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

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

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

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

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

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

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، 

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

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

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

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

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

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

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

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

َ
عط

ُ
بالبحث والتنقيب، أو التي لم ت

 من قبل اللجنة العلمية، وبعد 
ً
 وفّنيا

ً
 إجراء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتّم طباعتها ونشرها.ومتابعتها علمّيا

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

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

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

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

عليها  الالزمةها وتقييمها وإدخال التعديالت تحقيقها خارج املؤسسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد مراجعت

 قبل اللجنة العلمية في املؤسسة. وتأييد صالحيتها للنشر من

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

ّ
وهي مجل

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

 واالجتماعية، والفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.

الم( ويتّم فيه جمع الشبهات املثارة حول اإلمام الحسين ة:قسم رّد الشبهات عن النهضة الحسيني - 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 وهي موسوعة تشتمل على كّل ما يرتبط بالنهضة الحسينية من  :)عليه السَّ

بة حسب حروف األلف 
ّ
مور، مرت

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

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

سلوٍب سلس.
ُ
 بلغٍة عصرية وأ

ٌ
 العلمّية، ومكتوبة

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

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

ب الدراسات العليا.م
ّ

 وضوعات حسينّية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طال

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

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

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

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

ً
را
ّ
بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤث

 لمية بمختلف املعلومات.بقية املؤّسسات واملراكز الع

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

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

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

 الحسيني املطبوع.

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

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

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

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

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 املستويات واألعمار؛ لئال يبقى بعيدا

 وفني القسم النسوي: - 13
ً
 علميا

ً
 يعمل على استقطاب الكوادر العلمية النسوية، وتأهيلها ويتضمن كادرا

ً
ا

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

 إن شاء هللا تعالى.
ً
خرى سيتّم العمل عليها قريبا

ُ
 وهناك مشاريع أ

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

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

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

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

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

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

 



 :مستويين على هذا القسم يكون  في العمل إنَّ 

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

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

 .والفرعية األصلية املوضوعات حسب املعلومة

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

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

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

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

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

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

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

مها للباحثين في حال طلبها.  أرشيف القسم، نقّدِ

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

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

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

ملرصودة بلغات أخرى في قسم الترجمة في مؤسسة وارث األنبياء للدراسات وقد أنجزت ترجمة املوارد ا

 التخصصية في النهضة الحسينية.

 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

 الشيخ ماهر الحكاك •

 السيد ضياء الشوكي •

 الشيخ كاظم السليماوي  •

 السيد حيدر الحكيم •

  السيد محمد صادق القبانجي •

 :أعضاء قسم الترجمة

 الحلفيد. الشيخ محمد  •

 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

ً
 و ، أنَّ للحق مسارا

ً
مشاهد وفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير، فأخرجت وما زالت صورا

ة وشعر، وغير ذلك ة، بقوالب مختلفةالحسينيتحاكي عمق املأساة  وبلغات وصور  ،من كتاب ومقالة، وقصَّ

دة، مادَّ  ة الحسينيمتعّدِ  .ةتها األولى القضيَّ

 وبمختلف اللغات. هذا الشهرة الصادرة في الحسيني اإلصداراتد رصدنا مجموعة من لق

 

1  

 جغرافية كربالء القديمة وبقاعها 

 الجواد الكليدار آل طعمةعبد  د. 

 العربية 

 املقدسة العتبة الحسينية - شعبة إحياء التراث الثقافي والديني التابعة لقسم الشؤون الفكرية 

تى العصر األول من جغرافية كربالء القديمة وبقاعها من قبل الفتح وحيتناول الكتاب  

 اإلسالم، مسلط
ً
ولى صفحاتها على خريط ا

ُ
 .ة كربالء املقدسة في العصر األول الضوء في أ

2  

 
الم(حديث القافية مع الحسين وآل الحسين   قصائد في مديح )عليهم السَّ

 ورثاء سيد الشهداء

 الشيخ عبد الستار الكاظمي   

 العربية 

 غير موجود 

الم(الكتاب عبارة عن قصائد في مديح ورثاء سيد الشهداء   للخطيب الشيخ  وأهل بيته )عليه السَّ

 عبد الستار الكاظمي.
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3 
 

الم(الحسين    القربان الذي نعاه اإلنجيل )عليه السَّ

 الشيخ كاظم مزعل جابر األسدي    د. 

 العربية 

 العتبة الحسينية املقدسة - للدراسات التخصصية في النهضة الحسينيةمؤسسة وارث األنبياء  

الم(تناول الكتاب ما جاء من األدلة في نقل واقعة قتل اإلمام الحسين   في اإلنجيل،  )عليه السَّ

 واشتمل على ستة فصول:

 الفصل األول: نظرة في اإلنجيل. 

 الفصل الثاني: بيان اإلنجيل ومن سبقه. 

 الفصل الثالث: السر في عقيدة الذبيح.

 الفصل الرابع: تظافر األدلة في الذبيح املعني.

ص.
ّ
 الفصل الخامس: بيان اإلنجيل في وحدة الهدف واملشروع بين الذبيح واملخل

 رض مذبح السبط وأنصاره امليامين.الفصل السادس: بيان األسفار املقدسة عن أ

4  

 والتبرير الواقع بين يزيد حقيقة 

 الجبوري أحمد ميثم الشيخ 

 العربية 

 اإلسالمية للثقافة العرفان مؤسسة 

 : فصلين الكتاب يقع في 

 .ورده يزيد عن ميةيت بنا دفاع: األول 

 ورده. يزيد عن السنة علماء من جملة دفاع: الثاني
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5  

الم(ا م)عليهالعباس بن علي    ملحمة الطف السَّ

 السيد محمد علي الحلو 

 العربية 

 املقدسة العتبة العباسية - همركز علوم القرآن وتفسيره وطبع 

الم(الكتاب دراسة تحقيقية حول شخصية أبي الفضل العباس   تناول املؤلف فيها جوانب  )عليه السَّ

 عديدة من سيرته الخالدة بطرح حداثوي بعيد عن أسلوب السرد وتكرار الروايات وما هو متداول.

6  

الم(عدد املخرجين لحرب اإلمام الحسين    )عليه السَّ

 تحقيق: السيد حسين آل وتوت - السيد حسن الصدر 

 العربية 

 العتبة الحسينية املقدسة - وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينيةمؤسسة  

وصل إليها، وكذلك  
ُ
تناول املحقق التعريف بموضوع الرسالة، وبمنهج املؤلف، والنتائج التي ت

مور لم يتعرض لها املؤلف
ُ
واشتمل  ،تحقيق بعض املسائل التي وردت في الرسالة، مع إضافة أ

 على تراجم ُمختصرة، ومعاني بعض املصطلحات، وتعريف للبلدان
ً
 .التي جاءت في الرسالة أيضا

7  

 فقه الشعائر الدينية النهج اإللهي إلبقاء الدين وإحياء األمة 

  الشيخ فاضل الصّفار 

 العربية 

 بيروت - دار املحجة البيضاء 

في ضمن ثالثة  في فقه الشعائر قاعدةالاألول: يتناول تنقيح كبرى  انتظم الكتاب في بابين: 

 فصول.

 في أربعة فصول. - السيما الشعائر الحسينية - الثاني: يتناول صغريات وتطبيقاتها املعاصرة
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8  

 86 - الصغير الحسيني مجلة 

 ملقدسة االعتبة الحسينية  - طفالالحسيني الصغير لثقافة األ  مؤسسة 

 العربية 

 ملقدسة االعتبة الحسينية  - طفالالحسيني الصغير لثقافة األ  مؤسسة 

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

الم()عليهم  محمد وأهل بيته األطهار النبيوتعاليم   .في نفوسهم السَّ

9  

 99 - الحسينية الروضة مجلة 

 املقدسة الحسينية العتبة - اإلعالم قسم في الدولي اإلعالم شعبة 

 العربية 

 املقدسة الحسينية العتبة - اإلعالم قسم في الدولي اإلعالم شعبة 

تتناول في صفحاتها بعض األمور ذات الصلة بالقضية الحسينية  ،فكرية ثقافية شهرية مجلة 

 .من قبيل األخبار، وبعض نشاطات العتبة، وبعض املقاالت

10  

 9 - العقيدة مجلة 

 املقدسة العتبة العباسية - املركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية 

 العربية 

 املقدسة العتبة العباسية - اإلسالمي للدراسات االستراتيجية املركز 

الم(الحسين  وهذا العدد خاص باإلماممجلة تعنى باملسائل العقدية   مقاالت  وهذه بعض )عليه السَّ

الم(علم اإلمام وثورة سيد الشهداء  ،الحسينيةالعدد: الشواهد القرآنية في النهضة  بين ، )عليه السَّ

الم(الحسين   ،ثمرات انعقاد املجلس الحسيني ،الحسين قربان هللا ،)عجل هللا تعالى فرجه(واملهدي  )عليه السَّ

تها العامةأهمية ا
ّ
 .لشعائر الحسينية وأدل
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11  

 
الم( حسين امام قيام ارزيابي   )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام ثورة دراسة  )عليه السَّ

 الدين شمس مهدي محمد 

 پیشوائى مهدى ترجمة: - الفارسية 

 ها دل بهار 

 الثورة دوافع :الثاني ،واالجتماعية السياسية الظروف :األول  :فصول  ثالثة في يقع الكتاب 

  بالعربي. أصل الكتاب .اإلسالمية الحياة في الثورة : آثارالثالث ،وأسبابها

12  

 
الم( حسين از   شدن حسینى تا گفتن )عليه السَّ

الم( ذكر الحسين من الم( تجسيد الحسين حتى )عليه السَّ  )عليه السَّ

 آبادى ضياء محمد سيد 

 الفارسية 

 ، الطبعة السابعةطهران - الزهراء خيرية بنياد 

)عليه  الحسين اإلمام حول  الحديد أبي ابن كلمة الكتاب عبارة عن مجموعة من املواضيع وهي: 

الم( الم( الحسين اإلمام ومقام منزلة ،السَّ م( هللا رسول  عند )عليه السَّ
َّ
 األمر ،)صلى هللا عليه وآله وسل

الم( الحسين اإلمام حركة ،املنكر عن والنهي باملعروف  معنى ،مكة إلى املدينة من )عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام خطب من مقتطفات ،الذلة مّنا هيهات ومفهوم  في الرئيس ي الدافع ،)عليه السَّ

الم( الحسين اإلمام ثورة  .)عليه السَّ

13  

 
الم( حسين امام  پارس ى شاعران منظر از )عليه السَّ

الم(اإلمام الحسين   من وجهة نظر شعراء الفرس )عليه السَّ

 پارس ى سهراب 

 الفارسية 

 طهران - رونانس 

 اإليرانيين. الشعراء من لعدد الحسينية األشعار من مجموعة عن عبارة الكتاب 
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14 
 

 
الم(بانوي قهرمان كربال حضرت زينب   )عليها السَّ

الم( زينب ةبطلة كربالء السيد  )عليها السَّ

 خوش طاهر 

 الفارسية 

 الثانية الطبعة، خوش 

الم(الكتاب مؤلف لفئة األطفال يتناول قصة حياة السيدة زينب    .)عليها السَّ

15 
 

 
 يحيوى  الشعرا تاج آثار عاشورا در هاي جلوه بررس ى

 ي تاج الشعراء يحيو  مؤلفاتدراسة مظاهر عاشوراء في 

 موفق ايال 

 الفارسية 

 اردبيل - ثناى سرخ 

الم( البيت أهل لشاعر العاشورائية لألشعار دراسة عن عبارة الكتاب   يحيوي. )عليهم السَّ

16 
 

 
الم( حسين  انسان گواه )عليه السَّ

الم( الحسين  اإلنسان حجة )عليه السَّ

 پاليزدار عبد الرضا 

 الفارسية 

 سنا 

 ةغير موجود 
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17  

 
الم( حسين امام حضرت زندگانی  )عليه السَّ

الم( الحسين ماماإل  حياة  )عليه السَّ

 قمى عباس 

 الفارسية 

 طهران - فلسفي يادمان 

الم( الحسين اإلمام سيرة الكتاب يتناول    في مختلف مجاالت الحياة. )عليه السَّ

18 
 

 
الم( حسين امام ایرانی همسر بانو شهر زندگانی  )عليه السَّ

الم( الحسين ماملل  اإليرانية زوجةال بانو شهر حياة  )عليه السَّ

 صفوى  زادة رحيم 

 الفارسية 

 طهران - پل 

الم( ما)عليه الحسين اإلمام زوجة بانو شهر السيدة حياة الكتاب يتناول    .السَّ

19  

 
 شكيبايى ستيغ

 الصبر قمة

 توحيدى دكتور  

 الفارسية 

 طهران - شب در شهابي 

الم( زينب السيدة وحياة سيرة يتناول  تحليلي كتاب   .)عليها السَّ
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20 
 

 
الم(سيره اخالقي امام حسين   )عليه السَّ

 )عليه السالم(السيرة األخالقية للمام الحسين 

 عباس ى مهدي محمد 

 الفارسية 

 الثانية الطبعة، نار 

الم( الحسين اإلمام سيرة يتناول  الكتاب  ط )عليه السَّ
ّ
 .سيرته في األخالقي الجانب على الضوء ويسل

21  

 
الم(طوفان البكاء در مصائب ائمه اطهار بخصوص سيد الشهداء   )عليه السَّ

الم(طوفان البكاء في مصائب األئمة األطهار وخاصة سيد الشهداء   )عليه السَّ

 جوهرى  مروزى  ابراهيم محمد 

 الفارسية 

 الخامسة الطبعة، قم - محبت طوباى 

 الشيعي الوسط في املشهورة املقاتل كتب من وهو الشهداء مقاتل في البكاء طوفان كتاب 

الم( الحسين ماماإل  على جرى  وما عاشوراء واقعة عن يتحدث بالجوهري  املعروف  و )عليه السَّ

 .دبيأ بأسلوب أصحابه

22  

الم(عروس كربال فاطمة بنت الحسين    )عليهما السَّ

 خوش طاهر 

 الفارسية 

 الطبعة الثانية، شوق  

الم(يتناول الكتاب حياة فاطمة بنت الحسين    .مؤلف لفئة األطفال )عليهما السَّ
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23 
 

الم( الحسين مقتل   )عليه السَّ

 ازدى يحيى بن لوط أبومخنف 

 جودكى هللا ترجمة: حجت - الفارسية 

 الثانية الطبعة، خيمه

الم( الكتاب في قصة مقتل اإلمام الحسين  األليمة وهو من  وما يتعلق بهذه القضية )عليه السَّ

 بالعربي. الكتب املشهورة. أصل الكتاب

24  

 
 كربال داستان - مقّرم مقتل

 كربالء قصة - املقرم مقتل

 املقّرم عبدالرزاق 

 عطاردى ترجمة: عزيزهللا - الفارسية 

 قم - محبت طوباى 

الم( الكتاب مشهور في قصة مقتل اإلمام الحسين   وما يتعلق بهذه القضية األليمة، أصل )عليه السَّ

 بالعربي. الكتاب

25 
 

 
الم(من امام حسين   را دوست دارم )عليه السَّ

حب اإلمام الحسين
ُ
الم( أنا أ  )عليه السَّ

 ابهرى  حيدرى  غالمرضا 

 الفارسية 

 الثانية الطبعة، قم - جمال 

الم( م)عليه عشر األربعة املعصومين وحياة سيرة يتناول  الكتب من سلسلة عن عبارة الكتاب   السَّ

الم( بالحسين يتعلق منه الجزء وهذا األطفال، لفئة مؤلف  .)عليه السَّ
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26  

 
 پژوهی عاشورا منطق

 عاشوراء في البحث منطق

 سردرودى صحتي محمد 

 الفارسية 

 خيمه 

 :قسمين في يقع الكتاب 

  .األساسية املرتكزات وتبيين عاشوراء حول  دراسة: األول 

 .عاشوراء قضية في التحريف: الثاني

27  

الم( الحسين اإلمام ثورة   الشعبي الوجدان في )عليه السَّ

 الدين شمس مهدي محمد 

 اواكادوا اوتسومو ترجمة: - اليابانية 

 غير موجود 

الكتاب يتألف من خمسة فصول، منها: الزيارة، املأتم الحسيني، ظاهرة البكاء والنصوص  

 بالعربي. الكتاب املشرعة له، أصل



 



 



 

 

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

 أقص ى نقاط 
ً
املعمورة، فيقدم لنا ما يتداول من أمور الوسائل التي تزودنا بكل ما يجري حولنا، بل يتجاوزه واصال

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

عدالحسينية، والتي 
ُ
 ة، والشيعة بشكل أخص.اإلنسانية عامة، واملسلمين خاص من مهمات املسائل لدى ت

 ة.بشأن القضية الحسيني - العربية والفارسية - رصده في املواقع اإللكترونية نعرض لكم ما تم

  

 

 

 

 .وغيرها أرشيف، فيديو، مقاالت، أخبار،: املوقع محتوى 

 املرشدي عامر محمد: بقلم

الم( بّين الكاتب نبذة مختصرة عن شخصية وسيرة املختار الثقفي، وأقوال أهل البيت  في حقه، وكيفية )عليهم السَّ

 هجري. 67 سنة رمضان شهر من عشر الرابع في استشهاده

  

 

 

 

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

 

 غير موجود بقلم:

الم(بّين الكاتب أن نهضة اإلمام الحسين       - االجتماعية الثورات عن املاديون  يقدمه الذي تباين التفسير )عليه السَّ

 ويصبح والضغوط الظلم جراء املجتمع صبر كيل فيطفح والضغوط الطبقية الفوارق  تزداد عندما تحدث التي

الم(الحسين  اإلمام ورسائل خطب إلى بالرجوعوذلك  - طبيعية ظاهرة واالنفجار التغيير  ثورة ، فثورته)عليه السَّ

 أراده بل ولم يستأثر بهذا األمر والعواقب، املخاطر كل إلى االلتفات مع باملسؤولية والشعور  الوعي من منطلقة

  ألصحابه
ً
 عاشوراء. لهم في البقاء معه أو الرحيل عنه ليلة الخيار ترك لذلك ،أيضا

 

 بقلم: غير موجود

الم(بّين الكاتب أن للحسين   جهادية قبل وقعة الطف األليمة من بعد رحيل الرسول األعظم  )عليه السَّ
ً
)صلى هللا أدوارا

م(
َّ
 من انزل  : له وقال إليه فصعد املنبر على وشاهده املسجد دخل وفي زمن عمر بن الخطاب عندما عليه وآله وسل

 منبر. ألبي كان ما: ذلك من دهش وقد عمر فقال ،أبيك منبر على واجلس أبي منبر
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 الخباز حسين علي: بقلم

 القزويني املعنون  محمد السيد للباحث تناول الكاتب أحد بحوث مهرجان ربيع الشهادة في نسخته الحادية عشرة

الم( الحسين ثورة خلود) ــب الم( الحسين اإلمام فقال الكاتب: إن قضية ،(واستمرارها بقائها وعوامل )عليه السَّ  )عليه السَّ

  تمثل وأصبحت املتحفي، الخلود مرحلة حتى اجتازت
ً
  واقعا

ً
 واملؤثر الفاعل الحضور  حيوية من تمتلك بما مستمرا

 
ً
 .ثوري نهوض كل معين ليكون  ومكان زمان لكل وجدانيا

 وذكر بعض عوامل خلود هذه النهضة املباركة التي طرحها القزويني في بحثه، ومنها:

م) النبي اهتمام
َّ
الم(  البيت أهل وأئمة (صلى هللا عليه وآله وسل الم(الطف بنبوءة قتل الحسين  واقعة قبل)عليهم السَّ  )عليه السَّ

  كان
ً
، فعال

ً
  كان الواقعة وبعد استباقيا

ً
 إ اهتماما

ً
 تأجيج يعني باملصيبة واالحتفاء الحزن  على الحث فكان .حيائيا

  اإلحياء هذا ليكون  املجروح؛ التاريخ مع ألفة وخلق العاطفي، املسعى
ً
  تحديا

ً
 سعت التي األنظمة لكل ضميريا

الم( البيت أهل ملدرسة املؤثر الدور  إلنهاء وتسعى  .)عليهم السَّ

  

 

 

 

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

 

 العاملي مرتض ى جعفر السيد: بقلم

الم( املجتبى الحسن اإلمام صلح تأثيرات تتناول  موثقة تاريخية دراسة      على سفيان أبي بن معاوية مع )عليه السَّ

الم عليهما) علي بن الحسين اإلمام تبناه الذي الجهاد  .(السَّ

برم بين اإلمام الحسن 
ُ
الم(فإن العهد الذي أ  حق أي له أن جاهل توهم لو العهد نقض سلبه حق ومعاوية )عليه السَّ

الم(بقوله  صرح حين وذلك ،ذلك في   .بعده من ألحد يعهد أن ملعاوية يحق وال: ما مضمونه )عليه السَّ

الم(وعندما نقض معاوية بنود الصلح التي أبرمها مع اإلمام الحسن  بتنصيب ولده األخرق يزيد هيأ األمر  )عليه السَّ

الم(للمام الحسين  .للنهوض أمام ظلم بني أمية فتحققت فاعلية  )عليه السَّ
ً
 وعرفا

ً
 وعقال

ً
 النهضة الحسينية شرعا

 

 الخاقاني الشيخ: بقلم

الم(ذكر الكاتب أن االدعاءات الكاذبة التي استخدمها أعداء أهل البيت  لتشويه  ةكانت من الطرق املتبع )عليهم السَّ

الم(الصورة الجميلة ألهل البيت  في أعين املسلمين من خالل اختالق روايات في ذلك، ومن هذه األكاذيب  )عليهم السَّ

الم(زواج السيدة سكينة   عن منقولة الروايات هذه من مصعب بن الزبير، ونسبة تعدد األزواج، ومعظم )عليها السَّ

ار بن الزبير
ّ
 الناصبي. بك

ه املتعاقبة، الزيجات هذه والشيعة ترفض    
ُ
 كتابها في الشاطئ بنت الدكتورة تعبير حّد  على - ذلك في مودليل

الم(النبي  آل موسوعة  السيدة أّن  الشيعة ويعتقد، بها ثقة أّي  يسلب مما وتدافعها زيجاتها أخبار تناقض - )عليهم السَّ
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الم( الحسن اإلمام بن عبدهللا عمها ابن غير تتزوج لم سكينة  علماء من عدد االعتقاد هذا ويشاطرهم ،)عليه السَّ

ف ،210 ص الراغبين إسعاف في الصّبان: منهم السنة، أهل ِ
ّ
 .51ص الجنان رياض ومؤل

 

 الصادق فؤاد: بقلم

الم( الحسين اإلمام نهضة خلود بين الكاتب عوامل سس وذكر، )عليه السَّ
ُ
 الرسول  وكّرسها زرعها التي الشعائر أ

م وآله عليه هللا صلى) األعظم
َّ
سس أعني ،(وسل

ُ
 حين الشهيد وذكر الشهيد أمر وإحياء الشهيد وقداسة بمكانة املرتبطة األ

الم( اإلمام الحسينلى ، وعطف الحديث عحمزة استشهَد  ، وما ينبغي للمسلم به في يوم عاشوراء وما حّل  )عليه السَّ

الم(فعله لتحقيق شعائر الحسين  ى هللا عليه  عن طريق ما رسمه لنا النبي األعظم من إقامة عزاء وبكاء له )عليه السَّ
َّ
)صل

م(
َّ
 بسنته  وآله وسل

ً
الم( لتحقيق ما رواه في حق الحسينتأسيا  .)عليه السَّ

  

 

 

 

الم(البيت  أهل سيرة: املوقع محتوى  الم(الحسين  اإلمام عن ولطميات صوتيات روحانية، نفحات ،)عليهم السَّ  .)عليه السَّ

 

 بقلم: غير موجود

بّين الكاتب مرتبة من مراتب الحب الحسيني والتي قد تحققت عند أحد علماء الطائفة املحقة وهو السيد 

 هناك. مات حتى رأسه يرفع ولم واحتضنه الشريف القبر إلى ذهب املرتض ى، فينقل أنه

 

 بقلم: غير موجود

الم(بّين الكاتب نبذة مختصرة عن حياة مسلم بن عقيل  التي أنيطت به من  ، وتناول بعدها مهمة السفارة)عليه السَّ

الم(قبل اإلمام الحسين  الم(وما جرى من أحداث قبل وبعد دخول الكوفة إلى حين استشهاده  )عليه السَّ  .)عليه السَّ

  

 

 

 

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

 

 عدنان هاشم جواد الشروفي : األستاذ املساعدبقلم

الم(حاول الكاتب اإلطاللة على سيرة اإلمام الحسين    ليلتقط )عليه السَّ
ً
  رفيعة أخالقية صورا

ً
  وسلوكا

ً
  إنسانيا

ً
 قيما
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الم()عليه والثبات عند الحسين  االستقامة تؤكد الم( ، ومن هذه الصور الناصعة صورة الصبر، قالالسَّ  :)عليه السَّ

بالئه على نصبر، أقوى  من ألنه بها، التلبس على القرآن حث التي ساميةال األخالق من هو البالء على والصبر 

َها َيا تعالى: هللا قال سبيل في العاملين حياة في املؤثرة املعنوية األسلحة يُّ
َ
ِذيَن  أ

َّ
َمُنوا ال

َ
وا َوَصاِبُروا اْصِبُروا آ

ُ
 َوَراِبط

ُقوا َ  َواتَّ
َّ

ْم  اّلل
ُ
ك
َّ
َعل

َ
ْفِلُحوَن  ل

ُ
 .ت

الم(الحسين  أن: اإلسالمية السياسة كتابه في ماربين األملاني الفيلسوف كتبه مما واقتبس  له كانت ما مع )عليه السَّ

 االنفراد استشهاده من قصد لكنه يزيد، ملقاتلة جرار جيش تجهيز بإمكانه كان املسلمين قلوب في املحبوبية من

الم) النبي آلل عداوتهم وإظهار أمية بني ظلم إلفشاء واملظلومية  .(عليهم السَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم(نقل الكاتب رواية عن اإلمام الصادق  الم(في ثواب ذكر عطش الحسين  )عليه السَّ بعد  ولعن ظامليه وقاتليه )عليه السَّ

 شرب املاء.

  
 

 

 

 

الم( الحسين عاشوراء العقائدي، الحوار اإلسالمية، املواضيع العامة، املواضيع: املوقع محتوى   .وغيرها ،)عليه السَّ

 

 عرجياأل  ضحى العلوية: ملقب

نت الكاتبة أن من سيرة األنبياء  الم(بيَّ الم(البكاء على الحسين  )عليهم السَّ روايات العامة  ويستفاد ذلك من )عليه السَّ

الم( )عليهوالخاصة، وأضافت أن البكاء على الحسين  يعتبر من املودة لذي القربى التي طلبها من املسلمين رسول  السَّ

م(هللا 
َّ
الم(ألهل بيته  )صلى هللا عليه وآله وسل  .)عليهم السَّ

 

 بقلم: غير موجود

الم(تميط اللثام عن حقيقة انتماء الذين اشتركوا في قتل اإلمام الحسين  مغيبة بّين الكاتب عدة حقائق ، )عليه السَّ

  وأنهم لم يكونوا من أهل العراق، ومنها:

 .(سورية) الشام في رأسه مسقط وأن( السعودية) الحجاز من معاوية بن يزيد أن •

 الحجاز. من زياد بن هللا عبيد أن •

 .أمه طالق بعد النصارى  أخواله عند عاش معاوية بن يزيد أن •

 .املجوس ي شيرويه أمه زوج عند تربى قد زياد بنا أن •

الم( الحسين قاتل الذي الجيش قائد أن •  الحجاز. من وهو وقاص أبي بن سعد بن عمر هو )عليه السَّ
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الم( املوقع: ويبقى الحسينمحتوى  م)، محمد وآل محمد )عليه السَّ
َّ
 ، املنبر الحسيني، وغيرها.(صلى هللا عليه وآله وسل

 : سيد عليبقلم

الم(ذكر الكاتب تاريخ خروج مسلم بن عقيل  الم( إلى الكوفة بأمر اإلمام الحسين )عليه السَّ   وكتب ،)عليه السَّ
ً
 كتابا

  الكوفة أهل إلى
ً
 وفيه: كتبهم، على جوابا

 رأي اجتمع قد أنه إليّ  كتب فإن عقيل، بن مسلم بيتي أهل من وثقتي عمي وابن أخي إليكم بعثت وقد 

  عليكم أقدم كتبكم، في وقرأته رسلكم به قدمت ما مثل على منكم والفضل الحجا وذوي  ملئكم
ً
 شاء إن وشيكا

 .تعالى هللا

  

 

 

 

الم( الحسين ماممحتوى املوقع: اإل   .وغيرها ،عاشوراء أعالم الحسينية، الثورة الحسينية، الحركة ،)عليه السَّ

 بقلم: غير موجود

الم( للحسين أن: 28 /2ج اإلرشاد في املفيد ذكر الشيخ بّين الكاتب أن  :وهم  ،أوالد ستة )عليه السَّ

الم( األكبر الحسين بن علي •  .جرد يزد كسرى  بنت زنان شاه وأمه محمد أبو كنيته )عليه السَّ

 .الثقفية مسعود بن عروة بن مرة أبي بنت ليلى وأمه الطف في أبيه مع قتل األصغر الحسين بن علي •

الم( الحسين حياة في وفاته وكانت قضاعية وأمه له بقية الحسين ال بن جعفر •  .)عليه السَّ

 .فذبحه أبيه حجر في وهو سهم جاءه أبيه مع قتل الحسين بن هللا عبد •

 .الحسين بن هللا عبد أم وهي الكلبي عدي بن القيس مرئ ا بنت الرباب وأمها الحسين بنت سكينة •

 .التيمي هللا عبيد بن طلحة بن إسحاق أم وأمها الحسين بنت فاطمة •
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الم(محتوى املوقع: املعصومون األربعة عشر   واألخالق، وغيرها.السيرة، العرفان و ، التاريخ ، الحديث)عليهم السَّ

الم( حت عنوان: آیا يهودیان و مسیحیان در ایجاد حادثه عاشورا و شهادت امام حسينت  نقش داشتند؟ )عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

 
ً
الم( أشاروا على يزيد بمحاربة الحسينن اليهود أوهو هل : طرح الباحث سؤاال وكان هدفهم القضاء على  )عليه السَّ

الم(مام الحسين مامة وخالفة اإل اإل  الم(للمام علي  )عليه السَّ ن أجمالي وهو إهذا التساؤل بجواب  ن؟ وأجاب ع)عليه السَّ

رزون من التعامل معهم، ومن اليهود لهم سمعة سيئة عند املجتمع اإلسالمي آنذاك وحتى حكام الجور كانوا يتح

تحكي وجود مستشار مسيحي كان له  خبارأولكن هناك  ،هنا فال نجد روايات بشأن دور اليهود في واقعة عاشوراء

من جملة األمور التي اقترحها ذلك املستشار املسيحي عزل والي الكوفة ف ،دور وتأثير في اتخاذ بعض قرارات يزيد

الم(مام الحسين ويستفاد من خطبة اإل  ،لى عبيد هللا بن زيادإوضم املصرين البصرة والكوفة  يوم عاشوراء  )عليه السَّ

 وجود عدو مشترك للسالم هو يزيد ومن حوله.

  

 

 

 

الم(محتوى املوقع: األخبار، املقاالت، تحقيقات، تاريخ األئمة   ، وغيرها.)عليهم السَّ

الم عليهما)حسنين ينعنوان: آیات مربوط به فضایل امامتحت   نيمای امام حسيس - ات مرتبط با رخدادهايآ - (السَّ

 2 - قرآن نـگاهاز  الم(ه السَّ ي)عل

 بقلم: غير موجود

الم عليهما)مامين الحسنين يات املتعلقة بفضائل اإل لى اآل إتعرض الباحث  بالطائفة الثانية من  وعبر عنها (السَّ

 كرمو التأويل على فضائل سبطي النبي األأاآليات وهذه الطائفة هي عبارة عن جملة من اآليات التي تدل بالتنزيل 

م(
َّ
 ن هذه اآليات كثيرة واقتصر على ثالثة موارد منها: أوذكر الم( )عليهما السَّ الحسن والحسين  )صلى هللا عليه وآله وسل

ْيِن ِمْن  قال هللا تعالى: ،لهيتينالرحمتين اإل •
َ
ْم ِکْفل

ُ
َ وآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُیْؤِتک

َّ
ُقوا اّلل ِذیَن آَمُنوا اتَّ

َّ
َها ال يُّ

َ
َرْحَمِتِه یا أ

ُفوٌر َرِحیم
َ
ُ غ

َّ
ْم واّلل

ُ
ک
َ
ِفْر ل

ْ
وَن ِبِه وَیغ

ُ
ْمش

َ
 ت
ً
ورا

ُ
ْم ن

ُ
ک
َ
وأورد الباحث الروايات التي تفسر  ،28 :الحديد وَیْجَعْل ل

الم عليهما) الكفلين باإلمامين الحسنين  .(السَّ
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ِد قسم هللا تعالى:  •
َ
َبل
ْ
ا ال

َ
ِسُم ِبهذ

ْ
ق
ُ
ِد  ال أ

َ
َبل
ْ
ا ال

َ
َت ِحلٌّ ِبهذ

ْ
ن
َ
د وأ

َ
نه من جملة التفاسير إحيث ، وواِلٍد وما َول

وفي  ،الم(السَّ  ما)عليهما ولد( هما الحسن والحسين ) و الم()علیه السَّ مام علي ن الوالد هو اإل أالتي تذكر لهذه اآلية 

 .الم()علیه السَّ  املؤمنينمير أأوالد  الم(السَّ  م)عليهئمة بعض الروايات )ما ولد( هم األ 

يِن وَ   تين:قال هللا في سورة ال ،الزيتون و  التين • ْیُتوِن َوالّتِ وِر ِسیِنينوَ  الزَّ
ُ
وهناك تفاسير متعددة للتين  ط

 الم()علیه السَّ  مام الحسنن املراد بالتين هو اإل أ الم(السَّ  م)عليه وقد وردت بعض الروايات عن املعصومين ،والزيتون 

 .الم()علیه السَّ  بي طالبأما طور سينين فهو علي بن أو ، الم(السَّ  )علیه مام الحسينواملراد بالزيتون هو اإل 

  

 

 
 

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

الم( م)عليهتحت عنوان: آیا اميراملومنين، امام حسن و امام حسين  -1  در جنگ با ایرانیان حضور داشتند؟ السَّ

 بقلم: غير موجود

 اطرح الباحث في هذا 
ً
الم(ن امير املؤمنين والحسنأهل شارك  :وهو ملقال سؤاال في جيش عمر ضد  )عليهم السَّ

هذا السؤال بما  نو ال؟ وأجاب عأهذا القول معتبر الفرس؟ وفي أي مصادر تاريخية جاء هذا القول؟ وهل 

الم(مام علي ما اإل أملخصه:  ال في بعض املوارد إفلم يشارك في الحروب التي كانت في زمن الخلفاء الثالثة  )عليه السَّ

 النادرة مثل قتال املرتدين لوجود املصلح
ً
 في غير هذا املوردأة املتمثلة بحفظ اإلسالم ولم يشهر سيفا

ً
 ،بدا

الم( مام علين مشاركة اإل أوالسبب في عدم مشاركته في الحروب بالرغم من شجاعته وخبرته فيها هو  في  )عليه السَّ

فلم يرد في مصادر الشيعة  الم()عليهما السَّ ما الحسن والحسين أالفتوحات اإلسالمية  يعطي الشرعية لها وللخلفاء، و 

 ينمامهل السنة فقد ورد فيها مشاركة اإل أما مصادر أمشاركة لهما في الفتوحات اإلسالمية في عصر الخلفاء، و 

الم)الحسن والحسين  هل السنة بهذا الشأن حيث أفي الفتوحات، ودرس الباحث الروايات الواردة عن  (عليهما السَّ

ثبت عدم صحتها الختالف أريخ الطبري وقام بردها، و اي الفتوح للبالذري وتأورد املصادر التي ذكرت ذلك وه

 مضمون الروايات وتضاربها.

الم(تحت عنوان: آیا در انجیل پیش از تحریف، مطلبى راجع به امام حسين  -2  آمده است؟ )عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

الم(نجيل الذي هو كتاب عيس ى ن اإل أوذكر  ،نف الذكرخذ الكاتب في اإلجابة على السؤال اآل أ أصبح  )عليه السَّ

 
ً
الم( محمد وفاطمة والحسن والحسين :نجيل قد جاء فيه ذكرن اإل أوهناك روايات دلت على  ،محرفا قبل  )عليهم السَّ

الم(مام الرضا ثم ذكر مناظرة اإل  ،ولكن حذفت هذه األسماء بعد التحريف ،التحريف مع علماء األديان  )عليه السَّ

 م)عليهمحمد فاطمة الحسن والحسين  :مام بوجود هذه األسماءاألخرى املسيحية واليهودية حيث حاججهم اإل 

الم(  في الكتب غير املحرفة فاعترفوا بذلك. السَّ
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 را به هم متصل می کندتحت عنوان: خون، ما  -3

 غير موجودبقلم: 

من شهر حزيران من كل عام يصادف اليوم  14في اليوم الخامس و العشرين من شهر )خرداد( املوافق 

 في كل عام و أعلنأو  ،العالمي للتبرع بالدم
ً
 ات املنظمة شعار التبرع بالدم لهذن منظمة الصحة العاملية تضع شعارا

 
ً
ظمة اإليرانية للتبرع بالدم وقد قامت املن ،( و) حياة مشتركة للتبرع بالدم(العام وهو )الدم يربط بيننا جميعا

 تزام
ً
 لكل محبي سيد الشهداء  نا

ً
الم(مع اليوم العالمي للتبرع بالدم بنشر عدد خاص بهذا املضمون تشجيعا  )عليه السَّ

الم(حسين مام الن اإل إف ،للمبادرة بهذا العمل الخيري  حياء إاستطاع من خالل تضحيته بدمه ونفسه  )عليه السَّ

الم(ن ثورة الحسين ألينا و إاإلسالم ولواله ملا وصل اإلسالم   دت كلمة الشيعة وجعلتهم تحت راية واحدة.وّح  )عليه السَّ

 ایانه داشتتحت عنوان: در برخورد با لعن های زیارت عاشورا، به جای نگاه فرمالیستى، باید نگاه جوهرگر  -4

 غير موجودبقلم: 

 ،قام كادر موقع كرب وبالء بإجراء حوار خاص مع الدكتور سيد جواد ميري حول مفهوم الوحدة في املجتمع

 وقد طرح عليه أسئلة تتعلق بمفهوم الوحدة ومن جملتها السؤال التالي:

 قد ورد اللعن في زيارة عاشوراء لقادة الفرق اإلسالمية األخرى فما هو رأيكم في اللعن؟

ن هناك ثلة من الناس يحاربون الظلم أن فلسفة واقعة عاشوراء هي عبارة عن أوأجاب بما ملخصه: 

  ،ى ال يختص في زمن واقعة كربالءواالستبداد وهذا املعن
ً
لى إن ننظر أومن هنا فال ينبغي  بل كان وال زال مستمرا

ليه نظرة جوهرية وباطنية وعرفانية إن ننظر أبل ينبغي  ،اللعن الوارد في زيارة عاشوراء بنظرة شكلية وسطحية

ري العدالة ويدين الظلم نسان يجإن كل أنسان يقوم باالستبداد والظلم فهو مستحق للعن و إن كل أبمعنى 

 واالستبداد يستحق الثناء والسالم والصلوات، وهذا املعنى ال يتنافى مع الوحدة اإلسالمية.

الم(تحت عنوان: زیارت امام حسين  -5  در شب قدر )عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

)عليه مام الحسين تيان بها في ليلة القدر هي زيارة اإل التي ورد الحث على اإلعمال ن من جملة األ أ ذكر الباحث

الم( وردت في  ن هذه الزيارةأوأورد بعض الروايات الدالة على الثواب الجزيل املترتب على هذا العمل، ثم ذكر  ،السَّ

مام ثيرة في فضل زيارة اإل نه قد وردت روايات كأعمال ليلة القدر حيث ذكر املؤلف أ كتاب مفاتيح الجنان باب

الم(الحسين  الم( مام الحسينورد نص زيارة اإل أثم  ،ها في هذه الليلةؤ وثواب من يقر  )عليه السَّ  .)عليه السَّ

الم( تحت عنوان: سخنان امام حسين -6  دارراجع به روزه )عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

همية تنبع ن هذه األ أالشهر و  اهمية فريضة الصوم في هذألى فضل شهر رمضان و إتعرض الباحث في البداية 

  ،ن الكريم فيهآمن نزول القر 
ً
مام لى كالم اإل إثم تعرض  ،باآليات والروايات وذكر الحكمة من الصيام مستشهدا

الم(الحسين  الم( نه سئل الحسينأبشأن الصوم والصائم وذكر  )عليه السَّ على   (عزوجل)افترض هللا  لَم  )عليه السَّ
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، وكان أبو عبد هللا الحسين بن علي لیجد الغني مّس الجوع فيعود بالفضل على املساکينعبيده الصوم؟ قال: 

الم) یب و یقول:  (عليهما السَّ
ّ
یب تحفة الّصائمإذا صام یتطّیب بالط

ّ
 .الط

الم()عليه تحت عنوان: سفارش امام حسن مجتبى  -7 الم(در مورد امام حسين  السَّ  )عليه السَّ

 غير موجودبقلم: 

الم( مام الحسن املجتبىأورد الكاتب مسألة النص من قبل اإل  الم(مامة الحسين إعلى  )عليه السَّ  ،من بعده )عليه السَّ

الم(مام الحسن ن اإل أوذكر  الم(قد نص على الحسين  )عليه السَّ ثم استدل برواية رواها  ،باإلمامة من بعده )عليه السَّ

الم( مام الصادقالكليني بسنده عن املفضل بن عمر عن اإل  الم(مام الحسن ن اإل أ :جاء فيها )عليه السَّ ا دع )عليه السَّ

الم(ة الحسين مامإوصاه بوصايا ونص فيها على أمحمد بن الحنفية و   من بعده. )عليه السَّ

الم(عنوان: زیارت امام حسين تحت  -8  در ماه رمضان )عليه السَّ

 شهاب الدین جعفری  :بقلم

الم( لى زيارة االمام الحسينإتعرض الكاتب  ن الشيخ عباس القمي أوذكر  ،في أيام شهر رمضان ولياليه )عليه السَّ

الم(مام الحسين ن الروايات الواردة في فضل زيارة اإل أقد أورد هذه الزيارة في كتابه مفاتيح الجنان، وذكر   )عليه السَّ

الم( مام الحسينتى بنص زيارة اإل أثم  ،في شهر رمضان ال سيما ليالي القدر كثيرة ونقل الباحث الروايات  ،)عليه السَّ

الم(مام الحسين يارة اإل الدالة على فضل ز   في شهر رمضان املبارك. )عليه السَّ

  

 

 

 

 ، مكتبة صوتية، وغيرها.الم(السَّ  م)عليه، املقاالت، أهل البيت الم()علیه السَّ محتوى املوقع: اإلمام الحسين 

 الم(السَّ  )علیهتحت عنوان: زندگانی و فضایل حضرت علی اکبر

 بقلم: غير موجود

الم(لى حياة علي األكبر إتعرض الباحث في هذا املقال  مه ليلى، واختالف أفذكر تاريخ والدته، وحياة  )عليه السَّ

الم(املؤرخين في عمره، واعتراف معاوية بأحقية علي األكبر  صغر من أنه أللخالفة، واختالف املؤرخين في  )عليه السَّ

الم(مام السجاد اإل  كثر ألى قصة تاريخية حول اعتراض مروان بن الحكم على تسمية إشار أكبر منه، ثم أو أ )عليه السَّ

الم( أوالد الحسين نه كان يحمل الصفات الغر والفضائل الحميدة كالشجاعة واالستقامة أبعلي، وذكر  )عليه السَّ

م)شبه الناس برسول هللا أخالق وكان واأل 
َّ
مام الحسين نه حينما برز نحو القوم قال اإل أ ىحت (صلى هللا عليه وآله وسل

الم( هم اشهد على هؤالء القوم فقد برز إليهم غالم : )عليه السَّ
ّ
 أالل

ً
  شبه الناس برسولك محمد خلقا

ُ
 و خ

ً
  لقا

ً
 و منطقا

  . لیه...إنبیك نظرنا  رؤيةلى إذا اشتقنا إو كنا 
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  ،ة أصــبح اليــوم ذا تــأثير واضــح بقضــايا العصــر ومشــاكلهبــالقنوات الفضــائيل اإلعــالم املرئــي املتمثــ
ً
لكونــه ســالحا

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

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

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

ابعـــة مجموعـــة مـــن القنـــوات مت اة مـــن هـــذا الـــنهج الســـائد، وقـــد تـــمة هـــي األخـــرى غيـــر مســـت نوالقضـــية الحســـيني

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

 

  .هي قناة فضائية شيعية تعنى باألمور الدينية والعقائدية واالجتماعية :عنها بذةن

لضـرورة تجنيـد بقيـة القنـوات الشـيعية للقضـية الحسـينية باعتبـار  ضـوايعرض البرنـامج لقـاءات مـع الـزوار تعر  •

ـــالم()عليـــه الحســـين  إصـــالح وهـــدف وثـــورة، والبـــد مـــن تحســـين صـــورة اإلســـالم بالقضـــية الحســـينية، فالحســـين  السَّ

 ليس للشيعة فقط، بل للنسانية جمعاء.

 تعـــرض القنـــاة فـــي نشـــرتها اإلخباريـــة خبـــر  •
ً
حـــول الهجـــوم علـــى الســـفارة العراقيـــة فـــي الجزائـــر والـــذي شـــنه نشـــطاء  ا

دخــول إلــى العــراق لزيــارة كــربالء والعتبــات املقدســة فــي  ةســمائريــون بســبب مــنح شــيعة الجزائــر وسياســيون جز 

 العراق مما اضطرت السفارة سحب اإلعالن من موقعها اإللكتروني.

تعرض القناة لقاء مع رياض نعمـة سـلمان رئـيس قسـم املواكـب والهيئـات فـي كـربالء املقدسـة، ذكـر فيـه توجيـه  •

يــوم الخمــيس فــي الليــالي الرمضــانية للــزوار القــادمين  نــداء ألصــحاب املواكــب والهيئــات بتقــديم طعــام اإلفطــار

 وقد  ،من خارج املدينة املقدسة
ً
 .تم استجابة أكثر من خمسين موكبا

  

فضــــائية ذات طــــابع ســــلفي وهــــابي، برامجهــــا جدليــــة إلثــــارة عنهــــا: هــــي قنــــاة نبــــذة 

األحقــــاد الطائفيــــة وتــــأجيج الصــــراعات، وهــــي موجهــــة بشــــكل أساســــ ي ضــــد املــــذهب 

 واالفتراءات. اإلمامي من خالل كيل التهم

 

 تقديم: د. مجدي الربعي

 موضوع الحلقة: حول خيانة الشيعة للمام الحسين.

ن الحسـين أورد ذلـك علـى لسـان السـيدة زينـب و  يقول مقدم البرنامج: إن من قتل الحسين هم أهل الكوفة وقـد

 هــم مــن الشــيعة، بــل حتــى أ 20ن أهــل الكوفــة الــذي كــان عــددهم التاريخيــة تقــول: إدعــا علــيهم، وكــل الشــواهد 
ً
لفــا

 املستشرقين في بحوثهم وكتبهم أشاروا لهذا األمر.

 

 لضـــياء الزبيـــدي يـــذكر فيـــه أن زينـــب 
ً
ـــالم(يعـــرض البرنـــامج مقطعـــا  علـــى ذلـــك  )عليهـــا السَّ

ً
عاملـــة غيـــر معلمـــة مســـتدال

 األحرف املقطعة. - ر مقطع من سورة مريمبرواية عنها في تفسي
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 مقدم البرنامج: محمد شعت

 أستاذ التاريخ اإلسالمي بكلية دار العلوم / ضيف الحلقة: د. سيد خلف

 
ً
 ناعمــــا

ً
 فكريــــا

ً
حــــب آل البيــــت، فــــدخلوا مصــــر وكــــان  بادعــــائهميــــذكر الضــــيف أن الفــــاطميين غــــزو مصــــر غــــزوا

شعارهم الرضا من آل محمد، وكانوا يتهمون يزيد بقتـل الحسـين فـي كـربالء، حيـث كانـت مسـألة كـربالء إحـدى طـرق 

 الغزو الفكري وتبيين مظلومية الحسين.

الفــاطميون يقيمــون مجــالس اللطــم والبكــاء والحــزن وشــق الجيــوب ولطــم الخــدود فــي يــوم عاشــوراء حيــث  وكــان

الم(كانوا يدمون أنفسهم في يوم العاشر من محرم الذي كانوا يعتبرونه ذكرى استشهاد الحسين بن علي   .)عليهما السَّ

  .والعقائدية واالجتماعية هي قناة فضائية شيعية تعنى باألمور الدينيةها: بذة عنن

)عليـــه تطــرق فيـــه ياســـر الحبيـــب إلـــى الدولـــة املهدويـــة ودورهــا فـــي أخـــذ ثـــأر الحســـين 

ـــالم( )عليـــه فيرجـــع الحســـين ، أيـــن الطالـــب بـــدم املقتـــول فـــي كـــربالء: )عجـــل هللا تعـــالى فرجـــه(حيـــث يقـــول اإلمـــام الحجـــة  السَّ

الم(  فيقتص من يزيد وعمر بن سعد وحرملة والشمر، وغيرهم. السَّ

 هي قناة فضائية شيعية تعنى باألمور الدينية واالجتماعية والعلمية.ها: بذة عنن

 

تطرق عبد الحليم الغزي لبعض كلمات ومعاني زيارة الناحية املقدسة، وتناول قضية العطش في يوم 

فقال: فإذا تصفحنا املشهد الحسيني نالحظ أن العطش كان في مقدمة املشهد الذي خّيم على خيام  ،عاشوراء

الم(اإلمام الحسين   .)عليه السَّ

 

ال ينتقد الغزي من يعترض على مقولة: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء، حيث ورد عن اإلمام املعصوم: 

 أن تاريخ هذه املقولة برزت في زمن العصر الصفوي وانتشرت بعده في الكتب كيومك يا أبا عبد هللايوم 
ً
، مدعيا

الم(املتأخرة ونسبوها للمام الصادق   .)عليه السَّ

ويضيف: لربما هذه الدولة الشيعية املتمكنة وفرت اإلمكانيات للعلماء وأكرمتهم وقدمت لهم األموال وبدأوا 

 لم يتوصل له الصدوق أو الكليني، وأن الكثير من أحاديث أهل البيت 
ً
الم(يبحثون فوجدوا لها مصدرا  )عليهم السَّ

 تتسق وتتطابق مع هذا املضمون. 

 

 يلخصه عنوان واحد هو: الدم الحسيني، وهذا واضح في  يذكر •
ً
 تكوينيا

ً
الغزي أن للمشروع الحسيني بعدا

يتفسير اآلية  ِ
ّ
ْرِض  ِفي َجاِعٌل  ِإن

َ
  األ

ً
ة
َ
ِليف

َ
  خ

ْ
وا

ُ
ال
َ
ْجَعُل  ق

َ
ت
َ
َماء َوَيْسِفُك  ِفيَها ُيْفِسُد  َمن ِفيَها أ ْحُن  الّدِ

َ
ُح  َون َسّبِ

ُ
 ِبَحْمِدَك  ن

ُس  ّدِ
َ
ق
ُ
َك  َون

َ
أكيد اعترضت على أطهرها،  عا ألن تعترض املالئكة على سفكه؟فأي دم هذا الذي د 30البقرة :  ل

الم(دم اإلمام الحسين هو و   فيها.  )عليه السَّ
ً
 والروايات واضحة في ذلك، وإن لم ترد تفصيال
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الغزي رواية من عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق عـن الفضـل بـن شـاذان فـي قصـة أمـر النبـي إبـراهيم  يعرض •

ــالم( ــالم(بــذبح ولــده إســماعيل  )عليــه السَّ ــالم(ويربطهــا باإلمــام الحســين  )عليــه السَّ ومــا يجــري عليــه يــوم عاشــوراء  )عليــه السَّ

الم(والذي جزع ألجله النبي إبراهيم  ـالم(هللا تعالى له ولده بهذا الجزع علـى الحسـين ، ففدى )عليه السَّ ، وهـذا )عليـه السَّ

ــَدْيَناهُ املــراد مــن قولــه تعــالى: 
َ
ــالم(فــإن جزعــه علــى مصــيبة اإلمــام الحســين َعِظــيٍم  ِبــِذْبٍح  َوف أعظــم عنــده  )عليــه السَّ

الم(من ذبح ولده إسماعيل   .)عليه السَّ

ويضيف الغزي: إذا أردنا أن ننظر إلى التركيب اللغوي اللفظي فإنه ال يشير إلى هذا املعنى الذي أشار إليه اإلمام  

الم(الرضا  الم(، ولكن القرآن له أسلوب وأهل البيت )عليه السَّ  لهم نفس األسلوب وتلك هي معاريض القرآن. )عليهم السَّ

الم(الغزي منزلة أصحاب اإلمام الحسين  يستعرض • الم(ومنزلتهم عند هللا واألئمة  )عليه السَّ  )عليهم السَّ

السالم على األرواح املنيخة بقبر أبي عبد هللا الحسين، السالم عليكم فعندما نقف على قبور الشهداء نقول: 

 .يا طاهرين من الدنس

 يقول: ملاذا طاهرين من الدنس؟ 

 ا التصقت بمصدر الطهارة فخضعت لقانون التطهير.ويجيب: ألنه 

 

)عليـه الغزي املختار الثقفي ويذكر رواية رمي دم عبد هللا الرضيع إلى السماء حيث ورد عن اإلمام الحسـين  يوثق •

ـالم(  أنــه قــال:  السَّ
ْ
ــَماِء َواْبَعــث ــَر السَّ

َ
ط

َ
ُهــمَّ اْحــِبْس َعــْنُهْم ق

َّ
ِقيــٍف الل

َ
َم ث

َ
ــال

ُ
ــْيِهْم غ

َ
 َعل

ْ
ط ِ

ّ
 َوَســل

َ
ِســِنّيِ ُيوُســف

َ
ــْيِهْم ِســِنيَن ك

َ
َعل

 
َ
ن
َ
ْيَك أ

َ
َنا َوِإل

ْ
ل
َّ
َوك

َ
ْيَك ت

َ
َنا، َعل َت َربُّ

ْ
ن
َ
ا َوأ

َ
ون

ُ
ل
َ
ذ
َ
ا َوخ

َ
ُبون

َّ
ذ
َ
ُهْم ك ِإنَّ

َ
، ف

ً
 ُمْصَبَرة

ً
سا

ْ
أ
َ
ِصيُر َيُسوُمُهْم ك

َ
ْيَك امل

َ
 .ْبَنا َوِإل

ـــالم(الغـــزي بمناســـبة والدة ســـبط النبـــي اإلمـــام الحســـن املجتبـــى  مـــع خـــاص لقـــاء • تنـــاول فيـــه الحـــديث عـــن  )عليـــه السَّ

الم(عاشوراء وبّين أدوار خمسة من األئمة   .هاءضة عاشوراء من الذين تحملوا أعبافي نه )عليهم السَّ

ـالم(اإلمام الحسن املجتبى  -1 ـالم(حسـين هو من مهد إلى عاشـوراء ولـواله مـا كـان ال )عليه السَّ نفـذ يسـتطيع أن ي )عليـه السَّ

 .هذا املشروع على أرض الواقع

الم(اإلمام الحسين  -2  .ذ مشروع عاشوراء على أرض الواقعالذي نف هو )عليه السَّ

ــالم(اإلمــام الســجاد  -3 )عليهــا حــافظ علــى النهضــة ولــواله ملــا بقيــت لعاشــوراء مــن ذكــر، أمــا دور العقيلــة زينــب  )عليــه السَّ

الم( الم(فهو جزء من برنامج اإلمام السجاد  السَّ  .)عليه السَّ

ــالم(اإلمــام الصــادق  -4 ــالم(فهــو مــن أشــعل الوســط الشــيعي وإذا حــذفنا دور اإلمــام الصــادق  )عليــه السَّ ملــا بقــي  )عليــه السَّ

 .لعاشوراء من ذكر

 هو الذي سيحقق أهداف هذا املشروع. )عجل هللا تعالى فرجه(ن اننا الحجة بن الحسزمإمام   -5

 

الم(يذكر الغزي ثورة املختار الثقفي الذي كان في جملة من ُسجن قبل قدوم اإلمام  إلى كربالء، وقارن  )عليه السَّ

 ثورته بثورة التوابين.
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ــــ ذات طــــابع ســــلفي وهــــابي،عنهــــا: هــــي قنــــاة فضــــائية  نبــــذة  ة إلثـــــارةبرامجهــــا جدليَّ

 األحقــــاد الطائفيــــة وتــــأجيج الصـــــراعات، وهــــي موجهــــة بشـــــكل أساســــ ي ضــــد املـــــذهب

 واالفتراءات. اإلمامي من خالل كيل التهم

 

 ملجموعة من حجاج بيت هللا الحرام وهم يهتفون لبيك يا 
ً
 حسين وهيهات منا الذلة.يعرض البرنامج مقطعا

 

 حـــــول الشــــعائر الحســـــينية فـــــي الـــــيمن )الحــــوثيين( كمجـــــالس عـــــزاء ولطـــــم ويقولـــــون: إن  •
ً
يعــــرض البرنـــــامج تقريـــــرا

ــالم(الشــيعة تمســكت بمظلوميـــة الحســين بـــن علــي وأهــل بيتـــه  للوصـــول إلــى الســـلطة للتــأجيج واالنتقـــام  )علــيهم السَّ

الم(للحسين  الم(أخلفوا الوعد الذي قطعوه للحسين  قدرغم أنهم  )عليه السَّ  في نصرته في الكوفة. )عليه السَّ

 لخطاب عصام البشير في السودان حـول غلـق الحسـينيات فـي السـودان ويصـدر أوامـر إلـى  •
ً
تعرض القناة مقطعا

 الجهات املختصة بمتابعة كل من افتتح مدرسة أو حسينية في السودان.

 

 ملقاتلين عراقيين يقيمون مجالس العزاء الحسيني في تكريت في بيت الطاغية املقبور 
ً
يعرض البرنامج مقطعا

 ويتوعدون إقامة مجالس عزاء في البقيع.

األحقاد  ة إلثارةجدليَّ ذات طابع سلفي وهابي، برامجها عنها: هي قناة فضائية  نبذة

اإلمـــامي مـــن  الطائفيـــة وتـــأجيج الصـــراعات، وهـــي موجهـــة بشـــكل أساســـ ي ضـــد املـــذهب

 واالفتراءات. خالل كيل التهم

 

 ضيف البرنامج: أ.د: ناصر بن عبد هللا الغفاري /أستاذ العقيدة واملذاهب املعاصرة بجامعة القصيم

يقول ضيف البرنامج: الشيعة يغالون في كربالء أكثر من الكعبة ويقدمونها عليها. ويذكر واقعة في مؤتمر حضر 

 ما غلت املسيحية في املسيح(.ميا حسين أكثر : )سوف آمن بك يقول فيهفيه محمد حسين كاشف الغطاء 

 

 ملحمد الفالي يذكر  •
ً
 لسائل يعرض البرنامج مقطعا

ً
 صوتيا

ً
 مقطعا

ً
فيه جواز أكل التربة الحسينية، ويعرض أيضا

 يسأل السيد املهري عن جواز أكل التربة الكربالئية، فيجيب املهري بالجواز.

 وعلقوا عليه: ال يكفيهم زيارة القبور حتى أكلوا ترابها.

األفغانيــة إمــام الــدين رحيمــي، يقـول فيــه: بســبب القــرب الجغرافــي بــين تعـرض القنــاة لقــاء مــع باحــث فـي الشــؤون  •

إيران وأفغانستان قامت إيران في شمال أفغانستان في مدينة تاخار الذي تعتبر من أكبر املدن السنية في البالد 

ببنـــــــــاء أكبــــــــــر حســـــــــينية تشــــــــــهدها أفغانســـــــــتان مــــــــــع حـــــــــوزات ومستشــــــــــفيات، وهـــــــــذا يعتبــــــــــر اســـــــــتعمار فكــــــــــري.



 

 





 

 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  ،ليقــف علــى مــا يصــبو إليــه ومــا يمكــن لــه أن يعطــي

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

التطـــور مواِكبـــة تقـــدم ســـاع و واملـــؤتمرات العلميـــة وأخـــذت باالت ومـــن هـــذا املنطلـــق تبلـــورت فكـــرة عقـــد النـــدوات

 ف إلى علوم جديدة.العلم وحاجة الناس للتعر 

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

 والتي تعقد في أروقة العلم واملعرفة.

  

أقامت مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة 

الحسينية التابعة للعتبة الحسينية املقدسة امللتقى العلمي والثقافي في 

مدينة األهواز، وحضر امللتقى األمين العام للعتبة الحسينية املقدسة 

السيد جعفر املوسوي، ورئيس قسم الشؤون الفكرية في العتبة الشيخ 

 قيصر التميمي، الوي، ورئيس مجلس إدارة املؤسسة الشيخعلي الفت

، الشيخ باقر الساعديوقم املقدسة املؤسسة في النجف األشرف  اءومدر 

 .والشيخ رافد التميمي

كما وقد حضر امللتقى شخصيات علمية وثقافية ومسؤولو املحافظة، منهم السيد املوسوي الجزائري إمام  

  .الشيخ محسن الحيدري  وممثل السيد الخامنئي وعضو مجلس الخبراء ،جمعة مدينة األهواز

 العمل العلمي والثقافي وأّن العتبة الحسينية 
ً
 للحضور مبّينا

ً
وقد ألقى األمين العام السيد جعفر املوسوي كلمة

نبياء األ ثنى فيها على جهود مؤسسة وارث املقدسة تدعم هذه املشاريع بقوة، وال تقف عند حدود معينة، وقد أ

 عن فرحه وسروره بإنجازات املؤسسة العلمية والثقافية.
ً
 دعمه التام للوصول لألهداف املنشودة، معّبرا

ً
دا

ّ
 مؤك

ثّم ألقى السيد الجزائري كلمة بهذه املناسبة، وقد أعرب عن سروره إلنشاء هكذا مشاريع في محافظة 

 خوزستان ومدينة األهواز.

 عن سروره باإلنجازات التي حققتها املؤسسة، وأّنها سوف  لمةثّم ألقى الشيخ علي الفتالوي ك
ً
بهذه املناسبة معربا

 تبقى محافظة على املسار العلمي التحقيقي، وتحت إشراف املرجع األعلى كما في باقي مشاريع العتبات املقدسة.

لتقى، رّحب فيها كما وقد ألقى مدير فرع املؤسسة في األهواز الشيخ كاظم الحيدري كلمة في افتتاح امل

تنشئة وإعداد  بالضيوف الكرام، وبّين فيها أهداف وفعاليات املؤسسة في األهواز، وقد ذكر النقاط التالية:

 إصدارات علمية وثقافية.، إقامة دورات علمية وثقافية، إعداد مناهج دراسية، الخطباء

 شارك 
ً
 هادفا

ً
فيها األمين العام للعتبة، وتّم نقاش العديد كما عقدت مؤسسة وارث األنبياء جلسة وّدية وحوارا

مور، وفي الختام تقّدم مدير املؤسسة في قم املقدسة الشيخ رافد التميمي بالشكر الجزيل للجهود الحثيثة 
ُ
من األ

واملساعي الحميدة التي قام بها أعضاء املؤسسة في مدينة األهواز إلقامة هذا امللتقى العلمي والثقافي، ال سّيما 

 رها الشيخ كاظم الحيدري.مدي
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نبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، التابعة للعتبة الحسينية املقدسة قامت مؤسسة وارث األ أ

الم( الجزع على الحسين املبارك والتي حملت عنوان: رمضان من شهر  27العشرين يوم و ندوتها الثانية  بين  )عليه السَّ

 ندوته بذكر مدخل السيدبتدأ وكان املحاضر السيد حسين الحكيم ، حيث ا ،االستدالل الفقهي والتنظير الفكري 

ن فيه  إلى نقاط االشتراك واالفتراقالفقهي وتطرق  واالستداللالعالقة بين التنظير الفكري  بيَّ
ً
 تبينهما، وكان مشيرا

على العقل والتعليل وال يقف عند معتمدة رؤية متكاملة  بإقامةن التنظير الفكري يهتم أ نقاط االفتراق هيهم أمن 

دلة الشرعية التي تحقق ثبات الحكم الشرعي من خالل األ إلى إبينما يتجه الفقه  ،لتسليم للوحيعتبة التعبد وا

 فكار أيخاطب الجمهور ويقدم له  الفكري ن التنظير أكما  ،د الوظيفة العملية للمكلفيتحد
ً
بينما الفقه  ،قنعةم ا

فكار ن تقدم بعض األ أن من الخطأ أكد سماحته على أو  ،يخاطب الجمهور بلسان الفتوى وتقديم نتائج بحثه

 التنظيرية في األ 
ً
 ة ملتبعي الظن كقوله تعالى:الذاّم ن رآيات القآل  مور الدينية حيث يكون مصداقا

َّ
ُرُهْم ِإال

َ
ث
ْ
ك
َ
ِبُع أ

َّ
َوَما َيت

وَن 
ُ
َ َعِليٌم ِبَما َيْفَعل

َّ
ْيًئا ِإنَّ اّلل

َ
َحّقِ ش

ْ
ِني ِمَن ال

ْ
 ُيغ

َ
نَّ ال

َّ
ا ِإنَّ الظ نًّ

َ
لى معنى الجزع في اللغة واالصطالح وذكر إثم تطرق  ،ظ

ظهار ما يلحق املصاب إن الجزع وأ نه نقيض الصبر الذي هو حبس النفس ملصادفة مكروه،أهمها أعدة معان له 

عند الجزع  ةثبت حرمتنه لم إ :سالمي وانتهى بالقول ثم بحث حكم الجزع بحد نفسه في الفقه اإل ، من املضض والغم

  نإو  ،فقيه
ً
بعض الروايات التي دلت على ذم الجزع على مصائب الدنيا  ثبتت كراهته وذمه في الروايات مستعرضا

 .ونزول البالء

الم( مام الحسينموضوع استحباب الجزع على اإل ب هبحثختم و    الروايات الكثيرة الواردة في  )عليه السَّ
ً
مستعرضا

الم(مام الحسينعلى اإل : است ناء الجزع ذكر منهالى طوائف إقسمها حيث ذلك   وما دّل  ،من الجزع املكروه )عليه السَّ

الم(مام الحسين جر على الجزع على اإل على عظيم األ   أو  ،)عليه السَّ
ً
م)نبي لثارة اإعلى  ما دّل  يضا

َّ
 (صلى هللا عليه وآله وسل

الم(ئمة واأل  الم(مام الحسينمحبيهم ومواليهم للجزع على اإل  )عليهم السَّ ل البيت آعداء أعلى مواجهة  وما دّل   ،)عليه السَّ

الم( الم( مام الحسينلظاهرة الجزع على اإل  )عليهم السَّ )عليه  مام الحسينعلى جزع املالئكة على اإل  وما دّل  ،)عليه السَّ

الم( الم( مام الحسينجزع الكون على مصاب اإل وما دّل  على ، السَّ  .)عليه السَّ

 .األسئلة إلى الضيف وأجاب عليهاوفي ختام الندوة وجهت بعض 

 



 





 

  

 حملة إطالق املقدسة، الحسينية للعتبة التابع الرسمي، املوقع أعلن

الم(الحسين  اإلمام لزيارة  القدر ليالي من الثانية الليلة في باإلنابة )عليه السَّ

 أسمائهم بتدوين الراغبين جميع الرسمي، املوقع إدارة ودعت، املباركة

 .الفترة لضيق وقت بـأسرع بهم يتعلق ومن وأقاربهم ذويهم وأسماء

 الحسينية للعتبة التابعة الخدم السادة شعبة مع بالتعاون  ذلك، ويأتي

  هيأت التي املقدسة،
ً
 متخصصا

ً
الم(  الحسين اإلمام خدمة من كادرا  .باإلنابة الزيارة مراسيم ألداء)عليه السَّ

 والعشرين الثالث ليلة في ستكون  التي األخيرة للحملة التحضير سيتم الحملة، هذه من االنتهاء بعد وأضاف:

 أسمائهم تدوين الحملة في باالشتراك الراغبين وبإمكان، العظيمة القدر ليال آخر وهي املبارك، رمضان شهر من

  http://imamhussain.org/arabic/enaba                                                                                           :التالي الرابط عبر

الحسين  اإلمام متحف باريتي، مارك العراق، في الفرنس ي السفير وصف

الم(  .الحضاري( )اإلرث بـ املقدسة الحسينية للعتبة التابع )عليه السَّ

 التي املقدسة الحسينية للعتبة األخيرة زيارته مع بالتزامن ذلك جاء

 .املطهر الحسيني الصحن داخل املتحف أروقة على خاللها اطلع

 مدينة إلى لي الثانية الزيارة هي هذه، و ومتحفها املقدسة الحسينية العتبة أزور أن لي كبير لشرف وقال: إنه

  أحترم وأنا املقدسة كربالء
ً
 .الدينية املرجعية مواقف ذاته الوقت في وأثمن املدينة هذه كثيرا

 الحسينية للعتبة التابع القرآني، التعبوي  اإلعالم مسؤول قال

 وطقوس حسينية مجالس تقيم األمنية قواتنا إن الخزاعي: عمار املقدسة،

 طرد بعد كركوك، جنوب والبشير، تازة قريتي في أخرى  دينية وممارسات

 .داعش تنظيم

 في 16 للواء التابع القائم فوج مع بالتنسيق تازة منطقتي إلى بزيارة الرسمي: قمنا املوقع مع له حديث في وأضاف

  وأقمنا يالعراق الجيش
ً
  محفال

ً
 .ومسابقات حسينية ومجالس قرآنيا

  القتال ساحات في املرابطين املقاتلين دعم واملجالس املحافل إقامة هذه من والهدف
ً
  معنويا

ً
 من انطالقا

  يمنحهم الذي الكريم بالقرآن ارتباطهم
ً
  ثباتا

ً
 العراق. مقدسات أجل من التضحية على وإقداما

 اإلمام متحف إلى أثرية قطعة املقدسة العلوية العتبة إدارة قدمت

الم( الحسين  يقارب ما إلى تعود املقدسة، الحسينية للعتبة التابع ،)عليه السَّ

 السيد املقدسة العلوية للعتبة العام األمين زيارة خالل ذلك جاء، عام 200

 .املقدسة الحسينية للعتبة املباركفي شهر رمضان  املتين حبل هاشم نزار
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 الحسين اإلمام متحف إلى اليوم نهدي: القول  املتين حبل عن العامة، النشاطات لقسم الرسمي املوقع ونقل

الم( الم( الحسين هلل عبدأبي  زيارة عليها مكتوب أثرية قطعة )عليه السَّ )عليه  علي اإلمام خزينة في موجودة كانت )عليه السَّ

الم(  .هـ1250 وتاريخها السَّ

 مشروع إنجاز املقدسة الحسينية العتبة في الهندسية املالكات تواصل

 الشريف الحسيني الصحن في )عجل هللا تعالى فرجه( الحجة اإلمام سرداب

 .كامل بشكل للنجاز العمل في رئيسية مراحل أربع من يتألف والذي

 العتبة في والفنية الهندسية املشاريع قسم مسؤول ذلك وأكد

 من األولى املرحلة إكمال تم أنه الرسمي: للموقع حديث في كاظم حسن محمد املهندس املقدسة الحسينية

نجزت وقد الكرامة باب إلى السدرة باب من واملمتدة املشروع
ُ
  أ

ً
  من أكثر اإلنجاز نسبة وصلت وقد بالكامل تقريبا

80%. 

 اإلمام الشهداء سيد بجوار والدعاء والصالة الزيارة ملمارسة استخدامه لغرض للزائرين فتحه تم وقال: لقد

الم( الحسين  .)عليه السَّ

 املباشرة تمت الحاجات قاض ي باب إلى الكرامة باب من املمتدة املشروع من الثانية املرحلة أن وأضاف:

  من األول  الجزء في املستخدمة الطريقة بنفس بها بالعمل
ً
 بمراحله أكمل إذا املشروع هذا أن إلى املشروع، الفتا

  واالزدحام الخناق وسيخفف لزائرينل كبيرة مساحة سيوفر األربعة
ً
 .املليونية الزيارات في خصوصا

 اإليرانية، والزيارة الحج هيأة مع املقدسة، الحسينية للعتبة التابع والبحوث، للدراسات كربالء مركز بحث

 .املليونية بالزيارات الخاص البحثي املجال في املشترك التعاون  آليات

 التعاون. قاعدة لتوسيع الطرفين بين دولية تفاهم مذكرة توقيع عقب ذلك، يأتي

 واملقاالت الكتب وترجمة السياحية املشاكل بمعالجة اإليرانية والزيارة الحج هيأة تشارك أن املؤمل ومن

 .أشهر منذ إعدادها على املركز يعكف التي األربعين زيارة بموسوعة الخاصة

 والتقى اإليراني والزيارة الحج معهد زار كرباس ي قد عمار له التابع التنسيقي املسؤول فإن املركز، وبحسب

 .زادهوش مديرها

  

الم(الشهداء  سید تربة مکانة بسبب  في الصالة عليها السجود وفضل )عليه السَّ

تخذ
ُ
 بالحرم الخاصة الصالة ترب بإعداد املقدسة الرضویة العتبة في قرار أ

 .املقدسة كربالء تراب باستخدام الشريف الرضوي 

 املقدسة العباسية للعتبة العامة األمانة من بطلب تقدمت عليه وبناءً 

السيد أحمد  املقدسة العباسية للعتبة املتولي الشرعي من اإلجابة القت وقد األمر، هذا تحقيق في للمساعدة

  الشريف الرضوي  للحرم التربة هذه بتأمين وعد الذي ،الصافي
ً
 في املباركة األماكن معاون  أعلنه ما على وبناء، مجانا

الم(الرضا  اإلمام حرم إلى األولى للمرة الترب هذه تصل سوف املقدسة الرضویة العتبة  .املباركة القدر لیالي في )عليه السَّ
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 قبل من املقدسة العباسية العتبة تشهدها التي الزيارات سلسلة ضمن

 السيد العراق في الفرنس ي السفير زار وسياسية دينية وشخصيات وفود

 التابع واملخطوطات للنفائس الكفيل متحف له املرافق والوفد باريتي مارك

 مسؤولي من عدد برفقة املتحف أروقة في تجول  حيث املقدسة، للعتبة

 من املتحفإليه  وصل ما آخر على جولته خالل واطلع املقدسة العتبة

  واستمع والتخزين، العرض ناحية من للحداثة ومواكبة تطور 
ً
 وطريقة املتحف مقتنيات عن واف شرحإلى  أيضا

 في وجده بما الشديد إعجابه أبدى حيث تلفها،إلى  تؤدي التي املناخية العوامل من عليها الحفاظ وكيفية عرضها

 املخطوطة تلك وخاصة واملخطوطات الفاخر والسجاد والصولجانات كالسيوف ونادرة نفيسة تحف من املتحف

الم()عليه العابدين  زين اإلمامإلى  املنسوبة القرآنية  أنجزت التي العرض بفاترينات إعجابه السفير أبدى كما السَّ

الم(العباس  الفضل أبي خدمة بأيدي   املتحف قسم في العاملين من )عليه السَّ
ً
 وعرض تنظيم من رأيته ما إن :قائال

 وخاصة املقدسة، العباسية العتبة في املتحف قسمإليه  وصل الذي الكبير التطور  على دليل لهو املتحفية للقطع

 .العاملية املتاحف في إال أشاهدها لم التي العرض طريقة

 

 أّن  املقدسة العباسية العتبة في واإلنسانية اإلسالمية املعارف شؤون لقسم التابع كربالء تراث مركُز  أعلن

 املقدسة كربالء محافظة تراث عن مؤلف أفضل مسابقة في املشاركة املؤلفات الستالم النهائي املوعد

 .م2016 حزيران28 املوافق ه1437 رمضان22هو

 :املسابقة شروط

 يسبق ولم منشور، غير يكون  أن للمسابقة املقّدم الكتاب في يشترط -1

 .خارجه أو العراق داخل منه جزء أي نشر

  الكتاب يكون  أن -2
ً
 واألعالم، العلماء: ويشمل الكربالئي بالتراث مختّصا

 له مّما ذلك وغير واملهن، الحرف والتقاليد، العادات القديمة، املعالم

 .املقدسة كربالء بتراث عالقة

 .يتناوله الذي املوضوع في شمولية ذا الكتاب يكون  أن -3

  ويكون  صفحة300 عن الكتاب صفحات تقّل  ال أن -4
ً
  منّضدا

ّ
 ،14 الخط وحجم( simplified Arabic) بخط

 .12 بحجم والهامش

بع أن -5
ّ
 .والبحوث الكتب كتابة في عليها املتعارف العلمية املنهجية املؤلف يت

م أن -6
ّ
  الهوامش ترق

ً
  ترقيما

ً
  يدوّيا

ً
راعى صفحة، كّل  مع متسلسال

ُ
 واإلشارة التوثيق في املتعارفة العلمية األصول  وت

 الصفحة، رقم النشر، سنة الطبعة، رقم النشر، مكان الناشر، اسم املؤلف، اسم الكتاب، اسم: تتضمن بأن

 .استعماله تكرار عند الصفحة ورقم الكتاب اسم ويذكر مرة، أّول  املصدر أو املرجع ذكر عند هذا

 املصادر قائمة تضاف أجنبية ومراجع مصادر وجود حالة وفي آخره، في واملراجع املصادر بقائمة الكتاب يزّود -7

 .الكتب ألسماء األلفبائي الترتيب إعدادها في وُيراعى العربية، واملصادر املراجع قائمة عن منفصلة بها واملراجع



 هـ1437 رمضانر شه  .................................................................................................................................................................................................................  48

 .واملواضيع املحتويات بقائمة الكتاب يزّود أن -8

  الكتاب يقّدم -9
ً
 الكفيل مجّمع /كربالء تراث مركز: العنوان التالي إلى( CD) قرص مع( A4) ورق على مطبوعا

 .املقدسة كربالء /الكبير الحسين متنزه خلف /اإلصالح حي /الثقافي

 .اإللكتروني البريد أو املوبايل ورقم العنوان مع شخصية وصورة للمؤلف، الذاتية السيرة من نسخة إرفاق -10

ل -11
َّ
شك

ُ
 .للفوز  صالحيته وتحديد الكتاب لتقييم لجنة ت

 ماليين خمسة مقدارها جائزة الثاني الفائز وُيمنح دينار، ماليين ثمانية مقدارها جائزة األول  الفائز منحيُ  -12

 .دينار ماليين ثالثة مقدارها جائزة الثالث الفائز وُيمنح دينار،

ف طبع املقدسة العباسية للعتبة يحّق  -13
َّ
 .للعتبة كاملة الطبع بحقوق  االحتفاظ مع الفائز املؤل

 .أصحابها إلى الفائزة غير الكتب إعادة عن مسؤولة غير املقّدسة العتبة -14

 أو 07810528170 أو07700479123: اآلتية األرقام أحد على االتصال يمكنكم املعلومات من ملزيد -15

310059. 

  

 من كال عاشوراء زيارة حفظ مسابقة مشتركي الشريف الحسيني الصحن في األنبياء خاتم قاعة احتضنت

 الحسينية العتبة في اإلعالم لقسم التابع الشباب رعاية مركز أطلقها األعمار، التي مختلف ومن الجنسين

 تم حيث املشاركين، على االختبار أوراق توزيع تم بعدها املركز مدير من توجيهية بكلمة املسابقة املقدسة، وبدأت

 .واحدة زمنية بساعة املسابقة وقت تحديد

 تجاوزت حيث األوائل، العشرة للفائزين جوائز وتخصيص املسابقة هذه على سابق وقت في اإلعالن وتم

 زمان تحديد تم حيث العراقية، املحافظات مختلف ومن واإلناث الذكور  من شاب( 100)لـا املشاركين أعداد

 ثم ومن والنصف الثامنة الساعة الشريفين الحرمين بين الحاجات قاض ي باب في تجمعهم ليكون  املسابقة ومكان

 .التحريري  باالختبار البدء ليتم الشريف الحسيني الصحن في األنبياء خاتم قاعة إلى

 أ
ً
 اإلمام بركات تشملهم سوف عليها يحصلون  التي الدرجة عن النظر بغض املسابقة في املشاركين جميع نعلما

الم( الحسين الم( الحسين اإلمام بركات من تذكارية وهدايا تقديرية شهادات منحهم خالل من )عليه السَّ  .)عليه السَّ

  

 هذه عمق على املسلمين غير اطالع وبغية املباركة النهضة ومفاهيم الحسينية الثقافة نشر في مساعيه ضمن

 كربالء مركز من وبطلب اليابان في األوسط الشرق  منتدى رئيس اواكادوا اوتسومو األستاذ قام وأبعادها الثورة

 مهدي محمد الشيخ املرحوم ملؤلفه الشعبي الوجدان في الحسين اإلمام ثورة كتاب بترجمة والبحوث للدراسات

  الدين شمس
ً
 في والثقافية األدبية األوساط على الكتاب توزيع وسيتم الطرفين بين املبرمة التعاون  ملذكرة استنادا

 املجال. هذا في األول  اإلنجاز هذا اليابان، ويعد
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 النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة من وفد شارك

 املرتض ى السيد ملؤتمر التمهيدية الجلسة في املقدسة قم فرع الحسينية

 والجامعيون، واألساتذة واملحققون  العلماء الجلسة هذه حضر وقد الدولي،

 .الحديث دار ملؤسسة املجلس ي العالمة مؤتمرات صالة في وذلك

  

 زراعة مديرية منحت والعباسية الحسينية املقدستين العتبتين أن املقدسة كربالء زراعة مديرية أعلنت

 النجف - املقدسة كربالء طريق على يمتد الذي حسين يا طريق تشجير مشروع لدعم دينار مليون  25 كربالء

 .األشرف

 للعتبتين الشرعيين املتوليين إن الخبرية: نون  لوكالة غالي باهر املقدسة كربالء زراعة إعالم مدير وقال

 رزاق املهندس الزراعة بمدير التقوا الصافي أحمد والسيد الكربالئي املهدي عبد الشيخ والعباسة الحسينية

 حسين يا طريق تشجير مشروع مناقشة الشرعيين نياملتولي مكتبي في جرى  الذي اللقاءين خالل وتم الطائي،

 وعدم البلد بها يمر التي الصعبة املالية الظروف ظل في النجف - كربالء طريق امتداد على كم 16 طوله يبلغ الذي

 .املشروع إلدامة مالية تخصيصات وجود

 ماليين( 10) مبلغ الحسينية العتبة تخصيص خالل من الكبير دعمهما أبدت املقدستين العتبتين نأ غالي وبين

  دينار مليون ( 15) مبلغ العباسية والعتبة دينار
ً
 ودالوق نفقات لسد حسين يا طريق تشجير ملشروع دعما

 الحسين اسم يحمل الذي املشروع على الحفاظ أجل من حسين يا مشروع في العاملين العمال ورواتب والصيانة

الم(  .)عليه السَّ





 

ا

 الحسينية اإلصدارات

 11................................................................................................................................ جغرافية كربالء القديمة وبقاعها

الم( قصائد في مديح  11............................................................... حديث القافية مع الحسين وآل الحسين )عليهم السَّ

 11...................................................................................................................................................... ورثاء سيد الشهداء

الم( القربان الذي نعاه اإلنجيلالحسين   12................................................................................................... )عليه السَّ

 12................................................................................................................................... حقيقة يزيد بين الواقع والتبرير

الم( ملحمة الطف  13.......................................................................................................... العباس بن علي )عليهما السَّ

الم(  13.................................................................................................. عدد املخرجين لحرب اإلمام الحسين )عليه السَّ

 13.................................................................................... وإحياء األمةفقه الشعائر الدينية النهج اإللهي إلبقاء الدين 

 14........................................................................................................................................ 86-مجلة الحسيني الصغير 

 14...................................................................................................................................... 99-مجلة الروضة الحسينية 

 14.......................................................................................................................................................... 9-مجلة العقيدة 

 اإلصدارات الحسينية بلغات أخرى 

الم(  15..................................................................................................................... ارزيابي قيام امام حسين )عليه السَّ

الم( گفتن تا حسینى شدن  15......................................................................................................... از حسين )عليه السَّ

الم( از منظر شاعران پارس ى  15.................................................................................................. امام حسين )عليه السَّ

الم(  16...................................................................................................... بانوي قهرمان كربال حضرت زينب )عليها السَّ

 16............................................................................................... بررس ى جلوه هاي عاشورا در آثار تاج الشعرا يحيوى 

الم( گواه انسان  16............................................................................................................................... حسين )عليه السَّ

الم(  17............................................................................................................... زندگانی حضرت امام حسين )عليه السَّ

الم(  17...................................................................................... زندگانی شهر بانو همسر ایرانی امام حسين )عليه السَّ

 17.............................................................................................................................................................. ستيغ شكيبايى

الم(  18...................................................................................................................... سيره اخالقي امام حسين )عليه السَّ

الم(  18....................................................... طوفان البكاء در مصائب ائمه اطهار بخصوص سيد الشهداء )عليه السَّ

الم(عروس كربال فاطمة بنت الحسين   18.................................................................................................... )عليهما السَّ

الم(  19...................................................................................................................................... مقتل الحسين )عليه السَّ

 19.......................................................................................................................................... داستان كربال - مقتل مقّرم

الم( را دوست دارم  19............................................................................................................ من امام حسين )عليه السَّ

 20................................................................................................................................................... منطق عاشورا پژوهی

الم( في الوجدان الشعبي  20........................................................................................... ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 اإللكترونية املواقع

 23............................................................................................................................. قع شبكة أخبار الناصريةمو األول: 
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  14ذكرى استشهاد املختار الثقفي 
ً
 وإجالال

ً
 23........................................................... رمضان يقف التاريخ له احتراما

 23........................................................................................................................................ موقع منتدى الكفيلالثاني: 

 23............................................................................................................................................................... الثورة الواعية

الم( قبل كربالءجهاد الحسين   23.................................................................................................................... )عليه السَّ

 24....................................................................................................................................... موقع منتدى الوراثالثالث: 

 24.....................................................................................................................تأثير الصلح الحسني في الجهاد الحسيني

الم( من مصعب بن الزبير  24........................................................................................زواج السيدة سكينة )عليها السَّ

نة ِمن  نة فهل السُّ  25.......................................................................................................... عاشوراء؟عاشوراء ِمن السُّ

 25...................................................................................................... موقع منتديات سحايب األحساء الثقافيةالرابع: 

 25............................................................................................................................................................. الحب الحسيني

الم(  25...................................................................................................................................... سفير الحسين )عليه السَّ

 25...................................................................................................... موقع منتديات شيعة الحسين العاملية الخامس:

الم(  25................................................................................................. البعد األخالقي في فكر اإلمام الحسين )عليه السَّ

 
ً
 26......................................................................................................................................... السالم على من قض ى ظمآنا

 26......................................................... موقع منتديات شيعة فاطمة الزهراء العاملية سيدة نساء العاملينالسادس: 

الم( سنة من سنن األنبياء  26.......................................................................................... البكاء على الحسين )عليه السَّ

الم(  26................................................................................... إلى الذين يقولون إن العراقيين قتلوا الحسين )عليه السَّ

 27...................................................................................... موقع منتديات نور املهدي )عجل هللا تعالى فرجه(السابع: 

الم( إلى الكوفة 15  27........................................................................... شهر رمضان حركة مسلم بن عقيل )عليه السَّ

الم(موقع ويستمر بقاء الحسين )عليه الثامن:   27.................................................................................................. السَّ

الم(  27.................................................................................................................... عدد أوالد اإلمام الحسين )عليه السَّ

 الفارسية املواقع

 28......................................................................................................................................... موقع اسالم كوئستاألول: 

الم(؟  28........................................ هل كان لليهود واملسيح دور في حادثة عاشوراء وشهادة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 28................................................................................................................................................. املوقع ذی طوی  :الثاني

الم(  28........................................... اآليات املتعلقة بالوقائع - اآليات املتعلقة بفضائل اإلمامين الحسنين )عليهما السَّ

 29................................................................................................................................................ موقع كرب وبالالثالث: 

الم( في الحرب ضد اإليرانيين؟  29..................... هل شارك أمير املؤمنين واإلمام الحسن واإلمام الحسين )عليهم السَّ

الم(؟  29....................................................... هل جاء في اإلنجيل قبل التحريف أمر يتعلق باإلمام الحسين )عليه السَّ

 
ً
 30................................................................................................................................................. الدم يربط بيننا جميعا

 من النظرة السطحيةضرورة 
ً
 30............................................ النظرة العميقة إلى اللعن الوارد في زيارة عاشوراء بدال

الم( ليلة القدر  30........................................................................................................... زيارة اإلمام الحسين )عليه السَّ

الم( بشأن الصائم  30..................................................................................................... كالم اإلمام الحسين )عليه السَّ
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الم( الم( باإلمام الحسين )عليه السَّ  31........................................................... وصية اإلمام الحسن املجتبى )عليه السَّ

الم( في شهر رمضان  31................................................................................................... زيارة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 31........................................................................................................................................................ موقع كربالالرابع: 

الم( وفضائلهحياة علي   31.................................................................................................................... األكبر )عليه السَّ

 الفضائية القنوات

 35................................................................................................................................................. 2 الحسين اإلمام قناة

 35............................................................................................................................................... برنامج: األيادي البيضاء

 35...................................................................................................................................................................... صفا قناة

 35................................................................................................................................... برنامج: فاتحوا األبواب الخلفية

 35.............................................................................................................................................................. برنامج: ظلمات

 36........................................................................................................................... 2برنامج: االحتالل الفاطمي ملصر/ج

 36...................................................................................................................................................................... فدك قناة

 36.................................................................................................................................. 15برنامج: الليالي الرمضانية/ ح

 36.................................................................................................................................................................... القمر قناة

 36...................................................................................................................................... 70برنامج: الكتاب الناطق/ ح

 36...................................................................................................................................... 71برنامج: الكتاب الناطق/ ح

 36......................................................................................................................................... 9رنامج: املختار الثقفي/ حب

 37........................................................................................................................................ 16برنامج: املختار الثقفي/ح

 37........................................................................................................................................ 18برنامج: املختار الثقفي/ح

 38............................................................................................................................................... الصفوي  املخطط قناة

 38.................................................................................... برنامج: اإليرانيون يعكرون موسم الحج بالهتافات الطائفية

 38.................................................................................................................... برنامج: سياسة السعي املستمر للسلطة

 38.............................................................................. برنامج: الصفويون بمشروعهم يستهدفون اإلسالم بين الحرمين

 38.................................................................................................................................................................... وصال قناة

 38..................................................................................................................................... برنامج: بين الشيعة والرافضة

 38............................................................................................................................................ برنامج: قل هاتوا برهانكم

 واملؤتمرات الندوات

 41......................................................................... مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية

 41.................................................................... أقامت مؤسسة وارث األنبياء امللتقى العلمي والثقافي في مدينة األهواز

 42.... الندوة العلمية الثانية والعشرين ات التخصصية في النهضة الحسينية أقامت مؤسسة وارث األنبياء للدراس

 الحسينية األخبار

 45...................................................................................................................... موقع العتبة الحسينية املقدسةاألول: 

الم(أين ما كنت بإمكانك أن تضع اسمك داخل شباك ضريح ا  45....................................... إلمام الحسين )عليه السَّ
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الم(؟  45....................................................... بالصور، ملاذا حضر السفير الفرنس ي إلى حرم اإلمام الحسين )عليه السَّ

 حسينية
ً
 45......................................................................................... شاهد في أي مكان تقيم قواتنا املسلحة مجالسا

 45....................................................................................................... عام 200كربالء تحصل على قطعة أثرية عمرها 

 46....................................................................... كيف ستواجه العتبة الحسينية زخم الزائرين في الزيارات املليونية؟

 46................................................................................................. مركز عراقي يبحث توثيق الزيارات املليونية مع إيران

 46....................................................................................................................... موقع العتبة الرضوية املقدسةالثاني: 

الم( الم( مساجد لزائري حرم اإلمام الرضا )عليه السَّ  46............................................... تربة سيد الشهداء )عليه السَّ

 47.................................................................................................................... موقع العتبة العباسية املقدسةالثالث: 

 47........................................................ كفيل في العتبة العباسية املقدسةالسفير الفرنس ي في العراق يزور متحف ال

 47..................................................... مركز تراث كربالء ُيعلن عن املوعد النهائي ملسابقة أفضل مؤلف تراثي كربالئي

 48...................................................................... التابع للعتبة الحسينية املقدسة - موقع مركز رعاية الشبابالرابع: 

 48....................................... قاعة خاتم األنبياء في الصحن الحسيني تحتضن مشتركي مسابقة حفظ زيارة عاشوراء

 48..................................................................................................... موقع مركز كربالء للدراسات والبحوثالخامس: 

الم( باللغة اليابانية  48................................................................................. طبع كتاب ثورة اإلمام الحسين )عليه السَّ

 49............................................. للدراسات التخصصية في النهضة الحسينيةموقع مؤسسة وارث األنبياء السادس: 

 49............................. مشاركة وفد مؤسسة وارث األنبياء في الجلسة التمهيدية ملؤتمر السيد املرتض ى )قّدس سره(

 49................................................................................................................................. موقع وكالة نون الخبرية السابع:

 49......................... مليون دينار إلدامة مشروع تشجير طريق ياحسين 25عتبتا كربالء املقدستين تخصصان مبلغ 

 51..................................................................................................................................................................... املحتويات

 

 

 

 


