
 
 

   
 

 

 



 
 



  
 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 

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

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

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

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

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 

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

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

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

 .تتكّفل بدراسة سائر ما يرتبط باإلمام الحسين

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

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

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  جمع وتحقيق التراث املكتوب عن اإلمام الحسين ، والعمل فيه جاٍر علىالتحقيق -ب 

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

طبع إلى اآلن؛ لجمعها ةالحسينّية التحقيقي
ُ
. 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  موسوعة تجمع كلمات اإلمام الحسينوهي : 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، كم
ّ
مور، مرت

ُ
ا هو ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأسماء أعالم وأماكن، 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،  قسم الرسائل الجامعية: - 6
ُ
والعمل فيه جاٍر على إحصاء الرسائل الجامعية التي ك

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

ب الدراسات ال
ّ

 عليا.حسينّية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طال

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

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 للم
ً
 جّدا

ً
را
ّ
ؤّسسة، ورفد بقّية األقسام فيها، وكذا بقية املؤّسسات وهذا بدوره يكون مؤث

 واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.

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

 واملحّققون، وذوو االختصاص.

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

 الحسيني املطبوع.

ف من كادر علمي وفّني؛ يقوم بنـشر 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  ناهج الدراسية:قسم امل - 12

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

 عن الثورة وأهدافها.
ً
 يبقى بعيدا

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

ً
 علميا

ً
ا

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

 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 الحسيني 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  -يتها مضمون املعلومة املرصودة وإيجابيتها أو سلب ِ
ّ
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

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

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

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

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

 النهضة الحسينية.

 

 أعضاء قسم الرصد واإلحصاء:

 الشيخ ماهر الحكاك 

 السيد ضياء الشوكي 

 السيد حيدر الحكيم 

 السيد محمد صادق القبانجي 

 كاظم عباس مدلل 

 :قسم الترجمة أعضاء

  محمد الحلفيد. الشيخ 

 د. الشيخ حبيب الساعدي 
 

 : قسم الرصد واإلحصاءالفني اإلخراج

 





 
 

   
 

 





 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

ف وح والقلب، والنَّ  مقّدسة، ومشاعر نبيلة، وتربية للرُّ
ً
منا أنَّ إنَّ يوم عاشوراء حمل إلينا أحزانا

َّ
مير، فعل س والضَّ

 ومشاهد
ً
بع فيه آل هللا، وفي ذلك جادت يراع أناٍس سلكوا هذا املسير، فأخرجت صورا

َّ
 ُيت

ً
 - وما زالت - للحق مسارا

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

ة الحسينية تها األولى القضيَّ دة، مادَّ  .متعّدِ

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

 الحسينية القضية في التفاني 

 الشيرازي  الحسيني صادق السيد 

 العربية 

 األكــرم الرســول  مؤسســة 

 املقدسة كربالء مدينة فرع الثقافية،

 السـيد حـول كلمـة تقرير عن عبارة الكتاب  

 محــرم شــهر حلــول  أعتــاب علــى ألقاهــا يـالتــ الشــيرازي،

 ترجمها: عـالء الكـاظمي، عنـاوين للهجرة 8341 الحرام

 الرفــــــاه حكومتــــــا كــــــاف، رـغيــــــ اليــــــوم الكتــــــاب: التبليــــــ 

 الـــــــــرأس، ورفعـــــــــة الفخــــــــر مصـــــــــدر الكـــــــــريم، والعــــــــي 

 وتــــــأثيرهم، العلمــــــاء دور  الحكــــــم، أركــــــان مــــــن املســــــاواة

 أعـــداء حســـينية، تضـــحيات والنهـــب، الجـــرائم سلســـلة

 اإلســالم  تنزيــه عــن املســؤول مــن الحســينية، القضــية

 األربعين. لزّوار الخدمات توفير العراقيين، تفاني من

والحسين خطواتي

 طالـــب علـــوي  الســـيد فاطمـــة 

 املحفوظ

 غير موجود، العربية 

الكتـــاب عبـــارة عـــن روايـــة تتنـــاول مســـيرة   

 األربعين بنسق األدب الروائي.

 حســين للمــال الخالــد الشــعر 

 والعامي الفصيح بقسميه الشبيب

 الشبيب حسين 

 العربية 

 ومحققة منقحة ، طبعةأطياف للنشر والتوزيع 

 األشــعار مــن مجموعــة عــن عبــارة الكتــاب  

 الشبيب. حسين البيت أهل لشاعر العاشورائية

عاشوراء مجالس في السماء فيض 

 الحمداني عقيل الشيخ 

 العربية 

 بيروت - البيضاء املحجة دار 

 الشـيخ الخطيـب مجـالس من مجموعةالكتاب   

 في ولسنتين عاشوراء رـمنب من ألقاها التي الحمداني عقيل

 .جباع - التفاح إقليم قصبة وفي لبنان، جنوب

 زينب لوال 

 املدرس ي هادي السيد 

 العربية 

 غير موجود 

 الكتـــــاب يتنـــــاول حيـــــاة الســـــيدة زينـــــب  

 السياسية بعد واقعة الطف.

4املجلد 2مجلة تراث كربالء 

 إحســـــان. التحريـــــر: د رئـــــيس

التحريــر:  الغريفــي، مــدير ســعيد علــي

 الشيباوي  جودة عبد نعيم. د.م.أ

 العباسية املقدسة العتبة العربية،  

 بــــــالتراث ىـتعنــــــ محكمــــــة فصــــــلية مجلــــــة  

 ومبــــــدأ الحســــــين الكربالئــــــي، مــــــن مقاالتهــــــا: اإلمــــــام

 أحمــــد عبــــدهللا الــــدكتور  االجتماعيــــة للشــــيخ العدالــــة
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 العـزاء ملراسـيم االجتماعيـة واملظـاهر اليوسـف، اآلثـار

تأريخيـــــة  دراســـــة 8183-8148 كـــــربالء فـــــي الحســـــيني

 القريش ي. رميض مهدي صباح. د.أ

 18الصغير الحسيني مجلة 

 الصــــغير الحســــيني مؤسســــة 

 الحســينية العتبــة فــي األطفــال لثقافــة

 العربية ، املقدسة

 فـي األطفـال لثقافة الصغير الحسيني مؤسسة 

 املقدسة الحسينية العتبة

تتنـــاول قضـــايا الطفولـــة، مجلـــة شـــهرية  

أنشـــضت ضـــمن توجيهـــات ونشـــاطات العتبـــة الحســـينية 

 املقدسة لالهتمام بشريحة األطفال.

 803الحسينية الروضة مجلة 

 قســم فــي الــدولي اإلعــالم شــعبة 

 الحسينية املقدسة العتبة في اإلعالم

 العربية 

فـــــي  اإلعـــــالم قســـــم فـــــي الـــــدولي اإلعـــــالم شـــــعبة 

 الحسينية املقدسة العتبة

 عــــن تصـــدر ثقافيـــة فكريــــة شـــهرية مجلـــة 

 فــي تتنــاول  املقدســة الحسـينية العتبــة فــي اإلعــالم قسـم

 بالقضـــــــــــــية الصـــــــــــــلة ذات األمـــــــــــــور  بعـــــــــــــض صـــــــــــــفحاتها

 نشـــــــــاطات وبعـــــــــض األخبـــــــــار، قبيـــــــــل مـــــــــن الحســـــــــينية

 املقاالت. وبعض العتبة،

  211الروضتين مجلة صدى 

 الفكريـــــــــة الشـــــــــؤون قســـــــــم 

 العباســـــــــــــية العتبــــــــــــة فــــــــــــي والثقافيــــــــــــة

اإلعالم شعبة - املقدسة

 العربية 

 العتبـــة فـــي والثقافيـــة الفكريـــة الشـــؤون قســـم 

 اإلعالم شعبة - املقدسة العباسية

 تناولـت شـهرية نصف مستقلة عامة مجلة  

 بالقضــــــية الصــــــلة ذات األمــــــور  بعــــــض العــــــدد هــــــذا فــــــي

 .الحسينية

3الغاضرية مجلة

 لقســم التــابع كــربالء تــراث مركــز 

 واإلنســانية اإلســالمية والشــؤون املعــارف

 املقدسة العباسية العتبة في

 العربية 

 املعــــــارف لقســــــم التــــــابع كــــــربالء تــــــراث مركــــــز 

 العباســـية العتبـــة فـــي واإلنســـانية اإلســـالمية والشـــؤون

 املقدسة

 بــالتراث تعنــ  عامــة ثقافيــة فصــلية مجلــة  

  اطياتهـــــ فـــــي تضـــــم الكربالئـــــي،
ً
 املقـــــاالت مـــــن مجموعـــــة

 العثمانيـــــــة اإلدارة منهـــــــا:، الهامـــــــة والفكريـــــــة الثقافيـــــــة

 العتبـــة قبـــة علـــى مـــرت التـــي التطـــورات كـــربالء، ملدينـــة

 .املقدسة الحسينية

 11الوالية مجلة 

 التابعـــــــــة حافةـالصـــــــــ شـــــــــعبة 

 العلويــــــــــة العتبــــــــــة فــــــــــي اإلعــــــــــالم قســــــــــمل

 املقدسة

 العربية

 فــــي اإلعــــالم قســــمل التابعــــة حافةـالصــــ شــــعبة 

 املقدسة العلوية العتبة

  العــدد تضــمن  
ً
 ومقــاالت وتحقيقــات أخبــارا

 
ً
 اإلمــــــــــــــام :األربعـــــــــــــين، منهــــــــــــــا زيــــــــــــــارة تخــــــــــــــص وقصصـــــــــــــا

 والعـــراقيين، العـــرب اإلعالميـــين عيـــون  فـــي الحســـين

 الحســــين اإلمــــام مصــــيبة ر،ـالتغييــــ وبدايــــة وعاشــــوراء

 القـــــرآن بـــــين العالقـــــة مـــــن وشـــــواهد التكـــــويني، وأثرهـــــا

 .الحسين اإلمام ونهضة الكريم
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 األســـــــــــئلة مــــــــــن مجموعـــــــــــة 

 األربعين بزيارة الخاصة االستبيانية

 األنبيــــــــــــاء وارث مؤسســــــــــــة 

 النهضــــــة فــــــي التخصصــــــية للدراســــــات

  التابعة للعتبة الحسينية املقدسة الحسينية

 العربية 

 للدراســــــــــــــــــات األنبيــــــــــــــــــاء وارث مؤسســــــــــــــــــة 

التابعــــــة للعتبــــــة  الحســــــينية النهضــــــة فــــــي التخصصــــــية

  املقدسةالحسينية 

 األســئلة مــن مجموعــة عبــارة عــن الكــراس  

 فـــــــي هــــــــ8341 األربعـــــــين بزيـــــــارة الخاصـــــــة االســـــــتبيانية

، 250 مــــــن رـأكثــــــ يحتــــــوي  كــــــراس صــــــورة
ً
 فــــــي ســــــؤاال

 واملعنويـــــــة واألخالقيـــــــة والعقائديـــــــة الفكريـــــــة املســـــــائل

 وكــــــــــذا ،ةالحســــــــــيني والشــــــــــعائر والثقافيــــــــــة والتربويــــــــــة

 والنظافــــــــــــة العامــــــــــــة واملظــــــــــــاهر الشــــــــــــرعية، األحكــــــــــــام

 واألمنيــــة ،والتنظيميــــة اإلداريــــة واملســــائل والخــــدمات،

 ذلك. وغير والسياسية،

 الحســين اإلمــام موسـوعة 

والتاريخ  والسنة الكتاب في

شــــهر ، ر   محمــــد  محمــــد 

 نژاد، ســـــــــبدســـــــــبدمحمود طباطبـــــــــا  

 سبدطبائ  هللاروح

 الحديث دار ، العربية 

 مـن عليـه العثـور  يمكـن مـا وتَحـ موسـوعة  

 .االجتماعية أو الفردية سواء الحسين اإلمام حياة

 شخصـــــية حـــــول  واآلراء األقـــــوال مختلـــــف إلـــــى إضـــــافة

 .مجلدات80 ودوره الحسين اإلمام

 كــــــــــربالء تـــــــــراث موســــــــــوعة 

 كربالء في والخطاطون  الخط

 الســــيد ،كــــربالء تــــراث مركــــز

طعمة آل هادي سلمان

 العربية 

 شـــــؤون قســـــم - املقدســـــة العباســـــية العتبـــــة

كربالء تراث مركز - واإلنسانية اإلسالمية املعارف

 مدينـة خطـاطي حيـاة لسـَير عـرض الكتـاب  

 مـــن ونمـــاذج الشخصـــية صــورهم مـــع املقدســـة كــربالء

 .خطوطهم

الوالية رياض نشرية

 التابعـــــــة الصــــــحافة شــــــعبة 

 العلويـــــــة العتبـــــــة فـــــــي اإلعـــــــالم قســـــــمل

 املقدسة

 العربية 

 فــــي اإلعــــالم قســــمل التابعــــة حافةـالصــــ شــــعبة 

 املقدسة العلوية العتبة

الجريـــدة عبـــارة عـــن ملحـــق ملجلـــة الواليـــة  

 تناولت زيارة األربعين.

 الحسين يكون  حيث نكون 

 املدرس ي هادي السيد

 العربية 

 غير موجود 

الكتاب يتناول قضية االقتداء بنهج اإلمـام   

 .الحسين

 األربعين زيارة في السائرين نهج

 والنشـــرات الدراســات شـــعبة 

 العباسية املقدسة العتبة في

 العربية 

 العتبــــــــة فــــــــي والنشــــــــرات الدراســــــــات شــــــــعبة 

 العباسية املقدسة

 زيــــارة يتضــــمن كــــراس عــــن عبــــارة منشــــور   

 وتوصـــــــــــيات ،الحســـــــــــين زيـــــــــــارة وفضـــــــــــل ،األربعـــــــــــين

 للشباب. العليا املرجعية ووصايا ،للزائرين
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 ر  ـوهنـ فرهنگـ  محصـول  ۲۱

 حسبن  اربعين رو  پباده ویژه

 ي ملسيرة األربعينـإصدار ثقافي وفن 82

   خيریه وامور  اوقاف سازمان 

 الفارسية 

 خيریه وامور  اوقاف سازمان 

زري ـمجموعــــــة مــــــن الكتــــــب وقــــــرص ليــــــ 

 مختصة بزيارة األربعين.

 عشق طواف صوت  اثر 

 طواف العشق صدار صوتيإ

 املللـــــــ  بـــــــين تواشـــــــبح گـــــــروه 

 تبریز طاها 

 الفارسية 

 تبریز طاها  امللل  بين تواشبح گروه 

سـ ي دي لفرقـة التواشـيح طاهـاي تبريـز عـن   

 .اإلمام الحسين

 ارسباران منطقه رد مرثيه ادبيات 

 رسبارانأداب الرثاء في منطقة آ

 دوستي حسين 

الفارسية 

 اردهال سفير 

 يتنـاول الرثـاء فصـول  ةثالثـ فـي الكتـاب يقـع  

.تبريز رسبارانأ منطقة في

 ربعين طوبىا

 اماميان محسن سيد 

 الفارسية 

 جمكران كتاب 

 وهـــو عبـــارة صـــفحة 212 فـــي الكتـــاب يقـــع  

  أن تسير نذرت طوبى اسمها امرأة قصة عن
ً
 مـن مشيا

 .الحسين اإلمام أربعينية في كربالء إلى البصرة

 منتخـب - ى اسـاطير  زنـان آن از 

 وســــــــومين دومــــــــين شــــــــاعران شــــــــعرها 

 ىعاشورا  بانوان شعر اشکواره

مختـــارات  - ســـاطير مـــن تلـــك النســـاءأ

ول والثــــاني لشــــعر األ  بينيأشــــعرية لشــــعراء الحفــــل التــــ

 عاشوراء النسوي 

ســــــومين اشــــــکواره شــــــعر دبيرخانــــــه دومــــــين و  

بانوان عاشورا  

 الفارسية 

ســــــومين اشــــــکواره شــــــعر و  دبيرخانــــــه دومــــــين 

 بانوان عاشورا  

 عــــن عبــــارة صــــفحة 880 فــــي الكتــــاب يقــــع 

 لشـــــــعر الثـــــــانيو  األول  املـــــــؤتمر أشـــــــعار مـــــــن مختـــــــارات

 العاشورائيات. السيدات

 بــه نــو نگــاه : معرفــت اشــ  

 حسين امام سوگنامه

نظـــرة جديــدة فــي عـــزاء  :دمــوع املعرفــة

 اإلمام الحسين

 الفارسية ، رضا محمدي 

 ،صـــــادق امــــام اســـــالم  علــــوم پژوهشـــــگاه 

 هدایت زمزم

 الكتاب عبارة عن رؤية جديدة عن التعزية.  

 علــــــــل مصــــــــاف در آفتـــــــاب 

 عاشورا حادثه وابعاد

علـل وأبعـاد حادثـة شمس في ميـدان 

 كربالء

  الفارسية ، الخامنئي علي السيد 

 7ططهران،  - اسالمي انقالب انتشارات 

 البيانــات مــن مجموعــة عــن عبــارة الكتــاب 

 ويــــوم الحســــين اإلمــــام حـــول  الخــــامنئي علــــي للســـيد

 عاشوراء. وبعد قبل وقعت التي واألحداث عرفة،

 



 
 

 

  

15 

 

 

 

 

 

 

 مصــــــــائب فــــــــ  املصــــــــائب اکلبــــــــل 

 االطائب

تنكابني سليمان بن محمد 

 الفارسية 

 الضحى شمس ى هنر  فرهنگ  مؤسسة 

  84 فــــي الكتــــاب يقــــع  
ً
 ســــيرة يتنــــاول  فصــــال

 ،ومصـــــــــائبه وفضـــــــــائله ومناقبـــــــــه الحســـــــــين اإلمـــــــــام

 عاشوراء. ونهضة

 الحسين حب صوت  آلبوم 

 الحسين حب في الصوتي األلبوم

 خانچ  حسن 

 العربية -الفارسية  

 اربعين مرکز   ستاد آموزش   فرهنگ  کمبته 

حـول اإلمــام  خـانچ  لحسـن صـوتي سـ ي دي 

 .الحسين

 گذشت کربال در آنچه 

 ما جرى في كربالء

شيخ عباس قمي 

ترجمـة: أبـو الحسـن  - الفارسية 

 3طارمغان گبالر،  ، الشعراني

الكتـــــاب ترجمــــــة لكتــــــاب نفــــــس املهمــــــوم   

 ،أحــــداث واقعــــة كــــربالء يتنـــاول ي ـللشـــيخ عبــــاس القمــــ

 .، أصل الكتاب بالعربيوقيام املختار

 پایان بي اندوه 

 يحزن ال ينته

 ،تبريـز فـي الرضـوان إنشاد فرقة 

 قم في الهدى أنوار إنشاد وفرقة

 والتركية والعربية الفارسية 

 رضـــــوان تواشـــــيح هــــاي گـــــروه مشـــــترك توليــــد 

 قم الهدى وأنوار ،تبريز

 لفرقــــة إنشــــاد رضــــوان تواشــــيح ســــ ي دي 

 .اإلمام الحسينحول  قم الهدى وأنوار ،تبريز

 درد ىآوا 

 وعةلنغمة ال

مصطفوي  رضا 

 رضــــاقلي ترجمــــة: - الفارســــية 

 سرابي تبریزي  شقاقي خان

 مانا عهد 

 وهـــو عبـــارة صـــفحة 242 فـــي الكتـــاب يقـــع  

، أصــل طــاووس بــنا ســيدلل اللهــوف كتــاب ترجمــة عــن

 .الكتاب بالعربي

 عاشورا ىآوا 

 نغمة عاشوراء

 بامشكي مهدي 

 الفارسية 

 2 طانديشه،  عروج 

الكتـــاب عبــارة عــن مجموعـــة مــن األشـــعار  

واللطميــات والنــواعي للشــاعر مهــدي بامشــكي مــع ســ ي 

 دي لتعليم النعي.

اولـــــــــــــــين مقتـــــــــــــــل ســـــــــــــــاالر  

 شهيدان

 الشهداءأول مقتل لسيد 

 موســـــوي  محمـــــد علـــــي ســـــيد 

جزايري 

 العربية - الفارسية 

 83 طبني الزهراء،  

 مـــن مختـــارة مجموعـــة عـــن عبـــارة الكتـــاب  

 عنـــــه نقلـــــه الـــــذي األزدي مخنـــــف ألبـــــي العربـــــي املقتـــــل

 تحقيقـــــــــــه بعـــــــــــد نظمـــــــــــه وقـــــــــــد، تاريخـــــــــــه فـــــــــــي ري ـالطبـــــــــــ

 اليوســـــفي هـــــادي محمـــــد الشـــــيخ مصـــــادره واســـــتخراج

 مــع األخــرى  رةـاملعتبــ املقاتــل مــن إضــافات مــع ،الغــروي

 الفارسية. الترجمة
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 عام رستخيز این 

 القيامة الشاملة

 زادة علي ناد غالمعلي 

 خيمة ، الفارسية 

مجلـدات تناولـت  الكتـاب عبـارة عـن خمـس 

مسألة التعزية حول مسـلم بـن عقيـل، وأوالده، ووفـاة 

الســـــيدة رقيـــــة، وحـــــول أوالد أم البنـــــين، ومـــــا جـــــرى فـــــي 

 سوق الشام.

 كربال برم بايد 

 ذهب إلى كربالءيجب أن أ

انصاري  باقر محمد 

 الفارسية 

 قم، إعادة طبع -دليل ما  

 يحتـــــــوي  صـــــــفحة 72 فـــــــي يقـــــــع الكتـــــــاب  

 املختلفـــــة والجوانـــــب األبعـــــاد تبـــــّين أحاديـــــث 880علـــــى

 .الشهداء سيد لزيارة

 عاشورا ها  بچه 

 عاشوراء أطفال

 ايبد طاهره 

 الفارسية 

 املقدسة الرضوية العتبة - نشر به 

 عـن عبارة وهو فصول  ثالثة في الكتاب يقع 

 تحكـــي لألطفـــال العاشـــورائية القصـــص مـــن مجموعـــة

 تلــــــــك فــــــــي علــــــــيهم جـــــــرى  ومــــــــا الطــــــــف أطفــــــــال مواقـــــــف

املجريــات، مؤلــف  مــن ذلــك رـوغيــ املأســاوية، الظــروف

 للمكفوفين.

 بـر درآمـد  محمـل، دنبال به 

 اجتمـــــــاع -سباســـــــ   شناســـــــ   جریـــــــان

 هجر   ۱۲ سال

 التيـار ملعرفـة مدخل املحمل، متابعة

 هجري  28 لسنة واالجتماعي السياس ي

آقاس ي محمد 

 غير موجود ، الفارسية 

يتنـــــاول الكتـــــاب أحـــــداث ووقـــــائع نهضـــــة   

ط الضـــــــــوء علـــــــــى األبعـــــــــاد  اإلمـــــــــام الحســـــــــين
ّ
ويســـــــــل

 .السياسية واالجتماعية لنهضة اإلمام الحسين

 رسد مي عيوق  به 

 بلوغ الثريا

 هاشمي جواد 

 الفارسية 

 غير موجود 

الكتـــاب عبــارة عــن مجموعـــة مــن األشـــعار  

العاشـــــورائية للشــــــاعر جــــــواد هاشــــــمي تحــــــاكي حادثــــــة 

كربالء وتمتاز بأن الوزن في األشـعار علـى وزن قصـيدة 

 محتشم كاشاني والقافية كربالء.

 نوحه بوستان 

 روضة النياحة

شهرستاني اميني علي غالم 

 الفارسية 

 85 ط، انديشه عروج 

 القصــائد مــن مجموعــة عــن عبــارة الكتــاب  

 وذكـــــر كـــــربالء، وشـــــهداء البيـــــت أهـــــل فـــــي املنظومـــــة

 والشـــام، الكوفـــة أهـــل علـــيهم مـــن جـــرت التـــي املصـــائب

 .الحسين اإلمام وأربعينية

وســـــــــــيره حضــــــــــــرت تــــــــــــاريخ  

 زينب

 زينب السيدة وسيرة تاريخ

 القرش ي شريف باقر 

 من  هادي أبو الفضل ترجمة: - الفارسية 

 سرور 

 الســيدة حــول  فصــول  أربعــة فــي الكتــاب يقــع 

 إيمانهــا، ميالدهـا، زينـب، السـيدة نسـب شـملت زينـب
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 كربالء، والظـروف مأساة في شجاعتها، معاناتها صبرها،

 بعـــض وتمـــرد، وذكـــر حـــروب مـــن املأســـاة لهـــذه املرافقـــة

 ـمبــــ ألقتهــــا التــــي الخطــــب
ً
 اللغــــة فصــــاحة مــــن فيهــــا مــــا رزا

 .، أصل الكتاب بالعربيالبيان في بالغةو 

 تسنن اهل ر  اعزاد تاريخچه 

 حسين امام بر

 اإلمـــــام علـــــى الســـــنة أهـــــل عـــــزاء تـــــاريخ

 الحسين

 الفارسية ، تهراني حسين 

 7 ط قم، - طوباي محبت 

 عـزاء حـول  تـارييي بحـث عـن عبـارة الكتـاب  

 علــــــى رد، وفيــــــه الحســــــين إلمــــــامعلــــــى ا الســــــنة أهــــــل

 بيـــــانو  العـــــزاء، حـــــول  الوهابيـــــة مـــــن الـــــواردة الشـــــبهات

 .الحسين لإلمام العزاء شروعيةمل

 شـــــــــناخت  زیبـــــــــا   تحلبـــــــــل 

 اســــاس بــــر نقاشــــ   نما،شــــ  ، روایــــتو 

 از عقبـــــل بـــــن مســـــلم عزیمـــــت تـــــابلو  

 کوفه به مدینه

تحليــــــل جمــــــال املعرفــــــة وروايــــــة الرســــــم، علــــــى أســــــاس 

لوحـــة عـــزم مســـلم بـــن عقيـــل علـــى الرحيـــل مـــن املدينـــة 

 إلى الكوفة

 پور  صالح اردشير 

 غير موجود ، الفارسية 

توضــــيح للوحــــة فنيــــة الكتــــاب عبــــارة عــــن  

تحكــي اســتعداد مســلم بــن عقيــل للرحيــل مــن املدينــة 

تعرض الكاتب فيـه  إلى الكوفة بأمر اإلمام الحسين

 إلى الجمال واملعرفة.

 الزائرين تذكرة 

 املـــــــــؤمنين رـأميـــــــــ مركـــــــــز 

 الشــــــــــــؤون التــــــــــــابع لقســــــــــــم للترجمـــــــــــة

والثقافيــة فــي العتبــة العلويــة  الفكريـة

 املقدسة

 األوردو - الفارسية - اإلنجليزية 

 رـأميــــــــــ مركــــــــــز - للطباعــــــــــة أبــــــــــي طالــــــــــب دار

 الفكريــــة الشــــؤون لقســــم التــــابع للترجمــــة املــــؤمنين

 والثقافية في العتبة العلوية املقدسة

 توصـــيات مجموعـــة يحتـــوي علـــى الكتيـــب 

للزائـــــــرين، أصـــــــل الكتـــــــاب  ومفيـــــــدة مهمـــــــة وإرشـــــــادات

 بالعربي.

 شناســــــــ ي ومنبــــــــع حيحـتصــــــــ 

 امللهوف كتاب

 امللهوف كتاب وتوثيق تصحيح

مصطفى صادقي كاشاني 

 الفارسية 

 اسالم  فرهنگو  علوم پژوهشگاه 

 كتــــــابمــــــن  محّققــــــة عبــــــارة عــــــن طبعــــــة  

 نســـخة 57 إلـــى مســـتندة طـــاووس ابـــن للســـيد امللهـــوف

 صفحة. 424 في خطية

 خدا راه در تغيير 

 في سبيل هللا التغيير

عاشور  زهير الشيخ 

 أســــــماء ترجمــــــة: - الفارســــــية 

 زاده خواجه

 اإلسالمي الوفاء تيار 

 ثلـة علـى ألقاهـا املؤلـف دروس هـو الكتـاب  

 العديــد فيهــا تنــاول  الحــرام، محــرم بشــهر الســجناء مــن

 هويتهـا الحسـينية، بالثورة تتعلق التي املوضوعات من

 ر،ـالتغييـــ ســـبيل زمـــان، كـــل فـــي الثـــوار غربـــة ودروســـها،

 األمــــر فريضــــة الصــــحيح، اإلســــالمي رـالتغييــــ فــــي ورأيــــه

 وغيرهــا الشــهادة، ثقافــة املنكــر، عــن والنهــي بــاملعروف

، أصــــــــل تغييريـــــــة وحركيـــــــة إســـــــالمية موضـــــــوعات مـــــــن

 .الكتاب بالعربي
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 امــــام از كــــريم قــــرآن تفســــير 

 علي بن حسين

 علــــــي بــــــن الحســــــين مــــــاماإل  تفســــــير

 الكريم نللقرآ

 ميراخوري قاسم 

 الفارسية 

 هزار آفتاب 

 التــي القرآنيــة اآليــات بعــض الكتــاب يــذكر 

 .الحسين اإلمام فسرها

 از قطـــــــــره أربعـــــــــين توشـــــــــه 

 حسين معرفت درياي

 املعرفـــة بحـــر مـــن قطـــرة األربعـــين زاد

 الحسينية

حسيني مجتب  سيد 

 الفارسية 

 اسالم  فرهنگ نشر دفتر 

 للســـــيد عبـــــارة عـــــن محاضـــــرات الكتـــــاب  

  األربعين. لزيارة شرح الحسيني مجتب 

 ثار هللا 

 غير موجود 

 الفارسية 

 دار الحديث 

الكتــاب عبــارة عــن روايــة بلغــة الصــور عــن  

 معد للفتيان والشباب. حياة اإلمام الحسين

 اربعين خاطرات 

 ذكريات األربعين

غير موجود 

 الفارسية 

 اربعين حماسه مجنون  انتشارات 

عبـارة عـن مجموعـة مـن الـذكريات  الكتـاب  

 التي حدثت للزائرين في مسيرة األربعين.

 امـــــــام بـــــــه منســـــــوب دیـــــــوان 

 حسين

  الديوان املنسوب إلى اإلمام الحسين

 عبد الرحبم إعداد: محمد 

 دانا   هوشنگ ترجمة: امير -الفارسية  

 عصر موعود 

 فصول: خمسة في الكتاب يقع 

: الثـاني ،الحسـين اإلمـام حول  نبوية أحاديث: األول 

 اإلمـــــــــــــــــام كلمـــــــــــــــــات: الثالـــــــــــــــــث ،الحســـــــــــــــــين اإلمـــــــــــــــــام

 حــــــول  القصــــــص مــــــن مجموعــــــة: الرابــــــع ،الحســــــين

 بـــــــن الحســـــــين ديـــــــوان: الخـــــــامس ،الحســـــــين اإلمــــــام

 .أصل الكتاب بالعربي،علي

 معرفتــ  بررســ  : عظــبم ذبــح 

 پرفـــــــــروغ ســـــــــبما  در امامـــــــــت نظـــــــــام

 عاشورا نهضت

 لنظام معرفية دراسة العظيم: الذبح

 عاشوراء نهضة في املشرقة املالمح في اإلمامة

ستودهقرائت  احسان 

 الفارسية 

 طهران- دارالسالم علمبه مدرسه نشر مرکز 

فــــي حفــــ   الكتــــاب دور األئمــــة يتنــــاول   

 .وتخليد نهضة اإلمام الحسين

 عاشورا ماندگار   راز 

 سر بقاء عاشوراء

 حسيني مجتب  سيد 

 الفارسية 

 3ططهران،  -اسالم  فرهنگ نشر دفتر 

 محاضــــرات فــــي بيــــان عــــن عبــــارة الكتــــاب 

 .عاشوراء خلود أسرار
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 اسارت در رسالت 

 الرسالية في األسر

نظري  حسام 

 الفارسية 

 قم - باران شبنم 

 كــربالء ســبايا قافلــة الكتــاب تنــاول مســيرة  

 مجموعـة ذكـرو  املختـار، املدينـة، وقيـام إلى كربالء من

 العاشورائية. األشعار والقصائد من

 ها براده روايت 

 املنجذبينروايات 

 مجموعة من املؤلفين 

 الفارسية 

 کاظم  شهبد انتشارات 

 زيــارة يتنــاول  مجلــدات ثــالث فــي يقــع كتــاب 

 األربعين:

 اإلمـام زوار يسـتعرض أحـوال: مـرا يافتاألول  املجلد

 األربعـــين زيـــارة فـــي األقـــدام علـــى الســـائرين الحســـين

 .عبوض   رضا كوميدي من تأليف بأسلوب

مـــن تـــأليف  اســـت حســـبن  مـــن ســـّبد الثـــاني: املجلـــد

: نیســت آن اســت، ایــن الثالــث: تقــي شــجاعي، املجلــد

األربعـــــين تـــــأليف  زيـــــارة حـــــول  القصـــــص مـــــن مجموعـــــة

 مجموعة من املؤلفين.

 نینوا روزنامه 

 صحيفة نينوى 

 آموزشــــــــ ي فرهنگـــــــ  كميتـــــــه 

أربعين

 الفارسية 

 نأربعي آموزش ي فرهنگ  كميته 

 والتعلـيم الثقافـة لجنـة عـن صـدرت جريـدة  

 األمــور  بعـض صــفحاتها فـي تتنــاول  األربعـين مؤسســة فـي

 الحسينية. القضيةب الصلة ذات

  2زينب ساالر 

 2سيد زينب

 افشان بذر سجاد 

 بين حق ، الفارسية 

الكتـــــاب عبـــــارة عـــــن مجموعـــــة مـــــن األشـــــعار  

 والقصائد والنواعي العاشورائية مع س ي دي لتعليم النعي.

 نجات  كشت با سفر 

 السفر بسفينة النجاة

 محمد تق  فّعال  

 الفارسية 

 دیــــــــن ر  ـهنــــــــ فرهنگـــــــ  مؤسســــــــه انتشـــــــارات 

 یاسين آل معنویتو 

 علـــى مـــوزع صـــفحة250 فـــي الكتـــاب يقـــع  

 إلـى الـوالدة مـن الحسين اإلمام: األول  فصول: ثالثة

 اإلمـــــــــــــــام ومناجـــــــــــــــاة معتقـــــــــــــــدات: الشـــــــــــــــهادة، الثـــــــــــــــاني

 لإلمـام والتربويـة األخالقيـة القيم: ، الثالثالحسين

 .الحسين

 بــه نــو نگــاه : عشــق ســلطان 

 عاشورا واقعه

ســــــــــــلطان العشــــــــــــق: نظــــــــــــرة جديــــــــــــدة 

 عاشوراءلواقعة 

 گواه  عبدالرحبم 

 الفارسية 

 طهران - مولى 

 واقعـة يتنـاول  صـفحة 212 فـي الكتـاب يقـع 

 جديدة. برؤية عاشوراء

 کربال سوگنامه 

 تعزية كربالء

بامشكي مهدي سيد 

 الفارسية 

 انديشه عروج 
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 األشــعار مــن مجموعــة عــن عبــارة الكتــاب  

 مــــع بامشــــكي مهــــدي للشــــاعر العاشــــورائية والقصــــائد

 النعي. لتعليم س ي دي

 نو ســــــــــــ  مقتل در ســـــــــــير   

 عاشورا نگار  وتاریخ

 عاشوراء ومقاتل تاريخ في تصفح

 رنجبر محسن 

 رنجبر محسن ، الفارسية 

ومـــا كتـــب عـــن تـــاريخ  كتـــاب تعريفـــي للمقاتـــل 

 عاشوراء من تاريخ الكتابة عن عاشوراء وإلى يومنا هذا.

 عاشوراء زيارت شرح 

 شرح زيارة عاشوراء

خاني مير احمد سيد 

 الفارسية 

 5 ط، الضحى شمس فرهنگ  مؤسسة 

 عاشوراء. لزيارة شرح عن عبارة الكتاب  

 مفــاهبم بــازخوان  - عاشــورا 

 احباء ها  شبوهو 

 حياءاإل  وأساليب مفاهيم في قراءة

 الخشن حسين احمد 

 أسدي محمود ترجمة: - الفارسية 

 دفتر نشر معارف 

الكتــاب يقــع فــي فصــلين: األول: وهــو جملــة مــن  

الحســــــــينية فــــــــي املفــــــــاهيم املــــــــزورة التــــــــي ســــــــاهمت الثــــــــورة 

تصـــــحيحها، الثــــــاني: مخصــــــص للحــــــديث عــــــن اإلحيــــــاءات 

 .، أصل الكتاب بالعربيالعاشورائية في أهدافها وأساليبها

 امــــــــــام بــــــــــه مــــــــــردم عشــــــــــق 

 از واقعـــــــــــ  ، داســـــــــــتانها  حســـــــــــين

 الشهداءسبد  به مردم دلدادگ 

 ، الحســــــين لإلمــــــام النــــــاس عشــــــق

 الشهداءلسيد  الناس محبة من واقعية قصص

سبزي  ابوالفضل 

 2ط، باران شبنم ، الفارسية 

عـن مجموعـة مـن القصـص  عبـارةالكتـاب   

ق وحب الناس 
ّ
 .مام الحسيناإل بحول تعل

 حسين امام قيام علل 

 الحسين اإلمام نهضة أسباب

نارنجباغ ، حســــــــن  راـحمبــــــــ 

 پور یحی  لبالصبد ،  بلقیس

 طهران - اراچه ، الفارسية 

 يســـتعرض الكتـــاب أســـباب نهضـــة اإلمـــام 
 .حسينال

 معنا فليرحل 

مشعر ایمان  جامعه 

 الفارسية 

 مشعر ایمان  جامعه 

 حول األربعين. ومراثي أشعار مجموعة  

 وضـعف قـوت: العبرات قتبل 

 کربال واقعه ها گزارش

 أخبــــار وضــــعف قــــوة رات:ـالعبــــ قتيــــل

 واقعة كربالء

 پور  انوري حسين 

 املللبين ونشر چاپ شرکت ، الفارسية 

 يتنـاول حيـاة  
ً
يقـع الكتـاب فـي عشـرين فصـال

ويذكر مجموعـة  ،وأصحابه ومقتل اإلمام الحسين

 من األسئلة واألجوبة حول واقعة عاشوراء.

 ىعاشوراي ىها قصه 

 قصص عاشوراء

كلهر فريبا 

 الفارسية 

 4 ط، قدياني 
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 عن وهو عبارة مجلدات 80 في الكتاب يقع  

 لفئــــــة مؤلــــــف العاشــــــورائية القصــــــص مــــــن مجموعــــــة

لصــحراء، إلــى مدينــة ســيدة ااألطفــال، ومــن القصــص: 

 األحمر. النسيان، القماط

 ســـــــــــــيد وانقـــــــــــــالب قيـــــــــــــام 

 تــــاریخ فلســــفه ازديــــدگاه الشــــهداء

 كريم قرآن اجتماع  ها  وسنت

 مــــن الشــــهداء ســــيد وثــــورة نهضــــة

 فـــــي االجتماعيـــــة والســـــنن التـــــاريخ فلســـــفة نظـــــر وجهـــــة

 الكريم نالقرآ

 حسيني سعيد سيد 

 2ط، معارف نشر ، الفارسية 

 مـن الحسـين اإلمـام ثورة الكتاب يتناول  

 الكريم. القرآن في التاريخية السنن منظور 

 عاشوراء كاروان 

 قافلة عاشوراء

بامشكي مهدي سيد 

 الفارسية 

 2ط،  انديشه عروج 

 األشــعار مــن مجموعــة عــن عبــارة الكتــاب  

 مــــع صــــفرو  محــــرم شــــهري  حــــول  النــــواعيو  واللطميــــات

 النعي. لتعليم س ي دي

 72 عكس كتاب 

 72كتاب الصور 

آيدين علي 

 غير موجود ، التركية 

الكتـــاب عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الصـــور   

   الفنّية العاشورائية.

 ا  صــــــــفحه 810 گــــــــزارش 

 پبــــاده از آمریکــــا تــــ  آ  ام دانشــــگاه

 اربعين رو 

أم أي صـــــــفحة لجامعـــــــة 810تقريـــــــر 

 األمريكية ملسيرة األربعين تي

 أمریکا ت  آ  امجامعة  

اإلنجليزية 

 أمریکا ت ( آ  جامعة)ام 

 الزيــــــــارة عــــــــن صــــــــفحة 810 فــــــــي تقريــــــــر 

 الراجلة. األربعينية

 امبن  گلچين 

 مقتطفات أميني

 شهرستان امبن  غالمعل  

 الفارسية 

 7ط ،انديشه عروج 

الكتـــاب عبـــارة عـــن مختـــارات مـــن أشــــعار  

 لشهرستاني.ا أمبني وقصائد للشاعر غالمعلي

 نوحه گلزار 

   روضة العزاء

شهرستاني اميني غالمعلي 

 الفارسية 

 83 ط ،انديشه عروج 

ن مجموعـة مـن القصـائد الكتـاب عبـارة عـ  

 وشهداء كربالء. هل البيتواللطميات حول أ

 ها نوحــــه ،نوحــــه گلســــتان 

 معصـــــــــــــــــــوم چهـــــــــــــــــــارده زن ســـــــــــــــــــینه

 کربال وشهدا 

النعــــــــــــــــــــــــــــي واللطميــــــــــــــــــــــــــــات  روضــــــــــــــــــــــــــــة

 وشهداء كربالء للمعصومين األربعة عشر

 شهرستاني اميني غالمعلي 

 الفارسية 

 87 ط ،انديشه عروج 

الكتـــاب عبــارة عــن مجموعـــة مــن األشـــعار  

 وشهداء كربالء. واللطميات ألهل البيت
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اربعـــــــــــــين:  مأخذشناســـــــــــــ   

 نشــــــریاتو  هــــــاکتاب در پژوهــــــ اربعين

 عرب و  فارس  

 ن فـــيمصـــادر األربعـــين: دراســـة األربعـــي

 يةرساواملجالت العربية والف الكتب

 زیارت و  حج پژوهشکده 

 زیارتو  حج پژوهشکده ، الفارسية 

تقريـر كامـل حـول مصـادر بـارة عـن ع الكتاب 

 228علـــــىاألربعـــــين باللغـــــة العربيـــــة والفارســـــية اشـــــتمل 

 كتاب
ً
 .8347ى صفر ـومقالة ورسالة جامعية حت ا

 مهرایران  مجله 

 املودةمجلة إيران 

عسكري  علي مدير املجلة: 

 الفارسية 

 مهر گزار   خبر 

ت الســـادس عشـــر عنـــاملجلـــة فـــي عـــددها   

 .اإليرانية للقوميات العاشورائية املراسيم بتوثيق

 قصــــه جلــــدي 72 مجموعــــه 

 عاشورا

 72موســــــوعة عاشــــــوراء القصصـــــــية 

 
ً
 مجلدا

 امبن  پرویز 

 وزير انتشارات ، الفارسية 

  72 الكتـــاب فـــي قـــعي 
ً
 قصــــة يتنـــاول  مجلـــدا

 إلــــى املدينــــة مــــن وأصــــحابه الحســــين اإلمــــام خــــروج

 .التصوير وبلغة قصص ي كربالء بأسلوب

 عاشورا گفتار مجموعه 

 مجموعة أبحاث عاشوراء

اردستاني صادقي احمد 

 الفارسية 

 عصر امام انتشارات  موسسه 

 محاضــــــرات مجموعــــــة عــــــن عبــــــارة الكتــــــاب  

 وهــــــــم: عاشــــــــوراء، واقعــــــــة حــــــــول  ملجموعــــــــة مــــــــن العلمــــــــاء

ومطهـري وطالقــاني الشـهيد الـدكتور بهشـتي ي و ـيتـالـدكتور آ

 .والدكتور املحقق الداماد واإلمام موس   الصدر

 ببــــان: عاشــــورا   مقامنامــــه 

 در ســـباهو  ســـفبد جایگـــاه دهو  یکصـــد

 عاشورا  قدسبه زیارت

املقامــــــــات العاشــــــــورائية: بيــــــــان مئــــــــة 

وعشـــــــرة منـــــــازل بيضـــــــاء وســـــــوداء فـــــــي زيـــــــارة عاشـــــــوراء 

 املقدسة

 عابدي عباس 

 غدير هماي ، الفارسية 

 عاشـــوراء زيـــارة فــي مـــا جـــاء الكتــاب يتنـــاول  

 عشـــــــــر األربعــــــــة املعصــــــــومين ومكانـــــــــة مقــــــــام حــــــــول 

 وأصحابهم من جهة، ومن جهة أخرى ذكر أعدائهم.

 مقتــــل الحســــين بــــن علــــي 

 قتيل العبرةقائد البررة 

واف  إعداد: مرتض   

 الفارسية 

 خورشيد خانه 

 اإلمـــــام مقتـــــل قصـــــة الكتـــــاب يتنـــــاول   

 األليمة. القضية بهذه يتعلق وما الحسين

 اول  دهـــــــه وقــــــايع رينـمهمتــــــ 

 تاريخ طول  در محرم

 مــــن األولــــى العشــــرة فــــي األحــــداث أهــــم

التاريخ  مدى على محرم

 اسدي سجاد 

 راه  آدینه انتشارات ، الفارسية 

 ووقــــــائع أحــــــداث عــــــن الكتــــــاب يتحــــــّدث 

 محـرم عشرة لغاية محرم شهر أول  من الطف فاجعة

. الحرام
ً
 تاريخيا
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 ۲۱و۲۱ مانــــــــــــــدگار نــــــــــــــذر 

محـــرم  ویــژه مســـتندو  کلبــ  مجموعــه

 اربعين رو  وپباده

مجموعـــــــــة  81و 81النـــــــــذر املســـــــــتمر 

ومشـــــــــاية خاصـــــــــة بمحـــــــــرم وثائقيـــــــــة مقـــــــــاطع مرئيـــــــــة و 

 .األربعين

اوج ا رسانه سازمانو  مستند شبکه 

 الفارسية 

 اوج ا رسانه سازمانو  مستند شبکه 

 األفـــــالم مـــــن مجموعـــــة يحتـــــوي  ســـــ ي دي  

 الحــــرام محــــرم حــــول شــــهر الوثائقيــــة

 األربعين. زيارةو 

 مجموعـــــه 28 مانــــدگار نــــذر 

 الرضا اإلمام گرافبک  موکب آثار

مجموعــة نتاجــات  28 النـذر املســتمر

 موكب اإلمام الرضا وتصاميم

 حســـــبن  أربعـــــين خـــــدمتنزاران مردمـــــ  ســـــتاد 

 .رضو   خراسان

 الفارسية 

 حســـــبن  أربعـــــين خـــــدمتنزاران مردمـــــ  ســـــتاد 

 رضو   خراسان

 نتاجـــــات مــــن مختــــارات يحتـــــوي  ســــ ي دي  

 لخدمـــــة الشـــــعبية املســـــجلة فـــــي زيـــــارة األربعـــــين اللجنـــــة

 .خراسان في الحسين اإلمام

 مجموعـــــه 22 مانـــــدگار نـــــذر 

 نشــــــــریاتو  افــــــــزارنرم عکــــــــس، طــــــــرح،

 اربعين رو پباده

تصـاميم  مجموعة 22 النذر املستمر

 وصور وبرامج ومنشورات ملسيرة األربعين

 بسـبج سازمانو  سراج مجاز   فضا  سازمان 

 تهران شهردار   مستضعفين

 الفارسية 

 بسبج سازمانو  سراج مجاز   فضا  سازمان 

 تهران شهردار   مستضعفين

 .األربعين ونشريات وصور  برامج مجموعة 

 محتـــــوا   جـــــامع افـــــزار نـــــرم 

 فعــــال هــــا هبأت ملــــ  همــــا،  اولــــين

 اربعين عرصه در

برنـــــــامج جـــــــامع ملنشـــــــورات االجتمـــــــاع 

 الوطني األول للمواكب الناشطة في مسيرة األربعين

غير موجود 

 غير موجود ، الفارسية 

س ي دي عبارة عن تقرير مفصل للمهرجـان   

الــــوطني األول للمواكــــب الحســــينية الفعالــــة فــــي مجــــال 

 األربعين.

 حوزه ىنشريه نما 

 مجلة واجهة الحوزة

 هـــــاي حـــــوزه مـــــديريت مركـــــز 

 الفارسية ، خواهران علميه

 خواهران علميه هاي حوزه مديريت مركز 

جريــــدة نصــــف شــــهرية تصــــدر عــــن مركــــز  

 فـــــــــــي تتناولـــــــــــمديريــــــــــة الحـــــــــــوزات العلميـــــــــــة النســــــــــوية 

 الصـــــــــلة ذات األمـــــــــور  صــــــــفحاتها هـــــــــذا الشـــــــــهر بعـــــــــض

 األخبــــــــــار وبعـــــــــــض قبيــــــــــل مــــــــــن الحســــــــــينية بالقضــــــــــية

 .املركز نشاطات

 در زينـــــب حضـــــرت نقـــــ  

 حيات دوران حوادث

 التـي األحـداث في زينب السيدة دور 

 حياتها في حصلت

خاشعي فاطمه 

 أصفهان -قبسات  ، الفارسية 

يتنــــاول الكتــــاب بأســــلوب قصصــــ ي حيــــاة   

 .ودورها بعد واقعة الطف السيدة زينب
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 از: علـــــــــي آل بـــــــــا همـــــــــراه 

 أربعين تا عاشورا

 إلــــــــى عاشــــــــوراء مــــــــن: يـعلــــــــ لآ مــــــــع

 األربعين

 همداني قنبري  هللا حشمت 

 ، إعادة طبعامللل بين نشرو  چاپ ، الفارسية 

الكتـاب يتنـاول متابعـة سـيرة ومواقـف أهـل  

مـن يــوم الطــف  آل علـى بــن أبـي طالــبمــن  البيـت

كـــــربالء فــــي أربعــــين اإلمـــــام  وإلــــى يــــوم رجـــــوع العائلــــة إلــــى

 .نالحسي

 عزاداران ويژه هيضت 

 موكب خاص بأهل العزاء

 فرهنگـــــــــــ  تولبـــــــــــدات اداره 

رضو   قدس آستان

 .الفارسية 

رضـو ،  قـدس آسـتان فرهنگـ  تولبـدات اداره 

 .2ط

 عـــن وهــو عبــارة للمعــزين مؤلـــف الكتــاب  

 ،البيــــت املــــأثورة عــــن أهــــل الروايــــات مــــن مجموعــــة

 والســـــــــيد يـالســـــــــيد الخمينـــــــــ كلمـــــــــات مـــــــــن ومختـــــــــارات

 العزاء ومكانتها. إقامة مجالس كيفية حول  الخامنئي

 مداحان ویژه هيضت 

 الرثاء بأهل خاص موكب

تولبـــــــدات فرهنگـــــــ  آســـــــتان  

 قدس رضو  

 الفارسية 

رضو ، إعـادة  قدس آستان فرهنگ  تولبدات 

 طبع

دور  يتنـــاول فيـــهالكتـــاب مؤلـــف للرواديـــد  

ومكانــــة ومهــــام وواجبــــات الــــرادود الحســــيني، ويحتــــوي 

علــــى مختــــارات مــــن كلمــــات ونصــــائح الســــيد الخــــامنئي 

 للرواديد.

 نفــــس ترجمــــه: کــــربال واقعــــه 

 املهموم

 املهموم نفس ترجمة :كربالء واقعة

قمي عباس 

 شعراني ترجمة: أبوالحسن - الفارسية 

 قلم نگاران 

الكتــــاب عبــــارة عـــن ترجمــــة لكتــــاب نفــــس   

 .، أصل الكتاب بالعربياملهموم

 نوره متم وهللا 

 ءلقــــــــــا املللــــــــــ  بــــــــــين کننــــــــــره 

 الحسين

 الفارسية 

 جمكران مقدس مسجد انتشارات 

 املقــاالت مــن مجموعــة عــن عبــارة الكتــاب 

 يقــع الحســين لقــاء الثــاني الــدولي املــؤتمر فــي املشــاركة

 يـاإللهـــــــــــ البعـــــــــــد يتنـــــــــــاول  أجـــــــــــزاء ثالثـــــــــــة فـــــــــــي الكتـــــــــــاب

 األربعين. زيارة في واملهدوي  والحضاري 

 حسبن  اربعين نامه ویژه 

 ملف خاص بأربعين الحسين

قدس فرهنگ  موسسه 

 الفارسية 

 قدس فرهنگ  موسسه 

 صـفحاتها فـي تتنـاول  القـدس لجريـدة ملحق  

 .الحسينية بالقضية الصلة ذات األمور  بعض

 ۲01تببان نامه ویژه 

 805تبيان ملف خاص

 حســـــــــــن النشـــــــــــرية: مـــــــــــدیر 

 منتظــــــــــــر ، رئــــــــــــيس التحريــــــــــــر: ســــــــــــبد

 دریابار   حسين محمد

 اإلنجليزية - الكردية - العربية - الفارسية 

 غير موجود 
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 اإلمـــــام أربعينيـــــة بمناســـــبة خـــــاص عـــــدد 

 الثقافيــــــة، مــــــن نشــــــریة تبيــــــان العلميــــــة، الحســــــين

 وتقاليــــــد األربعــــــين، آداب زيــــــارة ضــــــمن:تت االجتماعيــــــة

 وصـــفر، أحـــداث محـــرم فـــي كردســـتان أهـــالي ومراســـيم

 أربعينية لغاية الحرام محرم أول  من عاشوراء ووقائع

 .الحسين اإلمام

 3-8نشریه حرم نامه ویژه 

 3-8عدد خاص من مجلة الحرم

 عمــــــــومي روابــــــــط كـــــــل اداره 

رضوي  قدس آستان

 الفارسية 

 رضوي  قدس آستان عمومي روابط كل اداره 

 النشـــــرية مــــن صـــــفر بشــــهر خـــــاص عــــدد  

 الرضوية. العتبة عن تصدر األسبوعية التي

“Nichts als schonheit habe 

ich gesehen…” الإ رأيت ما  
ً
 جميال

الدكتورة بيرزانتسکي 

 األملانية 

 غير موجود 

 باللغـة زينـب السـيدة حيـاة الكتـاب يتنـاول   

 األملانية.

 

 

 

 

 



 

   
 



 

   
 



 

   
 

 



 

   
 

 

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

 أقص   نقاط املعمورة، في
ً
دنا بكل ما يجري حولنا، بل يتجاوزه واصال مالوسائل التي تزّوِ لنا ما يتداول من أمور  قّدِ

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

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

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

im.imamhussain.org 

 

 

 لجمعة، تحقيقات، لقاءات، وغيرها.محتوى املوقع: األخبار، تقارير، شذرات ا

 

 بقلم: مجاهد منعثر الخفاجي

والذاكرة لفضلها الجم ليس  ذكر الكاتب مجموعة كبيرة من الروايات الحاثة على زيارة اإلمام الحسين

 للزائر فحسب، بل حت  املالئكة.

 

 الياسري بقلم: أمل 

 .ف في نصرة اإلمام الحسينموقف مارية بنت منقذ العبدي املشرّ  ةذكرت الكاتب

 بالدنانير، وصاحت بأهل الكوفة: خذوا ما تريدون 
ً
 مليئا

ً
 كثيرة، وأفرغت كيسا

ً
يروي املؤرخون أنها جمعت أمواال

، وسبي مصرع اإلمام الحسين ، لكن عندما وصلتها األخبار، بشأنمن املال، واذهبوا إلى نصرة موالي الحسين

عياله وفرح الطاغية وأهل الشام بمقتله، بقيت جالسة عند باب دارها تردد بلوعة: لسُت أبكي ألمر لي، إنما بكائي 

 !، فقد سمعُت أنه يسترخصكم ويستنصركم فلم تجيبوه، أوليس هو ابن بنت نبيكم للحسين

mepanorama.net

 

 

 ، بانوراميات، فيديو، ثقافة وفنون، متفرقات، وغيرها.أخباراملوقع:  محتوى 

 

 بقلم: طاهر القزويني

ففيها كل مقومات الدولة  ذكر الكاتب مواصفات زيارة األربعين النموذجية وعبر عنها بأنها دولة الحسين

 املثالية التي يطمح إليها كل شعب من دولته.

 

 بقلم: رسول الحجامي

 في هوية الحدث العاملي، ومن املؤكد أن الجميع 
ً
 وفارقا

ً
 محايدا

ً
ذكر الكاتب أن املشاركة اإلنسانية تبدو عنصرا
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وتزداد  ،تأطير الحدث العاملي هو مدى مشاركة شعوب العالم املختلفة في ذلك الحدثيتفق على أن أهم عنصر في 

 من عوامل الترغيب أو الترهيب.ر احر أالنسبة قوة الحدث كلما كان املشتركين في الحدث أكثر بساطة 
ً
 ا

والصين أناس بسطاء أتوا من شرق األرض ومن غربها، بعضهم من أفريقيا وبعضهم من آسيا  وفي األربعين

والهند، زوار من أوربا وآخرون من أستراليا واألمريكيتين، من شعوب مختلفة وأمم وحضارات متنوعة، أناس 

 بسطاء عانوا ما عانوه للوصول إلى العراق واملشاركة في املسيرة املليونية في زيارة األربعين.

alburhan.com

 

 

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

 بقلم: حسام الدين عفانة

انتقد الكاتب املظاهر التي يقوم بها الزوار في زيارة أربعين، وأكد على عدم جواز البناء على القبور وزيارة 

 إ
ّ

 لى املساجد.األموات وعدم شد الرحال إال

alarbaeen.ir

 

 

 دعية والزيارات، وغيرها.التحقيقات، األماكن املتبركة، األ دب و خبار، األ : األ املوقعمحتوى 

 بقلم: مسبح حسن

ونهضته األفول، ولكن تدخلت يد الغيب لتبقي جذوة الحق متقدة  دوا للحسيناذكر الكاتب أن الطغاة أر 

 بالقوانين، فال وجود ملظاهر 
ً
، وأكثرها تمسكا

ً
بزيارة األربعين حيث أعظم ضيافة، وأروع مسير، وأكثر املظاهرات أدبا

جد صغير وكبير في الشيطان في األربعينية، كلها تخدم، وكلها تسير، وكلها تعلن بإخالص مناصرة الحق وأهلِه، ال يو 

 إنها من تقوى القلوب.
ً
 معسكر األربعينية، الجميع سواسية في تعظيم الشعائر، ألنهم مدركين جيدا

dar-alquran.org

 

 

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



 بقلم: غير موجود

ليزي وليم جقال اآلثاري اإلن ، ومنها:ذكر الكاتب بعض أقوال املستشرقين حول نهضة اإلمام الحسين

، مستوى البطولة الفذةم الحسين بن علي أبل  شهادة في تاريخ اإلنسانية وارتفع بمأساته إلى لقد قّد لوفتس: 

 في التضحية والفداء من خالل التضحية بأعز الناس قال املستشرق األملاني ماربين: و 
ً
قدم الحسين للعالم درسا
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ثبت أى سجل التاريخ ورفع صيتهما. لقد لديه ومن خالل إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل اإلسالم واملسلمين إل

 كانن صرح الظلم مهما أن الظلم والجور ال دوام له، و أفي العالم اإلسالمي لجميع البشر هذا الجندي الباسل 

 في الظاهر 
ً
 وهائال

ً
 .مام الحق والحقيقة إال كريشة في مهب الريحأال أنه ال يعدو أن يكون إراسخا

alhassanain.org

 

 

 املكتبة اإلسالمية، املقاالت، املكتبة الصوتية، معرض الصور، وغيرها.: املوقعمحتوى 

 

 بقلم: السيد أحمد الحسيني 

لكل ما يرض ي هللا تعالى وكل ما يصب في خدمة  ، ألن في ذلك إحياءً بّين الكاتب لزوم إحياء أمر أهل البيت

وواقعة  هو إحياء أمر اإلمام الحسين اإلنسانية، واملصداق األوسع واألشمل واألظهر إلحياء أمر أهل البيت

 في إحياء وتجديد الذكرى بكل أبعادها. الطف وما تبعها من أحداث كالسبي ودور العقيلة زينب

تنسجم مع تعاليم السماء وال تشذ عنها، وأن يكون اإلحياء على طوال السنة  على كيفية اإلحياء التي وركز

 شخصية اإلمام وذكر عدة محاور إلحياء أمر اإلمام الحسين، بالعمل الصالح
ً
بكل  تهونهض مستوعبا

 أبعادها وأهدافها وغاياتها.

 

 غير موجود بقلم:

بّين الكاتب أن املأتم يعد شعيرة من شعائر اإلسالم تعّهد بها العرف وأضحت من قيمه االجتماعية، وقد  

د الشهداء وأّن الرسول األعظم حد، ويذكر لنا التاريخ مآتم حمزة سّيِ
ُ
 اجتمع املسلمون في مآتم شهداء بدر وا

 املسلمين على إنشاء املآتم والبكاء على ح
ّ
 .مزةكان يحث

ا كانت أعظم املصائب هي مصيبة اإلمام الحسين
ّ
 فإّن املأتم ارتبط بذكر مصيبة اإلمام الحسين وملـــ

 وتخليدها وإظهار حالة الحزن واألس   والبكاء واالنفعال العاطفي عليه.

فقد خلدها التاريخ بعد مض ي عشرات القرون وهي باقية  أما مجالس سيد الشهداء أبي عبد هللا الحسين

 كل أسبوع.
ً
 على مدى العصور تتجدد وتحی  في كّل عام بل أحيانا

د على إحياء هذه املآتم األئمة املعصومون 
ّ
اإلمام ، قال وتعتبر أّيام محّرم الحرام أّيام إحياء وعزاء، فقد أك

 .أحيوا أمرنا رحم هللا من أحيا أمرنا: الصادق

 

 موجود بقلم: غير

 بروايات عن أهل البيت
ً
 .ذكر الكاتب أن البكاء والتباكي من واد واحد، ولهما ثواب واحد مستدال

 

 بقلم: الدكتور عمر فروخ

 .هـ8411من سنة  في الكويتمحاضرة ألقيت في احتفاالت العشر األوائل من املحرم  املقال عبارة عن

 ملجرد النقل التارييي فقط، بل ألجل أخذ العبرة من ليسبّين فيها املحاضر أن ذكر الحوادث التاريخية واستحضارها 
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 يحتذى به في  الحدث،
ً
ومن هذه الحوادث التاريخية حادثة كربالء املأساوية التي ال ينبغي الوقوف عندها، بل جعلها قانونا

 ء في ذلك الفردية واالجتماعية وذلك بالوقوف على أسبابها وعللها.كل زمان ومكان وفي كل نواحي الحياة سوا

 

 بقلم: سعد املنصوري

 ذكر الكاتب اآلثار األموية في النظرية السياسّية في اإلسالم، وشرعّية سالطين الجور، ودور اإلمام الحسين 

 صيل.صيلة لنظرية اإلسالم املحمدي األ رة األ في تحطيمها وإعطاء الصو 

 

 بقلم: علي الخفاجي

تميز عن باقي األيام ملا وقع فيه من الحادث  ذكر الكاتب أن أيام السنة كلها أيام هللا، لكن أربعين الحسين

ويوم األربعين إنما كان له هذا . واملراد منه، وذكر ما ورد في الروايات من ذكر هذا اليوم الجلل على أهل البيت

  الذكر والعظمة عل  مر التاريخ من تلك الشهادة لإلمام الحسين
ً
ما كان  واألئمة خصوصا

ّ
، وإن

ً
عموما

ه لكي تكون ئيوم عاشوراء وشهادة أهل بيته وأصحابه وسبي نسا مصداقه األمثل هو شهادة اإلمام الحسين

 
ً
ولكي تكون أحكام هللا سبحانه وتعالى هي الحاكم عل  تصرفات  ،باطل في أسفل السافلينوراية ال راية الحق عالية

 املجتمع البشري بأجمعه.

 

 بقلم: محمود العذاري 

 بالعهـود واملواثيق،الوفـاء  مراعاة حرمة الكعبة، استعرض الكاتب أخالق النهضة الحسينية املباركة، ومنها:

 مراعاة العواطف واألحاسيس. العالقة بين القائد واألتباع، اإليثار ونكران الذات، الرحمة والشفقة على األعداء،

 

 بقلم: غير موجود

ة الشيعة اإلمامية وقد ألقيت هذه املهمةين من السنن التي تبيّ ذكر الكاتب أن األربع ية افي بد ن وتشخص هويَّ

حيث  األمر على عهدة شخصية متميزة أال وهو جابر بن عبدهللا األنصاري وهو أول من طبق هذه السنة املباركة

دور عظيم في تثبيت النهضة الحسينية املباركة وتركيز جذورها على مدى األعصار والقرون ضد  لزيارةكان ل

 حيث نشر بين الناس أنَّ هناك خارجي اإلعالم املناوئ من قبل الطاغية يزيد وذلك قبل قتل اإلمام الحسين
ً
 ا

 خرج على الحكم وقد خالف اإلسالم فقتل.

 

 بقلم: الشيخ محمد مهدي اآلصفي

تجاه سلطان بني أمية املتمثل بمعاوية ويزيد من بعده،  ذكر الكاتب أن منهج اإلمامين الحسن والحسين 

وبعد سرد األحداث واإلضاءة على نقاط القوة والضعف التي تصب في مشروع اإلمام اإلصالحي من قلة الناصر 

وتمادي السلطة آنذاك باملجاهرة  ،اره على األوفياء لخط اإلمامة بالنص من أهل العراق وغيرهم من جهةواقتص

للخروج على الواقع املرير للنصر العسكري  وغير ذلك من األمور التي دعت اإلمام ،بالفسق من جهة أخرى 

 في ، وهذا ما تضمنته كلمات ناصحيه بعدم الخرو ذلكأية دالئل على  وجود لعدم
ً
ج للعراق وما تجده صريحا

: إعادة وتمثلت بـ من القيام  ذكر بعدها أهداف اإلمام الحسين، و وصوله إلى العراقخطبتيه في مكة وقبيل 
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 ة األموية.طإرادة األمة التي سلبت بالقوة والتطميع، وإرجاعها إلى وعيها اإلسالمي بإسقاط شرعية السل

 

 بقلم: غير موجود

 ذكر الكاتب مجموعة من الكرامات التي حصلت للرأس الشريف في طريق السبي إلى الشام.

 

 بقلم: السيد محمد صادق بحر العلوم

حيث  ،خاص عن شهداء الطفذكر نبذة عن مأساة عاشوراء ومأساة الطفل الرضيع وما لها من امتيازها ال

 امتازت بكشف غاية القسوة الدموية في الجي  األموي، وإلحاح هذا الجي  في القضاء على أهل البيت

بالسلطة من غيرهم، وعبرت عن  يتهمحقأل  كبيرهم وصغيرهم وهذا ما يصور لنا خوف األمويين من أهل البيت

بهذا  إثراء كبير للنهضة الحسينية اإلصالحية في تعديل مسار التحرك اإلسالمي نحو التصحيح، وقد كشف

في سبيل اإلسالم  املبدأ التضحوي بربرية األمويين، وتهالكهم على السلطة، في مقابل تضحيات اإلمام الحسين

 منه إلحياء دين جده املصطفى
ً
 .إيمانا

 

 بقلم: غير موجود

الصدقة ولت عدة مواضيع، منها: اتن ذكر الكاتب مجموعة من األحاديث النبوية في حق الحسن والحسين 

 .حرام على الحسنين، الحسنان أشبه الناس بالنبي

jannatalhusain.net

 

 

 ، املقاالت والدراسات الحسينية، وغيرها.: اإلصدارات السمعية واملرئيات، اآليات الحسينية، قتلة الحسيناملوقعمحتوى 

 بقلم: محمد الكاظمي

هـ وهي قبل سنة 252بسبب أن صدورها في سنة الحجة ذكر الكاتب االختالف في نسبة الزيارة إلى اإلمام

 إلى  ، أو على مطلق اإلماموالدته، واالختالف في إطالق لف  الناحية على خصوص اإلمام الحجة
ً
متعرضا

 راء العلماء في هذا البحث.أ

alerfan.com

 

 

 

 ، واحة الثقافة اإلسالمية، وغيرها.واحة عاشوراء، واحة أهل البيت: واحة القرآن الكريم، املوقعمحتوى 

 

 بقلم: غير موجود

على مواجهة الظلم والظاملين وتبلور ذلك في  ذكر الكاتب موقف الشريعة من الظلم وتأكيدات أهل البيت
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ةالتي كان أبرز شعاراتها  نهضة اإلمام الحسين
ّ
ورفضه بيعة الظالم الفاسق يزيد بن معاوية،  هيهات مّنا الذل

 تلك النهضة التي تعرضت لحمالت كثيرة ومنظمة لتشويهها ولحرفها عن هدفها األساس ي.

 سمع عن الزعيم الهندي غاندي قولته املشهورة: قد و 
ً
، وقد نتصرأف تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما

في مواجهة الظلم والظاملين فإنهم ال  هذه املقولة التي تناقض هدف أهل البيتانتقد الكاتب التعاطي مع 

  سبيله يقبلون بالظلم من أجل الوصول إلى النصر، وأي نصر هذا

 

 بقلم: غير موجود

والذين رافقوا  ،من أجل املصلحة ال من أجل املبدأ واالعتقاد االتباعذكر الكاتب أن السبب في التخاذل هو 

من مكة باتجاه العراق كانت متابعتهم مختلفة من شخص إلى آخر وهذا السبب الذي دعا إلى  اإلمام الحسين

 يوم الطف.قبيل  تفرق بعضهم عن الحسين

 

 بقلم: غير موجود

 .املقال عبارة عن عرض ست عشرة حالة وفضيلة يحصل عليها زائر اإلمام الحسين

annabaa.org

 

 

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

 

 بقلم: أكرم صالح

 ، ومدى تقديره ألهل العلم واألدب. حادثة نادرة تعّبر عن عظمة سّيد شباب أهل الجّنة يذكر الكاتب

 

 بقلم: الشيخ عبد هللا اليوسف

في جميع شؤون الحياة الخاصة والعامة، فاإلسالم يعتبر  الالعنفاإلسالم إلى التحلي بنهج  دعوةالكاتب  بّين

 السلم والسالم والالعنف هو األصل، وما عداه استثناء يؤكد هذا األصل األولي.

 للتسامح والالعنف والرفق، وذكر نماذج في هذا املجال، ودعا إلى وقد كان اإلمام الحسين
ً
 وأنموذجا

ً
 مثاال

واالبتعاد عن كل ما يثير الخالف والصراع والفرقة بين املؤمنين، والتسامح  االرتقاء بمستوى الخطاب الحسيني،

مصدر توحيد وجمع لكلمة املؤمنين  تجاه املسائل العلمية املختلف فيها، وأن تكون قضية اإلمام الحسين

 ووحدتهم وعزتهم وقوتهم وتماسكهم.

 

 خضير العوادبقلم: 

بواسطة عوامل عديدة ومن  في السنين األخيرة بفضل هللا ومّنه بّين الكاتب انتشار قضية اإلمام الحسين

ن البوابة األوسع لدخول وّ هذه الزيارة وإخراجها للعالم سيككسر الحصار اإلعالمي عن  وأنأهمها زيارة األربعين، 

اململوء بالفضائل والصفات الكريمة التي تفتقدها البشرية، ومن ثم التوجه إلى والية  البشرية إلى زمن الحسين
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 .وهو اإلسالم الحق الذي به سعادة البشرية في الدارين أمير املؤمنين

فهو موجب إلدامة هذه النعمة والحفاظ  ودعا إلى شكر هذه النعمة العظيمة بالعمل بما أراده أهل البيت

 .عليها من الزوال

 

 بقلم: عدنان الصالحي

في التعامل فبني أمية مظهر العنف ومظهر  قارن الكاتب بين أسلوب بني أمية ونهضة اإلمام الحسين

 على حركة سلمية تهدف إلى اإلصالح  يرجع إلى منبعه، فتحرك اإلمام الحسين النهضة الالعنف، وكّل 
ً
مستندا

وسأله بعض  والتقويم منذ اليوم األول ملسيرته الشريفة، عندما عزم على الخروج من مدينة جده رسول هللا

  أصحابه ملا الخروج يابن بنت رسول هللا
ّ
 فذك

ً
أال بقوله:  رهم بحقوق الناس وظالماتهم ولم يذكر لنفسه شيئا

، وهل كان ذلك الحق الذي ال يعمل به من قبل يزيد وأتباعه ن املنكر ال يتناهى عنه...أيعمل به و ن الحق ال أترون 

 بحق من ليس له ناصر من 
ً
 في األرض وعلوا

ً
 لحقوق الفقراء واملحرومين، واملنكر الذي يرتكبونه إال فسادا

ً
إال سلبا

 العباد والبسطاء من الناس.

 

 بقلم: محمد علي جواد تقي

ي تمر تويات ملواجهة أصعب وأشد املحن الذكر الكاتب أن للمنبر الحسيني القدرة على شحن اإلنسان باملعن

عليه وتحويل االنكسار والتراجع إلى نصر وتقدم نفس ي في املرتبة األولى، ومن ثم بروزها على صور ملواجهة املشاكل 

 ياسة كانت أو اجتماعية وعلى مستوى الفرد واملجتمع.س

 

يلي
َ
 بقلم: لطيف عبد سالم العك

غني عن البيان أن ما أفرزته مجريات يوم عاشوراء من مآس وأهوال ما تزال توشح جبين اإلنسانية ببصمة 

البشرية جمعاء بعدم تجاهلها، بوصفها انتهاك فاضح لحقوق اإلنسان، األمر الذي سوداء تأبى مفارقته، وتلزم 

يتطلب إخضاعها لطرائق البحث والتحليل املوضوعي بقصد توظيفها في مهمة التعرف على حقيقة إنسانية 

ر الكاتب النهضة الُحسينية املباركة قبالة وحشية األساليب التي اعتمدها حفنة من األقزام، ومن جهة أخرى ذك

 ه.ئتجاه أعدا نماذج من االلتزام بحقوق اإلنسان من قبل الحسين

 

 بقلم: وجدي آل مبارك

ث عن شخصيتها د، وتحوفي تحديد عمر رقية ذكر اختالف الروايات في تحديد عدد بنات اإلمام الحسين

 ذلك
ً
عالقة أبوية خاصة، وتمازج روحي استثنائي يحوي أبعاد إنسانية ال يعلمها  الفريدة وتفاعلها مع أبيها معتبرا

 
ّ
 :من عدة نواحي وبين الرسول األكرم ر للعالقة هذه بالعالقة التي كانت بين السيد الزهراءإال هللا، ونظ

 
ا
 .بنتهاثنائية العالقة التي جمعت األب ب: خصوصية واستأول

 
ا
 .وبعدها: تعلق الروحان في الحياة ثانيا

 
ا
 .: قصر عمريهما في الحياةثالثا

 
ا
 : عدم قدرتهما تحمل فراق أبويهما بعد مماتهما.رابعا
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 بقلم: السيد نبأ الحمامي

 في زيارة األربعين قد أوجبها هللا تعالى على نفسه بّين الكاتب أن لزائر اإلمام الحسين
ً
 وخصوصا

ً
 ،حقوقا

 على ذلك من بعض األخبار ملا مستد
ً
ترتب على زيارة األربعين من ثمرات فهي من عالمات املؤمن، ومن كونها أول يال

بها العراقيون ، وغير ذلك، ومنه انطلق لبيان الواجبات التي ينبغي أن يقوم زيارة زارها أهل البيت للحسين

 
ً
 وروحيا

ً
 وحكومة للزائرين كتوفير مختلف البرامج التربوية والثقافية، والتي تحتضن الزائر فكريا

ً
من كل و شعبا

الجوانب، بحيث تكون الزيارة مدرسة نوعية متكاملة، فإن باإلمكان أن نثري هذه الزيارة املليونية باملزيد من 

 .ية الهادفةالبرامج التربوية والتثقيفية والتعليم

 

 بقلم: غير موجود

 للجميع على حيوية العراقيين وتوحدهم، وقدرتهم 
ً
 واضحا

ً
ذكر الكاتب أن الزيارة املليونية، أعطت مؤشرا

، وعدم استسالمهم للنكبات أو الويالت، أو املخططات 
ً
 وتكرارا

ً
 على النهوض مرارا

ً
اإلرهابية املقيتة التي دائما

 ،
ً
 ممزقا

ً
 ضعيفا

ً
تستهدف لحمة الشعب ووحدته، وتصب في املسارات التي يخطط لها أعداء العراق لجعله بلدا

وهي مؤشر ودافع لتحريك النخب العراقية كافة على أهمية وحتمية استثمار انعكاسات هذه الزيارة في العمل 

 املتواصل على النهوض بالعراق.

 

 بقلم: حيدر الجراح

 من األمور التي وردت في التراث تبّين أهمية األربعين وأسراره في الديانات على العموم
ً
 بّين الكاتب بعضا

 .والشيعية على الخصوص

 

 لعرداوي بقلم: د. خالد عليوي ا

 حول إمكانية تأثير زيارة األربعين
ً
بسبب حجمها وسعتها ودالالتها في نهضة الحضارة  طرح الكاتب تساؤال

 وهل هناك عقبات تقف في طريق وصولها إلى ذروة التأثير املتوقع  وكيف يمكن تجاوزها  ،العراقية

 اإلجابة عليه من خالل ذكر السمات الجذابة واملثيرة لزيارة 
ً
األربعين في التأثير اإليجابي على بقية الدول مبينا

 والشعوب، وذكر العقبات التي تحول دون تحقق هذا الهدف املهم من الزيارة األربعينية.

 

 بقلم: عادل الصويري 

ومحبيه هو تماسك الشخصية العاشقة  إن أبرز ما يمكن لحاظه في العالقة املتداخلة بين اإلمام الحسين

 لرمزها، وإصرارها حت  مع التحديات والصعوبات التي تواجهها واملمتدة لفترات زمنية طويلة.

واليوم، والعالم مبهور بملحمة الخطى اإلنسانية املتفردة، حيث تذويب العناوين العاملية، وتالش ي مسميات 

في زيارة أربعينيته هي الوطن اإلنساني الجامع للبشرية  الحسين األوطان، تكون الطريق املؤدية لضريح اإلمام

 بشكل يقترب من مفهوم األسطورة.

تأصيل الشرعي لزيارة األربعين، وضرورة التدوين األربعيني لينافح ما دّون عن الطف المن هنا دعا الكاتب إلى 
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، وفي كل األبعاد واملستويات حت  تضاف صورة جديدة من صور األ
ً
لق الحسيني، فأبعاد ما يجري في خصوصا

 هذه املسيرة وهذا العطاء البشري اجتم
ً
 وأخالقيا

ً
 واقتصاديا

ً
  اعيا

ً
يلزم أن تنهض األقالم  -بطبيعة الحال  -وعقائديا

 بمشروع ضخم يدّون ويؤّرخ لهذا الخلد املض يء.

بل يجب أن يتطور املوضوع إلى نقاش فكري  -على أهميتيهما  -نشاد األناشيد وإ وال يختزل بقصائد الشعر

 وأن جاليات أجنبية من دول أفر 
ً
تساهم في هذه الزيارة وتعاي  عن قرب  يقيا وأوروبا وأميركاجاد، خصوصا

أحوال السائرين إلى كربالء املجد، فهذه الزيارة تتيح محاورة الغرب من بوابة تجاوزت منطق الدين والعرق 

عنون بعنوان يستند على والطائفة، يتكفله تدوين 
ُ
اإلصدارات املترجمة إلى لغات متعددة، أو عقد املؤتمرات التي ت

قيمة الزيارة، وتأخذ املؤسسات ذات العالقة على عاتقها مهمة إقامتها بشكل سنوي في عدة عواصم من العالم، 

 على حضور الوقت املناسب
ً
، واملتمثل باملتبنيات حيث سقوط القناع التكفيري املتطرف لهذا املشروع منبها

، واملكفرة ألتباع هذا الخط األصيل واملشجعة على قتلهم الفقهية السلفية واملنهجية املعادية لفكر أهل البيت

 وإبادتهم بشكل علني وصريح.

 

 ل فخرالدينآبقلم: هالل 

ومن بعدها، وكيف يمكن أخذها  حدوثهاقبل  في نهضة اإلمام الحسين دة زينبيبّين الكاتب دور الس

 كقدوة.

 

 بقلم: جميل عودة إبراهيم

بّين الكاتب الدور املهم واملمدوح ملن يراعي حقوق اإلنسان ويدافع وينافح عنها سواء في ذلك برصدها أو بتقديم 

 نتقلأو املشاركة في معالجة املشاكل واملعضالت، ومن هنا ا ،الحلول لدفع أو رفع الحيف والظلم عن بني اإلنسان

عن حقوق اإلنسان  -التي عرفها التاريخ اإلنساني-في كونها من أبرز الشخصيات املدافعة  السيدة زينب إلى دور ال

 في مجريات واقعة الطف حيث رصدتها ودافعت عّم 
ً
 ن بخست منه بكل ما أوتيت من قوة. خصوصا

 

 بقلم: وجدي آل مبارك

 على الجانب االعتقادي والوالئي 
ً
يتناول الكاتب مجموعة من األمور التي دعت املاليين لزيارة األربعين مركزا

 عنه بتجديد العهد والوالية واختبا
ً
 بحيث ونصرة معتقداتهم، دام في طريق أهل البيتر لحس اإلقللزائر معبرا

 عن مكنوناتها الوجدانية والعقائدية والجهادية. ال يمكن اختزال زيارة اإلمام الحسين
ً
 بأبعادها الفكرية بعيدا

 

 بقلم: غير موجود

ن ألحة لتنشئة وبناء أجيال صالحة، و وهي تعّد البيئة الصاذكر الكاتب أنه حفظت قيم كربالء هوية اإلسالم، 

حصانة من تسرب الفكر التكفيري الذي دأب أصحابه على ممارسة أبشع  -8مما أعطته ثقافة عاشوراء للشيعة: 

وإن بال  اآلخر في الظلم  عموم الشيعة التورع عن ظلم اآلخررّسخت عند  -2 السلوكيات العدوانية الوحشية.

 هم الغالبون، فما انحنوا مرة وال  -4 والبغي والعدوان.
ً
كّرست روح الثبات واالنتصار، فكان الشيعة دائما

.
ً
 وازدهارا

ً
 وتوسعا

ً
 انكسروا، والتشيع يعي  اليوم، ومنذ سنوات، ثباتا



 
 

  
 

38 38 

 

 بقلم: عمار العامري 

اتب أن أهمية زيارة األربعين بإبراز أهدافها، وتعريفها لألجيال كونها االمتداد الثوري واإلعالمي لواقعة ذكر الك

كربالء، ألن زيارة األربعين تعد مظاهرة ثورية، ورسالة إعالمية تأثيرها على الرأي العام يعد فصل الخطاب الذي 

فضح عروشها، و  ةطالبة بالحقوق من تأثير على زلزلمتتجنبه السلطات الظاملة على مختلف أيدلوجياتها، ملا لل

أّما بعد فإّن من : ملقولة اإلمام الحسين سيرة األربعينية تجسيداملحقيقة أن فال، نواياها الخبيثة حت  إسقاطها

ا، ونيل طموح وغاية هذا السفر التارييي مدى تحقيق أهدافه لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح

 ها، فمن خاللها ُيدرك الفتح، أو ال ُيدرك.ئاملضحين من أجل بقا

 

 ضابقلم: فهيمة ر 

 في تلك اآلونة التي كان الغدر والنفاق من أسم  صفات 
ً
 استثنائيا

ً
امرأة عظيمة من الكوفة سجلت موقفا

ني امرأة الاملجتمع ولم تضعف بكونها امرأة ولم تتفوه بكلمة 
ّ
ِن
َ
ولكن تفّردت في فعلتها ونصرتها ألهل  أستطيع أل

 شوارع الكوفة من أشباه الرجال إوأصبحت من أنصار  البيت
ّ
املنافقين مام زمانها عندما كانت تكت 

م تقل الجميع يفعل هذا، لم تتبع والخونة
َ
 .الجميع ول

لطف وتكون من اللذين لّبوا نداء في واقعة ا طوعة، يكفيها فخر أن يذكر اسمها مع اسم سيد الشهداء

في بيتها بالكوفة مع علمها بما سيصيبها من  مام الحسين بن عليفقد آوت مسلم بن عقيل سفير اإل مام زمانهم، إ

 لقاء القبض عليه بعدما انقلبوا أهل الكوفة على أعقابهم.إبينما كانت تطارده السلطة وتريد ظلم من قبل الوالي، 

 أمر ابن زياد بإلقاء القبض على طوعة وهدم دارها، ثم كان مصيرها السجن. استشهاد سفير الحسينبعد 

erfan.ir

 

 

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

 

 بقلم: غير موجود

، وإقامة املآتم عند قبره الشريف في كل د اللقاء مع نهضة سيد الشهداءيجدذكر الكاتب أن األربعين هو ت

 لذلك العهد إنما هو إحياء لتلك النهضة الحسينية وتعريف بعمق املصيبة حيث أولئك النخبة من 
ً
سنة تجديدا

الزمن مشدودي الخطى نحو رايات العّزة والشموخ لتلك الرسالة  ا في مسيرةو العظماء واألبطال الذين ساور 

في صدر اإلسالم لتبقى  نها إرادة هللا في األرض حملها الرسول إتي لم تصنعها مشيئة املخلوق، بل السماوية ال

 حّية تنبض بالسمو والعطاء.

 

 غير موجود بقلم:

، وتجديد الذكرى لوفاتهم، وشهادتهم، أن باحترام عظماء الرجال أحياًء و العقل والديقال الكاتب: قض   
ً
مواتا

 وإظهار الحزن عليهم، ال سيما من بذل نفسه، وجاهد حت  قتل ملقصد سام وغاية نبيلة.
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في كل  وقد جرت على ذلك األمم في كل عصر وزمان، فحقيق على املسلمين ــ بل جميع األمم ــ أن يقيموا الذكرى 

، فإنه قد جمع أكرم الصفات، وأحسن األخالق، وأعظم األفعال، وأجل الفضائل عام لإلمام الحسين

 وزهادة وعبادة وشجاعة وسخاء وسماحة وإباء للضيم ومقاومة للظلم، وقد جمع إلى كرم 
ً
 وفضال

ً
واملناقب، علما

 .الحسب شرف النسب. وذكر فضل يوم األربعين، وفضل زيارته

 

 بقلم: محمود املوسوي 

تجاه التعامل والتفاعل  نبه الكاتب لوجود رصيد كبير من الروايات والتصرفات التي صدرت من أهل البيت

اشتملت على اإلطار والشكل من جهة وعلى املضمون والقيمة من جهة أخرى، وأرشد  مع قضية اإلمام الحسين

تصرف اإلمام زين  في انحراف املسير، وذكر كنموذج للنظر لها بجدية ومن دون تبّرع في الفهم الذي قد يوقع

 تجاه هذا األمر في مجلس يزيد. العابدين

 

 غير موجود بقلم:

القتل  -2داد واستضثار األمويين بالسلطة. استب -8 :، وهيذكر الكاتب مجموعة دوافع لنهضة اإلمام الحسين

سالمية، مما أدى إلى نشوء العبث بأموال األمة اإل  -4واإلرهاب، وسفك الدماء الذي كانت تنّفذه السلطة األموية. 

غياب  -5 وانتشار مظاهر الفساد االجتماعي.االنحراف السلوكي،  -3ة على حساب طبقة محرومة. هرفتطبقة م

ظهور طبقة من وضاع األحاديث  -2قوانين اإلسالم في كثير من املواقع املهمة، وتحكم املزاج واملصلحة الشخصية. 

 ، وذلك لتبرير مواقف السلطة.واملحرفين لسنة النبي

 

 بقلم: عباس العبودي

ذكر الكاتب أن ذكرى عاشوراء ينبغي أن تجسد في حياة املسلمين من أجل أن نعي  عاشوراء التي تمثلت  

متنا أن إرادة التضحية هي املنتصرة، مهما طال الزمن، وأن مصير ا بصرخة اإلمام الحسين
ّ
لطغاة إلى التي عل

دولة اإلنسان، دولة  قيم هللا العادلة في حف  كرامة اإلنسان، هي التي ستنتصر في بناء جهنم وبضس املصير، وأن

ة لظاملين، وتحريك األمباالنتصار املعنوي في مقارعة ا هذا اليقين املطلق عند اإلمام الحسين إنو ، الحق والعدل

نه سيقتل في املعركة، أي دفعه إلى التضحية، رغم علمه إرادتها، هو الذتجاه الصحيح مهما حاول الطغاة سحق باال

، لتكون دماؤه الطاهرة و ولكن
ً
 دماء ه سيربحها معنويا

ً
 تنير الدرب لكل األحرار في األرض. أهل بيته وأصحابه منارة

 

  بقلم: غير موجود

وبين املراد منها، ووضح أن اإلمام  هللا رضانا أهل البيت  رض وهي:  الحسينذكر الكاتب مقولة لإلمام 

 ملاذا لم يعمل بقانون التقية  الحسين

 

 بقلم: غير موجود

لب
َ
القول هذا األمر ليس من خطل الناصر من جي  يزيد، وأن  اإلمام الحسين بّين الكاتب األسباب في ط

 لم يحصل مثل ذلك خالل التاريخ البشري. وإن
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 بقلم: غير موجود

فهذا ضرب من خيال أعداء أهل  بالضعف ألنه طلب الناصر، بّين الكاتب خطأ القول بوصف اإلمام الحسين

حّرمات.، وهو مخالف لصريح القرآن، من الكذب على املعصومين إال، وليس هذا البيت
ُ
 فيكون من أشّد امل

أبسط  لقد تجسمت العزة بأروع صورها يوم عاشوراء عل  أرض کربالء عندما رفض اإلمام الحسين

 بب اصطحاب عياله معه إلى كربالء.شروط الطواغيت، ورفض کذلك األمان منهم. وذكر س

m-sanad.com

 

 

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

 بقلم: مكتب الشيخ محمد السند

ن مسيرة األربعين العظيمة املقدسة كسائر أالحسينية وخصوص األربعين، منها: عدة أمور تتعلق بالقضية  ذكر

 وحماتتضمن مهرج شعائر الحسين
ً
 تربويا

ً
 وروحيا

ً
 معنويا

ً
 انا

ً
 ندفاعيا سا

ً
على الفداء والتضحية لتوطين النفس  ا

على استرخاص كل غال ونفيس في سبيل املبادئ والقيم، فهو في حين يتضمن هذا البعد التعبوي الفدوي 

 الجانب السلمي وشعار السالم وذلك يجسده طابع الحزن والجزع على مظلومية الحسين 
ً
والتضحوي يتضمن أيضا

 . شري ملعسكر الفضائل والدفاع عنهايحمل طابع الحشد الب، فهي مسيرة ومسار تدريبي وأهل بيته

albasha.org

 

 

 : غدير الثقافة، منقوالت مختارة، املكتبة العامة، وثائق مصورة، وغيرها.املوقعمحتوى 

 

 بقلم: الشيخ مرتض   علي الباشا

حقن دمه ودم  ليزيد من الناحية الشرعية من أجل املقال عبارة عن سؤال عن إمكان مبايعة اإلمام الحسين

 بوجه من الوجوه. مبايعتهواصفات يزيد وخلص منها إلى عدم إمكان موأصحابه، وفي مقام اإلجابة عرض أهل بيته 

 

 وهو: 
ً
التباكي من مصاديق الرياء والنفاق  وأجاب عنه بالتفريق بين الرياء الذي  أال يعدطرح الكاتب سؤاال

 .يراد به رضا الناس وبين التباكي الذي يراد به رضا هللا

 

 بقلم: الشيخ مرتض   علي الباشا

وذلك لوجود  في كربالء ملا خلت األرض من نسل آل محمد لو استشهد اإلمام السّجاد أنه ذكر الكاتب

 :فكيف نفهم قول اإلمام الحسين اإلمام الباقر
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 من الرجال، والتفت ]عن
ً
، فخرج علّي بن الحسين زين التفت الحسين عن يمينه فلم ير أحدا

ً
[ يساره فلم ير أحدا

 ال يقدر أن يقّل سيفه، وأّم كلثوم 
ً
تنادي خلفه: يا بنّي، ارجع. فقال: يا عّمتاه، ذريني أقاتل بين العابدين، وكان مريضا

 تبقى األرض خالية من نسل
ّ

. وقال الحسين: يا أّم كلثوم، خذيه لئال
ّ

إن لوجوده  فقال:،  محمد آل يدي ابن رسول اّلل

الناحية كان وجود اإلمام أهمية رئيسية في حف  النساء واألطفال ورعايتهم إلى زمن رجوعهم إلى املدينة، ولعل لهذه 

دور في حف   وحت  بعد الرجوع للمدينة كان لإلمام السجاد ، وفي األسر مع النساء واألطفال كربالءفي  السجاد

 بني هاشم ونسل الرسول، فالح  دوره في واقعة الحرة حيث أباح يزيد لجيشه املدينة املنورة ثالثة أيام.

 

 بقلم: الشيخ مرتض   علي الباشا

عندما استشهد ووضع على املغتسل، كان على جسده املقدس خمسة أنواع  ذكر الكاتب أن اإلمام السجاد

عن جابر الجعفي، قال: ملا جرد موالي محمد الباقر، موالي علي بن  ،ر الجامعةآثا من اآلثار ما زالت باقية، منها:

 
ً
سمعته ينشج ويبكي حت  أطال ذلك فأمهلته عن  الحسين ثيابه ووضعه على املغتسل وكان قد ضرب دونه حجابا

السؤال حت  إذا فرغ من غسله ودفنه، فأتيت إليه وسلمت عليه وقلت له: جعلت فداك مم كان بكاؤك وأنت 

 أباك ذتغسل 
ً
لكن ملا جردت أبي ثيابه ووضعته على املغتسل رأيت آثار الجامعة  ،ال يا جابر عليه  قال: لك حزنا

 .في عنقه، وآثار جرح القيد في ساقيه وفخذيه فأخذتني الرقة لذلك وبكيت
tabrizi.org

 

 

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

 بقلم: غير موجود

خصوصيات وصايا شهداء كربالء وتلخصت في معرفتهم و  ذكر الكاتب منزلة أصحاب اإلمام الحسين

الثبات و ، اإلیثار والتضحية، وبذل املهج واألرواح والدماء من أجل اإلمام الحسينو إلمامهم وطاعته والوالء له، 

 .على املبدأ، واالستقامة ضمن نهج أبي عبد هللا
imamhussain.org

 
 

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

 

 بقلم: د. حسين الحاج حسن

 من حياة اإلمام السجاد
ً
دوره الفعال في قضية اإلمام  على سلط الضوء فيه استعرض الكاتب مقطعا

 ، وأثر الفاجعة عليه.الحسين
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 بقلم: مجاهد منعثر منشد

مجيء جابر بن  ن الكاتب ذكر معن  األربعين في القرآن والسنة، وذكر زمن تحديد زيارة األربعين بنقل روايةبيَّ 

 .(عليه هللا رضوان) عبد هللا األنصاري 

 

 بقلم: إبراهيم السنجري 

 
ً
ى واإلمـــــام ـي يحيــــــللشـــــبه ممـــــا جـــــاء فـــــي الروايـــــات الشـــــريفة وبعـــــض كتـــــب التـــــاريخ بـــــين النبـــــ ذكـــــر الكاتـــــب أوجهـــــا

 .الحسين

 

 بقلم: السيد حبيب مقدم التونس ي

املعمورة وجود  ن الكاتب أن الدافع وراء التجمع البشري العظيم في زيارة األربعين ومن مختلف أصقاعبيَّ 

عميقة في  ليشكل منظومة معنوية، بين العقل والقلب من خالل العقيدة منظومة معنوية دقيقة في ترابطها

 تجذرها داخل كل فرد شارك ويشارك في هذه التظاهرة 
ً
داخل الفرد قادرة على  ذات ُبعد عاطفي عميق جدا

، نحو السير لعشرات الكيلومترات االجتماعيةومن مختلف الفئات العمرية والطبقات تحريك ماليين البشر 

 
ً
إلظهار صدق العشق والوالء، والتأكيد على العهد بالسير على وفق خطى ونهج  على األقدام ال لش يء إال مشيا

القيم واملبادئ على أرض  كل تلك التضحيات الجسام حيث ترجم الحق، الذي ألجله قدم اإلمام الحسين

 .الواقع

وشعور كل فرد وصله خبر واقعة الطف وما جرى فيها، وهذا الفعل هو ما حرك في  فقد المس به عاطفة

 .داخل كل فرد ُبعده العاطفي القلبي

 ملا يملكه كل فرد من معرفة ولو على مستواه باملنظومة العقدية التي يمثلها اإلمام الحسين
ً
فتزاوج  إضافة

 كبير القدرة حرك به الجسد بتدبير العقل نحو قبلة في النفس اإلنسانية غير  العقل بالعاطفة وأنتج
ً
امللوثة محركا

 العشاق كربالء حيث مثوى املعشوق.

islam4u.com

 

 

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

 

 بقلم: الشيخ حسن الصفار

 ياأللباني وه اي صححهتمن كتب العامة وال على قتل الحسينأورد الكاتب رواية بكاء النبي األكرم

كنموذج لبقية األخبار في هذا املضمون، ومن ثم تساءل الكاتب عن هدف هذه األحاديث، والتي من ذلك توجيه 

  تعالى بحدث سيقع بعد خمسين عامن، ملاذا هذا االهتمام من قبل هللاأنظار األمة ألمر ُمعيَّ 
ً
لطفل صغير، ويخبر  ا

   ولم يكن ذلك مرة وحدة.بذلك رسوله املصطفى

 أبعاد: ثالثة كاتب من اهتمام النبي بمقتل الحسيناستنتج ال
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 .: يرتبط بمكانة شخص اإلمام الحسيناألول 

 .: أهمية الحادثة واستحقاق الحدث للتألم والتفجعالثاني

 بين قبيلتين أو شخصين الثالث
ً
: أهمية القضية والدور الذي تحمله الحادثة، فحادثة كربالء ليست صراعا

 كانوا يشيعون.على السلطة، كما 

 

 بقلم: السيد جعفر مرتض   العاملي

وملاذا لم يستعملها  -على رأي من يقول بها-املقال عبارة عن شبهة وجوابها وهي حول فاعلية الوالية التكوينية 

فيصبح هو القاتل  ،ا الفعلذراض به الحسينشكال أن إفي منع شمر من قتله  فقد يرد  اإلمام الحسين

 لنفسه.

 

 بقلم: السيد مرتض   علم الهدى

إلى الكوفة مع اعتراضه ونصحه من قبل شخصيات ذلك  عبارة عن شبهة حول قدوم اإلمام الحسين املقال

 الزمان، واإلجابة عليها.

 

 بقلم: السيد جعفر مرتض   العاملي

 بالعنوان 
ً
املقال عبارة عن طلب لذكر أدلة حول اللطم، ذكر السيد في مقام الجواب: أن اللطم ليس مستحبا

 إذا كان فيه إحياء ألمرهم
ً
 ومطلوبا

ً
 عن الحزن واألس  األولي، وإنما يصبح محبوبا

ً
، على الحسين ، أو تعبيرا

 .بسبب ما ناله من باليا ومصائب

shrsc.com

 

 

 ، مقاالت، نشاطات، إصدارات، املكتبة، رؤى وأفكار، وغيرها.دراساتمحتوى املوقع: 

 

 بقلم: حيدر الجراح

ر مســــؤول وأن الحريــــة أســــاس الرقــــي والكمــــال، واســــتذكارنا املســــتمر ـر الحــــر غيـــــالكاتــــب أن اإلنســــان غيــــ ذكــــر

ي اشــــتملت علــــى مطالــــب الحريــــة ـواستشــــهاده، هــــو اســــتذكار لرســــالته اإلنســــانية التــــ واملتكــــرر لنهضــــة الحســــين

وف الــــذي يكبــــل اإلنســــان فــــي والكرامــــة والعدالــــة، وأن الحريــــة فــــي النهضــــة الحســــينية هــــي القــــدرة علــــى مواجهــــة الخــــ

 علــى حياتــه، أو مصــدر رزقــه، فهــو اليبــالي بالنتــائج إذا أحــس بحريتــه وقيمــة 
ً
املطالبــة بحقوقــه أمــام اآلخــرين، حرصــا

 وجودها في حياته مقابل فقدانها.

ة إرادكوالحرية في النهضة الحسينية هي القدرة على تحرير اإلرادة اإلنسانية من جميع القيود املكبلة لها، 

 على انسداد األفق 
ً
االختيار في العي  الكريم، وإرادة الثورة على الذل والظلم، وإرادة اختيار املصير احتجاجا

 أمام اإلنسان الحر، ضد ما يكبل إرادته تلك من حواجز وموانع يفرضها واقع املستبدين والطغاة.
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 بقلم: حكمت البخاتي

، وذكر أن رحمة فرق الكاتب في بداية مقاله بين قساوة معسكر بني أمية ورحمة ورأفة معسكر الحسين

، اإلمام بدأت من يوم وصول رسائل القوم إليه ليخلصهم من حكم بني أمية الظالم، وذكر مواقف من رحمته

فة عند الشيعة في حياتهم عتبر الكاتب الدمعة العاشورائية، هي واحدة من مصادر ثقافة الرحمة والرأاو 

 ومن حواجز أو موانع نشأة اإلرهاب في املجتمع الشيعي. ،االجتماعية والدينية

 

 بقلم: حيدر الجراح

هو من أجل اإلصالح  ذكر الكاتب أن العودة في مستهل كل عام هجري الستذكار نهضة اإلمام الحسين

ن املجتمع لتتبدل ي يكوِّ ذنه هذه النهضة املباركة مع ذكر عدة أمور تدخل في إصالح الفرد التؤّمِ  املستمر الذي

جاءت لتضرب أهم مرتكزات السلطة التي  ثورة الحسينف، ى بيئة صالحة للتعاون على التقوى بيئة املجتمع إل

صادرت اإلسالم الحقيقي وهو التضليل السياس ي من خالل ما حملته من شعارات طاردت الواقع الزائف الذي 

 فرضه حكام بني أمية على املسلمين.

alwareth.com

 

 

ة، أهل البيت: صدى املوقعمحتوى  ف، وغيرها.املرجعيَّ
َّ
 ، قسم الفقه والعقائد، ساحة الط

 

 بقلم: علي املاجدي

، أو تباكى الوعد بالجنة ملن بكى على الحسينفي  -جملة منها معتبرة  -ذكر الكاتب ورود أحاديث متعددة 

 فبكى وتباكى 
ً
وقد ورد الوعد بالجنة في أحاديث الفريقين في شأن جملة من األعمال  ، عليهعليه، أو أنشد شعرا

رتكب ان العقوبة حت  لو ترك الواجبات و الصالحة، ومن املعلوم أنه ال يراد بذلك أن يشعر املكلف باألمان م
ن أن ثبوت هذه املكانة للبكاء ، املحرمات بما له من إظهار الوالء الصادق للنبي وأهل بيته  على الحسينوبيَّ

 وأوضح كذلك معن  التباكي. .ودعا إليها واستشهد ألجلها وللمبادئ التي نادى بها الحسين األطهار

 

 بقلم: غير موجود 

أوردت في بعض كتب الشهيد  األكبر يحقيقة حضور السيدة ليلى أم علول ة حهاملقال عبارة عن شب

 والرد عليه من قبل السيد العاملي. ،مطهري 

 

 بقلم: غير موجود

 من إلى أم سلمة ذكر الكاتب قضية تغير التربة التي أعطاها الرسول األكرم
ً
 ممكنا

ً
حيث اعتبره أمرا

، ولكن هناك مانع من وقوعه ارتفع بحلول زمان استشهاد املقتض ي حت  قبل استشهاد اإلمام الحسينناحية 

 .اإلمام الحسين
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 بقلم: الباقر محمد

 ، وقدمن تقبيل وتكريم مصدره فعل النبي األكرم ذكر الكاتب أن ما يفعل مع تربة اإلمام الحسين

 ذكر في مصادر العامة. استفيد ذلك مما

 

 بقلم: علي املاجدي

بنحو عام وآخر في خصوص زيارة  دالة على استحباب املش يذكر الكاتب جملة من الروايات املعتبرة ال

 .الحسين

 

 محمد بقلم: الباقر

  ن الكاتب أن اختيار اإلمام الحسينبيَّ 
ً
 كربالء كمحطة كان باختياره وليس له عالقة بكتاب ابن زياد أساسا

ِمَر بأن ُيجعجع بالحسين الذي أرسله إلى الحر، وال الحر
ُ
 .الذي أ

 

 بقلم: غير موجود

. روايتين في فضل زيارة اإلمام الحسينيذكر الكاتب 
ً
 مشيا

 

 بقلم: علي املاجدي

 اولكنه ،كثيرة سر خلود نهضة اإلمام الحسين -ة، والتاريخية، العاطفيةالديني-ذكر الكاتب أن نظريات 

 لم تكن ثورة ذات أهداف ومكاسب دنيوية. الثورة العامل الغيبي، التوفيق اإللهي،  إلى أمور ثالثة: ترجع

 

 بقلم: غير موجود

وغيرها من األدلة، وكان بعض األدلة  ن الكاتب األدلة الشرعية على إقامة العزاء واللطم من سيرة النبيبيَّ 

 من كتب العامة.

 

 بقلم: غير موجود

ن من خالل عرض بعض حيث بيَّ  ،هم شيعته املقال في رد شبهة أن من اشترك في قتال وقتل اإلمام الحسين

 األدلة أن من قتله هم شيعة آل أبي سفيان.

 

 بقلم: غير موجود

وإبرازها في هيئة مواكب خارج البيوت، فكانت  البويهيين اهتموا بشأن إقامة مآتم الحسينذكر الكاتب أن 

 حاسري الرؤو 
ً
 ويخرج الرجال نهارا

ً
املواساة بمأساة س حفاة األقدام تحيتهم التعزية و النساء يخرجن ليال

فاطميين في مصر أيام املعز أتباعهم سواًء في حكومة الو  ددالت األيام بالدولة إلى آل محم بعد ما، و الحسين
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أو في حكومة الصفويين في  ،أو في حكومة الحمدانيين في حلب أيام سيف الدولة الحمداني ،لدين هللا الفاطمي

خرى من بالد الترك
ُ
 الهند أنش ئ للنياحة بيوت أحزان في كل مكان لتعازي الحسينو  إيران أو ملوك في ممالك أ

 .بمأتم سرايالترك الفرس و  عندو  إمام بانكما سميت عند الهنود بـ  الحسينياتـ بسميت عند العرب 

 

 بقلم: غير موجود

الذي رفعه إلى منزلة رفيعة يغبطه عليها ذو النسب  ه للحسينءلكاتب موقف جون يوم عاشوراء ووفاذكر ا

 الشريف والثروة العظيمة.

 

 بقلم: غير موجود

إحدى أهم حلقات اإلصالح التي استطاعت أن تغير مجريات األحداث، وأن تضع  تعد نهضة اإلمام الحسين

أن تتأثر  من دون  بل اإلنسانية ،تت املبادئ والقيم الدينيةبصماتها الخالدة على جبين التاريخ، فقد أحكمت وثبَّ 

. ،بعاملي الزمان واملكان
ً
 ومستمرا

ً
 ما أعطاها الشمولية والبقاء، وجعل عطاءها دائما

تلك النهضة األبية بقائدها العظيم حفظت أركان الدين اإلسالمي، بعد أن عمل الشيطان على زعزعتها  

يتحين الُفرص لضرب خط  -زالوما ي -يمثل خط الشر اللئيم الذي كان  وزلزلتها بواسطة أجندته الخبيثة، والذي

 .اإلسالم ونهج الحق

 ضد املظاهر الشيطانية، واالنحرافات الفكرية، والترديات األخالقية  
ً
هذه النهضة التي كانت في واقعها حربا

ردع من ِقَبل رجال هللا 
ُ
والسلوكية، التي كانت كفيلة بمحق الدين اإلسالمي إذا ما انتشرت وتوسعت، ولم ت

 العظماء.

 إلى يوم القيامة. إحدى أهم حلقات سلسلة الخير واإلصالح املمتدة من آدم فإن عاشوراء اإلمام الحسين ولذا 

she3a-alhsen.com

 

 

 ، كلمات القصائد الحسينية، الصوتيات واملرئيات، وغيرها.: عاشوراء الحسيناملوقعمحتوى 

 

 : غير موجودبقلم

 .مقام الشفاعة للباكين على الحسين ن طلب السيدة فاطمةذكر الكاتب عدة روايات تبيِّ 

 

 بقلم: غير موجود

 ثواب تن الكاتب أن الروايات ذكر بيَّ 
ً
 عظيم ا

ً
  ملن زار الحسين ا

ً
 به ومؤتما

ً
 ن املراد منهما.وبيَّ  ،عارفا

 

 القطبي الحسيني يبقلم: عل

 ومجموعة من األسئلة حول الزيارة. ،ذكر الكاتب أدلة وأسرار وأهداف زيارة األربعين
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 بقلم: السيد زكي املوسوي 

 سب  امرأة 
ً
إن ظاهرة السبي منعطف تارييي في حياة اإلنسان املسلم، فلم يسجل لنا التاريخ اإلسالمي مسلما

أول ذلك املنعطف في التاريخ اإلسالمي يخص  من املسلمين قبل حادثة كربالء األليمة، فسجلت السيدة زينب

 ولكن السيدة زينب العقلية -إن صح اإلطالق-ويعد هذا األمر وصمة عار في جبين اإلسالم األموي  ،وكيانها املرأة

وظفته خير توظيف لفضح اإلسالم األموي املزيف بوقوفها ضد أعت  طاغيتين في التاريخ أال وهو يزيد وعامله وفي 

 وفي نشوة سلطانهما الزائل. ،عقر دارهما

 

 الكاتب: د. مجيد حميد الحدراوي 

وسلط الضوء على دورها في تشييد أركان نهضة اإلمام  ،ن الكاتب نبذة مختصرة عن سيرة السيدة زينببيَّ 

 لكل ثورة تأتي من بعده، و و  ،الحسين
ً
تقويض حكومة بني أمية بمواقفها الجبارة وفي دورها في جعلها نبراسا

 مجلس يزيد بالخصوص.

  

 بقلم: غير موجود

التي تدعو اإلنسان املؤمن لزيارة اإلمام  - املستفادة من الروايات الشريفة -ذكر الكاتب مجموعة من األسباب 

 .هلزيارت من املذاهب األخرى  ، ودعا املسلمينالحسين

 

 بقلم: غير موجود

 بالقرآن، وذكر أن الرسول بيَّ 
ً
 ن الكاتب ارتباط األسباط بالوحي وذكر أنهم كاألنبياء من جهة اإليحاء مستدال

 من األسباط،  ر عن الحسين بن عليعبَّ 
ٌ
ه سبط في الحديث الذي أورده الفريقان من الشيعة والسنة، كما بأنَّ

 : الترمذي والطبراني في معجمه الكبير عن النبيورواه 
ً
، حسين مني وأنا من حسين، أحب هللا من أحب حسينا

 ، وذكر عالقة االصطفاء اإللهي بالصبر.حسين سبط من األسباط

fatimaas.com 

 

 

 ، وغيرها.املواضيع العامة، املواضيع اإلسالمية، الحوار العقائدي، عاشوراء الحسين: املوقعمحتوى 

 

 محمد عباسبقلم: الشيخ 

 :من األسباب التي دعت إلى عدم نصرة اإلمام الحسين مجموعةذكر الكاتب 

 .في مدينة الكوفة العامالوضع  منها:
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نتيجة لحكم معاوية الذي استمر  مواقع القوة والنفوذ كانت بيد غير الشيعة املوالين لألئمةإن ومنها: 

 وهذا طبيعي في الحكومات املستبدة. ،عشرين سنة

 

 بقلم: الشيخ عباس محمد

كربالء تتمحور حول االنتصار  وما جرى عليه في ذكر الكاتب عدة أسئلة حول قضية اإلمام الحسين

 
ً
وخطه الذي نهجه هو املنتصر على طول الخط  أن الحسين والهزيمة على املستوى العسكري والقيمي مبينا

 قليلة.من
ً
 على أن حكم بني أمية لم يبق بعد الفاجعة إال عقودا

ً
 بها

noor-almahdi.net

  

 

 ، وغيرها.، املنبر الحسيني، اإلمام املهدي، محمد وآل محمدالقرآن الكريم، ويبقى الحسين محتوى املوقع:

 

 بقلم: سيد علي

 .ذكر روايتين في تحديد مساحة الحرم الحسيني عن اإلمام الصادق

 

 بقلم: محمد طاهر

بجلب نسائه وأطفاله لينقلوا ما جرى في كربالء ملن يمرون به  أن اكتمال نهضة اإلمام الحسينذكر الكاتب 

 في طريق األسر بلسان الحال واملقال.

mehrnews.com

 

 

 : األخبار، الثقافة، الفن، الدين، االقتصاد، السياسة، مجلة مهر، وغيرها.املوقعمحتوى 

 دي وفاطمة املوسوي ر السهرو  جهانغيري بقلم: 

يمكن أن يمحوها  واقعة من حقائق ال تنس   ومعالم الالكاتبان أن رمزية كربالء وما سطرته هذه ال ذكر

 الكنه ،قعة عاشوراء استغرقت نصف يوم من الزمناالزمان، فكربالء هي نقطة جغرافية، لكن باتساع العالم، وو 

 .عبر التاريخ ةممتد

وهذا ، عاشوراء ليست في التاريخ، بل هي ألجل التاريخ ،اقعة ال ينبغي حصرها في التاريخوالحقيقة أن هذه الو 

 .في حق اإلمام الحسين عن األئمة تيطالع الزيارات التي أثر ما يجده الزائر عندما 
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m-alshirazi.com

 

 

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



 موجود بقلم: غير

وموقفها املشرف  مشّرِفة ومن هؤالء السيدة رقية بنت الحسين  همواقف كل من شارك في نهضة الحسين

كانت صرختها  ،الذي أدى إلى شهادتها، حيث كان دورها األبرز في خربة دمشق جوار عروش الظاملين من بني أمية

 .جائر كلمة حق عند سلطانركان السلطان األموي فكانت بحق أل  مزلزلة

sibtayn.com 

 

 

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

 

 بقلم: د. الشيخ علي حمود العبادي

النهضة الحسينية املباركة عن باقي الثورات بقائدها الكبير وأهدافها ودوافعها الرسالية ذكر الكاتب تميز 

املتنوعة، فكان لها تأثيرها البال  في هداية املجتمع اإلسالمي، وإيصاله إلى أهدافه الحقيقية التي تنسجم مع 

قرأ هذه النهضة العظيمة 
ُ
درس دراسة جادة، الفطرة اإلنسانية والعقل السليم، لذلك دعا ألن ت

ُ
قراءة واعية، وت

 في هذا املقال إلى عنصر واحد وهو: 
ً
وذكر العناصر األساسية الدخيلة في الوصول إلى القراءة الصحيحة متعرضا

درس أحوال امل
ُ
الَح  الظروف املؤثرة آنذاك، والتي انبثقت  جتمع اإلسالمي قبل واقعة كربالءأن ت

ُ
بشكل دقيق، وت

 ة العظيمة واألليمة.في قلبها تلك الواقع

ك بطريق الحق هداه هللا، وكلما ابتعد ا تمسَّ تباع الحق فكلمامع اإلسالمي حصانته بتألفت الكاتب إلى أن املجو 

 وجعله من الضالين. غضب هللا عليه

وإلى وقوع الفجيعة في يوم  وتعرض إلى املراحل التي مر بها املجتمع اإلسالمي من بعد رحيل النبي األعظم

إلعادة املجتمع اإلسالمي إلى جادة الحق  ، فوقف الحسينية املجتمع متردية للغايةحيث كانت وضع ف،الط

 بدمه الزاكي.
ً
 مضحيا

 

 بقلم: الشيخ يعقوب سلطان
بحضور مجموعة من ذكر الكاتب مجموعة من الشواهد التاريخية التي تثبت جواز البكاء والرثاء للميت و 

وبهذا  وبعض الحكام في إقامة املآتم على سيد الشهداء ين، ونقل كذلك مواقف أهل البيتالصحابة والتابع

 أيتبين 
ً
  ن إقامة املآتم عموما

ً
 معروفا

ً
 إذا عرفنا  وباألخص مآتم عاشوراء كان أمرا

ً
ن الغرض أعبر التاريخ، خصوصا

 الناس.من إقامتها هو التعرف على اإلسالم ونشر التدين بين 
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burathanews.com

 

 

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

 

 بقلم: السيد عالء املوسوي 

مع بعض األساليب الشعبية املعتادة في االحتفاء  ذكر الكاتب أن البعض يشعر بتثاقل أو نفور من التعاطي

في كربالء، ألنها على جانب كبير من السذاجة والهبوط من الناحية الفنية ومن ناحية  بمصاب الحسين

وأهدافها الكبيرة، ولعل بعضهم اآلخر يضيف  املضمون بالشكل الذي ال يتناسب مع عظمة ثورة الحسين

 آخر لرفض ومحاربة تلك 
ً
 األساليب القديمة وهو عدم مواكبتها لروح العصر وللحالة الحضارية. سببا

، وأساليب، وطرائق، وهذا األمر 
ً
 لرفض الحالة الشعبية برمتها: شعرا

ً
 كافيا

ً
إال أن ذلك ال يمكن أن يكون سببا

 سيال في كل الفنون والعلوم.

في قلبه ال تبرد إال بطريقة هو  ينوذكر أن لكل فرد من املشاركين في تلك الشعائر حرقة على مصاب الحس

 عن 
ً
يختارها، والبد أن تكون تلك الطريقة منسجمة مع موروثه الثقافي واالجتماعي، كما أن لكل فرد منهم تصورا

وسيكون لذلك التصور دور كبير في التعاطي مع الواقعة وفي ترتيب ، واقعة كربالء وعما جرى على أهل البيت

 الشعائر. 

لن تكون الشعائر الحسينية إال إفرازات طبيعية وتلقائية لعواطف الناس إزاء مصاب أهل بيت  وخلص إلى أنه

تأبى التنظير املسبق، وعسيرة على االختراق، وقد جعل هللا تعالى خلود هذه القضية بمخزونها العاطفي  ،النبوة

 
ً
  الهائل وموروثها الثقافي الكبير مرتبطا

ً
 اتهم. على جميع مستوي بالناس مباشرة

 

 بقلم: الشيخ كمال معاش

 وتعرض بالخصوص لصفة الكرم. ن الكاتب نبذة مختصرة عن بعض أخالق اإلمام الحسينبيَّ 

 

 الشيخ وضاح الظاملي بقلم:

 على ذلك بروايات تبيِّ  ن الكاتب املراد من كون أصحاب اإلمام الحسينبيَّ 
ً
ن علم أفضل الشهداء مستدال

 من أصحابي :حديثه في يوم عاشوراء حيث قال ومنها ،الواسع اإلمام
ً
 خيرا

ً
 .ما علمت أصحابا

 

 بقلم: عباس الكتبي

في كربالء بعد  وعيال الحسين ذكر الكاتب أن تاريخ بدء زيارة األربعين كان في وقت حضور اإلمام السجاد 

 وفي يوم األربعين بالخصوص. رجوعهم من األسر، وتعرض إلى ذكر بعض تصرفات الحكام تجاه زوار الحسين
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 بقلم: الشيخ فاضل الصفار

وذكر بالخصوص ما ، من ربه وما ناله الناس بسببه ن الكاتب الرحمة اإللهية التي نالها اإلمام الحسينبيَّ 

 له من الثواب العظيم من خالل عرض الروايات في ذلك. يناله الزائر

 

 بقلم: السيد هبة الدين الشهرستاني

الحسيني وغوره في التاريخ اإلسالمي للصحابة والتابعين، غير أنه كان في أول أمره ذكر الكاتب تاريخ العزاء 

 محدود
ً
 وصغير الحجم يقام بمحضر أخص الناس بالحسين ا

ً
كاألعالم من ذريته للتسلية واملؤاساة  جدا

شرة األولى وللتخفيف عن لوعة املصيبة، غير أن البعض يعتقد حداثة هذه الشعائر واملظاهر التي تقام في الع

 من محرم الحرام من كل عام من قبل املسلمين في مختلف أنحاء األرض وبمختلف أشكالها.

 ،في العصر األموي  ، منها: مظاهر العزاء آلل البيتوعدد الكاتب املراحل التي أقيم فيه العزاء آلل البيت 
 في أمريكا الوسطى. عزاء الحسين في العصر العباس ي، مظاهر عزاء الحسين

hawzahnews.com

 

 

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



 الصدر بقلم: السيد موس  

بعد واقعة الطف األليمة في  املقال عبارة عن محاضرة للسيد موس   الصدر حول دور السيدة زينب

 .ديمومة نهضة اإلمام الحسين

farsnews.com

 

 

 وغيرها. محتوى املوقع: األخبار االجتماعية، السياسية، االقتصادية، الثقافية، قسم التاريخ،

 بقلم: حميد حلمي زادة

اإلمام أبي  ذكر الكاتب أن أهداف زيارة األربعين هي تجسيد حقيقي ألهداف صاحب الذكرى سبط رسول هللا

 والسير بسيرة نبي الرحمة ،في إصالح حال األمة اإلسالمية واألمر باملعروف والنهي عن املنكر عبد هللا الحسين

أصدقاء هذه الرسالة  ، وللقارئ واملتابع واملراقب القدرة على أن يكتشف بسهولة ويسر وأمير املؤمنين اإلمام علي

على واقع املنطقة ودولها وأعداءها في عصرنا الراهن، وذلك عبر استعراض مردود سلوكيات قوى الخير والشر 

 اآلن وضوح الشمس في رابعة النهار. ،وشعوبها
ً
 بل على مستوى العالم بأسره، املردود الذي بات واضحا
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tasnimnews.com

 

 

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



 بقلم: غير موجود

وظروف وفاتها في طريق السبي إلى الشام، وتعرض  ذكر الكاتب نبذة مختصرة عن خولة بنت الحسين

واألدوار التي مر به مع ذكر مجموعة من األمور املرتبطة بهذا األمر من وصف املقام  ،لتشييد املقام على قبرها

 وتأثيره املعنوي واالقتصادي على لبنان.

non14.net

 

 

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

 

 بقلم: أ.د. عباس التميمي

ال تقتصر في دخولها على عمر معين أو نوع أو جنسية أو بعد أو  ذكر الكاتب أن مدرسة الحسين بن علي

قرب، بل هي مدرسة إنسانية إيمانية، الكل بها سواسية ال فضل ألحد على أحد، لذلك تراهم يتسابقون في العطاء 

ربعين من ، وتجسيدها كان في زيارة األ يلقاء مرضاة هللا الواحد األحد، هكذا هي مدرسة الحسين بن عل

 استشهاده.

بعاد الظلم والوقوف إو  بالعدالة االجتماعية واملساواة الحسين مامرون على يقين من أحقية اإل فالسائ

 ضده، وهو أمل السائرين ومن يتولى أمرهم ورعايتهم.

 

 بقلم: حسن كاظم الفتال

 كثيرة وتشعبت املسارات وأساليب ووسائل أن  ذكر الكاتب
ً
 متعددة وصيغا

ً
الشعائر الحسينية حملت أوجها

وبيان تقديمه ألعظم  ومن أبرز هذه الصي  الرغبة امللحة للبعض في تبيان مظلومية اإلمام الحسين التعبير،

الجمة واملبادئ والقيم التي اإلنسانية  من أجل املفاهيم ،رييي بتضحيته بإخوانه وأبنائه وكل أهل بيتهاقربان ت

وفي خطاباته وحواراته مع اآلخرين وإرشاداته  ،أثناء توجهه إلى كربالء املقدسة أظهرها اإلمام الحسين

 وفي مناجاته وأدعيته املباركة في القضية الحسينية العظيمة. ،وتوجيهاته

ن فترة وأخرى تنطلق دعوات من وهذا الواقع أنتج ردة فعل من بعض املتصيدين في املاء العكر وراحت بي

إلغاؤها بحجة أن التركيز على هذا الجانب ال  نكممعارضين لهذه الشعائر للحد من إقامتها أو انتشارها إن لم ي

 
ً
للقاعدة الجهادية والثورية في  ينتج إال البكاء وما البكاء إال عالمة من عالمات الجزع والضعف ويعد منافيا

 
ً
لها، بينما يصر قسم من املعنيين بالشأن الحسيني التربوي على أن يطبق اقتران أو  القضية الحسينية أو تغييبا



 
 

      

53 

 فيولي منطق  الِعْبرة والَعبرةامتزاج مفهومي 
ً
حصة وافرة من االهتمام، لكنه في الوقت نفسه يحاول  الِعبرةمعا

 .الَعبرة الوقوف في محطات

 من املحرك اإلنساني ووسيلة من وسائل محاكاة أوالذي ينبغي هو 
ً
ن تكون عملية بيان مظلوميته جزءا

. ،الضمير والعقل الباطن
ً
 إلى الجانب العاطفي ألنه يفجر فيه الثورة أحيانا

ً
 ما يكون اإلنسان مياال

ً
 وغالبا

erfan.ir

 

 

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

 بن ُعَمير کلب  -تحت عنوان: یاران عاشورا    -8
َّ

 عبداّلل

 بقلم: غالمرضا بهرام 

األبطال والشجعان والذين كان لهم موقف مشرف في واقعة  ذكر الباحث أحد أصحاب اإلمام الحسين

وصمم على نصرته  كربالء، أال وهو ذلك البطل عبد هللا بن عمير الكلبي الذي التحق بركب اإلمام الحسين

 والذب عنه وعن حرمه في سبيل إحياء الدين والقضاء على الكفر واإللحاد.

أحسبه لألقران عليه وعلى أهله بقوله:  ثناء اإلمام الحسينو  ،ثم ذكر كيفية خروجه إلى امليدان والقتال

 قتَّ 
ً
 ، وقوله ألمه: اال

ً
 ، ثم وصف الباحث كيفية استشهاد هذا البطل الضرغام.جزيتم من أهل بيتي خيرا

 از پبامبران چیست  تحت عنوان: معنا  وارث بودن امام حسين -2



 بقلم: غير موجود 

عن  كلمة وارث وتحدث عن املعاني ملوأشار إلى املصادر التي نقلتها، ثم تعرض  تحدث الباحث حول زيارة وارث

، وركز على 
ً
التي تعطيها هذه الكلمة وذكر أن الوراثة ال تختص باألمور املالية، بل تشمل األمور املعنوية أيضا

والكتب السماوية، وبعض مختصات  ،والعلم ،الخالفة اإللهية :مثل ،لألمور املعنوية الحسينوراثة اإلمام 

 وخاتم سليمان. ،ومالبس إبراهيم ،عص   موس   :مثل ،األنبياء

emamat.ir

 

 

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

 در نهضت حسبن  از منظر آیت هللا العظم  مکارم شيراز   آزادگ و  حریتتحت عنوان: واکاو  عنصر  -8

 بقلم: غير موجود

تناول املقال عنصر الحرية في النهضة الحسينية، وذكر أهم الشواهد الدالة على أن اإلسالم جاء ألجل تحرر 

رفع شعار العزة والحرية والكرامة في نهضته املباركة، حيث  هنا فإن اإلمام الحسيناإلنسان وكرامته، ومن 
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 ف م يكنإن ليستفاد هذا املعن  من خطاباته وكلماته، فمنها قوله: 
ً
، وذكر أن دنياكم يلكم دين فكونوا أحرارا

 تالحرية التي هي من أهم أهداف النهضة الحسينية ليس أن السعادة والفوز إنما هو رهن الحرية والتحرر، كما

 كالحرية الغربية التي تعني عدم االلتزام باملبادئ والقيم اإللهية.

 تحت عنوان: وجوب بهشت بر عزاداران حسبن  -2

 بقلم: غير موجود

، وقد وردت روايات كثيرة من صميم قلبه الحسينلباكي على اإلمام ل الجنة تعالى ن الباحث إيجاب هللابيَّ 

تدل على هذا املعن ، ولكن هذا الثواب إنما يترتب إذا تحققت شروط منها: االلتزام بالواجبات  عن أئمة الهدى

والتكاليف الدينية، وأن يكون البكاء مبني على أساس عقائدي صحيح، وأن يكون البكاء بنية إقامة شعائر هللا 

 لذكرى اإلمام الحسينتعالى وتخل
ً
 .يدا

 alwahatbiyah.comپژ

 

 

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

 تحت عنوان: وهابیت چه دیدگاه  درباره یزیدبن معاویه دارند 

 بقلم: غير موجود

ن الباحث وجهة نظر الوهابية بشأن يزيد بن معاوية حيث تحاول الوهابية تبرئة يزيد بن معاوية من الجرائم بيَّ 

ووقعة الحرة، كما تحاول التغطية على هذه الجرائم متبعة في ، التي ارتكبها مدة حكمه كقتل ريحانة رسول هللا

من اتفاق علماء املسلمين ومؤرخيهم على فسق يزيد وظلمه، وتحاول الوهابية أن تلحق  ذلك آراء ابن تيمية بالرغم

 ك تسمية الطرق واملدارس باسمه.ليزيد بخلفاء املسلمين، ومما يدل على ذ

teeh.ir 

 

 

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

 جریانات انحراف و  تحت عنوان: انحراف طریق اربعين، از اهداف تشبع انگلیس   -8

 بقلم: غير موجود

قلوب الدينية األصيلة وترسيخها في ئ تبلي  املفاهيم واملبادفرصة مناسبة ل مسيرة اإلمام الحسين

املؤمنين، ال سيما وأن التيارات العقائدية املنحرفة تحاول بطريقة وأخرى إيجاد الفرقة بين الشيعة والسنة وبين 

وكذلك التيار  ،أبناء الشيعة أنفسهم، فهناك التشيع اإلنجليزي الذي يحاول زرع الفتنة بين الشيعة أنفسهم

ا تظهر أهمية التبلي  في هذه املسيرة وتبيين هذه الحقائق ، ومن هنأحمد الحسناملنحرف الذي يقوده العقائدي 

 وتحذير الناس من االنخراط في هذه التيارات املنحرفة.
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 روزنامه قانون « اربعين را ایرانيزه نکنبم»تحت عنوان: بررس   انتقاد  مقاله  -2

 بقلم: غير موجود

ساءات إاملشتمل على  لى زيارة األربعينال إلضفاء الطابع اإليراني عاملقال مكرس للرد على مقال تحت عنوان: 

 وقد رد الكاتب على الشبهات التي جاءت في املقال. الحسينمختلفة وال سيما فيه إساءة لزوار أربعين 

 استخوان  در گلو  مخالفان مکتب عاشورا تحت عنوان: پباده رو  اربعين، -4

 بقلم: غير موجود

 املقال عبارة عن رد على شبهات أكبر كنجي وصادق زيبا كالم بشأن مسيرة األربعين الحسينية.

 شودغرب الگو بنيرد، عاشورا   نم و  تحت عنوان: هبئت  که از ظواهر -3

 الشيخ أحمد بناهيانحوارية مع  

ين التجديد والبدعة، الفاصل الحقيقي ب عدة مواضيع أخرى، وهي كالتالي:و  لبدعة في العزاءتناولت الحوارية ا

واملتأثرة بالغرب، تدني عمال العبثية الجديدة، االبتعاد عن التصرفات املؤدية إلى الغفلة والجهل عدم جواز األ 

 الحقة. ئاألدب وعدم اشتمالها على املبادمستوى مفاهيم الشعر و 

 نگار  تاریي  عاشورا تا اربعينتحت عنوان: وقا،ع -5

 بقلم: غير موجود 

تعرض الباحث إلى الوقائع واألحداث التاريخية التي حصلت بعد عاشوراء حت  يوم األربعين من شهادة اإلمام 

 باملصائب على أهل بيت اإلمام ، الحسين
ً
اإلمام السجاد و  الحسينوذكر أن هذه البرهة الزمنية كانت مشحونة

والسيدة  مي املهم الذي قام به اإلمام السجادوأشار إلى الدور اإلعال  ،وبقية العيال واألطفال والسيدة زينب

حت  عدت الزيارة في هذا  الحسين، ولهذا السبب أصبح يوم األربعين من أهم األحداث املتعلقة باإلمام زينب

اليوم من عالمات املؤمن، ثم عرض الباحث األحداث والوقائع التي حدثت ابتداًء من حركة الركب من كربالء إلى 

 .الحسينلشام وانتهاًء بالرجوع إلى كربالء يوم األربعين من شهادة اإلمام الكوفة ثم ا

zitova.ir 

 

 

 .وغيرها، األخبار، املقاالت، تحقيقات، تاريخ األئمةمحتوى املوقع: 

ه فراز زيارت عاشورا -8
ُ
ه سخنرانى با الهام از ن

ُ
 تحت عنوان: ن

 بوالفضل هاد  من أبقلم: 

املقال عبارة عن تسعة مواضيع مأخوذة من مقاطع زيارة عاشوراء، تم تنظيمها على شكل محاضرات،منها: 

الم، واللعن، واملحبة والعداوة، والتقرب والتوسل، و   الحياة الطيبة، والبدعة، والشفاعة.السَّ
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 از اوصاف حضرت عباس امام شناس  و  تحت عنوان: والیت مدار   -2



 بقلم: سبدجواد حسبن 

، وموقفه الرافض لعرض وإطاعته لألئمة املعصومين تعرض الباحث إلى شخصية أبي الفضل العباس

كان يجاهد عن معرفة وعقيدة ال عن  فأبو الفضل العباس األمان عليه وعلى إخوته من معسكر بني أمية،

 وهو عمود الدین.  تعصبات قومية، بل كان ،عرف أن دین هللا قائم بالحسين

sokhanetarikh.com 

 

 

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

 اعتمادترین واقعه تاریي  است قابلتحت عنوان: عاشورا معتبرترین و  -8

 بقلم: غير موجود 

  جابة عليهما:اشتمل املقال على سؤالين واإل 

 كيف يمكن لنا االعتماد على التاريخ الذي كتب بأيد معادية السؤال األول: 

الجواب: هناك شواهد وقرائن أخرى يتم اعتمادها في التاريخ لتشخيص األحداث التاريخية الكاذبة عن غيرها، كالذي  

جاء في بعض التواريخ مثل تاريخ الطبري حينما يذكر حادثة تاريخية يذكر في نفس الوقت املصدر الذي أخذ عنه الحدث 

 التي تنقل األحداث التاريخية من مصادر معروفة وموثوقة. التارييي، وحينئذ يمكن اعتماد الكتب التاريخية 

ن واقعة عاشوراء ابتلت بتحريفات تاريخية كثيرة، فكيف يمكن االعتماد على النصوص إالسؤال الثاني: 

  التاريخية الواردة في هذه الواقعة 

 باعتبار أن
ً
 واعتمادا

ً
أكثر الكتب التاريخية واملصادر  الجواب: واقعة عاشوراء من أكثر الوقائع التاريخية وثوقا

ومن هنا تكون ، أتباع أهل البيت قبل ومن لهذه الواقعة؛ ألنها رويت من قبل األعداء، تالتاريخية تعرض

التحريفات التي تذكر في هذا املجال يتم التعرف ف جمالي.إ روايات في واقعة كربالء قطعية بشكلهي األحداث التي 

 في املصادر املعتمدة.عليها بسرعة لعدم وجودها 

 تحت عنوان: عاشورا، از حماسه تا اسطوره -2

 حوارية مع الدكتورة رقية مير أبو القاسمي 

تحول گفتمان در گزارش املقال عبارة عن حوار مع الدكتورة العلوية رقية مير أبو القاسمي مؤلفة كتاب 

 حيث حاولت املؤلفة اإلجابة على السؤالين التاليين:  أخبار واقعة كربالءتطور الكالم في  واقعه کربال

وما هو مقدار   يوم عاشوراء الحسينما هو الوصف الذي تم عرضه طوال تاريخ التشيع لحركة اإلمام  -8 

 ومن أوصل لنا أخبار وأحداث عاشوراء    لذي تم السير عليه من قبل الرواةما هو املنهج ا -2 تطابقه مع الواقع 

  باحثالثم طرح 
ً
: ما هو دور الشيعة في نشر عقيدتهم بشأن واقعة كربالء مع هو على صاحب الكتاب سؤاال

 االلتفات إلى أن الحكام آنذاك كانوا من العامة 
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 در اند،شه سلف  تحت عنوان: وقت  ابن تبمبه، یزید را تطهير م  کند/امام حسين -4



 بقلم: غير موجود

في  اإلمام الحسين :تحت عنوان والوهاببة اإلمام الحسيناملقال عبارة عن الفصل الخامس من كتاب 

 ، وقد تناول املقال مباحث ثالثة:الفكر السلفي

إلى أن السلفية ال تعتقد بشرف البيت النبوي ألنهم يحاربون  : النهضة الحسينية عند ابن تيمية، وانته األول 

 .أهله، وال سيما ذرية رسول هللا

ة، وذكر أن ابن تيمية هو املدافع العنيد عن سيده يزيد، حيث حاول أن ي: يزيد بن معاوية عند ابن تيمالثاني

 يبرئ يزيد من كل ما حصل في حادثة كربالء.

 ، وذكر أن ابن تيمية ال يجوز لعن يزيد.: ابن تيمية ولعن يزيدالثالث

toumar.info 

  

 

 البحث واملالحظات، معلومات الكلية، تقويم األكاديمية، وغيرها.محتوى املوقع: 

 بخ  اول  -تطور هويت فضائلى شيعه به هويت شعائرى و  تحت عنوان: آئين اربعين -8

 بقلم: غير موجود

تعرض الباحث إلى الرواية الدالة على أن زيارة األربعين من عالمات املؤمنين التي وردت عن اإلمام الحسن 

وذكر أن الرواية  ،وذكر أن هذه الرواية وردت بشكل مرسل عن الشيخ املفيد والشيخ الطوس ي العسكري 

في أيام مخصوصة حيث لم يرد فيها زيارة  الحسينمعارضة بالروايات الدالة على استحباب زيارة اإلمام 

م يذكر في تلك الروايات وتتعارض من الروايات الواردة في باب عالمات املؤمن أو صفات الشيعة حيث ل ،األربعين

 أن من جملة عالمات املؤمن هي زيارة األربعين.

 گفتمان  زیارت اربعين -عنوان: درآمد  بر خوان  شناخت   تحت -2

 بقلم: غير موجود 

ركان من األ  وذكر أن الزمانارة األربعين، تحدث الباحث حول مدخلية الزمان واملكان ونص الزيارة في حدوث زي

  ااألساسية التي له
ً
 مهما

ً
 من هويتها، والركن  دور في حدوث زيارة األربعين حيث يمثل يوم األربعين جانبا

ً
منها وجزءا

األساس ي اآلخر هو عبارة عن نص زيارة األربعين حيث إن مكونات هذا النص هي عبارة عن تلك الخطابات 

هو املكان وهو كربالء تلك البقعة املقدسة. وأشار  الثالث والركن األساس ي، الصادرة من اإلمام املعصوم

 أن هذه األركان الثالثة بينها 
ً
الباحث إلى العالقة بين هذه األركان الثالثة في خلق مجال املعرفة الخطابية مؤكدا

نه بضم هذه األركان إلزيارة عند الزائر ذات معن  حيث تجعل عملية ا تفكيرمن طرق ال طريقة رابطة ديالكتيكية

 يصبح الخطاب له معن .
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 .: األرشيف، املكتبة، املقاالت، وغيرهااملوقعمحتوى 

 تحت عنوان: حماسه اربعين -8

 غير موجود :بقلم 

هذه الزيارة إلى العالم ال سيما في الوضع األمني  جههازيارة األربعين والرسالة التي تو تعرض الباحث إلى معطيات 

املتأزم في سورية والعراق بسبب وجود الجماعات التكفيرية التي استحلت بعض أماكن املنطقة، وأشار إلى أن 

اساني والدكتور السيد حسين وحيد الخر الالذي أثن  عليه الشيخ  األربعينمعالم هذه الزيارة تتجلى في كتاب 

 رج واشنطن.و نصر أستاذ القراءات اإلسالمية في جامعة ج

 معرف  کتاب تراژد  کربال ،ها  عزاشناخت  از آیينش   جامعهتحت عنوان: خوان -2

 بقلم: محمد جواد معمور  

التي تناولت واقعة كربالء وذكر أن جملة من الكتب الحظت األبعاد التاريخية  تحدث الباحث بشأن الكتب

وهناك كتب قد نظرت إلى هذه الواقعة التاريخية من بعد اجتماعي وهذا البعد قلما  ،املختلفة لهذه الواقعة

هيم الحيدري يلح  في األبحاث التاريخية ومن جملة من كتب في هذا املجال وركز عليه هو كتاب الدكتور إبرا

 تحت عنوان
ً
  تراجيديا كربالء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي :حيث كتب كتابا

ً
 واسعا

ً
، وقد القى الكتاب ترحيبا

 وقد ذكر الباحث خالصة عن أهم املسائل التي طرحها صاحب الكتاب. 

  نفوذ نهضت حسبن  در مبان شبعبانو  رمز بقاو  تحت عنوان: راز -4

 نژادمحمد منصور  .بقلم: د

أكثر من سائر  املقال يحاول اإلجابة على السؤال التالي: ملاذا يهتم الشيعة بشهادة اإلمام الحسين

ة بأن هناك ميزات وخصائص اتصفت بها الثور  :وأجاب الباحث  بما فيهم النبي األكرم املعصومين

من كامللحمية والثورية والتضحية وغيرها  لتوفرها عند سائر املعصومين ةأالحسينية لم تكن الظروف مهي

 في تخليد النهضة الحسينية. الخصوصيات
ً
 التي خلدت هذه الثورة، وذكر عوامل أخرى لها دور أيضا

 شهادت امام حسين بن عل و  واقعه کربالتحت عنوان: سخنران  پرفسور دکتر روالن پبچ با عنوان:  -3

 

 بقلم: غير موجود 

املقال عبارة عن نص محاضرة للدكتور روالتن بيج تحت عنوان: واقعة كربالء وشهادة اإلمام الحسين بن 

 وشهادة اإلمام الحسين بن عليتناولت واقعة كربالء  برلين، في املركز الثقافي التابع للسفارة األملانية علي

ميالدي، واشتملت املحاضرة على دراسة  210هجري أو العاشر من أكتوبر 28في اليوم العاشر من محرم سنة 

باملصدر التارييي املعروف بتاريخ الطبري وتناول  للمسائل التاريخية املتعلقة بواقعة كربالء واستعان املحاضر
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، كما ربط نيوأشار إلى األحداث التي تلت شهادة اإلمام الحس ،جذور التاريخية لواقعة كربالءالباحث ال

، ثم أجاب البرفسور على األسئلة التي الباحث هذه الواقعة بالثورة اإلسالمية التي كان زعيمها السيد الخميني

 طرحها الحضور.

 تحت عنوان: سباه پوش   در ایام محرم -5

 بقلم: غير موجود  

 حول مقدار الثواب في لبس السواد في أيام محرم، وأشار في جوابه إلى جذور هذه الظاهرة 
ً
طرح الباحث سؤاال

 ودخولها إلى مراسيم العزاء على أبي عبد هللا
ً
بذلك في  ئمةالشواهد التاريخية لقيام سيرة األ ، وذكر تاريخيا

لعلماء بهذا الصدد كالشيخ أبي الفضل الطهراني ، والشيخ ميرزا جواد التبريزي، مصائبهم، ثم أورد بعض كلمات ا

وذكر أن العلماء يرون لبس الثياب السوداء يدخل ضمن مفهوم تعظيم شعائر هللا تعالى وهي من مصاديق إظهار 

األطهار وسيد ج من ذلك كله أن ثواب لبس السواد في عزاء األئمة ت، واستنالحزن والجزع على أهل البيت

. الشهداء
ً
 عظيم جدا

 رو  اربعين در دوران معاصراحباگر پباده، تحت عنوان: شبخ انصار   -2

 بقلم: غير موجود 

الظاملة تمنع عن تناول املقال تاريخ زيارة األربعين واإلرهاصات التي مرت بها هذه الزيارة حيث كانت الدولة 

وزواره، وذكر بعض الشواهد  الحسينوذكر الباحث األحداث الصعبة التي جرت على مرقد اإلمام  ،استمرارها

، وذكر جملة من القصص التاريخية التي تخص أخبار الخلفاءكتاب  اج الدين فيوالنصوص التي ينقلها الشيخ ت

 األربعين في عصر املتوكل بالرغم من املنع عن ذلك. زيارة األربعين وبعض الشخصيات التي جاءت لزيارة

وأشار إلى أنه بالرغم من أن بعض الدول كالدولة البويهية والدولة الصفوية كانت بصدد نشر التشيع إال أن 

 كانت تضع بعض العقبات كي تحد من زيارة األربعين.
ً
 الدولة العثمانية أيضا

مام رة األربعين واملش ي إلى زيارة اإل له دور في إحياء سنة زيامن جملة من كان  إلى أنه ثم أشار الباحث 

يوم األربعين هو الشيخ األنصاري، وبعده الشيخ املحدث النوري واستمرت هذه الزيارة حت  زيارة  الحسين

 هجرية.۲۹۱۱سنة  من البكراألربعين الدامية التي صنعها حزب البعث في ز 

 عاشورا  مصائب زنان و  تحت عنوان: فداکار  ها -7

 بقلم: غير موجود 

 
ً
 معتدا

ً
أشار الباحث إلى أن الجنبة البارزة في عاشوراء هو عظم املصائب التي حدثت فيها، وتحملت النساء جزءا

 به من هذه املصائب ولهن مواقف مشرفة في واقعة عاشوراء لم يشهد بمثلها التاريخ وال سيما تاريخ اإلسالم.

 وذكر الباحث عدد
ً
 تقريبي ا

ً
وهو ست عشرة امرأة كان لديهن حضور ومشاركة في واقعة  سوةلهذه الن ا

إعالم األمة اإلسالمية أن اإلمام  :ه الثمارتعرض إلى ثمار اصطحاب النساء إلى كربالء، ومن هذ، كما عاشوراء

 العسكري في مقابل يزيد.نصر لم يأت لل الحسين
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  بر امام حسينتحت عنوان: فلسفه گریه  -1



 بقلم: غير موجود 

 هو:
ً
وال سيما حينما نرى أن بعض من يبكي  ة البكاء على اإلمام الحسينفما هي فلس طرح الباحث سؤاال

 يرتكب أنواع املعاص ي  وذكر في مقام اإلجابة أن هناك روايات وردت عن األئمة املعصومين على الحسين

الجزيل، ومن  باألجر والثواب وتِعد الباكي على اإلمام الحسين تؤكد على أهمية البكاء على اإلمام الحسين

اء فيه جر الكبير ملجرد البكاء، بل املقصود إحياء واقعة عاشوراء وإحياء واقعة عاشور الواضح ليس هذا األ 

 علم اإلنسانية الغيرة والحرية والتحمل والصبر والتضحية. مام الحسينفإن اإل  ،دروس تنفع املجتمع

 تحت عنوان: کعبه آمال عدالتخواه  -1

 بقلم: عل  بهرامبان

تحدث الباحث حول تاريخ إقامة مراسيم العزاء وذكر أنه بعد سقوط الدولة األموية وبداية الدولة العباسية 

، ولذا كان الشاعر املعروف الحميري يأتي إلى بيت والحرقة على سيد الشهداء أخذ العزاء طابع الحزن واأللم

ة واملذهبية حيث كانت الدولة البويهية تدعم ر، ثم بعد ذلك اتسم بطابع السياسوينشد الشع اإلمام الصادق

 .إقامة العزاء والبكاء على سيد الشهداء

 روا   اربعينو  تحت عنوان: مفهوم قرآن  -80

 بقلم: غير موجود

تعرض الباحث إلى أن مفهوم األربعين من املفاهيم اإلسالمية الواردة في القرآن الكريم والروايات وأورد جملة 

من اآليات القرآنية الكريمة التي ورد فيها كلمة األربعين، ثم ذكر بعض الروايات التي وردت فيها كلمة األربعين 

عدد األربعين من  ذا يدل على أن مفهوم األربعين أون الشواهد التاريخية الدالة على مفهوم األربعين وهوجملة م

 ئالطويل ودورها في إحياء املباد املفاهيم اإلسالمية املقدسة، ثم تناول الباحث زيارة األربعين وأشار إلى تاريخها

 كما أشار إلى الدور الثقافي الذي تلعبه زيارة األربعين. ،اإلسالمية العريقة والقضاء على الشرك والنفاق

  جریان مشترک کتب تاریي  ؛تحت عنوان: مقتل ابومخنف -88

 بقلم: غير موجود 

وتحدث الباحث حول خصائصه وذكر أن هذا الكتاب أول  ه857املقال تناول مقتل أبي مخنف املتوفي سنة 

ما كتب في مقتل عاشوراء وهو من أهم الكتب املعتبرة في هذا املجال، وأبو مخنف يروي عمن رأى كربالء وما 

، وقد اعتمدت الكتب والسيدة فاطمة بنت اإلمام الحسين جرى فيها فكان يروي عن اإلمام السجاد

ريخ الطبري واللهوف عليه، ثم ذكر أن الكتاب املوجود اآلن واملنسوب ألبي مخنف توجد فيه التاريخية املعتبرة كتا

 إلى وجود التحريفات في أحداث واقعة كربالء 
ً
بعض املسائل غير موجودة في الكتاب األصلي، وأشار الباحث أيضا

أن كتاب مقتل أبي مخنف هو  بسبب بعض األخبار املوضوعة وبعض الكتب التاريخية غير املعتبرة، ثم أشار إلى

  الكتاب املشترك بين كتاب تاريخ الطبري واإلرشاد للشيخ املفيد واللهوف للسيد ابن طاووس.
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 تحریف پبام حسينتحت عنوان: نقد  بر  -82



 بقلم: غير موجود

وهذا الكتاب يخدش  الحسينتحريف رسالة  :كتاب تحت عنوان ءنشر في أيام عزاء سيد الشهدا

ن ينتقد أالنص األصلي لذلك الكتاب وحاول  وقد أورد الباحث في هذا املقال ،بالعقائد وسلوك الشيعة في العزاء

قسام، ثم أمالحظات مهمة، ثم قسم البحث إلى وأورد مقدمة اشتملت على ثالث  ،بعض املسائل املطروحة فيه

 أخذ بدراسته ونقده.

 کتابشناس   اربعين حسبن  ،نگاه  به جایگاه اربعين در ادب فارس  تحت عنوان:  -84

 بقلم: غير موجود 

 من األدباء واملؤلفين والعلماء كتبوا بشأن 
ً
تحدث الباحث حول مكانة األربعين في األدب الفارس ي وذكر أن كثيرا

، ثم أشار نالحسيأربعين 
ً
 قيمة

ً
 . ن أربعين الحسينأإلى جملة من الكتب التي كتبت بش كتبا

 یزید حضور در جنگ قستنطنبه به فرمانده و  تحت عنوان: امام حسين -83



 بقلم: غير موجود

 القسطنطينية بقيادة يزيد بن معاوية، وأجاب عنها. في حرب طرح الباحث شبهة وهي مشاركة اإلمام الحسين

 هاوجدانو  هاتحت عنوان: انقالب  در جان -85

 بقلم: غير موجود

والحرية وهذا هو السر في خلودها  اء هي ثورة الروح والضمير والفكرتعرض الباحث إلى أن ثورة عاشور 

عاشوراء الروح واستمرار الثورات من بعدها، وأشار الباحث إلى كتاب يتناول هذا املوضوع تحت عنوان: 

سيد محمد اصغري األستاذ في الحقوق والعلوم السياسية في جامعة طهران المن تأليف الدكتور  والضمير

الكتاب عدة أسئلة أجاب عنها، ومن أهم تلك  بوجه املتحدث لصاحوالكتاب من نشر دار اطالعات للنشر. وقد 

األسئلة هو ما يرتبط بهدف ثورة عاشوراء، فأجاب صاحب الكتاب: بأن هناك آراء كثيرة بشأن أهداف ثورة 

ومن أهم تلك النظريات أن عاشوراء ثورة أيقظت ضمير األمة وزرعت روح الثورية وهذا ما  الحسيناإلمام 

 من عنوان الكتاب.يتجلى واض
ً
 حا

 شناخت  از آنهابازخوان  جامعهو  ها  عزاتحت عنوان: آیين -82

 مراسيمحول موضوع  م مع الدكتور إبراهيم الحيدري 2080سنة  أجرتها مجلة أطياف العراقية :حوارية

لة السنوات األخيرة وقد تناولت الحوارية عدة أسئ تسعى لتحليل أسباب تطورها في ،اجتماعية عنهاعزاء وقراءة ال

ثار الشعائر آما هي  ثير الشعائر والطقوس على األنظمة االجتماعية والثقافية والنظم الدينية أما هو ت منها:

 من النفس ي والشعور باالطمئنان.والطقوس الحسينية على الشعور باأل 
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 را جهان  کرد م حسينتحت عنوان: با هنرمند  شبعبان م  توان قبام اما -87



 بقلم: غير موجود

وحدة وأنها تمتاز بجانبين: عامليتها، ال الحسينتحدث الباحث حول آثار ومعطيات ومميزات زيارة أربعين 

والبرمجة لهذه املسيرة كي نتمكن من ديان واملذاهب، ثم ذكر أنه ينبغي التخطيط لف بين مختلف األ آوإيجاد الت

 إيصال رسالتها في مختلف املجاالت االجتماعية والثقافية واألسرية والفردية إلى العالم.

 ها  جهانتحت عنوان: بازتاب مراسم اربعين در رسانه -81

 

 بقلم: غير موجود

من داخل  وم عاشوراء حيث تأتي حشود عشاق الحسينيمن أهم املناسبات الحسينية بعد  يوم األربعين

 على األقدام 20في يوم األربعين املصادف  الحسينخارجه لزيارة اإلمام العراق و 
ً
وأخذت هذه  ،من صفر سيرا

لهذه الزيارة وترصدها عن  الزيارة تتوسع إلى حد انعكست على وسائل اإلعالم العاملية وأخذت وسائل اإلعالم تهتم

 وقناة املونيتور اإلخبارية. ،وقناة هافينغتون بوست ،ووكالة أنباء رويتز ،كثب مثل صحيفة األندبندنت البريطانية

 تحت عنوان: برترین هدف در برترین نهاد -81

 

 بقلم: غير موجود

 من محققي أهل السنة وهو عاليلي الألف الشيخ عبد هللا  
ً
 سمو املعن  في سمو الذاتتحت عنوان:  كتابا

مجلدات، وقد ترجمه الدكتور محمد مهدي الجعفري إلى اللغة الفارسية تحت عنوان:  ثالث عن عبارةهو و 

واملجلد  ،، وقد تحدث املؤلف في املجلد األول حول شخصية اإلمام الحسينبرترين هدف در برترين نهاد

واملجلد  ،والخلفاء حت  عصر يزيد وواقعة كربالء في زمن النبي األكرم يتناول حياة اإلمام الحسين الثاني

 .في ضمن قصص مثل قصة بدر وزواج السيدة فاطمة الزهراء الثالث يتناول شخصية اإلمام الحسين

 نهضت امام حسينو  تحت عنوان: بررس   قبام -20



 بقلم: غير موجود

 األولى: أن نهضة كربالء :مسائل ال بد من طرحها وتحليلها ثالث يعتقد الباحث أن في نهضة اإلمام الحسين

مسلحة، وكان في  الحسينالثانية: لم تكن ثورة اإلمام  هي نهضة إسالمية قائمة على مبادىء وقيم إسالمية.

الغرض منها  الحسينالثالثة: أن نهضة اإلمام  زمن معاوية يأمر أصحابه بالصبر بالرغم من أحقيته بالخالفة.

 وأورد الشواهد والنصوص الدالة على هذا الهدف. ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 پاسخ به شبهات زیارت اربعينو  تحت عنوان: ببان مستندات، نحوه -28

 بقلم: غير موجود

 ن من خالل عرض األدلة واألسانيد.املقال مكرس للرد على شبهات وتساؤالت حول زيارة األربعي
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 تحت عنوان: پس از انقالب هنوز نام  از شهدا  کربال در کتب درس   نیست -22

 بقلم: غير موجود

 لشهداء واقعة الطف في املناهج الدراسية منذ بداية 
ً
ذكر الشيخ اميني أنه ولألسف الشديد ال نجد ذكرا

ولحد اآلن وهذا أحد األسباب التي حتمت على املؤلف أن يطرح واقعة كربالء على شكل  الثورة اإلسالمية في إيران

  72املؤلف من  صة عاشوراءققصص ي، كان ذلك في حفل إزاحة الستار عن موسوعة تحت عنوان: 
ً
 .مجلدا

 تحت عنوان: پنجاه سند تاریي  بر اثبات وجود رقبه دختر امام حسين -24



 بقلم: غير موجود

وأورد هذه املصادر مع شرح لكل مصدر  ذكر الباحث مصادر تاريخية تثبت وجود رقية بنت اإلمام الحسين

 من كل مصدر. وذكر الشواهد واألدلة التي تدل على وجود السيدة رقية بنت اإلمام الحسين ،ومدى اعتباره

  ا  برا  ظهور ساز  تا زمبنهاز انسان ،رو  اربعينتحت عنوان: پباده -23

 بقلم: غير موجود

 الثاني: أن هذه املسيرة تمهد للظهور. األول: بناء اإلنسان، األربعين وذكر أنها تحمل جانبين:تحدث الباحث حول زيارة 

 عنوان: پيوند پيشينه دار ايرانيان با اربعينتحت  -25

 بقلم: غير موجود 

تحدث الباحث حول عطية العوفي وذكر أن زيارة امليت يوم األربعين من التقاليد املعروفة عند اإليرانيين منذ 

من قبل جابر بن عبد هللا األنصاري كانت باقتراح من  الحسينزمن قديم، وذكر أنه بناء على أن زيارة اإلمام 

 ،راني كما ذكره بعض علماء األنساببل إي ،بل هو من مواليهم فليس بعربي ،عطية العوفي وهو ليس من بني عوف

 فتكون زيارة األربعين من تقاليد إيران وانتقلت إلى جابر بن عبد هللا األنصاري.

 الحسينبه مناسبت چهلمين روز شهادت اباعبدهللا« ينزیارت اربع»تحت عنوان: تأمل  بر  -22



 بقلم: الشبخ حسين عرب

، وتناول في حديثه بعض مقاطع الزيارة الخاصة باإلمام سيد الشهداءزيارة األربعين تحدث الباحث حول 

انكسار القلب : أن للزيارة عدة خصائص من جملتها فذكر ،حكمة الزيارة وفوائدها بشكل عام وأشار إلى ،الزيارة

والتعلق الشخص ي والعملي باإلنسان الكامل، ثم تعرض الباحث إلى مقاطع الزيارة وذكر لكل مقطع  وسمو الروح

.
ً
 مختصرا

ً
 توضيحا

 هتحت عنوان: تحقبق  در کهن ترین منابع در اثبات وجود حضرت رقب -27



 بقلم: غير موجود

أو بنت  الحسينفي وجود السيدة رقية، لكن الخالف في هل أنها بنت اإلمام  تعرض الباحث إلى أنه ال خالف
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 بنت اسمها رقية الحسينغيره  وأشار الباحث إلى أن هناك جملة من املصادر املتأخرة ذكرت أنه كان لإلمام 

ن ككتاب أنوار الشهادة ومعالي السبطين، وأما املصادر القديمة فلم تذكر ذلك، ولكن املحدث الثقة سيف ب

 يرثي بها  عميرة املعاصر لإلمام الكاظم والصادق
ً
 ذكر رقية بنت  الحسينأنشأ قصيدة

ً
ورد فيها صريحا

 حيث ورد في قصيدته: الحسين

 هافرق الحســــــــــــــــــــود لضـــــــــــــــــــــع ةورقبــــــــــــــــــــ
 

 لبغــــــــــــــــذرها الــــــــــــــــذ
ً
 لــــــــــــــــم ،عــــــــــــــــذر يوغــــــــــــــــدا

 

 لــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــسها وســــــــــــــــــــکبنة ورقبــــــــــــــــــــة
 

 یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبکبنه بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسر وتزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 

 .الحسينوهذا أفضل دليل على أن السيدة رقية املذكورة في التواريخ هي بنت اإلمام 

  تحت عنوان: تحلبل محتوا  زیارت اربعين -21

 موجودبقلم: غير 

شرح مفاهيم هذه الزيارة وقام بتقطيعها إلى عشرة محاور، منها: تبيين معالم شخصية تعرض الباحث إلى 

. ثم استنتج من ذلك أن زيارة األربعين ئمةراء، املنزلة الرفيعة لإلمام واأل ، فلسفة ثورة عاشو اإلمام الحسين

 من تجديد امليثاق مع اإلمام وإظهار الوالء له والتبري من أعدائه.
ً
 تعتبر نوعا

karbobala.com 

 

 

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

 رو  اربعيننگاه  به تاریخچه پباده ،تحت عنوان: پباده تا کربال -8

 بقلم: سبد سجاد مرتضو  

 على األ اإلمام الحسينتعرض الباحث إلى تاريخ زيارة 
ً
 على مشيا

ً
قدام، وذكر بعض نماذج الزيارة مشيا

لى بيت املقدس، ويستفاد من إوزيارة ملك الروم  ،لبيت هللا الحرام منها زيارة آدم ،األقدام في األديان السابقة

 إلى املراقد املشرفة في عصر األئمة
ً
،  التاريخ أن الزيارة مشيا

ً
 معروفا

ً
ولكنها لم تظهر بشكل واضح كان أمرا

 بسبب الحكومات املستبدة.

 تحت عنوان: روایتنران واقعه عاشورا چه کسان  بودند  -2

 بقلم: محمد مدن  زادگان 

 
ً
ومن هم رواتها  وذكر في اإلجابة على   كيف وصلت إلينا أحداث واقعة عاشوراء :هو طرح الباحث سؤاال

 السؤال أن رواة واقعة عاشوراء طوائف:

 .ممن حضر في واقعة كربالء وروى ما شاهده عن حس : أهل بيت اإلمام الحسيناألولى

 ممن لم ينل درجة الشهادة معه. الحسين: ثلة من األصحاب الذين كانوا مع اإلمام الثانية
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 ن سعد ومن بقي حت  ثورة املختار.: من كان مع جي  ابالثالثة

 : ثلة من الرواة الذين تابوا بعد واقعة عاشوراء حيث كانوا يروون الواقعة إلفشاء ظلم يزيد.الرابعة

ومحبيه ممن لم يتمكن من الحضور يوم عاشوراء كاألصب  بن نباتة الذي  الحسين: شيعة اإلمام الخامسة

  .حيث كان في سجن ابن زياد هو من أصحاب اإلمام علي

وأشار الباحث إلى أهم مصدر معتبر يشرح أحداث واقعة كربالء وهو مقتل أبي مخنف لوط بن يحی  بن 

 به من  .ن واقعة كربالءسعيد بن مخنف بن سليم األزدي الكوفي وهو أول من دوَّ 
ً
 معتدا

ً
وذكر أن هناك مقدارا

 الباحث أسماء ثلة من رواة عاشوراء. ثم عدَّ  حوادث كربالء يرويها هشام بن محمد الكلبي،

 تحت عنوان: شفاعت در قرآن وزیارت عاشورا -4

 بقلم: آناهبتا خلبل  پور  

بعض الشواهد القرآنية التي تدل على أنه ال يحق ألحد أن  تتحدثت الباحثة عن مفهوم الشفاعة، ثم أورد

 إال ب
ً
إلى أن الشفيع ينبغي أن يكون لديه مقام عند هللا تعالى وال ينال  تذن هللا تعالى. ثم تعرضإيكون شفيعا

 له مقام ومنزلة عظيمة عند هللا واإلمام الحسين ،الشفاعة إال من لديه منزلة ومقام محمود عند هللا تعالى

تعالى وله مقام الشفاعة يوم القيامة وذلك باعتبار أنه إمام املتقين وهو اإلمام املعصوم املفترض الطاعة وهو 

 سيد الشهداء من األولين واآلخرين ونقرأ في دعاء التوسل 
ً
، كما أن لإلمام عند هللا اشفع لنا عند هللا يا وجيها

، وقد ورد وأسأله أن يبلغني املقام املحمودأن يفوض مقام الشفاعة ملن يحب ولذا ورد في الزيارة:  الحسين

 في الزيارة:
ً
 .رزقنا شفاعة الحسين یوم الورودااللهم  أيضا

 بسبار  از سپاهبان یزید به امبد شفاعت در کربال حضور داشتند تحت عنوان: -3

 بقلم: محمد رضا سنجري  

في كربالء جاؤوا وهم يأملون النجاة  أن أكثر الجنود الذين جاؤوا إلى قتال اإلمام الحسينالباحث  ذكر

وهذا في الواقع من حبائل الشيطان التي يوقع بها اإلنسان  ،ويأملون الشفاعة وأن هللا تعالى يغفر لهم بعد ذلك

املسلم، وقد أورد بعض النماذج الدالة على هذا األمر كعمر بن سعد الذي كان يطمع بالري ويقدم على قتل 

 ثم يتوب من بعد ذلك. اإلمام الحسين

 ا  امام حسينتحت عنوان: مختصر  در مورد نظریه شهادت فدیه -5



 بقلم: محمد اسفندیار   

خرج للشهادة ليكفر  وهي أن اإلمام الحسين -ذكر الباحث نبذة مختصرة عن نظرية الشهادة والفداء 

الشبيه بمعتقد املسيحية بشأن املسيح، حيث ذكر أن هذه النظرية تبناها: الشريف الطباطبائي،  - ذنوب األمة

 ، والشريف الكاشاني، ولكن أغلب العلماء ال يرون لهذه النظرية صحة.محّرق القلوبوالشيخ النراقي في كتابه 
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 وعدم ببعتشان تحت عنوان: واکن  ها  مردم به حرکت امام حسين -2



 بقلم: محمد جواد اشرف کاشان 

وتركهم البيعة، وذكر أن خروج اإلمام  تعرض الباحث إلى موقف الناس تجاه حركة اإلمام الحسين

من املدينة يدل بوضوح على أن أهل املدينة لم يكن لديهم موقف إيجابي تجاه نهضة اإلمام  الحسين

وأنهم غير مستعدين لنصرته، وأما أهل الكوفة فكانوا في البداية على االستعداد التام لنصرته وكانت  نالحسي

، ولكن بسبب سياسات بني أمية وتفاقم األمور وتغيرها ترك أغلبهم نصرة كتبهم تصل إلى اإلمام الحسين

 .اإلمام

 يدعوهم فيه إلى نصرته، وبما أنه كانت  وأما أهل البصرة فكان اإلمام الحسين
ً
قد أرسل إلى أشرافهم كتابا

 قليل.المن أهل البصرة إال  تحت سيطرة حكومة ابن زياد فلم ينصر اإلمام الحسين



 

   
 

 



 

  
 

 

 



 

  
 

 
ً
اإلعالم املرئي املتمثل بالقنوات الفضائية أصبح اليوم ذا تأثير واضح بقضايا العصر ومشاكله، لكونه سالحا

 في جبهات الثقافة، ومعارك الفكر والتوجيه الديني، وذلك من خالل نقل وعرض وطرح األحداث واألفكار 
ً
متقدما

نة ُبغية التأثير على عقول الجماهير بطريقةواملعارف  ن أو دفعها معيَّ ، واتجاهاتهم وميولهم، وجذبها نحو أمر معيَّ

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

والقضية الحسينية هي األخرى غير مستثناة من هذا النهج السائد، وقد تم متابعة مجموعة من القنوات 

 ، ورصدنا منها ما يلي:الفضائية، تناولت قضية اإلمام الحسين

 

 نبذة عنها: هي قناة فضائية شيعية تعن  باألمور الدينية والعقائدية واالجتماعية.

 

برنامج منوع يواكب املسيرة الحسينية من انطالقها حت  كربالء ينقل لقاءات 

خدمتهم لزوار اإلمام  ن مشاعرهم فيبأصحاب املواكب والحسينيات تبيِّ 

، ويرصد البرنامج بعض املواقف املؤملة كسير أصحاب الحوائج الخاصة أو سير الطاعنين في السن الحسين

ومن كال الجنسين، ويعرض البرنامج مجموعة من املقاطع املؤملة التي رصدت في مسيرة هذا العام واألعوام 

 السابقة.

 

 تقديم: الشيخ عبد هللا يوسف

 .البرنامج عبارة عن سلسلة حلقات أخالقية مختلفة العناوين مقتبسة من شخصية اإلمام الحسين

 

البرنامج عبارة عن تقرير حول نصب املواكب في جنوب لبنان وتقديم بعض األطعمة واألشربة في الطرقات 

هذه املواكب من انطالق مسيرة  إقامةوعرض البرنامج أحد اللقاءات مع صاحب أحد املواكب حيث تحدث عن 

 .زيارة األربعين لإلمام الحسين

 

برنامج وثائقي حول املواكب الحسينية في مدينة جبل عامل في لبنان وما تقدمه للمعزين أيام خروجهم في 

 وأهل بيته وأصحابه. شوارع املدينة معزين أهل بيت النبوة في مصاب اإلمام الحسين

 

 تقديم: الشيخ عبد الرضا معاش

 وثواب وأجر زيارته والبكاء عليه. م الحسينالبرنامج حول خصوصية اإلما

 

 تقديم: أحمد ماض ي

، وكيف ينبغي أن نتعامل ونتصرف في في زيارة اإلمام الحسين برنامج منوع يتناول ما ورد عن أهل البيت

  لحسينأيام الزيارة  وما هو األجر والثواب الوارد في الروايات الشريفة ملن زار قبر اإلمام ا
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ر ويدور الحديث معهم فيه بجمع من شيوخ العشائ يتطالع حول العشائر العراقية يلتقالبرنامج عبارة عن اس

من خدمة في املآتم واملجالس واملواكب الحسينية في أيام الزيارات وغيرها، وما هو األثر املترتب على  هحول ما تقدم

إقامة مثل هذه األمور على الصعيد العقائدي واالجتماعي  وما هو الدافع للقيام بهذه األمور رغم تقاطعها مع 

 الكثير من قضاياهم الشخصية 

ة إلثارة طابع سلفي وهابي، برامجها جدلي فضائية ذات نبذة عنها: هي قناة

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

 اإلمامي من خالل كيل التهم واالفتراءات.

 

  لعبد املهدي الكربالئي يذكر فيه رواية عن زيارة اإلمام 
ً
مضمونها: من زار  الحسينيعرض البرنامج مقطعا

 كأنما زار هللا في عرشه. الحسين

   لرضوان دروي  يذكر فيه أن هللا سبحانه وتعالى أحيا الوجود بدم الحسين بن 
ً
يعرض البرنامج مقطعا

أشهد أنك قتلت ولم زيارة النصف من شعبان: في  بكربالء وقد ذكر هذا املعن  عن اإلمام الصادق علي

 .حياتك حييت قلوب شيعتكتمت وأن برجاء 

ِميُع الَبِصيرعلقوا عليه بقوله تعالى:  ْيٌء َوُهَو السَّ
َ

ِلِه ش 
ْ
ِمث

َ
ْيَس ك

َ
 088 الشورى: ل

 

 ل 
ً
قاء مع حسن الكشميري وهو يطرح عدة أسئلة، منها: حول الشعائر الحسينية، ليعرض البرنامج مقطعا

 مؤلم فال توجد تقوى عندهم فأصبح فيجيب الكشميري:
ً
من أربح  التجارة بدم الحسين تأنا رأيي جدا

 وأصبح والعياذ باهلل التستر على الكثير من املؤامرات وانتشار األوبئة تحت لبوس الشعائر الحسينية. ،التجارات

 سنترك لك الحكم على ذلك. علقوا عليه: هل من تفسير 

: الذي أعرفه عن 
ً
البد أن تكون عليه السكينة ويأمر  في من يزور الحسين أهل البيتوقال أيضا

تيت الزكاة وأمرت آقمت الصالة و أنك أأشهد حيث قال:  باملعروف وعنده خشوع، ألن هذا ما أوضحه الصادق

أن تكون مدرسة للتهذيب  أرادوا من زيارة اإلمام الحسين لذلك أهل البيت .باملعروف ونهيت عن املنكر

 إنما خرجت لطلب اإلصالحومعالجة االنحراف وهذا الهدف من زيارة اإلمام 
ً
 وال بطرا

ً
، فالبد ما خرجت أشرا

من تنقيح شعيرة املسيرة، وأن يكون هناك قادة روحانيون عليها إلعطاء التعليمات حول كيفية الزيارة 

 وكيفية التعامل معها.

 على ذلك.علقوا عليه: هل من تفسير  سنترك لكم الحكم 

 لهادي املدرس ي يذكر فيه أن أهل الكوفة دعوا اإلمام الحسين 
ً
لينصرهم ويخلصهم  يعرض البرنامج مقطعا

 
ً
خوة يوسف كذبوا على أبيهم ورموا يوسف بالبئر ونرى التاريخ إلى إعليهم ثم عدوا عليه فقتلوه، أما ويكون إماما

 نهم بعد أن تابوا.هم ويوسف عفوا عاذه اللحظة يذمهم على الرغم أن أبه

فقد اخضر الجنان، وأينعت الثمار، وطمعت الجمام فإذا شضت عندنا دعوه قالوا له:  أما اإلمام الحسين
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 ، فلما وصل حاصروه وقتلوه وهذه الجريمة الكبرى.فأقدم على جند لك مجندة

 علقوا عليه: سنترك لك الحكم على ذلك.

  :التي يفعلها الشيعة هي نفسها عند النصارى إن الطقوس لقاء بقس نصراني أسلم يقول 
ً
، ويعرض مقطعا

 لسعد املدرس ي يقول: إن أصحاب املنابر جعلوني أخاف من العباس أكثر من هللا.

 لجاسم الطويرجاوي وهو يذكر رواية حول ثواب البكاء.
ً
 ثم يتعرض إلى قضية البكاء ويعرض مقطعا

 عذيب الذات.وعلق القس عليه: إن البكاء عند النصارى هو ت

 

  للترفيه فما هو طبيعة هذا املنتج 
ً
 أو مكانا

ً
عنوان الحلقة: الحسينية بوابة التشيع، ويعتبرها البعض معسكرا

وما هو طبيعة الشخصية التي يمكن أن   التي يمكن للحسينية أن يكون أحد العوامل التي أثرت في هذا املنتج

  الطقوس في الحسينياتذا املعسكر و تتعامل مع ه

  ليها رواد الحسينيات إعنوان الحلقة: هل للحسينيات كتب أو مرجعيات يمكن أن يعود 

 إذا كان هناك كتب أو مرجعيات فما هي تلك الكتب  وما هي نوع الثقافة والعلوم التي تدرسها الحسينيات 

آخر ألن ما تسمعه في الحسينيات  ن تضع عقلك في مكانأقبل دخول الحسينيات البد  :يقول ضيف البرنامج

 أحداث كربالء لم تصل أحداثها إلى نصف النهار، فجاؤوا  ،ال يستوعبه العقل
ً
أيام العشر األولى بل محرم بفمثال

 بل جعلوا كل أيام السنة تتكلم عن عاشوراء وكربالء. ،وصفر وكلها تتكلم عن كربالء

 أن أنه األمر في والعجيب 
ً
وهذا  ،املالئكة أقاموا العزاء على الحسين قبل أن يولد وقبل نبي هللا آدميتداول كثيرا

كتاب املنتخب للشيخ فخر الدين الطريحي -8 الحسينيات ثالث:بفأصل املراجع والكتب  ،كله يطرح في الحسينيات

 آدم، وهذا يحكي عن املجالس في الحسينيات، فقسم املجالس إلى أقسام مجالس العزاء ما قبل خلق نبي هللا

كتاب -2 ومجالس تعقد إلى يوم القيامة. ،ومجالس عقدت قبل شهادة الحسين، ومجالس بعد شهادة الحسين

ين ألبي مخنف، رغم مقتل الحس-4 املجالس الحسينية لنور الدين التستري وهو كتاب على شاكلة الكتاب األول.

خذ بكتابه وجعلته الشيعة الراوي لواقعة  أن جميع محدثي
ُ
ورواة أهل السنة طعنوا في مصداقيته وألنه كذوب أ

 كربالء.

 الهوية الوطنية القومية للشيعة العرب وهل يتماثل هذا األثر على الشيعي  عنوان الحلقة: أثر الحسينيات على

 الفارس ي، أم أن هنالك تباين
ً
ذه القومية إن كان للعروبة من شيم وأخالق ما أثر الحسينية على ه  في القومية ا

 على هذه الشخصية 
ً
 أو إيجابا

ً
وغيرها من الصفات التي يتصف بها العربي فهل لهذه الثقافة الحسينية أثر سلبا

 العربية 

  

 لضياء الزبيدي يذكر فيه أن زينب 
ً
 على ذلك برواية عنها في  يعرض البرنامج مقطعا

ً
عاملة غير معلمة مستدال

 األحرف املقطعة. -تفسير مقطع من سورة مريم

   ألحد الخطباء يذكر فيه لو بحثنا عن الجامع املشترك بين الشعائر الحسينية نجد أن 
ً
يعرض البرنامج مقطعا

شعيرة ألن املعصوم بكى على  ، فالبكاءوأصحابه ولألئمة املعصومين كل الشعائر تحكي املواساة للحسين

، وهناك شعائر مغفول عنها وال ماكذلك اللطم وغيرهو م كانت بالبكاء عندما قتل، فمواساة املعصو  الحسين
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فقد شققن الجيوب ولطمن الخدود وعلى حيث قال:  يعتن  بها منها شق الجيوب وهذا ما ذكره اإلمام الصادق

 .مثله تشق الجيوب وتلطم الخدود

شقت جيبها  وأن السيدة زينب ي يؤكد عليه الفقهاء في مصائب اإلمام الحسينذالشق مستحب والوهذا 

 مرات قبل قتله وبعد قتله. ةعد على الحسين

فارحم تلك  :ومن الشعائر التي تحقق عنوان املواساة شعيرة الصرخة الحسينية، يقول اإلمام الصادق

أبي عبد هللا.... وارحم تلك الصرخة  قبرالوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة 

 .التي كانت لنا... ، وارحم تلك العيون التي جرت دموعها رحمة لنا...

بهدوء، بل بالصيحة معها ال يمكن أن نتعامل  ن مصيبة الحسينأل  حبةالصرخة: هي شعيرة حسينية مست

 يوم قتل في كربالء. الصيحات من أخوات ونساء الحسين تارتفع فلما قتل الحسين املرتفعة

  لهادي املدرس ي يذكر فيه سألني سائل أال تكفون من لعن بني أمية  فقلت له: لو أن 
ً
يعرض البرنامج مقطعا

وهو جدنا سنقف أمامهم يوم القيامة  سيننحن أبناء الح جميع الناس غفروا لبني أمية ما فعلوا بالحسين

فلماذا تمثلون بجسده   ، أنتم قتلتم الحسينعلى قتله وقتل أهل بيته وأصحابه وحدناالذين قتلوه ونحاسب 

ه ءيرميه بالحجارة، ملاذا تسبون نساومنهم من  ،ومنهم من يضربه بالسيوف ،فمنهم من كان يطعنه بالرماح

 األطفال وتقتلونهم  ملاذا تقطعون الرؤوس وترفعوها على الرماح   ملاذا ترعبون نهوتحرقو 

وعشقنا  وعشقنا الصبر فوقفنا مع زينب عشقنا الوفاء فوقفنا مع العباس فنحن أتباع أهل البيت

 .الصالة فوقفنا مع الحسين

 البرنامج  يعرض 
ً
منذ  مع الحسينلهادي املدرس ي يذكر فيه أنه في عالم الذر أعطينا وعود أن نكون  مقطعا

اِدِقيَن  ذلك اليوم   َمَع الصَّ
ْ
وا

ُ
ون

ُ
َ َوك

ّ
 اّلل

ْ
ُقوا  اتَّ

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َها ال يُّ

َ
 ، لذلك قلوبنا تقول لبيك ياحسين.881 التوبة: َيا أ

ويسلم ويقول: السالم عليك يا أبا عبد  ويذكر أن أحد املراجع كلما أتم صالته يتوجه إلى قبر أبي عبد هللا

 :هللا السالم عليك يابن رسول هللا السالم عليك يابن أمير املؤمنين، فسألوه هل هذه تعقيبات جديدة  فقال لهم

 .لوال تضحية الحسين وجهاد الحسين وعمل الحسين وأخالق الحسين وإقامة الحسين للصالة ما كنت أصلي

 ونقول لبيك ياحسين لبيك ياحسين.لذلك في كل صالة سوف نهتف 

 

 حول الشعائر الحسينية وذك
ً
أجاب كاشف أنه  ر ما جاء في بعض املصادر حيث ذكريعرض البرنامج تقريرا

، وال القلوبومن يعظم شعائر هللا فإنها من تقوى الغطاء عندما سئل عن حكم اللطم والبكاء في عاشوراء قال: 

 .5اآليات البينات: صريب أن تلك املواكب الحزينة وتمثيل هاتيك الفاجعة الشنيعة من أعظم الشعائر للفرقة الجعفرية. 

وإقامة املجالس الحسينية هي التي  ثم جاء في التقرير وقال إمامهم الخميني: إن البكاء على سيد الشهداء

 .
ً
 .ه82/1/8411يدة اطالعات اإليرانية فيجر حفظت اإلسالم منذ أربعة عشر قرنا

النهي عن النياحة على امليت ولبس السواد كقوله: يجد لكن من تأمل أقوال أئمة أهل البيت وعلى رأسهم النبي 

 .3/470، جواهر الكالم311/ 4، جامع أحاديث الشيعة8/833مستدرك الوسائل  ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب

رسول هللا عن الرنة عند املصيبة وعن النياحة واالستماع إليها ونه  عن اتباع النساء نه  وقول الصادق: 

 .4/272وسائل الشيعة  للجنائز

 .8/258من ال يحضره الفقيه  نه لباس فرعون إال تلبسوا السواد فعن لبس السواد، كما قال أمير املؤمنين:   كما نه
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عبد املطلب فاجتمعن للنياحة فمش   فيهن بني نساء  تأقبلاملدينة  عنالشخوص بالحسين  ه ملا همرغم أن

 .21باب 12كامل الزيارات ص أنشدكن هللا أن تبدين هذا األمر معصية هلل ولرسوله الحسين فقال:

بري قسمي ال تشقي أيا أختاه إني أقسمت عليك ف :ن الحسين قال ألخته زينبإ قال: وعن علي بن الحسين

 
ً
 وال تدعي عليَّ بالويل والثبور إذا أنا هلكتعليَّ جيبا

ً
 .5/401تفسير نور الثقلين وال تخمش ي عليَّ وجها

 

قدم النبي قال:  روى ابن عباس، من السنة عن رسول هللايبدأ برواية استحباب صيام يوم عاشوراء 

صالح نجى هللا فيه موس   وبني إسرائيل من  املدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا  قالوا: يوم

 .، فصامه وأمر بصيامهأنا أحق بموس   منكم :عدوهم، فصامه موس  ، فقال النبي

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

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

 اإلمامي من خالل كيل التهم واالفتراءات.

 

ذكر في البرنامج ملاذا يقاتلون الشيعة في سوريا وهم يرفعون شعار يالثارات الحسين ويقاتلون في املوصل 

واآلن رواديدهم وشيوخهم ومراجعهم يتوعدونهم بالثأر هل هم من قتلوا الحسين   ،ويرفعون يالثارات الحسين

لهم إلى مكة وتعليق الرايات و حت  يتوعدونهم مشايخهم ورواديدهم لوص  وهل أهل مكة هم من قتلوا الحسين

 .فوقها

: لو أن مكة بيد اليهود لقالوا الشيعة: إنها
ً
بعدها ، يتجرؤون بفتحهافي يد أمينة وال  ثم يقسم الوصابي قائال

 يعرض البرنامج مجموعة من املقاطع يذكرون فيها أن مكة البد أن تنظف من الوهابية.

 

 لضياء الزبيدي يذكر ف
ً
 على ذلك برواية عنها في عاملة غير  يه أن زينبيعرض البرنامج مقطعا

ً
معلمة مستدال

 األحرف املقطعة. - تفسير مقطع من سورة مريم

 

 الحلقة الرابعة: خيانتهم للحسين بن علي 

من املدينة إلى ما جرى عليه في كربالء من أحداث مؤملة هو بسبب  خروج اإلمام الحسينأن تتناول الحلقة  

 خيانة الشيعة له، فهم من دعوه ثم خذلوه فقتلوه.

معاوية، ألن يزيد في ذلك الزمان كان في الشام والحسين قتل في ن الذي قتل الحسين بن علي ليس يزيد بن إثم 

 بعثوا كتبهم ورسائلهم أن أقبل إلينا. نكربالء والذي قتل الحسين هم أهل الكوفة وهم من الشيعة الذي

 الحلقة الخامسة: خيانة الشيعة لألئمة 

 تقديم: مجدي الربعي 

 ة.يطرح في هذه الحلقة دعاء الحسين بن علي على الشيع

 من أهل الكوفة وقد خذلوه بعد أن راسلوه 
ً
يقول ضيف البرنامج: ملا وصل الحسين إلى كربالء لم يجد ناصرا
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 عنهم وبعثوا له فقال الحسين: 
َ
ْرِض الُوالة

ُ
، وال ت

ً
، واجعلهم طرائق ِقَددا

ً
هم ِفَرقا

ْ
ق ِرّ

َ
ف
َ
ْعَتهم إلى حين ف اللهم إن َمتَّ

، فإنهم َدَعْونا ِلينصرونا، ث
ً
 .238اإلرشاد للمفيد ص  م َعَدوا علينا فقتلوناأبدا

 

البرنامج يدور حول زيارة الشيعة لكربالء وجعلها أفضل من مكة، وكذلك فضل زيارة الحسين أفضل من 

 روايات من كتب الشيعة بتفضيل كربالء على مكة. امقاطع تذكر فيه الحج، ثم يعرض البرنامج مجموعة

 

يعرض البرنامج مقاطع من اختالط الرجال مع النساء في مجالس العزاء وفي الحسينيات، ثم يعرض أحد 

 اختالط النساء مع الرجال في 
ً
الرواديد في البحرين يقول: إن العزاء مستحب والستر وااللتزام واجب مستنكرا

 مجالس ومواكب العزاء.

 ها البدع وباطنها الفواح .علقوا عليه: مراسم الشيعة... ظاهر 

 

يعرض البرنامج بعض املقاطع من التعزية الحسينية من لطم وزنجبل وزحف وتطيين، ومقاطع أخرى لخطباء 

بعة في التعزية وما يدور في الحسينيات، ثم يعرض مقاطع ملجموعة   أخرى متَّ
ً
وهم ينتقدون هذه الحاالت وأمورا

جموعة ملمذهبية وغير ذلك، ثم يعرض مقاطع حول مواضيع سياسية واجتماعية و  من الخطباء وهم يتحدثون 

مقطع فيديو لخطيب يقول فيه: بعض املجالس رواديد يسبون ويلعنون رموز السنة، ثم يعرض الخطباء و المن 

 
ً
 حسينيا

ً
مقطع فيديو لياسر الحبيب وهو ، بعدها يعرض الحسينية النسائية هي معرض أزياء وليست مجلسا

 ينتقد بعض الظواهر في الحسينيات.

  

تقرير حول أيام محرم عند الشيعة حيث يقول عشرة أيام أو يزيدون املدة الزمنية التي تترقبها شيعة العالم 

من بداية كل عام هجري جديد من أول شهر محرم إلى العاشر وهو عاشوراء يوم استشهد فيه الحسين حيث 

ذا اليوم مناسبة دينية يطلقون عليها مناسبة مقدسة يقيمون فيها العزاء والبكاء واللطم في يتخذ الشيعة ه

 الحسينيات وهي بمثابة املعابد عندهم.

 بعدها يعرض مجموعة من الخطباء ومجالس العزاء واملواكب والهيئات.

 

 قول تاشوراء، و الحسين والعباس في مدينة كربالء في ظهيرة يوم العاشر من محرم يوم ع هي ركضة بين ضريحي

إنها بدأت في منتصف القرن التاسع عشر على يد رجل دين يدعى صالح القزويني وهي الركضة التي لم  :الشيعة

فاعلها مع عدم  تكن موجودة قبل هذا الوقت ولم يعرفها أهل كربالء حت  أصبحت شعيرة مذهبية يثاب عليها

وجود أصل شرعي لها أو دليل من الدين، وذكر املؤرخون: أن أول من فعلها ضابط بريطاني في زمن االحتالل 

 اإلنجليزي للعراق.

 
ً
 ففي إيران ظهرت مجاميع إيرانية تسير زحفا

ً
 ونوعا

ً
ومع مرور الزمن والوقت تزداد الطقوس الشيعية كما

 ملحمد حسين فضل هللا يذكر فيه أن الذي شبه نفسه بالكالب متشبهة بالكالب، ثم يعرض البرنام
ً
ج مقطعا

 للحسين.الويزحف 
ً
 زحف يوم عاشوراء إنما جاءت من إيران ويعتبرون هذا حزنا

لى كتاب التشيع العلوي والتشيع الصفوي لعلي شريعتي، وينقل قوله: استحدث في إيران منصب إثم يتعرض 
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الحسينية قام هذا الوزير بجلب هدايا من الغرب إليران وذلك في غضون وزاري جديد باسم وزير الشعائر 

القرنين السادس عشر والسابع عشر، وكان هذا أول تماس حضاري بين إيران والغرب وذهب وزير الشعائر 

 الحسينية إلى أوروبا الشرقية وأجرى هنالك تحقيقات ودراسات واسعة حول املراسم الدينية فنقلوها إلى إيران.

فضائية شيعية تعن  باألمور الدينية واالجتماعية والعلمية. قناة هيبذة عنها: ن

 

 عنوان الحلقة: مطربون بلباس ديني 

واستخدامهم  البرنامج ينتقد بعض الرواديد الذين ينسبون أنفسهم للحسين

 .لحان ال تتناسب مع القضية الحسينيةأكلمات و 

  الحلقة: عاشوراء عيد البكرية يوم حزن أم فرح عنوان 

وأغرق فرعون  الحلقة تدور حول صيام أهل السنة يوم عاشوراء على أنه يوم نجى هللا فيه نبي هللا موس  

 .وأتباعه، لكن الحقيقة أنهم يفرحون لقتل ريحانه رسول هللا

 

صرح  في خطبه ورسائله، وذكر في البرنامج أن اإلمام الحسين الحسينالبرنامج يدور حول كلمات اإلمام 

أو خفي عن  ،أنه رافض ي َجلد وال يحترم رموز أهل السنة وهذا الكالم ال يذكره أحد وقد منع عن ذكره البعض

 البعض.

 

 خالد الشمري 

 للمخالف الحسين خروج اإلمام يتناول البرنامج
ً
 للشرع  ثم يوجه سؤاال

ً
 أم مخالفا

ً
ن أ ،هل كان شرعيا

 
ُ
 ، فمن ستاذ الحسين رسول هللا واإلمام علي وفاطمة والحسنأ

ُ
ستاذك أنت أيها املخالف الذي تشكل على أ

  خروج اإلمام الحسين

فضائية شيعية تعن  باألمور الدينية واالجتماعية والعلمية. قناة هيبذة عنها: ن

 

وفي كربالء  برنامج يعرض بعض ما كتبه الشعراء في الحسين وأهل بيته

 .مختلفةوأحداثها، وكذا يعرض مقاطع لرواديد بلغات 

 

مواكب العزاء في املدن اإلفريقية منها: زاريا وهم يرتدون املالبس السوداء يعرض البرنامج مجموعة من 

وأهل بيته وأصحابه في العاشر من  ويسيرون في الشوارع ألداء العزاء في ذكرى ثالث األئمة اإلمام الحسين

 رمز محرم في معركة كربالء، ثم يعرض مواكب العزاء في نيجيريا وهم يهتفون لبيك يا حسين باعتباره 
ً
 للنضال ضد ا

ثم يعرض مجالس العزاء في تنزانيا وهم يرتدون املالبس السوداء رافعين  ،الظلم والحفاظ على نقاء اإلسالم

 الرايات يسيرون في الشوارع ويلطمون ويبكون.
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 .لى أهل بيت النبوةعبد الحليم الغزي يذكر فيه بعض الروايات التي تحكي مأساة كربالء وما جرى ع :تقديم

 

 ثم يذكر الَعبرة والِعبرة. ،وبين معرفة مشروعه يذكر عبد الحليم الغزي فيه الفرق بين معرفة الحسين

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

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

 خالل كيل التهم واالفتراءات.

 

، ملاذا ال يفعلون كما يفعلون وقتل ولده الحسن يتناول قتل اإلمام علي

   ملاذا يرفعون يا لثارات الحسين دون غيره  أليس قاتل الحسين هم الشيعة للحسين

 من أبقتله ومن شارك ورض   بقتله، لكن يقول العرعور: لعن هللا قاتل الحسين ومن يقبل ثم 
ً
عطوني دليال

 القرآن بجواز أخذ الثأر من األوالد واألحفاد، ملاذا يقتلون كل سني بشعار يا لثارات الحسين 

 

 أسامة خضر :تقديم

 لقيس الخزعلي يذكر فيبرنامج يتناول أحداث آخر األسبوع يعرض ضمن 
ً
تحرير املوصل  هالبرنامج مقطعا

 لك األجداد.ت، ألن هؤالء أحفاد من ر من قتلة الحسينأثواالنتقام وال

أهل  أيها املجرم الذي قتل الحسين ليسعلقوا عليه: أيها املجرم من قتل الحسين هم أجدادك من الروافض، 

 بهذا الكالم. مسكون بقتل الحسين، ولكن تت م يقبل أحد من أهل السنة ولم يرضحيث ل ،السنة

 

o 

 يعرض  
ً
  البرنامج مقطعا

َّ
 أربعة آالف ملك يبكون عليه. ل بقبر الحسينألحد الخطباء يذكر أن هللا تعالى وك

 ُيْفِلُحوَن : بقوله تعالى علقوا عليه
َ
ِذَب ال

َ
ك
ْ
ِ ال

ّ
ى اّلل

َ
ُروَن َعل

َ
ِذيَن َيْفت

َّ
ْل ِإنَّ ال

ُ
 .21يونس:  ق

  لعباس الحلفي يذكر فيه أن كربالء خلقت قبل آدم البرنامجيعرض 
ً
، وأن أعلى مرتبة في الجنة هي مقطعا

 مرتبة عليين كربالء.

ِذَب علقوا عليه بقوله تعالى: 
َ
ك
ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت اِذُبون ِإنَّ

َ
ك
ْ
ْولـِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
 .805النحل:  ال

 لعلي السماوي يذكر فيه رواية عن اإلمام الرضا 
ً
مضمونها أن الناس في الجنة  يعرض البرنامج مقطعا

 .يتحسرون على عدم إكثارهم من زيارة الحسين

أم أن الحسين أهم من هللا ورسوله عند   الحج واإلكثار من زيارة النبيعلقوا عليه: وملاذا ال يتحسرون على 

 َساء الصفويين، ثم تلي قوله تعالى: 
َ
ال
َ
ٍم أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة
َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
 أ
ْ
وا

ُ
لَيْحِمل

 .25النحل:  َما َيِزُرون 

  لبدر الشريف يذكر فيه أن كربالء مذكورة في القرآن ويفسر البقعة املباركة املذكورة يعرض 
ً
البرنامج مقطعا
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 في القرآن بكربالء.

هُ عليه بقوله تعالى:  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
َ
ِمن  أ

ُمون 
َ
وُه َوُهْم َيْعل

ُ
ل
َ
 .75 البقرة: َبْعِد َما َعق

  
ً
 .بقصة الحسين سليمانالنبي علي السماوي يذكر فيه أن الهدهد جاء إلى ليعرض البرنامج مقطعا

علقوا عليه: يكذبون رب العاملين سبحانه وتعالى أن الهدهد جاء بقصة سبأ وقومها وضاللهم بعبادتهم 

َب ِبآَياِتِه  ثم تلي قوله تعالى: ،جاء بخبر الحسينالشمس ويزعمون أنه 
َّ
ذ
َ
ْو ك

َ
 أ
ً
ِذبا

َ
ِ ك

ّ
ى اّلل

َ
َرى َعل

َ
ت
ْ
ِن اف ُم ِممَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
َمْن أ

َ
ف

ْجِرُموَن 
ُ ْ
 ُيْفِلُح امل

َ
ُه ال  .87يونس:  ِإنَّ

 البرنامج يعرض  
ً
 وأصحابه وأهل بيته. يزور الحسين موس   النبي لعباس الحلفي يذكر فيه أنمقطعا

ُروَن : بقوله تعالى علقوا عليه
َ
 َيْفت

ْ
وا

ُ
ان
َ
ا ك نُفِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهم مَّ

َ
ى أ

َ
 َعل

ْ
ُبوا

َ
ذ
َ
 ك

َ
ْيف

َ
ْر ك

ُ
 .23نعام: األ انظ

 يعرض  
ً
على مثل الحسين  :لعبد الحسن األسدي يذكر فيه رواية عن اإلمام الصادقالبرنامج مقطعا

 .الوجوه ولتشق الجيوب  متخلفلتلطم الوجوه و 

ِري علقوا عليه: وهل يليق بآل البيت وهم أتباع النبي أن يخالفوا أمر هللا بالصبر  ثم تلي قوله تعالى: 
َ
َما َيْفت ِإنَّ

اِذُبوَن 
َ
ك
ْ
ْولـِئَك ُهُم ال

ُ
ِ َوأ

ّ
 ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اّلل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِذَب ال

َ
ك
ْ
 .805النحل:  ال

 لسالم العسكري يذكر فيه أن الحسين يعرض 
ً
 .أحيا أم أحد أصحابه بعد موتها البرنامج مقطعا

اِذُبوَن علقوا عليه بقوله تعالى: 
َ
ك
ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول
ُ
ِ َوأ

َّ
ِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِبآياِت اّلل

َّ
ِذَب ال

َ
ك
ْ
ِري ال

َ
َما َيْفت  .805النحل: ِإنَّ

 لصالح الطفيلي يذكر فيه أن اسم الحسين يعرض 
ً
 مكتوب على ساق العرش. البرنامج مقطعا

اِس علقوا عليه بقوله تعالى:  ى النَّ
َ
ْضٍل َعل

َ
و ف

ُ
ذ
َ
ِقَياَمِة ِإنَّ هللَا ل

ْ
ِذَب َيْوَم ال

َ
ك
ْ
ى هللِا ال

َ
ُروَن َعل

َ
ِذيَن َيْفت

َّ
نُّ ال

َ
َوَما ظ

ُروَن 
ُ
ك

ْ
 َيش

َ
َرُهْم ال

َ
ث
ْ
ك
َ
ـِكنَّ أ

َ
 .20يونس:  َول

  
ً
 ملحمد باقر الفالي يذكر فيه أن كربالء قطعة من الجنة.يعرض البرنامج مقطعا

ُروَن علقوا عليه بقوله تعالى: 
َ
 َيْفت

ْ
وا

ُ
ان
َ
ا ك نُفِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهم مَّ

َ
ى أ

َ
 َعل

ْ
ُبوا

َ
ذ
َ
 ك

َ
ْيف

َ
ْر ك

ُ
 .32 األنعام: انظ

 يعرض  
ً
 مرة.2000مضاعف  أن التسبيح بسبحة تربة الحسينملحمد باقر الفالي يذكر فيه البرنامج مقطعا

علقوا عليه: يقولون هذا لعوام الشيعة حت  يشتروا السبحات املصنوعة من طين كربالء بأي سعر دون أن 

ْهَباِن يستخدموا عقولهم، ثم تلي قوله تعالى:  ْحَباِر َوالرُّ
َ
َن األ  ّمِ

ً
ِثيرا

َ
 ِإنَّ ك

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َها ال يُّ

َ
اِس َیا أ ْمَواَل النَّ

َ
وَن أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
َيأ
َ
ل

 ِ
ّ

وَن َعن َسِبيِل اّلل َباِطِل َوَيُصدُّ
ْ
 .43 التوبة: ِبال

 البرنامج يعرض  
ً
 .بكيا على الحسين لجاسم الطويرجاوي يذكر فيه أن آدم وجبريلمقطعا

يريدون أن يخدعوا بها  علقوا عليه: كل هذه األكاذيب التي يضعونها عن بكاء املالئكة واألنبياء على الحسين

العوام ويجعلونهم يتباكون على الحسين حت  يصدقوا أكاذيبهم، ألن من ال يستخدم عقله ويكتفي بالعاطفة 

عْ  والبكاء لن يميز بين الحق والضالل، ثم تلي قوله تعالى:
َ
َك ُهَو أ ٍم ِإنَّ َربَّ

ْ
ْيِر ِعل

َ
ْهَواِئِهم ِبغ

َ
وَن ِبأ

ُّ
ُيِضل

َّ
 ل
ً
ِثيرا

َ
ُم َوِإنَّ ك

َ
ل

ْعَتِديَن 
ُ ْ
 .881األنعام:  ِبامل

 يعرض  
ً
 حمد النقيب يذكر فيه أن الناس يأمرون يوم القيامة بغض أبصارهم عن فاطمةملالبرنامج مقطعا

 الشفاعة إذا رآها. حت  ال يطلب منها قاتل الحسين

وا : علقوا عليه بقوله تعالى
ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
اِسِقيَن ف

َ
 ف
ً
ْوما

َ
 .53الزخرف:  ق
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 لسالم العسكري يذكر فيه أن هللا خلق تربة الحسين يعرض 
ً
 قبل الوجود والخلق. البرنامج مقطعا

ثنا هللا تعالى أنه خلق الكون والسماوات واألرض وشق األنهار ورفع الجبال وبث الدواب في  علقوا عليه: قد حدَّ

األرض وكل هذا في القرآن، فلماذا لم يخبرنا هللا ولو في آية واحدة عن تربة الحسين  ألن املعممين يكذبون على 

ِذيَن يَ هللا، ثم تلي قوله تعالى: 
َّ
نُّ ال

َ
ـِكنَّ َوَما ظ

َ
اِس َول ى النَّ

َ
ْضٍل َعل

َ
و ف

ُ
ذ
َ
ِقَياَمِة ِإنَّ هللَا ل

ْ
ِذَب َيْوَم ال

َ
ك
ْ
ى هللِا ال

َ
ُروَن َعل

َ
ْفت

ُروَن 
ُ
ك

ْ
 َيش

َ
َرُهْم ال

َ
ث
ْ
ك
َ
 .20يونس:  أ

 إلبراهيم األنصاري يذكر فيه أن األنبياء يعرض 
ً
 كتبوا فهرس كتاب كربالء. البرنامج مقطعا

ليعلموا الناس العوام اللطميات ويقصوا  الناس إلى عبادة هللا وحده وليسعلقوا عليه: األنبياء بعثوا ليدعون 

 عليهم األكاذيب، ثم تلي قوله تعالى: 
ً
ِبينا  مُّ

ً
ما

ْ
ى ِبِه ِإث

َ
ف
َ
ِذَب َوك

َ
ِ الك

ّ
ى اّلل

َ
ُروَن َعل

َ
 َيْفت

َ
يف

َ
ْر ك

ُ
 .50 النساء: انظ

 يعرض  
ً
 .يرجع إلى الدنيا بعد املهدي لعلي الكوراني يذكر فيه أن الحسين البرنامج مقطعا

 َيْرِجُعوَن  :علقوا عليه: وأين أنتم من قوله تعالى
َ
ْيِهْم ال

َ
ُهْم ِإل نَّ

َ
ُقُروِن أ

ْ
ْن ال ُهم ّمِ

َ
ْبل
َ
َنا ق

ْ
ك
َ
ْهل

َ
ْم أ

َ
ْم َيَرْوا ك

َ
ل
َ
َوِإن   أ

َدْيَنا ُمْحَضُروَن 
َّ
ا َجِميٌع ل

َّ َّ
لٌّ مل

ُ
 .42-48يس ك

 ألحمد الصافي يذكر فيه أن البكاء لغير هللا في الصالة يبطلها إال البكاء على  يعرض 
ً
البرنامج مقطعا

 .الحسين

ِذيَن علقوا عليه بقوله تعالى: 
َّ
ِكَر ال

ُ
ا ذ

َ
ِخَرِة َوِإذ

ْ
ِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآل

َّ
وُب ال

ُ
ل
ُ
ْت ق زَّ

َ
َمأ

ْ
ُ َوْحَدُه اش

َّ
ِكَر اّلل

ُ
ا ذ

َ
ِمْن َوِإذ

ا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن 
َ
 .35الزمر:  ُدوِنِه ِإذ

o 

 لعلي السماوي يذكر فيه أننا خلقنا ألجل زيارة الحسين يعرض 
ً
ويعلم البعض طلب الشفاء  البرنامج مقطعا

 .من الحسين

ْ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 َعُدوٌّ 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

َ
 .10-75الشعراء: َوِإذ

 يعرض  
ً
 في قبره كمن زار هللا في عرشه. ملحمد جمعة يذكر فيه أن من زار الحسينالبرنامج مقطعا

َهاُد َهـُؤالء علقوا عليه بقوله تعالى: 
ْ
ش
َ
ِهْم َوَيُقوُل األ ى َرّبِ

َ
ـِئَك ُيْعَرُضوَن َعل

َ
ْول
ُ
 أ
ً
ِذبا

َ
ِ ك

ّ
ى اّلل

َ
َرى َعل

َ
ت
ْ
ِن اف ُم ِممَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
َوَمْن أ

يَن  امِلِ
َّ
ى الظ

َ
ِ َعل

ّ
 اّلل

ُ
ْعَنة

َ
 ل
َ
ال
َ
ِهْم أ ى َرّبِ

َ
 َعل

ْ
ُبوا

َ
ذ
َ
ِذيَن ك

َّ
 .81هود:  ال

 يعرض  
ً
من أسماء هللا الحسن  وعندما نقول: يا  لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه أن الحسينالبرنامج مقطعا

 حسين تفتح أبواب السماء.

ِكَر علقوا عليه بقوله تعالى:  
ُ
ا ذ

َ
ِذيَن ِمْن ُدوِنِه َوِإذ

َّ
ِكَر ال

ُ
ا ذ

َ
ِخَرِة َوِإذ

ْ
ِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآل

َّ
وُب ال

ُ
ل
ُ
ْت ق زَّ

َ
َمأ

ْ
ُ َوْحَدُه اش

َّ
اّلل

ا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن 
َ
 .35الزمر:  ِإذ

 يعرض  
ً
حت  تقض   حوائجهم وتشفى  ملحمد العباد وهو يحث الناس على التوجه للعباس البرنامج مقطعا

 مرضاهم.

ِقَياَمِة َوُهْم َعن ُدَعاِئِهْم علقوا عليه بقوله تعالى: 
ْ
ى َيوِم ال

َ
ُه ِإل

َ
 َيْسَتِجيُب ل

َّ
ِ َمن ال

َّ
ن َيْدُعو ِمن ُدوِن اّلل َضلُّ ِممَّ

َ
َوَمْن أ

ون 
ُ
اِفل

َ
.5 األحقاف: غ
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o 

 
ً
يفكر  املنابر يتاجرون بالدين، والذيب لسعد املدرس يذكر فيه أن بعض أصحايعرض البرنامج مقطعا

 بالكسب املادي هذا خائن.

َباِطِل  :تعالى علقوا عليه بقوله
ْ
اِس ِبال ْمَواَل النَّ

َ
وَن أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
َيأ
َ
ْهَباِن ل ْحَباِر َوالرُّ

َ
َن األ  ّمِ

ً
ِثيرا

َ
 ِإنَّ ك

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َها ال يُّ

َ
 َيا أ

ِذيَن 
َّ
ِ َوال

ّ
وَن َعن َسِبيِل اّلل ِليٍم َوَيُصدُّ

َ
اٍب أ

َ
ْرُهم ِبَعذ ِ

ّ
َبش

َ
ِ ف

ّ
 ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اّلل

َ
 َوال

َ
ة ِفضَّ

ْ
َهَب َوال

َّ
ِنُزوَن الذ

ْ
 .43التوبة:  َيك

o 

 ملجتب  السويج يذكر فيه أن اإلمام املهدي
ً
 حت  يسكن دم الحسين 70يقتل  يعرض البرنامج مقطعا

ً
 .ألفا

 وال نصارى، ثم تلي قوله  ون هؤالء السبععلقوا عليه: 
ً
 هل تعرف أنهم كلهم من املسلمين وليسوا يهودا

ً
ألفا

 تعالى: 
َ
ْم ق  َما َعِنتُّ

ْ
وا  َودُّ

ً
َ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

َواِه 
ْ
ف
َ
وَن أ

ُ
ْعِقل

َ
نُتْم ت

ُ
ُم اآلَياِت ِإن ك

ُ
ك
َ
ا ل نَّ ْد َبيَّ

َ
َبُر ق

ْ
ك
َ
ِفي ُصُدوُرُهْم أ

ْ
خ

ُ
 .881 آل عمران: ِهْم َوَما ت

o 

 لهاني الصنابير يذكر فيه أن الحسين 
ً
 نقل األصب  من الكوفة إلى قباء في طرفة عين. يعرض البرنامج مقطعا

أليس من األولى أن  !ينقل نفسه وأهل بيته من كربالء إلى املدينة عندما حاصره ابن زياد علقوا عليه: وملاذا ال 

ما هي إال افتراءات وأكاذيب   !إرسال األصب  من الكوفة إلى قباءيستعمل قواه الخارقة في إنقاذ نفسه وأهله بدل 

لي قوله تعال
ُ
  :ىنزه هللا الحسين عنها، ثم ت

ْ
وا

ُ
ْيِر ِلَيْحِمل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة
َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
أ

 َساء َما َيِزُرون 
َ
ال
َ
ٍم أ

ْ
 .25 النحل: ِعل

 للمرعش ي يذكر فيه أن البومة سكنت في الخرائب لكي تنعى على الحسين يعرض 
ً
 .البرنامج مقطعا

اُعوُه علقوا عليه: من يصدق هذه السخافات، فالسالم على عقله، ثم تلي قوله تعالى: 
َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
ف

اِسِقيَن 
َ
 ف
ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك  .53الزخرف: ِإنَّ

 لعبد الحميد املهاجر يذكر فيه أن النبي يحی  يعرض 
ً
 بالبكاء على الحسين البرنامج مقطعا

ً
 .كان مشغوال

 علقوا عليه: ملا
ً
 أصال

ً
 بالحسين والحسين لم يكن مولودا

ً
وملاذا ينشغل يحی  بالحسين   !ذا يحی  يكون مشغوال

  وهو
ً
 !مرسل إلى أناس ال يوحدون أصال

لي قوله تعالى:
ُ
اِسِقيَن  ثم ت

َ
 ف
ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .53الزخرف:  ف

 يعرض  
ً
لقاسم الشمري يطلب من الحاضرين بأن يشموا التفاح، ألن عطرها عطر البرنامج مقطعا

 .الحسين

 بقوله تعالى:  علقوا عليه
َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
اُعوهُ  ف

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
ُهْم  ق وا ِإنَّ

ُ
ان
َ
ْوًما ك

َ
اِسِقيَن  ق

َ
 .53الزخرف:  ف

o 

 ملجتب  السويج يذكر فيه أن مراقد األئمة يعرض 
ً
هو  قطع من الجنة وقبر الحسين البرنامج مقطعا

 الجنة نفسها.

وهل الجنة   !علقوا عليه: كيف تقبلون أْن تجعلوا القبور قطعة من الجنة التي ال يصل إليها عقول البشر

ْعَنا ثم تلي قوله تعالى:  !وا ؤ شاجعلت جزاء للمؤمنين أم أنها لعبة بيد املعممين يجعلونها أين ما 
َ
ط
َ
ا أ َنا ِإنَّ وا َربَّ

ُ
ال
َ
َوق

 
َ

ِبيال ا السَّ
َ
ون

ُّ
َضل

َ
أ
َ
ا ف

َ
َبَراءن

ُ
َنا َوك

َ
 .27 األحزاب: َساَدت
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 يعرض  
ً
لشيرازي يذكر فيه أن كربالء قطعة من الجنة وأن من دفن عند مشاهد املحمد رضا البرنامج مقطعا

 ال يتعرض لسؤال منكر ونكير في القبر. أهل البيت

ُروَن علقوا عليه بقوله تعالى: 
َ
 َيْفت

ْ
وا

ُ
ان
َ
ا ك نُفِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهم مَّ

َ
ى أ

َ
 َعل

ْ
ُبوا

َ
ذ
َ
 ك

َ
ْيف

َ
ْر ك

ُ
 .23األنعام:  انظ

 لحسين الفهيد يذكر فيه أن العرش والوجود ثابت بالحسين 
ً
 .يعرض البرنامج مقطعا

لي قوله تعالى:   !الفهيد لرب العاملين ه: ماذا تركوعلقوا علي
ُ
اِويَن ثم ت

َ
غ
ْ
َجِحيُم ِلل

ْ
َزِت ال ْيَن َما   َوُبّرِ

َ
ُهْم أ

َ
َوِقيَل ل

ْعُبُدوَن 
َ
نُتْم ت

ُ
ْو َينَتِصُروَن   ك

َ
ْم أ

ُ
ك
َ
ِ َهْل َينُصُرون

َّ
ْجَمُعوَن   ِمن ُدوِن اّلل

َ
اُووَن َوُجُنوُد ِإْبِليَس أ

َ
غ
ْ
ْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َوال

ُ
ك
َ
 ف

  َتِصُموَن
ْ
وا َوُهْم ِفيَها َيخ

ُ
ال
َ
ِبيٍن   ق ٍل مُّ

َ
ِفي َضال

َ
ا ل نَّ

ُ
ِ ِإن ك

َّ
اّلل

َ
يَن   ت ِ

َ
َعامل

ْ
م ِبَرّبِ ال

ُ
يك َسّوِ

ُ
 ن
ْ
 .11-18الشعراء:  ِإذ

 يعرض  
ً
 .ملحمد الفالي يذكر فيه أن املالئكة تطوف بقبر اإلمام الحسين البرنامج مقطعا

بقبر الحسين ومن املعلوم أن الطواف عبادة، كما قال تعالى:  تطوف علقوا عليه: زعم املعمم الفالي أن املالئكة

 َعِتيِق
ْ
َبْيِت ال

ْ
وا ِبال

ُ
ف وَّ

َّ
َيط

ْ
وَرُهْم َول

ُ
ذ
ُ
وا ن

ُ
ُيوف

ْ
َثُهْم َول

َ
ف
َ
َيْقُضوا ت

ْ
مَّ ل

ُ
فدلت اآلية أن الطواف عبادة فصرفها ،21الحج:  ث

ِجنَّ : لغير هللا شرك فمن طاف بقبر أو حجر أو نحو ذلك فقد أشرك بعبادة هللا وخالف قوله تعالى
ْ
ْقُت ال

َ
ل
َ
َوَما خ

 ِلَيْعُبُدوِن 
َّ

نَس ِإال ِ
ْ

 .52الذاريات:  َواإل

o 

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

لي  !ن الكعبة وهي بيت الخالق سبحانه أفضل م تكون كربالء وهي مكان قبر مخلوق  عليه: كيف علقوا
ُ
ثم ت

 ُمَبارَ قوله تعالى: 
َ
ة
َّ
ِذي ِبَبك

َّ
ل
َ
اِس ل َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّ وَّ

َ
ينِإنَّ أ ِ

َ
َعامل

ْ
ل ِ
ّ
ا َوُهًدى ل

ً
 .12 آل عمران: ك

 لهشام البطاط يذكر فيه أن الحسين 
ً
يصنع هذه القلوب، وهذه املجالس تصنع  يعرض البرنامج مقطعا

 هلل
ً
 .تعالى هذه القلوب، املجالس الحسينية تصنع عرشا

 من األموال للرواديد والخطباء واملراجع، ثم تلي قوله تعالى: 
ً
ْوَزاَرُهْم علقوا عليه: بل تصنع عروشا

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ِلَيْحِمل

 َساء َما َيِزُرون 
َ
ال
َ
ٍم أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
وَنُهم ِبغ

ُّ
ِذيَن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
 َيْوَم ال

ً
ة
َ
اِمل

َ
 .25النحل:  ك

 يعرض  
ً
 لعلي السماوي يذكر فيه تفضيل كربالء على الكعبة. البرنامج مقطعا

ولذا جعلوا قبره أفضل من بيت رب العاملين الذي شرفه  ،علقوا عليه: ال نستغرب من هذا فالحسين إله ورب

ِذيَن ِانَّ  رة واحدة، ثم تلي قوله تعالى:مه كربالء ولو هللا تعالى وذكره مرات كثيرة في كتابه، ولم يذكر في كتاب
َّ
ال

 
ْ
 ِفيِه َوال

ُ
َعاِكف

ْ
اِس َسَواء ال َناُه ِللنَّ

ْ
ِذي َجَعل

َّ
َحَراِم ال

ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
ِ َوامل

َّ
وَن َعن َسِبيِل اّلل ُروا َوَيُصدُّ

َ
ف
َ
َحاٍد ك

ْ
َباِد َوَمن ُيِرْد ِفيِه ِبِإل

ِليٍم 
َ
اٍب أ

َ
ُه ِمْن َعذ

ْ
ِذق

ُ
ٍم ن

ْ
ل
ُ
 .25الحج:  ِبظ

o 

 
ً
 . لسعد املدرس يذكر فيه أن بعض الرواديد يبحث عن الشهرة من خالل الحسينيعرض البرنامج مقطعا

ن علقوا عليه بقوله تعالى:  ُهم ّمِ
َ
ُ َوَما ل

َّ
َضلَّ اّلل

َ
َمن َيْهِدي َمْن أ

َ
ٍم ف

ْ
ْيِر ِعل

َ
ْهَواءُهم ِبغ

َ
ُموا أ

َ
ل
َ
ِذيَن ظ

َّ
َبَع ال َبِل اتَّ

اِصِريَن   .21الروم:  نَّ

o 

 
ً
أفضل من سائر أصحاب  لجعفر اإلبراهيمي يذكر فيه أن أصحاب الحسينيعرض البرنامج مقطعا

 حت  أهل بدر. األنبياء
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ولم يذكر ال  علقوا عليه: قد ذكر هللا تعالى أصحاب األنبياء وذكر أصحاب النبي وذكر أهل بدر في القرآن،

 !فكيف يكونوا أفضل من أصحاب األنبياء  الحسين وال أصحابه

 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
َ
 .27األحزاب:  َوق

o 

 لزمان 
ً
عدة  جلس عندهم الحسين نالحسناوي يذكر فيه أن أهل مكة الذييعرض البرنامج مقطعا

وليس فقط الكوفة، نعم أهل الكوفة مقصرون، ولكن  أشهر وسائر األقطار اإلسالمية خذلوا الحسين

: كاتب كل املسلمين وأصبح مثل حال من كاتبه كحال اليهود الذين قالوا ملوس   اإلمام الحسين

 نَت
َ
َهْب أ

ْ
اذ

َ
اِعُدون ف

َ
ا َهاُهَنا ق اِتال ِإنَّ

َ
ق
َ
َك ف  نفس األمر. واملسلمون فعلوا مع الحسين، 23املائدة:  َوَربُّ

علقوا عليه: هذا من الكذب والزور واالفتراء على املسلمين، فأهل الكوفة هم من كاتب الحسين ليأتي إليهم 

  والحسين ،وليس الحسين هو من كاتب املسلمين ليخرجوا معه
ً
 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

ُ
 .51األحزاب:  اْحَتَمل

o 

 
ً
يذكر فيه أن الصفا واملروة في روايات  أحمد قويطعاليمانيمدعي لشخص من أتباع  يعرض البرنامج مقطعا

 آخر الزمان هي مسجد الكوفة وكربالء.

تصفى فيها األروح املحسنة من الشريرة باعتبار فيها أكبر مقبرة، أما املروة  هوجاء اسم الصفا للكوفة، ألن

 فجاءت من املروءة وهي كربالء.

اِسِقيَن علقوا عليه بقوله تعالى: 
َ
 ف
ً
ْوما

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك اُعوُه ِإنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اْسَتخ

َ
 .53الزخرف:  ف

o 

 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:بهم كل من هاجر من بلد ألجل دينه، وأما زوار الحسين فليسوا من املهاجرين 
ً
َمُعوَن  أصال

ْ
َتط

َ
ف
َ
أ

وهُ 
ُ
ل
َ
ُه ِمن َبْعِد َما َعق

َ
ون

ُ
ف مَّ ُيَحّرِ

ُ
ِ ث

ّ
َم اّلل

َ
ال

َ
ْنُهْم َيْسَمُعوَن ك ِريٌق ّمِ

َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
ْم َوق

ُ
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 .فاطمة والحسن والحسين
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ل
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 لجعفر اإلبراهيمي يذكر فيه أن اإلمام علي يعرض
ً
 وأبنائها يوم عاشوراء. أتى لحراسة زينب البرنامج مقطعا

 علقوا عليه: كيف ذلك وقد مات اإلمام علي قبل استشهاد سيدنا الحسين بأكثر من 
ً
لي عشرين عاما

ُ
  ثم ت

ِبيال قوله تعالى: ا السَّ
َ
ون

ُّ
َضل

َ
أ
َ
ا ف

َ
َبَراَءن

ُ
َنا َوك

َ
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َ
ط
َ
ا أ َنا ِإنَّ وا َربَّ

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

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

 والنتاجات واالحتياجات فيما بينهم.

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

 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.

mzarat.net 

 للصـــــ افتـــــتح
ً
ور األمـــــين العـــــام للمـــــزارات الشـــــيعية الشـــــيخ ســـــتار الجيزانـــــي معرضـــــا

حـــــــدائق مجســــــرات ثـــــــورة العشـــــــرين فـــــــي مركـــــــز توغرافيــــــة والفـــــــن التشـــــــكيلي علـــــــى فال

محافظـــــة النجـــــف األشـــــرف وعلـــــى طريـــــق الزائـــــرين، إذ أقـــــيم املعـــــرض برعايـــــة األمانـــــة 

بالتعــــــاون مــــــع مجموعــــــة إبــــــداع الفنيــــــة  )رضــــــوان هللا عليــــــه( الخاصــــــة ملــــــزار ميــــــثم التمــــــار

 من دول مختلفة تضمن  82بمشاركة 
ً
 مـن لوحـات رسـم وخـط وصـور  840فنانا

ً
فوتوغرافيـة ومنحوتـات فنيـة عمـال

 عبرت خاللها عن أروع مالمح التضحية والفداء في واقعة الطف األليمة.

الشيخ الجيزاني خالل كلمته االفتتاحية أن هذا املعرض هو انعكاس ملا يدور في خواطر الفنانين وأوضح 

  الشباب بمشاركة محبي آل البيت
ً
 للثورة الخالدة. إلحياء الثورة الحسينية بأعمال مؤطرة تجسيدا

uobabylon.edu.iq 

 

حيــــاء أقامــــت كليــــة الصــــيدلة جامعــــة بابــــل مهرجــــان الطــــف الســــنوي الســــادس إل 

ضــــد الظلــــم واالســــتبداد مستضــــيفة فيــــه الخطيـــــب  ذكــــرى ثــــورة اإلمــــام الحســــين

 الشــــــيخ عبــــــد الرضــــــا معــــــاش وعــــــدد
ً
لكــــــادر مــــــن الشــــــعراء بحضــــــور عميــــــد الكليــــــة وا ا

 .التدريس ي والوظيفي والطلبة

وفي كلمة لعميد الكلية الدكتور صباح نعمة الثامر أكد فيها أن الكلية  ،حيث تضمن املهرجان فقرات عدة 

 منذ تأسيسها الستلهام القيم واملبادئ من ثورة الحسين هذا املهرجان ةحريصة على إقام
ً
وتجسيدها في  سنويا

 الواقع املجتمعي.

أما كلمة الطلبة ألقتها الطالبة صفا محمد أشارت إلى أهمية تحمل املسؤولية في الحفاظ على املذهب 

إلى التمسك بخطى سيد  واملعتقدات خاصة ونحن في زمن الهجمات التكفيرية والتقتيل والتهجير ودعت الطلبة

 .الشهداء اإلمام الحسين
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أقامت مديرية األقسام الداخلية مهرجان الطف السنوي الثالث للشعر  

الحسيني بحضور رئيس جامعة بابل الدكتور عادل هادي البغدادي وعدد من 

 األساتذة وطلبة األقسام الداخلية بمشاركة نخبة من شعراء العراق. 

الة قال الدكتور رعد الفتالوي مدير األقسام الداخلية: إن املهرجان يعكس ح

 يستلهم واقعة الطف 
ً
 رائعا

ً
الحزن التي يمر بها العراق وسط االنتصارات في سوح القتال فكان الشعر مزيجا

 .والحرب على داع 

قسام الداخلية واملشرف على املهرجان أحمد الزاملي: أن تنظيم املهرجانات فيما أشار مسؤول اإلعالم في األ

زيز حالة اإلبداع لدى الطلبة واملساهمة في توظيف اإلمكانيات من قبل مديرية األقسام الداخلية جاء لتع

 في املهرجانات الثقافية.
ً
 فاعال

ً
 الثقافية لدى الطالب ليكون عنصرا

uobasrah.edu.iq 

 

أقام قسم الدراسات الجغرافية في مركز دراسات البصرة والخليج العربي في جامعة البصرة حلقة نقاشية 

 … تنمية السياحة الدينية في العراق بعنوان: 
ً
، وقد قّدم الباحث الدكتور حسين قاسم زيارة األربعين أنموذجا

 للسياحة الدينية في العراق ومقومات تنميتها ملا 
ً
يزخر به البلد من أماكن دينية تجذب إليها الزوار الياسري عرضا

 ق وخارجه وبما يسهم من رفده بالعمالت الصعبة. امن داخل العر 

 بطرق 
ً
، بسبب توجه مئات اآلالف من الزوار إلى كربالء مرورا

ً
وقال الباحث: إن اختيار زيارة األربعين أنموذجا

 إلى تحقيق تنمية  تمتد مئات الكيلومترات، ولتعزيز الجوانب اإليجابية
ً
وكشف الجوانب السلبية ملعالجتها وصوال

 في السياحة الدينية وتنمية قطاع السياحة بما يخدم التنمية االقتصادية وتنوع مصادر الدخل.

وأضاف: من بين أهم املشاكل التي تواجه تنمية السياحة الدينية هو عجز تطوير بعض األماكن الدينية، وقلة 

 وغياب الجانب اإلعالمي بالتعريف باألماكن الدينية.  الخدمات السياحية،

وأكد: أن زيارة األربعين تواجه جملة من املشكالت منها: االزدحامات املرورية التي تحصل في أثناء سير مسيرة 

ار الفنادق وضعف الرقابة األربعين، وغياب الوعي الصحي لدى معظم الزائرين، وقلة مراكز اإليواء، وارتفاع أسع

 .عليها

 ولغرض تنمية قطاع السياحة الدينية نفترض ما يأتي:

 .تطوير األماكن الدينية وإنشاء مرافق خدمية مجاورة لها وربطها بطرق نقل 

 .إنشاء طرق بديلة لزوار األربعينية باستكمال طريق يا حسين ليشمل جميع املحافظات 

 ار تتناسب والدخل الفردي للمواطن.شرف عليها جهة حكومية بأسعيات طوابق متعددة إنشاء فنادق ذ 

 اللغات. الدينية، وطبع كتيب سياحي متعدد تفعيل الجانب اإلعالمي في تسليط الضوء على جميع املناسبات 

 بعض املداخالت القيمة من قبل الحاضرين التي أغنت الحلقة.بوكان الختام 
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مع رابطة نجوم الضوء  ن الجميلة في جامعة البصرة بالتعاو نظمت كلية الفنون 

 للصور الفوتوغرافية في الرواق الداخلي لقسم املسرح ألطفال 
ً
للتصوير، معرضا

بمناسبة  املواكب الحسينية وهم يحملون الزنجيل أو يقومون بخدمة الزوار

 لبعض املراقد ال، أربعينية اإلمام الحسين
ً
 شريفة.وصورا

uokufa.edu.iq 

نظمت كلية التربية بجامعة الكوفة محاضرة حوارية بعنوان: املعطيات 

ألقاها السيد حسين الحكيم، تحدث فيها عن  العقائدية في القضية الحسينية

خبار إنب اعتقادية عديدة، وما فيها من الحسينية وما تحمله من جواالقضية 

أو من  ،أو من الحوراء زينب باملغيبات كثيرة سواء كانت من اإلمام الحسين

، وشدد الحكيم على إجراء الدراسات البحثية في الجانب الفكري والنفس ي مام الحسينتناول قضية اإل 

 إلى أهم بالجامعات العراقية التي تتناول التأثير النفس ي على 
ً
سباب اإللحاد وهو الضغط أالرؤية الفكرية متطرقا

 النفس ي الذي يتعرض له اإلنسان السيما في الشأن الجنس ي وسببه العراقيل االجتماعية.

كيد على محورية العقل في املعرفة وضرورة حمايته من التأثيرات أالت-8 الندوة إلى : في أهم نتائج وانته 

ن أهمية التفاعل الوالئي مع هللا وأوليائه في تحصي-4 .علم نفس العقيدةباحثين لتأسيس دعوة ال -2 .النفسية

من مخزون مشاعري هائل في ترسيخ  دور القضية الحسينية بما تحويه-3 .الشخصية من االختراقات الفكرية

 .أوص   بتسليط الضوء عليهاة أخرى معطيات عقائدية عديد-5 .انأسس اإليم

.د. باسم أو  لكبير الشيخ محمد حسين الصغير.د. العالمة اأوحضرها ، .د. علي حجيأوقدم لها  أدار الندوة 

 من الطلبة الجامعيين. وجمعالتدريسيين ية وعدد من الباحثين واألساتذة و جريو عميد كلية الترب

uomustansiriyah.edu.iq 

 

كلية اآلداب  افتتحت أعمال ملتقى الطف العلمي والثقافي الدولي الثامن في

قيم بالتعاون مع ديوان الوقف الشيعي بعنوان: الزيارة أ بالجامعة املستنصرية الذي

األربعينية مسيرة للتكامل اإلنساني، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل العيس   ورئيس ديوان الوقف الشيعي السيد عالء 

ي، وبإشراف عام من قبل رئيس الجامعة املستنصرية الدكتور صادق الهماش ومدير عام عبد الصاحب املوسو 

اآلداب الدكتورة  دائرة العتبات املقدسة واملزارات الشريفة السيد موس   تقي الخلخالي، وبرئاسة عميد كلية

األنباري، ومقررية  ستاذ فاضل علي عبدير عام دائرة العتبات املقدسة األ ، ونيابة معاون مدةفريدة جاسم دار 

 الدكتور أحمد خضير، فيما ترأس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور فائز هاتو الشرع.

قيم في قاعة شهيد املحراب بتالوة آي من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني 
ُ
وبدأت أعمال امللتقى الذي أ

اش وكلمة السيد رئيس ديوان الوقف العراقي، ثم كلمة السيد رئيس الجامعة املستنصرية الدكتور صادق الهم
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 عنه الدكتور 
ً
الشيعي السيد عالء املوسوي، وكلمة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي ألقاها ممثال

نبيل األعرجي، وكلمة مدير عام دائرة العتبات املقدسة واملزارات الشريفة السيد موس   تقي الخلخالي، وكلمة 

 عن كلمة الوفود املشاركة في امللتقى ةم دار عميد كلية اآلداب الدكتورة فريدة جاسرئيس املؤتمر السيدة 
ً
، فضال

التي ألقاها الدكتور طالل العتريس ي، وتضمن امللتقى منح الدروع لضيوف امللتقى وعرض مسرحي لطلبة قسم 

 للصور على هام  امللتقى نظمه مت
ً
 عن افتتاح معرضا

ً
في  حف اإلمام الحسيناإلعالم في كلية اآلداب، فضال

 العتبة الحسينية املقدسة.

وحضر امللتقى كٌل من رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ خالد العطية، ورئيس مؤسسة الشهداء السيدة 

ورئيس طائفة األقباط في العراق األب مينا  ،ناجحة الشمري، ورئيس الطائفة املندائية الشيخ ستار جبار

ركوركريس ميسر بهنام املخلص ي، وعضو مجلس محافظة النجف السيدة أسيل األورشليني، وراعي كنيسة ما

وممثل ديوان الوقف املسيحي والديانات األخرى السيد نبيل طلعت، وممثل الوقف األيزيدي السيد  ،الطالقاني

 عن حضور معاون العميد  ،جالل النوري
ً
والناطق باسم عمليات بغداد العميد الدكتور سعد معن، فضال

ن الطلبة الدكتور أكرم مطلك ورؤساء األقسام العلمية في كلية اآلداب وجمع من موظفي وأساتذة الكلية لشؤو 

 وطلبتهم.

 جلستان
ً
عقدت إحداهما في القاعة األولى برئاسة الدكتور عالء جبر  ،وتضمنت أعمال اليوم األول أيضا

املوسوي وبمقررية الدكتورة أزهار زاير، شارك فيها باحثون من الدنمارك ولبنان والجامعة املستنصرية، فيما 

عقدت األخرى في القاعة الثانية برئاسة الدكتورة لطيقة عبد الرسول وبمقررية التدريسية أبرار حسن، والتي 

وتكريت واإلمام  رك فيها باحثون من لبنان وجامعات عراقية أخرى كجامعة الكوفة واإلمام الكاظمشا

 والجامعة العراقية والجامعة املستنصرية. الصادق

 

افي الدولي الثامن الذي اختتمت أعمال اليوم الثاني مللتقى الطف العلمي والثق

، أقامته كلية اآلداب في الجامعة املستنصرية بالتعاون مع ديوان الوقف الشيعي

عميد كلية اآلداب ورئيس امللتقى على الجهود  ةوأثنت الدكتورة فريدة جاسم دار 

التي قدمتها اللجان املشرفة ورؤساء األقسام العلمية واإلدارية واملوظفين املساهمين 

ح امللتقى، كما قرأ الدكتور فائز الشرع البيان الختامي والتوصيات، ومن ثم تم توزيع الشهادات والدروع في إنجا

 إلسهامهم الفاعل في إنجاحه.
ً
 على الباحثين واللجان املشرفة على امللتقى تقديرا

الصباحية  وتضمنت الجلسات الصباحية التي عقدت في القاعات األولى والثانية والثالثة، وعقدت الجلسة

 األولى في القاعة األولى برئاسة الدكتور حسن مجيد العبيدي وبمقررية الدكتور بشير ناظر، وتضمنت بحوث
ً
 ا

 عن مشاركين من جامعتي بغداد واملستنصرية، كما ُعقدت الجلسة و قدمها مشاركون من الجزائر 
ً
مصر ، فضال

جة نوري حيدر وبمقررية الدكتور رائد جبار وتضمنت الصباحية األخرى في القاعة الثانية برئاسة الدكتورة خدي

 بحوث
ً
 عن جامعات بغداد واملستنصرية ير لكويت ومن الواليات املتحدة األمقدمها مشاركون من ا ا

ً
كية فضال

والكوفة ومركز البحوث التربوية والنفسية، فيما ُعقدت الجلسة الصباحية األخرى في القاعة الثالثة برئاسة 

 فالح الغزالي وبمقررية الدكتورة سناء صالح عبد علي وتضمنت بحوثالدكتور مهدي 
ً
 تونسقدمها مشاركون من  ا

ن في القاعتين األولى والثانية، وُعقدت أولى الجلسات في ان مسائيتاامعة املستنصرية، فيما عقدت جلستوالج
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 ريد دريب وتضمنت الجلسة بحوثالقاعة األولى برئاسة األستاذ الدكتور علي عبد الهادي وبمقررية الدكتورة تغ
ً
 ا

قدمها مشاركون من جامعات بغداد واملستنصرية والكوفة، فيما عقدت الجلسة الثانية في القاعة الثانية برئاسة 

 الدكتور طالل ناظم الزهيري وبمقررية التدريسية روال عبد الرزاق وتضمنت بحوث
ً
 مصرقدمها مشاركون من  ا

 بل وذي قار.وجامعات بغداد واملستنصرية وبا

annabaa.org 

 بعنوان: دور زيارة األربعين في رسم الوظائف االجتماعية والسياسية 
ً
ناق  ملتقى النبأ للحوار موضوعا

 ، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين. 2082تشرين الثاني لعام  20إلى  81والثقافية، من 

ذكرى أربعينية استشهاد  -8 لتالية:أجرى الحوار مدير امللتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني ضمن املحاور ا

مشاركة عدد كبير من  -2 .ظهرته اإلحصائياتوهذا ما أ التي تعتبر أكبر تجمع بشري في العالم اإلمام الحسين

 صحفي 200الصحافة واإلعالم، شارك في الزيارة ونقل أحداثها  -4 املواكب في هذه الزيارة من العراق ومن خارجه.

تمثل ظاهرة اجتماعية تتطلب دراستها بشكل مختلف عما  أربعينية استشهاد اإلمام الحسينذكرى  -3 .إعالميو 

من الضروري تحويل زيارة األربعين التي تحقق طفرة معنوية  -5 هو سائد اليوم كونها ظاهرة فريدة من نوعها.

ي، وهي مسؤولية الحوزات ونفسية في البناء والتماسك االجتماعي العراقي إلى ظاهرة عملية للتطوير االجتماع

تحويل هذه الزيارة املقدسة إلى رسالة للعالم تكشف عن أفكار جوهرية  -2 والجامعات ومؤسسات املجتمع املدني.

مثل التسامح والالعنف والتعاي  وتكون الجموع الزائرة تموجات ضاغطة ليس ملواجهة أخطاء الحكومة الحالية 

بعاد اقتصادية واجتماعية تشتمل على أ ربعينزيارة األ  -7 نحاء العالم.أب، بل لنصرة املظلومين في مختلف فحس

مؤثرة، حيث تشارك دول عديدة ومواطنين من مختلف دول العالم في ذلك، مما تبرز وظائف جديدة لهذه ودينية 

 الشعائر.

أن يضعوا ضمن تفكيرهم  معنيين الحكوميين وغيرهم فيخاتمة: االستفادة من الفرص الكبيرة املتاحة لل

 وخططهم كيفية االستفادة من هذه الزيارة.

ن تتمكن من أه املظاهرة املليونية  وكيف لها هل استثمرت الدولة العراقية هذ -8 واستفسر املحاور عن:

طلوب من مماهو  -3 ماهو املطلوب من املنظمات  -4 ر املطلوب من املؤسسات الدينية هو الدو  ما -2 ذلك 

 ماهو مطلوب من املجتمع بمختلف طبقاته  -5 عالم اإل  وسائل

 :من عدة شخصيات وكانت اإلجابة

 النائبة ماجدة التميمي

أو وفق املنظور املالي  ،في العراق له تأثير كبير سواء من املنظور اإليماني والتارييي إن وجود مراقد األئمة

 الدولة تستوفي مبل  أربع -8 :ةوتأثيره اإليجابي على التنمية االقتصادية واالجتماعي
ً
 ن دوالر يحاليا

ً
من الزوار  ا

ن يرتفع إلى مئة دوالر أقدار املبل  وكيفية تخصيصه وأرى األجانب. ومن وجهة نظري البد من إعادة النظر في م

لنخصص املقدار الذي تم إضافته للمحافظات التي تتواجد فيها املراقد املقدسة لتوظيفها في البن  التحتية 

تشجيع الصناعات الصغيرة لتشغيل العاطلين عن العمل  -2 وتوفير خدمات الئقة للزوار تكون بجودة عالية.

إنشاء ورش للخياطة لتجهيز أسواق هذه املحافظات بمالبس ذات تصاميم خاصة لها عالقة باملناسبات الدينية ك

مع وشاح يناسب الفستان  األطهارإذ من املمكن خياطة فساتين نسائية سوداء مطرز عليها أسماء األئمة 
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 وممكن خياطة مالبس لألطفال بهذا املنحى وهكذا األفكار كثيرة، وغير ذلك.

 النائبة أمل عطية عبدالرحيم

فمن خالل  ،واملالي والخدمي ،املوضوع املطروح مهم وحيوي وله مردود إيجابي على املستويين العقائدي

الجانب األول: العقائدي، فهو يحیي الروح الثورية والتحفيز على مقاومة الظلم واستثمار هذا املوضوع لغرض 

 وللتعريف بأخالق اإلمام الحسين ،الوعي واإلدامة لهذه الثورة التي استمرت لعقود
ً
 وروحيا

ً
 استثمارها أخالقيا

ألن االهتمام بالقيم الروحية  ،الحسينية على طول الطرق والهدف من ثورته، وذلك من خالل نشر الشعارات 

واإلنسانية هو جانب مهم في الثورة الحسينية، كذلك إحياء روح السائرين والقاطعين لهذه املسافات الطويلة، 

 روح األخوة ولم تسجل في طول الطريق 
ً
ويعكس روح الكرم لدى العراقي ويعكس الروح املساملة كما يعكس أيضا

 بل األخوة واملحبة والتعاون. ،ر السنين حالة تجاوز أو اعتداء بين السائرينوعلى م

 
ً
استثماره لصالح املوازنة ينبغي أما الجانب اآلخر: فهو الجانب املادي والخدمي وهذا املوضوع مهم جدا

الكرام ومراقدهم  املرتبة األولى بالسياحة الدينية وهذا يعود إلى فضل أهل البيتيحتل ألن العراق  ،االتحادية

 تعن  بهذا الجانب ألهميته.تمن  استحداث وزارة لهذا الغرض أو 

 د. أحمد امليالي

 لي رأي مغاير 
ً
 وسياسيا

ً
فهذا تساؤل إجابته معروفة فيما يخص موضوع استثمار زيارة األربعين اقتصاديا

 
ً
للفساد والطائفية تحرص على  ن البيئات السياسية املهيمنة على صناعة القرار أغلبها بيئات حاضنةإ ،سلفا

بيئة مالئمة الستثارة األحقاد املوروثة  كما أن البعض يرى في الحسين ،إعالء كعب الحزبية والقبلية والغنيمة

من أحداث الطف ومسلسل النزال التارييي بين السنة والشيعة، أهلت أمراء الطائفية والفساد ليتحكموا بالزناد 

 عبر الحسين
ً
ة والجمل وصفين، فانتهت الشعائر إلى إعطاء ارتدادات وأحداث فقيسوقبلها ال والسياسة معا

 مرعبة بين العبوات واألحزمة الناسفة والسيارات املفخخة والشوارع امللغومة واملناطق املحرمة لصفائها املذهبي.

لخطابية في وظفت عملياتها ا هذه القوى السياسية املوجودة والتي اختبأت خلف متاريس نهضة الحسين

إلى دعاية انتخابية ضمن إطار االنتهازية الستغالل  تأجيج الفتنة، وفي أفضل الحاالت حولت اإلمام الحسين

من قبل هؤالء أمام الكاميرات تمثيل في تمثيل، لكن هؤالء ممثلين  مشاعر الناس، فأصبح الحزن على الحسين

لك يشار إليهم باملمثلين البارعين لكن هؤالء لم يجيدوا الدور، لم يعيشوا الدور املنوط بهم وبقدر ما يتمكنوا من ذ

 بالعقول، وقد تمرُّ على البسطاء، لكنها ال تمر على الحسين
ً
ألنه جرب مثل هؤالء ، وأرى في طريقتهم استخفافا

هي نفسها اليوم تستغل آالمه من  اس معك وسيوفهم عليك، فالسيوف التي قتلت الحسينن قلوب النإالقوم 

أجل الفوز باسمه والعمل ضده فعن أي استثمار وفيز وتنظيم وسياحة نتحدث اليوم  إنها صورة كاركاتيرية أن 

 نراهن على طبقة سياسية بهذه املواصفات.

 . فراس الياس يأ

لم تستثمر على مختلف الزيارات املليونية طاقات عالية معطلة، وقوة فائقة مهدورة، لغاية هذه اللحظة 

الصعد كما يجب، ولم تقنن بشكل صحيح ففي الجانب اإلعالمي على سبيل املثال أرى كباحث في اإلعالم أن 

 واهية باهتة، 
ً
 وعربيا

ً
الزيارة األربعينية حدث عاملي كبير اليتكرر إال في األربعين الكربالئي، تغطيته اإلعالمية عامليا

 اختيار املستهدف أو ربما لصغر رسالة الرسالة اإلعالمية. رسالته لم تصل ربما بسبب سوء

 لسيد شباب أهل الجنة
ً
 هلل تعالى وتكريما

ً
، فلحد اآلن يجهل الكثير من املسلمين العرب أن الزيارة هي تقربا
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ير ويعتقد أكثرهم أنها عبادة قبر كما يصفها اإلعالم الوهابي املضلل فكيف باملسلمين من غير العرب ! وكيف بغ

 !املسلمين 

 يجنبها إهمال املشاهدة بسبب مشكالت التعرض االنتقائي، فالكثير من املنتجات 
ً
لم تعرض الزيارة عرضا

اإلعالمية والقصائد والشعارات املرافقة للتغطية اإلعالمية تستهدف الجماهير الداخلية فقط ولم تبحث عن لغة 

 التواصل مع الخارج أو اآلخر.

اإلعالم الشيعي فشل في نشر القضية كما تستحق، ربما ألن الحديث عن أهمية اإلعالم في ن إبصراحة مرة 

 في هذا الجانب.
ً
 كبيرا

ً
 نشر القضية الحسينية الزال مجرد حديث إعالمي، فالعمل والتطبيق يعكس إهماال

املهنية  فمعظم العاملين في املؤسسات اإلعالمية الشيعية يكلفون على أساس الوالء وليس على أساس

والحرفية، والشواهد على ذلك تكاد تكون متكاملة بداية من قناة كربالء ذات اإلمكانات الكبيرة واإلنجازات 

الصغيرة، إلى آخر املؤسسات مع وجود بعض االستثناءات. في حين أن الجميع يعلم أن الجزيرة التي ضخمت 

 نبية ليس لها أي انتماء لقطر.أج حجم قطر الصغير وجعلتها قوة عاملية تدار وتعمل بطاقات

 د. نديم الجابري 

نقالبات وأحداث العنف التي حدثت في التاريخ العربي كانت تستهدف تبادل مواقع االستغالل اال و  كل الثورات

يالح  أن هذه الظاهرة و  نها تنقل املجتمع من مستبد إلى مستبد،إضاء على ظاهرة االستغالل، لذلك فوليس الق

ينسج األساطير و  يتولى به ويتغن  بهو  سمات السلوك السياس ي العربي الذي بدأ يقبل باملستبدأصبحت إحدى 

 
ً
  حوله لكي يزيده ظلما

ً
تمر بعد الحرب ، وهذا ما الحظناه منذ العهد األموي إلى العهد العثماني ثم اسوطغيانا

 الثانية وحت  يومنا هذا.العاملية األولى و 

، التي حدثت ثورات الربيع العربينهج السلبي قد استمر حت  بعد ما يعرف بـ ومن الجدير بالذكر أن هذا امل

لطغاة سرعان ما أنتجت في بعض البلدان العربية، حيث يالح  أن الشعوب العربية بعد أن تحررت من سطوة ا

ار ن بعضهم بدأ يبحث عن طغاة صغإالسابقين، بل سم الدين أو املذهب ليحلوا محل الطغاة اطغاة جدد ب

 .نسج األساطير والقدسية حولهمو  ميتلذذ بالخضوع لهم وتنفيذ أوامره

الثورة الوحيدة في التاريخ  فهي و يبقى االستثناء الوحيد في التاريخ العربي يكمن في ثورة اإلمام الحسين

التي كانت تهدف إلى القضاء على ظاهرة االستبداد وليس استبدال مواقع االستبداد، فثورة اإلمام  اإلنساني

كانت تهدف إلى اإلصالح وليس االستيالء على السلطة كما يزعم البعض، وأن جوهر اإلصالح يكمن في  الحسين

التوريث على  تكزلم تر والتي  وأكملها األئمة تصحيح مسار العملية السياسية التي سنها الرسول األعظم

 .في تولي السلطة أمية وبنالذي أراده 

 . حميد الطرفيأ

 دينية يتم  2004 لم تعد زيارة األربعين منذ عام -8
ً
 يتم االحتفال به كل عام وال مناسبة

ً
 تاريخيا

ً
وحت  اآلن حدثا

 هلل الواحد األحد فحسب، بل باتت بشكلها وطريقة إ
ً
 وطاعة

ً
أدائها وحجم املشاركة فيها منذ سقوط حياؤها تدينا

سباب وتوقع املستقبل، ال تأمل، دراسة تجيب عن الدوافع واأل النظام وحت  اآلن ظاهرة تستدعي الدراسة وال

أشك أن محاربة النظام السابق ملجمل الشعائر الحسينية طيلة ثالثة عقود ساهم في تفجير مشاعر مكبوتة 

وكم األفواه ومصادرة الحريات وخلق روح الثأر وحب التعويض عن  ،ضطهادللتعويض عما نالها من الظلم واال 

لقد ساهمت الهجمة البربرية من قبل القاعدة  -2 حرمان تلك السنين، ولكن ذلك ال يكفي وحده لتفسير الظاهرة.
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كل آالمه واستهداف الزائرين بالعبوات واملفخخات بتأجيج روح التحدي والعناد واستنطاق واستحضار التاريخ ب

تمييز بين  نمافي ذلك الوقت وبين هؤالء الذين يقتلون على الهوية دو  وأحزانه وتعزيز الربط بين قتلة الحسين

ن الشعائر الحسينية أمي والسياس ي فال يخفى على متابع وعلى ذكر الجانب الرس -4 رجل.و صغير وكبير وامرأة 

، لذا فإن جزء من هوية الشيعة ومحاربتها عبر التاريخ خطأ 
ً
كبير وقعت فيه األنظمة االستبدادية والطائفية سابقا

 عبر دعمهم الالمحدود له
ً
ذه الشعائر ومشاركتهم بها أنها بعض ساسة الشيعة بعد سقوط النظام يوحون دوما

وحشد ن االستقطاب الطائفي إيد فرصة إقامتها، أو بتعبير آخر زالتهم تعني تهدإنجازهم األكبر وأن إ ي الشعائرأ

 للتعبئة وتحشيد املاليين عبر هذه الزيارات وباألخص زيارة 
ً
كل طائفة ألنصارها بالتعبئة الطائفية قد أوجد فرصة

 ربعين إلخافة الطرف اآلخر والظهور بمظهر القوي الذي ال ُيقهر.األ 

 املحلل السياس ي إبراهيم البيضاني 

وأن ال تقتصر يجب أن تتدخل الدولة وتعمل باتجاه توظيف املسيرة ألهداف سياسية حت  وإن كانت وطنية 

 هل البيتأبات موفقة من هللا ومحمية بدعاء ن هذه املسيرات واملناسإمن والخدمات إذ مهمة الدولة على األ 

ال املشرف والتضحيات للحشد الشعبي ن القتأخرى أولكن من وجهة  ،وبالتالي ال تخدمها التوظيفات السياسية

مام نسانية لثورة اإل يمانية والوطنية واإللهذه املعاني الشريفة والدروس اإل وللجي  العراقي هو استلهام 

  الحسين
ً
 ، الخطاب واملوقف للمرجعية العلياعن الدور و  فضال

ً
  مما جعل العراق يقف شامخا

ً
وعادت  منتصرا

 ن قتال األ إ ذإهيبته وقوته 
ً
  بطال كان فريدا

ً
  ومتميزا

ً
  يشكل شرفا

ً
  وقيمة

ً
  عليا وكتب للعراق تاريخا

ً
. نحن جديدا

ي  العراقي. الج ،الحشد الشعبي ،ن هناك مؤشرات مهمة في حياتنا هي: املرجعية العلياإ :نقول اآلن وبكل فخر

واملعن  نحو  ويوظفوا الدروس والقيم ةن يرتقوا إلى مستوى أداء هذه العناصر الثالثأنتمن  من السياسيين 

 رض.لذين دافعوا عن العراق وحرروا األ بطال احترم دماء وتضحيات األ نة الفساد و اإلصالح ونحو مكافح

 القانوني أمير الدعمي

 عن الشعارات فالحسين كم أتمن  أن تترجم ثورة اإلمام الحسين
ً
قضية  إلى واقع عملي ملموس بعيدا

 شبابها  ،بل  مسمعه أعنان السماء درس وقضية الحسين
ً
لكن لألسف لم تستثمر هذه القضية وخصوصا

اليوم كسند للدولة ومستقبل للعراق، نحن نحتاج إلى من يثقف هؤالء الشباب والناس البسطاء على أن قضية 

ة وقضيته ال يمكن أن يختصر بخرق هي قضية وطن وأن الدولة هي مرجع كل العراقيين فالحسين الحسين

 اليوم هوية العراق من أقصاه إلى أقصاه. منبر وصوت من ال صوت له فالحسين قماش أو شعار، الحسين

املقترح أن تستثمر املنابر الحسينية وبدعم من الدولة بتثقيف الناس البسطاء والشباب على أن حب 

 م ،هو حب الدولة وممتلكاتها هي ممتلكات كل عراقي الحسين
ً
ا إلى االنتماء إلى العراق كوطن اليوم نفتقد نوعا

الم وكل عراقي مام العأهو هوية هذا البلد  ال ننكر أن الطائفية نخرت وحدتنا وحبنا ألرض العراق،الحسين

 ن كان أزيديإاليوم هو حسيني و 
ً
 أو مسيحي ا

ً
 .ا

لكانت شوارعهم    لألسف نملك ثروة لو كانت بأيدي الغيررية أو حت  املاديةوهل استثمرت هذه املاليين البش

من ذهب لو اعتشنا على سياحة املراقد الدينية لكان الحال غير الحال، والدليل أن تركيا تعتاش في اقتصادها 

 ترى كيف حالها اآلن وشتان ما بين ثرواتنا وتركيا. أن على سياحة مصطنعة ولك
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 . حسن الطالقانيأ

هي نفس  ،روح التي يتعامل بها الزائر وصاحب املوكبأخذ ال-8 علينا أن نستثمر الزيارات املليونية من خالل:

ضرورة توجيه الزائرين إلى الحرص -2 النشاط املتبادل والتعاون.، د انتهاء الزيارة وهي روح املودةالروح تبقى بع

رين على العمل في دوائر الدولة توجيه الزائ-4 على نظافة مناطقهم مثلما ينظفون مواكبهم وطريق الزيارة.

حزبية إلى حب الخطباء يعملون على تثقيف الناس والخروج من ال-3 لكي نتخلص من الرشوة والفساد. خالصإب

 أن الوحدة الحسينية هي تكفي إلنهاء  صالبالد والتضحية ور 
ً
الصفوف وجعل الحياة غير متشنجة خصوصا

الزائرين لدعم الجي  على اإلعالم والحكومة أن يستثمروا وجود -5 الخالفات وبالذات السياسية الداخلية.

العراقي والحشد املقدس والقوات األمنية ليرى العالم ترابط الشعب مع رجال األمن لكي تصل الرسالة بأن الناس 

 س الدول التي تحاول فرض السيطرة.هم أصحاب القرار ولي

 الباحث والكاتب عباس املوسوي 

تهم بأننا
ُ
 ،اديالزيارة األولى خالل العام سعر الفيزا الع :ن األمريكو  نمنع الفقراء من زيارة أهل البيت حت  ال ن

 عملنا شي هنا نكون  ،أعلى من الزيارة األولى للعتبات ويكون سعر الفيزا األخرى 
ً
من أجل إدخال مبل  إضافي  ئا

 للميزانية.

shafaqna.com 

 

أمرنا في معهد املعارف الحكمية والفلسفية ندوة ملناقشة أقامت هيئة أحيوا 

عنوان: اللطم، دوره أهدافه وكيفية تطويره، بحضور مجموعة من املثقفين 

 واملهتمين بالقضية الحسينية.

لم قصير حول نماذج للطم شكلت بأغلبها نماذج واضحة صادقة عن اللطم اللبناني في في البداية، عرض ف

 ر الثورة اإلسالمية.فترة ما بعد انتصا

وأشار املؤلف والباحث املوسيقي  همداني: عرفت اللطمية في لبنان في العقود األربعة األخيرة تغيرات عدة

سلوب تقسيم شعائري تفاعلي تجاوبي منظم في بعد 
ُ
أحمد همداني إلى أن اللطم الحسيني في لبنان عرف على أنه ا

نخراط اهداف نتيجة لعوامل عدة: أولها: توى الشكلي واألدائي واأل موسيقي، وطرأ عليه بعض التحوالت على املس

ات القرن املاض ي وتأثرها باألساليب ناللطمية في منظمة التعبئة العسكرية للمقاومة ضد إسرائيل في ثماني

 إخضاعها ملندرجات التطور التكنولوجي لبرام
ً
سجيل ج التالعراقية في التسعينات وبشكل متعاظم إلى اليوم وأخيرا

 ستديوهات.واإلنتاج الصوتي في اإل 

سلوب والحركة وكذلك على 
ُ
وأضاف عرفت اللطمية اللبنانية في العقود األربعة األخيرة تغيرات عدة في اال

خرى 
ُ
 لتطور الظروف السياسية والتواصلية مع املجتمعات الشيعية اال

ً
مستوى البنية اإليقاعية واللحنية تبعا

 الخليجية.
ً
 خصوصا

بعد انتصار الثورة في إيران انطلقت الصحوة الجهادية الشيعية في لبنان في إطار العمل املقاوم ضد وتابع 

لتي حملت مفردات املظلومية ا االحتالل حيث بدأت املعارك تستلهم القيم الجهادية من ثورة اإلمام الحسين

 للزمان واروالقه
ً
 عابرا

ً
نشودة حربية، وجسرا

ُ
َل كل أرض جنوبية إلى كربالء ، فأصبحت اللطمية بذلك ا ملكان حوَّ

 متجددة.
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وشدد على ضرورة االلتفات إلى اإلبقاء على الهوية املحلية التي تتناسب مع كل إفرازات التجربة الشيعية 

 الرائدة في شت  امليادين الجهادية والفنية وغيرها.

ظروفه بشكل ما ورد في أحاديث أئمة ولفت إلى أن كل املحاوالت لم تنجح في تحديد بدايات اللطم وتاريخه و 

ولي للكلمة فال يوجد تبط بالداللة الواضحة للمعن  األ اتل من ذكر ملوضوع اللطم تر وكتب املق املذهب الشيعي

أو على األقل قد تحدثوا  أي دليل نص ي شرعي على ارتباط هذه املسيرة بشكلها املنظم بزمن األئمة املعصومين

 عن أنهم قد 
ً
 شجعوا عليها.عنها فضال

بإظهار  وقال: لقد اعتبر علماء الشيعة أن هذه الشعيرة عمل راجح فاألهم هو االمتثال بتوجيهات أهل البيت

 الحزن على مصيبة اإلمام كل بحسب منطقته وعاداته وتقاليده بما ال يؤذي النفس أو يشوه صورة املذهب.

 الشيخ األكرف: اللطم يظهر حضارية الشعائر الحسينية

تحدث الشيخ حسين األكرف وهو أحد أركان اللطمية املعاصرة، عن دور اللطم في إحياء الشعائر الحسينية، 

 إلى أنه يحاف  على شعبوية وجماهيرية الشعائر واستقطابها ملختلف شرائح املجتمع، وأنه يحرك الشعائر 
ً
الفتا

 ة تفاعلية تثير الشجى وتنهض بالهمم.الحسينية في دائرتي العاطفة والحماسة واالستنهاض ما له من طبيع

املضمون، وينقلها من حالة ردة الفعل إلى ارية الشعائر الحسينية في الشكل و وأضاف أن اللطم يظهر حض

 في تعبئة الشباب وحشدهم ملواجهة أعداء األمة وتغيير املعادالت في 
ً
 جوهريا

ً
الفعل حيث استطاع أن يلعب دورا

 مام املواهب والتخصصات املتنوعة.أإلى أنه فتح باب إحياء الشعائر  ، إضافةالصراعات على مختلف األصعدة

  وأشار األكرف
ً
إلى أنه يوسع الدائرة التبليغية في الشعائر حيث لم يعد الوع  واإلرشاد والتبلي  محصورا

دئ وأخالق الثورة بالخطابة الحسينية بل انتقل عبر القصائد إلى اللطم وأخذ مداه الواسع في التأثير وتصدير مبا

الحسينية وتبلي  معارف الدين، إضافة إلى دوره في مواجهة الغزو الثقافي عن طريق الترويج للفن الهابط وغير 

 في وجه 
ً
 متماسكا

ً
 الشبابي منه سدا

ً
امللتزم، حيث قدم اللطم والزال نماذج راقية جاذبة للذوق اإلنساني وخصوصا

 ه الخواص والعوام في هذا املجال.الفن غير امللتزم واستطاع لفت انتبا

تقانه يجب إوف على فلسفة الجمال فيه وطبيعة ونبه األكرف إلى مسألة مهمة في عملية تطوير اللطم وهي أن الوق

بناء عليها أن تنتزع من التراث الحسيني في اللطم عبر استقراء املوروث منه واستخراج خصائصه الجمالية والفنية وال

 لضوابط الفن العام.، ةكأسس ثابت
ً
 ال يمكن أن يكون محكوما

ً
 منفردا

ً
 بأن للطم ذائقة خاصة وجماال

ً
 منوها

 الشيخ إدريس: اللطمية اللبنانية كانت عامية

ثم كانت كلمة للشاعر والناقد األدبي الشيخ طارق إدريس تحدث فيها عن الوزن واملعن  في اللطم الحسيني، 

 إلى أن اللطمية اللبنانية كانت في البداية عامية، وتسير على إيقاع وزني نفس أوزان الخليل بن أحمد 
ً
الفتا

ولى في لبنان
ُ
امللحة إلى اللطمية بوقت لم استجابة إلى الحاجة  الفراهيدي، وكتبت اللطمية الحسينية الفصيحة اال

 أحد. يتصد

 ندب الذين جرى أو  وتحدث عن املواضيع التي تناولتها اللطمية وأولها ندب اإلمام الحسين وأهل بيته
ً
حيانا

ضيف عليها.إما من فصائل تراثية معروفة، و إهم في كربالء وبعض اللطميات أتت ما جرى علي
ُ
 ما ا

ما كان يساعد في و  لتي تضمنتها اللطميات ومن أجملها هو الشوق لزيارة اإلمام الحسينوعن املعاني ا

 من دعوة للثأر لإلمام الحسين
ً
مة وربط اإلمام  اللطميات لحنها الحزين، إضافة إلى ما تضمنته أيضا

َ
ل
َ
من الظ

 بأحكام الشريعة والدين.
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ول العالقات الدولية للجنة إقامة الزیارة األربعينية السيد علي رضا ؤ أعلن مس

 
ً
: أن موضوع املؤتمر توکلي عن انعقاد املؤتمر العلمي في کربالء املقدسة، مبينا

 ۲۱إل   ۲۱الرئيس ي سيکون األربعين الحسيني، وأضاف أن هذا االجتماع سيبدأ من 

شخصية علمية بارزة  ۲00من شهر صفر وسيحضر هذا املؤتمر الدولي أکثر من 

 من مختلف بالد العالم وسيناق  املؤتمر رسالة الثورة الحسبنبة الخالدة وأهدافها السامية.

وتطرق مسؤول العالقات الدولية للجنة إقامة الزیارة األربعينية السيد علي رضا توکلي وضمن کلمة ألقاها في 

اع حضره أعضاء اللجنة لدعم الشعب العراقي ملواکب العزاء اإليرانية في الزيارة األربعينية وتوفير الخدمات اجتم

 لهم على جميع املستويات 
ً
: إن املسيرة الحسينية والزحف األربعيني الحاشد والعظيم يعد حرکة منقطعة قائال

 له. ويعتمد بشکل رئيس على استضافة الشعب العراقي ةالنظير وفريد

بشکل يومي من قساوة الحياة والتقشف االقتصادي املستفحل في ف: بما أن الشعب العراقي يعاني و وأضا

 عل  هذه الظروف املعيقة يقوم بواجب الضيافة ويقدم کل ما يملکه ودون مقابل لزوار اإلمام 
ً
البالد، فنراه رغما

بکة عاملية مترابطة تضم العقول العلمية وتابع: أن الهدف من وراء هذه املبادرة هو تأسيس ش، الحسين

 البارزة في املستويين األکاديمي والحوزوي.

: وشدد توكلي على ضرورة توصيل وتمحيض الرسالة الحسينية بالطرق ا
ً
بأن الزمان لعلمية إلى العالم مبينا

 أق
ً
 الراهن وعبر آلياته التواصلية املختلفة وحقوله االرتباطية الفسيحة يستدعي تواجدا

ً
و  من السابق ومدروسا

 ملنافسة التيارات اإلعالمية املعادية وإیصال صوتنا في وسط هذا الجو اإلعالمي الصاخب.

 للبحوث األربعينية، وقال: إن أعداء اإلسالم ان الصهيوني قد قام بتأسيس مرکزبأن الکي وأشار السيد توکلي

البوم قد شعروا بخطورة الثقافة األربعينية ملصالحهم فتجدهم يتربصون لخرق ثقافتنا  مکتب أهل البيتو 

 واإلطاحة بها أو إخراجها عن إطارها الحقيقي.

عاملنا اإلسالمي  واعتبر مسؤول العالقات الدولية في لجنة إقامة الزيارة األربعينية أن العقول البارزة في

ملحسوبة واملدروسة لهدم ثقافتنا اإلسالمية وأضاف: أن العدو يستخدم مام مبادرات العدو اأالحاجز الوحيد 

 باالستعانة من نخبه العلمية لتشويه الثقافة األربعينية والحد من تنامي املسيرة الحسينية وإعاقتها.و  کل طاقاته

إلبعاد الشعوب  تةلقاء فکرة أن املسيرة األربعينية عراقية وعربية بحإأن الدعايات الهادفة تترکز على  وتابع:

 على وجه الخصوص مسلمو أوروبا وأمريکا عن هذا االجتماع العظيم.والبالد األخرى و 

وقال السيد توکلي: إن إقامة مواکب عزاء دولية تضم الجنسيات املختلفة ستکون من ضمن برامج نقوم 

 .بتنظيمها في أيام الزيارة األربعينبة حبث تقام مجالس عزاء باللغة اإلنجليزية

  ين: أنه سنؤسس فوبيَّ 
ً
 علميا

ً
افة الحسينية قاألربعين الحسيني والتعريف بالث لدراسة املستقبل القریب مرکزا

دقيقة للمسيرات األربعينية وطرق معالجة مهمة هذا املرکز الدراسة ال نتهاء من مراسيم األربعين وسيکون اال بعد 

 وکي
ً
وتوظيف وسائل من العقول البارزة في عاملنا اإلسالمي  ةفية إيصال رسالة الحدث باالستعانالحدث علميا

وتابع: نحن نهدف لتدشين حملة سفينة النجاة الذي تكون مهمتها إنتاج نصوص علمية یتم ، اإلعالم لهذا الغرض

ة في لکن دور الحملة ال يقتصر في نشر الثقاف ،االعتماد عليها في الحركات التبليغية والدعائية في الزيارة األربعينبة

 األربعين فحسب بل يمتد نشاطها لباقي أيام السنة.
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عن بدء تسلم النصوص  أعلنت اللجنة املنظمة ملسابقة شاعر الحسين

املشاركة في النسخة التاسعة من املسابقة التي تهتم بإبراز الطاقات الشعرية 

 بمشاركة عشرات 
ً
الحسينية، والتي ينظمها مأتم أنصار الحق بالبالد القديم سنويا

 الشعراء من الجنسين وسط حضور نخبوي وجماهيري غفير.

  :ليل الصفاروصرح رئيس اللجنة املنظمة للمسابقة عبدالج
ً
بأن التحضيرات التنظيمية قد بدأت تمهيدا

 أمام الراغبين من داخل البحرين 
ً
النطالقة املوسم التاسع للمسابقة، حيث سيكون باب املشاركة مفتوحا

 للشروط الفنية والشكلية املتبعة، ويتم إرسال 2082تشرين األول  48إلى  8وخارجها خالل الفترة من 
ً
م، وفقا

 alhussain.poet@hotmail.com: إلى البريد اإللكتروني التالي Wordشاركة بصيغة ملف النصوص امل

 باملهتمين االطالع على إعالن املسابقة وشروطها في حسابات 
ً
مذيلة ببيانات الشاعر ورقم اتصاله، مهيبا

كما يمكنهم تحميل التطبيق الخاص باملسابقة على أجهزة األندرويد واألبل لالطالع التواصل االجتماعي التابع لها، 

 بأول.
ً
 على النتائج والنصوص والتغطيات املقروءة واملصورة لألعوام املاضية، ومتابعة أخبار املسابقة أوال

دوالر أميركي، فيما  8500أن املتأهلين الخمسة األوائل سينالون جوائز مالية تبدأ بـ  :وأضاف الصفار

الذي يصوت عليه جمهور  شاعر الجمهور سيحصد الخمسة اآلخرون جوائز عينية قيمة، إلى جانب جائزة 

 املسابقة.

م، وهي تحظى بمشاركة جماهيرية 2001قد انطلقت منذ العام  ُيذكر أن فعاليات مسابقة شاعر الحسين

ركة إلى تقييم مبدئي لدى لجنة الفرز األولى، قبل أن تمرر واسعة واهتمام نخبوي متميز، وتخضع القصائد املشا

 من النقاد واملختصين في تحليل النصوص األدبية. وتقبل املسابقة مختلف 
ً
إلى لجنة التحكيم التي تضم عددا

 أو قصيدة نثر، على أن يستوفي النص عناصر البناء 
ً
 كان أو تفعيليا

ً
األشكال الفنية للشعر الفصيح، عموديا

، وستعلن النتائج في مهرجان ختامي  50إلى  85وي والفني، وأن يتراوح طوله بين اللغ
ً
 مزدوجا

ً
 شعريا

ً
 أو سطرا

ً
بيتا

 م.2082كانون األول  2بتاريخ 

sadaalmaaref.com 

وجمعية إبداع في الضاحية الجنوبية لبيروت معرض افتتحت بلدية حارة حريك 

الكتاب العاشورائي األول، وذلك في مركز التنشيط الثقافي في حارة حريك بحضور 

 شخصيات ثقافية واجتماعية.

تحدث رئيس جمعية إبداع الشاعر علي عباس فقال: يسعدنا اليوم أن نكون 

 وفي أجواء أربعينية اإلمام الحسين
ً
  معا

ً
يوم  ك بزجاجة املصباح الذي أشعل هداه اإلمام الحسيننمس علنا

 العاشر من املحرم لنفتتح هذا املعرض األول من نوعه في لبنان.

وأكد نحن نريد لهذا الجيل العزيز أن يشعر بجسارة املوقع واملوقف وعمِق اإليمان وقداسة الطريق الذي 

 سلكه الشهداء من كربالء إلى حلب. 

الدكتور أكرم بركات لفت االنتباه إلى أن الكتاب أواله اإلسالم أهمية كبيرة، ألنه املعجزة راعي الحفل الشيخ 
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لى قدس الحرف الدالة على صحة اإلسالم، وأن هللا أطلق على أصحاب التوحيد أهل الكتاب، وأنه سبحانه وتعا

، وظلت أوالكتاب والسطور، و 
ً
 ومضمونا

ً
القراءة العنوان املبرز الذي بدأ راد اإلسالم أن يبين عظمة اإلسالم شكال

 خمسين آية من القرآن، لتتحقق البصيرة والتدبر أ به القرآن، ففي حديث أهل البيت
ً
ن املؤمن يقرأ يوميا

أنتم  :يقول ألعدائه والتأمل واالنفتاح القلبي وهنا كانت قصة عاشوراء وربطها بالكتاب، اإلمام الحسين

ذكر أنهم حرفوا الكتاب كي ال تتحقق أهدافه في سعادة اإلنسان، أن فكرة طواغيت األمة ومحرفو الكتاب، وي

املعرض تتحول إلى معرفة واعية وبصيرة ويقظة، والذكر الذي هو أساس مقاومتنا. وبعد جولة على أرجاء 

ينية املعرض سمع الحضور من اللجنة املنظمة البرامج املرافقة للمعرض على مدى عشرة أيام تمتد إلى ذكرى أربع

 ، وقد امتألت جنبات املعرض بالعديد من املؤلفات والكتب واللوحات واألشرطة املدمجة.اإلمام الحسين

imamhussain.org 

 

أعلن قسم اإلعالم التابع للعتبة الحسينية املقدسة عن إقامته مسابقة 

ألفالم املوبايل الخاصة بتوثيق مشاهد عن زيارة األربعين التي يشارك  موبسينما

 فيها املاليين.

، فإن املسابقة تأتي بهدف نشر 
ً
 وإعالميا

ً
وبحسب اإلعالن الذي نشره قسم اإلعالم تحت عنوان: كن زائرا

 .الثقافة الحسينية في أبه  صورها

 للتعاليم  املقدسة وقال رئيس قسم إعالم العتبة الحسينية
ً
حيدر السالمي: إن املسابقة جاءت ترسيخا

 اإلسالمية واملبادئ اإلنسانية في النهضة الحسينية املباركة.

الزائر على طريق يا حسين ننا نحاول عبر هذه املسابقة تكريس مفهوم الهجرة الروحية التي يعيشها أوأضاف: 

 ودور الزيارة األربعينية في تعزيز الظواهر اإليجابية في املجتمع.

لم جميع الشروط الفنية املتعارفة في هذا النوع من األفالم وينسجم مع ثوابت يستوفي الف واشترط القسم أن

 واملواكب والجهات واألشخاص.وأن ال يتضمن اإلساءة ألي من الشعائر واملراسيم ، القضية الحسينية الوطنية

 
ً
أن ال تطول مدة عرض الفلم عن خمس دقائق وأن يتم إنتاجه بواسطة البرامج والتطبيقات  كما اشترط أيضا

 املتداولة في أجهزة املوبايل وأنظمتها وملحقاتها وعدم االستعانة بأي أجهزة أخرى.

 لإلعالن، فإن املادة املشاركة يجب أن ال تكون منشور 
ً
 عبر املواقع اإللكترونية والتواصلية.ووفقا

ً
 ة مسبقا

 imamhussain.org@ وذكر أن األفالم ترسل عبر البريد:

 من شهر صفر. 40أو تسلم بقرص أو ذاكرة مؤقتة إلى قسم اإلعالم في موعد أقصاه إلى الـ 

ألف دينار عراقي، أما وستكون قيمة الجائزة األولى مليون دينار عراقي، والجائزة الثانية سبعمائة وخمسون 

 الجائزة الثالثة فستكون خمسمائة ألف دينار عراقي.

 

لعتبة الحسينية املقدسة مؤتمره السنوي لقسم الشؤون الدينية التابع  أقام

عاشوراء بدأ بدماء الشهداء  يوم: يوم الجمعة، تحت شعار لنصرة الحوراء زينب

 .وسما برسالة الحوراء زينب

العلمية السيد محمد حسين  وفي كلمة له ألقاها في املؤتمر قال أستاذ الحوزة



 
 

  
 

98 98 

إن دور املرأة األساس هو دور أسري وليس دور اجتماعي عام، وهي تحتاج أن تأخذ استعدادها الفقهي  :الحكيم

 للنهوض بالواجب املناط بها.والعقدي واألخالقي واإلنساني 

يعجز اللسان والعقل عن أن يدرك  وأضاف: أن حياة السيدتين العظيمتين السيدة الزهراء والسيدة زينب

بأنها عاملة غير معلمة، وتحملت مسؤولية أن  التي وصفها اإلمام السجاد منزلتهما العظيمة، فالسيدة زينب

، باإلضافة إلى حالة الستر فوهللا ال تمحوا ذكرنا وال تميت وحيناعندما قالت:  تنطق باسم رسول هللا

 والحجاب التي بهما هاتان السيدتان العظيمتان.

فيما تطرق رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة الشيخ رائد الحيدري خالل كلمته إلى االبتالءات التي ابتلى 

 هللا أنبياءه وأولياءه.

 للقيم اإلسالمية،  من الزمن وأكبر من التاريخ، وأن قتل الحسينأعظم  وقال: إن يوم الحسين
ً
كان نحرا

 للمثل القرآنية، واستباحة للمعالم اإلنسانية.
ً
 وجزا

 : إن السيدة زينب
ً
 .ها لتبارز أمة من الجهالءكانت أمة من العظماء، مضت وحد وقال أيضا

 هذه املؤتمرات من شأنها إحياء أمر أهل البيت: إن مثل الشيخ أحمد الخفاجيمن جهته قال املبل  الديني 

 بوصايا األئمة املعصومين
ً
باإلضافة إلى ما يوفره املؤتمر من فرصة لتالقح األفكار بين املبلغين من جهة،  عمال

 وفضالء الحوزة العلمية من جهة أخرى، والعمل وفق توجيهات املرجعية الدينية العليا.

األنبياء في الصحن الحسيني الشريف بحضور عدد كبير من أساتذة وفضالء أقيم املؤتمر على قاعة خاتم 

 الحوزة العلمية في النجف األشرف وجمع من املبلغين واملبلغات.

ويندرج املؤتمر ضمن سلسلة من النشاطات التي التبليغية التي ينظمها قسم الشؤون الدينية في العتبة 

إلحياء زيارة  مسيرة العشق الحسيني صوب مدينة أبي األحرار الحسينية املقدسة والتي تتزامن مع انطالق

 األربعين.

alkafeel.net 

 

العباسية املقدسة بوفٍد  شاركاتها الخارجية شاركت العتبةضمن سلسلة م

في فعاليات مهرجان حامل لواء كربالء  سه أميُنها العام السيد محمد األشيقرترأ

 ملآثر 
ً
السنوي الثالث الذي احتضنته مدينة إيالم اإليرانية، وذلك إحياًء واستذكارا

 من الشجاعة واألخوة واإلباء. أبي الفضل العباس

 لشخصيات الذي شهد املهرجان 
ً
 وكبيرا

ً
 واسعا

ً
من  ة وفكرية إيرانية تضمن العديددينية وثقافي حضورا

لألمين العام للعتبة العباسية املقدسة السيد محمد األشيقر بين فيها بعد تقديمه التعازي  كلمة :الفقرات منها

 من الصفات التي الحارة بأيام ال
ً
 البطولي في ملحمة الطف ودوره متاز بها أبو الفضل العباساعزاء هذه جملة

 
ً
 الجهة املنظمة إلقامة هذه الفعالية على دعوتها العتبة العباسية املقدسة للمشاركة فيها، داعيا

ً
الخالدة شاكرا

 إياها على التواصل في إقامة مثل هكذا مهرجانات.

عضو مجلس إدارة العتبة  للسيد عدنان املوسوي  ك قصيدةومن ضمن املشاركات الشعرية كانت هنا 

 .العباسية املقدسة ترنمت أبياُتها بقمر العشيرة وحامي خدر الفواطم أبي الفضل العباس

  كذلك شهدت الفعاليات إلقاء كلمات 
ُ
 للصور الفوتوغرافية. خر وموشحات دينية وافتتاح معرضأ
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العالقات الجامعية في العتبة العباسية املقدسة ضمن مشروع  أقامت شعبة

 تفاعلية بعنوان: ثورة الحسين
ً
بين االلتزام واالنفتاح،  فتية الكفيل الوطني ندوة

 .هـ8341صفر 2وذلك بالتعاون مع كلية اآلداب في جامعة بابل صباح يوم الخميس 

قيمت على قاعة مركز التوفل في الجامعة املذكورة ضمن وتأتي هذه الندوة التي 
ُ
أ

 .جي وفي مقدمته الوسط األكاديميالعباسية املقدسة مع محيطها الخار  ة التواصلية التي وضعتها العتبةالخط

الندوة كانت عبارة عن محاضرة للسيد حسين الحكيم تحدث خاللها عن القيم الحسينية وما فيها من التزام 

 الدور الكبير لنهضته املباركة في بناء اإلنسان وقيمه األخالقية، وقد تحدث الحكيم بدوره لشبكة وانفتاح، مب
ً
ينا

: ال زال اإلمام الحسين
ً
 لشعوب  الكفيل قائال

ً
ما

َ
كبير، وهؤالء الطلبة  تأثير غزير العالم، والتأثير الحسينيَمعل

لى اإلمام وتتحد املشاعر مع األفكار وتتحول إلى حماس إذا وجدوا أنفسهم في أروقتهم األكاديمية تنفتح عقولهم ع

 من مظاهر الحمد على عظيم رزية الحسين
ً
م ومنجم واٍع متفاعل مع قيم اإلمام، واقعا

َ
 َمعل

ً
لبناء  أنها دوما

 متقدمة من  والتفاعل مع الوسط األكاديمي ،ساناإلن
ً
 في هذه املرحلة، وهؤالء الطلبة يعيشون درجة

ً
ُيمثل ضرورة

من خالل هذه القضية املباركة التي هي  ع الحوزوي وبين الواقع األكاديميلحرص على تعميق الصلة بين الواقا

 رسالة العتبات املقدسة ومنها العتبة العباسية املقدسة.

وأضاف: ركزُت على القيم الحسينية وما فيها من التزام وانفتاح، أزمة االلتزام أنه في بعض األحيان يعي  املرء 

وذوبان في اآلخر، أما إذا كان  نفالتاتحول في بعض األحيان إلى الة من االنغالق والتحجر، وأزمة االنفتاح أنه يح

 بين االلتزام واالنفتاح فهو يحمي االلتزام ويعمق جذوره ويربطه باهلل سبحانه وتعالى، وهو في  الحسين
ً
وسطا

 في وجدان اإلنسان ومالئمة لفطرته فهو 
ً
نفس الوقت بما تحمله القضية الحسينية من قيم إنسانية مؤثرة جدا

أوج تألقه، وهو ينفتح على اآلخر ويكون  يوسع أفق االنفتاح بدرجة كبيرة ويواشج فيما بينه وبين االلتزام في

 .االنفتاح في أوج أصالته وهو يلتزم باملبادئ وينطلق من رمزية الحسين

ِرَحت من قبل الحاضرين وقام  هذا وقد شهدت الندوة
ُ
 من املداخالت واألسئلة واالستفسارات التي ط

ً
جملة

اآلداب العتبة العباسية املقدسة  ختام شكرت كليةم توضيحه، وفي الالسيد الحكيم باإلجابة عنها وتوضيح ما يلز 

على هذه الخطوة، وتأكيدها على مبدأ التواصل ملا له من أهمية باملساهمة في زيادة وعي الطلبة بالقضية 

 الحسينية وأهدافها السامية.

 

 نية في العراق والعالم اإلسالميالشعائر واملواكب والهيئات الحسي أقام قسم

صفر  88التابع للعتبتين املقدستين الحسينية والعباسية عصر يوم السبت 

8341 
ً
 تحضيريا

ً
 بزيارة األربعين حضره عددهـ ، مؤتمرا

ً
من مسؤولي الدوائر  خاصا

األمنية والخدمية في محافظة كربالء وأصحاب املواكب والهيئات الحسينية في 

 .للمؤتمرات والندوات املحافظات، وذلك على قاعة اإلمام الحسن

 على أرو  اسُتِهل املؤتمر بتالوة آيات 
ً
اح شهداء العراق جاءت من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة ترحما

األمين العام للعتبة العباسية املقدسة املهندس بشير محمد  تين املقدستين التي ألقاها نائبالعتب مةبعدها كل

 البد أن نقدم ملعلمنا األكبر اإلمام الحسين جاسم وجاء فيها: اليوم ونحن نعي  أربعينية اإلمام الحسين
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 ملن  ونحن في مدرسته إن شاء هللا كلٌّ حسب موقعه وخدمته، ألن الفرصة في
ً
هذه األيام العظيمة ال تعوض فهنيئا

 للخدمة في مدرسته، وما حضوركم أيها اإلخوة األعزاء في هذا املؤتمر و 
ً
 لهذه الخدمة املباركة إال توفيقيكون أداة

 .من هللا

ن فيها: نعمة السلمان والتي بيَّ  القسم الحاج رياض شعائر واملواكب التي ألقاها رئيسقسم ال لتأتي بعدها كلمة 

 يسير عليه في تقديم الخدمة، فأنتم أ
ً
 ومسارا

ً
ن العالم أجمع يتطلع إلى حضراتكم وإلى خدمتكم ليتخذ منها منهاجا

، فاملرجو منكم أن تكونوا على ونفيس في سبيل سيد الشهداء بما تقدمونه وتجودون به من غال حيرتم العقول 

  قدر هذه املسؤولية والتحلي بالصبر والخلق الطيب
ُ
م ومشهودوهذا ديدن
ُ
عنكم، فنرجو االلتزام بالشرع الحنيف  ك

والتعليمات املوجهة من مرجعيتنا الدينية الُعليا في االلتزام بالشعائر الحسينية وعدم التجاوز على املمتلكات 

 العامة وإكرام الزائرين.

إللقاء بعض التوصيات  رئيس قسم الشعائر واملواكب األستاذ مازن الوزني بعدها اعتلى املنصة معاون  

والتعليمات ألصحاب املواكب والهيئات كان منها: الحفاظ على نظافة املدينة وقدسيتها وعدم املساس باملمتلكات 

 تبين فضل الخدمة 
ً
 شعرية

ً
العامة وعدم قطع األشجار وغيرها، ألقى بعدها الشاعر فالح البارودي قصيدة

 الحسينية ومنزلتها الكبيرة.

imamali.net 

 

شعبة الفكرية واملكتبة النسوية وعلى قاعة ال /أقام قسم الشؤون النسوية 

التابع لألمانة العامة  الصحابي الجليل عمار بن ياسر في مضيف اإلمام الحسن

للعتبة العلوية املقدسة املؤتمر الحسيني الزينبي السنوي الرابع تحت شعار: القيم 

الزينبية بلسم الجراح وطريق اإلصالح، بحضور عدد من الشخصيات النسوية األكاديمية والتربوية واالجتماعية 

 وجمع غفير من طالبات الكليات من جامعة الكوفة.

القسم النسوي منال حسين في تصريح للمركز اإلعالمي للعتبة العلوية املقدسة: إن املؤتمر  وقالت مسؤولة

ن: األول يتم التركيز على هدفين أساسي :وأضافت ،شعائراليعقد للسنة الرابعة على التوالي ويهدف إلى تعظيم 

 ملرأة.يبين املسؤولية التربوية للمرأة، والثاني: كيفية حل األزمات التي تواجهها ا

 
ً
 تخصصيا

ً
 بحثها ونالت املركز األول: الباحثة فهيمة املشهدي وكان ،وأضافت: تم تقديم خمسة وثالثين بحثا

تها ز عإلى صبرها و  فيهوالتي تطرقت ، تحت عنوان: أخالقية الصبر والعزة واإلباء في شخصية السيدة زينب

ولية ؤ بحثها تحت عنوان: تحمل املسفكان أما الباحثة الثانية د. عهود العكيلي  .إبائها وكيفية تحملها االبتالءاتو 

تحدثت الباحثة حول بحثها  ،قراءة في استنطاق األحداث واتخاذ األسوة الحسنة بين زينب األمس وطوعة اليوم،

 للقرآن الكريم وأ قائلة: تطرقت في بحثي إلى جعل هللا تعالى أهل البيت
ً
ذهم أسوة حسنة ملا فيهم باتخامرنا عدال

باملرأة عناية كبيرة وهم مؤمنون بقدراتها وأثرها في  من الصالح والحكمة وفصل الخطاب إذ اعتنوا أهل البيت

واليوم عندما تشابهت الظروف حملت املرأة  ،ارتقاء املجتمع ونهضته لذلك ربوها على اإليمان باهلل الحق

أما الباحثة الثالثة التي حصلت على املركز الثالث والء  بيان الجهاد الكفائي.شيدة عند املسؤولية من املرجعية الر 

عنوان: أثر املرأة الجهادي من واقعة الطف إلى زمن واجهة الخط التكفيري داع  تحت العبادي، وكان بحثها 

 توزيع الشهادات التقديرية على املشاركات.بختتم املؤتمر او  دراسة مقارنة.
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أقامت شعبة البحوث والدراسات التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في 

العتبة املقدسة ندوة فكرية حول الفكر الحسيني تضمنت قراءة ملا يطرح من 

 اإلسالمية.شبهات وأفكار منحرفة غرضها التشكيك باملبادئ 

 عن طالب 
ً
وقد شارك في هذه املحاضرة عدد من الطلبة الجامعيين فضال

 من رئيس الشعبة الشيخ مهند الخاقاني ومسؤول 
ً
املرحلتين املتوسطة واإلعدادية، هذا وقد أدار املحاضرة كال

 باسم رزوقي. وحدة شباب الرابطة امليداني

 

احتضنت العتبة العلوية املقدسة املهرجان السنوي الرابع بذكرى استشهاد 

في الصحن الحيدري الشريف بمشاركة  السيدة رقية بنت اإلمام الحسين

من الفتيات التلميذات اللواتي قدمن من مختلف مدارس محافظة النجف  8000

 شرف وهنَّ يحملن األعالم واألوشاح التي كتب عليها: لبيك يارقية.األ 

وقالت مسؤولة القسم النسوي منال حسين: أقامت شعبة القرآن الكريم النسوية مهرجانها السنوي 

بتة واملهمة للفتيات والذي يعد من البرامج الثا الستذكار وإحياء شهادة السيدة رقية بنت اإلمام الحسين

، وذكرى استشهاد سيدتنا وموالتنا رقية إحياء ذكر أهل البيت :ن الغاية منهاأل  الصغيرات،
ً
 عموما

 بالخصوص.

وأضافت: املهرجان يتضمن فعاليات مسرحية تحكي واقع املواساة التي تعرضت لها عملنا من خاللها على ربط 

 بهذه الشخصية العظيمة وهي عزيزة اإلمام الحسين
ً
من خالل تقديمهن املواساة  الفتيات الصغيرات روحيا

السيدة رقية بنت اإلمام  إلى الشام وذكرى وشهادة بذكرى وصول سبايا آل محمد والعزاء إلى أمير املؤمنين

 .الحسين

  أنه من جانبها أوضحت مسؤولة شعبة القرآن الكريم أنوار الحسناوي،
ً
تم التحضير للمهرجان مسبقا

.
ً
 بالتعاون مع مديرية التربية العامة وإدارات املدارس التي قمنا بزيارتها ميدانيا

شهر ونصف، تضمن تعريفهن لوأوضحت: خضعت التلميذات املشاركات في املهرجان لبرنامج عقائدي استمر 

 عن ت بواقعة حادثة السيدة رقية
ً
عليمهن القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة وما جرى عليها من مآس ي، فضال

 .بيتاللشريفة الواردة عن أهل واألحاديث ا لقرآنية القصاراملباركة وحف  السور ا

وأضافت الحسناوي: وقد تضمنت فعاليات املهرجان التي أقيمت في رحاب الصحن الحيدري الشريف قراءة 

معبرة مألت جوانب الحرم العلوي املقدس بالحزن آٍي من الذكر الحكيم، ثم مسرحية مثلت الواقعة في لوحة 

 .واألس  ، تلتها أنشودة حسينية عن السيدة رقية

 

بدأت مؤسسة املهنا لإلنتاج والعرض املسرحي عرضها األول من نوعه برعاية 

املقدسة والذي يجسد واقعة الطف األليمة، وذلك ضمن محفل  العتبة العلوية

كبير حضره األمين العام للعتبة العلوية املقدسة السيد نزار هاشم حبل املتين، 

وعدد من املسؤولين من النجف األشرف واملسؤولين اإلعالميين والفنيين من شركة 
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 األربعين. املهنا اإليرانية صاحبة العرض املسرحي وجمع غفير من زائري 

وثمن السيد حبل املتين الجهود التي بذلت من الكوادر الفنية واإلعالمية إلخراج وإطالق العرض املسرحي، 

 ينبغي أن يتكرر لتجسيده واقعة الطف بشكل حي ومتميز 
ً
 جدا

ً
 وجميال

ً
 رائعا

ً
 فنيا

ً
وقال: ما شاهدناه يعد تحضيرا

والتعلق بهم واملسير وفق  الشباب حب آل البيت األطهارينطبع في أذهان الناس ويغرس في قلوب األطفال و 

 مبادئهم وأخالقهم التي تحمل رسالة الدين السامية.

من جانبه قال مخرج العرض املسرحي سعيد إسماعيلي: إن املسرحية تقام ألول مرة في مدينة النجف األشرف 

ع الخدمات الالزمة إلقامة العرض املسرحي بالتعاون والرعاية من العتبة العلوية املقدسة التي قدمت لنا جمي

الذي يجسد واقعة الطف بأبعادها اإلنسانية والدينية واألخالقية والسماوية تحت عنوان: النجم الثاقب، وقد 

قمنا باستغالل مناسبة زيارة األربعين لجذب الزائرين إلى العرض املسرحي للتزود باملعاني البطولية واإلنسانية 

 في الواقعة األليمة. دينية لإلمام الحسين وأهل بيته وأصحابهواألخالقية وال

وأضاف: يشارك في العرض املسرحي نخبة من املمثلين الكبار الذين سبقوا وأن شاركوا في أعمال مسرحية 

وسينمائية كبيرة منها مسلسل املختار ويوسف الصديق وغيرها من األعمال الخاصة بعرض تاريخ وشخصيات آل 

، كذلك الكوادر الفنية املسؤولة عن اإلضاءة والديكور والصوت لها إسهامات في العديد من طهارالبيت األ 

 األعمال الفنية اإليرانية التي شاركت في مسابقات دولية.

 بينهم  35وتابع: العمل املسرحي يشارك فيه 
ً
والعمل ترعاه مؤسسة املهنا  ،من العراق بين ممثل وفني 25ممثال

حي برعاية العتبة العلوية املقدسة، وسيبدأ العرض يوم السبت ويستمر أليام عدة بعد االنتهاء من لإلنتاج املسر 

 مجموعة من البروفات املسرحية اليوم الجمعة.

iunajaf.edu.iq 



برعاية السيد عميد الجامعة الدكتور عمار عبد األمير السالمي أقام قسم 

 الدراسات القرآنية واللغوية الندوة الفكرية تحت شعار: رسالة اإلمام الحسين

منهج واضح وعطاء مستمر، بحضور أساتذة الجامعة وطلبتها وممثل عن مؤسسة 

 .املقدسةلعتبة الحسينية لالتابعة  التخصصية في النهضة الحسينية وارث األنبياء للدراسات

اسُتهلت الندوة بآي من الذكر الحكيم ألقاها على مسامع الحاضرين الطالب علي أحد طلبة الدراسات 

 ف
ً
ي ما كتبه القرآنية، بعد ذلك افتتح الندوة الدكتور حكيم سلمان بكلمة ألقاها على الحاضرين قدم فيها قراءة

، وقد شخص مرض االنهزامية الذي كانت تعاني منه األمة عن نهضة اإلمام الحسين السيد محمد باقر الصدر

 .في عصر اإلمام الحسين

 .الدكتور عفيف عريبي األهداف األخالقية والسياسية التي حققتها ثورة اإلمام الحسين بعد ذلك تناول 

رحت ونوقشت بين الحضور واملحاضرين.وقد تضمنت الندوة بعض املداخالت واآلراء التي 
ُ
 ط
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masjed-alkufa.net 

أكد السيد صدر الدين القبانجي أن مسيرة األربعين هي أفضل فرصة للتبادل 

الثقافي كما هي أفضل فرصة لتجلي البعد اإلنساني وأفضل فرصة للتحشيد 

 وقضيته. الجماهيري، وهذا هو ما صنعته ثورة اإلمام الحسين

جاء ذلك خالل كلمته االفتتاحية للمؤتمر الدولى الثالث الذي عقد على قاعة 

 من  31زارات امللحقة به بحضور مضيف السفير مسلم بن عقيل في موقع األمانة العامة ملسجد الكوفة وامل
ً
باحثا

 .سبع دول تحت عنوان: عهد مع الحسين

وأشار إلى أن القدرة على التحشيد الجماهيري هي عامل النجاح ألية نظرية وهو ما يمتاز به الدين عن  

الفلسفة، وما يمتاز به األنبياء عن الفالسفة ومن أجل هذا استهدفهم الطغاة والظاملين بالقتل والتشريد وذلك ملا 

 يمتلكه الدين واألنبياء من قدرة على التحشيد الجماهيري.

 .ا واستعرض السيد املشاهد اإلنسانية العظيمة في مسيرة املشاة لزيارة اإلمام الحسينهذ

في إيران  وجامعة اإلمام الصادق ر الذي تقيمه مؤسسة أصحاب الحسينومن الجدير بالذكر أن املؤتم

 لكوفة واملزارات امللحقة به.بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية في النجف األشرف وبضيافة ومشاركة األمانة العامة ملسجد ا

mk.iq 

 في  بمناسبة زيارة أربعين اإلمام الحسين
ً
 خاصا

ً
أقام مركز تراث كربالء معرضا

النجف، ُعرضت فيه العديد من  -مجمع أم البنين الخدمي على طريق كربالء 

اللوحات الفنية والصور التراثية التي بينت مراحل تطور العتبتين املقدستين، وأبرز 

ر معالم املدينة الدينية واملعمارية والحضارية، كما ُعرضت فيه مجموعة من الصو 

لنظام البعثي البائد عند قمعه من قبل ا وثقت املأساة التي تعرضت لها مدينة سيد الشهداء الفوتوغرافية التي

م ، وقد أبدى الزائرون إعجابهم الكبير باملعرض داعين املؤسسات 8118نتفاضة الشعبانية املباركة عام لال 

هتمام بالتراث والثقافة العامة التي ينبغي أن وى اال مركز تراث كربالء لرفع مست العلمية والثقافية أن تحذو حذو

 ترافق هذه األجواء الروحانية.

alshirazi.net 



عشائر العراق الصامد مؤتمر العشائر والشعائر السنوي في  عقد جمع من

 لزيارة األربعين
ً
يوحدنا،  الحسين تحت شعار: مدينة كربالء املقدسة استعدادا

وبحضور وفد مكتب السيد صادق الحسيني الشيرازي وجمع من الفضالء 

الشعائر والخطباء والوكالء وطلبة العلوم الدينية واملثقفين واملهتمين بتعظيم 

 الحسينية ومجاهدين من الحشد الشعبي املبارك.

، ه8341لث من شهر صفر املؤتمر عقد في مضيف قبيلة بني طرف في منطقة نهر السالم يوم الجمعة الثا

ب عبرها باملؤتمرين  وقد استهل بتالوة قرآنية مباركة ومن ثم ألقى الشيخ عزيز الطرفي كلمة افتتاح املؤتمر رحَّ
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 األس
ً
ية باب املوجبة لعقد املؤتمر وفي مقدمتها الجانب التنظيمي واملعنوي لكل من يعظم الشعائر الحسينمبينا

 .السيما زيارة األربعين

  بعد ذلك ألقى
ً
 اإلمام الحسين أهمية تعظيم شعائر الشيخ جالل معاش كلمة مكتب السيد الشيرازي مبينا

 إحياء زيارة األربعين وتشجيع كل من يستطيع الذهاب إلى كربالء واالهتمام الكبير من قبله بها ودعوته املؤمنين إلى

 ليس لها نظير في العالم أجمع. املقدسة، بل ومساعدة من لم يستطع، حيث إن هذه الزيارة

، ليرقى منصة الخطاب بعد ذلك السيد بيتالومن ثم ألقى بعض الشعراء قصائد والء ومديح بحق أهل 

باملناسبة تطرق عبرها إلى تاريخ الشعائر الحسينية في مدينة كربالء املقدسة وأبرز حسين الفالي إللقاء كلمة 

 معظميها واملدافعين عنها حيث ذكر كنموذج لذلك السيد الشهيد حسن الشيرازي.

warithanbia.com 



 أقامت مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية

التوفيق  تحت عنوان:عدة ندوات في قم املقدسة  التابعة للعتبة الحسينية املقدسة

 .وتخطيطه للمعركة بين علم اإلمام الحسين

علم اإلمام في فيها تناول حيث  اللنكرانيواستضافت فيها الشيخ محمد جواد 

القرآن، وعلم اإلمام في الروايات، وتطرق إلى تعريفي الغيب، وذكر طوائف الروايات في علم اإلمام، كما أنه أشار 

 إلى اختصاص هللا تعالى بالعلم املستأثر، وما إلى ذلك من املباحث التمهيدية قبل الدخول في صلب املوضوع.

 للمحققين وأساتذة الحوزة والفضالء في الحوزة العلمية في قم املقدسة اتدو وقد شهدت الن 
ً
 .حضورا

رحت من الحضور.
ُ
 وفي الختام أجاب على جملة من األسئلة التي ط

shiawaves.com 



مهرجانهــــا الثالــــث عشــــر للشــــعر الحســــيني، تحــــت  نظمــــت جامعــــة أهــــل البيــــت

ذة ومفكـــــــرين وكوكبـــــــة مـــــــن تشـــــــعار: لبيـــــــك يـــــــا حســـــــين نـــــــدحر الغـــــــزاة، بحضـــــــور أســـــــا

تــي ضـــحى اإلعالميــين وطــالب الجامعــة إلحيــاء وترســـيخ القــيم اإلنســانية والحضــارية ال

 . مام الحسينمن أجلها اإل 

ثر والبطوالت التي سطرها آوشارك في املهرجان نخبة من الشعراء واألدباء الذين عبروا في قصائدهم عن امل

التي حاولت تغيير مسار  وولده وصحبه في مقارعة الظلم والطغيان وقوى الشر والظالم اإلمام الحسين

ودمائه الطاهرة الدرع املدافع عن اإلسالم وامللهمة للثوار على مر الزمان  اإلسالم، فكانت ثورة اإلمام الحسين

والتي تجلت في االنتصارات التي يحققها أبطالنا على قوى الشر والظالم املتمثلة بعصابات داع  اإلرهابية في هذا 

 الزمان.
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تقبم رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية في إيران، الجائزة العاملية الثالثة 

 لألربعين الحسيني في مجالي األفالم والصور.

موضوع املسابقة: املسيرة الکبر  لألربعينية الحسبنبة واملظاهر الخالدة لزیارة 

 في مناسبة األربعين الحسبنبة. وإبداء مشاعر املحبة والوفاء لإلمام الحسين هللا الحسينأبي عبد

واملشاركة مفتوحة للجميع ويستطبع كل مصور أن یرسل خمس صور فردیة أو مجموعة من الصور تضم كل 

 واحدة منها ثالث إل  خمس صور.

ن یتم أو  dpi 033سم وعل  درجة عالية من الوضوح  30وبحجم  JPEGوینبغي أن تكون الصور عل  شكل 

 arbaeen@icro.ir :إرسالها عل  العنوان اإللكتروني

 مبغابایت فيتم إرسالها عند التسجيل عبر البرید اإللكتروني.  20فبما یتعلق باألعمال التي یقل حجمها عن و 

مبغابایت ینبغي بعد تسجبلها عبر البرید اإللكتروني أن یتم وضعها في  20یتجاوز حجمها والصور التي 

 إسطوانة ممغنطة مع ذكر اسم الصورة واسم املصور عليها ومن ثم یتم إرسالها إل  اإلمانة العامة.

إل   2084ن عام والصور املرسلة ینبغي أن تكون من الصور التي تم التقاطها خالل شهر محرم في األعوام ما بي

2082. 

 وعل  املشاركين في أن یكتبوا اللقب عل  صورهم باللغة اإلنجليزية إل  جانب ذكر رقم الصورة.

وال عل  الصور رقم الجو  يجب أن یتم كتابة االسم، اللقب، العمر، املستو  الدارس ي، العنوان، رقم الهاتف،

 تاریخها.و  تقاط الصور مكان الو  ضافة إل  ذكر اسم الصورةإاملرسلة للمسابقة 

 و  ویجب أن تكون الصور وثائقبة، كما ینبغي االمتناع عن استخدام أي أجهزة
ً
برمجة كمببوتریة تترك تأثيرا

 عل  وثائقبة الصورة.
ً
 سلببا

 األعمال خالبة من توقبع املصور ومن التاریخ والتهمی  والتأطير والعالمات األخر .یجب أن تكون الصور و 

العامة تعتبر الجهة املرسلة هي الجهة املالكة للصور وسیتم حذف تلك الصور من املسابقة فيما إذا واألمانة 

إذا كانت  سوف الیتم إعادة أي من الصور املرسلة. تبين خالف ذلك كما سيتم إلغاء جمبع االمتبازات املتعلقة بها.

نشر جمبع و  نظمة للمسابقة لها حق طبعالجهة امل امللفات املرسلة ناقصة فسوف الیتم ترشبحها للمسابقة.

یتم تجاهل جمبع الصور الـتي یتم إرسالها إل   خارجه.و  الصور الرقمبة والورقبة وإقامة املعارض في داخل البلد

األعمال الفنبة إل  األمانة العامة ،عتبر بمثابة قبول الشروط إرسال الصور و  األمانة العامة بعد املوعد املقرر.

 باملسابقة.الخاصة 

بالنسبة للمصورین الذین تترشح أعمالهم إل  املعرض النهائي من غير املصورین الذین یتم ترشبحهم من قبل 

لجنة التحكبم إلحراز الجوائز سیتم تقدیم شهادة مشاركة لهم إضافة إل  مكافأة مالبة قدرها ملبون ریال إيراني 

 لهم
ً
 ألعمالهم.و  تكریما

 دعوة للمشاركة باألفالم

 أقسام مسابقات األفالم

 ر األفالميإنتاج األفالم عبر كاميرات الجوال أو كاميرات تصو قصص قصيرة وثائقبة  
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 املقررات الخاصة بقسم األفالم، واملشاركة مفتوحة للجمبع. 

 icro.ir@: مبغابایت لتحمبل كل فبلم عل  موقع20بالنسبة لقسم األفالم فقد تم تخصبص  

لم عبر البرید ینبغي بعد إرسال مواصفات الفلم بشكل مستقل لذا ومراجعة كل ف بما أنه یتم دراسة 

 DVDلم عل  قرص لم واسم املخرج ومدة الفت الفلم مع ذكر مواصفاتروني، إرسال النسخة األصلبة للفاإللک

 خرج عل  إسطوانة ممغنطة.صورة املو  لمصور من مشاهد الف 4فة إل  إرسال إضا

العامة أي مسؤولبة فبما إذا تعرضت األفالم إل  إضرار نتبجة عدم إرسالها بشكل صحبح والتتحمل األمانة 

 ومطمئن من قبل املشاركين.

ینبغي إرسال النسخة األصلبة للفلم وإال سیتم حذف  بعد أعالن أسماء األفالم املرشحة للمشاركة في املسابقة

 لم من قسم املسابقة.الف

 Dvcam-HD-Full الصي املرشحة للمسابقة بأحد هذه و  لألفالم املختارةوینبغي تقدیم النسخة األصلبة 

HD  بصيغةومن األفضل أن یكون Avi وعل  إسطوانات ممغنطة Hard Disc   أو علDVD  هاأن یتم إرسالو 

مذكورة أو غير ویحق لألمانة العامة للمسابقة أن تتخذ القرار حول أي فقرة غير  icro.ir@ :عل  العنوان التالي

 متوقعة في هذه املقررات أو اإلبهامات املوجودة فيها.

إنتاج اإلعالنات والدعایات ویحق ملقر إقامة املسابقة أن ،ستفبد عل  األقل من األعمال املرسلة في مجال 

 زیونبة الخاصة بهذه املسابقة الدولبة.التلف

واملشاركة في املسابقة تعتبر بمثابة قبول  النتاجات.و  الیوجد هناك أي محدودیة في إرسال أي عدد من األعمال

األفالم الوثائقبة ینبغي أن و  وزمن األفالم القصيرة الخاصة بقسم قصص األطفال املقررات املتعلقة بالجائزة.

تج أن نیتم قبولها في املسابقة، ینبغي عل  املو  قانونيو  وتلك األفالم التي لها منتج حقبقي الثالثين دقبقة. الیتجاوز 

 لمه في تلك املسابقة.یرغب في مشارکة فو  عل  أنه ،سمحمانة العامة تؤکد یقوم بإرسال رسالة إل  األ 

 .2087شباط  االختتامبة ومراسم تكریم الفائزین، و 81/8/2087آخر موعد إلرسال الصور 

tasnimnews.com 



انعقد في العتبة الحسينية املقدسة في كربالء مؤتمر تحت عنوان: املؤتمر الدولي 

الناطقين باللغة األردية والذين  بمشاركة زوار سيد الشهداء مام الحسينلإل 

 حضروا من مختلف دول العالم بمناسبة زيارة األربعين.

  
ً
أمام املؤتمرين تمحورت حول مكانة ومنزلة  ألقى السيد محبوب عالم كلمة

اإلمام في القرآن الكريم، حيث بين السيد محبوب عالم أن املش ي والسير على األقدام في الحج فريضة، لكن املش ي 

 ينبع هنا من القلب.  إلى مرقد اإلمام الحسين

م ملجلس وحدة املسلمين السيد ناصر عباس جعفري الذي بدأ أما زعيم الشيعة الباكستانيين واألمين العا

حينما سأله أحد شيعته عن قدر ومكانة من يزور اإلمام  حديثه بالرواية املروية عن اإلمام الصادق

وعندما سأل السائل ثانية عن قدر ومكانة من يزور باقي  ،كمن زار هللا على عرشهفأجابه اإلمام:  الحسين

 .كمن زار رسول هللا: يه اإلمام الصادقرد عل األئمة

هو رمز لكل الصفات السامية كالوفاء والصدق ومقارعة الظلم  بأن اإلمام الحسين :وأضاف جعفري 
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 على األقدام يجب أن يتحلى بالصفات السامية مثل  إعالن الحق والترويج له، وأن من زار الحسينو 
ً
مشيا

 الشجاعة وإغاثة امللهوف وإكرام اآلخرين.

وتابع : أن الزوار يرون هذه الصفات بأم أعينهم أثناء مشيهم على األقدام فيرون السخاء والجود والكرم 

، يجب أن نكون سفراء للحسينواألمن ومواساة اآلخرين والتضحية وأن هذه الصفات تتجلى هنا وعندما نعود 

.
ً
 فيجب أن يرى الناس في كل أنحاء العالم تجلي هذه الصفات أيضا

هي الشجاعة ومناهضة الظلم والفسق والجور والذود عن الدين  أن أهم صفات الحسين :وذكر جعفري 

 أن نقاوم الفساد والظلم في بالدنا حينما نعود إليها.
ً
 ولذلك يجب علينا نحن أيضا

قى املسؤول عن تنظيم هذا املؤتمر السيد ظهير الحسن النقوي مؤسس ومدير قناة الوالية في أمريكا ثم أل

في أمريكا كلمة بدأها بتقديم الشكر للشخصيات التي حضرت هذا املؤتمر  ومؤسس مؤسسة املصطفى

 
ً
م، حيث تعد كل العالفي  : أن الغاية من هذا املؤتمر هو تعريف شخصية وسيرة اإلمام الحسينمضيفا

 العالم واإلنسانية والبشرية بدون أي فرق بين طائفة ومذهب ودين ولغة. تشخصية عاملية أيقظ

كما دعا السيد النقوي كل الزوار الناطقين باللغة األردية الذين يأتون إلى كربالء بأن يقيموا مراسم 

تشتيت كما يقيمها العراقيون والكربالئيون الذين يقيمون العزاء في  ن العزاء بشكل موحد ومنظم ومن دو 

 شكل منظم وموحد هنا.

كما شدد السيد نقوي على الزوار الذين حضروا إلى كربالء أن الينسوا ضرورة الحفاظ على املعنويات الدينية 

: يجب أن نكون سفراء حسينيين ونوصل هذا الن
ً
 داء إلى أسماع العالم.العالية التي اكتسبوها هنا مضيفا

non14.net 

 

 

 

 

 

باشر عدد من الفنانين التشكيليين العراقيين بتنفيذ أكبر لوحة عن واقعة الطف الخالدة لعرضها في وسط 

 مدينة كربالء املقدسة خالل زيارة األربعين املليونية. 

: إن اللوحة تعد األكبر  -على العمل التي تشرف مع األديب السوري وائل زكريا -وقالت اإلعالمية خالدة املالكي  

 و  50مها فهي بعرض أكثر من موضوعها وحجفي 
ً
 أمتار. 4رتفاع يزيد على امترا

 بمكة  تروي اللوحة أحداث ملحمة الطف الخالدة منذ خروج اإلمام الحسين
ً
من املدينة املنورة مرورا

 إلى كربالء، ثم بدء الحرب وانتهائها باستشهاده هو والنخبة املخلصة من أهل بيته وأصحاب
ً
 .هاملكرمة وصوال

  81وأوضحت املالكي: أن العمل برعاية املستشارية الثقافية اإليرانية واشترك في تنفيذه أكثر من  
ً
 عراقيا

ً
رساما

أيام  3من رابطة شباب اإلبداع للثقافة والفنون، الفتة إلى أن اإلنجاز البدائي والتأسيس ي للوحة استغرق 

 متواصلة وتم في ساحة رياضية إلحدى املدارس ببغداد. 

 وربما غير ملة الرسم الحر أمام الزوار اوأضافت: أما اللمسات األخيرة فستبدأ بطريق 
ً
 كبيرا

ً
توقع منهم تفاعال

مسبوق، مبينة: أن اللوحة تتكون من أكثر من عشرة مقاطع مركبة نفذت بألوان األكريلك على خامة الكانفس 
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 وبأيدي أمهر الرسامين.

لى جدار حديقة في بداية الشارع الرابط بين شارع الشهداء وشارع وستكتمل اللوحة بصورتها النهائية ع

 الشهيد أحمد زيني وتستمر إلى نهاية الزيارة األربعينية، وذلك بالتنسيق مع قسم إعالم العتبة الحسينية املقدسة. 

ولفت انتباه املجتمع  إلى التعريف بمظلومية أهل البيتالعمل الفني بحسب القائمين عليه ويهدف هذا  

 الدولي بكل دياناته وطوائفه وانتماءاته العرقية والجغرافية إلى إنسانية املبادئ التي نادى بها اإلمام الحسين

 وحركته اإلصالحية الشاملة وثورته الرائدة ضد الفساد والظلم واالستبداد والعبودية.

 

مانة العامة ملسجد الكوفة املعظم أقيمت فعاليات املؤتمر الدولي عهد برعاية األ 

 من سبعالثالث بمشار  مع الحسين
ً
دول عربية وإسالمية  كة ثمانية وأربعين باحثا

 وأجنبية لبحث هذه املناسبة العظيمة وشعيرة املش ي إلى مرقد سيد الشهداء

ها املستقبلية، طالب الباحثون أن يكون الفن لغة التخاطب العاملية بين وأبعاد

 .جمهور السائرين إلى املقصد النهائي ليجددوا العهد مع اإلمام الحسين

ن الجلسة االفتتاحية شهدت كلمات إ :لدكتور هادي التميمي لوكالة نون وقال عضو اللجنة التحضيرية ا 

املتحدة األمريكية وباحث من معهد املعارف في لبنان وباحثين من إيران والعراق  لباحثين من كالفورنيا بالواليات

 أن محور األ وامللحق الثقافي اإلير 
ً
عن األبعاد الفكرية لنهضة اإلمام  ةبحاث في الجلسة الصباحياني في روسيا، مبينا

 وفق رؤية اآلخر من الديانات األخرى. الحسين

جلساته في النجف على مدى يومين ينقل فعالياته إلى كربالء املقدسة  وأضاف: أن املؤتمر بعد اختتام 

 الستكمال أعماله.

، لسلم بن عقييشار إلى أن املؤتمر العلمي الثقافي يستمر ملدة يومين متتاليين في دار ضيافة السفير م

 في 
ً
 من شهر صفر الجاري في العتبة الحسينية املقدسة. الرابع عشروسيعقد مجددا

news.aqr.ir 

 بروجرد گشا،  یافت در کتابخانه امام رضا اربعين حسبن نما،شگاه  -8



الحسينية تحت  تم افتتاح معرض للمصادر الحسينبمناسبة أربعين اإلمام 

وقال مسؤول مكتبة اإلمام ، في مكتبة اإلمام الرضا أربعين الحسين :عنوان

: تم عرض عدة أعمال تشتمل على موضوعات مثل: سيرة وأقوال سيد رضا شجاعي في بروجرد الرضا

 .الشهداء

: الهدف من هذا املعرض تعرف الزوار واملراجعين على الثقافة الحسينية، وتجلي مظهر من شجاعي وتابع

ب، وكذلك التعريف ببعض ا، ونشر ثقافة قراءة الكتالشيعي، ونشر معارف أهل البيتمظاهر عظمة العالم 

 .أهم املصادر حول موضوع اإلمام الحسين

، الحياة الحسين: أسباب ثورة اإلمام في املعرض هي عبارة عنوأضاف: أن من جملة الكتب التي تم عرضها  

 .الحسين، معجزات اإلمام الفكرية والسياسية لألئمة

من الكتب املطبوعة وهي  ألف 38 قسام مختلفة للقراءة ومشتملة على أكثر منأوأكد: أن هذه املكتبة تتمتع ب 
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شراف إدارة شؤون املكتبات التابعة ملنظمة املكتبات واملتاحف ومركز وثائق العتبة الرضوية املقدسة وهي إتحت 

 .81:45حت  7:85من الساعة  راءتقدم الخدمات للق

في  8415آذر لسنة  2آبان إلى  21اإلشارة إلى أن معرض أربعين الحسين، يستقبل الزوار من تاريخ وتجدر  

 .بروجرد في شارع شريعتي، بجانب مستوصف اإلمام الرضا مكتبة اإلمام الرضا

 برپا شد در مبقات الرضا اربعين حسبن نما،شگاه کتاب  -2



: الهدف ومزار الشهيد مدرس قال مدير عتبة الحسين بن موس   الكاظم

وتوعية  الحسينمن هذا املعرض بيان مفاهيم ثورة عاشوراء، ونهضة اإلمام 

 23الشباب واملراهقين بما يتعلق بهذه الواقعة ويستقبل هذا املعرض الزوار من 

 آذر.  5آبان حت  

 بمواضيع السيرة العلمية والعملية وشخصية اإلمام  20و تم عرض 
ً
 تم تقديمهاو  ،رسالة 20و، الحسينكتابا

 .81:40حت   7:00ساعة الل الزوار من وهذا املعرض يستقب ،شخص 2000وقد زار املعرض أكثر من وعرضها للزوار، 

eshragh.ir 

 ها  ساحل  با موضوع شعر اربعين برگزار شدحجرهچهارمين محفل  -8

 
ً
يقام املحفل الرابع للغرف الساحلية تحت عنوان: شعر  يام إقامة العزاء على سيد الشهداءأمع  تزامنا

 بتاريخ 
ً
 عالمالفني في مكتب اإل و كز الثقافي في معرض اإلشراق واملر  20/1/15األربعين يوم الخميس صباحا

وقد  ،املحفل هو عبارة عن الشعر الديني الخاص بإقامة العزاء على سيد الشهداء وكان موضوع ،اإلسالمي

حفل جملة من الشعراء من الحوزة العلمية ومن غيرها، وقد تحدث جملة من األساتذة حول حضر في هذا امل

  .الضوابط املهمة في الشعر الديني

 عالمالفني في مكتب اإل و ز الثقافي أن مؤتمر الغرف الساحلية أقيم باهتمام مديرية املرك جدير بالذكر

.
ً
 معينا

ً
 اإلسالمي ويضيف الشعراء الراغبين بالشعر بعد أن يقترح موضوعا

 نخستين فراخوان خاطره گو   اربعين -2

اإلسالمي في الحوزة العلمية بإقامة املسابقة األولى لذكريات األربعين  اإلعالمركز الثقافي والفني ملكتب م املييق

مع إهداء جوائز قيمة. ويتم إرسال اآلثار على قسمين اآلثار الصوتية واآلثار املرئية، ويمكن  خاص بالطالب

 مع www.eshragh.irأو إرسالها وتحميلها على املوقع  @eshraghadmin للمشاركين إرسال آثارهم على التلغرام

 كتابة املعلومات الشخصية. 

ريال للخمسة  80،000،000الجائزة األولى: بن يلفائز لدي وسيعطى  20آبان حت   20من ار إرسال اآلث ةمهل 

 ريال للخمسة األوائل في القسم الصوتي. 5000،000والجائزة الثانية  ،األوائل في القسم املرئي

كن االتصال . ويم50رقم البناية / الفرع األول على اليسار 28 الزقاق/ عنوان أمانة املسابقة: قم/ شارع شهداء

 .5852الداخلي  025478820الهاتف: ب

 @Arbaeen_Eshragh ويمكن االطالع على األخبار والتفاصيل من خالل قناة التلغرام
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 شودعاشورا از دیدگاه اند،شوران مسبح  بررس   م   -4

وجهة نظر علماء سة عاشوراء من ار أقيمت ندوة علمية تحت عنوان: د

 85املسيحية، بالتعاون مع منتدى األديان واملذاهب في الحوزة العلمية في قم بتاريخ 

ن سيد أحول وجهات نظر علماء املسيحية بش آبان، وتحدث الدكتور علي الشيخ

أن املسيحية تهتم بشكل بال  بالتبلي ، : وأكد والنهضة الحسينية. الشهداء

جنبة مشتركة بين املسيحية واإلسالم، وحينما سئلت عن الفرق بين املسيحية وتخطط له بشكل جيد، وهذه 

أن املسيحيين  :الم دون املسيحية، وذكرواإلسالم، قلت: الفارق هو العقالنية واملعنوية حيث إنها موجودة في اإلس

اء لم يحتفلوا في يعتقدون ضرورة احترام يوم عاشوراء ويدل على هذا أنه حينما اقترن الكرسمس مع يوم عاشور 

 ليوم عاشوراء وهذا
ً
أن املسيحيين اليوم ليس لديهم نظرة جيدة إلى  :أمر حسن وممدوح. وأشار هذا اليوم احتراما

فلم يتم التبلي  إلى اإلسالم املحمدي. وأكد على أن  ن من يبل  اإلسالم من غير الشيعةاإلسالم والسبب في ذلك أ

قد ضحى بنفسه الشريفة وأهل بيته  ن االمام الحسينأويعلمون  سينعلماء املسيحية يحزنون لإلمام الح

 للسلطة أو الجاه أو املنصب لم يأت بعياله معه.
ً
قيمت هذه أ وأصحابه ألجل إحياء الدين اإلسالمي ولو كان طالبا

 .8415يران في شهر محرم وصفر لسنة إدوات علمية ملؤسسسة الباحثين في الندوة من بين سلسلة ن

 alarbaeen.irوفرهنگ

 گردهما   بزرگ مبلغان افتخار  اربعين حسبن  در قم برگزار شد -8



  لتبلي  في زيارة األربعين الحسينأقيم االجتماع الكبير للمبلغين املتطوعين ل

بمشاركة جمع غفير من أساتذة وطالب الحوزات العلمية وذلك باهتمام من منظمة 

اإلسالمي للحوزة العلمية في قم، وتحدث الشيخ محمدي رئيس منظمة  عالماف والشؤون الخيرية ومكتب اإل األوق

بشت  األوقاف والشؤون الخيرية ومعاونه الشيخ شرف خاني، وأشار الشيخ محمدي إلى أن العدو يحاول و 

وأن هللا  ،الوسائل والطرق إيجاد الفرقة بين املسلمين وتفكيكهم ونأمل من هللا العزيز أن يرد كيدهم إلى نحورهم

: ةالشؤون الخيريو تعالى سينصر جبهة الحق ويخذل الباطل. وتحدث الشيخ شرف خاني معاون منظمة األوقاف 

يجب على املبلغين اإليرانيين في زيارة األربعين احترام قوانين حكومة العراق حت  يتمكنوا من تكريم وشكر تضييف 

تباع املسؤولين فال بد أن يكون اأن إيجاد حركة ثقافية يحتاج إلى العراقيين لهم. وعلى عاتق املبلغين مهام، منها: 

 يبتعدوا عن محل تبليغهم.للخطباء ارتباط مستمر كما ال ينبغي لهم أن 

 جلسه هماهنگ  کمبته فرهنگ  اربعين در کربال برگزار شد ،ا هدف بازتاب گسترده آیين اربعينب -2

 
ً
في كربالء املقدسة وتحدث الشيخ حميد  عقدت لجنة األربعين الثقافية اجتماعا

أحمدي املسؤول على لجنة األربعين الثقافية بحضور جمع من أصحاب الثقافة 

 نعكاس الواسع لطقوس زيارة األربعين.املستقرين في كربالء حول اال

وأوضح وشرح مسؤوليات أقسام اللجنة الثقافية، وأكد على املشاكل املتوقعة 

، وضرورة بذل جهود متوالية لتعكس بصورة جيدة أحداث زيارة األربعين، وبذل الجهود وضرورة محاولة إصالحها
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 للتغطية املناسبة للمراسيم والبرامج الدينية والثقافية في كربالء، ومراعاة النظم في مزاولة النشاطات.

 دومين فراخوان نثر ادب  -4

 ر األدبياألربعين الحسيني بدعوة ملسابقة في النثة التعليم ملجمع نتقيم لج

أحداث، وغيرها. مهلة و  ،تشتمل على قصص طويلة، تأليف مذكرات، وتأليف

 .15آذر  40 لغاية إرسال اآلثار

 با محوریت اربعين حسبن  برگزار م  شود عبراتسوگواره دان  آموز   -3



قامة لجنة األربعين للثقافة والتعليم عن إ نصاراملحافظات وأ أعلن مسؤول شؤون

أن يرسلوا  يمكن للراغبين في املشاركةاألربعين، وقال:  :مجلس عبرات األول تحت عنوان

حول أربعين شهادة  املجلسهذا ويعقد  ،إلى أمانة املجلس 40/1/15أعمالهم حت  تاريخ 

ويمكن لجميع التالميذ  ،ومسيرة أربعين الحسين ،وأثرها التارييي اإلمام الحسين

 املجلس التأبيني. مانةأاملشاركة إرسال أعمالهم إلى بوكذلك جميع الراغبين  ،والطالب في جميع مقاطعهم الدراسية

وإعطاء مساعدة لزيارة العتبات املقدسة  ،العتبات املقدسة للفائز األول  ةكما يتم تكفل نفقات السفر لزيار 

، جلة وتهدى إلى أصحاب هذه األعمالكتب فائزة من كل تخصص ويتم طبعها ونشرها في م 80للفائز الثاني ونشر 

 pishfar@medu.ir.com  :سال على البريد اإللكترونيويتم اإلر  40/1/15مهلة اإلرسال إلى أمانة املجلس و 

 قاب ب  قاب عنوان با اربعين عکس فراخوان -5

من دون إطار، من قبل اللجنة عبرات التأبيني تحت عنوان: إطار أقيم حفل 

وأخبر املوقع اإلعالمي ملجمع األربعين عن إقامة التعليمية الثقافية ملجمع األربعين. 

حفل عبرات التأبيني للصور تحت عنوان: إطار من دون إطار، من قبل اللجنة 

التعليمية والثقافية ملجمع األربعين وعلى أساس هذا التقرير ستكون مواضيع هذه 

املسابقة كالتالي: تهيئة الطرق، طريقة إسكان وتضييف زوار األربعين، إقامة مراسيم األربعين في نقاط مختلفة من 

 .8415من شهر آذر لسنة  81هلة إرسال اآلثار حت  تاريخ العالم. م

تشبع و  همنرا   امت اسالم  با حضور جمع  از علما  اهل تسننو  نشست علم  تخصص   اربعين -2

 کشورمان در کربال  معل  برگزار شد

في مدينة  مة اإلسالميةاألربعين وتضامن األ عقدت الندوة العلمية التخصصية 

هل أبان وقد حضر الندوة جماعة من علماء آ 24كربالء املقدسة يوم األحد بتاريخ 

وتنوع الحضور من الشيعة والسنة  ،نيين ممن شارك في زيارة األربعيناالسنة اإلير 

 هو محور الوحدة والتضامن في العالم اإلسالمي. يثبت للعالم بأن اإلمام الحسين

 وأكد ةورة اإلسالمية في العتبات املقدسوتحدث الشيخ نجفي روحاني مسؤول ممثلية بعثة السيد قائد الث

 تحاد والتضامن الدولي والعاملي.االضية تهم جميع البشرية وهي رمز ضمن كالمه على أن األربعين ق
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ً
محور املودة  مه السيد مصطفى الخاتمي إمام جمعة مدينة مهاباد وأشار إلى أن أهل البيت وتحدث أيضا

 .واأللفة بين قلوب املسلمين وال سيما اإلمام الحسين

 
ً
السيد حامد علم الهدى املعاون في شؤون مجمع التقريب بين املذاهب اإلسالمية وأشار إلى  وتحدث أيضا

 مشاركة أهل السنة في زيارة األربعين وهذا يدل على الوحدة اإلسالمية التي تفشل مخطط األعداء.

 هما،  بزرگ اربعين حسبن  در استان سمنان برگزار شد -7



اإلسالمي في  عالمإل لاهتمام من اإلدارة العامة ب الكبير أقيم اجتماع األربعين

مدينة شاهرود وسمنان  :مدينة سمنان وقد شارك في هذا االجتماع ثالث مدن

الحماس  وكان 80فأقاموا هذه املسيرة من الساعة ومهدي شهر. أما أهالي شاهرود 

 80وأما أهالي سمنان فأقاموا هذه املسيرة من الساعة . الحسيني يغمر تلك الجموع

دينة مهدي شهر ة إلى أهالي مبوهكذا بالنس ،موا العزاء عليهيويق في مسجد صالة الجمعة ليرثوا اإلمام الحسين

 في الحسينية الكبيرة 1في الساعة  حماس ي فكان لديهم حضور 
ً
  .صباحا

ربعين وأهميتها واعتبرها فرصة مناسبة لتبلي  املفاهيم وتحدث الشيخ حسين روحاني نجاد حول مسيرة األ 

 الدينية الراقية وأن مدينة سمنان ستشارك في هذه املسيرة مشاركة فاعلة.

 شودامللل  اربعين حسبن  در کربال  معل  برگزار م هما،  بين -1



الثقافية والتعليمية التابعة ملجمع األربعين عن إقامة أعلن مسؤول اللجنة 

هذا املؤتمر جمع غفير من في  حضريو  ،األربعين :مؤتمر دولي علمي تحت عنوان

 :وقال علي رضا توكلي طرقي ،يات العلمية من جميع نقاط العالمالعلماء والشخص

إيجاد و ن مسيرة األربعين هي مسيرة قل نظيرها ألجل إيصال الرسالة إلى العالم إ

 81إلى تاريخ  87ن هذا املؤتمر العلمي لألربعين سيقام في كربالء املقدسة من تاريخ إالوحدة بين األمة اإلسالمية. 

. وس 82حت   1منه ومن الساعة  40آبان إلى  21من شهر صفر املوافق 
ً
ذا املؤتمر عدة مواضيع تناول هيظهرا

مهمة. ندعو جميع الجامعيين واملحققين للمشاركة العلمية في هذا املؤتمر كي نتمكن من إيجاد مجموعة علمية 

 دولية تتعاون في املجال العلمي والتحقيقي في زيارة األربعين.

 ن املؤتمر يرجى االتصال بالعناوين التالية: أللحصول على التفاصيل بش

 001237785181171النقال: / 00111448117001النقال: 

  املوقع: 

alarbaeen.ir 

 اإللكتروني: البريد 
English@alarbaeen.ir 

 تلغرام:

@English_arbaeen 

 :اينستغرام

 English_alarbaeen 
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 هماي  زائران اربعين حسيني در اراك برگزار شد -1



الشيخ آخوندي مسؤول مكتب ممثلية بعثة السيد القائد في محافظة وصف 

مركزي زيارة األربعين بأنها مسيرة عاملية وال تحد بقومية معينة أو مذهب معين 

على الخدمات  وأثن  ،ت وأديان ومذاهب شت ويشارك فيها مختلف الناس من قوميا

 علينا ومن املناسب أن نذكرهم بالدعاء وذكر أن للشه ،للزوار التي يقدمها خدام اإلمام الحسين
ً
 كبيرا

ً
داء حقا

 هداء ثواب سير عدة أقدام لهم.إوال ننساهم ب

 farsnews.comگزاری

 هاشم ویکمين دوره شب شعر عاشورا   شيراز با توسل به قمربن س   پایان



ي مدينة شيراز وقد أنشد الشعراء لثانية لشعر عاشوراء فتم إنهاء الليلة ا 

وفي ختام املراسيم قرأ  ،والسيدة رقية شعارهم مع التوسل بأبي الفضل العباسأ

 الرادود الحسيني علي إنساني مرثية.

 mehrnews.comگزاری

 شوددر حرم رضو  برپا م  لبب نما،شگاه 



الخاص بعرض املنتجات الثقافية والفنية الخاصة باملش ي لبيكيقام معرض

لزيارة األربعين في املعرض الدائم للعتبة الرضوية املقدسة. ويرحب املعرض بالزوار 

وفي املعرض الدائمي  باب الجواد حت  آخر صفر إلى جنب الضريح املطهر لإلمام الرضامحرم  20من تاريخ 

 للعتبة الرضوية املقدسة.

وقصائد حسينية،  ومن جملة األمور التي يتم عرضها في هذا املعرض هو الصور الفوتوغرافية، اإلنشاد

لزيارة. املعرض الثقافي يستضيف الزوار في سالمي، الحجاب والعفة، والكتب والبرامج وهدايا اشهداء العالم اإل 

 إلى  80نهاية شهر صفر من إلى كل يوم 
ً
 مساًء. 1صباحا

 ahlebeitpedia.com 

 برگزار شد از ديدگاه اهل سنت اربعين امام حسين نشست علمي



تم عقد ندوة علمية على أعتاب زيارة األربعين تحت عنوان: أربعين اإلمام 

الحج والزيارة  تحقيقاتهل السنة، بالتعاون مع مكتب من وجهة نظر أ الحسين

من شهر صفر.  1بان املوافق آ 81عتبة الرضوية املقدسة بتاريخ في خراسان ومؤسسة األبحاث اإلسالمية في ال

ن في هذه الندوة وقد عقدت هذه الندوة العلمية بحضور جملة من املحققين والباحثين ورجال الدين، املحاضرو 

تي تبار مدير مؤسسة األبحاث اإلسالمية في العتبة الرضوية املقدسة، والدكتور عابد نقيبي الشيخ مهدي شريع

 ز، والدكتور عبد السالم كريمي أستاذ الحوزة العلمية والجامعة.اإلسالمي الكبير في سقالتجمع رئيس 
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sokhanetarikh.com 

 برگزار شد هم گرا   روش ها در عاشوراپژوه نشست علم   -8

تحت  موس   الصدر السيدفي قاعة  8415آبان  20بتاريخ علمية أقيمت ندوة 

الدكتور نعمة هللا صفري املناهج في دراسات عاشوراء، املحاضر  قاربعنوان: ت

في بداية الندوة حول مفهوم اإلمامة،  وتحدث الدكتور صفري ، ناقشة علمية للدكتور امداد تورانفروشاني مع م

وذكر أن املحقق في التاريخ بحاجة إلى املصادر التاريخية  ،املؤرخ اإلسالميثم تحدث حول املصادر التي يحتاجها 

واملصادر الكالمية والروائية، وذلك لترابط هذه املصادر فيما بينها، ثم تحدث بعد ذلك الدكتور امداد توران 

 ه يرى أنولكن ،غير صحيح  يعتقد أن ما ذكره الدكتور صفري الدكتور صفري وذكر أنه ال ليناق  ما ذكره

ثم طرح ، الحظاتاملثم أخذ الدكتور صفري باإلجابة على  ،وذكر عدة مالحظات ،لى تكميل وتتميمالفكرة بحاجة إ

 الحاضرون في نهاية الندوة عدة أسئلة وأجاب عنها املحاضرون.

 برگزار م  شود از منظر تاریي  نهضت امام حسيننشست  -2



 الحسينمام نهضة اإل : ندوة علمية بصورة سؤال وجواب تحت عنوان تقام

باهتمام إدارة اإلجابة على األسئلة التابعة للمجمع العاملي ألهل  ،من منظور تارييي

وذلك يوم  ،املحقق واملؤرخ الشيخ مهدي بيشوائي واملحاضر في هذه الندوة البيت

 في قاعة قسم الثقافة للمجمع العاملي ألهل البيت 80الساعة  8415آبان  84الخميس 
ً
 .صباحا

ihlib.ir 

 فرداو  پل  مبان امروز آینه -8

التي تم  آينه :لدراسة ونقد موسوعة قصصية تحت عنوانقامت لجنة الكتاب واألدب بعقد ندوة افتراضية 

وتحدث في بداية الندوة  ،املؤلفينوقد شار ك فيها جملة من املحققين و  خاك ريز ايماننشرها من قبل مؤسسة 

حول أهم املسائل املرتبطة بهذه املوسوعة وذكر أنها تستعرض  خاكريزالشيخ محمد همتي مدير مؤسسة 

مقاطع من التاريخ على شكل قصة والغرض من ذلك االعتبار بهذه القصص التي تحمل دروس تاريخية، وأشار إلى 

أن املوسوعة تناولت ثمان شخصيات: عابس وبرير وسليمان بن صرد والطرماح وهرثمة وعبد هللا بن الحر 

 ر بن الجارود وشبث بن ربعي. الجعفي ومنذ

ثم تحدثت فاطمة جعفري وذكرت بعض املالحظات اإليجابية لهذه املوسوعة حيث اشتملت على تعبير لطيف 

يستمتع باملطالعة، وغير ذلك من املحسنات،  ئ بأفضل العبارات مما تجعل القار  وجميل وأوصلت املطالب

 
ً
رد على هذه املوسوعة وكان من جملتها: انتخاب خط غير جيد إلى بعض اإلشكاالت التي يمكن أن ت وأشارت أيضا

لها، واشتمالها على بعض القصص التي كتبت بشكل ضعيف بالرغم من استعداد املؤلفين. وأكدت نفيسة 

من خالل ما تعرضه من  ئ وعة القصصية هو أنها تربط القار إسماعيلي على أن العمود األساس ي لهذه املوس

فكيف سيكون موقف الذي يعي  مع القصة هل  عن  أنه لو تكررت هذه األحداثبم قصص بين اليوم وغد

 سيتخذ نفس موقف صاحب القصة أو ال 
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 گشا،  یافت + عکس  پباده تا بهشت -2

 

 

 

 

 

مشتمل على صور عبد الرسول قاسمي املصور من قرية دراسزي الواقعة  املش ي حت  الجنةمعرض الصور  

  20في مدينة دشتي وهذه الصور تحكي مسيرة األربعين العظيمة، وقد اشتمل املعرض على 
ً
  صورة

ً
تحت  عادية

م عرض ويت ،هل العراق، زوار مسيرة األربعين العظيمةعشاق كربالء، املواكب املجانية أل العناوين التالية: مسيرة 

 أن املعرض قد وسع إلى برامج ونشاطات أخرى، 87حت  الساعة  85ملدة أسبوع من الساعة  هذه الصور 
ً
، علما

 كالصور التي تحكي نمط الحياة القروية والقرآنية.

 آئين اختتامبه دومين سوگواره رسانه ا  طریق الحسين -4



زيارة األربعين بدعوة الستالم النتاجات الفنية  باقترابفي كل سنة يقام  اإلعالمي طريق الحسيناملهرجان 

 ملسيرة األربعين الحسينية.
ً
 واألدبية وتقام اختتامية هذا املهرجان في السنة التالية مقارنا

قيم وإقامة معرض تخذت في هذه السنة لهذا املهرجان هي إزاحة الستار عن كتاب امن جملة البرامج التي 

النتاجات الفائزة، ومذكرات السفر، وإقامة الورشات التخصصية لتعليم الفلم القصص ي والفلم الوثائقي، 

من شهر آبان  20جدير بالذكر أن مراسيم اختتامية هذا املهرجان ستقام في يوم الخميس ، و والصور وامللصقات

كما  ،قافي الواقع في شارع شريعتي قبل جسر السيد خندانفي مركز الفكر الث 87إلى الساعة  83الساعة  15سنة 

 في مركز الفكر الثقافي. 82إلى الساعة  1ستقام في نفس اليوم الورشات التعليمية في نفس اليوم الساعة 

 
ً
 إلقامة اختتامية امل علما

ً
 على املوقعيمهرجان الثاني رسأنه سيعلن عن الدعوة للمهرجان الثالث مقارنا

ً
 ا

www.arbaeenportal.com/fa  

 ميراث مستند کتابخانه مل و  اربعين حسبن  در موزه کتابو  برپا   نما،شگاه با موضوع محرم -3



وهو معرض للوثائق  أقيم بمناسبة حلول أسبوع الكتاب معرض محرم وأربعين الحسين

وقد وقع  املخطوطات والكتب النادرة، واملجالت املتعلقة بموضوع محرم وأربعين الحسين

ع العنوان: شار ، واملخطوطات وتم وضعها في املعرض االختيار على بعض الكتب واملجالت

 املكتبة الوطنية.لى شرق، بعد مترو شارع املكتبة الوطنية، بناية إحقاني العام، املسير من الغرب 

 برپا   هما،  مقتل حسبن  در ادببات -5

 8415آبان  84بالتعاون مع مركز الفنون واألدب بتاريخ  يونس أمرةقام معهد 

ر حول املقتل الحسيني في األدب التركي بعقد مؤتم 2082نوفمبر  4املوافق لـ 

  .ربيوالفارس ي والع
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سطنبول واألستاذ إأعضاء الهيئة العلمية في جامعة  وسيعقد املؤتمر بحضور الدكتور عظمي بلجين من

ذلك سيقعد في هام  املؤتمر محمد اسفندياري من الباحثين في مكتبة السيد املرعش ي النجفي. وباإلضافة إلى 

 لصور تحت عنوان: محرم في تركيا.لمعرض 

املنتوجات الفنية املتعلقة بموضوع استشهاد  تورقاي شفق: قسم طهران أمرةيونس وقال مدير مؤسسة 

فإن تشكيل هذا األدب يعكس  ،والتركي ذات مكانة وأهمية بالغة في األدب العربي والفارس ي اإلمام الحسين

 مشاعر الحزن والحسرة التي يكنها املسلمون تجاه هذه الحادثة املفجعة.

 عاشورا منفعالنه نیستهللا بهجت از برداشت آیت -2

تم عقد الندوة الثالثة وحضر فيها الشيخ علي رضا بناهيان ومحمد رضا سنجري 

رحمة المن آبان وموضوع هذه الندوة هو تصفح كتاب  82وذلك يوم األحد 

 ،حوزة دار الحكمة الشيخ علي رضا بناهيان مديروتحدث في هذه الندوة  واسعةال

 ري مدير قسم األدب والفكر في مركز أبحاث الفكر والثقافة اإلسالمية.جنوالدكتور محمد رضا س

وتعرض الشيخ بناهيان إلى املزايا والصفات النبيلة التي يتحلى بها الشيخ بهجت من حيث الدقة والذكاء 

 
ً
إلى الخصلة العرفانية والروحية، وهناك خصال  والحكمة والوعي السياس ي واالجتماعي والثقافي والديني مضافا

 أخرى كثيرة تتميز بها هذه الشخصية.

، وأضاف: أن الشيخ بهجت ال 
ً
 منفعال

ً
وأكد الشيخ بناهيان أن فهم الشيخ بهجت عن كربالء لم يكن فهما

 فنظرت بل تتعدى نظرته إلى البعد ،تقتصر نظرته على جانب مظلومية السيدة زينب
ً
ه إلى واقعة الثوري. إذا

 عاشوراء نظرة ثورية.

ثم تحدث الدكتور سنجري بشأن مزايا كتاب الشيخ بهجت وذكر عدة مالحظات بشأن هذا الكتاب، وأكد 

 
ً
بدوره على أهمية بث مطالب هذا الكتاب على راديو األربعين كي يستفيد منها وينهل من عبيرها زوار اإلمام  أيضا

 .الحسين

 «شين»شعر کرد  عاشورا   برگزار  پنجمين سوگواره  -7

أخبر مسؤول التوعية األدبية في الجانب الفني ملدينة إيالم عن إقامة الحفل التأبيني الخامس للشعر الكردي 

  شينالعاشورائي 
ً
سيقام الحفل التأبيني الخامس تحت عنوان: شين، في أيام  :في قسميه الخاص والعام قائال

 .األربعين بعشرة أيام البرنامج الثقافي قبل ااألربعين، وسيقام هذ

الحفل التأبيني الخاص بالشعر باللغة الكردية سيكشف عن مقدار حب أهالي إيالم ومودتهم  اكما أن هذ

ألبيات الشعرية اللطيفة، وقد شهدنا هذه السنة إزاحة وذلك من خالل ما تبوح به قريحتهم من ا ألهل البيت

، وذكر أنه سيتم إنشاد أفضل األبيات في شهيد األسرالستار عن أهم نتاج لهذا البرنامج الثقافي وهو كتاب 

الحفل التأبيني للشعر هي إقامته  اأن الخصوصية البارزة لهذو  وصف سيد الشهداء أبي عبد هللا الحسين

 من شهر آبان. 85باللغة الكردية وهو خاص بطالب الجامعة، وستكون مهلة إرسال آثار الطالب حت  يوم السبت 
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 برگزار  جشنواره شمبم حسبن  با محوریت اربعين حسبن  -1



 حسينالشميم اإلسالمي في الحويزة عن إقامة مهرجان  عالمأخبر مدير مكتب اإل 

 الذي يعن  بالذكريات والخواطر والصور واألفالم والشعر والقصة املتعلقة بزيارة األربعين.

وكالة األنباء رسا في األهواز: مع اإلسالمي ميثم ساكي في مقابلة  عالموقال مدير مكتب اإل 

توزيع عشرات اآلالف من  وتم خالله ،بالتعاون مع املؤسسة القرآنية حسينالشميم هرجان املإن إقامة 

بعد مض ي شهر من أعمالهم الخاصة فعلى الراغبين إرسال  ،جذابةالكتيبات بين الزوار على املنفذ الحدودي 

وهذه األعمال هي عبارة عن الذكريات والخواطر والصور ومقاطع الفيديو والشعر والقصة من  ،ألربعينازيارة 

 من الفائزين ويتم تكفل نفقاتهم لزيارة العتبات املقدسة. 30وسيتم انتخاب  ،أجل حف  هذه املعلومات
ً
 نفرا

 ميزبان دومين هما،  ادببات عاشورا   جمهور  آذربایجان ،تبریز -1

آبان  87عاشوراء في جمهورية أذر بيجان بتاريخ أقيم املؤتمر الدولي الثاني ألدب 

 الثقافية اإليرانية في أذربيجان ةمعة تبريز وبالتعاون مع املمثليباهتمام من جا

 .وجرجيا

في  أهل البيت رواديدشعراء و من ستة  وفي هذا الصدد سيشارك بالتعاون مع املركز الثقافي اإليراني في باكو

 املؤتمر. اهذ

 إيران وجمهورية أذربيجان وتركيامن  تجليل وتكريم املحققين والشعراء وخدام أهل البيتوالهدف منه 

املؤتمر من العالقات وتوطيد أواصر العالقات الثقافية بين إيران والدول املشاركة ويسهل  ايزيد هذو  ،وجرجيا

 األهداف الدبلوماسية الثقافية العامة.

 فراخوان دومين سوگواره عبرات -80

أعلن حفل عبرات التأبيني في عامه الثاني عن دعوته للمسابقة في األقسام العشرة 

التالية: الشعر، والنثر األدبي، وعارض الصور الصوتي، والرسم، والتصوير، والكاريكاتير، 

 ق .نوال املقاالت العلمية، والصور و واألفالم الوثائقية، وإصدارات الراديو، 

آثار كل قسم يختلـف عـن القسـم اآلخـر، ولكـن مهلـة اإلرسـال بشـكل عـام هـي شـهر واحـد بعـد انتهـاء مهلة إرسال 

 مراســـــــــــــيم زيـــــــــــــارة األربعـــــــــــــين فـــــــــــــيمكن للـــــــــــــراغبين إرســـــــــــــال آثـــــــــــــارهم إلـــــــــــــى أمانـــــــــــــة املهرجـــــــــــــان علـــــــــــــى العنـــــــــــــوان التـــــــــــــالي
abarat.alarbaeen.ir 

 ع
ً
سيكون تقييم اآلثار بعد أسبوع من انتهاء مدة إرسال اآلثار ويعلن عن أسماء الفائزين، كما سيتم طبع  لما

 زة في خمس مناطق من مدينة طهران.ونشر املقاالت الفائزة في مجالت مختلفة وتعرض الصور الفائ

 برگزار شدمنابع عاشورا   در مذهب زیدیهو  جایگاه عاشورانشست  -88

ت ندوة علمية تحت عنوان: مكانة عاشوراء ومصادرها في املذهب الزيدي، مأقي

على مذهب  الحسينثير ثورة اإلمام أفيها الدكتور عصام العماد حول ت وتحدث
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: إن ثورة اإلمام الحسين
ً
سبب امتداد ثورات الزيدية وأن ثورة الحوثيين اليوم متأثرة بثورة سيد  الزيدية قائال

وقد قسم  ،، وذكر أن للسيد حسين الحوثي آراء في نهضة عاشوراء هيهات منا الذلةالشهداء التي تحمل شعار 

ن املجتمع املدني واملجتمع الشامي، وذكر أ ،واملجتمع الكوفي ،إلى ثالثة أقسام: املجتمع املدنياملجتمع اإلسالمي 

 
ً
 ةثم تحدث األستاذ السيد علي موسوي نجاد عضو الهيئة العلمي، على مذهب أهل البيت والكوفي أكثر اطالعا

على املجتمعات اإلسالمية وذكر أن نهضة اإلمام  الحسينثورة اإلمام  في جامعة األديان واملذاهب حول تأثير

 ،مكانة عظيمة عندهم باعتباره اإلمام الثالث لها تأثير كبير على املذهب الزيدي ولإلمام الحسين الحسين

 في كتب الزيدية. وقد وردت روايات كثيرة في ثواب زيارة اإلمام الحسين

 الي.في مجمع اإلمام الخميني للتعليم الع 8415آبان سنة  82حد بتاريخ ندوة عقدت يوم األ جدير بالذكر: أن ال 

 «ارادت قلم»اثر در نما،شگاه خوشنو س    ۲۲0نما،   -82

 من قبل  880تم عرض 
ً
وقد  .نب الفنانين والشبابوتم عرض أعمال األساتذة إلى جا ،من الفنانين 880منتجا

ت في بداية الحفل أقر و  ،الغربي لبرج ميالدي املعرض آبان ف 83ر املعرض جماعة كبيرة من الفنانين عصر يوم زا

 د بخش ي زاده مدير القسم الثقافيتحدث محمو ، زينب السيدةبث مقطع في مدح و  آن الكريم،آيات من القر 

  سيدناالفني 
ً
، أن أقدم شكري إلى األساتذة الفنيين سيدناالفني : ينبغي في بداية القسم الثقافي قائال

والهدف من إقامة هذا املعرض تبلي  املفاهيم الراقية  ،املعرض الفني اساعدونا في إقامة هذؤولين الذين واملس

 لعاشوراء من خالل الصور.

 نگار  اربعين در حرم حضرت معصومهنما،شگاه واقعه -84



عن إقامة  املعصومة ةالسيدأخبر املدير العام للعالقات والتبلي  في عتبة 

وذلك بالتعاون مع مؤسسة آل  معرض األربعين في حرم كريمة أهل البيت

 طالع على مفاهيم زيارة األربعين وتاريخها.في أيام زيارة األربعين لغرض اال  العاملية البيت

األربعين في إطار وأشار إلى األقسام املختلفة ملعرض األربعين وأضاف: املعرض يتكون من األقسام التالية: 

وهي عبارة  الصور الشعبية، ويحتوي على صور لزوار األربعين التقطت من قبل مصورين محترفين، والصور 

وهو مشتمل على صور قديمة  عين عبر التاريخمسيرة األربالزوار في زيارة األربعين، و عن الصور التي التقطها

 تاريخية.

قاعة قسم و بةلة واألجو قسم األسئو قسم األطفال واليافعين: أن من جملة أقسام هذا املعرض وأضاف

 .العرض

: إن تاريخ إقامة  في الصحن الجامعة الفاطمية لعتبة السيدة املعصومة يقاماملعرض ا هذ نأإلى  وأشار
ً
قائال

 .22حت  الساعة  1:40آذر من الساعة  2آبان حت   20هذا املعرض من يوم 
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 بال بسم هللاو  هر که دارد عط  کرب -83

الخاص بأيام شهر صفر مع  على عتبة الدموعاملهرجان الثاني لليلة الشعر 

 .املنفذ محمود حبيب كسبي السيدة رقيةالتركيز على 

 بدأ املهرجان بقراءة زيارة عاشوراء بحضور الشعرا 
ً
ء وكان الحضور مستعدا

  بيات الشعر التي تنقلهم إلى عاشوراء.أالستماع 

 بدأ الشاعر وحيد قاسمي وأنشد 
ً
إلى املدافعين عن العتبات  اوقد أهداه لإلمام صاحب الزمانقصيدة

 لكربالء فليتوكل له عط  كل مناملعروفة  وتحدث بما يتعلق بالكلمة يبهمن يعل املقدسة، ثم الشاعر محمد

ة الشعراء ثم أنشد أبياته. وألقى بقي من الكلمة املعروفة،املقصود  ذكرذهاب إلى كربالء رغبة  ثم وذكر أنه هل ال

ر صفر مهرجان ليالي الشعر والرثاء يقام في شه .ة والتي تنم عن مشاعرهم بشأن عاشوراءيلأبياتهم الشعرية الجم

 الثقافي.أنديشه آبان في مركز  87حت  
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 ضــــــمن ياحســــــين طريــــــق فــــــي العلميــــــة الحــــــوزة وطلبــــــة أســــــاتذة مــــــن اآلالف انتشــــــر

 املتــوجهين الزائـرين وتوجيـه رشـادإ إلـى يهــدف الـذي العلميـة للحـوزة التبليغـي املشـروع

 .والحسينيات املليونية وكذلك أصحاب املواكب األربعين زيارة ملراسيم

 

 املقدسة الحسينية العتبة في اإلعالم لقسم التابع الشباب رعاية مركز أطلق

 مختلف من الشباب ماليين توافد استثمار إلى والتي تهدف حسيني أنا حملة

 الحسين اإلمام أربعين زيارة بمناسبة املقدسة كربالء محافظة إلى الجنسيات

 النهضة هذه بأخالقيات الشباب وتذكير الحسينية والتعاليم الثقافة نشر بهدف

 .هللا رسول  سبط تبناها التي

 

 الحملة إطالق املقدسة الحسينية العتبة في البشرية املوارد تطوير قسم يعتزم

 الثورة لنصرةه 8341صفر شهر من العاشر في صداها وال زال اإلعالمية

 وبقية تويتر، انستغرام بوك، الفيس التواصل وسائل الخالدة عبر الحسينية

 الثاني وحت  صفر شهر من العاشر من املمتدة األيام خالل األخرى  والبرامج املواقع

 واملقوالت األحاديث انتخاب عبر الخالدة للعالم الثورة وأهداف الحسينية النهضة حقيقة لتوضيح منه والعشرين

اإلنجليزية،  الحية لغات العالم إلى واملقوالت األحاديث تلك ترجمة سيتم حيث الحسين باإلمام الخاصة

 .الحسين_عبق_من# موحد هاشتاك عبر نشرها ليتم الفرنسية، األملانية، السويدية، التركية

 

 إعالم في التنسيق وحدة السالمي: عن تسجيل حيدر اإلعالم قسم رئيس أعلن

 تسلسل في األعلى الرقم م2082/ هــ8341 العام هذا املقدسة الحسينية العتبة

 لغرض كربالء إلى مؤسساتهم من املوفدين لإلعالميين منحتها التي التصوير باجات

 للمصورين منحت التي الرخص عدد األربعين، حيث بل  لزيارة اإلعالمية التغطية

 ازدياد. في والعدد رخصة 100 من أكثر مؤسساتهم من إلينا املوجهة الرسمية الكتب على بناء واملراسلين

 الكاملة املستلزمات توفير على مناسبة كل في كما ،املقدسة الحسينية العتبة في اإلعالم قسم يدأب

 النقل عجالت دخول  تسهيالت لهم ويقدم الدينية واملراسيم الشعائر بتغطية الراغبة اإلعالمية للمؤسسات

 .عجلة 40 العام هذا عددها بل  والتي املباشر

  70حوالي إن وقال:
ً
  وسيلة

ً
  إعالمية

ً
  عربية

ً
  وأجنبية

ً
  مرئية

ً
  وسمعية

ً
  ومقروءة وإلكترونية

ً
  50 عن فضال

ً
 قناة

 
ً
  فضائية

ً
 .كربالء في املليونية الزيارة تغطية في اآلن تشارك عراقية

 خطب خالل ومن الكربالئي، املهدي عبد الشيخ كربالء في ممثلها لسان وعلى العليا الدينية املرجعية وكانت

  باعتبارها املليونية األربعين زيارة بتغطية االهتمام زيادة إلى دعت قد الجمعة،
ً
  حدثا

ً
  عامليا

ً
 اإلنسانية بالقيم حافال
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 مختلف من اإلعالميين وحثت األقليات، حقوق  واحترام املسلمين بين والوحدة السلمي التعاي  إلى الداعية

 الحسينية والنهضة والعراق لكربالء الواقعية الصورة نقل في واملشاركة الحضور  ضرورة على العالم أنحاء

 .السامية اإلنسانية وأهدافه الحسين اإلمام مبادئ على لتتعرف الشعوب كل إلى املباركة

 

 اإلمـــــــام أربعينيــــــة زيــــــارة مراســــــيم إحيــــــاء فـــــــي اإليزيديــــــة الطائفــــــة مــــــن وفــــــد شــــــارك

 .املقدسة كربالء في الحسين

 زيارة بمراسيم لنشارك اليوم جئنا: الزبيدي نايف هادي الوفد مسؤول وقال

 .املقدسة لكربالء العالم دول  مختلف من جاءت التي املليونية الجموع هذه ونشارك الحسين اإلمام

 ،الحسين اإلمام عائلة بسبايا يذكرنا اإلرهابي داع  قبل من املختطفات اإليزيديات من السبايا أن :نوبيَّ 

 ال واحد شعب وإننا اإليزيديات. من املختطفات وبناتنا أخواتنا بتحرير الحسين اإلمام جوار من نطالب لذا

 .وشعبه الوطن حب ويجمعنا األعداء يفرقنا

 

 أن آمل السالمي: حيدر املقدسة الحسينية العتبة في اإلعالم قسم رئيس قال

 ومواقع واإللكترونية واملكتوبة والسمعية املرئية اإلعالمية املؤسسات جميع تقوم

 الشكل مستوى  على األربعين زيارة تغطية في التطور  بمواكبة االجتماعي التواصل

 .واملضمون 

 خاللها من وتسوق  والداني، القاص ي يفهمها األربعين زيارة عن عاملية رسالة إيصال إلى اإلعالم وسائل ودعا

 .كربالء شوارع بها تحفل التي واألخالقية اإلنسانية والظواهر الثقافية اإلسالمية الرموز 

 وعلى الطعام على كالتركيز املباركة للزيارة الصحفية التغطية في التراتبية األساليب عن االبتعاد على وأكد

 .معروفة باتت أمور  من وغيرها املسافة

 

 األعوام في كما العام هذا في األربعين مسيرة تمثل الكربالئي: املهدي عبد الشيخ العليا املرجعية ممثل قال

 وقيمه وملبادئه لإلمام حبهم عظيم الحسين اإلمام محبو فيه يجسد إيماني وحشد تجمع وأعظم أروع املاضية

 .أجلها من استشهد التي

 املشرفين دعا كما الزائرين، لدى وتجسيدها املبادئ هذه عن تعبر التي املشاهد توثيق إلى اإلعالم وسائل ودعا

 ليست وأنها للعالم، املليونية األربعين مسيرة حقيقة وإبراز الحسينية القضية عاملية تفعيل إلى اإلعالم وسائل على

 عليها الحفاظ يريدون  إنسانية مبادئ أصحاب مسيرة هي بل منهم، للبعض يبدو قد كما عام شعبي مهرجان مجرد

 املبادئ هذه تجسيد أهمية إلى ليتنبه للعالم وإبرازها إظهارها ويرومون  بهم املحيطة والصعوبات التحديات مامأ

 .عامة بصورة اإلنسان حياة في

  والخدمة العزاء مواكب أصحاب جهود وثمن
ً
 مناسبة فرص وتوفير التثقيفي بالجانب اهتمام مزيدلهم  داعيا

 ألخالقهم. والترويج البيت أهل كلمات بمحاسن الزائرين لتعريف خيمهم في
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 FM

 خاصة إذاعة العلمية للحوزة التبليغي املشروع على املشرفة اللجنة أطلقت

 من العديد خاللها من تبث للزائرين موجهة وهي السنوية العاملية األربعين بمسيرة

 .الدينية التوجيهات

 وعلى FM األربعين إذاعة إطالق نإ صحفي: تصريح في اإلعالمية اللجنة وقالت

 توصيات من مجموعة خاللها من يبث اإلذاعة هذه إن حيث ،املليونية الزيارة هذه ألهمية جاء80202 التردد

ة، يالحسين القصائد وبعض ذاناأل  وكذلك العلمية الحوزة فضالء بصوت الزيارة بخصوص الشريفة للمرجعية

 .الطريق طول  على املنتشرة ةيالحسين باملواكب الخاصة امليكرفونات عبر ذلك ويتم

 بابل ومحافظة املقدسة وكربالء األشرف النجف ومنها املحافظات من لعدد يصل اإلذاعة بث أن وأضافت:

 .أولى كخطوة

 

 انطلق العراق في الشريفة واملزارات العتبات في العليا القرآنية الهيئة بإشراف

 البصرة مدينة مركز من أعمالهب يناألربع بزيارة الخاص القرآنية املحطات مشروع

 كربالء مدينة باتجاه تمتد والتي الزائرين طريق في املخصصة املحطات ضمن

 .املقدسة

  العامري  رسول  القرآنية املحطات ملشروع املركزية اللجنة عضو وقال
ً
 الزائرين من املليونية للحشود اغتناما

 الزيارة في القرآنية املحطات مشروع طالقإ تم األربعين ذكرى  في الحسين هللا عبد أبي املولى لزيارة املتوجهين

 القرآنية الكوادر باشرت حيث العراق في واملزارات العتبات في العليا القرآنية الهيئة بإشراف يقام الذي األربعينية

 .القرآني باملشروع البصرة محافظة في

 سورة قراءة تعليم منها للزائرين والفعاليات البرامج من مجموعة تنظيم يتضمن املشروع: العامري  نوبيَّ 

 راسيماملو  القرآنية املحافل مثل األخرى  القرآنية النشاطات وكذلك الصالة، في واألذكار السور  وقصار الفاتحة

 مركز من كافة البصرة محافظة أنحاء في القرآنية املحطات توزعت حيث القرآنية، املحطات في ذاناأل  ورفع

  28 وبواقع شمالها وحت  املدينة
ً
  محطة

ً
 .مركزية واحدة ومحطة نسوية، منها ثالث فرعية

 

  واملصممين املصورين من مجموعة افتتح
ً
  معرضا

ً
 أربعينية ذكرى  حياءإل  صوريا

 .الشهداء شارع في 85/88/2082 الثالثاء الحسين اإلمام

 الربيعي: علي محمد املقدسة الحسينية العتبة في الشباب رعاية مركز مدير نوبيَّ 

 كربالء في التوالي على الخامسة وللمرة حسينية بأنفاس افتتح قطيفيون  معرض نأ

 الفوتوغرافية الصور  وصلت حيث اللوحات عدد وازدياد املشاركين بكثرة العام هذافي  متازا والذي املقدسة

 تحكيم لجنة خالل من فرزها تم تصميم، 801و صورة 501 بقرابة وإسالمية عربية دول  سبع من املشاركة

 . الحسين يحبها يد بعنوان املصممين من وثالثة املصورين من ثالثة فائزين ستة إلخراج متخصصة
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 نقــــــوي  عبــــــاس الســــــيد التربــــــة علــــــم فــــــي واملتخصــــــص الباكســــــتاني الطبيــــــب يقــــــوم

 .الحسين اإلمام بتربة السرطان أمراض بمعالجة

 والتي الحسينية التربة في والقوة الطاقة مصادر من الكثير وجد أنه وذكر 

 . والكبد الكلى وأمراض السرطان مثل املستعصية األمراض معالجة في تساهم

 لكن ،العادية التربة في ذاتها هي الحسينية التربة في املوجودة املواد أن أثبت الكيميائي التحليل أن نقوي  نوبيَّ 

  منها استحضرنا وقد كبيرة، إيجابية طاقة فيها الحسينية التربة
ً
 بإجراء قمنا كما وحقن، أقراص شكل على عالجا

  وأعطت التجربة هذه من واستفدنا واألرانب الجرذان على التربة تجارب
ً
  عالجا

ً
  إيجابيا

ً
 .وسريعا

 متعددة لغات إلى البحوث هذه ترجمت وقد والعالجات، البحوث هذه من استفادوا اآلالف أن :وأضاف

  والصينية ليزيةكاإلنج
ً
 .الحسينية التربة بتجارب املتعلقة ألخباروا الصحف عن فضال

 بالتربة العالج بفعل أمراضهم من شفوا قد والدماغ والسرطان الكبد مرض   من الكثير أن :نقوي  وتابع

  الحسينية،
ً
 بحث يمنح وسوف املصطفى جائزة لنيل إسالمية دولة 57 مع البحوث تقديم في اشتركنا منوها

 .االعتراف وينال الشهادة الحسينية بالتربة العالج

 ARTE

 الحسين اإلمام أربعينية زيارة أحداث لتغطية الفرنسية الفضائية ARTE لقناة اإلعالمي الكادر باشر

 الوسائل لدعوة املقدسة الحسينية العتبة في الدولي اإلعالم برنامج ضمن ذلك وثائقية، جاء أفالم وعمل

 السالم إلى والدعوة البيت أهل أفكار لنشر والثقافية الدينية الوفود واستضافة املختلفة الدولية اإلعالمية

 . الطوائف كافة بين والتعاي 

 الدولي اإلعالم نشاطات ضمن الدعوة هذه جاءت التميمي: عالء الدكتور  فرنسا في الدولي اإلعالم منسق وقال

 خالل ARTE قناة استضافة ومنها مختلفة دولية إعالمية وسائل إلى دعوات لتوجيه املقدسة الحسينية العتبة في

 الحقيقي الواقع على والوقوف الزيارة هذه في الحسينية الشعائر نقل أجل من الحسين ماماإل  أربعينية زيارة

 الشعب وتكاتف وحدة تثبت وثائقية وأفالم روبرتاجات وعمل الحي النقل خالل من البالد في األحداث مجريات من

 بكل كامل بشكل العراقية الدولة يمثل الذي الشعبي للحشد الحقيقي الدور  وإيضاح طوائفه، بكل العراقي

 الطائفة من هو الشعبي الحشد بأن الغرب في النمطية الصورة في معروف هو كما وليس وطوائفها مكوناتها

 .فقط الشيعية

 األربعينية الزيارة تغطية األول: فلمين: إنتاج هو الزيارة هذه هدف أن إيرهل يفانالصحفي إ أكد جانبه ومن

 العراق وآثار وحضارة بتراث يتعلق الثاني: اإلسالمي، العالم في الشيعة دور  عن فلم إنتاج ضمن يدخل الذي
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 . العراق في األحداث مجريات حقيقة ونقل الحضارات أصل باعتبارها

 موكب ومنها املحافظات من الحسينية املواكب دخول  تغطيتهم أثناء األربعين بزياره اندهاشه عن إيرهل وعبر 

 مبكر  بدء الذي البصرة محافظة
ً
  الرابعة الساعة في ا

ً
، ملفتا

ً
  هنالك أن صباحا

ً
  كثيرة أعدادا

ً
 الرجال من جدا

 جد ش يء لي بدا وهذا والنساء
ً
  ومرتب منضم ا

ً
 زائر مليون  20 لىإ يصل الزائرين عدد أن ترى  عندما خصوصا

 .الحسين اإلمام قبر لزيارة والتعب السفر عناء متحملين وإيمانهم عقيدتهم تدفعهم

  يدهشني ما أن :إيرهل واختتم
ً
 أشخاص هناك بأن اعتقادنا هو أيضا

ً
 املليوني، الزخم هذا نتيجة يمرضون  ا

 كذلك واملحبة، للتعاي  وحماس إيمان من يمتلكونه ما بفضل هنا يأتون  الناس ألن العكس هو ما نجده ولكن

 .تمييز وبدون  الزائرين لكل املجاني والسكن الطعام تقدم التي املواكب انتشار الحظنا

 

 مشاريع ثالثة املقدسة الحسينية العتبة في البشرية املوارد تطوير قسم أقام

 واإلرشادي التوعوي  بالواقع للنهوض األربعين زيارة بمناسبة للزائرين توعوية

 .للمجتمع

 الصالة ترك منها الذنوب أكبر ترك على وتعالى سبحانه هللا أمام تعهد عن عبارة وهي الحسينية، البصمة األول:

 .وغيرها الوالدين وحقوق 

 اإلمام مرقد لزيارة يأتي حينما الزائر بأن وتتلخص نوعها من واألول  جديدة فكرة وهي الغفران: خيمة الثاني:

  اقترفها التي الذنوب من جملة يذكر الحسين
ً
 تركها. على اإلمام يعاهد سري  بشكل يقترفها اليزال أو سابقا

طلقتإ إعالمية الثالث: حملة
ُ
 عبر تويتر، انستغرام بوك، الفيس االجتماعي التواصل وسائل عبر لكترونية ا

 على وحصلت والسويدية والفرنسية واإلنجليزية العربية منها لغات وبعدة الحسين_عبق_من# موحد هاشتاك

 العراق. مستوى  على األولى املرتبة

 

 منظمات وهي عدة من مكون  بريطاني بوفد الكربالئي املهدي عبد التقى الشيخ

the80thday, IUS, ManCamp, Youth of England, Mohebban al Mahdi 

 إلبراز الخارج في الشيعي الصف توحيد ضرورة على الكربالئي الشيخ شدد وقد

 . هناك الشيعية الجاليات بها تقوم التي املسيرات خالل من تتم والتي الحقيقية الشيعية الهوية

 العراق في الجارية األحداث مع للتفاعل أكبر دور  الغرب في الشيعي للمجتمع يكون  أن يجب الكربالئي وأضاف

 وذلك بدمائهم العراق أبناء ضحى وقد بداع  متمثل مدمر إرهاب من العالم تخليص أجل من يقاتل العراق ألن

 
ً
 فرد كل على لذا املعمورة، أرجاء جميع في واملسلمين اإلسالم أجل من بل والعرض، رضاأل  عن فقط ليس دفاعا

 .الدنيا الحياة ملذات وأال تغره دينه أجل من يضحي أن العالم في مسلم

 وال يقتصر للجميع الحسين نأ :نقوي  موس   السيد الخيرية واس ي أي منظمة مسؤول أوضح جانبه من

 الناس ودعم الحسين مبادئ نشر في دور  له يكون  أن الجميع على يجب لذا معين مكان أو معينة فئة على

 لكل الدعم في بسيط بش يء ولو دور  لنا يكون  لكي جئنا نحن إذ اإلسالمي، والدين الحسين أجل من املضحين

 .صعدةاأل  جميع وعلى يستحق من

 
ً
 بدورنا ونحن األمور، من الكثير لنا اتضحت املقدسة الحسينية للعتبة الشرعي باملتولي نالقائ بعد :مضيفا
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 . املجتمع يخدم خيري  مشروع إقامة لغرض العراق في جهودنا بتوحيد نرغب

 قرب كربالء في متواجدين نكون  بأن الشرف لنا العاشر بالقول: اليوم منظمة مسؤولة وعبرت تطهير

 أساس ونضع الحسين
ً
  خيري. ملشروع ا

 في والباصات العامة األماكن في نشرها يتم التي الدعايات عن املسؤولة هي العاشر اليوم حملة أن يذكر

 .الحسين اإلمام ونهضة مبادئ توضح والتي بريطانيا

 

  االجتماعي، التواصل مواقع في ناشطون  تداول 
ً
 لدى الصيني السفير تظهر صورا

 األربعين زوار على والفواكه والشراب الطعام يقدمون  وهم سفارته وطاقم العراق

 . الحسيني

 على واضح بشكل تدل إنها :وقالوا باإليجابية املبادرة هذه إعالميون  ووصف

 . والطوائف واملذاهب واألديان واملناطق الدول  شت  من الناس تجتذب باتت التي الحسينية املسيرة إنسانية

  اللطيف من: العراقية والتلفزيونات اإلذاعات اتحاد وإعالم عالقات مدير العربي، عدنان وقال
ً
 نرى  أن جدا

 األرضية الكرة على بشري  مليوني تجمع أكبر في اليوم يشارك العالم في سكاني تعداد أكبر ذات دولة أكبر ممثل

  سيترك الفعل بهذا الصيني فالسفير الحسيني، األربعين زيارة وهي
ً
  انطباعا

ً
  ويرسل املسلمين لدى جميال

ً
 رسالة

 كل يحترمها رائعة معان من تحمله بما األولى الدرجة من وإنسانية عاملية الحسين اإلمام ثورة أن مفادها

 . العالم

 فيها نشهد التي األولى املرة ليست هذه: العربية اللغة دار ومدير إعالمي القصاب، لطيف الدكتور  قال فيما

 كربالء إلى صيني موكب وصول  شهدنا السابقة األعوام ففي خاصة الصين ومن اإلنساني النوع هذا من حاالت

 عطاء ألن وذلك أخرى  وشخصيات دول  ومن مشابهة ممارسات عن وقرأنا رأينا كما عاشوراء إحياء في للمشاركة

  .للجميع ونوره الحسين

 الحواجز تكسر  الحسيني األربعين زيارة بأن املنشور  على وتويتر فيسبوك في الناشطين من العديد وعلق

  وأصبحت القارات وعبرت والحدود
ً
  تظاهرة

ً
 صارت بل وحدهم، الشيعة أو وحدهم املسلمين تمثل ال كونية

 رمز  أصبح الحسين أن موضحين -القول  جاز إن- وبالتساوي  الوقت ذات وفي الجميع على تشرق  كالشمس
ً
 ا

 واملحبة السالم قيم إلحالل طيبة ومناسبة وتواصلهم الناس لتالقي فرصة األربعينية كانت وربما اإلنسانية للوحدة

 .واإليثار

 uokufa.edu.iq 



 
ً
  الحسين اإلمام أربعينية مع تزامنا

ً
 الرشيدة املرجعية لفتوى  واستذكارا

 اإلجرامية، نظمت داع  عصابات ضد الشعبي والحشد األمنية القوات وانتصارات

 تضمنت الكلية داخل انطلقت راجلة مسيرة الكوفة جامعة في للبنات التربية كلية

 
ً
  حفال

ً
  شعرية وقصائد تأبينيا

ً
  وعمال

ً
 الحسينية الثورة أهداف خالله من بينوا مسرحيا

 والفساد الظلم تحارب إنسانية كثورة وانبثاقاتها الحاضر في الثورة امتدادات املسرحية تناولت كما وتجلياتها

 للقيم ثورة كانت وإنما سياسية أو دينية أو عقائدية ثورة تكن لم أنها معتبرين واالجتماعي الديني اإلصالح إلى وتسعى
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 .تحقيقها إلى األزل  منذ اإلنسان سعى التي السياسية واملبادئ

 alhurrahadath.net 

 بين املشاية طريق عن يتحدث وهو كبيرة متابعة مصري  شاب تغريدات أثارت

 .ثانية استعادتها وتمت األربعين زيارة في املقدسة وكربالء األشرف النجف

  ليسوا العراقيين أن الكريم: عبد مليك وكتب
ً
 مالئكة، العراق شعب ،بشرا

: الطريق في جدهاو  التي األشياء وتحدث عن
ً
 لالستحمام ساخن ماء أحذية، إصالح مالبس، غسيل تجد إنك قائال

  .الطريق جانبي على للنوم مضافات القارص، الصحراء برد في
املاء،  غالونات من مليارات اليومية، الوجبات األرغفة، ماليين ماليين مرعب ش يء ثانية: تغريدة في وكتب 

 العمل، ضيافة. ساعات ماليين للجنسين، األسرة ماليين

  كيلو 10 كتب: أخرى  تغريدة وفي
ً
  مترا

ً
 كل وفي الجنة أهل شباب سيد ضريح عن علي سيدنا مرقد تفصل تقريبا

  رجاء دليل العراق شعب زرع املسافة هذه من متر
ً
 .باإلنسانية وأمال

  وكتب
ً
أثريائه  قبل العراق فقراء من ألسابيع الضيوف ماليين إكرام واجب، يامأل  زارك ضيف إكرام :أيضا

 .كبرى  إنسانية معجزة

  تغريدة وفي
ً
  األرض شعوب من كتب: عفوا

ً
 بكرمه يدانيه وال شبيه وال نظير له ليس العراق شعب ولكن جميعا

: عدت وقال أحد، وإنسانيته وذوقه
ً
 .أعد لم وليتني العراق من أيضا

alhakeem.com 

 الحوزة وطلبة أساتذة مشروع انطالق الحكيم سعيد محمد السيد بارك

 حسين يا طريق طول  على انتشارهم خالل من األربعين لزيارة التبليغي العلمية

 وإرشادهم ودنياهم دينهم بأمور  وتعريفهم الشرعية باملوازين املؤمنين لتبلي 

 وبإقامة الطاهرة والعترة بالقرآن بالتمسك املستقيم الصراط إلى وهدايتهم

 الرفيعة واآلداب الفاضلة األخالق وإلى تعالى هللا إلى إياهم ودعوتهم ،الشهداء لسيد والرثاء العزاء مجالس

  استقباله خالل ذلك جاء الجيد، والسلوك
ً
 الخامس في ياسين، آل حسين الشيخو  األشكوري أحمد السيد من كال

 .هـ 8341 صفر شهر من

ibnnews.net 

زيارة األربعين في العراق على أنها أكبر تجمع بشري في  تناألندبندلكترونية في بريطانيا إوصفت أكبر صحيفة 

الهندوس ي الذي يقام كل ثالث سنوات،  كوم ميالوقالت الصحيفة: إن هذا املحفل العاملي يفوق مهرجان  ،الكون 

 سترالي الذي زار الحسينلكاتب الذي استهوته قصة الشاب األ وذكر ا ،كما أنه يفوق موسم الحج بخمس مرات

 
ً
وهذا يفوق  مليون وجبة. 200 بـن من وجبات غذائية مجانية يقدر و طوعسالمه بأن ما يقدمه املتإوأعلن  ماشيا

ماليين وجبـة، كما وانتقد الكاتب طريقة  3األمريكية لضحايا زلزال هاييتي والذي بل  ما قدمته وزارة الدفاع 

 
ً
كما نبه  ،خفاء حقيقة ما يجري في العراقإإياها بتضليل الناس وتعمدها  تعاطي اإلعالم الغربي مع الزيارة متهما
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أكبر تجمع -8 أرقام، وهي: ةالكاتب على أن هذه الزيارة تستحق أن تدخل في موسوعة غينيس وتحصل على ثالث

 أكبر مائدة في التاريخ.-4 أكبر عدد متطوعين في العالم.-2 بشري في الكون.

وختم الكاتب مقاله بأن ما يجري في هذا التجمع يعكس األخالق العالية والتسامح ونكران الذات والذوبان في نصرة  

 وحاربهم هم أنصار منظمة داع  اإلرهابية. ومن خالفهم املظلوم وهذا هو الدين الذي جاء به النبي محمد

 annabaa.org 

 

 املدن دمرت األخيرة السنوات في العراق هزت التي الحروب مختلف أن شك ال

 الكرم روح على القضاء في تفلح لم أنها إال الثروات، ونهبت األرواح آالف وخطفت

 .واملحتاجين الغرباء تجاه أبنائها لدى

 حل العاملي العطاء مؤشر بعنوان 2082 لعام CAF الخيرية املساعدات مؤسسة عن صادر تقرير فبحسب

 أنهم إلى السكان من %18 أشار إذ الغرباء، بمساعدة يتعلق فيما األولى املرتبة في التوالي على الثاني للعام عراقال

  ساعدوا
ً
 تؤثر لم العراق في األهلية الحرب أن التقرير واستنتج، باالستطالع مشاركتهم سبق الذي الشهر في غريبا

 
ً
  يعتبر الذي العراقي املجتمع عطاء على سلبا

ً
  تراثا

ً
 التقرير وصفها التي النتيجة لهذه وكتفسير ،لديه أصيال

 .باالستثنائية

 أربعينيــة لذكرى  املتزامن التوقيت هذا في الكرم يخص فيما بالجديد يأت لم العاملية التقارير لتلك الحال واقع

 .األهم العطاء حدث وهي الزائرين، اليينمل ريالنظ املنقطع الكرمو  خيرات من وفرته وبما الحسين اإلمام

 للخير مائدة أكبر جنوبه قص  أ إلى العراق شمال من السائرين طريق طول  على الحسينية املواكب شكلت إذ

  تتسع والكرم
ً
 .ذكره عن الوصف يعجر وما األنفس تشتهيه ما بكل آخر بعد عاما

 التي العاملية ياتجنسال من العديد شمل بل ،فقط الشعبي ومحيطه العراق حدود يشمل لم الحسيني الكرم

 صوب الزاحف الحسيني املارثون  ضمن العطاء معايير تطبيق والحظت ،األربعينية بزيارة للمشاركة توافدت

 اإلنساني االجتماعي التكافل قضية بفضائل لتطبع العراق خارج من الوافدين من العديد شجع الذي األمر كربالء

 أراد تعالى هللا فإن ،والعدالة املساواة في البيت أهل أهداف تحقيق طريق في والسعي األربعينية، زيارة ضمن

 وشامخة. راسخة تكون  أن الحسينية للقضية

 

 إلى طهران العاصمة من الحسيني األربعين زوار لنقل مشترك قطار تدشين عن الحديد السكك مدير أعلن

 .األربعينية الزيارة في باملشاركة الراغبين الزوار نقل عملية في التسهيل بهدف وذلك املقدسة كربالء

 لنقل ومباشر مشترك قطار تدشين سيتم الحسيني األربعين أيام مع بالتزامن موسوي: حسن مير السيد وقال

  ،كربالء إلى طهران من الزوار
ً
 العاصمة من الزوار لنقل العام هذا تخصيصها تم طوارئ  قطار 30 أن مضيفا

 .خرمشهر مدينة إلى طهران

 القطار رحالت أولى تسيير تقرر  واإليراني العراقي الجانبين بين جرت تنسيقات وبعد أنه بالقول: موسوي  وتابع

  وكربالء طهران بين املباشر
ً
 .81/1/15لـ  املصادف الثالثاء يوم من اعتبارا

 ومنها البصرة إلى ستوصلهم حافالت سيستقلون  هناك ومن الشالمجة إلى الزوار بنقل القطار هذا وسيقوم

 .تومان ألف 840 بسعر واحدة بتذكرة ذلك وكل كربالء إلى آخر بقطار نقلهم سيتم
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ً
 وأصحابه بيته وأهل الحسين اإلمام أربعينية زيارة ذكرى  موعد اقتراب مع تزامنا

 توافدوا الذين الزائرين من واسع عدد شارك ذروتها، الزيارة وبلوغ وأنصاره

 على الخالدة، صفر شهر من العشرين زيارة ذكرى  إلحياء كربالء مدينة إلى باملاليين

 .الحسين إلمامهم هدوهاأ العالم في قماش قطعة الفتة أكبر على تواقيعهم وتدوين أسمائهم تسجيل

غتربين العراقيين من وهو الحكيم صاحب الدكتور  العاملي السالم سفير ابتكرها الفكرة
ُ
عاونه بريطانيا في امل

ُ
 ت

 أستراليا، العراق، لبنان، فرنسا، أملانيا، منها عديدة وأجنبية عربية دول  في ُمنتشرين األشخاص من مجموعة

 .وغيرها إيرلندا

سجل لكي القماش من قطعة على الحسين اإلمام زوار تواقيع إدخال على وهي تقوم
ُ
 غينيس موسوعة في ت

 .اتمتر  كيلو 7 املشروع في استخدمت التي القماش قطعة طول  بل  وقد القياسية لألرقام

  كلها، العالم بلغات املنشورة القياسية لألرقام غينيس موسوعة تكون  أن هو من هذه الحملة والهدف
ً
 مدخال

 خاطب الذي فهو ونضاله، فكره على يتعرفوا ثم ليسألوا الخالدة، وثورته الحسين اإلمام شخصية يجهل ملن

  كونوا: قال حين أجمع البشرية
ً
 واستشهاده بسلوكيته وليتمثلوا واالختيار، الفكر في الُحرية أي ُدنياكم في أحرارا

 الحقيقي. اإلسالم مبادئ سبيل في

 

 تلقت بيان واشنطن في ومقرها العالم في الشيعة حقوق  بمراقبة املعنية  توو  رايتس شيعة قالت منظمة 

 العالم انتباه فأثاروا صورها، بأرقى كربالء قيم الحسيني األربعين زوار جسد منه: لقد نسخة لألخبار النبأ وكالة

 تشيع أسباب من مباشر وسبب لهامإ مصدر إلى اليوم الزيارة تحولت حت  نوعها، من الفريدة اهرةالظ لهذه

 حياتهم في وتجسيدها لتحقيقها األربعينيون  يسعى سامية إنسانية أهداف من يلمسوه ملا العالم، حول  الكثيرين

 .الناس بين التعاي  لتحقيق والتعارف اآلخر واحترام والالعنف واملحبة السالم رأسها على تقف والتي العالم، وفي

 مصدر  املليونية األربعين زيارة وأضافت: أضحت
ً
 مهم ا

ً
 والصادق الحق هللا دين بين للتمييز العاملي العام يللرأ ا

َك : نبيه عن الكريم القرآن يقول  الذي ى   َوِإنَّ
َ
َعل

َ
ٍق  ل

ُ
ل
ُ
 سمعته يشوهون  الذين اإلسالم أدعياء وبينَعِظيٍم  خ

 .التاريخ مر على ضحاياه أكثر البيت أهل شيعة الزال والتي البشعة، اإلرهابية بجرائمهم

 أكثر وفنية قانونية إجراءات اتخاذ إلى للعراق املجاورة الدول  وحكومات العراقية الحكومة املنظمة ودعت

 .األربعين زيارة في املشاركة في الراغبين السبط الحسين عشاق زيارة لتسهيل وبساطة ليونة

، املناسبة هذه في الزائرين دخول  تأشيرة إلغاء العراقية الحكومة على واقترحت
ً
 ذلك واستبدال تحديدا

 األسباب. من سبب ألي األحيان أغلب في تتأخر التي التأشيرة منح عن تعوض أن يمكن وأبسط أسهل بإجراءات

 imamhussain.org 

 

 عن املقدسة الحسينية العتبة في والفكري  الثقافي التراث إحياء شعبة كشفت

 .الكليدار الجواد عبد الدكتور  املرحوم ملخطوطات الكاملة املجموعة على حصولها

 كتاب صاحب وهو كربالء، لتاريخ املؤرخين العلماء أشهر من الكليدار ويعد

 .م8120 عام بغداد في توفي وقد األحرار، جريدة ومؤسس كربالء تاريخ
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 املخطوطات إن الرسمي: للموقع عباس خضير إحسان والفكري  الثقافي التراث إحياء شعبة مسؤول وقال

 وتاريخية وسياسية اقتصادية وعناوين، وكربالء الصادق واإلمام الحسين اإلمام تخص مختلفة عناوين تحوي 

 .أخرى 

 .الكليدار الجواد عبد الدكتور  آثار مجموعة عنوان: تحت طباعتها تبنت الشعبة وأضاف: أن

 .وعلمائها كربالء تراث تخص مخطوطة ألف 70 على شعبته حصول  إلى عباس وأشار

 

 إطالق قرب عن املقدسة الحسينية للعتبة التابعة الكريم القرآن دار كشفت

  األربعين زيارة في القرآنية املحطات مشروع
ً
 الحسيني العشق مسيرة انطالق مع تزامنا

 .األربعين زيارة إلحياء الشهداء سيد مرقد نحو املتوجهة

 القرآنية املحطات الشامي: إن أحمد للمشروع التحضيرية اللجنة عضو وقال

 والعسكرية والعلوية والعباسية الكاظمية املقدسة العتبات من املتكونة العليا القرآنية الهيئة بإدارة ستكون 

 .للمشروع وراعية منظمة كجهة املقدسة الحسينية العتبة إلى األخرى، باإلضافة املزارات وبقية

 ترعاه الذي للقرآن حاف  األلف مشروع طلبة من هم املحطات هذه في الكريم القرآن معلمي الشامي: أن وبين

 .القرآنية املؤسسات من وآخرين املقدسة الحسينية العتبة

 محافل الصالة، وإقامة الفاتحة، وتصحيح سورة قراءة تصحيح هو املشروع من الهدف أن إلى الشامي ولفت

 .الشرعية األحكام وتعليم قرآنية،

 

 الثقافية الشؤون لقسم التابعة اإلسالمية والبحوث الدراسات شعبة كشفت

 املدن تخص وثائق على حصولها عن املقدسة الحسينية العتبة في والفكرية

 .العثماني العهد إلى تاريخها يعود العراق، والتي في املقدسة

الفتالوي:  علي الشيخ العتبة في والفكرية الثقافية الشؤون قسم رئيس وقال

 مدن العثماني تخص العهد إلى تعود وثيقة ألف 22 من أكثر على اإلسالمية والبحوث الدراسات شعبة حصلت

 .املقدستين وسامراء والكاظمية والكوفة األشرف والنجف املقدسة كربالء

 في والوجهاء الوالة بين تدور  كانت التي اإلدارية واألوامر والشكاوى  املراسالت الوثائق هذه تضم :وأضاف

 .املقدسة للمراقد التاريخ ذلك في جرت التي اإلعمار لعمليات الخرائط بعض وتضم العثمانية، الدولة وبين العراق

 واألساتذة للباحثين بالنسبة الوثائق هذه أهمية على فاضل محمد الشيخ اإلسالمي الباحث أكد جهته من

 .وصفه حد على املهمة، الزمنية الحقبة لتلك العلمية املادة توفير في والطالب

 
ً
 باللغة مكتوبة عليها الحصول  تم التي الوثائق فإن العتبة، في اإلسالمية والبحوث الدراسات لشعبة ووفقا

 مراجعة خالل من منها االستفادة للباحثين يمكن حت  خاص أرشيف في وفهرستها وتنظيمها ترجمتها ، وستتمتركيةال

 .الشعبة

 الحفاظ في املقدسة الحسينية العتبة برامج من كجزء تأتي والتي العراق في نوعها من األولى الخطوة هذه وتعد

 .العراق في البيت أهل ئمةأل  املقدسة املراقد تاريخ على

 أكبر ثالث يعد الذي العثماني األرشيف من الوثائق هذه على حصلت قد املقدسة الحسينية العتبة وكانت
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 .الوثائق كمية حيث من العالم في أرشيف

 

 ال أنه املقدسة، الحسينية للعتبة التابع والبحوث للدراسات كربالء مركز أكد

 األراض ي داخل الحسين اإلمام منازل  مسير لـتتبع امليداني بحثه يواصل يزال

 .العراقية

 إلى االستراتيجي املشروع من الثالثة املرحلة في بالفعل باشر قد املركز وكان

 ما وفق العراق، في الحسين بها مر التي واملواقف املواقع لتدوين الجغرافيين والكتاب الباحثين من نخبة جانب

 .للمركز الرسمي املوقع نقله

 من الحسين اإلمام مسير تتبع مشروع من مرحلتين أنجز أن والدراسات للبحوث كربالء ملركز وسبق

  العقبة بطن السعودية للحدود الدعامة
ً
 .البيضة منطقة إلى ونزوال

  الجدل يزال وال
ً
 أو فيه نزل  قد الحسين اإلمام كان إذا وما الهجانات موقع عذيب حول  املختصين بين قائما

  األمر هذا من التحقق إلى يسعى إنه يقول  كربالء مركز ال، لكن
ً
 .قريبا

 

 عن املقدسة الحسينية للعتبة التابعة الحسين اإلمام كشافة جمعية أعلنت

 الجمعية تقدمها متنوعة وخدمات فعاليات يتضمن والذي األربعين بزيارة الخاص برنامجها

  .للزائرين

 تقدمها التي الخدمات أهم زيارة: من حمود كرار الجمعية في اإلعالم مفوض وقال

 واملراكز األماكن أهم لىإ الزائرين إلرشاد مشروع وهو الزائر، دليل هو للزائرين الجمعية

 أعدته كتاب على باالعتماد ،الشريف الحسيني الحرم من بالقرب املوجودة والشوارع والهيئات واملواكب والفنادق

 الرئيسة والشوارع الشريف الحرم محيط في املشروع لهذا أماكن ستة وستخصص الغرض، لهذا الجمعية

 .إليه املؤدية

 عن عبارة السن، وهو وكبار باألطفال الخاص الزائر بطاقة مشروع وهو آخر مشروع هناك وأضاف: سيكون 

 السن كبار أو األطفال فقدان حالة في عليها االعتماد ويتم ذويه، هواتف وأرقام وعنوانه اسمه تحمل للزائر هوية

 املطلوبة، وستنتشر األماكن إلى وإيصالهم البطاقة هذه تحتويها التي املعلومات خالل من ذويهم مع التواصل ليتم

 .الشريف الحسيني الحرم إلى املؤدية الطرق  جميع في املشروع لهذا املخصصة الفرق 

 

 أن ويكيبيديا العاملية الحرة املوسوعة عبر تقاريرها ونشرت الصناعية األقمار أجرتها التي اإلحصائيات أثبتت

 .التاريخ في السلمية البشرية التجمعات أكبر في األولى املرتبة تسجل كربالء

 التجمعات ألكبر الئحة التاريخ، في السلمية التجمعات أكبر عنوان: حملت التي صفحته عبر املوقع واستعرض

 مليون  عددهم يتجاوز  أن شريطة واحد ولغرض واحد مكان في اجتمعوا ألناس التاريخ في املحتملة السلمية

 .شخص

 يناير 23 في الغانج نهر على ميال كومبه مهرجان في تسجيله تم العالم في بشري  تجمع أكبر أن املوقع ويوضح

  واحدة، بقعة في مواطن مليون  25 حضور  سجل كونه التاريخ في بشري  تجمع أكبر أنه ويعتقد 2008
ً
 أن مبينا
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  82 كل يتكرر  االحتفال هذا
ً
 .عاما

 لألعوام سجلها التي اإلحصائيات عن كشف أن بعد الثانية املرتبة في األربعين زيارة املوقع وضع حين في

 رسالة يعطي مما مستمر تزايد في وهو عام كل يحدث التجمع هذا بأن للقارئ  يوضح لم أنه الإ املاضية الثالثة

  املقدسة كربالء مدينة تسجله العالم مستوى  وعلى التاريخ في سلمي بشري  تجمع أكبر بأن واضحة
ً
 .سنويا

 عدها التي 2082 الحالي للعالم الرسمية اإلحصائيات ويكيبيديا موقع يسجل أن قبل الصدارة مرتبة وتأتي

  املدينة سجلته مما بكثير أكبر املراقبون 
ً
 .السابقة باألعوام قياسا

 إ سببت حصائياتاإل  تلك نأ ،متصل صعيد وعلى
ً
 على تراهن تزال وال كانت التي الحكومية للسياسات حراجا

 للقضاء للعراق إضافية قوات إلرسال معها بالوقوف العالم دول  ومطالبتها وخطورته العراق في املأساوي  الوضع

  بذلك لتعكس وصفها حد على اإلرهاب على
ً
  صورة

ً
 .واستقراره البلد وضع عن سلبية

 جاءت أولية إحصائيات بحسب زائر مليون  20 فاقت والتي املضاعفة األعداد أن إليه اإلشارة تجدر ومما

 .نينوى  بمحافظة دارهم عقر في اإلرهابي داع  كيان بمحاربة البلد يقودها معركة أشرس انطالق مع متزامنة

 

 إلجراء عينة األربعين املستنصرية زوار الجامعة في املاجستير طلبة أحد اختار

 .لإلنسان التنفس ي الدوري الجهاز على األربعين زيارة في املش ي تأثير حول  بحثه

 على الزائر يتعرف أن هو دراسته من الهدف املرسومي: إن أحمد الباحث وقال

 .املش ي أثناء الصحية حالته

  مجانية طبية فحوصات من يقدمه ما واعتبر
ً
 صوب مدنهم من توجهوا الذين الحسين اإلمام لزوار خدمة

 .املقدسة كربالء مدينة

 وضغط السكر متغيرات بقياس الطبي الدين وفريقه صالح محافظة في يسكن الذي الشاب الباحث ويقوم

  ومعالجتها وتسجيلها الرئوية والسعة الالكتيك وحامض والوزن والطول  الدم
ً
 الزائرين من كبيرة ألعداد إحصائيا

علمية، ودعا أحمد  نتائج على الحصول  أجل املقدسة من كربالء لىإ محاور  عدة وعلى مختلفة ملسافات السائرين

 .للزائرين املليونية الجموع على ودراسات بحوث إجراء إلى الباحثين املرسومي

 

 بابل محافظة من غالبيتهم والبكم الصم شريحة من شخص 500 نحو يشارك

 .األربعين مراسيم ألداء املقدسة كربالء مدينة إلى الوافدين للزائرين خدمي موكب في

 عن يمنعهم لم ذلك أن إال لحواسهم املشاركين هؤالء فقد من الرغم وعلى

 .خدمة من للزائرين باستطاعتهم ما تقديم

 يشاركون  وهم الحسين لإلمام محبتهم هو للخدمة يدفعهم ما عباس: إن محمد املوكب على املشرف وقال

 .سنوات عشر من أكثر منذ الزائرين خدمة في

 زوار من زائر آخر لخدمة األربعين زيارة مراسيم انتهاء حت  كربالء في الخدمة سيقدمون  أنهم :عباس وأكد

 .الحسين اإلمام

 مع تعاملهم تسهيل جلأ من اإلشارة لغة يجيدون  ممن األصحاء من عدد الشريحة هذه جانب إلى ويعمل

 .الزائرين
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  املقدسة كربالء في طويريج باب منطقة من الزهراء أحباب موكب اسم يحمل الذي املوكب ويقدم
ً
 له مقرا

 .والنساء للرجال االستراحة وأماكن والشراب الطعام كتوفير للزائرين متنوعة خدمات

 alkafeel.net 

  

  املقدسة العباسية للعتبة العامة األمانة أصدرت
ً
  املشاة الزائرين أعداد عن بيانا

ً
 طريقة وفق وذلك فقط، نهارا

  حديثة إحصائية
ً
عتبر املراقبة، كاميرات تقنية مستخدمة

ُ
  اإلحصائية هذه وت

ً
 تجمٍع  أضخم عظمة على مؤشرا

 .والعالم التاريخ في سلمي تجمع وأكبر مجانية خدمات أضخم على يحتوي  العالم في مليوني

 7 من وللمدة كربالء - بابل ،كربالء - نجف كربالء،- بغداد: هي فقط محاور  ثالثة على املشاة الزائرون وكان

 العدد تشخيص من املانعة اإلضاءة قلة بسبب يل،الل طرفي من وبعض النهارية وللـساعات صفر من 20 لغاية

 
ً
 التمر، عين - كربالء طريق ومنفذ العطيش ي الحسينية قضاء منفذ من القادمين املشاة استثناء مع بالدقة، ليال

 وكذا املركبات، وعموم بالحافالت والوافدين املدينة وأهالي املدة هذه قبل كربالء في املتواجدة املواكب وأفراد

  الزائرون هم فقط اإلحصائية في دخل ، والذيصفر7 في الَعد منظومة تشغيل قبل املشاة
ً
 للمحاور  وفقا

  املذكورة واألوقات
ً
  عشر أحد 8802800427 هو آنفا

ً
  وستون  وسبعة وثالثمائة آالف وعشرة ومائتان مليونا

ً
  .زائرا

 

 
ً
  دعما

ً
  الحسين اإلمام أربعينية مسيرة توثيق في منها ومساهمة

ً
  صوريا

ً
 وفيديويا

 
ً
 -املقدسة العباسية للعتبة الرسمي املوقع- العاملية الكفيل شبكة قامت ونصيا

 
ً
 العتبة في والثقافية الفكرية الشؤون لقسم التابعة نترنتاإل  بشعبة متمثلة

 الجهة وهي األربعين، مسيرة لتوثيق معكم أنا تطبيق بإصدار املقدسة العباسية

 .عنها والصادر التطبيق على املشرفة

 فيدوي  مقطٍع  أو صورة أي يلتقط أن ملستخدمه وُيتيح نترنتاإل  شعبة كوادر إنتاج من الجديد التطبيق 

  يراه أو انتباهه يجلب
ً
 عبر الشبكة موقع لىإ وُيرسله كربالء لىإ مسيرته خالل أو الزيارة أثناء بالتوثيق جديرا

  املذكور، التطبيق
ً
 تعليق إضافة إمكانية مع املناسبة هذه تخص ومضة أو خاطرة أي إرسال ُيمكن ذلك عن فضال

رسل، مادة ألي توضيح أو
ُ
  أرشفتها أو رفُعها يتم خاصة لجنة قبل من تقييمها وبعد ت

ً
 أنا نافذة على ألبوابها تبعا

 .املقدسة العباسية للعتبة الرسمي املوقع العاملية الكفيل شبكة في معكم

 .أو من موقع أبل ستور  جوجل بالي موقع على التطبيق تحميل مستخدم أي وبإمكان 

 

 على امتدت حيث ،جماعة صالة صفر أكبر من عشر السابع يوم ظهر أقيمت

 .كربالء مدينة باتجاه محاور  أربعة ومن كم35 من أكثر مسافة طول 

 من جزء هي كم85 لـ امتدت قد املاض ي العام في كانت والتي الصالة هذه إقامة 

 ويعمل األشرف النجف في الشريفة العلمية الحوزة تبنته الذي التبليغي املشروع

 والكاظمية والحسينية العلوية املقدسة والعتبات العلمية الحوزة وأساتذة طلبة من املبلغين من مجموعة عليه

 .مجموعة كل وحسب محور  كل وحسب تهمممابإ كانت والذين والعباسية والعسكرية

 ال بأنهم البيت أهل زائري  تطال التي الشبهاتو  دعاءاتال ا على الرد هو الصالة هذه من الغاية إن 
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 البيت أهل بأخالق حسينيون  نحن مفادها برسالة وتبعث عليها املسير ويقدمون  وأوقاتها بالصالة يهتمون 

 يجسدون  الحسين لإلمام الزائرين أن العالم كل إلى ورسالة ،املحمدية الشريعة به جاءت وما ومبادئهم

 .اإلسالم مبادئ

 

قيمت
ُ
 وطلب للمواساة سفرة أطول  هـ8341 صفر4 الجمعة يوم مساء أ

 األجل وافاها التي رقية الشهيدة السيدة باسم واملعزون املحبون  َوَسَمها الحوائج،

 
ً
  مظلومة

ً
 في وذلك الحسين اإلمام أبيها رأس تحتضن وهي الشام خربة في حزينة

 .صفر شهر من الخامس

قام العزائية املراسيم هذه 
ُ
َدَمة منتدى إشراف تحت التوالي على الثالثة للسنة ت

َ
 دأب والتي رقية السيدة خ

  الطاهرين. املرقدين زائرو  فيها وُيشاركهم املقدسة كربالء محافظة أهالي إقامتها على

  األشواك من قطع عليه ُوضعت اللون  أخضر بساط عن عبارة السفرة 
ً
 الشهيدة هذه تعرض عن كناية

 وشموع. مضيئة وقناديل عاشوراء، يوم الشوك على للسير الصغيرة

  imamali.net 

 

 املقدسة العلوية للعتبة العام األمين مكتب إلى التابعة املتطوعين شعبة بادرت

 لخدمة جهودها املستنفرة العتبة أقسام جميع رفد في املتين حبل نزار السيد

 للمولى العزاء وتقديم للتشرف املليونية جموعهم توافد مع لهم الخدمات مختلف تقديم لدعم وذلك الزائرين

 .األربعين مراسم إلحياء املقدسة كربالء إلى التوجه قبل املؤمنين أمير

 األمين من بتوجيه املقدسة: للعتبة اإلعالمي للمركز تصريح في خليفة هللا عبد املتطوعين شعبة مسؤول وقال

 الخدمات بتقديم بالتشرف الراغبة املتطوعين مجاميع لتنظيم مسبق برنامج وضع تم املقدسة للعتبة العام

 .األربعين لزائري 

كـــــاألعوام  مـــــنهم اآلالف بقـــــدوم علمنـــــا مـــــع املتطـــــوعين مجـــــاميع لتوزيـــــع مـــــنظم جـــــدول  بإعـــــداد باشـــــرنا وأضـــــاف:

 الهيئـات مختلـف مـن قـادمين متطـوع آالف 4 من رـأكث إلينا وصل وقد الزائرين، من مليونية أعداد لوجود السابقة

 .إيراني متطوع 800 من أكثر توافد إلى باإلضافة والجامعات الحسينية واملواكب

 التي والضيافة السكن مواقع وتهيئة تأهيل في بارز  دور  لها كان التطوعية املجاميع من أن العديد خليفة: وأكد

 صحن مشروع في األكبر الضيافة موقع أهمها ومن فيها األربعين زائري  استضافة إلى العامة ةاألمان بادرت

 .فاطمة

 

 مدينة املتين حبل هاشم نزار السيد املقدسة العلوية للعتبة العام األمين افتتح

  املقدسة العلوية العتبة غرب للزائرين جديدة وخدمات ضيافة
ً
 الطريق في تحديدا

 جنوب محافظات من القادمة املليونية الزائرين جموع عبره تمر والذي الحولي

 .املقدسة كربالء وإلى من والوافدة العراق
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 من وعدد العراق في الخامنئي علي السيد ممثل حسيني مجتب  السيد الجديدة املدينة افتتاح وحضر

 املقدسة مشهد وبلدية املقدسة العلوية العتبة في الهندسية والكوادر املقدسة الرضوية العتبة في املسؤولين

 .الزائرين من غفير وجمع

 تصريح في وقال قياس ي، بوقت للزائرين الخدمية املدينة بناء إلنجاز بذلت التي الجهود املتين حبل السيد وثمن

 لدعم كبيرة بمبال  املقدسة الرضوية والعتبة املقدسة مشهد بلدية أسهمت املقدسة: لقد للعتبة اإلعالمي للمركز

 .الحولي الطريق في الجديدة املدينة إنشاء ومنها للزائرين، املقدمة الخدمات

 زائر 8500 من أكثر املدينة قاعات من قاعة كل وتستوعب والنساء للرجال قسمين لىإ املدينة تقسيم تم وتابع

 .الزائرين آلالف يومية وجبات ثالث يقدم مركزي  بمطبخ املدينة دعم وتم زائر، ألف 25 إلى يصل إجمالي بمعدل

 من املدينة في األربعين زائري  ورعاية بناء في املسهمين تكريم إلى املقدسة العلوية للعتبة العام ميناأل  وبادر

 .املقدسة مدينة مشهد وبلدية املقدستين والرضوية العلوية العتبتين كوادر

 

 بلدية املتين، حبل هاشم نزار السيد املقدسة العلوية للعتبة العام األمين كرم

 الكرام الزائرين دعم في والفنية الخدمية كوادرها لجهود اإليرانية مشهد مدينة

 حضرها تكريمية جلسة ضمن وذلك األربعين، زيارة خالل لهم الخدمات وتقديم

 املهندس األربعين زيارة لجنة ورئيس الهندسية املقدسة املدينة وكوادر مسؤولو

 .املوسوي  أحمد

 

  املتين حبل نزار السيد املقدسة العلوية للعتبة العام األمين استقبل
ً
 من عددا

 عن وممثلين األشرف النجف محافظة في واألمنية والصحية الخدمية الدوائر مدراء

 التحضيرات حول  للتنسيق املحافظة في اإليراني القنصل وبمشاركة طهران بلدية

 .الحسين اإلمام أربعينية بزيارة الخاصة

 

 العتبة نأ املتين حبل نزار السيد املقدسة العلوية للعتبة العام األمين أعلن

 الدعم توفير على ستعمل وعقائدي، فقهي تبلي  محطة 15 هيأت املقدسة

 العلمية الحوزة مع وباالشتراك كربالء إلى البصرة من مبل  500 من ألكثر اللوجستي

 .املباركة

 

 أعددنا الطابوق  أبو سعد الشيخ الديني والتوجيه التعليم شعبة مسؤول قال

 داخل من تبدأ األشرف النجف محافظة محيط على موزعة استفتاء محطة 40

  املقدسة، املحافظة بمحيط وتنتهي القديمة املدينة
ً
 جوار محطات إنشاء عن فضال

 وفي املقدسة، للعتبة العامة األمانة قبل من تهيئتها تم التي واإلطعام اإلسكان مواقع
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 والفرعية الرئيسة الشوارع بالخصوص ،املؤمنين أمير مرقد بزيارة للتشرف الزائرون يسلكها التي الطرق  جميع

 .الطاهر العلوي  الحرم إلى املؤدية

 في الدينية العلوم وطلبة أساتذةوهم األردو  بلغة ومبل  فارس ي ومبل  عربي مبل  منها محطة كل في يتواجد

 العتبة قبل من مباشر بإشراف ويعملون  عالية، علمية بقدرة ويتمتعون  االشرف النجف في العلمية الحوزة

 والظواهر االجتماعية املسائل على اإلجابة على اللجنة حرصت الدينية وقد الشؤون قسم املقدسة العلوية

 .باإلضافة إلى الشرعية عالجها وسبل االجتماعية

 

 رعاية إلى املقدسة العلوية العتبة في النسوية الشؤون قسم رئاسة بادرت

 بخدمة والخاصة األشرف النجف في الدينية املدارس بمبلغات الخاص االختبار

 .األربعين زائرات

 املقدسة العلوية للعتبة اإلعالمي للمركز النسوية الشؤون قسم رئيس وقالت

 املقدسة، العلوية العتبة من وبدعم العليا الدينية املرجعية برعاية أقيم االختبار إن حسين: منال السيدة

، النسوي  الديني التعليم
ً
 .الذاكرين املصلين من هللا جعلك وبعنوان: تحديدا

 خالل حسين يا طريق في التبلي  أثناء املبلغة لها تتعرض التي االبتالئية األسئلة اشتمل االختبار أن وأضافت:

 .الحسينية الشعائر لجنة في العلمية الحوزة فضالء قبل من األسئلة ملزمة أعدت وقد األربعين، زيارة

 

 اإلمام أربعينية لزوار خدماتها تقديم النسوي  الديني التعليم شعبة تواصل

 تقديم أجل من منتسباتها لكل عام نفير حالة الشعبة تشهد حيث الحسين

 .األربعين لزائرات الخدمات أفضل

 حالة شعبتنا تشهد :هادي أزهار النسوي  الديني التعليم شعبة مسؤولة وقالت

 .األربعين ذكرى  في للزائرات الخدمات أفضل لتقديم النسوي  القسم شعب جميع حال هو كما عام استنفار

 املبيت موقع بالخصوص املقدسة للعتبة التابعة والضيافة السكن ماكنأ جميع في منتسباتنا تتوزع :وأضافت

 الوضوء تصحيح بين عملهن يتركز حيث الزائرين، واستراحات ،أبي طالب ورواق فاطمة صحن في والضيافة

 مع بالتعاون  الزائرة تحتاجها التي واألمنية الصحية الخدمات مختلف وتقديم الشرعية األسئلة على واإلجابة

 .النسوي  القسم شعب

 

 التوالي على الرابع لليوم القرآني برنامجها النسوية الكريم القرآن شعبة أطلقت

 للزيارة املليونية املسيرة انطالق مع انطلق الذي القرآنية املحطات مشروع ضمن

 .البصرة محافظة من بدءً  بالعمل الشروع تم حيث ،األربعينية

 اإلمام أربعينية ذكرى  الحسناوي: مع أنوار الكريم القرآن شعبة مسؤولة وقالت

 محافظة من انطلقت محطات بثالث العمل بدأ حيث القرآنية املحطات مشروع في باملشاركة باشرنا الحسين

 الشؤون لقسم التابع القرآني الكوثر معهد دورات خريجات املحطات هذه تدير :الحسناوي  وأضافت، البصرة

 األربعين. زيارة نهاية إلى محطاتنا في العمل ويستمر املقدسة، العلوية العتبة في النسوية
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 املقدسة العلوية العتبة في الدينية الشؤون لقسم التابعة الخارجي التواصل شعبة أنجزت

  باألردو الزائر فقه كتاب ترجمة
ً
 .األردو بلغة الناطق األجنبي للزائر املاسة للحاجة نظرا

 طباعة الترجمة، وسيتم بتدقيق الفكرية الشؤون لقسم التابع الترجمة مركز قام وقد

 .اإلصدار هذا

 aljawadain.org 

  طياتها في حملت لوحة من أكثر هي بل لوحة
ً
، ومعاني أفكارا

ً
 أن نستطيع وأسرارا

 حيث النقاش إبراهيم األستاذ الجوادين اإلمامين خادم مع لقائنا في عليها نتعرف

  تحدث
ً
 ومواقفها املهيبة ومشاهدها املليونية الزيارات حجم مدى يعلم الكل: قائال

 اإلمام الشهداء سيد أربعينية موسم في املقدسة الكاظمية العتبة تشهدها التي واإليمان بالحب املشحونة

ستقبل وكيف ،الحسين
ُ
 اإلسالمي، العالم أنحاء جميع في واملوالين املؤمنين قبل من األليمة املناسبة هذه ت

 فمن والفداء، التضحية صور  أروع الحسين اإلمام فيها سطر التي األليمة الطف واقعة أجواء يعيشون  وكيف

 .املباركة املسيرة تلك يخلد جديد عمل فكرة تولدت املنطلق هذا

  
ً
 الظلم بوجه املدوية الصرخة هذه حسين يا عبارة أولها: منها عدة عوامل اللوحة هذه يميز ما أن: مضيفا

 اإلسالم صورة تشويه واإلنسانية هللا أعداء أراد التي هللا رسول  محمد هللا إال إله ال راية الحق وراية والطغيان،

 إن العرش: يمين على املكتوب القدس ي للحديث يرمز آخر وتعبير بتشويهها، معامله وطمس األصيل املحمدي

 النجوم وتلك العباس الفضل أبي تضحيات إلى يرمز الذي والقمر ،النجاة وسفينة الهدى مصباح الحسين

 صفر منتصف إلى الحرام محرم شهر استغرقت قد العمل مدة أن: النقاش وأضاف. الطف شهداء إلى ترمز التي

 لهذا نظرتنا وكانت القديمة، املراد باب خشب من املأخوذ ،الساج هو فيها املستخدم الخشب وطبيعة الجاري،

 . الخالدة املسيرة لتلك والءنا تجسد اللوحة هذه تكون  بأن ودعم حافز بمثابة العمل

 mk.iq 

 

 في العليا القرآنية للهيئة التابعة القرآنية واملعاهد الدور  وممثلو مسؤولو عقد

 تلك في العمل لتنظيم املركزية املحطات بممثلي اجتماعات عدة واملزارات العتبات

 .تواجههم قد التي الصعوبات وتذليل املحطات

 جميع هللا بحمد أكملنا املنصوري: حسن الشيخ واملزارات العتبات في العليا القرآنية الهيئة رئيس وقال

 حيث املركزية املحطات في واملزارات املقدسة العتبات بممثلي اللقاء ومنها املشروع، النطالق الالزمة االستعدادات

 جهة كل الشريفة، واملزارات املقدسة والعباسية والحسينية العلوية العتبات ممثلي مع اجتماعات عدة عقد تم

 .بإشرافها ستكون  التي الجغرافية الرقعة حسب

 مع :النصراوي  جواد الشيخ املقدسة العباسية العتبة عن العليا القرآنية الهيئة عضو أوضح جانبه من

 املحطات وممثلي مسؤولي مع اللقاء تم األربعينية الزيارة في القرآنية املحطات مشروع انطالق موعد اقتراب

  والفرعية، املركزية
ً
  24 على ستشرف املعهد كوادر أن مؤكدا

ً
  872 فيها يشارك محطة

ً
 املحطات تلك تتوزع أستاذا
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 واملثن .  األشرف النجف محافظتي إلى باإلضافة والرصافة الكرخ بشقيه وبغداد وبابل كربالء مناطق في

 

 شؤون قسم املقدسة العباسية للعتبة التابع كربالء تراث مركز استقبل 

 اهم الحسينيين والشعراء الرواديدمن  مجموعة واإلنسانية اإلسالمية املعارف

 توثيق لغرض عنبر، رشيد الحسين عبد والشاعر الشافعي، حمزة حامد الرادود

 حفظها أجل من الحسينية والهيئات املواكب في الحسيني اإلنشاد في سيرتهم

 يتبناه الذي املقدسة كربالء مدينة في الحسيني املنبر وشعراء لرواديد التراثي التوثيق مشروع ضمن وتوثيقها

 .املركز

 imamhussain.org 

 العتبة في اإلعالم لقسم التابع الشباب رعاية مركز أعدها التي الخطة ضمن

 مختلف من الشباب ماليين توافد استثمار إلى تهدف والتي املقدسة الحسينية

 ،الحسين اإلمام أربعين زيارة بمناسبة املقدسة كربالء محافظة إلى الجنسيات

 أنواع كافة لتقديم تسعى التي والبرامج الفعاليات من جملة طالقإ إلى املركز يستعد

 على تحتوي  شبابية فقهيات بعنوان: منشورات توزيعو  طباعة البرامج هذه بين ومن الشريحة، هذه إلى الدعم

 الحشد لدعم بحرف ساهم بعنوان: حملة وكذلك بالشباب، الخاصة الفقهية واألجوبة األسئلة من مجموعة

 لدعمهم القتال ساحات في الشعبي الحشد مقاتلي إلى وإرسالها محبة بطاقة 2000 بكتابة والخاصة الشعبي

 
ً
 .معنويا

 الشباب رعاية مركز أعد مليونية زيارة كل في معتاد هو كما: الربيعي علي محمد الشباب رعاية مركز مدير وبين

 عدهاأ الفعاليات من مجموعة هنالك كان كبير، بشكل الشباب تواجد واستثمار األربعين زيارة الستقبال خطة

  الشباب رفد بهدف املركز كادر
ً
  فكريا

ً
 تحت مسابقة قامةإ هو برزهاأ من ولعل بواقعهم، واالرتقاء وعقائديا

 والتي السيستاني السيد فتاوى  طبق الفقهية سئلةاأل  من مجموعة على تتضمن والتي الطفوف شباب :عنوان

 .مع تعيين جوائز للفائزين باملسابقة مكتبية والثانية ميدانية األولى مرحلتين على ستكون 

 أخالقيات تتضمن الفتات عرض عن عبارة وهي حسيني أنا حملة بإطالق العام هذا سنشرع كما وأضاف:

 بروشور  بإعداد قمنا املحافظة، كذلك مداخل على بنشرها سنقوم مخصصة للشباب املباركة الحسينية النهضة

 اإلنساني عملهم ماهية للشباب يتضح لكي الحقوق، رسالة في السجاد اإلمام عليها ركز التي الوصايا أبرز  تناول 

  أنفسهم من والتبليغي والرسالي
ً
 .مجتمعهم إلى وانطالقا

 الذي قطيفيون  شباب مع وبالتعاون  الخامس كربالء في قطيفيون  معرض الشباب رعاية مركز وسيقيم هذا

 يد مسابقة املعرض هذا ويتضمن وإسالمية عربية مختلفة دول  من لوحة 200 مشاركة العام هذا في سيشهد

 .املعرض في مشاركة صور  ثالث ألفضل الحسين يحبها

 الهادفة البرامج إلنتاج املقدسة الحسينية العتبة من انطلق مشروع الشباب رعاية مركز أن بالذكر جدير

  متنوعة ودينية وطنية وفعاليات مفردات ضمن األكاديمية وغير األكاديمية بشريحتيه للشباب
ً
  ثقافيا

ً
 ومعرفيا

  الشباب في التأثير بهدف
ً
  عقائديا

ً
 .وفكريا
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 masjed-alkufa.net 

 املدير ترأسه اجتماع في به امللحقة واملزارات املعظم الكوفة مسجد أمين شارك

 وحضور  الشيعي الوقف ديوان في الشريفة واملزارات املقدسة العتبات لدائرة العام

 ملناقشة املؤمنين أمير بنت التماروخديجة هللا عليه()رضوان  ميثم مزاري  أميني

 .الحسين اإلمام أربعينية زوار الستقبال والخدمية األمنية االستعدادات

 البلدي املجلس وأعضاء ورئيس األشرف النجف محافظة في الشيعي الوقف دائرة مدير االجتماع وحضر

 .املحافظة في اآلثار ودائرة الكوفة بلدية ومدير

 almodarresi.com 

 

 السبط مرقد إلى املؤمنة الحشود توافد مع بالتزامن السنوي  األربعين املدرس ي بيان تقي محمد السيد أصدر

 كالسيل يتدفقون  املوالين من البشر ماليين األيام هذه نشهد حين إننا البيان: فيوهذا بعض ما جاء  ،الشهيد

 املصباح هذا وهج مدى نعرف ،حسين يا لبيك هللا، داعي لبيك :أفواههم بملء ويهتفون  املظلوم اإلمام مرقد إلى

 .الواسعة السريعة سفينته سعة ومدى املبارك، الحسيني

 وراكبي النار من بالحسين الناجين هؤالء من تكون  أن تأكيد بكل ترجو الشريف مرقده زائر يا وأنَت  

 .هللا بإذن الجنة إلى سفينته

 تحظى لكي لك البد ولكن بلى، النعمة  هذه شكر إلى بحاجة نحن وكم التوفيق  هذا عظيم هو كم أكبر، هللا 

  تسعى أن النجاة سفينة في موقع بأفضل
ً
 وأنت إال الزيارة من ترجع فال ،الحسين بصبغة تتشرف لكي جاهدا

 .العظيم خلقه من اكتسبته بما خلقك وامتاز بنوره، قلبك واستضاء ،هللا عبد أبي بمسك تعطرَت  قد

 

  تحمل الحسينية والنهضة الطف ملحمة أن على املدرس ي تقي محمد السيد أكد
ً
  مشروعا

ً
 داخل من إصالحيا

  ُيعد السنة، أيام طيلة الحسين لإلمام ذكر وأي الحسينية الشعائر أن على أكد كما األمة، كيان
ً
 من جزءا

 .الحسين اإلمام به نادى الذي اإلصالحي املشروع

 من الوافدين الزائرين من كبير حشد وبحضور  األحد، يوم مساء األربعين زيارة خالل اليومي حديثه وفي

 في آثارها نجد األرض، في السماء رساالت صاغتها التي الكبرى  اإلصالحية املؤسسة نإ: قال العالم، أنحاء مختلف

 .والحج والصوم الصالة مثل الحياة، من الظاهرية الجوانب

 مرقد لزيارة املليونية املسيرات هذه هي الطف، ملحمة صاغتها التي الثانية صالحيةاإل  املؤسسة أن وأضاف:

  أربعينيته، في الحسين اإلمام
ً
 بذكر إال نجتمع ال مناسبة كل وفي الحرام، محرم شهر في العزاء مجالس أيضا

 .والدينية االجتماعية املناسبات مختلف في والوع  الذكر مجالس بإقامة الحسين

 

 .الحسيني اإلصالح بمؤسسة االقتداء عليه واإلصالح، بالنهضة يفكر من املدرس ي تقي محمد السيد دعا

 أي في اتياملؤسس العمل ضرورة على أكد اإلسالمية، البالد من الزائرين حشود بحضور  اليومي حديثه وفي 

  وإصالحي نهضوي  عمل
ً
 مستمرة إصالحية مؤسسة تأسيس العظم  أهدافهم من بأن األنبياء بمنهج مذكرا
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 .املركز اإلصالحي دورهم جانب إلى للحياة،

: األولى امليزة :غيرها عن الحسيني اإلصالح مؤسسة تميز خصائص هنالك بأن السياق، هذا في بالقول  وتابع 

 .اإلصالحية واملؤسسة الزيارة: الثالثة امليزة. املتجددة الدروس: الثانية ةامليز . الخالد الرمز

 alnajafy.com 



 نطلقا حيث املقدسة، كربالء إلى املتوجه املليوني الزحف الشيخ النجفي شارك

 .املقدسة كربالء األشرف النجف طريق حسين يا طريق في

 اإِلمام رسمه والذي الغدير، طريق خالل من اإِلسالم لدراسة العالم وقال: أدعوا

ن ويجب نهضته، خالل من الحسين
َ
 في هو الحقيقي سالماإل  نأ يناصروه وَمن خلفه ومن داع  يعرف أ

 طريق نوم ،الحسين ماماإل  طريق من فليأت والدين سالماإل  رادأ فمن خالله، ومن الحسين ماماإل  حضانأ

 الغدير.

 mehrnews.com 



 جذابة معبر في حسيني موكب بتشكيل إيران جنوب في املندائيون  الصابئون  قام

 تطفأ ال واألحرار املؤمنين قلوب في الحسين اإلمام حرارة أن ليظهروا الحدودي

 
ً
 . أبدا

الحسيني  األربعين بإحياء البيت أهل محبو يقوم الحسين استشهاد من عام 8300 نحو وبعد اليوم

 فحسب للمسلمين ليس ليقولوا: إن الحسين الصابئة منهاو  األخرى  الديانات أتباع ذكراه إحياء في يشارك حيث

 الحدود من األخرى  الضفة على النصارى  أقامها التي الحسينية املواكب تؤكده ما وهذا ،مشترك عاملي تراث وهو

 .العراقية اإليرانية

 warithanbia.com 

 

 الحسينية النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث سةمؤس أعدت

 األربعين مسيرة في املشاركة العلمية لكوادرها املقدسة الحسينية للعتبة التابعة

 
ً
  250 من أكثر يتضمن كراسا

ً
 بزيارة الخاصة االستبيانية األسئلة من سؤاال

 .هـ8341 األربعين لسنة

 والشعائر والثقافية والتربوية واملعنوية واألخالقية والفقهية والعقائدية الفكرية املسائل شمل الكراس

 وغير والسياسية واألمنية والتنظيمية اإلدارية واملسائل والخدمات والنظافة العامة املظاهر وكذا الحسينية،

 .ذلك

 فترة خالل عليها لإلجابة، كربالء طريق في السائرة والثقافية العلمية الُنخب بعض على الكراس ُيوزع وسوف

 .اإلجابات ألصحاب املعنوية الحقوق  حف  مع املؤسسة، إلى تسليمها ويتم الزيارة،
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  تضمنت وقد مجالها، في الفريدة الخطوات من الخطوة هذه وتعد
ً
 اإلحصائية األسئلة من مجموعة أيضا

بالذكر أن ، جدير الحسين اإلمام إلى مسيره أثناء به ويحس الزائر يرصده ما وكل واملشاهدات الوقائع لبعض

 
ً
  هناك أهدافا

ً
 العلمية املستويات األربعين، معرفة زيارة عن موثقة علمية ميدانية دراسة منها: إعطاء ،ميدانية

 ، األربعين مسيرة في واألخالقي الديني االلتزام مستوى  للزائرين، رصد والثقافية
ً
  وأهدافا

ً
 ، منها: توظيفمستقبلية

 ضوء في الزائرين أحوال لدراسة وامللتقيات والندوات املؤتمرات للمؤسسة، عقد الفكرية املشاريع في اإلجابات

 نستحصله ما هدي على األربعين بزيارة مختصة فكرية مشاريع الكراس، استحداث في الواردة العلمية اإلجابات

 الصحيحة باملعلومة الصلة ذات الدراسات ومراكز املؤسسات الكراس، رفد هذا في موثقة علمية إجابات من

 .األربعين مسيرة حول 

 في العاملة املختصة العلمية الكوادر-8 :على املؤسسة قبل من ميدانية توزيع الكراس بجهود وكانت آلية

 .الثقافية والكفاءات العلمية النخب-4 .الصلة ذات الدراسات ومراكز واملؤسسات املقدسة العتبات-2 .املؤسسة

 .الطريق في الثقافية واملواكب املراكز-5 .الطريق في الشرعية االستفتاءات مراكز-3

 

زيارة الجمعة توصيات حول  لصالة الثانية ه في الخطبة8341 صفر 4 في الكربالئي املهدي عبد ذكر الشيخ

 أعدائهم، من والتبري  الصالحين وأوليائه األطهار واألئمة ورسوله تعالى هلل التولي بمبدأ األربعين، منها: االهتمام

 بآثارهم لالقتفاء ويدعون  بسيرتهم ويعملون  نهجهم على يسيرون عباد تعالى هلل بقي ما ينقطع ال حي املبدأ هذا نوأ

 نهجهم، ومحاربة بمحبيهم والتنكيل آثارهم ومحو نورهم إلطفاء يجهدون  أعداء لهم وكان كلمتهم، إلعالء والعمل

 من وبالبراءة وليكم ومواالة بمواالتكم ليكمإ ثم هللا لىإ وأتقرب عاشوراء: يوم الحسين اإلمام زيارة في ورد وقد

 ملن وولي حاربكم ملن وحرب ساملكم ملن سلم إني وأتباعهم، أشياعهم من وبالبراءة الحرب لكم والناصبين عدائكمأ

 لجابر قال أنه الباقر اإلمام عن ورد فقد املواالة، معن  األئمة أوضح وقد، عاداكم ملن وعدو واالكم

  هلل كان من: الجعفي
ً
  هلل كان ومن ولي لنا فهو مطيعا

ً
 .والورع بالعمل إال واليتنا تنال وال عدو لنا فهو عاصيا

 بالتواضع، إال ـــ جابر يا ـــ ُيعرفون  كانوا وما وأطاعه، هللا اتقى من إال شيعتنا ما فو هللا: آخر حديث في وقال

 وأهل الفقراء، من للجيران والتعهد بالوالدين، والبر والصالة، والصوم، هللا، ذكر وكثرة األمانة، وأداء والتخشع،

 أمناء وكانوا خير من إال الناس عن سناألل وكف القرآن، وتالوة الحديث، وصدق واأليتام، والغارمين، املسكنة،

 .األشياء في عشائرهم

 األطهار وآله ولرسوله تعالى هلل الطاعة صدق بل الحب، إظهار مجرد ليس املواالة صدق في فاملناط

 بأخالقهم والتخلق املحرمات وترك الواجبات أداء من املختلفة الحياة مناهج من عنهم ورد فيما آثارهم واقتفاء

 .وآدابهم

 

 في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة الشهرستاني علي السيد زار

 برفقة املقدسة قم مدينة في التابعة للعتبة الحسينية املقدسة الحسينية النهضة

 قم في املؤسسة فرع مدير استقبالهم في وكان، مرتض   والسيد حسين السيد نجليه

 .التنكابني الهاشمي صالح والسيد التميمي، رافد الشيخ املقدسة
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  التميمي رافد الشيخ قدم وقد
ً
 مجلس وكذا فيها، العلمية واللجنة وفروعها املؤسسة تأسيس عن موجزا

 .العام ونظامها املؤسسة تركيب ومجمل اإلدارة،

 موسوعات، من الحاضر، الوقت في املؤسسة عليها تعمل التي العديدة العلمية املشاريع بيان إلى تطرق  ثم

 املؤسسة عليها تعمل التي واملتنوعة، الكثيرة األعمال من وغيرها وترجمة، وإحصاء، ورصد وتحقيقات، وتأليفات،

 .املتخصصة العلمية بكوادرها

  ومشاريعها، املؤسسة مع وتفاعله سروره عن الشهرستاني السيد أعرب جانبه ومن
ً
 اإلصالح مجلة خصوصا

 .الحسيني

  نيته في كان هأن إلى أشار وقد كما
ً
 الشبهات دفع: أحدهما :الحسينية القضية في لعملين يتصدى أن مستقبال

 .بذلك يرتبط وما املقاتل على العمل: ثانيهما .الحسينية النهضة عن

 تلك ورد وتنظيم جمع عاتقها على أخذت متخصصة علمية وبلجنة مستقل قسم فيها املؤسسة أن بما ولكن

  العمل هذا عن أعرض فقد الشبهات،
ً
 .له املرسوم بالشكل إلتمامه فقيةاملو  للمؤسسة متمنيا

 وترتيبها وجمعها املقاتل، مسألة على مفصل بشكل عملت املؤسسة إن حيث اآلخر، للعمل بالنسبة وكذا

 .مفصل بشكل وتحقيقها

مور  من مجموعة إلى الشهرستانيالسيد  تطرق  ثم 
ُ
 اندثرت، التي الشبهات إحياء عن االجتناب ضرورة-8 :األ

أكد  -2 .البين في دامغة أجوبة هناك كانت لو حت  منها، املغرضين واستفادة التشوي  يسبب إحياءها إن حيث

 إحياء ضرورة على أكد-4 .فيه تثار وقت أي في الشبهات تلك عن للجواب املؤسسة استعداد ضرورة على السيد

 بين-3 .واإلحياء الطباعة تستحق قيمة كتب وفيها معينة، زمنية حقبة تراث تمثل هاإن حيث الحجرية، املطبوعات

 .واملثقفين والخطباء الباحثين يد بمتناول  يكون  معتبر مختصر مقتل كتابة ضرورة

 

 وأعضاء التميمي، قيصر الشيخ اإلدارة مجلس رئيس من الوفد تكون  وقد

 .الساعدي عباس صباح والشيخ الساعدي باقر الشيخ املجلس

 الثقافة نشر في املبذولة جهودهم على وأثن  بالوفد املوسوي  عالء السيد رحب

 .الراهن الوقت مع تتناسب حديثة، حوزوية أكاديمية علمية بطريقة الحسينية

 والبرامج أقسامها، نوبيَّ  املقدسة، وقم األشرف النجف في املؤسسة نشاط اإلدارة مجلس رئيس واستعرض

 .للمؤسسة املستقبلية

 يكتب وأن املنشودة، أهدافها املؤسسة تحقق أن في العميقة وتمنياته الكبير أمله السيد أبدى الختام في ثم

 .فيها العاملة والكوادر للمؤسسة والسداد املوفقية السيد وتمن  املستويات، كافة في النجاح لها

 

 مركز الحسينية النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة وفد زار

 تشكل وقد املقدسة، قم مدينة في وزيارت حج پژوهشكده والزيارة الحج أبحاث

 البخاتي حاتم والسيد الخزرجي عبدهللا والشيخ التنكابني صالح من السيد الوفد

 .الصالحي اروعم الرضواني والشيخ
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 بين التعاون  آفاق بحث وتم، للمؤسسة العلمية النشاطات على وأطلعه املباشر باملسؤول الوفد والتقى 

  الوفد اجتمع وقد كما الخبرات، وتبادل للتعاون  التام استعداده ى مركز أبحاث الحج والزيارةوأبد الجانبين
ً
 أيضا

 التي املوسوعة لهذه وآلياته العمل جوانب شرح الذي والحرمين، الحج معارف دائرة مدير العلوم بحر الشيخ مع

 .اآلن لحد أجزاء ستة منها صدر

  البخاتي حاتم السيد األنبياء وارث مؤسسة في الحسينية املعارف دائرة موسوعة مسؤول نبيَّ  جانبه ومن
ً
 بيانا

 
ً
 االتفاق وتم الشأن، هذا في املالحظات وإبداء املعلومات بتبادل الجانبان وقام. القسم هذا في إنجازه تم ملا موجزا

 .املجال هذا في املشترك التعاون  على

 

 وقد الجاللي، رضا محمد السيد املقدسة قم في األنبياء وارث مؤسسة وفد زار

  الوفد كان
ً
 التنكابني الهاشمي صالح والسيد التميمي رافد الشيخ من متشكال

 .الخزرجي عبدهللا والشيخ

 التميمي رافد الشيخ فقدم ومشاريعها، املؤسسة أعمال إلى التطرق  تم وقد

 
ً
 ةاملكتوب املؤسسة إصدارات جميع تقديم تم وقد كما العلمية، ومشاريعها وأقسامها املؤسسة أعمال عن موجزا

  42 تبل  والتي للسيد
ً
 .إصدارا

 العلمية، ومشاريعها املؤسسة مع وتفاعله سروره عن املؤسسة، وأعرب وفد الجاللي السيد شكر جهته ومن

  أصبحت قد املؤسسة إن-8 :األمور  من مجموعة على السيد أكد وقد
ً
 التخصصية الدراسات وهو مجالها، في رمزا

-2 .أعمالها جميع في والتحقيقية العلمية الجنبة على املؤسسة تحاف  أن البد لذلك الحسينية، النهضة في

 أهم بين من إن-4 .املهمة النتائج واستخراج التاريخية الوقائع بين والربط التحليلية األبحاث على التأكيد ضرورة

 البد لذلك - أهمها يكن لم إن - األلفبائية الحسين اإلمام معارف دائرة موسوعة عمل هو املؤسسة في األعمال

-3 .األصلية واملراجع املصادر من عدد أكبر على تحتوي  رصينة علمية املوسوعة في املدرجة املقاالت تكون  أن

-5 .ومالحظاتهم خبراتهم من لالستفادة املؤسسة خارج من وعلماء محققين على املؤسسة أعمال عرض ضرورة

 .التخصصية وإصداراتها العلمية مشاريعها في مجامالت أي عن املؤسسة تتجنب أن البد

 

 العاملي، مرتض   جعفر السيد املقدسة قم في األنبياء وارث مؤسسة وفد زار

  الوفد كان وقد
ً
 .القبانجي صادق محمد والسيد التميمي رافد الشيخ من متشكال

 وأن املقدسة، قم في املقدسة الحسينية العتبة أعمال حول  الحديث دار وقد

  هناك
ً
 ضمت وقد املقدسة، الحسينية العتبة من كبير وبدعم مفصلة علمية أعماال

 األنبياء وارث مؤسسة أعمال على التركيز تم وقد كما املجاالت، مختلف في واملحققين الكتاب خيرة األعمال هذه

 وأعمالها املؤسسة مشاريع التميمي رافد الشيخ عرض فقد الحسينية، النهضة في التخصصية للدراسات

 .فيها العلمية اللجان عمل وكيفية وأهدافها

 مهمة، وحيوية علمية مشاريع كونها املؤسسة مشاريع مع وتفاعله سروره عن العاملي السيد أعرب جهته ومن

 املوضوع هذا كون  كربالء، لنهضة األنبياء تأسيس موضوع بحث ضرورة-8 :األمور  من مجموعة أكد على وقد

  يفتح
ً
 مجموعة هناك-4 .كربالء لواقعة الحسن اإلمام تأسيس موضوع بحث ضرورة-2 .مهمة مستقبلية آفاقا
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  بعض يذكرها التي األمور  من
ً
 العمل من فالبد مصادرها، يذكروا الحادي عشر لم القرن  بعد املتأخرين، خصوصا

  هناك إن-3 .مصادره إلى وإرجاعه توثيقه يمكن ما توثيق على
ً
 نقطة الحسينية النهضة كانت مرحلتين بين فرقا

 اإلمام شهادة إلى واستمرت الرسول  وفاة بعد بدأت التي وهي التأسيس مرحلة: األولى املرحلة :بينهما الفصل

 املرحلة .الحكومة مع األئمة قبل من خاص تفاعل وأسلوب وآلياتها مبرراتها لها املرحلة وهذه ،الحسين

 عن البيت أهل ابتعاد :منها ،األمور  من بمجموعة اتسمت مرحلة وهي عاشوراء، بعد ما مرحلة وهي: الثانية

 .بذلك يرتبط وما وشعائره الحسين دم استثمار: ومنها مطلق، بشكل السلطة

 .للسيد العاملي املؤسسة إصدارات آخر الوفد قدم الختام وفي

 

 التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة إدارة مجلس أعضاء من وفد زار

 املهدي عبد الشيخ املقدسة الحسينية للعتبة الشرعي املتولي الحسينية النهضة في

 الكربالئي.

 وأعضاء التميمي، قيصر الشيخ اإلدارة مجلس رئيس من الوفد تكون  وقد

 .التميمي رافد والشيخ الساعدي، عباس صباح والشيخ الساعدي، باقر الشيخ املجلس

 جهودهم على وأثن  بالوفد الكربالئي املهدي عبد الشيخ املقدسة الحسينية للعتبة الشرعي املتولي رحب

 .األول  الدولي املؤتمر ومنها املؤسسة عمل نجاح في املبذولة

 .املؤتمر وإنجاح دعم في املتميز وحضوره املهم ودوره للشيخ الكبيرة الجهود على اإلدارة مجلس رئيس أثن  وقد

 البحوث كل لقراءة املتبعة والطرق  بها، خرج والتوصيات التي واإليجابيات املؤتمر نجاح حول  الحديث ودار

  وخمسون  سبعة وعددها الفائزة،
ً
، وتسعين سبعة أصل من بحثا

ً
 مجلدين في مطبوع بشكل البحوث وتوزيع بحثا

طبع يتال ةالحوزوي ةاألكاديمي املؤتمرات أوائل من ويعد صفحة، 8200بـ
ُ
 في وتوزع الفائزة البحوث كل فيه ت

 .املؤتمر

 املؤتمر درع بتقديم التميمي قيصر األنبياء الشيخ وارث مؤسسة إدارة مجلس رئيس قام الزيارة ختام وفي

  الكربالئي، املهدي عبد للشيخ
ً
  عرفانا

ً
 الحسينية النهضة وبيان والتقدم، العلم خدمة في ويقدمه قدمه ملا وشكرا

سلوبها بثوبها
ُ
 .الجديد الحوزوي  األكاديمي وأ

 

 التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة إدارة مجلس أعضاء من وفد زار

 املهندس الدكتور  بأمينها املتمثلة املعظم، الكوفة مسجد أمانة الحسينية النهضة في

 شبر. مصطفى

 وأعضاء التميمي، قيصر الشيخ اإلدارة مجلس رئيس من الوفد تكون  وقد

 .األسدي زيد األستاذ العام واملنسق الساعدي عباس صباح والشيخ الساعدي، باقر الشيخ املجلس

 .األول  الدولي واملؤتمر املؤسسة عمل على وأثن  بالوفد املعظم الكوفة مسجد أمين رحب

 املؤتمر، في املتميزة ومشاركتها حضورها على الكوفة مسجد ألمانة وامتنانها شكرها بخالص املؤسسة وتقدمت

 .املؤتمر أيام طيلة ضيافتها دار في الباحثين كل مشكورة املسجد أمانة احتضنت حيث

 حوزوي  أكاديمي بأسلوب الحسيني اإلصالح عرض وأسلوب األول  الدولي املؤتمر نجاح حول  الحديث دار ثم
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 تنفع وإرشادات بتوصيات والخروج واملناقشات املقاالت وعرض العلمية، والدقة الحديث العصر مع متناسب

 . الحسينية للقضية املتتبع

 .رصين علمي بأسلوب وبحوثها بالجامعات ونتاجاتها الحوزة وربط اإلصالح طريق في األولى البذرة يعد واملؤتمر

 املؤتمر درع بتقديم التميمي قيصر األنبياء الشيخ وارث مؤسسة إدارة مجلس رئيس قام الزيارة ختام وفي

 .املوقرة األمانة أعضاء بعض وإلى شبر، مصطفى املهندس للدكتور 

 

 الحسينية النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة من وفٌد  زار

 املوسوي. جعفر السيد املقدسة الحسينية للعتبة العام األمين

 باقر الشيخ األشرف النجف في املؤسسة فرع مدير من الوفد تكون  وقد

ستاذ اإلمارة، منتصر الشيخو  الساعدي،
ُ
 .الطائي أحمد واأل

 في املبذولة جهودهم على وأثن  بالوفد املوسوي  جعفر السيد املقدسة الحسينية للعتبة العام األمين رحب

 .األول  الدولي املؤتمر ومنها املؤسسة، عمل نجاح

 الفائزة، البحوث جميع وطباعة املتميزة، إدارته وطريقة املؤتمر، بها خرج التي التوصيات حول  الحديث ودار

 وحجر الحسين اإلمام تربة من مسبحة عن عبارة وهي للباحثين العتبة وهدية التقديرية، الشهادات وتوزيع

 .الباحثين لدى وفعال معنوي  دور  له كان الذي القبر، تراب من وقليل للضريح القريب املرمر من

 املؤتمر للسيد جعفر درع الساعدي باقر الشيخ األشرف النجف في املؤسسة فرع مدير قدم الزيارة ختام وفي

 .الحسين اإلمام خدمة مجال في ويقدمه قدمه ملا املوسوي،

burathanews.com 

 

 أصدرت أنها كابول  األفغانية العاصمة في العراقية بالسفارة مصدر كشف

 لحضور  األفغان للزوار فيزا دخول  سمة ألف 82 املاضية أيام العشرة خالل

 الكبير العدد هذا إصدار املصدر واعتبر. الحسين اإلمام أربعينية زيارة مراسم

  قليلة أيام غضون  في الدخول  سمات من
ً
 الودية العالقات عمق على مؤشرا

  املتجذرة
ً
 في العاملين أن إال الكادر محدودية رغم: وأضاف. وأفغانستان العراق في والشعبين البلدين بين تاريخيا

  بالنهار الليل واصلوا السفارة
ً
 .املحددة الفترة خالل للزائرين الفيزا إصدار إجراءات إنهاء على منهم حرصا

 منظمة، مجاميع في السياحية الشركات عبر العراق في املقدسة العتبات إلى األفغان الزائرين رحلة تنظيم ويتم

 الزائرين مجاميع سفر فإن اآلن وحت . الزيارة شرف لنيل وأطفالهم همءنسا يصطحبون  الزوار من الكثير وهناك

 للمواطنين الضخمة األعداد رغم السنة، أوقات باقي دون  فقط األربعينية الزيارة على يقتصر العراق إلى األفغان

: كابول  في العراق بسفارة املصدر ويقول . والكاظمية والنجف كربالء في املقدسة العتبات لزيارة املتشوقين األفغان

 يضمن بما البلدين بين عليه التوافق يتم رسمي إطار وفق العراق إلى األفغان الزائرين أمور  تسيير تنظيم نأمل

 .العام فترات طيلة الزائرين توافد استمرار
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  53 من أكثر العراق حديد لسكك العامة الشركة سيرت
ً
  رحلة

ً
  يوميا

ً
  ذهابا

ً
 وإيابا

  70 إلى تصل أن املحتمل ومن كربالء -بصرة و كربالء - بغداد محوري على
ً
 رحلة

 
ً
 صحفي: بيان في لحيس جبار كربالء حديد سكك مدير وقال .الذروة أيام في يوميا

 الوافدين نقل على األربعين زيارة النطالق األول  اليوم منذ دأبت قد الشركة إن

 الكبيرة، الزائرين أعداد الستيعاب وقاطراتها كوادرها جميع باستنفار وذلك توقف بدون  املقدسة كربالء صوب

  822 بل  الرحالت عدد وأن
ً
 .اآلن حت  رحلة

 

 األشرف، النجف ومقرها عراقية محافظات عشرة في الشعبية اللجان أطلقت

 البرملان مطالبة الدينية، الشعائر وزارة الستحداث تواقيع لجمع املليونية الحملة

 إلى داعية الوزارة، تلك باستحداث العراقي الشعب متطلبات لتلبية العراقي

 بين التالحم وزيادة العراقي االقتصاد وإنعاش املاليين لجموع األمثل االستثمار

 وليست الدينية للشعائر الوزارة تلك أن معتبرين للعراق، القادمة واألجنبية العربية والشعوب العراقي الشعب

 ولغير بمذاهبهم للمسلمين سواء الدينية الشعائر كل هو الوزارة هذه اختصاص شمول  أي الحسينية، للشعائر

 .الصابئة أم املسيحين سواء املسلمين

 يشهدها التي املعاناة من للكثير متابعتنا خالل الحسيناوي: من فالح القانوني املشاور  الحملة مدير وقال

 إال تغطيته يمكن ال ملف هكذا إن حيث النقل، موضوع وخاصة الدينية للطقوس واملمارسون  الزائرون ويلمسها

 املعنية التشريعية السلطة إلى الجماهير صوت إيصال ألجل الحملة كانت وبالتالي الدولة إمكانية خالل من

 جماهيرية ضغط وسيلة تعتبر التواقيع جمع عملية فإن وبالتالي الدينية بالشعائر خاصة وزارة إنشاء بموضوع

 وجوهري. مهم مطلب هكذا تحقيق ألجل

 الحملة وهي املليونية التواقيع جمع خالل من جماهيري  األولى: مطلب، هكذا لتحقيق سنتبعهما آليتان وهناك

، بها نقوم التي
ً
 للشعائر وزارة هكذا تأسيس على باملوافقة البرملان وخاصة املعنية السلطات مطالبة الثانية: حاليا

  وذلك الدينية
ً
 للحملة إلكترونية استمارات وهناك املليونية، بالتواقيع عنه واملعبر الجماهير صوت على اعتمادا

 .للحملة املؤيدين من عدد أكبر لجمع بوك الفيس وفي اإلنترنت شبكة عبر أطلقناها

hawzahnews.com 

 

 
ً
 هجوم في قتلت النيجيرية القوات فإن النيجيرية اإلسالمية الحركة إلعالن وفقا

 الشمالية كانو بمدينة الحسين اإلمام أربعينية في املشاركين املدنيين على إرهابي

 .العشرات وجرحت شخص ۲00

 اإلمام أربعينية مراسم في املشاركين الشيعة النيجيرية القوات وفرقت 

  .الحي الرصاص وأطلقت للدموع مسيلة غازات واستخدمت الحسين

 اإلمام أربعينية في املعزين املدنيين أرواح على بالحفاظ السلطات النيجيرية اإلنسان حقوق  لجنة وطالبت هذا 

 .الحسين
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 األحرار طريق في املحتشدة املليونية الجموع الحكيم سعيد محمد السيد خاطب

 األربعين زيارة مراسم ألداء املقدسة كربالء مدينة صوب واملتجهة كربالء - نجف

 مسيرة املسيرة بهذه واملساهمين باملشاركين ونعتز نفخر بقوله: هـ،8341 لعام

 شملهم وجمع كلمتهم بتوحيد املؤمنين، على بها وتعالى سبحانه تفضل التي األربعين

  يبق ولم بينهم، فيما والقومية والعرقية واملادية والطبقية االجتماعية الفوارق  وألغى
ً
 اإليمان سوى  يجمعهم شيئا

 .البيت ألهل والوالء

 

 خوزستان محافظة في الفقيه ولي ممثل الجزائري  املوسوي  علي محمد السيد

 والعراق إيران بين الحدودية املنطقة في حسين يا راية رفع خالل قال اإليرانية

  شلمجة
ً
 أيها :الحسين اإلمام األحرار أبي روضة إلى املتوجهين الزوار مخاطبا

 شعار: يالثارات وستحققون   املنتظر اإلمام ركاب في ستكونون  الذين أنتم الزوار

 جميع في القمة إلى والوصول  الكفار، على املؤمنين انتصارات مصدر هي البيت أهل محبة الحسين، وإن

 بهم. التأس ي خالل من إال يتحقق ال املجاالت

 تعالى هللا بفضل وهذا مطلوبة الحدودية املناطق في الحسين اإلمام لزوار تقدم التي الخدمات أن وبين:

 .وثورته اإلمام بشخصية الناس معرفة مدى يبين دليل وهذا الحسين اإلمام خدام وهمة

 

 اإلمام أربعين ذكرى  إلحياء املقدسة كربالء مدينة إلى املسير الشيعة إخوانها من املاليين سنية عائلة شاركت

 الوحيدة هي ليست -الصور  أظهرت كما وابنه أب من املكونة- العائلة هذه أن من الرغم وعلى، الحسين

 .الكثيرين اهتمام حازت أنها إال كربالء، إلى الراجلة املسيرات ضمن املشاركة

 وسط بابل، طريق على املقدسة الحسينية للعتبة التابعة الزائرين مدينة إلى وصولها هو العائلة هذه يميز وما

 .العائلة صغير كتبها التي والكلمات الشيعة املصلين من املئات جانب إلى الصالة ألداء العراق،

 .حسين يا فداك روحي سني أنا عبارة: عليها كتب سترة يرتدي وهو الصغير الطفل الصور  وتظهر

 وتفشل العراقي، الشعب مكونات بين اإلنسانية العالقة عمق تظهر الصور  أن مدنيون  ناشطون  ورأى

 .متناحرة جماعات إلى وتحويله وحدته تمزيق على إقليمية دول  مراهنات

 واألديان الطوائف كل من ضيوفها بكافة ترحب املدينة إن طه: األمير عبد الزائرين مدينة مسؤول وقال

 .للجميع ملك وهي الحسين مدينة أنها كما واجب إكرامهم أن ونعتقد واملذاهب

 لكل صحة وال واحد وطن ويجمعنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد ربنا إخوة نحن: قولها العائلة عن طه وينقل

 .والشيعي السني بين طائفي نفس وجود من اإلعالم وسائل على يثار ما

 

 في املشارك املعصومة فاطمة السيدة موكب مسؤولي له مع اجتماع خالل الشيرازي  قال الشيخ مكارم

 للعالم وأصيلة ومفيدة هادفة، إعالنية حملة األربعين مسيرة إن: العام لهذا الحسين اإلمام أربعينية مشاية
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 .خاص بشكل والتشيع عام، بشكل اإلسالمي

  للزائرين الخدمات تقديم ضرورة على وشدد
ً
 للزوار الرفاهية الخدمات تقديم باألمر املعنيين على يجب: قائال

 .مكثف بشكل وملصقات مطويات إطار في والعقدية، واألخالقية، الشرعية، املسائل عرض وكذلك

: وقال
ً
 غير من املختلفة الفئات مشاركة الطبيعي من ولهذا جمعاء، للبشرية الحسين اإلمام إن أيضا

 .الدينية قيمنا مع يتفق وبما حسن بأسلوب التصرف يجب ولذلك العظيم االجتماع هذا في اإلسالمية الشريعة

 

 كربالء إلى املؤدية الطرق  أحد على املتطوعين الشباب من مجموعة يجلس

 ذكرى  إلحياء الحسين اإلمام مرقد إلى املتوجهين الزائرين أحذية ليصبغوا

  الزائرين وسط منهم عدد يقف فيما األربعين،
ً
 التراب يغطيها التي أحذيتهم عن بحثا

 .وتلميعها بتنظيفها ليقوموا

 .مثالي عالم إلى يكون  ما أقرب مشهد في خدمتهم أجل من بهم والتوسل للزائرين بالتودد هؤالء يقوم 

 .وتنظيفها الزائرين أحذية بصب  القيام فقررنا للزائرين، مختلفة خدمة بتقديم فكرنا أحدهم: لقد يقول  

 .خدامه سجل في الحسين اإلمام يسجلني أن هو أرجوه ما كل بالقول: إن أمنيته ولخص 

 .كربالء إلى املسير طول  من املتعبين الزائرين أقدام بتدليك آخرون يقوم ذلك جانب إلى 

 أضخم في للزائرين متنوعة خدمات تقدم التي املواكب آالف كربالء مدينة إلى املؤدية الطرق  على وتنتشر 

 .الحديث التاريخ عرفها تظاهرة

shiawaves.com 

 

 بنت رقية للسيدة وسفرة عزاء العالم مراسم في مدينة 800 من أكثر في أقيم

  الحسين اإلمام
ً
 .استشهادها العاملي وذكرى  رقية السيدة يوم مع تزامنا

 محبين من جمع وغير إسالمية إسالمية دول  عدة في أقيمت التي املراسم وحضر

 .األطهار البيت أهل وعشاق

 والنجف املقدسة كربالء مدينة في العزاء مراسم إقامة عن مسؤولة العاملية رقية السيدة جمعية وكانت

 مثل الدول  وبعض اإليرانية املدن بعض شهدت كما، املقدسة مشهد ومدينة وقم ودمشق وسامراء األشرف

 بنت رقية السيدة سفرة إقامة األوروبية واألميرکبة الدول  وبعض والبحرين والكويت وأفغانستان باكستان

  أن بالذكر وجدير، الحسين
ً
 إقامة مراسيم املقبل األحد يوم في ستشهد األوروبية واألميرکبة املدن من عددا

 . الحسين بنت رقية السيدة سفرة

 

 زوار خدمة في العراق أنحاء كافة في وهيئة موكب ألف 27 من أكثر سيشارك 

 املواكب قسم مسؤول بحسب األربعينية، الزيارة أيام في الحسين اإلمام

 . والعباسية الحسينية املقدستين العتبتين في والشعائر

 الهيئات من املقدسة كربالء محافظة حصة أن اإلحصائيات هذه في وجاءت
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 . األربعينية الزيارة أيام في الحسين اإلمام زوار لخدمة موكب آالف 1 هي الحسينية واملواكب

 واملواكب الهيئات إن املقدستين: العتبتين والشعائر في املواكب قسم مسؤول السلمان نعمة رياض وقال

 العام في رسمية بصورة لدينا سجلت والتي املقدسة كربالء مدينة إلى املؤدية املحاور  في واملتمركزة الخدمية

 حسيني موكب آالف 1 من أكثر إلى وصل بحيث العدد ارتفع العام هذا في ولكن حسيني، موكب 7100 هي املاض ي

 أنحاء كافة ومن رسمية بصورة مواكبهم لتسجيل القسم بمراجعة املواكب أصحاب استمرار مع اللحظة هذه إلى

 . العراق

 مكان يكون  والذي العراق أنحاء جميع من خدمية وهيئة موكب ألف 27 من أكثر القسم سجل وقد وأضاف،

 . املقدسة كربالء مدينة إلى املؤدية واملحاور  الطرق  في استقرارهم

 من آالف وتوجد والشعائر، املواكب قسم في رسمية بصورة سجلت املواكب من العدد هذا أن بالذكر وجدير

 .الحسين عبد هللا أبي زوار خدمة في تعمل التي مسجلة غير الحسينية املواكب

 

 عن األربعين بزائري  الخاص التبليغي املشروع عن املسؤولة العليا الهيئة أعلنت

 مؤتمر خالل وذلك العقائدي، املشروع فعاليات النطالق استعداداتها اكتمال

 .املقدسة العلوية للعتبة التابع املجتب  الحسن اإلمام مضيف في عقد موسع

 على السادسة املعتمدين: للسنة مسؤول العميدي حسين محمد السيد وقال

 على يشتمل املاضية األعوام في كما وهو األربعين، زيارة بمناسبة التبليغي مشروعها العلمية الحوزة تقيم التوالي

 بعد املشروع فعاليات النطالق النهائي االستعداد عن اإلعالن أجل من املؤتمر وانعقاد عدة، ونشاطات فعاليات

 .أيام عدة

 وشعيرة والعقائدية، الفقهية أسئلتهم عن واإلجابة الزائرين مع التواصل هي األساسية املشروع وأضاف: غاية

 لديه منهم والكثير العراق وخارج داخل من الزائرين تنوع مع املجتمع أفراد مختلف فيها يلتقي مناسبة هي األربعين

 األولى املهمة ستكون  العاشورائية واألجواء األيام هذه في والديني الروحي التوجه وهذا األسئلة، من العديد

عد التي املوحدة الصالة هنالك ستكون  كذلك املشروع، لفعاليات
ُ
  ت

ً
  رسالة

ً
 بهذه االهتمام منها الغرض عقائدية

  والشعائر بالعبادات االهتمام رسالة تبقى لكي املعركة، في وهو الحسين اإلمام يفوتها لم التي الشعيرة
ً
 حية

 
ً
ن وتعاقب السنين مدار على ونابضة  املبلغين أعداد فيه تضاعفت قد املشروع العميدي إن القرون، وبيَّ

 .ومبلغة مبل  آالف ثالثة ليتجاوز  املاض ي العام عن املشاركين

farsnews.com 

 

  470 بالعراق أن ديالى في الحسينية املواكب هيئة أعلنت
ً
  موكبا

ً
 آلالف الدعم تقدم السنة ألهل 20 بينها خدميا

خروق،  أي ملواجهة األمنية القوى  مع وثيق تعاون  وجود أكد فيما املحافظة، داخل كم 500 نحو مسافة على الزوار

  470 إن طاهر: أحمد علي ديالى في الحسينية املواكب هيئة مدير وقال
ً
  موكبا

ً
 من كم 500 مسافة على انتشر خدميا

  املتوجهين الزوار آلالف الدعم لتقديم ديالى مدن في الخارجية الطرق 
ً
 ألداء املقدسة كربالء نحو األقدام على سيرا

  20بـ شاركت السنية الطائفة أن األربعين، وأضاف: زيارة مراسيم
ً
  موكبا

ً
 في تمر التي الرئيسية الطرق  ضمن خدميا

 .الحسين اإلمام أبي األحرار لثورة نصرة اإليماني التالحم تعكس صورة في الزوار لدعم مناطقها
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  تضم التي محمد أمة قافلة انطلقت
ً
 أهل من اإليرانيين املسلمين من حشدا

  األربعين مسيرة في األشرف النجف مدينة من والشيعة السنة
ً
 األقدام على مشيا

  تضم والقافلة، املقدسة كربالء مدينة نحو
ً
 والناشطين الدين علماء من حشدا

 .الرضوية وخراسان الجنوبية وخراسان وبلوجستان وسيستان كلستان محافظات من والثقافيين االجتماعيين

 .اإلسالمية األمة ووحدة املظلوم الفلسطيني الشعب دعم شعار محمد أمة قافلة وترفع

 

 سيعرض الفلم بأن اإليراني ناسور: األنيميشن فلم منتج دالوند داريوش قال

 
ً
 دالوند قال كربالء واقعة مع ناسور  الفلم اسم عالقة إلى إشارة وفي، لبنان في قريبا

 
ً
  للرسول  بحديث ومعناه االسم رابطا

ً
 الحسين لقتل إن: الرسول  قال: قائال

  تبرد ال املؤمنين قلوب في حرارة
ً
  يظل الذي الجرحناسور  كلمة تعنيه ما وهذا أبدا

ً
 .نازفا

 على الضوء يسلط حيث املهموم نفس مقتل من الرواية اقتباس خالل من عاشوراء واقعة ناسور  يروي

 .وأصحابه بيته وأهل الحسين اإلمام على وقع الذي الظلم

abna24.com 

 

 أربعينيـــــــــة اإلمـــــــــام زيـــــــــارة فـــــــــي للمشـــــــــاركة إيـــــــــران، ســـــــــنة ألهـــــــــل موكـــــــــب أول  توجـــــــــه

 وانطلـق ومثقفـين، مدني مجتمع ونشطاء دين علماء من املوكب وتشكل ،الحسين

 إيران. شرقي وبلوجستان سيستان محافظة من املوكب

 

  82 منعت الدولي القاهرة مطار إجراءات أن مصرية إعالم وسائل ذكرت
ً
 زائرا

 
ً
 .األربعينية الزيارة ألداء العراق إلى التوجه من مصريا

  82 إن الدولي، القاهرة بمطار مصدر وعن
ً
 العراق إلى طريقهم في كانوا مصريا

 وأوضح .والكوفة وكربالء، والكاظمية، األشرف، النجف في املزارات من عدد لزيارة

 زيارتهم، من الغرض عن املجموعة هذه من االستعالم تم البالد مغادرتهم إجراءات إنهاء أثناء أنه املصدر:

 إقالع إلى أدى الوقت ضيق أن إال يلتقوها، أن املقرر  من التي والشخصيات بزيارتها، يقومون  سوف التي واألماكن

 .املطار بمغادرة لهم والسماح بهم الخاصة الجوازات بتسليمهم املطار سلطات قامت حيث بدونهم، الطائرة

tasnimnews.com 



 الكرام، عشائرهو  الشقيق البلد هذا شعبو  العراق حكومة الخامنئي، علي السيد االسالمية الثورة قائد حيا

 أنهم أكدو  العام، لهذا األهمية الشديد األربعين زيارة امتحان في التضحيات بذلهم على الشكر لهم ووجه

  ويظهرون الحسين هللا عبد أبي زوار الشهداء سيد لعشاق الخدمات يقدمون 
ً
  كرما

ً
 وأنهم كبيرين، وعظمة

ل الذين البيت أهل أعداءو  اإلسالم أعداء خيبوا ّيِ
ُ
 ذلك، لهم أنى لكن الطريق هذا سد في نجحوا أنهم لهم خ
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 .الشكل بهذا الصورة تنعكس األبدان، تتصل وعندما انطلق ! عظيم حراك أي انظروا

rasanews.ir 

 

 هللا نصر رضا مجيد طهران في والنقل الطرق  شؤون لدائرة العام املدير قال

  حافلة ۲000 نجاد: خصصت
ً
 من الحسين اإلمام أربعينية زوار لنقل يوميا

 .العراق مع الحدودي مهران منفذ إلى طهران العاصمة

  40 تخصيص سيتم كما: وتابع
ً
 مع بالتعاون  وذلك األربعينية زوار لخدمة الضرورية واملواد السلع لنقل شاحنة

 .الدولية والشركات املهنية النقابات اتحاد

  حافلة 8000 إرسال سيتم أنه إلى ولفت
ً
  الحدودي مهران منفذ إلى يوميا

ً
 20 املصادف األحد يوم من اعتبارا

 .طهران إلى الكرام الزوار إلعادة الجاري  نوفمبر/ الثاني تشرين

 الجاري. العام خالل باملئة 20 بنسبة طهران محافظة من املتوجهين األربعينية زائري  عدد يرتفع أن وتوقع

 

 األربعين مسيرات إن غفوري: عبدهللا مال ماموستا اإليراني السني العالم قال

  تعتبر الحسينية
ً
  اجتماعا

ً
  وحدويا

ً
  وجوابا

ً
 في الفتن وأصحاب املجرمين لجميع مفحما

 غفوري: عبدهللا مال ماموستا ايران غرب روانسر مدينة جمعة إمام وقال، .العالم

 الجميع. وأده  العالم أذهل قد وأنه اإلسالمي للعالم استعراض أكبر هو األربعين مراسم إن

  املعنوية، املراسم هذه في ستشارك اإلسالمي العالم بلدان جميع أن وأوضح:
ً
  أن إلى مشيرا

ً
  عددا

ً
 أهل من كبيرا

 .الحسينية املسيرات هذه في املشاركين ضمن من سيكونون  اإليرانيين السنة

 الكبير، الحسيني االجتماع هذا من بشدة خائفون  أوامره يتبعون  ومن وعبيده العاملي االستكبار أن وأكد:

 
ً
 والعقائد اإلسالمية الثورة قيم تعزيز أجل من العظيمة والفرص اإلمكانيات هذه استثمار ضرورة على مشددا

 .للناس الدينية

non14.net 

 

 حول  السعودية األوسط الشرق  جريدة تناولته ما أن نسخته، على الخبرية نون  وكالة حصلت للمركز بيان نقل

 والنفوس الطائفي الحقد عن إال ينم وال الصحة عن عار كربالء في اإليرانية الشرطة أو الباسيج من عناصر وجود

 ومسيح وسنة وشيعة وكرد عرب من العراقي الشعب طوائف جميع بين واأللفة التوحد يغيضها التي املريضة

 .الحسين اإلمام والسالم واملحبة والعدل اإلنسانية إمام راية خلف األخرى  والطوائف وصابئة وإيزيديين

 

 نون  وكالة مراسل معه أجراه خاص لقاء في زكزكي يعقوب بدماص ي الشيخقال 

  الشيعة يتجمع بـأنه الخبرية:
ً
 زاريا مدينة في تقع والتي هللا بقية حسينية في سنويا

 350-300 من آبوجا العاصمة عن وتبعد نيجيريا شمال في كدونا ملحافظة التابعة

 كما الحسين اإلمام أربعينية زيارة مراسم النيجيريون  الشيعة يقيمون  حيث كم،

 .كربالء في تقام
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  يتحركون  وغيرهم شيعة منالبيت أهل محبي أن وأضاف: 
ً
 في مختلفة أماكن سبعة من األقدام على مشيا

 املسافة وأن هللا، بقية حسينية نحو ويتجهون  ياحسين لبيك شعار ويحملون  حسينية مواكب شكل على نيجيريا

  باملش ي يقطعونها التي
ً
 العام في وأنه كم، 875-75 يمشون  اآلخر والقسم وكربالء البصرة بين املسافة بقدر تقريبا

 . شخص مليون  80 إلى الحسينية قرب املتجمعين عدد وصل املاض ي

  ليس هناك الجو إن زكزكي: قال نيجيريا، كل في به ويسيرون يحملونه ياحسين الذي لبيك شعار وحول  
ً
 جوا

 
ً
 الشعار هذا خالل من لهم فيبينون  الشعار هذا عن يسألونهم عندها، ينزلون  التي البلدان في ألنه فقط شيعيا

 ليسوا هؤالء أن رغم معهم فيتعاطفون  بالسبايا، زينب السيدة سارت وكيف النبي بيت أهل استشهد كيف

 البالد، من به يحلون  مكان كل في يحدث هذا وأن النبوة بيت بأهل حل الذي باأللم يحسون  ولكن بشيعة،

 أنهم رغم ويخدمونهم، لهم الطعام يقدمون  األهالي هؤالء فإن بمصيبتهم وملواساتهم النبي بيت أهل وألجل

 بيوتهم يخلون  بها يمرون التي املدن سكان فإن ذلك من األكثر وأن طبخ، ومعدات طعام ولديهم لذلك متهيئون 

 وأن استثناء، دون  العزاء شاركوهم فالجميع الشيعة، غير من املسلمين طوائف يمثلون  أنهم رغم لهم ويتركوها

 .نيجيريا في أخرى  ديانات ومن املسيحيين من املدن هذه سكان من اآلخر القسم

 

  الفرنسية الفضائية 23 فرانس قناة موفد أجرى 
ً
 في اإلعالم مسؤول مع حوارا

 من جملة إلى التطرق  فيه تم السالمي، حيدر اإلعالمي املقدسة الحسينية العتبة

 املحلي املستويين على وأهميتها ،الحسين لإلمام األربعين بزيارة املرتبطة القضايا

 عن والدفاع االجتماعي بالتكافل تتعلق إيجابية جنبات من تحتويه ملا والعاملي،

 اآلالف ومئات العراقيين الزائرين ماليين يقدمها التي الرائعة الوالء وصور  والفضيلة، والعدالة والحرية الحقوق 

 .الشهداء لسيد واألجانب العرب الزائرين من

 قوة يمثل املناسبة هذه تشهده الذي الكبير التنوع هذا أن وهل العام، هذا أربعينية في الزائرين عدد هو ما -8

 للشيعة  ناعمة

 وقد عام، كل في مطردة زيادة تشهد فإنها الحسين اإلمام أربعينية بمناسبة الزائرين بأعداد يتعلق فيما 

، زائر مليون  25 إلى وصلت
ً
 من جملة ذلك وفي، زائر مليون  20 بحدود املاض ي في العام العدد كان فيما تقريبا

  اآلمنة الزيارة أجواء أن منها: اإليجابية، الدالئل
ً
 في املجتمعات إلى الزائرون يحملها طمأنينة رسائل تبعث تماما

بل كرم ذوي  وأهلها األمان يعمها املقدسة املدن وأن أبنائه بسواعد محمي وهو بخير العراق بأن بلدانهم
ُ
 ون

  والعرقي، والديني القومي تنوعهم كان مهما الزائرين خدمة في له مثيل ال وتفاٍن  وشجاعة
ً
 في ينتشر ما عن فضال

 املواطنين ماليين بين أو الزائرين مع سواء أنواعه بكل للتكافل الرائعة الصور  من االجتماعي التواصل وسائل

  املنشورات هذه تعطي حيث
ً
  يعطي بالطبع وهذا املقدسة، واملدن العراق لزيارة لألجانب أكبر حافزا

ً
  قوة

ً
 إضافية

  بدوره وهذا قناتكم، مثل عاملية إعالم وسائل في الفعاليات هذه تغطية خالل من للشيعة
ً
  يعطي أيضا

ً
  قوة

ً
 ناعمة

 .التكفيرية للجماعات الصلبة القوة بخالف للمسلمين

  للعرب موجهة األربعين زيارة مناسبة في الحسينية رسالتكم أن هل -2
ً
 فقط  للشيعة أم عموما

 للناس بعث الذي وهو محمد هللا رسول  جده لرسالة امتداد هي الحسين اإلمام رسالة أن نعتقد نحن 

 رسالة فهي وبالتالي ،حسين من وأنا مني حسين النبوي  الحديث منها الخصوص هذا في كثيرة أدلة وهناك كافة،
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 .والطغيان الظلم بوجه الحق عن والدفاع والفضيلة والسلم للعدل تدعو الناس لعموم موجهة إنسانية

 املناسبة  لهذه مستقبلية خطط هناك هل -4

  الزائر ويؤديها يستحضرها أخالقية وقيم وأفكار وأفعال أقوال وشعائر، مراسيم عن عبارة هي الزيارة 
ً
 سنويا

  ليست وهي
ً
  برنامجا

ً
  أو محددا

ً
  مشروعا

ً
، سياسيا

ً
 للحسين الوالء عن وإعالن هادفة تعبيرية صي  هي إنما مثال

 الطف. واقعة واستحضار استذكار مع والتعاي  والسالم املحبة قواعد إرساء في بنهجه والتمسك

 للشيعة  عاصمة ستصبح كربالء أن تعتقد هل -3

  للمسلمين روحية عاصمة اآلن هي بالتأكيد 
ً
 املقدسة املدينة هذه إن بل فقط، للشيعة وليس عموما

  تستقطب
ً
 وتتسع الجميع تحتضن إنها العالم، أصقاع كل من األخرى  واملذاهب األديان من الزائرين آالف سنويا

 !كربالء  من أروع عاصمة ثمة وهل نظيرها، قل وحفاوة صدر برحابة تستقبله بل بأحد تضيق فال لهم

 له  توجهونها التي الرسالة وماهي  داع  بـ رأيكم ما -5

، تستثني وال وشعوبه العالم بلدان كل تستهدف إرهابية منظمة داع  
ً
 الجهود تتضافر أن ويجب أحدا

: باختصار فهي لداع  رسالتنا أما والوجودية، منابعها الفكرية عليها وتجفيف القضاء سبيل في كافة الدولية

 .الحياة نصنع وسنبقى املوت مكان، اصنعوا كل في األمل ونزرع الحق عن ندافع سنظل فإننا فعلتم مهما أنكم

 

 الخفاجي الكريم عبد نعمة كربالء في العراقيين الصحفيين نقابة فرع رئيس دعا

 الحسين اإلمام أربعينية زيارة مراسيم توثيق إلى واألجنبية العربية اإلعالم وسائل

 أنحاء جميع إلى الحسينية والخدمة املليوني التوافد إظهار أجل من جوانبها بكافة

 أكبر تعد صفر من العشرين زيارة أن الخبرية: نون  لوكالة تصريح في وأضاف العالم،

 هذه تنقل أن واملسموعة واملقروءة منها املرئية واألجنبية العربية اإلعالم وسائل وعلى العالم في بشري  تجمع

 اإلمام لزيارة العراقية واملحافظات الدول  كل من تأتي التي املاليين بهذه الجميع ليعرف البلدان جميع إلى الشعائر

 الحسين
ً
 األخرى  الخدمات ومختلف الزائرين وإيواء مجاني طعام من الحسينية املواكب تقدمه ما أن إلى ،الفتا

 تلك به تقوم ما تقدم أن كبرى  دول  تستطيع ال والتي ذلك في السر هو ما ليعرفوا الدول  كافة إلى ينقل أن يستحق

 أيام. عشرة من أكثر مدى على مجاني بشكل والهيئات املواكب

 

 تقديم في النفطي كربالء مصفى ملشروع الكورية الشركات ائتالف شارك

 املقدسة، كربالء محافظة مجلس رئيس وقال، كربالء في األربعين لزوار الخدمات

 وسط نصب الذي الكوري للموكب زيارته خالل الخطابي جاسم نصيف املهندس

 املبادئ وأن جمعاء اإلنسانية إمام هو الحسين اإلمام إن: املقدسة كربالء مدينة

 .العالم أرجاء كل في اإلنسانية بها تنادي مبادئ هي العبودية من والتحرر  الظلم بنبذ واملتمثلة أجلها من جاء التي

  الشركات ائتالف ملوكب شكره الخطابي وقدم 
ً
 العالم مع بوقوفها الكورية الشركات ائتالف موقف ونقدر نشكر: قائال

 .الحسين اإلمام تيار والعدالة الحق تيار مع أنفسهم يسجلون  وهم املليونية التظاهرة هذه في والعراقيين اإلسالمي

 الزوار من املاليين بمشاركة الحسين اإلمام أربعينية زيارة إحياء مراسيم املقدسة كربالء محافظة وتشهد 

 .والروحانية باإليمان مفعمة أجواء وسط وخارجه العراق داخل من القادمين
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 alarbaeen.irگوفرهن

 هزار تومان840ت يمت بليربال از فردا/قك-ب  تهرانكيانداز  قطار تر راه

  

كما  ،لف تومانأ 840التذكرة  ةقيم ،لى كربالءإنشاء قطار وألول مرة من طهران إ تم

لى إثم يتم نقل املسافرين من الشالمجة  ،كم 120لى الشالمجة إاملسافة من طهران أن 

 
ً
 .كم 310لى كربالء إن املسافة من محطة الشالمجة أكما  ،محطة قطار البصرة عن طريق الحافالت مجانا

nofooz.ir 

  دانلود كنين +لياده رو  اربعيا از پيكآمر  ام آ  ت صفحه ا  دانشگاه  810انتشار گزارش 

مريكيــــة بدراســــة وقــــراءة لــــزوار األربعــــين مــــن شــــيعة م أي تــــي األ أأســــاتذة جامعــــة 

  ،يـران فـي ضـوء مسـيرة األربعـينإالعراق و 
ً
  وقـد كتبـوا فـي ذلـك تقريـرا

ً
يحتـوي علـى  كـامال

810  
ً
 .صفحة

الوضـــــع ، العالقـــــات االجتماعيـــــة، خبـــــارواأل  الحصـــــول علـــــى املعلومـــــات مصـــــدر وقـــــد درســـــوا املواضـــــيع التاليـــــة: 

املقارنـــة بـــين ، لـــى أمريكـــاإنـــوع النظـــرة ، يـــران والنـــوويإلة أمســـ، العـــراك فـــي املنطقـــة، يـــرانإالـــديمقراطي فـــي العـــراق و 

 .يرانإشيعة العراق و 

بعض الجامعات العراقية ملنظمة اليونسكو وبعض املنظمات مع وهذا التحقيق تم من خالل التعاون 

 العراقية والعاملية األخرى. 

 hawzahnews.comگزاری

 احترام به مقدسات اهل سنت در راهپبما   اربعين ضرور  است -8

تحدث الشيخ مكارم الشيرازي حول زيارة األربعين الحسينية وذكر إيجابيات هذه 

حيث اعتبرها أرضية مناسبة لتبلي  الدين الحنيف  ،الزيارة والفوائد املترتبة عليها

 .هل البيتأونشر ثقافة 

 ، منها:وصايا تتعلق بزيارة األربعينوقد أوص   عدة 

  بغي تأخير الصالة واالستخفاف بهان الزيارة مستحبة والصالة واجبة وال ينإالصالة فباالهتمام. 

  ن تتكرر واقعة أن مع عدم مراعاة النظم من املمكن أل  ،بالغةمراعاة النظم واالنسجام في الزيارة ولهذا أهمية

 من  ال سامح هللا.

  كل.سراف وضرورة االعتدال في بذل الطعام واألترك اإل 

 .مراعاة الحجاب والعفاف واالبتعاد عن االختالط املحرم 

  هل البيتأتقديم الخدمات ونشر ثقافة  كثر من أحاديثهم والتركيز على الجانب الثقافي أوعلومهم ومحاسن

 الخدمي.
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 هزار مبل  در دهه سوم صفر به سراسر کشور  ۱مبل  به پباده رو  اربعين اعزام شدند/ اعزام بی  از  ۱00بی  از  -2

 ،لفي مبل  في شهر محرم لهذه السنةأ يفادإحيث تم  املبلغينعدد كبير من  بإيفاداإلسالمي  عالمقام مكتب اإل 

ئة سبعمو  ثمئة من املبلغين الرجالالف وثالآتسعة  ،يفادهم من مدينة قم والبقية من شعب أخرى إف تم ال آثمانية 

 .يرانإلى مناطق مختلفة في إيفادهم إاملبلغات وتم من وأربعة وثمانين 

ولكن ارتفع العدد هذا  ،مبل  400يفاد املبلغين في شهر صفر واألربعين فكان في السنة املاضية ما يقرب من إما أو 

حكام هم نشاطات هؤالء املبلغين هو بيان األ أن إو  ،لى مناطق معينة كمهران والنجف وكربالءإئة مبل  سبعمالعام إلى 

 جابة على الشبهات.الجماعة واإل اإلسالمية وصالة 

 farsnews.comگزاری

 سنت ایران در راهپبما   عظبم اربعين + تصاویرحضور اهل

لى إشرف أقيمت افتتاحية مراسيم مسيرة األربعين العظيمة من النجف األ 

علي رضا الشيخ بان بمشاركة آمن شهر  25كربالء وذلك صباح يوم الثالثاء بتاريخ 

 بناهيان.

 
ً
لى كربالء إيران مسيرتهم إهل سنة أخوتنا من أمع إقامة هذه املراسيم بدأ  وتزامنا

الهدف منها الدفاع عن الشعب الفلسطيني  ،مة محمدأ : ها هوشعار املقدسة و 

 اإلسالمية. مةاملظلوم واتحاد األ 

اء اجتماعيين يران من رجال دين ونشطإهل سنة أوهذه القافلة هي جماعة من  

 .لستان وسيستان وبلوجستان وخراسان الجنوبية وخراسان الرضويةكوثقافيين من مدينة 

 mehrnews.comگزاری

 رونما   شدهنر  ویژه پباده رو  اربعين حسبن  و  محصول فرهنگ ۲۱ -8

 
ً
تم إزاحة  مع إقامة االجتماع العظيم للمبلغين في أربعين الحسين تزامنا

 منتج 82الستار عن 
ً
 ثقافي ا

ً
 وفني ا

ً
 خاص ا

ً
وهذه املنتجات بمسيرة األربعين الحسينية  ا

 لكترونية.: البرامج اإلالثاني، املنشورات: األول  عبارة عن قسمين:

ahlebeitpedia.com 

 نسبت به حادثه عاشورا برگزار م  شود مناظره علم : محدوده علم پیشين امام -8

 

والشيخ حسين  يبين الدكتور نعمة هللا صفري فروشانسيقام النقاش العلمي 

موضوع  ،في مؤسسة فهيم الواقعة في قم 15آبان لسنة  85عرب يوم السبت 

 عاشوراء.بالنسبة إلى واقعة  املناظرة: مدى علم اإلمام الحسين
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sokhanetarikh.com 

 تاریي  اربعينرو  ها از پبادهترین عکسقدیم 

 .لى كربالءإاملش ي  م8101 لى سنةإأي ترجع  ،عام800كثر منألى إربعينية تعود الزيارة األ ب طالعثور على صور ترتب

 م8182لى كربالء املقدسة، سنة إاملش ي 
م، هــــــــــــــذه  8142زيــــــــــــــارة األربعــــــــــــــين لســــــــــــــنة 

 نجليزي إالصورة تم التقاطها من مصور 
مام ربعين اإل ألى مدينة كربالء في إاملش ي 

 م 8178في سنة  الحسين

 م8170ات نحو مدينة كربالء في حركة السيار  مقبره الحسين م2004بريل ألى كربالء املقدسة إالطريق 

shiawaves.com 

 نيه دينر در كشور نيجريهيي  حس تخريب

قامت السلطات النيجيرية بتهديم حسينية من الحسينيات التي بناها الشيعة في مدينة زاريا في واليات كادونا 

 .سلطاتالمن  بأمر

كما تم تهديم مركز تعليمي وعلمي للشيعة بشكل كامل وهذه املؤسسة التعليمية هي عبارة عن مدرسة 

ومتوسطة في واليات كادونا. وتتخذ هذه اإلجراءات الجديدة من قبل الحكومة النيجيرية في الوقت الذي  بتدائيةا

لية في الهاي لالحتجاج على القتل العام في من قبل املحكمة الجنائية الدو  النائب العام ووزير العدليتم استدعاء 

 .السنة املاضية للشيعة من قبل الجي  النيجيري في مدينة زاريا

ه عن لى الهاي ملساءلتإ النائب العام ووزير العدلن تم االستدعاء توجه أبو بكر ماالمي، أنه بعد أيذكر 

 على الشيعة في العام املاض ي.ه مساهمة الجي  عن هجوم
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ihlib.ir 

 اربعبن  دینر در دارالعباده -8

 

صبحت أيام عبادة ألهالي مدينة يزد فهم معروفون بالوالء أأيام محرم وصفر 

نهم خالل شهر إحيث  بي عبد هللا الحسينأقامتهم العزاء على إو  ألهل البيت

كما يتم بث ونشر مراسيم العزاء على قنوات التلفزيون اإليراني،  ،يقيمون شت  أنواع املآتم والعزاء محرم وصفر

هل العزاء والرثاء في املسجد الجامع الكبير في يزد، أيوم األربعين حيث يجتمع  فيومن جملة املراسيم التي يقومونها 

 تأتيجدرانه بالسواد وقبل مناسبة األربعين بيوم  وتوشيحبتهيئة املسجد  مام الحسينيقوم خدام اإل  حيث

  40ون برامجهم وتقام مراسيم العزاء من النوح والبكاء واللطم والرثاء من قبل ؤ لى املسجد ويبدإاملواكب 
ً
 . موكبا

 اثر به جایزه محتشم ۲000ارسال بی  از  -2

 ادب حصل هذاملهرجان الرابع لجائزة محتشم للفن واأل لى إبعد نشر دعوة 

لبلى املهرجان إلف منتج أكثر من أرسال إوقد تم  ،املهرجان على ترحيب جيد
ُ
 وقد ط

 دتمدلم لقرب زمان إقامة املهرجان  ولكن ،رسال املنتجات الثقافيةإبتمديد مهلة 

وستقام اختتامية  ،عالن عن املنتجات الفائزة منهاإل وتم دراسة هذه املنتجات الفنية املرسلة كيما يتم ا ،املهلة

 ويتم اإلعالن عن الفائزين في األقسام املختلفة.  2/1/8415املهرجان بتاريخ 

  honariershad@gmail.com اإللكترونيه ش على البريد 1/8415/ 25لى تاريخ إثارهم آرسال إيمكن للمشاركين 

 رو  اربعينها  صوت  عاشورا   برا  پبادهآغاز پو   مطالعات  کتاب -4

بمناسبة حلول زيارة األربعين الحسينية تم تهيئة عدة كتب حسينية صوتية خاصة بأيام املش ي لزيارة األربعين 

فضل الكتب الحسينية لرفع أهم و أوتعد هذه الكتب من  مام الحسينلى عشاق وزوار اإل إكي يتم تقديمها 

والكتب هي عبارة عن مقتل العالمة  ،يةليزية والفارسجنمستوى التوعية وكتبت باللغات الثالثة العربية واإل 

ن مراجعة هذا عن كويم .مال، خطب السيد حسن نصر هللامقتل املقرم، مقتل اللهوف، منته  اآل  ،العسكري 

 Gamhayemarefat@ طريق قناة التلغرام

 رو  اربعينپروژه بزرگ هالبوود برا  به تصویر کشبدن پباده -3

 ن تبث فلمأتنوي هوليود 
ً
 وثائقي ا

ً
ن أعالم العراقية لزيارة األربعين على مستوى العالم حيث أعلنت وسائل اإل  ا

لى مدينة البصرة إاملجيء  األمريكيةمليون دوالر حيث تنوي املخرجة كاثرين بيكلو  200 ستصل إلىنفقات الفلم 

 سوني بيكجرز نها اتفقت مع شركة إ :ويقال مام الحسينحت  مرقد اإل  كم 200وتكون مع الزائرين خالل 

عالم العربية والعاملية ليها وسائل اإل إإلنتاج هذا الفلم الوثائقي ال سيما حينما ظهرت مسيرة األربعين وتوجهت 

رة األربعين الذي سيكون بإخراج كاثرين ينتاج فلم وثائقي ملسإحيث ستقوم بهذا املشروع الهوليودي الكبير وهو 

 .األمريكيةبيكلو 



 
 

  
 

161 161 

 تابلو عاشورا -5

 ،ثار متحف العتبة املعصومية املقدسةآبادي من مجموعة آبداعات األستاذ رضا بيد إلوحة عاشوراء من 

 نماذج من اللوحات املختلفة.  هذهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نو سدرا برا  نوجوانان م  جعفر ابراهبم  زندگبنامه حضرت زینب -2



لليافعين  براهيمي بتأليف كتاب حول حياة السيدة زينبقام جعفر اإل 

حيث  مع سبعة من املعصومين لتقتااملرأة التي  ،الشاهدة :تحت عنوانوالكتاب 

ن شاء هللا تتم بقية إو  ،والثاني منهن هذا الكتاب تم تأليف الفصل األول أذكر 

 
ً
ن الكتب التي تؤلف لألطفال أنا نجد أهذا الكتاب هو  تأليفالتي اقتضت  الضرورةن أ. وتابع الفصول قريبا

سبعة من  صرتقد عا ن السيدة زينب الكبرى أوبما  ،لى حياة السيدة زينبإواليافعين قلما يتعرض فيها 

والكتاب جزء من  املرأة التي التقت مع سبعة من املعصومين ،الشاهدةسميت الكتاب أفقد  املعصومين

  .النساء العظيمات في التاريخ :سلسلة كتب تحت عنوان

 ها  هندچاپ مقاله با موضوع اربعين در روزنامه -7

التي يتم  الصداقةو الصحافةليزية مثل صحيفة جربعين في الصحف اإلنأل اتم طبع ونشر مقالة بعنوان 

نتاج مقطع إنشرها باللغة اإلنجليزية في الهند وسيتم نشرها في الصحف الهندية األخرى في األيام املقبلة. كما تم 

 .وثقافة عاشوراء مام الحسينعلى ثورة اإل وا و بمناسبة األربعين لغير املسلمين كي يتعرفيفيد

 چرا غرب  ها اربعين را سانسور م  کنند   -1

ن مسيرة األربعين مرآة تعكس اإلسالم املحمدي أن الغرب يعتقد أل  ،يحاول الغرب التعتيم على مسيرة األربعين

والتبلي  ضد اإلسالم بطرق مر يخالف سياستهم التي تبتني على أساس الترويج للحضارة الغربية األصيل وهذا األ 
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 يعتم على كل ما يعكس اإلسالمن اإلسالم هو دين العنف أففي الوقت الذي يحاول الغرب بيان  ،مختلفة

املحمدي األصيل ومن جملة األمور التي تعكس اإلسالم املحمدي األصيل هو عبارة عن مسيرة األربعين التي تحمل 

 أنه يرى أل ، الحقيقي فيعتم عن هذه املسيرةم صيلة لإلسال في طياتها املبادئ األ 
ً
على  ن هذه املسيرة تشكل خطرا

 الحضارة الغربية. 

 آميز بودن همه ادیان استحضور کشیشان مسبح  در اربعين، نشان از مساملت -1

ن مشاركة القساوسة أقافة اإلسالمية ومنظمة العالقات أكد النائب في الث

والتقى النائب في الثقافة  ،األديان ي زيارة األربعين هو عالمة سلماملسيحيين ف

 ،لكنيسة في مدينة تروي بلغاريارئيس أساقفة ا سيونيـوالعالقات اإلسالمية ب

 بلقائه عرب عن سرورهأو 

، الحسين اإلمام أربعين ن هذه الليلة ليلةإ :الثقافية واإلسالميةوقال نائب املنظمة الدولية للعالقات  

لعراق يتوجهون من في كل سنة من جميع أنحاء العالم إلى ا الحسينمام الشيعة بهذه املناسبة بزيارة اإل  ويقوم

  مام عليشرف من ضريح اإل مدينة النجف األ 
ً
 .الحسينلى كربالء لزيارة مرقد اإلمام إقدام على األ سيرا

كم  10شرف ويقطعون ويمشون من النجف األ  : يشارك الكهنة املسيحيون في هذه املسيرةوذكر خامه يار

 
ً
وهذه املشاركة تعكس األخوة  م الحسينماقدام في كل عام ويتوجهون نحو كربالء لزيارة مرقد اإل على األ مشيا

 والسالم بين جميع األديان، خاصة اإلسالم واملسيحية.

 صفر در ولنج 21و متر  به مناسبت اربعين800تابلو  خلق  -80

مسيرة  :متر تحت موضوع 800بداع لوحة بحجم إخبر محمد افتخاري عن أ

 مع األحداث التي  ،مام الحسنوشهادة اإل  كرماألربعين ورحلة النبي األ
ً
تقارنا

مام الحسن ومرقد اإل  كرموفي النهاية قبر الرسول األ هواملش ي نحو مرقد حدثت في مسيرة اإلمام الحسين

 في مقبرة بقيع الغرقد.  املجتب 

ن هذه الصورة يتم أو  ،ةجيوقال هذا الفنان بشأن تقنية هذا العمل: إن تقنية اللوحة وتكوينها بطريقة مز 

 .كولنج 84نشائها في شارع إعلى تكوينها و العمل 

 پذیرا   از مهمانان خارج  در جهان به عراق رسيد اول رتبه  -88

في  قطار العالمأماليين الزائرين من مختلف  استضافةيقوم الشعب العراقي ب

 ،لفآوهو يجسد بذلك أروع معاني الوحدة والت مناسبة زيارة أربعين الحسين

املؤدية  على الطرقات اتفهم ينصبون املواكب والسرادق .زمة التي يمر بها العراقبالرغم من األ  ،يثاروالتعاون واإل 

 .ويقومون بتقديم الخدمة للزائرين ،كربالء لىإ
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 در ترنجستان بهشت« قصۀ عاشورا»از  رونما   -82

 72املشتملة على  قصة عاشوراء موسوعة مت مراسيم إزاحة الستار عنأقي

،مجلد
ً
استغرقت كتابة  ،واملوسوعة هي عبارة عن صور تحكي لنا واقعة عاشوراء ا

  84هذه املوسوعة 
ً
  50لى إ 30من  مايقرب وتم مراجعتها وتعديلها ،عاما

ً
خراجها الفني فرهاد إكما قام ب ،مرة

 صورة في مدة ثالث سنين. 100جمشيدي وتم رسم 

ن قضية عاشوراء تم وضع أن اآلراء مختلفة بشأوبما ، وقد تم نشر هذه املوسوعة من قبل انتشارات وزير

 مصباح اليزدي. الشيخشراف إهذه املوسوعة تحت 

على  ،ترنجستان بهشت في 82بان الساعة آن شهر م 87بتاريخ  تم إقامة مراسيم إزاحة الستاروقد 

 مفبد. مستشفىرشاد، مقابل إ ةالعنوان التالي: شارع شر عت ، بعد حسبنب

  ها  عاشورا   را ترسبم کندشورا  عال  انقالب فرهنگ  نقشه راه پژوه  -84

طالعي عضو الهيئة العلمية في جامعة قم حول قضية  تحدث عبد الحسين

 .عاشوراء

وكثير من  ،دب والفن، وعلم االجتماع وعلم النفسفهي تدخل في األ  ،كثر من تخصصأضم تنها أوذكر 

 .ومن هنا فهي تتمتع بأهمية بالغة ،التخصصات األخرى 

املوالين في خدمة هذه القضية بشكل وتمتاز قضية عاشوراء من جهة أخرى بوجود الحافز والدافع عند 

 .لى نفقات كثيرةإن نحتاج أوهذا ما يساعدنا على تكريس الجهود في هذا املجال من دون  ،طوعي

ومن هنا  ،صالح املجتمعات اإلسالمية وغير اإلسالميةإن قضية عاشوراء تعد ثقافة عاملية يمكن من خاللها إف

 .راء من جميع الجوانبينبغي التركيز على بحث ودراسة نهضة عاشو 

  مام الحسينوقد قدم موقع اإل 
ً
  جهودا

ً
لكن  ،رسالة 700ليف حوالي أحيث تم ت ،في هذا املجال محمودة

مام برهة من الزمن من حياة اإل  إالنها ال تشكل أنه قد تم التركيز على واقعة عاشوراء مع أبالرغم من ذلك نجد 

ولذا نجد من الضروري وضع خطة ترسم لنا  ،حيث الكم والكيف فليس هناك توازن في األبحاث من، الحسين

 شجرة أبحاث النهضة الحسينية.

 شودمسابقه سراسر  عکس اربعين برگزار م  نخستين  -83

جمعية الهالل ول مسابقة عامة لصورة األربعين يتم التركيز فيها على نشاطات أتقام 

وبين زوار  ،التي تزاول نشاطاتها في املنافذ الحدودية للعراق وفي كربالء والنجف األحمر

فعلى الراغبين  ،حمرحيث تقدم الخدمات الطبية األولية في مخيمات الهالل األ  ،األربعين

ذر على البريد آمن شهر  85يوم مع املعلومات الشخصية من  zipرسال الصور على شكل فايلإباملشاركة 
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واملشاركة في هذه املسابقة عامة للجميع، يمكن لكل مصور أو فنان أن يسجل في هذه ، s.h@rcs.ir لكترونياإل

م يوسيتم تقد ،RGBوبصيغة لونية  JPGبايت كحد أقص   بصيغة ميجا3سابقة ويقدم خمس صور بحجم امل

 املهرجان مع تقديم لوحة تقدير. اهدايا نفيسة للفائزين في هذ

  نشست تخصص   اربعين حسبن  در فرهننسرا  شفق برگزار م  شود -85

حد الندوة التخصصية لزيارة األربعين بحضور الدكتور نيكو ديامله يوم األ  تقام

قامتها باالهتمام إم يتي مركز شفق الثقافي وهذه الندوة بان فآمن شهر  40

 .حياء الثقلين ومركز شفق الثقافيإوالتعاون مع مؤسسة 

  هل البيتأنية وسيرة آالهدف من إقامة الندوة هو التعرف على املباحث القر 
ً
 .مع زيارة األربعين تزامنا

مام اإل و لهيةإكبر سنة أعاشوراء تجلي ملركز شفق الثقافي ندوات سابقة تخص نهضة عاشوراء منها: و 

سيد جمال يقع مركز شفق الثقافي في شارع ، و لى غيرها من الندواتإ وإعادة بناء الثقافة النبوية السجاد

 بوستان شفق. 28/شارع باديآسد أالدين 

 مدیران حجو  مدیران اربعين -82

ن املسائل اإلدارية من األمور التي يعير الناس إ :مهديقال الحاج محمود عطار 

ن مثل هذه أو  ،و الزيارةأوال سيما في أداء مناسك الحج  ،لها أهمية خاصة

قل خطأ قد ينتهي بحياة الزوار األبرياء وكشاهد أن إف ،لى اإلدارة الصحيحةإالتجمعات العبادية العظيمة تحتاج 

 .ل سعودآجل سوء اإلدارة من قبل حكومة ال أل إوما ذلك  ،حجحي حادثة من  التي حصلت في موسم ال

وقسم كبير من  ،زائر توجهوا نحو زيارة األربعين في كربالء لهذه السنة ن حوالي مليونيألى إوتشير اإلحصاءات 

ن ألى إومع االلتفات  ،الزوار في حال العودة، وهناك عدم نظم في هذه الزيارة ال سيما في املنفذ الحدودي مهران

بعض السلبيات في هذه الزيارة كي يحطون منها فيكون من على الطرق الحصول و األعداء يحاولون بشت  الوسائل 

الضروري االهتمام بهذا الجانب حت  ال تتاح الفرصة للعدو للنيل من هذه الزيارة فيجب التخطيط لزيارة األربعين 

 دارتها بشكل صحيح.إو 

م يتم التخطيط لها من قبيل عدم كفاف وسائل النقل لتقديم خدمة ن هناك مشاكل كثيرة لأونالح  

 والتفكير في حل هذه املشاكل. ،ومن هنا ينبغي التخطيط للسنة املقبلة ،لى عدم وجود النظمإضافة باإل  ،للزوار

karbobala.com 

 شما هم شری  باشبد ،قدردان  از ميزبانان اربعين -8

 
ً
مع أيام إقامة مراسيم زيارة األربعين قام موقع كرب وبالء للسنة الثانية  تقارنا

وذلك من خالل نشر الصور التي تدل على  حملة تكريم املضيفين لزوار الحسين

 .وبذلك يتم تقديم الشكر لهم ،ضيافة الشعب العراقي

ن الشعب العراقي أو  ،نظيرها في العالم األربعين تعد ظاهرة فريدة من نوعها وهي من الظواهر التي قلَّ  ن مسيرةإ

  ،يقدم الخدمات للزوار
ً
ومن دون أي مقابل، وبالرغم من الكم الهائل للزوار  ويستقبلهم في هذه املسيرة مجانا
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 ،الزوار ويرحب بهم بوجه طليق وسعة صدرزم الذي يمر به العراق نجد الشعب العراقي يستقبل أوالوضع املت

ومن هنا فيجدر بنا تكريم هذا الشعب العراقي وتقديره من خالل حملة التكريم هذه التي بدأنا بها من العام 

شبكات التواصل و  وقد حازت على ترحيب واسع، وحملة التكريم هذه تتم من خالل االنستغرام ،املاض ي

 .االجتماعي

يثار والتعاون والتكاتف الذي يقوم بها خدمة زوار صور واللقطات التي تدل على اإل الرسال إل وندعو الجميع 

 #ThanksArbaeenHostsويتم النشر على العنوان التالي:  الحسين

 گزارش تصویر  از حضور ملبت ها  مختلف در پباده رو  اربعين -2

مام والكل يسعى للتعبير عن حبه ومودته لإل  ،عتاب زيارة األربعين تزدهر بالوالء الحسينيأمدينة كربالء في 

 عالم املوجودة في هذه الصور التالية:ويدل على ذلك رفع األ  ،وقد جاء الزوار من مختلف دول العالم ،الحسين

 اثر جدید حسن روح االمين افتاد عرش به زميناز مراسم رونما   تابلو  نقاش    تصویر  گزارش  -4

 .رضسقوط العرش على األ لرسام حسن روح األمين تحت عنوان اوحات لحدث أمراسيم إزاحة الستار عن ت أقيم
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 11...................................................................................................... الحادي عشر: موقع العتبة العباسية املقدسة
شارك في مهرجان حامل لواء كربالء في مدينة إيالم اإليرانية

ُ
 11........................................ العتبة العباسية املقدسة ت

 11.................................... بين االلتزام واالنفتاح ة: السيد حسين الحكيم يطرح ثورة اإلمام الحسينبندوٍة ثقافي

 بزيارة 
ً
 خاصا

ً
 تحضيريا

ً
 11....... األربعين ويدعو أصحاب املواكب باملحافظة على املمتلكات العامةقسُم الشعائر واملواكب ُيقيم مؤتمرا

 800 .......................................................................................................... الثاني عشر: موقع العتبة العلوية املقدسة
 800 .................................................................. العتبة العلوية املقدسة ترعى املؤتمر الحسيني الزينبي السنوي الرابع

 808 ....................... دورة في الفكر الحسيني للطلبة األكاديميينشعبة البحوث والدراسات في العتبة املقدسة تقيم 

 808 .... تلميذة 8000 السنوي بمشاركة قسم الشؤون النسوية في العتبة العلوية املقدسة يحیي مهرجان السيدة رقية

 808 ........................... انطالق العمل املسرحي النجم الثاقب لتجسيد واقعة الطف برعاية العتبة العلوية املقدسة

 802 ................................................................... الثالث عشر: موقع الكلية اإلسالمية الجامعة في النجف األشرف

  ................................................... 802قسم الدراسات القرآنية يقيم ندوة فكرية ملناسبة أربعينية اإلمام الحسين

 804 ............................................................................................................ الرابع عشر: موقع مسجد الكوفة املعظم
 804 ............. السيد صدر الدين القبانجي : مسيرة األربعين هي أفضل فرصة للتبادل الثقافي والتحشيد الجماهيري 

 804 ........................................... العتبة العباسية املقدسة -مس عشر: موقع املعارف اإلسالمية واإلنسانية الخا
 بمناسبة زيارة األربعين 

ً
 خاصا

ً
 804 .................................................................. املباركةمركز تراث كربالء يقيم معرضا

 804 ......................................................................... السادس عشر: موقع مكتب السيد صادق الحسيني الشيرازي 
 لزيارة األربعين املباركة تحت شعار: الحسين

ً
 804 ..... يوحدنا عشائر العراق تعقد مؤتمر العشائر والشعائر استعدادا
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 803 .................................... السابع عشر: موقع مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
 803 ......................................................................... بشهادته وتخطيطه للمعركة التوفيق بين علم اإلمام الحسين

 803 ........................................................................................................... الثامن عشر: موقع وكالة أنباء شيعة ويفز
 803 ............................تقيم مهرجانها الثالث عشر للشعر الحسيني في مدينة كربالء املقدسة جامعة أهل البيت

 805 ............................................................................................... التاسع عشر: موقع وكالة األنباء القرآنية الدولية
 805 ...................................................................... الجائزة العاملية الثالثة لألربعين الحسيني في مجالي األفالم والصور 

 802 ....................................................................................................... العشرون: موقع وكالة تسنيم الدولية لألنباء
 802 ................................................................ في العتبة الحسينية املقدسة انعقاد املؤتمر الدولي لإلمام الحسين

 807 ........................................................................................................ الحادي والعشرون: موقع وكالة نون الخبرية
 807 ........................................................................................ كربالء: عرض أكبر لوحة بعنوان بانوراما الطف +صور 

 801 ........................ في مسجد الكوفة دول لبحث شعيرة املش ي إلى مرقد اإلمام الحسين 7مؤتمر دولي بمشاركة 

 180 ..................................................................................................................... ن: موقع آستان نيوز الثاني والعشرو 

 801 .................................................................... في بروجرد افتتاح معرض أربعين الحسين في مكتبة اإلمام الرضا

  ....................................................................................... 801إقامة معرض كتاب أربعين الحسين في ميقات الرضا

 801 ............................................................................................................................ الثالث والعشرون: موقع إشراق
 801 ......................................................................... أقيم املحفل الرابع للغرف الساحلية تحت عنوان: شعر األربعين

 801 ................................................................................................................................ الدعوة األولى لذكريات األربعين

 880 ..................................................................................................... دراسة عاشوراء من وجهة نظر علماء املسيحية

 880 ................................................................................................ الرابع والعشرون: موقع آموزش وفرهنگ أربعين
 880 ........................................................................ املتطوعين في قم إقامة االجتماع الكبير ملبلغي أربعين الحسين

 في كربالء لالنعكاس الواسع لطقوس األربعين
ً
 880 ................................................... لجنة األربعين الثقافية تعقد اجتماعا

 888 ........................................................................................................................................ الدعوة الثانية للنثر األدبي

  .................................................................. 888يقام مجلس عبرات التأبيني للتالميذ تحت عنوان: أربعين الحسين

 888 ........................................................................................... دعوة لصور األربعين تحت عنوان: إطار من دون إطار
 888 ..... عقدت الندوة العلمية التخصصية األربعين وتضامن األمة اإلسالمية بحضور جماعة من علماء أهل السنة والشيعة في كربالء

 882 ........................................................................................ في مدينة سمنان أقيم اجتماع كبير ألربعين الحسين

 882 ..................................................................................... في مدينة كربالء يقام االجتماع الدولي ألربعين الحسين

 884 .............................................................................................. في مدينة أراك عقد اجتماع زوار أربعين الحسين

 884 ......................................................................................................... الخامس والعشرون: موقع خبرگزاری فارس

  ............................................... 884إنهاء دورة ليلة الشعر الحسيني الحادية والثالثين في شيراز مع التوسل بقمر بني هاشم

 884 ............................................................................................................ رون: موقع خبرگزاری مهرالسادس والعش

  ............................................................................................................. 884يقام معرض لبيك في حرم اإلمام الرضا
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  ................................................................................................ 884 موقع دانشنامه أهل بيت السابع والعشرون:
 884 ............................................. من وجهة نظر أهل السنة أربعين اإلمام الحسين :عقدت ندوة علمية تحت عنوان

 883 .................................................................................................................... الثامن والعشرون: موقع سخن تاريخ
 883 ................................................................... املناهج في دراسات عاشوراء قاربعقدت ندوة علمية تحت عنوان: ت

 883 .......................................................... من منظور تارييي تقام ندوة علمية تحت عنوان: نهضة اإلمام الحسين

  ........................................................................... 883التاسع والعشرون: موقع كتابخانه تخصص ى امام حسين
 883 ...................................................................................................................................... املرآة جسر بين اليوم والغد

 885 .................................................................................................................. افتتاح معرض املش ي حت  الجنة + صور 

  ............................................................................................. 885اختتامية املهرجان اإلعالمي الثاني طريق الحسين

 885 ............. في متحف الكتاب والتراث الوثائقي للمكتبة الوطنية إقامة معرض بعنوان محرم وأربعين الحسين

 885 ............................................................................................ إقامة اجتماع تحت عنوان: املقتل الحسيني في األدب

 882 ..................................................................................................... فهم آية هللا الشيخ بهجت لعاشوراء غير منفعل

 882 .......................................................................... إقامة الحفل التأبيني الخامس للشعر الكردي العاشورائي شين

  ............................................................................ 887بمحورية أربعين الحسين إقامة مهرجان شميم الحسين

 887 .............................................................. تبريز، تستضيف االجتماع الثاني ألدب عاشوراء في جمهورية أذربيجان

 887 ........................................................................................................................... دعوة للحفل التأبيني الثاني عبرات

 887 ............................................................ مكانة عاشوراء ومصادر ها في املذهب الزيديندوة تحت عنوان: أقيمت 

 في معرض الخط إراد 880عرض 
ً
 881 ...................................................................................................... القلم ةمنتجا

  .............................................................................. 881معرض تجسيد أحداث األربعين في حرم السيدة املعصومة

 881 ............................................................................................................................ كل من له عط  لكربالء فليتوكل

 الحسينية األخبار

 824 ............................................................................ األول: موقع اإلعالم الدولي التابع للعتبة الحسينية املقدسة
 824 ........................................................ مبل  من الحوزة العلمية يقدمون إرشادات وتوجيهات لزوار األربعين 3000

 824 .................................................................. أنا حسيني حملة شبابية تسعى لتطبيق أخالقيات النهضة الحسينية

  وال زال صداها حملة إعالمية
ً
 824 ........................................................................................... حسينية ستنطلق قريبا

 824 ............. قناة تلفزيونية عراقية وأجنبية لتغطية زيارة األربعين 820إعالم العتبة الحسينية املقدسة: مشاركة 

 823 .................................................................................................... الطائفة اإليزيدية تشارك بمراسيم زيارة األربعين

 
ً
 823 ................................................... العتبة الحسينية املقدسة تدعو وسائل اإلعالم إلى تسويق زيارة األربعين عامليا

 823 ............................................................... املرجعية الدينية تدعو وسائل اإلعالم توثيق عاملية القضية الحسينية

 825 .................................................................... ضمن املشروع التبليغي للحوزة العلمية FMانطالق إذاعة األربعين 

 825 ................................................................................................. انطالق مشروع املحطات القرآنية لزوار األربعينية

 825 ....................................................................... بالصور: افتتاح معرض قطيفيون الفوتوغرافي بنسخته الخامسة

  ...................................................................................... 822الحسين طبيب باكستاني يعالج السرطان بتربة اإلمام
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 822 ..................................................................................................... الفرنسية تنقل شعائر زيارة األربعين ARTEقناة 

 827 ........................................................... مشاريع توعوية للزائرين أقامها تطوير املوارد البشرية خالل زيارة األربعين

 
ً
 827 .......................................................................................ملشروع خيري  من كربالء منظمات بريطانية تضع أساسا

  ............................................................................ 821موكب الصين الشعبية يقدم خدماته لزوار اإلمام الحسين

 821 ................................................................................................................................... الثاني: موقع جامعة الكوفة
 ألبي األ 

ً
 تأبينيا

ً
  .................... 821حراركلية التربية للبنات تستذكر فتوى املرجعية املقدسة بمسيرة راجلة وحفال

 821 ....................................................................................................................................... الثالث: موقع الحرة حدث
 821 ........................................................................................ بالصورة.. مغرد مصري عدت من العراق وليتني لم أعد

 821 .................................................................................... السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم مكتب الرابع: موقع
 821 ................................ رك انطالق املشروع التبليغي لزيارة األربعينسماحة املرجع الديني الكبير السيد الحكيم با

 821 ............................................................................................ : موقع شبكة اإلرسال العراقية اعرف أكثرالخامس
 821 .......................... األندبندنت: األربعينية تعكس األخالق العالية والتسامح ونكران الذات وهي أكبر تجمع بشري 

 840 ................................................................................................................ السادس: موقع شبكة النبأ املعلوماتية
 بالعطاء

ً
 840 ....................................................................... الكرم الحسيني يرسخ معايير تصنيف العراق األول عامليـا

 من الغد
ً
 840 ............................................................... تدشين قطار مباشر لنقل الزوار من طهران إلى كربالء اعتبارا

  ....................................................... 848زوار األربعين يهدون تواقيعهم على أكبر الفتة في العالم إلمامهم الحسين

 848 ........................................................................... منظمة حقوقية عاملية: زيارة األربعين مظهر إنساني بكل األبعاد

 848 ............................................................................................................. السابع: موقع العتبة الحسينية املقدسة
 848 .................................................................... العتبة الحسينية املقدسة تعثر على مخطوطات تخص تراث كربالء

 على طرق السائرين نحو اإلمام الحسين 810العتبات املقدسة في العراق تنشر 
ً
 قرآنية

ً
 842 ..... في األربعين محطة

 842 ................. بالصور.. العتبة الحسينية املقدسة تحصل على وثائق مهمة تضم مراسالت وخرائط وأوامر إدارية

 844 .............................................................. في مشروع استراتيجي جغرافيون وكتاب يبحثون عن اإلمام الحسين

 844 .................................... ائر لألطفال وكبار السن مع بدء موسم األربعينجمعية في كربالء تنوي توزيع بطاقة الز 

 حسب اإلحصائيات العاملية وتحرج السياسات الدولية
ً
 844 .................................... كربالء تحتل املرتبة األولى عامليا

 843 ...................................................................... إلى عينة إلجراء دراسة علمية  كيف تحول زائر اإلمام الحسين

 843 .................................................................................. لن تصدق من يشارك بتقديم الخدمات للزائرين في كربالء!

 845 ............................................................................................................... الثامن: موقع العتبة العباسية املقدسة

 في أربعينية اإلمام الحسين
ً
 أعداد الزائرين املشاة نهارا

ً
 يوضح علميا

ً
صدر ألول مرة بيانا

ُ
  ... 845العتبة العباسية املقدسة ت

 اسمه أنا معكم لتوثيق زيارة األربعين
ً
 حديثا

ً
طلق تطبيقا

ُ
 845 ...................................................... شبكة الكفيل العاملية ت

 845 ................................................................................................................. طرق يا حسين تحتضن أكبر صالة جماعة
  ... 842تمتد أطول سفرة للمواساة وقضاء الحوائج باسم السيدة رقية من بين مرقدي اإلمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس 

 842 .................................................................................................................. التاسع: موقع العتبة العلوية املقدسة
 842 ........................ آالف متطوع يتشرفون بتقديم الخدمات لزائري األربعين في العتبة العلوية املقدسة 4أكثر من 
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 842 .... ألف زائر 25األمين العام للعتبة العلوية املقدسة يفتتح مدينة ضيافة وخدمات جديدة لزائري األربعين تستوعب قرابة 

 847 . لجهود كوادرها في دعم زيارة األربعين األمين العام للعتبة العلوية املقدسة يكرم بلدية مشهد اإلمام الرضا

 847 ...... ارة األربعيناألمين العام للعتبة العلوية املقدسة يناق  مع مدراء الدوائر في محافظة النجف األشرف والقنصلية اإليرانية االستعدادات الجارية لزي

 847 .. مبل  من البصرة إلى كربالء 500محطة تبلي  ديني فقهي تقدم الدعم اللوجستي ألكثر من  15األمين العام للعتبة العلوية: تهيئة 

 847 ... العتبة العلوية املقدسة تخصص محطات لإلجابة عن االستفتاءات الشرعية لخدمة زائري األربعين بمختلف اللغات

 841 ....................... القسم النسوي في العتبة العلوية املقدسة يرعى اختبار مبلغات املدارس الدينية لزيارة األربعين

 841 ....شعبة التعليم الديني النسوي جهود استثنائية لإلجابة عن املسائل الشرعية لخدمة الزائرات بذكرى األربعين

 841 ................................. شعبة القرآن الكريم النسوية تشارك في مشروع املحطات القرآنية لخدمة زائري األربعين

 841 .................................... قسم الشؤون الدينية في العتبة العلوية املقدسة ينجز ترجمة كتاب فقه الزائر باألردو

 841 ..............................................................................................................العاشر: موقع العتبة الكاظمية املقدسة
 841 ............................................................................................................. أنامل والئية تصوغ مالمح العشق الحسيني

 841 ...................................................................... الحادي عشر: موقع قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية
 841 ......................................... الهيئة العليا في العتبات واملزارات تجتمع بممثلي املحطات القرآنية في الزيارة األربعينية

 830 .......................................... مركز تراث كربالء يواصل استقبال رواديد املنبر الحسيني في مدينة كربالء املقدسة

 830 ................................................................................................................. الثاني عشر: موقع مركز رعاية الشباب
 830 .......... برامج نوعية يشرع بإطالقها مركز رعاية الشباب خالل زيارة األربعين... تعرف على التفاصيل 2أكثر من 

 838 .......................................................................................................... الثالث عشر: موقع مسجد الكوفة املعظم
 838 ..... أمين مسجد الكوفة يشارك في اجتماع دائرة العتبات املقدسة واملزارات الشريفة ملناقشة استعدادات زيارة األربعين

 838 .......................................................................................... الرابع عشر: موقع مكتب السيد محمد تقي املدرس ي
 838 .................................................... سفينة نجاة كيف نركبها  املرجع املدرس ي في بيان األربعين: اإلمام الحسين

 من داخل كيان األمة
ً
 إصالحيا

ً
 838 ..................................................... املرجع املدرس ي: ملحمة الطف تحمل مشروعا

 838 ................................................................... املرجع املدرس ي يدعو إلى مأسسة اإلصالح اقتداًء بالنهضة الحسينية

 832 ......................................................................................... عشر: موقع املكتب املركزي للشيخ بشير النجفي الخامس
 832 ..... ومن خالله سماحة املرجع يشارك الحشود املليونية مسيرتهم صوب كربالء املقدسة ويؤكد: اإلِسالم الحقيقي هو في أحضان اإلِمام الحسين

 832 ............................................................................................................................ السادس عشر: موقع مهر لألنباء
  ...................................................................................... 832موكب الصابئين في جذابة يخدم زوار اإلمام الحسين

 832 ................................. السابع عشر: موقع مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
 832 ................................................................................................................................ سئلة استبيانية لزيارة األربعينأ

 834 .... توصيات املتولي الشرعي للعتبة الحسينية املقدسة سماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بمناسبة قرب أيام مسيرة األربعين الخالدة

 834 ...................................................................... زيارة السيد علي الشهرستاني ملؤسسة وارث األنبياء في قم املقدسة

 833 ... .سوي زار وفٌد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد عالء املو 

 833 .............................................زيارة وفد مؤسسة وارث األنبياء في قم املقدسة ملركز أبحاث الحج والزيارة اإليراني

 835 ....................................................................................................... زيارة وفد مؤسسة وارث األنبياء للسيد الجاللي
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 835 .............................................................................. زيارة وفد مؤسسة وارث األنبياء للسيد جعفر مرتض   العاملي

 832 .................. املتولي الشرعي للعتبة الحسينية املقدسةمجلس إدارة مؤسسة وارث األنبياء ُيهدي درع املؤتمر إلى 

 832 ...... ت امللحقة بهمجلس إدارة مؤسسة وارث األنبياء ُيهدي درع املؤتمر إلى أمانة مسجد الكوفة املعظم واملزارا

قدسة
ُ
 837 ............................................ مؤسسة وارث األنبياء ُتهدي درع املؤتمر إلى األمين العام للعتبة الحسينية امل

 837 ....................................................................................................................... الثامن عشر: موقع وكالة أنباء براثا
 837 ............................................................................ ألف فيزا لزيارة األربعينية 82السفارة العراقية في كابول تصدر 

 إلى كربالء املقدسة 53السكك الحديد تسير أكثر من 
ً
 يوميا

ً
 831 ........................................................................ رحلة

 831 ................................................................ ع الستحداث وزارة الشعائر الدينيةانطالق حملة مليونية لجمع تواقي

 831 ................................................................................................................. التاسع عشر: موقع وكالة أنباء الحوزة
 831 ................................. ائة شيعي وجرح العشرات على يد القوات النيجيرية أثناء مسيرة زيارة األربعينماستشهاد 

 831 .................................................................... املرجع الحكيم: نفخر ونعتز باملشاركين واملساهمين بمسيرة األربعين

 831 ............ في املناطق الحدودية مطلوبة آية هللا املوسوي الجزائري: الخدمات التي تقدم لزوار اإلمام الحسين

 وسائل اإلعالم املغرضة: أنا سني روحي فداك يا حسين
ً
 831 ............................................. بالصور.. طفل ُسني مكذبا

 831 ................................................................................ توجيهات آية هللا العظم  مكارم الشيرازي حول زيارة األربعين

  ..................................................................... 850مشاهد من عالم مثالي لن تراها العين إال في الطريق إلى الحسين

 850 ................................................................................................................ العشرون: موقع وكالة أنباء شيعة ويفز
 850 ............................... مدينة في العالم 800في أكثر من  إقامة مراسم عزاء وسفرة للسيدة رقية بنت الحسين 

 850 ............ ألف موكب وهيئة في كافة أنحاء العراق يشاركون في تقديم الخدمات خالل زيارة األربعين 27أكثر من 

 858 ............................................................................................ آالف مبِل  ومبلغة في زيارة األربعين 4العراق: أكثر من 

 858 ......................................................................................................... الحادي والعشرون: موقع وكالة أنباء فارس
 لخدمة الزوار بمحافظة ديالى  20أهل السنة يشاركون بـ

ً
 858 .............................................................. العراقيةموكبا

 ......................................................................... 852مشاركة أهل السنة من إيران في مسيرة أربعين اإلمام الحسين

 
ً
 852 ..................................................................................................................................... ناسور يعرض في لبنان قريبا

 852 .................................................................................. أبنا -لألنباء  الثاني والعشرون: موقع وكالة أهل البيت
  ................................................................ 852أول موكب ألهل سنة إيران يشارك في زيارة أربعينية اإلمام الحسين

  ........................................................ 852مطار القاهرة يمنع توجه الزوار للعراق للمشاركة بأربعينية اإلمام الحسين

 852 .........................................................................................الثالث والعشرون: موقع وكالة تسنيم الدولية لألنباء
  ..... 852اإلمام الخامنئي يشكر الحكومة والشعب والعشائر العراقية لخدماتهم العظيمة إلى زوار كعبة األحرار اإلمام الحسين

 854 ............................................................................................................. الرابع والعشرون: موقع وكالة رسا لألنباء
 لنقل زوار األربعينية إلى حدود العراق ألفطهران تخصص 

ً
 854 ............................................................ حافلة يوميا

 854 ..................................................... سالمي وأده  الجميعإل الحسينية أكبر استعراض للعالم ا األربعين مسيرات

 854 ...................................................................................................... الخامس والعشرون: موقع وكالة نون الخبرية
 854 .......................................................... املركز اإلعالمي الخاص بزيارة األربعين في كربالء يرد على صحيفة سعودية
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 854 ...... ماليين زائر نيجيري يؤدون زيارة األربعين وتخلى لهم املنازل لرفعهم شعار: لبيك ياحسين 80شقيق املعتقل إبراهيم زكزكي: 

 853 ...................... تحاور مدير إعالم العتبة الحسينية املقدسة حول زيارة األربعين والحرب على داع  23فرانس

 855 .............................................. و وسائل اإلعالم العربية واألجنبية لتوثيق زيارة األربعين بكافة جوانبهاكربالء تدع

 855 .................................................................... كربالء كوريا الجنوبية تشارك في تقديم الخدمات لزائري األربعين في

 852 ........................................................................................... السادس والعشرون: موقع آموزش وفرهنگ أربعين
 852 .................................................................................. ألف تومان 840كربالء من غد بسعر  -إنشاء قطار طهران 

 852 ......................................................................................................... السابع والعشرون: موقع جامع تبيينى نفوذ
 لجامعة ام أي  810نشر تقرير عن مسيرة األربعين يحتوي على 

ً
 852 .......................................... تي األمريكيةصفحة

 852 .................................................................................................. الثامن والعشرون: موقع خبرگزاری رسمى حوزه
 852 .......................................................................................... ضرورة احترام مقدسات أهل السنة في مسيرة األربعين

 857 .. مبل  إلى مسيرة األربعين/ إيفاد أكثر من ألفي مبل  في العشرة الثالثة من صفر إلى جميع أنحاء البالد 700إيفاد أكثر من 

 857 ............................................................................................................ التاسع والعشرون: موقع خبرگزاری فارس
 857 ................................................................................. اركة أهل سنة إيران في مسيرة األربعين العظيمة بالصور مش

 857 ................................................................................................................................ الثالثون: موقع خبرگزاری مهر
 ملسيرة األربعين الحسينية 82إزاحة الستار عن 

ً
 وفنيا

ً
 ثقافيا

ً
 857 ...................................................................... منتجا

  .................................................................................................. 857الحادي والثالثون: موقع دانشنامه أهل بيت

 857 ............................................................ بالنسبة إلى واقعة عاشوراء مناظرة علمية: مدى علم اإلمام الحسين

 851 ........................................................................................................................ الثاني والثالثون: موقع سخن تاريخ
 851 .................................................................................................................... صورة قديمة ملسيرة األربعين التاريخية

 518 ....................................................................................................................... الثالث والثالثون: موقع شيعه ويوز 
 851 ................................................................................................................................ حسينية أخرى في نيجيريا تهديم

  ............................................................................... 851والثالثون: موقع كتابخانه تخصص ى امام حسين الرابع
 851 ....................................................................................................................................... أربعين أخرى في دار العبادة

 851 ............................................................................................ إرسال أكثر من ألف منتج إلى مهرجان جائزة محتشم

 851 ...................................................................................... بداية قراءة الكتب العاشورائية الصوتية ملسيرة األربعين

 851 .................................................................................................. مشروع كبير لهوليود ألجل تصوير مسيرة األربعين

 820 ........................................................................................................................................................... لوحة عاشوراء

 820 ........................................................................................ لليافعين اإلبراهيمي يكتب حياة السيدة زينب جعفر

 820 .................................................................................................. مقالة حول موضوع األربعين في صحف الهند طبع

 820 ....................................................................................................................ملاذا يعتم الغرب عن مناسبة األربعين 

 828 .............................................................................. مشاركة القساوسة املسيحيين في األربعين عالمة سلم األديان

 828 .......................................................................... من صفر في ولنجك 21متر بمناسبة األربعين و 800إبداع لوحة 

 828 ................................................................ ق يحصل على الرتبة األولى في العالم في مجال استضافة الزائرينالعرا
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 822 ............................................................................... دينة ترنجستان بهشتإزاحة الستار عن قصة عاشوراء في م

 822 ................................................................ املجلس األعلى للنهضة الثقافية ينبغي أن يرسم خطة أبحاث عاشوراء

 822 ...................................................................................................................إقامة أول مسابقة عامة لصور األربعين

 824 ............................................................................... تقام الندوة التخصصية لزيارة األربعين في مركز شفق الثقافي

 824 ................................................................................................................................. إدارة زيارة األربعين وإدارة الحج

 824 ....................................................................................................................... والثالثون: موقع كرب وبال الخامس
 
ً
 824 ............................................................................................. تكريم املضيفين في زيارة األربعين، شاركونا أنتم أيضا

 823 .................................................................................... ة األربعينتقرير مصور ملشاركة الشعوب املختلفة في مسير 

 823 .... تقرير مصور عن مراسيم إزاحة الستار عن لوحة رسم سقوط العرش على األرض منتج جديد لحسن روح األمين

 825 ................................................................................................................................................................... املحتويات
 

 


