













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	شذرات من فلسفة تأريخ الحسين (ع) 
	مقدمة الكتاب
	مقدمة المقرر
	مقدمة الدرس
	نصرة الحسين عليه السلام
	علاقة الحسين عليه السلام بمن قبله ومن بعده ومن معه
	علاقة الحسين عليه السلام بمن قبله
	علاقة الحسين عليه السلام بمن قبل الإسلام
	علاقة الحسين عليه السلام بنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم
	علاقته بالزهراء عليها السلام
	آية القربى
	آية التطهير
	معنى التطهير والرجس
	مقارنة بين التطهير وإذهاب الرجس
	الإستدلال على العصمة بالتطهير
	علاقة الحسين عليه السلام بأخيه الحسن عليه السلام
	هل أن صلح الحسن مقدمة لثورة الحسين عليه السلام
	علاقة الحسين عليه السلام بمن معه
	علاقة الحسين عليه السلام بمن بعده
	في إخلاص المختار
	حول ثورات العلويين
	علاقة الحسين عليه السلام بالسجاد وزينب عليهما السلام
	العقيلة زينب بنت علي عليها السلام
	المصادر التي ذكرت زينب عليها السلام
	الوجه في خلو بعض الروايات عن ذكر زينب عليها السلام
	حول سكينة بنت الحسين عليه السلام
	السبب المحتمل في تغيب زينب عليها السلام عن بعض الحوادث
	علاقة الحسين عليه السلام بالفقهاء والعلماء
	في احتمال ارتفاع حكم التقية 
	علاقة الإمام المهدي عليه السلام بعد ظهوره بالحسين عليه السلام
	حوادث الظهور
	علاقة الحسين عليه السلام بالشعراء
	دعبل الخزاعي
	المتنبي
	شوقي
	الشريف الرضي
	محمد مهدي الجواهري
	جمال الدين
	من نصروا الإسلام من خارجه
	من نصروا المذهب من خارجه
	طلب البيعة ليزيد
	نصيحة عبد الله بن الزبير
	كتب أهل الكوفة
	هدف يزيد في قتل الحسين عليه السلام
	تقديم النصيحة للحسين عليه السلام
	كتاب الحسين عليه السلام إلى البصرة
	مهمة مسلم بن عقيل عليه السلام
	دخول مسلم بن عقيل عليه السلام في الكوفة
	البيعة
	شكل البيعة
	اختيار يزيد لعبيد الله بن زياد
	حول كتاب يزيد  لابن زياد
	دخول ابن زياد الكوفة
	إعتقال هاني عليه السلام
	هاني بن عروة في نظر بن الأثير
	تفرق أصحاب مسلم بن عقيل عليه السلام
	استجارة مسلم بن عقيل عليه السلام في دار طوعة
	وصية مسلم بن عقيل عليه السلام
	مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام
	مقتل هاني عليه السلام
	محتويات الكتاب

