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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 ال  نُّ

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

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

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

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

ه األهداف والغايات تأّسست مؤّسسة وارث األنبياء للدراسات التخّصصية في النهضة الحسينية، وهي ودقيقة، وألجل هذ

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

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

 .تتكّفل بدراسة سائر ما يرتبط باإلمام الحسين

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

ملشاريع العلمية التخّصصية، التي من شأنها أن القضايا الدينية، بل واإلنسانية، فقد قامت بالعمل على مجموعة من ا

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

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

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

 
ً
فة خارج املؤّسسة، ومتابعتها علمّيا

َّ
 حّقها من ذلك. كما ويتّم استقبال الكتب الحسينية املؤل

َ
عط

ُ
والتنقيب، أو التي لم ت

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

ونهضته املباركة، سواء  ى جمع وتحقيق التراث املكتوب عن اإلمام الحسين، والعمل فيه جاٍر علالتحقيق -ب 

املوسوعة املقاتل منها، أو التاريخ، أو السيرة، أو غيرها، وسواء التي كانت بكتاٍب مستقل أو ضمن كتاب، تحت عنوان: 

طبع إلى اآلن؛ لجمعها الحسينّية التحقيقية
ُ
. وكذا العمل جاٍر في هذا القسم على متابعة املخطوطات الحسينية التي لم ت

وتحقيقها، ثّم طباعتها ونشرها. كما ويتم استقبال الكتب التي تم تحقيقها خارج املؤسسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك 

 أييد صالحيتها للنشر من قبل اللجنة العلمية في املؤسسة.عليها وت الالزمةبعد مراجعتها وتقييمها وإدخال التعديالت 

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

ّ
وهي مجل

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

 الفقهية، واألدبية، في تلك النهضة املباركة.و 

ونهضته  ويتّم فيه جمع الشبهات املثارة حول اإلمام الحسين قسم رّد الشبهات عن النهضة الحسينية: - 3

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

في مختلف  عة تجمع كلمات اإلمام الحسينوهي موسو : املوسوعة العلمية من كلمات اإلمام الحسين - 4

العلوم وفروع املعرفة، ثّم تبويبها حسب التخّصصات العلمية، ووضعها بين يدي ذوي االختصاص؛ ليستخرجوا نظريات 

 والواقع العلمي. علمّية ممازجة بين كلمات اإلمام

وهي موسوعة تشتمل على كّل ما يرتبط بالنهضة الحسينية من أحداث،  :قسم دائرة معارف اإلمام الحسين - 5

بة حسب حروف األلف باء، كما هو ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأسماء أعالم وأما
ّ
مور، مرت

ُ
كن، وكتب، وغير ذلك من األ
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راعى فيها كّل شروط املقالة العلمّية، 
ُ
معمول به في دوائر املعارف واملوسوعات، وعلى شكل مقاالت علمّية رصينة، ت

سلوٍب سلس.
ُ
 بلغٍة عصرية وأ

ٌ
 ومكتوبة

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

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

ب الدراسات العليا.
ّ

 حسينّية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طال

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

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

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

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

ً
را

ّ
وهذا بدوره يكون مؤث

 واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.

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

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

حيث قامت املؤسسة بإنشاء مكتبة حسينية تخّصصية تجمع التراث  قسم املكتبة الحسينية التخصصية: - 11

 الحسيني املطبوع.

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

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

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

شئة الجيل بالكيفية املتعارفة من إعداد دروس وأسئلة بطرق معاصرة ومناسبة ملختلف املستويات واألعمار؛ لئال على نا

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 يبقى بعيدا

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

ً
 علميا

ً
ويتضمن كادرا

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

 إن شاء هللا تعالى.
ً
خرى سيتّم العمل عليها قريبا

ُ
 وهناك مشاريع أ

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

أة املؤسسة تسير أن أجل من الحسينية باملوضوعات املرتبطة القضايا رصد
َ

 وفق اإلنشاء طور  في والتي بأقسامها املنش

 إلكترونية مواقع من -املعرفة  أروقة في يجري  فيما واضحة رؤية على والحصول  الواقع، يفرضها التي والظروف املعطيات

 .الحسينية القضية حول  -فضائية  وقنوات مكتوبة ونتاجات

 أقسام أخرى  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

 :مستويين على هذا القسم يكون  في العمل إنَّ 

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

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

 .والفرعية األصلية املوضوعات حسب
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م قسم الرصد واإلحصاء في مؤسسة وارث األنبياء  للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية تقريره الشهري يقّدِ

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

الع أصحاب السماحة ذوي االهتمام بالشأن الحس ِ
ّ
يني من علماء، الندوات واملؤتمرات، األخبار الحسينية، وغير ذلك، الط

اب، وخطباء، وأئمة جمعة، بما جرى تداوله في القضية الحسينية بمختلف أبعادها  تَّ
ُ
ظر عن  -ومحققين، وك بقطع النَّ

بت املعلومات في أبواب التقرير حسب  -مضمون املعلومة املرصودة وإيجابيتها أو سلبيتها  ِ
ّ
في مقطع زمني محدود، وقد ُرت

 بائي. الترتيب األلف

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

مها للباحثين في حال طلبها.  القسم، نقّدِ

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

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

 .وتوصيات، وغير ذلك، لرفد كل ما يصب في خدمة اإلمام الحسين

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

 سينية.النهضة الح

 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

 الشيخ ماهر الحكاك 

 السيد ضياء الشوكي 

 السيد حيدر الحكيم 

 السيد محمد صادق القبانجي 

 كاظم عباس مدلل 

 :قسم الترجمة أعضاء

 د. الشيخ محمد الحلفي 

 د. الشيخ حبيب الساعدي 
 

 : قسم الرصد واإلحصاءالفني اإلخراج

 
 





 
 

 

 

 





 

 

 

 

  

 

 

 مقّدسة
ً
وح والقلب ،ومشاعر نبيلة ،إنَّ يوم عاشوراء حمل إلينا أحزانا مير ،وتربية للرُّ فس والضَّ منا  ،والنَّ

َّ
فعل

بع 
َّ
 ُيت

ً
 ومشاهد ،وفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير ،فيه آل هللاأنَّ للحق مسارا

ً
وما  - فأخرجت صورا

ة وشعر ،بقوالب مختلفة من كتاب ومقالة ،تحاكي عمق املأساة الحسينية - زالت وبلغات  ،وغير ذلك ،وقصَّ

دة ة الحسينية ،وصور متعّدِ تها األولى القضيَّ  .مادَّ

الحسينية الصادرة في هذا الشهر وبمختلف اللغات.لقد رصدنا مجموعة من اإلصدارات 

 أحسن األثر في حوادث صفر 

 مالك الشيخ ناصر الحمادي 

 العربية 

 قم، دار زين العابدين 

 الاااااتيتناااااول الكتاااااب الحااااوادث التاريخيااااة  

 اليوووووموقعاااات فااااي شااااهر صاااافر وهااااذه بعاااا  األحااااداث: 

، : بقاء الرؤوس والسبايا ثالثة أيام خاارج دمشاقاألول 

: زياااد الشاااهيد بااان اإلماااام الثووواني اليووووممعركاااة صااافين، 

 : إحراق الكعبة.الثالث اليوم، علي بن الحسين

بقاااء النهضااة الحسااينية بااين  

الشاااااااااااايعة، تفساااااااااااايرات ساااااااااااايكولوجية 

 وسيسيولوجية وسياسية

 إعداد: ليث األسدي 

 2غير موجود، ط  العربية 

الكتياااب عبااارة عااان مقااال للااادكتور محماااد  

منصااااااااااور األسااااااااااتاذ الجااااااااااام ي واملتخصااااااااااص فااااااااااي علاااااااااام 

، نصاااوص معاصااارةاالجتمااااع، نشااار املقاااال فاااي مجلاااة 

 ه7221 ،م2002صاااااايف ،8العاااااادد ، الساااااانة الثانيااااااة

غّير املعد في املقاال بعا  الشا يء، وأجارى علياه بعا  

 .التعديالت، وأخرجه بهذه الصورة على شكل كتيب.

 دائرة املعارف الحسينية 

 2معجاااااااااااام املقاااااااااااااالت الحسااااااااااااينية ج

الشااااااااااايخ محماااااااااااد صاااااااااااادق  

 العربية  الكرباس ي

 املركز الحسيني للدراسات 

كتباات فاااي  الاااتيالكتاااب جمااع فيااه املقااااالت  

 .النهضة الحسينية

دائاااااارة املعااااااارف الحسااااااينية  

 7وثائق النهضة الحسينية ج

 الشيخ محمد صادق الكرباس ي 

العربية 

الكتااب  املركز الحسيني للدراساات 

 .تعلقت بالنهضة الحسينية الاتيجمع فيه الوثائق 

 ديوان عندما تنطق الجراح 

فاطماااة الساايد علااوي طالاااب  

 املحفوظ

 غير موجود  العربية 

اإلصاااااادار األول ماااااان سلساااااالة إصاااااادارات  

لشااااااااااعرة أهااااااااال  تااااااااارانيم دياااااااااوان رثااااااااااء أهااااااااال البيااااااااات

ماااان  730ر ماااان افاطمااااة املحفااااوظ، فيااااه أكثاااا البياااات

 .القصائد الرثائية املتنوعة في األطوار

 ديوان قصائد باسمية 

مكتبااااااااااة كاااااااااارار السااااااااااعدي،  

 العربية  النجف األشرف

 ،مكتبااااااااااة كااااااااارار السااااااااااعدي 

يقااع الكتاااب فااي مجلاادين   النجااف األشاارف

وهااااااااو عبااااااااارة عاااااااان مجموعااااااااة ماااااااان القصااااااااائد للاااااااارادود 

 .الكربالئيالحسيني باسم 
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 الرحمة الواسعة 

إعداد: مركز حفا  ونشار التاراث 

دار املاااااودة  العربياااااة 

 عاااااااان عبااااااااارة الكتاااااااااب 

 حاول  بهجات تقاي محمد للشيخ البيانات من مجموعة

 ثالثة في الكتاب وتنظيم ترتيب تّم  ،الحسين اإلمام

 عاان عباارة: الثوانيالشايخ،  سايرة يتنااول : األول  :أقساام

 اإلمااااااااام حااااااااول  الشاااااااايخ بيانااااااااات عاااااااان مختصاااااااارة نبااااااااذة

: الثالوووث فصاااول، تساااعة فاااي جمعااات الااااتي الحساااين

 .وأجوبة أسئلة عن عبارة

 األربعين زيارة 

 الجوادي حسن 

 العتباااااااااة  العربياااااااااة 

 التأليف وحدة ،العباسية املقدسة

تنااول الكتااب زياارة األربعاين فاي عادة جهاات   

وهااااي: كيااااف نفهاااام زيااااارة األربعااااين  ملاااااذا يااااوم األربعااااين  

 املنبع التنظيري والعملي لزيارة األربعين.

 مراثاااي الخطيااب زاد سلساالة 

 الحرام محرم

 هااني الشايخ: وإشاراف إعداد 

 العربية  عبدهللا آل

 القطيف ،والتوزيع للنشر أطياف 

 الحاااارام محاااارم مراثااااي عاااان عبااااارة الكتاااااب  

 منها. الحسيني االستفادة للخطيب يمكن

 ودور  عاشاااااوراء زياااااارة شااااارح

كربالء في الرضيع

 زادة اشرف جالل سيد 

 محبت طوباي  العربية 

 املباركاااة الزياااارة شااارح عااان عباااارة الكتااااب 

 
ً
 ،الطااهرة ةتاار الع وروايات الكريم بالقرآن مستعينا

 الحسااااااااين اإلماااااااام دم حفااااااا  فاااااااي الرضااااااايع ودور 

 .النبوة ودائع ومظلومية وأصحابه، وأهله

 الكاااااظمين صااااوت حيفةاصاااا

 277و270

 العااااااااملي اإلساااااااالمي املجماااااااع 

 واإلرشاد للتبليغ

 العااااااااملي اإلساااااااالمي املجماااااااع  العربياااااااة

 واإلرشاد. للتبليغ

 تصااادر شاااهرية ثقافياااة إساااالمية صاااحيفة  

واإلرشاااد تناولاات  للتبليااغ العاااملي اإلسااالمي املجمااع عاان

 في صفحاتها عدة مقاالت في النهضة الحسينية.

 أساااااااااس الحسااااااايني الفكاااااااار 

 واإلصالح البناء

 الحسااااااايني صاااااااادق السااااااايد 

 الشيرازي 

 الثقافية األنوار مؤسسة  العربية 

 الحجااام مااان صااافحة 82 فاااي الكتااااب يقاااع  

 نشاار فااي يكماان الهاادى عناوينااه: طريااق وماان املتوسااط،

 ماااانهج الحساااينية والشاااعائر الخالاااد، الحسااايني الفكااار

 وحضاورها عاشاوراء ومدرساة املعاصارة، الحيااة لبناء

 مااااااااااع والتواصاااااااااال واإلسااااااااااالم األمااااااااااة، ضاااااااااامير فااااااااااي الحاااااااااايّ 

بااااااااااات
ّ
 األهااااااااااداف وتحقيااااااااااق والشااااااااااباب العصاااااااااار، متطل

 الهدف هو العام اإلصالح وكذلك الخالدة، الحسينية

 .الحسين لإلمام السامي

 مقتاااال فااااي األشااااجان لااااوا ج 

الحسين

 العاملي األمين محسن

 العربية 

 قاااااادس آسااااااتان ،اسااااااالم  پژوهشاااااا ا  بنياااااااد 

 ، إعادة طبعرضو  

 ألعظاااام علمااااي تحلياااال عاااان عبااااارة الكتاااااب  

 نهضااااة وهااااي البشاااارية تاااااريخ فااااي عامليااااة تاريخيااااة قضااااية

 .الحسين اإلمام
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 00الصغير الحسيني مجلة 

 الصاااغير الحسااايني مؤسساااة 

 الحساينية العتباة فاي األطفاال لثقافة

 العربية  املقدسة

 فاي األطفاال لثقافاة الصاغير الحسيني مؤسسة 

 املقدسة الحسينية العتبة

مجلااااة شااااهرية تتناااااول قضااااايا الطفولااااة،   

أنشاااضت ضااامن توجيهاااات ونشااااطات العتباااة الحساااينية 

 املقدسة لالهتمام بشريحة األطفال.

 703الحسينية مجلة الروضة 

 قسام في الدولي اإلعالم شعبة 

 الحسينية املقدسة العتبة ،اإلعالم

 اإلعاالم شعبة  العربية 

 الحسينية املقدسة العتبة ،اإلعالم قسم في الدولي

 عااان تصااادر ثقافياااة فكرياااة شاااهرية مجلاااة  

 فااي تتناااول  املقدسااة الحساينية العتبااة فااي اإلعااالم قسام

 بالقضاااااااااااااية الصااااااااااااالة ذات األماااااااااااااور  بعااااااااااااا  صااااااااااااافحاتها

 نشااااااااااطات وبعااااااااا  األخباااااااااار، قبيااااااااال مااااااااان الحساااااااااينية

 املقاالت. وبع  العتبة،

 23السفير مجلة 

الكوفة ملسجد العامة األمانة

 العاماة األماناة العربياة 

 مجلاااااة  الكوفاااااة ملساااااجد

 عادد الكوفاة ملساجد العاماة األماناة عان تصادر شهرية

.السادس الثقافي السفير مهرجان بفعاليات خاص

3الصدى  مجلة

 ،العباساااية املقدساااة العتباااة 

، والثقافياااااة الفكرياااااة الشاااااؤون قسااااام

 العربية  واإلبداع الفكر شعبة

 والنشر للطباعة الكفيل دار 

 أحاداث بدراساة تعنا  ثقافية فصلية مجلة 

الهجرية، وبمناسابة شاهر محارم الحارام نشارت  السنة

 خمس مقاالت في النهضة الحسينية.

الروضااااااااتين  صاااااااادى مجلااااااااة

 208و201

 الفكريااااااااااااة الشااااااااااااؤون قساااااااااااام

 العباسية املقدسة العتبة في والثقافية

 الفكرياااااااة الشاااااااؤون قسااااااام  العربياااااااة 

 العباسية املقدسة العتبة في والثقافية

فااي  مجلااة عاماة مسااتقلة نصااف شااهرية، تتناااول 

صااافحاتها بعااا  األماااور ذات الصااالة بالقضاااية الحساااينية 

مااااان قبيااااال األخباااااار، وبعااااا  نشااااااطات العتباااااة الحساااااينية 

 املقاالت. وبع  والعتبة العباسية املقدستين،

 وخصااائص وشاامائل مناقااب

 الحسين اإلمام

 اليوسف أحمد هللا عبد 

 منشاااااورات  العربياااااة 

 أهام يتنااول  مختصار كتااب   بياروت ،أفكاار

 اإلمااااااام وخصااااااائص وشاااااامائل وفضااااااائل مناقااااااب وأباااااارز 

 كتااااااااااب فااااااااااي ورد ممااااااااااا املؤلااااااااااف اسااااااااااتقاها الحسااااااااااين

 الفااريقين، كتااب أمهااات ماان والتاااريخ والساايرة الحااديث

 املتمياااا ة باملكانااااة اإلسااااالمية األمااااة تااااذكير بهاااادف وذلااااك

ِتاااااااال املساااااااالمين أئمااااااااة ماااااااان إلمااااااااام والعظيمااااااااة
ُ
  ق

ً
 غريباااااااااا

 
ً
. ومظلوما

ً
 وعطشانا

 األول  الحسيني اإلصالح مؤتمر

 مجموعة من الكّتاب 

 وارث مؤسساة العربياة

 فااااااي التخصصااااااية للدراسااااااات األنبياااااااء

 أهاام الكتاااب يتضاامن  الحسااينية النهضااة

 عااااااان عباااااااارة الحسااااااايني، وهاااااااي اإلصاااااااالح ماااااااؤتمر وقاااااااائع

 ماان ياالعلماا والتحكايم للتقااويم خضاعت الاااتي البحاوث

 20 علاى يرباو ماا قباول  تم مختصين، وقد أساتذة قبل

 
ً
 الحساايني طبعتهااا املؤسسااة فااي اإلصااالح مجااال فااي بحثااا

 .ضخمين مجلدين
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 ه7238محرم  ویژه مجلس77

77 
ً
  مجلسا

ً
 ه7238 بمحرم خاصا

 سلیم  احسان 

 الفارسية 

 أصفهان قائمية اي رايانه تحقيقات مركز 

  77 عاان عبااارة الكتاااب 
ً
  مجلسااا

ً
 عاشااورائيا

 منها. الحسيني االستفادة للخطيب يمكن

 کربال حماسه پيرامون  پرسش12 

12  
ً
 كربالء ملحمة بشأن سؤاال

 نيا تقدس ي خسرو  

 ،جاوان جاام  الفارسية 

 12 عاااان عبااااارة الكتاااااب   قاااام
ً
 حااااول  سااااؤاال

 كربالء مع أجوبتها. ملحمة

أبااااااو الشااااااهداء حسااااااين باااااان  

 علي

 العّقاد محمود عباس 

ترجماااااااااة: غاااااااااالم  ،الفارساااااااااية 

 امللل بين ونشر چاپ شرکت انصارى  حسين

 تارتبط عديادة حيوياة قضاايا الكتااب يعاالج  

 باااااه، تحااااايط كانااااات الااااااتي والظاااااروف السااااابط باإلماااااام

زواياا، باإلضاافة إلاى ذكار  عّدة ومن وبعاشوراء وبكربالء

.، أصل الكتاب بالعربيةخصائص اإلمام الحسين

ساااااااااااااايد  احاااااااااااااارام آخاااااااااااااارين

 عاشورا ونهضت الشهداء

 الشااااااااااااهداء لساااااااااااايد إحاااااااااااارام آخاااااااااااار

 رساول  سايد عاشوراء ونهضة

 3غير موجود، ط  الفارسية  چاوش  

 اإلماام دعات الااتي األساباب أهام يبّين الكتاب  

 إلاااى بإبدالاااه حجاااه إحااارام ُيحااالَّ  أن علاااي بااان الحساااين

 .العراق إلى ويتوجه مكة من ويخرج مفردة عمرة

هااا  آفتااب در مصااف درس

 عاشورا

 دروس عاشوراء میدانشمس في 

 موسساااااااااااه: تحااااااااااات رعاياااااااااااة 

 قلم و لوح حدیث فرهنگ 

 الفارسية 

 2، ططهران ،اسالمى انقالب 

 در آفتااااب كتااااب مااان مساااتل الكتااااب هاااذا 

 علااي للساايد البيانااات ماان مجموعااة عاان عبااارة مصاااف

 الحساااااااااااااين واإلمااااااااااااام عاشاااااااااااااوراء حااااااااااااول  الخااااااااااااامن ي

 املباركة. ثورته من املكتسبة والدروس

از ديااااد اه  اماااام حساااين

 یک مسیحي

 نظاااااااااااار وجهااااااااااااة الحسااااااااااااين اإلمااااااااااااام

مسيحي

 بارا آنتوان

 ترجمة: احمد بانپور  ،الفارسية 

   الكتاب نور  ،الذهب سلسلة

املواضااااايع  تنااااااول الكتااااااب مجموعاااااة مااااان  

ن .. الحسين املرتبطة بالنهضة الحسينية، كثورة
َ
 مل

 الاااااو ي ثاااااورة املسااااايحي، الفكاااار فاااااي الحساااااين وفااااداء

 والقريباة البعيدة األسباب الشهادة، معجزات اإللهي،

 الحسينية، أصل الكتاب بالعربية. للثورة

 تاااارین پااااا  حسااااين امااااام 

 تاریخ چهره
شخصاااااية  أطهااااار الحساااااين اإلماااااام

 في التاريخ

 پاینده عبدالغن  

 ط ران ،منير انتشارات  فرهنگ  مركز 

 الحسااين اإلمااام ساايرة الكتاااب يتناااول   

مااااان خاااااالل التااااااريخ ويقارناااااه بمااااان ساااااواه فاااااي الفضاااااائل 

 .والخصال الحميدة
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 باي خورشيد حسين امام 

 غروب

 تغیب ال شمس الحسين اإلمام

سهيلى زاده عليرضا

 گر ان ،نوروزي  الفارسية 

 األشااعار ماان مجموعااة عاان عبااارة الكتاااب  

 زادة. علي رضا البيت أهل لشاعر العاشورائية

 وقرآن حسين امام 

 والقرآن الحسين اإلمام

 قرآن ومعارف فرهنگ مرکز 

 بوساااااتان  الفارساااااية 

خماس  عان عباارة الكتااب   8قام، ط ،كتاب

 .والقرآن الحسين اإلمام حول  مقاالت

 انبيا در سوگ

عزاء في األنبياء

 بختیااااااار   محمااااااود  بهااااااروز 

 نظارت با فراهان  وروان  ومرضیه

 الفارسية  زاده قاض   خشایار

 وارتباطات هنر فرهنگ، پژوهشگاه انتشارات 

يقاع الكتااب فاي خمساة فصاول يتنااول مجاالس   

 العزاء ومجالس التشابيه في عهد الدولة القاجارية.

 كربال خونين انتقام 

 كربالءلاالنتقام الدامي 

 ساايد موسااوى  علااى نااور  ساايد 

 الفارسية محمدى

 عااااان عباااااارة الكتاااااب  باااااين جهااااان 

 أهاااااااال لشااااااااعر العاشاااااااورائية األشااااااااعار مااااااان مجموعاااااااة

 .محمدي سيد موسوي  علي نور  سيد البيت

 امِلرآة - آينه

املؤلفين من مجموعة

 خااااااكريز  الفارساااااية 

 2ط وانديشه، ايمان

 القصاص مان مجموعاة عان عباارة الكتااب  

 القصيرة. العاشورائية

 آينه هاي مكدر

ِبرة املرایا
ْ
غ
ُ
امل

 شفي ى الدين ضياء سيد 

 الفارسية 

 عاان عبااارة الكتاااب   ققنااوس هاازاره 

 .الفارس ي الشعر في للرثاء قراءة

 کربالست اینجا بگشایید بار

 كربالء هاهنا الرحال حطوا

 در اهى حسين

 شااااااامس  الفارساااااااية

 3ط طهران، ،الضحى

 وواقعاة كاربالء، تااريخ حاول  مؤلاف الكتااب 

 بالخصوص. الطف

 هااااااااااا  خطبااااااااااه بااااااااااازخوان  

 حسين امام انقالب 

 لإلماااااااامالثورياااااااة الخطاااااااب  قاااااااراءة فاااااااي

 الحسين

 حسين الوهاب عبد 

 وأم فسااااانقر   هللا حجاااااتترجماااااة:، الفارساااااية 

 معارف نشر  قزلسفلو البنين

 الجواناااااب الكتااااااب يركاااااز علاااااى اكتشااااااف  

 والسياساااااااية والفقهياااااااة الفكرياااااااة وخلفياتهاااااااا الحركياااااااة

 بياناات اإلمااام الحسااين فااي واألخالقيااة واالجتماعياة

املااااااؤمنين،  الثااااااوار متناااااااول  فااااااي الثااااااوري منهجااااااه ليكااااااون 

 أصل الكتاب بالعربية.

 بچه ها  عاشورا 

 عاشوراء أطفال

ايبد طاهره

 الفارسية 

 املقدسة، إعادة طبع الرضوية العتبة ،نشر به 
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 وهااو عبااارة فصااول  ثالثااة فااي الكتاااب يقااع  

 لألطفاااااال العاشاااااورائية القصاااااص مااااان مجموعاااااة عااااان

 تلااك فااي علاايهم جاارى  ومااا الطااف أطفااال مواقااف تحكااي

 .املجريات من ذلك وغير املأساوية، الظروف

 بحر آتشين كربال

 بحر كربالء امللتهب

  عباس 
ّ

 جوادى مال

 الفارسية

 سرخ ثاني 

 األشااعار ماان مجموعااة عاان عبااارة الكتاااب  

  عباس البيت أهل لشاعر العاشورائية
ّ

 جوادي مال

 برترين هدف در برترين نهاد 

 مدرسة ألفضل هدف أفضل

 العاليلى عبد هللا 

 سااااااااايد: ترجماااااااااة ،الفارساااااااااية 

 اطالعات  جعفري  مهدي محمد

حااول : األول فصااول:  ثالثااة فااي الكتاااب يقااع  

دراسااااااة  :الثوووووواني، الحساااااين اإلمااااااام شااااااهادة أساااااباب

 مختصارة نباذة: الثالوثالقبلاي،  والنظام حول القبيلة

 بأسالوب والثاني األول  الفصل في املؤلف تناوله عن ما

 قصص ي.

 پیاده تا عرش خدا 

 هللا عرشلى إاملش ي 

  زادة اشرف جالل سيد 

 ترجماااااااة: محماااااااد ،الفارساااااااية

 خورشيدى حسين

 قم ،محبت طوباي 

 زيارته في املؤلف ذكريات عن عبارة الكتاب  

 الكريماااة القرآنيااة اآليااات تضااامنت الحسااين لإلمااام

 والزيااااارة، الزائاااار يخااااص فيمااااا البياااات أهاااال وروايااااات

 .أصل الكتاب بالعربية

 پیشوا  شهیدان

 امام الشهداء

 صدر رضا سید 

 الفارسية 

 73ط ،قم ،كتاب بوستان 

 اإلماااااااام خاااااااروج قصاااااااة الكتااااااااب يتنااااااااول   

 عاشوراء. يوم في شهادته حت  املدينة من الحسين

 عناياااااااااات ياااااااااا اناااااااااوار تاااااااااابش

 3معصومين

 3املعصومين ألطاف أو األنوار أشعة

  مهر رضايي هللا حبيب 

 الكتااب   قام ،معصاومين  الفارساية

 مااااااان كلماااااااات مجموعاااااااة عااااااان عباااااااارة للخطبااااااااء مؤلاااااااف

 مختلف نوا ي الحياة. في املعصومين

 ترجمان اشك ها 

 ترجمان الدموع

نژاد هوشمند مرضية

  ساااا ي  الفارساااية 

 بحاااق األشاااعار ماان مجموعاااة عااان عبااارة الكتااااب 

 زادة. هوشمند مرضية من نظم الشاعرة البيت أهل

وشاااااااااارح رجزهاااااااااااي ترجمااااااااااه 

 عاشورا

  عاشوراءيجار أترجمة وشرح 

 تبار ربانى أبو الحسن

 طبع اكبر، إعادة سبط  الفارسية 

 الخطااب ماان مجموعااة عاان عبااارة الكتاااب  

 معطياتها. مع بيان العاشورائية والشعارات

به تاريخ  گاهی تحلیلین2ثاقب

 صدر اسالم

نظاااااااااارة تحليليااااااااااة للحااااااااااوادث  2ثاقااااااااااب

 التاریخیة في صدر اإلسالم
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 ،رشايد  الفارساية  طائاب مهادي 

 األحااااااااداث يااااااااذكر تحليلااااااااي كتاااااااااب   قاااااااام

 السجاد اإلمام على جرت الاتي واالجتماعية السياسية

 ويااااااذكر عاشااااااوراء واقعااااااة بعااااااد والصااااااادق والباااااااقر

 النهضة. هذه استمرار في دورهم

 کأس العبرة - عبرت جام 

 اسحا ى حسين سيد 

 بوساااااتان  الفارساااااية 

الكتاااب    2، طقاام ،كتاااب

يتناااول مجمااوعتين ماان املجتمااع ماان الااذين لهاام دور فااي 

 حادثة عاشوراء وهم الخواص والعوام.

 دارد ىجرس فرياد م 

 جاااااواد: إعاااااداد ي جااااارس یااااادوّ 

كريم  ميثم ،هاشم 

شااااااركت   الفارسااااااية 

 1، طتعاوني كار آفرينان فرهنگ وهنر

صافحة يحتاوي علاى  7032يقاع الكتااب فاي  

  2010فااي ةقصاايدة عاشااورائي 120
ً
 شااعريا

ً
 270لبيتااا

 .من الشعراء املتقدمين واملتأخرين

هااا   از ساايره وسااخنان جلااوه

 نامام حسي

مااااااااام مظاااااااااهر ماااااااان ساااااااايرة وكلمااااااااات اإل 

 هااااااادي محمااااااد الحسااااااين

 قم ،كوثر نسيم  الفارسية  اعتمادي

 اإلمااااااام وكلمااااااات ساااااايرة الكتاااااااب يتناااااااول  

 علااى العازاء مجااالس إقاماة فضاال وياذكر ،الحساين

 .البيت أهل

 چرا عزادار  کنیم  

  ملاذا نقيم العزاء

 سيد محمد هادي حجازي  

 الفارسية 

 مشهد ،ما اعتماد 

 حكاام: األول  فصااول: ثالثااة فااي الكتاااب يقااع  

 العاااازاء حكااام: الشااايعة، الثااااني نظاااار وجهاااة مااان العااازاء

 عااااان بعااااا  اإلجاباااااة: الثالاااااث السااااانة، نظااااار وجهاااااة ماااان

 العزاء. حول  الشبهات

 نجاتچراغ هدایت کشت   

 مصباح الهد  وسفینة النجاة

 الوحيااااااااااد حسااااااااااين الشاااااااااايخ

 الفارسية الخراساني

 5ط ،العلوم باقر اإلمام مدرسة 

 مقدماة كتااب مان ومنتخاب مساتل الكتااب  

 فيهاا تنااول  الخراسااني الوحياد للشايخ الادين أصول  في

 .الحسين اإلمام النجاة سفينة مسألة

 چهره ها در حماسه کربال

ملحمة كربالء يف الشخصيات

 امين  بور  باقر محمد 

 بوساااااتان  الفارساااااية 

 تعرياف عان عباارة الكتااب  1، طقام ،كتاب

 .الطف واقعة في املؤثرة بالشخصيات

 ر کربالءُح  - حّر كربال 

 اجالليان مهدى 

 طوبااااااااي  الفارسااااااية 

 يتنااااااااول    قااااااام ،محبااااااات

 الريا ي ودوره في كربالء. الحر شخصية الكتاب

 خدا خودش معلم كربالست

 كربالءهللا معلم 

عاملى حسين

 الفارسية 

 قزوين ،زرين انديشه 

 األشااعار ماان مجموعااة عاان عبااارة الكتاااب  

 عاملي. حسين البيت أهل لشاعر العاشورائية
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 در مكتب امام حسين 

 مام الحسيناإل  على نهج

 جهرمى كريم  على 

 بوساااااتان  الفارساااااية 

 األخال ااي البعاد الكتاااب يتنااول    5، طكتااب

 .الحسين اإلمام فكر في والعرفاني

 زياارت شارح در املنضاود الدر

 عاشورا

عاشوراء زيارة شرح في املنضود الدر

 باه مشاهور  وحياد مادرس احماد 

رامنبااا الفارساااية  اى باغميشاااه تبريااازي  آقاااا

 عاشوراء. لزيارة شرح عن عبارة الكتاب  

 راز ماند ار  عاشورا 

 عاشوراء خلودسر 

حسين  مجتب  سيد

 نشااار دفتااار  الفارساااية 

الكتااااااب   2، ططهاااااران ،اساااااالم  فرهنااااگ

 عبارة عن محاضرات حول أسرار خلود عاشوراء.

الحسين رأس

 النصراو   عبداألمير حسين 

 علااای سااایدترجماااة: ،الفارساااية 

انتشاااارات آساااتان   مرتضااو  

الكتااب يتنااول أحاداث    2قدس رضاوي، ط

 من كربالء إلى الشام. ومصائب سبايا أهل البيت

 صاااوت  کتااااب نهایااات بااا  راه 

 حسین  شعر

 للشاعر صوتي عرضالالنهاية  طريق

 الحسيني

 اربعين  مرکز   ستاد آموزش   فرهنگ  کمیته 

 آموزشااااا   فرهنگااااا  کمیتاااااه الفارساااااية 

 غير موجودة.   اربعين  مرکز   ستاد

اماااااااااام  ،رد پااااااااا  خورشااااااااید 

 از والدت تا شهادت حسين

من  مام الحسيناإل  ،ثار الشمسآ

 الوالدة حت  الشهادة

 بوساااتانالفارساااية   مهااد  محااادثى 

 يتنااول  فصالين فاي الكتااب يقاع   1ط ،قم ،كتاب

 شهادته. حت  والدته من الحسين اإلمام حياة قصة

 زنان عاشورايي 

 يااااازدان زهااااارا نسااااااء عاشاااااوراء

 ،هاااالل الفارساااية پنااااه

 الكتاااااااااب  1ط ،طهاااااااران

 ساااقوط حتااا  عاشاااوراء ياااوم مااان النساااوة يتعااارض لااادور 

  األموياة الدولة
ً
 بالرجاال الثاورة رفاد فاي ماواقفهن متنااوال

 اإلسالم. أجل من والنفيس بالغالي والتضحية واألبناء

زنان وقيام عاشورا از مدينه 

 تامدينه

النساااااء وثااااورة عاشااااوراء ماااان املدينااااة 

آيت  القيوم عبد لى املدينةإ

 نشار و ترجماه املللایبين مرکاز الفارسية

 دور  عااااان ياااااتكلم الكتااااااب3، طاملصاااااطف 

 نهضاااته فاااي الحساااين اإلماااام صاااحبن الالتاااي النساااوة

  العظيماااااة
ً
 بالرجاااااال الثاااااورة رفاااااد فاااااي ماااااواقفهن متنااااااوال

 اإلساالم أجال مان والنفايس بالغاالي والتضحية واألبناء

 املدينااة ماان وهااو واحااد جغرافااي مقطااع ضاامن ذلااك كاال

  املنورة
ً
  وإليها انطالقا

ً
 .أخرى  مرة رجوعا

 سري خونين در آغوش خدا بود

 الرأس الدامي في أحضان هللا

زادة مهدى رضا محمد

 هااااااااازارهالفارساااااااااية

 مجموعاة عان عباارة الكتااب   2ط ،ققنوس

 البياااااااات لشاااااااااعر أهاااااااال العاشااااااااورائية األشااااااااعار مااااااان

 زادة. رضا محمد
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 وادبسقاي آب 

 سااااااااايد دباملااااااااااء واأل  يساااااااااا 

 الفارسااااااااية جاعى اشاااااااا مهاااااااادى

 طباااع إعاااادة،نيساااتان كتااااب 

 أباي حيااة يتناول  فصول  70 في الكتاب يقع  

 .العباس الفضل

 سلوك عاشورائيان 

 داب العاشورائيينآ

ى هاشاااااام اساااااايد محمااااااد بناااااا

 مرکاااااااااز الناشااااااااار: الفارساااااااااية 

الكتااااب يتنااااول    رامنیااا انتشاااارات  فرهنگااا 

مان خاالل االطااالع  سالوك أصاحاب اإلماام الحسااين

 على سيرتهم ومواقفهم في يوم عاشوراء.

 سلوك ماتم 

 رضاااااااااااا محماااااااااااد  آداب املاااااااااا تم

 خيماة الفارساية  سنگر  

 طريقااااااة الكتاااااااب يتناااااااول   

 باالعتماد على ما ورد عنهم. املعصومين عند العزاء

 گریزهاااااااي محاااااارم سااااااو واره

 خواني روضه

املجالس تعريجات محرم عزاء

 الفارساية رحيم  مجيد 

 عباااارة الكتااااب   قااام محبااات طوبااااي 

 الحسينية. النواعي من مجموعة عن

 اي رساااااااانه هااااااااي سياسااااااات 

 اربعين مراسم پوشش

عالمياااااااااااااااااة لتغطياااااااااااااااااة السياساااااااااااااااااات اإل 

 کمیتااااااااه  ربعااااااااينمراساااااااايم األ 

 الفارسية اربعين مرکز   ستاد آموزش   فرهنگ 

 اربعين مرکز   ستاد آموزش   فرهنگ  کمیته

 غير موجودة.  

شااااااارح خطباااااااه هااااااااي اماااااااام  

 در منا حسين

 في من  الحسينمام شرح خطب اإل 

جهرم  پور  محمد رضا

 20، طمعارف نشر  الفارسية 

 اإلماااااام خطااااب شاااارح عااااان عبااااارة الكتاااااب 

من  في الحسين

شعر املوکب - شعر هيضت

 سنگر   رضا محمد 

 خيمة  الفارسية 

 ثالثاااااة فاااااي الكتااااااب يقاااااع  

  عااااان فيهاااااا املؤلاااااف تنااااااول  فصاااااول 
ً
 شاااااعر املوكاااااب مبيناااااا

 وأنواعه. وممي اته خصائصه

  عقاااااال در پرتااااااو  يشاااااا وفا 

 نهضت حسین 

ازدهاااااااار العقااااااال علاااااااى ضاااااااوء النهضاااااااة 

 جاااااوادى الشااااايخ  الحساااااينية

إساااااراء،  نشااااار مركاااااز  الفارساااااية آملاااااى

فصااول  8 و قساامين فااي الكتاااب يقااع   73ط

 .الحسينية الن ضة حول  محاضرات عن عبارة وهو

 شهید اشکسر هید ئهشه 

 شهید الدموع -

 بخشوده هللا حبيب 

 الكردية ،الفارسية 

 مجموعاااة عااان عباااارة الكتااااب زاناااا 

 والكردية. الفارسية باللغة العاشورائية األشعار من

 شهيد كربال 

 فرهنگااااااااااا  تولیااااااااااادات اداره

  رضو   قدس آستان

 اداره  الفارسااااااااااية 

:  رضااااو   قاااادس آسااااتان فرهنگاااا  تولیاااادات

 .الحسين اإلمام نهضة الكتاب فلسفة يتناول 
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 زياااارت در حاااق فعلاااي صااافات

 عاشورا

 زياااااارة فاااااي تعاااااالى هلل الفعلياااااة الصااااافات

عاشوراء

 الفارسية  احمدى زهره سيدة 

 2، طاملصطف  ونشر ترجمه املللیبين مرکز 

 للمباحااااااث الكتاااااااب عبااااااارة عاااااان دراسااااااة  

 .عاشوراء زيارة في التوحيدية

مقامات سالوكي ضيافت بال  

 ادر زيارت عاشور 

املقاماات السالوكية فاي ضايافة الابالء

 زيارة عاشوراء

 الفارسية باقرى  مير مهدى محمد 

 2ط اسالم ، نوین تمدن 

يقاااااع الكتااااااب فاااااي فصااااالين يتنااااااول فيهماااااا   

 املقامات السلوكية في زيارة عاشوراء.

عاشاااااورا انقالباااااي در جانهاااااا  

 ووجدانها

 والضمائرعاشوراء ثورة في األرواح 

اصغرى  محمد سيد

 اطالعات الفارسية 

 تناااااااول الكتاااااااب املواضاااااايع التاليااااااة: ماااااان  

 وعاشااااوراء، عاشااااوراء كااااربالء، الشاااايعة إلااااى السااااقيفة

عاشااااوراء،  فاااي والعااادل أرواحناااا، الحاااق تغييااار وفرصاااة

 عاشوراء. في الحرية

 عبرتهاي عاشوراء

عبر عاشوراء

 خاتم  احمد سيد 

بوسااااااتان  الفارسااااااية 

 طبع إعادةكتاب، 

 فيهاااا تباااّين محاضااارات عااان عباااارة الكتااااب  

 عاشوراء. واقعة من املكتسبة والعبر الدروس

 عروج سرخ 

حمرالعروج األ 

مجاهدي علي محمد 

 الحااديث دار  الفارساية 

 عااان وهااو عبااارة فصااول  70 فااي الكتااااب يقااع 

 األشعار العاشورائية. من مجموعة

 عزاداري رمز محبت 

 لعزاء رمز املحبةا

 الفارسااية مهاادى صادرى 

 يقااع  3ط مااا، دلياال 

 وإقاماااااااة البكااااااااء فاااااااي فضااااااال مجلااااااادين: األول: فاااااااي الكتااااااااب

 ذكااار ، الثااااني: فااايالحساااين اإلماااام علاااى العااازاء مجااالس

 املأتم. وإقامة البكاء حول  والردود الشبهات بع 

 علمدار بصيرت 

حامل لواء البصيرة

 حاوزه پژوهشاگران از جم ای 

 ودانشگاه

 تقرب کتاب پژوهش   گروه  الفارسية 

أباااااي  وممّيااااا ات الكتاااااب تنااااااول خصاااااائص  

 املستفادة من الروايات. العباس الفضل

 فتح خون روايت محرم 

 محرم حكاية انتصار الدم

 آوين  مرتض   سيد 

 الفارسية 

 0ط طهران، ،واحة 

فصااول يتناااول واقعاااة  70يقاااع الكتاااب فااي   

 وأصحابه. كربالء ويبّين مظلومية اإلمام الحسين

 حياتفرات  

 فرات الحياة

معارف  نشر دفتر 

 الفارسية 

 2معارف، ط نشر دفتر 
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الكتاب عباارة عان أسائلة وأجوباة ومختاارات   

ي والسااااااايد الطباطباااااااائي امااااااان خطاباااااااات السااااااايد الخمينااااااا

والسيد الخامن ي حول الثورة الحسينية

داساااااااااتاني از فراموشاااااااااان  

 كربالواقعه 

قصة من واقعة كربالء املنسیون 

 غفارزاد ان داوود 

 0طقدياني، انتشارات  الفارسية 

 .قصص ي بأسلوب عاشوراء واقعة الكتاب يتناول   

فرهناااااااااااااااگ اصاااااااااااااااطالحات  

 وکنایات مدا ی

 وكنايات الرثاء معجم اصطالحات

 حسین   مهد  سید 

 يتناااااول    خيمااااة  الفارساااية 

 العزاء. مجالس ومصطلحات الكتاب عبارات

فرهنااگ جااامع سااخنان امااام  

 حسين

ماااااااااااااام املعجااااااااااااام الجاااااااااااااامع لكلماااااااااااااات اإل 

 الحسين

العلوم باقر پژوهشکده انتشارات 

 العربية ،الفارسية 

  العلوم باقر پژوهشکده انتشارات 

 وهااو عبااارة صاافحة 7220 فااي الكتاااب يقااع  

 إلااى املنسااوبة والكلمااات للروايااات كاملااة مجموعااة عاان

.الحسين اإلمام

 قّبه مباركه 

 القبة املباركة

 بیت أهل شاعران مجمع 

 دل آرام الفارسية  

 األشااعار ماان مجموعااة عاان عبااارة الكتاااب  

 الشعراء. من ملجموعة العاشورائية

 قيام كربال 

 ءکربالة ثور 

 شيرين حسين علي

 الفارسية 

 2طقم،  ،الزهراء نور  

 .يتناول الكتاب ثورة اإلمام الحسين  

ربعينکتاب األ  - كتاب أربعين

 ،اخااو   سااادات محمااد سااید

ازناوه محمود  سعید

 نگار ،رؤوف امام الفارسية

 لازوار الصاور  مان مجموعاة عان عبارة الكتاب  

  الحساااااين عبااااادهللا أباااااي
ً
زياااااارة  فاااااي األقااااادام علاااااى مشااااايا

 الاااااازوار علااااااى التصااااااوير بلغااااااة الضااااااوء ويساااااالط األربعااااااين،

 الزوار. وخدمة املواكب وأصحاب املشاة، وطريق

 أربعينكتابهاي آموزش مبلغان  

 ربعينکتب تعلیمیة للمبلغين في زيارة األ 

 آموزشااااااا ي فرهنگااااااا  کمیتاااااااه 

 الفارسية  اربعين مرکز   ستاد

 اربعين مرکز   ستاد آموزش ي فرهنگ  کمیته 

فااة كتااب مجموعااة  
ّ
 واملبلغااين للخطباااء مؤل

 اإلماااام أربعينياااة فاااي التبلياااغ وكيفياااة ومهاااارات فاااّن  تباااّين

 .الحسين

 كشتي نجات 

 سفينة النجاة

هاااااااااااااا  پژوهش کااااااااااااال اداره 

 الفارسية اسالمى رسانه

 رسانه ها  اسالم پژوهش کل اداره 

 حيااااة يتنااااول  فصاااول  2 فاااي الكتااااب يقاااع  

 وممي اتاه خصائصاه بعا  ويذكر، الحسين اإلمام

  ويتنااااااول  ومعجزاتاااااه، وكراماتاااااه
ً
 اإلماماااااة مساااااألة أيضاااااا

 وآثارها. عاشوراء وزيارة والتوحيد
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سيد بن طاووس لهوف 

 طاووس بن سيد 

 العربية ،الفارسية 

 2قم، ط ،گیالر ارمغان 

هااو عبااارة عاان نقاال لوقااائع يااوم الطااف ومااا   

 .جرى فيه على أهل البيت

 مانند باران گر ستن 

 الحسااااان أباااااو  البكااااااء كااااااملطر

 الفارسااااااية  شااااااعرانى

شااااااااامس  ،ر  اهنااااااااا فرهنگااااااااا  موسساااااااااه

 الكتااااااب تلخااااایص  طباااااع الضاااااحی، إعاااااادة

 ترجمااااااة الساااااجوم الااااااذي هاااااو عبااااااارة عااااان لكتااااااب دمااااااع

 القمي. للمحدث املهموم نفس مقتل

 778مجله خيمه 

 محماااااد  778مجلاااااة الخيماااااة

  الفارساااية زائاااري  رضاااا

 تعناي شاهرية مجلاة   خيماة

 واألخباااااار التقاااااارير تاااااذكر بعااااا  الحساااااينية بالقضاااااية

 .الحسينية واألشعار واملقاالت

 سه رفيق مرزبانان خورشيد 

األصحاب الثالثةحماة الشمس 

 مساااااااعودى مجياااااااد 

  0ط ،ما دليل الفارسية

مظاااهر،  حبیااب باان حياااة قصااة الكتاااب يتناااول  

 .ورشید الهجري  التمار میثم

مصباح الهدى وسفينة النجاة

 الخراساني الوحيد الشيخ 

 مدرسااااااة  الفارسااااااية 

  قاااااام ،العلااااااوم باااااااقر اإلمااااااام

 عااااااان وهاااااااو عباااااااارة مجلااااااادين فاااااااي الكتااااااااب يقاااااااع 

 ألقاهااا الحسااينية حااول القضااية محاضاارات مجموعااة

ب على الخراساني الوحيد الشيخ
ّ

 العلمياة الحاوزة طاال

 .7303 عام لغاية7312 عام منذ املقدسة قم في

مصيبة كربالء - مصيبت كربال

 حساااااااااين محماااااااااد مهنااااااااادس 

  الفارسااااااية  عصااااااار

 الكتااااااب   قااااام ،ماااااا دليااااال

ق الاتي والروايات األحاديث يذكر
ّ
 كربالء. بواقعة تتعل

مفاتيح البكاء 

 اإلحساان قادیم قسم تحقيق 

  حنیف  محسن الشيخ وبإشراف

 مؤسساااااة الفارساااااية  

 عااااااان عباااااااارة الكتااااااااب   اإلحساااااااان قاااااااديم

 للخطياااب االساااتفادة يمكااان حساااينية ناااواعي مجموعاااة

 الحرام. محرم شهر ليالي في منها الحسيني والرادود

 مقتل امام حسين 

مقتل اإلمام الحسين

 فرهنگااااااااااا  تولیااااااااااادات اداره 

 الفارساية رضو   قدس آستان

 رضااو   قاادس آسااتان فرهنگاا  تولیاادات اداره 

 قصاة يتنااول  فصاول  سابعة فاي الكتاب يقع  

 مختصر. بشكل الحسين اإلمام مقتل

 عاشورا كاروان با من ل  به زل امن 

 من موضع إلى موضع مع رکاب عاشاوراء

 فااااااارد  جاعياشاااااا حسااااااان محمااااااد 

 پژوهشاااااکده  الفارساااااية 

 الكتااااااب تنااااااول األحاااااداث   طباطباااااا   عالماااااه

 عاشوراء. واقعة بعد السبايا على جرت الاتي واملصائب

 ناميرا 

 الخالد

 كرميار  صادق 

 الفارسية 
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 طبع ، إعادةنيستان كتاب 

 75 فااااي تقااااع مسااارحية عاااان عباااارة الكتاااااب  

 لهماااااا تبّينااااات الااااااتي وشاااااابة شااااااب قصاااااة تتنااااااول  حلقاااااة

 .الحسين اإلمام ومظلومية يزيد حقيقة

نجااااااااة الخاااااااافقين فاااااااي زياااااااارة  

 الحسين

 بسطامي فاضل 

 طوبااااااااي  الفارساااااااية 

 زياااارة وجاااوب الكتااااب يتنااااول    قااام ،محبااات

 أهاال عاان الااواردة الروايااات ويااذكر الحسااين اإلمااام

 زيارته. وجوب في البيت

 20نشرية روضه 

 ماااااااادیر  20الروضااااااااة مجلااااااااة

 رئيس التحرير امين  و میالد مسؤول

 الفارساية  سوار   علی

 علاااى تاااوزع تخصصاااّية مجلاااة   غيااار موجاااود

 األماااور  بعااا  صااافحاتها فااي الحساااينية تتنااااول  املواكااب

 .الحسينية واملواكب الحسينية بالقضية الصلة ذات

 نعمااااااات عاشاااااااورا شاااااااناخت 

 الگوها  عاشوراو ها آموزه

نعمااااااااااااة عاشااااااااااااوراء معرفااااااااااااة تعاااااااااااااالیم 

 وأساليب عاشوراء

 الفارسية  هادى منش ابوالفضل 

الكتااااااب    2طقااااام،، هاااااا بهااااااردل 

مسااتل ماان كتاااب معااارف عاشااوراء وهااو يقااع فااي ثالثااة 

فصاااااااااول: األول: فلسااااااااافة عاشاااااااااوراء، الثااااااااااني: تعااااااااااليم 

 .عاشوراء، الثالث: التأس ي بعاشوراء

 1نواي خیمه  اه  

 عابااااااااادين  1نغمااااااااة املخااااااااايم 

 الفارسية  كاظم 

 چاپ ونشر بين امللل 

 األشااعار ماان مجموعااة عاان عبااارة الكتاااب  

  .كاظم عابدين البيت أهل لشاعر العاشورائية

أصااااااااااول نااااااااااواي عاشااااااااااورا  

 رومرثيه محرم وصف ىمدا 

قواعد الن ي والرثااء أنغام عاشوراء 

 ملحرم وصفر

 آثااااااار  الفارسااااااية  جوكااااااار حامااااااد 

 فاااي الكتااااب عباااارة عااان دروس  شااايراز ماناااد ار،

 وصفر. محرم شهر في والن ي القصيدة قراءة تعلم كيفية

 31-31هفته نامه اربعين 

 31-31مجلة األربعين األسبوعية

 آموزشااااااااااا ي فرهنگااااااااااا  املؤلاااااااااااف: كميتاااااااااااه

 كميتاه  الفارساية  أربعاين

 أساااابوعية جرياااادة   أربعااااين آموزشاااا ي فرهنگااا 

 صااافحاتها فاااي تتنااااول  والتعلااايم الثقافاااة لجناااة عااان تصااادر

 قبياال ماان الحسااينية بالقضااية الصاالة ذات األمااور  بعاا 

 .املؤسسة نشاطات وبع  األخبار،

 الكل فداء لك - همه تو 

 نظامى مستشار نغمة 

 جمهوري  الفارسية 

 عاااااااان عبااااااااارة الكتاااااااااب  

 نغمااااااااة ماااااااان نظاااااااام الشاااااااااعرة شااااااااعاراأل  ماااااااان مجموعااااااااة

 .البيت أهل نظامي بحق مستشار

 ويژه عزادارانهيضت  

 خاص للمعّزیناملوکب 

 فرهنگااااااااااا  تولیااااااااااادات اداره 

 رضو   قدس آستان

 فرهنگااااااا  تولیااااااادات اداره الفارساااااااية 

ااااااف الكتاااااااب  رضااااااو   قاااااادس آسااااااتان
ّ
 مؤل

 أهاااال روايااااات ماااان مجموعااااة عاااان عبااااارة للمعاااازين وهااااو

 الخمينااااااااي كلمااااااااات الساااااااايد ماااااااان ومختااااااااارات البياااااااات

 العزاء. مجالس ومكانة كيفية حول  والسيد الخامن ي
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 ویژه مداحانهيضت  

 راثينخاص للوکب امل

 فرهنگااااااااااا  تولیااااااااااادات اداره 

 رضو   قدس آستان

 فرهنگااااااا  تولیااااااادات اداره  الفارساااااااية 

ااااااف الكتاااااااب  رضااااااو   قاااااادس آسااااااتان
ّ
 مؤل

 الااااارادود ومهاااااام وواجباااااات ومكاناااااة دور  يباااااّين للروادياااااد

 ونصاائح كلماات مان مختاارات علاى ويحتاوي  الحسيني،

 للرواديد. السيدالخامن ي

حااديث ناااوراني  33يكصااد و  

 از امام حسين

 عاااان اإلمااااام  33مئااااة و
ً
 نورانيااااا

ً
حااااديثا

الحسين

  الفارسية نيشابورى  الحسين عبد

 قم ،محبت طوباي 

  733 الكتااااب يتضااامن  
ً
 اإلماااام عااان حاااديثا

فااي ثالثااة محاااور: األخالقيااة، واالعتقاديااة،  الحسااين

 والتاريخية.

جلد دوازهم معزى توسالت  

 شمس عاشورا

عشااار ي املجلاااد الثاااان معاااّزي توساااالت 

 عاشوراءشمس 

  اردبيلى معزى  يوسف 

 اردبيل ،اردبيلى محقق  التركية 

 األشااعار ماان مجموعااة عاان عبااارة الكتاااب 

 األردبيلي. معزي  يوسف للشاعر العاشورائية

 عاشورا ىسرا

من ل عاشوراء

اردبيلى فاطم  آقا  ل سيد

 محقااااااااااق التركيااااااااااة

 عاااااااان عبااااااااارة الكتااااااااباردبياااااااال ،اردبيلاااااااي

 التركية. باللغة العاشورائية األشعار من مجموعة

 نسيم عاشورا 

ءنسيم عاشورا

  اعبااااد الرحیماااا باااااقر محمااااد 

 شهامت

 التركية 

 اردبيل ،اردبيلى محقق 

 أهااااال ومناقاااااب مصاااااائب الكتااااااب يتنااااااول   

 .البيت

 قصه عاشورايى 70 

 قصص من عاشوراء 70

 كلهر  فريبا

 الروسية 

 إسالمى مطالعات بنياد 

 عباااارة وهاااو األطفاااال لفئاااة مؤلاااف الكتااااب  

.لألطفال عاشورائية قصص 70 عن

 



 

 

 

 





 

 

 

دة بفضل العقل  لدى الجميع وِعبر وسائل متعّدِ
ً
واملواقع اإللكترونية من أهم تلك  ،العالم اليوم أصبح حاضرا

دنا بكل ما يجري   أقص   نقاط املعمورة ،حولناالوسائل التي تزّوِ
ً
مفي ،بل يتجاوزه واصال لنا ما يتداول من أمور  قّدِ

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

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

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

im.imamhussain.org 

 

 

 محتوى املوقع: األخبار، تقارير، شذرات الجمعة، تحقيقات، لقاءات، وغيرها.

 

 بقلم: مجاهد منعثر الخفاجي

أن من الحجج الدامغة على ظلم بني أمية هي  عبد هللا الرضيع وأمه ذكر موجز عن حياةبّين الكاتب بعد 

 قتل الرضيع، واألحداث التي وقعت بعد استشهاده.

 

 بقلم: مجاهد منعثر الخفاجي

 من املواقف التي سجلها بع  النصارى في واق
ً
على  ىة الطف وما بعدها ممن بقعبّين الكاتب بعضا

 .عتنق اإلسالم كوهب وأمهاالنصرانية، وممن 

 

 بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري 

وعلى كل األصعدة مقابل املعارضين  األبرز في نهضة اإلمام الحسينبّين الكاتب أن األخالق الشاخص 

 للنهضة وحت  األعداء، وذكر نماذج لذلك.

 

 بقلم: أسعد عبد هللا عبد علي

بين أطراف  بّين الكاتب أن كربالء تجسدت فيها أربعة مفاهيم وهي الحق والباطل والحرية والعبودية تقسمت

من  حيث قال: قد جسد الحق والحرية وأعاد الروح ألحاديث الرسول األعظم الن اع، وأن اإلمام الحسين

 لسنة رسول هللا يعمل في عباد هللا باإل
ً
 لعهد هللا مخالفا

ً
 لحرم هللا ناكثا

ً
 مستحال

ً
 جائرا

ً
ثم والعدوان رأى سلطانا

 يّ غفلم ي
ً
 .على هللا أن يدخله مدخلهر عليه بفعل وال قول، كان حقا

 

 بقلم: محمد توفيق عالوي 

 عما جاء به رسول هللاذكر الكاتب أن من الطبي ي أن يحرّ 
ً
 كامال

ً
بسبب  ف بنو أمية شريعة اإلسالم تحريفا

وأن من أهم معطيات ثورة  دخولهم لإلسالم عن قناعة بل مجرد نفاق، عدائهم له وعدائهم لإلسالم، ولم يكن

 .وه من سنن باطلةمن حق التشريع وألغت ما سنّ  ومن جاء من خلفهم من الخلفاء أنها جردت بني أمية الحسين



 
 

 
 

28 

فهذه الثورة هي التي حفظت اإلسالم أعظم األديان وخاتمها من االنحراف، ولذلك فهي بحق أعظم ثورة في 

 تأريخ البشرية على اإلطالق.

 

 الكاتب: مجاهد منعثر الخفاجي

 إلقامة الخالفة  ن الكاتب أن أخالق اإلمام الحسينبيّ 
ّ

امتداد ألخالق النبوة والوصاية وما نهضته املباركة إال

 وبغير حق
ً
وذكر نماذج من تلك األخالق، ، األخالقية التي ضيعها من تسنم مقاليد الحكم على رقاب املسلمين غصبا

 في الحرب. مع الخصم، وأخالق اإلمام الحسين كأخالق الصراع السياس ي عند اإلمام الحسين

alburhan.com

 

 

 محتوى املوقع: الشيعة عقائد وحقائق، عبرة التاريخ، القرابة والصحابة، املناظرات، وغيرها.

 بقلم: ناصر عبد هللا القفاري 

والتي تشتمل على  من الروايات في تربة وطينة الحسين ةكبير وعة مذكر الكاتب أن صاحب البحار أورد مج

من قبيل الشفاء بالتربة والتحرز بها واستن ال الرزق بها وغير ذلك، وغمز القفاري في هذا األمر  ،مضامين متعددة

وهو بمعتقدات الشيعة وشبههم باملشركين واستنكر هذه الروايات، وذكر أن األمور كلها بيد هللا فهو الشافي 

جوع إلى األسباب ر وأما ما يعتقده الشيعة فال أثر له في قرآن وسنة نبي، وأن العقل أمر بال ،الدافع عن املؤمنين

 .الطبيعية في االستشفاء

haqeeqa.net 

 

 

 وغيرها.محتوى املوقع: األخبار، الشيعة، املكتبة الصوتية واملرئيات، موسوعة الفتاوى، الصور، 

 غيرموجودبقلم: 

 املقال عبارة عن سؤال وجواب حول شعيرة من الشعائر الحسينية وهي اللطم، وهل هي جائزة أم حرام وبدعة 

dar-alquran.org

 

 

 املوقع: األخبار، مشاريع قرآنية، املقاالت، اإلصدارات، معرض الصور، وغيرها.محتوى 



 بقلم: غير موجود

بمعن  املوصل إلى هللا والبد من تعظيمه بالشكل املناسب  تعالى شعيرة من شعائر هللا بّين الكاتب أن الحسين

 لدستور القرآن
ً
م الحسينأو  امتثاال

ّ
 كشعيرة. ن االلت ام بهذا التكليف اإللهي هو من تقوى القلوب، وبّين كيف نعظ
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alawy.net 

 

 

 محتوى املوقع: امللفات الصوتية واملرئية، الصور، األسئلة، الكتب، املقاالت، وغيرها.

 املحاور: أحمد السعدي

 ما هي فلسفة اللطم على الصدر  طرح املحاور عدة أسئلة على السيد منير الخباز تتعلق بالقضية الحسينية، منها:

اللطم على الصدر من جهة شرعية هو شعيرة من الشعائر  ر عن أمرين بعد كون وأجاب السيد، بأنه يعبّ 

 من مظاهر الجزع كما ورد في الرواية املعتبرة عن الصادق هالحسينية باعتبار 
ً
البكاء والجزع مكروه كل : مظهرا

هو استعداُد املسلم للتضحية بصدره في سبيل صدر : األول ،ما خال البكاء والجزع على الحسين فانه فيه مأجور 

 مقابل ما حصل لصدر  الحسين
ً
فإن قيام املسلم باللطم على الصدر إظهار منه أن صدري ال يسوى شيئا

 مقابل ما حصل لجسم الحسين الحسين
ً
: هو الثاني ،فهو إظهار للفداء والتضحية، وجسمي ال يسوى شيئا

 في حق ذرية رسول هللا على الجريمة البشعة التي ارتكبتها بنو أمية اإلمامية وسيلة احتجاج وطريقة تحتج بها

 على الظلم والظاملين في كل زمان ومكان.
ً
 احتجاجا

aafaaq.org 

 

 

 رد الشبهات حول التوحيد، العدل، النبوة، اإل جاز، اإلمامة، املعاد، الثورة الحسينية، وغيرها. محتوى املوقع:

 

 غير موجودبقلم: 

طبقاتهم  من ناحية العدد، والعمر، و املقال معقود للتعرَّف على أحوال وصفات أصحاب الحسين

 .انتماءاتهم السابقة، وغير ذلك هم القومي واملناطقي، وئاالجتماعية، وانتما

 

، وأهّم شرط في حسنه بّين الكاتب أنه ال يكفي العمل وحده لينال مرتبة الرضا 
ً
اإللهّية بل ال بّد أن يكون حسنا

ة سليمة، ونّية خالصة هلل تعالى وأصحابه في الواقعة األليمة  وهذا ما حدث من الحسين هو صدوره عن خلفيَّ

 يوم عاشوراء من خالل ما نقله التاريخ عنهم من أقوال وأفعال.

jannatalhusain.net

 

 

 ، املقاالت والدراسات الحسينية، وغيرها.محتوى املوقع: اإلصدارات السمعية واملرئيات، اآليات الحسينية، قتلة الحسين



 بقلم: محمد الكاظمي

 في هواكاناقش الكاتب صحة النسبة لإلمام في نظم األبيات التي مطلعها 
ً
ّرا

ُ
 بعدم  …تركُت الخلَق ط

ً
مصرحا
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نَسب إلبراهيم بن األدهم، املتصّوف املعروف من أعالم القرن الثاني  ،وجودها في كتب املقاتل
ُ
وهذه األبيات ت

 إلى كونها  الهجري، عاش في العصر العّباس ي أّيام الدوانيقي، من أهل
ً
بلخ، وبع  نسبها إلى رابعة العدوية، مضافا

 في هجران األهل واألوالد وقطع األرحام. تعالىإذ ال طاعة هلل  ال تناسب سيرة أهل البيت

 dd-sunnah.net 

  

 

 األخبار، املقاالت، املكتبة، املرئيات والصوتيات، شبهات وردود، وغيرها. املوقع: محتوى  

 بقلم: غير موجود

بّين الكاتب من خالل مقارنة بين كتابين: األول: أمالي الصدوق، والثاني: املناقب البن شهر آشوب سرد وقائع 

كبير في النقل مما دعا كاتب املقال لكيل االتهام للشيعة في تحريف واقعة كربالء، كربالء والتي توضح عن اختالف 

 لبع  الكتب القديمة التي تكذب األقوال املنسوبة لبع  الشخصيات في كربالء.
ً
 وتعرض أيضا

mozn.org 

 

 

 مزن، معرض الصور، ومقاالت في عاشوراء، وغيرها. محتوى املوقع: مقاالت، أدبيات، املكتبة الصوتية، مكتبة

 بقلم: الشيخ علي آل موس  

وأما نهضة اإلمام  ،ذكر الكاتب أن الثورات تختلف فيما بينها في بع  املي ات وتشترك في البع  اآلخر

فلها مي ات انفرد بها ولم تشاركها أي ثورة فيها، ومن هذه االمتيازات: املحدودية النسبية للزمان  الحسين

 سعة التأثير اإلنساني، الفرادة والتمّي ، الخلود والبقاء. واملكان واألفراد، عمق القيم وشمولها،

annabaa.org

 

 

 وأفكار، سياسة، اقتصاد، إسالميات، ثقافة، إعالم، ملفات، وغيرها. آراءمحتوى املوقع: 

 

 بقلم: حكمت البخاتي

من أهل الكوفة مختلفي املشارب كانت تحمل  بّين الكاتب أن الكتب والرسائل التي بعثت لإلمام الحسين

 جب اإلمامتطلعات ورغبات مرسليها والتي كانت تابعة ملعتقداتهم، ولم تكن منحصرة بصبغة شيعية لذا لم يُ 

 
ً
، بل بعث مسلما

ً
بكتاب ولم يكن قد اختص بشيعته، بل أرسله إلى عامة املأل في الكوفة من شيعته  عليهم جميعا

طلع على دوافعهم وغاياتهم، وبعد الجمع فيها وخالصة الرأي منها اأن قرأ نصوص رسائلهم و  وغيرهم، وذلك بعد

 غير جائر، لذلك ختم رسالته بتعريف اإلمام والحاكم بقوله
ً
 وحاكما

ً
 عادال

ً
ما فلعمري : عرف أنهم يطلبون إماما

 .سه على ذلك هلل، والسالماإلمام إال الحاكم بالكتاب القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نف
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 بقلم: محمد علي جواد تقي

ذكر الكاتب أن من أهم الخصال التي يحب كل إنسان أن ينعت بها هي خصلة الوفاء والتي تجسدت في كربالء وكان 

هذه الخصلة فيه، فمن املعلوم أن هذه ، وراح الكاتب يبحث عن أسباب تحقق مثلها األعلى أبو الفضل العباس

 ع
ً
 فضال

ً
 وذكر لذلك سببين: نفوذ البصيرة، واألخوة اإليمانية.، ن توفر شخص عليها وبأعلى مراتبهاالخصلة ال تأتي جزافا

 

 بقلم: حيدر الجراح

 املسؤولية وفي استذكارنا املستمر واملتكرر لنهضة الحسينبّين الكاتب أن الحرية الشرط األول في 

واستشهاده، التي اشتملت على مطالب الحرية والكرامة والعدالة، والتي استطاعت بكل فصولها البطولية تكريس 

 ثقافة التحرر والحرية في النفوس منذ لحظة انطالقها وحت  استذكارها املستمر.

ينية هي القدرة على مواجهة الخوف الذي يكبل اإلنسان في املطالبة بحقوقه الحرية في النهضة الحسوذكر أن 

أمام اآلخرين، فهو ال يبالي بالنتائج إذا أحس بحريته وقيمة وجودها في حياته مقابل فقدانها، وهي القدرة على 

 بدين والطغاة.تحرير اإلرادة اإلنسانية من جميع القيود املكبلة لها من حواجز وموانع يفرضها واقع املست

 

 بقلم: مروة األسدي

بّينت الكاتبة الدور الفاعل للمرأة في كربالء الذي هو انعكاس لدورها في املجتمع اإلنساني وعلى كل األصعدة، 

لى مكارم األخالق والوعي اإليماني، وتناولت بع  وتمتاز بخصوصية إضافية وهي تربية وتنشئة الجيل الصاعد ع

 النساء اللواتي كان لهن دور مؤثر في النهضة الحسينية من خالل عرض ملواقفهن العظيمة.

 

 بقلم: رقية تاج

هي التي أسهمت  بنهضته املباركة والسيدة زينب بّينت الكاتبة أن حركة اإلصالح بدأها اإلمام الحسين

 بشكل رئيس ي في ديمومتها بوقوفها في وجه الطغاة في الكوفة والشام.

 

 بقلم: عدي الحاج

 على الجانب اإلنساني فيها 
ً
باالستناد إلى أقوال تناول الكاتب عدة محاور ترتبط برسالة عاشوراء العامة مركزا

 لشخصيات غير منتمية للدين اإلسالمي أمثال أنطوان بارا، وأخرى من العامة.

 

 بقلم: مروة حسن الجبوري

 .سيناملقال حول سيرة الشاعر املعروف كاظم منظور الكربالئي وكيف مارس خدمة اإلمام الح

 

 بقلم: وجدي آل مبارك

 بّين الكاتب أن الرواية املذكورة في كاتب نور العين ومنتخب الطريحي والتي نقلها املجلس ي عن نطح زينب
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ممدوح ومن أولى بذلك من  ملقّدم املحمل حت  وإن كانت ضعيفة أو مرسلة ولكن الجزع على اإلمام الحسين

من الصبر وعدم إظهار ما ال يناسب شأن عيال  وأما ما ورد من وصية اإلمام لزينب ،أخته وشريكته في النهضة

 .فيمكن حمله على وجه صحيح الحسين

 ومواساة ملصاب اإلمام الحسينؤ ومنهم أنبياء أولى العزم سالت دما وذكر أن األنبياء
ً
قبل  هم تأسيا

 .والدته واستشهاده بما نقلته الروايات املثبتة عن أئمة أهل البيت

erfan.ir

 

 

 : املكتبة الصوتية، املكتبة املصورة، املؤلفات، املقاالت، وغيرها.املوقعمحتوى 

 

 أنصاريانبقلم: حسين 

يصل إلى العاصمة  ن الكاتب الروايات التي وصفت املناحات في الشام وملا يكد الركب الحزين ألهل البيتبيّ 

األموية إال وعمت النياحات أوساطها عليه، كما كانت قد عمت األوساط الكوفية وسائر املدن والنوا ي 

 .والقصبات التي مر بها هذا الركب املفجع من خالل عرض املصدر وما جاء فيه

 

 بقلم: حسين أنصاريان

ب توافق كتب الحديث والرواية سواء كانت من مؤلفات الشيعة أو من مصنفات السنة على قضية بّين الكات

 وعرض مجموعة من املرويات في ذلك من كتب الفريقين. على الحسينبكاء النبي األعظم

 

 محمدي  سيد مرتض البقلم: 

وبالخصوص  سيرة ونشأت ومواقف حبيب األسدي في حب أهل البيتذكر الكاتب نبذة مختصرة عن 

 .اإلمام الحسين

 

 الثقافية بقلم: شبكة اإلمامين الحسنين

وبين الحقوق التي جاءت في اإلعالن العاملي  املقال مقعود للمقارنة بين حقوق اإلنسان عند اإلمام الحسين

 لحقوق اإلنسان ضمن عدة املحاور منها:

حرية  واإلعالن، الحرية واإلخوة واملساواة، التميي  العنصري، الحرية وتأثير انتهاكها بين اإلمام الحسين

 الرأي واالعتقاد.

 

 الثقافية شبكة اإلمامين الحسنينبقلم: 

 باملعن  الصحياح وأورد لذلك شواهد في زمن إمامة أمير  وانو أكثرهم لم يك الكوفة ذكر الكاتب أن أهل 
ً
شيعة

 .املؤمنين
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qabbas.com 

 

 ألبوم الصور، وغيرها. محتوى املوقع: مؤلفات، مقاالت، ندوات، مجالس صوتية وفيديو،

كان من األسئلة  جرتها الصحفية تغريد اإلخوان مع الشيخ عبد الجليل البن سعد لصحيفة جهينةأحوارية: 

املوجهة للشيخ، هل تقوم املنابر الحسينية بدورها في رفع مستوى الوعي في املجتمع بأهداف نهضة اإلمام 

  لحسينا

يتجه املنبر الحسيني إلى دور الفلترة بسحب األفكار غير املوائمة مع قواعد الفكر الديني والعلمي وضخ األفكار 

 للبس أن مهمة التنقية للذهنية العامة في عالم املنبر والخطابة يمثل 
ً
الواعية.. ومما يجب أن يضاف هنا ودفعا

تمتاز عن األخرى بكونها تقدم اإلثارة وتضع طواحين العقول باتجاه الريح ن الهداية أنشاط الهداية ال الوصاية.. و 

 الكافي لتحريكها، وال يمكن للكلمة أن تمارس الجبر والجر لآلخر أكثر مما هي الجاذبية الذاتية لدالالتها ومعانيها.

 مع اآلخر كيف يساهم املنبر الحسيني في التخفيف من حدة االحتقان الطائفي وتعزيز قيم التواصل 

لم تتمكن أي خاصية شيعية من دحر الطائفية كما تمكنت الخاصية الحسينية وإن واجهت العداء من قبل 

 
ً
بع  املكونات املتطرفة في السابق والالحق، لكن من املهم أن نعرف بأن الطوائف األخرى لم تبد استعدادا

غمة األموية التي أعدت واستعدت ملواجهة للبراءة من خصم تاريخي للتشيع كما بدت البراءة من يزيد والط

 ،، بل لم تشترك املكتبة اإلسالمية من الجانب اآلخر مع الشيعة كما اشتركت في موضوع الحسينالحسين

واأل جب أننا نجد ويكفينا أن الكثير من املقاتل التي نقلت مجريات عاشوراء ال تحمل الهوية الشيعية في ذاتها، 

لألمويين ال نظير لها في كثير من املقاتل الشيعية كما نالح  ذلك في الجزء الخاص بأحداث  لديهم تفاصيل وإدانات

 فإن في األدب الحسيني قصائد من عيون البالغة هي لشعراء مسلمين من غير الشيعة 
ً
كربالء لدى ابن كثير، وأيضا

 ما بين ذلك.كالشاعر محمد إقبال الباكستاني وغيره في القديم القديم والحديث الحديث و 

m-sanad.com

 

 

 : مقاالت، شبهات وردود، مؤلفات، مكتبة صوتية، مكتبة اليوتيوب، معرض الصور، وغيرها.املوقعمحتوى 

 

 بقلم: الشيخ محمد السند

استعرض الكاتب بع  الحاالت التي يرزح فيها البشر في العصر الراهن وهي اإلنفاق على التسليح، حيث 

أظهرت دراسات وتقارير ملعاهد دولية وبيانات األمم املتحدة، أن العالم ينفق على السالح ما يزيد عن مئة ضعف 

يني واإلنفاق على التسليح، ليخرج بنتيجة مجموع ما يصرفه على املساعدات اإلنسانية، وقارن بين اإلنفاق الحس

 وهي امتياز اإلنفاق الحسيني الذي يصب في خدمة اإلنسانية.

 

 بقلم: الشيخ محمد السند

مقارنة بين النظام في الدول الكبرى والنظم التي تشهده مسيرة األربعين وبّين نجاح النظام  استعرض الكاتب



 
 

 
 

34 

واإلدارة فيها والتي تمثل الحضارة والتمدن، وذكر أن هناك مراقبة حثيثة ودقيقة للكشف عن سر نجاح املسيرة 

 وبالشكل األمثل تقوم به مؤسسات خاصة.

 

 لم: الشيخ محمد السندبق

من كونها ال تنسجم مع مسلمات  البكاء على مصيبة اإلمام الحسين على شبهاملقال معقود لإلجابة على 

 العقل، باالستفادة من روايات تؤكد نظير هذا املضمون وهو غفران.

tabrizi.org

 

 

 املؤلفات، املكتبة، املكتبة الصوتية، األسئلة واألجوبة العقائدية، معرض األفالم، البيانات الصادرة، وغيرها.محتوى املوقع: 

 

 بقلم: مدير املوقع

من الوالدة وحت  الشهادة، وذكر املصادر  رقية بنت الحسين السيدةبّين املقال نبذة مختصرة عن حياة 

 اسمها رقية، وذكر املصادر التي تثبت وجود قبر لها في دمشق. التي تثبت وجود بنت للحسين

 

 بقلم: مدير املوقع

موجزة  ةملح: عرض األول  بالتفصيل وضمن محاور ثالثة: الحسين بنتذكر املقال حياة السيدة سکینة 

: النظر في مسألة لقائها بالشعراء ومنادمتها لهم، الثالث،: زواجهاالثانيعن سيرتها املباركة، وحياتها الطاهرة، 

 ومدى صحة ما قیل.

 

 بقلم: مدير املوقع

 االستضناس بلقاء هللا. وقت الصالة، املحافظة على والصفات ككثرة العبادة والدعاء، الخصائصن الكاتب بع  بيّ 

 

 بقلم: غير موجود 

استفاد منها الكاتب  على اإلمام الحسين من الروايات في بكاء أهل البيت مجموعةاملقال عبارة عن نقل 

 مشروعية البكاء على الشهيد املظلوم بناًء على قاعدة فعل املعصوم حجة.

imamhussain.org

 

 

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

 

 بقلم: نور امليا ي

هم بنو أمية ومن كتب ومصادر  بينت الكاتبة من خالل عرض األدلة أن من اشترك في قتل اإلمام الحسين

 العامة، وذكرت أن األشخاص البارزين في جيش الشام كانوا من رجال محدثي العامة.
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 بقلم: السيد زكي املوسوي 

 من األئمة بّين الكاتب أن قضية اإلمام الحسين
ّ

وذلك من  واملأساة التي حلت عليه ال يمكن أن تفهم إال

 .خالل مطالعة أقوالهم في وصف التأسف على الحسين

 

 بقلم: السيد زكي املوسوي 

 من األبعاد اإللهية في قضية اإلمام الحسينبّين 
ً
من حضور األصحاب الخلص الذين فاقوا  الكاتب بعضا

 من رشدها املضاع أ، وكقضية إنسانية عادلة، كل األصحاب بصريح قول اإلمام الحسين
ً
عادة لألمة جانبا

تباعه، ولدفنوه في أول أمعاوية و  وتفكيرها املسلوب، إذ لواله ملا قام لإلسالم عمود وال اخضّر له عود، وألماته

 عهده في لحده، وغير ذلك من القضايا.

 

 بقلم: غير موجود

فيما يذكر على األلسن، ولعل  مع الحسين ن الكاتب أنه ال يصح حصر السبب في خروج السيدة زينببيّ 

لم يكن وليد اللحظة التي انطلقت بها  خيها الحسينأمع  هنالك حقائق مغيبة تكمن في أن خروج السيدة زينب

 ن اإلعداد لتلك املصاحبة كان مخططإالقافلة، بل 
ً
 لها في وقت سابق يتضح ذلك في اشتراط اإلمام أمير املؤمنين ا

 بن جعفر عندما تقّد 
ّ

لنلمس من ذلك املوقف، بل  م لخطبتها بالسماح لها بالخروج مع الحسينعلى عبد اّلل

 للسيدة زينب
ً
 مسبقا

ً
 وتهيأة

ً
 .ألداء مهام وأدوار مهمة في كربالء وما بعدها نتيقن بأن هنالك إعدادا

 

 بقلم: السيد زكي املوسوي 

، منها: الحسد، ومنها: الحقد ذكر الكاتب مجموعة من األسباب التي دعت بني أمية لقتل اإلمام الحسين

الفساد األخال ي الذي أقحمه ، ومنها: وحقيقته الوجودية والثأر، ومنها: تجاهل املسلمين واقع اإلمام الحسين

 األمويون في أوساط املسلمين.

 

 بقلم: مهند آل حسين السهالني

، ذكر الكاتب عدة أمور يمكن أن تتلخص من الثورة الخالدة كاإلصالح الذي هو روح نهضة اإلمام الحسين

بنهضته العظيمة وتضحياته الجسيمة أن يحيي  وإحياء الرسالة اإلسالمية األصيلة حيث أراد اإلمام الحسين

على الطغاة والجبابرة والظاملين ورف  الذلة والخنوع للباطل وإيثار  ، وإحياء روح الجهاددين جده رسول هللا

 .نسانية والحرية والكرامةاإل

 

 بقلم: غير موجود

 على شبهة 
ً
وهذا مما ال  وجهها على الحسين تلطم أنه قد ورد أن السيدة زينب مضمونهاذكر الكاتب ردا

بما أفاده الشيخ صاحب الجواهر والسيد  ينبغي لها، واستدل على جواز ذلك بعد التسليم بصدوره منها

 .يالخوئ
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globe.aqr.ir 

 

 

 أخبار ومشاريع العتبة، إصدارات العتبة، املكتبة الصوتية، ألبوم الصور، وغيرها. محتوى املوقع:





 العاملي لعلي األصغررئيس املجمع  حوارية، مع منافي بور 

راسم، وعن املدن التي أقيمت فيها املراسم، وعن تاريخ أول مرة أقيمت هذه املدار الحوار حول كيفية إقامة 

ما هو الهدف من إحداث املراسم داخل وخارج إيران، وکیف کان استقبال الساحة الدولیة لهذه املراسم  و 

 التداعيات العاملية إلقامة مثل هذه املراسم   وما هي املجمع العاملي لعلي األصغر

 وقد أجاب عن هذه األسئلة وغيرها بالتفصيل.

elqalamcenter.com 

 

 

 سالميات، عالمات الساعة، وغيرها.إوماسونية،  ةبحاث الخوارج، صهيونيأن، آاملوقع: القر  محتوى 

 

 بقلم: املستشرق إدوارد مونتاغيوا

مقال نشر في الصحف البريطانية في أعقاب الحرب العاملية الثانية تناول مقاطع من شخصية السيدة 

 على التفاوت الكبير بينها وبين مريم العذراءإبان فترة أسرها بعد واقعة الطف العظيمة السيدة زينب
ً
 ، منبها

سيدة  نطلق لكيال تقتفي أثرها أّي اومنه  في املواقف الجبارة ضد الحكومة الطاغية حيث أشاد بمواقف زينب

 على عروش الغربيين 
ً
من خالل طمس الشخصية الثورية اإليمانية للمرأة املسلمة -على حد تعبيره -مسلمة خوفا

 بوسائل التحلل الغربي وبجميع صوره.

 

 بقلم: إبراهيم دهش حياوي 

بعد استشهاِده وتالوته لبع  اآليات  دعوى صحة تكلم رأس اإلمام الحسينلى عاملقال مقعود لإلجابة 

إن  :القرآنية وغيرها وسماع ذلك من بع  الناس وعن سطوع النور منه إلى عنان السماء حيث إن البع  يقول 

 صول العلمية، فكيف يمكن لرأس مقطوع أن يتكلم هذه أمور غير صحيحة ألنها تنافي القواعد واأل 

 

 بقلم: حسين الطيب

نقل من مدينة عسقالن الفلسطينية إلى مصر أيام  املقال معقود لالستدالل بأن رأس اإلمام الحسين

 الهجمة الصليبية مقابل فدية من قبل الحاكم الفاطمي، وقد ساق الكاتب أدلة تاريخية لذلك.
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islam4u.com

 

 

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

 

 بقلم: السيد جعفر مرتض   العاملي

 تتعلق بالقضاء واإلجابة عليها. شبهة حول قضية اإلمام الحسيناملقال عبارة عن عرض 

 

 بقلم: الشيخ حسن الصفار

كانت  ذكر الكاتب أن كل ثورة تخلد بقيمها اإلنسانية وبااللت ام الدائم بهذه القيم وثورة اإلمام الحسين

أن الغاية ال تبرر ثورة قيمية مبدئية في املقام األول فقد اشتملت على مقومات النهضة املباركة امللت مة والتي منها: 

 الوسيلة، الحماس واالنفعال املنضبط، االنضباط األخال ي، رعاية الحرمات والحقوق.

 

 بقلم: الشيخ فوزي آل سيف

أنهن لن يتعرضن للضرب أو األسر، فهذا املقدار هو مقوم  ذكر الكاتب أنه ليس املراد من الحماية والحف 

ما كانت العرب تفعله بالسبي فلم يحصل أما األسر وإال لم يكونوا قد أخذوهن ألجل أن يتفرجن ويتن هن، و 

 .الحسينبضمانة قول اإلمام 

 

 بقلم: السيد جعفر مرتض   العاملي

للناس: قوموا م ي على يزيد  ، كيف يصح أن يقول اإلمام الحسيناملقال معقود لإلجابة على شبهة فحواها

 فال صحة للروايات التي تتحدث عن أنه
ً
 قد أخبر الناس باستشهاده. لكي يقتلنا في كربالء  إذا

 

 بقلم: الشيخ فوزي آل سيف

 ذكر الكاتب أن الناظر إلى مجمل حركة اإلمام الحسين 
ّ

إنك اللهم  ما عبر عنه: ، يقطع بأنه لم تكن تلك إال

 لش يء من فضول الحطام ولكن لنرد املعالم من دينكتعلم أنه لم 
ً
 في سلطان وال التماسا

ً
 ،يكن ما كان منا تنازعا

  وأنه لم يكن، وتقام املعطلة من حدودك فيأمن املظلومون في بالدك
ّ

 آثر العز والشهادة على الذل إال
ً
 ثائرا

 فإني الفليرغب والحياة الذميمة فقال: 
ً
 سعادة والحياة مع الظاملين إال املؤمن في لقاء هللا محقا

ّ
 أرى املوت إال

 
ً
 وأقسم أنه ال يعطي بيده إعطاء الذليل وال يفر فرار العبيد. ،برما

 

 بقلم: الشيخ جعفر السبحاني

وأّن الرسول  اإلمام الحسينعلى أورد الكاتب روايتين في هذا املضمون كنموذج على استحباب البكاء  

 على اإلمام الحسين األعظم
ً
 .وتبعه على ذلك األئمة املعصومون  هو أّول من عقد مجلس عزاء في داره حزنا
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c-karbala.com 

 

 

 خبار، نشاطات املركز، األقسام، معرض الصور، وغيرها.محتوى املوقع: األ 

  بقلم: إدارة املوقع اإللكتروني

مويين وتحطيم اإلطار الديني املزيف،  
ُ
بّين املقال بع  الثمار الحاصلة من النهضة الحسينية ومنها: فضح اال

ّمة وروح الجهاد فيها.
ُ
مويين، إحياء إرادة اال

ُ
 إحياء الرسالة اإلسالمية، الشعور بالخطيئة وشيوع النقمة على اال

maarefhekmiya.org 

 

 

 محتوى املوقع: أبحاث ودراسات، مختارات، حوارات، أنشطة، إصدارات، وغيرها.

 بقلم: شفيق جرادي

 في ذلك على وصية اإلمام الحسين
ً
 في العرفان الحسيني معتمدا

ً
ألخيه محمد بن الحنفية  بّين الكاتب درسا

 
ً
  َمن كان باذال

ً
نا

ّ
  فينا مهجته، موط

ً
ي راحٌل مصبحا

ّ
ِ نفسه فليرحْل معنا فإن

َّ
 تعالى على لقاِء اّلل

َّ
 .إن شاء اّلل

 
ً
  فحدد الكاتب أصلين من أصول العرفان الحسيني، وهما: باذال

ً
 على لقاء هللا نفسه. فينا مهجته، موطنا

 ذلك  ثم أضاء على
ً
 من بع  األحاديث.معالم العرفان الحسيني مستخلصا

m-alshirazi.com

 

 

 محتوى املوقع: الدروس، املحاضرات، األخبار، املؤلفات، مقاالت وبحوث، وغيرها.

 بقلم: السيد نبأ الحمامي

وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور عليه حياة  اإلصالح في قول اإلمام الحسيناملقال معقود لبيان املراد من 

وأما ماعدا ذلك فهي مظاهر  ،اإلنسان، وجوهر أهدافه كلها ليس ذلك كله، بل الجوهر هو الصالح واإلصالح

من جملة ما  -فستكون لها عندئٍذ كل القيمة. واإلصالح يهدف  وقشور، إن تسلحت بهذا الجوهر واستبطنته

إلى إعادة ثقة األمة بنفسها، وجعل دواعي التغيير فيها من خالل صالح النفس ومجاهدتها في ميادين  -يهدف إليه 

 الحرب املستعرة بين نوازع الخير ودواعي الشر.

صالح املجتمع من صالح الفرد، وشهر محرم فرصة لإلصالح، واإلصالح بمالحظة أن  فتمحور املقال في

ودواعي النهضة الحسينية اإلصالحية، ومقومات اإلصالح الحسيني في مقام االبتداء، ومقومات اإلصالح  مقوماته،

الحسيني في مقام الديمومة واالستمرار، ودور الشعائر في اإلصالح، والشعائر من علل الصالح واإلصالح، اإلصالح 

 بمالحظة القائمين به، اآلفات املترتبة على األمة بترك اإلصالح.
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sibtayn.com 

 

 

 الشيعة، األدعية والزيارات، العقائد، األخالق، وغيرها. ،محتوى املوقع: القرآن الكريم، أهل البيت

 بقلم: الشيخ محمد مهدي اآلصفي

على زيارة عاشوراء مضمونها خلو األصل الذي نقل الزيارة من اللعن في  ةمتوج ةاملقال معقود للرد على شب

 وقد تضمن منهجين: ،آخر الزيارة من لعن أربعة بالرمز والخامس بالتصريح

 املنهج األول: إثبات اعتبار رواة الزيارة، وهو ما ُيسم  بامبن  الوثاقة.

القرائن املوجودة في أسنادها، بغ  النظر عن اعتبار املنهج الثاني: إثبات اعتبار الزيارة نفسها، عن طريق 

 الرواة وعدم اعتبارهم، وهو ما يسّم  بامبن  الوثوق بالصدور.

burathanews.com

 

 

 محتوى املوقع: األخبار، األخبار الدولية، املقاالت، وغيرها.

 

 بقلم: علي عبد سلمان

عرض الكاتب وضع اإلسالم واملسلمين قبل النهضة الحسينية من تيه فكري، وضالل عقدي، وفراغ فقهي، 

 صار االنحراف هو األصل، واملؤمن غريب في الوسط اإلسالمي.

 ين:فبرز اإلصالح الحسيني الذي كانت تس ى إليه كربالء على مستوي

املستوى األول: اإلصالح الداخلي في البيت الشي ي الذي يحمل املبادئ الصحيحة، والعقائد الحّقة القويمة؛ 

 أن لتقديمها إلى املسلمين بشكلها الصحيح، فنرى الشيعة استطاعوا من خالل االستهداء بنور اإلمام الحسين

لة برف  الظلم والخنوع، وفي الوقت 
ّ
موا للعالم اإلسالمي الوجه الحقيقي لإلسالم وتعاليمه السمحاء املتمث يقّدِ

ّم شمل املسلمين وصيانة وحدتهم.
َ
 نفسه العمل على ل

املستوى الثاني: اإلصالح العاّم، والحفاظ على املظاهر اإلسالمية في املجتمع اإلسالمي بصورة عاّمة، فإّن 

هضة الحسينّية قد حافظت على تلك الظواهر ومنعتها من االندراس، وهذا يعني أّن عطاء هذه النهضة املباركة الن

لم يقتصر على دائرة الخواّص من الشيعة املوالين، بل إّن عطاءها أثرى البيت اإلسالمي ككّل، ومنع املخطط 

 الشيطاني الذي كان يس ى ملحو الدين.

 على املظاهر والشعارات.ن الفوائد املترتبة وبيّ 

 

 بقلم: علي عبد سلمان

ومواقفه البطولية في الطف ومحاورته مع عمه اإلمام  بّين الكاتب نبذة من سيرة القاسم بن الحسن

 .الحسين
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 بقلم: قاسم العجرش 

من أن الشيعة هم الذين  استنكر الكاتب ما قيل ويقال وفي كل عصر ومصر ممن يعادي شيعة أهل البيت

دأب عليه القتلة واملجرمون، ليلصقوا ما فعلوه بغيرهم، وعبر عنه بأنه ديدن الطغاة و  قتلوا اإلمام الحسين

 لم يك وأشار إلى قضية مهمة في معركة الطف وهي أن من داس صدر الحسين
ً
ن وال واحد منهم عرا ي ال نسبا

، وال انتماًء وال والًء.
ً
 وال حسبا

 

 بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري 

ذكر الكاتب أنها نهضة أرست الشخصية الحقيقة للمسلم الذي ال يفكر بنفسه، بل بقيم رسالة السماء 

 الظاملين طمسها وتغييرها عن طريق الفتك والقتل.وتطبيقها، رغم محاولة 

 فيما يريده، ولم يستخدم اللف  ووضع اإلمام الحسين
ً
أسس نهضته، منذ أول انطالق حركته، وكان واضحا

 .أبعد من أن يفكر بمصلحة شخصية أو مكسب معين والدوران واستغفال الناس والتمويه عليهم، فهو

 

 بقلم: مرتض   آل مكي

الصطحاب أهل بيته ومنها: هو االلت ام بالحجة الشرعية  ن الكاتب األسباب التي دعت اإلمام الحسينبيّ 

 .والتقيد بأوامرها، وهي من أهم مضامين الثورة الحسينية

 

 بقلم: د.عبد اإلله العرداوي 

 .وقد قسمها إلى مرحلتين: ما قبل الطف وما بعد الطف ذكر الكاتب نبذة عن سيرة أبي الفضل العباس

alwahabiyah.com 

 

 

 املوسوعة، املقاالت، املكتبة، األسئلة واألجوبة، األخبار، وغيرها. محتوى املوقع:

 عنوان: ابن تیمیه واقعه عاشورا را چگونه ارزیاب  میکند  تحت -7

 غير موجودبقلم: 

قام بتحريفات كثيرة في قضية عاشوراء حيث أنكر دور  املقال يبّين أن ابن تيمية بسبب عدائه ألهل بيت النبي

 من بني هاشم، وهذا األمر واضح ملن يطالع 
ً
بني أمية في فاجعة كربالء بشكل كامل، وذكر أن بني أمية لم يقتلوا أحدا

وتأتي هذه التحريفات إلى جانب اتفاق املؤرخين وأهل السنة على أن حكومة يزيد هي املصداق األكمل  ،كتبه

وأورد الباحث بع  النصوص التي أدان فيها املؤرخون يزيد بن  ،ستبداد والظلم وابت از حقوق أهل بيت النبيلال 

، 3الذهب، ج مروج، ويتفتازانالسعد الدین  222، ص3شرح املقاصد، جمعاوية بسبب ظلمه وجوره مثل 

 للذهبي. 1۳، ص ۵تاريخ اإلسالم، ج للمسعودي، و 21ص
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 یا خا  کربال شفادهنده همه دردها است عنوان: آ تحت -2

 بقلم: غير موجود

 وهو: هل تربة كربالء شفاء لكل داء  وذكر في مقام اإلجابة أن من جملة املسائل التي يهتم 
ً
طرح الباحث سؤاال

واالستشفاء بها، وتعتقد الشيعة أن هللا تعالى قد جعل الشفاء في  بها املسلمون هي التبرك بتربة اإلمام الحسين

 الوهابية إنكارهم ذلك بما مضمونه: علىترض الكاتب اعو ، ي بع  األعشابكما جعل الشفاء ف تربة الحسين

 
ا
هللا : إن الشيعة تعتقد بأن هللا جعل الشفاء في تربته وأن هذه التربة تشفي اإلنسان من األمراض بإذن أول

 تدل على هذا املعن .  تعالى، والروايات الواردة عن أهل البيت

 
ا
اء: إن هذه املسألة ليست مخالفة للعقل وال للنقل، فإن هللا تعالى جعل القرآن الكريم ثانیا

َ
ا ِشف

َ
ِ
ّ
 ِفي مل

ُدوِر  ُرُج وقد جعل الشفاء في العسل ، 51:یونسالصُّ
ْ
وِنَها ِمن َيخ

ُ
َراٌب  ُبط

َ
  ش

ٌ
َتِلف

ْ
خ هُ  مُّ

ُ
َوان

ْ
ل
َ
اء ِفيِه  أ

َ
اِس  ِشف  .20:نحل ِللنَّ

 عنوان: آیا شیعه با برتر دانستن زمين کربال به مکه وکعبه ب  اعتنا   م  کنند  تحت -3

 بقلم: غير موجود

على مكة والحج املستحب وعدم استلزامه  تفضيل كربالء وزيارة اإلمام الحسينتعرض الباحث إلى مسألة 

وأن ثوابها يعدل  للحط من مكانة مكة املكرمة، فإن بع  الروايات الدالة على الترغيب في زيارة اإلمام الحسين

دة في سبيل هللا حد، ال تقلل من ثواب الحج والعمرة والشهاأألف حجة وألف عمرة وألف شهيد من شهداء بدر و 

 وذلك لوضوح عظمة ثواب الحج والعمرة والشهادة في سبيل هللا عند جميع املسلمين. 

هو ألجل تشجيع وترغيب الناس لهذه الزيارة التي هي ليست  والسبب في مضاعفة ثواب زيارة اإلمام الحسين

 واجبة وإنما هي مستحبة.

اردة في فضل الكعبة في كتب الشيعة، وهذا يدل على عدم الروايات الو  باإلضافة إلى أن املستشكل لم يذكر

 املوضوعية وأن القصد هو النيل من عقائد الشيعة.

 عزاداري كرده اند  براي امام حسين تحت عنوان: آيا پيامبر -2



 بقلم: غير موجود

وبكى، وقد وردت روايات في ذلك من  أقام العزاء على أبي عبد هللا الحسين ذكر الباحث أن النبي األكرم

 باآلية الكريمة الفريقين وأن هذا يدل على مشروعية العزاء على اإلمام الحسين
ً
ْد ، بل استحبابه عمال

َ
ق

َ
اَن  ل

َ
 ك

ْم 
ُ
ك

َ
ِ  َرُسوِل  ِفي ل

َّ
  اّلل

ٌ
ْسَوة

ُ
  أ

ٌ
 .27األحزاب: َحَسَنة

 بدعت است  عزاداري براي امام حسينتحت عنوان: آيا  -5



 بقلم: غير موجود

ذكر الكاتب أن البكاء والعزاء أمر فطري وهو موجود عند جميع الشعوب، وهو يحصل نتيجة التأثير والتأثر 

 ، وهو ليس بالبدعة.النفس ي لإلنسان، كما أن البكاء كان في سيرة األنبياء واألولياء والصحابة
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وأورد الباحث األدلة والشواهد والنصوص القرآنية والروائية التي تدل على هذه السيرة، كما تعرض إلى بع  

 .الشواهد التي تدل على أن بع  علماء أهل السنة كانوا يقيمون العزاء على أبي عبد هللا الحسين

 تحت عنوان: عزادار  بدعت یا سنت  -2

 بقلم: غير موجود

 على مباحث: واشتمل العزاءاملقال يتناول 

 البدعة في اللغة واالصطالح. معاني: تناول فيه األول  املبحث

وذكر نماذج لذلك كبكاء يعقوب على ولده يوسف وبكاء يوسف  : حول البكاء في سيرة األنبياءالثاني املبحث

 على فراق أبيه
ً
 .أيضا

عند شهادة عمه  في السيرة النبوية، وذكر عدة نماذج كبكاء النبي األكرم البكاء: تناول فيه الثالث املبحث

الحمزة بن عبد املطلب، وبكائه عند شهادة جعفر بن أبي طالب، وبكائه عند شهادة زيد بن حارثة، وبكائه على 

مه آمنة بنت وهب، وبكائه على فاطمة ، وبكائه على أبي طالب، وبكائه على أاملطلبولده إبراهيم، وبكائه على عبد 

 بنت أسد، وبكائه على عثمان بن مضعون، وبكائه على سعد بن ربيع.

 ، وذكر املواطن التي بكى فيها رسول هللاعلى اإلمام الحسين : حول عزاء النبي األكرمالرابع املبحث

عليه في السنة األولى من عمره وفي  ، بكاؤه: بكاؤه يوم ولد اإلمام الحسينكالتالي، وهي على ولده الحسين

 .في حديث أم سلمة، وفي حديث عائشة السنة الثانية من عمره، وبكاؤه على ولده الحسين

 .وإقامتهم العزاء على سيد الشهداء : بكاء املعصومينالخامس املبحث

في العزاء فيما بينهم، وذكر جملة من النماذج كعزاء الناس على وفاة رسول  الصحابة: سيرة السادس املبحث

على محمد بن أبي  مقرن، وبكاء ابن مسعود ملوت عمر، وبكاء أمير املؤمنين بن، وعزاء عمر على نعمان هللا

 .بشهادة اإلمام الحسين سماعهنبكر، وبكاء نساء املدينة عند 

 عند أهل السنة، وذكر جملة من النماذج.: إقامة العزاء السابع املبحث

 هجر  آغاز شد 27تحت عنوان: عاشورا، مدتها قبل از سال  -1

 حیدرزاده الهامبقلم: 

، حيث تحدث الباحث حول اإلرهاصات واملنعطفات التي حصلت خالل نصف قرن بعد رحيل النبي األكرم

اإلسالمي إلى الجاهلية، وأول هذه املنعطفات حادثة السقيفة، ثم بدأت مرحلة الخلفاء الثالثة رجع املجتمع 

 إلى هوة االنحراف وتسارع االنحدار في زمن عثمان وبلغ ذروته في زمن معاوية تنحدر املجاف
ً
مع اإلسالمي تدريجيا

 وولده املعتوه.

هو  راف، ولم يكن هدف اإلمام الحسينهو القضاء على هذا االنح فكان الهدف األساس ي لإلمام

 بأن هذا األمر ال يمكن الحصول عليه خاصة في تلك الظروف.
ً
الحصول على السلطة، فإنه كان يعلم جيدا
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emamat.ir

 

 

 أخبار، تقارير، مناسبات، مقاالت، أسئلة وأجوبة، وغيرها.محتوى املوقع: 

 عدم جواز تماشا  عزاداران برهنه در ایام محرم تحت عنوان: جواز یا -7

 بقلم: غير موجود

 املقال عبارة عن سؤال حول جواز النظر للمعزين الذين ال يرتدون ما يغطي صدورهم أو عدمه.

والتي تحث الشيعة على أن يكونوا قدوة  وذكر في مقام اإلجابة أن الروايات الواردة عن اإلمام الصادق

للناس وترك كل ما يس يء إلى املذهب أنه ينبغي أن تكون التجمعات في املناسبات الدينية وال سيما في العزاء على 

خالية من كل ما يس يء إلى املذهب، وبناًء على هذا فال إشكال في املشاركة في عزاء اإلمام  اإلمام الحسين

يترتب عليه معصية، بل قد وردت روايات تحث على املشاركة في العزاء، ولكن بشرط مراعاة إذا لم  الحسين

 العفاف والحجاب واجتناب االختالط املحرم.

 تحت عنوان: بدعت در عزادار   -2

 بقلم: غير موجود

األعالم باسم أبي الفضل املقال عبارة عن تساؤل عن بع  ظواهر العزاء والظاهرة هي هناك من يرفع 

أيام العزاء، فهل يوصف هذا األمر بالبدعة  وهل يعد من البدعة إلصاق النقود الورقية على تلك  العباس

 األعالم في حين يمكنهم إنفاقها للمسجد 

وفي مقام اإلجابة قام الباحث بدراسة مفهوم البدعة واملراد منها في اللغة واالصطالح وأوضح الباحث معن  

بشكل عام مما نصت عليه الروايات الواردة عن أهل  حكم البدعة، وذكر أن العزاء على اإلمام الحسينو 

، وأما كيفية هذا العزاء فهو يرجع إلى عادات وتقاليد كل مجتمع، ولذا يقام بأنحاء وكيفيات مختلفة، البيت

سيئة إلى املذهب ولم يرد فيها نهي من وم وهذه األنحاء املختلفة ما لم تكن خارجة عن أهداف اإلمام الحسين

 فال تعد بدعة في الدين، بل ليس لدينا دليل على عدم جوازها.املعصومين

ال إشكال فيه، أما بالنسبة إلى إلصاق النقود  من باب إظهار املودة ألهل البيت فرفع األعالم ألبي الفضل

 لمساجد.لا الورقية باألعالم فهذا عمل ال فائدة فيه واألنسب إنفاقه

 تحت عنوان: شاخصه ها  عرفان  در سلو  حسین  از منظر آیت هللا م ارم شيراز   -3

 بقلم: غير موجود 

يحمل جميع  تعرض الباحث إلى الصفات العرفانية التي يمكن استفادتها من عاشوراء، فإن اإلمام الحسين

منها: املعرفة اإللهية وعظمة السلوك الحسيني، و الصفات والخصال الحميدة ومن جملتها الصفات العرفانية، 

فإن املعرفة اإللهية العرفانية التي نالحظها في فقرات دعاء عرفة تجلت وتجسدت بصورة عملية يوم عاشوراء 

ومنها: الخشية من هللا تعالى املتفرعة عن املعرفة ، الىوهذه التضحية واإليثار بالنفس نابعة من محبة هللا تع



 
 

 
 

44 

ة ينملا أرسل إليه كتاب فيه األمان له يطلب منه ترك الكوفة والرجوع إلى املد اإللهية ولذا فإن اإلمام الحسين

 مخافة خير األمان أمان هللا ولن يؤمن هللا يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا، فنسأل هللاقال في جواب الكتاب: 

ومنها: من لة الرضا والتسليم بقدر هللا وقضائه وهذه الصفة هي الصفة ، في الدنيا توجب لنا أمانة يوم القيامة

  البارزة عند اإلمام الحسين
ّ
 ميوم عاشوراء، فكان مسل

ً
أرجو أن : لقضاء هللا تعالى وقدره حيث جاء عنه ا

 ما أراد هللا بنا، قتلنا أم ظفرنا
َ
 .يكون خيرا

 : عدم جواز به کاربردن برخی الفاظ در عزادار  عنوانتحت  -2

 بقلم: غير موجود

  سؤال: هل يصح قول أنا كلب رقية أو كلب الحسين

ال تصب  أنا كلب رقية أو أنا كلب الحسينبالقول  الجواب: إن التعبير عن محبة اإلنسان ألهل البيت

 في أهداف إقامة مراسيم العزاء الحسيني وهي تدخل ضمن اإلفراط في هذا املجال وذلك:

 
ا
 : إنها موجبة لوهن املذهب، وتمهد األرضية املناسبة الستغالل العدو هذه الفرصة للطعن على املذهب.أول

 
ا
نين العزة والحرمة إلى حد أن : إنها تتنافى مع مكانة ومن لة اإلنسان املوحد ألن اإلسالم وهب املؤمثانيا

.األئمة
ً
 لغيره، وقد جعله هللا حرا

ً
 ال يرضون بأن يكون املؤمن عبدا

teeh.ir 

 

 

 القرآن الكريم، التاريخ، السياسة، الفلسفة، املكتبة، وغيرها.محتوى املوقع: 

  راه استچقدر عنوان: از باور تا اجرا  کربال  امام حسين تحت -7



 بقلم: غير موجود

وثورته من مرحلة التخطيط والتدبير والتعبئة  ذكر الكاتب أنه ينبغي لنا بحث شخصية اإلمام الحسين

التي تمثل نصف قرن حت  مرحلة التنفيذ التي هي تمثل ثالثة أشهر، فليس من الصحيح أن تدرس الثورة في ظل 

في آخر عمره، ألن هذه األوضاع ليست وليدة تلك الفترة، بل هي  الظروف واألوضاع التي عاشها اإلمام الحسين

في محرم وعاشوراء ظلم لهذه  من هنا فإن االقتصار في البحث عن اإلمام الحسينوليدة نصف قرن، و 

الشخصية العظيمة، وأن هذه الواقعة إنما هي وليدة االعتقاد واإليمان باملبادئ اإلسالمية األصيلة، والعزم 

 .الراسخ عند اإلمام الحسين

 را یار  نکردندعنوان: افراد  که امام حسين تحت -2



 بقلم: غير موجود

 للعافية، ولكن اإلمام ذكر الباحث أن هناك عدة من الناس التحقوا بركب اإلمام الحسين
ً
كان  طلبا

إلى ثالثة  بصدد تحقيق أهداف ُعليا ولو كلفه ذلك الشهادة، ثم قسم الباحث املجتمع في زمن اإلمام الحسين

الثالث: التيار  الثاني: تيار بني أمية بقيادة يزيد بن معاوية. وأصحابه. اإلمام الحسين األول: حركة أقسام:
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في الواقع، ولكن هذا الحب لم يصل حد التضحية بالغالي والنفيس كما في القسم األول،  املحب ألهل البيت

 للعافية وهذا التيار على أنواع: األول: من التحق بركب اإلمام الحسين
ً
وهؤالء جملة من أهل الكوفة  ،طلبا

 ومنهم عبد هللا بن عمر. ،في الظاهر ولكن ليسوا كذلك في الحقيقة الثاني: املحبون ألهل البيت والبصرة.

الثالث: الذين ابتعدوا عن القضية واجتنبوا االنضمام إلى أي واحد من الطرفين حت  ال يلزمهم تكليف في ذلك، 

إمام  الرابع: من ال يرى أن اإلمام الحسين الذين قتلوا في ثورة التوابين.عته وهؤالء مثل سليمان بن صرد وجما

مفترض الطاعة على كل حال، وإنما ينظر إليه كقائد لثورة، وحينما رأوا أن هذه الثورة غير ناجحة لعدم وفاء 

نا لم ينضموا إلى اإلمام أهل الكوفة بما كتبوا والغلبة ستكون لصالح يزيد فالخروج على يزيد ال فائدة فيه ومن ه

 جملة هؤالء عبد هللا بن جعفر وابن عباس. ومن ،الحسين

 ها با هر کیش وآئین ، کشت  هدایت انسانتحت عنوان: امام حسين -3



 حوارية: سيد سليماني

: قال رسول هللا تيهتحدث في حوار له مع موقع 
ً
إن الحسين مصباح : حول سيد الشهداء سفينة النجاة قائال

كلهم سفن النجاة، ولكن هناك بع   وأن أهل البيت ،في السماء أکبر منه في األرضوأنه الهدى وسفینة النجاة، 

 في قلوب : أسرع، منها قوله األسباب تجعل سفينة الحسين
ً
 إن لقتل الحسين حرارة

ً
 .املؤمنين ال تبرد أبدا

 أمام الشبهات :والثانيةهي اإليمان،  :األولىهناك خصلتان: 
ً
 منيعا

ً
 ،هي الحرارة، وهاتان الخصلتان تعدان سدا

 التي لها دور مؤثر في ركوب سفينة النجاة وصالح املجتمع هي عبارة عن طهارة املولد، فإن 
ً
والخصلة األخرى أيضا

 ال بد أن يكون طاهر املولد، وذكر الباحث أن وسائل اإلعالم اليوم وضعت يدها من يؤمن بوالية أهل البيت

، على هذه النقطة وهي طهارة املولد، حيث يحاولون الترويج للزنا، والنتيجة تكون االبتعاد عن خط أهل البيت

ت املحرمة التي تكون وذكر أن النت ومواقع التواصل االجتماعي تعمل بشكل وآخر لتبليغ الفساد وإيجاد العالقا

 .نتيجتها غياب طهارة املولد واالبتعاد عن خط أهل البيت

 کشندنفس م  تحت عنوان: تقدیم به کسان  که با حسين -2



 بقلم: غير موجود

القرآنية يمكن أن تفسر ذكر الباحث أن حادثة كربالء ال يمكن ألحد أن ينكرها أو يحرفها، في حين أن اآليات 

بشكل غير صحيح، ثم تحدث الباحث عن األوضاع السياسية واالجتماعية التي شهدتها األمة اإلسالمية بعد 

، وذكر أن هذه املدة هي مدة حكومة معاوية ويزيد، وهذه حت  شهادة اإلمام الحسين شهادة أمير املؤمنين

نت تنكره في الباطن وتتظاهر باإلسالم، وتتعرض إلى أن أهل الحكومة لم تكن تنكر اإلسالم بالظاهر، وإن كا

، ولكنهم لم يفوا بما كتبوا له، ووقفوا أمامه في الكوفة في مثل هذه األوضاع الحرجة كتبوا لإلمام الحسين

ألم تكتبوا إليَّ أن أينعت الثمار واخضّر الجناب، عدة مرات:  ميدان الحرب، ولذلك قال لهم اإلمام الحسين

: لعل هللا یجمعنا بك علی الحق قبل على جند لك مجندة، وألم تكتبوا إليَّ
ُ
قبل إنما ت

ُ
 .وإن ت

 ها ورویکردها  عاشوراشناس   تاریخی قرائتتحت عنوان: جریان -5

 بقلم: غير موجود

 .التيار املعرفي التاريخي قراءات ومناهج عاشوراءاملقال هو عبارة عن تصفح ومطالعة لكتاب تحت عنوان: 
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وقد تعرض الباحث إلى شرح وتوضيح مفردات العنوان، وذكر الباحث أن تعدد القراءات واملناهج له تأثير 

 كبير في تحريف واقعة عاشوراء، ومن هنا تبرز الضرورة لدراسة أسباب اختالف هذه القراءات واملناهج.

 فصول. يةى ثمانواشتمل هذا الكتاب عل

 آورند گذار  در عزادار  از کجا سردر م  تحت عنوان: حامیان بدعت -2

 بقلم: غير موجود

 أن وذكر، فات لغرض اإلساءة إلى أهل البيتاتناول املقال البحث حول مصدر وسبب نشر البدع والخر 

كان منذ صدر اإلسالم، وحاول العدو املتمثل بإسرائيل وأمريكا  هذا الخط الذي يحاول اإلساءة إلى أهل البيت

وشيعته من خالل تشجيع الشيعة على ممارسة بع  األعمال  ومن يتبعهم الفصل بين اإلمام الحسين

، فإذا رأى العالم هذه األعمال الخراف
ً
 دينيا

ً
ية وغير العقالئية تصدر من هذه الفرقة الخرافية وإعطائها طابعا

حينئذ يكونوا قد شوهوا سمعة اإلسالم، وفي نفس الوقت ينفروا الناس منه ويبعدوهم عنه، وأشار الباحث إلى 

 الدور املهم الذي تقوم به برطانيا في هذا املجال حيث هي الداعمة لهذه النشاطات.

 علیه جدا   دین از سیاست بود تحت عنوان: حرکت امام حسين -1



 بقلم: غير موجود

املقال عبارة عن خطبة ألقاها السيد الخامن ي في إحدى الجمعات تناولت موضوع بداية السنة الهجرية وهي 

 دينة هي محاربة للعلمانية.إلى امل الهجرة النبوية، ثم أشار في الخطبة إلى أن هجرة النبي األكرم

 كانت تحمل هذا الطابع، وهو القضاء على فكرة فصل  وهجرة اإلمام الحسين
ً
من املدينة إلى كربالء أيضا

ابتلى بهذه املشكلة، وهي أن الحكومة ابتعدت عن  الدين عن السياسية، فإن املجتمع في عصر اإلمام الحسين

 الدين عن السياسة، وأصبح اإلسالم حالة فردية لإلنسان. تاإلسالم وفصل

ن الغرب ودول أهي حركة ضد فكرة فصل الدين عن السياسة، و  ومن هنا فإن حركة اإلمام الحسين

االستكبار ال تخش   من الدين املنفصل عن السياسة، وإنما تخش   من الدين اإلسالمي الذي يحمل مفهوم 

 وعليه فهجرة اإلمام الحسين، ومن هنا تحاول بطريقة وأخرى مواجهة هذا الدينالسياسة والقيادة الدينية، 

لتأسيس  إلى كربالء كانت هجرة قائمة على تأسيس الحكومة اإلسالمية، غاية األمر كانت هجرة النبي األكرم

 فهي هجرة الستمرارية ذلك الحكم اإلسالمي. الحكم اإلسالمي، وأما هجرة اإلمام الحسين

 ساز  عاشوراها  اجتماعی انحراف جامعه و زمینه نوان: زمینهتحت ع -8

 بقلم: غير موجود

للشيخ مصباح الي دي وقد طرح  بارقة من سماء كربالءهذا املقال مقتبس من املبحث الرابع من كتاب 

الكاتب عدة أسباب النحراف املجتمع ووقوع نهضة عاشوراء وعد من جملة عوامل انحراف املجتمع هو ضعف 

، وضعف اإليمان الذي ابتلي به املجتمع اإلسالمي في تلك املستوى الثقافي الذي حصل بعد رحيل رسول هللا

ثير مغريات الدنيا وتزيين الشيطان ال سيما في الشام فكل هذه أالبرهة من الزمن، وضعف الوازع الديني، وت

 العوامل أدت إلى تمهيد األرضية املناسبة إلى وقوع مثل حادثة كربالء.



 
 

47 

 ا بودند یا طرفدار هرخلیفه تحت عنوان: کوفیان مدافعان اميراملومنين -0



 بقلم: غير موجود 

  حلل الكاتب ما عليه أهل الكوفة في زمن خالفة أمير املؤمنين
ً
وما بعدها من االعتقاد باإلمامة اإللهية، ذاكرا

 
ً
 ألنه أصبح خليفة فيجب طاعته، هذا من جانب ومن جانب آخر وجود التيار العثماني الذي أنهم تابعوا عليا

كان له دور في مقتل عثمان وذكر شواهد ذلك، وذكر أن أكثر الناس يؤمنون بأن طاعة  يؤمن بأن اإلمام علي

ال ي، ألن أكثر هؤالء أصبحوا فيما بعد طصباملعن  اال  الخليفة أمر واجب فهؤالء ال يسمون شيعة علي

يزيد بالخالفة على املسلمين بعده كتب أهل  مطيعين ملعاوية إليمانهم بأنه الخليفة، لكن ملا عهد معاوية إلى ولده

 لعلمهم بأنه أحق بالخالفة ولذا كتبوا له أقبل نبايعك.  الكوفة إلى اإلمام الحسين

 : نگاه آسمان  به عاشورا و مسئله کربال در قاب هنرعنوانتحت  -70

 بقلم: غير موجود 

ما رأيت  :لوحات رسم تعرض لنا بع  مشاهد واقعة كربالء، منها: تصور لنا قول السيدة زينب يعرض الباحث

 واجتماع األصحاب حول الخيام للدفاع عنها. اإلمام الحسينوهذه اللوحات تصور لنا مسيرة قافلة  اال جميال

hawzah.net 

 

 

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

 وغيرت ورز  وپاسدار  از حریم خانواده تحت عنوان: امام حسين -7



 بقلم: سید جواد حسین  

 بحثه على غيرة اإلمام الحسين يتناول الباحث الروايات الدالة على الغيرة املالزمة لإلنسان املؤمن، وركز ف

 وحمايته ألهله في حياته، واستعرض الروايات الدالة على أهمية الغيرة، وأنها من اإليمان.

األول: واقعة كربالء فإنها من أبرز وأروع مصاديق الغيرة على  :وتعرض الباحث إلى نماذج من غيرة الحسين

الرابع: ، الثالث: طلب النصرة والدفاع عن حرم رسول هللا ،الثاني: حفر الخندق للحفاظ على الحريم، الدين

أنا الذي أقاتلکم وتقاتلوني والنساء لیس عليهن  الدفاع عن حرمه في آخر لحظات من عمره الشريف حيث نادى:

 
ً
 .جناح، فامنعوا عتاتکم عن التعرض لحرمي ما دمت حیا

 ي عاشوراهاعبرت  وها درس  ن م خمياماى شه هانديانى وابازختحت عنوان:  -2

 هبر محمدتقى ربقلم: 

بكل ما لها من معطيات على  املقال يتعرض إلى وصية السيد الخميني باالهتمام بنهضة اإلمام الحسين

 وال سيما سيد الشهداء، الصعيد السياس ي واالجتماعي والديني، واالهتمام بإقامة العزاء على أهل البيت

 وأشار إلى أهم ما تضمنته هذه الوصية.
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هدا تحت عنوان: توجه پیامبران -3
ّ

 به سیدالش



 بقلم: علی سعادت پرور

من  تجاه اإلمام الحسين ذكر الباحث أن هناك روايات كثيرة تدل على وجود توجه خاص من قبل األنبياء

وما يجري عليه،  ، وهذا التوجه الخاص يظهر من خالل ذكرهم لإلمام الحسينحت  النبي الخاتم النبي آدم

 
ً
، باألنبياء بل جميع الكائنات لهم اهتمام وتوجه خاص نحو اإلمام الحسين ولم يكن هذا االهتمام والتوجه مختصا

َمِت ولذا ورد في زيارة عاشوراء: 
ُ
ْد َعظ

َ
ق

َ
، ل ِ

َّ
با َعْبِداّلل

َ
َمواِت  یا أ ْهِل السَّ

َ
ینا وَعلی َجمیِع أ

َ
 ِبك َعل

ُ
ِصیَبة

ُ ْ
ِت امل

َّ
 وَجل

ُ
ِزیة الرَّ

ْرض
َ ْ
التي من جملتها تأثر وحزن جميع الكائنات  وهذا الفصل من الزيارة معقود لبيان خصائص سيد الشهداء، واأل

 والقلبية والجوارحية. عليه لعل اإلنسان يلتفت إلى مقام الوالية الذي له تأثير على أعماله العبادية

 تحت عنوان: ش وفا   عقل در نهضت حسین  -2

 بقلم: الشيخ جواد  آملی 

يتحدث حول  ازدهار العقل على ضوء النهضة الحسينيةاملقال عبارة عن خالصة كتاب تحت عنوان: 

معطيات النهضة الحسينية في مجال ازدهار العقل البشري وتقدمه، وأن النهضة الحسينية وجدت ألجل تحقيق 

ال : هذا الهدف بعد أن كانت األخالق واملعارف اإللهية أسيرة بسالسل بني أمية، ومن هنا قال اإلمام الحسين

باِع الَحِقّ 
ّ
 ِباِت

ّ
ن الباحث أن من أهم أهداف النهضة الحسينية القضاء على أسباب ضعف ثم بيّ ، َیکُمُل الَعقُل إال

سباب ضعف الفكر والعقل البشري وجود الطواغيت فإن أالعقل البشري وعدم ازدهاره، وذكر أن أهم 

سياساتهم قائمة على القضاء على الحيلولة دون ازدهار العقل البشري وتقدمه وانتشار الجهل والباطل وترك 

في نهضته املباركة ألجل القضاء على الجهل  عرض الباحث إلى اإلجراءات التي اتخذها اإلمام الحسينالحق، ثم ت

 وإحياء العقل وازدهاره ورفع مستواه. 

 تحت عنوان: عاشورا، از متن تا سنِد زیارت -5

 بقلم: غير موجود

عن أبيه  سند ومتن زيارة عاشوراء، فهذه الزيارة حديث قدس ي مروي عن اإلمام الباقر املقال تناول بالبحث

 عن جبرئيل عن هللا عن النبي األكرم عن أبيه أمير املؤمنين عن أبيه اإلمام الحسين اإلمام السجاد

التي قد اختلفت فيها النسخ،  وتناول املقال جملة من مقاطع الزيارة، السالم عليك يا أبا عبد هللاأنه قال:  تعالى

 
ً
طرق قراءة  وهي ثمانية مقاطع، ثم أجاب عن الشبهات التي تتعلق ببع  مقاطع الزيارة األخرى، وتناول أيضا

 اللعن والسالم مئة مرة، كما أشار إلى جملة من الشروح املهمة لهذه الزيارة.

 تحت عنوان: عبرت ها  عاشورا در نگاه بلند رهبر   -2

  بقلم: محمد ناصر عبد 

فهناك عوامل عدة من جملتها  ،املقال حول عاشوراء ولزوم أخذ العبرة من هذه الحادثة العظيمة املليئة

التغيير الذي حصل في املجتمع آنذاك الذي سبب في وقوع فاجعة كربالء، فإنه ابتلي بانحرافات كثيرة، كما 
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الرئيس ي في انحراف املجتمع هو انحراف أهل الحل والعقد فيه، حيث بدأ االنحراف من بعد رحيل  أن السبب

 أخرى ابتلي بها املجالنبي األكرم
ً
 ةوخاص ةمع عامت، وذكر أسبابا

ّ
باع ، منها: االبتعاد عن ذكر هللا وات

 الشهوات، الخوف.

 تحت عنوان: فضایل و م ارم حضرت ابوالفضل العباس -1



 بقلم: عبدهللا اصفهان  

وهذه عناوين بعضها: القائد صاحب الخصال  تناول املقال صفات وفضائل ومكارم أبي الفضل العباس

الحميدة، كرم األصل، األسوة الحقيقة في التضحية واإليثار والدفاع املخلص لحامل اللواء، الشجاعة املذهلة 

 التي ال مثيل لها.

 تحت عنوان: کتاب شناس   عبرت ها  عاشورا -8

 بقلم: غيرموجود 

 املقال مشتمل على التعريف بعدة كتب تتناول عبر عاشوراء، وهي:

 ش.7310اإلسالمي التابع للحوزة العلمية في قم سنة اإلعالم هاي عاشوراء، للسيد أحمد الخاتمي، مكتب  عبرت 

 ش.7311 سنةمؤسسة حف  آثار وقيم الدفاع املقدس  هاي عاشوراء، ملحمد قاسم فروغي جهرمي، الناشر: عبرت 

 ش. 7380العبرة، للسيد حسين اإلسحا ي، الناشر: بوستان كتاب، الطبعة األولى سنة  كأس 

 ش. 7311وعبر عاشوراء، لحسين إيماني يامجي، الناشر: عصر الظهور، الطبعة األولى سنة  دروس 

 عاشوراء، ملحمد موس   نوري، الناشر: املؤسسة الثقافية والء املنتظر عبر. 

 ش 7318عاشوراء، ملهدي شمس الدي، الناشر: مؤسسة التنمية الثقافية القرآنية سنة  عبر. 

 عاشوراء، لعلي أصغر الهامي نيا، إصدار: مركز التحقيقات اإلسالمية، الناشر: مؤسسة معارف أهل  عبر

 للتحقيق والنشر. البيت

 ش7382ن سنة آبحاث التفسيرية وعلوم القر األ  الناشر:، ملحمد علي رضائي، دروس وعبرالتربوية لعاشوراء  ميالتعال. 

 تحت عنوان: كربال سرزمين عشق وايثار -0

 بقلم: جواد محدثى 

 املستشهدين في هذه الواقعة في كربالء وضواحيها.ذكر الكاتب مجريات أحداث كربالء، وأماكن بع  قبور 

 تحت عنوان: خاستگاه شهادت در افق شعر انقالب اسالم  -70

 بقلم: مصطف  محدث  خراسان 

وتضحيته التي تجلت في يوم عاشوراء في الشعر الفارس ي، وال سيما  املقال يتناول شهادة اإلمام الحسين

الشعر الفارس ي ما بعد الثورة اإلسالمية في إيران، وذكر أن الشعر الفارس ي تناول قضية شهادة اإلمام 

في شعره منذ زمن بعيد، وأشار إلى تاريخ ذلك، وأشار إلى الدواوين الشعرية التي تحمل هذا النوع من  الحسين

 الشعر الفارس ي.
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 تحت عنوان: مهدویت از منظر امام حسين -77



 بقلم: عبد الکریم پا  نیا

 فإن اإلمام الحسين بشأن اإلمام املهدي املنتظر تناول املقال الروايات الواردة عن اإلمام الحسين

الذي هو االبن التاسع من ولده ويذكر لهم صفاته وموافاة  اإلمام املهدي تكان يوجه الناس ويخبرهم بصفا

 
ً
 كما ملئت ظلما

ً
 وعدال

ً
. ثورته ودولته العظيمة التي يمأل بها األرض قسطا

ً
 وجورا

 تحت عنوان: دفاع از ارزش ها در سيره امام حسين -72



 بقلم: عبد الکریم پا  نیا 

عن املبادئ والقيم اإلسالمية على طول حياته، وال سيما في  حول دفاع اإلمام الحسينتحدث الباحث 

 ، منها:واقعة الطف، وذكر عدة مواقف لإلمام الحسين

 موقفه في حف  الدين فهو الحاف  للقيم واملبادئ اإلسالمية، واألمين على سنة النبي األكرم. 

  :اْبِشْر یا ُمعاِویِة كتابه ملعاوية
َ
 َوال ف

ً
 ال یغاِدُر َصغيَرة

ً
عالی کتاَبا

َ
ِ ت

َّ
ْم انَّ ّلِل

َ
ِحساِب َواْعل

ْ
یِقن ِبال

َ
ِقصاِص َواْست

ْ
ِبال

 اْحصاها
َّ

 اال
ً
 .کبيَرة

 دفاعه عن حرمة األسرة حيث إن اإلمام  منع من تزويج أم كلثوم بنت عبد هللا بن جعفر من يزيد بن

 معاوية، وزوجها من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر.

 الدفاع عن والية علي وذلك ملا تحدث مروان بن الحكم في املسجد بما يس يء إلى اإلمام علي  :حيث قال له

ِل!  ُقمَّ
ْ
ِة ال

َ
ْرقاِء! َوَيا بَن اِكل واِقُع في َعلّيٍ !َيا ْبَن الزَّ

ْ
َت ال

ْ
ن
َ
 .أ

والحفاظ عن املعارف  ،وذكر الباحث مواقف أخرى مثل مواجهته للحكام غير الالئقين كالوليد بن عتبة

 الدينية والدفاع عنها، وترك الصالة على أهل النفاق.

zitova.ir 

 

 

 .وغيرها، تاريخ األئمة األخبار، املقاالت، تحقيقات،محتوى املوقع: 

 عنوان: رفتار تربيت  امام حسين تحت -7



 بقلم: غير موجود

 يوص ي ولده اإلمام السجاد ذكر الكاتب بع  نماذج السلوكيات التربوية منها: كان اإلمام الحسين

ِت  بالعيال حيث ورد:  یَّ ّرِ
ُ
َیُب ذ

ْ
ط

َ
َت ا

ْ
ِد  أن

َ
َرَباٌء َیا َول

ُ
ُهْم غ إنَّ

َ
اِل ف

َ
ف

ْ
ط

ْ
َعَیاِل واأل

ْ
ِء ال

َ
ی َهؤال

َ
ِت  َعل

َ
ِلیف

َ
َت خ

ْ
َرِت  َوأن

ْ
َضل ِعت

ْ
َوأف

َس 
َ
وا َوآن

ُ
ا َصَرخ

َ
ْتُهم إذ

َ
َماِن، َسک َواِئِب الزَّ

َ
ُه األْعَداِء ون

َ
ُه َوالُیْتم وشَمات

َّ
ل ِ
ّ
َملتُهُم الذ

َ
ْد ش

َ
وَن ق

ُ
ول

ُ
ذ

ْ
وا َمخ

ُ
ا اْسَتوَحش

َ
ُهم إذ

َوا
َ
 وَسْل خ

ُ
 أَحَد ِعْنَدُهم َیش

َ
ْيُرك َوال

َ
ءِنُسوَن ِبِه غ

ْ
ُهم َمْن َیْسَتا

َ
ُهم َما َبِقَ  مْن ر َِجال إنَّ

َ
الم ف ِن السَّ ّيِ

َ
ْیِه ِطَرُهْم ِبل

َ
وَن إل

ُّ
 

باإلضافة إلى تعامله مع أبنائه فمنها: تعامله مع ولده علي األكبر، وذلك حينما استيق  اإلمام  ،ُحْزنُهم ِسَواك
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عن سبب ذلك، فقال: رأيت كأنه عنَّ لي  من النوم وجرت دموعه على لحيته فسأله علي األكبر الحسين

حينما سأل القاسم وكذلك تعامله مع القاسم بن الحسن، القوم يسيرون واملنايا تسير معهمفارس يقول: 

 كيف تجد طعم املوت عندك  فقال: يا عم أحلى من العسل.

 خوان ، سيره بزر ان عنوان: روضه تحت -2

 بقلم: رحیم کارگر

وأهل  أشار الباحث إلى أنه بعد أن حدثت واقعة كربالء لعظم ما جرى من املصائب على اإلمام الحسين

 على مصابه، وكانت هذه هي سيرة األئمة املعصومين
ً
وأصحابهم، حيث كان  بيته أقيمت امل تم واملجالس حزنا

، وقد أورد الباحث شواهد على أن العلماء قد مارسوا الخطابة عند األئمة أهل الرثاء يرثون الحسين

، كالسيد البروجردي، والحاج الشيخ عباس الطهراني، وأقاموا مجالس العزاء على أبي عبد هللا الحسين

 ي. واملرحوم الحاج امليرزا الشيرازي، والشيخ جعفر التستر 

 عنوان: شور وشعور در عزادار   تحت -3

 بقلم: عليرضا وزیر  

دراسة ملفهومي الحماس والوعي في العزاء الحسيني، وذكر أن املقصود من الحماس هو عبارة عن قدم الكاتب 

الوعي فاملراد منه اإلدراك الصحيح هيجان العواطف باإلنسان التي من مظاهرها البكاء واللطم وما شابه ذلك، وأما 

ن أهمی العقالنية في ة والدقيق لألمور، ثم حاول دراسة العزاء الهادف من خالل ذكر أهداف العزاء وفلسفته، کما بيَّ

 العزاء وآثارها على العزاء، كما تطرق إلى أهم موازين العزاء التي تنتج الحماس، ومعايير العزاء التي تنتج الوعي.

  ن: طاعت وبند   در منش حضرت عباستحت عنوا -2



 بقلم: غير موجود

، حيث تعرض إلى خصلة الطاعة والعبودية عنده وذكر املقال تناول الطاعة والعبودية في سلوك العباس

السالم علیك فيه داللة واضحة على الطاعة والعبودية، حيث ورد هذا اللقب في زيارته  العبد الصالحأن لقبه 

 . أيها العبد الصالح املطیع هلل

 عنوان: عاشورا والگو پذیر   تحت -5

 عليرضا زنگو   -بقلم: محمد حسن زنگو   

األعلى والنموذج األفضل للتأس ي واالقتداء، فهي أنموذج  ي ال تحدث الباحث حول عاشوراء وذكر أنها املثال 

يموت، ورمز االقتداء والتأس ي، وفي الوقت ذاته فعاشوراء حافلة بالدروس والعبر التي تعم حياة اإلنسان 

الفردية واالجتماعية والسياسية، فيمكن أخذ العبرة والتأس ي بها في جميع حقول الحياة، ومن هنا يقول اإلمام 

ِت َرُسوِل : لحسينا
ْ
اِطَمة ِبن

َ
، واْبُن ف ُحَسْيُن ْبُن َعِلّيٍ

ْ
ا ال

َ
ن
َ
أ
َ
ي  هللِا ف ْفس ِ

َ
ْم ن

ُ
ك

َ
ل
َ
ْم؛ ف

ُ
ْهِليك

َ
ْهِلي َمَع أ

َ
ْم، وأ

ُ
ُفِسك

ْ
ن
َ
َمَع أ

ْسَوة
ُ
 .ِفي أ
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 عنوان: عاشورا وبیدار  إسالم  تحت -2

 بقلم: محمود مهدي پور 

 في حياة املجتمعات البشرية فهي الرحمة اإللهية التي أحييت اإلنسانية بعد املوت، ذكر أن للنبوة 
ً
 مهما

ً
دورا

 واإلمامة هي استمرار لهذا الدور املهم إضافة إلى الحفاظ على املجتمعات البشرية من االنحراف وحل مشاكله.

يق أهدافهم، وهذه املهمة هي ومسيرتهم وتحق قام بإكمال مهمة األنبياء وسيد الشهداء اإلمام الحسين

عبارة عن توعية األمة وصحوتها كما تنص على ذلك زيارة وارث، ولعاشوراء دور محوري في صحوة األمة اإلسالمية 

 وإيقاظ ضميرها حيث تجسد في هذا اليوم مواجهة الظلم وفيها ظهرت تلك الصيحة التي هزت عروش الطغاة

 
ُ
ة

َّ
ل ِ
ّ
ا الذ  يهتف به املسلمون اليوم في أغلب البلدان اإلسالمية، ومن أهم  َهْيَهاَت ِمنَّ

ً
آليات هذه التي ظلت شعارا

 شهر محرم.الصحوة والتوعية اإلسالمية هي 

 تحت عنوان: عزادار  آ اهانه -1

 بقلم: عليرضا وزیر  

زاء لتحقق قيمته بالوعي ذكر الكاتب أنه البد من إزالة الجهل ورفع مستوى الوعي واملعرفة في إقامة الع

 واملعرفة حت  تدعم الهدف األساس ي للعزاء، وتمت ج املعرفة مع العواطف.

 عنوان: عزت وافتخار حسین  تحت -8

 بقلم: رحیم کارگر

الخالدة هي عزة النفس  ذكر الكاتب أن من جملة التعاليم التي نستفيدها من ثورة اإلمام الحسين

 والشموخ والحرية والتحرر من القيود الدنيوية واملادية.

في اإلباء وعزة  وعليه فينبغي للمبلغ بصورة خاصة وللناس بصورة عامة االقتداء والتأس ي باإلمام الحسين

 النفس في جميع أبعاد الحياة، واملبلغ الديني هو أولى الناس بتطبيق هذه الخصلة كي يتعلم منه الناس ذلك.

 يفهم منها ضعف املعصوم، فإن اإلمام الحسين
ً
 أن ال يذكر أمورا

ً
أال وإن  هو القائل: وينبغي للمبلغ أيضا

 .السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، یأب  هللا ذلك لنا ورسوله واملؤمنينبن الدعي قد ركز بين اثنتين: بين االدعي 

 عنوان: نقش عاشورا در جهان اسالم تحت -0

 بقلم: محمود مهدي پور  

 عاشوراء هي نداء اإلمام الحسين ،ذكر الكاتب أن عاشوراء هي ثورة املظلومين أمام جميع طغاة التاريخ

 في الدول 
ً
الذي أيق  به ضمير األمة بعد أن كاد يموت، وأشار الباحث إلى أن الصحوة اإلسالمية التي حدثت أخيرا

بعد سلبي وبعد إيجابي، أما البعد السلبي: هو محاربة الظاملين والصيحة في وجوههم، وأما  :اإلسالمية لها بعدان

 دئ اإللهية.البعد اإليجابي: هو إرجاع القيم اإلسالمية واملبا
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 عنوان: نقلهاي مجعول و مشهور  تحت -70

 بقلم: سيدمحمد موسوي بافقي 

وإلى واقعة عاشوراء،  أشار الباحث إلى جملة من الروايات واألقوال املشهورة التي تنسب إلى اإلمام الحسين

 ، اسقوني شربة من املاء، هل من ناصر ينصرني.يستقم...إن كان دين محمد لم ذكر منها:  ،ولكنها ال أصل لها

 تحت عنوان: ن ات قابل تأمل مذاکرات امام حسين -77



 بقلم: غير موجود

ن آنها كانت على أساس القر أوذكر  أشار الباحث الى بع  املالحظات املهمة في محاورات اإلمام الحسين

دعوة أهل الكوفة له  وكانت موافقة للمنطق السليم وقد لب  وأمير املؤمنين وسنة النبي األكرمالكريم 

لقاء الحجة عليهم إلمكان أن يعتذروا بأنه دعوناك إوتلبيته لهم من باب  ،بالرغم من أنه كان يعلم أنهم ال ينصروه

غم من أنه كان يعلم ال فائدة من جيش عمر بن سعد وحاججهم بالر  لنصرة الدين فلم تجبنا، وقد حاور 

 حاورهم ألجل إلقاء الحجة عليهم. الحوار معهم ولكنه

 تحت عنوان: ابعاد تربیت  قیام عاشورا -72

 بقلم: عباس کمسار  

بالت كية كقوله  أشار الباحث إلى أن التربية من املفاهيم الغنية في الثقافة الدينية وقد عبر عنها القرآن الكريم

ْد تعالى:
َ
َح  ق

َ
ل
ْ
ف

َ
اَها َمن أ

َّ
ْد وقوله تعالى ،0الشمس: َزك

َ
َح  ق

َ
ل
ْ
ف

َ
ى َمن أ

َّ
َزك

َ
، وأن حادثة كربالء غنية بالدروس 72األعلى: ت

 :التربوية، ومنها

 كرامة اإلنسان، وذلك يستفاد من مواقف اإلمام الحسين وضع خده على خد ولده علي ووضع خده على ك

 .اللهم بي  وجه وطيب ريحه واحشره مع محمد وآل محمدغالم تركي، وكذلك دعاؤه لجون: 

 ن اإلمام الحسينإعلى هللا، حيث  التوكل  كان قد قال ألخيه محمد بن الحنفية أنه عازم على الرحيل ثم

 باهلل علیه توكلت وإلیهقال: 
ّ

: أنیب وما توفیقي إال
ً
شدٍة  اللهم أنت ثقتي في كل كرٍب ورجائي في كل، وقال أيضا

 .وأنت لي في كل أمٍر نزل بي

 لهم دو  كدو  النحل ما بين راكٍع وساجٍد وقائٍم و والطاعة هلل، فقد ورد:  العبادة. 

 عنوان: اشك علی تحت -73



 بقلم: علی مختار  

، وبع  التساؤالت التي طرحت حول سبب تسميته العباساملقال يتحدث حول والدة أبي الفضل 

يوم عاشوراء، وتناول املقال  وبقية األلقاب، والتي أغلبها لها ارتباط بمواقف أبي الفضل العباس بالعباس

التي ظهرت في يوم صفين، حيث كان له دور في تحرير شريعة املاء، وكذلك موقفه  شجاعة أبي الفضل العباس

 البطولي الذي ظهر في مبارزته إلى أبي الشعثاء حيث قتل أوالده السبعة ثم لحقه بهم.
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 تحت عنوان: اللهوف على قتلى الطفوف -72

 تبريزي  الكريمبقلم: عبد 

وذكر أن هذا الكتاب من الكتب القيمة التي ال  ،اللهوف على قتلى الطفوفتحدث الباحث حول كتاب 

يستغني عنها الكاتب، كما أنه من الكتب املعتبرة وهو يتمتع بممي ات كاملنهجية في التبويب واالختصار وعدم 

التكرار، فهو تاريخ منسجم ومرتب ومختصر لواقعة كربالء، وقد ترجم الكتاب إلى اللغة الفارسية عدة ترجمات 

 ينها:نشير إلى عناو 

 ها ق.7282وقد طبع الكتاب سنة  ،بعنوان: في  الدموع ترجمة 

 زند انى أبو عبد هللاالسيد محمد صحي بعنوان:  ترجمة حياة أبي عبد هللا الحسين  ق..ها7315سنة 

 ها ق.7377سنة  لجة األلم في حجة األممميرزا رضا قلي تبريزي تحت عنوان:  ترجمة 

 لوعة محرقة على قبور الشهداء آهى سوزان بر مزار شهيدانالسيد أحمد الفهري الزنجاني تحت عنوان:  ترجمة. 

 ها ق.7327محمد طاهر بن محمد باقر املوسوي الدزفولي في سنة  ترجمة 

 ق.ه  7323القسم الثاني للهوف للحاج الشيخ عباس القمي في سنة  ترجمة 

 ش. 7380سنة  في البيالسيد أبو الحسن مير أبو ط ترجمة 

 غم نامه كربالءمحمد محمدي اشتهاردي تحت عنوان:  ترجمة. 

 ردية، املترجم السيد محمد حسين الهندية  ترجمة
ُ
 ق.ه  7355سنة في باللغة اال

 وعاشورا عنوان: امام حسين تحت -75



 بقلم: غير موجود

وعاشوراء التي يلقيها بمناسبات  الخامن ي بشأن اإلمام الحسينأشار الباحث إلى بع  محاضرات السيد 

 مختلفة، وذكر بع  مضامين هذه املحاضرات، منها:

   ال نظير لها في التاريخ وأن العمود األساس ي في الدين قائم بهذه الحادثة فلوال حادثة  حادثةأن عاشوراء

 عاشوراء ملا بقي اإلسالم.

  ام الحسينواألرض على اإلم السماء بكاءحيث إن قضية اإلمام الحسين ،  بدرجة من األهمية بحيث

 تبكي عليه السماء واألرض.

 عنوان: امام، محور عالم تكوين وتشريع تحت -72

 غير موجودبقلم: 

في املجالين التكويني والتشري ي، أما في املجال األول فذكر أن اإلمام  ذكر الباحث محورية اإلمام الحسين

، هلهاألساخت األرض بوكاد أن يتحقق مضمون الحديث  الكون حينما استشهد حدثت اضطرابات في  الحسين

 النجاة. املجال الثاني فهو مصباح الهداية وسفينةفي محور عالم الوجود، وأما  وبناًء على هذا فاإلمام الحسين
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 عنوان: آموزه هايي از نماز ظهر عاشورا تحت -71

 غير موجودبقلم: 

وذكر  ،في ظهر يوم عاشوراء تناول املقال املفاهيم التربوية التي تعطيها الصالة التي أقامها اإلمام الحسين

أن من جملة تلك التعاليم التربوية تكريم وتشجيع من يذكر الصالة، وأهمية الصالة في وقتها، وأهمية اإلعالن عن 

الصالة، وتعظيم الصالة أمام العدو، وإيقاظ الضمائر امليتة، وكشف النقاب عن الوجه الحقيقي للعدو بسبب 

 تضحية أنصار هللا بأنفسهم في سبيل الصالة. عدم توقفهم عن الحرب، أهمية األذان في ميدان الحرب،

 2-7عنوان: آيينه عاشورا  تحت -78

 بقلم: حجت هللا بیات

قسمين العالقة والربط الوثيق بين القرآن الصامت والقرآن الناطق، وهذا الترابط الوثيق قد  يتناول املقال ف

 :جسدته حادثة عاشوراء، ومنها

 تدل على أن القرآن الكريم هو كتاب هداية  آيات ِلَك
َ
ِكَتاُب  ذ

ْ
  ال

َ
ِقيَن  ُهًدى ِفيِه  َرْيَب  ال ُمتَّ

ْ
ل ِ
ّ
وغيرها من  2البقرة: ل

بمصباح الهداية وسفينة النجاة وقد خرج  قد وصفه النبي األكرم اآليات الدالة على ذلك واإلمام الحسين

 يوم عاشوراء لهداية الناس. اإلمام الحسين

  آيات تدل على خلود القرآن الكريم ْل
ُ
يُّ  ق

َ
ْيٍء  أ

َ
َبُر  ش 

ْ
ك

َ
  أ

ً
َهادة

َ
ِل  ش

ُ
ِ  ق

ّ
ِهيٌد  اّلل

َ
ْم  ِبْيِني ش

ُ
وِ يَ  َوَبْيَنك

ُ
يَّ  َوأ

َ
ا ِإل

َ
ُقْرآُن  َهذ

ْ
 ال

م
ُ
نِذَرك

ُ
  َوَمن ِبِه  أل

َ
غ

َ
  واإلمام الحسين 70:األنعام َبل

ً
قلوب إن لقتل الحسين حرارة في خالد، وقد ورد في حقه:  أيضا

 
ً
 .املؤمنين ال تبرد أبدا

  قوله تعالى ِريُد  ِإْن
ُ
  أ

َّ
َح  ِإال

َ
ْعُت  َما اإِلْصال

َ
ْوِفيِقي َوَما اْسَتط

َ
  ت

َّ
ِ  ِإال

ّ
ْيِه  ِباّلل

َ
ُت  َعل

ْ
ل
َّ
َوك

َ
ْيِه  ت

َ
ِنيُب  َوِإل

ُ
وقد قال  88هود: أ

 .إنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي :اإلمام الحسين

 قال هللا تعالى  ،الوفاء َِّذيَن  ِإن
َّ
َك  ال

َ
َما ُيَباِيُعون َ  ُيَباِيُعوَن  ِإنَّ

َّ
ِ  َيُد  اّلل

َّ
ْوَق  اّلل

َ
ْيِديِهْم  ف

َ
َمن أ

َ
  ف

َ
ث

َ
ك َما نَّ ِإنَّ

َ
  ف

ُ
ث

ُ
ى َينك

َ
 َعل

ْفِسِه 
َ
ى َوَمْن  ن

َ
ْوف

َ
ْيهُ  َعاَهَد  ِبَما أ

َ
َ  َعل

َّ
َسُيْؤِتيِه  اّلل

َ
  ف

ً
ْجرا

َ
  أ

ً
بعد فإني ال أعلم أما : وقال اإلمام الحسين 70الفتح: َعِظيما

 من أصحابي وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل بيتي جزاكم هللا عني خير 
ً
 أوفى وال خيرا

ً
 أصحابا

ً
 .ا

 تحت عنوان: بزر وار  امام حسين -70



 بقلم: عبدالکریم پا  نیا تبریز  

مام العزة والكرامة اإلنسانية، فاإل ذكر الباحث أن من أحد االستراتيجيات امل مة لثورة عاشوراء إحياء 

عيد اإلمام يأوشكت على الزوال جاء ل ملا وجد أن عزة اإلنسان املسلم بعد رحيل النبي األكرم الحسين

 ،كيف أوشكت العزة على الزوالن في من  حیث بيّ  اإلمام الحسين ةل ا ماضي ا املشرق، وذكر خطب الحسين

 كرامة وعزة. فعاشوراء حملها أناس أحرار أصحاب

 .ثم تعرض الباحث لعظمة وكرم اإلمام الحسين
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 عنوان: بصيرت عمیق خصوصیت بارز حضرت عباس تحت -20



 بقلم: سیدجواد حسین 

تعرض الباحث إلى أهمية نفاذ البصيرة ودورها في تشخيص اإلمام والدفاع عنه، وأن السبب األساس في 

ُموَن التخاذل عن اإلمامة والوالية إنما هو بسبب ضعف البصيرة 
َ
  َيْعل

ً
اِهرا

َ
َن  ظ َحَياةِ  ّمِ

ْ
َيا ال

ْ
ن ِخَرةِ  َعِن  َوُهْم  الدُّ

ْ
 اآل

وَن  ُهْم 
ُ
اِفل

َ
هي عبارة عن نفاذ البصيرة  الخصال التي كان يتمتع بها أبو الفضل العباسوإن من أهم  ،1الروم: غ

حيث كان يشخص بنفاذ بصيرته جميع التيارات املنحرفة ويشخص ببصيرته النافذة إمامه ووليه وقد ورد عن 

هي بسبب  ، وإن املشكلة التي وقع فيها عمر بن سعد إنماكان عمنا العباس نافذ البصيرة: اإلمام الصادق

ثم تعرض إلى أهمية نفاذ البصيرة في العصر الحاضر ودورها في معرفة الخطوط ، فقدانه البصيرة النافذة

 الفكرية املنحرفة عن الخط الفكري الصحيح املتمثل باإلسالم املحمدي األصيل.

 دار امام حسينعنوان: پرچم تحت -27



 بقلم: ابوالفضل هاد  منش

 وجعل زهير بن القين  ثالثينيوم عاشوراء قسم أصحابه إلى قسمين  إن اإلمام الحسين
ً
 وأربعين راجال

ً
راكبا

، البالغة عند اإلمام الحسين ته، ألهميوحبيب بن مظاهر على امليسرة وأعطى رايته العباس ةعلى امليمن

يا أخي أنت صاحب لوائي وإذا مضيت : أن يبرز إلى امليدان قال اإلمام الحسين وحينما أراد أبو الفضل

وألبي الفضل العباس من  .تفرق عسكري، وكان أبو الفضل العباس يهتم بالراية ولذا لم يتركها حت  آخر لحظات

دور مهم في عاشوراء حيث كان له دور  من لة خاصة، فكان للعباس بين سائر أصحاب اإلمام الحسين

 إلى ا
ً
 ستنقاذ األصحاب من العدو.املحافظة على الخيام مضافا

 عنوان: تحلیل اقدام امام تحت -22



 منشبقلم: جواد توحید 

دخل كربالء في اليوم الثاني من محرم واشترى املنطقة التي حل بها من  ذكر الباحث أن اإلمام الحسين

 أهالي كربالء في اليوم الثالث وأورد الروايات الدالة على هذه املعاملة وقد ورد في الروايات أن اإلمام الحسين

، وذكر عدة لهذه األرض من بني أسد اشترى أرض كربالء، وأخذ الباحث في دراسة سبب شراء اإلمام الحسين

أراد مراعاة حقوق  إن اإلمام. الثاني: يريد بهذا العمل أن يكرم زائريه إن اإلمام الحسيناألول: احتماالت: 

الناس وهم بني أسد، فلم يسمح لنفسه أن ينصب خيامه في أرض ال تعود له، ويراق دمه في أرض يملكها غيره، 

 واستنتج من ذلك أهمية مراعاة حقوق الناس.

 7عنوان: تربيت صحيح فرزندان تحت -23

 بقلم: محمدرضا رجب 

ذكر الباحث أن التربية الصالحة لألبناء من أهم وظائف الوالدين، وأن هذه الوظيفة ال يمكن القيام بها بالنحو 

في  اإلمام الحسينولكن نركز البحث على سيرة  في هذا املجال، الصحيح إال بعد مالحظة سيرة أهل البيت
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األمور التربوية  . الثاني:قبل حادثة كربالء األمور التربوية املستفادة من سيرة اإلمام الحسيناألول:  مبحثين:

 املستفادة من حادثة كربالء.

يبدأ قبل الوالدة  دعدااإلعداد التربوي وهذا اإل املرتبة األولى:  وذكر الباحث في املرحلة األولى عدة مراتب للتربية:

إظهار املحبة والعطف باألبناء وأورد املرتبة الثانية:  .وحت  قبل انعقاد النطفة وقد وردت روايات في هذا املجال

تشجيع األطفال على . املرتبة الثالثة: ل ما بين عينيهضم علي األصغر وقبّ  رواية مضمونها أن اإلمام الحسين

 بشأن هذا األمر. الواردة عن اإلمام الحسين األعمال الحسنة وذكر بع  الشواهد

 2عنوان: تربيت صحيح فرزندان تحت -22

 بقلم: غير موجود

في فترة ما  تعرض الباحث في القسم األول من املقال إلى التربية الصالحة املستفادة من سيرة اإلمام الحسين

ملبحث األول من املقال، وتعرض في هذا املقال إلى املبحث الثاني قبل حادثة عاشوراء، وكان هذا البحث يمثل ا

وهو التربية الصالحة لألبناء املستفادة من واقعة كربالء وذكر بع  النماذج، منها: االهتمام باحتياجات األبناء، 

 ضل العباساالحتياجات املادية ومثالها البارز هو طلب أبي الفاألول:  وقسم الباحث االحتياجات إلى قسمين:

تجاه ابن أخيه  االحتياجات العاطفية والنفسية، ومن أبرزها موقف اإلمام الحسين . الثاني:املاء لألطفال

 . القاسم بن الحسن

 عنوان: توبه ماند ار تحت -25

 بقلم: غير موجود

والتي كان لها األثر  تحدث الباحث عن األحداث التي حصلت بين الحر بن يزيد الريا ي واإلمام الحسين

أيام، ومن هنا بدأ  8فأخذ بالتفكير والتفكر مدة  الكبير في نفسه، فذكر املواقف التي كان لها تأثير على الحر

حيث تحدث مع عمر بن سعد بشأن الخصال التي عرضها اإلمام  باملراحل األولى لاللتحاق بالحسين

َما ِمن الذي زاد تأثر الحر بن يزيد الريا ي هو ذلك النداء  ، ولكن ابن سعد أبى ذلك، واملوقف اآلخرالحسين
َ
ا

بُّ َعن َحَرِم َرُسوِل هللا...
َ
اّبٍ ُیذ

َ
َما ِمن ذ

َ
ی ا

َ
َعال

َ
َوجِه هللِا ت

َ
َنا ل

ُ
، عندها جعل الحر يرتعش ويضطرب ثم ُمِغیٍث ُیِغیث

َو قال: 
َ
اِر، ف ِة والنَّ ي َبيَن الَجنَّ فس ِ

َ
ُر ن ّيِ

َ
خ

ُ
ي وهللِا أ ِ

ّ
عُت وُحّرِقُت  ِان ِ

ّ
ط

ُ
و ق

َ
 َول

ً
یئا

َ
ة ش ی الَجنَّ

َ
خَتاُر َعل

َ
 أ

َ
 .هللِا ال

ثم تعرض الباحث إلى خطاب الحر ألهل الكوفة ومبارزته وشجاعته في امليدان ومصرعه واستشهاده، وقول 

َراَب َعن َوجِهِه وَیُقوُل:  اإلمام الحسين
ُّ
َجَعَل َیمَسُح الت

َ
نَت ملا وقف على مصرعه ف

َ
 ِفي أ

ً
ّمَك ُحّرا

ُ
تَك أ َما َسمَّ

َ
الُحّرِ ک

 .الُدِنَیا واآلِخَرةِ 

 عنوان: جامعيت زيارت عاشورا تحت -22

 بقلم: غير موجود

 ذكر الكاتب أن للزيارة أربعة محاور:

ْیك َیا : التولي ومظاهره: األول 
َ
الم َعل ّبا َعْبِد هللا، السَّ

َ
ْیك َیا ا

َ
الم َعل ِميِر السَّ

َ
ْیك َیا ْبَن ا

َ
الم َعل ْبَن َرُسوِل هللا، السَّ

یْ 
َ
الم َعل يَن، السَّ ِ

َ
َعامل

ْ
َدِة ِنَساِء ال  َسّیِ

َ
اِطَمة

َ
ْیك َیا ْبَن ف

َ
الم َعل َوِصّیين، السَّ

ْ
ِد ال ْؤِمِنين واْبَن َسّیِ

ُ ْ
اِره، امل

َ
اَر هللِا واْبَن ث

َ
ك َیا ث

ِت 
َّ
ْرَواِح ال

َ ْ
ی اال

َ
ْیك وَعل

َ
الم َعل  َما َبِقیُت وَبقِ  السَّ

ً
َبدا

َ
ُم هللِا ا

َ
 َسال

ً
ْم ِمّنِ  َجِمیَعا

ُ
ْیک

َ
ْت ِبِفَناِئك َعل

َّ
َهارِ  يَحل ْیُل والنَّ

َّ
 .الل
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ی  : عظم مصيبة عاشوراء:الثاني
َ
ْیَنا وَعل

َ
 ِبك َعل

ُ
ِصیَبة

ُ ْ
َمِت امل

ُ
ْت وَعظ

َّ
 وَجل

ُ
ة ِزیَّ َمِت الرَّ

ُ
ْد َعظ

َ
ق

َ
َبا َعْبِد هللا ل

َ
َیا ا

ْه 
َ
َمَواِت َجِمیِع ا ْهِل السَّ

َ
ی َجِمیِع ا

َ
َمْت ُمِصیَبُتك َعل

ُ
ْت وَعظ

َّ
م وَجل

َ
ْسال ِ

ْ
، وفي آخر الزيارة أثناء السجدة حيث ِل اال

ِتييقول:  ی َعِظیِم َرِزیَّ
َ
ِ َعل

َّ
َحْمُد ّلِل

ْ
ل
َ
ی ُمَصاِبِهْم ا

َ
ك َعل

َ
اِکِریَن ل

َّ
َحْمُد َحْمَد الش

ْ
ك ال

َ
ُهّم ل

َّ
لل

َ
 .ا

وهو يتمثل بقوله في زيارة  اإلطاعة واالتباع ألهل البيت التولي واملحبة ألهل البيت: من عالمات الثالث

ِقَیاَمةعاشوراء: 
ْ
ی َیْوِم ال

َ
ْم ِال

ُ
ْن َحاَرَبک

َ
ْم وَحْرٌب مِل

ُ
ک
َ َ
ْن َسامل

َ
ٌم مِل

ْ
ِ  ِسل

ّ
َبا َعْبِد هللا ِان

َ
 .َیا ا

 من مظاهر التولي ألهل البيت: محبة مواليهم وعداوة مبغضيهم فإن هذا األمر يعد الرابع
ً
والتبري من  أيضا

 أعدائهم.

 عنوان: ستار اني در منظومه عاشورا تحت -21

 بقلم: غالمرضا گلی زواره 

واملواقف البطولية املذهلة التي سجلها هو وأصحابه تنشأ من األرضية املناسبة  تضحية اإلمام الحسين

لوجود الخصال الفكرية واالعتقادية واالجتماعية لهذه الثلة املؤمنة، وهي النموذج املثالي الذي يعتمد عليه 

 داد. أصحاب الثورات الحقة فهي الثورة التي علمتهم معن  الحرية والصمود أمام الظلم واالستب

  وأشار الباحث إلى جملة من أصحاب اإلمام الحسين
ً
في اإلباء العزة والشهامة  وأهل بيته الذين كانوا رمزا

 ء والقيم الدينية. ىوالبطولة والصبر واالستقامة والتضحية بالغالي والنفيس والثبات على املباد

 عنوان: سفير وفادار تحت -28

 بقلم: سید جواد حسین  

في الكوفة إلى حين استشهاده ووصول الخبر إلى  ث الباحث حول مسلم بن عقيل سفير اإلمام الحسينتحد

ض َ  َما ، فقال: م الحسينمااإل 
َ
د ق

َ
ُه ق َما ِانَّ

َ
ِتِه َو ِرضَواِنِه، ا ی ُروِح هللِا َو َریَحاِنِه َو َجنَّ

َ
د َصاَر ِإل

َ
ق

َ
ل
َ
 ف

ً
َرِحَم هللُا ُمسِلما

یِه َو َبِقَ  
َ
یَناَعل

َ
واألجر  وال سيما على اإلمام الحسين ، ونوه إلى أهمية البكاء على مصاب أهل البيتَما َعل

 والثواب الجزيل الذي يناله اإلنسان ببكائه على مصابهم. 

 ها  محوریت امام در زند   تحت عنوان: شاخصه -20

 بقلم: غير موجود 

أهم الصفات التي ينبغي أن تتمي  بها حياة اإلنسان الذي يؤمن باإلمامة، وذكر جملة منها: تعرض الباحث إلى 

 اال
ّ
. باع واإلطاعة الخالصة كطاعة حبيب بن مظاهر لإلمام الحسينت

ً
 بالرغم من أنه أكبر منه سنا

ليل حبيب بن واملثال الواضح لذلك الصحابي الج ،هم وجهادهمتومخالف ومنها: البراءة من أعداء اإلمام

 .مظاهر وذلك بخروجه من الكوفة والتحاقه بركب اإلمام الحسين

 و امام حسين تحت عنوان: شباهت حضرت یحي  -30



 بقلم: غير موجود

 من خالل الروايات الدالة على ذلك. واإلمام الحسين املقال يتعرض ألوجه الشبه واالشتراك بين النبي يحي 
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 تحت عنوان: شجاعت از صفات برجسته حضرت عباس -37



 بقلم: سیدجواد حسین  

وذكر أن هذه  ،، وهي الشجاعة والبسالةاملقال يتحدث حول صفة بارزة من صفات أبي الفضل العباس

 وإنما خطط لها أالصفة لم ت
ً
عند اإلمام  ومن هنا كانت للعباس، باختيار أم البنين أمير املؤمنينت جزافا

 .من لة ومكانة ولذا أعطاه الراية فهو صاحب لواء اإلمام الحسين الحسين

 تحت عنوان: شجره طیبه -32

 بقلم: علی مختار  

فهو ابن  وآل محمد إلى الشجرة الطبية شجرة محمد تحدث الباحث حول انتماء أبي الفضل العباس

نُفَسَناالذي أنزل هللا تعالى في حقه  أمير املؤمنين
َ
ْم  َوأ

ُ
نُفَسك

َ
نا أ: ، وروي عن النبي األكرم27آل عمران: وأ

، ومن جانب التربية والتعليم فقد تربى تحت يد أربعة أئمة ر الناس من شجر شت ئمن شجرة واحدة وسا يوعل

 فكيف ال يتسم من عاش وتربى في أحضان اإلمامة بالصفات الحسنة. معصومين

 گريه هاي امام سّجادتحت عنوان:  -33



 بقلم: غالمرضا گلی زواره 

، وكان يشجع الناس على أبيه اإلمام الحسين ذكر الكاتب املواطن واملدة التي بكى فيها اإلمام السجاد

 املظلوم العطشان.على البكاء على 

 :  لشن احكامعنوانتحت  -32

 بقلم: سيد جعفر رباني 

وما يمت إليه بصلة كأحكام حرمه، كالتخيير بين التمام  ذكر مجموعة من األحكام التي ترتبط باإلمام الحسين

 الحسينية، وأح ام العزاء.والقصر في الصالة، واستحباب زيارة القبر الشريف، وكأح ام تربته الطاهرة، وأحكام 

 با عمر سعد عنوان: مذاکره امام حسين تحت -35



 بقلم: غير موجود 

يراده النصوص التاريخية الدالة على إمع عمر بن سعد من خالل  ذكر الكاتب محاورة اإلمام الحسين

 حصول هذا الحوار وتفصيالتها.

 عنوان: مظهر وفا و فداكار  عباس تحت -32



 بقلم: سیدجواد حسین  

من املواقف وهي: تركه األمان،  ذكر الكاتب ما يدل على الوفاء والتضحية واإليثار عند أبي الفضل العباس

رحم هللا عمي العباس فلقد آثر وأبلی وفد  : ، وعن اإلمام السجادالوفاء والتضحية بنفسه لإلمام الحسين
 .خاه بنفسه حت  قطعت یداهأ
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 تحت عنوان: معرفی اجمالی حبیب بن مظاهر -31

 بقلم: سید عباس حسین  باقرآباد  

 بصحبة أمير  ذكر الكاتب نبذة مختصرة عن سيرة حبیب بن مظاهر من صحابته للنبي األكرم
ً
مرورا

 .بموقفه املخلد مع سيد الشهداء أبي عبد هللا وانتهاءً  املؤمنين

 نامه: معنا  امانعنوانتحت  -38

 بقلم: عليرضا وزیر   

ومن جملة األحداث . األمان من وجهة نظر الفقهو ذكر الباحث معن  األمان في اللغة وكتاب األمان في الحرب، 

 وما جرى من محاورة بين أبي الفضل العباس م البنينأالتي حصلت إبالغ أمان عبيد هللا بن زياد ألبناء 

 .والشمر

sokhanetarikh.com 

 

 

 مقاالت، املواقع اإللكترونية، املكتبة اإللكترونية، وغيرها. محتوى املوقع:

 ها از واقعه کربالتنوع گزارشتحلیلی بر /گریزنگاران تاریخعنوان: تاریخ تحت -7

 بقلم: غير موجود

اقعة كربالء وما هي النتائج التي ترتبت على عن و تناول الكاتب األسباب التي أدت إلى ابتعاد املناهج التاريخية 

 ذلك االبتعاد. 

 ن با شهادت امام حسينآتحت عنوان: تحلیل ماجرا  قتل عثمان وارتباط  -2



 مهدي طائببقلم: 

قتل  ن اإلمام الحسينإوذكر منها:  ،قتيل العبرة تعرض املقال إلى األسباب التي ألجلها أصبح اإلمام الحسين

األمة  رأى ضياع القيم واملبادئ، وابتعاد ن اإلمام الحسينإ ،أصحابه وأوالده بين يديه ورأى مقتلهم أمام عينيه

استخدام معاوية التبليغ ضد  ،إن الدموع والعبرات التي سكبت في السابق هي السبب في قتلي ،عن الدين الخالص

 وقتل وتشريد الشيعة على يد زياد بن أبيه والي البصرة. ام علي والحسن والحسيناإلم

 تحت عنوان: تطور شناس   رویکردها در تدفين شهدا  کربال -3

 بقلم: حسين حسینیان مقدم، ابراهیم  ودرز 

 
ً
املقال عبارة عن دراسة توصيفية وتحليلية للسير التأريخي لألخبار واآلراء املختلفة بشأن دفن شهداء كربالء، وأيضا

 بيان كيفية انتقال قضية دفن اإلمام من واقعة تاريخية إلى أصل اعتقادي كالمي بعد أن كانت تاريخية قصصية.
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 في اإلجابة على مصادر التار 
ً
يخ من الفريقين الشيعة والسنة على ثالثة أسئلة، وهي: من وأجاب املقال معتمدا

 قام بالدفن  مت  حصل الدفن  وما هي كيفية الدفن  

 خوان  در دوره قاجار به روایت مر  شیلتحت عنوان: توصیف تعزیه -2

 بقلم: غير موجود

وربيين الذين دخلوا إلى إيران في العصر القاجاري، ورأوا العزاء في شهر محرم أشار الباحث إلى السواح األ 

الحرام، ومن جملة هؤالء السواح السائحة مري شيل زوجة الوزير اإلنجلي ي في أوائل حكومة امللك ناصر الدين، 

 وهذه السائحة تروي كيفية إقامة مراسيم العزاء في شهر املحرم في العصر القاجاري.

 ؛ تسکين روان یا اصالح اجتماع عنوان: حرکت حسينتحت  -5

 

 بقلم: غير موجود

التي تشير إلى  من الثورة، وذكر جملة من كلمات اإلمام الحسين املقال يتناول هدف اإلمام الحسين

 .األهداف األساسية في النهضة

أريد أن آمر باملعروف وأنه  وقوله: ،ومثلي ال يبايع مثله: اإلمام الحسينوذكر من جملة النصوص قول 

إني أدعوكم إلى كتاب هللا وسنة وقوله في كتابه إلى البصرة: ، عن املنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي أمير املؤمنين

: ، نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت
ً
، ن الباطل ال يتناهى عنهأإن الحق ال يعمل به و وقال أيضا

 .بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلةاأال وإن الدعي وقوله: 

، إنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جديالذي يتجلى بقوله:  كما أشار إلى الهدف األعلى لإلمام الحسين

 .األساس ي لنهضة اإلمام الحسين هو الهدف -وهو اإلصالح-وذكر الباحث أن هذا الهدف 

 وجدان تمام  ادیان است/روایت عاشورا در انجیل تحت عنوان: حسين -2

وان بارا حيث طرحت الوكالة على الكاتب طنأاملقال عبارة عن حوارية بين وكالة أنباء مهر والكاتب املسيحي 

 عدة أسئلة نشير إلى بعضها:

تمتاز بعدة خصال، فما هي الخصلة التي أ جبتكم وجعلتكم  شخصية اإلمام الحسين: إن األول  السؤال

 عنها  تبحثون 

الشخصية، فإن هذه  ههي التي أ جبتني وجعلتني أبحث حول هذ : إن جميع خصال اإلمام الحسينالجواب

يمكن اإلشارة إلى  الشخصية هي بحر عظيم من الدروس والعبر، وينبغي لإلنسان أن يستفيد منها، ولكن مع ذلك

لم ينخدع بزخارف الدنيا وإن كانت كثيرة، فإنه بقبوله البيعة كان يمكنه  خصلة وهي أن اإلمام الحسين

األول: إصالح األمة، والثاني: األمر باملعروف  الحصول على مناصب عليا، ولكنه لم يعدل عن أصلين ومبدأين:

، وهي ثباته على املبدأ وعدم انخداعه خصال اإلمام الحسينوالنهي عن املنكر، وأن هذه الخصلة هي من أبرز 

 بزخارف الدنيا.

: قد توصلنا في أبحاثنا حول النهضة الحسينية إلى أنه لوال النهضة الحسينية النسد الباب الثاني السؤال

 لبحثكم بهذا الخصوص فهل توصلتم إلى هذه النتيجة 
ً
 لوصول البشرية إلى السعادة، ونظرا
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 بشأن هذا املوضوع، ومن هنا توصلت إلى : الجواب
ً
 كامال

ً
إني أوافقكم في وجهة النظر هذه، وقد خصصت بحثا

 هذه النتيجة أن اإلسالم محمدي الوجود حسيني البقاء، وأن النهضة الحسينية حسينية الوجود وزينبية البقاء.

، أوص   بني إسرائيل بنصرة اإلمام الحسين : إنكم ذكرتم في كتابكم أن السيد املسيحالثالث السؤال

 في العصر الحاضر  فكيف يستطيع املسيحي أو املجتمع املسيحي أن ينصر اإلمام الحسين

أنهما لم يكن لديهما ناصر في عصرهما، فكان األصل في  : يشترك اإلمام الحسين والسيد املسيحالجواب

ذا األمر في نفس واقعة كربالء لبع  الشخصيات، وأما النصرة عندهما هو إيقاظ ضمير األمة، وقد حصل ه

 
ً
بعد وقوع حادثة كربالء فقد أحيت هذه الواقعة ضمير األمة اإلسالمية، واليوم يتمكن اإلنسان سواء كان مسلما

 من نصرة اإلمام الحسين
ً
وبيان أهدافه، واالنتماء إلى  من خالل بيان مواقف اإلمام الحسين أو مسيحيا

 ه.خطه ومنهج

 ها  دوران قاجارتحت عنوان: طبیب ناصرالدین شاه؛ راو  تعزیه -1

 بقلم: غير موجود

إيران املقال عبارة عن مذكرة سفر للطبيب إدوارد بوالك الخاص بامللك ناصر الدين، وعنوان املذكرة 

التي هي عبارة عن تحقيقات وقراءات لهذا الطبيب النمساوي، وكانت مدة إقامة هذا الطبيب في إيران  واإليرانيون 

عشر سنوات ومن جملة األمور التي كتبها هذا الطبيب في مذكراته، وأكد عليها هي مراسيم العزاء التي كانت تقام في 

لبس السواد والتشابيه في العشرة األولى من العصر القاجاري، وقد وصف إقامة مراسيم العزاء في ذلك العصر ك

كما أشار إلى ، يا حسينشهر محرم، حيث يعم العزاء في جميع املناطق ويشارك الجميع في العزاء وهم ينادون 

 .ممثلين عن الدول األجنبية واألوربية في هذه املراسيم، ومشاركته في مراسيم العزاء على الحسين حضور 

 هاشم در قیام عاشوراکارنامه مردود بن /هاشم  در کربال بودند 3۱تحت عنوان: فقط  -8

 بقلم: غير موجود 

ثالثة: أتباع الخلفاء من أهل  ذكر الكاتب أن التيارات االعتقادية والسياسية في عصر اإلمام الحسين

، أتباع الثالث عثمان والذين كان يدعمهم معاوية ويساعدهم على مخالفة اإلمام عليالسنة، أتباع الخليفة 

 .اإلمام علي

اإلمام  اوجميع هذه التيارات العقدية والسياسية كانت مخالفة لحكومة يزيد بن معاوية، ولذا لم يكن من دع

شخص وللكوفة والبصرة  2000من الشيعة فحسب، بل كان أكثرهم من أهل السنة وكانوا ما يقرب من  الحسين

مام كثر التيارات السياسية لحكومة يزيد نالح  قلة من نصر اإل أمكانة سياسية عظيمة، وبالرغم من مخالفة 

 رة من هذه األحداث التاريخية.فينبغي أخذ العب ،من الكوفة والبصرة واملدينة وال سيما من بني هاشم الحسين

 از عمار الدهني به روايت ابن السما  بغدادي تحت عنوان: مقتل الحسين -0



 بقلم: حسن انصار   

ن هذا املقتل قد تعرض له الطبري في كتابه أاملروي عن عمار الدهني وذكر  تناول املقال مقتل الحسين

كما أن نص املقتل مروي عن املحدث الكوفي عمار بن معاوية الدهني املتوفي  ،۲۹۲-251ص  2تاريخ الطبري،ج 
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وقد أورده املرشد باهلل الجرجاني في األمالي الخميسية حيث ورد فيه أن عمار الدهني نقل املقتل  ،ق733 سنة

وقد ورد في سند املرشد باهلل اسم املحدث السني البغدادي ابن السماك وال يبعد أن يكون  رعن اإلمام الباق

الوليد أحمد بن جناب املصيص ي  يمن تأليفاته، وقد نقل الطبري هذا النص عن زكريا بن يحي  الضرير عن أب

مار الدهني في سير أعالم وتم نقل نص مقتل ع، عبد هللا القسري عن عمار الدهنيعن خالد بن يزيد بن أسد بن 

 مروية عن  ،370-302ص 1 ج ذهبيالسير النبالء برواية أحمد بن جناب املصيص ي 
ً
ورواية ابن السماك أيضا

 ملا جاء في كتاب األمالي الخميسية حيث نقل في هذا الكتاب  ،أحمد بن جناب
ً
ثم أورد الباحث نص املقتل طبقا

وينتهي  أبو طاهر أحمد بن علي بن محمد بن عثمان السواق والبندارأخبرنا حيث يبدأ بقوله:  ،بشكل كامل

 .ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم ... أن تخلفوني بسوء في ذوي رحميبقوله: 

erfan.ir

 

 

 : املكتبة الصوتية، املكتبة املصورة، املؤلفات، املقاالت، وغيرها.املوقعمحتوى 

 چه ارتباط  با هم دارند  کربالو امام حسين، حضرت زهرا، بو  سیبتحت عنوان:  -7

،

 بقلم: غير موجود

 طرح الباحث سؤالين:

 ورائحة التفاح وكربالء  ،ما هي العالقة بين رائحة التفاح واإلمام الحسين األول:

 ولم يأكل رمانة أو فاكهة أخرى  تفاحة ليتكون منها نور الزهراء ملاذا أكل النبي األكرم الثاني:

وذكر الباحث في اإلجابة على السؤال األول أنه توجد رواية تبين سبب هذه العالقة مضمونها أن جبرائيل جاء 

 وهذه الفاكهة باقية فلما استشهدت الزهراء لحسن والحسينمن الجنة بتفاحة وسفرجلة ورمانة وأهداها ل

 ذهبت السفرجلة فبقيت التفاحة فلما استشهد اإلمام الحسن ذهبت الرمانة وملا استشهد أمير املؤمنين

قبيل شهادته، ويقول اإلمام  وملا حدثت واقعة كربالء أكلها اإلمام الحسين بقيت التفاحة عند الحسين

 شممت من جثمانه رائحة التفاح. ما مضمونه: ملا استشهد أبي السجاد

يسأله األصحاب فيها عن سبب  وأجاب الباحث عن السؤال الثاني أن هناك روايات وردت عن النبي األكرم

فيجيبهم بما مضمونه أن جبرئيل ناولني تفاحة فأكلتها فهي في صلبي حت  رزقني هللا  كثرة تقبيله فاطمة

 ما قّبلتها شممت رائحة تلك التفاحة.فكل فاطمة

 تحت عنوان: اذکار وصفات حسین  ومهدو   -2

 بقلم: سید علی درچه ا 

يوم عاشوراء التي لها مي ة خاصة ولها  تعرض الباحث إلى األدعية واألذكار التي وردت عن اإلمام الحسين

التي قالها اإلمام  يا غياث املستغيثين، وذكر هذه األدعية والصفات من قبيل: ارتباط باإلمام الحجة
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 باهلل العلي العظيمفي آخر حياته، وقوله:  الحسين
ّ

ملا اشتد األمر به يوم عاشوراء، وقول  ال حول وال قوة إال

 .هل من ناصر ينصرني: اإلمام الحسين

: ا سيلبي هذ وذكر الكاتب أن اإلمام املهدي
ً
أال يا أهل العالم أنا اإلمام القائم، أال يا أهل العالم النداء قائال

 إأنا الصمصام املنتقم، أال يا أهل العالم 
ً
 .ن جدي الحسين قتلوه عطشانا

 تحت عنوان: ارکان قیام امام حسين -3



 بقلم: محدثه السادات حسین 

 أن واقعة عاشوراء تشتمل على ركنين: األول: توذكر  ثورة اإلمام الحسينتحدثت الباحثة حول أهم أركان 

 هو العزاء والبكاء والحزن والعبرة، الثاني: هو عبارة عن تعلم الدروس من هذه النهضة املليئة بالدروس والعبر.

أن من جملة ت أنه ال ينبغي إهمال الركن الثاني بل ينبغي التركي  عليه إلى جانب إقامة العزاء، وذكر  توذكر  

من أكد على ضرورة استلهام الدروس من هذه الواقعة هو الشيخ محمد تقي الجعفري حيث تم طبع محاضرات 

القسم الثالث عشر من هذا  ةالباحث توقد نشر ، الحسين شهيد الثقافة وإمام اإلنسانيةفي كتاب اسمه 

الكتاب، وقد أشار فيه إلى املواضيع التالية: انتهاك الحقوق، عدم احترام اإلنسانية، التعامل مع أفراد املجتمع 

 على أنهم عبيد، نق  أصل العدالة واملساواة في الحقوق، التكليف بين أفراد املجتمع.

 چه م  دانیم  تحت عنوان: از حضرت زینب -2

 

 بقلم: محمد باعزم

وتحدث عن ألقابها التي من أبرزها عقيلة الهاشميين وأم املصائب،  تعرض الباحث إلى سيرة السيدة زينب

حيث كانت في تلك  وعن زواجها بعبد هللا بن جعفر، وأشار إلى حياتها وأعمالها في فترة حكومة أمير املؤمنين

 عدد أوالدها وعمرها
ً
حين حضورها في كربالء، وأشار إلى نماذج من  الفترة ترشد النساء وتعلمهم، وذكر أيضا

 عبادتها ومن جملتها صالتها التي صلتها من جلوس بسبب مصائب يوم الطف.

 ، آموز ار آزاد  تحت عنوان: امام حسين -5



 آمنه اسفندیار  بقلم: 

 بمعن  تحرر عقل 
ً
تعرضت الباحثة إلى معن  الحرية فقالت: الحرية بمعن  التحرر من القيود، والحرية أيضا

اإلنسان ونفسه من سجن النفس والشهوة، والحرية موهبة إلهية تختلف من شخص إلى آخر بحسب استعداده، كما 

والحرية تعني التحرر من الخصال السيئة والتحلي باألخالق  أن الدين يقتض ي الحرية في العمل والسلوك األخال ي،

 .إن لم یکن لکم دین وکنتم التخافون املعاد ف ونوا أحرارا فى دنیاکم: الحسنة، وقد قال اإلمام الحسين

فالحرية تتحقق فيما إذا تمكن اإلنسان من تقديم الحق على الباطل في التخيير بينهما، فالحرية تعني انطالق 

واملصداق البارز  ،هي عين الحرية تعالىاإلنسان نحو الكمال في إطار العبودية هلل تعالى، فالدعوة إلى عبودية هللا 

يدل على حريته، وقد  التحاقه بركب اإلمام الحسين لحرية اإلنسان تتمثل بالحر بن يزيد الريا ي حيث إن

:  وقف اإلمام الحسين
ً
 .أنت حر كما سمتك أمك حر في الدنيا واآلخرةعلى مصرعه قائال
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 جایز نیست  تحت عنوان: آیا حدیث  وجود دارد که اربعين گرفتن جز برا  امام حسين -2



 بقلم: غير موجود

في عشرة محرم،  ذكر الكاتب أن هناك روايات دالة على استحباب إقامة العزاء على مصاب اإلمام الحسين

في هذه األيام وليس هناك روايات أو  حيث كانوا يقيمون العزاء على أبي عبد هللا باإلضافة إلى سيرة األئمة

وإن كان  تدل على استحباب إقامة العزاء على غيره من املعصومين حت  النبي األكرم سيرة من املعصومين

إقامة العزاء في هذه املناسبة يعد من تعظيم شعائر هللا، وليس هناك روايات وال سيرة معتبرة تدل على استحباب 

، نعم استدل ألئمةمن ا يوم األربعين، فكيف بأربعين غير اإلمام الحسين إقامة العزاء على الحسين

على استحباب إقامة العزاء في جميع املناسبات،  شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا: بعضهم بقوله

ولكن هذا ال يعني تأسيس عشرات عزاء غير عشرة محرم، وبطبيعة الحال فإن املؤمنين يذكرون مصاب 

 بأهل البيت الحسين
ً
حيث كانوا ما يمر عليهم موقف من شرب ماء وغيره إال وذكروا  على أي حال تأسيا

لكن هذا ال  ،أما حزني فسرمدقال:  حينما دفن فاطمة ومن هنا نجد أمير املؤمنين مصاب الحسين

حرم ونحصر العزاء في يعني أن نجعل جميع أيام السنة فاطمية، أو حسينية وال أن نؤسس عشرات غير عشرة م

: أن يكون العزاء في غير عشرة محرم بنحو األول  وبعد هذا طرح الباحث لحل املشكلة طريقين:، أيام معدودة

: ال ينبغي تأسيس الثاني يختلف عن العزاء في عشرة محرم، لكيال تضيع املناسبة األصلية وهي عشرة محرم.

 عشرات عزاء جديدة وأربعينيات جديدة لم تدل عليها ال آية وال رواية وال سيرة.

 را شيعيان به شهادت رسانده اند ! ت عنوان: آيا امام حسينتح -1



 بقلم: غير موجود

استعرض الكاتب بع  املزاعم التي تصدر من الوهابية والتي يحاولون من خاللها تبرئة يزيد وجعل الطرف 

 هم الشيعة، وخالصة تلك املزاعم: املسؤول عن شهادة اإلمام الحسين

 إن اإلمام الحسين  :فإنهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا فقتلونادعا على الشيعة بقوله. 

  ن يزيد قتل الحسين بسيف جدهأما ادعاه ابن العربي من. 

  :في خروجه هذا االخروج على يزيد خطأ وقد قال محمد الخضري 
ً
 عظيما

ً
لذي جر إن الحسين أخطأ خطأ

 .على األمة وبال الفرقة، وزعزع ألفتها إلى يومنا هذا

  ما ذكره أبو الخير من أن يزيد كان 
ً
 مجتهدا

ً
 .إماما

 وأجاب الباحث على هذه املزاعم الباطلة حيث ذكر:

 
ا
 : األدلة الدالة على عدم مشروعية خالفة يزيد.أول

 
ا
 إلى والي املدينة فيه  : إن من قتل الحسينثانيا

ً
 هو يزيد حيث أرسل كتابا

ً
 شديدا

ً
خذ الحسين بالبيعة أخذا

 .ومن أبى فاضرب عنقه، وابعث إلّي برأسه

 
ا
ويحكم بذلك:  هم شيعة آل أبي سفيان، وقد صرح اإلمام الحسين : إن الذين قتلوا اإلمام الحسينثالثا

 في دنياكم هذه، وارجعوا إلى إيا شيعة آل أبي سفيان! 
ً
ن لم يكن لكم دين، وكنتم ال تخافون املعاد، فكونوا أحرارا

 كما تزعمون إأحسابكم 
ً
 ، وذكر عدة أدلة أخرى تدل على بطالن هذه املزاعم.ن كنتم عربا
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 تحت عنوان: بأ  ذنٍب قتلت ! -8

 بقلم: حامد شاد

اتعرض الباحث إلى قوله تعالى 
َ
  َوِإذ

ُ
وَدة

ُ
ْوؤ

َ ْ
ْت  امل

َ
وذكر أن الظهور األولي لآلية الكريمة هو وأد  8التكوير: ُسِئل

، وذكر أن 
ً
 ظلما

ً
البنات الذي كان يصنعه أهل الجاهلية، ثم ذكر أن معن  اآلية واسع يشمل كل من دفن حيا

يتعرض إليه أحد، وقد ورد عن فإن الظلم الذي تعرض له لم  املصداق البارز لآلية الكريمة هو اإلمام الحسين

 .هو اإلمام الحسين املوؤودةأن املراد من  اإلمام الصادق

ّيِ ثم تعرض الباحث إلى ذيل اآلية 
َ
نٍب  ِبأ

َ
ت ذ

َ
ِتل

ُ
 وهو: ما ذنب اإلمام الحسين 0التكوير: ق

ً
  وطرح سؤاال

 منها: وذكر في مقام الجواب عدة أمور،

 ذنبه .أنه إمام تيار خطير وهو التشيع فهو امتداد لإلسالم األصيل 

 ذنبه أنه ابن لعلي بن أبي طالب ينقل التاريخ حينما سألهم اإلمام الحسين :فقالوا:   عالم تقاتلوني

 ألبيك
ً
 .نقاتلك بغضا

 ذنبه  ،ولم يخضع للظلم 
ً
 أبيا

ً
 إني ال أرى املوت إال سعادة والحياة أنه كان حرا

ً
 .مع الظاملين إال برما

 ذنبه .أنه أمر باملعروف ونه  عن املنكر، وأراد اإلصالح ألمة جده 

 تحت عنوان: بایسته ها  تاریخ نگار  عاشورا -0

 بقلم: محدثه السادات حسین 

 للبحث وال ننا حينما نريد أن ندرس واقعة عاشوراء ال بد أن نأخذ بنظر أذكرت الكاتبة 
ً
االعتبار شروطا

 :الشروط التالية عَ نحصل على النتيجة املطلوبة من البحث إذا لم ترا

: الحصول على املعلومات الكافية من املصادر املعتبرة، كاملعلومات حول أسباب الحادثة الشرط األول 

 وأهدافها وما شابه ذلك.

ألول: القيم واملبادئ التي يشترك فيها جميع البشر، : إدراك القيم واملبادئ وهي على قسمين: االشرط الثاني

 لقوانينه وعاداته.
ً
 الثاني: القيم واملبادئ التي يختص بها كل مجتمع طبقا

: التصميم على العمل هو الهدف من نقل القصة والحدث التاريخي، فإن جميع القصص الثالث الشرط

ما االقتداء أو أخذ العبرة منها كي ال نقع في نفس الخطأ، إمنها  واألحداث التاريخية التي ينقلها القرآن الكريم الغاية

 فال بد أن يكون الهدف من دراسة التاريخ هو أخذ العبرة منه.

 7-3تحت عنوان: بررس   مفهوم حیات در واقعه عاشورا -70

 بقلم: محدثه السادات حسین 

وفي نفس  ثالثة أقسام في البداية إلى ضرورة االهتمام بالعزاء والبكاء على الحسينتعرض املقال املتألف من 

الوقت أخذ الدروس والعبرة من مدرسة كربالء، وأوردت الباحثة ما يرتبط بدراسة مفهوم الحياة في واقعة 

عها تحت عاشوراء من كتاب املرحوم الشيخ محمد تقي جعفري، والكتاب عبارة عن مجموعة محاضرات تم طب

 خالصة بع  ما جاء في البحث: هوهذ اإلنسانية وإمامالحسين شهيد الثقافة عنوان 
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 الحياة ال تعني الحياة املادية فحسب وإنما هي أوسع من ذلك فالحياة التي يدعو إليها الحسين  حياة توصلنا

 أن الفهم الصحيح للحياة يحل كثير  اكم،إلى الكمال الحقيقي
ً
من الشبهات التي أثيرت أو تثار بشأن موقف اإلمام  ا

 تجاه يزيد. الحسين

  إن الحياة الحقيقية في اإلسالم هي عبارة عن الحياة في الدار اآلخرة َّاَر  َوِإن   الدَّ
َ
ِخَرة

ْ
ِهيَ  اآل

َ
َحَيَواُن  ل

ْ
 02العنكبوت: ال

غه األنبياء
ّ
كان ينظر إلى الحياة بهذا املنظار، ولذلك اختلف تعامله مع  للناس، فاإلمام الحسين وهذا ما بل

 الظاملين الذين يرون الحياة املادية فقط.

  والحياة الطيبة هي االنتفاع من الحياة املادية ألجل الحصول على الكمال والر ي تعالى الحياة هي عطاء من هللا

 اإلنساني.

  ا في فهم الحياة ولذا قال أشار القرآن الكريم إلى أن أكثر الناس قد أخطأو ُموَن
َ
  َيْعل

ً
اِهرا

َ
َن  ظ َحَياةِ  ّمِ

ْ
َيا ال

ْ
ن  .1الروم: الدُّ

 إن الدفاع عن الحياة أمر واجب وملا كان اإلمام الحسين بالحياة الحقيق 
ً
ة ويعرف الهدف منها وهو يعارفا

 حرب.لالكمال الحقيقي فهذا األمر دفعه ل

 إن اإلمام الحسين  هو املصداق األكمل للحياة الطيبة والهادفة وقد ضحى من أجل تحقيق الحياة الطيبة

 والهادفة.

  عاشوراء عبارة عن صراع بين أتباع الحياة الطيبة وأتباع الحياة املادية، فإن يزيد وأتباعه غارقون في الحياة

ظون على هذه الحياة ويدافعون عنها، وأصحابه يعيشون في حياة طيبة ويحاف املادية في حين أن اإلمام الحسين

على  في يد ال يرى لحياته أي قيمة فكيف يحاف  على حياة اآلخرين  ومن هذا املنطلق خرج اإلمام الحسين

 :
ً
 يزيد قائال

ً
 .إني ال أرى املوت إال سعادة والعيش مع الظاملين إال برما

 تحت عنوان: پاسخ به برخی شبهات پيرامون متن زیارت عاشورا -77

 بقلم: غير موجود

 طرح الباحث عدة تساؤالت وأجاب عليها، نشير إلى بعضها بشكل مختصر:

 : عن أي إمام وردت زيارة عاشوراء السؤال األول 

 .: زيارة عاشوراء حديث قدس ي ورد عن اإلمام الصادقالجواب

ولم  عن اإلمام زين العابدين ترد زيارة عاشوراء بعد شهادة اإلمام الحسين: ملاذا لم السؤال الثاني

 يعلمها لشيعته 

 ألن الفترة فترة ظلم وجور. : لم يتمكن اإلمامالجواب

 : في أي كتب روائية وردت زيارة عاشوراء ألول مرة السؤال الثالث

 املتهجد للشيخ الطوس ي.: كتاب كامل الزيارات البن قولويه القمي، وكتاب مصباح الجواب

 : ما هو مقدار صحة سند زيارة عاشوراء السؤال الرابع

 : للزيارة سندان، وثالثة طرق معتبرة.الجواب

 : ما هي الخصوصيات الفريدة لزيارة عاشوراء السؤال الخامس

 :
ا
 إنها حديث قدس يالجواب: أول

ا
 : الثواب الجزيل، ، وثانيا

ا
 رابع: اشتمالها على اللعن، ثالثا

ا
: اإلشارة إلى أن ا

 .املنتقم وهو اإلمام املهدي 
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 تحت عنوان: پیاده رو  اربعين، خي ش جهان  مستضعفين -72

 شاه نظر   حمیدرضابقلم: 

 أهم خصوصيات هذه 
ً
تحدث الباحث حول عظمة مسيرة األربعين الحدث املهم الذي لفت أنظار العالم ذاكرا

 املسيرة، ومنها:

  ن الشيعة املوالين ألهل البيتأإن هذه املسيرة هي إنتاج العاطفة والحب واملعرفة الحسينية، و  يحاولون

 بهذه املسيرة إدامة زخم النهضة الحسينية.

  إن مسيرة زيارة األربعين تبرز للعالم البشري اإلسالم املحمدي الخالص للعالم لتسقط أقنعة اإلسالم األمريكي

 لذي يحاول بوسيلة وأخرى يظهر اإلسالم إسالم عنف وإرهاب.ا

  لزيارة األربعين دور في نشوء الحركة االجتماعية العاملية، فإن هذه املسيرة لم تكن قائمة على أساس تيار أو

 حزب معين، وإنما نشأت من الشعور باملسؤولية الدينية لألفراد فهي انتفاضة اجتماعية عاملية.

 در زند   پیاده کردن سبک رفتار  امام حسينتحت عنوان:  -73



 فالح راحلهبقلم: 

التي دخلت إلى حياة  ذكرت الباحثة بع  النماذج السلوكية املستفادة من سيرة وتعاليم اإلمام الحسين

 باإلمام الحسين
ً
املنطق السليم املستفاد من سيرة وسلوك : النموذج األول ، الفرد الشي ي بوصفه مقتديا

: الحرية بكل الثاني النموذج، دخاله إلى حياتنا ألوان املصائبإل  ، وقد تحمل اإلمام الحسيناإلمام الحسين

ما للكلمة من معن ، وفي جميع األبعاد واملستويات، ومن جملتها مستوى العبودية للسالطين وقوى االستكبار 

 في دنياكم: املستفاد من قوله
ً
 وفي جميع املجاالت األخرى. إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا

 تحت عنوان: تأملی درعزت حسین  وعظمت عاشورا -72

 بقلم: غالمرضا گلی زواره

التي تنسب العزة تعرض الباحث إلى مفهوم العزة في اللغة، وتعرض للعزة اإللهية وذكر بع  اآليات الكريمة 

ده أهل البيت فرسول  بأكملها هلل تعالى، وبع  الشواهد الدالة على ذلك، ثم أشار إلى أن مفهوم العزة قد جسَّ

قد وضع البذرة للعزة والعظمة من خالل أخالقه ورأفته وتعاطفه مع اآلخرين، وقد أثر في الحديث عن  هللا

 وأن عاشوراء هي مثال للعزة والعظمة.، حسين مني وأنا من حسين: النبي األكرم

أال وإن الدعي  ، ومن جملتها قولته املعروفة:وأورد الباحث بع  الشواهد الدالة على عزة اإلمام الحسين

، ثم تعرض إلى مثلي ال يبايع مثله: ، وقولهابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة

إن املكانة العظيمة عند هللا تعالى حيث ورد في الحديث:  ي التي أعطت للحسينأن هذه الخصوصية ه

 .الحسين بن علي مصباح هدى وسفينة النجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر

 تحت عنوان: تفسير عین  وعملی قرآن کریم در حماسه حسین  -75

 شاد حامدبقلم: 

وبين القرآن الكريم، من خالل عرض اآليات التي ترتبط  املقال يتناول العالقة املباشرة بين اإلمام الحسين

مَّ حيث ذكر الباحث أن املراد من قوله  8-2، ففي سورة اإلسراء من اآلية باإلمام الحسين
ُ
ا ث

َ
ُم  َرَدْدن

ُ
ك

َ
  ل

َ
ة رَّ

َ
ك

ْ
 ال
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ْيِهْم 
َ
 تعالى  ، ومنها قولهوأصحابه بعد شهادة اإلمام الحجة الحسين هي رجعة اإلمام 2األسراء: َعل

َ
  َوال

ْ
وا

ُ
ْقُتل

َ
 ت

ْفَس  ِتي النَّ
َّ
مَ  ال ُ  َحرَّ

ّ
  اّلل

َّ
ِتَل  َوَمن ِبالَحّقِ  ِإال

ُ
  ق

ً
وما

ُ
ل
ْ
ْد  َمظ

َ
ق

َ
َنا ف

ْ
ِه  َجَعل   ِلَوِلّيِ

ً
انا

َ
ط

ْ
  ُسل

َ
ال

َ
ي ُيْسِرف ف ِ

ّ
ْتِل  ف

َ
ق

ْ
هُ  ال اَن  ِإنَّ

َ
  ك

ً
 َمْنُصورا

 .ن هذه اآلية نزلت بشأن اإلمام الحسينأ حيث ورد عن اإلمام الصادق 33اإلسراء:

 تحت عنوان: چه کسان  وچه زمان  اجساد شهدا  کربال را دفن کردند  -72

 بقلم: غير موجود

املقال تناول مسألة دفن أجساد شهداء كربالء، وذكر الروايات الواردة بشأن دفن األجساد، ثم قام بدراسة 

 ، فقسم الروايات الواردة بشأن دفن األجساد الطاهرة إلى طائفتين:والداللةهذه الروايات من ناحية السند 

في دفن األجساد  ة املعصومين واملالئكةواألئم : الروايات الدالة على حضور النبي األكرماألولى الطائفة

 الطاهرة.

: الروايات الدالة على أن من قام بدفن األجساد الطاهرة هم جماعة من قبيلة بني أسد ممن الثانية الطائفة

 يسكن الغاضرية.

الطائفتين واألخذ باألخرى، وذلك ألن كال الطائفتين حجة في باب االستدالل،  ىحدإوذكر أنه ال يمكن طرح 

ثم تعرض إلى تعيين الزمان الذي دفن فيه األجساد الطاهرة، ، وذكر عدة وجوه للجمع، فال يبقى إال الجمع بينهما

ة كأسرار الشهادة أن يوم الحادي عشر من املحرم، ويستفاد من بع  املصادر غير املعتبر الوذكر أن املشهور هو 

 الدفن حصل في يوم الثالث عشر من محرم، وذكر بع  الشواهد التي تعضد كال الرأيين.

 تحت عنوان: چیست  حائر حسین  -71

 بقلم: محمد باعزم

سبب تعرض الباحث إلى ذكر أسماء كربالء والتي منها: الحائر، ثم أخذ ببيان معناه اللغوي، ثم تعرض إلى 

 تسمية بقعة كربالء بالحائر.

 تحت عنوان: چرا افراد  از بن  هاشم در واقعه کربال غایب بودند  -78

 بقلم: محمد باعزم  

يحاول املقال اإلجابة عن سبب غياب بع  الشخصيات من بني هاشم في واقعة كربالء، كما قام برد بع  

 ات واألعذار التي تذكر لغياب محمد بن الحنفية وعبد هللا بن جعفر في واقعة عاشوراء.التوجيه

 آب  نشود اقدام به ذخيره آب نکرد تا دچار ب  تحت عنوان: چرا امام حسين -70



 بقلم: غير موجود

أماكن يتوفر املاء للطرفين، وكان نهر العلقمي يغذي الطرفين باملاء،  كانت تقع عادة فيالحرب ذكر الكاتب أن 

وأصحابه كانوا يجلبون املاء من نهر العلقمي حت  يوم العاشر، ولم يبق لديهم ماء في هذا  واإلمام الحسين

وجود عندهم اليوم لشدة الحر والحاجة الشديدة وكثرة العدد وقلة عدد األواني التي تحمل املاء، فنفذ املاء امل

 بسرعة، ولذا فال بد من جلب املاء من نهر العلقمي مرة أخرى.
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 خانواده خود را به کربال برد  تحت عنوان: چرا امام حسين -20



 بقلم: غير موجود

عائلته إلى كربالء، منها: الدافع املذهبي، أي أن اإلمام  ذكر الكاتب عدة أسباب الصطحاب اإلمام الحسين

 للنساء واألطفال على مدى التاريخ، حيث إن هذه  الحسين
ً
إنما اصطحب معه العيال لكي يكونوا نموذجا

الشخصيات قد استغرقت في هللا تعالى، فوجودهم في كربالء يعطي لألجيال النموذج األمثل لكي يقتدوا بهم في 

 ما رأيت إال جمهي املثال النموذجي للصبر، بقولها:  حياتهم، فالسيدة زينب
ً
 .يال

 شد ! در نهایت قاتل امام حسين -این جانباز جنگ صفين در رکاب امام علی-عنوان: چرا شمر  تحت -27



 بقلم: غير موجود

يشارك في حرب صفين تناول الباحث شخصية الشمر، وحاول بيان األسباب التي جعلت الشمر من جانب 

 .ضد معاوية، ومن جانب آخر يدافع عن يزيد ويقاتل اإلمام الحسين

وذكر أنه من املحتمل أن يكون الشمر قد شارك في حرب صفين ألجل التعصبات القبلية، أو ألجل الحصول على 

 لإلمام علي ، أو ألنه كاناملصالح الشخصية كاملنصب وغيره لظنه الغالب بانتصار جيش أمير املؤمنين
ً
 .محبا

 شود بگرید بهشت بر أو واجب م  تحت عنوان: چرا هرکس بر امام حسين -22



 بقلم: غير موجود

 ذكر الكاتب أنه يتحقق ذلك بشرطين: 

سعد وأهل الكوفة وأهل الشام في : يجب أن يكون البكاء على أساس املعرفة والوالية، وأما بكاء عمر بن األول 

 مجلس يزيد فال فائدة فيه.

 باتباع أهل البيتالثاني
ً
 في القول والعمل. : يجب أن يكون البكاء مصحوبا

 تحت عنوان: خیانت ها  جامعه کوفی در اعصار مختلف -23

 بقلم: علی بيرانوند

عوامل كثيرة ابتلى بها املجتمع الكوفي أدت إلى أن يرتكب خيانات مختلفة، وهذه ذكر الباحث أن هناك 

السذاجة ،االبتعاد عن الوالية في عصر اإلمام الحسين، فقدان الوالية وإطاعة القائد الديني العوامل كالتالي:

لتي ينبغي للمجتمع ثم تعرض الباحث إلى بع  الدروس التاريخية ا، وقلة الوعي والهزيمة في الحرب النفسية

الحذر من الحرب الناعمة، فإن العدو ، أهمية الوالية واتباع الزعيم الديني املعاصر أن يعتبر بها، وهي كالتالي:

 يحاول استغالل ذلك لصالحه من خالل القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم األخرى.

هو قلة الوعي، ألن هذا العنصر هو الذي وأكد الباحث أن من أهم الخصائص التي ابتلي بها املجتمع الكوفي 

 آنذاك. أدى إلى الفشل في الحرب النفسية وترك إطاعة واتباع قائد األمة اإلسالمية
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 تحت عنوان: خير وشر در سرزمين كربال -22

 بقلم: استاد حسين انصاریان

تناول فيها موضوع الخير والشر في أرض هذا املقال عبارة عن محاضرة إسالمية للشيخ حسين أنصاريان 

كربالء، حيث إن واقعة كربالء تجسيد واضح لقوى الشر املتمثلة بعمر بن سعد وابن زياد وجيشهم، وقوى الخير 

وأصحابه، ثم ذكر أنه ينبغي علينا أخذ العبرة والدروس من هذه الواقعة، ومالحظة  املتمثلة باإلمام الحسين

 قع فيها الفريق األول واالجتناب من الوقوع فيها، واالقتداء بالفريق الثاني.العاقبة السيئة التي و 

 تحت عنوان: دو جریان فرهنگ ساز -25

 بقلم: محمد باعزم

 وإنما هي تابعة 
ً
الثقافية التي كانت موجودة قبل خالفة اإلمام علي  للحركةإن حادثة عاشوراء لم تحدث عفويا

 فإن للثقافات التي يتصف بها املجتمع دور  وخالفة اإلمام الحسن
ً
 كبير  ا

ً
في مصير ذلك املجتمع، وإن هناك  ا

 تيارين متضادين في حياة البشرية على طول التاريخ، ولهما تأثير مباشر على فكر وثقافة املجتمعات وسلوكياتها.

 هو الذي يحاول إخراج اإلنسان من الحياة املادية، ويرشده نحو الكمال والعدالة. :األول 

 : هو التيار الظالم الذي يس ى لغصب حقوق املجتمعات البشرية واستعبادها.الثاني

َ  ِإنَّ  وأشار القرآن الكريم إلى التيار األول بقوله
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  قولته املشهورة:  صورة، ولذا قال اإلمام الحسين وضحهذان التياران في واقعة عاشوراء بأوقد تجلى 
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 در چه م ان  دفن شده است  تحت عنوان: سر مطهر امام حسين -22



 بقلم: غير موجود 

: املشهور أنه دفن في کربالء، واألخرى أنه دفن في اختالف األقوال في مدفن اإلمام الحسينذكر الكاتب 

 دمشق، وفي عسقالن، وفي القاهرة. النجف، وفي املدینة، وفي

  تحت عنوان: شاخصه ها  یاران امام حسين -21



 بقلم: یحي  صاد ی  

بها قبل وقوعها، ودور أصحاب اإلمام  تحدث الباحث عن ثورة عاشوراء وأهميتها وعلم األنبياء واألولياء

ثم ، ، وذكر الشواهد التي تدل على من لتهمفي هذه النهضة ومن لتهم على لسان األئمة املعصومين الحسين

ء والقيم اإلسالمية والثبات على الوالية والوفاء ىها الثبات على املبادلتتعرض إلى خصال األصحاب وذكر من جم

 .مانه، واملحبة الشديدة لسيد الشهداءبالعهد وامليثاق والبصيرة والوعي والعلم بما يدور حول اإلنسان في ز 
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 تحت عنوان: شبهه ب  گناهی معاویه در جنایات و گناهان یزید  -28

 بقلم: غير موجود 

ن موبقات يزيد وجرائمه تسجل في أعمال معاوية وذلك ألن معاوية أطرح الباحث شبهة، وهي: أن الشيعة تدعي 

نصب يزيد خليفة من بعده فإذا كانت ذنوب وجرائم الشخص الذي تم تنصيبه تسجل في سجل أعمال هو الذي 

وذلك ألن علي بن أبي  من نصبه فال بد أن تسجل الخيانة التي ارتكبها ابن الجارود في سجل أعمال علي

 له على شيراز وقد وردت خيانة املنذر بن الجارود في الكت طالب
ً
 من نهج البالغة. 17اب كان قد نصبه عامال

 وأجاب على هذه الشبهة:

إن القياس باطل عند الشيعة، وإن سلمنا فهو قياس مع الفارق فإن معاوية بالرغم من علمه بفسق يزيد 

  وخبث باطنه نصبه خليفة من بعده، وأما اإلمام علي
ً
 صالحا

ً
فحينما نصبه الجارود كان بحسب الظاهر رجال

 بخيانته عزله من منصبه مباشرة. ولكنه بعد ذلك ارتكب ما ارتكب وملا علم اإلمام علي

 تحت عنوان: عاشورا، درس وعبرت -20

 بقلم: غير موجود

اشتمالها على دروس ومعطيات، فإنها تعلمنا : األولى الجهة ذكر الكاتب أن حادثة عاشوراء تمتاز بجهتين:

: اشتمالها على العبر، فعاشوراء هي الثانية الجهة، التضحية بالغالي والنفيس من الدين، وتحقيق أهداف القرآن

 ميدان االعتبار، فعلى اإلنسان أخذ العبرة من هذه الواقعة.

حراف العام، وحب الدنيا والتفكير في وذكر سببا االنحراف عن الرسالة املحمدية، وهما: الضالل واالن

 ملواجهة هذين العاملين. الحصول على الثروة، وال بد من التأس ي بنهضة سيد الشهداء

  تحت عنوان: علت قیام عاشورا از زبان امام حسين -30



 بقلم: محدثه السادات حسین 

تعرضت إلى أسباب ثورة اإلمام  اإلنسانيةوإمام الحسين شهيد الثقافة املقال یتناول بع  مباحث كتاب 

التي يمكن استفادتها من كلماته، ال سيما خطبته التي ذكرها قبل خروجه من املدينة حيث أشار فيها إلى  الحسين

أهم أهدافه من نهضته وثورته، ولم يكن لهذه الثورة أي هدف دنيوي أو مادي، وإن حاول العدو أن يبين للناس أن 

من خروجه وثورته على يزيد هو  إلمامفهدف ا ،من الثورة هو التنافس على السلطة هدف اإلمام الحسين

 .أمير املؤمنينسيرة و  إصالح األمة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والسير باألمة بسيرة رسول هللا

 از مدینه به سو  مکه چه بود  تحت عنوان: علت هجرت امام حسين -37



 موجودبقلم: غير 

 والتي أدت إلى عزم اإلمام الحسين تعرض الباحث إلى األحداث التي جرت في املدينة مع اإلمام الحسين

 على الخروج من املدينة.
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َرَج من املدينة ليومين بقيا من رجب وهو يتلو قوله تعالى  وقد خرج اإلمام الحسين
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 ، حکم عقل وقلبتحت عنوان: عزادار  امام حسين -32



 بقلم: احسان اشتهاردیان

الذي يحمل صفات  اإلنسان الذي يمتلك العقل والقلب السليم يدرك بعقله وفطرته محبة اإلمام الحسين

الكمال والجالل وهذه املحبة تحتم على اإلنسان العاقل وصاحب الفطرة السليمة أن يتأثر بما يجري على اإلمام 

 فالعقل والفطرة السليمة يحكمان بضرورة إقامة العزاء واملأتم على  الحسين
ً
فيحزن لحزنه ويفرح لفرحه، إذا

 .سيد الشهداء أبي عبد هللا الحسين

 عنوان: عزادار  بدعت صفویانتحت  -33

 بقلم: غير موجود

يزعم البع  أنها  ذكر الكاتب أن ما يقوم به الشيعة من بكاء ولطم ون ي ولبس سواد على اإلمام الحسين

 قد روج لها حكام الصفوية وهي بدع ولم يقم بها أئمة الشيعة.

 ورد هذا الزعم بما يلي:

 
ا
كانوا يعيشون في ظروف وأجواء تحكمها التقية، فليست لديهم الحرية في ممارسة ما  األطهار: إن األئمة أول

 اإلمام السجاد
ً
كان يعيش في أجواء وظروف حساسة وتحت املراقبة فكيف يمكنه أن يمارس  يعتقدونه، مثال

جن اإلمام ما يقرب حيث س ، وكذلك زمن اإلمام الكاظمطقوسه ال سيما فيما يتعلق بأبيه اإلمام الحسين

 .سنة، وهكذا بقية األئمة 72من 

 
ا
: بالرغم من تلك الظروف املتأزمة هناك شواهد كثيرة تدل على وجود هذه الطقوس في عصر أهل ثانيا

هاشم ونساؤهم العزاء والبكاء ولبسوا  ووأهل بيته وأصحابه، أقام بن ، فبعد شهادة اإلمام الحسينالبيت

يقيم العزاء على جده  ، وكان اإلمام الباقردائم البكاء على أبيه الحسين م السجادالسواد، بل كان اإلما

 .يوم عاشوراء، وكذا بقية األئمة الحسين

  است یا برا  امام حسينلقب  برا  حمزه عمو  پیامبر سید الشهداءتحت عنوان: عنوان  -32



 بقلم: غير موجود 

وهو  سيد الشهداءلقب عّمه الحمزة با ذكر الكاتب أنه ورد في مصادر الشيعة والسنة أن النبي األكرم

بعد حمزة، وقد  املتبادر عند السنة، والشيعة يقبلون هذا، ولكن هذا اللقب ثبت عند الشيعة لإلمام الحسين

أعلى عند هللا من من لة الحمزة، ولقب  وردت روايات كثيرة تؤكد هذا املعن  وتدل على أن من لة اإلمام الحسين

الحسن  :من األلقاب ذات املراتب فكل فئة من الشهداء لهم سيد الشهداء ومن هنا قيل سيد الشهداء

ما  واآلخرين األولينسید شهداء وقد ورد بحق الحمزة بن عبد املطلب:  سيدي شباب أهل الجنة والحسين

 .واألوصياء األنبياءخال 
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 تحت عنوان: عهد شکن ، به سبک مردم کوفه -35

 بقلم: آمنه اسفندیار   

املعاشرة والسلوك مع تناولت الكاتبة مقدمة حول أهمية الوفاء بالعهد وأنه من الفرائ  ومن جملة آداب 

الناس، وهناك آيات وروايات تؤكد على أهمية الوفاء بالعهد وأن نقضه من الكبائر، ثم تعرضت إلى أسباب نكث 

بعد دعوتهم له، وأشارت إلى أهم تلك األسباب، وهي: حب الدنيا والطمع فيها،  بيعة أهل الكوفة لإلمام الحسين

 والترغيب والترهيب، والجهل.

 چیست  ن: فلسفه عزادار  وگريه براي سيد الشهداءتحت عنوا -32



 بقلم: غير موجود

، ومن جملة األسباب التي تجعلنا نقيم العزاء هي تناول املقال أسباب العزاء والبكاء على سيد الشهداء

عبادة، ومن جانب آخر أن العزاء سبب ازدهار املعنوية وكل إيمان اإلنسان الشي ي بأن إقامة العزاء في نفسه 

مع ذكر بع  الشواهد والروايات  ذلك يقع في طريق التكامل البشري الذي يتمثل باالقتداء باإلمام الحسين

 التي تدل على ذلك. 

 تحت عنوان: لعن بن  امیه در زیارت عاشورا -31

 بقلم: غير موجود 

عن كل بني أمية في زيار 
ُ
عاشوراء ألم يكن فيهم أناس طيبون  وأخذ  ةتناول الباحث السؤال التالي: ملاذا ل

باإلجابة عليه، فذكر أن املراد من األمويين الذين تم لعهنم في الزيارة هم أولئك الذين اغتصبوا الخالفة والذين 

 ساهموا في إطفاء نور الوالية. 

 رام، مقدمه تکرار عاشوراتحت عنوان: لقمه ها  ح -38

 بقلم: زهرا اجالل 

صالتهم عن  مكان أكثرهم بل أغلبهم من املصلين، ولكن لم تنهه ذكر الكاتب أن من قاتل اإلمام الحسين

ا األمر إذا انتشر فال املنكر ألنهم ابتلوا بلقمة الحرام التي تؤثر على حقيقة الصالة فتصبح ال تؤثر في اإلنسان وهذ

 مانع من تكرار عاشوراء. 

 چقدر طول کشید  تحت عنوان: مدت بیمار  امام سجاد -30



 بقلم: غير موجود 

لم يستمر أكثر من ليلة عاشوراء  معتبرة على أن مرض اإلمام زين العابدين ةذكر الكاتب أكثر من رواي

 ويومها، وربما لم يبق ملرضه أثر بعد يوم عاشوراء.
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 تحت عنوان: مدیریت امام حسين -20



 بقلم: محدثه السادات حسین  

في واقعة كربالء كان لها تأثير كبير على تحقيق أهداف هذه الثورة  ذكر الكاتب أن إدارة اإلمام الحسين

واإلدارة الصحيحة للظروف التي تحيط به فكان يدير  وهذه اإلدارة نشأت من إدارة نفس اإلمام الحسين

ع بأعلى دقة وكان لهذه القدرة على إدارة النفس الدور الكبير في النجاح في إدارة حادثة كربالء في جمي نفسه

 في اإلدارة لنفسه ومجتمعه، فكان يدير ذلك بالرغم من أنه مر بظروف  أبعادها، فكان اإلمام الحسين
ً
فردا

 .اإلنسانيةوإمام شهيد الثقافة  الحسيناملقال مقتبس من كتاب  .وحاالت ومصائب عظيمة

saafi.com 

 

 

 املوقع: األخبار، املناسبات، االستفتاءات، وغيرها.محتوى 

 تحت عنوان: نجات اسالم، ثمره نهضت پیشوا  آزاد  خواه

 بقلم: الشيخ صافي الكلبايكاني

ينحصر في املقال من سلسلة أبحاث للشيخ صافي الكلبايكاني حيث أشار فيه إلى انتصار ثورة الحق الذي ال 

االنتصار املادي في الحرب، بل املهم فيه تحقيق األهداف املرجوة من الثورة، فإن واقعة كربالء وإن لم تنتصر 

على مستوى الحرب املادية، لكنها قد وصلت إلى األهداف التي كانت تنشدها تلك األهداف التي قد ال تصل إليها 

خلفتها واقعة عاشوراء، ومنها: التقرب هلل وعلو املن لة عند هللا،  باالنتصار املادي، وذكر الفوائد والنتائج التي

 ونجاة اإلسالم، فإحياء اإلسالم رهن هذه الثورة العظيمة.

makarem.ir 

 

 

 محتوى املوقع: األخبار، الكتب واملقاالت، املكتبة، األسئلة واألجوبة، وغيرها.

 از منظر معظم له هيهات من الذلهتحت عنوان: راز جاودانگ  شعار 

 بقلم: غير موجود

يخية هي خلودها على مدى التاريخ، ر من جملة الخصال التي تتمي  بها حادثة كربالء عن سائر الحوادث التا

هو التضحية في سبيل هللا تعالى وما تحملها من مفاهيم حقانية، ومن هنا أصبح شعار  والسبب في هذا الخلود

من الشعارات الخالدة التي لم تنمح عن صفحة  هيهات منا الذلةالذي أعلنه في نهضته هذه  اإلمام الحسين

ولكنها شعارات  إلى جانب ذلك هناك شعارات تثار من قبل أصحاب املصالح من قبيل حقوق اإلنسان التاريخ،

براقة ال واقعية لها الغرض منها الخديعة واملكر، فهم يغصبون حقوق الناس باسم حقوق اإلنسان، ومن هنا فإن 

 .صادقة الحق يؤخذالقضية املعروفة 
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shia-news.com 

 

 

 محتوى املوقع: أحدث األخبار، األرشيف، الروابط، وغيرها.

 تحت عنوان: لشکریان یزید در کربال چند هزار نفر بودند 

 بقلم: غير موجود 

تناول املقال وصف جيش يزيد بن معاوية وذكر أنه ال يقاس من حيث العدة والعدد مع جيش اإلمام 

، وأما الجيش الذي كا الحسين
ً
ن يرأسه عمر بن سعد كان عبارة عن فإنه لم يكن معه إال اثنين وسبعين رجال

 ثالثين ألف رجل فهو يتكون من قائدين عامين وعدة قادة لكتائب وفرق، وأخذ بتسمية كل واحد منهم.

karbobala.com 

 

 

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

 روز عاشورا چه کس   بود  تحت عنوان: اولين شهید کربال در -7

 بقلم: غير موجود

ذكر الباحث أنه لم يرد في التواريخ التعرض إلى أول من استشهد في كربالء، والوارد في التواريخ أن أول هجوم 

عدد كبير، وآخر شهيد من أصحاب اإلمام  بن سعد استشهد من أصحاب اإلمام الحسينامن قبل جيش 

هو سوید بن أبي املطاع، ولكن قد ورد أن الحر بن يزيد الريا ي قال: يا بن رسول هللا كنت أول خارج  الحسين

واملعن  يكون أول قتيل من  ،عليك فأذن لي ألكون أول قتيل بين يديك، وإنما قال الحر: ألكون أول قتيل بين يديك

  فإن جماعة كانوا قد قتلوا في الحملة األولى كما ذكر.املبارزين، وإال

 به کوفیان عنوان: آخرین نامه امام حسين تحت -2



 بقلم: غير موجود

 هذا الكتاب كتبه اإلمام الحسين إنألهل الكوفة حيث  املقال يتناول آخر كتاب أرسله اإلمام الحسين

 على كتاب مسلم بن عقيل
ً
بيد قيس بن  ه إلى كبار أهل الكوفة، وقد أرسله اإلماموالخطاب فيه موّج  جوابا

مسهر الصيداوي، ولم يصل الكتاب إلى كبار أهل الكوفة ألن قيس مزقه ملا شارفوا على قبضه ولم يخبر ابن زياد 

 أعلى القصر.بن زياد بقتله فرمي من ابما جاء في الكتاب من أسماء، فأمر 

 شود باعث افسرد   فرد نم  تحت عنوان: آیا توصیه به گریه در عزا  امام حسين -3



 بقلم: دکتر محمود  لزار  

البكاء : الثاني. األلم كبكاء األطفالالبكاء من : األول  :تناول املقال أنواع البكاء، وذكر أنه على ثالثة مستويات

 .البكاء من شدة الحزن والهم: الثالث. عند ارتفاع األحاسيس والعواطف
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 بين دموع الحزن ودموع الفرح، ولكنهم لم يتمكنوا من معرفة دموع الحزن 
ً
وذكر علماء الطب أن هناك فرقا

، وذكر أنه لى مصاب أبي عبد هللاثم تناول املقال خصائص البكاء ع، لصعوبته على مصاب أهل البيت

 .عالمة على الوالء واملحبة ألهل البيت

ثم تعرض املقال لإلجابة على السؤال في العنوان، وذكر أن البكاء الذي له هذه الخصائص وهذه الفضائل ال 

 على ك بة اإلنسان، بل هو باعث للفرح واالستبشار بنعيم الجنة.
ً
 يصير باعثا

 سابقه دارد  در زمان امامان دیگر عزادار  برا  امام حسينتحت عنوان: آیا  -2



 بقلم: غير موجود

، وأخذ بذكر جميعهم كانوا يقيمون العزاء على أبي عبد هللا الحسين تعرض املقال إلى أن أهل البيت

 ، ومنها:الحسيننماذج للعزاء لكل إمام بعد اإلمام 

 عزاء اإلمام السجاد :أكيف : فكان حينما يأتون له بالشراب يقول 
ً
 شرب وقد قتل ابن رسول هللا عطشانا

 وكان كلما ذكر شهداء بني فاطمة بكى.

 عزاء اإلمام محمد الباقر :فحينئذ قدم الكميت املدينة وأنشد اإلمام محمد : فقد ورد في مصباح املتهجد

 علي بن الحسين، فلما بلغ من امليمية قوله:الباقر بن 

 وقتيااااااال باااااااالطف غاااااااودر مااااااانهم
 

 غااااااااااااااااة وطااااااااااااااااااااااااااء أمااباياااااااااااان غااوغ 
 

يا كميت، لو كان عندنا مال ألعطيناك، ولكن لك ما قال الرسول لحسان بن ثابت: ال : بكى اإلمام، ثم قال

 بروح القدس ما ذببت عنا أهل البيت
ً
 .زلت مؤيدا

  اإلمام الكاظمعزاءعن اإلمام الرضا : :كان أبي  وكانت الك بة إذا دخل ،
ً
شهر محرم ال يرى ضاحكا

 .تغلب عليه حت  يمض ي عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه

 عزاء اإلمام الرضا :ذل عزيزنا، بأرض كرب إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأ: فقد ورد عنه

 .وبالء، أورثتنا الكرب والبالء إلى يوم االنقضاء

 عزاء اإلمام صاحب الزمان :فلئن أخرتني الدهور، وعاقني عن نصرتك املقدور، ولم أكن ملن : فقد ورد عنه

 ومساء، وألبكين عليك بدل الدموع 
ً
، فألندبنك صباحا

ً
، وملن نصب لك العداوة مناصبا

ً
، حسرة حاربك محاربا

ً
دما

 
ً
 على ما دهاك وتلهفا

ً
، وتحسرا

ً
 .، حت  أموت بلوعة املصاب، وغصة االكتئابعليك وتأسفا

 ها  عاشورا   چه زمان  ش ل گرفتند تحت عنوان: آیين -5

 حوارية: رسول جعفریان

عوامل نشوء الشعائر  املقال عبارة عن بع  األسئلة التي طرحت على الشيخ رسول جعفريان حول 

 الحسينية وانتشارها، وتلك األسئلة كالتالي:

 : ما هي البذرة األولى التي نشأت من خاللها الشعائر الحسينية األول 

: الصبغة القدسية لعاشوراء األمر الذي نشاهده في الروايات األمر األول : السبب يرجع إلى أمرين: الجواب

: قابلية عاشوراء واشتمالها على األرضية املناسبة لظهور الشعائر لثانيا األمرالكثيرة وبأساليب مختلفة، 

 الحسينية.
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: هل هناك ممارسات فردية عفوية بدأت من خاللها الشعائر الحسينية، أم أنها بدأت من خالل الثاني

 ممارسات واعية وهادفة 

مشاركة في هذا األمر بدأ  : إن جذور الشعائر الحسينية ذات طابع ديني ومذهبي، ومن كان لديهالجواب

نشاطه في إطار عقيدته املذهبية، ولوال هذا البعد الديني واملذهبي في عاشوراء لم يكن من املتوقع أن يحدث هذا 

 ة.يالتطور في تكوين واتساع الشعائر الحسين

تماش   ثوابت في الشعائر الحسينية  وكيف ت املتطورة: ما هي الجوانب الثابتة والجوانب املتبدلة الثالث

 الشعائر مع التطور 

: شعائر منصوص عليها وهي ما قد تم التأكيد عليه األول  القسم: يمكن تقسيم الشعائر إلى قسمين: الجواب

: شعائر الثاني األمرتحث على إقامة شعائر معينة،  -ومنها مروي بسند صحيح  -، وهذه الروايات في الروايات

 والقسم الثاني هو املتغير. ،أن تكون مبنية على أساس ما يفهم من النصوص نها ينبغيأتخضع لالستنباط بمعن  

 : ما هي برأيكم األسس الصحيحة لتطوير الجانب املتغير في الشعائر الرابع

نه ال ينبغي السماح لوضع قضية الشعائر بيد من ليس لديه معرفة كافية بالدين واملذهب، ويجب إ: الجواب

 أن تختلف وتتعارض مع أسس أن تدخل عاشوراء 
ً
وشعائرها في إطار أهداف الدين واملذهب، وال ينبغي أبدا

 .الدين واملذهب

 : ما مدي التأثير املتبادل بين الشعائر الحسينية وبين ثقافات الشعوب وعاداتها املختلفة الخامس

معها، ويحملون على  طبي ي حينما يرى الناس أن هذه الظاهرة من معتقداتهم سيتعاطفون ال: من الجواب

 من املساهمة، وهذه املسألة صادقة في كثير من التواريخ أو النصوص األدبية التي تحكي هوية 
ً
عاتقهم قسما

الشعوب، إن أحد أدلة تعدد الرؤى حول حادثة تاريخية معينة هو مساهمة الناس بما يمتلكون من تقاليد 

 وعادات في رؤيته لتلك الحادثة.

على الشعائر، وما  سياسية أو اجتماعية أو اقتصاديةتأثير القضايا اإلسالمية الكبرى : كيف كان السادس

 مدى حضورها فيها، بمعن : هل الشعائر كانت حسينية بحتة أم أنها متحركة في حياة الشيعة وتعن  بقضاياهم 

 في الثقافة االجواب
ً
لشيعية تقتض ي بشكل : إن مكانة حادثة كحادثة عاشوراء باعتبارها واقعة عظيمة جدا

 معها، ونشاطات مختلفة ثقافية واجتماعية واقتصادية وحت  أخالقية عند الشيعة، 
ً
 مستمرا

ً
طبي ي تعاطيا

 .فعاشوراء تحولت إلى أسوة للمجتمع الشي ي

 : ما هو أثر دراسة تاريخ الشعائر الحسينية وما مرت به من عقبات وعداء من قبل أعداء أهل البيتالسابع

 يدة وسلوك املؤمن في يومنا هذا  وما أهمية الربط التاريخي لتلك الشعائر بوقتنا الحاضر على عق

: إن بيان حدود هذه املسألة يعطي املراجع والنخب القدرة على العمل بمهامهم تجاه الشعائر بنحو الجواب

 وحكمة، وتنبيه الناس إلى ضرورة االلتفات ومراقبة السلوكيات والتصر 
ً
فات اإلفراطية واألعمال غير أكثر إتقانا

 املتعارفة وغير املعقولة في هذا امليدان.

 منقطع النظير في حف  القضية الحسينية، وحف  الثامن
ً
: ال شك في أن الشعائر الحسينية نجحت نجاحا

عقائد املؤمنين، وترويج معالم الدين، فما هي العناصر التي اشتملت عليها هذه الشعائر وحققت لها هذا 

 جاح الن
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: علينا أن نلتفت ونلفت انتباه اآلخرين إلى أن أهداف عاشوراء وما تتضمنه الشعائر الحسينية من الجواب

 .أسرار ليست سوى ما نادى به اإلسالم من الشعارات واألهداف التي جاءت بها رسالة رسول هللا

 يو ي بأن الشعائر الحسينية 
ً
 غير اإلسالم الحقيقي، املهم هو في الواقع ال ينبغي أن يتخذ البحث طريقا

ً
شيئا

عرض هذه الشعائر على أنها لم تسمح بتهاوي اإلسالم الحقيقي وضياعه في ظل الحكومات الفاسقة والظاملة 

 كدولة بني أمية.

 أو أي ش يء آخر-: يحاول البع  التاسع
ً
 أو سهوا

ً
 ما بين الشعائر الحسينية، ومراسيم  -عمدا

ً
أن يصور تشابها

، بحجة أن هذه موروثة من تلك، فما هو جوابكم على ذلك وطقوس وثن
ً
 ية أو قومية قديمة جدا

: التشيع ظاهرة اتضحت معاملها في املجتمع العربي في املدينة والكوفة، واستمرت على مدى ألف سنة في الجواب

 الشعائر الحسينية. املناطق العربية، مثل: العراق والقطيف واألحساء، ثم إيران، وهذا التشيع كان سبب إقامة

وفي تلك املناطق لم يكن للمسيح تواجد ملحوظ فيها، كما أن كل حادثة تقع كانت في مرأى ومسمع الجميع، 

، عليه أن يأتي بمصادره التاريخية، وال يكفي مجرد التشابه في 
ً
على هذا األساس إن كان هناك من يدعي شيئا

 بع  املواطن للحديث عن االقتباس.

أن يربط بع  الشعائر بالفلكلور الشعبي واإلرث  -لنفس األغراض املتقدمة  -ول البع  : يحاالعاشر

سطوة  -الحضاري بدليل أن املجتمعات حديثة التكون ليس لها هكذا شعائر، وبعضهم أرجعها إلى العقل الجم ي 

 كيف تقيمون مثل هذا الكالم  -أثر الجماعة على الفرد 

  : في اإلجابة عن السؤالالجواب
ً
لالرتباط بين الشعائر الدينية وعادات الشعوب  السابق أشير إجماال

وتقاليدها، واآلداب املتعارفة والشائعة بينها، وهذه املسألة واجهتها جميع األديان، وتم الس ي إلى تهذيبها وتشذيبها 

 بشكل مستمر.

باملصادر األساسية، ومن جهة أخرى وفي الواقع إن الدين ملا كان عقيدة رائجة في املجتمع سيكون له ارتباط 

 نجده في أعماق الفرد، وبالطبع فإن الروح الجماعية تنتج من ذلك وتتأثر باألجواء الحاكمة.

 تحت عنوان: پرونده پاسخ شبهات مطرح عاشورا/بخش اول  -2

 بقلم: حیدر منتظر الحجه

وإطفاء  يحاولون منذ سنين متمادية الوقوف ضد ذكر اإلمام الحسين أن أعداء أهل البيت ذكر الكاتب

 ومن هذه الشبهات: ،نور الحق، وتناول بحث عدة شبهات ووعد باإلجابة عنها في مقاالت الحقة

  إن زيارة عاشوراء مخالفة لطريقة أهل البيت ومبادئهم حيث إن األئمة  موا شيعتهم اللعن، في ِ
ّ
لم يعل

حين أن زيارة عاشوراء مليئة باللعن من أولها إلى آخرها، وقيل: إن هذا اللعن غير موجود في بع  النسخ، وأن 

 إلى أن أصل الزيارة ضعيفة السند.
ً
 اللعن قد أضيف إليها، هذا مضافا

  إن اإلمام الحسين قتله شيعته، فإن أهل الكوفة هم شيعة الحسين  وهم الذين كتبوا إليه، وأما يزيد

 وأتموا الحجة عليه بأن ال يصغي لهؤالء. ومعاوية فلم يرغبوا بقتل الحسين

  كيف رويت حادثة عاشوراء، ومن الذي رواها، فهل الذين قتلوا اإلمام الحسين فهل أن   رووا لنا الحادثة

 ضربنا الطفل الرضيع في نحره  :قالوا قتلة اإلمام الحسين
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 حت عنوان: پرونده پاسخ شبهات مطرح عاشورا/بخش دومت -1

 بقلم: حيدر منتظر الحجه

طرح الباحث في املقالة السابقة عدة شبهات، وفي هذا املقال أجاب عن الشبهة األولى وهي التشكيك في سند 

مقام اإلجابة عن هذه الشبهة أن زيارة عاشوراء كانت من جملة األسرار بين ومضمون زيارة عاشوراء وذكر في 

هلي أويقول له: إن  وذكر بع  الشواهد على هذا األمر، منها: أن الراوي يسأل اإلمام الشيعة في عصر األئمة

  فيقول له اإلمام على ما أنا عليه من محبة اإلمام الحسين واوولدي ليس
ّ
 ى اإلمامم علما مضمونه: سل

  من على السطح، وال يبعد أن يكون األئمة
ّ
موا أصحابهم زيارة عاشوراء، ولكنهم لم يسمحوا لهم بروايتها عل

 للتقية.

يدققونها بأنفسهم حت  سنة  واكان وأما بالنسبة إلى السند فإن أكثر الروايات الواردة عن األئمة املعصومين

 حية فهذا األمر يدل على اعتبار الروايات والزيارات في الجملة.ه بداية الغيبة الكبرى، ومن هذه النا320

 تحت عنوان: پرونده پاسخ شبهات مطرح عاشورا/بخش سوم -8

 بقلم: حیدر منتظر الحجه

عنها هي عبارة عن التقية عند الشيعة في من جملة املالحظات املهمة في دراسة التاريخ التي ال ينبغي الغفلة 

 والوضع املتوتر للمجتمع في ذلك اليوم. عصر األئمة

يحدثون الناس ويجيبون على سؤال واحد بأجوبة مختلفة، وحينما يسأل اإلمام عن سبب  وكان األئمة

م، َیا ُزَراَرُه االختالف يجيب بقوله: 
ُ
ک

َ
نا َول

َ
 ل

ً
َنا إحفظا

َ
ْيٌر ل

َ
ا خ

َ
ْم ن َهذ

ُ
ک

َ
َنا ول

َ
ى ل

َ
ْبق

َ
 وأشار الباحث إلى أن األئمة ،وأ

 كانوا يعيشون حالة التقية بمستويات مختلفة.

، وأن جميع وذكر أن هذا األمر هو السبب في عدم معروفية زيارة عاشوراء في عصر األئمة املعصومين

زيارة وهي من املصادر املوثوقة الذكرت الشيعة في هذا العصر ال علم لهم بهذه الزيارة، ثم تعرض إلى املصادر التي 

 في نص الزيارة حيث ورد اللعن في الزيارة املروية عن كامل الزيارات البن 
ً
 بسيطا

ً
املعتبرة، ثم ذكر أن هناك اختالفا

 قولويه، ولكن لم يرد اللعن في سند الزيارة املروية عن مصباح املتهجد للشيخ الطوس ي.

 عاده امام حسينتحت عنوان: تاکتیک جنگ  فوق ال -0



 بقلم: غير موجود

 حيث ذكر أن اإلمام الحسين أشار الباحث إلى التكتيك العسكري املتقن الذي قام به اإلمام الحسين

 يمتاز بأمرين:
ً
 مناسبا

ً
. الثاني: عليهال يتمكن العدو من الهجوم األول:  قبل أن تبدأ الحرب اختار للخيام مكانا

 
ً
يمتاز باألمان واالطمئنان للنساء واألطفال، والسبب في ذلك أنه يوجد خلف املخيم قصب وأشجار تشكل مانعا

 عن العدو.

أمر بحفر خندق ووضع فيه الحطب حت  ما إذا نوى العدو  وقد ورد في تاريخ ابن أعثم أن اإلمام الحسين

 عن ذلك.الهجوم من خلف املخيم يتم إحراق ذلك الحط
ً
 ب ليكون مانعا

أنه أمر أن تصف املخيمات وال يكون بينها فواصل كي ال يتمكن  واألمر اآلخر الذي خطط له اإلمام الحسين
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 العدو من اختراق املخيم من الخلف ولم يبق للعدو إال املواجهة.

:  واستنتج الباحث من ذلك:
ً
تقع في  هل البيتأن الخيام تم تنظيمها على شكل هالل، وخيام حرم أأوال

: صحابوسط ذلك الهالل الذي يمثل خيام األ
ً
: صحاب لم تكن بعيدة عن ميدان الحربخيام األ. ثانيا

ً
أهل . ثالثا

 عن قرب لقرب املخيم عن ميدان الحرب. قد شاهدوا ما يجري على الحسين بيت اإلمام الحسين

 از مکه ومنازل راه تا کربال تحت عنوان: جلو گير  از خروج امام حسين -70



 بقلم: محمد  ر  شهر  

من الخروج من مكة وتوجهه إلى كربالء، وموقف اإلمام  تناول الكاتب محاوالت البع  منع اإلمام الحسين

في موضع يدعى ذات عرق  التقى باإلمام الحسينومنهم: بشر بن غالب األسدي، حيث ، تجاههم الحسين

صدق أخو بني أسد، إن هللا يفعل ما : فقال له اإلمام قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أميةفقال له: 

 .يشاء، ويحكم ما يريد

 از تصرف مل وت  استفاده نکرد ! تحت عنوان: چرا امام حسين -77



 بقلم: غير موجود

االستعانة باألسباب غير الطبيعية واستعان بالناس ونادى  املقال يبحث عن أسباب ترك اإلمام الحسين

استعانوا بذلك ألجل تحقيق األهداف اإللهية، وحاول  بالرغم من أن األنبياء واألولياء  هل من ناصر ينصرني

الباحث أن يستلهم اإلجابة من كلمات الشيخ جوادي اآلملي حيث ذكر عدة أجوبة، منها: ال ريب أن النبي 

يتمكن  لديهم إمكانية وقابلية التصرف في العالم التكويني، واإلمام الحسين واألئمة املعصومين األكرم

عدو من خالل األسباب غير الطبيعية، ولكن هذه القدرة والقابلية لم يكلف بها اإلمام املعصوم، من النصر على ال

بل وظيفته التعامل مع العدو على طبق القدرة والقابلية الطبيعية، وأما استخدام القدرة والقابلية اإللهية 

ني على أساس السنن واألسباب الطبيعية الخارقة للطبيعة منوط بإذن هللا تعالى، والسر في ذلك أن عالم الدنيا مب

ْو  ليتحقق االختبار واالمتحان، ولذا قال هللا تعالى في محكم كتابه الكريم
َ
اءُ  َول

َ
ُ  َيش

َّ
نَتَصَر  اّلل

َ
ِكن ِمْنُهْم  ال

َ
َو  َول

ُ
َيْبل ِ

ّ
 ل

م
ُ
 .2محمد:ِبَبْعٍ   َبْعَضك

 .القوة اإللهية الخارقة للطبيعة انتفى التكليف واالمتحان فإذا استخدم األنبياء واألئمة املعصومون 

 در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد  تحت عنوان: چرا امام حسين -72



 بقلم: غير موجود

الستجاب هللا تعالى دعاءه بال ريب، ولكن بن ول املطر  تعالى لو دعا هللا ذكر الباحث أنَّ اإلمام الحسين

 :منها لم يدع بهذا الدعاء ألسباب اإلمام الحسين

 لجميع املسلمين وهو التسليم هلل تعالى. : أراد اإلمام الحسيناألول 
ً
 عمليا

ً
 أن يعطي درسا

من دون تدخل : أن الحكمة اإللهية اقتضت أن تسري األمور في واقعة كربالء على األسباب الطبيعية الثاني

 للمسلمين ويكون بإمكانهم االقتداء باإلمام الحسين
ً
 آخرا

ً
في  للقوة اإللهية الخارقة للعادة حت  يكون هذا درسا

 التضحية واإليثار، والوقوف أمام الظلم.
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 تحت عنوان: چرا خداوند به دشمنان خود اجازه تسلط بر اولیا  دین را داده است  -73

 بقلم: غير موجود

 أن هذا السؤال طرح 
ً
 وهو: ملاذا سمح هللا ألعدائه أن يتسلطوا على أولياء الدين  منبها

ً
طرح الباحث تساؤال

 وقد أجاب على السؤال بالنحو التالي:  ،على الحسين بن روح السفير الثالث لإلمام الحجة

حدثني محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني  قال: سين بن بابويه القميعن أبي جعفر محمد بن علي بن الح

مع جماعة منهم علي بن عيس   القصري، فقام إليه رجل فقال  قال: كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح

أهو ولي  فقال الرجل: أخبرني عن الحسين بن علي ،له: أريد أن أسألك عن ش يء، فقال له: سل عّما بدا لك

عدوه  تعالى أهو عدو هلل  قال: نعم، قال الرجل: فهل يجوز أن يسلط هللا هللا  قال: نعم، قال: أخبرني عن قاتله

علم أن هللا تعالى ال يخاطب الناس بمشاهدة العيان، وال افهم عني ما أقول لك اعلى وليه  فقال أبو القاسم: 

ت عظمته يبعث إل
َّ
 من يشافههم بالكالم، ولكنه جل

ً
 مثلهم، ولو بعث إليهم رسال

ً
يهم من أجناسهم وأصنافهم بشرا

غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم، ولم يقبلوا منهم، فلما جاؤوهم وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام ويمشون في 

األسواق قالوا لهم: أنتم بشر مثلنا ال نقبل منكم حت  تأتونا بش يء نعجز من أن نأتي بمثله، فنعلم أنكم 

فلما أتوا بمثل ذلك .. لهم املعجزات التي يعجز الخلق عنها. تعالى مخصوصون دوننا بما ال نقدر عليه، فجعل

ولطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبياءه مع  تعالى و جز الخلق من أممهم عن أن يأتوا بمثله كان من تقدير هللا

وأخرى مقهورين، ولو جعلهم هللا في جميع هذه املعجزات في حال غالبين وأخرى مغلوبين، وفي حال قاهرين 

، وملا ُعرف فضل تعالى أحوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم التخذهم الناس آلهة من دون هللا

صبرهم على البالء واملحن واالختيار، ولكنه جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم، ليكونوا في حال املحنة والبلوى 

العافية والظهور على األعداء شاكرين، ويكونوا في جميع أحوالهم متواضعين غير شامخين وال صابرين، وفي حال 

 هو خالقهم ومدبرهم فيعبدوه ويطيعوا رسله، وتكون حجة هللا ثابتة على  متجبرين، وليعلم العباد أن لهم
ً
إلها

أتت به األنبياء والرسل، وليهلك من تجاوز الحد فيهم، وادعى لهم الربوبية، أو عاند وخالف، وعص   وجحد، بما 

 من هلك عن بينة، ويحي  من  ي عن بينة.

 را در عاشورا یار  نکرد  تحت عنوان: چرا محمد بن حنفیه، امام حسين -72



 بقلم: غير موجود

األموية قد مارسوا ألوان الظلم على مدى التاريخ بحق تناول املقال مقدمة حول أن السلطات والحكومات 

كما قاموا بمنع املؤرخين من بيان جرائمهم، ومن هنا ينبغي االعتماد على التواريخ بشأن محمد بن  أهل البيت

به،  وعالقة اإلمام الحنفية من دون تمحيص لها، وبحث عالقة محمد بن الحنفية بأبيه أمير املؤمنين

 وعالقة اإلمام الحسين به، وعالقته باإلمام الحسين وعالقة اإلمام الحسن مام الحسنوعالقته باإل 

 .وعالقته باإلمام السجاد به، واهتمام محمد بن الحنفية بمن ثار وطلب بدم األئمة املعصومين

ومواقفهم تجاهه إلى أنه معصوم من الخطأ، ولذا فإن السيد  وانته  املقال بعد دراسة نصوص املعصومين

الخوئي ذكر أنه ليس هناك رواية تدل على ضعف إيمان محمد بن الحنفية، وليس هناك روايات صحيحة تدل 

 .على أنه ادعى اإلمامة، بل كان يعتقد بإمامة اإلمام السجاد
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 قالن به سمت کوفه، استراتژ   ع تحت عنوان: حرکت امام حسين -75



 بقلم: عبدالحجت حق جو

الكوفة لنهضته وتوجهه لها، وذكر أن هذا االختيار أفضل خيار  تحدث الباحث حول اختيار اإلمام الحسين

حينما  الحسينواإلمام ، ألوضاع والظروف والخيارات األخرى بعد دراسة ا يمكن أن ينتخبه اإلمام الحسين

في  قصد الكوفة كان يعلم بما يجري في الكوفة، ذلك لعدة أسباب، منها: عاش فترة خالفة أمير املؤمنين

 .في فترة خالفته القصيرة، وقد علم بخذالن أهل الكوفة ألخيه الحسن كان مع اإلمام الحسنوالكوفة، 

للكوفة مبتني على األصول العقالئية الصحيحة، ولم  واستنتج الباحث من ذلك أن اختيار اإلمام الحسين

، غاية األمر أن اتخاذ بع  التخطيطات من قبل يزيد وابن زياد وإجراء يكن هناك خطأ في حسابات اإلمام

 بع  الخطوات كان لها تأثير مباشر في االنتصار املادي، ولكن هذا األمر ال يعني أن اختيار اإلمام الحسين

 
ً
 على الحسابات الدقيقة.الكوفة محال

ً
 لنهضته لم يكن قائما

 تحت عنوان: زیارت عاشورا؛ مستند و صحیح -72

 بقلم: غير موجود 

كتاب كامل الزيارات للشيخ جعفر كاملقال يتناول دراسة توثيق زيارة عاشوراء من خالل الرجوع إلى مصادرها، 

املتهجد للشيخ محمد بن الحسن الطوس ي، وذكر أن الشيخ الطوس ي قد بن محمد بن قولويه القمي ومصباح 

 
ً
 روى هذه الزيارة بثالثة أسانيد وبطرق مختلفة، ثم تعرض إلى أسانيدالشيخ ابن قولويه القمي وكانت ثالثة أيضا

 توصل بعد دراسة توثيقية شاملة لهذه األسانيد إلى أن زيارة عاشوراء صحيحة ومعتبرة من حيث السند. 

 تحت عنوان: زیارت عاشورا؛ نه افراط نه تفریط -71

 بقلم: عبدالحسين حسین  

 .تعرض الباحث إلى أن الدين اإلسالمي يحارب اإلفراط والتفريط وهو دين الوسطية واالعتدال

ثم تناول في هذا املقال زيارة عاشوراء، وذكر أن هذه الزيارة معتبرة من حيث السند، وقد وثقها فطاحل 

 
ً
 أالعلماء كالشيخ ميرزا جواد التبريزي الذي كتب فيها كتابا

ً
سماه: زيارة عاشوراء فوق الشبهات، وقد وثقها أيضا

 .السيد شبيري الزنجاني وهو من فطاحل العلماء في علم الرجال

ثم تعرض الباحث إلى الشبهة التي يوردها البع  على زيارة عاشوراء وهي مقاطع اللعن الواردة فيها وبعد أن 

طرح تلك الشبهة ذكر أربعة أجوبة في الرد عليها واستنتج من ذلك كله أن زيارة عاشوراء معتبرة من حيث السند و 

 ء اإلسالم.ىردة فيها ال تتنافى مع قيم ومباداال مشكلة فيها من حيث املضمون حيث إن مقاطع اللعن الو 

 واقعیت یا تحریف  ،تحت عنوان: شخصیت حضرت رقیه -78

 

 بقلم: غير موجود 

من ناحية اسمها، ومن تكون والدتها حيث يوجد اختالف بين املؤرخين  املقال يتحدث حول شخصية رقية

 .بشأنها
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في كربالء ال يرجع إلى مشكلة عقائدية وإنما يرجع إلى الغموض  التشكيك بوجود رقيةوذكر أن السبب في 

 ثم أورد الباحث اآلراء والنظريات ،سمائهنأوتشابه  التاريخي وعدم وجود تفاصيل حول بنات اإلمام الحسين

ألدلة والشواهد وقام بدراستها والتماس الشواهد لبعضها، ثم أورد ا ن وجود رقيةأبش واختالف املؤرخين

 . الدالة على وجود رقية

 تحت عنوان: شخصیت شناس   عبیدهللا بن زیاد -70

 بقلم: محمد جواد اشرف کاشان 

 من قبل بني  ،تعرض الباحث إلى حياة عبيد هللا بن زياد
ً
 بمواجهة ثورة اإلمام أوذكر أنه كان عامال

ً
مية ومأمورا

وأمه جارية  ،ه ق في البصرة 20وقد ولد في سنة  ،وهو أحد األطراف املسؤولة عن حادثة كربالء الحسين

وكانت له نشاطات سياسية من جملتها أنه شارك في حروب معاوية وقد واله معاوية على البصرة  ،اسمها مرجانة

 كثي 58وواجه ابن زياد ثورة الخوارج سنة 
ً
 ،رين، وقد ارتكب جرائم في البصرةه ق وقام بقمعها وقتل منهم رجاال

وأصحابه وأسره عيال أهل بيت العصمة  ومن أكبر الجرائم التي ارتكبها عبيد هللا بن زياد قتله اإلمام الحسين

وكان هالك عبيد هللا بن زياد على يد إبراهيم بن األشتر حيث استطاع ابن ه ق،  27، وذلك سنة والطهارة

 األشتر من االنتصار على جيش عبيد هللا بن زياد وقتله. 

 تحت عنوان: فعالیت معترضان به خالفت یزید در مکه -20

 بقلم: فائزه بهرام  

وتحدثت الباحثة عن  ،تبايع يزيد واعترضت على تولي يزيد منصب الحكم تناول املقال الشخصيات التي لم

 . ات ونشاطاتها ضد يزيد، وهي: عبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن الزبير، واإلمام الحسينصيشخ ثالث

 هجر   13در مکه، سال  ها  امام حسينتحت عنوان: فعالیت -27



 محمد حسين کاظم بقلم:  

في مكة، منها: االجتماعات واللقاءات بالشخصيات  ذكر الكاتب مجموعة من النشاطات لإلمام الحسين

 االجتماعية، وإقامة صالة الجماعة، إرسال الكتب إلى الشخصيات واملجتمعات اإلسالمية.

 با اصحاب در شب عاشورا تحت عنوان: گفتگوها  امام حسين -22



 بقلم: الدکتور محمدرضا سنگر  

وخطبه ومحاوراته مع أهل بيته وأصحابه ليلة العاشر من املحرم،  تناول املقال كلمات اإلمام الحسين

 وموقف أهل بيته وأصحابه من ذلك. 

 به حبیاب بن مظاهارتحت عنوان: نامه امام حسين -23



 بقلم: علی نظر  منفرد 

 إلى حبيب بن مظاهر. املقال عبارة عن كتاب اإلمام الحسين
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 به مردم کوفاه تحت عنوان: نامه دوم امام حسين -22



 بقلم: علی نظر  منفرد 

الذي الثاني إلى أهل الكوفة الذي كتبه بعد ما قرأ كتاب مسلم بن عقيل ذكر الباحث كتاب اإلمام الحسين

، ي وقد حمل هذا الكتاب قیس بن مسهر الصیداو  أخبره فيه باجتماع أمر الكوفة على نصرة اإلمام الحسين

على  واطالع اإلمام الحسين وتعرض الباحث إلى ما جرى على الرسول وكيفية إبالغه الكتاب وقصة استشهاده

 له ولجميع الشيعة. شهادته في موضع يقال له عذيب الهاجنات، ودعاء اإلمام الحسين

 تحت عنوان: نامه رسان حسين -25



 بقلم: غير موجود

صله ونسبه، وقصة أفذكر اسمه و  املقال شرح لحال قيس بن مسهر الصيداوي رسول اإلمام الحسين

بالشجاعة والكرم، وكان أهم أعمال قيس بن مسهر الصيداوي في ثورة عاشوراء استشهاده، وعشيرته املعروفة 

 من جملة الرسل الذين أوصلوا ما يقرب من  التواصل بين اإلمام الحسين
ً
  75وسفيره مسلم، وكان أيضا

ً
كتابا

د الرجال من أهل الكوفة ومن جملة الوظائف التي كان يقوم بها هي جمعه للقوات وتحشي إلى اإلمام الحسين

ال سيما من قبيلته وقبيلة بني أسد، ثم تعرض إلى وجود التشابه بين قصة قيس بن  لنصرة اإلمام الحسين

 مسهر الصيداوي وقصة شهادة عبد هللا بن يقطر، ثم ذكر بع  الفوارق بينهما.

 برا  اهل کوفه تحت عنوان: نامه   امام حسين -22



 غيرموجودبقلم: 

تون بالكتب من الكوفة أحيث كان الرسل ي تناول املقال الكتب املتبادلة بين أهل الكوفة واإلمام الحسين

 وينصحهم ببع  النصائح. ويجيب عنها اإلمام الحسين

 تحت عنوان: نقل ساعت به ساعت واقعه عاشورا به روایت تاریخ -21

 بقلم: غير موجود 

وذكر أن واقعة عاشوراء تصادف بالتاريخ  ،تناول املقال نقل أحداث يوم العاشر من املحرم ساعة بعد ساعة

هجري شمس ي، فرتب الباحث أحداث عاشوراء على حسب الساعات حيث بدأ من  50من شهر مهر  27الشمس ي 

حيث تم في هذه الساعة  78:20هاًء بالساعة األخيرة حيث كان آذان صالة الصبح وانت 5:21الساعة األولى التي هي 

 حمل قتلى جيش عمر بن سعد.

 ها درمانده نشان ندهیدرا در نوحه تحت عنوان: امام حسين -28



 بقلم: غيرموجود 

 على الس ي لتوضيح األهداف  الخطيب نقوياناملقال عبارة عن توصيات  
ً
للخطباء ومقيمي العزاء مؤكدا

 .وترسيخ تلك القيم في أذهان الناس و السيما الشباب السامية لنهضة اإلمام الحسين
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 مقاالت، تقارير، وغيرها.محتوى املوقع: األخبار، املراجع والعلماء، الحوزة العلمية، 

 بر بیمار  ها  فکر  عصر خود خط بطالن کشید تحت عنوان: امام حسين -7



 انىگلباي صافى اطالع رساني دفتر  گاهیبقلم: پا

خلود ومعطيات لى حيث أشار إ ذكر الباحث تصريحات الشيخ صافي كلبايكاني حول ثورة اإلمام الحسين

 .الثورة الحسينية

فهذه الثورة هي مبارزة للظلم والظاملين وهي الدرس الذي يجب أن يأخذ منه العبرة كل من يطمح لتحقق 

، ة جاءت لتعالج األمراض الخطيرة التي ابتلت بها األمة بعد رحلة النبي األكرميالعدالة، كما أن الثورة الحسين

 كان، وهذا ما هيأ األرضية املناسبة لوصول الظاملين إلى ومن أخطر تلك األمراض وجوب إط
ً
اعة الحاكم أيا

السلطة، وأن ظهور مثل هذه الفكرة بعد اإلسالم أمر غير جيد، ألن مثل هذه الحكومات ال يمكن أن تحقق 

 أهداف اإلسالم.

 عزادار  عاقبت به خير  انسان در جلسات /عنوان: آثار وبرکات عزادار  امام حسين تحت -2



 ي بقلم: الشيخ مظاهر 

وذكر منها: غفران الذنوب،  تعرض الشيخ مظاهري إلى بع  آثار وبركات العزاء على اإلمام الحسين

 .حسن العاقبة، استجابة الدعاء، إحياء اإلسالم والتشيع، والحصول على الثواب العظيم

 وال يذل: األول  وذكر أن لحسن العاقبة ثالثة معاني:
ً
الحف  من االنحراف حت   :الثاني، يبقى اإلنسان عزيزا

عند موته، وأن املشاركة في مجالس العزاء تنتج حسن العاقبة بجميع  أنه يرى أهل البيت: الثالث، آخر عمره

 هذه املعاني الثالثة.

 کنيم قرائت  از زيارت عاشورا چرا زيارت ميتحت عنوان: تفسير استاد  -3

 بقلم: غير موجود

 تعرض الباحث إلى آثار وبركات زيارة عاشوراء من وجهة نظر الشيخ قراءتي، وذكر أن فوائد الزيارة كالتالي:

 
ا
 في ذلك إلى قوله: أول

ً
 : التقرب إلى هللا تعالى مستندا

ً
 .وبزيارتكم إلى هللا متقربا

 
ا
 من االقتداء. ،أشهد أنك أقمت الصالة: االقتداء والتأس ي حيث جاء في الزيارة: ثانيا

ً
 مهما

ً
 وهذا يشغل جانبا

 
ا
 ما مضمونه من زارني في املدينة شفعت له. : الشفاعة والتوسل، وقد ورد عن النبي األكرمثالثا

 
ا
 .إني سلم ملن ساملكم وحرب ملن حاربكم: اإلعالن عن موقف اإلنسان تجاه العدو حيث يقول: رابعا

 
ا
برئت إلى هللا وإليكم منهم وأتقرب إلى هللا ثم إليكم : اإلعالن عن التبري والتولي وقد ورد في الزيارة: خامسا

 ، وغير ذلك.يكم بالبراءة من أعدائكم و...بمواالتكم وموالة ول
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 عنوان: توجه خاص مرحوم سید علی آقا قاض   به عزادار  امام حسين تحت -2



 بقلم: غير موجود

يقول  بعزاء اإلمام الحسينمن جملة الخصوصيات البارزة عند هذا العالم هي عبارة عن اهتمامه الخاص 

القاض ي في هذا املجال: إن أكثر الذين استطاعوا تزكية أنفسهم وعقولهم ونالوا سلطان املعرفة كانوا في أحد 

 .حالة التوسل بأبي عبد هللا الحسين، حالتين: حالة تالوة القرآن الكريم

 بر امام حسينراز گریه ، عنوان: چگونگ  بزرگداشت عاشورا در سيره معصومان تحت -5



 بقلم: غير موجود

متواترة على  حياء مناسبة عاشوراء، وذكر أن سيرة أهل البيتإفي  ،املقال يتعرض إلى سيرة املعصومين

 إحياء هذه املناسبة بالعزاء والبكاء.

 ذلك من كتاب امللحمة الحسينية للشهيد  اإلمام الحسين ىالبكاء عل ثم تعرض الباحث إلى سر
ً
مستلهما

ألجل إحياء واقعة عاشوراء، لكي يبقى السؤال أنه ملاذا حدثت هذه  مطهري فقال: إن البكاء على الحسين

 ة التاريخية.الكارثة التاريخية وال ينبغي تكرارها ليتولد الحافز النفس ي للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجريم

 بخش نهضت كربالها  نجاتعنوان: درس تحت -2

 الشيخ صافيبقلم: 

تحدث الشيخ صافي كلبايكاني حول دروس وعبر نهضة كربالء التي هي سبيل نجاة األمة، وذكر أن هناك جملة 

توقفه في مكة في ، بيعة يزيد الحسين رف  اإلمام من الدورس التي ينبغي تعلمها وأخذ العبرة منها، وأهمها:

إرسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة ، الوقت الذي اجتمعت الناس في البيت الحرام من كل أقطار العالم اإلسالمي

 .ودعوة أهل الكوفة لنصرة اإلمام الحسين

وذكر أنه يمكن استلهام الدروس من أصحاب اإلمام  وتعرض إلى خصائص أصحاب اإلمام الحسين

وأهل بيته كالشجاعة والتضحية والوقوق على املبدأ والدفاع عن الدين والحق، إلى جانب ذلك  الحسين

الدروس التي قدمتها نساء األصحاب كالصبر والتحمل وتقديم القرابين في كل ذلك دروس وعبر يمكن لإلنسان أن 

 في حياته
ً
 .يجعلها منهاجا

 عنوان: ش وه عقالنیت در نهضت امام حسين تحت -1



 بقلم: غير موجود 

املقال عبارة عن محاضرة للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني تناول فيه دور العقل املفصلي فيما تداول 

تبتني الحياة على أساس العقل وهذا ما بينته  هالحديث عنه اليوم تحت عنوان: نمط الحياة وطريقتها، ونبه إلى أن

 اآليات والروايات.

وتساءل عن السبب في وقوع حادثة كربالء وأرجعه إلى أن الناس آنذاك كانت على عقولهم غشاوة، ولم يسعوا 

 للبحث عن معرفة الحق من الباطل. 
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إلى كربالء حبه هلل تعالى وللشهادة فمسألة الحب ال إلزام  وذكر أنه ال ينبغي القول: إن مجيء اإلمام الحسين

فيه وال تكليف، فينبغي أن نطرح واقعة عاشوراء إلى العالم من الجنبة العقلية، بأن نقول: إن شهادة اإلمام 

ى وشهادة طفله الرضيع مبتنية على املسائل العقلية املسلمة، وفي الحقيقة أن ثقافتنا الدينية تدل عل الحسين

أن إطاعة هللا تعالى موجبة لكمال عقل اإلنسان، فإن من يجلس في البيت وال يهمه بعد ذلك هل تم القضاء على 

فهذا إنسان غير عاقل، فاإلنسان العاقل هو الحاضر في مواطن  و ال أم ال  وهل هناك هجوم عليه أالدين 

 الحضور واملدافع عن اإلسالم، وإذا اقتض   األمر أن يضحي بنفسه.

iqna.ir 

 

 

 أخبار، أنشطة قرآنية، املقاالت، حوارات، تقارير مصورة، وغيرها. محتوى املوقع:

 لبیک نگفتند  شاعر  که ترسید، امانت  که وبال شد تحت عنوان: امروز چه کسان  به حسين -7



 بقلم: غير موجود

 وندامتهم على ذلك، وذكر بعضهم: تعرض الباحث إلى جملة من الذين لم يلبوا دعوة اإلمام الحسين

للنصرة  في قصر بني مقاتل ودعاه اإلمام الحسين كعبيد هللا بن الحر الجعفي، الذي ال ى اإلمام الحسين

 فعله، وعمرو بن قيس املشر ي وابن عمه.فأبى، وبعد ذلك تندم على 

 ها  قیام عاشورا برا  تغیير مناسبات اقتصاد  جهان امروزدرستحت عنوان:  -2

 حوارية

 مع السيد 
ً
محمد قائم مقامي، أستاذ الحوزة والجامعة حول دروس أجرت وكالة أنباء القرآن العاملية حوارا

 ومعطيات ثورة عاشوراء في البعد االقتصادي ودورها في تغيير األوضاع االقتصادية في العصر الحاضر.

 من هذه الثورة  : ما هي فلسفة واقعة عاشوراء  وما هو هدف اإلمام الحسيناألول  السؤال

تتمتع بالحيوية ومواكبة الزمن فهي  والتيث التاريخية العظيمة : حادثة عاشوراء هي من الحوادالجواب

في إظهار الدين  نها جاءت مكملة لرسالة األنبياءأالحياة الخالدة  هحادثة خالدة على مدى التاريخ، وسر هذ

 فهدف اإلمام الحسين
ً
 وهو إظهار الحق وإقامته. هو هدف األنبياء الحق، إذا

 هذه الواقعة تأثير على سلوكنا االقتصادي : كيف يكون لالثاني السؤال

 ،لنصرة املستضعفين ءتجاءت للقضاء على الظلم واالستبداد وجا : ثورة اإلمام الحسينالجواب

فاملستضعفون هم الذي استضعفوا على جميع املستويات، ومنها املستوى االقتصادي، وفي العصر الحاضر أصبح 

النظام االقتصادي الحاكم هو عبارة عن االشتراكية والرأسمالية وبسبب هذين النظامين تفشت الطبقية والفقر في 

 هي مكافحة الطبقية. ثورة اإلمام الحسينجملة األهداف األساسية ل من املجتمعات املستضعفة، وعليه فإن

 ترین اجراتحت عنوان: قرآن برترین قانون، کربال عالی -3

 حوارية 

وكالة أنباء القرآن في مدينة خوزستان املؤلف واملحقق في مجال عاشوراء محمد رضا سنجري في  استضافت
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 :منها اء القرآن جملة من األسئلة،الحرام وطرح عليه أعضاء وكالة أنباليوم الثالث من شهر محرم 

كيف يمكن لإلعالميين والخطباء ورجال الدين أن يكون لديهم تأثير على مخاطبيهم في حديثهم بشأن : السؤال

 وكربالء  اإلمام الحسين

 كاملنب: الجواب
ً
 في هذهناك جملة من وسائل اإلعالم والتبليغ واإلرشاد مؤثرة جدا

ً
 ار الحسيني فإنه األكثر تأثيرا

، ولكن هناك وسيلة ثالثة 
ً
املجال واملنبر يسلط الضوء على التعاليم الدينية بجميع مفاصلها، وأهل الرثاء أيضا

 ينبغي اإلبداع في هذا 
ً
وهي النت وهي وسيلة إعالمية تبليغية شاملة لجميع أفراد املجتمع وذات تأثير كبير جدا

 .األمر الذي ال يرغب به اإلنسان إلى أمر مرغوب  املجال وتحويل

ما هو رأيكم بالطرق الجديدة للعزاء ودخول آالت املوسيقى إلى العزاء  وكيف يمكن الوقوف أمام : السؤال

 هذه الطرق واألساليب الجديدة التي تتنافى مع الحزن والعزاء  

 :ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية: الجواب

  القضية برفق وفي نفس الوقت بحكمة وصبر وتأملالتعامل مع هذه. 

 بعد اإلتيان بالعمل 
ً
 .الرضا بالتأثير الحاصل ولو كان قليال

 معرفة نوايا األطراف التي تقوم بهذه األعمال. 

 .اتخاذ سياسة ال استسالم وال ظلم 

أفضل تنفيذ فجميع ذكر محمد رضا سنجري أن القرآن الكريم تجسد في كربالء فالقرآن أعلى قانون وكربالء و 

  آيات القرآن الكريم تجسدت في واقعة كربالء فكل من قرأ الحسين
ً
فقد قرأ القرآن وكل من فهم القرآن جيدا

 .فقد فهم اإلمام الحسين

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

  ،اإلعالم املرئي املتمثل بالقنوات الفضائية أصبح اليوم ذا تأثير واضح بقضايا العصر ومشاكله
ً
لكونه سالحا

 في جبهات الثقافة
ً
وذلك من خالل نقل وعرض وطرح األحداث واألفكار  ،ومعارك الفكر والتوجيه الديني ،متقدما

نة ُبغية التأثير على عقول الجماهير بطريقةواملعارف  ن أو دفعها  ،واتجاهاتهم وميولهم ،معيَّ وجذبها نحو أمر معيَّ

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

ن القنوات وقد تم متابعة مجموعة م ،والقضية الحسينية هي األخرى غير مستثناة من هذا النهج السائد

  ورصدنا منها ما يلي: ،تناولت قضية اإلمام الحسين ،الفضائية

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

 

 تقديم: مصطفى الزيدي والسيد عبد هللا الحسيني

  زيارة اإلمام الحسينعنوان الحلقة: 
ً
 وموضوعا

ً
 في عقائد اإلمامية محورا

 .وزيارته عن بقية األئمة البرنامج يدور حول الخصوصية التي انفرد بها اإلمام الحسين

 

 تقديم: الشيخ عبد الكريم الحائري 

 ور الشعائر الحسينية.يتناول تاريخ تشييد القبر الشريف، ونشأة وتط

  

 تقديم: السيد محمد النوري

 ويسلط الضوء على مواقفهم الخالدة في الطف. يتناول الحديث حول أصحاب اإلمام الحسين

 

 تقديم: الشيخ طاهر الجمري 

يتكلم الشيخ حول ما تناول اإلمام  محرم في كل يوم، في هذه الحلقة 30محرم إلى  20البرنامج يعرض من 

 الحلم، ثم يفسر معن  كلمة أعطينا العلم والحلمفي مجلس يزيد بن معاوية في خطبته املعروفة:  السجاد

 وماذا يراد منها.

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

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

 واالفتراءات. التهماإلمامي من خالل كيل 

 

 العزاء في الحسينيات. يعرض البرنامج مجموعة من التساؤالت ومقاطع فيديو وصور من مجالس

  البرنامج ركز على فئة خاصة من األعمار وهم األطفال والشباب وطرح التساؤالت على شكل نقاط منها: هذافي 

 األكثر عرضة ملرض الحسينيات  الفئاتكيف ينتقل هذا املرض ماهي  الحسينيات  طانر سما هو مرض 



 

 

94 

 .الوقاية من مرض الحسينياتإيجابيات  الوقاية من مرض الحسينيات  يمكنكيف 

مجالس لطم ألطفال عنونوه: أين مجتمعات الحماية من العنف  ومقاطع أخرى عنونوها:  البرنامج يعرضكما 

 الطفل  حقوق أين منظمات 

احموا أوالدكم من سرطان الحسينيات، فال أحد يعلم ، عزيزتي األم ... عزيزي األب: بعبارةوختم البرنامج 

 مثلكم.خطورة هذا املرض 

 

 البرنامج يعرض  
ً
 إبكاء ألجل صحيحة غير روايات يذكرون املنبريين بع  أن فيه يذكر القزويني لفرقد مقطعا

 املجالس في ُيذكر ما منه الجلد يقشعر والذي وسذاجتها، جهلها من بحرقة تبكي الناس األسف ومع الناس،

 على فيصلبهما الشيخين ويخرج كربالء أرض من الرضيع هللا عبد يخرج املهدي اإلمام يخرج عندما الحسينية،

 القبر  نبش أحكام يعرف ال إمامنا أن وهل قبور  ونباش حفار الحجة اإلمام أن هل أعلم فال شجرة،

 تفسير  من فهل... ذلك على الحكم لك سنترك: عليه علقوا

 للقاء مع حسن الكشميري وهو يطرح عدة أسئلة بع  منها حول الشعائر الحسينية،  يعرض 
ً
البرنامج مقطعا

 مؤلم فال توجد تقوى عندهم فأصبحت التجارة بدم الحسين
ً
من أربح  فيجيب الكشميري: أنا رأيي جدا

 التجارات وأصبح والعياذ باهلل التستر على الكثير من املؤامرات وانتشار األوبئة تحت لبوس الشعائر الحسينية.

 وعلقوا عليه: هل من تفسير ... سنترك لك الحكم على ذلك 

 

 اللطيف تركيتقديم: 

 : تعظيم كربالء عند الشيعة على الكعبة.الحلقةعنوان 

 

 
ً
 منها: ،مجموعة من أجوبة العلماء على بع  املسائل عنيعرض البرنامج تقريرا

  الخوئي: إن النبي القاسمأبو والزهراء يحضرون م تم عزاء اإلمام الحسين  وهذا أمر ممكن وقد دلت

 عليه الروايات.

 التبريزي: أيهما أفضل زيارة النبي الشيخ أم زيارة الحسين  

 .تقدم زيارة الحسين :الجواب

  

 بن سعيد الصائغ توفيقتقديم: 

  صيام استحباب بروايةيبدأ 
ً
قال: قدم النبي صلى هللا عليه وسلم  برواية عن ابن عباس يوم عاشوراء مستدال

ى هللا فيه موس   وبني إسرائيل من نّج املدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا  قالوا: يوم صالح 

 أنا أحق بموس   منكم، فصامه وأمر بصيامه.: عدوهم، فصامه موس  ، فقال النبي

 

 سيدي يا حسين مع  يعرض 
ً
 ألحمد الشيرازي يذكر فيه لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا

ً
البرنامج مقطعا

 عرض مجموعة من الشباب وهم يزحفون على خدودهم وتسيل الدماء منهم.
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 : عاشوراء ... دروس وعبرالحلقةعنوان 

 الهجري الذي يبدأ بمحرم وكل األحداث في عهد النبييبين البرنامج أن التاريخ اإلسالمي لألمة هو التاريخ 

، ثم استعرض فضل وثواب صيام يوم العاشر من محرم وذكر رواية نحن أحق بالصيام منهم، التاريخدونت بهذا 

 على املسلمين قبل رمضان ثم نسخ إلى االستحباب. وذكرأي: اليهود، 
ً
 يوم عاشوراء كان صيامه مفروضا

 هلل تعالى على نعمة النجاة يوم عاشورا نعظمكيف 
ً
ء  التعظيم الحقيقي لهذا اليوم يكون بصيامه شكرا

 وإهالك العدو، أما فعل املجانين من لطم وبكاء وعويل إنما هو مخالفة هلل ولرسوله وهو الصبر على املصيبة.

 

 الديباني هاني تقديم:

 : صباح املوسوي الحلقةضيف 

 الحلقة: رجل الدين أو املال أو الخطيب املنبري  عنوان 

وما هي   جاء في الحلقة ما هو الدور الذي يقوم به رجل الدين أو املال أو الخطيب املنبري في الحسينيات

  الطقوس التي يمارسونها

 حسينياتالحلقة عنوان : 

 منها: ،يطرح البرنامج مجموعة من األسئلة

  الحسينية واملسجد  وهل هناك ترابط أو تنافر  بينما الفرق 

  باملسجد من شعائر وصلوات يقام داخل الحسينيات  يقامهل ما 

  الناس داخل الحسينيات  وهل هي نفس األسئلة التي تطرح في املساجد، وملاذا  يسألماذا 

 

 صالح املنجد محمدتقديم: 

 عن الغرض من صيام يوم عاشوراء. البرنامج يتناول 
ً
 سؤاال

باع سنة النبي عليهويجيب 
ّ
 وتكفير عن ذنوب سنة كاملة، وهذا يكفي في صيام هذا اليوم. بأنه ات

 

عن تقرير حول األوضاع في البحرين وما يحدث فيها من مظاهرات ومطالبات، وما هي  عبارةالبرنامج 

 ألحد السادة في البحرين في خطاب له 
ً
التداعيات ودور رجال الدين من هذه القضية  ثم يعرض البرنامج مقطعا

نساؤنا بنات  ،ادة، نحن تعلمنا من كربالء وأرض الطف وأرض الشهيذكر فيه نحن أبناء كربالء وأبناء الحسين

الزهراء وبنات زينب، ننطلق من وعدنا من رهاننا ونتوكل على هللا سبحانه وتعالى ونصرخ بكل أوقاتنا لبيك يا 

 حسين لبيك يا حسين.

 

 يعرض البرنامج مجموعة من معتقدات الشيعة، ومنها ما يتعلق بيوم عاشوراء حيث جاء في التقرير يوم

والجزع وضرب الصدور وغيرها من األفعال املحرمة التي  والنياحةعاشوراء يوم يقيم فيه الشيعة حفالت العزاء 
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 إلى هللا سبحانه وتعالى وأن ذلك يكفر  فيتصدر عنهم 
ً
العشرة األولى من شهر محرم الحرام معتقدين بذلك تقربا

 نجف وقم سوف يرى العجب العجاب.عن سيئاتهم وذنوبهم، ومن يزورهم باملشاهد في كربالء وال

 

 من كالم السيد محمد صادق الصدر حيث يقول:  البرنامجيعرض 
ً
وردت رواية تفضيل كربالء على بيت مقطعا

 خير من الحسين كما نطقت به الروايات فيكون قبره 
ً
 هللا الحرام ونحن نعلم أن عليا

ً
 . أفضل من الكعبة أيضا

 : إنهاقيل، بل األئمةتستحب الصالة في مشاهد للسيدأبي القاسم الخوئي حيث جاء فيها:  مسألةثم يعرض 

إن هللا أو ى إلى : الصادق، ثم ينقل رواية من كتاب بحار األنوار للمجلس ي جاء فيه: قال املساجدأفضل من 

فقري الكعبة فقال: لوال تربة كربالء ما فضلتك ولوال ما تضم تربة كربالء ما خلقتك وال خلقت البيت الذي افتخرِت 

 غير مستنكف وال مستكبر ألرض كربالء
ً
 مهينا

ً
 ذليال

ً
 متواضعا

ً
 .701ص 707بحار األنوار: ج واستقري وكوني ذنبا

 

البرنامج من ضمن التقرير بع  املجالس الحسينية عند الحوثيين وهم يلطمون ويبكون ويهتفون يا  يعرض

 لثارات الحسين.

 

 لهادي املدرس ي يذكر فيه تعصب وعناد بع  القنوات الفضائية من عدم نقل املسيرة  البرنامجيعرض 
ً
مقطعا

، ثم أكثر العجب من اإلعالم الغربي وأهل بيته وقال: هذا حقدهم على النبياملليونية لزيارة أبي األحرار، 

 الذي يعتبر 
ً
من عدم نقل هذه املسيرة املليونية رغم أن أصغر مظاهرة في العالم ينقلها اإلعالم الغربي،  محايدا

  تبكون وتنوحون  إلى مت  فلماذا ال ينقل زيارة األربعين املتوجهة إلى كربالء، فإذا سألنا العالم أجمع: إلى مت

 ،
ً
ترفعون الرايات السوداء  فنقول لهم: إلى أن يخرج صاحبها ويقول: يا أهل العالم إن جدي الحسين قتل مظلوما

 سوف نعطيه راياتنا.

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

  

 يبث  
ً
 الجزائري  البا ي عبد من تقديم العاشرة الساعة يوميا

 التي لها مواقف مؤثرة في أحداث كربالء. الشخصياتيتناول 

  

 الجزائري  فضيل : الشيخالبرنامج ضيف

 وإجابة. الشبهاتيتناول 
ً
 وتحليال

ً
 التي أوردها املخالفون على نهضة عاشوراء طرحا

  

 الفتوني حسن : الشيخالبرنامج ضيف

 الفقهية التي تدور حول قضية عاشوراء سواء التقليدية منها أو املستحدثة. املسائليتناول 
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 .هي قناة فضائية شيعية تعن  باألمور الدينية والعقائدية واالجتماعية عنها: بذةن

  

: ملاذا املش ي إلى األماكن املقدسة  وملاذا تؤكد الشريعة على املش ي الحلقةعنوان 

 األربعينية  زيارةفي  وبالخصوص لزيارة اإلمام الحسين

 

 : ترك الركوع للظلمةالحلقةعنوان 

 

 تقديم: أنور نجم

 : الشيخ نبيل أمهزالبرنامجضيف 

 وآثار أبطال كربالء في الطاعة اإللهية عنوان الحلقة: آثار الحسين

تناول البرنامج اآلثار التي تركتها أبطال كربالء من نهج في الطاعة اإللهية وجريانها في الوقت املعاصر وكيفية  

 بهم في هذا املجال. االقتداء

 

 : حسن سليمتقديم

 ضيف البرنامج: الشيخ د: علي جابر

 نهضة الحسينيةعنوان الحلقة: األهداف والعبر املستخلصة من ال

 وكذلك العبر التي يمكن أن تستثمر في الحياة من هذه النهضة املباركة. أهداف نهضة اإلمام الحسين البرنامجتناول 

 

 ياسين، ضيف البرنامج: الشيخ سهيل بركات أحمدتقديم: 

تطلقها القناة، ومن عناوين الحلقات: عاشوراء النهضة الخالدة، عاشوراء واألهداف  حلقاتسلسلة 

 العظم ، عاشوراء وأسباب النهضة.

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

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

 اإلمامي من خالل كيل التهم واالفتراءات.

 

 حول تعظيم الشيعة لتربة كربالء: أسئلةطرح عدة 

 أيها الشي ي ما هو الدليل على أن تربة الحسين معظمة ويسجد عليها  فكرت هل 

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

   حدثت تربة الحسين  ألم تحدث بعد ذلك   ومت
ُ
 أ

 ألن النصارى يزعمون أن السجود والتعظيم لتربة الحسين هو شبيه بتعظيم النصارى للصليب أليس ،
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املسيح عليه، كذلك الشيعة يعظمون تربة الحسين ألنهم  -كما يزعمون ويقتفرون  -الصليب معظم ألنه صلب 

 يزعمون أن الحسين مات عليها أليست تلك األرض التي مات عليها الحسين سماها الحسين بن علي كرب وبالء 

  عند الشي ملاذا 
ً
 عة  الكرب والبالء أصبح معظما

 كان  أفضل تربة الحسين أم تربة النبي  التربة التي دفن فيها الرسول أم التربة التي دفن فيها الحسين  إذا أيهم

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

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

.
ً
 أن في األمر شيئا

  

 الشعائر الحسينية وما يحدث في املجالس من البع  من خالل عرض عدة مقاطع: لنقد معد البرنامج

 سيدي يا نأتيك صوتي  مقطع 
ً
عرض صور ملجموعة من األشخاص وهم يزحفون على األرض مع  حسينزحفا

 ومجموعة أخرى طليت أجسامهم ورؤوسهم بالطين. عند قبر اإلمام الحسين

 صوتي ملتكلم: يقول تربة الحسين مقطع .شفاء من كل داء 

 مقطع .
ً
 حسينيا

ً
 فيديو لخطيب يقول فيه: بع  املجالس الحسينية النسائية هي معرض أزياء وليست مجلسا

 فيديو لياسر الحبيب وهو ينتقد بع  الظواهر في الحسينيات. مقطع 

 

 حول الحسينيات، ذكر فيه: تقرير 

 والشيعة التي تمي هم عن اإلسالم واملسلمين فهي  تعتبر الحسينيات بمثابة املعابد املمي ة في دين الشي ي

 خاصة بالطائفة الشيعية االثني عشرية دون غيرها.

  وتمارس ،
ً
 وسياسيا

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

 طقوس وشعائر خاصة بالشيعة في مراسم دينية كيوم عاشوراء.

 وجودة من قبل القرن التاسع عشر ولم يعرفها أهل البيت.لم تكن الحسينيات م 

  م.7812حسينية في التاريخ هي الحسينية الحيدرية في مدينة الكاظمية العراقية تأسست عام  أول 

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

 شرعية مستفيضة.

 وتمثل الحسينية نقطة متقدمة بالبلد  ،ى إنشاء الحسينيات في الدول املستهدفة باالختراقتحرص إيران عل

 املستهدف.

 حول يوم عاشوراء، ذكر فيه: تقرير 

  ومن معه  كرم هللا نبيه موس  أول السنة الهجرية في هذا اليوم أعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم

 .بالنجاة وغرق فرعون وجنده

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

  ن يكفر أحتسب عند هللا أيوم عاشوراء صيام  قال: ن النبيأبي قتادة أجاء في فضل صيام عاشوراء عن

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

 ها 27طالب في كربالء يوم العاشر من محرم سنة بي أالحسين بن علي بن  قتل . 
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  لسرد األ و اتخذ الشيعة هذا اليوم مناسبة دينية ملمارسة طقوس اللطم واملش ي على الجمر 
ً
ساطير في حين يوما

صوموا  عن علي قال:، ود روايات في فضل صيامه في كتبهمالرغم من ور  ىحرم الشيعة صيام عاشوراء عل

صام رسول هللا يوم بي الحسن قال: أوعن ، 732/2االستبصار  نه يكفر ذنوب سنةإف والعاشر العاشوراء التاسع

 .732/2االستبصار  عاشوراء

 

وقومه وأغرق فرعون وجنوده، وقد صامه  يتناول البرنامج األحداث التي جرت في هذا اليوم أنجى هللا موس  

 هلل تعالى على فرجه ونصره، وقد جاء في الحديث حسب ما ورد في التقرير 
ً
 ومؤاخاة ملوس   وشكرا

ً
رسول هللا حبا

الذي أعد للبرنامج: صيام يوم عاشوراء احتسبوا على هللا أن يكفر السنة التي قبلها كما يستحب صيام يوم 

عاشوراء يوم يبعث األمل والتفاؤل بالنفوس ويرفع املعنويات ويقرب هود والنصارى، تاسع معه مخالفة لليال

 النصر وتفريج الكروب وأن هللا ينجي أولياءه وعباده املؤمنين ويهلك الظاملين كما أنجى موس   وأغرق فرعون.

 

 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه اسمعوا ك
ً
المي وال تسمعوا ملن يقول لكم: اللطم يعرض البرنامج مقطعا

 والبكاء حرام، هؤالء ال يعرفون اإلسالم.

ْو  علقوا عليه بقوله تعالى
َ
اَن  ل

َ
ْيرِ  ِعنِد  ِمْن  ك

َ
ِ  غ

ّ
  اّلل

ْ
َوَجُدوا

َ
  ِفيِه  ل

ً
فا

َ
ِتال

ْ
  اخ

ً
ِثيرا

َ
 .82النساء: ك

 

 البرنامج مجموعة من الشباب يمشون على الجمر. يعرض 

ْوَق َبْعٍ   علقوا عليه بقوله تعالى
َ
َماٌت َبْعُضَها ف

ُ
ل
ُ
 .20النور:  ظ

 لزيارة عاشوراء وقد كتبوا عليه دعاء شي ي. يعرض 
ً
 البرنامج مقطعا

علقوا عليه: هل تعلم أن زيارة عاشوراء التي يقرأها الشيعة في الحسينيات ليس لها أصل صحيح عند 

 الشيعة 

 الشي ي املعاصر الشيخ حسين الراض ي.األمر الذي نص عليه املحقق 

 

 لجعفر اإلبراهيمي وهو ينقل قصة عن أحداث انفجار وقع في كربالء خلف سقوط  يعرض 
ً
البرنامج مقطعا

نقلوا إلى املستشفى ومن بين الجر ى رجل أفاق بعد اإلغماء وهو يبكي، فسألوه عن سبب ذلك،  وجر ىشهداء 

، وكان يخيرنا بين البقاء أو الذهاب معه فرفضت الذهاب  ي وقت االنفجار كان الحسينفقال الرجل: ف
ً
موجودا

 .معه

 علقوا عليه: من املحيي واملميت رب العزة جل جالله أم الحسين 

لعن هللا عبد هللا بن سبأ إنه ادعى وأوردوا رواية عن أبان بن عثمان جاء فيها قال: سمعت أبا عبد هللا يقول: 

  املؤمنين أمير وهللا وكان املؤمنين أمير في الربوبية
ً
، عبدا

ً
  وإن علينا، كذب ملن الويل طائعا

ً
 ال ما فينا يقولون  قوما

 .282ص ،25ج األنوار بحار منهم هللا إلى نبرأ منهم، هللا إلى نبرأ أنفسنا في نقول 

 

 ملحمد املهري يذكر فيه أن للعباس بن أمير املؤمنين يعرض 
ً
مرتبة ومقام ساٍم، وللعباس  البرنامج مقطعا

 قدسية وكل شيعة العالم يحبون العباس واملوالي إذا أراد أن يقسم يقسم باسم العباس.
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 وا باهلل إال وأنتم صادقون ال تحلفوا ب بائكم وال باألنداد وال تحلفوا إال باهلل وال تحلفعلقوا عليه: قال النبي: 

 .25:72مستدرك الوسائل:  من حلف بغير هللا كفر وأشرك :، وقال223:3عوالي الآللي: 

 

 عاشوراء طقوس عنوان يعرضون  ثم الطقوس، في النصارى  مع الشيعة الشتراك يو ي ما البرنامج يعرض

 دمعة عن تتنازل  أْن  مقابل في العالم تملك: لي قيل لو: يقول  وهو املهاجر الحميد عبد فيه يظهر االنحراف جذور 

 أو الحسين على أبكي بين أْن  خيرت لو بل واألرض، السماوات عرضها جنة ثمنها الدمعة ألن أقبل، فال واحدة

 الجنة. بدل الحسين على البكاء الخترت الجنة

 

 لعبد الحميد املهاجر يقول: نحن نأخذ براءة من النار من الرسول  يعرض
ً
 وأهل بيته البرنامج مقطعا

إذا ذهبت إلى زيارته سجلت لك مئة حجة من حجج  وهذا توقيع من اإلمام الحسين ومن اإلمام الحسين

ول: السالم عليك يا أبا عبد هللا ورحمة هللا وبركاته فعن وأنت تق وإذا تسلم على اإلمام الحسين رسول هللا

 تسجل لك زيارة. اإلمام الرضا

 

حملة تطلقها قناة صفا من أول أيام محرم الحرام إلى العاشر منه وهي سلسلة حوارات ونقاشات حول يوم 

قديم كل من محمد الرميحي، طارق أبو الحسن، العاشر من محرم، وهي تتكون من حلقات عديدة كانت من ت

محمد صابر، حسام محيي، وباستضافة كل من خالد الوصابي، أحمد رفعت، حامد طاهر، منصور السماري، 

 يحي  جابر، محمد أبو العلى، حازم الوزيري، أحمد زكي، محمد خالد.

عبارة عن عرض الشعائر الحسينية من خالل بع  املجالس ومقاطع الفيديو ويقولون هذه  البرنامج

الطقوس يروجون إليها الشيعة ألجل بيان مظلوميتهم تحت اسم اإلمام الحسين وهذا كله من أجل أن الشيعة 

ثالثة أمور: بيان  ظلموا وقتلوا من قبل أهل السنة وأن الذي قتل الحسين هم أهل السنة، ويتمحور البرنامج في

 املظلومية، قتل أهل السنة، خلق دين جديد، وهذا كله يتكرس في يوم عاشوراء.

كما عرض البرنامج أوضاع عاشوراء عند الشيعة على شكل سلسلة يبحث فيها ما يجري في املجالس والهيئات 

طرحت في الحلقات املختلفة واملواكب من لطم وبكاء ونحيب وغيرها، وفيما يلي نذكر لكم أهم النقاط التي 

 للبرنامج:

 كل ما عليه من طقوس وأفكار ومعتقدات فيما يخص عاشوراء.لالشرعي  املوقف 

 وما معن  يا لثارات الحسين ،يا لثارات الحسين شعار  

 .ما يتناول عند الشيعة من معتقدات حول اإلمام الحسين في أيام عاشوراء 

 كالم حول عاشوراء وهدم الليها من كراهية الشيعة للسنة ويدور محرم وعاشوراء بالخصوص وما آلت إ أيام

 دين محمد بإدعاء حب آل محمد وعاشوراء وهدم التاريخ اإلسالمي

 لم يأت حديث واحد عند املسلمين في البكاء واللطم في طقوس عاشوراء ملاذا  

 قبر الحسين بين الشرعية والبدعية. زيارة 

 اريخ هذا اليوم، وثواب صيامه عندهم.عاشوراء عند أهل السنة، وت ماهية 

 ر العنف واإلرهاب من لطم شالشيعة في يوم عاشوراء وإلى أي درجة استطاعوا من خالل الطقوس ن جرائم
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 وبكاء وعويل.

  أن الذي قتل الحسين هم أهل السنة ألجل سب الصحابة، وكل هذا يريدون النيل من الرسول ألن  يزعمون

 احة باإلسالم سب الصحابة سب الرسول واإلط
َّ
نُصُروهُ  ِإال

َ
ْد  ت

َ
ق

َ
َصَرهُ  ف

َ
ُ  ن

ّ
 .20التوبة:اّلل

   وأن الشيعة  شد الرحال، وأن الوارد في الرواية شد الرحال إلى ثالث: مكة، املسجد الحرام، املسجد األقص

 سجد األقص   بمسجد الكوفة، ثم ألحقوا قبر الحسين بالكوفة حت  يشدوا إليه الرحال.املاستبدلوا 

 الشي ي فيما يتعلق بأيام عاشوراء من تضخيم وترويج للخرافات، وماذا قدم اإلعالم السني في هذا  اإلعالم

  اليوم

 .في نشر العنف واإلرهاب في املناطق العربية 
ً
 بدع وخرافات عاشوراء وإلى أي درجة كانت سببا

 عاشوراء عند املذاهب اإلسالمية من كتب الشيعة. صيام 

 والتمحيص في فحوى ما تقوم به الشيعة في يوم عاشوراء. الفحص 

 الشيعة في مي ان الشريعة، هل أن ما يفعله الشيعة موافق للشرع  ثم يتطرق إلى شهادة اإلمام  أعمال

  ومن قتله الحسين

  من صنع طقوس عاشوراء  مع عرض املواكب الحسينية في شوارع مانشستر على التلفزيون البريطاني

وأن هذا تشويه لإلسالم، مع عرض بع  املقاطع لخطباء ينفون وآخرون يؤكدون شرعية هذه الرسمي، 

الشعائر، كما أشار إلى أن هذا ما استورده إسماعيل الصفوي من الغرب كما أثبته علي شريعتي في كتابه التشيع 

 الصفوي والتشيع العلوي.

 إلنتاج الكراهية إلى العالم اإلسالمي، بينما قضية عاشوراء وصناعة الكراهية، وأنه إلى أي درجة يعد مص 
ً
نعا

ن، والشيعة يلبسون السواد ويرفعون يهو يوم فرح عند أهل السنة ألنه يوم نجى هللا فيه موس   وقومه املوحد

 الرايات السوداء ويطلقون نداء يا لثارات الحسين.

 ومن هو املسؤول عن قتله  الحسين قتل من  

 وأخذ الثأر بل إلبراز الحقد والكراهية ويبقى موسم التجارة بدم الحسين.ليس فقط للتحري   عاشوراء 

 الشيعة في مي ان الشريعة، طرحت أدلة وبراهين على أن من قتل الحسين هم الشيعة بادعاء أن  عاشوراء

اإلمام  ذلك مذكور على لسان أهل البيت، وأشير إلى براءة يزيد من دم الحسين بدليل أنه لو أراد قتله لقتل ولده

.
ً
 زين العابدين وإن كان مريضا

 نها كرب وبالء.إ :يعظمون كربالء وهو مكان قتل فيه الحسين ! ويعتبرونها جنة األرض وقال عنها الحسين ملاذا 

 

 تقديم: حسام محيي

 كربالء.عنوان الحلقة: خدعوك بشعار يا لثارات الحسين وخدعوك بشعار كل يوم عاشوراء وكل أرض 

 ملاذا أهل العمائم السوداء ال تشارك في الطقوس  هل أن عاشوراء مناسبة مذهبية 

 

 مواساة لبنات  البرنامجيعرض 
ً
ملحمد باقر الفالي يذكر فيه أنه في بالد الشيعة يشعلون النيران ويجعلونها جمرا

 راكضن على الجمار حينما أحرقوا خيامهم.رسول هللا الالتي كّن في صبيحة عاشوراء يت

 : شعائر الشيعة ظلمات بعضها فوق بع .عليهعلقوا 
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تب:  يعرض
ُ
تب على األول: طقوس الهندوس، وعلى الثاني ك

ُ
البرنامج مقط ي فيديو للمش ي على الجمر ك

 طقوس الشيعة.

  عليه بقوله تعالى علقوا
َ
اَبَهْت ت

َ
وُبُهْم  ش

ُ
ل
ُ
ْد  ق

َ
ا ق نَّ ْوٍم  اآلَياِت  َبيَّ

َ
 . 778البقرة: ُيوِقُنوَن  ِلق

 .واالجتماعية والعقائديةنبذة عنها: هي قناة فضائية شيعية تعن  باألمور الدينية 

 

 : أمير القريش يتقديم

برنامج يرد على من اتخذ يوم عاشوراء يوم فرح وصيام وابتهاج مع ذكر روايات من كتب أهل السنة والجماعة 

 .عند النبي ملن لة الحسين تتعرض

 

الرمز الذي ظلم طوال العقود والقرون املاضية ولم يؤد حقه  يطرح في هذه الحلقة موضوع اإلمام الحسين

 لياسر حبيب يذكر فيه أن النبييجب،  كما
ً
ظلم، ألن رسالته لم تصل بشكل صحيح إلى  ثم يعرض مقطعا

، ألنه لم تصل رسالته بشكل صحيح إلى جميع الناس  جميع الناس، وكذلك اإلمام الحسين
ً
ظلم وبقي مظلوما

 هذا الظلم للشيعة ويعتبرهم مقصرين.  ويخصواإلنسانية، 

 

 : الباحث املتشيع خالد الشمري تقديم

 الحلقة: امرأة كزينب بنت علي املخدرة أخت الحسين عنوان

 في كربالء وفي أحداث واقعة الطف. تدور حول األوضاع التي القتها زينب الحلقة

 

 ياسر الحبيب الشيخ

 والدليل كان وقت خروج اإلمام الحسين يقول 
ً
 وليس مريضا

ً
إلى كربالء من  عن عبد هللا بن جعفر كان ساملا

 يمنع فيه الحسين
ً
 مكة إلى املدينة وهذا دليل على سالمته، ثم يذكر أن عبد هللا بن جعفر طلب من الوالي كتابا

 من الوالي وهو الذي كتب الكتا الخروجمن 
ً
 مختوما

ً
ولم  ب، لذا فهو لم يخرج مع اإلمام الحسينفأخذ كتابا

 للعقيلة، فهو مقصر عن نصرة اإلمام الحسين
ً
 .يناصره فتشمله اللعنة وإن كان زوجا

 

 الحلقة: تهذيب الشعائر الحسينية عنوان 

 البرنامج إلى الدفاع عن بع  الشعائر كما ينتقد البع  اآلخر ويعتبرها تشويه يتعرض
ً
 للشعائر وأنها دخيلة على املذهب. ا

 الحلقة: عاشوراء يوم حزن الرسول  عنوان 

وأصحابه وأغرق  يبحث البرنامج ادعاء أهل السنة أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى هللا فيه نبيه موس  

 .كيبور فرعون وجنوده، ويذكر أن اليوم الذي يصومه اليهود هو يوم التكفير، أو يطلقون عليه 

 الحسين يعرض فيه أفواج من الشيعة الجزائريين يتدفقون على تونس إلحياء عاشوراء برنامج. 
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 : أمير القريش يتقديم

 حين والدته. بكى على الحسين تحت عنوان: مشروعية البكاء وإثباته من كتب أهل السنة وأن النبي

فضائية شيعية تعن  باألمور الدينية واالجتماعية والعلمية. قناة هيبذة عنها: ن

 

 لعبد الحليم الغزي يذكر فيه أن الذين حاربوا الحسين تعرض 
ً
 القناة مقطعا

  02هم يعرفون الحسين ومن لته ومن هؤالء شبث بن رب ي وكان عمره 
ً
في  وكان من جيش أمير املؤمنين عاما

 في واقعة الطف في جيش يزيد وكان يذكر للمشاة الذي
ً
 ملحاربة الحسين نصفين، وكان قائدا

ً
: كانوا يقفون صفا

كنا قد وقفنا بوجه معاوية وحاربنا بصف اإلمام علي مع ابنه الحسن واليوم نقف مع يزيد ملحاربة الحسين وهو 

 يوفق أهل هذا املصر وال صالح بعد مقتله. خير من في األرض وهللا ال

 لعبد الحليم الغزي يذكر تعرض 
ً
يخبر فيها شيعته عن املنتقم  رواية عن أمير املؤمنين فيه القناة مقطعا

 باالسم وهو املختار الثقفي. ألوالده الحسن والحسين

 لعبد الحليم الغزي يذكر تعرض 
ً
ته ويذكر أن بع  الذين في أعناق شيع حق الحسين فيه القناة مقطعا

 بسيوفهم ورماحهم ال تن ل عليهم النقمة، ألن هللا يعلم أن في أصالبهم نطف يطعنون بالحسين
ً
مؤمنة وهذا  ا

 قانون األصالب.

  

 عبد الحليم الغزي  :تقديم

 25الحلقة 

دعوته ويذكر فيه عندما نذكر البرنامج يتقص   الوضوح والحقيقة في القضية الحسينية والتقصير تجاه 

إنما نذكر الرحمة والدمعة والعبرة والحكمة والبطولة والحرية والظلم والجريمة والوحشية إلى أبعد  الحسين

 إنه العطش والغربة والحب والحزن واأللم وطير الجنة الذبيح. ، حينما يكون الحديث في فناء الحسينحدودها

صراع الطهارة في أسم  صورها مع النجاسة في أسفل مظاهرها وكياناتها، أشهد أنك طهر طاهر  الحسين

 مطهر من طهر طاهر مطهر.

 21الحلقة 

 ألحمد الوائلي يذكر فيه استنكاره لألرقام التي تعرضها بع  األخبار لعدد من قتل 
ً
يعرض البرنامج مقطعا

 في نصف دقيقة فكم وأهل بيته وأصحابه من جيش يزيد، والك الحسين
ً
الم للوائلي: بأن لو كل رجل قتل رجال

 املعركة  زمنكان 

 20لقةحال  

 البرنامج يشرح مقطع
ً
... حت  من زيارة الناحية املقدسة وهو  ا

ً
، ولألمة ناصحا

ً
، وللطغاة مقارعا

ً
وللطغيان قامعا

 بذي أإذا الجور مد باعه وأصفر الظلم قناعه ودعا الغي 
ً
، ويربط هذه الفقار كأنك علي املختارتباعه... مجاددا

 بواقعة كربالء والقضية الحسينية. الكلمات
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 10الحلقة  

 .كل أرض كربالء وكل يوم عاشوراءيقف في هذه الحلقة على بيان 

 17الحلقة  

وهل أن هذا الشعار أطلقه األمويون لكي يخيفوا عامة الشيعة أم أنه مستند  كل يوم عاشوراءإلى  يتعرض

  ومدرستهم ألهل البيت

 

ويستعرض بع  ما كتب في  البرنامج يحكي مواقف وعبر من أرض الطفوف وما جرى على أهل بيت النبوة

 كربالء أرض البطولة والرجال. ملحمة

 

 تقديم: عبد الحليم الغزي 

 لحلقة: الخدمة الحسينية منهل عطاء تعشقه قلوبنا فماذا نصنع ا عنوان

سلسلة حلقات تطلقها قناة القمر في أيام العشرة األولى من محرم الحرام يبحث فيها عن املواثيق والعهود 

 ببيانهوالشروط وااللت امات وبقية التفاصيل في الجانب النظري للخدمة الحسينية، أما الجانب العملي فقد وعد 

 في الجزء الثالث من برنامج الكتاب الناطق.

 

 تقديم: عبد الحليم الغزي 

 ثم يعرض بع  املواقف املؤملة من ملحمة الطف. يبدأ برثاء سيد الشهداء البرنامج

 لعبد الحليم الغزي وهو يشرح زيارة اإلمام الحسين
ً
من  األصالبويقف على كلمة  ويعرض البرنامج مقطعا

 الواردة فيها. الروايات

فضائية شيعية تعن  باألمور الدينية واالجتماعية والعلمية. قناة هيبذة عنها: ن

 

 من أول محرم إلى الثالث عشر منه في الساعة  سلسلة
ً
  20:30حلقات تبدأ يوميا

 البرنامج أساتذة الحوزة العلمية والجامعات وشعراء ورواديد. يستضيف

 في استمرار الثقافة العاشورائية والوالء وثقافة التضحية.يتناول البرنامج واقعة الطف ودور النساء 

 

  تبدأ حلقات سلسلة
ً
 27:00 إلى الثالث عشر منه في الساعة محرم أول  من يوميا

 البرنامج أساتذة في املعارف اإلسالمية. يستضيف

 وتضحياتهم. البرنامج سيرة أصحاب اإلمام الحسين يتناول 

 

  تبدأ حلقات سلسلة
ً
 27:30 الساعة محرم إلى الثالث عشر منه في أول  من يوميا

النشأة والشخصية عبر حوار مباشر مع نخبة من  )لعنهما هللا(في إحدى حلقاته يزيد بن معاوية  البرنامجيتناول 

 املختصين في الفكر اإلسالمي.
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 بين املنع الفقهي وتجويز أهل السنة والجماعة. )لعنه هللا( يزيد ولعنخاصة في تكفير  حلقة

 

 عند الشعب الجورجي بمناسبة محرم الحرام. العزاءيتناول مراسم  برنامج

 شيعية تعن  باألمور الدينية واالجتماعية والعلمية. فضائية قناة هينبذة عنها: 

 

 

 السيد نذير الحسني

 

 علي الحسيني محمد السيد

 

 أبو علي البصري  الشيخ

  

 عادل العلوي  السيد

 

 باقر نصر هللا محمد السيد

 

 فخر الدين آل محسن الشيخ

 

 الدين شرفرضا  محمد
 

 

 الضيوف متعدد

 

 البرقعاوي  زهراء/د

 

 الخزاعي طالبالشيخ 

 

 الناجي جاسم

 

 أمين شبر محمد السيد

 

 الشيخ حبيب الكاظمي

 

 متعدد الضيوف

 

ة إلثارة  قناةنبذة عنها: هي  فضائية ذات طابع سلفي وهابي، برامجها جدليَّ

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

 اإلمامي من خالل كيل التهم واالفتراءات.

 

 : حسن الحسينيتقديم

 بيوم عاشوراء والقضية الحسينية، وكان منها:يعرض البرنامج مجموعة من األسئلة فيما يتعلق 

  من هو قاتل الحسين  الجواب: أهل الكوفة من قاتلوا الحسين ومعه الذين بايعوه ثم نكثوا البيعة، بل

 وانضموا إلى الجيش الكوفي.

  من قتل الحسين مباشرة  الجواب: قتله شمر بن ذي الجوشن وإن كان هناك رأي البن كثير أن الذي قتله هو

 سنان بن أنس النخ ي، هذا املجرم الذي قتل الحسين وحز رأسه.

  هل يزيد بن معاوية أمر بقتل الحسين  الجواب: لم يثبت ذلك لكن كان بإمكان يزيد أن يأمر عبيد هللا بن زياد

 بعدم قتله لكن لم يفعل ذلك، كما أنه لم يأمر بقتله.

 ء: يزيد ال نحبه وال نسبه، ال نحبه ألنه ليس من ما هو موقف أهل السنة من يزيد  الجواب: قال العلما

 بعينه.
ً
 الصالحين وال من العابدين، وأما ترك سبه ولعنه فإننا ال نحب أن نلعن شخصا
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  هل الحسين خرج للقتال أم لإلصالح  الجواب: الحسين خرج لإلصالح وملا وصل إلى الكوفة وكشف خيانتهم

.أراد الرجوع فرف  أهل الكوفة إال أن يكو 
ً
 شهيدا

ً
 فأبى إال أن يموت مظلوما

ً
 ذليال

ً
 ن لديهم أسيرا

 .أين دفن الحسين  الجواب: الجسد في الكوفة والرأس مختلف فيه بين مصر واملدينة والعراق 

 

 
ً
 .للحسين منسوب وهو قول  قبورنا خدام الناس أشرار: الحسين االمام عن يعرض البرنامج نصا

 والتماثيل، واملسيرات بالزنجيل، والتي تمثلت الحرام محرم في الحسين وشعائر صور ملراسيم بعرض ويبدأ

 السيوف. وحمل واللطم

 لكن العراقية، الثروة مصادر أهم أحد تمثل العراق في الشيعة يقدسها التي العتبات أن املعروف من: وقالوا

 علقوا على يذكر، ثم ش يء بأي العرا ي الشعب منه يستفيد ال البالد لدخل الرئيس ي املصدر هذا أن املالح 

 عاشوراء. يوم في الحسين اإلمام ومحنة كربالء قضية

 

 تقديم: عبد الرحمان الدمشقية

إن العين لتدمع والقلب ليحزن وال البرنامج يدور حول البكاء والجزع ويستدل على بطالن البكاء بقول النبي: 

 ما يرض ي هللانقول 
ّ

 .بفراقك يا إبراهيم إال

 

 تقديم: حسن زهرة

 ضيف البرنامج: سعد بن عبد هللا

 حلقة خاصة حول صوم عاشوراء وما يرد عليه من إشكاالت في صومه.

 

 تقديم: أسامة خضر

 ضيف البرنامج: سعد بن عبد هللا السبر

 عاشوراء عند الشيعة والسنةعنوان الحلقة: 

بع النبي أهل السنة أم الشيعة  مع عرض مجموعة من الخطباء ومجالس 
ّ
البرنامج حول أيام عاشوراء وأّيهم ات

 العزاء ثم ينتقدونها ويعلقون عليها.

 

 تقديم: حسن الحسيني

تي حصلت في الكوفة، ثم أجمع أهل الكوفة على يعرض البرنامج األوضاع واالختالفات السياسية والن اعات ال

ويبايعوه فنكثوا به، ثم يتعرض إلى ما جرى في كربالء وأحداث من قتل وسبي  أن يراسلوا اإلمام الحسين

 .وتعذيب ألهل بيت النبوة

 

 تقديم: محمد بن علي بن راجح

 عنوان الحلقة: وقفات مع يوم عاشوراء

 البرنامج إلى األحداث التي وقعت في يوم عاشوراء بعد وقبل اإلسالم.يتعرض 
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 تقديم: محمد بن علي بن راجح

 عنوان الحلقة: منكرات الشيعة في يوم عاشوراء

يتعرض البرنامج ملا يفعله الشيعة في يوم عاشوراء من لطم وبكاء ولبس وتوشيح بالسواد ويعتبرونه بدعة، 

 إليهام وإضالل الناس، وعبروا عن يوم عاشوراء بيوم وهذ
ً
 واقتصاديا

ً
 وسياسيا

ً
ه األفعال يستخدمونها عاطفيا

 الشرك األكبر.

 

 تقديم: حسن الحسيني ونبيل العوض ي

 لحسينيعرض البرنامج سلسلة حلقات حول األوضاع السياسية التي مر بها أهل الكوفة وخذالنهم لإلمام ا

 ال  وما جرى عليه في كربالء من ظلم وقتل واستبداد وسبي رغم أن مشروع الحسين
ً
 إصالحيا

ً
كان مشروعا

 مشروع ملك وال حكم.

 

 عن الشيعة في باكستان وجاء في
ً
 بداية التقرير: يعرض البرنامج تقريرا

 على 
ً
 رافعين شعار لبيك كيل 582األقدام وهي مسافة تنطلق الشيعة من شيكاربور إلى كراجي مشيا

ً
و مترا

ساعة في أجزاء ميناء كراجي وهو الشريان  28وهم يرتدون السواد، يعطلون  جلة الحياة ملدة  ياحسين

 االقتصادي للبالد.

 ماهي مطالبهم  علقوا عليه: ماذا يريدون هؤالء 

ردو فما الجريمة التي ارتكبتها القناة أاة وصال وقد استجابت الدولة لبع  مطالبهم وكان من ضمنها غلق قن

 لترمى في وجهها السهام املسمومة.

 

 لجعفر اإلبراهيمي يقول فيه ألحد العوام: إْن لم تستطع أْن تزور الحسين
ً
اصعد  يعرض البرنامج مقطعا

 .فوق سطح املن ل وتوجه إلى كربالء وزر الحسين

 ُيْقِصُروَن  بقوله تعالى علقوا عليه
َ
مَّ ال

ُ
ّيِ ث

َ
غ

ْ
وَنُهْم ِفي ال َواُنُهْم َيُمدُّ

ْ
 .202األعراف:  َوِإخ

  

o 

 لزمان الحسناوي يذكر فيه أن أهل مكة الذي جلس عندهم 
ً
عدة أشهر  الحسينيعرض البرنامج مقطعا

وليس فقط الكوفة، نعم أهل الكوفة مقصرون، ولكن اإلمام  وسائر األقطار اإلسالمية خذلوا الحسين

َك  كاتب كل املسلمين وأصبح مثل حال من كاتبه كحال اليهود الذين قالوا ملوس   الحسين نَت َوَربُّ
َ
َهْب أ

ْ
اذ

َ
ف

اِعُدون 
َ
ا َهاُهَنا ق اِتال ِإنَّ

َ
ق

َ
 نفس األمر. واملسلمون عملوا مع الحسين، 22املائدة: ف

ليأتي إليهم  علقوا عليه: هذا من الكذب والزور واالفتراء على املسلمين فأهل الكوفة هم من كاتب الحسين

  هو من كاتب املسلمين ليخرجوا معه. والحسين وليس الحسين
ً
 مكرما

ً
كان في مكة سنين عديدة وظل معززا

ِد  حت  دعاه أهل الكوفة ثم غدروا به، ثم تلي قوله تعالى
َ
ق

َ
َسُبوا ف

َ
ت
ْ
ْيِر َما اك

َ
ْؤِمَناِت ِبغ

ُ ْ
ْؤِمِنيَن َوامل

ُ ْ
وَن امل

ُ
ِذيَن ُيْؤذ

َّ
َوال

ِبيًنا ًما مُّ
ْ
وا ُبْهَتاًنا َوِإث

ُ
 .58األحزاب:  اْحَتَمل
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 لعلي السماوي يذكر فيه أن الحاء في قوله تعالى يعرض 
ً
ِه ِمْسِكيًنا  البرنامج مقطعا ى ُحّبِ

َ
َعاَم َعل

َّ
ِعُموَن الط

ْ
َوُيط

ِسيًرا
َ
 .والباء علي تعني الحسين 8اإلنسان: َوَيِتيًما َوأ

العوام ويجعلونهم يطبخون لجحافل املخدوعين للدين : هكذا يتالعبون بكالم هللا ليخدعوا عليهعلقوا 

لي قوله تعالى:
ُ
َمُعوَن يزورون قبار الحسين وبذلك يوفرون على أنفسهم األموال التي يستطعمونهم بها، ثم ت

ْ
َتط

َ
ف

َ
أ

ُه 
َ
ون

ُ
مَّ ُيَحّرِف

ُ
ِ ث

َّ
الَم اّلل

َ
ِريٌق ِمْنُهْم َيْسَمُعوَن ك

َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
ْم َوق

ُ
ك

َ
ْن ُيْؤِمُنوا ل

َ
ُموَن أ

َ
وُه َوُهْم َيْعل

ُ
ل
َ
 .15البقرة:  ِمْن َبْعِد َما َعق

 ملحمد باقر الفالي يذكر فيه أن املهاجرين في القرآن هم زوار الحسين يعرض 
ً
 . البرنامج مقطعا

 علقوا عليه: املهاجرون في هذه اآلية هم صفوة أصحاب محمد الذين تركوا ديارهم وأموالهم ألجل دينهم ويلحق

، ثم تلي قوله تعالى
ً
َمُعوَن  بهم كل من هاجر من بلد ألجل دينه، وأما زوار الحسين فليسوا من املهاجرين أصال

ْ
َتط

َ
ف

َ
أ

وهُ 
ُ
ل
َ
ُه ِمن َبْعِد َما َعق

َ
ون

ُ
مَّ ُيَحّرِف

ُ
ِ ث

ّ
َم اّلل

َ
ال

َ
ْنُهْم َيْسَمُعوَن ك ِريٌق ّمِ

َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
ْم َوق

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ن ُيْؤِمُنوا

َ
ُموَن  َوُهْم أ

َ
 .15البقرة: َيْعل

 ملاهر آل رحمة يذكر فيه أن تفسير النفس املطمئنة حسب ما ورد عن اإلمام الرضا يعرض 
ً
 البرنامج مقطعا

 .هو اإلمام الحسين

َم عليه بقوله تعالى:  علقوا
َ
ال

َ
ْنُهْم َيْسَمُعوَن ك ِريٌق ّمِ

َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
ْم َوق

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ن ُيْؤِمُنوا

َ
َمُعوَن أ

ْ
َتط

َ
ف

َ
ُه ِمن أ

َ
ون

ُ
ف مَّ ُيَحّرِ

ُ
ِ ث

ّ
اّلل

ُموَن 
َ
وُه َوُهْم َيْعل

ُ
ل
َ
 .15:البقرة َبْعِد َما َعق

 ألحمد بدر الدين يذكر فيه أن املقصود بصالة الطير في القرآن الكريم هو تمرغها في  يعرض 
ً
البرنامج مقطعا

 .دم الحسين

 في كتابه فكيف تكون صالة الطير هي تمرغها في دم الحسين، أين  علقوا
ً
عليه: لم يذكر هللا الحسين أصال

لي قوله تعالى
ُ
ِ  عقولكم يا عوام الشيعة  ثم ت

ّ
َم اّلل

َ
ال

َ
ْنُهْم َيْسَمُعوَن ك ِريٌق ّمِ

َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
ْم َوق

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ن ُيْؤِمُنوا

َ
َمُعوَن أ

ْ
َتط

َ
ف

َ
أ

ُه ِمن 
َ
ون

ُ
ف مَّ ُيَحّرِ

ُ
ُموَن ث

َ
وُه َوُهْم َيْعل

ُ
ل
َ
 .15:البقرة َبْعِد َما َعق

 إلبراهيم األنصاري يذكر فيه تفسير  يعرض 
ً
ْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك البرنامج مقطعا

َ
ت
َ
أ

َماء ، أن من يفسد فيها هم أصحاب السقيفة ويسفك الدماء هو يزيد بن معاوية والذين يقتلون 30:البقرةالّدِ

 .اإلمام الحسين

ُه ِمن َبعْ  عليه علقوا
َ
ون

ُ
مَّ ُيَحّرِف

ُ
ِ ث

ّ
َم اّلل

َ
ال

َ
ْنُهْم َيْسَمُعوَن ك ِريٌق ّمِ

َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
ْم َوق

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ن ُيْؤِمُنوا

َ
َمُعوَن أ

ْ
َتط

َ
ف

َ
وُه أ

ُ
ل
َ
ِد َما َعق

ُمون 
َ
 .15البقرة: َوُهْم َيْعل

o 

 ألحمد الشيرازي يذكر فيه أن زيارة الحسين يعرض
ً
 .تعدل تسعين حجة من حجات النبي البرنامج مقطعا

عليه: في دين الصفويين زيارة قبر الحسين أعظم من الحج، لكن ملاذا ال نجد لزيارة الحسين أي ذكر في  علقوا

القرآن  ونجد في القرآن آيات كثيرة في الحج، بل سورة كاملة باسم الحج، والجواب سهل ألن دين الصفويين غير 

لي قوله تعالى ، ثمدين القرآن الكريم
ُ
َل  ِإنَّ  ت وَّ

َ
اِس  ُوِضَع  َبْيٍت  أ   ِللنَّ

َ
ة

َّ
ِذي ِبَبك

َّ
ل
َ
ا ل

ً
يَن  َوُهًدى ُمَباَرك ِ

َ
َعامل

ْ
ل ِ
ّ
 آَياٌت  ِفيِه  ل

اَناٌت  اُم ِإْبَراِهيَم  َبّيِ
َ
ق هُ  َوَمن مَّ

َ
ل
َ
اَن  َدخ

َ
ِ  آِمًنا ك

ّ
ى َوّلِل

َ
اِس  َعل َبْيِت َمِن  ِحجُّ  النَّ

ْ
اعَ  ال

َ
ْيِه  اْسَتط

َ
  ِإل

ً
َر  َوَمن َسِبيال

َ
ف

َ
ِإنَّ  ك

َ
ِني   هللا ف

َ
 غ

يَن  َعِن  ِ
َ
َعامل

ْ
 .01-02:آل عمران ال

o 

 لجالل الدين الصغير يذكر فيه أن أحد علماء الهندوس طلب زيارة اإلمام الحسين يعرض 
ً
 البرنامج مقطعا
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مع ألف شخص من جماعته، وأن لهم شعائر في محرم نفس شعائر الشيعة مع حف  الفارق، فيحزنون 

 السواد ويشاركون الشيعة حت  في دفع األموال، وهكذا في املسيحيين.ويلطمون ويلبسون 

: هذا اعتراف منكم بتشابه طقوسكم الوثنية بطقوس الهندوس وإذا علمت أن أهل البيت لم علقوا عليه

، ثم يقيموا املناحات ومجالس الحزن على الحسين علمت أنكم تتبعون في هذه البدع الهندوس وليس أهل البيت

ِئِن  له تعالىتلي قو 
َ
ُهَدى َول

ْ
ِ ُهَو ال

َّ
ْل ِإنَّ ُهَدى اّلل

ُ
َتُهْم ق

َّ
ِبَع ِمل

َّ
ت
َ
َصاَرى َحتَّ  ت  النَّ

َ
َيُهوُد َوال

ْ
ْرض َ  َعنَك ال

َ
ن ت

َ
َبْعَت  َول اتَّ

ِصيٍر 
َ
 ن

َ
ِ ِمن َوِلّيٍ َوال

َّ
َك ِمَن اّلل

َ
ِم َما ل

ْ
ِعل

ْ
ِذي َجاَءَك ِمَن ال

َّ
ْهَواَءُهم َبْعَد ال

َ
 .720:البقرةأ

 لسعد املدرس يذكر فيه عدم اهتمام الشيعة بالقرآن وضعفهم أمام أهل السنة ألن  يعرض 
ً
البرنامج مقطعا

اليوم على قدم وساق فهل يوجد عندنا أبحاث قرآنية على قدم وساق  أنتم الجالسين كلكم  مجالس الحسين

 للحسين
ً
 للقرآن الكريم  فال تعتقد أن فهل منكم من دعا أن يكو  اليوم تدعون: يا رب اجعلني خادما

ً
ن خادما

 تدخل الجنة وأبحاث القرآن ال تدخل الجنة. خدمة الحسين

اَل  علقوا عليه بقوله تعالى
َ
ُسوُل  َوق ْوِمي ِإنَّ  َرّبِ  َيا الرَّ

َ
وا ق

ُ
ذ

َ
خ ا اتَّ

َ
ُقْرآَن  َهذ

ْ
  ال

ً
 .30:الفرقانَمْهُجورا

o 

 لسعيد املعاتيق يذكر فيه أن وجود امل تم على الحسين يعرض 
ً
 في الجنة. البرنامج مقطعا

لي قوله تعالى علقوا
ُ
، ثم ت

ً
اُت  عليه: كيف يكون في الجنة م تم على الحسين والجنة ليس فيها حزن أصال َجنَّ

 
ُ
ْؤل

ُ
َهٍب َول

َ
َساِوَر ِمْن ذ

َ
ْوَن ِفيَها ِمْن أ

َّ
وَنَها ُيَحل

ُ
ل
ُ
 َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر َعْدٍن َيْدخ

ً
ا  ؤا َهَب َعنَّ

ْ
ذ

َ
ِذي أ

َّ
ِ ال

َّ
َحْمُد ّلِل

ْ
وا ال

ُ
ال

َ
َوق

وٌر 
ُ
ك

َ
ُفوٌر ش

َ
غ

َ
َنا ل َحَزَن ِإنَّ َربَّ

ْ
 ، فال شك أن هؤالء ال يستحون من الكذب حت  على ما يحدث في الجنة.32-33فاطر:  ال

 لسالم العسكري يذكر فيه أن الحسين يعرض 
ً
 .أحيا أم أحد أصحابه بعد موتها البرنامج مقطعا

اِذُبوَن  عليه بقوله تعالى علقوا
َ
ك

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
ِ َوأ

َّ
ِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِب ياِت اّلل

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .705:النحل ِإنَّ

 لجاسم الطويرجاوي يذكر فيه أن الحسين يعرض 
ً
يحمل رأسه يوم القيامة بين يديه  البرنامج مقطعا

 والكالم سيخرج من عنقه.

اِسِقيَن  علقوا عليه بقوله تعالى
َ
 ف

ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان

َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط

َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .52:الزخرف ف

 لجعفر اإلبراهيمي يذكر فيه أن اإلمام علي يعرض 
ً
واليتامى يوم  أتى لحراسة زينب البرنامج مقطعا

 عاشوراء.

لي 
ُ
  ثم ت

ً
علقوا عليه: كيف ذلك وقد مات اإلمام علي قبل استشهاد سيدنا الحسين بأكثر من عشرين عاما

َنا  قوله تعالى
َ
ْعَنا َساَدت

َ
ط

َ
ا أ َنا ِإنَّ وا َربَّ

ُ
ال

َ
ِبيالَوق ا السَّ

َ
ون

ُّ
َضل

َ
أ
َ
ا ف

َ
َبَراَءن

ُ
 .21:األحزاب َوك

 لوجيه الخزاعي يذكر فيه أن من قام بزيارة الحسين يعرض 
ً
املعروفة بزيارة وارث كتب له  البرنامج مقطعا

 مئة ألف درجة وغفر له ذنوبه.

 َيْوَم علقوا عليه بقوله تعالى: 
ً
ة

َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ

ْ
وا

ُ
 َساء َما ِلَيْحِمل

َ
ال

َ
ٍم أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
ال

 .25:النحل َيِزُروَن 

 لياسين املوسوي يذكر فيه أن من زار الحسين يعرض 
ً
يوم عاشوراء تذهب عنه املصائب  البرنامج مقطعا

 وتقض   له الحوائج.

ن ُيِجيُب عليه بقوله تعالى:  علقوا مَّ
َ
ِ أ

َّ
َع اّلل ٌه مَّ

َ
ِإل

َ
ْرِض أ

َ ْ
اء األ

َ
ف

َ
ل
ُ
ْم خ

ُ
ك

ُ
وَء َوَيْجَعل  السُّ

ُ
ِشف

ْ
ا َدَعاُه َوَيك

َ
رَّ ِإذ

َ
ْضط

ُ ْ
امل

ُروَن 
َّ
ك

َ
ذ

َ
ا ت  مَّ

ً
ِليال

َ
 .22:النمل ق
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 ملحمد الفالي يذكر فيه أنه يستحب األكل من طين الحسين يعرض 
ً
 في عاشوراء. البرنامج مقطعا

  علقوا عليه بقوله تعالى
َ

ِبيال ا السَّ
َ
ون

ُّ
َضل

َ
أ
َ
ا ف

َ
َبَراءن

ُ
َنا َوك

َ
ْعَنا َساَدت

َ
ط

َ
ا أ َنا ِإنَّ وا َربَّ

ُ
ال

َ
 .21األحزاب: َوق

 ى إسماعيل يعرض  ألحمد بدر الدين يذكر فيه أن هللا نجَّ
ً
ألن  من الذبح بدل الحسين البرنامج مقطعا

 .كان يفضل ذبح ابنه على ذبح الحسين إبراهيم

عليه: وأين العدل في أن يكتب هللا تبارك وتعالى الذبح على الحسين بدل إسماعيل ! وبأي ذنب يذبح  علقوا

 الحسين فداًء إلسماعيل ! إن هي إال عقيدة النصرانية التي تطل علينا بأسماء صفوية كما قال سبحانه وتعالى

 ِب
َّ
ت
َ
َصاَرى َحتَّ  ت  النَّ

َ
َيُهوُد َوال

ْ
ْرض َ  َعنَك ال

َ
ن ت

َ
ِذي َول

َّ
ْهَواءُهم َبْعَد ال

َ
َبْعَت أ ِئِن اتَّ

َ
ُهَدى َول

ْ
ِ ُهَو ال

ّ
ْل ِإنَّ ُهَدى اّلل

ُ
َتُهْم ق

َّ
َع ِمل

ِصير
َ
 ن

َ
ِ ِمن َوِلّيٍ َوال

ّ
َك ِمَن اّلل

َ
ِم َما ل

ْ
ِعل

ْ
 .720:البقرة َجاءَك ِمَن ال

 ملصطفى املدرس ي يذكر فيه أن األنبياء يعرض 
ً
 صوتيا

ً
فال  لزيارة الحسينيستأذنون  البرنامج مقطعا

 
ّ

  ليلة الخامس عشر من رمضان.يؤذن لهم إال

اِذُبون  عليه بقوله تعالى علقوا
َ
ك

ْ
ْولاِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِب َياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .705النحل: ِإنَّ

 عن اإلمام الصادق يعرض 
ً
 لعبد الحسن األسدي يذكر فيه خبرا

ً
مفاده على مثل الحسين  البرنامج مقطعا

 فلتلطم الوجوه ولتخمش الوجوه ولتشق الجيوب.

ِري علقوا عليه: وهل يليق ب ل البيت وهم أتباع النبي أْن يخالفوا أمر هللا بالصبر، ثم تلي قوله تعالى: 
َ
َما َيْفت ِإنَّ

ِذَب 
َ
ك

ْ
اِذُبوَن ال

َ
ك

ْ
ْولاِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِب َياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
 .705:النحل ال

 للحسين البرنامج يعرض 
ً
 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه أن آدم أقام مأتما

ً
في العرش، وأن املالئكة  مقطعا

 .ضجوا بالبكاء قبل أن يولد الحسين

  عليه بقوله تعالى علقوا
َ

يف
َ
ْر ك

ُ
ِبيًنا انظ ًما مُّ

ْ
ى ِبِه ِإث

َ
ف

َ
ِذَب َوك

َ
ِ الك

ّ
ى اّلل

َ
ُروَن َعل

َ
 .50:النساء َيْفت

 وبيين يصافحون وال يتكلمون من  يعرض  لعلي السماوي يذكر فيه أن املالئكة والحفظة والكرُّ
ً
البرنامج مقطعا

فتشهق شهقة  إلى أْن تأتي فاطمة الزهراء الخميس إلى يوم الجمعة ملا يرون من كرامات اإلمام الحسين

 .تعالى فتبكي مالئكة هللا

اِذُبوَن عليه بقوله تعالى: علقوا 
َ
ك

ْ
ْولاِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِب َياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .705:النحل ِإنَّ

 ملحمد باقر الفالي يذكر فيه أن ملك املوت لم يطع أمر هللا حين أمره بقب  روح  يعرض 
ً
البرنامج مقطعا

 .اإلمام الحسين

َرُموَن  عليه: هللا يخبرنا أن املالئكة تطيعه وال تعصيه كما قال سبحانه وتعالى علقوا
ْ
ك    َبْل ِعَباٌد مُّ

َ
ال

ون 
ُ
ْمِرِه َيْعَمل

َ
ْوِل َوُهم ِبأ

َ
ق

ْ
ُه ِبال

َ
اك ويزعم أن ملك املوت طلب من رب 21-22:األنبياء َيْسِبُقون

ّ
، فيأتي هذا الصفوي األف

 العاملين أن يأمر غيره بقب  روح الحسين.

 إلبراهيم النصيراوي يذكر فيه أن املالئكة اقشعرت لدماء الحسين وأصحابه يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

اِذُبوَن عليه بقوله تعالى: علقوا 
َ
ك

ْ
ْولاِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِب َياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .705:النحل ِإنَّ

 لحيدر الرميثي يذكر فيه أّن كربالء قطعة من الجنة أهداها هللا للحسين يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

ِذَب ال ُيْفِلُحوَن  عليه بقوله تعالى علقوا
َ
ك

ْ
ِ ال

َّ
ى اّلل

َ
ُروَن َعل

َ
ِذيَن َيْفت

َّ
ْل ِإنَّ ال

ُ
 .20:يونس ق

 لرشيد الحسيني يذكر فيه أن التباكي والتظاهر بالحزن على الحسين البرنامج يعرض 
ً
 .له أجر وثواب مقطعا

ِبيال علقوا عليه بقوله تعالى  ا السَّ
َ
ون

ُّ
َضل

َ
أ
َ
ا ف

َ
َبَراَءن

ُ
َنا َوك

َ
ْعَنا َساَدت

َ
ط

َ
ا أ َنا ِإنَّ وا َربَّ

ُ
ال

َ
 .21:األحزاب َوق
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 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه أن جبرئيل نزل إلى النبي يعرض 
ً
 عند بكاء فاطمة البرنامج مقطعا

 الشفاء بتربته واستجابة الدعاء تحت قبته وجعل األئمة من ذريته. ليبشرها بما أعطى للحسين

 َمَع  عليه بقوله تعالى علقوا
ً
اال

َ
ق

ْ
ث
َ
ُهْم َوأ

َ
ال

َ
ق

ْ
ث
َ
نَّ أ

ُ
َيْحِمل

َ
ُروَن َول

َ
وا َيْفت

ُ
ان

َ
ا ك ِقَياَمِة َعمَّ

ْ
نَّ َيْوَم ال

ُ
ل
َ
ُيْسأ

َ
اِلِهْم َول

َ
ق

ْ
ث
َ
 .73:العنكبوتأ

 لسالم العسكري يذكر فيه أن هللا خلق تربة الحسين يعرض 
ً
 قبل الوجود والخلق. البرنامج مقطعا

عليه: قد حدثنا هللا سبحانه وتعالى أنه خلق الكون والسماوات واألرض وشق األنهار ورفع الجبال وبث  علقوا

الدواب في األرض وكل هذا في القرآن، فلماذا لم يخبرنا هللا ولو في آية واحدة عن تربة الحسين  والجواب: ألن 

ْل  ثم تلي قوله تعالى، املعممين يكذبون على هللا تعالى
ُ
ِذَب ال ُيْفِلُحوَن ق

َ
ك

ْ
ِ ال

َّ
ى اّلل

َ
ُروَن َعل

َ
ِذيَن َيْفت

َّ
 .20:يونس ِإنَّ ال

 لعلي السماوي يذكر فيه أن الحسين يعرض 
ً
يأتي قبل قيام يوم القيامة إلى عرصاتها  البرنامج مقطعا

ص خدامه بعشرين سنة لكيال تقوم القيامة وفي األرض أحد من خدامه. ِ
ّ
 ليخل

ْم َوَما  تعالىعلقوا عليه بقوله 
ُ
ُهوِرك

ُ
ْم َوَراء ظ

ُ
َناك

ْ
ل وَّ

َ
ا خ ُتم مَّ

ْ
َرك

َ
ٍة َوت َل َمرَّ وَّ

َ
ْم أ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
َما خ

َ
َراَدى ك

ُ
ا ف

َ
ْد ِجْئُتُمون

َ
ق

َ
َول

 
ُ
ا ك م مَّ

ُ
ْم َوَضلَّ َعنك

ُ
َع َبْيَنك

َّ
ط

َ
ق د تَّ

َ
ق

َ
اء ل

َ
َرك

ُ
ْم ش

ُ
ُهْم ِفيك نَّ

َ
ِذيَن َزَعْمُتْم أ

َّ
ُم ال

ُ
َعاءك

َ
ف

ُ
ْم ش

ُ
َرى َمَعك

َ
ْزُعُمون ن

َ
 .02األنعام: نُتْم ت

 لعباس شمس املحدثين يذكر فيه أن زينب يعرض 
ً
تمكنت من حجب صوت الطبول التي  البرنامج مقطعا

 تشوش عليها أثناء خطبتها في الكوفة بإشارة من يدها فقط.

عندهم حت  أبناء األئمة بل  ،عليه: ليس فقط األئمة هم من يملكون املعجزات عند الصفويين علقوا

اِذُبون  معجزات، ثم تلي قوله تعالى
َ
ك

ْ
ْولاِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِب َياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .705:النحل ِإنَّ

 لحاف  الحداد يذكر فيه أن أحد الخطباء ذكر أن العذاب رفع عن مقبرة شيعية  يعرض 
ً
البرنامج مقطعا

 ألحد املوتى فيها. نتيجة زيارة اإلمام الحسين

 عليه. والم يعلق

 لجاسم الطويرجاوي يذكر فيه أن غنم نبي هللا موس   يعرض 
ً
  البرنامج مقطعا

ً
امتنعت من شرب املاء حزنا

 .على الحسين

اِسِقيَن  علقوا عليه بقوله تعالى
َ
 ف

ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان

َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط

َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .52:الزخرف ف

 أتى اإلمام الصادق يعرض 
ً
 لجواد اإلبراهيمي يذكر فيه أن شخصا

ً
قال: علمني كيف آتي  البرنامج مقطعا

، فقال: ملاذا  فقال: زر الحسين أشعث أغبر لزيارة جدك الحسين، فقال اإلمام
ً
: ألن الحسين قتل عطشانا

.
ً
 أشعث أغبر عطشانا

عليه: ملاذا لم يفعل األئمة البدعة املذكورة  هل املعممون أحرص على الخير من أهل البيت  أم أنهم  علقوا

لي قوله تعالى
ُ
  أحرص على االبتداع في الدين وتضليل العوام املساكين، ثم ت

ْ
وا

ُ
ِقَياَمِة ِلَيْحِمل

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة

َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
أ

 َساء َما َيِزُرون 
َ
ال

َ
ٍم أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
 .25النحل: َوِمْن أ

 لعبد الرضا معاش يذكر فيه أن النصراني إذا بكى على الحسين يعرض 
ً
. البرنامج مقطعا

ً
 يصبح مسلما

  علقوا
ً
د هللا وآمن بالنبيعليه: في دين اإلسالم النصراني يصير مسلما ْهَل  كما قال تعالى: إذا وحَّ

َ
ْل َيا أ

ُ
ق

 
ً
ْيئا

َ
ِرَك ِبِه ش

ْ
ش

ُ
 ن

َ
َ َوال

ّ
 اّلل

َّ
ْعُبَد ِإال

َ
 ن

َّ
ال

َ
ْم أ

ُ
َنا َوَبْيَنك

َ
َمٍة َسَواء َبْين

َ
ل
َ
ى ك

َ
 ِإل

ْ
ْوا

َ
َعال

َ
ِكَتاِب ت

ْ
 َبْعُضَنا بَ  ال

َ
ِخذ  َيتَّ

َ
ن ُدوِن َوال  ّمِ

ً
ْرَبابا

َ
 أ

ً
ْعضا

ا ُمْسِلُموَن  نَّ
َ
 ِبأ

ْ
َهُدوا

ْ
 اش

ْ
وا

ُ
ُقول

َ
 ف

ْ
ْوا

َّ
َول

َ
ِإن ت

َ
 .22:آل عمران هللِا ف

 إذا بكى على الحسين، فمن أين أتوا بهذا الدين !
ً
 أما عند الصفويين فالنصراني يصير مسلما

 ملقداد املبرقع يذكر فيه أن السباع واألسود والحيوانات الضارية تجمعت عند قبر  يعرض 
ً
البرنامج مقطعا
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 الحسين وتمسحت بجسده.

  عليه بقوله تعالى علقوا
َّ

ف
َ
اْسَتخ

َ
اُعوهُ  ف

َ
ط

َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
ُهْم  ق وا ِإنَّ

ُ
ان

َ
ْوًما ك

َ
اِسِقيَن  ق

َ
 .52:الزخرف ف

o 

 لحسين املطوع يذكر فيه أن هللا سبحانه وتعالى تجلى في صورة الحسين يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

علقوا عليه: عندما يتكلم الصفويون بغير تقية يظهرون عقائدهم الحقيقية ولذلك نرصد لهم هذه املقاطع 

ِ  بمن قال هللا فيهمالخطيرة التي تفضح تأليهم لألئمة فما أشبههم 
ّ

ن ُدوِن اّلل  ّمِ
ً
ْرَبابا

َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أ

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ذ

َ
خ اتَّ

ُه َعمَّ 
َ
 ُهَو ُسْبَحان

َّ
اَه ِإال

َ
 ِإل

َّ
 ال

ً
 َواِحدا

ً
اها

َ
 ِإل

ْ
 ِلَيْعُبُدوا

َّ
 ِإال

ْ
ِمُروا

ُ
ِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أ

َ ْ
وَن َوامل

ُ
ِرك

ْ
 .37:التوبة ا ُيش

 لعلي السماوي يذكر فيه للعوام نحن ال نربطكم باهلل سبحانه وتعالى بل نربطكم  يعرض 
ً
البرنامج مقطعا

 .بالحسين

  عليه: ما الفرق بين هذا وبين قول املشركين علقوا
َ

ال
َ
ِ  أ

َّ
يُن  ّلِل اِلُص  الّدِ

َ
خ

ْ
ِذيَن  ال

َّ
وا َوال

ُ
ذ

َ
خ ْوِلَياء ُدوِنِه  ِمن اتَّ

َ
 َما أ

ْعُبُدُهْم 
َ
  ن

َّ
ا ِإال

َ
ُبون ّرِ

َ
ى ِلُيق

َ
ِ  ِإل

َّ
ى اّلل

َ
ف

ْ
 .3:الزمر ُزل

 لجواد اإلبراهيمي يذكر فيه بأننا خلقنا ألجل الحسين يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

لي قوله تعالى
ُ
ْقُت  علقوا عليه: يخبرنا خالقنا سبحانه وتعالى بأنه خلقنا ألجل عبادته وتوحيده، ثم ت

َ
ل
َ
َوَما خ

 
َّ

َس ِإال
ْ
ن ِ

ْ
ِجنَّ َواأل

ْ
لقنا ألجل الحسين، فسل نفسك هذا دين القرآن 52:الذريات ِلَيْعُبُدوِن ال

ُ
، ويخبرنا الصفويون أننا خ

 أم دين الجاهلية 

 لعلي السماوي يذكر فيه أننا خلقنا ألجل زيارة الحسين يعرض 
ً
ويعلم أحد العوام طلب  البرنامج مقطعا

 .الشفاء من الحسين

اَل  عليه بقوله تعالى علقوا
َ
ْعُبُدوَن ق

َ
نُتْم ت

ُ
ا ك ْيُتم مَّ

َ
َرأ

َ
ف

َ
َدُموَن  أ

ْ
ق
َ ْ
ُم األ

ُ
ك

ُ
نُتْم َوآَباؤ

َ
 َربَّ  أ

َّ
ي ِإال ِ

ّ
ُهْم َعُدو  ل ِإنَّ

َ
ف

يَن  ِ
َ
َعامل

ْ
ُهَو َيْهِديِن  ال

َ
ِني ف

َ
ق

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ِعُمِني َوَيْسِقيِن  ال

ْ
ِذي ُهَو ُيط

َّ
ِفيِن  َوال

ْ
ُهَو َيش

َ
ا َمِرْضُت ف

َ
 .80-15:الشعراء َوِإذ

o 

 لعبد الحليم الغزي وهو يفسر قوله سبحانه تعالى يعرض
ً
ْت  البرنامج مقطعا

َ
 ُسِئل

ُ
وَدة

ُ
ْوؤ

َ ْ
ا امل

َ
نٍب  َوِإذ

َ
ّيِ ذ

َ
ِبأ

ْت 
َ
ِتل

ُ
 .بالحسين 0-8:التكوير ق

  علقوا
ّ

 أن يجعل عليه: املوؤودة كما يعرف كل العرب هي البنت التي تدفن حية، لكن العقل الصفوي يأبى إال

ِذيَن  كل ش يء في كتاب هللا عن الحسين، ثم تلي قوله تعالى
َّ
ْوَزاِر ال

َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة

َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
وا أ

ُ
ِلَيْحِمل

ْيِر 
َ
وَنُهْم ِبغ

ُّ
ال َساَء َما َيِزُروَن ُيِضل

َ
ٍم أ

ْ
 .25:النحل ِعل

o 

 ألحد الخطباء يذكر فيه أن السبحة املصنوعة من تربة الحسين يعرض 
ً
  جز  البرنامج مقطعا

ً
شفت مرضا

 عنه األطباء.

عليه: ال شك أن من يسمع هذا الكالم جاء إلى املعمم ليأخذ السبحة الحسينية الخارقة، لكنها لن تكون  علقوا

لي قوله تعالىباملّج 
ُ
، ثم ت

ً
َباِطِل  ان طبعا

ْ
اِس ِبال ْمَواَل النَّ

َ
وَن أ

ُ
ل
ُ
ك

ْ
َيأ

َ
ْهَباِن ل ْحَباِر َوالرُّ

َ ْ
 ِمَن األ

ً
ِثيرا

َ
ِذيَن آَمُنوا ِإنَّ ك

َّ
َها ال يُّ

َ
أ

ِ َويَ 
َّ

وَن َعْن َسِبيِل اّلل  .32:التوبة ُصدُّ

  لجعفر اإلبراهيمي يذكر فيه أن تراب زوار الحسين البرنامجيعرض 
ً
يشفي  طريق الحسينفي  مقطعا

 األمراض.
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علقوا عليه: هؤالء املعممون إنما يخادعون العوام حت  يتهافتون بالنذور واألموال على املراقد، ثم يحصل 

 عندما يمرضون يذهبون  املعممون عليها 
ّ

لي قوله تعالى ،لى املستشفياتإوإال
ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَما  ثم ت

َّ
َ َوال

ّ
اِدُعوَن اّلل

َ
ُيخ

ُعُروَن 
ْ

نُفَسُهم َوَما َيش
َ
 أ

َّ
َدُعوَن ِإال

ْ
 .0البقرة: َيخ

o 

 ملجتب  السويج يذكر فيه أن اإلمام 
ً
 حت  يسكن دم الحسين 10يقتل  املهدييعرض البرنامج مقطعا

ً
 .ألفا

 وال نصارى  ون عليه: هؤالء السبع علقوا
ً
 هل تعرف أنهم كلهم من املسلمين وليسوا يهودا

ً
ثم تلي قوله   ألفا

  تعالى
ً
َباال

َ
ْم خ

ُ
ك

َ
ون

ُ
ل
ْ
 َيأ

َ
ْم ال

ُ
ن ُدوِنك  ّمِ

ً
ة

َ
ان

َ
 ِبط

ْ
وا

ُ
ِخذ تَّ

َ
 ت

َ
 ال

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َها ال يُّ

َ
َضاء ِمْن َيا أ

ْ
َبغ

ْ
ْد َبَدِت ال

َ
ْم ق  َما َعِنتُّ

ْ
وا َودُّ

وَن 
ُ
ْعِقل

َ
نُتْم ت

ُ
ُم اآلَياِت ِإن ك

ُ
ك

َ
ا ل نَّ ْد َبيَّ

َ
َبُر ق

ْ
ك

َ
ِفي ُصُدوُرُهْم أ

ْ
خ

ُ
َواِهِهْم َوَما ت

ْ
ف

َ
 .778آل عمران: أ

o 

 لعلي الكوراني يذكر 
ً
 للحسن والحسين.يعرض البرنامج مقطعا

ً
 فيه أن البخاري ال يعترف باملعوذتين بغضا

ن البخاري ال أ ادعائهكذبه في  فأما ،علقوا عليه: في كالم الكوراني من الكذب والجهل ما يعجب منه املسلم

، يعترف باملعوذتين وهما سورة الفلق والناس والبخاري بوب بابين في صحيحه في كتاب تفسير القرآن في املعوذتين

 في فضائل القرآن لسورة املعوذتين أو 
ً
.أفرد كذلك بابا

ً
 يضا

فرد البخاري في أن البخاري يكره السيدين الجليلين الحسن والحسين وقد أ ئهوكذب الكوراني في ادعا

 في مناقب الحسن والحسين.
ً
 مستقال

ً
 صحيحه بابا

 الكوراني من أئمة الكذابين أن فهل عرفتم اآلن 

o 

 لعباس الحلفي يذكر فيه أن األنبياء واألئمة يعرض 
ً
  البرنامج مقطعا

ّ
 . بالبكاء على الحسينما نالوا الكرامة إال

 ِمن  عليه بقوله تعالى علقوا
ْ
وا

ُّ
ْد َضل

َ
ْوٍم ق

َ
ْهَواء ق

َ
 أ

ْ
ِبُعوا

َّ
ت
َ
 ت

َ
َحّقِ َوال

ْ
ْيَر ال

َ
ْم غ

ُ
 ِفي ِديِنك

ْ
وا

ُ
ل
ْ
غ

َ
 ت

َ
ِكَتاِب ال

ْ
ْهَل ال

َ
ْل َيا أ

ُ
ق

ِبيِل   َعن َسَواء السَّ
ْ
وا

ُّ
 َوَضل

ً
ِثيرا

َ
 ك

ْ
وا

ُّ
َضل

َ
ْبُل َوأ

َ
 .11:املائدة ق

 يذكر فيه أن الحسين يعرض 
ً
 سّر هللا األعظم وأن اسمه مكتوب على ساق العرش. البرنامج مقطعا

  علقوا عليه بقوله تعالى:
ً
ما

ْ
ى ِبِه ِإث

َ
ف

َ
ِذَب َوك

َ
ى هللِا الك

َ
ُروَن َعل

َ
 َيْفت

َ
يف

َ
ْر ك

ُ
 انظ

ً
ِبينا  .50:النساء مُّ

 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه أن عالم امللكوت يركع أمام الحسين يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

 ِمن عليه بقوله تعالى:  علقوا
ْ
وا

ُّ
ْد َضل

َ
ْوٍم ق

َ
ْهَواء ق

َ
 أ

ْ
ِبُعوا

َّ
ت
َ
 ت

َ
َحّقِ َوال

ْ
ْيَر ال

َ
ْم غ

ُ
 ِفي ِديِنك

ْ
وا

ُ
ل
ْ
غ

َ
 ت

َ
ِكَتاِب ال

ْ
ْهَل ال

َ
ْل َيا أ

ُ
ق

ِبيِل   َعن َسَواء السَّ
ْ
وا

ُّ
 َوَضل

ً
ِثيرا

َ
 ك

ْ
وا

ُّ
َضل

َ
ْبُل َوأ

َ
 .11:املائدة ق

 لصالح الطفيلي يذكر فيه أن الحسين يعرض 
ً
هللا األعظم، وهو باب هللا، وينقل رواية  سّر  البرنامج مقطعا

إلى السماء نظر إلى ساق العرش  أنه عندما أسري بهوالتي ورد في مضمونها في اإلسراء واملعراج،  النبي

 .إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاةاليسرى قد خط بالزمرد األخضر 

  علقوا عليه بقوله تعالى:
ً
ِبينا  مُّ

ً
ما

ْ
ى ِبِه ِإث

َ
ف

َ
ِذَب َوك

َ
ى هللِا الك

َ
ُروَن َعل

َ
 َيْفت

َ
يف

َ
ْر ك

ُ
 .50:النساء انظ

 لكمال معاش يذكر فيه أن الدين كله والصالة والصوم والحج وغيرها هو الحسين يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

ا املعممون فيردونكم أْن تتعلقوا بالحسين وحده، ثم تلي  علقوا عليه: القرآن يريدنا أْن نتعلق باهلل وحده، أمَّ

ى  قوله تعالى:
َ
 َيْدُعوَن ِإل

ً
ة ِئمَّ

َ
َناُهْم أ

ْ
 ُينَصُروَن َوَجَعل

َ
ِقَياَمِة ال

ْ
اِر َوَيْوَم ال  .27:القصص النَّ
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 ملحمد الفالي يذكر فيه أن الجنة خلقت من نور وجه الحسين يعرض 
ً
أعظم  والحسين البرنامج مقطعا

 من الجنة وأعظم من الحور العين.

لي قوله تعالى علقوا
ُ
َهَوى  عليه: وهل الجنة مخلوقة من األنس أم أوجدها هللا تعالى من العدم  ثم ت

ْ
ِبِع ال

َّ
ت
َ
َوال ت

ُسوا َيْوَم ا
َ
ِديٌد ِبَما ن

َ
اٌب ش

َ
ُهْم َعذ

َ
ِ ل

َّ
وَن َعْن َسِبيِل اّلل

ُّ
ِذيَن َيِضل

َّ
ِ ِإنَّ ال

َّ
َك َعْن َسِبيِل اّلل

َّ
ُيِضل

َ
ِحَساِب ف

ْ
 .22:ص ل

 لباقر الصبیحاو  يذكر فيه أن من بكى أو تباكى أو مش   أو حضر في عزاء الحسين يعرض 
ً
 له الجنة. البرنامج مقطعا

عليه: جاء دين اإلسالم ليخرج الناس من التعلق باملخلوقين ويبين لهم طريق الجنة بالعمل الصالح  علقوا

في مجالس األكاذيب  إلى الحسين والتقرب إلى هللا، فجاء الصفويون وجعلوا طريق الجنة هو التقرب

 
ّ

ِقَياَمِة  بالعمل الصالح، ثم تلي قوله تعالى: والخرافات!! كال وهللا فالجنة ال تنال إال
ْ
 َيْوَم ال

ً
ة

َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ِلَيْحِمل

 َساء َما َيِزُروَن 
َ
ال

َ
ٍم أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
 .25:النحل َوِمْن أ

 لعمار البغدادي يذكر فيه أن الحسن والحسين يعرض 
ً
، والذي يقول أفضل من األنبياء البرنامج مقطعا

 باتفاق كل املسلمين. القرآن الكريم والروايات الواردة عن رسول هللا املعن هذا 

في مواقع كثيرة في القرآن الكريم، وأنه اصطفاهم على  عليه: لقد ذكر هللا سبحانه وتعالى أفضلية األنبياء علقوا

ين حيث قال سبحانه وتعالى ،سائر العاملين ِ
َ
َعامل

ْ
ى ال

َ
وًحا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعل

ُ
ى آَدَم َون

َ
ف

َ
َ اْصط

ّ
 .33:آل عمران ِإنَّ اّلل

 لعلي السماوي يذكر فيه أن اإلمام املعصوم يعرض 
ً
 لكم يا  البرنامج مقطعا

ً
يوزع كارت غفران لزواره فهنيئا

 .الحسين خدمتممن 

ُم  َوَمْن  عليه بقوله تعالى علقوا
َ
ل
ْ
ظ

َ
ِن  أ َرى  ِممَّ

َ
ت
ْ
ى اف

َ
ِ  َعل

ّ
  اّلل

ً
ِذبا

َ
ْو  ك

َ
َب  أ

َّ
ذ

َ
هُ  ِب َياِتِه  ك   ِإنَّ

َ
وَن  ُيْفِلُح  ال

ُ
امِل

َّ
 .27األنعام: الظ

   لحاف 
ً
 .اإلنسان يخفف أهوال القبر عن نفسه بزيارة الحسينحداد يذكر فيه أن اليعرض البرنامج مقطعا

عليه: ملاذا ال يخفف أهوال القبر بالحج إلى بيت هللا الحرام  أم ألنكم تكذبون وتتعمدون الكذب  علقوا

وتعلمون أن العوام لن يكشفوا أكاذيبكم، ألن هذه األمور من علم الغيب التي ال يمكن معرفتها إال بالو ي، ثم تلي 

  قوله تعالى
َ
ِ ك

ّ
ى اّلل

َ
َرى َعل

َ
ت
ْ
ِن اف ُم ِممَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
ى َوَمْن أ

َ
 َعل

ْ
ُبوا

َ
ذ

َ
ِذيَن ك

َّ
َهاُد َهاُؤالء ال

ْ
ش

َ
ِهْم َوَيُقوُل األ ى َرّبِ

َ
اِئَك ُيْعَرُضوَن َعل

َ
ْول

ُ
 أ

ً
ِذبا

يَن  امِلِ
َّ
ى الظ

َ
ِ َعل

ّ
 اّلل

ُ
ْعَنة

َ
 ل

َ
ال

َ
ِهْم أ  .78:هود َرّبِ

 ألحمد بدر الدين يذكر فيه أن مقام أبي الفضل العباس بن علي يعرض 
ً
 أعظم من مقام النبوة. البرنامج مقطعا

اِفِرين قوله تعالىب عليه علقوا
َ
ك

ْ
ل ِ
ّ
َ َعُدو  ل

ّ
ِإنَّ اّلل

َ
اَل ف

َ
ِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميك

َ
ِ َوَمآلِئك

ّ
ِ
ّ

ا ّلل اَن َعُدوًّ
َ
 .08البقرة: َمن ك

 لعباس الحلفي يذكر فيه أن دمعة واحدة على الحسين يعرض 
ً
 تطفي نار جهنم. البرنامج مقطعا

اِذُبون  علقوا عليه بقوله تعالى
َ
ك

ْ
ْولاِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِب َياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .705:النحل ِإنَّ

 ملهدي النوري يذكر فيه أن زيارة الحسين يعرض 
ً
 تعادل ألف ألف حجة. البرنامج مقطعا

عليه: إن زيارة الحسين تعدل هذا األجر املزعوم  ملاذا لم تذكر إذن في القرآن بينما ذكر الحج مرات  علقوا

لي قوله تعالى
ُ
ِذَب ال ُيْفِلُحوَن  كثيرة، ثم ت

َ
ك

ْ
ِ ال

َّ
ى اّلل

َ
ُروَن َعل

َ
ِذيَن َيْفت

َّ
ْل ِإنَّ ال

ُ
 .20:يونس ق

 يعرض  
ّ

 لحسين الفهيد يذكر فيه أن العرش ما قام إال
ً
 . بالحسينالبرنامج مقطعا

اِسِقيَن علقوا عليه بقوله تعالى: 
َ
 ف

ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان

َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط

َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .52:الزخرف ف

 لعلي السماوي يذكر فيه أن الحسين يعرض 
ً
 على ذلك. يحيي البرنامج مقطعا

ً
 املوتى ويذكر شاهدا

ن َيْفَعُل ِمن عليه بقوله تعالى:  علقوا م مَّ
ُ
اِئك

َ
َرك

ُ
ْم َهْل ِمن ش

ُ
مَّ ُيْحِييك

ُ
ْم ث

ُ
مَّ ُيِميُتك

ُ
ْم ث

ُ
ك

َ
مَّ َرَزق

ُ
ْم ث

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ُ ال اّللَّ

وَن 
ُ
ِرك

ْ
ا ُيش ى َعمَّ

َ
َعال

َ
ُه َوت

َ
ْيٍء ُسْبَحان

َ
ن ش  م ّمِ

ُ
ِلك

َ
 .20:الروم ذ
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 لحسين الفهيد يذكر فيه أن العرش والوجود ثابت بالحسين يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

لي قوله تعالى علقوا
ُ
َزِت  عليه: ماذا ترك الفهيد لرب العاملين، ثم ت َجِحيُم  َوُبّرِ

ْ
اِويَن  ال

َ
غ

ْ
ُهْم  َوِقيَل  ِلل

َ
ْيَن  ل

َ
 َما أ

نُتْم 
ُ
ْعُبُدوَن  ك

َ
ِ  ُدوِن  ِمن ت

َّ
ْم  َهْل  اّلل

ُ
ك

َ
ْو  َينُصُرون

َ
ْبِكُبوا َينَتِصُروَن  أ

ُ
ك

َ
اُووَن  ُهْم  ِفيَها ف

َ
غ

ْ
 ِإْبِليَس  َوُجُنودُ  َوال

ْجَمُعوَن 
َ
وا أ

ُ
ال

َ
َتِصُموَن  ِفيَها َوُهْم  ق

ْ
ِ  َيخ

َّ
اّلل

َ
ا ِإن ت نَّ

ُ
ِفي ك

َ
ٍل  ل

َ
ِبيٍن  َضال   مُّ

ْ
م ِإذ

ُ
يك َسّوِ

ُ
يَن  ِبَرّبِ  ن ِ

َ
َعامل

ْ
 .08-07الشعراء: ال

 لهادي الجاوردي يذكر فيه أن أصحاب الحسين يعرض 
ً
 .أفضل من أصحاب النبي البرنامج مقطعا

 عليه: ملاذا لم يذكر أصحاب الحسين ولو مرة في القرآن بينما ذكر أصحاب األنبياء وأصحاب النبي  علقوا

لي قوله تعالى ،سؤال يجعلك تعلم أن ما يقوله املعممون الصحة له
ُ
ٌد  ثم ت ِذيَن َمَعُه مَحمَّ

َّ
ِ َوال

َّ
ُسوُل اّلل رَّ

 
ً
ِ َوِرْضَوانا

َّ
َن اّلل  ّمِ

ً
ْضال

َ
وَن ف

ُ
 َيْبَتغ

ً
دا  ُسجَّ

ً
عا

َّ
َراُهْم ُرك

َ
اِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم ت فَّ

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
اء َعل ِشدَّ

َ
 .20الفتح: أ

 لسالم العسكري يذكر فيه أن الحسين يعرض 
ً
 .حياء املوتىإبيده قانون  البرنامج مقطعا

لى الحياة يوم قتل في كربالء ليدافع عن أهل بيته الذين زعمتم أنهم صاروا إعليه: ملاذا لم يعد الحسين  علقوا

اِذُبوَن  ثم تلي قوله تعالى سبايا 
َ
ك

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
ِ َوأ

َّ
ِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِب ياِت اّلل

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .705:النحل ِإنَّ

 لرياض الباوي يذكر فيه أن من زار الحسين يعرض 
ً
 كمن زار هللا سبحانه في عرشه. البرنامج مقطعا

ا َيِصُفون  علقوا عليه بقوله تعالى َعْرِش َعمَّ
ْ
ْرِض َرّبِ ال

َ
َماَواِت َواأل َعُبوا  ُسْبَحاَن َرّبِ السَّ

ْ
وُضوا َوَيل

ُ
ْرُهْم َيخ

َ
ذ

َ
ف

ِذي 
َّ
وا َيْوَمُهُم ال

ُ
ق

َ
 .83-82الزخرف: ُيوَعُدون َحتَّ  ُيال

 ملحمد جمعة يذكر فيه أن مجلس عزاء الحسين يعرض 
ً
يعقد في الجنة تحت شجرة طوبى  البرنامج مقطعا

 .بحضور األئمة

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

ُ
ال

َ
َوق

 ِ
َّ

ور ّلِل
ُ
ك

َ
ُفوٌر ش

َ
غ

َ
َنا ل َحَزَن ِإنَّ َربَّ

ْ
ا ال َهَب َعنَّ

ْ
ذ

َ
ِذيأ

َّ
َنا  ال  َيَمسُّ

َ
َصٌب َوال

َ
َنا ِفيَها ن  َيَمسُّ

َ
ْضِلِه ال

َ
اَمِة ِمن ف

َ
ق
ُ ْ
َنا َداَر امل

َّ
َحل

َ
ِذي أ

َّ
ال

وب
ُ
غ

ُ
 .35-32فاطر: ِفيَها ل

o 

 لحسين املبيريك يذكر فيه أن طين قبر الحسين يعرض 
ً
فيه شفاء من كل داء وأمان من كل  البرنامج مقطعا

وقال له: أنا رجل كثير العلل واألمراض،  خوف، ونقل رواية عن الحارث بن املغيرة عندما دخل على اإلمام الصادق

 .ه شفاء من كل داء وأمان من كل خوفوأين أنت من طين قبر اإلمام الحسين في :فقال له اإلمام الصادق

ْعُبُدوَن علقوا عليه بقوله تعالى: 
َ
نُتْم ت

ُ
ا ك ْيُتم مَّ

َ
َرأ

َ
ف

َ
اَل أ

َ
َدُموَن  ق

ْ
ق

َ ْ
ُم األ

ُ
ك

ُ
نُتْم َوآَباؤ

َ
 َربَّ  أ

َّ
ي ِإال ِ

ّ
ُهْم َعُدو  ل ِإنَّ

َ
ف

يَن  ِ
َ
َعامل

ْ
ُهَو َيْهِديِن  ال

َ
ِني ف

َ
ق

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ِعُمِني َوَيْسِقيِن  ال

ْ
ِذي ُهَو ُيط

َّ
ِفيِن  َوال

ْ
ُهَو َيش

َ
ا َمِرْضُت ف

َ
 .80-15:الشعراء َوِإذ

 ملجاهد الخباز يذكر فيه أن فرس الحسين يعرض 
ً
في يوم عاشوراء كان له موقف غريب،  البرنامج مقطعا

بالسهم املثلث لم يقَو على البقاء على ظهر الفرس، فصار يميل إلى اليمين  حيث إنه ملا أصيب اإلمام الحسين

أنزلني ال طاقة لي للبقاء على  إلى أن تعب فقال للفرس: والشمال، والفرس يميل عندما يميل اإلمام الحسين

 بهدوء وأوصله إلى األرض. ، فثن  يديه ورجليه وأنزل اإلمامظهرك

اِذُبوَن علقوا عليه بقوله تعالى: 
َ
ك

ْ
ْولاِئَك ُهُم ال

ُ
 ُيْؤِمُنوَن ِب َياِت هللِا َوأ

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .705:النحل ِإنَّ

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

 .لطمت على اإلمام الحسين

اِسِقين عليه بقوله تعالى علقوا 
َ
ْوًما ف

َ
وا ق

ُ
ان

َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط

َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .52الزخرف: ف



 

 

116 

 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه أن أحرف سورة مريم يعرض 
ً
فيها أسرار تحكي قصة  البرنامج مقطعا

ثالثة أيام ال يرد على الناس وال يكلم  فبقي يحي  بمقتل الحسين وإذا هللا سبحانه يخبر يحي  يحي 

لي قوله تعالى
ُ
، ثم ت

ً
اَل  أحدا

َ
ي اْجَعل َرّبِ  ق ِ

ّ
  ل

ً
اَل  آَية

َ
  آَيُتَك  ق

َّ
ال

َ
َم  أ ِ

ّ
ل
َ
ك

ُ
اَس  ت   النَّ

َ
ث

َ
ال

َ
َياٍل  ث

َ
  ل

ً
، ألنه كان 70:مريم َسِوّيا

 بالبكاء على الحسين
ً
 .مشغوال

  وملاذا ينشغل يحي  بالحسين  علقوا
ً
 بالحسين والحسين لم يولد بعد أصال

ً
عليه: وملاذا يكون يحي  مشغوال

لي قوله تعالى
ُ
  ثم ت

ً
  وهو مرسل إلى أناس ال يوحدون هللا تعالى أصال

ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان

َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط

َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
ف

اِسِقيَن 
َ
 .52:الزخرف ف

 ملحمد الفالي يذكر فيه أن الحيوانات والحيتان والجن بكوا على مصيبة الحسين يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

  عليه بقوله تعالى علقوا
َّ

ف
َ
اْسَتخ

َ
اُعوهُ  ف

َ
ط

َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
ُهْم  ق وا ِإنَّ

ُ
ان

َ
ْوًما ك

َ
اِسِقيَن  ق

َ
 .52:الزخرف ف

 ملحمد باقر الفالي يذكر فيه رواية عن اإلمام الصادق البرنامج يعرض 
ً
مضمونها: من شرب املاء  مقطعا

كتب هللا له ثواب مئة ألف حسنة ورفع له مئة ألف درجة  ولعن أعداء الحسين وتذكر عطش الحسين

 وغفر هللا له مئة ألف سيئة وكتب هللا له ثواب مئة ألف عتق رقبة.

 َساء َم ل عليه بقوله تعالى علقوا
َ
ال

َ
ٍم أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة

َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ا َيْحِمل

 .25:النحل َيِزُرون 

 لعبد الكريم الحائري يذكر فيه أن من خرج لزيارة اإلمام الحسين يعرض 
ً
  البرنامج مقطعا

ً
ل هللا به ملكا

َّ
وك

فوضع إصبعه بقفاه فلم يزل يكتب ما يخرج من فيه حت  يرد الحائر فإذا خرج من باب الحائر وضع كفه وسط 

 ظهره ألجل أن يكون الضخ النوراني أكثر ثم يقول له: أما ما مض   فقد غفر لك فاستأنف العمل.

ْوَمُه عليه بقوله تعالى:  علقوا
َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
اِسِقيَن ف

َ
 ف

ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان

َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط

َ
أ
َ
 .52:الزخرف ف

 لحيدر الرميثي أن التستري كشف له في كربالء أن النبي يعرض 
ً
 .سقى جميع من قتل مع الحسين البرنامج مقطعا

 ُيْؤِمُنوَن ِب َياِت  عليه بقوله تعالى علقوا
َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت اِذُبون ِإنَّ

َ
ك

ْ
ْولاِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 .705:النحل اّلل

 لجواد اإلبراهيمي يأمر فيه بتعليق النعال في األعناق عند زيارة الحسين يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

عليه: دين اإلسالم جاء ألجل إخراج الخلق من ذل عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فجاء الصفويون  علقوا

لي قوله تعالى
ُ
 َيْوَم  إلخراج املسلمين من عبادة رب العباد إلى الذل في عبادة العباد، ثم ت

ً
ة

َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ِلَيْحِمل

ْوَزاِر 
َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
 َساء َما َيِزُرون ال

َ
ال

َ
ٍم أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
 .25النحل: ال

 لسعيد آل ياسين وهو يذكر قصة مجيء الزهراء فاطمة يعرض 
ً
لرجل فارس ي طلب الحاجة  البرنامج مقطعا

 .من قبر اإلمام الحسين

ِ  عليه بقوله تعالى علقوا
ّ

ْدُعوَن ِمن ُدوِن اّلل
َ
ِذيَن ت

َّ
نُتْم ِإنَّ ال

ُ
ْم ِإن ك

ُ
ك

َ
 ل

ْ
َيْسَتِجيُبوا

ْ
ل
َ
اْدُعوُهْم ف

َ
ْم ف

ُ
ك

ُ
ال

َ
ْمث

َ
ِعَباٌد أ

 .702:األعراف َصاِدِقيَن 

  لهاني الصنابير يذكر فيه أن الحسين البرنامجيعرض 
ً
 نقل األصبغ من الكوفة إلى قباء في طرفة عين. مقطعا

عليه: وملاذا ال ينقل نفسه وأهل بيته من كربالء إلى املدينة عندما حاصره ابن زياد  أليس من األولى أن  علقوا

يستعمل قواه الخارقة في إنقاذ نفسه وأهله بدل إرسال األصبغ من الكوفة إلى قباء  ما هي إال افتراءات وأكاذيب 

لي قوله تعالى
ُ
و  نزه هللا الحسين عنها، ثم ت

ُ
ٍم ِلَيْحِمل

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة

َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ

ْ
ا

 َساء َما َيِزُرون 
َ
ال

َ
 .25النحل: أ
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 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه أن الهندوس يأخذون من تربة الحسين يعرض 
ً
لتنجيهم من  البرنامج مقطعا

 ظلمات البحر.

ْل َمْن  عليه: إن املشركين يعتقدون بأن هللا هو من ينجيهم من ظلمات البحر فقال سبحانه وتعالى علقوا
ُ
ق

نَّ 
َ
ون

ُ
َنك

َ
ا ِمْن َهِذِه ل

َ
َجان

ْ
ن
َ
ِئْن أ

َ
 ل

ً
ْفَية

ُ
 َوخ

ً
عا َضرُّ

َ
ُه ت

َ
ْدُعون

َ
َبْحِر ت

ْ
َبّرِ َوال

ْ
َماِت ال

ُ
ل
ُ
ْم ِمْن ظ

ُ
يك اِكِريَن  ُيَنّجِ

َّ
 .02األنعام: ِمَن الش

 لجاسم الطويرجاوي يذكر فيه أن جبرائيل يعرض 
ً
بلوح فيه يا حسين فلما  نزل على نوح البرنامج مقطعا

 نبع منه الدم.
ً
 دق نوح فيه مسمارا

ى  عليه بقوله تعالى علقوا
َ
ْضٍل َعل

َ
و ف

ُ
ذ

َ
َ ل ِقَياَمِة ِإنَّ اّللّ

ْ
ِذَب َيْوَم ال

َ
ك

ْ
ِ ال

ّ
ى اّلل

َ
ُروَن َعل

َ
ِذيَن َيْفت

َّ
نُّ ال

َ
اِس َوَما ظ النَّ

ُروَن 
ُ
ك

ْ
 َيش

َ
َرُهْم ال

َ
ث
ْ
ك

َ
اِكنَّ أ

َ
 .20:يونس َول

o 

 لجواد اإلبراهيمي يذكر فيه أن هناك شعيرة اسمها املوت ألجل الحسين يعرض 
ً
لم ُيعمل  البرنامج مقطعا

ق،  طبَّ
ُ
مالي أراك  :لإلمام زين العابدين وهذا مأخوذ من قول زينب السجاديةالشعيرة واسمها بها ولم ت

 .تجود بنفسك

عليه: هذه قمة السخافة واإلهانة أن تدعي املوت وهللا تعالى قد أكرمك بالحياة، فهل تقابل نعمة هللا  علقوا

لي قوله تعالى
ُ
ِذيَن  بمثل هذا الهراء  ثم ت

َّ
ِ ِإنَّ ال

َّ
َك َعْن َسِبيِل اّلل

َّ
ُيِضل

َ
َهَوى ف

ْ
ِبِع ال

َّ
ت
َ
ُهْم  َوال ت

َ
ِ ل

َّ
وَن َعْن َسِبيِل اّلل

ُّ
َيِضل

ِحَساِب 
ْ
ُسوا َيْوَم ال

َ
ِديٌد ِبَما ن

َ
اٌب ش

َ
 .22:ص َعذ

 لحاف  حداد يذكر فيه أن من زار الحسين 
ً
 من فوق عرشه.تعالى  سيكلمه هللا يعرض البرنامج مقطعا

ْرِض َرّبِ  علقوا عليه بقوله تعالى
َ ْ
َماَواِت َواأل ا َيِصُفوَن ُسْبَحاَن َرّبِ السَّ َعْرِش َعمَّ

ْ
 .82:الزخرف ال

o 

 لعلي الكوراني يفضل فيه كربالء على الكعبة.
ً
 يعرض البرنامج مقطعا

 تعالى ثم تلي قولهعليه: كيف تكون كربالء وهي مكان قبر مخلوق أفضل من الكعبة وهي بيت الخالق   علقوا

 َل وَّ
َ
يَن ِإنَّ أ ِ

َ
َعامل

ْ
 َوُهدًى ِلل

ً
 ُمَباَركا

َ
ة

َّ
ِذي ِبَبك

َّ
ل
َ
اِس ل  .02:آل عمران َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّ

o 

 للحسين
ً
 للشاهرودي أن جبرائيل طلب أن يكون خادما

ً
 وكان يهز مهده. يعرض البرنامج مقطعا

لي قوله  علقوا
ُ
َمن  تعالىعليه: هذا قدر أعظم ملك عند هؤالء الصفويين أن يالعب الحسين حت  ينام، ثم ت

اِفِرين
َ
ك

ْ
ل ِ
ّ
َ َعُدو  ل

ّ
ِإنَّ اّلل

َ
اَل ف

َ
ِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميك

َ
ِ َوَمآلِئك

ّ
ِ
ّ

ا ّلل اَن َعُدوًّ
َ
 .08البقرة: ك

o 

 ملرتض   القزويني يذكر فيه أن الحسين
ً
كان عنده أصحاب مخلصون أكثر من  يعرض البرنامج مقطعا

 .أصحاب النبي

عليه: قارن بعقلك أيها الشي ي أصحاب النبي دعاهم فأجابوه وهجروا ديارهم وتركوا أموالهم وقاتلوا  علقوا

بين يديه واستشهد العشرات من الصحابة ألجل نصرة دعوة النبي حت  انتشر دينه ومات النبي بعد اكتمال 

 أصحاب الدين، أما أصحاب الحسين فقد دعوه ليأتيهم فلما أتاهم خذلوه وتركوه حت  
ً
قتل واستشهد، وأخيرا

  النبي أثن  هللا عليهم في كتابه
ً
دا  ُسجَّ

ً
عا

َّ
َراُهْم ُرك

َ
اِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم ت فَّ

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
اء َعل ِشدَّ

َ
ِذيَن َمَعُه أ

َّ
ِ َوال

َّ
ُسوُل اّلل ٌد رَّ مَحمَّ

 
ً
ِ َوِرْضَوانا

َّ
َن اّلل  ّمِ

ً
ْضال

َ
وَن ف

ُ
 الحسين ، فأين ذكر أصحاب 20الفتح: َيْبَتغ

o 

 ملحمد جمعة يذكر فيه أن التباكي على الحسين يعرض 
ً
  البرنامج مقطعا

ً
يغفر الذنوب، ثم يعرض مقطعا

 آخر لياسر عودة يذكر فيه أن رواية التباكي ضعيفة وأن التباكي ال حاجة له.
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ُقْرآَن  عليه بقوله تعالى علقوا
ْ
ُروَن ال  َيَتَدبَّ

َ
ال

َ
ف

َ
ِثيًراأ

َ
ا ك

ً
ف
َ
ِتال

ْ
 ِفيِه اخ

ْ
َوَجُدوا

َ
ِ ل

ّ
ْيِر اّلل

َ
اَن ِمْن ِعنِد غ

َ
ْو ك

َ
 .82:النساء َول

 البرنامج مقطعين أحدهما لباقر الصبيحاوي يذكر فيه أن من بكى فله الجنة ومن تباكى فله الجنة،  يعرض

الدمعة لها ثواب، ولكن ُيدخل الجنة، نعم  والثاني لسعد املدرس يذكر فيه أن ليس كل بكاء على الحسين

 والقرآن يقول:  ،البكاء ُيدخل الجنة حسب ضوابط
ْ
ُوا

َ
 َوآت

َ
ة
َ
ال  الصَّ

ْ
اُموا

َ
ق

َ
اِلَحاِت َوأ  الصَّ

ْ
وا

ُ
 َوَعِمل

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ِإنَّ ال

وَن 
ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
ْيِهْم َوال

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ِهْم َوال ْجُرُهْم ِعنَد َرّبِ

َ
ُهْم أ

َ
 ل

َ
اة

َ
ك ولكن ال يصلي  ومن يبكي على الحسين ،211:البقرة الزَّ

 ألن الصالة إذا قبلت قبل ما سواها. ال يدخل الجنة وال ينظر إليه الحسين

 عليهما: فهل كالهما راكب لسفينة أهل البيت  علقوا

o 

 لجاسم الطويرجاوي أن دمعة على الحسين يعرض 
ً
 حت  من كان على غير امللة. تنفع البرنامج مقطعا

ِدْمَنا علقوا عليه: هللا تعالى يقول على الكفار
َ
ى َوق

َ
وا َما ِإل

ُ
َناهُ  َعَمٍل  ِمْن  َعِمل

ْ
َجَعل

َ
  َهَباء ف

ً
ورا

ُ
نث وهذا  23:الفرقان مَّ

 فما بال
ً
 للصبر الذي أمر هللا به. كإن كان العمل صحيحا

ً
 لألحزان ومنافيا

ً
 إن كان العمل معصية وتجديدا

 من الشعر على الحسين يعرض 
ً
 لعماد الناصري يذكر فيه أنه من أنشد بيتا

ً
 فله الجنة. البرنامج مقطعا

 في الدنيا  علقوا
ً
 صالحا

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

 على خلق من خلق هللا  جائزةتكون 
ً
ِثيًرا َوِإنَّ  قوله تعالى ثم تلي سهلة ملن أنشد شعرا

َ
ْهَواِئِهم ك

َ
وَن ِبأ

ُّ
ُيِضل

َّ
ْيرِ  ل

َ
 ِبغ

ٍم 
ْ
َك  ِإنَّ  ِعل ُم  ُهَو  َربَّ

َ
ْعل

َ
ْعَتِدين أ

ُ ْ
 .770:األنعام ِبامل

 لصالح الطفيلي يذكر فيه أن اسم الحسين يعرض 
ً
 مكتوب على ساق العرش. البرنامج مقطعا

نُّ  علقوا عليه بقوله تعالى
َ
اِس َوَما ظ ى النَّ

َ
ْضٍل َعل

َ
و ف

ُ
ذ

َ
َ ل ِقَياَمِة ِإنَّ اّللَّ

ْ
ِذَب َيْوَم ال

َ
ك

ْ
ِ ال

َّ
ى اّلل

َ
ُروَن َعل

َ
ِذيَن َيْفت

َّ
ال

ُروَن 
ُ
ك

ْ
َرُهْم ال َيش

َ
ث
ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َ
 .20:يونس َول

 لعبد هللا الدجيلي يذكر فيه أن جزاء من يبكي على الحسين يعرض 
ً
يدخلهم  أن النبي البرنامج مقطعا

 يسقيهم من الحوض. الجنة وفاطمة تشفع لهم وعلي

نفرد به اوملا   عليه: لو كان البكاء على الحسين يستحق كل هذا لذكر ِلم لْم يذكره هللا في القرآن علقوا

ى ِبِه ثم تلي قوله تعالى:   الكذابون على آل البيت
َ
ف

َ
ِذَب َوك

َ
ى هللِا الك

َ
ُروَن َعل

َ
 َيْفت

َ
يف

َ
ْر ك

ُ
 انظ

ً
ِبينا  مُّ

ً
ما

ْ
 .50:النساء ِإث

 ألحمد الصافي يذكر فيه أن البكاء لغير هللا في الصالة يبطلها إال البكاء على الحسين يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

ا عليه بقوله تعالى علقوا
َ
ِخَرِة َوِإذ

ْ
ِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآل

َّ
وُب ال

ُ
ل
ُ
ْت ق زَّ

َ
َمأ

ْ
ُ َوْحَدُه اش ِكَر اّللَّ

ُ
ا ذ

َ
ِذيَن ِمْن  َوِإذ

َّ
ِكَر ال

ُ
ذ

ا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن 
َ
 .25:الزمر ُدوِنِه ِإذ

 لعماد الناصري يذكر فيه أن البكاء على الحسين يعرض 
ً
 يحط الذنوب العظام. البرنامج مقطعا

َما  قال تعالى  من خشية هللا ولم يذكر أحد ممن يبكي على الحسين البكائيينعليه: وملاذا ذكر هللا  علقوا ِإنَّ

اِذُبوَن 
َ
ك

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
ِ َوأ

َّ
ِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِب ياِت اّلل

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
 .705:النحل َيْفت

 لرياض الباوي يذكر فيه أن اإلمام الحسين يعرض 
ً
ن ألحد العلماء في املنام أن بكاء  البرنامج مقطعا بيَّ

 .الشيعة يداوي جراح أهل البيت

اِذُبوَن بقوله تعالى:  عليه علقوا
َ
ك

ْ
ْولاِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِب َياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك

ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .705:النحل ِإنَّ

 ألحمد إسماعيل يذكر فيه أن كل األنبياء مروا من كربالء. يعرض 
ً
 البرنامج مقطعا
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 في القرآن  ألن  علقوا
ً
عليه: ملاذا لم يذكر هللا أي نبي مر من كربالء وقد قص علينا قصة خمسة وعشرين نبيا

لي قوله تعالى
ُ
، ثم ت

ً
 وزورا

ً
 كذبا

ّ
َما ما يقوله املعممون ليس إال ِري  إنَّ

َ
ِذَب  َيْفت

َ
ك

ْ
  ال

َ
ِذيَن ال

َّ
ْولاِئَك  ِب َياِت  ُيْؤِمُنوَن  ال

ُ
ِ َوأ

َّ
 اّلل

اِذُبوَن  ُهُم 
َ
ك

ْ
 .705:النحل ال

o 

 لسالم العسكري يذكر فيه أن كربالء خلقت قبل الكعبة، وأنها أفضل أرض في الجنة. البرنامجيعرض 
ً
 مقطعا

ِذي  بقول هللا تعالى ستذهبون عليه: وأين  علقوا
َّ
ل
َ
اِس ل َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّ وَّ

َ
يَن ِإنَّ أ ِ

َ
َعامل

ْ
ل ِ
ّ
 َوُهًدى ل

ً
 ُمَباَركا

َ
ة

َّ
 .02آل عمران ِبَبك

o 

 لعلي السماوي يذكر فيه أن زيارة الحسين
ً
 أوجب من الصالة. يعرض البرنامج مقطعا

الكريم فهل  علقوا عليه: سؤال لك أيها الشي ي العاقل: ذكر هللا تعالى الصالة أكثر من ستين مرة في القرآن

لي قوله تعالى
ُ
ا  ذكر زيارة الحسين ولو مرة واحدة  الجواب: ال، ثم ت

َ
ون

ُّ
َضل

َ
أ
َ
ا ف

َ
َبَراءن

ُ
َنا َوك

َ
ْعَنا َساَدت

َ
ط

َ
ا أ َنا ِإنَّ وا َربَّ

ُ
ال

َ
َوق

 
َ

ِبيال  .21:األحزاب السَّ

o 

اإلمامية االثني عشرية أن يأتوا بنص واحد على أن أهل البيت كانوا يضربون ظهورهم  الشيعةتتحدى 

 بالسالسل ويخرجون في املواكب يوم عاشوراء.

o 

 لجواد االبراهيمي يذكر فيه أن عالج جفاف الدموع هو أكل الحمص وسرد رواية  البرنامجيعرض 
ً
مقطعا

 يدر دموعي، فإن دموعي قد  م عبد هللا الرضيع إلى زين العابدينأجاءت حينما
ً
تقول له: سيدي جد لي شيئا

 نت من الحمص  فإنه يدر أأم الرضيع أين يا  أبيك الحسين، فقال زين العابدين علىجفت 
ً
 .الدموع درا

ِذيَن آَمُنوا َوَما  علقوا عليه بقوله تعالى
َّ
َ َوال

ّ
اِدُعوَن اّلل

َ
ُعُروَن ُيخ

ْ
نُفَسُهم َوَما َيش

َ
 أ

َّ
َدُعوَن ِإال

ْ
 .0البقرة: َيخ

o 

 لعلي السماوي وهو يفسر امللح: امليم محمد، الالم علي، الحاء الحسن والحسين. البرنامجيعرض 
ً
 مقطعا

وا  علقوا عليه بقوله تعالى
ُ
ان

َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط

َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
اِسِقيَن ف

َ
 ف

ً
ْوما

َ
 .52:الزخرف ق

 .قناة شيعية تعن  باملسائل الخالفية واملتعلقة بالعقائد ومذهب أهل البيتنبذة عنها: 

 

 في العشرة األولى من محرم  الشيخ
ً
 بتوقيت العراق. 27:00الطبس ي يوميا

 

  عبد الهادي املدرس ي السيد
ً
 العراق. بتوقيت 78:00 محرم من األولى العشرة في يوميا

 

  الجزائري  الشيخ
ً
 العراق. بتوقيت 70:00 محرم من األولى العشرة في يوميا

 

  السيد
ً
 العراق. بتوقيت23:30 محرم من األولى العشرة في نذير الحسني يوميا

 

  رياض الحكيم السيد
ً
 .العراق بتوقيت70:300 محرم من األولى العشرة في يوميا





 
 





 
 

 للر ي والنضوج لتأمين تكامله
ً
اقا ا كان الذهن اإلنساني توَّ

َّ
اإلنسان إلى تالقح أفكاره مع اآلخرين فاحتاج  ،ملااا

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

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

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

 العلم وحاجة الناس للتعرف إلى علوم جديدة.

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

 والتي تعقد في أروقة العلم واملعرفة.

abna24.com 



 في اإلنسانية نظر وجهة من كربالء مؤتمر  الحسين هو من جمعية أقامت

 والسنة، املسيح من بارزين وعلماء محققين آباد ودعت إسالم الباكستانية العاصمة

 من الحسين اإلمام لثورة مواقف أهم الستعراض الهادفة العلمية الندوة هذه في

 .اإلنسانية النظرة خالل

imamhussain-fm.com 

 

 ثقافية ندوة املقدسة الحسينية العتبة في البشرية املوارد تطوير قسم أقام

 التنموية. وثمارها الحسينية القضية عنوان حملت

 تصريح في الخزاعي علي الشيخ بالندوة واملحاضر العلمية الحوزة أستاذ وقال 

 األوساط في الحسينية القضية تفعيل طرق  إلى محاضرته في تطرق  أنه إلذاعتنا

 والفكر والسلوك العقيدة مستوى  على ثمارها جني أجل من املختلفة املجتمعية

  األفضل، نحو باملجتمع النهوض إلى يؤدي الذي القويم
ً
 املاليين تفاعل أفرزتها كثيرة معطيات هناك إلى أن الفتا

 .الخالدة القضية هذه مع البيت أهل محبي من واملوالين املحبين من

imhussain.com 



  الشريفين الحرمين بين ما منطقة احتضنت
ً
  معرضا

ً
 عنوان: قبس تحت صوريا

 جناح إلى باإلضافة والسيرة، التاريخ كتب في املوثقة الحسين اإلمام كرامات من

 اإلمام استشهاد ذكرى  بمناسبة ،زينب والسيدة العباس الفضل أبي عن خاص

 .وأصحابه بيته وأهل الحسين

 املعرض أن زمي م رشيد سعيد املؤرخ املقدسة الحسينية العتبة في واملعارض التوثيق شعبة مسؤول وذكر 

 معلومات إلى باإلضافة الحسين وأنصار زينب والسيدة العباس الفضل أبي عن جديدة معلومات يتضمن

 من أكثر املعرض يحتوي  وكذلك له، ألفت موسوعة وأكبر الحسين في نظمت قصيدة كأطول  أخرى  لطيفة

 .وزوجاته وأوالده وإخوته وأنصاره الحسين لإلمام املعطاء السيرة عن تتحدث صورة 700
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ً
 وحت  الحسين اإلمام استشهاد منذ الشريف املرقد بناء مراحل توثق التي اللوحات عشرات ويضم أيضا

  اللحظة، هذه
ً
  الدول، بع  في الحسين اإلمام ملقامات وصورا

ً
 على املجرم الصدامي االعتداء آثار توثق وصورا

 .7007 عام الشريف املرقد

 الحسين اإلمام حياة من األخرى  الجوانب على الزائرين اطالع هو املعرض هذا من الهدف زمي م أن وأشار

 .املقدسة الحسينية العتبة في واملعارض التوثيق شعبة إليه تس ى ما وهذا

uokufa.edu.iq 

  

 اإلمام بعنوان: ثقافية ندوة الكوفة جامعة في األساسية التربية كلية أقامت

 املدني ابتسام الدكتورة الكلية عميد حضرها واإلصالح للعلم منهج الحسين

 كاظم الغالبي عصام الدكتور  فيها قّدم الندوة الكلية، وطلبة أساتذة من وعدد

  العربية اللغة قسم رئيس
ً
  بحثا

ً
 تفاسير في الحسين اإلمام بعنوان: مرويات علميا

  العامة،
ً
 بالقراءات يتعلق فيما العامة تفاسير في اإلمام عن روي ما فيه موضحا

 بكلية الكريم القرآن قسم في التدريس ي املدني ضرغام للدكتور  آخر وبحث وسواهما، التفسيرية واملسائل القرآنية

  الطغيان، عالج في الحسين اإلمام منهج بعنوان: املختلطة التربية
ً
 الطغيان مصطلح على فيه الضوء مسلطا

  يشكل بات الذي
ً
  مفهوما

ً
 هذا. يومنا وحت  البشري  التاريخ مدار على واسعا

 

 ومدى الحسين ثورة بعنوان: علمية ندوة الكوفة بجامعة الفقه كلية نظمت

 سيد حملها التي باملبادئ واالقتداء بخطاها والسير منها الشباب استفادة

 الندوة املتوارثة، العصور  على النهضة تلك وآثار تلك ونهضته قيامه في الشهداء

 فيها تناوال الخطيب محمد والسيد العرباوي  رزاق للدكتور  محاضرتين تضمنت

 مجابهة في منها املستوحاة والعزيمة الثورة هذه من املستنبطة والعبر الدروس

 الحالي بالواقع الثورة تلك ربط عن العرباوي  وتحدث آنذاك، السائد األموي  الفكر في والفساد والطغيان الظلم

 الدين شوهت التي املنحرفة الداعشية العصابات ضد طواعية الشعبي الحشد تشكيالت في الشباب وانخراط

 .الصحيح مساره وغيرت اإلسالمي

alwasatnews.com 

 

 فعالية ،2072 األول  تشرين 70 األربعاء العشق النسائية، أوتار فرقة أطلقت

  األوبريت افتتاح حفل وشهد الزنج، صالة على الحسين سينوغرافيا
ً
 حضورا

 
ً
، جماهيريا

ً
 مسرح على والجمعة الخميس ليومي األوبريت عرض وسيستمر كبيرا

 شهدت الزنج صالة إن العالي: أميرة العمل مخرجة قالت ذلك، إلى، الزنج صالة

 
ً
 كان عديدة رسائل طياته بين يحمل وهو الساعة يقارب ما استغرق  الذي األوبريت لحضور  التوقع فاق إقباال

تبت ورسالة النفس تهذيب في تربوية رسائل أبرزها
ُ
 قصة بين لتجمع الطوائف بين التعايش عن الطفولة ببراءة ك
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 التعايش صور  أجمل الراهبات بدور  املنشدات ختامها في جسدت الحسين ورضيع صغره في املسيح السيد

 .الحسين حب في ينشدن وهن الطوائف بين الديني

 

 معرضها ،2072 األول  تشرين 2 الخميس اليوم مساء عاشوراء عين عدسة تفتتح

 مسابقة مدير املعامير، وقال بقرية العام هذا في التوالي على الثالث للعام العاشورائي

 مشاركة ضم العام هذا العاشورائي املعرض إن املؤمن: حسين عاشوراء عين ومعرض

 محورين على موزعة املضمون، عاشورائية صورة 50 املعرض يضم حيث والخليجي، املحلي املستوى  على واسعة

  720 بلغ املعرض في املشاركين عدد أن املؤمن وذكر، ملون  والثاني: أحادي، األول:
ً
 مملكة من أغلبهم مصورا

، 12 بمجموع البحرين
ً
 من واحدة ومشاركة العراق، من 25و السعودية، العربية اململكة من صورة 20و مصورا

 لجنة خالل من صورة 50 على املوافقة وتمت صورة، 511 املعرض إلى املرسلة الصور  عدد وبلغ عمان، سلطنة

 محور  في الفائز أن املؤمن وبّين، ألطيف وحسن الشيخ ومحمد إبراهيم عيس   املصور  من املكونة التحكيم

 املصور  نصيب من كان الثاني واملركز األول، باملركز عياد حسين البحريني نصيب من كان املصور  في األحادي

 باملركز فاز فقد العام امللون  املحور  في أما العالي، محمد البحريني للمصور  الثالث واملركز الحسيني، أحمد العرا ي

عبد  عيس   للبحريني الثالث واملركز عمران، زكريا للبحريني الثاني واملركز البصري، محمد العرا ي املصور  األول 

 كما املقبل، العام في أكبر هو بما التفكير إلى املنظمة اللجنة يدفع الثالث املعرض نجاح بأن املؤمن وختم، الوهاب

 واملطبعة باورالين، وشركة سكوب ومؤسسة الخيرية، املعامير جمعية: وهم املعرض، رعاة كل إلى الشكر وجه

 .الثالثة النسخة وحت  املعرض من األولى النسخة منذ املتواصل دعمهم على ستور  والجاسم الشرقية،

imamhussain.org 

 

  املقدسة كربالء مدينة في الثقافي القصر قاعة شهدت
ً
 جسدت مسرحية عروضا

 
ً
 بع  كتبه ما وعظمة البيت أهل ومأساة الخالدة الطف واقعة مالمح من جزءا

 على ها 7238 الحرام محرم 25 الخميس مساءً  وذلك ؛السجاد كاإلمام شخوصها

 العتبة تقيمه الذي الثالثة بنسخته الدولي سجادية تراتيل مهرجان هامش

 للمهرجان التحضيرية اللجنة رئيس وقال، السجاد اإلمام استشهاد ذكرى  مع بالت امن املقدسة الحسينية

 عرض على اقتصرت التحضيرية اللجنة إن الرسمي: املوقع به خص له تصريح في الشهرستاني الدين جمال السيد

 فناني لنقابة التابعة مسرحيون  فرقة تمثيل من وكانت الدماء، أرض عنوان: األولى حملت اثنين، مسرحيتين

 واإلمام يزيد شخصية بين األبدي والصراع البيت أهل مظلومية حول  تدور  الوزني التي مهدي وإخراج كربالء

 اإلرهابي التكفيري  الفكر جذور  ارتباط املضامين عالي فني بأسلوب ومكان، تثبت زمان كل في الحسين

 مسرحيتها املقدسة الحسينية للعتبة التابعة الحسيني املسرح مؤسسة عرضت حين فياللعين،  يزيد بشخصية

 .البطران ميثم إخراج من كانت والتي حق، عنوان: حملت التي

 اإلمام توجيهات حول  تدور  مسرحيته أن أحداث إلى البطران ميثم األستاذ حق مسرحية مخرج أشار حين في

 تتبن  التي االجتماعية التنظيمات في واألسبقية األولوية أخذت التي الحقوقية رسالته تضمنتها التي السجاد

 .املجتمع في التنموية املفاهيم ترسيخ من كنوع بينهم؛ وتزاحمه وأصحابه الحق، نظرية
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 املقدسة، الحسينية للعتبة التابعة النسوي، الديني التبليغ شعبة أقامت

 دفن حادثة يستذكر الذي الحسيني، املخيم في عشر الحادي السنوي  مهرجانها

 فإن الشعبة، إعالم وبحسب، الطف واقعة بعد كربالء في املسلوبة األجساد

 شمل املهرجان أن وذكر، وخارجها املقدسة الحسينية العتبة من املعزيات من حشد بمشاركة انطلق املهرجان

 دروس أهم إلى خاللها تطرق  الذي املطيري  علي الشيخ الشعبة ملسؤول كلمة تلتها الكريم القرآن من آيات تالوة

 الدكسن، الستار عبد الشيخ الحسيني املنبر ارتقى فيما، الحسين هللا عبد أبي ونهضة الطف ملحمة وعبر

 .وصحبه وعياله الحسين فيها رثا حسينية بقصيدة دكسن الدين شمس الحسيني البرعم سبقه

 الفضل أبي أخيه الحسين ناصر ضريح إلى املعزيات النسوة توجه األحرار، أبي لنداءات التلبية هتافات ووسط

 .الحسين خطى على بالثبات العهد لتجديد العباس

alkafeel.net 

 

 ندوة الجامعية العالقات بشعبة متمثلة املقدسة العباسية العتبة أقامت

 مع بالتعاون  الشخصية قوة في وتأثيرها الحسينية القضية: عنوان تحت نقاشية

 قاعة ها على7238 الحرام محّرم78في واالقتصاد، اإلدارة كلية -كربالء جامعة

 الحكيم حسين محمد السيد فيها حاضر التي الندوة هذه وتأتي املذكورة، الجامعة

 الحسين لإلمام املباركة النهضة أهداف على التركي  بهدف األشرف النجف في العلمية الحوزة أستاذة أحد

 مزج أجل من األكاديمية والجامعات املقدسة العتبات بين التواصل إدامة إلى باإلضافة حققتها، التي النتائج وأبرز 

 .العراقية واملعاهد الجامعات طلبة بمستوى  واالرتقاء األكاديمية مع الدينية الرؤيا

ت
َّ
  اسُتِهل

ُ
ِهدت التي الندوة

َ
  ش

ً
  حضورا

ً
  واسعا

ً
 السيد بعدها لُيلقي الحكيم الذكر من آياٍت  بتالوة فاعلة ومشاركة

ز التي محاضرته الحكيم حسين محمد
ّ
  شخصّية بناء في الحسينّية القضّية إحياء دور  على فيها رك

ً
: اإلنسان، مبّينا

نا
ّ
  نبني أن أجل من أن

ً
  مجتمعا

ً
  نبدأ أن الُبّد  صالحا

ً
 القوّية الصالحة الشخصّية بناء في وصحيحة سليمة بداية

  تكون  أن على القادرة
ً
 ال وهذا الدينّية، املعتقدات هي التي األساسّية ومعتقداتها أفكارها مع سلوكها في منسجمة

  يتّم 
ّ

  املشاعر توجيه خالل من إال
ً
  توجيها

ً
  سليما

ً
 لهم والءً  البيت أهل مع الرو يّ  بالتفاعل وإغنائها وصحيحا

 
ً
  عليهم وحزنا

ً
  له تعّرضوا الذي الكبير العدوان على وغضبا

ً
 .بهم واقتداءً  وتأّسيا

 املباركة. القضّية حول  التي طرحها الطلبة التساؤالت بع  عن الحكيم السيد وفي الختام أجاب

 

 الحكيم الشهيد قاعة ها على7238 الحرام محّرم22 األربعاء يوم صباح انطلقت

 تقيمه الذي الخامس السنوي  الثقافي عاشوراء مهرجان فعاليات بغداد جامعة في

 رئاسة مع بالتعاون  الوطني الكفيل فتية مشروع ضمن املقدسة العباسية العتبة

 الحسين إلماما استشهاد لذكرى  إحياءً  املهرجان هذا ويأتي املذكورة، الجامعة

 .األطهار وصحبه بيته وأهل
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 من جمع إلى باإلضافة الشريفة الشيعّية واملزارات املقدسة العتبات وفود حضور  شهد الذي استهل املهرجان 

  الفاتحة سورة وقراءة الحكيم الذكر من آيات بتالوة الجامعة وطلبة أساتذة
ً
 .العراق شهداء أرواح على ترحما

 :فيها قال والتي الكيشوان الحسين عبد عالء الدكتور  الجامعة رئيُس  ألقاها التي بغداد جامعة كلمة بعدها

 منذ باق وهو األطهار بيته وأهل الحسين اإلمام شهادة الستذكار الخامس العاشورائي املهرجان في اليوم نقف

 املباركة بنهضته األزمان مر على باق فهو وبالتالي واإلنسانية اإلسالم قيم كل يمثل فهو اليوم، حت  استشهاده

نا امتدادٌ  هو نقول  وعندما ،هللا  رسول  جده من استمده الذي وإسالمه
ّ
نا نقصد، ماذا كامل بشكل ن ي فإن

ّ
 ألن

 ما قّمة هو عاشوراء يوم كان وإن فقط، عاشوراء يوم في الحسين اإلمام ومبادئ وأخالق قيم نخت ل  أن نريد ال

 استشهاده، حت  طفولته منذ السماوية الرسالة على الحفاظ ألجل والعطاء التضحية خالل من اإلمام إليه وصل

 ويرتكب اإلسالم تدمير يحاول  من هناك نرى  واليوم التضحية، هذه من والعبر الدروس نأخذ أن علينا لذلك

 ملا الفعلي بالتطبيق السيئة األمور  لهذه التصدي علينا لذلك العالم، أمام صورته لتشويه باسمه الجرائم

 .الحسين اإلمام ثورة من اكتسبناه

 .جاسم محمد بشير املهندس العام األمين نائب ألقاها التي املقدسة العباسية العتبة كلمة بعدها لتأتي 

لِقَيت 
ُ
حاٌت  بعدها أ

ّ
 محاضرةٍ  إلقاء الى باإلضافة أمير، محمد العّباس الفضل أبي خادم قبل من دينّية موش

راٍت  فيها استعرض األعرجي الكريم عبد الدكتور  لألستاذ بحثّية
َ
ذ

َ
 .الحسينّية النهضة في الحّق  مبادئ من ش

 مسؤول الخّباز علي األستاذ األديب تأليف من وهو هناك كنُت  لو آهٍ : بعنوان مسر يّ  عرٍض  تقديُم  بعدها تّم  

  قّدمتها املقّدسة العتبة في اإلعالم شعبة
ُ
لقيت اإلسالمية، الغدير رابطة

ُ
 التي الشعرّية القصائد من العديد بعدها أ

 املهرجان إقامة في للُمساهمين العينّية الهدايا بتقديم املهرجان لُيخَتَتَم  ،البيت ألهل والوالء الحّب  جّسدت

 .العراقّية للعباءة املرتديات الطالبات تكريم تّم  كما الثقافّية، عاشوراء مسابقة في وللفائزين

وحات للّصور  معرٍض  الفتتاح بعدها الحاضرون توّجه 
ّ
  أقامه الفّنية والل

ُ
 للنفائس الكفيل متحف

 الحسين اإلمام خيمة إلى باإلضافة الدائم الكتاب معرض افتتاح وكذلك املقّدسة العتبة في واملخطوطات

 .الحياة إنقاذ مهارات على الزائرين لتدريب

 

 االثنين يوم عصر افُتِتح ينطفئ ال نوٌر  البيت أهل شعاعُ : شعار تحت

 معرض الشريفين الحرمين بين ما مسقوفات ها تحت7238 الحرام محّرم22

افة جمعّية تقيمه الذي األول  الكشفي الكفيل
ّ

 الطفولة شعبة في الكفيل كش

 خمسة فعالّياته ستستمّر  والذي املقّدسة العّباسية العتبة في والثقافّية الفكرّية الشؤون لقسم التابعة والناشئة

 .الزائرين من جمع إلى إضافة املقّدسة العّباسية العتبة وإدارّيي مسؤولي من عدد االفتتاح حفل وحضر أّيام،

 قّواتنا حّققتها التي واالنتصارات العسكرّيين اإلمامين قّبة لهدم السنوية الذكرى  مع بالت امن ُيقام املعرض 

  الشعبي والحشد األمنّية
ً
 تنّوعت وأجنحة بمعرض املناسبات هذه فجمعت العاشورائي، العزاء موسم عن فضال

 :هي محاور  أربعة املعرض شمل حيث الفنّية، أعمالها

 العسكرّيين اإلمامين مرقد وإعمار هدم مراحل عن مصّور  جناح بعدهما وما املرحلتين هاتين بين وما. 

 ق مصّور  جناح
ّ
  وث

ً
 .األبطال الشعبي والحشد األمنّية قّواتنا وَصْوالت انتصارات من جزءا

 افة، فرق  عناصر بع  بها قام شبكّية للوحات جناح
ّ

 األفكار مجموعة من جّسدت فنّية لوحات وهي الكش
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 .املعرض محاور  مع تتالءم التي

 رحت بانورامي عمٍل  من أكثر يضّم  جناح
ُ
  فيه ط

ً
 معسكر بين وجمعت العرض منّصة على ترجمْت  أفكار أيضا

 املعاكس الطرف وفي الشعبي، والحشد األمنّية القّوات أبناء معسكر يناظره الذي الحسين لإلمام الحّق 

 .اإلرهابّية داعش وعصابات اللعين سعد بن لعمر الباطل معسكر

  

 املقّدستين للعتبتين التابع -اإلعالم وحدة- الشريفين الحرمين بين ما قسُم  أقام

  والعّباسية الحسينّية
ً
 تّم  أن بعد الخامسة بنسخته الفوتوغرافية للصور  معرضا

 تحت العراق خارج واحدة ومشاركة العراقية املحافظات عدد من في افتتاُحه

 .متنّوعة عاشورائّية صورّية وبمحاور  الخلود، رمز عاشوراء: شعار

  20 املعرض لوحات عدد بلغ
ً
  لوحة

ً
 املقّدسة، كربالء محافظة وخارج داخل من ملصّورين 20×20 بقياس فنّية

  وشملت
ً
طت التي الفوتوغرافية للصور  استعراضا

ّ
 شعائرها، وممارسة الحسينّية القضّية على الضوء سل

قّدم التي والخدمات املليونّية واملسيرات
ُ
 املحّمدي األحزان ملوسم الفوتوغرافي الفّن  زاوية من وإبرازها للزائرين ت

 .وصفر عاشوراء

imamali.net 

 

 عن األربعين بزائري  الخاص التبليغي املشروع عن املسؤولة العليا الهيئة أعلنت

 موسع مؤتمر خالل من وذلك العقائدي املشروع فعاليات النطالق استعداداتها إكمال

 للعتبة التابع املجتب  الحسن اإلمام مضيف في املباركة العلمية الحوزة عقدته

 .املباركة العلمية الحوزة وطلبة أساتذة من غفير جمع حضره املقدسة العلوية

 وظيفة أن على فيها أكد راض ي آل هادي للشيخ قيمة بكلمة املؤتمر وافتتح

 مقدسة الوظيفة وهذه الناس، إلى وإيصالها السماء من عليهم نزل  وما تعالى هللا رساالت تبليغ هو والرسل األنبياء

 .أداء خير أدوها وقد لهم التبليغية املهمة تحولت وقد األطهار األئمة تبعهم قيام خير بها قاموا وقد

 الناس إلرشاد مهمة رسالة وهي الزمان آخر إلى تنتهي ولن باقية التبليغ مهمة أن إلى راض ي آل الشيخ وشدد

 باألفكار والتأثر الحق الدين جادة عن االنحراف من ملنعهم حصانة وإعطائهم الصحيح الطريق إلى ووعظهم

  الضالة،
ً
 .الحق دينهم ملعرف املستمر التبليغ إلى بحاجة الناس أن إلى مشيرا

 للمشروع العليا الهيئة رئيس تبعه العميدي حسين محمد السيد املرجعية معتمدي ملسؤول الكلمات كانت ثم

 املشروع لرسالة األساسية واملرتكزات القواعد فيها أوضحوا والتي األشكوري أحمد السيد األربعين لزيارة التبليغي

 .فيه املشاركين واملبلغات للمبلغين والتوجيهات التوصيات من جملة تقديم مع التبليغي

 قال: املقدسة العلوية للعتبة اإلعالمي للمركز العميدي حسين محمد السيد املعتمدين ملسؤول تصريح وفي

 في كما وهو األربعين، زيارة بمناسبة التبليغي مشروعها وتبدأ العلمية الحوزة تقيم التوالي على السادسة للسنة

 االستعداد عن اإلعالن أجل من اليوم املؤتمر وانعقاد ونشاطات، فعاليات عدة على يشتمل املاضية األعوام

 .أيام عدة بعد املشروع فعاليات النطالق النهائي
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 وشعيرة والعقائدية الفقهية أسئلتهم على واإلجابة الزائرين مع التواصل األساسية غايته وأضاف: املشروع

 لديه منهم فالكثير العراق وخارج داخل من الزائرين تنوع مع املختلفة املجتمع أفراد بها يلتقي مناسبة األربعين

 لفعاليات األولى املهمة لتكون  العاشورائية واألجواء األيام هذه في والديني الرو ي التوجه وهذا األسئلة من الكثير

 التي الشعيرة بهذه االهتمام الغرض منها عقائدية رسالة تعد والتي املوحدة الصالة هنالك ستكون  كذلك املشروع،

 مدار على ونابضة حية والشعائر بالعبادات االهتمام رسالة تبقى لكي املعركة في وهو الحسين اإلمام يفوتها لم

 .القرون وتعاقب السنين

 يخوضها التي القتال حالة وهو والحالي املاض ي العام في خصوصية هنالك كذلك بقوله: العميدي السيد وتابع

 روح لبث التبليغي املشروع فعاليات ضمن خاص اهتمام داعش فهناك من املجرمة العصابة مع العرا ي الشعب

 اإلعالمية الطرق  أنواع بشت  إسنادهم على الناس وحث لهم والدعاء باملقاتلين واإلشادة والهمة العزيمة

 بالعودة واألمل للنازحين مواساة هنالك كذلك وعوائلهم وتضحياتهم الكرام والجر ى الشهداء وتذكر واللوجستية

 أعداد تضاعف املشروع أن العميدي السيد وأكد، املجرمة الزمرة من املناطق من العديد تحرير مع مناطقهم إلى

 .ومبلغة مبلغ آالف 3 ليتجاوز  املاض ي العام عن فيه املشاركين املبلغين

 الحوزة دأبت الطابوق  أبو مصطفى الشيخ املقدسة العتبة في الدينية الشؤون قسم رئيس أكد جانبه من 

 لكل والدخول  املجتمع طبقات لجميع التبليغية املعلومات إليصال الجدي الس ي في النجف األشرف في العلمية

 املؤمن للشباب سواء العليا املرجعية وتوجيهات ونصائح وصايا إيصال في بالخصوص إليه الدخول  يمكن مكان

 .لها املعلومات إيصال لها يمكن التي الشعبي والحشد األمنية وللقوات

 دأبنا نحن األطهار البيت أهل ملدرسة البارزة والشعائر املشاريع من أصبحت األربعين شعيرة وأضاف وألن

 الحوزة بين بالتعاون  يقام واملشروع للزائرين والنصائح الشرعية املسائل إليصال عام كل في االشتراك على

 بحضور  يقام والذي األول  املؤتمر تبني إلى املقدسة العلوية العتبة بادرت وقد املقدسة، العتبات وبين العلمية

 هادي والشيخ العميدي حسين محمد السيد املعتمدين مسؤول وبحضور  العليا املرجعية معتمدي من كبير عدد

 املشروع افتتاح في للمبلغين والتوصيات واملهمات القضايا من العديد وإبراز األشكوري أحمد والسيد راض ي آل

 .الزيارة مراسم ستحضر التي الجموع املليونية خالل من الناس إلى نوصلها أن نريد التي الغاية إلى نصل حت 

 

 األّول  اإلعالمي األربعين مؤتمر ها أعمال7238 الحرام محّرم78 الخميس انطلقْت 

قيمه الذي
ُ
 اإلنسانية والقيم اإلعالم: شعار تحت املقدسة الحسينية العتبة وترعاه ت

قيم وقد األربعين، زيارة في
ُ
 .يومين ملدة ويستمر األنبياء  خاتم قاعة على أ

  شهد الذي املؤتمُر  اسُتِهلَّ  
ً
  حضورا

ً
  وتغطية

ً
 من آيات بتالوة واسعة إعالمّية

  الفاتحة سورة وقراءة الحكيم الذكر
ً
  جاءت ثّم  العراق، شهداء أرواح على ترّحما

ُ
ي كلمة

ّ
 للعتبة الشرعي املتول

 التعريف في والجوهري  األساس ي ودوره اإلعالم بّين فيها أهمية الكربالئي، املهدي عبد الشيخ املقّدسة الحسينّية

 به يقوم الذي والتضليل الت ييف وكشف الحّق  عن الشبهات ودفع وتوضيحها للناس عنها والكشف بالحقائق

خاذ العام الرأي صناعة في املهم ودوره العدّو،
ّ
أصبحت التي  األربعين على زيارة الحّقة، وعطف الكالم املواقف وات

صال وسائل تطّور  جهة من عاملية
ّ
 تواجٌد  لهم أصبح قد الشريعة لهذه املمارسين باإلضافة إلى كون  والتواصل االت

 ُيحاولون  العالم، واألعداء وشعوب دول  مستوى  على بل فحسب العراق في ليس وعقائدّي  وفكرّي  وثقافيّ  سياس يّ 
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 تلك لكّل  سمّوها، وبيان وصولها منع األقّل  على أو املمارسات هذه صورة تشويه الوقت نفس وفي الحقائق حجب

  أصبح األسباب
ً
ط وطرح األمر بهذا االهتمام اإلعالمّي  الوسط في اإلخوة وعلى علينا لزاما

َ
ط

ُ
 املناسبة اإلعالمّية الخ

راد اإلعالمّية واملوادّ  املهّمة األهداف لتحقيق
ُ
 .ووضوح شفافّية بكّل  للعالم توجيهها امل

  بعدها جاءت 
ٌ
 في وصموده العريق وتاريخه العراق بصبر فيها تغّن  الصفار علي األستاذ للشاعر شعرّية قصيدة

 كما واألولياء، لألنبياء مقّدسة أضرحٍة  من يضّمه وما واألزمان العصور  مدى على واإلرهاب التحّديات مواجهة

 .الحسين لإلمام البيت أهل أتباع يحمله الذي الكبير والعشق بالحّب  تغّن 

  بعدها لتأتي 
ُ
جنة كلمة

ّ
 السيد املقّدسة الحسينّية للعتبة العام األمين نائُب  ألقاها التي للمؤتمر التحضيرّية الل

صت التي الشهداء سّيد زيارات إحدى هي األربعين زيارة إن: فيها وبّين الشامي أفضل
ُ
 األئّمة من بنص خ

  تأتي لكونها الزيارات با ي عن تمّي ت لكّنهااألطهار
ً
  مواساة

ً
  ومشاركة

ً
 عودة لذكرى  بالغة وعاطفّية شعورّية

 األربعين زيارة إليه وصلت ما أعيننا بأمّ  نرى  ونحن كربالء، في وأصحابه بيته وأهل الحسين اإلمام لزيارة السبايا

 الذي الحشد املليوني إّن  سبيلها، في للتضحية واالستعداد عليها والحفاظ بقائها على الناس وإصرار هذه أّيامنا في

ع وهو الزيارة هذه في نراه
ّ
 منها لُيصاغ وانصهرت ذابت التي وهوّيته عنوانه عن تنازل  قد الشهداء سيد إلى متطل

 .األرض وجه على نادر إنساني مظهر أمام نحن إذن ،الحسين زائر وخادم الحسين زائر: هما فقط عنوانان

  جاءت ثّم  
ُ
 والتي الفضائّية الفرات قناة مديُر  العيساوي  عّباس األستاذ ألقاها التي اإلعالمّية املؤّسسات كلمة

د
ّ
  لكونها عليها الضوء وتسليط األربعين زيارة توثيق وأهّمية ضرورة على فيها أك

ً
  حدثا

ً
 له، مثيٌل  يوجد ال تاريخّيا

 
ً
دا

ّ
 .دقيق بشكٍل  للعالم نقلها ضرورة على مؤك

َدمات مليونّي  مسيرٍ  من ُيرافقها وما األربعين زيارة عن قصير فيلٍم  بَعْرض املؤتمُر  لُيخَتَتم 
َ
م كبيرة وخ قدَّ

ُ
 على ت

 .الكرام للزائرين البصر مّد 

aljawadain.org 

 

َن  الذي األسبوعي والثقافي العزائي البرنامج ضمن
َ
 مكتبة مجلس عنه أَعل

: شعار تحت الحرام محرم شهر في الشريف الكاظمي الصحن في العامة الجوادين

 األول  تشرين 73 الخميس عصر أقيمت واإلباء، الخلود نستلهم كربالء طف من

2072  
ُ
 أعضاء بحضور  ،الخالدة النهضة الحسينية في قراءات بعنوان  والثمانون  السادسة الثقافية الندوة

 .واألكاديمية الثقافية الشخصيات من وعدد اإلدارة مجلس

 الكريم عبد السيد القارئ  الحاضرين أسماع بها شّنف العزيز هللا كتاب من مباركة بتالوة الندوة استهلت

 قراءته في وتناول  الذهبي مؤلفات في الشهيد الحسين كتاب املنذري  جواد كاظم الدكتور  استعرض بعدها قاسم،

 .الشريفة النبوية الُسنة في ومناقبه وفضائله الحسين اإلمام مقام

  أو الذات سمو في املعن  سمو كتاب في بقراءةٍ  الكاظمي منير الشيخ فضيلة أعقبه
ً
 الحسين حياة من أشّعة

 والفكرية واألدبية اللغوية وإمكاناته طاقاته الكاتب َجَنَد  كيف الكاظمي الشيخ وبّين العاليلي، هللا عبد للعالمة

 .للحقائق ومحاكمة للتاريخ، محاكاة فيها كان تحليلي استداللي علمي بأسلوب وطرحها الحسينية، للقضية

 الخالدة والثورة اإلنساني األنموذج الحسينية للقضية أدبية بقراءة الحسيني عدنان قص ي الدكتور  تاله ثم

 حيث ،السبط خبر في السمط درر  كتاب متن في ورد ما خالل من واألجيال البشرية كل بأذهان رسمت التي
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 .والحوار الطرح حيث من أثرتها الحضور  السادة قبل من مداخالت الندوة شهدت

 باستماع الندوة واختتمت بقصيدة الكاظمي سعيد محمد األديب للشاعر شعرية مشاركة الندوة تخللت كما

 .بالحسين آمنت الجواهري  مهدي محمد الشاعر لعينية صوتي تسجيل إلى الحضور 

 

 2 الخميس يوم حسينية أدبية أمسية العامة الجوادين مكتبة أقام مجلس

 طف شعار: من تحت والثمانين الخامسة الثقافية ندوته ضمن 2072 األول  تشرين

  الخلود نستلهم ..كربالء
ً
 األمين بحضور  األليمة، عاشوراء أيام مع واإلباء، تزامنا

 األدباء من ونخبة اإلدارة مجلس أعضاء من وعدد الدباغ الرسول  عبد جمال. د.أ املقدسة الكاظمية للعتبة العام

 .الثقافي بالشأن واملهتمين والشعراء

 الكريم عبد السيد القارئ  الحاضرين أسماع بها شنف الحكيم الذكر من معطرة بتالوة األمسية اْسُتهلت

 املطلق والئها عن معبرة الكلمات بروائع رحبة إيمانية أجواء في وحلقت الشعراء حناجر صدحت بعدها قاسم،

  ضيدان قاسم الشاعر ألقى حيث ،الحسين لإلمام
ً
 الشاعر ألقى بعدها ،الحسين ويبقى: بعنوان قصيدة

 أهل شاعر أجاد ثم ،الجنان أمام وقفت كأني عنوانها الضيم ألبي مناجاة قصيدة العبودي هللا عبد كاظم

  الطفوف يوم من وشربُت : الرائعة األبيات هذه منها نذكر بقصيدة املوسوي  محسن السيد البيت
ً
 هانت عزيمة

ف يوم بجراح الورى من املعضالت بقلبي
َّ
 فيه تجمع يوم العنبرا الطفوف يوم من وشممت َدمعتي فاَضْت  الط

 شهدت كما ،الفرات على شهيد بقصيدة العضاض ليث الشاعر أعقبه املنبرا، يَسرقون  أن وتوهموا أمية جيش

 هدو، مجيد حميد للدكتور  ومداخلة املوسوي  محسن السيد للشاعر الرض ي الشريف شعر في قراءة األمسية

 
ً
  زلات ال كارباال وقصيدته واألدبية، العلمية وشخصيته الرض ي سيرة من شذرات على الضوء مسلطا

ً
 ثم ،وباال كاربااا

 األمسية هذه واختتمت ،النجاة طريق الُحسين طريق بقصيدته األنباري  عزيز عامر الشاعر الحضور  أتحف

 .األلفاظ وعذوبة املفردات وبالغة واإلبداعية الشعرية الصور  بروائع الحاضرين قبل من كبير بتفاعل

 .الحرام محرم شهر خالل أسبوعية وفكرية ثقافية ندوات سيشهد العامة الجوادين مكتبة مجلس أن يذكر

alforattv.net 



 واسط، جامعة مع بالتعاون  واسط مكتب -املحراب شهيد مؤسسة أقامت

 اإلدارة قاعة على الخامس، السنوي  الحسين لإلمام الفكري  التراث مؤتمر

 سورة وقراءة الحكيم، الذكر من عطرة بتالوة املؤتمر بدأ، الكوت في املحلية

 الحلو علي محمد السيد كلمة ثم ،الوطني والنشيد العراق، شهداء على الفاتحة

 املجمع وكلمة الشمري، غيث أبو الشيخ املحراب شهيد ملؤسسة العام األمين نائب وكلمة العلمية، الحوزة أستاذ

 أساتذة املؤتمر في شارك وقد، العربية مصر جمهورية من الهاشمي طاهر الشريف تالها البيت ألهل العاملي

 من جامعات عراقية وجامعة آزاد إسالمي. وباحثون 

 تسعة األول  القسم ضم قسمين، إلى الصباحية الجلسة وقسمت ومسائية، صباحية جلستين املؤتمر تضمن

 األمير عبد علي محمد. د. م. أ ،الحسين اإلمام بشخصية الطف واقعة في الشامل الجهاد ركن :منها بحوث،

 .قار ذي جامعة عيس  ، موس   ميثاق. د. م مع باالشتراك اللغات، كلية بغداد، جامعة الكناني،
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 الجمهورية اإلسالمية، آزاد جامعة عطشان، الرضا عبد. د. م. أ ،الحسين اإلمام ثورة فلسفة ومنها:

 .اإليرانية اإلسالمية

، تسعة األولى الجلسة من الثاني القسم وضم
ً
 النص ي بالتماسك وأثره باألدوات الربط :منها بحوث أيضا

  عاشوراء يوم الحسين اإلمام خطبتي
ً
 جامعة للبنات، التربية كلية الشكري، ياسين محمد. د. م. أ ،أنموذجا

 .الكاظم اإلمام جامعة حسين، محمد أسعد. م. م مع باالشتراك الكوفة،

  الحسينية النهضة اإلسالم في االجتماعية ومنها: القيم
ً
 التربية، كلية الشويلي، محسن حيدر. د. م ،أنموذجا

 .قار ذي جامعة

 في الحسينية النهضة دور  :منها بحوث، ثمانية األول  القسم ضم قسمين، إلى املسائية الجلسة قّسمت كما

 .املستنصرية الجامعة التربية، كلية الخفاف، علي عباس إيمان. د. م اإلرهاب، مكافحة

 جهاد وتجربة الطف واقعة في الحسين اإلمام لدى الجهاد مفهوم بين وعقائدية تاريخية ومنها: مقاربات

 الجامعة التربية، كلية الطائي، طاهر حامد نه . د. م داعش، لتنظيم الكفر عناصر ضد الشعبي الحشد

، ثمانية الثاني القسم وضم، دجلة كلية مظهر، ثامر أسامة مع باالشتراك املستنصرية،
ً
 عاملية :منها بحوث أيضا

 .الخواجة سعدية الدكتورة مع باالشتراك النجف، الطوس ي، الشيخ كلية خواجة، زهير. د. م. أ الحسينية، الثورة

 جاسم، لبن . م. م مع باالشتراك كريدي، حسن زمن. د. م وتعبئتها، األمة إصالح في الحسيني املنبر دور  ومنها:

 .قار ذي جامعة القانون، كلية

 على الهدايا ووزعت الختامي، والبيان التوصيات واسط جامعة من خوير علي الدكتور  ألقى املؤتمر ختام وفي

 .والباحثين والعلمية التحضيرية اللجان

iunajaf.edu.iq 



 كبيرة احتفالية الجديد املوقع األشرف النجف في اإلسالمية الجامعة في أقيمت

 لإلبداع طالب أبي بن علي بن الحسين اإلمام مسابقة جوائز توزيع بمناسبة

 بالنبي بدأتها ،سنوات منذ الجامعة تقيمها سنوية مناسبة وهي الدولية، الفكري 

 مستمرة وهي الحسن اإلمام ، وبعدهاملؤمنين أمير اإلمام ثم ،الزهراء فاطمة سيدتنا ،ثممحمد األكرم

 استهل العالم، دول  من واملشاركين والباحثين املختصين األساتذة من كبيرة نخبة بحضور  ،الهدى أئمة لتشمل

 لعميد كلمة تلتها القبانجي، الدين صدر السيد الجامعة ملؤسس كلمة ثم الكريم القرآن من بتالوة االحتفال

  الخمسة األولى باملراكز الفائزون بعدها ألقى السالمي عمار الدكتور  الجامعة
ً
 هذا الفائزة، بحوثهم عن ملخصا

 واملشاركين. الفائزين على الجوائز بتوزيع االحتفال واختتم

masjed-alkufa.net 

 

 محاضرات سلسلة به امللحقة واملزارات املعظم الكوفة مسجد أمانة أقامت

 القاسم جامعة رئاسة بالتعاون مع  الحسين من تعلمنا بعنوان: ماذا ثقافية

 بابل بجامعة األساسية التربية كلية في املحاضرة وقدم، والكوفة وبابل الخضراء

 الجبار عبد السيد العلمية الحوزة في األستاذالحسين اإلمام منهج في القرآنية االنطباعات عنوان: حملت والتي
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  العوادي،
ً
 .والطلبة األكاديميين من مجموعة بحضور  الحسينية، النهضة في وتجسيده القرآني الفكر عن متحدثا

 التي الجهود على الكوفة مسجد ألمانة شكرها عن بابل جامعة رئاسة أعربت التوعوية املحاضرة ختام وفي

 إلى إضافة األكاديمية، املؤسسات املستمر مع وتواصلها الجامعة في والفكرية العلمية الجوانب ترصين في تبذلها

 . الجامعة داخل تقام التي والفعاليات النشاطات ملختلف دعمها

 مبادئ نشر الحسين من تعلمنا ماذا مشروع خالل من تس ى الكوفة مسجد أمانة أن بالذكر جدير

  األصيلة اإلسالمية الثقافة وتعميق الحسينية النهضة
ً
 رصينة قاعدة بناء ،البيت أهل وتعاليم لتوصيات تنفيذا

 .وواع مثقف مجتمع خلق أجل من

  

 في زينب السيدة منهج عن فكرية محاضرة الفاضلي كواكب الدكتورة ألقت 

 التدريسين من عدد املقدسة بمشاركة العلوية العتبة في بالسالم العنف مواجهة

 الثورة في زينب السيدة مشاركة أهمية الفاضلي وبينت واملختصين، والباحثين

 السالم ثقافة إشاعة في ودورها الحسين اإلمام فيها ساندت التي السلمية مواقفها تحليل وعلى،الحسينية

 إلى الهزيمة وتحويل االنكسار بعد والثبات الصمود جانب إلى الفاضلي وتطرقت الجمال، بثقافة العنف وتحدي

 
ً
 ودحر النصر تحقق التي السلمية وبالطريقة اإلنسان لدى الداخلية القوة مواطن إبراز عن انتصارات، فضال

 العدو.

mk.iq 



ة تراث مركز وفد شارك
ّ
 واإلنسانّية اإلسالمّية املعارف شؤون لقسم التابع الحل

مة مركز أقامها التي بالندوة املقّدسة العّباسّية العتبة في
ّ

ي العال
ّ
 تراث إلحياء الحل

ة حوزة
ّ
 فيها ألقى الحسين اإلمام نهضة عنوان: مكتسبات تحت العلمّية الحل

  الحكيم جعفر السّيد
ً
 .العصور  عبر الحسينّية الثورة منجزات فيها بّين محاضرة

يّ  املجتمع نخبة الندوة حضر وقد
ّ
 .متمّي ة بصورة الجامعات وأساتذة العلمّية الحوزة في العلم طلبة ِمن الحل

ّدمت للسيد املحاضر الختام وفي
ُ
قيمت التي بابل في الشي يّ  الوقف مديرية من الهدايا من مجموعة ق

ُ
 الندوة أ

 قاعتها. على

maarefhekmiya.org 

: عنوان تحت ندوة ،املجتب  اإلمام مجمع في والفلسفية الدينية للدراسات الحكمية املعارف معهد أقام

 قّدم الخالق، عبد دانيل والشيخ زيتون، علي الدكتور  مونس، يوسف األب البروفسور  فيها حاضر الفداء فلسفة

 .زين علي اإلعالمي للندوة

 التفكير بقي إذا: فقال مونس يوسف األب البروفسور  تحدث ذلك بعد الحكيم، الذكر من ب ي الندوة افتتحت

 جوهر الجوهر، عالم من أو عقلية، ذهنية نظرية فكرية املقاربة تكون  فقط الذهني الفلسفي اإلطار في الفداء في
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 فهو الوجودي الواق ي الالهوتي مداره في الفداء قاربنا إن أما الفعل، عالم في الواقع في لها تجسيد أي دون  الفداء

 الشخص قبل من مقابل أي انتظار دون  اآلخرين وفداء خالص ألجل مجاني بحب للذات بذل عملية في وجودي فعل

ص
َّ
 .اآلخرين وخالص فداء ألجل مجاني بحب ذاته ببذل املسيح السيد فعل كما املفتدى أو املخل

 هي اآلخر قبل من ش يء أي انتظار دون  واملحبة التضحية هذه أو املجاني البذل هذا مونس، األب وأضاف

 ورفضه عليه اإلنسان ثار أن بعد هللا حب إلى إلعادتها والبشرية اإلنسان فدائه عند يسوع السيد فعل جوهر

  مثله يكون  أن وشاء
ً
 فعل وهكذا سعادته، فردوس من وطرد املطلق األزلي خالقه تجاه محدوديته في فأخطأ إلها

  ومات مجتمعه افتدى حين الحسين
ً
 بل مقايضة ليس فالعملية كربالء، رمال على أمته في الحق ألجل شهيدا

 .مصلحة أو منفعة أو انتقاص أي يشوبه ال املجانية وكامل مطلق وفداء عطاء كرم

 تخلو ولم البداية من البشرية الزم قد الفداء أن فاعتبر الخالق، عبد دانيل للشيخ الحديث كان ذلك بعد

 قد وتنوعها باختالفها الحضارات أن وأضاف،، والتضحية الفداء فكرة من بُعد أو قُدم مهما دين أو حضارة

 حُسن ما ومنها إنساني، غير منحدر إلى اإلسالمية نظرنا وجهة بحسب هبط ما منها القناعة، هذه أشكال تنوعت

 .متجلية إنسانية من حوى  ملا الوجود سر ودخل الحكمة مستوى  إلى لير ى

 لها، املحمود الضد إنه األنا، يواجه أن يمكنه الذي األسم  املعن  هو الفداء أن الخالق عبد الشيخ واعتبر

 ال الحجم وبهذا اإلبليسية القوة هذه واستفحلت، العباد قلوب في فنخرت البداية من إبليس بذرها التي األنا هذه

 .الروح بن ع كانت ولو حت  لها حدود ال تضحية التضحية، درجات بأعلى إال إخمادها يمكن

  أخذ الفداء إن: وقال
ً
 فداء إلى والوطن، لألرض فداء إلى اآللهة ألجل فداء من الزمن، عبر متنوعة أشكاال

 .ونفيس غال هو بما التضحية هو ذلك كل في واملشترك.. وغيرها والطائفة والقبيلة للزعيم

 باملقصد يتعلق رفيع ضضيل والفداء الشهادة بين الفارق  إن: بالقول  مداخلته الخالق عبد دانيل الشيخ وختم

 في ولها األبدية، لدخول  ضمانة كلمتها سبيل في الشهادة من جعلت ما مرحلة في والكنيسة ألجله، الفداء يتم الذي

 زكا قد اإلسالم وكذلك أجمع، العالم املسيح السيد افتدى حيث نظرها وجهة من األكبر الفادي هو قدوة ذلك

 ما املجتمعات من وكثير األمم قامت ملا الشهادة ولوال ربهم، عند أحياء واعتبرهم شهدائه بفضل وانتشر

 الحق. إلحقاق بأرواحهم وزكوا دماءهم سكبوا شهداء لوال استقامت

 بمصيره متيقن وهو الشهادة على فارسها أقدم عندما العالم، أذهلت شهادة سجل قد التاريخ أن إلى وأشار

  يراني أن هللا شاء: قال حيث
ً

 األمة أصاب الذي التراخي لتصويب نفسه افتدى وقد ،سبايا يراهن وأن قتيال

 به، مقتنع هو بما إال يقوم أن أبى فقد عليه ُعرضت التي املغريات كل وبرغم الدنيا، إلى ميلها بسبب اإلسالمية

ا، وال مفسًدا وال بطًرا وال أشًرا أخرج لم إني: هولها تخفيف التاريخ يستطع ولم كلماته فدّوت
ً
 خرجت وإنما ظاملااا

 .جّدي أمة في اإلصالح لطلب

 بحياته اإلنسان يفديها التي الكبرى  القضايا أن اعتبر حيث زيتون  علي الدكتور  مع املداخالت هذه ختام وكان

 ذلك على متعال الكبرى  القضايا من باملوقف عالقته في والفداء. الفداء مقامات أعلى في هذا عمله تصّنف

  فداء ليس ذاته، بحد املوقف، ألن املوقف؛
ً
 كثيرون. يقدم ال وقد الفداء على يقدم قد املوقف فصاحب. متحققا

، فلسطينيين، الفلسطينية، القضية أصحاب من
ً
 القضية، هذه بعدالة مقتنعون  وإنسانيين ومسلمين وعربا

  ليسوا ولكنهم
ً
 .أجلها من للشهادة مستعدين جميعا

 .التوهج إنسان بأنه وصفه ونستطيع قناعاته، عين سلوكه إنسان ذلك، على بناء الفادي أن وأضاف،
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 التاريخية، املرحلة هذه في التحرر  قاعدة ألنها الشهادة، على الفداء قصرنا ولئن أنه إلى زيتون  الدكتور  وأشار

ب فإذا. وظيفتها يلغي وال األخرى  الفداء مستويات من يقلل ال ذلك فإن
ّ
  بأموالنا نضحي أن املوقف تطل

ً
 حفظا

 االستشهاد إلى املبادرة األمر تطلب وإذا. بالذات التجربة هذه في التضحية منته  التضحية هذه تكون  للقضية،

 خرج حين فالحسين الفداء، أنواع كانت أر ى بل ال ومنتهاه، الفداء عين الشهادة كانت بالروح القضية وافتداء

  يزيد عاث أن بعد الكبرى  امللحة القضية هو اإلصالح وكان جده أمة في لإلصالح
ً
، فسادا

ً
 الدنيا جعل حين وإفسادا

  يكون  أن للدين أراد حياته، حساب على إليها وانحاز القضية اختار قد يكون  فإنه الدين، على متعالية
ً
 على متعاليا

 البشرية افتداء تعنيه، ما ضمن من تعني ذروة إلى نصل املسيحية، الرؤية ووفق ،املسيح السيد ومع الدينا،

 .الدين يوم وحت  جمعاء

  هذه، الفاصلة التاريخية معركتنا في االنتصار أجل ومن إننا: بالقول  مداخلته زيتون  علي الدكتور  وختم
ً
 فضال

 وصورة املعروفة، رموزه عبر اإلسالمي التاريخ في الفداء صورة تبرز إعالمية ثقافيةجهود  إلى نحتاج الفداء، عن

  املعروفة رموزه وعبر الحديث، تاريخنا في الفداء
ً
 صراع معركة إنها فقط، عسكرية معركة ليست معركتنا. أيضا

 والباطل الحق بين الصراع أن على تدل إنما االنتحار/الفداء ثنائية داخل اآلن القائمة املواجهة ولعل األفكار،

 .ننتصر كيف نعرف أن وعلينا أسلحته آخر العدو شحذ لقد أوجه، بلغ قد

warithanbia.com 

 

-

ي بحضور  املؤتمر وقائع شرعت
ّ
 الشيخ املقّدسة الحسينية للعتبة الشرعي املتول

 ممثلو املؤتمَر  حضر كما املوسوي، جعفر السيد العام وأمينها الكربالئي، املهدي عبد

 املعظم، الكوفة مسجد وأمانة العباسية، والكاظمية، العلوية املقّدسة، العتبات

لو الشهيد، زيد وأمانة
ّ
  العلمية الحوزة وأساتذة العظام، املراجع مكاتب وممث

ً
 .أيضا

  املؤتمر شهد كما
ً
  حضورا

ً
ستاذ الكوفة جامعة رئيس السيد حضر إذ والحكومية؛ األكاديمية للجهات واسعا

ُ
 األ

يات وعمداء ياسين، عبد عقيل الدكتور 
ّ
 النجف محافظة مجلس وأعضاء العراقية، الجامعات مختلف من الكل

 .الحسيني بالشأن واملهتّمين املختّصين األساتذة من ونخبة األشرف،

  الحضور  ضّم  وقد
ً
 .واإلسالمية العربية الدول  من واملؤتمرين الباحثين املشاركين من جمعا

قيم املؤتمر
ُ
  العالم، أنحاء في العلمية واملؤّسسات الجامعات مختلف من باحثين بمشاركة أ

ً
 عن فضال

 العراقية. العلمية واملؤّسسات الجامعات

 توّزعت فيما الوّضاءة، اإلصالحية والنهضة الحسيني املجال في املبحوثة غير الجوانب تغطية إلى املؤتمر يهدف 

قيم الذي -املؤتمر محاور 
ُ
 اإلنسانية الجوانب مختلف على - م20/70/2072- 70 من الزمنية للمّدة أ

  وخمسين سبعة في والتاريخية والسياسية واإلصالحية
ً
، بحثا

ً
 وتسعين سبعة بين من واختيارها ترشيحها تّم  علميا

 
ً
  بحثا

ً
 .املؤتمر ألمانة مقّدما

 تقديرية شهادات بتقديم الكوفة وجامعة املقّدسة الحسينية العتبة قامت املتمّي  املؤتمر هذا ختام وفي

 .تكريمية ودروع قّيمة جوائز إلى باإلضافة واملشاركين، للباحثين

 .تقديرية وشهادات بدروع والتحضيرية والعلمية االستشارية اللجان تكريم تّم  كما
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  تكريمهم تّم  الذين بين ومن
ً
 .املؤتمر إنجاح في ساهمت التي والجهات واملؤتمرون، الوفود أيضا

 

قيمها التي العلمّية الندوات سلسلة ضمن
ُ
 للدراسات األنبياء وارث مؤّسسة ت

قيمت الحسينّية، النهضة في التخصصّية
ُ
 والعشرون، السابعة العلمّية الندوة أ

 الفكرية الشعبة مع باالشتراك الحسيني، املنبر تطوير في النخب دور : عنوان تحت

 م25/0/2072 املصادف الثالثاء يوم وذلك املقّدسة، العلوية العتبة في النسوي  للقسم التابعة النسوية واملكتبة

، والنصف التاسعة الساعة
ً
 .املقّدسة العلوية العتبة في الحسن اإلمام مضيف في صباحا

 الندوة مديرة تقّدمت املوسوي، ثم هاني السيد بصوت الحكيم، الذكر من عطرة بتالوةٍ  الندوة افُتتحت وقد

 تخصصّية، أكاديمية لنخب محاضرتان الندوة وتضّمنت، الندوة على للقائمين بالشكر الياسري  مريم الدكتورة

 الدكتورة بها تفّضلت عليه، والقائمين الحسيني املنبر حول  عاّمة نظرة: بعنوان للندوة األّولى املحاضرة كانت إذ

 زهراء للدكتورة الحسيني، املنبر تطوير في النخب دور : عنوان الثانية املحاضرة حملت كما، السالمي فاطمة

 من ونخبة املقّدسة، العتبة في النسوي  القسم ومسؤوالت منتسبات من نخبة الندوة وحضر كما، البرقعاوي 

 .التخّصصية املؤّسسات مختلف من وأكاديميات العلمية، الحوزة وأساتذة طلبة

جنة للدكتورتين، األنبياء وارث مؤّسسة ِقَبل من تقديرية شهادات تقديم تّم  الختام وفي
ّ
 التي التحضيرية ولل

 .العلمية الندوة هذه إنجاح في ساهمت

hawzahnews.com 

 
ً
 بحر ومؤسسة املقدسة العباسية العتبة بدأتها التي املؤتمرات لسلسلة استكماال

 التحضيرية اللجنة التجديد، عقدت رائدة العلمية شعار: الحوزة تحت الخيرية العلوم

 م 2071 آذار 71 – 72 الثاني املؤتمر لعقد والسبل االستعدادات ملناقشة اجتماعاتها

 ،البيت أهل ثقافة نشر في مهم دور  من للمنبر ملا الحسيني، املنبر في التجديد حول  الدولي املؤتمر عنوان: تحت

 الحديثة االجتماعي التواصل وسائل في الحاصل التطور  أو الفكرية كانت سواء تواجهه التي للتحديات إضافة

 قيود. بدون  للمعلومة الوصول  وسرعة

 كل ونبذ والتسامح واالعتدال الفضيلة معاني كل يستلهم حسيني لخطاب املاسة الحاجة أبرز  الذي األمر

 .األمم بقية مع السلمي والعمل على التعايش والتفرقة، واالقتتال الخالف إلى تؤدي التي االنحراف مظاهر

 أن الخيرية العلوم بحر ملؤسسة العام واألمين العلمية الحوزة في األستاذ العلوم بحر علي محمد السيد وصرح

 معمقة دراسة علينا يحتم املاض ي القرن  خطباء من مجموعة قاده الذي والتجديد الحسيني املنبر موضوع تناول 

 تطور  محاكاة أجل من الدائم التجديد ومحاوالت الطويلة مسيرته في الحسيني املنبر تتناول  التي التفاصيل لكافة

 الحسيني املنبر عليها قام التي اإلسالمية باألسس املساس دون  من الحديثة التبليغ وأساليب املجتمعات وتغير

 وإشاعة الشريعة على الحفاظ في ودوره املجتمع مع مباشر اتصال ذات إعالمية وسيلة من يمثله ملا إضافة

 .اإلسالمي الشارع في تعصف التي الخالفات ونبذ الوحدة وروح اإلسالمية األخالق



137 

 العباسية العتبة في الفكري  القسم مسؤول العلمية الحوزة في األستاذ املوسوي  ليث السيد أشار فيما

 مع بالتعاون  املقدسة العباسية العتبة أطلقته الذي التجديد رائدة العلمية الحوزة مشروع أن إلى املقدسة

 بدراسة ويقوم فروعه بكل التجديد في العلمية الحوزة دور  بيان عاتقه على أخذ الخيرية العلوم بحر مؤسسة

  املوجودة التجديدية الخطوات
ً
 هذا على القائمة اللجنة أن كما. واملقترحات البحوث خالل من وإغنائها بدقة فعال

 املنبر وموضوع العلمية، والحوزة املجتمع مسيرة في مباشر ارتباط لها التي املواضيع باختيار تقوم املشروع

  يمثل الحسيني
ً
 حديثة وسبل بأفكار املنبر مسيرة تغني التي املحاور  بع  اختيار تم وقد الهدف، لهذا تجسيدا

 والباحثين للكتاب يمكن التي املحاور  بع  عن للمؤتمر التحضيرية اللجنة وأعلنت، مهمته أداء على تساعد

 :هي املحاور  وهذه ضمنها، بحوثهم كتابة

 الحسيني الخطاب: األول  املحور 

الحسيني،  املنبر تواجه التي املعاصرة للخطيب، التحديات العلمية الحسيني، املقومات للمنبر التاريخي التطور 

 الوعي صياغة في وأهميته الحسيني الحسينية، املنبر الخطابة فن الخطابية، ممي ات للمادة العلمية املحددات

 اإلسالم، املنبر ديمومة في الحسيني املنبر الخطابي، دور  املضمون  تحديد في املتلقي والديني، أثر االجتماعي

 والتجديد. األصالة بين الحسيني

 الحسيني الرثاء: الثاني املحور 

 طبيعة اختالف مع الرثاء مضامين اختالف العاطفي، الجانب ترسيخ في الرثاء دور  الحسيني، الرثاء أطوار

 تكامل. أم تناق  والَعْبَرة الِعْبَرة الشعبي، بالشعر الرثاء تطور  الحسيني، الرثاء املجتمعات، أدب

 الحسينيون  والشعراء الخطباء: الثالث املحور 

 الهندي، رضا السيد الوائلي، أحمد الشيخ شبر، جواد السيد الحلي، صالح السيد اليعقوبي، علي محمد الشيخ

 الفرطوس ي. املنعم عبد الشيخ

shiawaves.com 

 

 اإلمام حياة سيرة يوثق مجسمات معرض املقدسة الحسينية العتبة أقامت

 وحت  الحسينية القافلة بها مرت التي واألحداث الوالدة منذ الحسين

 الحكيم أكرم ميسر الشريفين، وقال الحرمين بين ما منطقة في استشهاده،

 حديث: في املقدسة الحسينية العتبة في الثقافية والنشاطات املعرض مسؤول

 وحت  الوالدة منذ الحسين اإلمام حياة سيرة يوثق مجسمات معرض أقيم مهديون  مؤسسة مع بالتعاون 

 .واألوردو والفارسية واإلنجلي ية العربية لغات بأربع مكتوبة توضيحية مقاطع بأربعة ُجِسدْت  استشهاده، إذ

 .العباس الفضل أبي وأخيه الحسين اإلمام ملرقدي مجسمات عرض املعرض وتضمن

 

 التحديات الحسينية القضية: عنوان تحت الدوري املرج ي امللتقى ُعقد

 يوم املقدسة كربالء مدينة في عشر األربعة املعصومين مؤسسة في والفرص،

 ه 7238 الحرام محرم شهر من 22 املصادف الجمعة

 ومسؤولي والخطباء والوكالء والفضالء العلماء من عدد بحضور  امللتقى وانعقد
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 األسدي، زهير الشيخ الحسيني الخطيب بصوت مباركة قرآنية بتالوة استهل وقد الدينية، واملراكز املؤسسات

َك  َسِبيِل  ِإِلى اْدعُ  تعالى قوله من مستمدها االفتتاح كلمة األسدي ناصر الشيخ ألقى ثم ومن َمِة  َرّبِ
ْ
ِحك

ْ
 ِبال

ِة 
َ
ْوِعظ

َ ْ
َحَسَنِة  َوامل

ْ
  ،725النحل: ال

ً
 األهداف تحقيق سبيل في الجهود ومضاعفة العمل أهمية على خاللها من مؤكدا

 .كافة والصعوبات العقبات تذليل سبيل في الجهود واتحاد أكثر وكوادرها املؤسسات مستويات ورفع العليا،

  باملجتمع تؤثر عمالقة فكرية نهضة إيجاد ضرورة على أكد كذلك
ً
 ملا وتوجهه مشاكله حّل  في وتساهم إيجابا

 العاملين جميع قبل من جبارة وجهود كبير إعداد إلى يحتاج بل بالهين ليس أمر وهو والرفاه، السعادة تحقيق فيه

 منها العناوين من عدد إلى عبرها تطرقوا باملناسبة كلمات الفضالء من عدد وألقى كما، املرجعية املؤسسات في

 في الشيرازي  السيد كلمات من يأخذ وأن املبارك، الحسيني األربعين لزيارة عمل جدولة ووضع االستعداد أهمية

  الصدد هذا
ً
 .العمل في شعارا

 

 ندوة أول  اإلنسانية  الحسين هو من جمعية في نشطاء مجموعة أقامت

  األسترالية، أداليد مدينة في سنوية
ً
 الحرام، محرم شهر حلول  بداية مع تزامنا

 إحالل في الحسيني والفكر الوعي نشر إلى الندوة هذه وراء من املنظمة وتس ى

  والعاملين النشطاء لجميع شكرهم الندوة في الحاضرون وقدم، الشيعة بين والوحدة والسالم األمن
ً
 في طوعيا

 أنحاء شت  في اإلرهابية املجموعات عملت أن بعد الحقيقي، باإلسالم التعريف سبيل في يقدموه ملا املنظمة، هذه

 .واملسلمين اإلسالم صورة تشويه إلى العالم

 

 اإلمام استشهاد بمناسبة أملانيا في هامبورغ مدينة في عاشورائي فني معرض أقيم

 لواقعة الشهيرة لوحاته األمين روح حسن اإليراني الفنان وعرض ،الحسين

 .املسلمين وغير املسلمين من النطاق واسع بقبول  املعرض استقبل وقد الطف،

 طفولته منذ أنه وأضاف فيه، ويبدع إليه سيصل أمامه معين هدف يضع فنان أي إن األمين: روح حسن وقال

 .البيت أهل بها مر التي والوقائع األحداث تخص التي اللوحات برسم اهتم

 

 اإلمام استشهاد ذکر   حلول  بمناسبة التاسعة الحسين اإلمام ندوة أقيمت

 عنوان: تحت روال بندي الباكستانية، بمدینة الفني املجلس مقّر  في الحسين

 .الحالي العصر في الحسين اإلمام تعالیم

 واملذاهب األديان وأتباع والهنود، املسیحیين من الحسين اإلمام عشاق من حشد املؤتمر هذا في وشارك

  األخرى 
ً
 .والسنة الشيعة من املسلمين عن فضال

 الحسين اإلمام وتضحية ثورة فلسفة عن الندوة بهذه املشاركون  الدینیون  والزعماء العلماء وتحدث

 .املقدسة كربالء أرض في وأصحابه

 وهذه الظروف، أصعب في الباطل قبول  رف  الحسين اإلمام أن على الندوة هذه في املحاضرون وشدد

 .الحالي العصر في بها ننتبه أن علینا التي الهامة القضايا من القضية
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 كربالء واقعة أهمية علی باكستان، في الدولیة الكساء أصحاب جمعية رئيس سلطان هللا عظمة وشدد

  الواقعة، هذه من نأخذ أن بإمكاننا التي والعبر والدروس
ً
 أن املشاركون  وأكد، اإلرهاب مواجهة ضرورة على مؤكدا

 .اإلرهاب ملواجهة واملذاهب األدیان بمختلف املواطنين التحاد منطلق خير الحسينية الشعائر إقامة

  واملذاهب، األدیان أتباع أن إلى اإلشارة وتجدر
ً
 يهیئون  باكستان في والسنة الشيعة من املسلمين عن فضال

 .بعاشوراء الخاصة الحسینیة الشعائر وجميع واللطم العزاء مجالس إلقامة أنفسهم

 news.aqr.ir  

 مشهد خمین  امام مجتمع کتابخانه در انسانیت تابلو   عاشورا، نمایشگاه برپا   -7

 مع حلول مناسبة شهادة أبي عبد هللا الحسين
ً
يقام معرض كتب  تزامنا

في مكتبة مجمع اإلمام الخميني للثقافة  عاشوراء مظهر اإلنسانيةتحت عنوان: 

 .22/1/7305والفن، وذلك يوم الخميس بتاريخ 

قالت مسؤولة قسم النساء في مكتبة مجمع اإلمام الخميني للثقافة والفن بهذا الشأن: الغرض من هذا 

ع عاشوراء، املعرض تعريف الشباب بثورة عاشوراء في املحاور التالية: فلسفة عاشوراء، علل عاشوراء، دواف

 وسيتم عرض مختارات من الكتب التي لها ارتباط بهذه الواقعة التاريخية.

وذكرت مليحة موحد: أن الكتب اشتملت على املواضيع التالية: التعريف بواقعة عاشوراء، ثقافة عاشوراء 

شباب  ،زينب، السيدة ، اإلمام السجاد، أبو الفضل العباسوكربالء، كرامات ومعجزات اإلمام الحسين

، الحر الريا ي، املختار، حبيب ، أطفال مسلم، أصحاب اإلمام الحسينبني هاشم، علي األكبر وعلي األصغر

وأشارت مليحة إلى أنه قد تم تعيين قسم خاص لكتب األطفال فيما يرتبط بشهر محرم ويوم  بن مظاهر و...

 الب بشكل ممي  مدعومة من قبل أقسام مختلفة.عاشوراء قائلة: أن هذه املكتبة تقدم الخدمات والكتب للط

 حت  الساعة 1:75يستقبل الطالب وأهل العلم من الساعة  عاشوراء مظهر اإلنسانيةونوهت أن معرض 

 .23من الشهر نفسه. عنوان املعرض: قاعة النساء شارع خواجه ربيع  22حت  71/1/7305من تاريخ  70:30

 شد دایر حیدریه تربت رضا امام کتابخانه در شام تا کربال از پوستر نمایشگاه -2



 في الشام، إلى كربالء من: عنوان تحت للملصقات معرض يقام محرم لشهر الثانية العشرة حلول  بمناسبة 

 .28/1/7305 بتاريخ األربعاء يوم وذلك حيدرية تربة مدينة في الرضا اإلمام مكتبة

 مصور  تقرير عرض هو الهدف أن وذكر املعرض هذا من الهدف حول  الرضا اإلمام مكتبة مسؤول وتحدث

 .املدينة إلى رجوعهم حت  األسرى  قافلة حركة من عاشوراء واقعة بعد حصلت التي لألحداث كامل

 إلى الحسين اإلمام شهادة بعد ما الزمنية الفترة في حصلت التي والوقائع األحداث إن: صاد ي جواد وتابع

  تشكل باعتبارها املدينة إلى البيت أهل رجوع
ً
  قسما

ً
 على األحداث هذه عرض تم وقد عاشوراء، تاريخ من مهما

 .صور  شكل

 املكتبة هذه وأن ،الرضا اإلمام مكتبة في محرم شهر بمناسبة أقيم الذي الثالث املعرض هو املعرض وهذا

 بالزوايا الشباب لتعريف وتس ى والصور  اإللكترونية والبرامج املطبوعة للكتب متنوعة معارض أقامت قد

 .عاشوراء لواقعة املختلفة
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 7303 سنة من واإلمكانات الخدمات تقدم وهي للمطالعة متنوعة بأقسام تتمتع املكتبة هذه أن: فر صادق وذكر

 .املقدسة الرضوية للعتبة الوثائق ومركز واملتاحف املكتبات بمنظمة مرتبطة مكتبة 30 مجموعة من مكتبة بعنوانها

 إلى 25/1/05 تاريخ من والزائرين الضيوف يستقبل الشام إلى كربالء من معرض أن: بالذكر جدير

 .حيدريه تربة مدينة في الرضا اإلمام مكتبة في 2/0/7305

eshragh.ir 

 شد برپا هيات عکس عاشوراي  سو واره چهارمين نمايشگاه

 املنتخبة اآلثار معرض اإلسالمي ملكتب اإلعالم الثقافي املركز من باهتمام يقام 

 اآلثار معرض إقامة وتم، اإلشراق معرض في املواكب لصور  الرابعة للمرحلة

 والزائرين الوفود جميع املعرض ويستقبل إشراق، معرض في املواكب لصور  الرابع للعزاء العاشورائي املنتخبة

 الساعة حت  0 الساعة من 73/0/7305 إلى 7/0/05 من املعرض إقامة تاريخ، والثمينة القيمة اآلثار هذه لرؤية

  27 الساعة حت  71 الساعة ومن 73
ً
 .عصرا

emamat.ir 

 شناخت  جنایت کربال، مهمترین عامل روانومعذور  مامورم

  عاشوراء من منظار العلم النفس ي االجتماعي :ندوة علمية تحت عنوان دين بجوهانأقيمت في مؤسسة 

مؤسسة أنه حينما نريد أن ندرس واقعة عاشوراء من لذربيجاني عضو الهيئة العلمية لأمسعود  الشیخذكر 

 :ناحية العلم النفس ي االجتماعي فيمكن أن نبحثها من جهتين

 .ن دراسة أحوال اإلمام مسألة دينيةإحيث  ،: من ناحية نسبة عاشوراء إلى اإلمام الحسيناألولى الجهة

 التي هي ظاهرة دينية ومن هنا يدخل هذا البحث في علم النفس الديني. : العزاء على اإلمام الحسينالجهة الثانية

واملراد منه تلك الواقعة التي حصلت  ،عاشوراء: وذكر أن املحور األول  ،شار إلى املحاور األساسية في الندوةأو 

علم النفس : واملحور الثاني، وأصحابه والتي أدت إلى شهادة اإلمام الحسين ،هجري في كربالء 27ة نفي س

 وهو عبارة عن علم يبحث عن حقيقة وأسباب سلوك وأفكار الفرد في الحاالت االجتماعية. ،االجتماعي

 ثم أشار إلى املسائل النفسية واالجتماعية لعاشوراء وذكر من جملتها:

 الجاذبية في االنتماء إلى الشخصيات والتي من مصاديقها انتماء زهير بن القين إلى الحسين ية التي والتضح

 .)رضوان هللا عليهم( يرسمها حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة

  خرين من دون أن يكون بدافع االنتفاع منهالدفاع عن اآل. 

  لناسمن اختلفة مصناف أسدها تجالتعصب االجتماعي التي. 

 السلوك العدائي. 

 الطاعة للسلطة. 

 أو  ،االجتماعيةحداث طاعة السلطة هي العامل األساس ي في ظهور األ إوذكر أن 
ً
في  ن هذا العامل بات واضحا

قدموا على قتل األبرياء، وعادة ما يوجهون أطاعة السلطة إن جماعة من الناس ألجل إحيث  ،واقعة عاشوراء

وذكر طرق مواجهة هذه األسباب  ،لطاعة العمياء للسلطةلوذكر سبعة أسباب  ،مرائهمأذلك بنسبة الفعل إلى 

 .والقضاء عليها
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 balagh.ir 

 بالغ مجاز   سو واره انتشاردوم  مرحله آغاز

تقدم إدارة التبليغ االفتراض ي شكرها وتقديرها إلى الفرق التبليغية من الطالب 

جميع الطالب عن بدء الذين شاركوا في القسم األول من العزاء االفتراض ي ونعلم 

املرحلة الثانية من العزاء االفتراض ي بالغ الذي هو عبارة عن نشر آثار املرحلة األولى وذلك من أول شهر محرم 

 .30/8/7305حت  زيارة األربعين املوافق 72/1/7305املوافق 

 لتمديد فترة إرسال اآلثار حت  آخر محرم يرجى من الطالب املحترم
ً
ين واملجاميع التبليغية جدير بالذكر: نظرا

قراءة شروط وبنود العزاء، واألخذ بعين االعتبار معايير اآلثار املنتجة التي لم تنشر وإرسالها ليتم االشتراك في 

ويتم  للعزاء كي يتم نشرها بعد اجتيازها مراحل التقييم والحصول على االمتيازات انتشاراملرحلة الثانية 

ركين، سواء منهم من شارك في املرحلة األولى أو من شارك في املرحلة الثانية فحسب، تقديمها بين يدي جميع املشا

وبذلك يتم نشر أكبر عدد ممكن من اآلثار املنتجة في مواقع التواصل االجتماعي وبذلك يتم تبليغ ثقافة عاشوراء 

 على النت.

 شروط قسم النشر:

 نشر اآلثار املعتبرة على العنوان web.balagh.ir/soughvareh  

  املستخدم لبالغ واملقدار األقل للنشر أثرين وثالثة كحد أعلى. اسممع 

 تحديث األثر بشكل دائم ومستمر وعلى مدى زمن إقامة العزاء. يلزم 

 مع اآلثار التي تم نشرها وإدراج العنوان إلى قسم العزاء في املوقع. شوت سکرینالصور من صفحة  إرسال 

 30/8/7305حت  زيارة األربعين املوافق  72/1/7305الحرام  محرم أول  تاريخ نشر اآلثار من. 

 alarbaeen.ir 

 اربعين ا  رسانه یاوران بزرگ گردهما   فراخوان -7

 شبكة وتشكيل تحديد بهدف داعمو إعالميي األربعينقامت لجنة األربعين للثقافة والتعليم بإقامة اجتماع 

املختلفة وإيجاد التناغم والتضامن وتبليغ السياسة الثقافية واإلعالمية ملجمع  اإلعالم وسائل نشطاء بين تواصل

 األربعين املركزي.

ها ش في 2/1/7305وذلك بتاريخ  داعمو إعالميي األربعينتس ى لجنة األربعين لعقد اجتماع كبير تحت عنوان: 

مدينة قم املقدسة، وسيشارك فيه جملة من املسؤولين في مجمع األربعين املركزي، كما أن لجنة األربعين الثقافية 

وعلي مظلومي، روح هللا كرمي راد، محمد حسين ستدعو األساتذة حسن شمشادي، وعلي خامنه، وسهيل كريمي، 

ومن  االجتماعي، التصوير، شبكات التواصل التوثيق، الصحافة،: أقسام أربعة في تعليمية بشاهنك، لعقد ورش

 الخاصة بزيارة األربعين للسنة املقبلة. اإلعالم واستراتيجيات لوسائل سياسات خالل ذلك يتم تقديم

 الراغبين في املشاركة في هذا االجتماع الكبير تسجيل أسمائهم في املوقع حت  تاريخ أنه علىإلى  اإلشارة وتجدر

 الحفل. التي تسبق ، ويلزم إدراج طلب السكن في استمارة التسجيل ملن يريد الحصول على سكن في الليلة30/1/05
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 اربعين مرکز   ستاد آموزش   و فرهنگ  کمیته شاهد کارگروه خبر   نشست -2

أخبر الدكتور حسين عامريان مسؤول فريق عامل شاهد التابع للجنة التعليمية والثقافية في مجمع األربعين 

: إن وظيفة هذا 
ً
الفريق تبيين في حواره مع األربعين عن انطالق فريق عمل شاهد في جميع مناطق إيران قائال

 والتعاون والتنسيق مع عوائل الشهداء والناشطين في الثقافة. نائب الشهيدمشروع 

: أن لجان أبناء 
ً
وأضاف: قد تم تنشيط هذا الفريق باالتفاق والتعاون مع لجنة التعليم والثقافة مؤكدا

في  نائب الشهيدالشهداء يتكفلون بمسؤولية إدارة فريق شاهد وسيبدون نشاطاتهم في مجال تبيين مشروع 

 .أربعين الحسين

في  72:30الساعة  7/0/7305ريق وذلك يوم السبت وأخبر عامريان عن إقامة هذا املؤتمر الصحفي لهذا الف

أمانة لجنة األربعين للتعليم والثقافة الواقعة في طهران ساحة انقالب الجانب الشمالي الشر ي للساحة جنب 

 ، والدعوة عامة لجميع الصحفيين واإلعالميين.22مصرف سبه، رقم البناية 

isu.ac.ir 

 الحسين لقاء املللی بين همایش دومين تخصص   نشست پیش برگزار  



العاملي  وهي إحدى املؤسسات التي لها مساهمة في مؤتمر لقاء الحسين تنوي جامعة اإلمام الصادق

اإللهيات تحت عنوان  الذي أقيم في كربالء في العام املاض ي عقد ندوة تحضيرية ملؤتمر لقاء الحسين

باعتبارها قفزة  مسيرة األربعينوالهدف من إقامة هذه الندوة هو تبيين وتفسير  االجتماعية والتحضر اإلسالمي

ة نحو التحضر اإلسالمي الجديد وإزالة االنحطاط في عظيمة ملحوظة في العالم اإلسالمي واإلنساني، وهي خطو 

العالم اإلسالمي. ومسيرة األربعين هي مسيرة ذات أبعاد متعددة دينية وسياسية وقومية وأصبحت اليوم من 

 الظواهر الشيعية األكثر عاملية.

األملانية، السيد لجامعة مونستروگیسن  األستاذ في املعارف اإلسالمية گرهولد مارکوس املحاضرون: الدکتور 

آمری ا  الوالية في کالیفورنیا، مدير قناة وإمام جمعته في شمال مسجد اإلمام علي نقوي مؤسس الحسن ظهير

 األمين العام ملنظمة الطالب املسلمين في العالم.

سعدي،  الدکتور  الشيخ حسين، السيد علي الدکتور  وأعضاء الهيئة العلمية لجامعة اإلمام الصادق

 همایون. هادي محمد  ودرز ، الدکتور  غالم رضا ر الدکتو 

 الخمین .اإلمام  قاعة مكان إقامة املؤتمر: طهران، جامعة اإلمام الصادق

 .72 إلی70 من الساعة 22/1/7305 االثنين: التاريخ

 ahlebeitpedia.com 

 شودم  بررس   و نقد شی ی سوگ فرهنگ -7

 78هل القلم بتاريخ أمن قبل الباحثين املتخصصين في مجمع  ثقافة العزاء الشي ي موسوعةتم دراسة ونقد 

 .71:30حت  الساعة  75:30الساعة من ها ش 7305مهر سنة 
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جهود جماعية متخصصة تهتم بالتعريف املنهجي والعلمي ملراسيم العزاء وما يتعلق به، وقد  املوسوعة هي

 .تناهز الخمس سنينمدة  هااستغرق تأليف

 مقالة قام بتأليفها ثالثة وأربعون مؤل 231ولى املصححة لهذه املوسوعة على اشتملت الطبعة األ 
ً
، تركز فا

شيعة في مختلف الدول بشكل عام والتعريف بالعزاء في البعزاء املوسوعة بشكل أساس ي ومحوري على التعريف 

 
ً
 املواضيع التي ترتبط بالعزاء بشكل مباشر أو غير مباشر. إيران بشكل خاص، وتتناول أيضا

 ومحسن حسام املظاهري. ،ندوة كل من السيد حسن عرب، وحسن ذو الفقاري الاملحاضرون في كان  

.2اجة نصير، رقم البناية و ع برادران مظفر جنوبي، زقاق خنقالب إسالمي، شار االعنوان: شارع 

 شد برگزار هجر   27 تا 20 ها  سال زمان  بازه در کوفه اجتماعی ساختار بازشناس   نشست -2

دراسة البنية  :عنوان علمية تحت أقام مركز أبحاث الحج والزيارة ندوة

االجتماعي للكوفة، باستضافة املحاضر الدكتور محمد هللا أكبري عضو الهيئة 

 ها ش،72/1/7305 املصادف األربعاء يوم العلمية لجامعة املصطفى العاملية وذلك

 في قاعة مركز أبحاث الحج والزيارة.

ْهِل  َوِمْن مة افتتح الدكتور محمد هللا اكبري موضوعه بتالوة اآلية الكري وقد
َ
ِديَنِة  أ

َ ْ
  امل

ْ
ى َمَرُدوا

َ
اِق  َعل

َ
ف   الّنِ

َ
 ال

ُمُهْم 
َ
ْعل

َ
ْحُن  ت

َ
ُمُهْم  ن

َ
ْعل

َ
ُبُهم ن ِ

ّ
ْيِن  َسُنَعذ

َ
ت رَّ مَّ  مَّ

ُ
وَن  ث ى ُيَردُّ

َ
اٍب  ِإل

َ
وحدد أهم مكونات اعتبار املصدر،  707التوبة: َعِظيٍم  َعذ

وتحدث حول األقسام الثالثة وهي: النظام اإلداري والسياس ي واالجتماعي للكوفة، والتيارات السياسية 

 واالعتقادية للكوفة، والنظام القبلي الحاكم في مدينة الكوفة.

، وتعرضوا في نهاية الندوة وطرحت جملة من األسئلة حول الكوفة وسكانها والعملة التي كانت متداولة آنذاك

 إلى أهم خصائص قبائل أهل الكوفة.

 sokhanetarikh.com 

 مدینه از حسين امام خروج بسترشناسانه بررس   -7



أسباب خروج تناولت الندوة السادسة والعشرون للسيرة التحليلية موضوع 

من املدينة بمنهج تأصيلي بمشاركة الدكتور نعمة هللا صفري  اإلمام الحسين

 والشيخ نور محمدي، وبحضور األساتذة في قسم التأريخ واإلسالم، وقد حضر فيها طالب مجمع اإلمام الخميني

 للتعليم العالي، وجماعة من املحققين في التاريخ والسيرة.

 محاور منها:طرحت في الندوة عدة 

 القراءات التاريخية واملنهج التأصيلي. أهمية 

حيث تحدث حول هذا املوضوع مدير قسم التاريخ واإلسالم الدكتور صفري، وبّين بع  املسائل املتعلقة 

بالقراءات التاريخية واملنهج التأصيلي، وذكر أن املراد من املنهج التأصيلي هو معرفة الجذور الثقافية 

 .واالقتصادية والسياسية وكل ما له تأثير على السيرة، وطرح عدة تساؤالت بشأن سيرة املعصومينواالجتماعية 

 التأريخي في املدينة من رحلة النبي األكرم التأصيل حت  نهضة اإلمام الحسين. 
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: ينبغي اإلجابة في هذه الندوة على هذا السؤال: ملاذا ترك اإلمام 
ً
وتحدث عن هذا املوضوع الشيخ نور محمدي قائال

 مدينة جده بالرغم من أهميتها  وذكر أنه لإلجابة على هذا السؤال ينبغي دراسة عدة فترات زمنية: الحسين

، وذكر أنه يوجد وعدم الوفاء بعهد النبي األكرم: السقيفة، التهافت على الخالفة الفترة الزمنية األولى

 بشأن السقيفة نظريتان:

 : تسابق األنصار وقريش على الخالفة، وذكر بع  الشواهد الدالة على ذلك.األولى النظرية

 وذكر بع  الشواهد الدالة على ذلك. : عدم وفاء األنصار بعهد النبي األكرم الثانية النظرية

 : زمن الخلفاء الثالثة، وذكر أن هذه الفترة الزمنية اتصفت بصفتين:نيةالثا الزمنية الفترة

 : إن الحكومة كانت تتعامل بقسوة بحق أهل املدينة.األولى

 : إن أهل املدينة كانت لديهم كراهة وحزازة من هذه الحكومة.الثانية

الفترة إرهاصات مهمة، منها ، وشهدت هذه : الحكومة العلوية ونصرة اإلمام عليالثالثة الزمنية الفترة

 حرب الجمل وصفين والنهروان.

، وهي فترة ما بعد شهادة أمير املؤمنين: العشرون سنة األولى لحكومة األمويين الرابعة الزمنية الفترة

 لصحابة رسول هللا
ً
 شديدا

ً
 ، واشتملت على لعن اإلماموصحابة أمير املؤمنين وشهدت هذه الفترة قمعا

 .، ومنع نقل فضائل اإلمام علي وأهل بيتهد الشيعة، وترك نصرة أهل البيتوقتل وتشري

وبعد هذه املقدمات أخذ الباحث باإلجابة على السؤال املتقدم، وقال في الجواب: إنه حينما رأى اإلمام 

 لم يأخذ بنظر االعتبار نصرة أهل املدينة في  الحسين
ً
كل هذه اإلخفاقات من أهل املدينة ولم يحركوا ساكنا

 نهضته وثورته ضد يزيد.

 لهوف بر تاکید با حسين امام نگار   تاریخ و طاووس بن سید -2



بن االسيد تم عقد الندوة السابعة والعشرون للسيرة التحليلية تحت عنوان: 

  طاووس وتاريخ اإلمام الحسين
ً
في  28/0/7305بتاريخ  كتاب اللهوف أنموذجا

مجمع اإلمام الخميني للتعليم العالي قاعة عارف الحسيني، وقد حضر في هذه 

والتاريخ حيث قام الدكتور صفري والشيخ مصطفى صادق الندوة جملة من الباحثين واملحققين في السيرة 

بدارسة املصادر التي اعتمد عليها كتاب اللهوف وتأثير كتاب ابن طاووس على املؤلفين من بعده، ثم أخذ الدكتور 

 هللا أكبري والشيخ باقر بيدهندي بإدالء نظرياتهم وآرائهم وتبادلوا اآلراء واألفكار.

:أهم ما تم طرحه في هذه ال
ً
 ندوة مختصرا

تناول الدكتور صفري موضوع التشيع، وقسمه إلى قسمين: التشيع اإلمامي العلمي، والتشيع اإلمامي العامي، 

وذكر أن األول يعتمد على الكالم والفقه والفلسفة والعلوم األخرى، وذكر أن الشيخ املفيد والسيد املرتض   

امة الناس ومنهم السيد اني وهو التشيع الذي يتماش   مع عوالرض ي واملحقق الحلي وغيرهم من هذا القسم، والث

اللهوف على قتلى وتناول الشيخ صاد ي شخصية السيد ابن طاووس ثم تناول كتابه املعروف باابن طاووس، 

 ، وأشار إلى أقدم نسخة منه.الطفوف

ي في الكتاب، ولذا نجد ثم تحدث حول مصادر كتاب اللهوف، وذكر أن السيد لم يعتمد طريقة اإلثبات التاريخ

 بع  مضامين الكتاب تعتمد على مصادر غير معروفة.
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ثم تناول تأثير الكتاب على املؤلفين من بعد السيد ابن طاووس حيث نقلوا جملة من املضامين التأريخية 

 عن كتاب اللهوف وذكر جملة من النماذج. املتعلقة باإلمام الحسين

 التي تتعلق بالبحث على الباحثين.  ثم طرح الحاضرون جملة من األسئلة

 عاشورا تا پیدایش از کوفه کتاب نقد نشست کامل گزارش -3

ونقده  عاشوراء، حت  من النشأة كتاب: الكوفة على تم عقد ندوة للتعرف

العلوم والثقافة اإلسالمية مركز أبحاث  باهتمام8/1/7305 وذلك يوم الخميس

 .املركز في نفس املؤتمرات قاعة في البيت أهل التاريخ وسيرة قسم

أهم محاور الندوة: تحدث الدكتور نعمة هللا صفري فروشاني مؤلف هذا 

حول كتابه وقال ضمن إشارته إلى الفرق بين الدراسة التاريخية  عاشوراء من النشأة حت  الكوفةالكتاب 

الدراسة التاريخية التحليلية: إن هناك الكثير من الغموض واإلبهام في أحداث النهضة الحسينية، ولحد النقلية و 

اآلن لم يرتفع هذا الغموض فال بد من تأصيل األبحاث التاريخية والتعرف على املناطق التي كان يعيش فيها 

ا من الناحية السياسية لها ارتباط وثيق كاملدينة والكوفة وبغداد وسامراء ومن أهمها الكوفة حيث إنه األئمة

 .بثالثة أئمة معصومين حيث إنها أصبحت عاصمة اإلسالم في عصر اإلمام علي

وذكر الباحث ممي ات مدينة الكوفة وبداية تاريخها، وذكر أن هناك كتب كتبت بشأن فضل الكوفة، وأضاف 

 واالقتصادية واالجتماعية. أنه ينبغي بحث هذه املدينة من الناحية الجغرافية واإلدارية

 27حت   71ثم ذكر الدكتور نعمة هللا صفري أن الكتاب مشتمل على ثمانية فصول وقد تم تنظيمه من سنة 

 للهجرة، وتم التأكيد فيه على كل ما يرتبط بالنهضة الحسينية.

د في الجغرافية الجغرافية، وهي على قسمين: الجغرافية الطبيعية واإلنسانية وتم التأكي الفصل األول:

اإلنسانية على سكان الكوفة في زمن الثورة، وأشرنا إلى املقدار الذي شارك في جيش عمر وهو بشكل تقريبي مئة 

 ألف. 300ألف رجل، فيكون سكان الكوفة ما يقرب من 

ة، وتم بناء مدينة الكوفة وعمارتها، وتم في هذا البحث دراسة األسواق والشوارع ودار اإلمار  الفصل الثاني:

.
ً
 مراجعة املصادر العربية الحديثة أيضا

أهل الكوفة من الناحية االجتماعية والنفسية، وتم دراسة أهم ممي ات أهل الكوفة والصفات  الفصل الثالث:

التي كانوا يتحلون بها كالعلم والشجاعة والشهامة وغيرها من الصفات اإليجابية، وتمت اإلشارة إلى الشيعة الخلص 

 كوفة، كما تم دراسة الصفات السلبية مثل طلب الدنيا وعدم انتظامهم، وغيرها من الصفات.من أهل ال

الوضع االقتصادي ألهل الكوفة تناول هذا الفصل تجارة أهل الكوفة وطرق الكسب وطرق  الفصل الرابع:

 االستهالك واإلنفاق، واملستوى املعيش ي ألهل الكوفة، وغيرها من املسائل االقتصادية.

حول املسائل الثقافية والتربية والتعليم وتناول هذا الفصل التربية والتعليم والشخصيات  الفصل الخامس:

 الثقافية وآداب قراءة القرآن، وغيرها من املسائل التربوية والثقافية.

 آداب وعادات وتقاليد أهل الكوفة وتناول الزواج ومراسيم دفن األموات والحرب والصلح الفصل السادس:

 واللبس واملالبس والحجاب وغير ذلك.

 أنواع الغذاء وتناول فيه أنواع األطعمة واألشربة والفواكه والجوز واللوز. الفصل السابع:
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 ها ق، وغير ذلك من األبحاث.27النظام القضائي، وتعرض فيه إلى قضاة الكوفة حت  سنة  الفصل الثامن:

جملة من نقاط القوة كالشمولية والترتيب والهيكلية، ثم تعرض وبدأ الدكتور محمد رضا بنقد هذا الكتاب وذكر 

 إلى نقاط الضعف وذكر جملة من اإلشكاالت ترتبط بهيكلية الكتاب، وباألمور الفنية، وبمحتوى ومضامين الكتاب.

ثم تحدث بعد ذلك الدكتور حميد رضا مطهري الناقد اآلخر للكتاب وبّين النقاط اإليجابية في الكتاب ثم 

، جملة منها ترتبط بالناحية الفنية والهيكلية  72ض إلى النقاط السلبية وذكر تعر 
ً
وجملة منها ترتبط إشكاال

ثم جاء دور الكاتب للرد على اإلشكاالت حيث قبل بعضها ورد بعضها، وأشار إلى بع  مي ات بمضامين الكتاب، 

بغداد وغيرها من ملدن اإلسالمية كاملدينة و ومحسنات الكتاب، وذكر أنه يمكن أن يكون خطوة ومقدمة لبحث بقية ا

ثم طرح الحاضرون أسئلتهم فيما يتعلق بالكتاب، وكانت جملة من األسئلة لها عالقة بتوضيح املدن اإلسالمية، 

 مضامين الكتاب وما طرح عليه من إشكاالت.

 مقاتل واعتبار سنجش معیار نشست -2

أقيمت الندوة بحضور السيد كاظم الطباطبائي، والدكتور ناصر رفي ي 

وبمشاركة جملة من األساتذة واملحققين، افتتح الندوة الدكتور ناصر رفي ي وكان 

 حديثه حول أهمية اعتبار املقاتل وتوثيقها.

إلى املقاتل املعتبرة وعّد جملة منها وتحدث عن مقتل ابن مخنف أما السيد كاظم الطباطبائي فقد تعرض 

ختلف عن موازين والكتب التي نقلت عنه، ثم تحدث حول معايير التوثيق في األحداث التاريخية، وذكر أنها ت

على املصادر املعتبرة وهي تاريخ الطبري،  فقال: إننا اعتمدنا في موسوعة اإلمام الحسينالتوثيق في الفقه، 

 واإلرشاد، والفتوح، واللهوف، األمالي، ومقاتل الطالبيين.

ثم تعرض إلى الكتب التاريخية الضعيفة وعّد جملة منها: وهي كالتالي: محرق القلوب للنرا ي، كتاب تذكرة 

 الشهادة للمال حبيب الكاشاني.

يق وهي كالتالي: كتاب القمقام الزخار، نفس املهموم، ومنته  اآلمال، ثم ذكر بع  الكتب التي تنفع في التحق

 التي ألفت من قبل مؤسسة دار الحديث. كتاب مقتل جامع سيد الشهداء، وموسوعة اإلمام الحسين

ثم طرح الدكتور رفي ي على السيد الطباطبائي عدة أسئلة تخص بع  التحريفات بشأن أحداث عاشوراء، 

 جفي بشأن معايير التوثيق، وذكر أن بع  معايير التوثيق غير صحيحة.ثم تحدث الشيخ ن

 ، مخالفت با تبعید ابوذر بودستي   امام حسيندکتر پاکتچی اولين ظلم -5



باهتمام كلية القرآن والعترة التابعة إلى جامعة  سنوات حياة اإلمام الحسين :قيمت ندوة تحت عنوانأ

 م العلوم والتحقيقات.سسالمية وبالتعاون مع عمادة الطالب والثقافة قزاد اإل آ

يام شهادة اإلمام أستاذ جامعة والباحث الديني في هذه الندوة بمناسبة أحمد باكتجي أتحدث الدكتور 

وهي واقعة  ،خيرة من حياة اإلمام الحسينحول تركي  الباحثين والخطباء واملحققين على الفترة األ  الحسين

 مفعمة بالدروس والعبر. ن حياتهأقبل حادثة كربالء مع  همالهم لحياة اإلمام الحسينإكربالء و 

نه أن التاريخ ما يدل على يام شبابه ولم يرد مأوالدته و  ثم تعرض إلى نبذة مختصرة عن حياة اإلمام الحسين

 .سالميةشارك في الفتوحات اإل 
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ول مواجهة أن أو  ،سنة 37حت   70ن كان عمره أعاصر حكومة عثمان منذ  ن اإلمام الحسينأثم ذكر 

مواجهته للظلم منذ  وقد بدأ اإلمام الحسين ،بي ذر إلى الربذةأللظلم هي اعتراضه على نفي  لإلمام الحسين

 وقد شارك في حرب صفين. مير املؤمنينأوج قوته في زمن خالفة أفي  اإلمام الحسين وكان، ذلك اليوم

وشهادة اإلمام  ،وقصة صلحه مع معاوية واختالف الناس في ذلك شار إلى مرحلة خالفة اإلمام الحسنأثم 

 20حت  سنة للهجرة  50مامته كانت من سنة إن فترة أوذكر  ،مامة اإلمام الحسينإوتعرض إلى ، الحسين

 ومنعه من ذلك.كرمإلى جنب النبي األ وما جرى من قصة دفن اإلمام الحسن ،للهجرة

من  ليه الكتاب للثورة ضد معاوية الغاصب للخالفة وامتناع اإلمام الحسينإرسلوا أ إلى أنهم ثم تعرض

من البيعة  اإلمام الحسين شار باكتجي إلى بداية خالفة يزيد وامتناعأثم ، جيل ذلك إلى وفاة معاويةأذلك وت

 وثورته. ليه بالقدوم عليهم التي انتهت بنهضة اإلمام الحسينإهل الكوفة أوكتب  ،وخروجه من املدينة

 farakhan.org 

 راسخون  عاشورا   سو واره دومين -7

 بمناسبة حلول أيام شهادة سيد الشهداء وأصحابه األوفياء راسخون أقامت املؤسسة الثقافية والفنية 

 ، ويشتمل على ثالثة أقسام: القراءة، املوقع، املسابقة.راسخون العزاء العاشورائي الثاني تحت عنوان: 

 في النظرة إلى محرم وتعريف حا
ً
دثة عاشوراء وإيصال رسالتها إلى الهدف من إقامته هو إعطاء الناس عمقا

أحرار العالم، والتعريف باآلداب والطقوس في إقامة العزاء املرسومة في كل نقاط البالد، والحفاظ على هذه 

 اآلداب والطقوس ونقلها إلى أجيال املستقبل.

 املواضيع املقترحة تصب في نفس األهداف املتقدمة.

 سام عامة للجميع.الشروط والبنود: املشاركة في جميع األق

جدير بالذكر أن املشاركة تحتاج إلى التسجيل في املوقع الذي ينفع جميع املؤمنين باملزايا األخرى ملوقع 

في جميع  راسخون، كما تقوم مؤسسة راسخون الفنية والثقافية بإهداء لوح تقديري ودرع للفائزين الثالثة األوائل

ى قسم مسابقة عاشوراء أثناء إقامة العزاء العاشورائي على البريد األقسام، فعلى الراغبين إرسال آثارهم إل

 soogvareh@rasekhoon.net لياإللكتروني التا

 وهناك شروط والبنود تخص األقسام الثالثة: القراءة واملوقع واملسابقة.

 عاشورا   میعاد اه ملی سو واره دومين -2

العزاء الوطني يتضمن املحاور التالية: الشعر، الصور، املقاطع املرئية، املقاطع الصوتية، وأما مهلة التسجيل 

 .77/0/7305وإرسال اآلثار في جميع األقسام إلى 

 @Rooz_e_vaghee_bot كما أن التسجيل وإرسال اآلثار يتم من خالل التيليجرام على العنوان

 :الشعر قسم

 وهو على قسمين:

هجرية، ويتناول  27: الشعر العام، ويتناول األحداث التاريخية التي حصلت في شهر محرم سنة األول 

 .شخصية اإلمام الحسين وأصحابه األوفياء
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شروط ترتبط  : الشعر الخاص، ويتناول الشهداء واملضحين املدافعين عن العتبات املقدسة، وهناكالثاني

 املشاركة في املسابقة. بالشعر والشاعر، وبع  التعليمات التي تخص كيفية

 @Rooz_e_vaghee_bot التسجيل والتحميل على العنوان :طريقة إرسال اآلثار

 .33035300-022عن طريق التيليجرام للحصول على معلومات أكثر االتصال بالرقم: أو  

الهيئة املحكمة، وهناك جوائز وهدايا نفيسة نقدية وغير نقدية تخص الفائزين اآلثار املرسلة تخضع لتقييم 

 في الشعر العام والخاص.

 :الصور  قسم

للحصول على التفاصيل واملعلومات التي تخص هذا القسم يرجى  تتناول الصور مسيرة أربعين الحسين

 @Rooz_e_vaghee_bot مراجعة العنوان التالي التيليجرام

 @Rooz_e_vaghee_bot معلومات طريقة اإلرسال موجودة على التلغرام :إرسال اآلثارطريقة 

 اآلثار املرسلة تخضع للتقييم من قبل الهيئة املحكمة وهناك جوائز وهدايا نفيسة نقدية وغير نقدية تخص 

 الفائزين في قسم الصور.

 :والصوتية املرئية املقاطع

ذا املجال، فاألفضل أن تكون اآلثار املرسلة في حدود تلك املحاور هناك جملة من املواضيع املقترحة في ه

املقترحة، وأما بالنسبة إلى املعلومات والتفاصيل التي تخص الشروط وطريقة اإلرسال فيلزم الحصول عليها عن 

 @Rooz_e_vaghee_bot طريق التيليجرام على العنوان التالي

 ة تخص الفائزين في القسمين.وهناك جوائز وهدايا نفيسة نقدية وغير نقدي

 02233035300جهاد الجامعة: الطابق الثالث رقم الهاتف: /ساحة شورى/عنوان األمانة: مدينة زنجان

 پلک عکس عاشورا   سو واره فراخوان -3

الطقوس املحلية واإليرانية التي يتم تم إقامة العزاء الحسيني الذي يعن  بالصور البلورية والهدف منه تصوير 

ممارستها في العزاء خالل شهر محرم الحرام، والتعريف بحادثة عاشوراء وتبادل الفنون بين الفنانين في مدينة 

 يزد وفي إيران اإلسالمية.

ر محرم العزاء الحسيني على قسمين: القسم العام: إبراز جانب الثقافة املعمارية املحلية ملدينة أبركوه في شه

 .جميع أنحاء البلدالحرام، والقسم الخاص: إبراز جانب الثقافة املعمارية اإليرانية اإلسالمية في شهر محرم 

وهناك مواضيع ومحاور للتصوير تعم كال القسمين، كما أن هذا املجلس يقام على مستوى واحد وهو 

 التصوير عن طريق الكاميرات أو الفيديو.

االسم  Wordي املجلس، وينبغي كتابة املعلومات الشخصية للمصور داخل فايل وهناك شروط للمشاركة ف

واللقب وتاريخ الوالدة وعنوان السكن ورقم الهاتف األرض ي والجوال، مع نبذة عن النشاطات الفنية وعدد 

 .1×2الصور مع صورة شخصية 

 ويمكن إرسال اآلثار بطريقتين:

 00382751170: ة على رقم التيليجرام أو الواتساباملعلومات الشخصية والصورة الشخصي إرسال 

 الصورة الشخصية وفايل املعلومات الشخصية على العنوان التالي: إرسال قرص لي ري يحتوي على 
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 أمانة إدارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ملدينة أبركوه. 8037033225 رقم البريد/مدينة ابرکوه/یزد مدينة

في مدينة أبركوه، وإذا ثبت خالف  7305املوافق لسنة /7238أيام محرم الحرام تقبل الصور التي أخذت في 

 ذلك تحذف الصور ويتحمل املصور ما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية.

صور كذلك في القسم الخاص، وإهداء جوائز نقدية  70صورة فائزة في القسم العام و 25سيتم تخصيص 

 سم العام، وثالثة من الفائزين في القسم الخاص.ثمينة ألربعة من الفائزين في الق

، تقييم اآلثار: يوم السبت يدغير قابل للتمد 70/8/7305وآخر مهلة إلرسال اآلثار: يوم اإلثنين 

 2/0/7305وستقام مراسيم الجلسة األولى واختتاميتها واإلعالن عن أسماء الفائزين يوم الخميس ، 22/8/7305

في قاعة  5/0/7305وتقام الجلسة الثانية يوم الخميس ، رشاد اإلسالمي في مدينة أبركوهقاعة إدارة الثقافة واإل 

 شارع دانشجو./مدينة أبركوه/الثقافة واإلرشاد اإلسالمي في مدينة يزد

 .املوافق لذكرى استشهاد اإلمام الحسن العسكري  78/0/7305واإلعالن عن اآلثار الفائزة بتاريخ 

 20 30 7207: الرسائل القصيرة ألمانة املسابقة على الرقم 035 – 32827300: املسابقةرقم هاتف أمانة 

  AbarSarv.ir املوقع اإلنترنتي للمسابقة 5000

 کشور  سراسر وطالب دانشجویان ویژه عاشورا شعر شب دوره سي دهمين فراخوان -2

للمشاركة في هذه الدعوة يحق للطالب الحوزة العلمية والجامعة الذين يزاولون دراستهم في الحوزات 

 والجامعات واملراكز التعليمية في إيران اإلسالمية إرسال قصائدهم الشعرية.

 
ً
 أن األشعار التي يتم انتخابها وتقييمها في هيئة التحكيم هي األشعار التي ترتبط بثقافة عاشوراء. علما

 .غير قابلة للتمديد 27/1/7305من يوم عاشوراء املوافق األربعاء  20مهلة اإلرسال: الساعة 

 77/8/7305تاريخ إقامة املسابقة: يوم الثالثاء 

  poemashoora@yahoo.com اإللكترونييمكن إرسال اآلثار إلى البريد 

 poemashoora.blogfa.com الخاص كامنتإلرسال األثر على  :أو عنوان املوقع

 لضيق الوقت ال تمدد مهلة إرسال اآلثار.
ً
 ونظرا

جميع اآلثار املرسلة ينبغي أن تكون مطبوعة في الصفحة األصلية للبريد اإللكتروني ويلزم اجتناب إرسالها على 

أو على شكل مرفق، الشعراء  pdfويلزم اجتناب إرسال اآلثار املطبوعة في وورد أو في ، attachmentشكل مرفق 

 غير مقيدين من جهة أنواع الشعر، والحد األقص   ثالثة أشعار.

يلزم ذكر املعلومات الشخصية الكاملة: االسم، والعنوان، ورقم الهاتف، العمر، والتخصص مع األثر، رقم 

ي بداية الرسالة يرجى كتابة القسم ف اإلجابة تكون عن طريق الرسائل والتيليجرام 00352152221هاتف 

 .طالب الحوزة أو طالب الجامعة

 اشک خط دو و هفتاد عاشورا   شعر ملی همایش -5

لشعر  اثنان سبعون دمعةيقيم مكتب السيد الخامن ي في مدينة أصفهان جامعة پيام نور االجتماع الوطني 

عاشوراء، وبهذا الصدد ندعو جميع األعزاء الذين لديهم اهتمام في شعر وأدب عاشوراء إرسال آثارهم إلى أمانة 

 االجتماع املساهمة في ارتقاء أدب وشعر عاشوراء.
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من أهداف االجتماع: رفع مستوى الثقافة في شعر وأدب عاشوراء، وستكون املشاركة في الشعر على ثالثة 

عر الكالسيكي: الغزل املثنوي، الرباعيات و..، والشعر الجديد، والشعر الخاص، مستوى املشاركين في أنواع: الش

 أن املحور األصلي لالجتماع هو شعر ظفي الجامعات في كل البالد، االجتماع: األساتذة، والطالب، ومو 
ً
علما

 عاشوراء وامللحمة الحسينية، وهناك مواضيع مقترحة في هذا املجال.

االجتماع لشروط وضوابط تخص الشعر والشعراء وكيفية املشاركة، مهلة إرسال اآلثار تبدأ من  يخضع

، ويقام االجتماع بتاريخ 2/0/7305وسيتم اإلعالن عن النتائج ودعوة الفائزين بتاريخ  25/8/05إلى  7/8/05

 م لوح تقديري.وسيتم تقديم وإهداء جوائز ثمينة نقدية وغير نقدية للفائزين مع تقدي 1/0/7305

مكتب  نور، پیام جامعة شر ی، شهیدان شارع رأس خراز ، شهید شارع عنوان أمانة االجتماع: أصفهان،

 037 – 33522002 – 33387220: ممثلية السيد الخامن ي، رقم الهاتف

 maalem.ir 

 تربیت  بعد در عاشورا   فرهنگ از پذیر   تاثير و کاربرد  نگاه حسین ؛ زند   سبک

 .نمط الحياة الحسينيةتحت عنوان:  بالغإقامة الندوة التخصصية األولى الدورة التبليغية 

في املركز  بالغقال: الشيخ علي رحماني رئيس املركز التخصص ي لآلخوند الخراساني في إقامة الندوة التخصصية 

 .نمط الحياة الحسينية من منظار تطبيقي، والتأثر بثقافة عاشوراء في البعد التربوي التعليمي طوبى حول موضوع 

 لت امن إقامة الدورة مع حلول شهر محرم تم عقد 
ً
أول ندوة تخصصية تتناول نمط الحياة الحسينية، نظرا

سنة، فإن تطبيق اآلداب الحسينية يحتاج إلى عزم كبير  7200يرجع نمط الحياة الحسينية إلى ما يقرب من 

 وإرادة شديدة ومن هنا فيجب أن نبحث عن سر النجاح واملوفقية في الحياة الحسينية.

اب مشتملة على تالوة القرآن الكريم، إقامة الصالة في أول وقتها، وإن الحياة الحسينية مليئة باألخالق واآلد

اإلخالص في النية، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، التوكل، بناء النفس، االستقامة، الصبر، العفو و... إن 

 والسير على ذلك النمط. رسالة اإلنسان تستلمهم نورها من نمط حياة اإلمام الحسين

 ه ش. 7305هذه الندوة عن أهداف وبرامج الحلقة في الستة األشهر الثانية لسنة وتم الحديث في 

ه ش، الساعة الثامنة  5/8/7305وقد أقيمت هذه الندوة بمشاركة جملة من الباحثين واملبلغين يوم األربعاء 

 في الطابق الثالث، غرفة الجلسات، املركز التعليمي طوبى الواقع في شارع الشهيد اند
ً
 .رزكوصباحا

 mehrnews.com 

 شود م  برگزار مجاز   فضا  در اربعين تجارب نشست

التابع للمركز الثقافي في مكتب اإلعالم اإلسالمي  سوار رسانهأقام منتدى 

للحوزة العلمية بالتعاون مع لجنة الثقافة والتعليم التابعة ملجمع األربعين الوطني 

 .تجارب األربعين في العالم االفتراض يندوة تحت عنوان: 

وانعكاسها  عين الحسينتناولت الندوة دراسة تجارب الناشطين في العالم االفتراض ي بشأن مسيرة زيارة أرب

متخصص على وسائل اإلعالم، ال سيما وسائل اإلعالم الجديدة، وعقدت الندوة بحضور الشيخ حسين كازروني 

وذلك يوم األربعاء  الناشط في العالم االفتراض ي، والسيد كميل باقر زادة في وسائل اإلعالم الجديدة
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في معرض إشراق، والدعوة عامة للجميع من طالب  صفائية هااا ش في قم املقدسة/شارع الشهداء 28/1/7305

 الحوزة والجامعة، ولكل الراغبين بالحضور واملشاركة.

عقد ندوات في العام املاض ي بشأن النشاطات التبليغية على العالم  سواد رسانهجدير بالذكر أن منتدى 

 االفتراض ي تحت عنوان: شبكات التواصل االجتماعي، وغيرها من املواضيع األخرى، وستعقد في هذه السنة.

 shiawaves.com  

 هامبورگ در عاشورا واقعه نمايشگاه از آملان مسلمانان غير و مسلمانان استقبال -7

 

 

 

 

 من مواطني أملانيا مسلمين وغير مسلمين.
ً
 واسعا

ً
 ال ى معرض صور واقعة عاشوراء في هامبورج ترحيبا

حسن روح األمين في هذا املعرض الذي أقيم وقد تم عرض لوحات فنية قام برسمها الفنان اإليراني األستاذ 

في حدود فهمي أن كل فنان قال الفنان حسن روح األمين: ، بمناسبة ذكرى أيام شهادة أبي عبد هللا الحسين

يبدع في منتوجاته الفنية في حدود املجال الذي تكون لديه عالقة به، وإني نشأت في أسرة متدينة ومنذ الصغر 

 .م في مجال عاشوراء، وإني ماض في هذا الطريق باستمراركانت هوايتي في الرس

 پاکستان در حسين امام همایش برپا   -2



من  أقيم بمناسبة حلول شهر محرم الحرام االجتماع التاسع لإلمام الحسين

قبل منتدى أصحاب الكساء الثقافي في باكستان ومجلس رواليندي الفني، وقد 

شارك في هذا االجتماع أتباع الديانات األخرى في باكستان، وأقيم االجتماع في الباكستان مدينة راوليندي تحت 

محبي اإلمام بمشاركة املسلمين من الشيعة والسنة و  في العصر الحاضر تعاليم اإلمام الحسينعنوان: 

 من مختلف األديان كاملسيحية والهندوس. الحسين

وأهمها هو اإلصالح وترك السكوت عن  وقد أشار املحاضرون في هذه املراسيم إلى أهداف اإلمام الحسين

هي أفضل فرصة  وذكروا أن إقامة العزاء على أبي عبد هللا الحسينإلرهاب، الظلم والباطل والصمود أمام ا

 للوقوف ضد اإلرهاب والظلم. الجتماع تحت راية واحدة وهي راية محبي اإلمام الحسينللوحدة وا

وأكد أتباع الديانات املختلفة في الباكستان على أنهم سيشاركون الشيعة في هذه السنة كبقية السنوات 

 املاضية في إقامة مراسيم العزاء الحسيني.

 حسين  مقدس آستان سوى  از اربعين اى رسانه همايش نخستين برپايى -3

مانة العامة للعتبة الحسينية ربعين املليونية، عقدت األ مع اقتراب زيارة األ 

ول بحضور العديد من الشخصيات الدينية عالمي األ ربعين اإل املقدسة مؤتمر األ 

 الشيعية.عالمية والقنوات ومدراء املؤسسات اإل 
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تسليط الضوء على الجوانب  ن هدف املؤتمر هوإ :عالم محافظة كربالء املقدسةإوقال توفيق الحبالي مدير 

 سالمية.مة اإل وما تمثله لأل  ،بعادها العقائديةأربعينية، و نسانية في الزيارة األ اإل

 ربعين.وتضمن املؤتمر مناقشة بحوث علمية وورش عمل حول زيارة األ 

كون على ضرورة التركي  على النهج الحسيني املقدس من خالل الوسائل والتغطيات املختلفة التي كد املشار أو 

مؤتمرات موسعة  تكثيف الجهود لعقد مثل هكذاعالم، داعين إلى غلب القنوات الفضائية ووسائل اإل أتتمي  بها 

 . ولى العقيلة زينبعالم األ طلقته وزيرة اإل أعالم، والذي دور اإل  ألهمية

 کنفرانس کربال از نگاه انسانیت از سو  سازمان مردم نهاد حسين کیست در پاکستان برگزار   -2

جملة من املحققين والباحثين البارزين من  من هو الحسين دعت منظمة 

كربالء من منظار املسلمين واملسيح في هذا املؤتمر للحوار والبحث بشأن موضوع 

وصموده  وتم في هذه الندوة دراسة وبحث علل ثورة اإلمام الحسين، إنساني

 وإيصالها إلى العالم. أمام الظلم، وطرق وأساليب تعريف نهضة اإلمام الحسين

وإيصال فكره إلى غير  بنشاطات مختلفة في تعريف اإلمام الحسين من هو الحسين قد قامت منظمة و 

 .املسلمين من مختلف بلدان العالم

 iqna.ir 

 دانشجويان عاشوراي  ميعاد اه ملی سو واره برپا   -7

ة باهتمام قسم الثقاف وراء للطالبملتقى عاشأقيم العزاء الوطني الثاني 

والجهاد الجام ي في مدينة زنجان وبالتعاون مع الجامعات واملؤسسات الثقافة، 

وستكون املحاور في هذا العزاء كالتالي: شعر عاشوراء خاص لشهداء الدفاع عن العتبات املقدسة، الصور، 

 املقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو.

 .77/77/7305، وستقام مراسيم الختامية بتاريخ 77/0/7305مهلة إرسال اآلثار من 

فعلى الراغبين في املشاركة في املهرجان إرسال آثارهم إلى األمانة على العنوان التالي: زنجان، شارع مال صدرا، 

الث، قسم الثقافة والجهاد الجام ي ملدينة زنجان أو جنب ساحة شورى، مجمع الجهاد الجام ي الطابق الث

 02233035300-307االتصال على الرقم 

: يمكن للمشاركين إرسال آثارهم عن طريق العنوان التالي
ً
 Rooz_e_vaghee_bot@ علما

 شودسو واره خامس آل عبا به مي بان  زنجان برگزار م  پنجمين -2

مانة املراكز الثقافية والفنية في مساجد مدينة أمجلس خامس أصحاب الكساء التأبيني باهتمام من سيقام 

 وفي قسميه الخاص والعام. ،محرم وصفرفي زنجان وبدعم من املجمع العالي ملراكز املساجد في البالد 

وتبيين ونشر سيرته  بي عبد هللا الحسينأبة شهادة حياء مناسإالهدف من إقامة هذا املجلس التأبيني هو 

وتهيئة األرضية املناسبة  ،وذلك عن طريق االهتمام والحضور في مجالس العزاء ،هل البيتأوتعميق املعرفة ب
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وابتكار  ،بداع الدينيفي مجال الفن واإل  هل البيتأللتعرف على الطاقات واالستعدادات الكامنة لدى محبي 

 فنية كي يستفيد منها الخطباء في مجالس العزاء الحسيني.املضامين ال

رسال محاضراتهم ومجالس إفعلى الراغبين في املشاركة في هذا القسم  ،تلخيص مجالس العزاء م:القسم العا

 مانة املجلس التأبيني.أعزائهم فيما يتعلق بالعشرة الثانية من محرم حت  نهاية صفر إلى 

 wordرسالها في فايلإويتم  ،وينبغي مراعاة ضوابط الكتابة ،املرسلة قصيرة ومنسجمةثار ن تكون اآلأوينبغي 

 لقاء املحاضرات فيه.إمع اسم املسجد الذي تم  A4وفي حجم صفحة 

في  مخيرونفأصحاب التخصص في هذا املجال  ،تصميم ملصقات ترتبط بواقعة عاشوراء :القسم الخاص

 .jpg - tiff بصيغةو  300وبجودة 2سم 10×50 بقياسن امللصقات ن تكو أكيفية تصميم امللصقات وينبغي 

وحق الطبع محفوظ للمجلس  ،املشاركة بها في مسابقات أخرى  بشرط عدم ثارآ 3رسال إلكل مشارك  ويحق

 .النتائج عالنإمانة املجلس التأبيني بعد أثارهم مرة أخرى إلى آ إرسالالفائزين على  ، كما يجبالتأبيني

مام ال سيما سيد الشهداء واإل  هل البيتأن تكون مواضيع امللصقات: سيرة أمانة املجلس التأبيني أ وفضلت

ال سيما  ،حداث التاريخية والدينيةاملنع من تحريف األ  في ودور املسجد ،زين العابدين والسيدة زينب الكبرى 

السيد ، ودور املسجد في نشر العزاء الصحيح املوافق لوجهة نظر حداث عاشوراء وثورة اإلمام الحسينأ

مر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة الصالة جماعة مع حياء األ إ، ودور املسجد في الخامن يالخميني والسيد 

ى ملعنوية مع التأكيد عللحالة اودور املساجد في ربط الفن با التأكيد على عاشوراء وثورة اإلمام الحسين

 .عاشوراء وثورة اإلمام الحسين

مانة على العنوان التالي: مدينة زنجان، ساحة استقالل، اإلدارة األ ثارهم إلى آرسال إعلى الراغبين في املشاركة 

 مانة مراكز مساجد زنجان.أالعامة للثقافة واإلرشاد اإلسالمي، 

 أ70/0/7305 -22/1/7305رسال: من مهلة اإل 
ً
املرسلة إلى املجلس التأبيني ستكون من  ثارن دراسة اآل، علما

 .همن الشهر نفس 21سامي الفائزين فسيكون بتاريخ أما اإلعالن عن أو  ،20/0حت   77 ختاري

 شودم  برگزار عاشورا   مضامين در قرآن ع اس   مسابقه -3

القرآن في مضامين أخبر مركز الصحفيين نبأ عن عقد مسابقة الصور 

باهتمام من مركز الصحفيين إيكنا في قسمين: صور الجوال والكاميرا،  عاشوراء

القرآن في مضامين فعلى الراغبين في املشاركة إرسال آثارهم التي تخص موضوع 

محرم الحرام على شبكات التواصل  71هر املوافق من شهر م 28ابتداًء من تاريخ نشر الخبر حت   عاشوراء

 االجتماعي الخاصة بمركز نبأ.

پیکسل  3۲۳۳وبأبعاد  JPEGاملشاركة مفتوحة لجميع املصورين في إيران ويلزم أن تكون صور الكاميرا بصيغة 

 ميجا بايت. 3وحجم 

 70ر املشاركة في املسابقة با وأما صور الجوال فيجب أن تكون بأعلى مستوى لكاميرا املوبايل، ويحق للمصو 

 iqna.ir@ اإللكترونيصور ملونة أو عادية ويتم إرسالها عبر البريد 

كما يلزم إرسال املعلومات الشخصية للمصورين والعنوان ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني في فايل وورد، 

 ولوحات تقديرية للفائزين.وسيتم اإلعالن عن الفائزين بعد تقييم اآلثار، وهناك جوائز 
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 ها  تفسير  از متن عاشوراخوانش -2

وقد شارك فيها كل من الشيخ  معطيات عاشوراء لإلنسان في العصر الحاضرأقيمت جلسة تحت عنوان 

العلمية في جامعة العلوم الطبية في أصفهان، ومصطف  پيرمرادیان، وفروغی عضو  محمد نصر، عضو الهیئة

الهیئة العلمیة في جامعة أصفهان، وجملة من أساتذة قسم التاريخ اإلسالمي، وداريوش إسماعيلي املعاون الثقافي 

 للجهاد الجام ي قسم أصفهان.

دراسة القراءات املختلفة ألهداف وفلسفة ثورة املرحلة األولى تحت عنوان:  هذه الجلسة في مرحلتين:تقام 

، املرحلة الثانية من الجلسة تقام يوم عاشوراء من منظار املفكرين في التاريخ اإلسالمي ال سيما املرحلة املعاصرة

 آراء األشخاص الذين يتم التحاور معهم.، واملواضيع في هذه الجلسة هي عبارة عن 70/1/7305االثنين 

معطيات عاشوراء لإلنسان في العصر وذكر إسماعيلي أن الباعث على اختيار موضوع بهذا العنوان: 

هو أن واقعة عاشوراء ال تقف عند زمن معين، وال عند مكان معين، فهي عطاء شامل لجميع األجيال في  الحاضر

 كل زمان ومكان.

شارته إلى أهمية البحث عن معطيات عاشوراء حول مسألة العصمة واإلمامة وعلم وتحدث فروغي ضمن إ

الغيب التي لها ارتباط وثيق بواقعة عاشوراء، وعلى ضوء هذه املسألة تعددت النظريات في أسباب نهضة اإلمام 

 .الحسين

قعة عاشوراء من ثم تحدث الشيخ محمد نصر حول التفسير الهرمنوطيقي لفلسفة عاشوراء بمعن  تحليل وا

والظروف املحيطة بذلك املحلل واملفسر، ثم  ةالناحية الفلسفية، وأن التحليالت تختلف بحسب العوامل املؤثر 

تعرض إلى القراءات املختلفة وذكر جملة منها، وهي: القراءة السياسية، والقراءة التاريخية، والقراءة 

 مطهري، والقراءة العاطفية والعلمية للسيد الخميني.قراءة الشاملة للشهيد الاإليديولوجية والثورية، و 
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 الدخول  تأشيرات إصدار سيتم محمدي أنه حميد اإليرانية والزيارة الحج مؤسسة رئيس مساعد أعلن

 72 في الحسين اإلمام استشهاد أربعينية بزیارة الخاصة
ً
 .اإليرانية املحافظات مختلف في مکتبا

 
ً
  72 سيضاف األول  تشرين 75 القادم السبت یوم من بدءا

ً
  72 املجموع لی ون  آخر مکتبا

ً
 بتقديم تقوم مکتبا

 .البالد أنحاء في األربعين زوار إلی خدماتها

 

 التابع اإلسالمي والعالم العراق في الحسينّية والهيئات املواكب قسم رئيُس  أعلن

 عدد: بأّن  السلمان نعمة رياض الحاج والعّباسية الحسينّية املقّدستين للعتبتين

َدمّية العزائّية الحسينّية والهيئات املواكب
َ
 املسجلة عاشوراء زيارة في املشاركة والخ

 ضمن العاملة املواكب مجموع وهو كربالئّية، معظُمها موكب 70500 بلغ العام لهذا القسم رسمي في بشكٍل 

ها لنا يتسنَّ  لم التي منها املئات عن ناهيك املقّدسة كربالء ملحافظة اإلدارّية الحدود
ُ
 أعمالها مارست لكّنها تسجيل

 .املّدة هذه طيلة

 أّيام طيلة عزائّية بنشاطاٍت  تقوم والزنجيل اللطم للعزاء موكب 200 بين املواكب هذه توّزعت: وأضاف

  وتقوم عاشوراء
ً
َدمّية، بنشاطاٍت  أيضا

َ
َدمي موكب 7300و خ

َ
 تقديم خالل من الزائرين خدمة بمهام يقوم خ

 .الخدمّية األمور  من وغيرها واملبيت اإليواء أماكن وتوفير واألشربة األطعمة

  

 بشكل أكتوبر 20 الخميس اليوم صباح املصلى بلدة الخليفية القوات داهمت

 من الشهود أحد وبحسب. الحي في املعلقة العاشورائية اليافطات النت اع مفاجئ،

 الجراح بدم املغسل على السالمعليها  كتب التي اليافطات انت عت فقد األهالي

 . الحسين اإلمام استشهاد ذكرى  في تعزية جملة وهي

 

  االجتماعي التواصل مواقع في نشطاء تناقل
ً
 األميركي املمثل فيها ظهر صورا

 أقامته حسيني عزاء مجلس في األرض على يجلس فريمان وهو الشهير مورغان

 ذكرى  إلحياء الثالثاء يوم مساء بريطانيا عاصمة لندن في الخوئي اإلمام مؤسسة

 . الحسين اإلمام استشهاد

 

 الحسينية املواكب أعداد أن ديالى، محافظة في الحسينية املواكب هيئة أعلنت

، 210 بلغ املحافظة داخل
ً
  موكبا

ً
 أن أكدت فيما املحافظة، تاريخ في األعلى أنه مبينا

  20 أقاموا السني املكون  أبناء
ً
  موكبا

ً
 .األليمة الطف لواقعة استذكارا

 محرم شهر حلول  منذ ديالى محافظة داخل الحسينية املواكب أعداد إن طاهر: أحمد علي الهيئة رئيس وقال

، 210 بلغ الحرام
ً
  موكبا

ً
 .املحافظة تاريخ في األعلى أنه معتبرا
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 ملناسبة لکربالء اإلیرانیين الزوار عدد بأن حسینیان مسعود بالعراق کربالء مدینة في اإليراني القنصل أعلن

  10 نحو بلغ األربعاء أمس یوم صادفت التي عاشوراء زیارة
ً
 .السابق العام علیه کان الذي العدد ضعف وهو ألفا

 وجالل. بروعة العام هذا أقیمت وعاشوراء تاسوعاء یومي مراسم أن وأشار إلی

 

م من الثاني لليوم عاشوراء في لهم تحت عنوان كلمات بيان في  أكد ها7238 محرَّ

 صناعة في يسهمان عمليّ  وآخر فكري  بعدين في عاشوراء إحياء على البحرين علماء

 من إن العلماء: واملجتمع، وقال الفرد مستوى  على الناجحة اإلسالمية الشخصية

  الحسين ثورة أهداف
ّ

 أجل ومن ضالله، على وضال جهله، على جاهل يبقى أال

 .واالستضعاف واالستكبار الظلم، من األمة أرض تخلو أن

 مصلحته تلتقي ال موقع أّي  وفي الّناس من كان َمن أنه بيانهم في العلماء وأضاف

 الحسين اإلمام ثورة ويحارب القويم، الدين هذا يحارب أن ُبّد  ال الحّق  اإلسالم مع

 الّناس. حياة في وفاعليته وعيها وامتداد إحيائها أصالة في

 

 جاكارتا، كمدن العالم، دول  كبا ي إندونيسيا في محرم من والعاشر التاسع في الحسيني العزاء مراسم أقيمت

 وتجمعات تظاهرات في التكفيريون  الوهابيون  س ى السنة هذه في ولكن، وكنداري  وبالو، وسمارانغ، وجيربان،

 .بالفشل محاولتهم باءت ولكن إجرائها، من املسلمين ملنع الحسيني العزاء مراسم قاعة عند لهم

 الدينية، املراسم هذه إجراء في اإلذن منحت الحكومة أن الشرطة قائد أعلن وهابيين معترضين على رد وفي

منها. االنتهاء حت  املراسم هذه حماية هي مهمتنا لذلك

imhussain.com 

 

 مدينة معرض في خاص ضمن جناح املقدسة الحسينية العتبة متحف شارك

 لشباك مشابهة نسخة بعرض األملانية الحكومة من دعوة على بناءً  األملانية كولن

 .الشريف الشباك على يطلع لكي للزائر الفرصة إلتاحة الحسين اإلمام ضريح

 الجنسيات، وبمختلف الجمهور  قبل من ممي  بشكل زوار توافد الجناح شهد الشباك لنصب األول  يوم ومنذ

 ذلك ببركة أصحابها راجين تحققها أمنيات تحمل وهي الشباك داخل رميت ورقية قصاصات هناك أن ولوح 

 األوراق. اليومين خالل تزايدت وقد املقدسة مكانته وبفضل الحسين اإلمام الشهداء سيد العظيم العربي

 

 مراسيم أحداث اشتبلر ملواكبة بن األملاني التاريخي الباحث كربالء مدينة زار

 في أعدها التي أبحاثه من كجزء الحسين اإلمام استشهاد بمناسبة عاشوراء

 العتبة إعالم من بتنسيق ذلك وجاء لهما اعتناقه بعد الشي ي واملذهب اإلسالم

 على واالطالع الحسين اإلمام ملتحف وجولة املقدستين العتبتين زيارة تضمن برنامج ضمن املقدسة الحسينية
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 . والدينية الثقافية الدولي اإلعالم إصدارات أهم

 على املسيحية إلى قريب وهو املذاهب أفضل من الشي ي املذهب أن الزيارة هذه خالل من وجدت: اشتبلر وقال

 الحقائق معرفة يريد من كل الحقيقية، وعلى الصورة تشويه تحاول  التي املغرضة اإلعالمية الوسائل ما تتناقله عكس

  يحضر أن عليه العراقية الساحة في يدور  ملا
ً
 .وتحريفها تضليلها البع  يحاول  التي الصورة إليضاح ميدانيا

haqeeqa.net 

  ملع
ً
 يرتدي أشهر قبل وظهر غزة، في نشره على يعمل الشيعة ملة على دين رجل جودة محمود اسم مؤخرا

  أثار ما اإليرانيين الدين رجال ارتدائها يفضل التي كتلك ومالبس الخمينية العمامة
ً
  يثير أن قبل غزة في جدال

ً
 جدال

 
ً
 .أسابيع لعدة العتقاله حماس دفع ما الصحابة، في طعن أنه سلفيون  اعتبره فيديو، مقطع في ظهوره بعد آخرا

 وبرزت غزة، داخل الشي ي الدين في سريع انتشار بوك فيس عبر ظهر املاض ي الثالثاء عاشوراء يوم وفي

 .مقتله ذكرى  وإحياء الحسين مقتل عن التشيع بلغة تحدثوا القطاع من ألشخاص منشورات

 عاشوراء بوك فيس على صفحته عبر مشمش محمد األقص  ، إذاعة في البرامج مدير نشر في تمثلت املفاجأة

 األمة وسيقت بعترته، بالتمسك الرسول  وصية بتركها األمة انحطاط مسيرة وبدأت الدنيا، فيه أظلمت يوم هذا

 سيدي. الرض يّ  الحسين الثائر الشهيد اإلمام الجنة أهل شباب وسيد هللا رسول  سبط بمقتل البقر بأذناب

  تبعث ويوم قتلت ويوم ولدت يوم عليك سالم الحسين
ً
 .جرمه أعظم ما معاوية بن يزيد الفاسق هللا ولعن حيا

imamhussain.org 

 

 بمراسيم تجسد العالم في مليوني حشد أكبر في األطهار بيته وأهل الحسين اإلمام محبي من املاليين شارك

 وسط 7238الحرام  محرم 70 األربعاء يوم بعد ظهر من العصر صالة بعد انطلقت التي طويريج ركضة عزاء

 .مكثفة وخدمية أمنية إجراءات

 

 من اآلالف عشرات فيها شارك حاشدة مسيرات املقدسة كربالء في انطلقت

 اإلمام دفن بيوم يعرف والذي الحرام محرم من عشر الثالث اليوم إلحياء املؤمنين

 في العاشر في الطف معركة في استشهدوا الذين وأصحابه بيته وأهل الحسين

، الشريفين الحرمين بين ما منطقة إلى وصلت التي املسيرة في وشارك، هجرية 27 العام من محرم
ً
 عشرات ظهرا

 املقدسة كربالء مناطق أغلب من وأكاديمية علمية ونخب عشائر ووجهاء وشيوخ دين رجال ضمت التي املواكب

 .النسوية املواكب إلى باإلضافة ونواحيها، وأقضيتها

 

 في للعيون  هاملتون  معهد مدير هايك. جي باريت الدكتور  أجراها دراسة

 العين من الدمع بدل الدم ذرف إمكانية ملعرفة 2002 عام األمريكية املتحدة الواليات

 أن فاستنتج الصوتية فوق  واملوجات الصوتي، بالرنين املسح استخدام طريق عن

عرف الحدوث نادرة الحاالت تلك مثل
ُ
 الدموية الدموع وتعني ،هيموالكريا باسم وت

 .لها منطقي تفسير إيجاد عن  جز أنه إال الرأس في بليغة بإصابات أو قوية بصدمة الشخص يصاب حينما تحدث
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 اإلنسان بكى فلو دم، إلى الدمع يتحّول  جرح إذا العينين خلف املوجود الكيس أن حديثة دراسات أثبتت كما

 
ً
 املضخة باعتباره القلب حزن  إلى يؤدي البكاء أن أخرى  دراسات أشارت كما دم، إلى دموعه تتحول  وبشّدة كثيرا

  ويخرج العين عروق في يجري  بخار منه ويظهر يغلي الحزن  أثر ومن للدم الرئيسية
ً
 وطال الحزن  اشتد وإذا دما

سبب التي بالجسم اليبوسة حصلت البكاء
ُ
 تتأثر توقفه حين في لكن العين ُيرطب هو والدمع داخلي جفاف ت

 الدم. بدل الدم منها فيخرج وتتقرح العروق

 

 في السوداء حسين يا راية رفع مراسيم االثنين املقدسة الحسينية العتبة أقامت

 واحد يوم عقب ذلك يأتي، العراق جنوب البصرة في علي اإلمام ومسجد خطوة

  كربالء في الحسين اإلمام حرم قبة راية استبدال من
ً
 محرم شهر بحلول  إيذانا

 الطائفتين من وعسكرية دينية شخصيات حضور  املراسيم وشهدت، الحرام

 .البصرة محافظة في ممي ة إعالمية وتغطية والشيعية السنية

 

 اس فان مارغيت األملاني اآلثار معهد في املشرق  لقسم العلمية املديرة طالبت

 السكوت يمكن ال تاريخي أرث كونها العراق خارج إلى املهربة اإلسالمية اآلثار بإعادة

 ،الحسين اإلمام متحف إلى األخيرة زيارتها خالل ذلك جاء، تعبيرها حد على عنه،

 عام منذ بغداد في األملاني املتحف فرع رئيسة تعمل التي مارغيت وقالت، املتحف يحتويها التي اآلثار على للتعرف

  فنية بطريقة ومعروضة جيدة بعناية تحظى الحسين اإلمام مرقد متحف داخل املوجودة اآلثار إن :2003
ً
 .جدا

 .املبارك املرقد وهذا األعظم املتحف هذا لزيارة ممتازة فرصة إنها األملانية: الدكتورة وأضاف

 

 الحسينية للعتبة التابعة الرقمي، لإلعالم الحسين اإلمام مؤسسة أعلنت

فايبر، حيث  تطبيق على العامة الدردشة ضمن الحسيني الفايبر انطالق املقدسة

 اإللكترونية والروابط والفيديوهات الصور  من عدد أكبر إلى الوصول  للمشتركين

 املقدسة الحسينية للعتبة التابعة العامة الدردشة وإن، املقدسة الحسينية للعتبة الرسمي باملوقع الخاصة

 .البيت بأهل الخاصة الدينية املناسبات مواكبة في فائقة سرعة املشتركين ستمنح

 لالشتراك أصدقائه من آخرين مستخدمين دعوة شخص أي بإمكان أنه املؤسسة في االجتماعي التواصل مسؤول أكد

  العامة الدردشات قسم في املقدسة الحسينية العتبة صفحة في
ً
  chats.viber.com/imamhussainorg الرابط عبر حصريا

 .وخارجه فايبر تطبيق داخل املنشورات ومشاركة الاليك عالمة إعطاء للمشترك يمكن الرابط على النقر وتابع بعد

news.aqr.ir 



 الحسين اإلمام الشهداء سید شهادة أیام في والنفائس القرآن متحف يعرض

 لخط منسوب األول  والوالء، املعرفة أهل من املراجعين ل افة شریفين مصحفين

 أبعاده الغزال جلد من ورقة 83 من یتألف النادر املصحف الحسين اإلمام

 في کتب ،265×72 النص وأبعاد الواحدة، الصفحة في أسطر سبعة ال وفي بالخط مکتوب وهو سم،7068×7265

 . السجاد اإلمام لخط للمشاهدة، والثاني قابل بتذهیب علي بن حسين کتبه منه األخيرة الصفحة
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 اجتماعاتها أولى العراق في واملزارات العتبات في العليا القرآنية الهيئة عقدت

 بمشروع الخاصة االستعدادات ملناقشة العراق في القرآنيين اتحاد أمانة مع التحضيرية

 .املحافظات من عدد في االتحاد ممثلي بحضور  األربعينية الزيارة في القرآنية املحطات

: الياسري  عادل السيد القارئ  العليا القرآنية الهيئة رئيس معاون  وقال

 اتحاد مع العراق في واملزارات العتبات في العليا القرآنية الهيئة اجتماعات أول  املقدسة العلوية العتبة تستضيف

 األربعينية الزيارة في القرآني باملشروع الخاصة والتحضيرات االستعدادات أهم ملناقشة وذلك العراق في القرآنيين

 مدينة إلى الزائرين توافد طريق وعلى القرآنية املحافظات من عدد في ستنتشر التي القرآنية باملحطات واملتمثل

 التوالي على الثاني وللعام بادرت العراق في واملزارات العتبات في العليا القرآنية الهيئة أن يذكر، املقدسة كربالء

 في القرآنية واملراكز الدور  مع بالتعاون  القرآنية باملحطات واملتمثل األربعينية الزيارة في القرآني مشروعها بإطالق

 .العراق في القرآنيين التحاد والتابعة املحافظات من عدد

masjed-alkufa.net 

 

 في محاضرات سلسلة الكوفة مسجد أمانة في الجامعية العالقات شعبة تقيم 

  التعليمية، واملؤسسات الجامعات
ً
 من تعلمنا التوعوي: ماذا ملشروعها تنفيذا

 .نفوسهم في الحسين مبادئ توطيد في الجامعيين الطلبة يستهدف الذي الحسين 

 حديث في الخلخالي حسن السيد الجامعية العالقات شعبة مسؤول وأكد

 دينية محاضرة إلقاء تم حيث الحلة مدينة في الخضراء القاسم جامعة في تنفيذه بدأ املشروع أن الخبري  للمركز

 في الحسين اإلمام من نتعلمه أن يجب عن ما خاللها تحدث الحكيم، حسين السيد العلمية الحوزة في لألستاذ

، الفرد كان ومهما - نملك ما وكل وباألهل، بالنفس التضحية
ً
 - األرض في من وأقدس أعظم كان لو حت  بل عظيما

 التضحية اإلسالم مصلحة اقتضت إذا واجبة االنحراف من واألمة التحريف، من وحفظه هللا دين إقامة أجل من

 .يضحي أن فعليه بالفرد

 

أعلنت هيئة موقع مسجد الكوفة عن أجراء مسابقة لإلبداع الفكري في نسخته 

والخطابة، واملقالة، والرواية، السادسة في التأليف، والتحقيق، والدراسات القرانية، 

 والقصة القصيرة، وقصص األطفال، والخط العربي اإلسالمي، والتصوير الفوتوغرافي.

 sistani.org 

ِلَك الطاهرين  الطيبين وآله محمد على هللا الرحيم، وصلى الرحمن هللا بسم
َ
ْم  َوَمن ذ ِ

ّ
َعاِئَر  ُيَعظ

َ
ِ  ش

َّ
َها اّلل ِإنَّ

َ
 ف

ْقَوى  ِمن
َ
وِب  ت

ُ
ُقل

ْ
 في املصلحون  قادها حركة أعظم خالله من ونستذكر الحرام محرم شهر علينا يطل 32الحج: ال

 هذه واستذكار املباركة، الحسينية الحركة وهي أال األوضاع، وإصالح األمم إرادة وبعث املجتمعات تطوير مجال
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 الحفاظ مسؤولية وهي كبرى  مسؤولية علي بن الحسين اإلمام أتباع نحن عواتقنا على يلقي املباركة الحركة

 من نوع من حسيني إنسان يخلو وال والقلوب، النفوس في وأبعادها آثارها وترسيخ الحركة هذه استمرار على

  كان سواء مسؤولية
ً
  عاملا

ً
  أو دينيا

ً
  أو مثقفا

ً
 املختلفة، واإلنسانية املادية العلوم مجاالت من مجال في متخصصا

 ومن وأسرته وأهله نفسه إصالح خالل من املباركة الحسينية الثورة هذه على الحفاظ مسؤولية يتحمل منا فكل

 ولكن العظيم، الحسيني املشروع هذا وعظمة الحركة هذه بأهمية حوله الذي املجتمع بتوعية قيامه خالل

 سيد وملشروع عاشوراء لحركة اإلعالمي الوجه يجسدون  أنهم بلحاظ الكبرى  املسؤولية يتحملون  الخطباء

  نتوقف أن نحتاج ولذلك ،الشهداء
ً
 املسؤولية هذه وتفعيل بتجسيد يقوم الحسيني املنبر أن هل: لنتساءل قليال

 والقلوب  النفوس في الشريفة الحسينية اآلثار يحقق بحيث العصر ومستجدات الزمان مقتضيات مع ينسجم بما

 
ً
 : الشهداء سيد منبر يعلو من لكل والنصائح اإلرشادات بع  نستذكر النقطة هذه من وانطالقا

 الخطيب يكون  أن يقتض ي وهذا وتاريخية وتربوية روحية موضوعات إلى يحتاج املجتمع فإن األطروحات، تنوع 

 
ً
 من املسترشدين حاجة بع  تغطي املتعددة الحقول  في املتنوعة املوضوعات من مجموعة على متوفرا

 .وغيرهم املستمعين

 الخطيب يكون  أن  
ً
 بحسبها سنة بكل املثارة العقائدية الشبهات استقراء يعني وهذا زمانه، لثقافة مواكبا

 أو فكر من يستجد ما مواكبة فإن املؤمنين، على تمر فترة كل وفي مجتمع كل في املتغيرة السلوكيات واستقراء

  الحسين منبر حول  االلتفاف تجعل ثقافة أو سلوك
ً
  حيا

ً
 .كبيرة وفاعلية تأثير ذا جديدا

  التاريخية القصص حكاية أو املعتبرة الكتب من الشريفة الروايات نقل أو القرآنية اآليات ذكر في الدقة تحري 

 في الحسيني املنبر بمكانة الثقة يفقد املطروحة القصص أو الروايات مصادر في التدقيق عدم إن حيث الثابتة

 .املستمعين أذهان

 أنه وتظهره الحسيني املنبر سمعة إلى تس يء التي الخيالية وبالقصص باألحالم االستعانة عن املنبر يترفع أن 

 .للمستمعين والثقافي الذهني املستوى  مع تتناسب وال تنسجم ال هزيلة إعالمية وسيلة

 وعرضه وتبويبه املوضوع ترتيب حيث من موضوعات من يطرحه بما تامة عناية الخطيب يعن  بأن اإلعداد، جودة 

 من الكبير الجهد بذل فإن واملتابعين، املستمعين لنفوس الجذابة واألساليب العبارات واختيار واضح سلس ببيان

 .الحسيني املنبر مع املستمعين تفاعل في سيسهم الجذاب بالبيان وعرضها وترتيبها املوضوعات إعداد في الخطيب

 البيت أهل تراث إن التي واألحاديث النصوص باختيار يبرز وإبداعه الخطيب مهارة ولكن جميل عظيم كله 

  واالجتماعية الفكرية ومشاربهم أديانهم اختالف على الشعوب لجميع جاذبية تشكل
ً
 إّن  عنهم ورد ملا انتهاجا

 التي اإلنسانية القيم عن يتحدث الذي تراثهم هو كالمهم ومحاسن ،التبعونا كالمنا محاسن علموا لو الناس

 .والدينية الثقافية توجهاتها بمختلف الشعوب كل إليها تنجذب

 الخطيب يقتصر أن املستحسن من فليس الناجعة، بالحلول  مشفوعة الشائعة االجتماعية املشاكل طرح 

 مشكلة أو األكبر والجيل الشبابي الجيل بين الفجوة مشكلة أو األسري  التفكك كمشكلة املشكلة عرض على

 من املأمول  من لذلك فاعل، تغييري  دور  في املنبر من مساهمة دون  الجدل يثير مما ذلك فان غيرها، أو الطالق

 وعلم النفس علم في الثقافة وحملة االجتماعية الخبرة أهل من االختصاص ذوي  استشارة الحسيني املنبر رواد

  بالحل مشفوعة املشكلة عرض ليكون  املختلفة االجتماعية للمشاكل الناجعة الحلول  تحديد في االجتماع
ً
 عرضا

 
ً
  تغييريا

ً
 .وتهذيبها املجتمعات إصالح في والقيادة والريادة التفاعل حالة إلى الجمود حالة من املنبر ينقل تطويريا
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 فإن الشعائر مجال أو الفكر مجال في سواء الشيعية الخالفات في الخوض عن الحسيني املنبر يتسامى أن 

 بين االنقسام تأجيج أو اجتماعية فوض   اثارة أو أخرى  دون  لفئة املنبر انحياز يوجب الخالفات هذه في الخوض

 مسار هي الشهداء سيد محبي قلوب يجمع الذي الحسيني للنور  ورمز الكلمة لوحدة راية املنبر بينما املؤمنين،

 .فاعل وتعاون  واحد

 واضح شيق بأسلوب عرضها خالل من واملعامالت العبادات مجال في االبتالئية الفقهية باملسائل االهتمام 

 .املختلفة وقضاياه لواقعه الحسيني املنبر بمعايشة املستمع يشعر

  ورمز اإلمامي املذهب قوة سر هي التي العلمائية والقاعدة العلمية والحوزة املرجعية أهمية على التركي 

 .وبنيانه كيانه وشموخ عظمته

  يجعلنا وأن الشهداء سيد طريق لخدمة التوفيق للجميع وتعالى تبارك هللا نسأل 
ً
 بالحسين وجهاء جميعا

 .الطاهرين الطيبين وآله محمد على والصالة العاملين رب هلل والحمد، واآلخرة الدنيا في

burathanews.com 

 

  أكتوبر، 5 األربعاء البحرين مناطق من عدد في غاضبة ثورية تظاهرات خرجت
ً
 الخليفية للتعديات رفضا

  طالت التي عاشوراء مظاهر على املتواصلة
ً
 .البلدات من آخر عددا

 وهتفوا علي بن الحسين اإلمام أعالم وغيرها والشاخورة وأبو صيبع الديه بلدات في املتظاهرون ورفع

 .إليهم والتقرب مبايعتهم وعدم الظاملين مواجهة في ودروسها الحسين اإلمام بثورة التمسك تؤكد بشعارات

 

  صفر شهر من األول  اعتبار إلى اليعقوبي محمد الشيخ دعا
ً
  يوما

ً
  للحسيني، للمنبر عامليا

ً
 اليوم هذا في أن مشيرا

، اللحظة تلك من الحسيني للمنبر ليؤسس األعواد تلك الحسين بن علي اإلمام وارتقى الشام إلى السبايا دخلت

 وتوعية البيت أهل محاسن ونشر تعالى هللا كلمة إعالء في ودور  أهمية من الحسيني للمنبر وملا إنه اليعقوبي: وقال

 العقالء سيرة جرت التي الحيوية القضايا ببقية أسوة الحسيني للمنبر يوم جعل يحُسُن  فإنه وإرشادها ووعظها األمة

 القضايا. بتلك املرتبطة الفعاليات وتقييم شاملة مراجعة إلجراء لها عاملي يوم جعل على البشري  املجتمع وتوافق

 

  اإلنسان لحقوق  البحرين منتدى أصدر
ً
 املواطنين حق انتهاك بعنوان: تقريرا

األول  حت  الفترة تغطي إحصائيات يضم 7238 عاشوراء موسم إحياء في الشيعة

 تقريره في املنتدى وسلط، 2072 أكتوبر/األول  تشرين 3 املوافق 7231 محرم من

 الذي والقمع الحسينية واليافطات الرايات مصادرة مقدمتها وفي العاشورائية املظاهر على التعدي على الضوء

 داخل الواقعة امل تم إلى الوصول  من الخطباء منع إلى التقرير تطرق  كما، مصادرتها أثناء املدنيين له تعرض

  الخطباء أحد مع والتحقيق أشهر 3 من أكثر منذ املحاصرة الدراز منطقة
ً
 على للسيطرة تس ى السلطة أن مؤكدا

  الحسينية. القصائد في سياسية قضايا سيطرح من وتهديد الحسينية، للمجالس الديني الخطاب

 

 خالل األمن ضمان عن الحكومة بعجز األربعاء كابول  في البيت أهل أتباع ندد

 أوقعا مسجدين على إرهابيين اعتداءين غداة وذلك عاشوراء ذكرى  إحياء مراسم

72  
ً
 .الجر ى وعشرات شهيدا
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 أكبر صناعة إكمال عن بالعراق ديالى محافظة في الدينية املزارات هيئة أعلنت

 كافة من مواطن ألفي من أكثر أن إلى مشيرة كم، 3 بطول  العالم في حزن  راية

الهيئة:  مدير كربالء، وأفادب األربعينية الزيارة في برفعها سيقومون  املحافظة أطياف

 .املقدسة بكربالء األربعين زيارة في الراية برفع سيقومون  مواطن ألفي من أكثر أن

 

 باعتقال قامت كادونا في املحلية للسلطات أمنية قوات أن نيجيرية مصادر أفادت

 يوم ونساء أطفال املعتقلين بين وأن الحسيني، العزاء مراسم في مشاركين معزين

 .محرم من العاشر

 

 ،علي بن الحسين اإلمام مسجد االثنين، مساء املصرية األمن قوات أغلقت

 على عناصرها ونشرت الدخول، من ومنعتهم الضريح على واملترددين املصلين أمام

 القوات من أمني مصدر وقال، العصر صالة أداء من االنتهاء عقب الرئيس ي، الباب

 .عاشوراء يوم ذكرى  مراسم بسبب جاء املسجد غلق إن :الحسين اإلمام ميدان بتأمين املكلفة

  القصوى  االستعداد درجة رفعت الشرطة قوات أن وأضاف:
ً
 بممارسة الشيعة املسلمين من أي لقيام تحسبا

 .الحسين اإلمام ضريح أمام بهم الخاصة الدينية الشعائر

hawzahnews.com 

 

 
ً
 بغداد ثمن العاصمة شر ي جنوب الزعفرانية أهالي من في استقباله وفدا

 زيارة شعيرة بإحياء املشاركون  العراقيون  يبذله ما الحكيم سعيد محمد السيد

  ،الشهداء سيد زوار خدمة سبيل في وبسخاء ومال جهد من األربعين
ً
 داعيا

  والتحمل الصبر من مزيد إلى الجميع
ً
 بع  وقعت إذا فيما مشاحنات أية عن بعيدا

  املكان. ضيق أو التعب بسبب هناك أو هنا الهفوات

 
ً
 بقاع كل من عليها يتقاطرون فالشيعة العالم، على للشيعة نافذة وهي عاملية اآلن أصبحت الزيارة أن إلى مشيرا

 يأتون  فاألجانب فقط، العراقيين على مقتصرة السابق في كانت فيما مختلفة، وقوميات جنسيات ومن العالم

 .أشكالها بأحلى والخدمة والصبر والتحمل اإليثار منا يتطلب وهذا سواء، حد على والسلبيات اإليجابيات ليسجلوا

 بأن ،الحسين اإلمام تضحيات من القصوى  االستفادة ضرورة إلى باملسيرة املشاركين الحكيم السيد ونبه

 وتعالى سبحانه هلل واإلخالص والتدين العفة فيها الطالب يتعلم كامل، شهر أمدها مدرسة األربعين مسيرة تكون 

 .أعدائهم عن حت  صفحوا الذين البيت أهل بسيرة والتحلي

 

 اإلمام أربعينية زائري  لنقل مفتوحة رحالت والفرنس ي والتركي اإليراني الطيران بمنح النقل أوعز وزير

  وجه كما ،الحسين
ً
. األشرف النجف إلى سفوان من الكويتيين من الزوار بنقل أيضا

ً
 مجانا
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 ومواكب الحسينية الشعائر أهمية إلى اإلسالمية، املذاهب بين للتقريب العاملي للمجمع العام األمين لفت

 . الحسين اإلمام أربعينية ذكرى  في كربالء إلى تتجه التي املشاة

 
ً
 أفعال أية عن االمتناع ووجوب اإلمكان، قدر الحافلة الشعبية املسيرات هذه في املشاركة ضرورة إلى مشيرا

 .التفرقة وإثارة الخالفات لبث مدعاة وممارسات

  األربعين، زيارة بفلسفة التوعية ضرورة على وشدد
ً
 املليونية الحشود وتعرفت ذلك، فعل لنا تسن  لو: موضحا

 يشترك سوف بأسره اإلسالمي العالم فإن تضحياته، وعظمة الشهداء سيد شخصية أبعاد على - ينبغي كما -

 .الحسينية املليونية املسيرات هذه إحياء في معنا

 

 األربعين بزيارة الخاصة التبليغية خطتها عن املقدسة الحسينية العتبة في النسوي  الديني التبليغ شعبة أعلنت

 الحسينية للعتبة التابعة الزائرين مدن منها الزائرين طريق على محاور  عدة سيشغلن مبلغة 300 املليونية ب

  ستشمل كما األشرف، والنجف وبغداد، بابل، طرق  على املقدسة
ً
 حسين يا طريق على الحسينية املواكب أيضا

 والحائر الحسيني بالصحن يتمثل الذي املدينة مركز إلى باإلضافة كربالء، إلى املؤدية الطرق  وبقية بغداد وطريق

 اإلمام الثوار وقدوة األحرار أبي مرقد نحو الهادر البشري  السيل الستقبال استعداداتها الحسيني، ضمن

 املحافظات وبا ي املقدسة كربالء في الدينية املدارس وطالبات املبلغات بدعوة الشعبة وقد قامت ،الحسين

 .العام لهذا التبليغ بركب لاللتحاق

 املسائل أو الصالحين منهاج كتاب من الفقه مادة دراسة أكملت قد املبلغة تكون  أن واشترطت الشعبة 

  وتدخل املنتخبة
ً
  امتحانا

ً
  تحريرا

ً
 .الفقه مادة في مركزا

shiawaves.com 

 

 
ً
 الحرام محرم من العاشر في الحسين اإلمام استشهاد ذكرى  مع تزامنا

 الحسين لإلمام راية أكبر حمل لها املجاورة والقرى  اللبنانية صور  مدينة شهدت

 متر 800 الراية طول  وبلغ، الحسين هللا عبد أبا يا عليك السالم عليها كتب

 .الحسين اإلمام الشهداء لسيد وعشقهم حبهم الراية هذه خالل من املشاركون  وعبر أمتار، ثالثة وبعرض

 

 علي اإلمام مسجد في العزاء مجالس إقامة من البيت أهل شيعة البريطانية األمنية القوات منعت

  املسجد في مجالسهم بإقامة للمعزين السماح وعدم املسجد باب الشرطة بإغالق لوتن، وقامت بمدينة
ّ

 أن إال

 ومجلس البريطانية الشرطة أن ويذكر ،الحسين اإلمام على العزاء وأقاموا الشرطة بمقاومة قاموا الشيعة

  صدروا البلدي لوتن
ً
 .العامة األماكن في الحسيني العزاء إقامة فيه منعوا سابق وقت في بيانا

 

 سالنغور  إقلیم في الحسینیات إحد  عاشوراء لیلة املالي یة الشرطة اقتحمت

 اإلمام استشهاد ذکر   إلحیاء الحسیني العزاء مجلس تنظیم دون  وحالت بمالي يا،

 .عاشوراء یوم الحسين
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  50 من أکثر بإعتقال الحسیني العزاء مجلس اقتحامها بعد الشرطة وقامت
ً
 من ونساء أطفال بينهم شخصا

 . الحسين اإلمام راية رفعا مالي يين شخصين اعتقلت كما الحسیني، املجلس في املشارکين

 مبن  الشرطة قوات اقتحمت کواالملبور حیث بمدینة الرضا اإلمام حسینیة في یقام املجلس وکان

 .املجلس وعطلت العشرات واعتقلت الحسینیة

 

 رأس من الحسين اإلمام أربعينية زيارة مسيرة األحد، اليوم صباح انطلقت

 املقدسة كربالء مدينة صوب البصرة، محافظة جنوب الفاو قضاء أقص   البيشة

 .النحر الى البحر شعار: من تحت

 رأس في حسيني مهرجان الحكيم سعيد محمد السيد مكتب برعاية وأقيم

 منطقة من رجل بدأ حيث الخالدة، األربعينية املسيرة بدء عن لإلعالن واسع وجماهيري  علمائي بحضور  البيشة

  األقدام على باملش ي البيشة رأس
ً
  االنطالقة هذه وتعد، املقدسة كربالء باتجاه سوداء راية حامال

ً
 ببدء إيذانا

  كربالء إلى الزائرين من املاليين فيها يتوافد التي األربعين زيارة مراسم
ً
 .وخارجه العراق داخل من األقدام على مشيا

 

 ليالي واملذاهب واألديان الجنسيات مختلف من األجانب الطلبة من عدد أحيا

 .املحرم من التاسعة إلى السادسة الليلة من عاشوراء

 بوذيين العاشورائية الليالي إحياء في املشاركين بين من أن صحفي مصدر وأفاد

  800 نحو إلى املشاركين عدد وصل املحرم من التاسع اليوم ومسيحيين، وفي
ً
 البوذيين، الطلبة أحد أكد، و معزيا

  يحترم أنه
ً
 ويدرس اليابان من وهو ريوتارو  وقال، الحسين إمامهم على الشيعة يقيمها التي العزاء أجواء كثيرا

 .بمبادئه وتمسكه الظلم رف  بسبب كربالء في معه ومن هو قتل ألنه ،الحسين عزاء في ألطم إنني التاريخ:

 

 اإلمام راية وجود بسبب املوصل في واحدة عائلة من شخصين إعدام على اإلجرامية داعش عصابات أقدمت

 .شرك من وسائل عدتها بيتهم التي في الحسين

 

 في تختلف لم الشيعة باملسلمين الخاصة والحقوقية األمنية األجواء أن ووتش، رايتس شيعة منظمة أكدت

 االنتهاكات أو اإلرهابية االستهدافات صعيد على السيما السابقة، األعوام بقية عن العام هذا عاشوراء أيام

 .العالم حول  الديكتاتورية األنظمة بع  تمارسها التي االستبدادية

 التي االنتهاكات من العديد معينة دول  في املنتشرين مندوبيها خالل من رصدت لها: إنها بيان في املنظمة وقالت

  والخطورة، الشدة حيث من تباينت
ً
 ألحقته الذي الضرر  ومدى االنتهاكات تلك طبيعة صعيد على خصوصا

 .األحداث جغرافيا وحسب الدينية عاشوراء مناسبة إحياء في باملشاركين

 

 في شاركت التي املخلصة الجهود لكافة وتثمينها تقديرها عميق عن الدولية ووتش رايتس شيعة منظمة أعربت

 من يجعلها أن عز وجل البارئ  على للهجرة، متمنية7238 الحرام محرم العام لهذا عاشوراء ذكرى  إحياء

 .الحساب يوم أعمالهم مي ان في الحسنات
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مة: وأضافت
ّ
، البشرية املمارسات أنواع أَجل واإلنسانية اإلسالمية الشعيرة هذه إحياء في أن املنظ

ً
 سيما سمّوا

ل إحياءها أن
ّ
ه الحّق  وقف عندما الهادر، الحسين لصوت واستمرار تواصل يمث

ّ
ه الظلم أمام كل

ّ
 واقعة في كل

ة املنظمة، ودعت، األليمة الطف
ّ
 الصف توحيد إلى املقدسة، الحسينية الشعائر إحياء في املشاركين كاف

  ليكون  يوّحدنا، شعار: الحسين تحت واإلنساني اإلسالمي
ً
  شعارا

ً
ة جامعا

ّ
 دين بين تميي  دون  البشرية أبناء لكاف

 بين الضغائن تختلق التي املجدية غير والنقاشات الكالمية والسجاالت الجدل عن واالبتعاد قومية، أو عرق  أو

 .للنقاش املطروحة القضايا طبيعة كانت مهما املسلمين،

abna24.com 

سخنان ت ان دهنده استاد دانشگاه استکهلم در مراسم عاشورا فرد  مسیحی به نام جان در واقعه عاشورا 

 حضور داشته است

ضمن  لمو كهو استفي مدينة  سودرتورنحد األساتذة البارزين في جامعة أتحدث 

 مام الحسينن اإل أوذكر ضمن حديثه  ،مشاركة له في مراسيم العزاء في تلك املدينة

 .بل حت  أصحاب الديانات األخرى ومنهم املسيحيون  ،ال يختص بالشيعة فحسب

 أولم تكن مشاركة هذا األستاذ في التاريخ 
ً
 وذلك ألنه ما  مرا

ً
كثر أ جيبا

 أن هذا األستاذ أنما العجيب إ ،حيين الذي يشاركون في مراسيم العزاءياملس
ً
 كل: خذ الالقطة وبدأ الحديث قائال

  ،رض كربالء وكل يوم عاشوراءأ
ً
ن أالدراسات التي حققتها وصلت إلى هذه النتيجة وهي و لألبحاث  ثم قال: طبقا

 
ً
مام وقد استشهد بين يدي اإل  ،ن و جوذلك الشخص اسمه  ،قد شارك في معركة عاشوراء هناك شخصا

 إني و إ وقال:، الحسين
ً
له صورة في  يوعند ،ولكن لدي عالقة خاصة باإلمام الحسين ن كنت مسيحيا

 أ ئنور ال ينطف مام الحسيناإل  مكتب عملي مكتوب على الصورة
ً
 .بدا

 ،نوره حت  أصحاب األديان األخرى  بل عمَّ  ،لم يقتصر على املسلمين والشيعة مام الحسينن نور اإل أوذكر 

 يوتيوب.موقع التواصل االجتماعي وقد نشر كالم هذا األستاذ على 

eshragh.ir 

 گردد م  برگزار تشنه ها  واژه کنگره چهارمين اختتامیه

وذلك بالتعاون مع مركز  القسم الخاص بقصص عاشوراءم مؤتمر كلمات عطش   اقسي

الساعة  7305سنة  5 بتاريخلألدب  موالنااإلسالمي ودار  اإلعالممكتب في الثقافة والفنون 

 
ً
شارع صفائية./مدينة قم شراق الواقع فيفي معرض اإل  الثالثة عصرا

tasnimnews.com 

 کار کردآغاز به رادیو اربعين

ربعين حسب تقرير املراسل االجتماعي لنادي املراسلين تسنيم پویا بدأ رادیو األ 

مكان إوصار ب ،الحرام للسنة الثانية محرم ۲۳نشاطه بشكل رسمي من يوم السبت 

 شرف وكربالء املقدسة.ذاعة في مدينتي النجف األ اإل  ربعين من هذهخبار األ أاملواطنين والزائرين االستماع إلى 
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جهزة عمال األ أعالم بخطوات و إوسيكون هناك  ،ذاعة بالبث حت  نهاية شهر صفروستستمر هذه اإل 

وجميع االستعدادات  ،خبار ماليين الزائرين لحظة بلحظةالخدمية للزائرين، والنقل املباشر أل  واملؤسسات

 .ذاعيةولوية ضمن البرامج اإل األ  املتعلقة بالسفر والتي تحتل

عالن عن املوجة في گاهرتز في طهران، وسيتم اإل يم 0565م أف أ ةذاعة على موجويمكن التقاط موجات اإل 

ذاعة عن طريق ستاب باکس، والالقطات ذاعة والتلفزيون، ويمكن التقاط هذه اإل املحافظات من خالل اإل 

 أشرف تلتقط وفي النجف األ ، الهواتف النقالة تطبيقاتلكترونية و اإل
ً
گاهرتز، وفي يم 07/0م أف أ ةعلى موج يضا

 گاهرتز.يم 00/0م أف أ ةكربالء املقدسة موج

وبث  ،يام الجمعةأذان ودعاء الندبة بعد األ  ،ذان الصبحأذاعة اليومية بث دعاء العهد بعد ومن برامج اإل 

بحاث حول أو  ،ربعينخبار لجنة األ أو  ،وبع  املقاطع الوثائقية ولطميات ،الخطب واملحاضرات لخطباء معروفين

ربعين هميتها وتفسير مقاطع من زيارة األ أربعين و دلة على زيارة األ بحاث األ أو  ،ربعين واملش ي فيهابيان فلسفة األ 

ربعين وتفسير مقاطع ن الكريم في سفر األ آوفضائل قراءة القر  ،من والصحة في السفرحكام الزيارة واأل أداب و آو 

 ،من زيارة وارث والجامعة الكبيرة، وتعليم املكاملة والكلمات واالصطالحات املتداولة في العربية الالزمة في السفر

.
ً
وبث ترتيل صفحة من القرآن الكريم يوميا

alarbaeen.ir 

 استان قمدر  اربعين حسينيتجمع زائرين 

ربعين في مدينة قم بتاريخ ول جلسة لتنسيق برنامج اجتماع زائري األ أقيمت أ

 بان في مديرية الحج والزيارة.آالثالث من 

في منطقة  الخامن يربعين وممثل بعثة السيد عسكري منسق اللجنة الثقافية لأل د السیوفي هذه الجلسة قام 

 تقاموطلب من املشاركين بذل جهدهم وسعيهم حت   ،قم بشرح البرامج املعدة لهذا التجمع الحسيني الكبير

 البرامج بأحسن صورة.

 التنسيق الالزم ملشاركة الهيئات. لتهيئةكد چهل اختراني مسؤول الهيئات املذهبية بأنه سيس ى أوخالل ذلك 

عالم الحوزة واملعاونية الثقافية في إومعاونية  ب فاطمة املعصومةالتبليغ وموك منظمةكما وعد ممثلو 

 نبياء وشهداء الدفاع عن الحرم.في غرف نائب الشهداء، وقيادة خاتم األ  رمزي قامة موكب البلدية بالتعاون إل

في مصلى  صفر 2املوافق لا 72/8/05ن سيكون يوم الجمعة يالتذكير بأن التجمع الوطني للزائر ب جديرو 

 .30/77وحت   70املحافظة في الساعة 

 urd.ac.ir  

 شود م  برگزار عاشوراپژوهی موضوع با علم  نشست

التفكيك بين املنهج التاريخي واملنهج الروائي والكالمي في دراسة ستقام ندوة علمية تحت عنوان: نقد دعوى 

 عاشوراء، وسيكون املحاضر في هذه الندوة هو الدكتور امداد توران.

وستقام هذه الندوة العلمية باهتمام قسم التحقيق والتأليف في جامعة األديان واملذاهب، وذلك يوم السبت 

 ي قاعة اإلمام موس   الصدر.ف 72حت  الساعة  70من الساعة  2/0/05
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 ahlebeitpedia.com 

 شود م  برگزار روا   نگار   مقتل و اربعين نشست

 

سيتم عقد ندوة األربعين وتأليف مقتل روائي، املحاضر السيد محمود طباطبائي نجاد 

 في قم مركز أبحاث الحديث، قاعة ثقة اإلسالم الكليني. 0/0/7305 وذلك يوم األحد

 sokhanetarikh.com 

 شود م  برگزار حوزه عاشورا   ها  پژوهش شناس   رویکرد نشست

ستقام هذه الندوة وهي من سلسلة ندوات علمية دينية للباحثين في إيران بمناسبة عشرة 

 املحاضر الدكتور نعمة هللا صفري فروشاني. 73/1/05محرم، وذلك في يوم الثالثاء 

farsnews.com 

 عاشورا  هندوها و مسیحیان پاکستان به روایت تصویر 

ختص بالشيعة تفي الباكستان ال  مام الحسينإقامة مراسيم العزاء على اإل 

 بيقومون  يينالباكستان وسبل الكثير من املسيح والهند
ً
 هذه املراسيم طبقا

 أكبر من كراجي مدينة في الواقعة پوره نارائن منطقة إن، لتقاليدهم وثقافاتهم

 على العزاء مراسيم سنة مئة من أكثر منذ الهندوس فيها يقيم الباكستان في املدن

ن هذه املنطقة من جملة املناطق التي يكثر فيها السكان إو ، الحسين اإلمام

غير املسلمين ومن ديانة السيخ وهؤالء  دوسوقسم كبير من السكان هم الهن

فهذه املراسيم العزائية ترجع إلى مئة سنة والناس يشاركون في هذه  مام الحسينيقيمون العزاء على اإل 

بتشبيه جواد  مام الحسينويقوم أصحاب العزاء في مراسيم عزاء اإل ، ملراسيم وينذرون ويطلبون حاجاتهما

 إثم يقومون ب ذو الجناح مام الحسيناإل 
ً
 دوسمع الهن طعام الناس بالشاي والعصير وغيرها، ويشارك أيضا

وقال أحد القساوسة املسيحيين في هذا ، املواكب ويقدمون الطعام للمعزين القساوسة املسيحيون ويقيمون 

 ينمام الحسطعام من يقيم العزاء على اإل إطعام الناس وسقيهم املاء له ثواب عظيم فكيف بإن إاملجال: 

وتقام في ، قل من مصائب املسيحأملواجهة الظلم وشهادته ليس ب مام الحسينن محاولة اإل إوسقيهم املاء، و 

ويحمل التابوت الذي يمثل شهداء كربالء  مام الحسينبع  الكنائس الباكستانية مراسيم العزاء على اإل 

 هندوس.هذه املراسيم الكثير من املسيح وال ومراسيم العزاء في اليوم العاشر وليلة الحادي عشر حيث يشارك في

karbobala.com 

  شیعه شدن جوان آملان  با مطالعه سيره امام حسين

 

ملاني تشيع نتيجة أبحسب تقرير كرب وبال أن محمد جلوس وهو شاب جاء 

 ن تضحية الحسينإوتغير مسير حياته، ويقول:  الحسين مامثره بسيرة اإل أت

سالم الواق ي وحماه نه مظهر الحرية، فقد فدى اإل أبنائه يدل على أبنفسه و 
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 .بروايتهتشيعه كيفية وهناك فلم يشرح  ،بروحه

hawzahnews.com 

 مدرن برا  عاشورائیان ؛ مقتل خوان ناسور فیلم سینما    -7

 
ً
 : تحدث منتج فلم ناسور حول هذا الفلم قائال

ً
تحت عنوان  قرأت قبل مدة كتابا

  آه
ً
ن هذا الكتاب هو اقتباس بطريقة حديثة أوعرفت بعد ذلك  ،وتأثرت به كثيرا

  من مقتل نفس امل موم للشيخ عباس
ً
 القمي، ول ذا قرأت هذا الكتاب أيضا

 . ل ذا الفلم في ذهني ساسيةاأل وتكونت الفكرة 

على شكل فلم  جديدة بطريقة عاشوراء يتناول  ناسور، الجرحالسينمائي  الفلم

 التقنية على الفلم اشتمالإلى  باإلضافة الفلم هذا منتج حاول  وقد، الصور املتحركة

  .بالجذابية القصص بع  تتمتع ول ذا املوثقة املعتبرة األفكار يقدم أن الفنية

نتاج هذا الفلم هو توجيه األطفال واليافعين والشباب نحو مواضيع عاشوراء مما يحفز إن الهدف من أوذكر 

 أوهذا الهدف ال ينحصر بالشباب بل يشمل الكبار  ،الشباب على قراءة املقاتل والكتب اإلسالمية
ً
حيث ال ى  ،يضا

 
ً
  الفلم ترحيبا

ً
 تي العائلة بأكملها ملشاهدة الفلم فال يختص باألطفال واليافعين والشباب.أما ت من قبلهم، وغالبا

 استاد آملان  تربت کربال را رو  چشم م  گذارد وقت  -2

 والحكمة الفلسفة مؤسسة رئيسخسروبناه  الشيخ قال: الحوزة وكالة أفادت

قمنا جلسة مع وفد األساتذة األملاني وتحدثنا فيها حول أوجه الشبه بين أ: اإليرانية

حد األساتذة املسيحيين فوضع أن انتهت الجلسة قدمت تربة وسبحة إلى أوبعد  ،واملسيح مام الحسيناإل 

  ،إلى كربالء صاحبهأن أعلى عينيه وطلب مني  األستاذ املسيحي تربة الحسين
ً
ملاذا   فلما سألت منه متعجبا

لوِب  :وهذا مصداق قوله ،مرمهما كلفني األ  مامزور قبر هذا اإل أن أريد أقال: 
ُ
 في ق

ً
تِل الُحَسيِن َحراَرة

َ
إنَّ ِلق

 
ً
بُرُد أَبدا

َ
ؤِمنيَن الت

ُ
 .امل

 شدید سلف  ها  مصر از عزادار  عاشورا ترس -3

يام الحزن أيام عاشوراء وحلول أجاء في تقرير مراسل الحوزة: ملا اقتربت 

في القاهرة صار  والعزاء لدى شيعة مصر واحتمال تجمعهم في مسجد الحسين

وتخرب  ،قامتهم للمراسم من الكفرإيام وحملوا على الشيعة ومجالسهم معتبرين أسلفية مصر يتخبطون منذ 

 .سالمصورة اإل 

قامة مجالس إذنوا لنا بأن لم يإ :وصرح السيد طاهر الهاشمي وهو من شخصيات الشيعة البارزة في مصر

 وعلى املحكمة  ولكن تشدد السلفية هذا ،سنقيمها في بيوتنا العزاء في املساجد ومسجد الحسين
ً
تهديد أيضا

 بواب مسجد الحسينأغلقوا أولو  ،مام الحسينوأضاف أن قلب ومن ل كل مصري هو مزار لإل  ،مواجهته

 وستبقى مفتوحة كذلك. بوجهنا فله في قلوبنا أبواب مشرعة ملحبة الحسين
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 افغانستان از برگزارى دسته هاى سو وارى و عزادارى  حسين منع عزاداران  -7

وقاف األفغانية وشرطة كابل من أهالي رشاد وشؤون الحج واأل وزارة اإل  تطالب

 مدينة كابل االمتناع عن إقامة مواكب العزاء واللطم وضرب السالسل في الشوارع.

ألجساد وهي مكشوفة على احة واللطم وقد أعلنت هاتين الج تين املنع عن الخروج بضرب السالسل الجار 

، وشهدت مدن أفغانستان املختلفة في كل عام مشاركة عزائية واسعة بمختلف ألوان العزاء وإقامة وعاریة

 الشعائر الحسينية وقد أقيمت بشكل عظيم في شوارع أفغانستان.

 صافی  لپایگان  اقامه شعائر در کشور ها  مختلف حلقه اتصال میان شیعیان جهان است العظم  هللاآیت  -2

وساط جواء واأل سالم في األ عداء اإل أشار الشيخ إلى الهجوم الواسع الذي يشنه أ

قامة املجالس واللطم، إبينها  ومن، وما يقوم به لتوجيه ضربة للشعائر ،االفتراضية

جابة على تلك الشبهات التي يطرحها وساط لإل الطالب واملبلغين للتواجد في األ  دعاو 

قامة املجالس في الدول املختلفة إحول الشعائر، ويعتقد أن هل البيتأعداء أ

سالمية في القارات املختلفة يمثل حالة ارتباط واتصال بين الشيعة في زوايا العالم ير اإل سالمية منها وغاإل 

 املتعطش ملعرفة الحق والحقيقة.

مام قامة مجالس العزاء على اإل إجل نفسهم وقدموا الغالي والنفيس أل أرخصوا أن أن الناس على مر التاريخ وبيَّ 

  ،الحسين
ً
 أوعدم احتقار  ،بمعرفة قيمة العزاء ووجوب احترام جميع املجالس وتابع موصيا

ً
 ي مجلس نظرا

 املجالس. بكل والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء مام صاحب العصر والزمانلعناية اإل 

iqna.ir 

 در فومن عاشورا از نگاه منبرگزید ان جشنواره  معرفی -3

ن آنباء القر أتحدث يوسف نيك انجام: رئيس إدارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ملدينة فومن في حواره مع وكالة 

  عاشوراء من وج ة نظري حول اإلعالن عن الفائزين في م رجان  انايكالدولية 
ً
: أقيم هذا للصور والرسوم قائال

امل رجان بمناسبة حلول أيام ش ر املحرم من قبل مديرية الثقافة واإلرشاد اإلسالمي بالتعاون مع ورشة التعليم 

. ۵۳الفنية جيكا وبلدية مدينة فومن وقد شارك في هذه املسابقة 
ً
 شخصا

 وأشار إلى مشاركة فناني هذه املدينة في امل رجان وترحيب م 
ً
هداف هذا الحفل التأبيني تبليغ أهم أ: من به قائال

ال سيما  ئمة املعصوميناأل افية والفنية ذات الصلة بسيرة قونشر الثقافة الحسينية، وتوسيع النشاطات الث

وتكريم وتقدير  مام الحسيناإلعالن عن أصحاب املؤلفات املمتازة في مجال سيرة اإل  مام الحسيناإل 

 الش داء.

 أصورة إلى  8۳كثر من أرسال إوذكر نيك انجام: تم 
ً
ة يئة التحكيمين الهإ: مانة امل رجان ومكتب ال يئة قائال

 وهدايا نقدية للفائزين. ي لوح تقدير  إهداءمع ثار آ 70فضل أتقوم بدراسة 
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  75 الحسينيةوصرح املسؤول الثقافي: شارك في مسابقة الرسوم 
ً
  طفال

ً
ثار وسيتم تقديرهم، وهكذا اآل ويافعا

في  نية الفخارية سيتم وضعها في معرض املجمع الثقافي والفني للسيد الشهداءثار اآل آاملرسلة إلى املهرجان مع 

كبر، والثاني نرجس همت، والثالث: أمدينة فومن للراغبين برؤية املعرض وزيارته. وكان الفائز األول هو صاحب 

 أسماء علي زادة.

 یا حصين  مراقب شایعات مجاز  باشیم حسين -۲

الدولية للقرآن أنه قد انتشر في مواقع التواصل  يكناإبحسب تقرير وكالة جاء 

حد قادة جيش عمر بن سعد وهو الحصين على بع  أحديث حول كتابة اسم 

 ل موقع ءوتسا ،سواقالقمصان وبيعت في األ 
ً
ن ذلك يجرح قلب سف أل الحزن واأل  الشائعات حول ذلك مظهرا

فالبد من جمعها قبل حلول شهر محرم  ،فلماذا نفعل ذلك نتيجة الغفلة مام املهديفاطمة الزهراء واإل 

 حد مطربي الروب.ما الصورة فهي أل أالحرام، و 

 :وجواب هذه الشائعة

  ي نحوأنموذج تبليغي يمكن االستفادة منه بيجاد إل أجنبي زياء أعارض  شاتر استوكهذه صورة 
yon.ir/tshirts2 

  عن طريق موقع  ۹9 ويعود انتشار هذه الصورة إلى أوائل سنة 05لم يتم العثور على هكذا حاالت في محرم

 shayeaat.ir/extrapage/t_shirt القميص لبيع املالبس والصورة ملطرب روب على

  وهذا التغيير كان لتميي  اسم هذا  ي،شارة إلى الحصين بن نمير التمیمإليس  حسينفي  سبدل  صوضع

 shayeaat.ir/extrapage/ho3ein 3عدد sني بدل ينه قد وضع في اسمه الالتأاملطرب كما 

  أوعلى فرض 
ً
 ن نية الكاتب خير فإن نشره لهذه الصورة وتعريفه لها هو تبليغ وتضخيم لهذا املطرب خصوصا

  ن فصال هذا الثوبأ
ً
 مع الذائقة العامة. لم يكن منسجما

  ن نلفت أن من لديه تحليل وتساؤل عليه قبل أن ينشرها في عالم النت أن يتدارسها ويالح  أمن الجدير هنا

 جوانبها.
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 88 ......................................................... الذي خاف واألمانة التي صارت ندامة  الشاعر لم يلبوا نداء الحسين الذينمن 
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 القنوات الفضائية
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183 

 02 .............................................................................................................................................................. ..............منبر البرهان
 02 .......................................................................................................................................................... هذه فتاوى علماء ! هل

 02 ................................................................................................................................................................... ...........حوار هادئ
 02 ........................................................................................................................................................... لظلم عظيم إن الشرك

 05 ............................................................................................................................................................... .......................بصائر
 05 .............................................................................................................................................................. .............بوابة التشيع

 05 .............................................................................................................................................................. ........مجالس األحكام
 05 ............................................................................................................................................................. ..............العين األخرى 

 05 ....................................................................................................................................................... التعريف بمذهب الشيعة
 02 ................................................................................................................ مكانة املقدسات اإلسالمية عند الشيعة الرافضة

 02 ................................................................................................................................................. الحوثيون ذراع إيران الجديد
 02 .............................................................................................................................................................. .................وجهة نظر

 02 ............................................................................................................................................................................ قناة الدعاء
 02 ......................................................................................................................................... رحاب عاشوراء في -حقائق وأوهام

 02 .......................................................................................................................................................... عاشوراء فوق الشبهات
 02 .......................................................................................................................................................... البعد الفقهي لعاشوراء

 01 ......................................................................................................................................................................... لصراطقناة ا
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 01 ................................................................................................................................... علمني الحسين/الشيخ علي الساعدي
 01 ............................................................................................................................................................... الحسين نهج ورسالة

 01 ......................................................................................................................................................... ثقافة النهضة الحسينية
 01 ............................................................................................................................................ ء في فكر اإلمام الخمينيعاشورا

 01 ................................................................................................................................................................................ قناة صفا
 01 ............................................................................................................................................................... ...............هل فكرت 

 08 ........................................................................................................ عاشوراء االنحراف األخال ي تحت عباءة الدين طقوس
 08 ........................................................................................................................................................... ........ماذا تعرف عن... 

 00 ............................................................................................................................................................... ............يوم عاشوراء
 00 ............................................................................................................................................................ .........خطباء عاشوراء

 00 ......................................................................................................................................................... ...........اشوراءطقوس ع
 00 ............................................................................................................................................................ .......خرافات عاشوراء

 00 ............................................................................................................................................................... ......................ظلمات
باع الهوى 

ّ
باع الهدى ... أم ات

ّ
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 700 ....................................................................................................................................... خطباء عاشوراء ... للخرافة دعاة
 700 ..................................................................................................................................................... عاشوراء وصناعة العدو

 707 ............................................................................................................................................................ ..................منبر صفا
 707 ........................................................................................................................................................ عاشوراء يوم الكراهية

 702 ...................................................................................................................... طقوس الشيعة + الهندوس تشابهت قلوبهم
 702 ............................................................................................................................................................................ قناة فدك

  .......................................................................................................... 702يوم عاشوراء يوم حزن وبكاء على سيد الشهداء
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 ........ ........................................................................................................................................................... 702أيام الحسين
 702 .......................................................................................................................................... ثورة وثروة رافضية الحسين

 702 ......................................................................................................................................... الليلة الرابعة -الليالي الحسينية 
 ........ ........................................................................................................................................................... 702أيام الحسين

  .......................................................................................................... 703عاشوراء يوم حزن وبكاء على سيد الشهداءيوم 
 703 ........................................................................................................................................................................... قناة القمر

 703 ..................................................................................................................... مقتطفات من محاضرات عبد الحليم الغزي 
 703 ................................................................................................................................................................ .....الكتاب الناطق

 702 ............................................................................................................................................. 7الكرامة ح-نحكي لكم حكاية
 702 .................................................................................................................................................... ميثاق الخدمة الحسينية

 702 ........................................................................................................................................................... .........الخالدةالقصة 
 702 ..........................................................................................................................................................................قناة الكوثر

 702 ............................................................................................................................................................ ..........مصباح الهدى
 702 ........................................................................................................................................................... .......................هللاثار 

 702 ........................................................................................................................................................... ...........حقائق التاريخ
 705 ........................................................................................................................................................... ..............أحكام األنام

 705 ........................................................................................................................................................... ............برنامج وثائقي
 705 ........................................................................................................................................................................ اة املعارفقن

 705 ........................................................................................................................................................... .......الحسين والقرآن
 705 ........................................................................................................................................................... .............لقوافيدموع ا

 705 ........................................................................................................................................................... .....األخالق الحسينية
 705 .............................................................................................................................................................. ...........وارث األنبياء

 705 ......................................................................................................................................................... في الثقلين حسينال
 705 ....................................................................................................................................................................أراجي  الطفوف

 705 .......................................................................................................................................................... ...........راس الثائريننب
 705 ...................................................................................................................................................... ...........ثقافات عاشوراء

 705 ........................................................................................................................................................ ...........اتين الشهادةبس
 705 ..................................................................................................................................................... ...........املناهل الحسينية

 705 ........................................................................................................................................................... .......................ثار هللا
 705 ........................................................................................................................................................ ...........نجوم في السماء

 570 ........................................................................................................................................................... ...........رسة كربالءمد
 705 ............................................................................................................................................................ ...........مرآة عاشوراء

 705 ........................................................................................................................................................... ...............الدم الخالد
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 705 ................................................................................................................................ سؤال وجواب عن الحسين وعاشوراء
 702 .......................................................................................................................................................... ...........تجارة األضرحة

 702 ........................................................................................................................................................... ..............تحت املجهر
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 702 ........................................................................................................................................................... ......................البرهان
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 702 ..........................................................................................................................................................................الدين القيم

 701 ........................................................................................................................................................ ...........حجة البيضاءامل
 701 ...................................................................................................................................................... ...........الطريق إلى كربالء
 701 .................................................................................................................................................... ...........هولوكوست إيراني

 701 ........................................................................................................................................................... .زيارة القبور عن بعد
 701 ...................................................................................... وحدة الرصد واملتابعة بيان الحقيقة الغامضة في دين الرافضة

o701 .................................................................................................................................. طعن املعممين في املسلمين سلسلة 
o708 ..................................................................................................................... تحريف املعممين لكالم رب العاملين سلسلة 
o708 .........................................................................................................................طعن املعممين في شعائر اإلسالم سلسلة 
o708 ............................................................................................................................................... اعترافات املعممين سلسلة 
o700 ................................................................................................................................................... أكاذيب املعممين لسلةس 
o772 .......................................................................................................................... شرك املعممين باهلل رب العاملين سلسلة 
o772 ...................................................................................................................... تالعب املعممين بكالم رب العاملين سلسلة 
o772 ............................................................................................................................. خداع املعممين لعوام الشيعة سلسلة 
o773 ................................................................................................................................ عداوة املعممين ألهل السنة سلسلة 
o773 ............................................................................................................... سلسلة افتراءات املعممين على علماء املسلمين 
o773 ........................................................................................................................................................ غلو املعممين سلسلة 
o775 ................................................................................................................................................. خرافات املعممين سلسلة 
o771 ........................................................................................................................... سلسلة تضليل املعممين لعوام الشيعة 
o771 .......................................................................................................................طعن املعممين في بيت رب العاملين سلسلة 
o771 ..................................................................................................................... طعن املعممين بمالئكة رب العاملين سلسلة 
o771 ................................................................................................................. طعن املعممين بصحابة خير املرسلين سلسلة 
o771 ............................................................................................................................................... تناقضات املعممين سلسلة 
o778 .............................................................................................................. كذب املعممين على آل البيت الطاهرين سلسلة 
o770 .......................................................................................................................طعن املعممين في بيت رب العاملين سلسلة 
o770 ............................................................................................................................. طعن املعممين في أركان الدين سلسلة 
o770 ............................................................................................................ التحدي الخامس –تحديات قناة وصال  سلسلة 
o770 ....................................................................................................................... استغفال املعممين لعوام الشيعة سلسلة 
o770 ............................................................................................................................................... خزعبالت املعممين سلسلة 
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 770 ............................................................................................................................................................ .....أصحاب مخلدون 

 770 ........................................................................................................................................................... ............الثورةتفسير 
 770 ........................................................................................................................................................... ............شهيد املعرفة

 770 .......................................................................................................................................... دروس وعبر كربالء الحسين
 ......... ............................................................................................................................................................ 770مع الحسين

 واملؤتمراتالندوات 

 723 .................................................................................................................................................................. األول: موقع أبنا

 723 ..................................................   تقيم مؤتمر كربالء من وجهة نظر اإلنسانية في باكستانجمعية من هو الحسين
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 723 ............................................................................................................................ الثاني: موقع إذاعة الروضة الحسينية
 723 ................... املوارد البشرية بالعتبة الحسينية تقيم ندوة بعنوان: القضية الحسينية وثمارها التنموية صوت ومصور 

 723 ............................................................................................. العتبة الحسينية املقدسة -الدولي الثالث: موقع اإلعالم 

  ................................................................................................ 723كربالء: معرض صور يتحدث عن سيرة اإلمام الحسين

 722 .............................................................................................................................................. الرابع: موقع جامعة الكوفة

 722 .................... منهج للعلم واإلصالح ية التربية األساسية بجامعة الكوفة تقيم ندوة ثقافية بعنوان اإلمام الحسينكل
 722 .............................................بجامعة الكوفة تقيم ندوة علمية بعنوان ثورة الحسين ومدى إفادتها للشباب الفقهكلية 

 722 .................................................................................................................... الخامس: موقع صحيفة الوسط البحرانية

 722 ......................................................... بصالة الزنج ...فرقة أوتار العشق النسائية تقدم سينوغرافيا الحسينبالصور 
 725 ............................................................... عين عاشوراء تفتتح معرضها العاشورائي الثالث مساء اليوم باملعامير عدسة

 725 ..................................................................................................................... السادس: موقع العتبة الحسينية املقدسة
 725 .................................................................. شخوصها إبداعية لواقعة الطف وآثار مسرحيةحق و أرض الدماء تجسيدات 

   .......................................................................................................................... 722نساء كربالء زينب تواس يشاهد كيف 
 722 ......................................................................................................................... العباسية املقدسة العتبة موقع السابع:
 722 وتأثيرها في قوة الشخصية عنوان للندوة النقاشية التي أقامتها العتبة العباسية املقدسة في جامعة كربالء الحسينيةالقضية 

قيم مهرجان عاشوراء الثقافي السنوي في جامعة بغداد املقدسةالعتبة العباسية 
ُ
 722 ....................................................... ت

 721 ............................................................................................. متنوعة: افتتاُح معرض الكفيل الكشفي األول  فنيةبأعماٍل 
 للصور في جوار مرقد أمير املؤمنين عاشورائّيةبمحاور 

ً
  ........ 728متنّوعة: قسم ما بين الحرمين الشريفين يقيم معرضا

 728 ............................................................................................................................. الثامن: موقع العتبة العلوية املقدسة
 728 الحوزة العلمية املباركة تعقد مؤتمرها النطالق فعاليات مشروع التبليغ لزيارة األربعين في رحاب العتبة العلوية املقدسة

 720 ............................................................................ الحسينّية املقدسة تطلق أعمال مؤتمر األربعين اإلعالمي األول  العتبة
 730 ......................................................................................................................... التاسع: موقع العتبة الكاظمية املقدسة

 730 ................................................................................................................................. في النهضة الحسينية الخالدة قراءاٌت 
 737 ............................................................................................................................. من طف كربالء.. نستلهم الخلود واإلباء

 737 ................................................................................................................................................العاشر: موقع قناة الفرات

 737 ........ في محافظة واسط انطلقت اليوم الخميس، فعاليات املؤتمر العلمي الخامس للتراث الفكري لإلمام الحسين

 732 ............................................................................. الحادي عشر: موقع الكلية اإلسالمية الجامعة في النجف األشرف

 732 ..................................................................... لإلبداع الفكري الدولي اختتام مسابقة السبط الشهيد اإلمام الحسين

 732 ....................................................................................................................... الثاني عشر: موقع مسجد الكوفة املعظم
 732 ............................................................. مسجد الكوفة تقيم محاضرات ثقافية عن النهضة الحسينية في جامعة بابل أمانة

 733 ...... في مواجهة العنف بالسالم في العتبة العلوية املقدسة من كلية التربية بجامعة الكوفة تلقي محاضرة فكرية عن منهج السيدة زينب تدريسية
 733 ......................................................................................................... الثالث عشر: موقع املعارف اإلسالمية واإلنسانية

  .................................................................................................. 733ندوة علمية بعنوان: مكتسبات نهضة اإلمام الحسين

 733 .................................................................. الرابع عشر: موقع معهد املعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية
 733 ...................................................................................................................................................................... فلسفة الفداء

 735 ....................................... الخامس عشر: موقع مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
في األمانة العامة للعتبة الحسينّية املقّدسة، أقامت مؤّسسة وارث األنبياء للدراسات التخّصصية في النهضة الحسينية  برعاية

ية التربية
ّ
 735 .............. جامعة الكوفة، مؤتمرها الدولي األّول بعنوان: اإلصالح الحسيني-النجف األشرف، وبالتعاون مع كل
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للعتبة الحسينّية املقّدسة والشعبة الفكرية  مؤّسسة وارث األنبياء للدراسات التخصّصية التابعة برعايةندوة علمّية 
 732 ............................................................................... واملكتبة النسوية التابعة للقسم النسوي في العتبة العلوية املقّدسة

 732 ......................................................................................................................... وكالة أنباء الحوزةالسادس عشر: موقع 

 732 ........................................................ انطالق األعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني حول التجديد في املنبر الحسيني
 731 ..................................................................................................................... السابع عشر: موقع وكالة أنباء شيعة ويفز

  .................................................. 731املقدسة تقيم معرض مجسمات يوثق سيرة حياة اإلمام الحسين الحسينيةالعتبة 
 731 ................ املرج ي الدوري تحت عنوان: القضية الحسينية تحديات وفرص، في مدينة كربالء املقدسة امللتقىانعقاد 

 738 .................................................................................   اإلنسانية في أسترالياأول ندوة سنوية ملنظمة من هو الحسين
 738 ............................................................................................. بالصور: فنان يعرض لوحات شهيرة لواقعة الطف في أملانيا

 738 .................................................................................................................... التاسعة في باكستان الحسين اإلمامندوة 
 730 ........................................................................................................................................ آستان نيوز موقع  :الثامن عشر

 730 ........................................................ إ قامة معرض عاشوراء مظهر اإلنسانية في مكتبة مجمع اإلمام الخميني في مشهد

 730 ............................................... مدينة تربة حيدرية إقامة معرض الصور من كربالء إلى الشام في مكتبة اإلمام الرضا

 720 ............................................................................................................................................... اشراق موقع التاسع عشر:

 720 ..................................................................................................... إقامة معرض العزاء العاشورائي الرابع لصور املواكب

 720 ..................................................................................................................................................... امامت موقع: العشرون
 720 ............................................................................................................مأمور ومعذور ، أهم عامل نفس ي في جريمة كربالء

 727 .......................................................................................................................................... الحادي والعشرون: موقع بالغ
 727 ............................................................................................................... بدء املرحلة الثانية انتشار العزاء االفتراض ي بالغ

 727 ...................................................................................................... : موقع التعليم والثقافة األربعينيةالثاني والعشرون

 727 .................................................................................................................... دعوة للتجمع الكبير لداعمي إعالميي األربعين
 722 ................................................. لفريق شاهد التابع للجنة الثقافة والتعليم في مجمع األربعين املركزي  الصحفي املؤتمر

  ...................................................................................................... 722جامعة اإلمام الصادق موقع :والعشرونالثالث 

 722 .............................................................................. الدولي الثاني عقد ندوة تحضيرية تخصصية ملؤتمر لقاء الحسين

  .............................................................................................................. 722دانشنامه اهل بيت موقع :والعشرونالرابع 

 722 ....................................................................................................................................... دراسة ونقد ثقافة العزاء الشي ي
 723 ................................................................ للهجرة 27إلى  20عقد ندوة بعنوان دراسة البنية االجتماعي للكوفة من سنة 

 723 ........................................................................................................................... سخن تاريخ موقع الخامس والعشرون:

 723 ....................................................................................................... من املدينة دراسة تأصيلية لخروج اإلمام الحسين

  السيد ابن طاووس وتأريخ اإلمام الحسين
ً
 722 ............................................................................... كتاب اللهوف أنموذجا

 725 ................................................................................ من النشأة حت  عاشوراء تقرير كامل حول ندوة لنقد كتاب الكوفة

 722 ........................................................................................................ إقامة ندوة تحت عنوان: معيار تقييم وتوثيق املقاتل

 722 .............................................. في قبال الظلم اعتراضه على نفي أبي ذر الدكتور باكتجي: أول مواجهة لإلمام الحسين

 721 .............................................................................................. فراخوان جشنواره و همايش موقع السادس والعشرون:

 721 ......................................................................................................................................العزاء العاشورائي الثاني راسخون 
 721 .................................................................................................................... الدعوة الثانية للعزاء الوطني ملتقى عاشوراء

 728 ............................................................................................................................... دعوة للعزاء الحسيني للصور البلورية
 720 ............................ جميع البالددعوة للمسابقة الثالثة عشرة ليلة شعر عاشوراء مختص بطالب الحوزة والجامعة في 

 720 ..................................................................................................... االجتماع الوطني اثنان وسبعون دمعة لشعر عاشوراء



 

188 

 750 ....................................................................................................................................... السابع والعشرون: موقع معالم
 750 ................................................................................. نمط الحياة الحسينية والتأثر بالثقافة الحسينية في البعد التربوي 

 750 ................................................................................................................................. موقع مهر لألنباء الثامن والعشرون:

 750 .................................................................................................................. عقد ندوة تجارب األربعين في العالم االفتراض ي
 757 ............................................................................................................ موقع وكالة أنباء شيعة ويفز التاسع والعشرون:

 757 .......................................................................... ترحيب األملانيين املسلمين وغيرهم ملعرض واقعة عاشوراء في هامبورج

 757 .................................................................................................................... في باكستان إقامة اجتماع اإلمام الحسين

 757 .........................................................................................تقيم العتبة الحسينية املقدسة مؤتمر األربعين اإلعالمي األول 
 752 ........................................ إقامة مؤتمر كربالء من منظار إنساني من قبل منظمة من هو الحسين  املدنية في باكستان

 752 .................................................................................................................. موقع وكالة األنباء القرآنية الدوليةالثالثون: 
 752 ..................................................................................................................... إقامة العزاء الوطني ملتقى عاشوراء للطالب

 752 ......................................................................... نجانإقامة مجلس خامس أصحاب الكساء التأبيني باستضافة مدينة ز 

 753 ........................................................................................................... إقامة مسابقة الصور القرآن في مضامين عاشوراء
 752 ......................................................................................................................... القراءات التفسيرية من نصوص عاشوراء

 األخبار الحسينية
 751 ................................................................................................................................................................. األول: موقع  أبنا

 في إيران إلصدار تأشيرات زيارة األربعين 72إعالن عن 
ً
 751 ............................................................................................. مكتبا
 751 ................................................................ موكب وهيأة حسينية وخدمية في مراسم عاشوراء 7500إعالن عن مشاركة 

 751 .............................................................................. ويبتهجون بالعلم اإلسرائيلي آل خليفة: يرتعبون من راية الحسين
 751 ........................................................................ املمثل األميركي مورغان فريمان يشارك في مجلس العزاء الحسيني بلندن

 داخل املحافظة 20املواكب الحسينية بديالى: أبناء املكون السني أقاموا 
ً
 751 .............................................................. موكبا
 758 .......................................................................................... عدد زوار إيران لكربالء في عاشوراء بلغ ضعف العام السابق

 758 وأهداف ثورته وتوعية األمة عليها فإنما يعلن بحربه هذه الحرب على اإلسالم قال علماء البحرين: إن َمن حارب خط الحسين
 758 ............................................................. محاوالت فاشلة للوهابية في منع مراسم إحياء املجالس الحسينية في إندونيسيا

 758 ............................................................................................... العتبة الحسينية املقدسة -الثاني: موقع اإلعالم الدولي 
 758 .......................................................................................... أملان يتبركون بالعربي العظيم ويتوسلون به لقضاء حوائجهم

 758 ................................................................................................................................ باحث أملاني يواكب مراسيم عاشوراء
 750 .......................................................................................................................................................الثالث: موقع الحقيقة

 750 ............................................................................................................................. عاشوراء تكشف انتشار التشيع في غزة
 750 .......................................................................................................................... الرابع: موقع العتبة الحسينية املقدسة

 750 .. عند لحظة استشهاده خالل مراسيم ركضة طويريج : أكبر حشد مليوني يتدفق إلى مرقد اإلمام الحسينبالصور 
 750 ......................................................................بعد أكثر من ألف عام.. مسيرات حاشدة إلى كربالء لدفن الجسد السليب

 بدل الدموع دراسة أمريكية ودراسات حديثة أجمعت على إمكانية بكاء اإلمام الحجة على جده الحسين
ً
 750 ......... دما

   ...................................................................................................... 720كيف جدد ُسّنة البصرة مبايعتهم لإلمام الحسين
 720 .......................................................... بإعادة اآلثار العراقية املهربة معهد آثار أملاني يطالب من مرقد اإلمام الحسين

 720 .................................................................................. لإلعالم الرقمي تطلق الفايبر الحسيني مؤسسة اإلمام الحسين
 720 ....................................................................................................................... العتبة الرضوية املقدسةالخامس: موقع 

 720 ............................................ في متحف العتبة الرضوية عرض مصحفين مخطوطين منسوبين لإلمام الحسين والسجاد
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 727 .......................................................................................... السادس: موقع قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية
 
ً
 727 األربعين.. الهيئة القرآنية العليا في العتبات واملزارات تعقد أولى اجتماعاتها مع اتحاد القرآنيين في العراق لزيارة استعدادا

 727 ............................................................................................................................... السابع: موقع مسجد الكوفة املعظم
 727 ......................................... ماذا تعلمنا من الحسين  مشروع توعوي تنفذه أمانة مسجد الكوفة في الجامعات العراقية

  ................................................................................................................................................ 727مسابقة مسلم بن عقيل
 727 ................................................................................................... الثامن: موقع مكتب السيد علي الحسيني السيستاني

غين في شهر املحّرم الحرام لعام 
ّ
 727 ............................... ها 7238توصيات عاّمة من املرجعية الدينية العليا للخطباء واملبل

 723 ........................................................................................................................................... التاسع: موقع وكالة أنباء براثا
 عن راية الحسين

ً
  ............. 723البحرين: تظاهرات رافضة لتعدي الخليفيين على عاشوراء ومواجهات في املعامير دفاعا

 للمنبر للحسيني
ً
 عامليا

ً
 723 ..................................................................... اليعقوبي يدعو إلى اعتبار األول من شهر صفر يوما

 723 ............................................................................ البحرينتقارير عن انتهاكات السلطات لحق إحياء موسم عاشوراء في 
 723 ......................................................................................... حداد في كابول غداة اعتداءين إرهابيين ضد مراسم عاشوراء

 227 ........................................................................................................................ ديالى تعلن صناعة أكبر راية حزن في العالم
 722 ......................................................................................... املعزين بمراسم العزاء الحسيني في نيجيرياقوات أمنية تعتقل 

 722 ..................................................................................................في ذكرى عاشوراء مصر تغلق مسجد اإلمام الحسين
 722 ..................................................................................................................................... العاشر: موقع وكالة أنباء الحوزة

 722 ...كل دول العالماملرجع الحكيم: أشكر العراقيين على ما يبذلونه بزيارة األربعين، وأدعوهم إلى بذل املزيد من الصبر والتحمل خدمة للحشود الوافدة من 
 722 ........................................... تمنح الطيران اإليراني والتركي والفرنس ي رحالت مفتوحة لنقل زوار األربعين العراقيةالنقل 

  ............................................................ 725الشيخ األراكي: ضرورة الوقوف على فلسفة مسيرات أربعينية اإلمام الحسين
 725 ............................................................................... كربالء تستعد لنشر املئات من املبلغات الدينيات على طرق الزائرين

 725 .................................................................................................................... الحادي عشر: موقع وكالة أنباء شيعة ويفز
 725 .......................................................................................... في مدينة صور اللبنانية بالصور: أكبر راية لإلمام الحسين

 725 ............................................................................................................. الشرطة البريطانية تمنع الشيعة من إقامة العزاء
 725 ................................................................................................................الشرطة املالي ية تهاجم مجالس العزاء الحسيني

 722 ............................... انطالق مسيرة األربعين املليونية الخالدة من منطقة رأس البيشة تحت شعار: من البحر إلى النحر
  ............................................................................ 722بالصور: مشاركة البوذيين واملسيحيين في لطم على اإلمام الحسين

  ..................................................................................... 722داعش تعدم أخوين في املوصل لحيازتهما راية اإلمام الحسين
 722 ................................................................................... بين اإلرهاب واالستبدادشيعة رايتس ووتش: الشيعة في عاشوراء 

 722 ............................................................... منظمة شيعة رايتس ووتش تثمن جهود املقيمين للشعائر الحسينية املقدسة
 721 ....................................................................................................................................................... الثاني عشر: موقع أبنا

 721 .................. كالم مؤثر ألستاذ في جامعة ستوكهولم في مراسيم العزاء/مشاركة مسيحي اسمه جون في واقعة عاشوراء
 721 ................................................................................................................................................ الثالث عشر: موقع إشراق

 721 ................................................................................................................................ مؤتمر كلمات عطش   اختتاميةإقامة 
 721 .................................................................................................................................................. الرابع عشر: موقع تسنيم

 721 .................................................................................................................................................... شرع بعمله األربعين راديو
 728 .......................................................................................................... الخامس عشر: موقع التعليم والثقافة األربعينية

 728 .................................................................................................................... زائري أربعين الحسين في محافظة قم اجتماع
 728 .............................................................................................................. السادس عشر: موقع جامعة األديان واملذاهب

 728 .................................................................................................................... إقامة الندوة العلمية حول دراسات عاشوراء
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  ..................................................................................................................... 720السابع عشر: موقع دانشنامه اهل بيت
 720 ..................................................................................................................... عقد ندوة حول األربعين وتأليف مقتل روائي

 720 ........................................................................................................................................ الثامن عشر: موقع سخن تاريخ
 720 .................................................................................... عقد ندوة املنهج املعرفي في التحقيقات الحوزوية بشأن عاشوراء

 720 ................................................................................................................................................. التاسع عشر: موقع فارس
 720 ....................................................................................................... عاشوراء هندوسيي ومسيحيي باكستان تقرير مصور 

 720 ................................................................................................................................................. العشرون: موقع كرب وبال
  .................................................................................................. 720عبر مطالعته لسيرة اإلمام الحسين أملاني شابتشيع 

 710 .................................................................................................................. الحادي والعشرون: موقع وكالة أنباء الحوزة
 710 .....................................................................................الفلم السينمائيناسور عرض للمقتل بطريقة حديثة للحسينيين

 710 ............................................................................................................. حينما وضع األستاذ األملاني تربة كربالء على عينه
 710 .................................................................................................................. مصر الشديد من عزاء عاشوراء سلفييخوف 

 717 .............................................................................................................. الثاني والعشرون: موقع وكالة أنباء شيعة ويفز
 717 ...........................................................................................منع أصحاب العزاء األفغانة من إقامة مواكب الحزن والعزاء

 717 أكد آية هللا العظم  صافی كلبايكاني إقامة مجالس العزاء الحسيني في جميع أنحاء العالم تعتبر حلقة اتصال بين شيعة العالم
 717 ........................................................................................................... الثالث والعشرون: وكالة األنباء القرآنية الدولية

 717 ................................................................................ اإلعالن عن الفائزين في مهرجان عاشوراء من وجهة نظري في فومن
 712 .............................................................................................................. ائعات  علينا الحذر من الشالحسينأو  الحصين

 713 ............................................................................................................................................................................ املحتويات

 


