإلنتاج اإلعالمي ينتج أوبريت )سفير الهدى( قّصة بطولة السفير مسلم بن عقيل

 96...................................................... موقع مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينّيةالتاسع: 

 96............................ زيارة وفد العتبات الحسينّية والعسكرية والعباسية املقّدسة ملؤسسة وارث األنبياء في األهواز

 96.................................................................................................ارنا -موقع وكالة الجمهورية اإلسالمية للنباء  العاشر:

الم( 750 َدمة املواكب الحسينّية يشاركون في االجتماع الدولي لخّدام اإلمام الحسين )عليه السَّ
َ
 96................ من خ

 96.......................................................................................................................... موقع وكالة أنباء فارسالحادي عشر: 

الم(  96.................................................... أوحدي: مليونا زائر إيراني سيشاركون في أربعينية اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( للنباء  الثاني عشر:  97................................................................................ أبنا –موقع وكالة أهل البيت )عليهم السَّ

 عن ديني(.. شعار موسم عاشوراء املقبل بالبحرين
ً
حامي أبدا

ُ
ي أ

ّ
 97........................................................................ )إن

ة( شعار القوى الثورية في موسم عاشوراء
ّ
 97...................................................................................... )هيهات مّنا الذل

 97................................................................................. الدين بالنجف األشرف السفير اإليراني في العراق يزور مراجع

 97............................................................. املرجع الحكيم يدعو إلى الحفاظ على الجانب الوالئي في زيارة يوم األربعين

 98............................................................................................................................ موقع وكالة رسا للنباءالثالث عشر: 

 98............................................................................... العراق يستقبل مليون زائر إيراني عبر منفذ زرباطية الحدودي

 98...................................................................................................................................... موقع آخرين خبرالرابع عشر: 

 98.............................................................................................................................. اعتراض السلفية على هذا الكتاب

الم(الخامس عشر:   98...................................................................... موقع آستان مقدس حضرت معصومه )عليها السَّ

 98.......................................................... ضرورة توعية الناس بتكاليفهم تجاه االستكبار في مجالس عزاء شهر محّرم

الع رساني السادس عشر: 
ّ
 98..................................................... دفتر حضرت آيت هللا العظمى صافي گلپايگانيموقع اط

 98.................................................................................................... شهر محّرم شهر األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 99................................................................................. موقع اطالع رسانی مرجع سيد محمد تقى مدرس ىالسابع عشر: 

الم(  99..... بيان السيد محمد تقي املدرس ي بمناسبة حلول أيام العزاء على سيد الشهداء اإلمام الحسين )عليه السَّ

 99............................................................................................................... موقع آموزش و فرهنگ اربعين الثامن عشر:

 99............. محافظة 24إقامة أّول ندوة مصورة ملجلس التخطيط واللجنة الثقافية والتعليمية للربعين بمشاركة 

قيمت ندوة خاّصة حول األربعين والعالقات الثقافية
ُ
 100 ......................................... بمشاركة الباحثين في الحوزة: أ

 100 ........................................................................ تمديد مهلة إرسال النتاجات إلى مجلس الشعر التأبيني )العبرات(

 100 ........................................................... فريق عمل أنصار املعنوية في محافظة أذربيجان الغربيةالجلسة الثانية ل



 121 ...................................................................................................................................................................................................................... األخبار الحسينية

 101 ........................................................ بدء ورشات التبليغ الدولي التعليمية للطالب أيام األربعين في مدينة األهواز

 101 ................................................. ساري  -إقامة ندوة الفريق الثقافي الداعم الروحي للربعين الحسيني في محافظة مازندران 

 101 ............................................................................................................................................. موقع بالغالتاسع عشر: 

 101 ............................................................................................ آالف مبلغ في شهر محّرم هذا العام 10إيفاد أكثر من 

الم( فكر اإلمام الم( -الحسين )عليه السَّ  102 ............................. ضرورة إظهار عزاء أهل السنة لسيد الشهداء )عليه السَّ

 102 ..................................................................................................... االجتماع العظيم للمبلغين في شهر محّرمإقامة 

 103 .............................................................. إصدار برنامج گنجينه روضه )مخزن العزاء( يعمل على نظام األندرويد

 103 ............................................................................................ فلم القيامة: ال زال أحمد رضا درويش في هالة اإلبهام

 103 ....................... عدم إلزام الجامعيين املشمولين بالخدمة العسكرية بوثيقة ضمان للحضور في مسيرة األربعين

 رضا 
ً
 104 ....................................................................... كيانيان: هوامش فلم )القيامة( تجعل القطاع الخاص مرددا

 104 .............................................. إزاحة الستار عن لقطات تبليغية لفلم الرسوم املتحركة )الجرح( حول عاشوراء

 104 ..................................................................................... إقامة اختتامية الندوة الرابعة عشرة للخدمة الحسينيين

الم(  105 ................................................... تصان طبقة الشباب من الغزو الثقافي بالتأس ي بنهضة الحسين )عليه السَّ

 105 .................. معاون وزير اإلرشاد في افتتاح املعرض املختص بكتاب عاشوراء: عاشوراء فرصة لبقاء اإلنسانية

الم( / فن الدعوة  106 ........................................ إقصاء األبعاد السياسية لعاشوراء ظلم لإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( إمام البشرية جمعاء  106 ...................................................... زعيم السيخ الباكستاني: اإلمام الحسين )عليه السَّ

 106 ..................................................................................................................... ذی طوی  -موقع جامع تبليغ العشرون: 

 106 ............................................................................................................ برنامج التبليغ في محّرم على نظام األندرويد

 107 ........................................................................................................ برنامج نظام األندرويد مضمون حديث محّرم 

 107 .............................................................................................. موقع جامع فرق، أديان ومذاهبالحادي والعشرون: 

 107 ................................................................................................................................................. ضرر االكتفاء بالرثاء

الم( الثاني والعشرون:   108 .......................................................................... ابنا –موقع خبرگزاری اهل بيت )عليهم السَّ

 108 ............................................................................... تعهد أهل السّنة في مدينة گلگت الباكستانية بحماية املعّزين

 108 .................................................................................... موقع خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوانالثالث والعشرون: 

(وصلت 
ً
 108 .............................................. سيناريو األفالم الطويلة والقصيرة للقسم التنافس ي ملهرجان )أربعون مصباحا

( / محفل أل 
ً
 109 ......................... فكار الفنانين في مجال عاشوراءأقيمت مراسيم افتتاح مهرجان )أربعون مصباحا

 109 ..................................................................................................................... موقع خبرگزاری رساالرابع  والعشرون: 

 109 ..................... الندوة التحضيرية لالجتماع الوطني الثاني الخاص بالطاقات الثقافية الحضارية ملؤتمر األربعين

 109 ............................................................................................................. موقع خبرگزاری فارس الخامس والعشرون:

 109 ............................................ عن مسابقة الصور والرسوم الكاريكاتورية الوطنية األولى حول أربعين الحسين اإلعالن

 110 ........................................................................... دعوة دور النشر للمشاركة في املعرض الخاص بكتاب عاشوراء

الم( يرجع إلى عاشوراء  110 ................................................................ تاريخ عزاء النساء على سيد الشهداء )عليه السَّ

 111 ................................................................................................................ موقع خبرگزاری مهرالسادس والعشرون: 
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 111 ...................................................................................................................... إقامة املعرض األّول أللبسة عاشوراء

الم( السابع والعشرون:  111 .................................................................................. موقع دانشنامه أهل بيت )عليهم السَّ

 111 ................................................................................ إقامة سلسلة جلسات منبر النقد والتعريف بكتب عاشوراء

 111 .........................................................................................................................موقع شيعه ويوز  الثامن والعشرون:

 111 .................................................................................... إقامة مؤتمر الشعائر الحسينية في مدينة كربالء املقدسة

خاذ تدابير أمنية شديدة ملحّرم وصفر في باكستان
ّ
 112 .............................................................................................. ات

الم( التاسع والعشرون:  112 ............................................................... موقع كتابخانه تخصص ى امام حسين )عليه السَّ

الم( عن الثقافة اإليرانية  112 ....................................................................... ال يمكن فصل اإلمام الحسين )عليه السَّ

 113 .................................................................................................................................................................. املحتويات

 

 


