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جميع الحقوق محفوظة
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www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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القسممقدمة 






 




     
 


 

 
 

 



٧

 
 
 
 

الكتابمقدمة
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العيدية يف اللغة والقرآن: املبحث األول

 
العيدية َّـ اللغة: اِّـسألة األوُّـ
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العيدّية َّـ القرآن:اِّـسألة الثانية
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السماويةاألديانبعض العيدية يف العيد و:املبحث الثاني





 

يةاليهودعياداألالعيدية َّـ : اِّـسألة األوُّـ
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ثقافة العيدية.......................................................................................١٤




 
 
الفصحعيد .أوالً
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١٥.......................................األديان السماويةبعضيفوالعيديةالعيد:الثانياملبحث

عيد الهالل الجديد.ثانياً




)١( 
د المضالتعي.ثالثاً
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يةعياد اِّـسيحاألالعيدية َّـ : اِّـسألة الثانية
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عليه السالم المسيحالسيدعيد ميالد .والًأ




 





 






 

 



١٧.......................................السماويةاألديانبعضيفوالعيديةالعيد:الثانياملبحث

أو أحد القيامةالفصحعيد .ثانياً


 


 

)سالكريسما(الميالديةالسنة عيد رأس .ثالثاً
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العيدية يف بعض األديان غري السماوية: املبحث الثالث




    








 
 



١٩..........................................السماويةغرياألديانبعضيفيديةالع:الثالثاملبحث

)١(العيدية في األعياد البوذية:المسألة األولى


 


 




 
)٢(العيدية في األعياد الهندوسية:المسألة الثانية
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)١()السيخية(العيدية في األعياد السيكية :المسألة الثالثة
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األعياد القومية:املبحث الرابع




 






 
عيد النوروز:اِّـسألة األوُّـ
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باألرض والطبيعةواألكراد واألفغان وغيرهماحتفال اإليرانيين: أوالً





 


 





 



٢٣.....................................................................القوميةاألعياد:الرابعاملبحث

النوروز في التاريخ القديم: ثانياً
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النوروز في العصر اإلسالمي: ثالثاً







 



 






٢٥.....................................................................القوميةاألعياد:الرابعاملبحث
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٢٧.....................................................................القوميةاألعياد:الرابعاملبحث

األعياد الصينية:اِّـسألة الثانية
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٢٩.....................................................................القوميةاألعياد:الرابعاملبحث
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األعياد اآلشورية:اِّـسألة الثالثة








 

الشركسيةاألعياد:اِّـسألة الرابعة
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اإلسالميةعياد األالعيدية يف :املبحث اخلامس


 

عيد الفطر:اِّـسألة األوُّـ







        
 

عيد األضحى:اِّـسألة الثانية

  




ثقافة العيدية.......................................................................................٣٢
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٣٣....................................................األعياد اإلسالميةيفالعيدية:اخلامساملبحث

عيد الغدير: اِّـسألة الثالثة
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ثقافة العيدية.......................................................................................٣٤

 















      





 

 









٣٥....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث











)١( 




 
أهل السماء وأهل األرضعندالغديرهي عيدية ما: أوالً
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!ار فاطمة؟ثنفما هو : ثانياً
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٣٧....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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٣٩....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث




 

في عيد الغديراألرضهل عيدية أ: ثالثاً
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٤١....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث







 


    
 

مها المؤمن إلخوانه في هذا اليومالعيدية التي يقد: رابعاً
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الثقافة الغديرية: خامساً


 







٤٣....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث

 






 

 



 


 

أعمال يوم الغدير العبادية: سادسا
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٤٥....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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٤٧....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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٤٩....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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٥١....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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صـلى اهللا عليـه    عيـد اِّـولـد النبـوي الـشريف       : اِّـسألة السادسة 

وآله وسلم 


 



٥٣....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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٥٥....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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)عليها السالم(الزهراء عيد فرحة:اِّـسألة السابعة

فضيلة يوم التاسع من ربيع األول: أوالً
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٥٩....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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ما ينبغي للمؤمن عمله في هذا اليوم: ثانياً
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٦١....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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عليها السالم عالقة هذا اليوم بالزهراء: ثالثاً
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٦٣....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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من خواص عيد فرحة الزهراء عليها السالم: رابعاً
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٦٥....................................................اإلسالميةاألعياديفالعيدية:اخلامساملبحث
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عجل اهللا تعالى فرجه الشريفاعتقادنا بالقائم:باء
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)النفسي(املنظور يف العيدية :املبحث السادس
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٦٩....................................................) النفسي(املنظوريفالعيدية:السادساملبحث
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٧١....................................................) النفسي(املنظوريفالعيدية:السادساملبحث
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جتماعيةدور العيدية يف الرتبية اال:املبحث السابع


 


       

 
       


 


 

 
 



٧٣................................................االجتماعيةالرتبيةيفالعيديةدور:السابعاملبحث
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٧٥................................................االجتماعيةالرتبيةيفالعيديةدور:السابعاملبحث
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صلى ا عليه وآله وسلمعيدية رسول ا:املبحث الثامن

عليهم السالم هل بيتهأو

 
ــس ــن زار الح ــسالمم ــه ال ــب   علي ــى قل ــل الــسرور عل فقــد أدخ

عليه وآله وسلم صلى اهللا فاطمة وأبيها





    





 



٧٧..........السالم عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم  اصلىارسولعيدية:الثامناملبحث
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٧٩..........السالم عليهمبيتهوأهلوسلموآلهعليهاصلىارسولعيدية:الثامناملبحث
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ثقافة التأدب بالعيد:املبحث التاسع

     



 


 







 



ثقافة العيدية.......................................................................................٨٢

 



 



        

 





 
ة ليلة العيدخصوصي: أوال


       






٨٣...............................................................بالعيدالتأدبثقافة:التاسعاملبحث


 


       





 

   


 
في إحياء ليلة عيد الفطرــ ١

   
 

   
          

١ 

 



ثقافة العيدية.......................................................................................٨٤

)صلوات اهللا عليه(ــ زيارة الحسين ٢
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٨٥...............................................................بالعيدالتأدبثقافة:التاسعاملبحث

ــ شكر المنعم ٣


 

ثقافة آداب يوم العيد: ثانيا
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٨٧...............................................................بالعيدالتأدبثقافة:التاسعاملبحث
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٨٩...............................................................بالعيدالتأدبثقافة:التاسعاملبحث

           
           

  



 




 
 

      



 

         
          


 



ثقافة العيدية.......................................................................................٩٠

 


 
 

 
   




 
    

 
  

 
 

 
       

       
         

        
       



٩١...............................................................بالعيدالتأدبثقافة:التاسعاملبحث
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نتيجة البحث

 
أوال





 

ثانيا




    
 



٩٣......................................................................................البحثنتيجة

ثالثا




 



٩٤ 

 
 
 
 

املصادر

 
.القرآن الكريم. ١

.طبع دار النعمان/ للطبرسي االحتجاج. ٢

.بيروت–طبع دار الفكر / إعانة الطالبين البكري الديمياطي . ٣

.مؤسسة البعثةبعط/اآلمالي للصدوق. ٤

.طبع ونشر دار الثقافة ـــ قم/ اآلمالي للشيخ الطوسي . ٥

.مكتب اإلعالم اإلسالميبعط/إقبال األعمال للسيد ابن طاووس. ٦

ـــ  دار الشبـستري للمطبوعـات  بـع ط/األصول الستة عشر لجماعة من المحدثين      . ٧
.قم

.مؤسسة النشر اإلسالميبعط/ألف حديث في المؤمن هادي النجفي. ٨

.دار إحياء التراث العربيبعط/بحار األنوار للمجلسي. ٩

.قم–طبع مكتبة بصيرتي / بالغات النساء البن طيفور .١٠

.دار الكتب اإلسالميةبعط/التهذيب للشيخ الطوسي. ١١

.منشورات جماعة المدرسين بقم/تفسير الميزان للطباطبائي. ١٢



٩٥.............................................................................................املصادر

.بيروت–طبع دار المعرفة / تفسير ابن كثير . ١٣

.قمــ منشورات الشريف الرضي/ثواب األعمال للصدوق. ١٤

.الشريف الرضيانتشاراتطبع / الخصائص الفاطمية للكجوري . ١٥

.مهر قمبعط/جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي. ١٦

.الجواهر السنية للحر العاملي. ١٧

.نشر دار النعمان للطباعة ونشر/ لمحمد مهدي النراقي جامع السعادات . ١٨

.الكتب اإلسالمية طهرانداربعط/جواهر الكالم للجواهري. ١٩

.جماعة المدرسين بقمبعط/الحدائق الناظرة للمحقق البحراني. ٢٠

.طبع مؤسسة المعارف اإلسالمية/ حلية األبرار للسيد هاشم البحراني . ٢١

.طبع دار إحياء التراث العربي/ حواشي الشيرواني والعبادي . ٢٢

.قمــ عليهم السالمؤسسة آل البيتمبعط/ية للسيد ابن طاووسالدروع الواق. ٢٣

.قاهرةــ طبع دار المعارف/ دعائم اإلسالم للقاضي النعمان المغربي. ٢٤

.طبع مؤسسة البعثة) الشيعي(دالئل اإلمامة البن جرير الطبري . ٢٥

.قمــ طبع جماعة المدرسين/ العاملي الدر النظيم البن أبي حاتم . ٢٦

.قمــ جماعة المدرسينبعط/الطوسيالرسائل العشرة للشيخ . ٢٧

.مكتبة السيد المرعشيبعط/الرسالة السعدية للعالمة الحلي. ٢٨

.طبع جماعة المدرسين بقم/ شرح األخبار للقاضي النعمان المغربي . ٢٩

.طبع مكتبة المرعشي/ شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي . ٣٠

.ريةطبع المكتبة الحيد/ شجرة طوبى للحائري. ٣١

.عليهم السالممؤسسة آل البيتبعط/شهيد الثانيلروض الجنان ل. ٣٢

ــاء    . ٣٣ ــة واإلفتـ ــوث العلميـ ــة للبحـ ــة الدائمـ ــاوى اللجنـ ــرزاق   / فتـ ــن الـ ــد بـ ــع احمـ جمـ
. الدويش



ثقافة العيدية.......................................................................................٩٦

.عليه السالممؤسسة معارف إسالمي إمام رضابعط/الفصول المهمة للحر العاملي. ٣٤

.طبع مركز الغدير/فرحة الغري للسيد ابن طاووس . ٣٥

.البن عقدة الكوفيعليه السالمفضائل أمير المؤمنين علي. ٣٦

.القاموس المحيط للفيروز آبادي. ٣٧

.القاهرة–طبع دار القرآن / ن أبي الدنيا بقضاء الحوائج ال. ٣٨

عجـل اهللا تعـالى   مدرسة اإلمام المهـدي بعط/كتاب المؤمن للحسين بن سعيد    . ٣٩
.قمـ ـفرجه الشريف

.طهرانــ دار الكتب اإلسالميةبعط/الكافي للكليني. ٤٠

.مؤسسة نشر الفقاهةبعط/كامل الزيارات البن قولوية. ٤١

.قمــ المطبعة العلميةبعط/الزهد للكوفيكتاب . ٤٢

.بيروتــ طبع دار األضواء/الغمة لألربليكشف. ٤٣

.هـ١٤١١نة الطبعة األولى لس/ كشف اليقين للحلي. ٤٤

.دار الكتب العلمية/ كشف الخفاء للعجلوني طبع . ٤٥

.قمــ مكتبة وجداني/ اعي البن فهد الحلي عدة الد. ٤٦
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