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ملخص البحث

ان الذي يميز القرآن الكريم ككتاب اعجازي ساموي خالد، هو جتدد موارده 
وعطاءاته، فكل من غاص يف اعامقه وسرب اغواره استطاع ان يستخرج دررا غري التي 
اخرجها من قبله من العلامء املختصني فالقرآن دائم العطاء كثري احلكم واملواعظ، 

يزيد َمن تدبر يف آياته معارفا وفهام متجددا. 

وهذا االمر االعجازي يشبه -من هذه اجلهة- اىل حد كبري الثورة احلسينية التي 
يقارب عمرها عمر القرآن الكريم يف نزوله. فمنذ عام 61# ، وقت ان وقعت معركة 
كربالء او امللحمة االهلية واىل عرصنا احلارض، ما فتىء العلامء والكّتاب واملنظرين 
ومواعظا  وعربا  معارفا  منها  يستقون  ودياناهتم  ومشارهبم  مذاهبهم  اختالف  عىل 

وحكام وارسارا، ختتلف ملن استخرجها عن الذي سبقه فيها.     

فعاشوراء احلسني معني ال ينضب عطاؤه، وبحر ال  تنفد درره، وكنز ال ختبو 
العاطفة  او  املذهبي  التعصب  عن  بعيدة  خالصة  بموضوعية  يقرؤها  ملن  معارفه، 
البحتة او االهواء املضلة. ولعل يف هذا مصداقًا من مصاديق احلديث الرشيف الذي 
تارك  ))إين   : اهلل  املذاهب اإلسالمية يف قول رسول  التواتر عند مجيع  بلغ حد 
فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ما إن متسكتم هبم لن تضلوا من بعدي(()1(.

وقد انتابتني حرية كبرية يوم حدثني ضمريي وهزين انتامئي العقائدي ان اكتب 
بحثا عن هنضة خامس اهل الكساء وثالث االوصياء االمام احلسني فرصت 
احاكي نفيس عن اجلهة التي اتناوهلا يف بحثي كي يكون بحثا اصيال يف موضوعه، 
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وبعد رصاع فكري عصيب ودعاء خالص هلل تعاىل وفقت الختيار موضوع بحثي 
واملوسوم بـ )االستنصار القرآين واحلسيني دراسة موازنة( ايامنا مني بأن هذا جزء 
 واحياء امرهم. من التكليف الرشعي للمسلم احلقيقي يف ابراز مآثر آل البيت 
ان تكون عىل ثالث مباحث: كان االول منها قد عني  البحث  اقتضت خطة  وقد 
يكن  مل  موضوعه  يف  االستنصار  ان  إلثبات  الكريم  القران  يف  االستنصار  ببيان 
بدعًا من االمام احلسني بل هو منهج قراين واضح، وابان املبحث الثاين انواع 
االستنصار يف اخلطاب احلسيني، ثم جاء املبحث الثالث واالخري ليبني االبعاد او 
االهداف التي استنبطها الباحث من االستنصار احلسيني، ثم جاءت اخلامتة يف نتائج 

مهمة من وجهة نظر الباحث فقائمة املصادر. 
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Abstract

That distinguishes the Glorious Quran as a text everlasting, ce-
lestial and miraculous, is the sense of its creative sources and prod-
ucts; whoever delves into the Quran finds pearls other previous sci-
entists never found; the Quran is everlasting bless and with much 
aphorism and sapience and casts knowledge and percepts to those 
who ponders over it.

Such a miraculous matter comes in line with Al-Husseinist revo-
lution equal in age to the Glorious Quran; from Karbala battle in 61 
Hegira or the divine epic to the previous scientists, writers and the-
orists, though various in denomination, walks and religion, never 
cease exploiting its knowledge, lessons, morality, wisdom and se-
crets different from those who find first.
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مقدمة

وحني  أمرنا(()2(.  أحيا  من  اهلل  رحم  أمرنا  ))أحيوا   : الرضا  اإلمام  قال 
الناس يف   حني يستنرص  قرأت عن عاشوراء، استوقفتني كلامت أيب األحرار 

خطاباته قبل املعركة ويف أثنائها لتظهر يل عدة تساؤالت حتتاج إىل اإلجابة وهي: 

وال . 1 نارص  ال  حني  بالضعف  أحس  أو  باخلوف   احلسني اإلمام  شعر  هل 
معني وقد قتل أهل بيته وأصحابه فاستنرص الناس؟ 

يقينًا إن اإلمام احلسني كان عارفا بمصريه يوم قال: ))كأن بأوصايل هذه تقطعها . 2
اهلل  وقضاء  يستنرص  إذًا  فلامذا  وكربالء(()3(،  النواويس  بني  الفلوات  عسالن 

نازل ال حمالة؟ 

ويقينًا أيضًا إن اإلمام احلسني كان يعلم أن النرص عىل يزيد من حيث العدة . 3
والعدد ميدانيا ال يمكن أن يتحقق، فلامذا يدعو الناس إىل نرصته وال يستطيعون 
نرصه عىل قلة عددهم؟ وحيث أن الذين استجابوا لدعوته نارصين، كلهم قد 
استشهدوا معه يف عاشوراء، فلامذا دعاهم هل كان يريد هبم اإللقاء يف التهلكة 

أو إنقاذًا هلم منها؟

إن من الذلة بمكان يف املقاييس العقلية ألبسط الناس أن تطلب املعونة والنرصة . 4
ومع  الذلة...(()4(،  من  ))هيهات  يقول:   احلسني واإلمام  أعدائك،  من 
هذا يطلب النرصة من أولئك النفر الضال ممن حرضوا يف عاشوراء وسيوفهم 

مرشعة ومتعطشة لدماء حممد وآله النجباء. 
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الباحث معاجلتها يف هذه  يروم  التي  البحث  التساؤالت مشكلة  لتشكل هذه 
الوريقات اخلرساء، لعيل أسهم يف رفع الشبهات التي قد ختتلج يف صدر وفكر من 

.يطلع عىل موضوع االستنصار يف القرآن الكريم ويف خطابات اإلمام احلسني

وأخريًا فإين ال أدعي الكامل ملا كتبت وإنام هي وجهة نظر متثل رأي الباحث 
يل  يغفر  أن  القدير  املوىل  داعيًا  فبذنويب،  قرصت  وإن  اهلل  فبفضل  وفقت  فإن  فقط 

زاليت يف هذا البحث وأن جيعل هذا اجلهد يف ميزان حسنايت وهو ويل التوفيق.
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املبحث األول 

االستنصار يف القرآن الكريم

املظلوم،  عون  إنه  منها:   ٍ معان  عدة  عىل  لغة  والنرص  االستنصار  معنى  جاء 
انتقم من ظامله ومنها أنه الدخول يف  ومنها أنه االنتقام تقول: انترص الرجل! أي: 
أتيته)6(.  إذا  بلد كذا  فالعرب تقول نرصت  النرصانية، تنرص)5(، وقيل هو اإلتيان، 

والذي يوافق مذهبنا يف بحثنا هذا، هو ما جاء بمعنى عون املظلوم. 

وأما يف االصطالح فقد وجدت معناه يوافق املعنى الذي اخرتناه من اللغة وهو 
)طلب املعونة(، قال الشيخ الطويس)ت460#(: »النرص هو املعونة عىل العدو«)7(.

وقد وردت لفظة النرص واشتقاقاهتا يف القرآن الكريم يف )73( موضعًا تقريبًا 
واشتملت عىل معاٍن عديدة منها: 

يف كون الباري تعاىل هو الباذل للنرص إىل عباده كام يف قولة تعاىل: ﴿َوُأْخَرى . 1
تعاىل: وقوله  )الصف13(،  امْلُْؤِمننَِي﴾   ِ َوَبرشِّ َقِريٌب  َوَفْتٌح   ِ اهللَّ ِمَن  َنرْصٌ  ا  وهَنَ ُتِبُّ

 

ُكْم َتْشُكُروَن﴾ )ال عمران123(  َ َلَعلَّ ُقوا اهللَّ ٌة َفاتَّ ُ بَِبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلَّ ُكُم اهللَّ ﴿َوَلَقْد َنرَصَ
وهنا ال استنصار يف املقام وإنام يبذل اهلل تعاىل نرصه لعباده ابتداًء.)8( 

يف كون االستنصار بني العباد أنفسهم بعيدًا عن رعاية اهلل تعاىل وهو استنصار . 2
أيضا  ومكذوب  ومذموم  الكريم،  القرآن  ذلك  عن  حيدثنا  كام  مسبقا  فاشل 
َيُقوُلوَن  َناَفُقوا  ِذيَن  الَّ إىَِل  َتر  ﴿َأمَلْ  املنافقني:  تعاىل حكاية عن  فقد ورد يف قولة 
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ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلئِْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َواَل ُنِطيُع  إِلِْخَواهِنُِم الَّ
ْم َلَكاِذُبوَن﴾)احلرش11()9(. ُ ُ َيْشَهُد إهِنَّ نَُّكْم َواهللَّ ِفيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوإِْن ُقوتِْلُتْم َلَنْنرُصَ

نرص خاص برسل اهلل تعاىل يطلبه الرسل تارة، ويبذله اهلل تعاىل هلم تارة أخرى، . 3
ْشَهاُد﴾  ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَ َياِة الدُّ ِذيَن َآَمُنوا يِف احْلَ ا َلَنْنرُصُ ُرُسَلَنا َوالَّ قال تعاىل: ﴿اِنَّ
يِن َعىَل اْلَقْوِم امْلُْفِسِديَن﴾ )العنكبوت30(. )غافر51(، وقال تعاىل:﴿َقاَل َربِّ اْنرُصْ

قولة . 4 يف  كام  فحسب  التعصب  باب  من  آهلتم  إىل  الكفار  من  واستنصار  نرص 
َتُكْم إِْن ُكْنُتْم َفاِعِلنَي﴾ )االنسان68()10(.  وا َآهِلَ ُقوُه َواْنرُصُ تعاىل: ﴿َقاُلوا َحرِّ

هذا . 5 جاء  وقد  بحثنا  وموضوع  الشاهد  حمل  وهو  عبادة  إىل  اهلل  من  استنصار 
ِذيَن  ا الَّ َ األمر يف سبعة مواضع من القرآن الكريم نذكر منها قولة تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
نبيه عيسى ورد االستنصار  ِ﴾ )الصف14(، وعىل لسان  َأْنَصاَر اهللَّ َآَمُنوا ُكوُنوا 
َقاَل   ِ اهللَّ إىَِل  َأْنَصاِري  َمْن  َقاَل  اْلُكْفَر  ِمْنُهُم  ِعيَسى  َأَحسَّ  ﴿َفَلمَّ  تعاىل:  قولة  يف 
ا ُمْسِلُموَن﴾ )ال عمران52( ويف  َواْشَهْد بَِأنَّ  ِ ا بِاهللَّ َآَمنَّ  ِ وَن َنْحُن َأْنَصاُر اهللَّ َواِريُّ احْلَ
وا  ِذيَن َآَمُنوا إِْن َتْنرُصُ ا الَّ َ سورة حممد ورد االستنصار يف قولة تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم﴾. َ َيْنرُصْ اهللَّ

وإجابة  السابقة،  لإلشكاالت  خمرجا  يكون  لعله  مهم  تساؤل  يرد  وهنا 
للتساؤالت التي أثارها الباحث يف املقدمة بعّدها مشكلة البحث وهو: إن اهلل تعاىل 
هو الغالب عىل أمره، وهو القاهر فوق عبادة، وهو غني عن االستنصار الوارد يف 
ِذيَن َآَمُنوا ُكوُنوا  ا الَّ َ القرآن الكريم. فحني يقول اهلل تعاىل يف سورة الصف: ﴿َيا َأيُّ
ِ﴾، ال يعني أنه يطلب املعونة من عباده الضعفاء العاجزين؛ ألنه مظلوم أو  َأْنَصاَر اهللَّ
ضعيف -تعاىل عن ذلك علوا كبريا- وإنام هو استنقاذ واستنهاض ألنفسهم املريضة 
والنائمة وتقوية لإلرادة التي قد تتالشى عند الذين يركنون إىل الذين ظلموا فيظنوا 
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أن احلول والقوة عند الطغاة فحسب.)11( وكذا إمامنا احلسني كان يقصد هذا 
املعنى حني استنرص الناس وطلب منهم النرصة آلل حممد حني قال: ))أما من 

نارص ينرصنا أما من ذاب يذب عن حرم رسول اهلل (()12(. فتأمل !! 

اإلمام  من  بدعًا  يكن  مل  االستنصار  أن  للمطلع  يثبت  فإنه  تقدم  ملا  ونتيجة 
الرسل واألنبياء  احلسني بل هو منهج قرآين رصيح وواضح، ورد عىل لسان 

وكالم اهلل تعاىل يرصح بذلك جليًا.
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املبحث الثاين 

أنواع االستنصار يف اخلطاب احلسيني

ذكر العلامء)13( أن اإلمام احلسني استنرص الناس سبع مرات واستغاثهم 
سبعا، ولعل التلبيات الواردة يف زيارته  وهي: ))لبيك داعي اهلل(()14( ما هي 
أبا  يا  دعوتك  نلبي  هنا  ولعلنا  احلسينية  االستنصارات  تلك  إىل  وإشارة  إجابة  إال 

األحرار ونجيب استنصارك بأيب وأمي... لبيك يا حسني. 

تضمنه  الذي  االستنصار  أنواع  عىل  الضوء  أسلط  أن  أود  املبحث  هذا  ويف 
اخلطاب احلسيني يف عاشوراء وقبل عاشوراء وهذه األنواع التي سوف أذكرها متثل 
وجهة نظر الباحث، إذ لعل من يأيت بعدنا يستخرج دررا غريها هي أنفع للمطلع 

وأنصع بياضا وأرفع شأنا مما استخرجناه هنا.

أنواع االستنصار احلسيني 

1( استنصار عىل مستوى األفراد )الشخيص(

فقد وجدنا أن اإلمام احلسني يستنرص شخصًا واحدًا أو شخصني ولعل 
الواحد أمام آالف  القارئ الكريم هو: ماذا يفيد هذا الشخص  ببال  تساؤاًل خيطر 

مؤلفة من جند يزيد؟

أقول: ستأيت اإلجابة عن ذلك إن شاء اهلل تعاىل يف قادم البحث. 
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أن  منه  الذي يطلب  اهلل بن عمر  املدينة مع عبد  يلتقي اإلمام احلسني يف 
هيرب من يزيد أو أن يبايع، فيجيب : ))يا عبد اهلل إن من هوان الدنيا عىل اهلل 
أن رأس حييى بن زكريا يدى إىل بغي من بغايا بني إرسائيل، وأن رأيس يدى إىل 
بغي من بني أمية(()15(. ثم يطلب ابن عمر من اإلمام احلسني أن يكشف له عن 
املوضع الذي مل يزل رسول اهلل  يقبله فيه، فيكشف له عن رسته فيقبلها ثالثا ثم 

يبكي فيقول له اإلمام : ))اتق اهلل يا أبا عبد الرمحن وال ترتك نرصيت(()16(.

من  بلغ  الذي  عمر  ابن  مثل  رجل  من  احلسني  اإلمام  يريدها  نرصة  أي  ترى 
العمر اخلمسني عاما أو أكثر؟ أكيد أنه ال يريد منه محل السيف واملحاربة معه ضد 

الطاغية يزيد، وإنام كان يريد منه النرصة باللسان فقط. 

ويف موضع آخر يستنرص إماُمنا احلسنُي زهرَي ابن القني الذي يلتقي به يف موضع 
)زرود( إال أن االستنصار هنا خيتلف عن استنصار ابن عمر املار ذكره. فهنا اإلمام 
 ،احلسني لألمام  زهري  ويمتثل  معه  حيارب  كي  القني  ابن  سيف  يطلب   
ويلبي دعوته بعد أن يطلق امرأته، ويستشهد يف عاشوراء بعد قتال مرشف استحق 

به اجلنة يف أعىل عليني.)17( 

ويف قرص ابن مقاتل* يرى اإلمام احلسني فسطاطا مرضوبا ورحما مركوزا 
وفرسا واقفا، فيسال عن صاحبه فيقال له: هو لعبد اهلل بن احلر اجلعفي*. يقرتب منه 
اإلمام  ويطلب نرصته حني يقول له: هل لك يف توبة متحي هبا ذنوبك؟ فيقول 
له ابن احلر: وما هي يا ابن رسول اهلل؟ فيقول له اإلمام : تنرص ابن بنت نبيك 
وتقاتل معه)18(. ومل ينجح االستنصار هنا كام هو احلال مع زهري بن القني؛ إذ يرفض 
اجلعفي نرصة اإلمام حّبًا يف الدنيا وطلبا مللذاهتا ويعرض عليه أخذ فرسه امللحقة إال 
أن اإلمام  يقول له: ))أما إذا رغبت بنفسك عنا فال حاجة لنا يف فرسك(()19(. 
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ترى أمل يكن يعلم اإلمام بأن األمر ال ينجح مع ابن احلر فلامذا يستنرصه إذًا؟ 
ستايت اإلجابة يف وريقات البحث القادمة إن شاء اهلل. 

كان  الشخص  املستوى  عىل   احلسني استنصار  أن  إىل  تقدم  مما  ونخلص 
النرصة نجحت عند بعض  بالسيف. وأن هذه  باللسان والنرصة  النرصة  يروم منه 

كزهري ابن القني ومل تنجح عند اجلعفي مثال. 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن عدم نجاح النرصة عند رجل مثل اجلعفي مثال، مل 
اإليامن عنده وحب  ، وإنام كان ذلك بسبب ضعف  اإلمام  بمقام  يكن جلهله 
الدنيا، واجلعفي هذا كان قد ندم أيام ندم عىل عدم نرصته لإلمام احلسني بعد 

وقعة كربالء فقد أنشد قائال)20(:

ــا دمـــت حيا فــيــالــك حـــرسة م
نرصي بذل  يطلب  حني  حسني 
ــقــول حزنا ي ـــداة  أنــســى غ ــام  ف
حي قــلــب  التلهف  فــلــق  فــلــو 

تــــردد بــني حــلــقــي والــرتاقــي
والشقاق الــعــداوة  أهــل  عــىل 
ــطــالق؟ ــع الن ــزم أتــرتكــنــي وت
ــفــالق ــان ــي ب ــن ــب م ــل ــق هلـــم ال

2( استنصار عىل مستوى املجموع

مثال،  العشائر  رؤساء  مستوى  عىل  جمموعة    األحرار  أبو  واستنرص   
السدويس ومع موىل  البرصة وأرشافها مع ذراع  فقد كتب إىل رؤساء األمخاس يف 
للحسني اسمه سليامن ويكنى أبا رزين كتابا يقول فيه: ))... وقد بعثت رسويل 
إليكم هبذا الكتاب وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت وإن 

البدعة قد أحييت فإن تيبوا دعويت وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد(()20(. 
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وعىل الرغم من املوقف اإلجيايب من رؤساء األمخاس أولئك وعشائرهم، إال 
أهنم مل يستطيعوا أن ينرصوا اإلمام  ومل يتسن هلم الوصول إىل كربالء، فمنهم 
من شك يف الكتاب املرسل -وهو املنذر بن اجلارود- يف كونه دسيسة من عبيد اهلل 
ابن زياد الذي كان واليا عىل البرصة فبعث الكتاب إىل ابن زياد الذي أخذ الكتاب 
وقتل الرسول وصلبه ثم قام خطيبًا يتوعد الناس عىل اخلالف وإثارة اإلرجاف ما 
شكل رعبا عند القوم حال دون نرصة اإلمام احلسني. ومنهم من بلغه مقتل 
  فاته من نرصته  ملا  قبل خروجه وعشريته فجزع جزعا عظيام  اإلمام احلسني 
وهو يزيد بن مسعود النهشيل. ولكنهم حظوا بدعوة اإلمام احلسني هلم. ومنهم 
 مالك زعيم عشرية بني متيم الذي أرسل جوابا عقائديا مفرحا اىل اإلمام احلسني
يذكر فيه أنه مستعد لنرصة اإلمام  هو وعشريته. فيدعو هلم اإلمام   بقوله: 

))مالك آمنك باهلل يوم اخلوف، وأعزك وأرواك يوم العطش األكرب(()21(. 

))هل من  قائال:  وأيضًا يف يوم عاشوراء استنرص اإلمام احلسني أعداءه 
ذاٍب يذُب عن حرم رسول اهلل، هل من موحد ياف اهلل فينا هل من مغيث يرجو اهلل 
بإغاثتنا، هل من معني يرجو ما عند اهلل يف إعانتنا؟(()22(. ومل يستجب هلذه االستغاثة 

غري احلر بن يزيد الرياحي وابنه وخادمه كام تذكر لنا الروايات)23(.

ويضع اإلمام احلسني رشوطا ملن يروم االلتحاق بركبه لنرصته، إذ قال يف 
خطبة له يف مكة مع مجع من الناس: ))... فمن كان فينا باذاًل مهجته موطنا عىل لقاء 
اهلل نفسه فلريحل معنا فإين راحل مصبحا إن شاء اهلل(()23(. ولكن مل يلتحق معه أحد 

أيضا إال أصحابه السبعني نفرًا وأهل بيته. 

ومل  نفعًا  ِد  جُيْ مل  كمجموع  للناس    اإلمام  استنصار  أن  تقدم  مما  ويظهر 
 وضع رشوطا  اإلمام  يفلح أحد ويستطيع نرصته خاصة وأن  مل  إذ  بأثر  يأت 
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هلذه النرصة، ثم إنه مل يعدهم بالنرص وكسب املال بل قال : ))... من حلق بنا 
استشهد ومن مل يلحق بنا مل يبلغ الفتح(()24(، وبطبيعة احلال فالناس تكره املوت عىل 

 . األغلب ولو كان مع ابن رسول اهلل

 ،ونحن إذ نورد هذا الكالم فهو من جهة الناس، ال من جهة اإلمام احلسني
فإنه  مل يكن بحاجة إىل نرصة القوم، فهو منصور من اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة، 
قرب  إىل  املليونية  الزيارات  يف  شوقا  حتج  التي  القلوب  هذه  ذلك  عىل  شاهد  وخري 
سيد الشهداء  يف الزيارة األربعينية من كل عام وأسبوعيا يف ليايل اجلمع طلبا 

لشفاعته يف رضا الرمحن عنهم.
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املبحث الثالث 

األبعاد املعرفية يف االستنصار

خالل  من  احلسيني  االستنصار  عىل  الضوء  يسلط  أن  هنا  الباحث  حياول 
استنباط األهداف التي رامها اإلمام احلسني من استنصاراته تلك، لعلها تكون 

فيها اإلجابة الناجعة ملا أثرناه يف مقدمة البحث وهي كاآليت: 

1( البعد السيايس

إىل  حتتاج  بالظلم  حيكم  حاكم  نظام  أي  ضد  سياسية  مواجهة  كل  أن  الشك 
وأعوانه؛  الطاغية  ضد  واإلعالم  العام  الرأي  وحتشيد  بالتعبئة  املتمثل  االستنصار 
ذلك ألن الرصاع عىل احلكم بني احلكومة وأي معارضة ال يكون متكافئا من الناحية 

امليدانية. 

من  الرشعية  إلغاء  إىل  سياسيا  هيدف  كان   احلسني اإلمام  استنصار  وإن 
احلكومة األموية، وكرس حاجز اخلوف، وحتريك الناس وتثويرهم ألسقاط معاوية 

وولده الفاسق يزيد، واستنهاض األمة وإعادة إرادهتا املسلوبة. 

وهو ما يشهد عليه قول اإلمام احلسني يف خطبة له: ))أيا الناس إن رسول 
اهلل  قال: من رأى سلطانا جائرا مستحال حلرم اهلل، ناكثا لعهد اهلل، خمالفا لسنة 
رسول اهلل ، يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان فلم يغريوا عليه بفعل وال قول 

كان حقا عىل اهلل أن يدخله مدخله(()25(. 
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عام  واحلديث  وولده،  معاوية  يفعله  خطبته  يف    اإلمام  ذكره  ما  وكل 
اإلمام  أن  إال  عرص،  كل  يف  ظامل  بكل  بل  فقط،  بمعاوية  خيتص  ال  موضوعه  يف 
احلسني ركز عىل موضوع هذا احلديث لتجريد احلكومة األموية من الرشعية 

من جهة وتبني التكليف الرشعي لألمة إزاء هذه احلكومة الظاملة. فتأمل..

2( البعد احلركي

لكي يثق الناس برجاالت الثورة ال بد من أن يلمسوا منهم حتركا ميدانيا عىل 
النفوس، والطامة  فالتنظري وحده ال يكفي لشحذ اهلمم وإحياء  التطبيق،  مستوى 
يأمر بام ال  الثورة  بالفشل هي كون رجل  التي حتكم عىل أي حركة ثورية  الكربى 
َأْنُفَسُكْم  َوَتْنَسْوَن  بِاْلرِبِّ  النَّاَس  ﴿َأَتْأُمُروَن  تعاىل:  قوله  مصداق  حتت  ليدخل  يفعل 
هنضة  يف  احلركي  البعد  فإن  وهلذا  )البقرة44(،  َتْعِقُلون﴾  َأَفاَل  اْلِكَتاَب  َتْتُلوَن  َوَأْنُتْم 

إمامنا احلسني يتمثل يف خطاباته االستنصارية يف ثالثة أركان: 

الركن األول: رفضه لبيعة يزيد

بني  إليه وايل  أرسل  الفاسق حني  يزيد  لبيعة  برفضه    أبو األحرار  رَصح 
أمية يف املدينة وبحضور )الوزغ بن الوزغ(* مروان بن احلكم فامتنع  من البيعة 

ليزيد قائال: ))مثيل ال يبايع مثله رسا(()26(. 

الركن الثاين: إعالن الرفض

مل يتكتم اإلمام احلسني عىل رفضه لبيعة الطاغية الفاسق بل عرف الناس 
أن احلسني ممتنع عن البيعة بعد أن ترك مدينة جدة رسول اهلل  متوجها إىل 
البعد  الناس ضمن  فيام حيتاجه  احلنفية  بن  الوصية ألخية حممد  املكرمة،تاركا  مكة 
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احلركي. وكان الناس خيتلفون إليه يف مكة وهو حيدثهم عن موقفه من بيعة يزيد، 
رافضا نصح من نصحه باالختفاء يف أحد الثغور ليبقى حتت األضواء يراه الناس 
فيدركوا  العقول  موتى  إحياء  يف  تسهم  االنتقالية  احلركة  هذه  لعل  منه  ويسمعون 

احلق ويعرفوا أهله)27(. 

الركن الثالث: اخلروج إىل الثورة

مل يكن اإلمام  يفكر يف هزيمة يزيد فهو يعلم أن النرص بعيد جدا يف املواجهة 
االستشهاد  إىل  وسعى  اخلروج  عىل  أرص  هذا  ومع  الطاغية،  جيش  مع  امليدانية 

واالنتصار بدمه الطاهر عىل سيوف بني أمية. 

ومل يك من نصحه باالختفاء ومنهم ابن عباس وأخوه حممد بن احلنفية ليفهموا 
وقت ذاك كالم احلسني، فتارة يقول ألخيه: ))إين مل أخرج أرشًا وال بطرا وال 
يقول  وتارة  جدي(()28(.  أمة  يف  اإلصالح  لطلب  خرجت  وإنم  ضااَل  وال  مفسدا 
البن عباس حني أشار عليه باالختفاء وعدم أخذ النسوة معه قائال: ))شاء اهلل أن 
يراين قتيال ويراُهن سبايا(()29(، مل يفهموا كيف يأيت النرص وإصالح األمة باستشهاد 
اإلمام  خاصة وأن هذه الثورة فريدة من نوعها إذ مل يسبق أن انترص شخص ما 

بدمه عىل أمة بكاملها، كيف للمقتول أن يغلب القاتل؟ 

مصداقها  وبان  عاشوراء  بعد  ترمجت   احلسني إمامنا  من  احلركة  هذه  إن 
منذ عام )61#( وإىل يومنا احلارض وهو باٍق إىل يوم القيامة عنوانًا هيتدي به الضاُل 

ومنارا ينري درب األحرار.
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3( البعد الوالئي

  ورسوله  تعاىل  اهلل  بوالية  عالقة  ذو  احلسيني  اخلطاب  يف  االستنصار  إن 
وإن  العموم.  وجه  عىل  مجيعا  املؤمنني  ووالية  اخلصوص  وجه  عىل  األمر  وأويل 
تعاىل: قوله  بمضمون  التذكري  من  خيُل  مل  للناس   احلسني اإلمام   استنصار 

ْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتَناَزْعُتْم يِف  ُسوَل َوُأويِل اأْلَ َ َوَأِطيُعوا الرَّ ِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اهللَّ ا الَّ َ ﴿َيا َأيُّ
ِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن  ِ َواْلَيْوِم اآْلَ ُسوِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ ِ َوالرَّ وُه إىَِل اهللَّ ٍء َفُردُّ َشْ
َتْأِوياًل﴾ )النساء59(، ففي إحدى استنصاراته قال : ))أما بعد فإن اهلل اصطفى 
حممدًا  عىل خلقة وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده 
وبَلغ ما أرسل به  وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه يف 
ابن  أم  الفاسق  وابنه  معاوية  الطاعة  يستحق  بعد هذا  ترى  يا  فمن  الناس..(()30(، 

رسول اهلل  وليه ووريثه الرشعي؟ فتأمل. 

4( البعد احلواري

بني  والتجاوب  الكالم  »مراجعة  يعني:  االصطالحي  معناه  يف  احلوار  إن 
طرفني«)31(، ولكي يكون احلوار ناجحا البد من توفر االستعداد التام للتخيل عن 

مجيع التصورات وتبني نقيضها يف حال اتضح احلق مع اآلخر. 

احلوار  قائم عىل  الكريم  القرآن  نزول  وإن أصل  قرآين واضح  منهج  واحلوار 
جَسد  وقد  أقوم.  هي  التي  واتباع  احلق  معرفة  منه  اهلـدف  واملخلوق،  اخلالق  بني 
اإلمام  هذا املنهج من خالل االستنصار وممارسة اهلدوء اخلطايب مع قاتليه مع 
علمه اليقيني أهنم صم بكم عمي قد طبع اهلل عىل قلوهبم، فحاورهم هبدوء متامسك 
عجيب! إذ كيف يكون الرجل منا هادئا وكالمه لطيف حيمل النصح، مع قوم سَلوا 
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سيوفهم عليه وال يرجعون إال بقتله وهو يعلم بذلك؟ هذا األمر العجيب حصل 
مع اإلمام احلسني وال غرابة يف ذلك فاهلل أعلم حيث جيعل رسالته. 

صفوفهم  إىل  ينظر  وهو  املحرم  من  العارش  صبيحة  يف   احلسني خطبهم 
تتجمع وطبوهلم تقرع قائال: ))احلمد هلل الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال 
ته والشقي من فتنته فال تغرنَّكم هذه  مترصفة بأهلها حاال بعد حال، فاملغرور من غرَّ
الدنيا.. وأراكم قد اجتمعتم عىل أمر قد أسخطتم اهلل فيه عليكم وأعرض بوجهه 

الكريم عنكم(()32(. 

أي نفس هذه التي حتملها سيدي يا أبا عبد اهلل  بني جنبيك غري أن تكون 
نفسا إهلية رسالية، إذ تبدي النصح لسيوف تقطر من دمك ودم أخيك وأبيك من 

قبل! 

5( البعد االحتجاجي

أن  ومفادها  واصل()33(،  بيان  بال  العقاب  )قبح  تقول:  أصولية  قاعدة  هناك 
العقوبة ال تصح من الشارع املقدس ما مل يقدم إىل الناس ببيان. وهذا األمر حرص 
عليه اإلمام احلسني إلقاًء للحجة عىل الناس وإلزامهم هبا، ﴿لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس 
ه يف استنصاره عىل إنقاذ  ٌة﴾ )النساء165(. فكان  حيرص احلرص كلَّ ِ ُحجَّ َعىَل اهللَّ

من يمكن إنقاذه من اهلاوية وهداية من يوفق إىل اهلداية. 

إىل  ارجعوا  ثم  أنا  من  انسبوين  الناس!  ))أيا  قائال:  عاشوراء  يف  وقف  فقد 
أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل حيُل لكم قتيل وانتهاك حرمتي؟(()33(. فاإلمام هنا 
إىل قربه من رسول  فيها  السليم يف حماججة يشري  الضمري اإلنساين والعقل  حياكي 
َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسَئُلُكْم  ال  ﴿ُقْل  تعاىل:  بقوله  يذكرهم  كأنام  فهو  زماهنم  إمام  وأنه  اهلل 
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َة ِفي اْلُقْربى﴾ )الشورى23(، ويذكرهم بقول سيد املرسلني : ))احلسن  إاِلَّ اْلَمَودَّ
واحلسني إمامان إن قاما وإن قعدا(()34(، ولكن ال حياة ملن تنادي يا أبا عبد اهلل، إال 

قليال ممن هدى اهلل كاحلر بن يزيد الرياحي وابنه وخادمه.

6( البعد الرسايل

إن اهلل تعاىل شأنه أرسل إىل عباده )124000( نبي ورسول تقريبا لكي خيرجوا 
يقبل  ال  إهلي  واجب  الرسالة  هبذه  الرسل  فتكليف  النور؛  إىل  الظلامت  من  الناس 
الشك. وكثري من أولئك الرسل تعرضوا إىل القتل والترشيد وربام اإلحراق كام يف 
قصة أصحاب األخدود)35(، وبلغ اإليذاء درجة قصوى عند خاتم النبيني حتى قال 

: ))ما أوذي نبي مثل ما أوذيت(()36(.

واجلدير بالذكر أن مجيع األنبياء )صلوات اهلل عليهم( مل يكملوا رساالهتم أو 
قل اهلدف من إرساهلم عىل وجه التطبيق احلقيقي حتى نبي الرمحة حممد، وإال 
فام الداعي جلعل األوصياء من بعدهم؟ ثم إننا نقول: )أشهد أن ال إله إال اهلل( أي 
ال إله يعبد عىل وجه األرض غري اهلل جَل شأنه، وهذا األمر مكذوب؛ إذ إنه إىل اآلن 
  هناك من يعبد غري اهلل كاملاديني واهلندوس مثال، وإنام يتحقق اهلدف من إرساله

 . يف دولة اإلمام املهدي

ثم إن األنبياء كانوا يعانون من عدم إيامن أقوامهم إال القليل، فنوح  طال 
دعاؤه هلم يف مدة بلغت التسعامئة واخلمسني عاما، حتى قال مما حكاه لنا التنزيل: 
ْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّاًرا﴾ )نوح26(، ولوط  مل  ﴿وَقاَل ُنوٌح َربِّ اَل َتَذْر َعىَل اأْلَ
يؤمن به من قومه إال ابنتاه، إال أنه مل يرتك أحٌد منهم دوره الرسايل، بل إن اهلل تعاىل 
وِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن  عاتب نبيه يونس يف ما حكاه لنا التنزيل: ﴿َوَذا النُّ
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امِلنَِي﴾  ُلَمِت َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكْنُت ِمَن الظَّ َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى يِف الظُّ
)االنبياء87( ألنه ترك األوىل يف البقاء يف قومه وإمتام دوره الرسايل وتركهم يواجهون 

مصريهم)37(. إذ عىل املرسل أن يؤدي رسالته ويقوم بواجبه بغض النظر عن قبول 
دعوته من قومه أو عدم قبوهلا.

واإلمام احلسني يف استنصاراته من أولئك النفر الضال، إنام جاء به ليؤدي 
الكساء وثالث األوصياء، واألمر اإلهلي واحد يف  الرسايل فهو خامس أهل  دوره 
التفكر والتعقل، لذا فال غرابة أن تقرأ يف  الناس ودعوهتم إىل   هبداية  تكليفه 
اسمعوا  الناس  ))أيا  قائال:  الناس  خطب  حني  املعنى  هذا    اإلمام  استنصار 
قويل وال تعجلوا عيل حتى أعظكم بم هو حق لكم عيلَّ وحتى أعتذر -أي أبني- 
إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قويل وأعطيتموين النصف من 
(( إشارة  أنفسكم كنتم بذلك أسعد...(()38(. فتجد يف قوله: ))بم هو حق لكم عيلَّ
واضحة إىل دوره الرسايل إذ من الواجب الرشعي الذي كلفه اهلل تعاىل به أن حيدث 

الناس بام ينجيهم من اهللكة ويدهلم إىل الرصاط األقوم. 

7( البعد الشمويل 

يف  حرض  من  عىل  مقترصا  واستغاثاته  حوارياته  يف  احلسيني  اخلطاب  يكن  مل 
اخلطاب  هو  كام  متاما  حيرض،  سوف  ومن  احلارض  ليشمل  تعَدى  بل  العرص،  ذلك 
ُقوا  َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قوله  نقرأ  فحني  الكريم،  القرآن  يف  الشفاهي)39( 
َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلَِجاَرُة﴾ )التحريم6(، ال يعني أن اخلطاب 
مقترص عىل من حرض مع رسول اهلل  يف عرص النزول بل شمل كل مكلف إىل 

يوم القيامة. 
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يوم عاشوراء،   احلسني اإلمام  أطلقها  التي  االستغاثة  رصخة  فإن  وعليه 
القادمة. فالواجب  وصل صداها إىل عرصنا احلارض ويتعدى صداها إىل العصور 
 يف استنصاره ذاك هو نرصة املظلوم أينام  الرشعي الذي كلفنا به أبو االحرار 
وجد، ورفع احليف عنه ومقاومة الطغاة والظاملني وبذل الغايل والنفيس يف سبيل 
نرصة احلق ونرصة دين اهلل. وقد أكد أئمة اهلدى عىل هذا املعنى يف مروياهتم فهذا 
اإلمام الصادق  يقول: ))ما من مؤمن يعني مؤمنا مظلوما، إال كان أفضل من 

صيام شهر واعتكاف يف املسجد احلرام(()40(. 

البطويل ضد  قتاهلم  اليوم من اجليش والرشطة يف  الغيارى  إخواننا  يفعله  وما 
اإلرهاب ويف سوريا ضد املتطرفني من ساللة أيب سفيان هلو خري دليل عىل شمولية 

اخلطاب احلسيني واالستنصار احلسيني لرجاالت هذا العرص.

  فال بد لنا أيضًا من هتيئة النفوس وتوطينها عىل نرصة اإلمام املهدي املنتظر
والقتال بني يديه وأن نكثر من الدعاء له بالفرج فنقول: اللهم كن لوليك احلجة بن 
احلسن يف هذه الساعة ويف كل ساعة وليا وحافظًا وقائدًا ونارصًا ودلياًل وعينًا حتى 

تسكنه أرضك طوعًا ومتتعه فيها طوياًل. إنه نعم املوىل ونعم النصري. 

واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني. 
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... اخلامتة ...

 ها أنا بفضل اهلل تعاىل أصل إىل خامتة البحث، ألكتب أهم نتائجه التي أهلمنيها 
الباري بألطافه، لعلها تكون سببا يف حمو سيئايت وغفران ذنويب، وأسجل اسمي يف 

سجل املواسني لفاطمة الزهراء  يف مصاب ولدها احلسني، وهذه هي: 

إن النهضة احلسينية تشبه يف عطائها الدائم عطاء القرآن الكريم وهي مصداق . 1
من مصاديق حديث الثقلني. 

إن االستنصار مل يكن بدعا من اإلمام احلسني بل هو منهج قرآين ال لبس . 2
فيه. 

إن االستنصار يف القرآن الكريم انقسم ليشمل مخسة أنواع هي: . 3

نرص مبذول من اهلل تعاىل إىل عباده ابتداًء. أ. 
استنصار بني العباد أنفسهم بعيدا عن رعاية اهلل تعاىل وهو مذموم وحمكوم ب. 

عليه بالفشل. 
نرص هيبه اهلل تعاىل إىل رسله وهو وعد منه إليهم )صلوات اهلل عليهم(. ج. 
نرص من الكفار إىل آهلتهم من باب التعصب والوهم. د. 
نرص يطلبه اهلل تعاىل من عباده الضعفاء وهو حمل الشاهد يف بحثنا. ه. 

إن الشبهة يف طلب اإلمام احلسني النرصة من أعدائه ومن غريهم تندفع . 4
إذا ما عرفنا أن اهلل تعاىل يطلب النرص من عباده الضعفاء فلكل تأويله. 

إن االستنصار احلسيني كان عىل قسمني: . 5
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 األول: استنصار عىل املستوى الشخص. 
 الثاين: استنصار عىل مستوى املجموع. 

ينجح . 6 ومل  قالئل.  أفراد  مع  نجح  الشخص  املستوى  عىل  االستنصار  إن 
ومنه   احلسني اإلمام  استشهاد  بعد  إال  املجموع  مستوى  عىل  االستنصار 

ثورة التوابني. 

إن اإلمام احلسني وضع رشوطا لنرصته فهو ال يقبل بمن ال يتقي اهلل تعاىل . 7
. أو ال يبذل نفسه يف حمبة حممد وآل حممد

إن االستنصار احلسيني اشتمل عىل سبعة أبعاد هي: . 8

 أ. البعد السيايس. 
 ب. البعد احلركي. 
 ج. البعد الوالئي. 
 د. البعد احلواري. 

 #. البعد االحتجاجي. 
 و. البعد الرسايل.

 ل. البعد الشمويل. 

بيانه وإن مل أكن  بيان ما رمت   وأخريًا أدعو اهلل تعاىل أن أكون قد وفقت يف 
كذلك فأستغفر اهلل تعاىل من ذنويب التي أثقلت ظهري وأن ال حيرمني شفاعة اإلمام 

احلسني إنه سميع جميب. 

.....................................
)ظ( من كتب الشيعة: الكايف: 264/1 ، عيون أخبار الرضا، الصدوق: 60/1 ، األمايل، . 1
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املفيد/135، األمايل، الرشيف املرتىض:115/1، األمايل، الطويس:163 وغريها.  الشيخ 
ومن كتب العامة: مسند أمحد بن حنبل:14/3، سنن الرتمذي:329/5 + املعجم األوسط، 

الطرباين:374/3.عىل سبيل املثال ال احلرص. 
مصادقة اإلخوان، الصدوق/38، هتذيب األحكام، الطويس:92/10. . 2
رشح األخبار، القايض النعامن:146/3. . 3
حتف العقول، البحراين/58. . 4
)ظ( العني، الفراهيدي: 108. . 5
)ظ( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 435/5. . 6
التبيان، الشيخ الطويس:299/2، و)ظ( فيض القدير، املناوي:508/5. . 7
)ظ( جامع البيان، الطربي: 98/4 ، تفسري السمرقندي: 268/1 ، جممع البيان، الطربيس: . 8

381/2 ، امليزان، الطباطبائي: 20/9. عىل سبيل املثال ال احلرص. 
)ظ( التبيان، الطويس: 567/9، جممع البيان، الطربيس 435/9، تفسري الرازي: 278/29، . 9

تفسري القرطبي 4/18 عىل سبيل املثال ال احلرص. 
)ظ( جامع البيان،الطربي:56/17، التبيان، الطويس:261/7. عىل سبيل املثال. . 10
شجرة طوبى، حممد مهدي احلائري:215/2. . 11
اخلصائص احلسينية، جعفر التسرتي /177 ـ 178. . 12
كامل الزيادات، ابن قولويه /388. . 13
عويل الئايل، ابن ايب اجلمهور:81/4. . 14
م. ن ، يف رحاب عاشوراء، اآلصفي / 454. . 15
)ظ( تاريخ الطربي:290/7. . 16
خزانة األدب، البغدادي:298/1. . 17
م. ن.. 18
تاريخ الطربي:200/6. . 19
األخبار الطوال، ابن قتيبة/262. . 20
م. ن ، بحار األنوار، املجليس:5/45. . 21
م. ن. . 22
اللهوف/33. . 23
املخترص، حسن العاميل /82. . 24
األمايل، املفيد / 122 ، بحار األنوار، املجليس:382/44. . 25



212

األمايل، الصدوق /129، لواعج األشجان/25.. 26
)ظ( م. ن. . 27
األمايل، الطويس /371، بحار األنوار:329/44. . 28
بحار األنوار، املجليس:44 /364، يف سبيل حوار ملتزم،العيل /136. . 29
مقتل اإلمام احلسني، القوم / 198. . 30
أدب احلوار الفكري، عبد اللطيف األرناؤوطي/10. 31
تاريخ الطربي: 242/6. . 32
كفاية األصول، األخوند /348. . 33
معامل املدرسني، مرتىض العسكري:3/ 312. . 34
كفاية األثر، اخلزاز القمي/38. . 35
)ظ( قصص االنبياء، قطب الدين الراوندي /246. . 36
كنز العامل، اهلندي: 130/3. . 37
النور املبني يف قصص األنبياء واملرسلني، نعمة اهلل اجلزائري /11. . 38
مقتل احلسني، اخلوازمي:8/2، األخالق احلسينية، جعفر البيايت:62. . 39
)ظ( كتابنا )وظائف علوم القرآن بني املفرسين واألصوليني( فإن فيه بحثا شافيا عن اخلطاب . 40

الشفاهي. 
وسائل الشيعة، احلر العاميل: 292/12. . 41
مهذب األحكام، السبزواري: 119/5. . 42

* زورد: موضع عىل طريق حجاج الكوفة بني الثعلبية واخلزيمية. )ظ( معجم البلدان:139/3.
الذي  املنزل  التمر والشام، وقيل يف  البلدان قرص مقاتل بني عني  بني مقاتل: يف معجم  * قرص 

يقرب الساموة. )ظ( معجم البلدان،احلموي:234/3. 
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القرآن الكريم
اللطيف . 1 عبد  الفكري:  احلوار  أدب 

األرناؤطي، ط1، مرص#1423.
الدنيوري . 2 قتيبة  ابن  الطوال:  األخبار 

عامر  املنعم  عبد  حتقيق  )ت#276( 
ط1،  الشيال.  الدين  د.مجال  ومراجعة 
نرش دار احياء الكتاب العريب، منشورات 

الرشيف الريض، القاهرة1960م.
البيايت، . 3 جعفر  احلسينية:  األخالق 

قم  اهلدى،  أنوار  نرش  مهر،  مطبعة  ط1، 
.#1418

أبو . 4 الرشيف  املرتىض:  السيد  األمايل: 
)ت#436(،  الطاهر  بن  عيل  القاسم 
ط1،  النعساين،  الدين  بدر  حممد  حتقيق 
مطبعة ونرش آية اهلل املرعيش النجفي، قم 

.#1403
حممد . 5 جعفر  أبو  الطويس  األمايل: 

قسم  حتقيق  )ت#460(  احلسن  بن 
البعثة  مؤسسة  اإلسالمية،  الدراسات 

ط1، دار الثقافة، قم#1414.
بن . 6 حممد  اهلل  عبد  أبو  املفيد  األمايل: 

)ت#381(،  العكربي  النعامن  بن  حممد 
املفيد للطباعة والنرش، بريوت  ط2، دار 

1414#1993م.
أخبار . 7 لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 

باقر  حممد  املجليس  األطهار:  األئمة 
دار  ونرش  مطبعة  ط2،  )ت#1111(، 

الوفاء بريوت 1403# 1983م.
حممد . 8 الطربي  وامللوك:  األمم  تاريخ 

من  نخبة  حتقيق  )ت#310(  جرير  بن 
العلامء، ط1، مؤسسة األعلمي، بريوت  

ال، ت.
أبو . 9 الطويس  القرآن:  تفسري  يف  التبيان 

)ت#460(،  احلسن  بن  حممد  جعفر 
مطبعة  ط1،  قصري،  حبيب  أمحد  حتقيق 
دار  اإلسالمي،  لإلعالم  مكتبة  ونرش 

إحياء الرتاث العريب، بريوت،ال، ت.
10 . :الرسول آل  عن  العقول  حتف 

بن  عيل  بن  احلسن  حممد  أبو  البحراين 
اهلجري(  الرابع  القرن  علامء  )من  شعبة 
مكتبة  ط1،  غفاري،  أكرب  عيل  حتقيق 
 #1376 طهران  اإلسالمية،  الكتب  دار 

1975م.
 هتذيب األحكام يف رشح املقنعة: الطويس . 11

)ت#460(  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو 
حتقيق وتعليق حسن املوسوي، ط4، دار 
قم  خورشيد،  مطبعة  اإلسالمية  الكتب 

.#1407
القرآن: . 12 آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي 
وختريج:  وتوثيق  ضبط  )ت#310(، 
صدقي مجيل العطار، ط1، مطبعة ونرش 

دار الفكر، بريوت #1415.
اجلامع ألحكام القرآن: القرطبي أبو عبد . 13

املصادر واملراجع
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اهلل حممد بن أمحد األنصاري )ت#671(، 
الرتاث  إحياء  دار  ونرش  مطبعة  ط2، 

العريب، بريوت1405# 1985م.
أبو . 14 الدين  تقي  احلموي  األدب:  خزانة 

بكر عيل بن عبد اهلل )ت837#(، حتقيق 
عصام شعيتو، ط1، دار ومكتبة اهالل، 

بريوت1978م.
احلسني . 15 بن  جعفر  احلسينية:  اخلصائص 

النجار  التسرتي  عيل  بن  احلسن  بن 
مكتبة  ونرش  مطبعة  ط1،   ،#1303
الرتاث  إحياء  دار  اإلسالمي،  لإلعالم 

العريب، بريوت،ال، ت.
بن . 16 عيسى  أبو  الرتمذي  الرتمذي:  سنن 

الوهاب  عبد  حتقيق  )ت#279(،  سورة 
دار  ونرش  مطبعة  ط1،  اللطيف،  عبد 

الفكر، بريوت#1403.
احلائري، . 17 مهدي  حممد  طوبى:  شجرة 

ط5، املكتبة احليدرية، النجف #1385.
رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار: . 18

حممد  بن  النعامن  حنيفة  أبو  القايض 
التميمي املغريب )ت363#(، حتقيق حممد 
النرش  مؤسسة  ط2،  اجلاليل،  احلسيني 

اإلسالمي، قم، ال،ت.
األحاديث . 19 يف  العزيزية  الآليل  عوايل 

الدينية: األحسائي ابن أيب اجلمهور )ت 
وجمتبى  املرعيش،  السيد  حتقيق   )#880
  العراقي، ط1، مطبعة سيد الشهداء

قم، 1403# 1983م.
أبو . 20 الصدوق   : الرضا  أخبار  عيون 

جعفر حممد بن عيل بن احلسني ابن بابويه 
األعلمي،  حسني  حتقيق:  )ت#381( 
للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة  ط1، 

النجفية، بريوت#1404.
العني: الفراهيدي أبو عبد الرمحن اخلليل . 21

مهدي  د.  حتقيق  )ت#175(  أمحد  بن 
ط2،  السامرائي،  وإبراهيم  املخزومي 
اهلجرة،  دار  مؤسسة  الصدر،  مطبعة 

إيران #1409.
السيد . 22 عيل  حممد  ملتزم:  حوار  سبيل  يف 

الساعدي،  شاكر  مراجعة  العيل،  هاشم 
تنضيد: حمسن اجلابري، ط2، مطبعة وفا 

.#1429
الصغري . 23 اجلامع  رشح  يف  القدير  فيض 

من أحاديث البشري النذير: املناوي حممد 
ضبط  )ت#1031(  الرؤوف  عبد  بن 
دار  ط1،  السالم،  عبد  أمحد  وتصحيح 
لبنان1415-  بريوت  العلمية،  الكتب 

.1994
الدين . 24 قطب  الراوندي  األنبياء  قصص 

سعيد بن هبة اهلل )ت573#( حتقيق غالم 
رضا، ط1، مطبعة ونرش مؤسسة اهلادي، 

قم #1418.
بن . 25 حممد  جعفر  أبو  الكليني  الكايف: 

أكرب  عيل  حتقيق  )ت#329(  يعقوب 
دار  احليدري،  مطبعة  ط4،  غفاري، 

الكتب اإلسالمية، قم#1365.
كامل الزيارات: القمي أبو القاسم جعفر . 26

حتقيق  )ت#368(  قولويه  بن  حممد  بن 
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مؤسسة  مطبعة  ط1،  الفيومي،  جواد 
نرش  مؤسسة  نرش  اإلسالمي،  النرش 

الثقافة#1417.
كاظم . 27 حممد  األخوند  األصول:  كفاية 

ونرش  حتقيق  )ت#1328(  اخلراساين 
الرتاث.  إلحياء    البيت  آل  مؤسسة 

ال، ت.
االثني . 28 األئمة  عىل  النص  يف  األثر  كفاية 

حممد  بن  عيل  القاسم  أبو  الرازي  عرش: 
بن عيل اخلزاز 400# حتقيق عبد اللطيف 
احلسيني، ط1، نرش بيدار، مطبعة اخليام، 

قم#1401.
واألفعال: . 29 األقوال  سنن  يف  العامل  كنز 

املتقي اهلندي عالء الدين بن حسام الدين 
)ت957#( حتقيق بكري حياين، وصفوة 
مؤسسة  ونرش  مطبعة  ط1،  السقا، 

الرسالة، بريوت 1409# 1989م.
االميني . 30 حمسن  السيد  األشجان:  لواعج 

ت1371#، ط1 مطبعة العرفان، صيدا، 
منشورات مكتبة بصرييت، قم#1331.

ابن . 31 السيد  الطفوف:  قتىل  يف  اللهوف 
مهر،  مطبعة  ط1،  )ت#624(  طاووس 

نرش: أنوار اهلدى، قم#1417.
الطربيس . 32 القرآن:  تفسري  يف  البيان  جممع 

)ت#548(  احلسن  بن  الفضل  عيل  أبو 
حتقيق: جلنة من العلامء واملحققني، ط1، 
األعلمي،  األمني، مؤسسة  تقديم حمسن 

بريوت1415# 1995م.
)ت#224( . 33 حنبل  بن  أمحد  أمحد:  مسند 

مرص، املطبعة امليمنية #1313.
جعفر . 34 أبو  الصدوق  اإلخوان:  مصادقة 

بابويه  بن  عيل  احلسن  أيب  بن  حممد 
ط1،  الكاظمي،  عيل  حتقيق  )ت#381( 
نرش مكتبة اإلمام صاحب الزمان العامة، 

قم 1982-1402.
عمر . 35 بن  حممد  الرازي  الغيب:  مفاتيح 

إحياء  دار  ونرش  حتقيق  )ت#606( 
الرتاث العريب، بريوت1415# 1995م.

معامل املدرستني: السيد مرتىض العسكري . 36
ط1نرش مؤسسة النعامن للطباعة والنرش، 

بريوت- لبنان1990-1410.
األزدي . 37  :احلسني اإلمام  مقتل 

بن  خمنف  بن  سعيد  بن  حييى  بن  لوط 
حسني  تعليق  ت#157  الغامدي  سليم 
ال،  قم،  العلمية،  مطبعة  ط1،  الغفاري، 

ت.
القاسم . 38 أبو  الطرباين  األوسط:  املعجم 

)ت  اللخمي  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن 
مطبعة  احلسيني،  إبراهيم  حتقيق   )#360

ونرش دار احلرمني للطباعة. ال، ت.
معجم البلدان: احلموي شهاب الدين أبو . 39

)ت#626(  اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ونرش  مطبعة 

بريوت 1399# 1979م.
فارس . 40 ابن  اللغة:  مقاييس  معجم 

زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  احلسن  أبو 
ت395#، حتقيق حممد عبد السالم حممد 
هارون، ط1 مطبعة ونرش مكتبة اإلعالم 
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اإلسالمي #1404.
احلالل . 41 مسائل  يف  األحكام  مهذب 

األعىل  عبد  السيد  اهلل  آية  واحلرام: 
مطبعة  ط4،  )ت#1414(  السبزواري 
فروردين، نرش مكتبة آية اهلل السبزواري، 

قم#1413.
النور املبني يف قصص األنبياء واملرسلني: . 42

ط2،   )#1112 )ت  اهلل  نعمة  اجلزائري 
بريوت   والنرش،  للطباعة  األضواء  دار 

.2002 #1423

مسائل . 43 حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل 
احلسن  بن  حممد  العاميل  الرشيعة: 
البيت  آل  مؤسسة  حتقيق  )ت#1104( 
 إلحياء الرتاث، ط2 مطبعة مهر، قم 

.#1414
املفرسين . 44 بني  القرآن  علوم  وظائف 

األحبايب،  متعب  فاضل  واألصوليني: 
مطبعة بيت احلكمة، بغداد2011م.


