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ف ظذ صخصقّة اإلمام إّن مـ افالئؼ  هبذا ادقضقع افتعرُّ

قة فف مـ خالل ن ات افؼرنن افؽر ؿ ادز ×احلسـ  ومـ تؾؽ  ×ـّ

 أحد أظقاهنا هي: ×أ ات افتي ـان احلسـ 

ََم ُيِريُد اهللُ﴿: تاارك وتعافی  ر ؿقفف آية التطهر : إولی   أية  إِىَّ

َرُكْم َتْطِهًرا ْجَس َأْهَل اْلَبْوِت َوُيَطهِّ  .(1) ﴾لُِوْذِهَب َعنُْكُم الرِّ

  واكؼاد إفی  |ؿافقا: فؼد اّتػؼ مجٌع مـ أصحاب رشقل اهلل ،

د ـ، ظؾی  أّن هذه أ ة ادفتَ  ءؿقهلؿ ُأكاٌس مـ افتابعغ، وافعؾام

                                                           

 .33: .  شقرة إحزاب1



 

رة: افؼ ػة كزفت ذم اخلؿسة افطاهرة، وافعسة ادحّؿدّ ة ادطف  

صؾقات اهلل وشالمف حمّؿد وظّع، وؾاضؿة واحلسـ واحلسغ 

ظؾقفؿ
 (1). 

بحّؼ: ظعٍّ وؾاضؿة  وا ات افقاردة ذم كزول هذه أ ة: افراوؿافق

راتب، ؾنّكؽ واحلسـ واحلسغ، هي ِمـ أظؾی  حدود افتقاتر بؿ

ّٓ وؾقف  ٓ تؽاد دمد ـتابًا ذم: افتػسر، أو احلد ث، أو افتار خ.. إ

مـ هذه افروا ات. و ؽػقؽ أن تعؾؿ: أّن احلاؾظ احلسؽايّن احلـػّي 

ذم ـتابف )صقاهد افتـز ؾ فؼقاظد افتػضقؾ( مَجَع ر ظـد كؼؾف هلذه 

ـتابف )ؽا ة  ( حد ثًا. ـام أّن افسّقد هاصؿ افاحرايّن ذم138أ ة ر )

( حد ثًا ـؾُّفا مـ ُضرق 41) ر ادرام( مجع ر ظـد كؼؾف هلذه أ ة

افعاّمة ومساكقدهؿ وصحاحفؿ وـتافؿ، ؾضاًل ظاّم كؼؾف مـ ضرق 

 .(2) افشقعة وـتافؿ

   وـتب افشاؾـجّي افشاؾعّي: ُروَي ِمـ ضرٍق ظد دٍة صحقحة أن 

                                                           

ّي: ر.  صقاهد افتـز ؾ درَـ ُخّص بافتػضقؾ، ٓبـ ُرَو ش َظقَدروس إكدوكقس1

 اداحث افتاشع وافعؼون. / 230

 .186 :2 فؾسّقد صادق افشرازّي .  ظعٌّ ذم افؼرنن، 2



×

سغ.. ثّؿ جاء ومعف ظعٌّ وؾاضؿُة واحلسـ واحل | رشقل اهلل

إىََّم ُيِريُد اهللُ لُِوذِهَب ﴿فّػ ظؾقفؿ ـساًء، ثّؿ تال هذه أ ة: 

رَ  ْجَس أهَل البوِت وُيَطهِّ َالّلهمَّ ». وؿال: ﴾طهراً ُكم تَ َعنكُم الرِّ

ْرهم تطهراً  ، فَيذِهْب عنهمُ يهًِٓء أهُل بوت ، «الرجَس وصهِّ

ك وبركاتِك صَلواتَ  ًِٓء آُل حمّمد، فاجَعْل َالّلهمَّ ه»وذم روا ة: 

. وذم «محوٌد جمود علی  آل حمّمد، كَم جَعلَتها علی  إبراهوَم إّىَك 

َشَؾؿة ؿافت: ؾرَؾْعُت افؽساَء ٕدخَؾ معفؿ، ؾَجَذَبف  روا ة أمّ 

إّىِك ِمن »ِمـ  دي، ؾؼؾُت: وأكا معؽؿ  ا رشقَل اهلل؟! ؾؼال: 

 .(1) «أزواج النبّي علی  خر

 ْجس( ؿال أهؾ افؾغة: هق افـ َجس، أو افَؼَذر  وذم معـی )افرِّ

 ُمسَتؼَذٍر َمـػقٍر ظـف، أو ـّؾ ما اشُتؼِذر مـ افعؿؾ
ٍ
 وـّؾ رء

(2). 

أّما ذم معـی )افطفارة( ؾؼد ؿافقا: هي ضّد افـجاشة، وؿد تؽقن 

مـ احلََدث واخلََاث وشائر افـجاشات، أو ضفارًة  ضفارًة جسؿّقةً 

                                                           

 .225.  كقر إبصار ذم مـاؿب نل بقت افـاّي ادختار، فؾشاؾـجّي: 1

: جمؿع افاحر ـ، فػخر 378: 2.   راجع: جمؿع افاقان ذم تػسر افؼرنن، فؾطزّد 2

 بقدّي ر ماّدة َرَجَس.، تاج افعروس، فؾزّ 74: 4افد ـ افطرحیّي 



 

افسّقئة، ومـ أثام وادقبؼات.. وذم أخالؿّقًة مـ افرذائؾ واخلصال 

 ذفؽ ن ات بّقـات.

ُيريُد ﴿إهلّقٌة حُمَؽؿة  ، وإرادةٌ ﴾إّىَم﴿وذم ن ة افتطفر هذه: حرٌص 

َرُكم ﴿، وتلـقٌد ُمَزٌم ُمطؾؼ صامؾ فؽّؾ جقاكب افتزـقة ﴾اهللُ وُيطهِّ

.. وأ ة جامعة ٕصحاب افؽساء )حمّؿٍد وظعٍّ وؾاضؿَة ﴾َتطِهراً 

 .صؾقات اهلل ظؾقفؿـِ واحلسغ( واحلس

  افروا ات هؽذا ؿافت: )صحقح مسؾؿ ر ـتاب: ؾضائؾ

( بسـده ظـ صػّقة |/باب ؾضائؾ أهؾ بقت افـاّي  افصحابة

بـت صقاة ؿافت: ؿافت ظائشة: خرج رشقل اهلل ؽداًة وظؾقف 

مرٌط مرّحؾ مـ َصعٍر أشقد، ؾجاء احلسـ بـ ظعٍّ ؾلدخؾف، ثّؿ 

ف معف، ثّؿ جاءت ؾاضؿة ؾلدخؾفا، ثّؿ جاء احلسغ ؾدخؾ ؾق

إىََّم ُيِريُد اهللُ ﴿(: تعافی  تال ؿقفف  يجاء ظعٌّ ؾلدخؾف، ثّؿ ؿال )أ

ْجَس أهَل البَ  رَ وْ لُِوذِهَب َعنكُم الرِّ  .﴾هراً طْ ُكم تَ ِت وُيَطهِّ

( روی  بسـده ظـ 319 :2)صحقح افسمذّي = شــ افسمذّي 

َجّؾؾ ظؾی احلسـ  |صفر بـ َحقَصب، ظـ ُأّم شؾؿة أّن افـاّي 

بوتي  هًِٓء أهُل  َالّلهمّ »واحلسغ وظعٍّ وؾاضؿة ـساًء، ثّؿ ؿال: 



×

ْرهم تطهراً  وخاّصتي، أذِهْب عنهمُ   مّ ؾؼافت أُ  ،«الرجَس وصهِّ

 .«إّىِك إلی  خر»شؾؿة: وأكا معفؿ  ا رشقَل اهلل؟ ؿال: 

مـ صحقحف أ ضًا( روی افسمذّي بسـده  29 ص 2)جوذم 

ـان  ؿّر بااب ؾاضؿة ظؾقفا  |ظـ أكس بـ مافؽ أن رشقل اهلل 

 الصالة َيا أهَل »أصفٍر إذا خرج إفی  صالة افػجر  ؼقل:  ةَ افسالم شتّ 

رَ  ُم الرجَس أهَل كُ نْ إّىَم ُيريُد اهللُ لُِوذهَب عَ ﴿البوت،  م كُ البوت وُيطهِّ

 .«﴾تطهراً 

وروی افطزايّن ذم )أخاار احلسـ بـ ظّع( ظـ أّم شؾؿة أّن 

ـَ  ِؽ وابـَق ِؽ دظي يل َبعؾَ اِ ؿال ٓبـتف ؾاضؿة:  |افـاّي   احلس

إىََّم ُيريد ﴿مجقعًا، ؾـزفت أ ة:  اواحلسغ. َؾَدَظتفؿ، ؾجؾسق

، ؾلخذ ؾضؾ افؽساء ؾغّشاهؿ، ثّؿ أخرج  ده افقؿـی  مـ ﴾اهللُ..

َالّلهمَّ هًِٓء أهُل بوتي »إفی افسامء، ثّؿ ؿال: افؽساء، وأفقی  هبا 

ْرهم تطهراً   .(1) «وحاّمتي، فيذِهْب عنهُم الرجَس وصهِّ

                                                           

. و راجع: مسـد 150ر 138ح /  92ر  83أيب ضافب:  .  أخاار احلسـ بـ ظّع بـ1

، ادستدرك ظؾی افصحقحغ فؾحاـؿ افـقسابقرّي 292: 6أمحد بـ حـاؾ 

ن ة  ، افدّر ادـثقر فؾسققضّي افشاؾعّي ر ذم طّؾ 147: 3و 416: 2افشاؾعّي 

← 



 

: وذم اخلطقب )فعّؾف  ر د: تار خ وبعد أن ـتب افشاؾـجّي 

بغداد فؾخطقب افاغدادّي( ظـ ظائشة )ثّؿ كؼؾ روا تفا افسافػة ذم 

، |صلن كزول ن ة افتطفر(، ؿال: وذم ذفؽ دفقٌؾ ظؾی  كاّقتف 

 .(1) ريض اهلل ظـفؿوظؾی  ؾضؾ أهؾ افؽساء 

                                                                                                                  

افـ ِِضة فؾؿحّب  افتطفر، جامع افاقان فؾطزّي ر ذم طّؾ أ ة اداارـة، افر اض

، مسـد أيب داود 598: 2، آشتقعاب ٓبـ ظاد افَزّ 188: 2افطزّي افشاؾعّي 

، ُأشد افغابة ذم معرؾة 92: 7، ــز افعاّمل فؾؿّتؼي اهلـدّي 274: 8افطقافسرّي 

ر  332: 1، ُمشؽؾ أثار فؾطحاوّي 413: 3و 20: 2افصحابة ٓبـ إثر 

 206و 169و 121: 9افػقائد فؾفقثؿّي افشاؾعّي ، جمؿع افزوائد ومـاع 338

مـ: تار خ مد ـة دمشؼ ر بتحؼقؼ افشقخ حمّؿد  ×، ترمجة اإلمام احلسـ 207و

، كقر إبصار فؾشاؾـجّي افشاؾعّي: 127ر  113ح  /  71ر  63باؿر ادحؿقدّي: 

، تػسر افـقشابقرّي، تػسر ابـ ـثر )تػسر افؼرنن افعظقؿ(، 226ر  225

ر ط احلؾاّي، افصقاظؼ ادحرؿة ٓبـ  17رف ادمب د ٔل حمّؿد فؾـافايّن: افشر

 230مـ افػصؾ إّول، صقاهد افتـز ؾ ٓبـ ُرَو ش:  21افااب /  141حجر: 

ر هبامش:  107، إشعاف افراؽاغ دحّؿد افصّاان احلـػّي: 29اداحث /  266ر 

ذه أية يف مخسة: يِفّ ويف عيلٍّ ُأىِزلت ه»: |كقر إبصار ر وؾقف: ؿال رشقل اهلل 

 .. وؽرهؿ ـثر..«وحسٍن وحسنٍی وفاصمة

 .224.  كقر إبصار: 1



×

وبعد تلـقده ظؾی  َمـ هؿ أهؾ افاقت بؼقفف: )تـاقف(: ر ما ؿّدمـاه 

أّن أهؾ افاقت هؿ: ظعٌّ وؾاضؿُة واحلسـ واحلسغ، هق ما َجـَح  ِمـ

إفقف افػخر افرازّي ذم تػسره )افتػسر افؽار(، وافزخمؼّي ذم 

.. أورد افشاؾـجّي مؼاضَع صعرّ ًة ظد دًة ذم ؾضائؾ (1) )افؽّشاف(

أيب  ، ـان بعضفا مشرًا إفی  مضامغ ؿرنكّقة، ـؼقل^أهؾ افاقت 

 :& راحلسـ بـ ُجاَ 

فِ ٱو ی  ُأِحبُّ افـاي  ادصطػ ـَ ظؿِّ  ب

  
ْهرا قفِ وِشاطَ  ّقًا،ظؾ  وؾاضؿَة افز 

   
جَس َظـفؿُ  قٍت هُؿ أهُؾ ب  أذَهَب افرِّ

  
 أْكُجاًم ُزْهرا ی  وأْضَؾَعفؿ ُأْؾَؼ اهلد

   
 ـؾِّ مسؾؿٍ  ی  ُمقآُُتؿ َؾرٌض ظؾ

  
خائِر فأُلخر یوحاُّفُؿ أشـَ   ی  افذ 

(2)
 

   
ومل  ؽتِػ افشاؾـجّي بذفؽ حّتی  ـتب بعد ذـره روا اٍت 

وأؾضؾّقاُتؿ: )تـاقفان( ر إّول:  ^ظد دًة ذم ؾضائؾ أهؾ افاقت 

شاَووه ذم مخسة أصقاء: ذم  | فرازّي أّن أهؾ بقتفذـر افػخر ا

افصالِة ظؾقف وظؾقفؿ ذم افتشّفد )أي مستػقدًا وجقهَبا مـ ؿقفف 

                                                           

 .224.  كقر إبصار: 1

 .233ر  232.  كقر إبصار: 2



 

ـَه وَ ﴿: تعافی   ا الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ اللَّ َ َمالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَذ النَّبِيِّ َيا َأُّيُّ

(، وذم افسالم 56شقرة إحزاب:  ﴾َصلُّوا َعَلْوِه َوَسلُِّموا َتْسلِوًَم 

قرة افصاّؾات: ش ﴾َسالٌم َعلی  آِل ي اِسنی﴿: تعافی  )و ؼصد ؿقفف 

أّن  اشغ هق  ظؾی   ها معظؿ افُؼّراء إوائؾ وُأمجِع، هؽذا ؿرأ130

ونفف هؿ ؾاضؿة وظّع واحلسـ واحلسغ، وافتسعة  ،|رشقل اهلل 

(، وذم افطفارة )إذ صؾقات اهلل ظؾقفؿ أمجعغإئؿة مـ ُذّرّ ة احلسغ، 

دًا إرادتف  تعافی  ؿال  ـّ إىََّم ُيِريُد اهللُ لُِوذِهَب َعنكُم ﴿: ؿتفجّؾت ظظَ مم

ْجَس أهَل البوِت  رَ الرِّ (، وذم حتر ؿ افصدؿة )إذ ﴾تطهراً ُكم وُيَطهِّ

َؾفؿ اهلل  ًا هلؿ(، قّ ؿَس كصقاًا تؽر ؿبذفؽ، وجعؾ هلؿ اخلُ  تعافی  َذّ

ظؾی تاؾقغ  هبا أجراً  تعافی  ة افتي أمر اهلل وذم ادحّاة )وهي ادقدّ 

ُقْل ٓ َأْسَيُلُكْم ﴿ بؼقفف: |افرشافة، حقث خاضب كاق ف إـرم 

َّٓ ادَ  َة يِف اْلُقْرَبىَعَلْوِه َأْجًرا إِ :  ﴾َودَّ . افثاين (1) (23شقرة افشقری 

                                                           

.  كؼؾ ـؾؿة افػخر افرازّي هذه أ ضًا: ابـ حجر افشاؾعّي ذم )افصقاظؼ ادحرؿة: 1

(، وافسؿفقدّي افشاؾعّي 35: 1افسؿطغ (، واجلق ـّي افشاؾعّي ذم )ؾرائد 89

(، وافؼـدوزّي احلـػّي ذم 230ر  229ذم )جقاهر افِعؼَد ـ ر افػصؾ افثافث: 

 مـ افااب اخلامس(. 11ح  /  131ر 130: 1) ـابقع ادقّدة 



×

)مـ افتـاقَفغ افؾ َذ ـ ـتافام افشاؾـجّي(: ر ُظؾِؿ مـ إحاد ث 

قظ، ؾافسابؼة وجقُب حمّاة أهؾ افاقت وحتر ؿ بغضفُؿ افتحر َؿ افغ

 اموبذفؽ ّسح: افاقفؼّي، وافَاَغقّي، بؾ كّص ظؾقف افشاؾعّي.. ؾق

 ف:ُحؽي ظـف مـ ؿقف

 رشقِل اهللِ حاُُّؽؿُ  قِت نَل ب  ا

  
ـَ اهللِ ذم افُؼرنِن أْكَزَففُ   َؾرٌض ِم

   
 افَػخِر أّكُؽؿُ  قؿِ ِمـ ظظ َ ؽػقُؽؿُ 

  
 (1) صالَة َففُ  ٓ قُؽؿظؾ ُ َصؾِّ َمـ مل 

   
ظـفؿ افرجَس  تعافی  وأحُد نل رشقل اهلل افذ ـ أذَهَب اهلل 

َرهؿ تطفرًا، وَشّؾؿ ظؾقفؿ، وصّؾی   ظؾقفؿ وأمر بافصالة  وضف 

، × ظؾقفؿ، وـذا أمر بؿقّدُتؿ، هق: اإلمام احلسـ افزـي ّ ادجتای  

 .×وأخقه اإلمام احلسغ 

 َعَلْوهِ  َأْسَيُلُكمْ  ٓ ُقْل ﴿: وتعافی   كتاارر ؿقفف  الثاىوة: آية ادوّدةأية 

َّٓ  َأْجًرا ةَ ـالْ  إِ ْف  َوَمنْ  اْلُقْرَبى، يِف  َمَودَّ  ُحْسنًا، فِوَها َلهُ  َىِزدْ  َحَسنَةً  َيْقََتِ

﴾َشُكورٌ  َغُفورٌ  اهللَ إِنَّ 
حاول بعضفؿ أن  ؽقن فف رأٌي حَیِرف . (2) 

                                                           

 .232ر 231.  كقر إبصار: 1

2 :  .23.  شقرة افشقری 



 

بف أ ة ظـ مؼصقدها، ـام بذفقا جفدًا خاقثًا ذم حتر ػ ـؾؿة 

َمن كنُت »: |( ذم حد ث افغد ر مـ ؿقل رشقل اهلل )ادَرقفی  

وافقيّل، فقرصؾقا  وفی  دوها ظـ إَ ع، ؾلب«َموٓه، فهذا عيلٌّ َموٓه

ظـ مضؿقكف ادؼصقد بقٓ ة أمرادممـغ  |ـالم افـاّي  ؽبذف

. وهـا أ ضًا (1) |وخالؾتف ووصا تف بعد رشقل اهلل  ×ظعٍّ 

رشقل اهلل،  رباهؿ، ٓ ُؿربی  بؼُ  ن  ػّّسوا افُؼربی  أحاوفقا ظاجز ـ 

ـّ افروا ات جاءت دامغًة فرأهیؿ هذوف ا ومل  ؽقكقا خیشقن اهلل ؽ

 لتقف افااضؾ مـ بغ  د ف وٓ  ؼقكف ذم ـتابف ادُحَؽؿ افذي ٓوٓ  تّ 

 ِمـ خؾػف.

  ـتب احلاؾظ افسققضّي افشاؾعّي: أخرج افطزايّن ظـ ابـ

مآً.  |ـا فرشقل اهلل ظّااس ؿال: ؿافت إكصار: فق مَجعْ 

َّٓ  َأْجًرا َعَلْوهِ  َأْسَيُلُكمْ  ٓ ُقْل ﴿ؾلكزل اهلل:  ةَ  إِ ، ﴾اْلُقْرَبى يِف  اْلـَمَودَّ

 .(2) ؾؼال بعضفؿ: إّكف ؿال هذا فقؼاتَؾ ظـ أهؾ بقتف و ـرَصهؿ

                                                           

ر  340: 1افغد ر( فؾعاّلمة إمقـّي .   راجع افاحث ادتعّؾؼ هبذا ادقضقع ذم ـتاب )1

399. 

.  فااب افعؼقل ذم أشااب افـزول، فؾسققضّي ر هبامش: تـق ر ادؼااس ذم تػسر ابـ 2

 .243ظّااس: 



×

  وأخرج ؾؼقف ادافؽّقة افزخمؼّي ظـد تػسره فآل ة ؿائاًل: ُروي

 افذ  ؽأهّنا درّا كزفت ِؿقؾ:  ا رشقل اهلل، َمـ ؿرابتُ 
ِ
ـ همٓء

«عيلٌّ وفاصمُة وابناُُها»: | َوجَات ظؾقـا مقّدُُتؿ؟ ؾؼال
 (1). 

  وروی افطزّي ذم تػسره بسـده ظـ أيب إشحاق، ؿال: شلفُت

 َعَلْوهِ  َأْسَيُلُكمْ  ٓ ُقْل ﴿: ظّز وجّؾ ظؿرَة بـ ُصَعقب ظـ ؿقل اهلل 

َّٓ  َأْجًرا ةَ  إِ  .(2) |، ؾؼال: ُؿربی افـاّي ﴾اْلُقْرَبى يِف  اْلـَمَودَّ

  ّإّن اهلل جَعَل أجري »ؿال:  |ف وؿال ادحّب افطزّي: ُروي أك

 .(3) «علوكُم ادوّدَة يف أهل بوتي، وإّّن سائُلكم غدًا عنهم

ما شاحاكف ا ذـر وذم تػسره فآل ة اداارـة، ـتب افشقـايّن: ثّؿ دّ 

مـ هذه إحؽام افؼ ػة افتي اصتؿؾ ظؾقفا  | فأخز بف كاق  

 طؾب مـفؿ ر بساب هذا افتاؾقغ ر  ف ٓـتابف، أَمَره بلن خُیِزهؿ بلكّ 

َّٓ  َأْجًرا َعَلْوهِ  َأْسَيُلُكمْ  ٓ ُقْل ﴿ثقابًا، ؾؼال: ةَ ـالْ  إِ ، ﴾اْلُقْرَبى يِف  َمَودَّ

ٓ كػعًا فة جعاًل وتاؾقغ افرشا  ا حمّؿد: ٓ أضؾب مـؽؿ ظؾی   أي: ُؿْؾ 

                                                           

 .  افؽّشاف ر ذم طّؾ ن ة ادقّدة اداارـة.1

 .17: 25.  جامع افاقان ذم تػسر افؼرنن 2

3 :  .25.  ذخائر افعؼای 



 

﴿ ّٓ ةَ  إِ . وهذا آشتثـاء جیقز أن  ؽقن مّتصاًل، ﴾اْلُقْرَبى يِف  اْلـَمَودَّ

ّٓ أن َتَقدُّوا أهَؾ   .(1) ؿرابتي أي: إ

د أمر ـ  ؽاؾرت إحاد ث افؼ ػة ذم ذفوتظ ـّ وهي تم

هؿ ؿربی افـاّي  رضور  غ: إّول ر أّن ادؼصقد بافُؼربی  

اهلل وشالمف صؾقات ظعٌّ وؾاضؿُة واحلسـ واحلسغ  ، وهؿ:| مإـر

 ر أّن مقّدَُتؿ واجاة، وهي أجُر ما . وافثاين(2) ، دون ؽرهؿظؾقفؿ

، افرشافة اإلشالمّقة افعظؿی   وظاكاه مـ تاؾقغ |حتّؿؾ رشقل اهلل 

                                                           

 .534: 4.  ؾتح افؼد ر 1

/  74.   راجع ذم تاقان ذفؽ: أخاار احلسـ بـ ظّع بـ أيب ضافب فؾطزايّن: 2

، ُأشد افغابة 172: 3، ادستدرك ظؾی افصحقحغ فؾحاـؿ افـقسابقرّي 117ح

، تػسر افؼرنن 227ر  224، كقر إبصار: 102، افصقاظؼ ادحرؿة: 367: 5

، تػسر 146د فؾـافايّن:، افشررف ادمّبد ٔل حمؿّ 121: 4افعظقؿ ٓبـ ـثر 

افؽشػ وافاقان فؾثعؾاّي ر ذم طّؾ أ ة افؼ رػة، صقاهد افتـز ؾ ٓبـ ُرَو ش: 

، 311ر  306: 1، ؾضائؾ اخلؿسة فؾػروز نبادّي 24اداحث /  204ر  188

/  افااب افثاين، افػصقل ادفّؿة ٓبـ افصّااغ ادافؽّي /  1ؾرائد افسؿطغ ج

، 91، ـػا ة افطافب: 105اغ ر هبامش: كقر إبصار: ادؼّدمة، إشعاف افراؽ

 ، وؽرها ـثر.168: 9جمؿع افزوائد 



×

ـان فف ِمـ ظظقؿ افػضؾ وادِـّة وافؽرامة ظؾی افـاس أمجعغ..  وما

 صؾقات اهلل ظؾقفا ؽػقـا ما أدفت بف شّقدُة كساء افعادغ ؾاضؿة افزهراء 

َغ الرسالةَ » مـ خطاتفا افَػَدـّقة، ؿقهلا: ذارة، مائاًل صادعًا بالنِّ  َفبلَّ

 م، داعوًا إلی  ة ادرشكنی، ضاربًا َثَبَجهم، آِخذًا بيكظاِمهعن َمْدرج

سبوِل ربِّه باحلكمِة وادوعظِة احلَسنة، َيكِِسُ إصنام، وينكُت اهلام، 

ُبر، حّتی   وُل عن ُصبِحه، وأسَفَر  حّتی اهنَزَم اجلمُع وَولَُّوا الدُّ ی اللَّ َتفرَّ

ين، وَخِرَست َشقاِشُق الشواصنی، احلقُّ عن حَمْ  ِضه، وىَطَق زعوُم الدِّ

قاق، وُفْهُتم بكلمِة واىْ  وصاح َوشوُظ النفاق، َحلَّت ُعَقُد الكفر والشِّ

ا ُحْفرةٍ ِمن َشف   اإلخالص، يف َىَفٍر ِمن البِوِض اخِلَمص، وكنُتم علی  

قَة الشارب، وهُنْزَة الطامع، وُقبسَة الَعْجالن، وَموصَئ ْالنار، ُمذ

ن أن إقدام، ترشبون الطََّرق، وَتْقتاتون الَوَرق، أذّلًة خاسئنی، ََتافو

 |بمحّمٍد  تبارك وتعالی  َيتخطََّفكُم الناُس ِمن َحولِكم، فيىَقَذكُم اهللُ 

تّوا والَّتي، وبعَد أن ُمنَِي بُِبْهِم الرجاِل وُذْؤباِن العرِب وَمَردةِ  َبعَد اللُّ

 .(1).« الكتاب.أهل 

                                                           

.  آحتجاج ٕيب مـصقر أمحد بـ ظّع افطزّد )مـ ظؾامء افؼرن افسادس 1

← 



 

ظؾقف أبدًا، ـان أجره   ؿؽـ أن جُیازی   .. ـّؾ هذا افذي ٓأَجؾ

وهؿ إحبُّ وإظّز ظؾقف: ظعٌّ وؾاضؿة،  ،أن َ قّد ادسؾؿقن ُؿرباه

ذن، إ.. ؾلّي مـزفٍة تؾؽ مـزفتفؿ شالم اهلل ظؾقفؿواحلسـ واحلسغ 

ن مل إبؿقّدُتؿ  تعافی  هلّقٍة ؿرنكّقة ثاتت هلؿ، وـقػ  لمر اهلل إوأّ ة تزـقٍة 

ر ـ، معصقمغ، مـز    هغ؟! ؽقكقا مطف 

  ٓـتب افػخر افرازّي ر ومل  ؽـ ُمؼّرًا بقٓ ة أهؾ افاقت و

همٓء  إمامتفؿ ر ذم طّؾ ن ة ادقّدة اداارـة، ؿائاًل: َؾثَاَت أنّ 

[ هؿ أؿارُب ^إربعة ]ظؾّقًا وؾاضؿَة واحلسـ واحلسغ 

، وإذا ثات هذا َوَجب أن  ؽقكقا خمصقصغ بؿز د |افـاّي 

ؾقف ]أي اختصاصفؿ بؿز د افتعظقؿ[ افتعظقؿ. ؿال: وَ دّل ظ

َّٓ ﴿: تعافی  وجقه: إّول ر ؿقفف  ةَ  إِ ، ووجف ﴾اْلُقْرَبى يِف  اْلـَمَودَّ

هُؿ افذ ـ َ ُمول  ^آشتدٓل بف ما شاؼ ]ِمـ أّن نل حمّؿٍد 

[، ؾؽؾُّ َمـ ـان أمُرهؿ إفقف أصد  وأـؿؾ ـاكقا | أمُرهؿ إفقف

                                                                                                                  

ر ظـف:  210: 16، ذح هنج افاالؽة ٓبـ أيب احلد د 108ر  97: 1اهلجرّي( 

، بالؽات افـساء ٓبـ ضقػقر أمحد بـ 216: 29بحار إكقار فؾشقخ ادجؾّز 

 ، وؽرها.106: 2، ـشػ افغّؿة فإلربّعّ 14أيب ضاهر افاغدادّي: 



×

ـَ واحلسغ  هُؿ أل، وٓ  ^صؽ  أّن ؾاضؿَة وظؾّقًا واحلس

أصد  افتعّؾؼات، وهذا  |ـان افتعّؾؼ بقـفؿ وبغ رشقل اهلل 

ـادعؾقم بافـؼؾ ادتقاتر، ؾَقَجب أن  ؽقكقا هُؿ أل. افثاين ر 

فاصمُة »، وؿد ؿال: ÷ـان حیّب ؾاضؿَة  |َصؽ  أّن افـاّي  ٓ

ت بافـؼؾ ادتقاتر ظـ وثا ،«َبضعٌة منّي، ُيًذيني ما ُيًذُّيا

ـَ واحلسغ  | افـاّي  ، وإذا ثات ^أّكف ـان حیّب ظؾّقًا واحلس

ـهِ  َفآِمنُوا﴿ :تعافی  ذفؽ َوَجب ظؾی  ـّؾ إُّمة ِمثُؾف: فؼقفف   بِاللَّ

يِّ  النَّبِيِّ  َوَرُسولِهِ  ِمنُ  الَِّذي إُمِّ ًْ ـهِ  ُي بُِعوهُ  َوَكلََِمتِهِ  بِاللَّ ُكمْ  َواتَّ  لََعلَّ

َتُدونَ   .(1).. ﴾ََتْ

 |ضؾ ر أن َكقّد ؿربی افـاّي اـ آّتااع ر أهّیا اإلخقة إؾومِ 

وُكحا فؿ: إذ ـان هق أصّد افـاس وأـثرهؿ حّاًا هلؿ، وتؾؽ شـّتف 

، شـلي ظؾقفا ٓحؼًا ر بنذن اهلل صؾقات اهلل ظؾقف وظؾقفؿافؼ ػة ؾقفؿ 

 .تعافی  

                                                           

.  افتػسر افؽار ر ذم طّؾ ن ة ادقّدة اداارـة، بعد كؼؾ افروا ة ادتؼّدمة ظـ 1

 .158)افؽّشاف( فؾزخمؼّي، وأ ة افتي اشتشفد هبا ذم شقرة إظراف: 



 

َك  َفَمنْ ﴿: ظّز ِمـ ؿائؾر ؿقفف  ثة: آية ادباهلةلاالثأية   فِوهِ  َحاجَّ

 َوَأْبنَاَءُكمْ  َأْبنَاَءَىا َىْدعُ  َتَعاَلْوا َفُقْل  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما َبْعدِ  ِمنْ 

 َعَذ  اهللِ لَْعنَةَ  َفنَْجَعْل  َىْبتَِهْل  ُثمَّ  َوَأْىُفَسُكمْ  َوَأْىُفَسنَا َوىَِساَءُكمْ  َوىَِساَءَىا

 .(1) ﴾اْلَكاِذبنِیَ 

ء كصاری  كجران وؾدوا ظؾی جمؿؾ هذه افؼضّقة: أّن ظؾام

، ؾلؿام ظؾقفؿ احلّجة، ؾؾؿ  ؼاؾقا، ×وكاطروه ذم ظقسی   | افـاّي 

بافدظاء ظؾی افؽاذبغ  ادرُالظـةثّؿ اّتػؼقا ظؾی ادااهؾة )وهي 

 تعافی  ال، وؿد اختارها اهلل دوافظادغ، وهي افؼقل افػصؾ بعد اجل

ظؾی  دظائف(. ؾؾاّم رجع افـصاری  إفی   قنـُ ممّ ف َمـ فـاّقف، ـام اختار ف

مـازهلؿ ؿال رؤشاؤهؿ )افسّقد وافعاؿب وإهتّؿ(: إن باَهَؾـا بؼقمف 

باَهْؾـاه، ؾنّكف فقس كاّقًا، وإن باَهَؾـا بلهؾ بقتف خاّصًة مل كااِهْؾف: ؾنّكف 

ّٓ وهق صادق. ٓ  ُ ؼِدم إفی  أهؾ بقتف إ

ومعف: ظّع  |ج إفقفؿ رشقل اهلل وذم افساظة ادحّددة خر

: َمـ همٓء؟ ؾؼقؾ ^وؾاضؿة واحلسـ واحلسغ  ، ؾسلل افـصاری 

                                                           

 .61ظؿران: .  شقرة نل 1



×

هلؿ: هذا ابـ ظّؿف ووصقُّف وَخَتـف ظّع بـ أيب ضافب، وهذه ابـتف 

.. وتؼّدم  ؾاضؿة، وهذاِن ابـاه احلسـ واحلسغ. َؾَػِرق افـصاری 

 افسّقد وافعاؿب ؾسلٓ:

 ُتااهؾـا؟بَِؿـ  ،افؼاشؿ ر  ا أبا

 .«ُأباِهُلكم بخر أهل إرض وأكرِمهم علی اهلل، هبًٓء»ر 

ّكام إرض تر د أن تسقخ هبؿ، لّؽت أشامظفؿ وارتعدوا ـشتَ اِ 

 ؾرجعقا إفی  أشَؼػفؿ  ؼقفقن فف متحّر ـ:

؟ حارثةَ  أبار  ا   ماذا تری 

ئؾ اهللُ هبا أن ُ ز ؾ جااًل ِمـ مؽاكف ُش ر إيّن ٕری  وجقهًا، فق 

زاف فی  أهٍؾ وٓ إقه بؽؾؿٍة ؾال كرجع ادسقح، إن كطؼ ؾُ  ف.. وحؼِّ َٕ

َؼ افـصاری  ر أّن حمّؿدًا كايٌّ عإفی  مال.. واهللِ فؼد َظَرؾتفؿ ر  ا م

مرَشؾ، وفؼد جاءـؿ بإمر افَػْصؾ ِمـ أمر صاحاؽؿ ]أي ظقسی 

َكاَت ـارهؿ، وٓ  ما باهؾ ؿقٌم كاّقًا ؿطُّ ؾعاش [، واهللLِ بـ مر ؿا

.. وإّكام ظفدـؿ بنخقاكؽؿ حد ٌث صغرهؿ، وفئـ ؾعؾُتؿ َفَتفؾؽُ  ـّ

ٓ ُتااهؾقه! ٓ ُتااهؾقه ؾتفؾؽقا  ُمِسخقا ؿردًة وخـاز ر. َوحْیُؽؿ وؿد



 

 .(1) فی   قم افؼقامةإوٓ  اؼی  ظؾی  وجف إرض كرصاينٌّ 

أي ذا ــّا ملمقر ـ ر أهّیا اإلخقُة إظّزة ر أن كتػّؼف ذم افد ـ، إو

أن َكَتػّفؿ مـف ظؼائدكا ومؼاصد افؼرنن وافسـّة ادطّفرة، ؾنّكـا شـؼػ 

ذم تػّؽركا ذم ن ة ادااهؾة وحادثتفا ظؾی  مجؾٍة مـ ادعاين افؽارة، 

                                                           

ر، مـفؿ: 1 .  روی  ذفؽ ظؼات ادػّّس ـ وادحّدثغ وادمّرخغ وأصحاب افسِّ

باب ؾضائؾ ظّع بـ أيب  / مسؾؿ ذم )صحقحف ر ـتاب ؾضائؾ افصحابة

(، افزخمؼّي ذم )افؽّشاف ر ذم طّؾ 166: 2(، افسمذّي ذم )صحقحف × ضافب

(، افسققضّي ذم 213ر  212: 3ان ن ة ادااهؾة افؼ ػة(، افطزّي ذم )جامع افاق

(، ابـ حجر ذم )افصقاظؼ 75)افدّر ادـثقر(، افقاحدّي ذم )أشااب افـزول: 

(، أمحد بـ حـاؾ ذم 224ر  223(، افشاؾـجّي ذم )كقر إبصار:93ادحرؿة: 

(، افاغقّي 14: 2ر ط بروت(، اجلّصاص ذم )أحؽام افؼرنن  185: 1)مسـده 

، افػخر افرازّي ذم (هر 1318ر ط مرصشـة  204: 2ذم )مصابقح افسـّة 

ر ط  470: 9(، ابـ إثر ماارك ذم )جامع إصقل 85: 8)افتػسر افؽار 

ر ط مرص  36: 2مرص(، افؼايض ظقاض ذم )افشػا بتعر ػ حؼقق ادصطػی  

مول ذم مـاؿب نل (هر 1318شـة  ، ابـ ضؾحة افشاؾعّي ذم )مطافب افس 

(، افسّقد 8جلقزّي احلـػّي ذم )تذـرة خقاّص إّمة: (، شاط ابـ ا7افرشقل: 

ر  6: 3أمحد بـ ز ـي دحالن ذم )افسرة افـاقّ ة ر هبامش: افسرة احلؾاّقة فؾحؾاّي 

 ط مرص(.. وظؼات أخری  مـ ادصادر افسـّّقة، ؾضالً ظـ ادصادر افشقعّقة.



×

 مـفا:

ّٓ ؾاضؿة، ومـ افرجال  |. إّن رشقل اهلل 1 مل َ ْدُع مـ افـساء إ

 ّٓ ّٓ احلسـ واحلسغ  إ اهلل وشالمف صؾقات ظؾّقًا، ومـ إبـاء إ

ؾغ فؾؿااهؾة ظؾقفؿ أمجعغ . وهذا  عـي أّن همٓء ؾؼط ـاكقا ممه 

. تاارك وتعافی  دون ؽرهؿ: إْذ هؿ أؾضُؾ اخلؾؼ وأـرمف ظؾی اهلل 

وؿد ـتب افزخمؼّي معّؾؼًا ظؾی  هذه أ ة وروا اُتا: وؾقفا 

. (1)^ قی  مـف ر ظؾی  ؾضؾ أصحاب افؽساءدفقٌؾ ر ٓ رَء أؿ

ة أوضح دفقٍؾ ظؾی  كاّقة ب أفقّد: وهذه افؼّص ؾقام ـت

ممّا ٓ  |.. ودٓفتفا ظؾی  ؾضؾ نل اهلل ورشقفف | حمّؿدٍ 

 ؿسي ؾقف مممـ
 (2). 

ـَ واحلسغ 2 مـ ظّع  |مها ابـا رشقل اهلل  L. أّن احلس

، بـّص افؼرنن افؽر ؿ، وافُاـّقة هذه مـ صؾقات اهلل ظؾقفاموؾاضؿة 

ؿرنكّقة  ظظقؿ، وتزـقةٌ  صلنٌ  | ادصطػی  شّقد اخلؾؼ حمّؿٍد 

                                                           

 .368: 1.  افؽّشاف 1

 .167: 2.  روح ادعاين 2



 

، وظّزٌة ٓ . وؿد ؿال ابـ َحَجر:  ؾاخرة، وذف أشؿی  ُتضاهی 

قن أبـاَءه  ، و ـتساقن إفقف |إّن أوٓد ؾاضؿة وذرّ تفا ُ سؿ 

 × كساًة صحقحًة كاؾعًة ذم افدكقا وأخرة. وؿال أ ضًا: إّن ظؾّقاً 

ُأىِشُدكم باهلل، هل »  قَم افشقری احتّج ظؾی  أهؾفا ؾؼال هلؿ:

فوكم أحٌد جَعَله اهللُ َىْفَس النبّي، وأبناَءه أبناَءه، وىساَءه ىساَءه، 

 .(1) ، ؿافقا: َافّؾفؿ  ٓ«غري؟!

أهّنام ابـا رشقل  Lوؿد تعامؾ افصحابة إوائؾ مع احلسـَِغ 

بال تؽّؾٍػ وٓ حتّرج، ؾاجلق ـّي افشاؾعّي  روي ظـ  |اهلل 

ُمدِرك بـ ز اد أّكف ؿال: ــُت مع ابـ ظّااس ذم حائط )أي 

بستان(، ؾجاء احلسـ واحلسغ ؾسلٓ افطعاَم ؾلـال، ثّؿ ؿاما، 

ؾلمسؽ هلام ابـ ظّااس افرـاب، ؾؼؾت: أُُتِسؽ افرـاب هلذ ـ 

، َأَو |ِن ابـا رشقل اهلل وأكت أـُز مـفام؟! ؾؼال: َوحْیَؽ! هذا

 (2)فقس هذا ممّا أكَعَؿ اهلل ظَع  بف أن ُأمِسَؽ هلام وُأَشّقَي ظؾقفام؟! 

ؾأ ة اداارـة ر وما ـان حقهلا مـ افقؿائع وإحاد ث ر داّفٌة 

                                                           

 .11افااب /  156ر 155ادحرؿة: .  افصقاظؼ 1

 .395ح /  72: 2.  ؾرائد افسؿطغ 2



×

، | بافِضورة ظؾی ادؼام افسامي بؾ إشؿی  درَـ باهؾ هبؿ افـايُّ 

فؾؿااهؾة، واصطحافام  تعافی  اهلل ، ؾؼد اختارمها Lومـفؿ احلسـان 

ام ابـا رشقل اهلل، إذ مها رشقل اهلل فذفؽ، وثّاتت أ ة افؼ ػة أهّن 

هي َبضعُتف،  صؾقات اهلل ظؾقفا، ـام أّن ؾاضؿة ابـتف |أخّص افـاس بف 

ـالم اهلل  ؾفق ر بـصِّ  ومفجتف، وروحف افتي بغ َجـَاقف، وأّما ظعٌّ 

 .(1) ر كػُسف َجّؾ وظال

د أّن أهؾ افاقتوه ـّ ، أئّؿة ُأشقة ـافؽ ن اٌت ـثرة أخری  تم

مها إماماِن مطّفراِن  شالم اهلل ظؾقفامومـفؿ احلسـ واحلسغ 

مها ؿدوتان، ُأمر ادسؾؿقن بطاظتفام، ومعصقمان، مم  دان، 

هبام. وؿد روی  فـا ابـ ظّااس أّكف شؿع  تعافی  إفی اهلل  وآهتداء

وعيلٌّ واحلسن واحلسنی، وتسعٌة ِمن ُولد  أىا»  ؼقل: |رشقل اهلل 

رون معصومون  .(2) «احلسنی، ُمطهَّ

                                                           

اقتّي، وـتاب )أهؾ افاقت ون ة 1 .  حَیُسـ هـا مراجعة ـتاب )ادااهؾة( فعاد اهلل افسُّ

 ادااهؾة( فؼقام افد ـ افؼّؿّي افقصـقّي.

/  291: 3و 910/ ح  316: 2ادقّدة  ،  ـابقع563/ ح  313: 2.  ؾرائد افسؿطغ 2

فؾشقخ  ×، ظققن أخاار افرضا 29، مقّدة افؼربی  فؾفؿدايّن: 4/ ح  384: 3و 9ح 

 .6ر افااب  30/ ح  64: 1افصدوق 



 

َا َيا﴿: تعافی  وذم طّؾ ؿقفف •   َوَأصِوُعوا اهللَ َأصِوُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ

ُسوَل  ، روی  فـا افصحايّب اجلؾقؾ جابر بـ (1) ﴾ِمنُْكمْ  إْمرِ  َوُأوِل  الرَّ

ظؾی   ظّز وجّؾ ؿائاًل: درّا أكزل اهلل  اهلل ظؾقفرضقان ظاد اهلل إكصارّي 

َا َيا﴿ :|كاّقف حمّؿٍد  ، ؿؾت:  ا رشقل ﴾... َأصِوُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ

َتفؿ ظاهلل، َظَرؾـا اهللَ ورشقفف، َؾَؿـ ُأوفق إمر افذ ـ َؿَرن اهللُ ضا

ُهم خلفائي ـ يا جابر ـ وأئّمُة ادسلمنی ِمن » بطاظتؽ؟ ؾؼال:

بعدي، أّوهُلم عيّل بن أيب صالب، ثّم احلسن واحلسنی، ثّم عيّل بن 

احلسنی، ثّم حمّمد بن عيلٍّ ادعروُف يف التوراة بالباقر، وسُتدِركه يا 

جابر، فٌذا َلِقوَته فيقِرْئه منّي السالم. ثّم الصادق جعفر بن حمّمد، ثّم 

، ثّم حمّمد بن عيّل،  ثّم عيّل بن موسی بن جعفر، ثّم عيّل بن موسی 

اهلل يف أرضه،  حمّمد، ثّم احلسن بن عيّل، ثّم َسِمّوي وَكنوِّي ُحّجةُ 

 .(2)« وبقوّته يف عباده، ابُن احلسن بن عيّل..

  ؾؼد روی  فـا أّكف شلل اإلمام أبا & أّما جابر بـ  ز د اجلعػّي ،

                                                           

 .59.  شقرة افـساء: 1

: 1، ظـف: تػسر كقر افثؼؾغ 23ر افااب  3 ح/  253.  إـامل افد ـ وإُتام افـعؿة: 2

 .331 ح/  499



×

 حُیتاج إفی افـاّي ×جعػر حمّؿد بـ ظعٍّ افااؿَر 
ٍ
: ّٕي رء

لبقاِء العاََل علی  صالحه، وذلك أّن اهلل »: ×واإلمام؟ ؾلجابف 

يرفع العذاب عن أهل إرض إذا كان فوها ىبيٌّ أو  عّز وجّل 

هَبُمْ  اهللُ َكانَ  َوَما﴿: عّز وجّل إمام، قال اهلل  ﴾فِوِهمْ  َوَأْىَت  لُِوَعذِّ
 (1) ،

اٌن ٕهل السَمء، وأهُل بوتي أماٌن النجوُم أم: »|وقال النبّي 

ٕهل إرض، فٌذا ذهبت النجوم أتی  أهَل السَمء ما يكرهون، 

، يعني بيهل «وإذا ذهب أهل بوتي أتی  أهَل إرض ما يكرهون

 َيا﴿صاعَتهم بطاعته فقال:  عّز وجّل بوته إئمَة الذين َقَرن اهللُ 

َا ُسوَل  َوَأصِوُعوا اهللَ َأصِوُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ  إْمرِ  َوُأوِل  الرَّ

رون، الذين ٓ﴾ِمنُْكمْ  ذىبون يُ  ، وُهم ادعصومون ادطهَّ

دون، هِبِم يرزق اهلُل  وٓ َيعصون، وُهُم ادًيَّدون ادوفَّقون ادـُسدَّ

عباَده، وهبم َتعُمر بالُده، وهبم ُينِزل الَقْطر من السَمء، وهبم 

َيعَجل  ُيمِهل أهَل ادعايص وُُٓیِرج بركاِت إرض، وهبم 

علوهم بالعقوبة والعذاب، ٓ ُيفارقهم روح الُقدس 

                                                           

 .33شقرة إكػال: .  1



 

صلوات اهلل علوهم ُيفارُقهم  يفارقون القرآَن وٓ ُيفارقوىه، وٓ وٓ

 .(1) «أمجعنی

ـِ ظّقـفام اهلل، Lومـفؿ: اإلمام احلسـ واإلمام احلسغ  َذ  ، افؾ 

بطاظتفام ظااد اهلل، ذم بقاكات افؼرنن وأوصی  هبام رشقل اهلل، وُأمر 

وشــ ادصطػی  وإحؽام اإلهلقّة، وـذا ذم إخالق افػاضؾة: 

ّٓ بام أراد اهلل  ٕهّنام ٓ وارتضاه، وبام ورد ظـ  تاارك وتعافی   لتقان إ

مل ف وؿضاه، وٕهّنام مع افؼرنن وافؼرنُن معفام ـ  وَش  |رشقل اهلل 

  ػسؿاه.

 ذم حد ٍث ذ ػ: |رشقَل اهلل  ×غ ظعٌّ شلل أمُر ادممـ 

 جیقاف: |ؾؼال  يا رسول اهلل، وَمن رشكائي؟ر 

َا َيا﴿الذين قَرهَنُم اهللُ بنفسه ويب فقال: ر   َأصِوُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ

ُسوَل  َوَأصِوُعوا اهللَ  .﴾ِمنُْكمْ  إْمرِ  َوُأول الرَّ

 يا ىبيَّ اهللِ وَمن ُهم؟ر 

إوصواء إلی  أن َيِرُدوا عيَلَّ احلوض، كلُّهم هادٍ مهتٍد ر 

                                                           

، ظـف: تػسر 103ر افااب 1 ح/  124ر  123.  ظؾؾ افؼائع فؾشقخ افصدوق: 1

 .339 ح/  501: 1كقر افثؼؾغ 



×

َيرّضهم ِخْذُٓن َمن خَذهَلم، ُهم مع القرآِن والقرآُن معهم،  ٓ

ُيفارُقهم، هِبِم ُتنََصُ ُأّمتي وُيمَطرون، وُيرَفع عنهم  ُيفارقوىه وٓ ٓ

 مستجاباُت َدَعواَِتم.

ِهم ل.ر   يا رسوَل اهلل َسمِّ

 ثّم ابني هذا، (×ه ظؾی  رأس احلسـ )ووضع  دَ  بني هذااِ ر 

)أي فؾحسغ(  ثّم ابٌن له، (×ه ظؾی رأس احلسغ )ووضع  د

 .(1) «... اسُمه اسُمك يا عيّل، ثّم ابن عيلٍّ اسُمه حمّمد بن عيلّ 

 

                                                           

.  ظـ )ـتاب افَغقاة( فؾـعاميّن ر ظـف: مقاهب افرمحـ ذم تػسر افؼرنن، فؾسّقد ظاد 1

 335ر  334: 8إظؾی ادقشقّي افسازوارّي 




