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اإلهداء

إخالص إىل: ٍد و م هذا الكتاب بّوُ قّدِ
ُ
أ

ينيب  الذين عاشوا عمرهم يف إحياء الهنج احلسيين و السلوك الز

كل خدمة املنبر احلسيين :

 املرحوم الدكتور امحد الوائيل

 الشيخ عبد الزهراء الكعيب

يرجاوي السيد جاسم الطو

 و ....

��� ���اء ا�����، و����� ا������� ا�������:

 احلاج قاسم السليماين 

و

 احلاج أيب مهدي املهندس   

و��� ����ء ������، و����راء ��ذ��

وا������د � �� ���� و���� ������

وأملنا وبغيتنا ما دام فينا عرٌق ينبض، أو َنَفٌس خيفق.



المقدمة

م �بسم اهلل الرحم�ن الرح�ي

هم َرحبَ ل �نَ ٍد و َع�بّ ِل ُمَحَمّ
آ
ٍد َو ا ی ُمَحَمّ

َ
لُهَمّ َصِلّ َعل

ّ
ال

لّساِع�ةِ 
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آ
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َ
َصل لَحَس�نِ 

َ
ا �نِ  �ب �ة  َّ لُححب

َ
ا َك  ِ

َوِل�يّ ِ
ّ
ل ُهّمَ ُك�نْ 

ّ
لل

َ
ا

  
ً
ك َطوعا رصنَ

ئ
ا �ُ سِك�نَ

  َح�ةّى �ةُ
ً
ا �ن لًا َ َوَع�ي  َوَدل�ي

ً
اِصرا  َو�ن

ً
دا ا�ئِ  َو�ة

ً
ا �ن  وَحا�نِ

ً
ا َو�نیي ُكّلِ ساَع�ةٍ َوِل�يّ

�نَ لّراِحم�ي
َ
ا رَحَم  

َ
ا ا  �ي َك  َرحَم�ةِ �بِ لًا..  ها َطو�ي �ي �ن َعُ�   َم�ةِّ َو�ةُ

أما بعد:
يلق اإلصلالح،  فاإلملام الشلهيد أبلو عبلد اهلل احلسلن ؟ع؟ هنلض وسلار يف طر
يصللح ملا   بهنلج جلّده؟لص؟ أن يأملر باملعلروف والهنلي علن املنكلر ، و

ً
مقتديلا

بانيهتلم. مّيلة و ز
ُ
أفسلده صبيلان بلين أ

سلّيما  الكلرمي  للقلرآن  تطبيقهلا  ملن  تنشلأ  وأمّهّيهتلا  الواقعلة  هلذه  عظملة  إّن   
العظلم و احلافلظ املنيلع، االمرباملعلروف و الهنلي علن املنكلر  اللهلي  الدسلتور 

تعلاىل: قولله  هلو  و  بله  اال  ݢسٍم و رسٍم  اݢ حيلث مل يصبلح لالسلالم أي 

ِه...  ّ
الَل  �بِ

و�نَ ِم�نُ وئْ ِر َو�ةُ
َ
ك ُم�نْ

ْ
َهْو�نَ َع�نِ ال �نْ ِ َو�ةَ َمْعُرو�ن

ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
ئْ
ا اِس �ةَ

�ةْ ِلل�نَّ ِرحبَ حنْ
ئُ
�ةٍ ا

َمّ
ئُ
َر ا �يْ

ْم حنَ �ةُ �نْ
ُ
ك
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ُموِر 
�ئُ

ْ
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َ
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َ
ك ُم�نْ

ْ
َهْوا َع�نِ ال ِ َو�نَ َمْعُرو�ن

ْ
ال َمُروا �بِ

ئَ
َوا

 الحج:41



ّوة عىل لسان سيد 
ُ
إّن هذا الكتاب يتحّدث عن تفسير و تأمل يف اآليات املتل

الشهداء ؟ع؟ من املدينة اىل كربالء، وذلك يف ضمن حبثن كلّين وخامتة:
يف البحــث األّول: نبللدأ بعللرض اآليللات املذكللورة مللن خللالل تفسللير اآليللات

و ذ�� ا��وا��ت ذات ا���� ����� ا��� ����ن ��ن ا���وة و���� ا����م 
ا������  و  ا���   ����� ا��� ��   ����� ������ ��ا�� و��� أ��ى 

���� ا���ة وا���م.
وأّمــا يف البحــث الثــاين: ترمجللة خمتصللرة مللن حيللاة أصحللاب اإلمام احلسللن ؟ع؟
بللال اىل الذيللن غابللوا عللن   مللن الذيللن استشللهدوا قبللل كر

ً
بأسلللوب يسللير، ِبللدءا

نصللرة اإلمللام احلسللن ؟ع؟ مللن الصحابللة و التابعللن.
 مّث

ً
خيللا وختمنــا: بدراسللة حللول املقاتللل واملصّنفللات احلسللينية مللن أقدمهللا تأر

نتسلسللل، فنشللرع بالتحقيللق والنقللد حللول بعللض اآلثللار املهّمللة و املشللهورة.
ين قبل البدء بالبحث: كر أمر ویلزم هنا ذ

 اآلثللار واملصللادر
ّ

ــا: أّن دائللرة البحللث يف هللذا الكتللاب يشللمل كل األّول مهنم
يللخ  تار وعللن  وأصحابلله  احلسللن ؟ع؟  اإلمللام  شللهادة  عللن  تتحللّدث  الللي 
كمللا إّن حمللور  كانللت بعنللوان )املقتللل( أو أّي عنللوان آخللر،  عاشللوراء، سللواًء 
موضوعنللا هللو تفسللير اآليللات القرآنيللة، الللي قللام بتالوهتللا سيدالشللهداء ؟ع؟ .
األمــر الثــاين: مل نتحللدث عللن صحللة مضامللن وأسللانيد حللوادث الطللف و
حللول  والتحقيللق  للتفحللص  املجللال  فتحنللا  ولكللن  هبللا  املتعلقللة  الروايللات 

موضللوع.  كل  بذكرهللا هنايللة  األسللانيد  و  املصللادر 

ُه
َ
ا الّل �نْ َهدا�نَ

ئَ
ْو ل� ا

َ
َ ل

ِد�ي ْه�ةَ ا ِل�نَ
هم- َو ما ُك�نَّ �ة ا- لو ل��ي ا ِلهدن �ي َهدا�ن ِ �ن

َّ
ِه ال

َ
َحْمُد ِلّل

ْ
و ال
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آیة التطهیر

شرح اآلیة ط

 االستدالل يف هذه اآلية املباركة نقطتان :
ّ

حمل
وىل : املراد من أهل البيت. النقطة االُ

النقطة الثانية : املراد من إذهاب الرجس.
فلإذا مّت املّدعلى علىل ضلوء القواعلد املقلّررة يف مثلل هلذه البحلوث يف تللك 
النقطتلن ، مّت االسلتدالل باآليلة املباركلة علىل إمامة عليل أمير املؤمنن  و األمّئة 
إاّل فلال   علىل عصملة األمّئلة األطهلار  ؟مهع؟ ، و

ً
 أيضلا

ُّ
املعصوملن  ؟مهع؟  كماتلدل

يلّم االسلتدالل.

المراد من أهل البیت

 تؤكلد علىل أن املقصلود بلل »أهلل البيلت« يف 
ً
كثيلرة جلدا يلت روايلات  لقلد رو

يفة هلم أهلل الكسلاء، وقد رواهلا العلماء واملحدثلون عىل اختالف  اآليلة الشلر
هبم. وهلي متواتلرة ملن طلرق أهلل السلنة فضلالً علن تواترهلا  مذاههبلم ومشلار

.
ً
ملن طلرق الشليعة أيضلا

وأهل الكساء هم: النيب ؟ص؟ ، وعيل، وفاطمة، واحلسنان ؟مهع؟ .

> 
ً
َرُكْم َتْطِهيرا َبْيِت َو ُيَطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ يُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِ ا ُيِر

َ
>ِإّن

األحزاب / 33

1
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وأفلاد  التواتلر،  بللغ  قلد  إنله  الكركلي ؟هر؟:  املحقلق  قلال  وقلد  العلمـاء:  أقـوال 
و  هنايتله.  والعلد  احلصلر  يبلغله  ال  فيملا  الشليعة،  رواه  ملا  عنلك  دع  اليقلن، 
أي روايلة يف السلنة أثبلت ملن هلذه الروايلة، اللي قلد اتفلق علىل نقلهلا رواة 
أهلل السلنة، ورجلال الشليعة اإلماميلة، أهلل احللق، الذيلن هلم خاصلة »أهلل 

وخالصهتلم؟. البيلت« 
 ،

ً
يد عىل سلبعن حديثا وقلال العالملة الطباطبلايئ ؟هر؟: وهلي روايلات مجة، تز

بلو ملا ورد مهنلا ملن طلرق السلنة علىل ملا ورد مهنلا ملن طلرق الشليعة، فقلد  ير
رواهلا أهلل السلنة بطلرق كثيلرة علن أم سللمة، وعائشلة، وأيب سلعيد اخلدري، 
ملوىل  بلان  وثو عبلاس،  وابلن  احلملراء،  وأيب  األسلقع،  بلن  وواثللة  وسلعد، 
يب من  النليب؟ص؟، وعبلد اهلل بلن جعفلر، وعليل، واحلسلن بلن عليل ؟مهع؟  يف قر

.
ً
يقلا بعلن طر أر

وأم   ، والرضلا ؟مهع؟  والصلادق  والباقلر  والسلجاد،  عليل،  علن  الشليعة  روهتلا  و 
سللمة، وأيب ذر، وأيب ليلىل، وأيب األسلود اللدؤيل، وعملرو بلن ميملون األودي، 

1.
ً
يقلا وسلعد بلن أيب وقلاص يف بضلع وثالثلن طر

يلف يف األملر: أن الرجلل املعلروف باحنرافله علن عليل ؟ع؟ وأهلل بيتله،  والطر
كثلر ملا ورد فهيلم ؟مهع؟  ل وهلو ابلن تيمية ل مل يسلتطع إال االعتراف  جيهلد إلنلكار أ و

بصحلة حديلث الكسلاء، فقلال: »أملا حديلث الكسلاء، فهلو صحيلح«.2
أهللل اللغللة: يقولللون إن الزوجللة ليسللت مللن أهللل الرجللل.. ودلللت نفللس أقللوال 
ينللب عللىل أهنللا ليسللت مللن »أهللل  رسللول اهلل ؟ص؟  ألم سلللمة، وعائشللة، وز
يللد بللن أرقللم حيللث اسللتنكر أن تكللون الزوجللة   قللول ز

ً
البيللت« ودل عليلله أيضللا
مللن أهللل بيللت الرجللل.3

1. الميزان  ج16 ص31
2. منهاج السنة البن تيمية ج3 ص4 وج4 ص20

3. منهاج السنة ج4 ص21
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 و اسلتدل علىل ذللك بلأن الزوجلة تكلون عنلد الرجلل الدهلر، مث يفارقهلا فترجلع 
إىل أهلهلا وقومهلا فكيلف تكلون ملن أهلل بيته.

ینـة احلالیـة: حصلر النليب؟ص؟ »أهلل البيلت« يف مخسلة حتلت الكسلاء،هو  القر
يلف فاليشلمل نسلاء النليب؟ص؟ و  أدل الدليلل علىل اخلراج اجلميلع ملن التعر
 إىل النليب ؟ص؟  ملن 

ً
ال يشلمل العبلاس وال أبنلاءه، ملع أن العبلاس أقلرب نسلبا

.
ً
عليل ؟ع؟ ونسلبة عليل ؟ع؟ ونسلبة أبنلاء العبلاس إىل النليب واحلدة أيضلا

 علىل هلذا األملر، وحلاول أن 
ً
 عظيملا

ً
وجنلد: أن رسلول اهلل ؟ص؟  قلد أصلر إصلرارا

يب فيما يرتبط  يلل أية شلهبة أو ر ، مث أن يز
ً
، و رسلوخا

ً
كيلدا  وتأ

ً
يلد األملر ثبوتلا يز

بامللراد ملن »أهلل البيلت«. وذللك ملن خلالل أسللوب عملل انهتجله، وخطلة 
رائعلة اتبعهلا، حيلث إنله ؟ص؟  قلد بلي سلتة أشلهر، كلملا خلرج إىل الصلالة يأيت 
ِه�بَ 

دنْ ُد اهلُل ِل�يُ ِر�ي ُ َما �ي
�نَّ يقلول: الصلالة يلا »أهلل البيلت«، >اإِ بلاب فاطملة؟اهس؟، و

1 .>
ً
را ْ�ِه�ي ْم �ةَ

ُ
َرك َ�ّهِ ُ ِ َو�ي �ة �يْ �بَ

ْ
ْهَل ال

ئَ
َس ا ْ حب ُم الّرِ

ُ
ك َع�نْ

جس: المراد من الّرِ

 
ً
>...َدما  : القبيحلة  املاديلة  االملور  علىل  يطللق  فتلارًة  القبيلح،  مبعلى  الرجلس 

يلة  ٌس...< األنعـام:145، و اخلرى علىل االملور املعنو ُ� ِرحبْ
�نَّ اإِ

ٍر �نَ �ي ِ رن
�ن ْحَم حنِ

َ
ْو ل

ئَ
 ا

ً
وحا َمْس�نُ

ِسِهْم<. التوبـة:125، و ثالثلة قلد  ْ ی ِرحب
َ
ل  اإِ

ً
سا اَد�ةُْهْم ِرحبْ رن ِهْم َمَر�نٌ �نَ و�بِ

ُ
ل ِیي �ةُ

القبيحلة:>... �ن
ل�ُم  رنْ

�ئَ
ْ
صا�بُ َو ال �نْ

�ئَ
ْ
ِسُر َو ال َم�يْ

ْ
ْمُر َو ال حنَ

ْ
َما ال

�نَّ يلن:>... اإِ يطللق و يسلتعمل علىل كال األمر
كملا ذكلر ذللك الراغلب يف مفرداتله. ٌس<. المائـدة:90،  ِرحبْ

يفة هلا معى  عام و تشمل مجيع  فالنتيجة أن كلمة »الرجس« يف اآليات الشر
ية و األخالقية و العقائدية و اجلسمية و الروحية. ية و املعنو القبائح الظاهر

يلة  يفة يف مجيلع أنواعله املاديلة و املعنو و الرجلس اسلتخدم يف هلذه اآليلة الشلر
يف  تسلتوعب  فلذللك  شلرط،  أو  قيلد  بلدون  و  مطلقلة  بصلورة  وردت  ألهنلا 

الرجلس. أنلواع  مضموهنلا مجيلع 

1. البحار ج35 ص223 و227- الدر المنثور ج5 ص199
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معنی إذهاب الرجس واإلرادة

البّد من التأّمل يف مفردات اآلية املباركة :
 عىل احلصر ، وهذا مّما ال إشكال فيه وال خالف من أحد.

ّ
ا< تدل َ كلمة>ِإّنَ

ينّيلة، كملا يف إرادة اهلل تعلاىل خلق العامل  يلُد اهلُل< اإلرادة هنلا إّملا إرادة تكو >ُيِر
كل والشلرب، وقوله تعاىل : >ِإَذا  إجياد األرض والسلماء، وكإرادة اإلنسلان األ و
يعّية وهلي إرادة  إّملا هلي تشلر لُه ُكلن َفَيُكلوُن< يـس : ٨٢ ، و

َ
 ل

َ
ن َيُقلول

َ
َراَد َشلْيًئا أ

َ
أ

الشلخص صلدور الفعلل علن غيلره بإختيلاره كإرادة اهلل ؟زع؟  ملن عبلاده، مثلال 
ُيْسلَر َوال 

ْ
يُد اهلُل ِبُكُم ال الصلالة والصلوم بإرادهتلم واختيارهلم، وقولله تعلاىل : >ُيِر

ُعْسلَر <  البقـرة : ١٨٥.
ْ
يلُد ِبُكلُم ال ُيِر

ينّيلة ، ألن   اإلرادة التكو
ّ
و امللراد ملن » اإلرادة « يف اآليلة ال ميكلن أن يكلون إال

يد  يعّية يعين ما ير يعّية ال ختتّص بأحد دون أحد ، اإلرادة التشلر اإلرادة التشلر
لف، إذ ليلس 

ّ
يلد أن ال يفعلله املكل لف، أو ير

َّ
اهلل سلبحانه وتعلاىل أن يفعلله املكل

يع يكلون  يع خيتلّص بأهلل البيلت يف هلذه اآليلة وتشلر يعان، تشلر هنلاك تشلر
ينّيلة ال حماللة. فلن ، فلاإلرادة هنلا تكلون تكو

ّ
لسلائر املسللمن املكل

البيلت ، فهلذا  ينّيلة ، يف إذهلاب الرجلس علن أهلل  كانلت اإلرادة تكو فلإذا 
معنلاه طهلارة أهلل البيلت علن مطللق الذنلوب ، وهلذا واقلع العصملة ، فتكلون 

لة علىل العصملة.
ّ
اآليلة دال

ية! ية؟ أم أهنا خملوقة فهيم بصورة جبر هل هذه العصمة اختيار
يلة، وليلس فهيلا أي نلوع  إنله ال شلك يف أن العصملة ملن الذنلب وغيلره اختيار

كلراه واإلجبلار وللوال ذللك لبطلل الثلواب والعقلاب. ملن أنلواع اإل
إن اهلل تعلاىل هلو اللذي يفيلض الوجلود علىل النلاس و علىل أفعاهللم ولكلن 
يبلادرون إلهيلا، واهلل ال يبخلل بإفاضلة  العبلاد هلم الذيلن خيتلارون أفعاهللم و

وعلهيلا. الوجلود علهيلم 
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فآيللة التطهيللر تفيللد: أنلله تعللاىل قللد علللم أن األمئللة ال خيتللارون إال مللا شللرعه اهلل 
و يرضللاه.

 وباللذات بإذهلاب الرجلس 
ً
بعبلارة اخلري، أنله تعلاىل قلد تعلقلت إرادتله أوال

إنله  البيلت«؛ حيلث  الفعلل الصلادر علن »أهلل  إبعلاده. ومل تتعللق بنفلس  و
؛ لتكلون 

ً
يلد اهلل أن جيعلكلم تفعللون هلذا وجتتنبلون ذاك مثلال تعلاىل مل يقلل: ير

ينيلة. إرادهتلم مقهلورة إلرادتله سلبحانه تعلاىل التكو

شأن النزول: ط

بإسلناد أخلي دعبلل، علن الرضلا، علن آبائله، علن عليّل ابلن احلسلن ؟مهع؟ ، 
عن أّم سللمة قالت: نزلت هذه اآلية يف بيي ويف يومي، وكان رسلول اهلل ؟ص؟  
مفلّد  وجلاء جبرئيلل   ، واحلسلن ؟مهع؟  واحلسلن  وفاطملة   

ً
علّيلا فدعلا  عنلدي، 
.
ً
علهيلم كسلاًء فدكيلا

وطّهرهلم  الرجلس  عهنلم  أذهلب  هلّم 
ّ
الل بيلي،  أهلل  هلؤالء  هلّم 

ّ
"الل قلال:  مّث   

حمملد؟  يلا  منكلم  وأنلا  جبرئيلل:  قلال   ،"
ً
تطهيلرا

فقال النيب ؟ص؟ : "وأنت مّنا يا جبرئيل".
وجئت ألدخل  بيتك؟  أهل  من  وأنا  اهلل  رسول  يا  فقلت:  أّم سلمة:  قالت   

معهم.
 فقال: "كوين مكانك يا أّم سلمة إّنك عىل خير، أنت من أزواج نيّب اهلل".

يلُد اهلُل... اللخ< يف النيّب وعليّل وفاطمة  لا ُيِر َ
َ

 فقلال جبرئيلل: اقلرأ يلا حمملد: >ِإّن
واحلسلن واحلسن ؟مهع؟ . 1

1. أمالي الشيخ: 235; والبحار 35: 208
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الروایات ط

الرجلس  العابديلن ؟ع؟: وطهرهتلم ملن  يلن  يقلول اإلملام ز ▪ يف دعلاء عرفلة، 
الوسليلة.1 وجعلهتلم  بإرادتلك،   

ً
تطهيلرا والدنلس 

 َتلْدُروَن َملا 
َ
َماَن َيُقلول:  قلال رسلول اهلل؟ص؟:... أ

ْ
ْعلُت َسلل : َسِ

َ
،َقال ْمٌ

َ
▪ علن ُسلل

َماُن؟
ْ
ْجلُس « َيلا َسلل »الّرِ

 ،
ً
َبلدا

َ
أ اهلِل  ِعْنلِد  ِملْن  َجلاَء  َشْ ٍء  يِف  وَن 

ُ
َيُشلّك

َ
ال  ،

ُ
لّك

َ
الّش ؟ص؟: 

َ
َقلال  .

َ
ال  :

َ
َقلال   

ِ ُسلوٍء.2
ّ

ُكل لُروَن َمْعُصوُملوَن ِملْن   آَدَم، ُمَطّهَ
َ

َدِتَنلا َو ِطيَنِتَنلا ِإىل
َ

لُروَن يِف َوال ُمَطّهَ
 ُنوَصلُف َو 

َ
لا ال ِإّنَ  :

ُ
عُتلُه َيُقلول ، َسِ

َ
ِب َجعَفلٍر الباقلر ؟ع؟  َقلال

َ
 َعلن ا

▪ َعلن ُزَراَرْهًَ
لک. 3

َ
ْجلَس َو ُهلَو الّش لُم الّرِ َكْيلَف ُيوَصلُف َقلْوٌم َرَفلَع اهلُل َعهْنُ

لِل َو آَمَنُكلْم 
َ
ل يلارْهً اجلامعة:...َعَصَمُكلُم اهلُل ِملَن الّزَ ▪ علن اهللادي ؟ع؟  ، یف الز

َرُكلْم َتْطِهيلرا. ْجلَس َو َطّهَ ْذَهلَب َعْنُكلُم الّرِ
َ
َنلِس َو أ َرُكلْم ِملَن الّدَ ِفلَنِ َو َطّهَ

ْ
ِملَن ال

ْصَحاِب 
َ
ْسلَتْحَفُظوَن ِمْن أ ُ َقلْد َعِلَم الْ

َ
ْؤِمِنلَن ؟ع؟  يِف ُخْطَبِتلِه:  َو ل ُ ِميلُر الْ

َ
 أ

َ
▪ َقلال

 
َ

لوا، َو ال
ُّ
 َتْسلِبُقوُهْم َفَتِضل

َ
لُروَن  َفلال  َبْيلِي ُمَطّهَ

َ
ْهلل

َ
: ِإيّنِ َو أ

َ
لُه َقلال ّنَ

َ
لٍد؟ص؟  أ ّمَ حُمَ

لوا.  4 
ُ
اِلُفوُهلْم َفَتْجَهل َ  ختُ

َ
لوا، َو ال

ُّ
لْم َفَتِزل ُفلوا َعهْنُ

َّ
َتَتَخل

َنلا َو َعليِلٌّ َو 
َ
 : أ

ُ
 اهللِ ؟ص؟ ، َيُقلول

َ
ْعلُت َرُسلول  َسِ

َ
لاٍس، َقلال ▪ َعلْن َعْبلِد اهلِل ْبلِن َعّبَ

لُروَن  َمْعُصوُملوَن. 5 َسلْنِ ُمَطّهَ ُ لِد احلْ
ْ
َسلْنُ َو ِتْسلَعٌة ِملْن ُول ُ َسلُن َو احلْ َ احلْ

يُد اهلُل ِلُيْذِهَب  ا ُيِر
َ

 اهلِل ؟ص؟ : َفَو اهلِل ]َو اهلِل [ ِإّن
ُ

 َرُسول
َ

اٍس ،   َقال ▪ َعِن اْبِن َعّبَ
لُروَن  ِملَن   َبْيلِي ُمَطّهَ

ُ
ْهلل

َ
َنلا َو أ

َ
 َفأ

ً
َرُكلْم َتْطِهيلرا َبْيلِت َو ُيَطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهلل

َ
ْجلَس أ َعْنُكلُم الّرِ

ُنلوِب ...  6 
ُ

َفلاِت َو الّذ
ْ

اآل

1.  الصحيفة السجادية الدعاء رقم47
كتاب سليم بن قيس الهاللي ؛ ج 2 ؛ ص909   .2

3.  الکافی، ج2، ص182
4.  تفسير القمي ؛ ج 1 ؛ ص4

كفاية األثر في النص علی األئمة اإلثني عشر ؛  ص19   .5
6.  تفسير فرات الکوفي  ؛ ص340



19

ةیآ
ا 

هطتل
ری

�یا حس�ی�ن

شأن التالوة ط

 هالك معاویة

يلة ، كان ابنله  يلة بدمشلق للنصلف ملن رجلب سلنة سلتن هجر ّللا هللك معاو
 عليه الضّحاك، 

ّ
كفانه، مّث صلىل يلد يف حلوران ، فأخلذ الضّحلاك بلن قيلس أ يز

يله بأبيله ، واإلسلراع يف  يلد يعّز يلد إىل يز ودفنله مبقابلر بلاب الصغيلر وأرسلل البر
القلدوم ؛ ليأخلذ بيعلًة جملددًة ملن الّناس.

يلة ، ومْل يكن  يلد إىل دمشلق ، فوصلهلا بعلد ثالثلة أيلام ملن دفلن معاو وجلاء يز
يد )حن  ية اإلجابلة إىل بيعة يز  بيعلة النفلر الذيلن أبوا عىل معاو

ّ
يلد مّهلة إال ليز

دعلا الّنلاس إىل بيعتله، وأّنله ويّل عهلده ملن بعده( والفلراغ من أمرهم.
فكتب إىل العّمال يف البلدان خيبرهم هبالك أبيه ، وأقّرهم عىل عملهم ، وضّم 
ية( ،  ياد ) بعد أن أشار عليه بذلك سرجون موىل معاو العراَقن إىل عبيد اهلل بن ز

 عىل املدينة يف صحيفة كأهّنا أذن فارة:
ً
وكتب إىل الوليد بن عتبة وكان واليا

 ُخلذ احلسلن، وعبلد اهلل بلن عملر، وعبلد الرمحلن بلن أيب بكلر، وعبلد اهلل بلن 
 ، وَملن أب فاضلرْب عنقله ، وابعلث إيّلَ برأسله!

ً
 شلديدا

ً
الزبيلر، بالبيعلة أخلذا

وقام العامل هبذه املهّمة ، فبعث عىل احلسن وابن الزبير نصف الليل....
وعنلد الصبلاح للي ملروان أبلا عبلد اهلل؟ع؟ ، فعرفله النصيحلة اللي يدخرهلا 

يلد. ألمثالله ، وهلي البيعلة ليز
يلد رجلل فاسلق، لقلد قللت  يلد، و يز قلال؟ع؟: يلا ملروان! أ ترشلدين لبيعلة يز
لعنلك رسلول  اللذي  )اللعلن(  فإنلك  ألوملك  زللال، و ال  و  القلول  شلططا ملن 
اهلل ؟ص؟ ، و أنلت يف صللب أبيلك )احلكلم بلن العلاص(، و ملن لعنله رسلول 

يلد. اهلل ؟ص؟  فلال ينكلر منله أن يدعلو لبيعلة يز
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 إلیك عني یا عدو اهّلل!

كالم احلسلن ؟ع؟ فقلال: و اهلل، ال تفارقلين حلّى تبايلع  فغضلب ملروان ملن 
يد صاغرا، فإنكم )آل أيب تراب(]قاهلا عىل سلبيل الذم[ قد ملئم شلحناء،  ليز

و اشلربم بغلض )آل أيب سلفيان(، و حقيلق علهيلم أن يبغضوكلم.
فقلال احلسلن ؟ع؟ : »إليلك علين، فإنلك رجلس، و إيّن من أهلل بيت الطهارة 
َو  َبْيلِت 

ْ
ل
َ
ا  

َ
ْهلل

َ
أ ْجلَس  لّرِ

َ
ا َعْنُكلُم  ِلُيْذِهلَب  هلُل 

َ
ا يلُد  ُيِر لا  ٰ

َ
>ِإّن أنلزل اهلل فينلا:  قلد 

< األحـزاب/33.
ً
َرُكلْم َتْطِهيلرا ُيَطّهِ

 فنكللس رأسلله و مل ينطللق. مّث قللال للله احلسللن ؟ع؟ : ابشللر، يللا ابللن الزرقللاء! بللكل 
مللا تكللره مللن رسللول اهلل ؟ص؟ ، يللوم تقللدم عللىل رّبللك فيسللألك جللدي عللن حللي و 

يللد . حللق يز
 مفىض مروان اىل الوليد و أخبره مبقالة احلسن ؟ع؟.1 

شواهد و قصص ط

الحسن بن علّي ؟ع؟

كثير : ويف جممع الزوائد وتفسير ابن 
 

ّ
ُيصليل هلو  فبينلا  اسلتخلف،  عليّل؟ع؟  قتلل  عليّل؟ع؟ حلن  بلن  احلسلن  اّن 

، مّث 
ً
بالنلاس إْذ وثلب إليله رجلل فطعنله خبنجلر يف وركله، فتملّرض مهنلا أشلهرا

قلام فخطلب علىل املنبلر، فقلال:
مراؤكلم وضيفانكلم وحنلن أهلل البيلت 

ُ
 "يلا أهلل العلراق اّتقلوا اهلل فينلا، فإّنلا أ

َبْيلِت 
ْ
ال  

َ
ْهلل

َ
أ ْجلَس  الّرِ َعْنُكلُم  ِلُيْذِهلَب  اهلُل  يلُد  ُيِر لا  َ

َ
>ِإّن  : قلال اهلل ؟زع؟  اللذي 

.>
ً
َتْطِهيلرا َرُكلْم  ُيَطّهِ َو

2 .
ً
كيا م حى ما ترى يف املسجد ااّل با

ّ
 مفا زال يومئذ يتكل

1.  الفتوح 5: 18، مقتل الحسين عليه السالم للخوارزمي 1: 185.
كم 3: 172 2.  مستدرك الحا
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ما یمنعك أن تسّب أبا تراب؟ 

يف خصائص النسايئ، عن عامربن سعد بن أيب وقاص،قال:
ية لسعدا، ما مينعك أن تسّب أبا تراب؟ قال معاو

 قاهللّن رسلول اهلل ؟ص؟  فللن أسلّبه، للن يكلون يل واحلدة 
ً
فقلال: ذكلرت ثالثلا

أحلّب إيّل ملن محلر النعلم:
يله، فقلال له عيّل؟ع؟:  فله يف بعلض مغاز

ّ
سعلت رسلول اهلل ؟ص؟  يقلول لله وخل

فلين مع النسلاء والصبيان؟"
ّ
"يلا رسلول اهلل أختل

 
ّ
فقلال رسلول اهلل ؟ص؟: "أملا تلرىض أن تكلون مليّن مبنزللة هلارون ملن ملوىس اال

أّنله ال نبلّوة بعلدي".
حيّبله   رجلال حيلّب اهلل ورسلوله و

ً
وسعتله يقلول يلوم خيبلر: "ألعطلّن الرايلة غلدا

يَت بله أرملد، فبصلق يف 
ُ
" فلأ

ً
اهلل ورسلوله"، فتطاولنلا إلهيلا فقلال: "ادعلوا يل علّيلا

عينيله ودفلع الرايلة إليه.
 >

ً
َرُكْم َتْطِهيرا ُيَطّهِ َبْيِت َو

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ يُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِ ا ُيِر َ وّلا نزلت: >ِإّنَ

هّم هؤالء أهل بيي".1   
ّ
، فقال: "الل

ً
 وحسينا

ً
 وفاطمة وحسنا

ً
دعا رسول اهلل ؟ص؟  علّيا

هل قرأت القرآن؟

أّنله مللا محلل السلجاد؟ع؟ ملع سلائر سلبايا أهلل البيلت إىل الشلام بعلد مقتلل 
 

ّ
سلبط رسلول اهلل احلسلن ؟ع؟ ، و أوقفلوا علىل ملدرج جاملع دمشلق يف حملل
علرض السلبايا، دنلا منله شليخ وقلال: احلمد هلل الذي قتلكلم و أهلككم و أراح 

العبلاد ملن رجالكلم و أمكلن أميلر املؤمنلن منكلم.
فقال له عيّل بن احلسن ؟ع؟ : "يا شيخ هل قرأت القرآن". قال: نعم.

َب<  ُقلْر
ْ
َة يِف ال لَوّدَ َ

ْ
 ال

َ
 ِإاّل

ً
ْجلرا

َ
ْيلِه أ

َ
ُكْم َعل

ُ
ل
َ
ْسلأ

َ
 اَل أ

ْ
قلال: "أقلرأت هلذه اآليلة: >ُقلل

ى/23(. )الشـور

قال الشيخ: قرأهتا.

1.  خصائص النسائي: ص 4
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ُه<)االسـراء/26( وقولله تعلاىل: 
َ
َحّق َب  ُقلْر

ْ
ال َذا  >َوآِت  قلال: وقلرأت قولله تعلاىل: 

َب<  ُقلْر
ْ
ال َوِللِذي  ُسلوِل  َوِللّرَ َسلُه  مُخُ هلِل  َفلِإّنَ  ء  َشْ ِملْن  َغِنْملُمْ  لا 

َ
ّن

َ
أ ُملوا 

َ
>َواْعل

)االنفـال/41(.

قال الشيخ: نعم.
يُد  لا ُيِر َ

َ
فقلال: "حنلن واهلل القلرب يف هلذه اآليلات، وهلل قلرأت قولله تعاىل: >ِإّن

.>
ً
َرُكلْم َتْطِهيرا ُيَطّهِ َبْيِت َو

ْ
 ال

َ
ْهلل

َ
ْجلَس أ اهلُل ِلُيْذِهلَب َعْنُكلُم الّرِ

قال: نعم.
قال: "حنن أهل البيت الذي ُخّصصنا بآية التطهير".

قال الشيخ: باهلل عليك أنم هم؟!
." قال: "وحّق جّدنا رسول اهلل إّنا لنحن هم؟! من غير شّكٍ

م به، مّث رفع رأسه إىل السماء وقال:
ّ
 عىل ما تكل

ً
 نادما

ً
كتا فبي الشيخ سا

إيّن أبلرأ اليلك ملن علدّو حمملد وآل  هلّم إيّن أتلوب اليلك ملن بغلض هلؤالء، و
ّ
الل

حمّملد ملن اجللّن واإلنلس ،
 مث قال: هل يل من توبة؟ 

فقال له: نعم ان تبت تاب اهلل عليك و أنت معنا.
ية حديث الشيخ فأمر به فقتل.1  يد بن معاو  فقال: أنا تائب، فبلغ يز

1.  مقتل الخوارزمي 2: 61 ط النجف. لواعج االشجان ص168
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١
ميثم بن يحيى 
التّمار األسدّي 

الكوفّي
ياد ابن ز

مــن خــواّص صحابــة أميــر المؤمنيــن  علــي ؟ع؟؛ وألنــه 
كان ميثــم  كان يبيــع التمــر فــي الكوفــة لّقــب بـــالتّمار. 
مــن المقّربيــن مــن أميــر المؤمنيــن  علــي ؟ع؟؛ لــذا فقــد 
ــه مــن أصحــاب  كمــا أّن ــا،  ــا والمناي خّصــه بعلــم البالي
يديــه  وقطعــت  والحســين ؟امهع؟.  الحســن  اإلماميــن 
ورجليــه ولســانه؛من أجــل يتبــّرأ مــن أميــر المؤمنيــن  

علــي ؟ع؟.

يادمسلم بن عقيل٢ ابن ز

ابــن عــّم اإلمــام الحســين ؟ع؟  وقــد أرســله الــى أهــل 
ــة؛ ألخــذ البيعــة منهــم، وهــو أّول مــن استشــهد  الكوف
مــن أصحــاب الحســين ؟ع؟  فــي الكوفــة، وشــهد مــع 
عمــه اإلمــام علــي ؟ع؟  حــرب صفيــن وكان أحــد قــادة 

جيشــه، وقبــره فــي مســجد الكوفــة.

يادهانئ بن عروة3 ابن ز

مــن أبــرز وجــوه الكوفــة وأشــرافها، وأحــد خــواص علــي 
بــن أبــي طالــب ؟ع؟ ، شــارك فــي معركَتــي الجمــل، 
بــن عــدي  ثــورة حجــر  وصفيــن. وكان أحــد أقطــاب 
المعارضيــن  أشــّد  ومــن  يــاد،  ز بــن  اهلل  عبيــد  ضــد 
يــة أخذهــا مــن الكوفييــن.  لبيعــة يزيــد التــي رام معاو
استشــهد فــي الثامــن مــن ذي الحّجــة ســنة ٦٠ هـــ بعــد 
شــهادة مســلم بــن عقيــل .وقبــره  جنــب دار اإلمــارة 

فــي الكوفــة  متصــال بمســجد الكوفــة.

يادسليمان بن رزين٤ ابن ز

مولــى اإلمــام الحســين ؟ع؟ أرســله اإلمــام ؟ع؟ بكتــاب 
ــاد علــى  ي ــن ز ــى أشــراف البصــرة، وبعــد أن اطلــع اب إل
ــة  ــهداء النهض ــن أول ش ــكان م ــه، ف ــر بقتل ــاب أم الكت

الحســينية.

يادعبد اهلل بن َيقَطر٥ ابن ز

الرضاعــة(  مــن  )أخــوه  الحســين ؟ع؟  اإلمــام  رضيــع 
وســفيره إلــى أهــل الكوفــة الــذي ســرحه بعــد مســلم 
بــن عقيــل. تــم القبــض عليــه فــي القادســية مــن قبــل 
يــاد أن يســب  الحصيــن بــن النميــر، فطلــب منــه ابــن ز
اإلمــام علــي ؟ع؟ واإلمــام الحســين ؟ع؟ فصعــد و لعــن 
يــاد وابــاه و صحبــه ، فألقــي مــن فــوق دار اإلمــارة.  ابــن ز
ــن مســهر  ي هــذه األحــداث لقيــس ب ــرو وهنــاك مــن ي
كربــالء. يعتبــر عبــد اهلل مــن شــهداء  ينســبها إليــه، و و

قبل عاشوراء
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٦
قيس بن ُمسِهر 

ي  الصيداو
األسدي

ياد ابن ز

التوســط  ، وكان مهمتــه  ســفير اإلمــام الحســين ؟ع؟ 
بيــن اإلمــام ؟ع؟  وبيــن أهــل الكوفــة ومســلم بــن عقيــل 
فــي إيصــال الرســائل التــي تــم تبادلهــا بينهــم. قبــض 
يــاد، وقتــل  عليــه فــي القادســية علــى يــد جنــود ابــن ز
يــارة  قبــل واقعــة الطــف بأيــام. وقــد ورد اســمه فــي ز
ي. الشــهداء: الســالم علــي قيــس بــن مســهر الصيــداو

حنظلة بن مروة ٧
يادالهمداني ابن ز

بعــد  الكوفــة  دخــل  علــي ؟ع؟   اإلمــام  شــيعة  مــن 
استشــهاد مســلم بــن عقيــل ؟امهع؟ فــرأه ُيجــر فــي شــوارع 
نــه مســلم 

َّ
الكوفــة وأزقتهــا فســألهم عنــه ولمــا عــرف أ

بــن عقيــل جــّرد ســيفه وحمــل عليهــم انتصــارًا لمســلم 
بــن عقيــل فقتــل منهــم جماعــة، وتكاثــوا عليــه وقتلــوه 

ــل. ــن عقي ــلم ب ــب مس ــوه بجان ــحبوه ورم وس

عمارة بن صلخب ٨
ياداألزدي ابن ز

اإلمــام  أصحــاب  مــن  الكوفــة  شــيعة  مــن  شــاب 
علــي ؟ع؟  وشــارك فــي حروبــه، خــرج مناصــرًا لمســلم 
الســجن، استشــهد  فُقبــض عليــه وأودع  بــن عقيــل 
يــاد وأرســل رأســه إلــى الشــام ليزيــد بــن  علــى يــد ابــن ز
يــة بعــد قطعــه مــع رأس مســلم بــن عقيــل وهانــئ  معاو

بــن عــروة ؟امهع؟.

٩
عبد اهلل بن 

الحارث بن نوفل 
الهمداني

ياد ابن ز

مــن شــيعة اإلمــام علــي ؟ع؟  مــن أهــل البصــرة، وذكــر 
ــه أدرك النبــي ؟ص؟، وشــارك مــع 

ّ
بعــض المؤرخيــن أَن

أميــر المؤمنيــن  عليعليــه الســالم فــي معركــة صفيــن، 
لمــا  البصــرة  مــن  معــه  يــاد  ز بــن  اهلل  عبيــد  أحضــره 
مــن  شــخص  خمســمائة  مــع  الكوفــة  إلــى  توجــه 
بــن عقيــل  البصــرة، خــرج مناصــرًا لمســلم  أشــراف 
يــد  علــى  استشــهد  الســجن،  وأودع  عليــه  فُقبــض 
يــاد بعــد استشــهاد مســلم بــن عقيــل وهانــئ بــن  ابــن ز

عــروة ؟امهع؟.

عبد األعلى بن ١٠
ياديزيد الكلبي ابن ز

شــاب مــن شــيعة الكوفــة ومــن قرائهــا، خــرج مناصــرًا 
الســجن،  وأودع  عليــه  فُقبــض  عقيــل  بــن  لمســلم 
يــاد بعــد استشــهاد مســلم بــن  استشــهد علــى يــد ابــن ز
عقيــل وهانــئ بــن عــروة ؟امهع؟، عــّده بعــض المؤرخيــن 

ــالء. كرب ــوم عاشــوراء فــي  مــع شــهداء ي
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العباس بن جعدة ١١
يادالجدلي ابن ز

شــاب مــن شــيعة الكوفــة ومــن قرائهــا، خــرج مناصــرًا 
لمســلم بــن عقيــل فُقبــض عليــه وأودع الســجن، 
يــاد بعــد استشــهاد مســلم  استشــهد علــى يــد ابــن ز
بعــض  عــّده  عــروة ؟امهع؟،  بــن  وهانــئ  عقيــل  بــن 
كربــالء. المؤرخيــن مــع شــهداء يــوم عاشــوراء فــي 

عبيد اهلل بن عمرو ١٢
يادبن عزير الكندي ابن ز

اإلمــام علــي ؟ع؟   مــن أصحــاب  الكوفــة  مــن شــيعة 
وشــارك فــي جميــع حروبــه، خــرج مناصــرًا لمســلم بــن 
بــن نميــر التميمــي  عقيــل فقبــض عليــه الحصيــن 
يــاد  يــاد فــأودع الســجن، قتلــه ابــن ز وأرســله إلــى ابــن ز
بعــد استشــهاد مســلم بــن عقيــل وهانئ بــن عروة ؟امهع؟، 

ــه بعــض المصــادر فــي عــداد الشــعراء. عدت

موت شريك بن االعور١3
طبيعي

اإلمــام علــي ؟ع؟   مــن أصحــاب  الكوفــة  مــن شــيعة 
فــي  ،شــارك  الكبيــر  الشــيعي  البصــري  الزعيــم  وهــو 
صفيــن وجمــل مــع االمــام؟ع؟ وتوفــي شــريك بالكوفــة 
قبــل مقتــل الحســين بــن علــي ؟امهع؟ بيســير. وصلــى 

ــاد ي ــن ز ــه اب علي

یوم عاشوراء

التوضیحاتالقاتلاسم الشهید

١
ميثم بن يحيى 
التّمار األسدّي 

الكوفّي
ياد ابن ز

وألنه  المؤمنين  علي ؟ع؟؛  أمير  من خواّص صحابة 
كان ميثم  كان يبيع التمر في الكوفة لّقب بـالتّمار. 
لذا فقد  المؤمنين  علي ؟ع؟؛  أمير  المقّربين من  من 
أصحاب  من  أّنه  كما  والمنايا،  الباليا  بعلم  خّصه 
يديه  وقطعت  والحسين ؟امهع؟.  الحسن  اإلمامين 
المؤمنين   أمير  من  يتبّرأ  أجل  ولسانه؛من  ورجليه 

علي ؟ع؟.

مسعود بن ٢
الحجاج التيمي

ابنــه  مــع  إلتحــق  ثــم  بــن ســعد،  مــع عمــر  خــرج 
عبــد الرحمــن باإلمــام الحســين ؟ع؟ يــوم الســابع 
األولــى،  الحملــة  فــي  استشــهد  المحــرم،  مــن 
يــارة الناحيــة  ورد الســالم عليــه وعلــى ابنــه فــي ز
اإلمــام  يــارة  ز فــي  عليــه  والســالم  المقدســة، 
مــن  والّنصــف  رجــب،  أّول  فــي  الحســين ؟ع؟ 

األربعيــن. يــارة  ز فــي  أو  شــعبان 
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3
عبد الرحمن 
بن مسعود بن 

الحّجاج التيمي
قتل مع والده يوم عاشوراءفي الحملة األولى. 

٤
 نعيم بن عجالن 

األنصاري 
الخزرجي

كان النضــر والنعمــان ونعيــم إخــوة مــن أصحــاب 
فــي صفيــن مواقــف  أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ ، ولهــم 
ــوا شــجعاء شــعراء. مــات  فيهــا ذكــر وســمعة ، وكان
 ، الكوفــة  فــي  نعيــم  وبقــي   ، والنعمــان  النضــر 
إليــه  خــرج  العــراق  إلــى  الحســين؟ع؟  ورد  فلّمــا 
كان اليــوم العاشــر تقــّدم إلــى  وصــار معــه ، فلّمــا 
الســالم  ورد  األولــى  الحملــة  فــي  فقتــل  القتــال 
يــارة اإلمــام  يــارة الناحيــة المقدســة، وز عليــه فــي ز
مــن  والّنصــف  رجــب،  أّول  فــي  الحســين ؟ع؟ 

يــارة األربعيــن. ز فــي  أو  شــعبان 

سالم بن عمرو ٥
الكلبي

ــن  ــن م ــم بط ــة ، وه ــي المدين ــى لبن ــالم مول كان س
قبضــة  مــن  هــرب   ، الشــيعة  مــن  كوفّيــا   ، كلــب 
يــاد واختفــى بيــن قومــه حتــى ســمع  أتبــاع ابــن ز
كربــالء إلتحــق به  بقــدوم اإلمــام الحســين ؟ع؟  إلــى 
أيــام الهدنــة، وبقــي معــه حتــى شــهادته بيــن يديــه 
فــي الحملــة األولــى، ورد الســالم عليــه مــن اإلمــام 
يــارة الناحيــة المقدســة. المهــدي ؟جع؟. فــي ز

جندب بن حجير ٦
الخوالني

مــن  وكان   ، الشــيعة  وجــوه  مــن  جنــدب  كان 
إلــى  خــرج   ، المؤمنيــن ؟ع؟  أميــر  أصحــاب 
اّتصــال  قبــل  الطريــق  فــي  فوافقــه  الحســين ؟ع؟ 
كربــال. ورد الســالم عليــه  الحــّر بــه ، فجــاء معــه إلــى 
ــارة الناحيــة المقدســة، والســالم عليــه فــي  ي فــي ز

رجــب. أّول  فــي  الحســين ؟ع؟  اإلمــام  يــارة  ز

 القاسم بن ٧
حبيب األزدي

كان القاســم فارســا مــن الشــيعة الكوفييــن ، خــرج 
كربــال مــال إلــى  مــع ابــن ســعد ، فلّمــا صــار فــي 
ــام المهادنــة ، ومــا زال معــه حّتــى  الحســين ؟ع؟ أّي

ــى . ــه فــي الحملــة األول قتــل بيــن يدي

 جبلة بن علي ٨
الشيباني

الكوفــة  أهــل  شــجعان  مــن  شــجاعا  جبلــة  كان 
شــهد مــع اإلمــام علــي ؟ع؟ معركــة صفيــن ، قــام 
ــا  ــى الحســين ؟ع؟ ثاني ــّم جــاء إل مــع مســلم أّوال ، ث

، ذكــره جملــة أهــل الســير.
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دراسة حول المقاتل والمصّنفات الحسینیة

املقاتل الي يعتمد علهيا اخلطيب احلسيين
:
ً
 مّث يتسلسل، فنقول موّضحا

ً
خيا نبدأ بتناول كتب املقاتل من أقدمها تأر

1ـ مقتل أبي مخنف ط

يعتبلر مقتلل أيب خمنلف أول مقتلل يلروي واقعلة الطف.وقلد دّونله يف زملن كان 
ملن  يظهلر  و احليلاة.  قيلد  علىل  عاشلوراء  واقعلة  لنقلل  هبلم  املوثلوق  الشلهود 
الكتلاب أنله اليوجلد دليلل علىل تشليع أيب خمنلف، لكلن ملن الواضلح أنله كان 

ملن املحبلن ألهلل البيلت؟مهع؟.
إن مقتلل أيب خمنلف كان موجلودا إىل حلدود القلرن الرابلع اهلجلري لكّنله فيملا 
وحملّرف،  موضلوع  كتلاب  وهلو  خمنلف.  أيب  مؤلفلات  كسلائر   ، أثلره  ُفِقلد  بعلد 

السلادس اهلجلري. القلرن  يفله يف  حيتملل وضعله وحتر و
املحلدث القملي اللذي ُيعلّد اخلبيلر القديلر يف معرفلة املقاتلل، يقلول  يف  كتابله 
اآلخلر املسلمى الُكلى واأللقلاب عنلد ترمجته أليب خمنف: ))أبلو خمنف، لوط بن 
حيلىي بلن سلعيد بلن خمنلف بن سللم األزدي، شليخ أصحلاب األخبلار بالكوفة 
الصلادق ؟ع؟،  علن  يلروي  هلل،  وتلويّفِ سلنة 157  ل  كملا علن جلش  ل  ووجهله 

يلروي عنله هشلام الكلليب. و
وجلده خمنلف بلن سللم، صحلايب َشلِهَد اجلملل يف أصحلاب عليل ؟ع؟ حاملاًل 
رايلة األزد، فاستشلهد يف تللك الوقعلة سلنة36 هلل، وكان أبلو خمنلف ملن أعاظلم 
مؤرخلي الشليعة، وملع اشلهتار تشلّيعه اعتملد عليله علملاء السلّنة يف النقلل 
كثيلرة يف   

ً
كتبلا أّن أليب خمنلف  وليعللم  األثيلر وغيرمهلا،  وابلن  كالطبلري  عنله، 
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أعاظلم  منله  نقلل  اللذي  احلسلن ؟ع؟  مقتلل  كتلاب  مهنلا  والسلير،  يلخ  التار
العلملاء املتقدملن واعتملدوا عليله، ولكلن لألسلف أّنله ُفِقلد وال يوجلد منله 
ُينسلب إليله فليلس لله، بلل وال ألحلٍد من  نسلخة، وأملا املقتلل اللذي بأيدينلا و
املؤرخلن املعتمديلن، وَملن أراد تصديلق ذللك؛ فليقابلل ملا يف هلذا املقتلل وما 
نقلله الطبلري وغيلره عنله حلى يعللم ذللك، وقلد بينلت ذللك يف َنَفلس املهموم 

يف طرملاح بلن علدي((.  1

األدلة علی وضع المقتل وتحریفه

قلد علّدد الباحلث حمملد اسلفندياري مجللة ملن األدللة علىل وضع هلذا الكتاب 
يفله، نشلير إلهيا:  وحتر

يخ الطبللري مع أن الطبللري قد نقل عن  1- حمتللوى املقتللل متغايللر متامللا مع تأر
الكتاب بال واسطة او بواسطة واحدة فقط.

 2- العبللارة األوىل للمقتللل هي:»قللال أبللو خمنف: حدثنا أبو املنذر هشللام عن 
حممد بن سائب الكليب« مع أن هشام كان تلميذا أليب خمنف.

 3- يف الصفحللة 12 مللن الكتاب قللال: »روی الكليين يف حديث...«، مع أن 
الكليين ولد بعد قرابة 100 عام من وفاة أيب خمنف. 

4- يف الصفحللة 113 ذكللر: بللأن ِطِرّماح بن َعللدي قد قتل يف واقعة كربالء بعد 
خيه نقال  قتللله 70 نفللرا مللن جيش عمر بن سللعد .مع أن الطبري ذكللر يف تأر

عن أيب خمنف: أن ِطِرّماح بن َعدي مل يكن حاضرا يف كربالء.2   
 مبقتلل أيب خمنلف واملتلداَول بلن أيدينلا، 

ً
واخلالصلة أّن املقتلل املعلروف حاليلا

أيب  إىل  ُنسلب  وقلد  لق، 
َ
وخمتل موضلوع  اخلطبلاء،  بعلض  منله  ينقلل  واللذي 

كثيلر ملن احللوادث واآلثلار املخالفلة للواقلع. خمنلف، وفيله 

1.  القّمي، عّباس، الکنی واأللقاب: ج1، ص155
أبــي  الکوفــي،  الغامــدي  األزدي   ،42 ص  امام حســين،  تاريخــی  كتاب شناســی  اســفندياری،    .2

.23 ص  الطــف،  وقعــة  مخنــف، 
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الطهلراين: ))مقتلل أيب عبلد اهلل احلسلن ؟ع؟ أليب  ُبلُزرك  ملة آغلا 
ّ
العال وقلال 

 إىل املجلد العاشلر من البحار 
ً
 ُمْنّضملا

ً
خمنلف... طبلع علىل احلجلر يف مبليب أيضلا

يف سلنة 1287، أولله: حدثنلا أبلو املنلذر هشلام بلن حمملد بلن السلائب الكلليب 
وقلد  املوضوعلات،  بعلض  فيله  أّن  الظاهلر  لكلن  إليله مشلهورة،  ونسلبته   ،...

حققله شليخنا النلوري يف اللؤللؤ واملرجلان((.1   

رأي المیرزا النوري حول مقتل أبي مخنف

قلال امليلرزا النلوري يف كتابله اللؤللؤ واملرجلان حلول هلذا املقتلل املنسلوب أليب 
بلاب  كبلار املحدثلن، ومعتملد أر خمنلف : أبلو خمنلف للوط بلن حيلىي، هلو ملن 
يلخ، ومقتلله يف هنايلة اإلعتبلار ......، إال أنله ولألسلف الشلديد  السلير والتوار
ال وجلود للنسلخة األصليلة للمقتلل، واللي ال عيلب فهيلا بلن أيدينلا. واملقتلل 
املوجلود اآلن بلن أيدينلا، املنسلوب إليله مشلتمل علىل بعلض املطاللب املنكلرة 
املخالفلة لللأصول املذهلب، وال بلد أّن األعلادي واجلهلال هلم الذيلن أدخللوا 
ولذللك  الفاسلدة،  االغلراض  بعلض  الكتلاب ألجلل  ذللك  املطاللب يف  تللك 
يسلقط كتلاب املقتلل علن اإلعتبلار، يف ملا يتفلرد بنقلله مملا ال يوثلق به...اللخ.2   

2ـ أمالي الشیخ الصدوق ط

ُيطللق علىل أملايل الشليخ الصلدوق كذللك املجالس، وهو من مصلادر املقاتل 
املتقدمة.

يله القملي املتلویّف سلنة 381  والشليخ الصلدوق هلو حمملد بلن عليل بلن بابو
يلة، وكتابله األملايل شلرح وبيلان لألحاديلث املعتبلرة، اللي قلام الشليخ  هجر
الصدوق بإمالهئا عىل العلماء والفضالء من الشليعة يف مدينة َري ونيشلابور 

، أمالهلا يف أوقلات خمتلفلة.
ً
وغيرمهلا ملن املناطلق، وتبللغ 97 جملسلا

1.  الطهراني، آغا ُبُزرك، الذريعة: ج22، ص27.
كتاب شناسی تاريخی امام حسين، ص 43 2.  اسفندياری، محمد، 
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َيذكر النجاش أّن الشليخ الصدوق قام بتأليف ما يقرب من ثالمثائة كتاب،  و
يلن بعلض احللوادث  مهنلا األملايل. وقلد قلام الشليخ الصلدوق يف أماليله بتدو
اللي جلرت يف كربلالء، وتفصيلل احلديلث حلول مقاتلل شلهداء الطلّف؛ فصلار 
 للمقاتل الالحقة، وقلد ُنقل عنه من دون توقف وتأمل.

ً
 مهملا

ً
ملا نقلله مصلدرا

يلل يف حتقيلق  كان الشليخ الصلدوق ،كبيلر حملديث الشليعة، ولله بلاٌع طو وّللا 
كان غيلر مسلند.  وللو 

ً
كبلاُر علمائنلا ملا ينقلله معتبلرا املصلادر واملآخلذ، َعلّد 

كتاب اإلرشاد للشیخ المفید ط 3ـ  

الشليخ  تلميلذ  البغلدادي،  النعملان  بلن  بلن حمملد  هلو حمملد  املفيلد:  الشليخ 
للشليعة   يلن  البارز والعلملاء  واملتكلملن  الفقهلاء  مفاخلر  وِملن  الصلدوق، 
يلة. قلام  بتأليلف  وتصنيلف الكثيلر ملن الكتلب  اإلمامّيلة، تلويّف سلنة 413 هجر
يلخ  تار يف  كتَبله  اإلرشلاد  كتلاب  مهنلا  املختلفلة،  والفنلون  العللوم  يف  القّيملة 
 
ً
 ومرجعلا

ً
األمئلة املعصوملن ؟مهع؟، فصلار ملن زملان تأليفله وحلى اليلوم مصلدرا

يلخ األمئلة األطهلار ؟مهع؟، والسليرة اإلمجالّية لتلك  للشليعة اإلمامّيلة يف معرفلة تار
اللذوات املقدسلة. لقلد بسلط الشليخ املفيلد احلديلَث يف شلرح أحلوال اإلملام 

كربلالء. اللي جلرت يف  كذللك احللوادث   
َ

احلسلن ؟ع؟، وتنلاَول
وعندملا نلأيت إىل املقاتلل اللي يذكرهلا  الشليخ املفيلد يف خصلوص كل واحلد 

ملن األمئلة ؟مهع؟ يف كتابله هلذا، جندهلا ذات مقبولّيلة واعتبلار الفتلن.

4ـ االحتجاج للشیخ الطبرسي ط

 ملن املصلادر القّيملة يف نقلل املقاتلل، 
ً
كتلاب االحتجلاج للطبلريس، هلو أيضلا

ابلن  أسلاتذة  ملن  الطبلريس،  طاللب  أيب  بلن  أمحلد  منصلور  أبلو  هلو  ومؤلفله 
يلة. هجر  570 سلنة  تلويّف  املازنلدراين،  شهرآشلوب 
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كملا يبلدو ملن اسله ل ُمعلّدٌ لبيلان احلجلج واالسلتدالالت  وكتلاب االحتجلاج ل 
املتينلة علىل أحّقّيلة األمئلة األطهلار يف قبلال املخالفلن لذللك، ويف أّيِ موضلع 
يلن فيملا ينقلوهنلا علن تللك   للعلملاء املتأخر

ً
تنلاول مقاتلهلم ؟مهع؟ صلار مصلدرا

املقاتلل.
ونتيجلة ألمهّيلة كتلاب االحتجلاج وعظملة مؤلفله؛ صلارت مقاتل هلذا الكتاب 

ذات اعتبلار خاص.

5 ـ روضة الواعظین ط

كتلاب معتبلر ملن تأليلف الشليخ الكبيلر أيب عليل حمملد بلن  روضلة الواعظلن 
حسلن بلن عليل النيسلابوري املعلروف بالَفّتلال النيسلابوري، وهلو ملن أسلاتذة 
علملاء  ملن  فُيعلّدُ  يلة،  هجر سلنة 588  تلويف  املازنلدراين،  آشلوب  شلهر  ابلن 

القلرن السلادس اهلجلري. أواسلط 
مبلا أّن مطاللب كتلاب روضلة الواعظلن هلي ملن نتلاج علامل كبيلر وحمقلق ملن  و
 للعلملاء الذيلن جلاؤوا ملن بعلده، 

ً
 ومسلتندا

ً
علمائنلا املدققلن؛ صلار مصلدرا

يعّدونله ملن امللدارك والكتلب املعتبلرة يف نقلل املقتلل. و

6ـ اللهوف أو الملهوف البن طاووس ط

السلليد رىض الديللن، علليل بللن مللوىس بللن جعفللر بللن طللاووس، مللن أحفللاد 
اإلمامللن احلسللن ؟ع؟ واإلمللام السللجاد؟ع؟، ولللد يف احللللة يف 15 حمللرم سللنة 

589 هللل.
تللىّق العللم منلذ نعوملة أظفلاره علىل يلد كل من: أبيه وجلده وّرام بن أيب فراس 
حيلث تتلملذ علهيملا يف مقدملات العللوم، وبعلد الفلراغ حضلر دروس أسلاتذة 
يلد منله   ملن العللم اشلتاق لطللب املز

ً
 وافلرا

ً
احلللة، ومللا اشلتّد علوده ونلال حّظلا

فحضلر عنلد كبلار العلملاء وعلملاء اللغة واألخالق، وقد متكن السليد من تربية 



213

ةا
نآت

اطتل
ةاط

وي
تلن

�یا حس�ی�ن

كتلاب اهلل املنزل ،اسلم املؤلف:ملكارم شليرازي، ناصلر.. 1 األمثلل يف تفسلير 
املوضوع:اجتماعي حتلييل .الناشر:مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب ؟ع؟ .

يلخ الطبلع:1421 ه.الطبعة:األوىل .ملكان الطبع:قلم . تار

تفسير الكاشف ،اسم املؤلف:مغنية، حممد جواد.املوضوع:حتلييل كالمي .. 2
يخ الطبلع:1424 ه.الطبعة:األوىل .مكان  الناشلر:دار الكتلب اإلسلالمية.تار

الطبع:طهران .

اجلديلد يف تفسلير القلرآن املجيد،اسلم املؤلف:السلبزواري النجلي، حمملد . 3
يلخ  بلن حبيلب اهلل .املوضوع:حتلييل .الناشلر:دار التعلارف للمطبوعات .تار

الطبلع:1406 ه.الطبعة:األوىل .ملكان الطبع:بيلروت .

طهلراين، . 4 املؤلف:صلاديق  بالقرآن ،اسلم  القلرآن  تفسلير  يف  الفرقلان 
الثقافلة  حتلييل .الناشر:منشلورات  بالقلرآن،  حممداملوضوع:القلرآن 
الطبع:قلم . ه.الطبعة:الثانية.ملكان  الطبلع:1407  يخ  اإلسلالمية.تار

جممع البيان يف تفسلير القرآن ،اسلم املؤلف:الطبريس، الفضل بن احلسلن .. 5
يخ  خسلرو.تار ناصلر  املوضوع:حتلييل .القرن:السادس .الناشر:منشلورات 

الطبلع:1413 ه.الطبعة:الثالث .ملكان الطبع:طهلران .

تلي .. 6 حمملد  السليد  املؤلف:امللدريس،  القرآن ،اسلم  هلدى  ملن 
يخ الطبلع:1419  املوضوع:اجتماعلي حتلييل .الناشلر:دار حمليب احلسلن .تار

الطبع:طهلران . ه.الطبعة:األوىل .ملكان 

المصادر و المراجع
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السلبزواري، . 7 املؤلف:املوسلوي  القرآن ،اسلم  تفسلير  يف  الرمحلان  مواهلب 
البيلت ؟مهع؟ . أهلل  األعىل .املوضوع:حتلييل .الناشر:موسسلة  عبلد  السليد 

الطبع:بيلروت . ه.الطبعة:الثانية.ملكان  الطبلع:1409  يلخ  تار

امليلزان يف تفسلير القرآن ،اسلم املؤلف:الطباطبلايئ، السليد حمملد حسلن .. 8
املوضوع:تفسلير القلرآن بالقلرآن، حتلييل .الناشر:مؤسسلة النشلر اإلسلالمي 
الطبلع:1417  يلخ  بقم .تار العلميلة  احللوزة  املدرسلن يف  التابعلة جلماعلة 

الطبع:قلم . ه.الطبعة:اخلامسلة.مكان 

التفسلير الوسليط للقلرآن الكرمي ،اسلم املؤلف:الطنطلاوي، السليد حمملد.. 9
املوضوع:حتليليل .

حبلار األنلوار اجلامعلة للدرر أخبلار األمئلة األطهلار) ط- بيروت(/املؤللف: . 10
املجلليس، حمملد باقلر بلن حمملد تي .الناشلر: دار إحيلاء التلراث العلريب .

يلخ الطبلع: 1403 ه .الطبعلة: الثانيلة. ملكان الطبلع: بيروت .تار

بلن . 11 يعقلوب  بلن  حمملد  الكليلين،  اإلسلالمية(،املؤلف:  ط-  اللكايف) 
يخ وفلاة املؤللف: 329 ه . حمقلق ، مصحلح: غفلاري، عليل  إسلحاق .تار
الطبلع:  اإلسلالمية.مكان  الكتلب  دار  حممد.الناشلر:  وآخونلدي،  كبلر  أ

الرابعلة. ه .الطبعلة:   1407 الطبلع:  يلخ  طهران .تار

بلن . 12 يعقلوب  بلن  حمملد  الكليلين،  احلديث(املؤللف:  دار  ط-  اللكايف) 
احلديث .ملكان  دار  احلديث .الناشلر:  دار  مصحلح:   / إسلحاق .حمقق 

األوىل . ه .الطبعلة:   1429 الطبلع:  يلخ  قم .تار الطبلع: 

يخ . 13 كتلاب سللم بلن قيلس اهلاليل ،املؤللف: اهلاليل، سللم بلن قيس .تار
اخلوئيلين،  الزجنلاين  األنصلاري  مصحلح:   / ه .حمقلق   76 املؤللف:  وفلاة 
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 1405 الطبلع:  يلخ  قم .تار إيلران؛  الطبلع:  اهلادي .ملكان  حممد.الناشلر: 
األوىل . ه .الطبعلة: 

وفلاة . 14 يلخ  بلن حيىي .تار للوط  الكلويف،  أبلو خمنلف  الطّف ،املؤللف:  وقعلة 
املؤللف: 158 ه .حمقلق / مصحلح: اليوسلي الغروي، حممد هادي .الناشلر: 
يلخ الطبلع: 1417 ه .الطبعة:  مجاعلة املدرسلن .مكان الطبلع: إيلران؛ قم .تار

الثالثة.

يلخ . 15 طاهر.تار أيب  بلن  أمحلد  طاهلر،  أيب  ابلن  النسلاء،املؤلف:  بالغلات 
يف الريض .ملكان الطبلع: قم .الطبعلة:  وفلاة املؤللف: 280 ه .الناشلر: الشلر

األوىل .

 اهلل علهيم ،املؤلف: الصفار، . 16
ّ

بصائلر الدرجلات يف فضائلل آل حمّمد صلىل
كوچله  يخ وفلاة املؤللف: 290 ه .حمقلق ، مصحلح:  حمملد بلن حسلن .تار
باغلي، حمسلن بلن عبلاس عيل .الناشلر: مكتبلة آيلة اهلل املرعلي النجلي .

يلخ الطبلع: 1404 ه .الطبعلة: الثانيلة. ملكان الطبلع: إيلران؛ قم .تار

حتلف العقلول علن آل الرسلول ؟ص؟ ،املؤلف: ابلن شلعبة احلراين، احلسلن . 17
يلخ وفلاة املؤللف: القلرن 4.حمقلق و مصحلح: غفلاري، عليل  بلن عيل .تار
 1404 الطبلع:  يلخ  قم .تار الطبلع:  املدرسلن .مكان  مجاعلة  كبر.الناشلر:  أ

الثانيلة. ه .الطبعلة: 

يلخ وفلاة . 18 يله، حمملد بلن عيل .تار األملايل) للصدوق(،املؤللف: ابلن بابو
يخ الطبع: 1418  املؤللف: 381 ه .الناشلر: كتاچبى .مكان الطبلع: طهران .تار

ه . الطبعلة: السادسلة.

حمملد . 19 املفيلد،  العباد،املؤللف:  علىل  اهلل  حجلج  معرفلة  يف  اإلرشلاد 
آل  مؤسسلة  مصحلح:   ، ه .حمقلق   413 املؤللف:  وفلاة  يلخ  حممد.تار بلن 
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يلخ الطبلع:  البيت ؟مهع؟ .الناشلر: مؤمتلر الشليخ املفيد.ملكان الطبلع: قلم . تار
األوىل . الطبعلة:  ه .   1413

يلخ وفلاة املؤللف: . 20 األملايل) للمفيد(،املؤللف: املفيلد، حمملد بلن حممد.تار
كبر.الناشلر:  413 ه .حمقلق و مصحلح: أسلتاد ويل، حسلن وغفلاري عليل أ
الطبعلة:  ه .   1413 الطبلع:  يلخ  قم .تار الطبلع:  املفيد.ملكان  الشليخ  مؤمتلر 

األوىل .

فتلال . 21 قدمية(،/املؤللف:  ط-  املتعظلن)  بصيلرة  و  الواعظلن  روضلة 
الناشلر:  ه .   508 املؤللف:  وفلاة  يلخ  أمحد.تار بلن  حمملد  النيشلابوري، 
ه .   1417 الطبلع:  يلخ  تار قلم .  إيلران؛  الطبلع:  ملكان  اللريض .  منشلورات 

ىل . الطبعلة:األو

بلن . 22 الواحلد  عبلد  اآلملدي،  التميملي  الكلم،املؤللف:  ودرر  احلكلم  غلرر 
يخ وفاة املؤلف: 550 ه .حمقق  مصحح: رجايئ، السيد مهدي . حممد.تار

علدد املجللدات: 1.الناشلر: دار الكتلاب اإلسلالمي .مكان الطبلع: قلم .

مناقلب آل أيب طاللب ؟مهع؟) البلن شهرآشلوب(،املؤلف: ابن شهرآشلوب . 23
يلخ وفلاة املؤللف: 588 ه .الناشلر: عالملة. املازنلدراين، حمملد بلن عيل .تار

يلخ الطبلع: 1421 ه .الطبعلة: األوىل . ملكان الطبلع: قم .تار

شلرح هنلج البالغلة البلن أيب احلديد،املؤللف: ابلن أيب احلديلد، عبلد . 24
مصحلح:  و  ه .حمقلق   656 املؤللف:  وفلاة  يلخ  اهلل .تار هبلة  بلن  احلميلد 
إبراهلم، حمملد أبلو الفضل .الناشلر: مكتبلة آيلة اهلل املرعلي النجي .ملكان 

األوىل . ه .الطبعلة:   1404 الطبلع:  يلخ  قم .تار الطبلع: 

 اللهلوف علىل قتلىل الطفلوف ، ترمجلة الفهري ،املؤللف: ابلن طلاووس، . 25
يلخ وفلاة املؤللف: 664 ه ،املترجلم: الفهلري الزجنلاين،  عليل بلن موىس ،تار
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يخ الطبلع: 1389 ه .الطبعة:  أمحد.الناشلر: جهان .ملكان الطبلع: طهران .تار
األوىل .

بليل، عليل بلن . 26 كشلف الغملة يف معرفلة األمئلة) ط- قدمية(،املؤللف: اإلر
يلخ وفلاة املؤللف: 692 ه .حمقلق ، مصحلح: رسلويل حملاليت،  عيى .تار
 1423 الطبلع:  يلخ  يز.تار تبر الطبلع:  هامشي .ملكان  بلين  هاشم .الناشلر: 

األوىل . ه .الطبعلة: 

وفلاة . 27 يلخ  حممد.تار بلن  جعفلر  احلليل،  نلا  ابلن  األحزان ،املؤللف:  مثيلر 
املؤللف: 841 ه .حمقلق  مصحلح: مدرسلة اإلملام املهلدي عجلل اهلل تعاىل 
الطبلع:  املهدي؟جع؟ .ملكان  اإلملام  مدرسلة  يف .الناشلر:  الشر فرجله 

الثالثلة. ه .الطبعلة:   1406 الطبلع:  يلخ  قم .تار إيلران؛ 

احلسلن ؟ع؟(،املؤلف: . 28 مقتلل  اَلجاللس)  ينلة  وز اُلجاللس  تسللية 
القلرن  املؤللف:  وفلاة  يلخ  طالب .تار أيب  بلن  حمملد  املوسلوي،  احلسليى 
املعلارف  مؤسسلة  فارس .الناشلر:  كلرمي  احلسلون،  مصحلح:  و  10.حمقلق 
األوىل . ه .الطبعلة:   1418 الطبلع:  يلخ  قم .تار إيلران؛  الطبلع:  اإلسلالمية.مكان 

مدينلة معاجلز األمئلة اإلثلين عشلر ودالئلل احلجلج علىل البشلر،املؤلف: . 29
يخ وفلاة املؤلف: 1107 ه .الناشلر:  البحلراين، السليد هاشلم بلن سلليمان .تار
الطبلع:  يلخ  قم .تار إيلران؛  الطبلع:  اإلسلالمية.مكان  املعلارف  مؤسسلة 

األوىل . الطبعلة:  1413ه . 

مقتلل احلسلن ؟ع؟،املؤلف: السليد عبلد الرزاق املوسلوي املقّرم.الناشلر: . 30
مؤسسلة البعثة.

دارالكتلاب . 31 مغنيلة.  جلواد  حمملد  كربالء،الشليخ  بطللة  و  احلسلن 
1426ق. االسلالمى.



السليد هاشلم . 32 اآلل،تأليلف  و  النليب  يلخ  توار اآلملال يف  يلب منهتلى  تعر
املدرسلن . مجاعلة   : البيت.الناشلر  أهلل   : امليالين .املوضلوع 

لواعج األشلجان يف مقتل احلسلن ؟ع؟،املؤلف: السلّيد حمسلن األمن . 33
يلخ  1.تار ش.م.م.الطبعلة:  والعللوم  للثقافلة  األميلر  دار  العاميل.الناشلر: 

النشلر : 1٩٩6 م.

ملع الركلب احلسليين ملن املدينلة اىل املدينلة )اجللز 1-7(،جمموعلة ملن . 34
املولفلن. التابلع ملمثلّيلة اللويل الفقيله يف حلرس الثلورة اإلسلالمية.

ية .. 35 نفس املهموم،تأليف:الشيخ عباس القمي.الناشر : املكتبة احليدر

معاىل السبطن،حممدمهدی حائری مازندران. 36

كربالسلت،املحقق:دكتر حممدرضلا سلنگری.املطبعة:قدياين. . 37 آينلة در 
الطبعة:السلابعة سلنة 1393 ش

حتفه الوعاظ املجلد األول والثاين .السيد سلم الفاضىل. 38
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