
لة �صد� طبا ت�صتقبل 
معاون رئي�س ق�صم �لإعالم يف 

�لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة

 َصكينة بن� � مل�صتغرقة يف�
حل�صي�

 �لإمام �ل�صادق يف عيون 
�لأمة �لإ�صالمية

 َصكينة بن� � مل�صتغرقة يف�

لة �صهرية تعنى بثقافة �ملنرب �حل�صيني  ت�صدر عن ديو�ن �لوق �ل�صيعي  �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة  معهد �لإمام �حل�صي  للطابة

ربيع �لأول
ه�



كانون �لثا
 م



 مفهوم �للعن يف �لقر�ن

 �طيب �ل�صيخ �أحمد 
�لن�ص�وي

 ولدة �لنبي ومنه �لقر�ن 
يف خل �لاه �لنف�صي

 مز�يا �لكعبة �مل�صرفة على
غها

 َصكينة بن� � مل�صتغرقة يف�
حل�صي�

 ملنا�صب �لفقهية يف ع�صر� 
لغيبة �لكرب�

�مل�صرف �لعام
ع���ب���د �ل�������ص���اح���ب �ل���ط���ائ���ي

رئي�س �لتحرير
م��������ازن �����ص����اك����ر �ل��ت��م��ي��م��ي

هيئة �لتحرير
ع���ب���د �ل�������ص���اح���ب �ل��دك�����ص��ن
ط������ال������ب حم�����م�����د ج���ا����ص���م

�لتدقي �للغوي
ه������ي������ئ������ة �ل������ت������ح������ري������ر

وصيد �لإلكلتن�
ع���ال ع���ب���د�لأم��� �ل��ي�����ص��اري

�لت�صميم و�لإخر� �لفني
ك������������ر�رك������������ر زي������������ارة

تنفيذ
و�لن�صر للطباعة  �ل���و�رث  د�ر 
�لتابعة للعتبة �حل�صينية �ملقد�صة

:هات
 :د�خلي   :بد�لة

sada   m        @gmail.com
Mobil:

mm        sada   mm

للتو��صل معنا







































َي  ه التي  ب م  هل َوَجاد  َصَنة� َ حل�  َظ��ة�� ع و��َ َو�مل  َمة ك  احل ب ��َك  َربِّ  يل َصب�  ىلإ�  ع د� تعاىل:   � قال 
  :صورة �لنحل�… َصن� أَح�

 ،ملنرب �حل�صيني كمبلغي، هو دور عظيم ومهمة كرب� خطبا فى �أن �لدور �مللقى على عاتل ي
لذ� وجب عليهم  �إتقان �لفن �لالزم و�ملطلوب لإي�صال �لر�صالة �ل�صماوية: ر�صالة �لإ�صالح و�ل�صالح، 
 ،لطاهرين�  و�لأو�صيا و�ملر�صلي   لأنبيا� ر�صالة  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأمر  ر�صالة 

وعر�س مادته وف �ملنه �ملتي و�ل�صاليب �ل�صحيحة.
وقد قدم � تعاىل يف �لية �لتي �فتتحنا بها �لكالم: ن�صيحة كرب يف هذ� �لطري لإجناح 
 لعمل �لتبليغي �ملنربي، وهي �صرورة تاأ�صي�س �لعمل على �أ�صا�س �حلكمة و�ملوعظة �حل�صنة، حي�

ذكرتهما ك�صرطي �أ�صا�صي لهذ� �لناح.
�أن يحق هذين  �لديني بوجه عام، عليه   ملبّل� �ليوم فصاًل عن  �ملنربي  فاإن �طيب  ومن هنا 
�ل�صرطي يف عمله لصمان جناحه يف تعامله مع �لنا�س وجذبهم لأمر � تعاىل و�لتز�مهم به عن 

حب وقناعه.
  منه هو  �ملنربية،  مادته  عر�س  يف  و�أ�صلوب   منه من  �حل�صيني  �طيب  يتبناه  �أن  ينبغي  فما 
 قي يف لبال� ملاله من �لأر   و�لأو�صيا لذي عمل به �لأنبيا� ن �لكر�لقر� و�أ�صلوب 
ملتزمة  مت�صاحمة  متكافئة  موحدة  من�صمة  �لإ�صالمية  �لأمة   نر �أن  �أجل  من  وذلك  �ملطلوب، 

.لفكر و�لتطبي� بالقانون �لإلهي على م�صتو

�مل�صرف �لعام

االفتتاحية



 


 





 
       


     
      
      




    


 
      


       


 

     


     



 


       



       


 
 


 




 



      
      
       



      

      



 
      

     


 



   

      

     


       
 
       


 


      




 

ق�صم �ل�صوؤون �لدينية يف �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة
�س

�س

�س

�س

�س

�س

�س

�س

�س

�س




















   

االستفتاءات

ربيع ه� 



                         
                      


     
           
                            
         

  
      
  


        
       
     
        
 
     


 


 
        




     




  
   
   
    
      
       


    







    
        





     

 
               
                       
                                  
                        
                        

         
     
      


   
    

       
     
      

      



�لوجه �لأول: 

  
       
                          
                  


       
                
                         

          

:لوجه �لثا�
     
         
                 
 …               




:لوجه �لثال�
     
 

                    
                              
                              
          
        






�ل�صيخ حممود �ل�صايف

الشجرة الخبيثة

بالقرآن

 كانونم 
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مفهوم اللعن 

�ل�صيخ عبد �حل�صن �لطائي
في القرآن

ربيع ه� 
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�أوًل: قاتل �ملوؤمن عمدً�: 

      
                 
                       
             
       



:تعاىل � على �انيًا: �لف
            
                          
       

:س �مليثاقالثًا: نق
           
                 
       
    
     
     



ر�بعًا: رمي �ملح�صنات: 
             
                      
                      


 :خام�صًا: عمل قوم لو

     


�لر��صي و�ملرت�صي:  �صاد�صًا: 


  
 :� صابعًا: �لذبح لغ�

     


امنًا: من �صرب و�لده �أو و�لدته:
    


تا�صعًا: من �أحدث حدًا: 

 
        
      
        



 كانونم 









       
       
                      
                            
             
 
       

      


       
                         
        
       
           


          

…        
:وخال�صة �ل�صتدلل

       
       
      
        


       
      

      
          

        
      
 
 
        
      



�ل�صيخ �صامل �ل�صاعدي

دور العقيدة في سلوك االنسان

واحدية ا�له المدبر



واحدية ا�له المدبر



ربيع ه� 





:ملع� مقام
        



  



 
        


         
         


    
    

ومثال �خر: 



 طور �حلدي:
      
   
 

      :لنهاوند� مقام 
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لك �لقتل مكتوب و كتب �لأ�صرر�أته ونادت يا �بن �أمي وو�لدي
 مقيم �إىل �أن ينقصي مني �لعمرخي �إن �صر ج�صمي فقلبي بكربال


 

     
 
   

�ل�صيخ عبد �ل�صاحب �لدك�صن

دروس في فن الخطابة

مقام العجم والنهاوند

 كانونم 





�إعد�د: �ل�صيد علي �طيب

 ا�مام الصادق
كما عرفه علماء الغرب

      
     


   
    
   
     

     
    

    
     


     
 


    

     

      
     
     
     
      



   



   
    
 




      

    
      
     



كما عرفه علماء الغرب

 
     

     
 




ربيع ه� 





 كانونم 



معهد  ينعى  و�لأ�صى  �حلزن  من   ببال
يف  للطابة   حل�صي� �لإم�����ام 
�لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة فقيد �ملنرب 
�لعالمة  �ل�صتاذ  �لر�حل  �حل�صيني 
وي�صاأل   اعيل�ص� علي  �ل�صيخ 
ل��ه �ملغفرة  �ل��ب��اري ت��ب��ار وت��ع��اىل 

و�لر�صو�ن ولذويه �ل�صرب و�ل�صلو�ن





       
     
     
  





  
     
      



       





     


    
   


    
                   
    
  
   


    
 


       
      
    
 



 













 

      

      
     
      
     

       
  
  


   
      



     
      


     
    
       
       


غيرها عــلــى  الــمــشــرفــة  الكعبة  ــا  ــزاي م

 كانونم 






 
     
    

   
     
     
       

  
      


  

       


      

   

      
     
      
    
     
 
    


      



�ل�صوؤ�ل

�ل�صوؤ�ل

�جلو�ب

أحمد النصيراوي 

 



الخطيب الشيخ


طالب حممد جا�صم

يف  �لعر�ق  يف  ولد  �لن�ص�وي،  �إبر�هيم  بن  �أحمد  �ل�صاب  �طيب  هو 
يف  و�لديه   كن يف  طفولته  عا�س   ،م �صنة:  مي�صان   حماف
 خار �إىل  هاجر  م  فيها،  �لبتد�ئية  در�س  �لأ�صرف،   لن� مدينة 
 ،م   عام  �ملباركة  �ل�صعبانية  �لنتفا�صة  �أحد�ث  ب�صبب  �لعر�ق 
لكنه مل  �ملهر �ىل مرحلة �جلامعة،  بلد  �لأكادميية يف  در��صته  �أكمل 
يلتح بها، و�لتح باحلوزة �لعلمية يف مدينة قم �ملقد�صة حلبه و�صغفه 

بالدر��صة �حلوزوية ولز�ل م�صتمرً� فيها.

فا�صل عليوي ح�صي

ربيع ه� 





 
    


      
     
      
    

      
   



 


       
      
    
 
      
      
      
       
     
      
    


 


     
     
      
      
      

 
     
     

      


      


      
     
   
       

     
     
      






       


       

     


       


 
        

      
 

      
     

  

 
     



 



       

       
      
     
     

       
      
        
     
      



     
      


       
    


  
      

�ل�صوؤ�ل

�ل�صوؤ�ل

�ل�صوؤ�ل

�ل�صوؤ�ل

�ل�صوؤ�ل

�ل�صوؤ�ل �ل�صوؤ�ل

�جلو�ب

�جلو�ب

�جلو�ب

�جلو�ب

�جلو�ب

�جلو�ب

�جلو�ب �جلو�ب

 كانونم 





     
      
     




 


      
   
 
      
    

 
      

       
     
       


 

      
      



      
  


  
 

     


     
        



 


 
       




  


      
      
     
       
      

     
      
     

      
     
       




      
      


 





       
     
      


 


       
     
       




     
     
       

 
      




     

 




�ل�صوؤ�ل
�ل�صوؤ�ل

�ل�صوؤ�ل

�ل�صوؤ�ل

�ل�صوؤ�ل

�جلو�ب
�جلو�ب

�جلو�ب

�جلو�ب

�جلو�ب



ربيع ه� 









          
 
          



        



 
    
     




  
 
 






         
       
       
     
      


 
         
      



     


 






:أوًل�


:انيًا


     :الثًا


�ل�صيد لزم �ملو�صوي�بو �ديان �ل�صدي

المنهج المشروعللخطيب
في المنبر الحسيني


البعد الثقافي

        


 
    
     




  
 
 






 كانونم 





�ينا�س كام �لرماحي
  
  
     

      
  
     
   



        ��صمها وولدتها:

           
    
  


    
    
     
     
 
      
     




 


 �إخوتها:

         
 



     


     
 
      













الــمــســتــغــرقــة فــي ا� 
الحسين بنت  َسكينة 

ربيع ه� 












       

            
            

       
                

       


    


  مقدمة:

 ن�صاأتها وتربيتها:




      


     



    
    
     

  

     
     


     

  



     
   
    


     �صفاتها:

        

     
     
    
     
   
    
      

     



 زو�جها و�أولدها: 
     




:ل�صيدة �صكينة يف و�قعة �لط�     

      
 
     
   


     
      
 
    
     
    
   


     
      
      
      





      

      
      

      





     

     


        




:وفاتها

   
     




   


 

 كانونم 





      
       
    
     

      
     
    
    
       

      
       


     


حياته �لعامة:

     
      

    
   
     

       
      


 





 


   


     
    
    
    
     

   
 
 
  

�ل�صيخ يعرب �لكعبي

السيد  الــشــاعــر 
ــاب ــوه مــرتــضــى ال

ربيع ه� 

 



     
   
     



�صعره:
    
 
      
    

     
    

 
     
     

     
     



















:اق�صائده يف �لر

       
 








 


      
    
    



















وله يف �لتمي�س:
















وفاته:
    
     
  
     
   
   
    





 كانونم 

 



      
      
    
     

    
    





     
     
     
    
      
 

      



    
 


�أ�صاتذته:

    
   

   



موؤلفاته:





    
     
     
    
        



وفاته:

     
      

     

   



طالب حممد جا�صم

السيد 

مهدي الغريفي

ربيع ه� 

 



الشهيد
صباح محيل

ولدته ون�صاأته: 

     
       
    
      
      


    
   
     



   
     
      
     
    

    
     
     
 
     



��صت�صهاده: 
 
     
     
     
     
    
    




�ملحرر

 كانونم 

 



    
    
    
   
    
    
     
    

    
      




   
  
     
    

    


    
 
     





      

 
     
    
     


      



     
      

مجلة                        تستقبل معاون رئيس قسم ا�عالم 
الفنية للشؤون  المقدسة  الحسينية  العتبة  في 

السالمي) (حــيــدر  ا�ســتــاذ 

مجلة                        تستقبل معاون رئيس قسم ا�عالم 

ربيع ه� 







     


    


  :مل�صاألة �لأوىل�


  

     

 


   :لثانية� �مل�صاألة 
   


   �لثالثة:  �مل�صاألة 
    

    




   :لر�بعة� �مل�صاألة 

    



   :ام�صة� �مل�صاألة 
    
   
     
      
      




   :ل�صاد�صة� �مل�صاألة 
      
      
    
    
  
     


:مل�صاألة �ل�صابعة�
 
      


:مل�صاألة �لثامنة�

     


     


    
     


     
     
    

    
   
   
      
  

      
      



 كانونم 





 

 
    

     



    


      



     
      
     
     
     

     



      
    


    
    










    
      

     
    







      




    
    



    

    

�ل�صيد نبيل �حل�صني

القرآن ومنهج 
النفسي االجتاه  خلق  يف 
الرسالية الشخصية  حنو 

القرآن القرآنومنهج  ومنهج 
النيب ةدالو

ربيع ه� 






   



      


  
   



      



       


      
    

      
    

     
    
      
      
     
      

      


    
     

      
     

  
     
         
      
     
     


      


  
      


    



    

      














      
    
     
      
  
  

    


     
    
      
       
  
  







    
    


  






 كانونم 





 �ل�صيخ مازن �لتميمي

    
    
      

     
     


    

    
      
     
      
     
     


    

      



  �صنة �لولدة:
     

       


 


      



        
  



 يوم �لولدة:

    
     

      



 ف�صل �لولدة:
    
       




 




:ت�صميته 
    
     
      

                   
                     
                          
                       
   
    


 
      
    

       




مقتطفات معرفية
في ذكرى المولد النبوي المقدس

ربيع ه� 








 

  

 




      


            
                     
                         
                       


             
                          
                              

    
              
                    
                 


               
                 
                               
                          
                           

    

ر�صاعته
     
       
     


      


     

 
      



ف��ة  يف  ب���اأم���ه  لنبي�  ل��ق��ا
:لر�صاعة�

   
      
      
      

     


       
      


  
  
 


 

     
     
    


:كفالة �أبي طالب له 
     
     
       
      













   
   
  







 


 كانونم 





 
  :تعاىل  � حمبة   •
     
      
               
                       
                  

     
ودخ���ول  �ل�����ص��ي��ئ��ات   ��ت��ك��ف  •
    �جل��ن��ة: 
     
        
                   


      :ل�ص�  •

   
 
     




    



�إخال�س �ليا�صري

مثار التوبة
ا�سالمية ا�مــة  عيون  في   الصادق ا�مــام 

     



       
        

 
     
    
     
 
    
   


     
       
       
   


      
       
                 
                  
     

   



     
  
 
       
        
   



 
      
     


     
     
      
     
     
     
    
       

 


ربيع ه� 





    
   
      
     
        
                



    
 



    
    


      




    
     
     
       
     
   

 

      


      

     

      
      
    
      
     
    
     
     
 
    
    

      
    

       


     


ال فا�صل جو�د ع
عال عبد �لم حممد


ا�سالمية ا�مــة  عيون  في   الصادق ا�مــام 


  


      

 
      

    
     


     
         
    
        
 
      
        
         
   
 
      





 كانونم 





     
     
      


       
 


   
     

 

   
     
                       
                          
                          
                        

   
     
      

         
               
            
          

   
  
  


 
   
   


   

    


  
       

      



      
              
              
    


:لر�أي �لأول�


    
     

       

  


�ل�صيخ حبيب �لكامي

   

تأمالت في حياة ا�نبياء
آدم النبي  حياة 

ربيع ه� 





     
    


      
      
     
      

       
     
      


   :ل���ث���ا� و�ل�����ر�أي 
      
                  
       
   
     
    
     
 
      

     



     
 

    

    

    
      
      
     
     




   
          

  


      
     
     
    

     



     
       
      
    

     




      
   
   
  

     


      
     
        


   






   
     
     
      
   
       
     
   


     
     
      
          
 
       
       
     

     

    



    

    




      
   
   
  

       
     

     





 كانونم 





 










     





 نهاية الباطل
      





      




       

       



عاقبة الحلم وتحمل ا�ذى

�بت�صام مو�صى �صالح

هدايا سفر الموت
          
          
          
        
       


:أما هدية عزر�ئيل فاأربعة �أ�صيا�


:وهدية �لقرب �أربعة �أ�صيا

        


:أربعة �أ�صيا� وهدية منكر ونك


:وهدية �مليز�ن �أربعة �أ�صيا
        


:أربعة �أ�صيا� �وهدية �ل�صر


:وهدية مالك �أربعة �أ�صيا


:وهدية ر�صو�ن �أربعة �أ�صيا

         


:أربعة �أ�صيا�وهدية �لنبي
      


:تعاىل �أربعة �أ�صيا � وهدية

      


مها �أحمد عبد �لزهرة

ربيع ه� 





� صر �لنا�س عند�



         

 
      



اقرأ


    





      





:بالإطالق  أ�
  
      


      :بالو�ص   ب
      

     
      



      :بالتقييد   
       
        
     
   




 المناصب الفقهية في 
عصر الغيبة الكبرى

علي عادل ها�صم


عصر الغيبة الكبرىعصر الغيبة الكبرىعصر الغيبة الكبرىعصر الغيبة الكبرىعصر الغيبة الكبرىعصر الغيبة الكبرى


        

             

          

  
 

  

   
  

  




وتأمل

 كانونم 






      
     
       
   
�أحبار  من  حرب   � عبد    
فاأوحى  ���الل،  مثل  �صار  حتى  �إ�صر�ئيل  بني 
وعزتي  له:  قل  زمانه،  نبي  �إىل  وجل  عز   �
وجال وجربوتي لو �أنك عبدتني حتى تذوب 
ما قبل منك حتى  �لقدر  �لألية يف  كما تذوب 

.تاأتيني من �لباب �لذي �أمرتك

عقاب من أتى 
ا� من غير بابه


  



         
       
 
   
 
       




جواب ملك الروم

الحسيني  ــن  ــح ــص ال فـــي  ــار  ــس ــي ال مـــن  ــي  ــان ــث ال الـــجـــواهـــري 
ويظهر   ،بالحسين آمــنــت  عصمائه  ــقــاء  ال قبيل  الــشــريــف 
الغطاء كـــاشـــف  حــســيــن  مــحــمــد  ــخ  ــي ــش ال ــيــمــيــن  ال ـــن  م

١٩٤٧/١١/٢٦

ربيع ه� 





 

           




 

          


          




           
         
        
         
     



 




        
  
 
         







�صفلة ع��ل��ى  �حل���ر  ي��غ����ص��ب  �ل���ن���ذلل  ي��غ����ص��ب��ه  ل  ف���احل���ر 
ف��ع��ل��ه م������ص���ن���ي  و غ������د  �ل��ف����ص��لورب  ف��ل��ك  زد،  ل����ه:   ��ق��ل
ف��������اإن ت����ع����د ف���ل���ه �ل��ن��ع��لك����الم����ه ع����ن����دي ك��ه����ر�ن��ه

عالج العجب عند البسطامي
من طالب الدنيا

  
اعتبروا أيها الغافلونا�صمعي وا�عرابي

 كانونم 
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ل��ق��د �أ���ص��ب��ح 
من �أكرب �لعار على �أي فرد متحدث 

�أن دين  يقال من  ما  �إىل  �أن ي�صغي  �لع�صر  يف هذ� 
ر. �لإ�صالم كذب ، و�أن حممدً� خّد�ع مزوِّ

وقد ر�أيناه طول حياته ر��صخ �ملبد�أ، �صادق �لعزم بعيدً�، كرميًا 
َبّرً�، روؤوفًا، تقيًا، فا�صاًل، حرً�، رجاًل، �صديد �جلد، خمل�صًا، وهو 
مع ذلك �صهل �جلانب، ليِّ �لعريكة، جم �لب�صر و�لطالقة، حميد 

�لع�صرة، حلو �لإينا�س، بل رمبا مازح ود�عب.
كان عادًل، �صادق �لنية، ذكي �للب، �صهم �لفوؤ�د، لوذعيًا، كاأمنا 
عظيمًا  رج��اًل  ن��ورً�،  ممتلئًا  بهيم،  ليل  كل  م�صابيح  جنبيه  بي 
بفطرته، مل تثقفه مدر�صة، ول هذبه معلم، وهو غني عن ذلك.
و بعد �أن �أفا�س كارليل يف �إن�صاف �لنبي حممد ختم حديثه 

بهذه �لكلمات :
 هكذا تكون العظمة، هكذا تكون البطولة، هكذا تكون العبقرية

�لفيل�صوف �لإجنليزي توما�س كارليل
�حلائز على جائزة نوبل

من كتابه "�لأبطال"







