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 المستخلص:
ذدػػػجا دعهذا  كدػػد ذ ػػ ذ لػػ ذا بػػاـذ يعػػهذاػػلاذا درػػثذهكادػػيذاقاهيبيػػيذبػػاـذدلػػاذا دارػػثذدا بددػػـد

فذاألثكذا  كدد ذداألخالب ذ  ذعالبا هذدبعابال هذ  ذا كخاءذدا شهةذدهدكهذا جلػاه ذ(ذ(ذ دياعا رديفذج
ا زقيػػيذبػػفذأجػػؿذامػػالحذاألبػػيذداػػهيلاذإ ػػوذدػػديؿذا كشػػاهذدبػػاذ ب ػػ ذدػػهذذدهبائػػها ػػل ذ دجػػهذدا   ػػرييذ

خامػػػيذدأ ػػػهذبػػػهذ شػػػرذد بػػػاذ ػػػ ذأدػػػكهذ بيػػػزتذدا  ػػػكهتذددػػػبدذذاأل ديػػػاءذأخػػػالؽ(ذبػػػفذعاالبػػػاـذا ردػػػيفذج
ذ(.صاذأل لاذدلقتذ ل ذا قكآفذا قكيـذدد يذا كددؿذجأخالبل

ؿدبػػهذبدػػب اذاػػلاذا درػػثذعلػػوذثالثػػيذبرػػادكذ جا  دػػبذا شػػكيؼذدا ػػدالهةذا بيبد ػػيذ  بػػاـذذاألدَّ
(ذ(ذدا ثا  ذجاألدكةذدأثكااذ  ذا د اءذا  كدد (ذ  ذريفذ  ادؿذا بردكذا ثا ػثذجا ػهدكذا  كدػد ذعا رديفذج

ذا ركب(.(ذ  ذا دلـذدذع  باـذا رديفذج
يذا  ػ ذقا ػتذثػاكذا  كدديػ دمػل اذا يلػاذ ػ ذدرث ػاذاػلاذاػ ذاآد عؿذبفذديفذادػكزذا   ػائ ذا  ػ ذ

(ذريػػثذقػػافذا بكدػػ ذا رػػؽذ ػػ ذأهاءذبدػػؤد يا هذأبػػاـذرا ػػيذاال رػػكاؼذعبػػاـذا ردػػيفذجزاخػػكةذدلػػاذريػػاةذا 
ذدا  داهذا   ذعاش لاذاألبيذ  ذظؿذا رقـذاألبد .

ذ.ا باـذا رديفذجعليهذا دالـ(ذ، ل ذ،  كدد ا دعهذاا قلباتذا ب  اريي:ذج
The educational dimension In the Life history of 

Emam Husain Allah Shall satisfy him 

By 

Assistant Teacher Hussein A'lawy Haji 

Alrusfa Third Directorate of Education 

Abstract: 

This Papev is on academic study conducted to be entitled by "The 

educational dimension in the Life history of Emam Husain "Allah Shall 

Satisfy him" to Shed Light on the educational and Moral effect of the Emam's 

behavior in his relations and his dealings in prosperity & hard scarifying his 

blood to reform his people and he is A decadent of his grandfather prophet 

Mohammad "peace prayers be upon him" The Emam unhand the Prophetic 

ethichs morals, in that his family raised him on the curriculum of holey kar'an 

and his grandfather's ethies.  
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This Paper had been devided in to Three axes the First was entited 

"The Family tree, and the birth of the Emam", The second "his family & ith 

the Third" The Teaching vole of the Emam hasain Allah Shall satisfy him in 

peace war". 

Are that his teachings and his undergoing for his responsibilities in 

the face of the spoiled amawi rule. 

 Keywords: (educational dimension, approach, Imam Hussein (peace be upon 

him). 

 

 :مقدمة
 ػػكدكةذذه ذع ػػي ذفذا راجػػيذإ ػػوذبػػ ل ذ كدػػد ذدػػليـذ ػػ ذامػػد هذدا ػػ ذ ػػ ذبقدبا ػػهذإ

بػػػػفذ ػػػػكدكاتذا ب ظدبػػػػيذا  كدديػػػػيذ لػػػػدذا ػػػػل ذيكدػػػػـذ ل كديػػػػيذبدػػػػاكااذا ب ػػػػدازفذدا بػػػػ ل ذ
هكاؾذا رقػػػائؽذإ(ذبػػػ ل ذدابعػػػ ذ لػػػدذيبلػػػؾذا قػػػهكةذعلػػػوذعا  كدػػػد ذع ػػػهذا بػػػاـذا ردػػػيفذج

وذا  شػخيصذ ػ ذرػاؿذاك دػاؾذا ب ػاايـذدا قػهكةذعلػوذدا بدابؼذدديكذاألرػهاثذدا قػهكةذعلػ
ذاد خالصذا عدكذدا هكدسذد بييزذا ردفذبفذا قدي ذ  ذاأل قاكذدا بباكدات.

ا بردػػبذذداالدػػـ(ذاػػدذل ػػؾذا ع ػػدافذا ب ػػ ءذدا بجػػهذا خا ػػهذع ا بػػاـذا ردػػيفذج
ذه.هاب تذدهذدداكتذعلوذاآ(ذدذص قؿذ  سذأردتذكددؿذاهللذج

خالبػػػ ذدا  كدػػػد ذاػػػ ذبجااػػػهةذا ػػػ  سذدا   لػػػبذعلػػػوذدأدؿذخطػػػداتذا  قابػػػؿذاأل
أادائلاذدريػثذيقػدفذا بكدػ ذبػهدةذ ػ ذدػلدقهذددػيك هذ ػرفذا  ػاسذالذي   عػدفذدقد ػهذدكأيػهذ
ذأ ذأ هذالذيؤثكذ يلـذعبليًاذدالذيد طي ذأفذي  لذإ وذا قلدبذباذهاـذالذيطادؽذ علهذبد ه.

حذ لػيذدا ق ػاحذدا مػال(ذيجهااذراعدأفذا ب  د ذ برطاتذرياةذا باـذا رديفذج
دا بدػلـذدييػكذبردػ ًاذا   يليذ قافذدػاكًاذذبهكجذ  ذبكا ريثذيكىذأ هذب لذداله هذدادذي 

ذا بدلـذ  ذ عؿذا خيكذد ـذي دافذبطذ  ذاجاديذا ب طكذداياثيذا بللدؼذدك  ذا ريؼ.
ديعػػدهذدػػدبذاخ يػػاكذاػػلاذا بد ػػدعذإ ػػوذديػػافذا ػػهدكذا  كدػػد ذا ػػل ذا دعػػهذا بػػاـذ

ذاألخالؽذدا  شاؿذاألبيذبفذا داب ذا  اده.عا رديفذج ذ(ذدا ل ذقافذبدابهذبقاـك
ا  ػػ ذأبػػاذا بشػػقالتذا  ػػ ذاع ك ػػتذدػػدؿذا درػػثذ لػػ ذ  بثػػؿذد ػػهكةذا بعلدبػػاتذ

(ذدبػهذبدػب اذا درػثذعلػوذثػالثذبرػادكذ  ػادؿذع  اد تذا ب ل ذا  كدد ذ  باـذا ردػيفذج
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أبػػػػاذا ثػػػا  ذ طػػػكؽذإ ػػػػوذ(ذ(ذعا ردػػػيفذجذا  شػػػرةذا  كيػػػهةذدا ػػػدالهةذا بيبد ػػػػيذ  بػػػاـجذاألدَّؿ
جاألدكةذدأثكااذ  ذا د اءذا  كدػد (ذ ػ ذرػيفذ  ػادؿذا ثا ػثذجا ػهدكذا  كدػد ذ  بػاـذا ردػيفذ

(ذ  ذا دلـذدا ركب(ذدبفذديفذأاـذا بماهكذا   ذاع به اذعليلاذ  ذأثكاءذالاذا درثذعج
شػػؼذا  بػػيذ ػػ ذـ(ذدق ػػابذق1211اػػ/314 لب يػػهذجتذا كشػػاهدا بعلدبػاتذا بلبػػيذق ػػابذ

ـ(ذدق ػػػػػابذ لػػػػػػليبذا  لػػػػػليبذألدػػػػػػفذرجػػػػػػكذ1131اػػػػػػػ/251بعك ػػػػػيذاألئبػػػػػػيذ الكدلػػػػػ ذجت
ذـ(.1332اػ/251ا عدقال  ذجت

لالمبحث    األوَّ
 (عالنسب الشريف والوالدة الميمونة لإلمام الحسين )

ذـ1332اػ/1311،ذع دهذجادفذذطا بذجعليلـذا دالـ(ذا رديفذدفذعل ذدفذأد 
دػػػػفذعدػػػػهذا بطلػػػػبذدػػػػفذذ(12ـذ،ذص1333اػػػػػ/1422،ذجاالمػػػػ لا  ذ(111،ذص1،ذج
،ذ1ـذ،ذج1311اػػ/1431جادػفذدػعه،ذ،ذذ(312ـ،ذص1331اػػ/1323ا ق جػ ،ذجذااشـ
،ذأبهذا دػيهةذ اطبػيذد ػتذكدػدؿذاهللذ(111ـ،ذذص1224اػ/1312(ذجادفذب يدي،ذ13ص
(ذ  ذع.ذدبهذد هذا باـذا رديفذج(144،ذص1جذ،ـ1224/اػ1314،ذا دشدائ ذجذ(صج

(ذألفذ ػ ذأل ػهذصدافذد يذأكد ذبفذا لجكةذاد دشكذدهذجههذكددؿذاهللذجا خابسذبفذشع
عػػؽذع ػػهذذ(551،ذص1ـ،ذج1333اػػػ/1313جا ردػػي  ،ذا يب ػػوذدأبػػاـذ ػػ ذأل ػػهذا يدكى

دا ل ذيع  ذ  ذا  دكاةذشػديكذذ(143ـذ،ذص1222اػ/1312جا ب يه،ذقدشاذدادباهذردي ا
(ذدػػػػػ يذعبػػػػػاـذا ردػػػػػفذج(ذددي ػػػػػهذددػػػػػيفذأخيػػػػػهذا عادػػػػػـذارػػػػػهذأد ػػػػػاءذ دػػػػػ ذاهللذاػػػػػاكدفذج

ذ.(435،ذص1جذ،ـ1222اػ/1311جا قب ،ذأشلك
ذ،ا دػػػػػيهذهادػػػػػق أذ(12ـ،ذص1333اػػػػػػ/1422جاالمػػػػػ لا  ،ذيق ػػػػػوذأدػػػػػدذعدػػػػػهذاهلل

ـذ،ذ1352اػػػػػػ/1423جدػػػػػدطذادػػػػػفذا جػػػػػدز ،ذدشػػػػػليهذقكدالءذ،دا دػػػػػدطذ،دا ػػػػػدا  ذ،دا ػػػػػد  
ذ(121ـذ،ذص1225اػػ/1312،ذد جا خمػيدا كشػيهذدا زقػ ذدا بدػاكؾذدا طيبذ(141ص
ـذ1222اػ/1312جذا ب يه،دذددطذكددؿذاهللذدكيرا  هذبفذا ه ياذديهذشدابذأاؿذا ج يدا

ذ.(143،ذص
(ذبفذأبهذا دػيهةذ اطبػيذجعليلػاذا دػالـ(ذدػربكذبػفذعداهذا باـذعل ذجأدبهذ زدجذ

(ذأفذيػزدجذأد  ػهذا دػيهةذ اطبػيذبػفذا بػاـذصاهللذ عا وذريثذأفذاهللذ عػا وذأبػكذا  دػ ذج
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دعػػػػهذأفذقػػػػافذذ(432،ذص1،ذجـ1333اػػػػػ/1313جا ردػػػػي  ،ذذعلػػػػ ذجعليلبػػػػاذا دػػػػالـ(
ذرػػػهذبػػفذا مػػػراديذديقػػدؿذ:ذج ػػـذي ػػػزؿذا ق ػػاءذدعػػػه( ػػلكذعػػفذ زديجلػػػاذقلبػػاذخطدلػػاذأيع

(ذد ػػـذعؿذزدجػػيذ زدجلػػاذا بػػاـذعلػػ ذجداػػ ذأدَّذذ(42،ذصذـ1322اػػػ/1422جا طدػػك ،ذ
ديقػػدؿذا بػػاـذذ(122،ذص1ـذج1333اػػػ/1315جادفذرجػػكذ،ذي ػػزدجذعليلػػاذر ػػوذد ا لػػا

(ذج دالذأفذأبيكذا بؤب يفذ زدجلاذ باذقافذ لاذق دءذعلوذدجهذاألكضذعجع كذا ماهؽذج
ذا قيابػػػيذأهـذ بػػػفذهد ػػػه( (ذعدا بػػػاـذعلػػػ ذجذ(145،ذص1جا مػػػهدؽ،ذه.تذ،ذجذإ ػػػوذيػػػـد
أدؿذذ(24،ذص1،ذذجـ1333اػػػػػ/1313جا ردػػػػي  ،ذذ(صيج بػػػػ ذ دػػػػديذد دػػػػبذا  دػػػػ ذج

اهللذأخػػػػدهذدادػػػػفذعبػػػػهذددزيػػػػكهذعلػػػػوذذا بػػػػؤب يفذدخلي ػػػػيذاهللذ عػػػػا وذ ػػػػ ذا ػػػػهيفذدعػػػػهذكدػػػػدؿ
(ذبػفذأديػهذدأبػهذا بػاـذعا باـذا رديفذجذةأخدذذ(ذ1ـذ،ذص1222اػ/1312جا ب يه،ذأبكه

جذا قبػػػػ ،ذذا ردػػػػفذدزي ػػػػبذا قدػػػػكىذدزي ػػػػبذا مػػػػ كىذا بق ػػػػاةذأـذقلثػػػػدـذجعلػػػػيلـذا دػػػػالـ(
ذ.(435،ذص1جذ،ـ1222اػ/1311

(ذ قدػهذزيػفذا عادػهيفذعاـذعل ذدفذا ردػيفذجذ(ذد يذأدالهع باـذا رديفذج قافذ
(ذعدأبهذا ديهذشاهذز ػاهذد ػتذيزهجػكهذدػفذشػلكياكذدػفذقدػكىذبلػؾذا  ػكسذدعلػ ذاألقدػكذج

(ذدأبػهذب ػاعييذعدأبهذ يلوذد تذأد ذبكةذدػفذعػكدةذدػفذبدػعدهذا ر  يػيذا ثق يػيذدجع ػكذج
دا دػػيهةذدػػقي يذدكبيػػيذجعليلبػػاذا دػػالـ(ذدأبلبػػاذا كدػػابذد ػػتذأبػػكئذا قػػيسذعػػه ذا قلديػػيذ

جا ب يػه،ذذ اطبيذجعليلاذا دالـ(ذدابلاذأـذادراؽذد تذطلريذدفذعدهذاهللذا  بيبييذدا ديهة
،ذ114،ذص2ـ،ذج1332اػػػػػػػػػػػ/1311جادػػػػػػػػػػفذع دػػػػػػػػػػي،ذذ(111ـذ،ذص1222اػػػػػػػػػػػ/1312

ذ.(11ص
ذدػ يذأذ(عاد شلهذا باـذا رديفذج رػهىذددػ يفذ  ذيدـذا عاشكذبفذشلكذبرػـك

لدبػػًاذمػػادكًاذبر دػػدًاذ.ذب ػػياًلذبظ(533،ذص1جذ،ـ1222اػػػ/1311جذا قبػػ ،ذبػػفذا لجػػكة
(ذدػػد ذدػػ يفذدبػػ ذأديػػهذأبيػػكذصجددػػ هذيدبئػػلذثبػػافذدخبدػػدفذأبػػاـذبػػ ذجػػههذكدػػدؿذاهللذ

جا دشػػػػػدائ ،ذ(ذعشػػػػػكذد يفع(ذثالثػػػػػيفذدػػػػػ يذدبػػػػػ ذأخيػػػػػهذا بػػػػػاـذا ردػػػػػفذجعا بػػػػػؤب يفذج
ا ػػػل ذادػػػ طاعذأفذيلػػػزذ ػػػبيكذاألبػػػيذديرػػػكؾذكقدهاػػػاذذ(144،ذصذـ1224اػػػػ/1314
ا كبػاؿذا بركبػيذبػ ذبدػادةذا عطػشذدا جػدعذداراطػهذطػااكذدشػجاع هذدمػدكهذ ػدؽذ دهبهذا

(ذأفذيجدػػػػهذاألخػػػػالؽذعدػػػػهذقػػػػؿذأ ػػػػداعذاألعػػػػهاءذددػػػػل ؾذ قػػػػهذادػػػػ طاعذا بػػػػاـذا ردػػػػيفذج
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داألرقػاـذدا ب ػػاايـذا دػػالبييذدػػلدقًاذ ػػ ذدابػػ ذا ريػػاةذدد ػػاءذد كديػػيذا  دػػافذا بدػػلـذد ػػؽذ
ذ(.صق ابذاهللذدد يذكدد هذج

 المبحث الثاني
 لبناء التربوياألسرة وأثرها في ا

األثكذا  اـذ  ذذإْلذ لاذ؛رهىذا عدابؿذاألداسذ  ذد اءذا قيافذا  كدد األدكةذإذإف
ذ قديفذشخمييذا  دافذداق دادهذا عاهاتذا   ذ دقوذبالزبيذ هذطداؿذريا ه.

ريػػثذأفذبعك ػػيذاهللذ عػػا وذ عػػهذأدؿذخطػػداتذا  ػػهيفذ لػػ ذبػػفذا بعػػاكؼذا  طكيػػيذ
جاتذ  دهذدأعباؽذ بيكهذدالذ ر ػاجذإالذإ ػوذعك ػلاذع هذا  دافذ ل ذبدهدعيذ  ذخل

دمػػدكةذجلادػػيذدبشػػدبيذدبعك ػػيذاهللذدػػدرا هذد عػػا وذاػػ ذا دػػديؿذا دريػػهذا ػػدابع ذ مػػيا يذ
ا  دػػافذبػػفذاال رػػكاؼذأل لػػاذادػػاسذا ػػهيفذدا  ػػهيفذ يقػػدؿذابيػػكذا بػػؤب يفذعلػػ ذدػػفذأدػػ ذ

بػػهكذهيا  ػػه(ذدذ(ذجا ػػهيفذيعمػػـ(ذدذجبػػفذهافذ رمػػف(ذدذجمػػيا يذا بػػكءذعلػػوذعطا ػػبذج
ـذ،ذ1225اػػ/1312جا علاك ،ذذجددبذا دكعذمريذا هيف(ذدذجدا لهىذيقثكذاالد دماك(

ذ.(22ص
 ػػػرفذبدػػػؤد ييذا  كديػػػيذبػػػفذأاػػػـذا بدػػػؤد ياتذا  ػػػ ذ قػػػ ذعلػػػوذعػػػا ؽذا بػػػكديفذ ػػػ ذ

كبذاألدػكةذذ شػرةركق لـذا  قابلييذا   ذكدبلاذا دالـذدهالئؿذالهذا بدػؤد ييذدػهأتذبػ ذ
؛ذإلذيقػدؿذ(ذدا قكاديذا قكيديذدا ب ز يذا خميمػيص ذق ؼذكددؿذاهللذج(ذ عا باـذعل ذج
بػدؿذدالذذيب غذثـذيلقب يهذدباذدجهذ  ذقلديذ  ذ(ذص(ذقافذكددؿذاهللذجعا باـذعل ذج

ذبػفذأخالبػهذك ػ ذخطليذ  ذ عؿذد قهذق تذأ دعهذا داعذا  ميؿذأثكذأبهذي  ػ ذ ػ ذقػؿذيػـد
ذ.(422ـذ،ذص1225ػ/ا1312جعدهه،ذذعلبًاذديربك  ذداالب هاءذده(

دبػػفذا رقػػائؽذا ثاد ػػيذاػػدذأفذاألد ػػاءذيكثػػدفذا دا ػػهيفذ ػػ ذخمائمػػلـذدمػػ ا لـذ
ا جدػػبييذدا عقليػػيذدا   دػػييذدا دكاثػػيذ لػػاذأي ػػاذهدكذأدادػػ ذ ػػ ذ قػػؿذدقيػػيذا مػػ اتذد لػػلاذ

(ذعلػػوذردػػفذاالخ يػػاكذ ػػ ذا ػػزداجذ قػػاؿذج خيػػكداذ ػػ ط قـذ ػػرفذا عػػكؽذصأقػػهذكدػػدؿذاهللذج
.ذل ػػػػؾذألفذكدػػػػدؿذاهللذ(34،ذص4،ذجذـ1324اػػػػػ/1323شػػػػا  ،ذجا  ػػػػيضذا قاذهدػػػػاس(
(ذيعلػػـذبػػهىذأثػػكذاالخ يػػاكذا ردػػفذ ػػ ذا د ػػاءذا دػػليـذ عدػػكةذدا عقادػػا هذعلػػوذصعلػػ ذج
ذأد ائلا.
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(ذبػػػفذمػػػهكهذإ ػػػوذكأدػػػهذ ػػػرفذص(ذيشػػػدهذدػػػا  د ذجعد يبػػػاذقػػػافذاألبػػػاـذا ردػػػفذج
ـذ،ذ1222اػػػػػػ/1312جا ب يػػػػػه،ذ(ذيشػػػػػدهذدػػػػػهذبػػػػػفذمػػػػػهكهذإ ػػػػػوذكجليهعا بػػػػػاـذا ردػػػػػيفذج

ذ.(143ص
أل ػػهذ شػػرذ ػػ ذذ؛(ذقػػافذدريػػهًاذ ػػ ذخمائمػػهذدبقدبا ػػهذل ػػؾع ا بػػاـذا ردػػيفذج

أدػػكةذاػػ ذبعػػهفذا  قػػدىذدخز ػػيذا رقبػػيذدا علػػـذدبخ لػػؼذا بالئقػػيذديلػػدطذا ػػدر ذدا   زيػػؿذ
ذ.(22ـذ،ذص1225اػ/1312جا علاك ،ذإ يلاذ   ل ذقؿذبقكبيذد  يليذ  ذا دالـ
(ذدجػؼذعيلػاذا دػالـ(ذدعػهذأفذد ػهتذا ردػيفذجدري باذاع لتذا دػيهةذ اطبػيذجعل

جذ يبمػػلاذ لربػهذدهبػػهذبػفذ رػػـذدهـذجػػههذأدلابػػه(ذيلقبػهذص د لػاذقػػافذجػههذكدػػدؿذاهللذج
ذ.(435،ذص1جذ،ـ1222اػ/1311ا قب ،ذ

(ذأدػاذا ردػيفذص(ذقافذا ردػفذيػهعد  ذ ػ ذريػاةذا  دػ ذجعديقدؿذا باـذعل ذج
(ذ لبػػاذبػػاتذصأدػػاذإالذكدػػدؿذاهللذجذاذالذيكيػػافبػػدا ردػػيفذيػػهعد  ذأدػػاذا ردػػفذريػػثذأ ل

ذ.(23،ذص1ـذ،ذج1333اػ/1313األكدل ،ذجهعدا  ذأداابا
ي ػػ قالفذبػػاذدػػيفذار ػػافذاألبذدػػيهذاأل ديػػاءذذإلْذذ؛داػػلاذاػػدذيايػػيذا  خػػكذدا دػػبد

ـ،ذ1333اػػػ/1313ذ،االكدلػػ ذجذ*در ػػفذاألبذدػػيهذاألدمػػياءذدعػػفذرلي ػػيذدػػفذا يبػػاف
يػػاذأيلػػاذا  ػػاسذإ ػػهذ ػػـذيعػػطذأرػػهذبػػفذذ(ذيقػػدؿصبػػاؿذدػػبعتذكدػػدؿذاهللذجذ(512،ذص1ج

لكييذاأل دياءذدا با يفذباذأعط ذا ردػيفذدػفذعلػ ذخػالذيددػؼذدػفذيعقػدبذدػفذادػراؽذ
إدػػكاايـذجعليلبػػاذا دػػالـ(ذيػػاذأيلػػاذا  ػػاسذإفذا   ػػؿذدا شػػكؼذدا ب ز ػػيذدا داليػػيذ كدػػدؿذذدػػفذ

ذ.(132،ذص1ـ،ذج1223اػ/1342ا ق هدز ،ذجاهللذدلكي هذ الذيلادفذدقـذاألداطيؿ
عػفذذ(122،ذص1ـ،ذج1333اػػ/1315جادػفذرجػك،ذذ*دعفذإدباعيؿذدفذكجاء

جا قشػػػػ ،ذذ*(ذ ػػػ ذرلقػػػػيذأدػػػدذدػػػػعيهذا خػػػهك صأديػػػهذبػػػػاؿذق ػػػتذ ػػػػ ذبدػػػجهذكدػػػػدؿذاهللذج

                                                 

 اػ42رلي يذدفذا يبافذدادـذا  يجافذرديؿذدفذجادكذا عدد ذرليؼذد  ذعدهذاالشلؿذ د  ذد يذ*ذ

 ؿذدفذكجاءذدفذكديعيذا زديه ذأددذادراؽادباعي*ذ

اددذدعيهذا خهك ذادبهذدعهذدفذبا ؾذدفذد افذدبيؿذادفذشليهذدفذثعلديذدفذعديهذدفذاالدجكذدفذ*ذ
 عدؼذدفذا خزكج
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،ذ5ـ،ذج1333اػ/1315جادفذرجك،ذذذ*دعدهذاهللذدفذعبكذ(41ـ،ذص1223اػ/1342
ذ دػػقتذعدػهذاهللذدػفذعبػكذـدػل  بػكذد ػاذا ردػيفذدػفذعلػػ ذ(ذ131ص ر ػػوذإلاذذ ػكهذا قػـد

ذ قػاؿذ:ذاالذذ كيداذك  ذمد هذدباؿذدعليؾذا دػالـذدكربػيذاهللذددكقا ػهذثػـذأبدػؿ علػوذا قػـد
جادفذخدػػػكقـذدررػػػبذأاػػػؿذاألكضذإ ػػػوذأاػػػؿذا دػػػباءذبػػػا داذ:ذدلػػػوذبػػػاؿ:ذذاػػػدذاػػػلاذا باشػػػ أ

ذ.(123ـ،ذص1352اػ/1322،ذا مداغ
شػػرفذذ(ذ ػػهعا ردػػيفذجا بػػاـذيذدا د يػػيذا دا ػػريذ ػػ ذأفذب ػػداػػلهذاػػ ذا رجػػيذا ها

ذ(ذ.صدبقا يذاأل دياءذل ؾذأ هذ  سذا كددؿذج
ذ

 المبحث الثالث
 ( في السلم والحربعالدور التربوي لإلمام الحسين )

ردافذ هذهدكذقديكذ  ذإمالحذا   سذد دجيللاذد ردذاالد قابيذدبػفذثػـذفذا إ
ًاذبفذأاـذبقدباتذ جػاحذاػلهذا بدػؤد ييذأفذيقػدفذا بكدػ ذبخلمػ؛ذإلذإفذا  قابؿذدا دبد

ذبفذاهللذ عا و.ذييكهذب ه عًاذلا يًاذدالذا  ظاكذجزءاًذ  ذبلب هذب  ائاًلذب عاد ًاذب ذ
 لـذدأ قداذعليػهذقدػكًاذذءًذ(ذعلوذبداقيفذبهذددطداذقداعدبهذبكذا باـذا رديفذج

رقػؿذدجلػسذي(ذدكقػهذعبفذا خدزذ قا داذ هذ:ذالـذياذادفذكددؿذاهللذ ث ػ ذا بػاـذا ردػيفذج
ثػػػػـذبػػػػاؿذبػػػػهذأجدػػػػ قـذذ(14جدػػػػدكةذا  رػػػػؿ،ذآيػػػػيذذيرػػػػبذا بدػػػػ قدكيف(بعلػػػػـذدبػػػػاؿذجإ ػػػػهذالذ

بػػا داذ عػػـذيػػاذادػػفذكدػػدؿذاهللذ قػػابداذر ػػوذأ ػػداذب ز ػػهذ قػػاؿذ لجاكيػػيذأخكجػػ ذبػػاذذ ػػرجيدد  
ـذ،ذ1222اػػػ/1312جهخيػػؿ،ذذ(134،ذص1ـذ،ذج1324اػػػ/1324جذا بجلدػػ ،ذ ػػهخكيف

ا زايػػػهةذددبػػػاذداػػػلاذاػػػدذا  دا ػػػ ذدعي ػػػهذ ػػػ ذبشػػػاكقيذا بدػػػاقيفذريػػػا لـذذ(122،ذص1ج
ذيعا دهذبفذ  ؾذا عيش.

ديقػػػدؿذعمػػػاـذدػػػفذا بمػػػطلؽذد ػػػهتذا بهي ػػػيذا ب ػػػدكةذ لقيػػػتذا ردػػػيفذدػػػفذعلػػػ ذ
 رعجد  ذردفذدجلهذدجبػاؿذبظلػكهذ ػه ع  ذا جدػهذإ ػوذاظلػاكذا ػد ضذدا عػهادةذا ل ػيفذ
اق لبػاذ ػ ذمػهك ذألديػهذ ػه دتذب ػهذدبلػتذ ػهذ:ذأ دػتذادػفذأدػ ذ ػكابذريػثذيػهعدذأاػؿذ

                                                 

 اػ14عدهذاهللذدفذعبكذدفذا خطابذدفذ  ؿذا قكش ذا عهد ذاددذعدهذا كربفذباتذد يذ*ذ
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إ بػاذي  قمػدفذب ػهذ ػ ذرػيفذأ لػـذذـ(ذدلػلهذا ق يػيذظ ػًاذبػ لـذأ لػعبػؤب يفذجا شاـذأبيكذا 
إ بػػاذيلددػػد هذا رلػػ ذدا رلػػؿذإلذيهعد ػػهذدلػػاذ قػػهذدػػر هذعمػػاـذأ دػػتذادػػفذأدػػ ذ ػػكاب ذبػػاؿذ
دلوذبػاؿذ:ذ دا  ػتذ ػ ذشػب هذدشػ ـذأديػهذ  ظػكذإ ػ ذ ظػكةذعػاطؼذكؤدؼذثػـذبػاؿذ:ذاعػدلذ

فذا ػػكريـذخػػلذا ع ػػدذدأبػػكذدػػا بعكدؼذداعػػكضذبػػفذا شػػيطافذا ػػكجيـذجددػػـذاهللذا ػػكربذدػػاهلل
ذذ(133جذدػػػػدكةذاألعػػػكاؼ،ذآيػػػيذذعػػػفذا جػػػااليف( داػػػػلهذاآيػػػيذا بداكقػػػيذاشػػػػاكةذإ ػػػوذبقػػػػاـك

(ذدب لاذأفذيق   ذدا بيددكذعفذدلدؾذا  اسذعاألخالؽذا   ذ رلوذدلاذا باـذا رديفذج
يفذدأفذيعدلذداهللذيذدأفذيعكضذعفذا جاالئدأفذالذي دب ذا بزيهذدأفذالذيقادؿذا ديئيذدا دي

ذع هذدددديذا شيطاف.
(ذخ ػػػؼذعليػػػؾذادػػػ   كذاهللذ ػػػ ذد ػػػؾذ ػػػرفذدػػػا تذا عػػػدفذاي ػػػاؾذدأفذعثػػػـذبػػػاؿذج

فذاد كشػػه  اذأكشػػه اؾذبػػاؿذ:ذعمػػاذأعطي ػػاؾكجػػدتذعطػػاًءذ بػػفذبد ػػهذدبػػفذذ خجلػػتذـدا 
بػاؿ:ذذ(321،ذص321،ذص1،ذجـ1222اػػ/1311جذا قبػ ،ذ قميك ذد بػاذكأىذخجلػ 

ذ.(31جددكةذيددؼ،ذآييذذي  كذاهللذ قـذدادذاكرـذا كاربيف(ذكيبذعليقـذا يدـثجالذ 
(ذ هخلتذعليهذجاكييذ ري هذدطابيذكيرػافذعباؿذأ سذق تذع هذا باـذا رديفذج

 ريػؾذدطابػيذكيرػافذالرػظذ لػاذ  ع قلػا ذ قػاؿذديه ذ قاؿذ:ذ لاذأ تذركةذ دجهذاهللذ قلتذ
ؿذاهللذ عا وذجإلاذريي ـذباذ(515،ذص1ـذ،ذج1333اػ/1313جا ردي  ،ذ:ذقلاذأهد اذاهلل

دقػػػػافذاردػػػػفذب لػػػػاذذ(ذ22آيػػػػيذجذدػػػػدكةذا  دػػػػاء،ذذد ريػػػػيذ ريػػػػداذداردػػػػفذب لػػػػاذأدذكهداػػػػا(
ذ.(515،ذص1ـذج1333اػ/1313جا ردي  ،ذع قلا

داع قهذالهذمدكةذبفذا مدكذا  كددييذا   ذ  جلوذ يلاذقؿذا بعا  ذدا ب ابيفذ
ذاـذقؿذطدقاتذا  اس.ا  دا ييذا   ذ صذعليلاذا قكآفذا قكيـذ  ذبدهةذداقكذ

دج ػػػػوذ ػػػػهذيػػػػالـذج ايػػػػيذ دجػػػػبذا عقػػػػابذ ػػػػربكذدػػػػهذأفذي ػػػػكبذ قػػػػاؿذيػػػػاذبػػػػدال ذ
جدا قػػاظبيفذا  ػػيض(ذبػػاؿذ:ذخلػػداذع ػػهذ قػػاؿذيػػاذبػػدال ذجدا عػػا يفذعػػفذا  ػػاس(ذبػػاؿذ:ذبػػهذ

ذ(143آؿذعبػػكاف،ذذااليػػيذجذدػػدكةذذع ػػدتذع ػػؾذبػػاؿذ:ذيػػاذبػػدال ذجداهللذيرػػبذا بردػػ يف(
ـذ،ذ1333اػػ/1313جا ردػي  ،ذعطيؾ ػعؼذبػاذقا ػتذأذتذرػكذ دجػهذاهللذد ػؾباؿذ:ذأ ػ

(ذ ػػػ ذعد الرػػظذا ػػػاذا ػػػكهذا  كدػػد ذا ػػػل ذيػػػه ؿذعلػػػوذبػػهىذ دػػػؿذا بػػػاـذجذ(515،ذص1ج
ذ.شجعافا ع دذدا م  ذعفذا بج  ذدا   ذا ذبفذشيـذا 
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اذأخػاذيػذ(عجدجاءذكجؿذبفذاأل مػاكذيكيػهذأفذيدػا هذراجػيذ قػاؿذا بػاـذا ردػيفذ
تذ يلػاذبػاذدػاكؾذ ػر  ذآذيبدر يذداك  ذراج ؾذ  ذك عػاأل ماكذمؾذدجلؾذعفذدل هذا 

 ػػػالفذعلػػػوذخبدػػػبائيذهي ػػػاكذدبػػػهذأ ػػػ ذعلػػػ ذ ػػػ ذءذاهللذ ق ػػػبذيػػػاذادػػػاذعدػػػهذاهللذإفذ أفذشػػػا
(ذا كبعيذهخؿذإ وذب ز هذ ػرخكجذع دهيهااذ قلبهذيبلل  ذ ريفذا بيدكةذ لباذبكأذا رديفذج

يذاألخػكىذئي ؾذداباذا خبدػبامكةذ يلاذأ ؼذهي اكذدباؿذ هذ:ذأباذا خبدبائيذ ابضذدلاذه
لدذأدذذة اد عفذدلاذعلوذهاكؾذدالذ ك  ذراج ؾذإالذإ وذأرهذثالثيذإ ػوذل ذهيػفذأدذبػكؤذ

لدذا ػػهيفذ يمػػدفذهي ػػهذدابػػاذلدذا بػػكؤةذ ر ػػهذيدػػ ر ذ بكؤ ػػهذدأبػػاذلدذردػػبذذ ربػػاردػػبذ
ذدجلػػؾذأفذ دل ػػهذ ػػهذ ػػ ذراج ػػؾذ لػػدذيمػػدفذدجلػػؾذأفذيػػكهؾذد يػػكذ  ػػيعلـذأ ػػؾذ ػػـذ قػػـك

(ذجذا ركا ػػػػػػػػػػػػػػػ ،ذ132،ذص1،ذجذـ1222اػػػػػػػػػػػػػػػػ/1312جذهخيػػػػػػػػػػػػػػػؿ،ذج ػػػػػػػػػػػػػػػؾب ػػػػػػػػػػػػػػػاءذرا
ذ(.112،ذصذـ1221اػ/1311

قكابػػيذذظ ػػ(ذ ػػ ذرعداػػلاذهكسذلاتذبيبػػيذ كدديػػيذعليػػاذيكدػػبهذا بػػاـذا ردػػيفذج
(ذا  كدد ذ  ذ ربؿذا بدؤد ييذ  ذدبػتذعدهدكذا باـذا رديفذجذا  دافذدب اءذراج ه
ذعهاءه.دبهذدبقاكعيذأ  ذأث اءذا ركبذ بداجليذخما دلـذادذلاتذا هدكذ

ذ ػهذاألبػدييفذب لػاجذثدك ػهذدهدا علػاذ عبيبهذرههذ(ذعا باـذا رديفذجل ؾذأفذ
(ذأكيهذأفذأبكذدا بعكدؼذدأ لػ ذصدقد هذ:ذأ باذخكجتذ طلبذا مالحذ  ذأبيذجه ذج

،ذذـ1324اػػ/1324جا بجلد ،ذعفذا ب قكذداديكذدديكةذجه ذدأد ذعل ذدفذأد ذطا ب
ذ.(115،ذص1ج

 ذكدػػا يذألاػػؿذا قد ػػيذج لعبػػك ذبػػاذا بػػاـذإالذا رػػاقـذا قػػائـذدا قدػػطذ(ذ ػػعدبػػاؿذج
ا ػػهايفذدػػهيفذا رػػؽذا رػػادسذ  دػػهذعلػػوذل ػػؾذاهلل(ذدق ػػبذأي ػػاذإ ػػوذزعبػػاءذا دمػػكةذق ادػػًاذ

(ذ ػػرفذا دػػ يذبػػهذابي ػػتذدأفذا دهعػػيذبػػهذصجػػاءذ يػػهذجأهعػػدقـذإ ػػوذق ػػابذاهللذددػػ يذ ديػػهذج
ذـذدديؿذا كشاهذدا دالـذعليقـذدكربيذاهلل(.أرييتذدأفذ دبعداذبد  ذد طيعداذأبك ذأاهق

(ذادذا  دافذدقي ييذا ركصذعلوذامالرهذدعهذعدبردكذثدكةذا باـذا رديفذج
 ػػ ذأفذيدػػلؾذا طػػكؽذا  ػػ ذذددػػدبذديادػػيذا رقػػـذاألبػػد ذأفذا رػػكؼذعػػفذجػػاهةذا مػػداب

ذ قكدهذبفذاهللذ عا و.
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يذدا  دػؿذدا عطػاءذ(ذب لذداله هذدر وذشػلاه هذقا ػتذبليئػع رياةذا باـذا رديفذج
ا  قك ذداألخالب ذا   ذبفذا ببقفذ بفذيكيهذأفذي دلؽذبكا بذا بثؿذا علياذ  ذبباكدا هذ
دبداشػػك هذبػػ ذا  ػػاسذأفذيعػػيشذ ػػ ذ لػػؾذا مػػدكذا ريػػيذا  ػػ ذ بثػػؿذ ػػ ذرقيق لػػاذبعػػا  ذ

ذ(.ع كددييذدابييذ  ذ ل ذا باـذا رديفذج
 :الخاتمة

(ذخػػا ـذاأل ديػػاءذددػػيهذا دشػػكذصربػػهذجهذبجػػ(ذ ا عا  دػػبذا شػػكيؼذ  بػػاـذا ردػػيفذج -1
(ذدػػيهذاألدمػػياءذداألـذ اطبػػيذجعليلػػاذا دػػالـ(ذدػػيهةذعأجبعػػيفذداألبذا بػػاـذعلػػ ذج

  داءذا عا بيف.
دا علػـذريػثذ خػكجذذ قػدىا  شرةذا  كيهةذ  ذديتذقافذبلدطذا ػدر ذدا   زيػؿذدبعػهفذا  -1

 ب هذا   ائؿذدرقبللا.
بفذاألبذا ل ذعاشذد كعكعذ  ذأر افذهءًاذدا د اءذا دليـذ عدكةذ  ذهائكةذ قابلييذ -4

(ذا ل ذقافذي لؿذعليػهذبػفذ ليػكذأهدػهذدعلدبػهذداألـذا  ػ ذ عػكؼذدػرـذصكددؿذاهللذج
 أديلاذ يسذ لاذ ظيكذ  ذدكعلاذد قدااا.

ذدا  دػػػاب ذا ػػػل ذ رلػػػوذدػػػهذا بػػػاـذا ردػػػيفذج -3 (ذبػػػ ذبخ لػػػؼذعا زاػػهذدا  دا ػػػ ذدا قػػػـك
أ ػػهذالذبيبػػيذ لػػه ياذإالذذاًذيػػهكؾذجيػػهذه ػػألذ؛مػػ دؼذا  ػػاسذددػػعيهذ ػػ ذب ػػاءذرػػدائجلـ

 دباذيخل هذبفذأثكذردف.
(ذبػفذبدػؿذا بػدا  ذدا بعػاه ذع ػهذاهللذعاالع كاؼذدا ب ز ػيذا عظيبػيذ  بػاـذا ردػيفذج -5

  عا وذدع هذكدد ه.
ا   رييذددلؿذا  ػا  ذدا   ػيسذبػفذأجػؿذإمػالحذاألبػيذداألبػكذدػا بعكدؼذداج  ػابذ -2

ذا داطؿ.
ذ
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 و المراجعالمصادر 
 آفذا قكيـ.ا قكذ -1
 ـ(.1131اػ/131األكدل ،ذأد ذا ردفذعل ذدفذعيدوذدفذأد ذا    ذجت -
جػػػزء،ذطلػػػكافذ:ذذ1،ذج1 ػػػ ذبعك ػػػيذاألئبػػػي،ذ ػػػ ذ:ذأربػػػهذا ردػػػي  ،ذطذقشػػػؼذا  بػػػي -1

 ـ(.1333اػ/1313ب شدكاتذا شكيؼذا ك  ،ذ
 ـ(ذ.321اػ/452األم لا  ،ذأد ذا  كجذجت -
هاكذاريػػػػاءذا ق ػػػػبذا عكديػػػػي،ذذ،ذجا قػػػػااكةذ:1بقا ػػػػؿذا طػػػػا ديف،ذ ػػػػ ذ:ذأربػػػػهذمػػػػقك،ذط -4

 ـ(.1333اػ/1422
 ـ(.1332اػ/251ادفذرجك،ذشلابذا هيفذاربهذدفذعل ذدفذرجكذا عدقال  ذجت -
جػػزء،ذديػػكدتذ:ذهاكذذ11،ذج1 لػػليبذا  لػػليب،ذ ػػ ذ:ذبمػػط وذعدػػهذا قػػاهكذعطػػا،ذط -3

 ـ(.1333اػ/1315ا ق بذا علبيي،ذ
أجػػزاء،ذذ3جذ1ده،ذطؿذاربػػهذدػفذعدػػهذا بدجػه ػ ذ بييػػزذا مػرادي،ذ ػػ ذ:ذعػاذا مػادي -5

 ـ(.1333اػ/1315ديكدتذ:ذهاكذا ق بذا علبيي،ذ
ا ركا ػػػ ،ذأدػػػدذبربػػػهذا ردػػػفذدػػػفذعلػػػ ذدػػػفذا ردػػػيفذدػػػفذشػػػعديذجإعػػػالـذا قػػػكفذا كادػػػ ذ -

 ا لجك (.
جديػػػػػػػكدتذ:ذبؤددػػػػػػػيذا عالبػػػػػػػ ،ذذ1علبػػػػػػػ ،ذط رػػػػػػػؼذا عقػػػػػػػدؿ،ذ ػػػػػػػ ذ:ذردػػػػػػػيفذاأل -2

 ـ(.1221اػ/1311
 ـ(.335/اػ443،ذأد ذعدهذاهللذا رديفذدفذربهافذجتد ا خمي -
 ـ(.1225اػ/1312جديكدتذ:ذبؤدديذا دالغ،ذذ1ا لهاييذا قدكى،ذط -1
 ـ(.1122اػ/522ا خداكزب ،ذأد ذا بؤيهذا بد ؽذدفذاربهذا بق ذجت -
جػػػػػزء،ذبكقػػػػػزذاألدرػػػػػاثذذ1جذ،1(،ذ ػػػػػ ذ:ذبربػػػػػهذا دػػػػػباد ،ذطبق ػػػػػؿذا ردػػػػػيفذج -2

 اػ(.1314ا عقائهيي،ذ
 ـ(.1152اػ/253جذددطذدفذا جدز ،ذشبسذا هيفذاددذا بظ كذيددؼذدفذبزاديل  -
 ـ(.1352اػ/1423جا  جؼذاألشكؼذ:ذا بطدعيذا علبيي،ذذ،1 لقكةذا خداص،ذط -3
 ـ(.212اػ/124ادفذدعه،ذبربهذدفذدعهذدفذب ي ذا لاشب ذا دمك ذجت -
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أجػػػزاء،ذديػػػكدتذ:ذهاكذذ3،ذج1ا طدقػػاتذا قدػػػكى،ذ ػػػ ذ:ذبربػػهذعدػػػهذا قػػػاهكذعطػػا،ذط -12
 ـ(.1311اػ/1431ا ق بذا علبيي،ذ

 ـ(.1351اػ/255فذبربهذدفذاربهذا با ق ذجتادفذا مداغ،ذعل ذد -
:ذهاكذاأل ػػػػػػػػػػػداء،ذذ،ذجديػػػػػػػػػػػكدت1ا  مػػػػػػػػػػػدؿذا بلبػػػػػػػػػػػيذ ػػػػػػػػػػػ ذبعك ػػػػػػػػػػػيذاألئبػػػػػػػػػػػي،ذط -11

 ـ(.1322اػ/1322
 ـ(.331اػ/412ا مهدؽ،ذاددذجع كذبربهذدفذعل ذدفذا رديفذجت -

جػػزء،ذب شػدكاتذا بق دػيذا جع كيػػي،ذذ1،ذج1علبػ ،ذطعلػؿذا شػكائ ،ذ ػػ ذ:ذردػيفذاأل -11
 ه.ت(.

 ـ(.1421اػ/233يفذأد ذا عداسذاربهذدفذعدهذاهللذدفذبربهذجتا طدك ،ذبربذا ه -
،ذجبػػػػػـذ:ذهاكذا ق ػػػػػابذا دػػػػػالب ،ذ1لخػػػػػائكذا عقدػػػػػوذ ػػػػػ ذب ابػػػػػبذلد ذا قكدػػػػػ ،ذط -14

 ـ(.1322اػ/1422
 ـ(.1342اػ/242ادفذع ده،ذجباؿذا هيفذاربهذدفذعل ذا ردي  ذجت -

 .ـ(1332اػ/1311،ذجبـذ:ذا مهك،ذ1عبهةذا طا بذ  ذا دابذآؿذأد ذطا ب،ذط -13
 ـ(.1111اػ/511ادفذعداقك،ذأد ذا قادـذعل ذدفذا ردفذدفذاديذاهللذجت -

 ـ(.1333اػ/1315جزء،ذديكدتذ:ذهاكذا  قك،ذذ22،ذج1 اكيخذهبشؽ،ذط -15
 ـ(.1211اػ/1231ا  يضذا قاشا  ،ذبربهذدفذا بك  وذبردفذجت -

أجػزاء،ذذ2،ذج1طذا برجػيذا دي ػاءذ ػ ذ لػليبذاألريػاء،ذ ػ ذ:ذعلػ ذأقدػكذا   ػاك ، -12
 ـ(.1324اػ/1323علب ،ذبؤدديذاألديكدتذ:ذ

 ـ(.222اػ/112ادفذب يدي،ذأد ذبربهذعدهذاهللذدفذبدلـذدفذب يديذا ه يدك ذجت -
 ـ(.1224اػ/1312جديكدتذ:ذهاكذا ق بذا علبيي،ذذ1ا بعاكؼ،ذط -11
 ـ(.335اػ/425ا قش ،ذأد ذعبكدذبربهذدفذعبكذدفذعدهذا عزيزذجت -

علبػػػػػػػ ،ذؤددػػػػػػػيذاألجديػػػػػػػكدتذ:ذبذ1هذا ردػػػػػػػي  ،ذطكجػػػػػػػاؿذا قشػػػػػػػ ،ذ ػػػػػػػ ذ:ذأربػػػػػػػ -12
 ـ(.1223اػ/1313

ذ
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ذـ(.1121اػ/252ا ق ج ،ذبربهذدفذيددؼذدفذبربهذا قكش ذجتذ-
(،ذ ػ ذ:ذبربػهذاػاه ذاألبي ػ ،ذق اييذا طا بذ ػ ذب ابػبذعلػ ذدػفذأدػيطذا ػبذج -13

 ـ(.1331اػ/1323،ذجطلكافذ:ذهاكذأرياءذ كاثذأاؿذا ديت،ذ4ط
 ـ(.1233اػ/1111هذدابكذدفذبربهذ ق ذبقمدهذعل ذجتبا بجلد ،ذبر -

 ـ(.1324اػ/1324جزء،ذديكدتذ:ذبؤدديذا د اء،ذ112،ذج1دراكذاأل داك،ذط -12
 ـ(.1211اػ/314ا ب يه،ذبربهذدفذبربهذا  عبافذا عقدك ذا د هاه ذجت -

علبػػػػػػػػػػ ،ذ،ذجديػػػػػػػػػػكدتذ:ذبؤددػػػػػػػػػػيذاأل5علبػػػػػػػػػػ ،ذطاالكشػػػػػػػػػػاه،ذ ػػػػػػػػػػ ذ:ذردػػػػػػػػػػيفذاأل -11
 ـ(.1222اػ/1312

 المراجع :
  ،ذبله ا دشدائ -

 ـ(.1224اػ/1314يذا  دريه،ذجبـذ:ذبق دذ1ديكةذاألئبي،ذط -11
 هخيؿ،ذعل ذبربهذعل  -

 ـ(.1222اػ/1312جزء،ذإيكافذ:ذبؤدديذهاكذا ق بذا دالب ،ذذ1،ذج1ائب  ا،ذط -14
 ا م اك،ذردف -

 ـ(.1222اػ/1313جديكدتذ:ذبؤدديذا ثقليف،ذذ1ا بكأةذا عظيبي،ذط -13
 عدهه،ذبربه -

 ـ(.1225اػ/1312جا عكاؽذ:ذهاكذا بج دو،ذذ1شكحذ ل ذا داليي،ذط -15
 لاك ،ذدعيهذقاظـا ع -

 ـ(.1225اػ/1312جديكدتذ:ذهاكذاألبيف،ذذ1ا ب ل ذا  كدد ذع هذأاؿذا ديت،ذط -12
 ا قب ،ذعداسذ -

جػزء،ذبػـذ:ذدػكدك،ذذ4،ذج1هكذا  قػ ،ذطاباؿذ  ذ داكيخذا  د ذداآؿ،ذ كا ب  لوذاآ -11
 ـ(.1222اػ/1311

 ا ق هدز ،ذدليبافذدفذإدكاايـذا خمي  ذا دلخ . -
 ـ(.1223اػ/1342علب ،ذ،ذديكدتذ:ذبؤدديذاألجزءذ1،ذج1ة،ذطبده ي ادي ذا -12
،ذعدهذا كزاؽذا بددد  -  ا بقـك

جطلػكافذ:ذا  شػاكاتذذ1(،ذ ػ ذ:ذبلػه ذا مػاك ،ذطعليػهذا دػالـبق  ؿذا ردػيفذج -13
ذـ(.1322اػ/1421ا شكيؼذا ك  ،ذ


