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العتبة الحسينية المقدسة-كربالء المقدسة: عراقال
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اإلهداء

.رعت غصص فراق األهل واألحبةإىل من جت

.الفرسان وصهيل اخليل وقرع طبول احلربرؤيةإىل من مل تعرف من اللعب غري 

من األلوان سوى دماء أبيها وأخوهتاإىل من مل تر.

.إىل من إذا جاعت ألقموها السياط وإذا بكت أسكتوها بكعاب الرماح

.يف حجره وختمتها عند رأسه املقطوعإىل من مل تعرف من أبيها سوى سنوات أربع عاشتها

أبـي مـن قطـع الـرأس الـشريف، أبـي       : بـه وختمتـها، بــ   أأب يـا  : إىل من بدأت أوىل كلماهتـا بــ      

.من أيتمين على صغر سينأبيمن خضب الشيب العفيف، 

.السالمااألعوام األربعة رقية بنت اإلمام احلسني عليهاتإىل سيدتي الشهيدة الربيئة ذ

.ي هذا علها تأنس به ففيه ذكر عماهتا وأخواهتا املسبياتأهدي كتاب

خادمكم نبيل 







 
 

بسم ا الرمحن الرحيم

مقدمة الكتاب
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املبحث األول

هل كانت العرب حتمل النساء 

واألطفال إىل احلرب قبل اإلسالم؟
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أول من أشار بقتال النساء يف احلرب واهلدف يف وجودها؟: املسألة األوىل

  





          


 
 
         

 
 

          
         

 


          




21............اإلسالم؟قبلالحربإلىواألطفالالنساءتحملالعربکانتهل: المبحث األول

 





       
        


             

 









 


 

 



سبایا آل محمد صلى اهللا علیه وآله وسلم................................................................22

ــا   ــراد والقطــ ــا جــــر واجلــ ــه احليــــاض والربــــا   وعــــا وعــ ــتألت منــ وامــ

)يـــــا حبـــــذا امللـــــوك منـــــا بالـــــضحى 

             
 

ــوا نعـــــــــــــــــــــــانق  ــارقإن تقبلـــــــــــــــــــــ ونفــــــــــــــــــــــرش النمــــــــــــــــــــ

دهن املفـــــــــــــــــــــــــــــارقتـــــــــــــــــــــــــــــو

فــــــــــــــراق غـــــــــــــــري رامـــــــــــــــق إن تــــــــــــــــــــدبروا نفــــــــــــــــــــارق 

ــرس املــــــــــــــوىل طــــــــــــــالق   )١(والعــــــــــــار منــــــــــــه الحــــــــــــق   عــــــــــــ
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إخــراج املــشركني للنــساء يف حــروهبم لرســول ا صــلى ا    : املــسألة الثانيــة 

عليه وآله وسلم




 





 

إخراج النساء إُّـ معركة أحد:أوًال
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ــات طـــــــــــارق   ــن بنـــــــــ إن تقبلــــــــــــــــــــوا نعــــــــــــــــــــانق  حنـــــــــ

أو تــــــــــــــــــــدبروا نفــــــــــــــــــــارق  ونبـــــــــــــــــــسط النمــــــــــــــــــــارق 

ــ   قفـــــــــــــــــــراق غـــــــــــــــــــري وامــــــــــــــــــ

 
ــار ويهــــــــــا بــــــــــين عبــــــــــد الــــــــــدار  ــاة األدبــــــــــــ ويهــــــــــــــا محــــــــــــ

ــار )٢(ضــــــــــــــــــربا بكــــــــــــــــــل بتــــــــــــــــ

 




25............اإلسالم؟قبلالحربإلىواألطفالالنساءتحملالعربکانتهل: المبحث األول





          

 
            





        
      

 
ــوم بــــــــدر   واحلــــــرب يــــــوم احلــــــرب ذات ســــــعر حنــــــــن جزينــــــــاكم بيــــــ

ــهري   مــا كــان عــن عتبــة يل مــن صــرب   ــي وصــــ ــي وأخــــ ــي وعمــــ أبــــ

ــل صـــــ    ــشي غليـــ ــفيت وحـــ شـــــفيت نفـــــسي وقـــــضيت نـــــذريدريشـــ

ــربي   فــــشكر وحــــشي علــــي عمــــري     ــي يف قــــ ــب أعظمــــ ــى تغيــــ حتــــ

       
 

ــدر  ــري بـــــــــ يـــــا بنــــــت غـــــدار عظــــــيم الكفــــــر  خزيـــــــــــت يف بـــــــــــدر وغـــــــــ



سبایا آل محمد صلى اهللا علیه وآله وسلم................................................................26

ــداة الفجــــــــــــر  ــر أفحمــــــــــــك ا غــــــــــ ــوال الزهــــــــــــ ــامشيني الطــــــــــــ باهلــــــــــــ

ـــ  ــي صـــــــقري   سام يفــــــــريبكــــــــل قطــــــــاع حـــــ ــزة ليثـــــــي وعلـــــ محـــــ

فخـــــــضبا منــــــــه ضـــــــواحي النحــــــــر  إذ رام شــــــــــــيب وأبــــــــــــو عــــــــــــذري   

ــاب الــــــسرت    ــشي حجــــ ــك وحــــ )١(مـــــا للبغايــــــا بعــــــدها مــــــن فخــــــر هتــــ

 
ــان عادهتـــا   ــرت لكـــاع وكـ ــر  أشـ ــع الكفـــــ ــرت مـــــ ــا إذا أشـــــ لؤمـــــ

ــن اال ــا معهـــــــــا  لعـــــــ ــه وزوجهـــــــ ــ   لـــــــ ــة البظــــــــ رهنــــــــــد اهلنــــــــــود عظيمــــــــ

ــصة إىل أحـــــــــــد   ــت مرقـــــــــ ــوم أخرجـــــــــ ــتمقيف القــــــ ــر بــــــ ة علــــــــى بكــــــ

ــال ال حـــــــــراك بـــــــــه  ــر بكـــــــــر ثقـــــــ ال عـــــــــــــن معاتبـــــــــــــة وال زجـــــــــــ

ــتقني هبـــــــا  إوعـــــــصاك  ــتك تـــــ ــىســـــ ــد بـــــــــالفهر  دقـــــــ ــة هنـــــــ العجايـــــــ

ــا ومـــــــــشرحها  ــصا علـــــــى القـــــــرت    قرحـــــــــت عجيزهتـــــــ ــن دأهبـــــــا نـــــ مـــــ

باملـــــــــــــــاء تنـــــــــــــــضحه وبالـــــــــــــــسدرظلـــــــــــــــت تــــــــــــــــداويها زميلتــــــــــــــــها 

بأبيــــــك وابنــــــك يــــــوم ذي بــــــدر أخرجــــــــــــــــت ثــــــــــــــــائرة مبــــــــــــــــادرة

ــستوه يف ودع  ــر  وبعمــــــــــــــــــــك املــــــــــــــــــ وأخيــــــــك منعفــــــــرين يف احلفــــــ

ــا   ــت هبـــــــ ــشة أتيـــــــ ــبة الــــــدهر    ونـــــــــسيت فاحـــــــ ــك ســــ يــــــا هنــــــد وحيــــ

ــال تــــــــــرة    ــت صــــــــــاغرة بــــــــ ــا وال نــــــــــصر  فرجعــــــــ ــا ظفــــــــــرت هبــــــــ منــــــــ

)٢(ولـــدا صـــغريا كـــان مـــن عهـــر د أهنـــــــــــا ولـــــــــــدتئـــــــــــزعــــــــــم الوال 
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إىل هل قـام رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم بـإخراج عيالـه             : املسألة الثالثة 

أو أجاز ذلك ألصحابهاحلرب
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ــى األقـــــــران   مشــر كفعــل أبيــك يــا ابــن عمــارة      ــوم الطعـــــــان وملتقـــــ يـــــ

ــه  ــا واحلــــــــسني ورهطــــــ ــد  وانــــــــصر عليــــــ ــوان واقــــــــــصد هلنــــــــ ــها هبــــــــ وابنــــــــ

ــارة اإلميـــــــــان إن اإلمـــــــــام أخـــــــــو الـــــــــنيب حممـــــــــد    علـــــــــم اهلـــــــــدى ومنـــــــ

ــأبيض صـــــــــارم وســـــــــنان   هفقــــــه احلتـــــــوف وســـــــر أمـــــــام لوائـــــــ  قـــــــــدما بـــــــ

          
 







ــه نــــــــــــار  داة بــــــــــهإن صـــــــــخرا لتـــــــــأمت اهلـــــــــ    ــم يف رأســــــــــ ــه علــــــــــ كأنــــــــــ
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ــضمنه   ــدفونا صـــــلى اإللـــــه علـــــى جـــــسم تـــ ــدل مــــــ ــبح فيــــــــه العــــــ قــــــــرب فأصــــــ

ــا  قــد حــالف احلــق ال يبغــي بــه بــدال    ــاحلق واإلميـــــــان مقرونـــــ فـــــــصار بـــــ
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ــن دارنـــا      ــتثر مـ ــا زيـــد دونـــك فاسـ ســــــــــيفا حــــــــــساما يف الــــــــــرتاب دفينــــــــــايـ

فـــــــــاليوم أبــــــــــرزه الزمـــــــــان مــــــــــصونا  قــد كــان مــذخورا لكــل عظيمــة 

 
هيهــــــــــــات ذاك ومـــــــــــــا أراد بعيـــــــــــــد أتــرى ابــن هنـــد للخالفــة مالكـــا   

ــشقا وســــــــعيد   منتـــــك نفـــــسك يف اخلـــــالء ضـــــاللة ــرو للــــــ ــراك عمــــــ أغــــــ

ا أســـــــــــعد وســـــــــــعودهـــــــــــالقـــــــــــت علينكـــــد طـــــائر بنحوســــــها  بأفـــــارجع  
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أميـــــــة خاطبـــــــامـــــــنفـــــــوق املنـــــــابرال أرىقد كنت آمل أن أمـوت و     

ــن الزمــــان عجائبــــا    فــــــــــا أخــــــــــر مــــــــــدتي فتطاولــــــــــت  ــى رأيــــت مــ حتــ

ــا يف كـــــــل يـــــــوم ال يـــــــزال خطيبــــــــهم    وســــــــط اجلمــــــــوع آلل أمحــــــــد عائبــــــ
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كم أخرج اإلمام احلسني من أخواته إىل كربالء؟: املسألة األوىل
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ــد حممـــــــد    ــر بعـــــ ــان ويل األمـــــ علـــــي ويف كـــــل املـــــواطن صـــــاحبه    وكـــــ

ــاره   ــا وجـــــــ ــول ا حقـــــــ ــي رســـــــ )٥(وأول مــن صــلى ومــن الن جانبــه   وصـــــــ
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ائب دون غهـا مـن     العقيلة زينب عليها السالم بهـذه اِّــص        اختصاصالعلة َّـ   : ثالثا

بنات علي أم اِّـؤمن عليه السالم
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معه إىل نالالتي خرجوبناته أزواج اإلمام احلسني عليه السالم: املسألة الثانية

العراق

             
        

 

عدد أزواجه عليه السالم، ومن خرجت منهّن معه عليه السالم: أوال
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ــاب  لعمـــــــــــرك إنـــــــــــين ألحـــــــــــب داراً  ــل هبــــــا ســــــكينة والربــــ حتــــ

ــاب  أحبـــــــــهما وأبـــــــــذل جـــــــــل مـــــــــايل     ــدي عتــ ــب عنــ ــيس لعاتــ )٤(ولــ

)٥(بين الـــــــــــرتابحيـــــــــــاتي أو يغيـــــــــــولـــــست هلــــــم وإن عتبـــــوا مطيعــــــاً  
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ــدفون  إن الـذي كــان نـورا يستــضاء بــه   ــري مـــــــ ــل غـــــــ بكـــــــــربالء قتيـــــــ

ــا ســــــبط الـــــــنيب جـــــــزاك ا صـــــــاحلة  ــسران املــــــوازين  عنــــ ــت خــــ وجنبــــ
وكنــــت تــــصحبنا بــــالرحم والــــدين قـــد كنـــت يل جـــبال صـــعبا ألـــوذ بـــه  

)٣(يغــين ويــأوي إليــه كــل مــسكني مــن لليتــامى ومــن للــسائلني ومــن    
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ــني   وا ال أبتغــــــي صــــــهراً بــــــصهركم ــل والطـــ ــني الرحـــ ــب بـــ )١(حتـــــى أغيـــ
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عدد بناته الالتي أخرجهن إُّـ العراق: ثانيا




 

 


             

 



 


            
 

 
منـــــك البكــــــاء إذا احلمــــــام دهــــــاني ســيطول بعــدي يــا ســكينة فــاعلمي  

ــروح يف جثمـــــــــاني   ال حترقـــــي قلـــــيب بـــــدمعك حــــــسرة    مـــــــــا دام مـــــــــين الـــــــ

ــت أوىل بالـــــــــذي   ــسوان  وإذا قتلـــــــــت فأنـــــــ ــا خــــــــــــرية النــــــــــ ــه يــــــــــ )١(تأتينــــــــــ
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ــا دهــــــر أف لــــــك مــــــن خليــــــل   ــيل  يــــ ــراق واألصـ كـــم لـــك باإلشـ

والـــــــــــــــدهر ال يقنـــــــــــــــع بالبـــــــــــــــديل مـــــــــن طالـــــــــب وصـــــــــاحب قتيـــــــــل 

ــا أقــــــرب الوعــــــد وكـــــــــل حـــــــــي ســـــــــالك ســـــــــبيل  مــــــن الرحيــــــلمــــ

ا األمــــــــــــــــــــر إىل اجلليــــــــــــــــــــلوإمنــــــــــــــــــــ
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ــفمــــا ذنبنـــــا إن جــــاش دهـــــر حبورنـــــا   اج ال يـــواري الدعامـــصاوحبـــرك سـ
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ــعيفة   ــوز يف النـــــــــسا ضـــــــ ــة باليـــــــــــــــــــــة حنيفـــــــــــــــــــــة  إنـــــــــي عجـــــــ خاويـــــــــــــــــــ

ــة   ــضربة عنيفـــــــــــ ــربكم بـــــــــــ دون بــــــــــــــين فاطمــــــــــــــة الــــــــــــــشريفة أضـــــــــــ
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املبحث اخلامس

إخراج اإلمام احلسني عليه ةعّل

األمةيفالسالم لعياله وآثار ذلك 
 







 
 
 
 
 
 

صور ومشاهدسبايا آل حممد صلى ا عليه وآله وسلم : املسألة األوىل
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سلب سيد شباب أهل الجنة عليه السالم بعد قتله: أوًال
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سلب بنات النبوة وسبيهن: ثانيا
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رعبــــاً غـــــداة عليهــــا خـــــدرها هجمـــــوا  وحـــــــــائرات أطــــــــــار القـــــــــوم أعينــــــــــها  

ــرادقاً أرضـــــه مـــــن عـــــزهم حـــــرم    كانــت حبيــث عليهــا قومهــا ضــربت    ســـ

أهنــــــم خــــــدمحتــــــى املالئــــــك لــــــواليكـــاد مـــن هيبـــة أن ال تطـــوف بـــه 

ــصم   فغــــودرت بــــني أيــــدي القــــوم حاســـــرة     ــه تعتــ ــن فيــ ــا مــ ــيس هلــ تــــسبى ولــ

ــة   ــرم   نعــــــم لــــــوت جيــــــدها بالعتــــــب هاتفــــ ــؤه ضـــــــ ــا وحـــــــــشاها ملـــــــ بقومهـــــــ

)١(أيدي العدو ولكن من هلـا هبـم   عجــت هبــم مــذ علــى إبرادهــا اختلفــت  

 



151........األمۀفیذلکوآثارلعیاله السالمعلیهالحسیناإلمامإخراجعلّۀ: المبحث الخامس

بنـات رسـول   لاألعداءأم كلثوم بنت أم اِّـؤمن علي عليه السالم تصف سبي    : ثالثا

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم




 

لبنات اِّــصطفى صـلى      األعداءسبي   فاطمة بنت الحس عليه السالم تصف     : رابعًا

اهللا عليه وآله وسلم
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لبنات رسول اهللا صلى اهللا   األعداءالعقيلة زينب عليها السالم تصف سبي       : خامسًا

عليه وآله وسلم

 






 

آلل محمـد صـلى اهللا   عـداء األاإلمام زين العابدين عليه السالم يصف سبي     : سادسًا
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املصادر
علــي جهــاد : حتقيــق/ حممــد بــن الــشيخ طــاهر الــسماوي  / إبــصار العــني يف أنــصار احلــسني  .١

.بريوت/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ مؤسسة البالغة ـ دار سلوني : نشر/ الطبعة األوىل / احلساني 

مــصطفى : حتقيــق/ أبــو القاســم ســليمان بــن أمحــد الطربانــي   : تــأليف/ األحاديــث الطــوال .٢

/ م ١٩٩٢هـــ، ١٤١٢: ســنة الطبــع / دار الكتــب العلميــة  : نــشر/ الطبعــة األوىل / عبــد القــادر عطــا   

.بريوت

ــو منــصور أمحــد بــن علــي الطربســي     / االحتجــاج .٣ / الــشيخ إبــراهيم البــهادري  : حتقيــق/ أب

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ دار األسوة : نشر/ الطبعة السادسة 

ــاق الباطـــل   .٤ ــأليف/ إحقـــاق احلـــق وإزهـ ــسيين املرعـــشي   : تـ ــور ا احلـ ــي الـــسيد نـ القاضـ

/ كتــاب فروشــي اســالمية   : نــشر/ الــسيد شــهاب الــدين املرعــشي   : حتقيــق/ التــسرتي 

.طهران

الطبعــة / عـصام حممـد احلـاج علـي     . د: حتقيــق/ وري أمحـد بـن داود الـدين   / األخبـار الطـوال   .٥

.بريوت/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ األوىل 

ــته  .٦ ــداني  / أدب احلــــسني ومحاســ ــة ا صــــابري مهــ ــة الثانيــــة  / آيــ ــشر : نــــشر/ الطبعــ دار النــ

قم املقدسة/ ١٣٧٢: سنة الطبع/ اإلسالمي 
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ــشيخ املفيــد أبــو عبــد ا حممــد بــن حممــد بــن      / لعبــاد اإلرشــاد يف معرفــة حجــج ا علــى ا  .٧ ال

: نـشر / الطبعـة الثانيـة   / مؤسسة آل البيـت علـيهم الـسالم لتحقيـق الـرتاث         : حتقيق/ نعمان  

.بريوت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤: سنة الطبع/ دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع 

وسى بـن اإلمـام اجلـواد عليـه     أبي القاسم الكويف علي بن أمحد بن م    : تأليف/ االستغاثة  .٨

.طهران/ هـ ١٣٧٣: سنة الطبع/ مؤسسة األعلمي : نشر/ الطبعة األوىل / السالم 

ــة األصــحاب   .٩ ــن عبــد ا بــن حممــد بــن عــرب الــرب        : تــأليف/ االســتيعاب يف معرف يوســف ب

:سـنة الطبـع  / دار اجليـل  : سـنة نـشر  / الطبعـة األوىل  / علي حممد البجـاوي  : حتقيق/ القرطيب  

.بريوت/ هـ ١٤١٢

عـز الـدين ابـن األثـري ابـي احلـسن علـي بـن حممـد          : تـأليف / أسد الغابة يف معرفة الصحابة    .١٠

/ دار الكتــب العلميــة : نــشر/ الطبعــة الثانيــة / جمموعــة مــن احملققــني  : حتقيــق/ اجلــزري 

.بريوت/ هـ ١٤٢٤: سنة الطبع

الـشيخ عــادل أمحــد  : حتقيــق/ ابـن حجــر العـسقالني   : تــأليف/ اإلصـابة يف متييــز الـصحابة   .١١

.بريوت/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األوىل / عبد املوجود 

دار : نـشر / الطبعـة اخلامـسة   / الـشيخ حممـد بـن يعقـوب الكلـيين      : تاليف/ أصول الكايف  .١٢

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ األسوة للطباعة والنشر 

دار العلـم للماليـني   : نـشر / الطبعة السادسة عشر / خري الدين الزركلي   : فتألي/ األعالم  .١٣

.بريوت/ م ٢٠٠٥: سنة الطبع/ 

ــن احلــسن الطربســي     : تــاليف/ إعــالم الــورى بــأعالم اهلــدى   .١٤ / الــشيخ أبــي علــي الفــضل ب

مؤســسة آل : نــشر/ الطبعــة األوىل / مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم إلحيــاء الــرتاث  : حتقيــق

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٧: سنة الطبع/ عليهم السالم إلحياء الرتاث البيت
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هــ  ١٤١٣: سـنة الطبـع  / دار التعـارف للمطبوعـات   : نشر/ السيد حمسن األمني / أعيان الشيعة   .١٥

.بريوت/ 

ــشهادات    .١٦ ــسري العبـــادات يف أســـرار الـ الفاضـــل  (آغـــا بـــن عابـــد الـــشريواني احلـــائري     / إكـ

: سـنة الطبـع  / شـركة املـصطفى     : نـشر / الطبعة األوىل   / حممد مجعة : حتقيق) / الدربندي

.البحرين/ هـ ١٤١٥

قــسم الدراســات اإلســالمية مؤســسة  : حتقيــق/ تــأليف الــشيخ الطوســي رمحــه ا  / األمــايل .١٧

قــم / هـــ ١٤١٤: ســنة الطبــع/ دار الثقافــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع  : نــشر/ الطبعــة األوىل / البعثــة 

.املقدسة

/ الطبعـة األوىل  / قـسم الدراسـات اإلسـالمية     : حتقيـق / الـشيخ الـصدوق     : تأليف /األمايل  .١٨

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٧: سنة الطبع/ مركز الطباعة والنشر يف مؤسسة البعثة : نشر

/ حــسني األســـتاد ويل، علــي أكـــرب الغفـــاري   : حتقيـــق/ الــشيخ املفيـــد  : تـــأليف/ األمــايل  .١٩

.بريوت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤: سنة الطبع/ للطباعة والنشر والتوزيع دار املفيد : نشر/ الطبعة الثانية 

مدرسـة اإلمـام   : حتقيـق / علـي بـن احلـسني بـن بابويـه القمـي        / اإلمامة والتبصرة مـن احلـرية       .٢٠

مدرســة اإلمــام املهــدي : نــشر/ الطبعــة األوىل ) / عجــل ا تعــاىل فرجــه الــشريف (املهــدي 

.قم املقدسة/ هـ ١٤٠٤: الطبعسنة ) / عجل ا تعاىل فرجه الشريف(

ــه وســلم مــن االحــوال واألمــوال واملفــدة واملتــاع            .٢١ / إمتــاع األمســاع مبــا للــنيب صــلى ا عليــه وآل

حممـد  : حتقيـق / تقي الدين امحد بن علي بن عبـد القـادر بـن حممـد املقريـزي          : تأليف

ــي بيــضون، دا   : نــشر / الطبعــة األوىل  / عبــد احلمييــد منيــسي    ر الكتــب  منــشورات حممــد عل

.بريوت/ هـ ١٤٢٠: سنة النشر/ العلمية 

ــه الـــسالم      .٢٢ ــام احلـــسني عليـ ــد اإلمـ ــة عنـ ــع الكوفـ ــة تمـ ــة االجتماعيـ ــا الثقافيـ / األنثروبولوجيـ
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شـعبة الدراسـات والبحـوث اإلسـالمية يف     : نـشر / الطبعـة األوىل  / الـسيد نبيـل احلـسين     : تأليف

.بريوت/ هـ ١٤٣٠: سنة الطبع/ العتبة احلسينية املقدسة 

دار اليقظـة العربيـة   : نـشر / حممـود الفـردوس العظـم     : حتقيـق / البالذري  / أنساب األشراف   .٢٣

.دمشق/ هـ ١٩٩٧: سنة الطبع/ 

دار / الطبعـة األوىل  / العالمة الشيخ حممـد مهـدي مشـس الـدين     / أنصار احلسني عليه السالم    .٢٤

.م٢٠٠٥: سنة الطبع/ الكتاب اإلسالمي 

العالمة الشيخ حممـد بـاقر الـسي    : تأليف/ ة لدرر أخبار األئمة األطهار حبار األنوار اجلامع  .٢٥

.بريوت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣: سنة الطبع/ مؤسسة الوفاء : نشر/ الطبعة الثانية املصححة / 

الطبعـة  / علـي شـريي   : حتقيـق وتـدقيق وتعليـق   / ابـن كـثري     : تـأليف / البداية والنهايـة    .٢٦

.بريوت/ م ١٩٩٨هـ، ١٤٠٨: سنة الطبع/ ث العربي دار إحياء الرتا: نشر/ األوىل 

الــشيخ حممــد  / بــصائر الــدرجات الكــربى يف فــضائل آل حممــد صــلى ا عليــه وآلــه وســلم    .٢٧

/ ترمجـة الـسيد حممـد الـسيد حـسني املعلـم       / الطبعـة األوىل  / بن احلسن بـن فـروخ الـصفار       

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٦: سنة الطبع/ املكتبة احليدرية : نشر

/ عمـر عبـد الـسالم تـدمري     . د: حتقيـق / حممد بن أمحد الذهيب    : تأليف/ تاريخ اإلسالم   .٢٨

.بريوت/ م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧: سنة الطبع/ دار الكتاب العربي : نشر/ الطبعة األوىل 

حتقيـق ومراجعـة وتـصحيح    / أبي جعفر حممد بـن جريـر الطـربي     : تأليف/ تاريخ الطربي   .٢٩

/ مؤســسة األعلمــي للمطبوعــات  : نــشر/ الطبعــة الرابعــة / الء خنبــة مــن العلمــاء األجــ : وضــبط

.بريوت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣: سنة الطبع

أمحــد بــن أبــي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب واضــح الكتــاب   : تــأليف/ تـاريخ اليعقــوبي  .٣٠

: ســنة الطبــع/ مؤســسة األعلمــي : نــشر/ الطبعــة األوىل / عبــد األمــري مهنــا  : حتقيــق/ العباســي 

.بريوت/ هـ ١٤١٣
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حتقيـق  / أبـي بكـر أمحـد بـن علـي اخلطيـب البغـدادي        : تـأليف : تـأليف / تـاريخ بغـداد   .٣١

: سـنة الطبـع  / دار الكتـب العلميـة   : نـشر / الطبعـة األوىل   / مصطفى عبد القادر عطا     : ودراسة

.بريوت/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧

دار : نــــشر/ علـــي شـــريي   : حتقيـــق / ابــــن عـــساكر  : تـــأليف / تـــاريخ مدينـــة دمـــشق    .٣٢

.بريوت/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ اعة والنشر والتوزيع الفكر للطب

السيد عبـد العزيـز الطباطبـائي    : ابن سعد حتقيق/ ترمجة اإلمام احلسني عليه السالم ومقتله    .٣٣

ــاء الــرتاث      : نــشر/  ــيهم الــسالم إلحي ــع / الطبعــة األوىل / مؤســسة آل البيــت عل حمــرم  : ســنة الطب

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٥احلرام 

وزارة علـوم  : نـشر / مـصطفى بـن أمحـد العلـوي      : حتقيق/ ابن عبد الرب    : تأليف/ التمهيد  .٣٤

.م٢٠٠٨: سنة الطبع/ األوثاف والشؤون اإلسالمية 

سـنة  / دار صـادر  : نـشر / الطبعـة األوىل  / ابـن حجـر العـسقالني    : تـأليف / هتذيب التهذيب   .٣٥

.بريوت/ هـ ١٣٢٥: الطبع

: حتقيـق وضـبط وتعليـق   / الـدين املـزي   أبـو احلجـاج مجـال     : تـأليف / هتذيب الكمـال    .٣٦

: ســنة الطبــع/ دار الكتــب العلميــة : نــشر/ الطبعــة األوىل / الــدكتور بــشار عــواد معــروف 

.بريوت/ هـ ١٤٢٥

الـشيد  / جالء العيون يف سرية رسول ا وابنته السيد الزهراء وأئمة أهـل البيـت علـيهم الـسالم        .٣٧

.بريوت/ هـ ١٤٢٨: سنة الطبع/ املرتضى دار : نشر/ الطبعة األوىل / عبد ا شرب 

/ الـسيد حتـسني آل شـبيب املوسـوي     : حتقيـق / ضـامن بـن شـدقم املـدني     : تأليف/ اجلمل  .٣٨

.م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠: سنة الطبع/ احملقق : نشر

ــه الـــسالم     .٣٩ ــي عليـ ــام علـ ــواهر املطالـــب يف مناقـــب اإلمـ ــد بـــن أمحـــد    / جـ ــات حممـ ــو الربكـ أبـ
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: ســنة الطبــع / الطبعــة األوىل / خ حممــد بــاقر احملمــودي   الــشي: حتقيــق/ الدمــشقي البــاعوني  

.قم املقدسة/ جممع إحياء الثقافة اإلسالمية : نشر/ هـ ١٤١٦

حممـد بــن أبـي بكـر األنـصاري التلمــساني     : تـأليف / اجلـوهرة يف نـسب االمـام عليــه وآلـه     .٤٠

ــالربي   ــروف بـ ــد التـــوجني   : حتقيـــق/ املعـ ــور حممـ ــة  / دكتـ ــة الثانيـ ــشر/ الطبعـ مؤســـسة: نـ

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ أنصاريان 

/ مؤسـسة النـور   : نـشر / الطبعـة الثانيـة   / قطب الـدين الراونـدي      : تأليف/ اخلرائج واجلرائح   .٤١

.بريوت/ هـ ١٤١١: سنة الطبع

ــسان العـــرب   .٤٢ ــاب لـ ــدادي    : تـــأليف/ خزانـــة األدب ولـــب لبـ ــر للبغـ ــادر بـــن عمـ ــد القـ / عبـ

اهليئـة املـصرية العامـة للكتـاب     : نـشر / الطبعـة األوىل  /عبد السالم حممـد هـارون    : حتقيق

.القاهرة/ هـ ١٣٩٧: سنة الطبع/ 

صــدر الــدين الــسيد علــي خــان املــدني الــشريازي     / الــدرجات الرفيعــة يف طبقــات الــشيعة   .٤٣

العالمـة الكـبري الـسيد    : حتقيـق وتقـديم  ) / أنـوار الربيـع  (و) سـالفة العـصر  (احلـسيين صـاحب   

/ منــشورات املطبعــة احليدريــة ومكتبتــها  : نــشر/ الطبعــة األوىل / حممــد صــادق حــر العلــوم 

.النجف األشرف/ م ١٩٦٢هـ، ١٣٨٢: سنة الطبع

املطبعـة  : نـشر / الطبعـة الثانيـة   ) / الـشيعي (حممـد بـن جريـر الطـربي     : تأليف/ دالئل اإلمامة  .٤٤

.النجف األشرف/ هـ ١٣٨٣: سنة الطبع/ احليدرية 

املـوىل حممـد بـاقر عبـد الكـريم البهبـهاني       / النيب والعرتة الطاهرة  الدمعة الساكبة يف أحوال     .٤٥

.بريوت/ هـ ١٤٠٨: نشر مؤسسة األعلمي ، سنة الطبع/ الطبعة األوىل / 

/ حمب الدين أمحد بـن عبـد ا الطـربي    : تأليف/ ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى     .٤٦

.بريوت/ دار املعرفة : نشر
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ــائل الــــشريف املرتــــضى  .٤٧ ــة األوىل / الــــشريف املرتــــضى  / رســ ــرآن : نــــشر/ الطبعــ دار القــ

.قم املقدسة/ هـ ١٤٠٥: سنة الطبع/ الكريم 

أبــي الفــضل شــهاب الــدين  : تــأليف/ روح املعــاني يف تفــسري القــرآن العظــيم والــسبع املثــاني   .٤٨

/ دار الفكــر : نــشر/ حممــد حــسني العــرب   : حتقيــق/ الــسيد حممــود اآللوســي البغــدادي    

.بريوت

ــسرية النبويـــة البـــن هـــشام    الـــرو.٤٩ ــه الـ ــد الـــرمحن اخلثعمـــي   / ض األنـــف ومعـ ــو القاســـم عبـ أبـ

: ســنة الطبــع  / دار احلــديث : نــشر / الطبعــة األوىل / عبــد ا املنــشاوي  : حتقيــق / الــسهيلي 

.القاهرة/ هـ ١٤٢٩

حتقيــــق / ابــــي داود ســــليمان بــــن االشــــعث السجــــستاني   : تــــأليف/ ســــنن أبــــي داوود .٥٠

/ نــشر دار الفكـر للطباعــة والنـشر والتوزيــع   / الطبعـة األوىل  / للحــام ســعد حممـد ا : وتعليـق 

.بريوت/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠: سنة الطبع

مــصطفى عبــد  : حتقيــق/ الطبعــة األوىل / مشــس الــدين الــذهيب  : تــأليف/ ســري أعــالم النــبالء  .٥١

.بريوت/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ القادر عطا 

ســهيل . د: حتقيــق/ حممــد بــن اسـحاق بــن يــسار املطلــيب   : تــأليف/ اق سـرية ابــن إســح .٥٢

.دار الفكر: نشر/ هـ ١٣٩٨: سنة الطبع/ دار الفكر : نشر/ الطبعة األوىل / زكار 

الطبعـة  / الـسيد حممـود املرعـشي    : حتقيـق واهتمـام  / الـسيد املرعـشي    / شرح إحقاق احلق    .٥٣

قـم  / هــ  ١٤١٥: سـنة الطبـع  / املرعـشي النجفـي   منشورات مكتبة آية ا العظمى  : نشر/ األوىل  

.املقدسة

/ أبــو حنيفــة النعمــان بـن حممــد التميمــي املغربــي   / شـرح األخبــار يف فــضائل األئمــة األطهـار   .٥٤

مؤســـسة النـــشر اإلســـالمي : نـــشر/ الطبعـــة األوىل / الـــسيد حممـــد احلـــسيين اجلـــاليل  : حتقيـــق
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.قم املقدسة/هـ ١٤٠٩: سنة الطبع/ التابعة جلماعة املدرسني 

الطبعـة  / الـسيد حـسن القبـاجني    / شرح رسالة احلقوق لإلمام زين العابـدين عليـه الـسالم       .٥٥

.بريوت/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ مؤسسة األعلمي : نشر/ األوىل 

/ حممـد ابـو الفـضل إبـراهيم     : حتقيـق / ابـن أبـي احلديـد املعتـزيل      : تأليف/ شرح هنج البالغة    .٥٦

.بغداد/ م ١٩٥٩هـ، ١٣٧٨: سنة الطبع/ ار إحياء الكتب العربية د: نشر/ الطبعة األوىل 

ــن البخــاري       : تــأليف/ صــحيح البخــاري  .٥٧ ــل بــن املغــرية ب / ابــو عبــد ا حممــد بــن امساعي

.بريوت/ هـ ١٤٠٥: سنة الطبع/ عامل الكتب : نشر/ الطبعة الرابعة 

دار صـادر ـ دار بـريوت     :نـشر / الطبعـة األوىل  / حممد بن سـعد  : تأليف/ الطبقات الكربى .٥٨

.بريوت/ هـ ١٣٧٦: سنة الطبع/ 

) ابـن عنبـه  (مجال الـدين أمحـد بـن علـي احلـسيين      / عمدة الطالب يف أنساب آل أبي طالب     .٥٩

: سـنة الطبــع / مكتبـة املرعـشي النجفـي    : نـشر / الطبعـة األوىل  / مهـدي الرجـائي   : حتقيـق 

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٥

ــدر الــدين العــيين   : تــأليف/ اري عمــدة القــاري يف شــرح صــحيح البخــ    .٦٠ / الطبعــة األوىل  / ب

.بريوت/ هـ ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار إحياء الرتاث العربي : نشر

: نــــشر/ الطبعـــة األوىل  / الــــشيخ جعفـــر الـــسبحاني   / العـــوامل الغيبيـــة يف القـــرآن الكـــريم     .٦١

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٨: سنة الطبع/ مؤسسة اإلمام الصادق عليه السالم 

الطبعـة األوىل  / عبـد الزهـرة احلـسينية    : حتقيق/ إبراهيم بن حممد الثقفي   : تأليف/ رات  الغا.٦٢

.بريوت/ هـ ١٤٠٧: سنة الطبع/ دار األضواء : نشر/ 

/ الــشيخ عبــد احلــسني أحــد األمــيين النجفــي   : تــأليف/ الغــدير يف الكتــاب والــسنة واألدب  .٦٣

.بريوت/ هـ ١٤١٤: سنة الطبع/ مؤسسة البديل ـ دار املتقني : نشر/ الطبعة األوىل 
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/ احلافظ أمحد بن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقالني الـشافعي        : تأليف/ فتح الباري  .٦٤

.بريوت/ هـ ١٣٧٩: سنة الطبع/ دار املعرفة : نشر/ عبد العزيز بن عبد ا بن باز : حتقيق

باســل حممــد: حتقيــق/ احلــسن بــن عبــد ا بــن ســهيل العــسكري  / الفــروق اللغويــة .٦٥

.بريوت/ هـ ١٤٢٧: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر: الطبعة الرابعة / عيون السود 

ــارة  .٦٦ ــدين جعفريــان    : حتقيــق/ الــشريف املرتــضى  : تــأليف/ الفــصول املخت ــور ال ــسيد ن ال

هـــ، ١٤١٤: ســنة الطبــع/ دار املفيــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع  : نــشر/ الطبعــة الثانيــة / االصــبهاني 

.بريوت/ م ١٩٩٣

مؤسـسة النـشر   : نـشر / الطبعـة األوىل  / الشيخ حممد تقـي التـسرتي    : تأليف/ قاموس الرجال   .٦٧

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٩: سنة الطبع/ اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني 

/ الطبعــة األوىل / الــشيخ جمــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفــريوز آبــادي      / القــاموس احملــيط  .٦٨

.دمشق/ هـ ١٤٠٨: سنة الطبع/ مؤسسة النوري: نشر

مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسالم إلحيـاء      : حتقيـق / احلمـريي القمـي   : تأليف/ قرب االسناد  .٦٩

: ســنة الطبــع / مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم إلحيــاء الــرتاث    : نــشر/ الطبعــة األوىل / الــرتاث 

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٣

الــشيخ جــواد   : حتقيــق / حممــد القمــي   الــشيخ أبــي القاســم جعفــر بــن    / كامــل الزيــارات  .٧٠

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار الفقاهة : نشر/ الطبعة الثالثة / القيومي األصفهاني 

/ م ١٩٦٦هـــ، ١٣٨٦: ســنة الطبــع / دار صــادر : نــشر/ ابــن األثــري  : تــأليف/ الكامــل يف التــاريخ  .٧١

.بريوت

الطبعــة / الــسيد مهـدي الرجـائي   : يحتقـ / حممــد طـاهر القمـي   : تـأليف / كتـاب األربعـني   .٧٢

.هـ١٤١٨: سنة الطبع/ األوىل 
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مهـــدي . د: حتقيــق / كتــاب العــني أبـــو عبــد الــرمحن اخلليـــل بــن أمحــد الفراهيـــدي       .٧٣

.بريوت/ هـ ١٤٠٨: سنة الطبع/ مؤسسة األعلمي : نشر/ الطبعة األوىل / املخزومي 

ــن أعــثم الكــويف     / كتــاب الفتــوح  .٧٤ ــي حممــد أمحــد ب الطبعــة / علــي شــريي  : حتقيــق/ أب

.بريوت/ هـ ١٤١١: سنة الطبع/ دار األضواء : نشر/ األوىل 

بركـــات : حتقيـــق/ كتــاب بالغـــات النـــساء أبـــو الفـــضل أمحـــد بـــن ابـــي طـــاهر طيفـــور   .٧٥

.صيدا/ هـ ١٤٢٦: سنة الطبع/ املكتبة العصرية : نشر/ الطبعة األوىل / يوسف هبود 

الـــشيخ حممــد بـــاقر  : حتقيــق / س اهلــاليل  ســـليم بــن قـــي / كتــاب ســليم بـــن قــيس اهلــاليل     .٧٦

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دار دليل ما : نشر/ الطبعة الثالثة / األنصاري الزجناني 

الطبعـة  / علي بن عيسى بن أبي الفتح األربلـي  : تأليف/ كشف الغمة يف معرفة األئمة       .٧٧

.بريوت/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ دار األضواء : نشر/ األوىل 

مجال الدين حممد بن مكرم بن منظـور االنـصاري املـصري      : تأليف/ لسان العرب   .٧٨

: ســنة الطبــع / دار الكتــب العلميــة  : نــشر/ الطبعــة االوىل  / عــامر أمحــد حيــدر   : حتقيــق/ 

.بريوت/ هـ ١٤٢٤

مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األنصاري األفريقـي املـصري    / لسان العرب   .٧٩

ــدر عــامر أمحــد ح : حتقيــق/  : ســنة الطبــع / دار الكتــب العلميــة  : نــشر/ الطبعــة األوىل  / ي

.بريوت/ هـ ١٤٢٤

/ الطبعـة الثانيـة   / السيد رضـي الـدين أبـي القاسـم بـن طـاووس       / اللهوف يف قتلى الطفوف   .٨٠

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ أنوار اهلدى : نشر

د بــن علــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن  عبــد الوهــاب بــن أمحـ / لـوائح األنــوار يف طبقــات األخيــار  .٨١

.هـ١٣٢٣: سنة الطبع/ مطبعة املنار : نشر/ موسى الشعراني األنصاري الشايف الشاذيل املصري 
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: حتقيــق/ الــسيد حمــسن األمــني العــاملي  / لــواعج األشــجان يف مقتــل احلــسني عليــه الــسالم  .٨٢

.بريوت/ هـ ١٤١٧:سنة الطبع/ دار األمري : نشر/ الطبعة األوىل / السيد حسن األمني 

: نـشر / الطبعـة األوىل  / جنم الـدين جعفـر بـن حممـد بـن منـا احللـي         : تأليف/ مثري األحزان   .٨٣

.بريوت/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دار العلوم 

ــي بــن حممــد العلــوي العمــري        / اــدي يف أنــساب الطــالبيني   .٨٤ ــي بــن حممــد بــن عل / عل

/ مكتبــة املرعــشي النجفــي  : نــشر/ ة الطبعــة الثانيــ / أمحــد املهــدوي الــدامغاني  : حتقيــق

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع

ــور الــدين علــي بــن ابــي بكــر اهليثمــي     : تــأليف/ جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد  .٨٥ / احلــافظ ن

/ هـــ ١٤٢٥: سـنة الطبـع  / دار الفكـر  : نـشر / الطبعـة األوىل  / حتقيـق عبـد ا حممـد الـدرويش     

.بريوت

.هـ١٣٦١ذي القعدة : سنة الطبع/ مطبعة الدائرة : طبع/ ن حبيب البغدادي حممد ب: تأليف/ احملرب .٨٦

ــو حممــد احلــسن بــن   / احملتــضر يف حتقيــق معاينــة احملتــضر للــنيب واألئمــة علــيهم الــسالم      .٨٧ أب

مكتبـة  : نـشر / الطبعـة األوىل  / مـشتاق صـاحل املظفـر    : حتقيـق / سليمان احللـي العـاملي     

.قم املقدسة/ هـ ١٤٣٠: سنة الطبع/ العالمة السي 

جنـوى أنـيس ضـو    : حتقيـق / حممد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي    / خمتار الصحاح   .٨٨

.بريوت/ هـ ١٤٢٦: سنة الطبع/ دار إحياء الرتاث العربي : نشر/ الطبعة الرابعة / 

ــن احلــسني بــن علــي املــسعودي        / مــروج الــذهب ومعــدن اجلــوهر    .٨٩ ــي ب ــي احلــسن عل / أب

.بريوت/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ مؤسسة األعلمي : نشر/ الطبعة األوىل / أمري مهنا: حتقيق

ــستدرك ســــفينة البحــــار   .٩٠ ــة األوىل / علــــي منــــازي الــــشاهرودي   / مــ قــــسم  : نــــشر / الطبعــ

.طهران/ هـ ١٤٠٩: سنة الطبع/ الدراسات اإلسالمية 
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ابـــــو عبــــد ا حممــــد بـــــن عبــــد ا احلـــــاكم    : تــــأليف / املــــستدرك علــــى الـــــصحيحني   .٩١

ــا  : حتقيـــق/ نيـــسابوري ال دار الكتـــب : نـــشر/ الطبعـــة الثانيـــة / مـــصطفى عبـــد القـــادر عطـ

.بريوت/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ العلمية 

/ الطبعــة األوىل / الــشيخ علــي النمــازي الــشاهرودي / مــستدركات علــم رجــال احلــديث .٩٢

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٦: سنة الطبع/ مؤسسة النشر اإلسالمي : نشر

: نـشر / امحـد حممـد شـاكر    : حتقيق/ امحد بن حممد بن حنبل : تأليف/مسند امحد   .٩٣

.القاهرة/ مكتبة الرتاث اإلسالمي 

دار : نــشر/ الطبعــة الثانيــة  / الــشيخ عزيــز ا العطــاردي  / مــسند اإلمــام الرضــا عليــه الــسالم   .٩٤

.بريوت/ هـ ١٤١٣: سنة الطبع/ الصفوة 

ــة الــدينوري   : تــأليف/ املعــارف .٩٥ ــن قتيب / حممــد إمساعيــل عبــد ا الــصاوي    : قيــقحت/ اب

.القاهرة/ م ١٩٣٤: سنة الطبع/ املطبعة اإلسالمية : نشر/ الطبعة األوىل 

امـع العـاملي ألهـل    : نـشر / الطبعة الثالثـة  / السيد مرتضى العسكري / معامل املدرستني   .٩٦

.بريوت/ هـ ١٤٠٣: سنة الطبع/ البيت عليه السالم 

/ الطبعـة األوىل  / الشيخ حممـد مهـدي احلـائري    / ال احلسن واحلسني   معايل السبطني يف أحو   .٩٧

.بريوت/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ مؤسسة البالغ : نشر

طـارق بـن عـوض ا    : حتقيـق / أبو القاسم سليمان بن أمحد الطربانـي     / املعجم األوسط   .٩٨

.القاهرة/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ دار احلرمني : نشر/ بن حممد 

سـنة  / الطبعـة اخلامـسة   / الـسيد ابـو القاسـم املوسـوي اخلـوئي       : تـأليف / حلـديث   معجم رجال ا  .٩٩

.هـ١٤١٣: الطبع

.بغداد/ دار الرتبية : نشر/ أبي الفرج األصفهاني / مقاتل الطالبيني .١٠٠
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ــا الـــسالم   .١٠١ ــام احلـــسني بـــن علـــي عليهمـ أبـــو خمنـــف لـــوط بـــن حييـــى بـــن ســـعيد   / مقتـــل اإلمـ

: نـشر / الطبعـة األوىل  / امـل سـلمان اجلبـوري    ك: حتقيق/ العامري األزدي الكويف    

.بريوت/ هـ ١٤٠٢: سنة الطبع/ دار احملجة البيضاء 

/ أبـو املؤيـد املوفـق بـن أمحـد املكـي أخطـب خــوارزم        / مقتـل اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم      .١٠٢

.الشيخ حممد السماوي: حتقيق

/ الطبعــة األوىل / ملقــرم الــسيد عبــد الــرزاق املوســوي ا  / مقتــل اإلمــام احلــسني عليــه الــسالم    .١٠٣

.بريوت/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ مؤسسة النور : نشر

سـلمان الـصفواني   : تـأليف / من تراث األنساب ـ تاريخ احلروب العربية بني بكر وتغلب  .١٠٤

/ هـــ  ١٩٩٨: ســنة الطبــع / مكتبــة مــدبويل  : نــشر / الطبعــة األوىل / حممــد زينــهم  . د: حتقيــق/ 

.القاهرة

الطبعــة / يوســف البقـاعي  . د: حتقيـق / ابــن شـهر آشــوب  : تـأليف / مناقـب آل أبـي طالــب  .١٠٥

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ مركز األحباث العقائدية : نشر/ األوىل 

.بريوت/ مؤسسة األعلمي : نشر/ الطربي / املنتخب من ذيل املذيل .١٠٦

دار : نـــشر/ معهـــد حتقيقـــات بــاقر العلـــوم / موســوعة كلمـــات اإلمــام احلـــسني عليـــه الــسالم    .١٠٧

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ املعروف 

ــرآن   .١٠٨ ــسري القـ ــزان يف تفـ ــائي    / امليـ ــسني الطباطبـ ــد حـ ــسيد حممـ ــشيخ حـــسني  : حتقيـــق/ الـ الـ

.بريوت/ هـ ١٤١٧: سنة الطبع/ مؤسسة األعلمي للمطبوعات : نشر/ الطبعة األوىل / األعلمي 

مــريزا حممــد تقــي ســبهر    / سني عليــه الــسالم  ناســخ التــواريخ ـ حيــاة اإلمــام ســيد الــشهداء احلــ          .١٠٩

ــيد علـــي مجـــال أشـــرف  : حتقيـــق وترمجـــة) / لـــسان امللـــك( ــة األوىل / سـ : نـــشر/ الطبعـ

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٧: سنة الطبع/ مدين 
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: نــشر/ الطبعــة األوىل / الــشيخ عبــاس القمــي  / نفــس املهمــوم يف مــصيبة ســيدنا احلــسني املظلــوم   .١١٠

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢١: ة الطبعسن/ انتشارات ذوي القربى 

الطبعــة / طــاهر أمحــد الــزاوي  : حتقيــق/ ابــن األثــري  : تــأليف/ النهايــة يف غريــب احلــديث  .١١١

ــة  ــشر/ الرابعـ ــشر والتوزيـــع     : نـ ــة والنـ ــسة إمساعيليـــان للطباعـ ــع / مؤسـ ــنة الطبـ قـــم  / م ١٩٦٥: سـ

.املقدسة

الطبعــة / د حـسني االصــطهباناتي  حممــ/ نـور العــني يف املــشي إىل زيـارة قــرب احلــسني عليـه الــسالم     .١١٢

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ مؤسسة مولود الكعبة : نشر/ األوىل 

ــوايف بالوفيــات  .١١٣ ــل بــن أبيــك الــصفدي      : تــأليف/ ال أمحــد  : حتقيــق/ صــالح الــدين خلي

.بريوت/ هـ ١٤٢٠: سنة الطبع/ دار إحياء الرتاث العربي : نشر/ الطبعة األوىل / االرناؤوط 

مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم إلحيــاء  : حتقيــق/ احلــر العــاملي : تــأليف/ ائل الــشيعة وســ.١١٤

: ســنة الطبــع/ مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم إلحيــاء الــرتاث   : نــشر/ الطبعــة الثانيــة / الــرتاث 

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٤

ــابيع املــودة لــذوي القربــى   .١١٥ ــشيخ ســليمان بــن إبــراهيم القنــدوزي احل   : تــأليف/ ين / نفــي ال

ــال أشـــرف احلـــسيين    : حتقيـــق ــيد علـــي مجـ ــة  : نـــشر/ الطبعـــة األوىل / سـ ــوة للطباعـ دار األسـ

.بريوت/ هـ ١٤١٦: سنة الطبع/ والنشر 

 





 
 
 
 
 

احملتويات
٥...................................................................................................................اإلهداء

٧........................................................................................................مقدمة الكتاب

 

املبحث األول

هل كانت العرب حتمل النساء واألطفال إىل احلرب قبل اإلسالم؟
٢٠.......................ر بقتال النساء َّـ الحرب والهدف َّـ وجودها؟أول من أشا: اِّـسألة األوُّـ

٢٣إخراج اِّـشرك للنساء َّـ حروبهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: اِّـسألة الثانية

٢٣.............................................إخراج النساء إىل معركة أحد: أوالً

٢٧..........................إخراج املشركني نساءهم وأوالدهم يف غزوة حنني: ثانيا

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـإخراج عيالـه إُّـ الحـرب أو        هل قام رسول اهللا   : اِّـسألة الثالثة 

٣٣................................................................................................أجاز ذلك ألصحابه





للنـاكث والقاسـط   ) عليـه الـسالم   (إخـراج النـساء َّـ قتـال اإلمـام علـي            : اِّـسألة الرابعـة  

٤١................................................................................................................واِّـارق

٤٢................................................دور املرأة يف معركة اجلمل: أوال

٤٩................دور املرأة يف معركة صفني وقتال علي عليه السالم القاسطني: ثانيا

٥٠.............................................)رمحها اهللا تعاىل ( ــ سودة بنت عمارة ١

٥٢...............................................ــ الزرقاء بنت عدي رمحها اهللا تعاىل  ٢

٥٥...................................................................ــ بكارة اهلاللية ٣

 

املبحث الثاني

معنى السيب وتارخيه
٦٥..............................................................................معنى السبي لغة: اِّـسألة األوُّـ

٦٦...........................................................الجذور التاريخية لسبي اِّـرأة: سألة الثانيةاِّـ

٦٦...........................................أول من سىب السبايا من العرب: أوالً

٦٧................................................سيب املرأة يف األمم السابقة: ثانيا

٦٩.......كيف كان يتعامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مع السبايا؟: اِّـسألة الثالثة

٧٠...................حلارثتعامله صلى اهللا عليه وآله وسلم مع جويرية بنت ا: أوالً

٧٢........تعامله صلى اهللا عليه وآله وسلم مع عمة عدي بن حامت ملا سباها املسلمون: ثانيا

٧٥...........................سبايا اليهودتعامله صلى اهللا عليه وآله وسلم مع: ثالثا

٧٧..............................................أبو بكر أول من سن سبي اِّـرأة اِّـسلمة: اِّـسألة الرابعة

 





املبحث الثالث

املشيئة اإلهلية، وهل هذه املشيئة تعطل العقاب اإلهلي؟معنى 
٨٥........................................................................معنى اِّـشيئة اإللهية: اِّـسألة األوُّـ

٨٥..............................................................املشيئة لغة: أوالً

٨٦.........................................................املشيئة يف القرآن: ثانيا

٩٣..........................................................املشيئة يف السنة: ثالثا

٩٦............................................ةاِّـشيئة التشريعية واِّـشيئة التكويني: اِّـسألة الثانية

 

املبحث الرابع

من هم عيال اإلمام احلسني عليه السالم؟ وما هو عددهم؟
١٠٨.................................كربالء؟كم أخرج اإلمام الحس من أخواته إُّـ : اِّـسألة األوُّـ

١٠٨........................عدد أخواته من أبيه الاليت خرجن معه عليه السالم: أوالً

١٠٨...........................ــ السيدة أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب عليه السالم    ١

١١٠...................................ــ فاطمة بنت علي بن أيب طالب عليهما السالم ٢

١١٤................................ــ السيدة رقية بنت علي بن أيب طالب عليه السالم   ٣

١١٤.....................................ــ خدجية بنت علي بن أيب طالب عليه السالم ٤

١١٥...............................ــ رقية الصغرى بنت علي أمري املؤمنني عليه السالم   ٥

١١٥...................................ــ أم هانئ بنت علي بن أيب طالب عليه السالم٦

١١٥..................................ــ أم احلسن بنت علي بن أيب طالب عليه السالم ٧





١١٦.......................................بن أيب طالب عليه السالم  ــ رملة بنت علي ٨

١١٨.............................ــ زينب الصغرى بنت علي بن أيب طالب عليه السالم ٩

١١٩................................عدد شقيقاته الاليت خرجن معه إىل كربالء: ثانيا

العلة يف اختصاص العقيلة زينب عليها السالم ذه املصائب دون غريها مـن بنـات           : ثالثا
١٢٠.................................................علي أمري املؤمنني عليه السالم

ــه إُّـ   : انيــةاِّـــسألة الث ــه الــسالم وبناتــه الالتــي خــرْجَن مع أزواج اإلمــام الحــس علي

١٢٣...............................................................................................................العراق

١٢٣.............عدد أزواجه عليه السالم، ومن خرجت منهن معه عليه السالم: أوال

١٢٣..............................................................ــ ليلى بنت أيب مرة ١

١٢٧...............................ــ الرباب بنت امرئ القيس بن عدي من أهل الشام   ٢

١٣٠.........................................................ــ أم إسحاق بنت طلحة٣

١٣٣.....................................عدد بناته الاليت أخرجهن إىل العراق: ثانيا

١٣٣..................................ــ السيدة سكينة بنت اإلمام احلسني عليه السالم    ١

١٣٤.........................................ــ فاطمة الكربى بنت احلسني عليه السالم٢

١٣٥.......................................ــ فاطمة الصغرى بنت احلسني عليه السالم٣

١٣٩..................................................احلسني عليه السالم ــ رقية بنت٤

١٤٠................................................ــ عاتكة بنت احلسني عليه السالم ٥

١٤٠................................................................................نساء األنصار: اِّـسألة الثالثة

١٤١......................................................................ــ أم وهب١

١٤٢..................................................ــ أم عمرو بن جنادة األنصاري  ٢

١٤٣.....................................................ــ أم عبد اهللا بن عمري الكليب ٣

 





املبحث اخلامس

علّة إخراج اإلمام احلسني عليه السالم لعياله وآثار ذلك يف األمة
١٤٧....................ور ومشاهدسبايا آل محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم ص: اِّـسألة األوُّـ

١٤٨..........................سلب سيد شباب أهل اجلنة عليه السالم بعد قتله: أوالً

١٤٩...............................................سلب بنات النبوة وسبيهن: ثانيا

أم كلثوم بنت أمري املؤمنني علي عليه السالم تصف سيب األعداء لبنات رسـول اهللا        : ثالثا
١٥١.....................................................صلى اهللا عليه وآله وسلم

١٥١......2األعداء لبنات املصطفى  فاطمة بنت احلسني عليه السالم تصف سيب: رابعاً

١٥٢....2العقيلة زينب عليها السالم تصف سيب األعداء لبنات رسول اهللا : خامساً

١٥٢......2ن عليه السالم يصف سيب األعداء آلل حممد اإلمام زين العابدي: سادساً

١٥٢.....على يزيد2حينما أدخلوه وسبايا آل حممد Dكيف كانت حاله : سابعاً

١٥٤...........................آثار إخراج النساء إُّـ كربالء َّـ اإلسالم واِّـسلم:اِّـسألة الثانية

١٥٥................اصطفاء الذرية للدفاع عن الشريعة، وشاهده القرآين: األثر األول

١٥٦..............................هواية القلوب للذرية، وشاهده القرآين: ثايناألثر ال

إن احلسني وعياله خري أمـة لألمـر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر؛ وشـاهده          : األثر الثالث 
١٥٩.......................................................................القرآين

١٦١..................................األثر التصديقي؛ وشاهده القرآين: األثر الرابع

١٦٣.................................................األثر العسكري: األثر اخلامس

١٦٤.................................س باملوت  إظهار محية األنصار لدرجة االستئنا     : ألف

١٦٦....................................حث الرجال على القتال ومشاركتهم اجلهاد    : باء





١٦٦...........................مجتمع املسلمللإصالح البنية الفكرية : األثر السادس

١٧١.....جتلي مصداق التوحيد يف حركة العقيلة زينب اإلصالحية للمجتمع: األثر السابع

١٧٦...................ــ تالزم مفهوم اجلمال والتوحيد عند العقيلة زينب عليها السالم   ١

J١٧٨ــ صنع اهللا تعاىل هو احملور يف الفكر التوحيدي يف معركة اإلصالح عند العقيلة زينب ٢

١٧٩............د العقيلة زينب عليها السالم    ــ الفاعل غري الفعل يف الفكر التوحيدي عن ٣

١٨٠.................................................ــ نواة التوحيد هو اإلميان بالغيب ٤

١٨٢...................................................ــ قوام التوحيد يف العدل اإلهلي٥

١٨٤...................................................األثر التوثيقي: األثر الثامن

١٨٧....................................................األثر الفقهي: األثر التاسع

١٨٨.......ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من االنقطاعحفظ نس: األثر العاشر

١٩٧.............................................األثر الوجداين: األثر احلادي عشر

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بعـد انتـهاكها            ترسـيخ حرمـة رسـول اهللا        : األثر الثاين عشر  
١٩٩.....................................................وتثبيتها يف نفوس املسلمني

٢٠٣.............دخوهلن باحلالة املفجعة إىل الكوفة عمل على تصديع سنة التجري    : أوالً

٢٠٦..................إن هتك حرمة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يسده شيء   : ثانيا

٢٠٧..........التالزم بني حرمة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وحرمة أبنائه وذريته    : ثالثا

٢٠٨......الدفاع عن حق علي عليه السالم يف الوصاية واخلالفة اليت اغتصبت                  :  األثر الثالث عشر  

٢١٠.............................................األثر اإلرشادي: األثر الرابع عشر

٢١٨.................يف األمة2تصحيح مسار سنة رسول اهللا : األثر اخلامس عشر

٢٢٥............................................................املصادر

٢٣٩..........................................................احملتويات





 
 
 

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصدارات إ

َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة
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