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 :ن الكريمآيف القر Qفضائله ومناقبه 

 ،عيلن عففيلي نيلن حمميل  ،: حمميل  نيلن ميلام(1)تفسري عيل  نيلن رنيليا   * 

عيليلن ليليلال  نيليلن  ،(3)عيليلن احلسيليلن نيليلن عيليل  ،(2)عيليلن حمميليل  نيليلن احلسيليلن ال يليلائ 

 :يقيلل    قيلل  ا  عيلج وعيلل Qنيلا عبيل  ا  سيلمف    :قيلا  (4)اهلم اينسهل 

                                                           

 .103:2 القمي، ع  نن انيا    ،ي( تفسري القم(1

 ضبط الفالمة   القس  الثاين من اخلاللة اس   ن ه مكربا ح ث قا : حمم  نن ((2

 ،  ننى ذ ل كل  نج  -نالغني املفجمة  -انن سف   ال ائ   -ياء نف  السني  نغري –احلسن 

 ،لكن النجايش عنلنه م غيا .انتهى .ق ل رنه غا  ال يلتف  رل ه ، نل عففي ضف ف ع ا

 : لق ، نل عففي ضف ف ع ا ،كل  نج    ننى ذ ل حمم  نن احلسني نن سف   ال ائ  :قا 

 ةومات حمم  نن احلسني الثنتي عرش :"رىل  ن قا   "له كتاب التباشري وكتاب نلادر ،رنه غا 

عل ه عففي املح ث املحم ي ودفن    ولىل ،تنيائنقني من رعب سنة تسع وستني وم

 .لش خ   ذلك   كتان ه اليعا  والفهيسوتبفه ا "انتهى  .عففى

  ل ال ري . ((3

اع وض ،حكي عن انن الغضائيي  نه قا : لال  نن سهل اهلم اين كل  غا  كذاب ((4

 وروى الكيش انتهى .ال خري ف ه وال   سائي ما رواه ،Qروى عن  يب عب  ا   للح يث
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وواوا    ُنوو  ُ  اهلل﴿ ْشووكا    ُنوو       َمَثووُل  َواألْْ ض   السَّ  ف يهووا﴿ Pفاطميليلة  ﴾َكم 

ْصووبا   
ووا ﴿احلسيليلني  ﴾املْ ْصووباُ  ﴿و  ،احلسيليلن ﴾م  جاَجووُة َكَا َّ  الجا

يف  ُزجاَجووة 

ُد ُي َقوو﴿ ،كيليل ن فاطميليلة كلكيليلب دري نيليلني نسيليلاء   يليلل اليليل ن ا ﴾َكْ َكووب  ُر     

ووْن َجووَةَر   ُمباَ َكووة    َوال َرْري يَّووة  ﴿ Qيلقيليل  ميليلن رنيليليا     ﴾م 
يَّووة 
ق  ال  ﴾ال ََشْ

ْ ﴿ (1)يكيليلاد الفليليل  ينفجيليلي منهيليلا ﴾َيكوواُر َزْيُتهووا﴿ ،يان ةيلهيلدييليلة وال ن يليل َْ َوَلووْ  

نُو      َموْن َيشوا ُ ﴿رميلام نفيل  رميلام  ﴾مَتَْسْسُه نوا   ُنو    
هييل ي ا   ﴾ََيْود   اهللَُّ ل 

وامل يليلباا احلسيليلني  ي امل يليلباا  :Qقلليليله  :تلضيليل   .ميليلن يشيليلاء K ناألئميليلة

 يلذا اخليلرب تكيللن املشيلكاة والجعاعيلة كنيلايتني  وعيلىل ،املذكلر   اآلييلة ثان يلا

  .P(2)عن فاطمة 
                                                           

  عن احلسن نن ع   ،حلسنيعن حمم  نن ا ،من رعاله عن حمم  نن  مح 218  ص

، نالينلن ة ف خل  عل ه Qكن   قل     نى عب  ا   :قا  عن لال  نن سهل ،ال ري 

 انتهى .ورن مل نفب ه عذننا ،لنا رب نفب ه ، نا وا  عب  خمللق يا لال  :قا  فلام نظي ريل

ع  نن  ورواه  يضا نسن  لح   عن ،عن لال  نن سهل رواه الكل ني   الكا  : قل 

 .Qعففي عن  خ ه 
 و  نسخة: يكاد الفل  يتفجي منها. ((1

 .6ا ،19 – 18 :4 -الفالمة املجليس  -األنلار  نحار( (2
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وامل يليلباا احلسيليلني  ي امل يليلباا امليليلذكلر   اآلييليلة  :Qقلليليله  :تلضيليل  

 .Pمة  ذا اخلرب تكلن املشكاة والجعاعة كنايتني عن فاط وعىل ،ثان ا
عيليلن  ،:  نيليلل القاسيليل  احلسيليلني مفنفنيليلا(1)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا   * 

ن َ  ﴿ :سيليل لته عيليلن قيليلل  ا  :قيليلا  Qعيليلن  يب عففيليلي  ،عيليلاني َيووْ َم َرووَرم املُْوونْيم 

َي ْم َوي ووَاْيا   مْ  ْم َيووْ َ َمْيوود  َُ  َيْسووعو ُنوو ُ 
نووا    :Nقيليلا  رسيليلل  ا   (2)﴾َواملُْنْيم 

رذا  ذن ا  ليليله  ن ييليل    ، هي  ييليللم الق اميليلةيسيليلفى نيليلني  ييليل (3) يليلل نيليللر امليليل منني

وامل منيليللن يتبفلنيليله و يليلل يسيليلفى نيليلني  ييليل هي  حتيليلى  ،منجليليله   عنيليلات عيليل ن

 :و ميليلا قلليليله ،ييليل خل عنيليلة عيليل ن و يليل  يتبفلنيليله حتيليلى ييليل خللن مفيليله

وي خيليلذ  ليليله نحجيليلج احلسيليلن  ،(4)فيليل نت  ت خيليلذون نحجيليلج    حمميليل  ﴾ي ووَاْيا   مْ ﴿

وي خيليلذ  ،Qني عيليل  نيليلن  يب طاليليلب وي خيليلذان نحجيليلج  ميليلري امليليل من ،واحلسيليلني

                                                           

 .1ا ،476 فيات نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ،( (1

 .12 احل ي :( (2

ي     اق، قل : لفله ال ح  ، والسQ  التفسري املطبلع:  ل نلر  مري امل منني  ((3

 عل ه.

   التفسري املطبلع: ف نت  ت خذون نحججة    حمم . وكذا ف ام ي   نف ه. ((4
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 :فيلذلك قلليله ،حتيلى ييل خللن مفيله   عنيلة عيل ن N ل نحجيلج رسيلل  ا  

وَ  وُيْش ﴿ َُ يَن ف يهوا ول وَ   ت َهوا األْرَْ واُ  يال ود  ْ َِ وْن 
ور   م  ْ َْ راُكُم اْلَيوْ َم َجنَّوا   

 .(2()1)﴾اْلَفْ ُز اْلَعظ يمُ 

ْ َيووْان  ﴿: قلليليله (3)تفسيليلري عيليل  نيليلن رنيليليا   *  َْ َمْن ﴿يفنيليلي  مل  يليلب  ﴾َم 

َشووَ  ُقُلوو ُ ُمْ  ت ووه  ﴿ :قلليليله .يفنيليلي الي يليلب (4)﴾ََتْ ووْن َ ْ َ
 (5)﴾ُيوونْير ُكْم ك ْفَلووْ   م 

والثان يليلة  ن ي خليليله  ، حيليل ما  ن ال ي خليليله النيليلار :ن يليل بني ميليلن رمحتيليله :قيليلا 

 خربنيليلا  .يفنيليلي االييليلامن ﴾َوََيَْعووْل َلُكووْم ُنوو  ُا مَتُْشوو َن ي ووه  ﴿ :قلليليله .اجلنيليلة

 ،ي نيلن سيللي يلعيلن النضيل ،عيلن احلسيلن نيلن سيلف   ،عن  ن يله ،نن ع احلسني 

   Qعيليلن  يب عبيليل  ا   ،عيليلن سيليلامعة نيليلن مهيليليان ،عيليلن القاسيليل  نيليلن سيليلل امن

                                                           

 .12 احل ي :( (1

 .92ا ،206 – 205 :7 -الفالمة املجليس  -( نحار األنلار (2

 .352:2 ع  نن نيا    القمي، تفسري القمي،( (3

 .16 احل ي :( (4

 .28 احل ي :( (5
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ت ووه  ﴿ :قلليليله ووْن َ ْ َ
َوََيَْعووْل ﴿ Lاحلسيليلن واحلسيليلني  :قيليلا  ﴾ُيوونْير ُكْم ك ْفَلووْ   م 

 .(1)رماما ت متلن نه :قا  ﴾َلُكْم ُن  ُا مَتُْش َن ي ه  

عيلن  محيل   ،و خربنيلا  محيل  نيلن ردرييل ": (2)عيل  نيلن رنيليا    تفسري* 

عيلن احلسيلني نيلن  ،عيلن رسيلامع ل نيلن عبيلاد ،عن احلسني نيلن سيلف   ،نن حمم 

 :  قلليليله تفيليلاىل Qعيليلن  يب عففيليلي  ،عيليلن نفيليلح  ليليلحانه ، يب يفقيليللب

 َمَ وود  مَ ﴿
َ  َهَلْيووه   Nيفنيليلي نفثيليلل   قتليليله اننيليلة النبيليلي  ﴾ََيَْسووُب َمْن َلووْن َيْقوود 

َلْكووُت موواالُ ُلَبووداُ َيُقوو ُ  ﴿ َْ   عيليل    Nيفنيليلي اليليلذي عهيليلج نيليله النبيليلي  ﴾َم

ْ َيووَرُ  َمَ وود  ﴿ية يلالفسيليل َْ ْ ﴿  فسيليلاد كيليلان   نفسيليله  :قيليلا  ﴾َم ََيَْسووُب َمْن  َْ َم 

 Qيفنيليلي  ميليلري امليليل منني  ﴾َو ل سوواناُ ﴿ Nرسيليلل  ا   ﴾َنْةَعووْل َلووُه َهْينَووْ   
ووَدْينا﴿يفنيليلي احلسيليلن واحلسيليلني  ﴾َوَجووَفَتْ   ﴿ ََ رىل والييليلتهام  ﴾ُ  النَّْةووَدْين  َو 

وكيليلل  ،ميليلا  علميليلك :يقيليلل  ﴾َو مووا َمْر اَ  َمووا اْلَعَقَبووةُ * َفووَ  اْقووَتَ َم اْلَعَقَبووَة ﴿

يفنيليلي رسيليلل   ﴾َيت وويُا وا َمْقَرَيووة  ﴿  القيليلي ن ميليلا  دراو فهيليلل ميليلا  علميليلك  ءيش

                                                           

 .142ا ،242 :9 -لفالمة املجليس ا -( نحار األنلار (1

 .423:2 ع  نن انيا    القمي، تفسري القمي،( (2
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َيووة  ﴿قينيليلاه  :واملقينيليلة ،Nا   َ َْ ينُا وا َم
ْسووك   Qنني يفنيليلي  ميليلري امليليل م ﴾َمْو م 

 . (2)(1)مرتب نالفل 

نفثيلل اسيل  رعيلل كيلان طلييلل  :قيلا  اجليلل يي ،نفثل  يلل عيلثامن :ن ان

 .اللح يلة وكيلان عيلثامن رذا ن يلل منيله وع يلب شيلبه نيلذلك اليعيلل لطيلل  حل تيليله

وحيتميليلل عيليلىل نفيليل   ن يكيليللن  ،ميليلا  علميليلك لفليليله عفيليلل ميليلا للتفجيليلب :قلليليله

فهيلل ميلا قيل   ﴾موا َمْر ا َ ﴿رن كيلل ملضيلع   القيلي ن ف يله  :رشارة رىل ميلا ق يلل

ميليلرتب نيليلالفل  عيليلىل ننيليلاء  :قلليليله .مل يب نيليله "ميليلا ييليل ريك"ن نيليله ا  وميليلا كيليلان 

رذا اسيليلتغنى ك نيليله ليليلار ليليله ميليلن  : تيليليب اليعيليلل :يقيليلا  ،الفاعيليلل  ي مسيليلتغن

 .ذكيه اجلل يي ،املا  نق ر الرتاب

عيلن عيل  نيلن  ،: حمميل  نيلن عيل  الكاتيلب اإلليلفهاين(3)كشف ال قيلني* 

عيليلن عبيليل   ،عيليلن  يب  محيليل  اجليعيليلاين ،ن عيليل هعيليل ،عيليلن  ن يليله ،رنيليليا    القيليلاي

                                                           

 .  تفسري سلرة البل ( (1

 .157ا ،252 – 251 :9 –الفالمة املجليس  -( نحار األنلار (2

 اما   كشف ال قني ،174 يلع  نص  ذه اليواية   كتاب ال قني النن طاووس،( (3

-ذكي ا هبذا النص: ملا خلق ا  ث ييليلة ح يليل ذه اليواي جء منيليليلللفالمة احل  فق  ورد ع

 .احلم    :روحه عط   دم فقا   دم ونفخ ف ه من -تفاىل



 Q ................................................. 13الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

عيليلن انيليلن  ،عيليلن حجيليلا  ،عيليلن رسيليلحاق نيليلن ر ائ يليلل ،ا  نيليلن حمميليل  اليليل  قان

عيليلن انيليلن عبيليلاس ري ا  عنيليله قيليلا  مليليلا خليليلق ا   ،عيليلن ها يليل  ، يب نجيليل  

 ،احلميليل    رب الفيليلاملني :تفيليلاىل  دم ونفيليلخ ف يليله ميليلن روحيليله عطيليل  ف هلميليله ا 

 :  ليله املالئكيلة ت اخليله الفجيلب فقيلا فليلام  سيلج ،ييمحك رنيلك :فقا  له رنه

ثيل  قيلا  الثان يلة فليل   ،فليل   يلب ؟ حيلب رل يلك منيلي "يا رب خلقيل  خلقيلا 

نفيل  وليللال   ميلا  :ثيل  قيلا  ا  عيلج وعيلل ليله ،ث  قا  الثالثة فل   ب ، ب

فيليليل وحى ا  عيليلج وعيليليلل رىل مالئكيليليلة  ،ييليلا رب فيليليل رن ه  :فقيليليلا  ،خلقتيليلك

دم نخمسيليلة  شيليلباا قيليل ام فليليلام رففيليل  رذا   . ن ارففيليللا احلجيليلب :احلجيليلب

و يليلذا  :ييليلا  دم  يليلذا حمميليل  نب يليلي :قيليلا  ؟ييليلا رب ميليلن  يليل الء :فقيليلا  ،الفيليلي 

                                                           

   هام وعاليل للال عب ان  ري   ن  خلق رل ه: مح تني عب ي وعج  -تفاىل  -ف وحى ا

 . دم ارفع ر سك وانظينف  يا  :قا  ؟رهلي ف كلنان مني :قا   .  دار ال ن ا ما خلقتك

 .حلجةمق   ا حمم  نبي اليمحة ع  فيفع ر سه فإذا  ل مكتلب عىل الفي  ال رله رال ا 

 قسيليلم  نفج   دخل اجلنة  .ومن  نكي حقه لفن وخاب .وطاب ومن عيف حق ع  زكا

عه ورن ع يليليلاين من طا نار من ع يليليلاه ورن .  خل ال م  نفج   د طاعني، و قسيليل   8، 

نني الن ني وان كان املضملن واح  ولفله اشتباه من لاحب البحار واالختالف واض  

 .وا  الفامل
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و يلذه فاطميلة اننيلة نب يلي و يلذان  ،ع   ميلري امليل منني انيلن عيل  نب يلي ووليل ه

ييلا  دم  يل  وليل و ففيليا  :ثيل  قيلا  .احلسيلن واحلسيلني اننيلا عيل  ووليل ا نب يلي

ميليل  وعيليل  ييليلا رب  سيليل لك نحيليلق حم :فليليلام اقيليلرتف اخلط ايليلة قيليلا  ،نيليلذلك

فهيلذا اليلذي قيلا   ،وفاطمة واحلسن واحلسني مليلا غفيليت يل فغفيلي ا  ليله هبيلذا

ووْن َ ي ووه  َكل ووا   َفتوواَب َهَلْيووه  ﴿ا  عيليلج وعيليلل 
ووو آَرُم م  فليليلام  يليلبط رىل  ﴾َفَتَلقَّ

ميليليل  رسيليليلل  ا  وعيليليل   ميليليلري حم "فيليليلنق  عل يليليله"األرض ليليليلاا خامتيليليلا 

 .(2()1)ويكنى  دم ن نى حمم  ."امل منني

عيليلن عففيليلي نيليلن حمميليل   ،(5)، عيليلن الفليليللي(4): انيليلن ملسيليلى(3)اخل يليلا * 

عيلن حمميل  نيلن  ،عيلن حمميل  انيلن احلسيلني نيلن زييل  الجييلات (6)نن مالك الكل 

 Qعيليلن ال يليلادق عففيليلي نيليلن حمميليل   ،عيليلن املفضيليلل نيليلن عميليلي :زييليلاد األزدي
                                                           

 مل نج  اليواية ف ام عن نا من نسخة امل  ر. ((1

 .20ا ،175 :11 -الفالمة املجليس  -( نحار األنلار (2

 .84ا ،305 ال  وق، اخل ا ،( (3

 .ع  نن امح  كذا   امل  ر( (4

 .ي الفبايس كذا   امل  رمحجة نن القاس  الفلل( (5

 .الفجاري   امل  ر( (6
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وُه ي َكل وا   ﴿ :سيل لته عيلن قيلل  ا  عيلج وعيلل :قا  يَم َ يا
 َ  (1)﴾َو إ و  اْيوَت  إ ْيورا

ميليلن رنيليله فتيليلاب  Qقيليلا   يليلي الكليليلامت التيليلي تلقا يليلا  دم  ؟الكليليلامت ميليلا  يليلذه

ميلة واحلسيلن ييلا رب  سيل لك نحيلق حمميل  وعيل  وفاط" :و يلل  نيله قيلا  .عل ه

فقليليل   ;فتيليلاب ا  عل يليله رنيليله  يليلل التيليللاب اليليليح  "واحلسيليلني رال تبيليل  عيليل  

َُّهنَّ ﴿ :يا انيلن رسيلل  ا  فيلام يفنيلي عيلج وعيلل نقلليله :له يفنيلي  :قيلا  ؟﴾َفوَامَت

قيليلا   Qتسيليلفة ميليلن وليليل  احلسيليلني  ،ي رماميليلايلاثنيليلي عشيليل Qرىل القيليلائ   فيليل متهن

 :ييليلا انيليلن رسيليلل  ا  فيليل خربين عيليلن قيليلل  ا  عيليلج وعيليلل :فقليليل  ليليله :املفضيليلل

ب ووه  ﴿ يفنيليلي نيليلذلك اإلماميليلة عفلهيليلا ا     :قيليلا  ﴾َو َجَعَلهوا َكل َمووُة ياق َيووُة يف  َهق 

ا  ييليلا انيليلن رسيليلل   :فقليليل  ليليله :قيليلا  ،رىل ييليللم الق اميليلة Qعقيليلب احلسيليلني 

فك ف ليلارت اإلماميلة   وليل  احلسيلني دون وليل  احلسيلن وميلا د فيلا وليل ا 

رن ملسيليلى  :Qفقيليلا   ؟رسيليلل  ا  وسيليلبطاه وسيليل  ا شيليلباب   يليلل اجلنيليلة

فجفيليلل ا  النبيليللة   ليليللب  يليلارون  ، يليلارون كانيليلا نب يليلني ميسيليللني  خيليللينو

فيليلإن  ؟مل ففيليلل ا  ذليليلك :ومل يكيليلن الحيليل   ن يقيليلل  ،دون ليليللب ملسيليلى

                                                           

 .124 البقية:( (1
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مل عفلهيليلا   ليليللب  :عيليلج وعيليلل ليليل   ألحيليل   ن يقيليلل  (1) اإلماميليلة خالفيليلة ا

الن ا   يليلل احلكيليل      ففاليليله ال يسيليل   عيليلام  ؟احلسيليلني دون ليليللب احلسيليلن

 .(3)(2) يففل و   يس للن

 Qعيلن  يب عبيل  ا  ،: عيلن عبيل  اليليمحن نيلن سيل انة(4)تفسري الف يلايش* 
فحيليل ث نفسيليله  ن  ،رن ملسيليلى ليليلف  املنيليلرب وكيليلان منيليلربه ثيليلالث ميليلياق :قيليلا 

نج  ارنيلك قيل  انتل يل  فيل :ف تيلاه عربئ يلل فقيلا  ليله ،  مل خيلق خلقا  عل  منيلها

ف رسيليلل رىل يلشيليلع رين قيليل   ،فيليلإن   األرض ميليلن  يليلل  عليليل  منيليلك فاطلبيليله

فاشيلرتى حلتيلا فخيلي  نبذرن جيلان ثيل   ،انتل   فاليلنع لنيلا زادا وانطليلق ننيلا

 والنبيلي رذا -ثيل  انطلقيلا يمشيل ان   سيلاحل البحيلي  ،شلاه ث  محليله   مكتيلل

يمشيل ان فب يلنام ميلا  :قيلا  -مي   مكان مل يفي  ن ا حتيلى  يللز ذليلك اللقيل  

وعل يله كسيلاء  ،مفيله ع يلاه ملضيللعة رىل عانبيله حتى انته ا رىل شيل خ مسيلتلق  

فقيلام  :قيلا  ،ورذا غطيلى رعل يله خيلي  ر سيله ،رذا قنع ر سيله خيعيل  رعيلاله

                                                           

   نسخة: وان اإلمامة خالفة ا . ((1

 .Hمتام اخلرب، ونف ه من كالم ال  وق  "و   يس للن" الظا ي  ن قلله: ((2
 .12ا ،66 :12 -الفالمة املجليس  -( نحار األنلار (3

 .47ا ،332:3 ف ايش،حمم  نن مسفلد ال تفسري الف ايش،( (4
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فقطيليت قطيلية ميلن السيلامء  :قيلا  ،احفيل  عيل  :وقيلا  ل لشيلع ،ملسى ي  

و يليلل  :كتيليلل فاضيليلطيب احليليللت ثيليل  عفيليلل  يليلي املكتيليلل رىل البحيليلي قيليلا   امل

يوواُ ﴿ :قلليليله ووَ  َسووب يَلُه يف  اْلَبْ وور  َ َ َ ثيليل  رنيليله عيليلاء طيليلري فلقيليلع عيليلىل  :قيليلا  ﴾َفاَتَّ

ييلا ملسيلى ميلا  خيلذت ميلن عليل  رنيلك  :ساحل البحي ث   دخل منقيلاره فقيلا 

 ،ثيل  قيلام فمشيلى فتبفيله يلشيلع :قيلا  ،ما محل ظهي منقيلاري ميلن د يلع البحيلي

وْن ﴿ :فقا  ملسى مليلا  ع يلا ح يلث عيلاز اللقيل  ف يله ينوا م  آر نوا َروداَ نا َلَقوْد َلق 

نا َوو ا َنَصووباُ  فيعيليلع ملسيليلى  :قيليلا  ﴾يف  اْلَبْ وور  َهَةبوواُ ﴿ :رىل قلليليله ﴾َسووَفر 

 :فقيليلا  ليليله ملسيليلى ،يقيليلتص  ثيليليه حتيليلى انتهيليلى رل يليله و  يليلل عيليلىل حاليليله مسيليلتلق

ثيليل   :قيليلا  ،وعل يليلك السيليلالم ييليلا عيليلامل ننيليلي ر ائ يليلل :فقيليلا  ،السيليلالم عل يليلك

رين قيليل   ميليليت  ن  تبفيليلك  :فقيليلا  ليليله ملسيلى :قيليلا  ،وثيلب ف خيليلذ ع يليلاه ن يل ه

إ نَّووَ  َلووْن ﴿ :فقيليلا  كيليلام قيليلص عليليل ك  ،عيليلىل  ن تفلمنيليلي ليليلا علميليل  رشيليل ا

فليلام نظيلي رليل ه   (1)فانطلقيلا حتيلى انته يلا رىل مفيلرب :قيلا  .﴾َرْسَتط يَ  َمع َي َصْْباُ 

فليليلام  ،ال يليللم نحملهيليل  ،ياوا  ال ن خيليلذ ميليلن  يليل الء  عيليل :  يليلل املفيليلرب فقيليلاللا

 :ثيل  قيلا  (2)قيلا  ليله ملسيلى كيلام  خيلربت  ،ذ ب  السف نة وسيلط امليلاء خيقهيلا

                                                           

 املفرب: ما يفرب نه كالسف نة والقنطية، واألو   ل املياد  هنا.( (1

ئَْت َجْيئُا إ ْمراُ ﴿ ي   قل  ا  تفاىل: ( (2 َلها َلَقْد ج  َْ َق َم تُْغر 
 .﴾َم َيَرْقَتها ل 
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ْ َمُقووْل إ نَّووَ  َلووْن َرْسووَتط يَ  َمع ووَي َصووْْبُا ﴿ َْ وويُت َوال * َم  ِ  ي ووا َنس  ووْ  قوواَ  ال ُرنياي 

وْن َمْمور   ُهْسو ْقن وي م   َ وخيعيلا عيلىل سيلاحل البحيلي فيلإذا غيليلالم  :قيلا  ﴾راُ وُرْر

فتلركيليله  ،  اذن يليله درتيليلان ،ييلفيليلب ميليلع غليليلامن عل يليله قميليل ص حيييليلي  خضيليليل

ْئوَت ﴿ :قا  ليله ملسيلى ،الفامل فذنحه يَّوُة ي َغوْن  َنْفوق  َلَقوْد ج 
َم َقَتْلوَت َنْفسوُا َزك 

َلهوا َفوَاَيْ ا ﴿ :قيلا  .﴾َجْيئُا ُنْكراُ  َْ  اْسوَتْطَعا َم
وَل َقْرَيوة  َْ َفاْنَطَلقوا َ تَّوو إ وا َمَريوا َم

ووْئَت َمْن ُيَضوو ََّ َفَاقاَمووُه قوواَ  َلووْ  ج  يووُد َمْن َيوونَْق وودا ُا ُير  ي ُف ُُها َفَ َجوودا ف يهووا ج 

ْ َ  َهَلْيه  َمْجراُ  َ و يلي قيييلة عيلىل سيلاحل  :قيلا  ،خبيلجا ن كليله فقيل  عفنيلا ﴾الََتَّ

فليليل  يضيليل فلما  ،وهبيليلا تسيليلمى الن يليلارى ن يليلارى ،البحيليلي يقيليلا  هليليلا نيليلا ة

وكيلان مثيلل السيلف نة فيل ك   .(1)عةوال يض فلن نفيل ما  حيل ا حتيلى تقيللم السيلا

وكيلان مثيلل الغيلالم فيل ك  قيلل  احلسيلن نيلن  ،وف نا تيو احلسني الب فة ملفاوييلة

قيل  قتلتيله ييلا  نيلا  :فقيلا  ليله ،لفنيلك ا  ميلن كيلافي :لفبيل  ا  نيلن عيل  Qع  

 .K اجل ار ف ك  ع  واحلسن واحلسني وكان مثل ،(2)حمم 
ذكيليليه  ،ميليل ا عل هيليلاعفليليله عيليلىل وركيليله مفت :تيليللرو فيليلالن ال يليلبي :ن يليلان

الب فيليلة ملفاوييليلة لفنيليله ا  شيليلب ها  Qو ميليلا كيليللن تيليليو احلسيليلني  الفريوز نيليلادي

                                                           

 لفله كناية عن ش ة امساكه  ونخله .( (1

 س    تلض   ذلك   الب ان. ((2
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وهبيليلا  ،نيليلرتو الب فيليلة مهيليل  لنفسيليله املق سيليلة الشيليلهادة Qنخيليليق السيليلف نة ألنيليله 

منهيلا ظهيللر  :وكيلان ف هيلا م يلال  عظ ميلة Kيت سف نة   يلل الب يل  يلانكس

 . وخيليليو  اخلليليلق عيليلن طيليلاعته ،كفيليلي ننيليلي  م يليلة وعيليللر   عيليلىل النيليلاس

 Qورميليلامته  رذ ليليلل نايفيليله احلسيليلني  Kظهيليللر حق يليلة   يليلل الب يليل   :ومنهيليلا
 يضا لظن  كثيلي النيلاس وعيللب متانفيلة خلفيلاء اجليللر وعيل م كيلل   عليل ه  

 K ن نسيلبب ذليلك ليلار ميلن نفيل ه ميلن األئميلة  :ومنهيلا .السالم والة االمي
رىل غيلري ذليلك ميلن امل يلال   ،يون الفليللم نيلني النيلاسيلينشيل ، منني مطمانيلني

ليليله  Qوليليلل كيليلان ميليلا ذكيليليه امل رخيليللن ميليلن ن فتيليله  ،يفلمهيليلا غيليلري   التيليلي ال

ألليليلل وال يبفيليل   ن يكيليللن   ا ، خيليلريا حقيليلا كيليلان امليليلياد تيليليو الب فيليلة انتيليل اء

و ميلا ميلا تضيلمن ميلن  .امللفيللن  يلل و نيلله (1)يجي  نن مفاوييلة فسيلقط السيلاقط

ألنيله كيلان ميلن السيلف اء  ،لفبيل  ا  نيلن عيل  ف شيلكل تلع هيله Qقل  احلسن 

والقيليلل   ،وغيليلريه (2)عيليلىل ميليلا ذكيليليه املف يليل  Qشيليله وا ميليلع احلسيليلني اليليلذين است

والظيليلا ي  ن  .عليليل   نيله ليليلل نقيلي نفيليل  ذليلك ومل يستشيليله  لكفيلي نف يليل  Qن نيله 

                                                           

 اللا  . الساقط( (1

 .255و  189ذكيه   االرشاد: ( (2
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 نيله مل يستشيله   ،(2)عب يل  ا  م يلغيا ننيلاء عيلىل ميلا ذكيليه انيلن ردرييل  (1)يكلن

 نيليله  (5)وغيليلريه (4)وذكيليلي ليليلاحب املقاتيليلل ،(3)ردا عيليلىل املف يليل  Qميليلع احلسيليلني 

فخيلي   ،ىل املختيلار فسيل له  ن ييل عل رل يله و فيلل االميلي ليله فليل  يففيلللار ر

فقيليلا  ) :قلليليله .وحليليلق نم يليلفب نيليلن اليليلجنري فقتيليلل   اللقفيليلة و يليلل ال يفيليليف

  و  يليلذا ،سيليلبب لفنيليلكن ي سيليل قتل  (قيليل  قتلتيليله) Q ي  ميليلري امليليل منني  (ليليله

                                                           

   نسخة: وحيتمل  ن يكلن. ((1

: ذ ب ش خنا املف     كتاب االرشاد رىل  ن عب   ا  نن 151قا    الرسائي ص ( (2

 و ذا خط  حمح نال مياء، الن عب   ا  نن  Qالنهشل ة قتل نكينال مع  خ ه احلسني 

 لجنري ومن دلة  لحانه قتله  لحاب املختارالنهشل ة كان   ع   م فب نن ا

 ناملجار وقربه  ناو ظا ي، واخلرب نذلك متلاتي، وق  ذكيه ش خنا  نل عففي   احلائييات

ملا س له السائل عام ذكيه املف   ف عاب نان عب   ا  نن النشهل ة قتله  لحاب املختار ناملجار 

 وقربه  ناو مفيوف عن    ل تلك البالد.

 نالطف. Q: انه قتل مع  خ ه احلسني 189ح ث قا    االرشاد ص  ((3

 طبع احللبي نالقا ية. 125ني:  مقاتل الطالب( (4

 كاملسفلدي   ميو  الذ ب وانن سف    الطبقات وانن قت بة   املفارف.( (5
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و ميلا مثيلل اجليل ار فلفيلل  .ي الغيلالم لكفيليهيلرخبار ن نه س قتل كيلام قتيلل اخلضيل

 ن ا  تفيليلاىل كيليلام حفيليل  الفليليل   يليل  اجليليل ار للغالميليلني ل يليلالا  نيليل هام امليليلياد 

   والد يليل  رىل  Kفكيليلذلك حفيليل  الفليليل  ل يليلالا عيليل  واحلسيليلن واحلسيليلني 

نيليل مري امليليل منني  N و حفيليل  ا  عليليل  اليسيليلل   ،للخليليلق Q ن يظهيليليه القيليلائ  

للخالفيليلة نفيليل   ن  ليليلانه ميليلا  ليليلانه ميليلن  Qف قيليلام عل يليلا  Kللحسيليلنني 

 .(1)يفل املخالفني وا  

عيليلن عكيميليلة وسيليلال عيليلن  (3): نإسيليلناده(2)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا   * 

ووْمق  َوُحوو اَا ﴿ :قيليلل  ا  ووْمق  ﴿ :قيليلا  ﴾َو اْلَقَموور  إ وا َر َووا* َو الشَّ الشَّ

 Q(5)  ميليليلري امليليليل منني ﴾َو اْلَقَمووور  إ وا َر َوووا﴿N(4)  يليليلل حمميليليل  ﴾َوُحووو اَا

                                                           

 .33ا ،307 – 306 :13 -الفالمة املجليس  -( نحار األنلار (1

 .1ا ،561 فيات نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ،( (2

 واالسناد  كذا، فيات قا : ح ثني زي  نن حمم  نن عففي التامر مفنفنا عن عكيمة. ((3

 .N  امل  ر: حمم  رسل  ا   ((4
 .Q  امل  ر:  مري امل منني ع  نن  يب طالب  ((5
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ْيوول  إ وا ﴿ (1)ن واحلسيليلنيميليلا احلسيليلو ،   حمميليل  ﴾النَّهووا   إ وا َج ََّوواوَ ﴿ َو اللَّ

 . (3()2)وقا  انن عباس  كذا ،ننل  م ة ﴾َيْغشاَا

                                                           

امل  ر ح يث   قل : رىل  نا ت    Lاحلسن واحلسني  N  امل  ر:       حمم   ((1

عكيمة، و ما ما نف  ذلك فهل ملعلد   رواية  خيى و ي  كذا: فيات قا : ح ثني 

ْمق  َوُح اَا﴿احلسني نن سف   مفنفنا عن انن عباس   قل  ا  تفاىل:  قا :  ﴾َو الشَّ

ا َوالنَّها   إ وا﴿ Q مري امل منني ع  نن  يب طالب  ﴾َو اْلَقَمر  إ وا َر َا﴿ Nرسل  ا    ﴾َج ََّ

يْل  إ وا َيْغشاَا﴿، Lاحلسن واحلسني  ننل  م ة، ث  ذكي ح يثا  خي مثله وف ه زيادة  ﴾َو اللَّ

 Q يب عففي  ناسناده عن عب  ا  نن زي ، عن انن زي  مفنفنا عن انن عباس. و ما رواية
مي عواحلارث فامللعلد   امل  ر   ام واح   كذا: فيات قا : ح ثني ع  نن حمم  نن 

يا نن رسل   :Qالج يي مفنفنا عن  يب عففي قا : قا  احلارث األعلر للحسني نن ع  

يث ث  ذكي مثل ح  ﴾والشم  وضحا ا﴿ا  عفل  ف او  خربين عن قل  ا    كتانه: 

احلارث، ففىل ذلك رما نسخة امل نف كان  ناق ة،  و  راد امل نف االخت ار فلقع ما 

 تيى.

 .4-1 الشم ،   تفسري سلرة( (2

 .17ا ،89ص  :16 -الفالمة املجليس  -( نحار األنلار (3
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ْيُتوو ن  ﴿: (1)تفسيليلري عيليل  نيليلن رنيليليا   *  ووين َ  * َو الت وو   َوالجَّ َو ُطوو    س 

وو   *  ْيُتوو ن  ﴿ Nرسيليلل  ا   ﴾الت وو   ﴿ :قيليلا  ﴾َو َووَ ا اْلَبَلوود  األْم  ميليلري   ﴾َوالجَّ

وو﴿ Qامليليل منني وو   ﴿احلسيليلن واحلسيليلني  ﴾ين  َ َو ُطوو    س   ﴾َو َووَ ا اْلَبَلوود  األْم 

 . (3()2) اخلرب ،Kاألئمة 

ميليلن  (5)خيليلي  وعل يليله ميليلي  ميحيليلل N ن رسيليلل  ا   (4)وعيليلن عايشيليلة *

 ،ثيل  فاطميلة ،ثيل  عيلاء احلسيلني ف دخليله ،فجيلاء احلسيلن ف دخليله ،شفي  سيللد

                                                           

 .429:2 ع  نن انيا    القمي، تفسري القمي،( (1

 .3-1   تفسري سلرة التني،( (2

 .19ا ،90 :16 -الفالمة املجليس  -األنلار  ( نحار(3

عب   م  ننناسناده عن  يب نكي نن  يب ش بة وحم 130: 7 خيعه مسل    لح حه  ((4

ا  نن نمري عن حمم  نن نرش، عن زكييا، عن م فب نن ش بة، عن لف ة نن  ش بة، عن 

 عائشة.

   امل  ر: ميعل ناجل  ، وىف لح   مسل  والنهاية: ميحل ناحلاء، وىف الثاين: ((5

 .الذي ق  نق  ف ه ت اويي اليحا  :امليحل
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َب َهوونُْكُم الوو﴿ :ثيليل  عيليل  ثيليل  قيليلا 
 َ يووُد اهللَُّ ل ُيووْ  ووَل اْلَبْيووت  إ نَّووا ُير  َْ ْجَق َم ر 

ناُ  َرُكْم َرْطه   .(1)﴾َوُيَطه 

 نيله  Q نل نفيل   األليلفهاين فيل ام نيلج  ميلن القيلي ن    ميلري امليل منني  *

 نفسيليلنا و نفسيليلك  رسيليلل  ا  وعيليل  و نناءنيليلا  :قيليلا  عيليلاني :قيليلا  الشيليلفبي

 .(2)احلسن واحلسني ونساءنا فاطمة

مفنفنيليلا عيليلن  يب : احلسيليلني نيليلن سيليلف   (3)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا    *

احلسيليليلن واحلسيليليلني  ﴾َمْيناَ نوووا َوَمْينووواَ ُكمْ ﴿ :  قلليليليله تفيليليلاىل Qعففيليليلي 

َون سوواَ نا ﴿ Qوعيليل  نيليلن  يب طاليليلب  Nرسيليلل  ا   ﴾َوَمْنُفَسوونا َوَمْنُفَسووُكمْ ﴿

 .P(4)فاطمة الج ياء  ﴾َون ساَ ُكمْ 
: حمميليل  نيلن الفبيليلاس (5)ع الفلائيليل  وت وييلل اآلييليلات الظيلا يةكنيلج عيلام *

ن  مح  عن حمم  نيلن ع سيلى عيلن ييللن  نيلن يفقيللب عيلن عبيل  عن احلسني ن

                                                           

 .281ص  :21 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (1

 .343 :21 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (2

 .6ا ،85 فيات نن انيا    الكل ، فيات الكل ، تفسري( (3

 .15ا ،346 :21 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (4

 .3ا ،798 يات الظا ية،ل اآلوي كنج عامع الفلائ  وت( (5
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ييلا  نيلا  :قيلا  :قيلا  Qيمي عيلن  يب عففيلي يلا  نن حمميل  عيلن  يب نكيلي احلضيل

 Q يلل عيل  نيلن  يب طاليلب (1)﴾َو وال ود  َوموا َوَلوَد ﴿ :نكي قيلل  ا  عيلج وعيلل
 .L(2)وما ول  احلسن واحلسني 

ناسيليلناده : عففيليلي نيليلن حمميليل  نيليلن سيليلف   (3)ا   تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليلي *

ُك ا ي ووه  َجووْيئُا وَو اْهُبووُدوا اهللََّ َوال ُرْشوو﴿ :  قلليليله تفيليلاىل Qعيليلن ال يليلادق  ر 

 Qوعيليل  نيليلن  يب طاليليلب  Nرن رسيليلل  ا   :قيليلا  (4)﴾َوي اْل ال ووَدْين  إ ْ سوواناُ 
 .L(5)احلسن واحلسني  :قا  ﴾َوي     اْلُقْريو﴿ما اللال ان 

 :قيليلا  (7)ده رىل احلسيليلنغيليلازيل الشيليلاففي ناسيليلنا: انيليلن امل(6)الطيائيليلف *

ْصووبا   ﴿ :سيليل لته عيليلن قيليلل  ا  تفيليلاىل
ْشووكا   ف يهووا م  املشيليلكاة  :قيليلا  ﴾َكم 

                                                           

 .3 البل :( (1

 .18ا ،269 :23 - الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .17ا ،104 فيات نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ،( (3

 .36 النساء:( (4

 .19ا ،269 :23 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (5

 .33 املغازيل، الطيائف،( (6

  ي احلسن البرصي: والظا ي من نسخة الكمباين انه احلسن نن ع  و ل و  . ((7
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ووا َكْ َكووب  ﴿ و Kاحلسيليلن واحلسيليلني  ﴾املْ ْصووباُ  ﴿ ،Pفاطميليلة جاَجووُة َكَا َّ الجا

ووْن ﴿ (1)كلكبيليلا درييليلا ميليلن نسيليلاء الفيليلاملني Pكانيليل  فاطميليلة  ﴾ُر      ُي َقووُد م 

 َوال َرْري يَّووة  ﴿ Qملباركيليلة رنيليليا    الشيليلجية ا ﴾َجووَةَر   ُمباَ َكووة  
يَّووة 
ق  ال  ﴾ال ََشْ

وو﴿يان ة يلهيلدييليلة وال ن يليل يكيليلاد الفليليل   ن ينطيليلق  :قيليلا  ﴾ ُ يوَيكوواُر َزْيُتهووا ُيض 

ْ مَتَْسْسووُه نووا   ُنوو    َهوو  ُنوو    ﴿منهيليلا  َْ رميليلام نفيليل  رميليلام  (2)هيليلاانن :قيليلا  ﴾َوَلووْ  

نُ       اهللَُّ ََيْد  ﴿
 . (4).)3)ي للاليته  من يشاءهي  :قا  ﴾َيَشا ُ  َمنْ  ل 

:  نيليلل القاسيليل  احلسيليلني مفنفنيليلا عيليلن (5)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا    *

ن َ  ﴿ :سيليل لته عيليلن قيليلل  ا  :قيليلا  Qعيليلاني عيليلن  يب عففيليلي  َيووْ َم َرووَرم املُْوونْيم 

َي ْم َوي ووَاْيا   مْ  ْم َيووْ َ َمْيوود  َُ  َيْسووعو ُنوو ُ 
نووا    يليلل  :Nقيليلا  رسيليلل  ا   ﴾َواملُْنْيم 

يسيليلفى نيليلني  ييليل هي  ييليللم الق اميليلة رذا   ذن ا  ليليله  ن ييليل    (6)مليليل مننينيليللر رميليلام ا

                                                           

 ني نساء الفاملني.  امل  ر: ن ((1

 وىف كشف احلق: ف ها. [منها]  نسخة وىف الطيائف والفم ة:  ((2

 .من سلرة النلر 35ية    تفسري ( (3

 .23ا ،316 :23 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (4

 .1، ا467، فيات نن انيا    الكل  تفسري فيات الكل ،( (5

 .  امل  ر: و ل نلر  مري امل منني ((6
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 :و ميليلا قلليليله (1)عيليل ن و يليل  يتبفلنيليله حتيليلى ييليل خللن مفيليله منجليليله   عنيليلات

وي خيليلذ  ليليله نحجيليلج  ،N   حمميليل   (2)فيليل نت  ت خيليلذون نحجيليلج ﴾َوي ووَاْيا   مْ ﴿

نحجيليلج  ميليلري امليليل منني عيليل  نيليلن  يب  (3)وي خيليلذما ،Lاحلسيليلن واحلسيليلني 

  عنيليلة  (4)حتيليلى ييل خللن مفيليله Nي خيليلذ عيل  نحجيليلج رسيلل  ا  و Qطاليلب 

ياك  ال يللم عنيلات ييليي ميلن  تهيلا األ يلار خاليل ين يلنشيل :ع ن فذلك قلله

 .(5)ف ها ذلك  ل الفلز الفظ  

  رواييلة سيل ف نيلن عميلرية عيلن رسيلحاق  :(6)تفسري ع  نيلن رنيليا    *

َ با ﴿ :عيليلن قيليلل  ا  Qسيليل ل   نيليلا عبيليل  ا   :نيليلن عيليلامر عيليلن  يب ن يليلري قيليلا 

                                                           

  امل  ر: وامل منلن يتبفلنه، و ل يسفى نني  ي هي  حتى ي خل عنة ع ن و    ((1

 يتبفلن حتى ي خللن مفه.

 وكذا ف ام ي  . [نحججة]  امل  ر:  ((2

 ال ح  : وي خذا. ((3

   امل  ر: حتى ي خللن مع رسل  ا . ((4

 .25ح ،317 – 316 :23 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (5

 .344:2 ع  نن انيا    القمي، القمي، تفسري( (6
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َيْ   واملَْْشووو َقْ   َوَ با املَْْغووور  و ميليليلري  Nيقني رسيليليلل  ا  يلاملشيليليل :قيليليلا  (1)﴾ر 

َفب ووَا   آال   ﴿و  مثيليلاهلام ييليليي  .Lواملغيليلينني احلسيليلن واحلسيليلني  ،امليليل منني

يان   ُكا ُرَك    .L(2)حمم  وع   :قا  ﴾َ ي 
 (4) ميليل: عيليل  نيليلن حم(3)ع الفلائيليل  وت وييليلل اآلييليلات الظيليلا يةكنيليلج عيليلام *

 ،ورواه  يضيلا عيل  نيلن احلكيل  عيلن  نيلان نيلن عيلثامن ،عن  يب د لة عن احللبي

ووْمق  ﴿ : نيليله قيليلا  Qعيليلن الفضيليلل نيليلن الفبيليلاس عيليلن  يب عبيليل  ا   َو الشَّ

 Q(5)وضيليليلحا ا ق يليليلام القيليليلائ   ،Qالشيليليلم   ميليليلري امليليليل منني  ﴾َوُحووو اَا
 . (7()6)..........اىل اخي اخلرب.Lاحلسن واحلسني  ﴾اْلَقَمر  إ وا َر َاوَ ﴿

                                                           

 .17 اليمحن:( (1

 .2ا ،69 :24 - املجليس الفالمة - األنلار نحار( (2

 .1ا ،803 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتانادي، يات الظا ية،ويل اآل ت( (3

   امل  ر: حمم  نن ع . ((4

 حيرش الناس ضحى. زاد  نا   امل  ر: الن ا  سبحانه قا : وان ((5

 .  تفسري سلرة الشم ( (6

 .6ا ،73 – 72 :24 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (7
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 :  قلليليليله L: البيليليلاقي وال يليليلادق (1)مناقيليليلب انيليليلن شهي شيليليللب *

ووْمق  َوُحوو اَاوَ ﴿  ﴾اْلَقَموور  إ وا َر َوواوَ ﴿ N يليلل رسيليلل  ا   :(2)قيليلا  ﴾الشَّ

احلسيليليلن واحلسيليليلني و    ﴾َو النَّهوووا   إ وا َج ََّوووا﴿ Qعيليليل  نيليليلن  يب طاليليليلب 

ْيوول  إ وا َيْغشوواَا﴿ :(3)قيليلا  ،Nحمميليل  ننيليلل  م يليلة عت يليلق وانيليلن ال يليلهاو و ﴾َو اللَّ

 .(4)ومن تلال  

: حمميليل  نيلن الفبيليلاس (5)ع الفلائيليل  وت وييلل اآلييليلات الظيلا يةكنيلج عيلام *

عن  مح  نن حمم  عيلن احلسيلن نيلن محيلاد ناسيلناده رىل ها يل  عيلن انيلن عبيلاس 

ووْمق  َوُحوو اَاوَ ﴿ :  قيليلل  ا  عيليلج وعيليلل  N يليلل النبيليلي  :قيليلا  ﴾الشَّ
 ﴾َو النَّهووا   إ وا َج ََّووا﴿ Qعيليل  نيليلن  يب طاليليلب  :قيليلا  ﴾اْلَقَموور  إ وا َر َوواوَ ﴿

ْيوول  إ وا َيْغشوواَا﴿ Lاحلسيليلن واحلسيليلني  :قيليلا  ثيليل  قيليلا  انيليلن  ،ننيليلل  م يليلة﴾َو اللَّ

                                                           

 .243:1 انن شهي اشلب، مناقب ا  ايب طالب،( (1

   امل  ر: قاال. ((2

   امل  ر: قاال. ((3

 .8ا ،74 :24 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (4

 .6ا ،806 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتانادي، يات الظا ية،ويل اآل ت( (5
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ييلا ننيلي  :نفثنيلي ا  نب يلا ف ت يل  ننيلي  م يلة فقليل  :Nقا  رسيلل  ا   :عباس

ثيليل   ت يل  ننيليلي  ،كيلذن  ميليلا  نيل  نيسيلل  :قيلاللا : م يلة رين رسيلل  ا  رليليل ك 

 ا  Q ك  فيليلبمن يب عيليل  نيليلن  يب طاليليلب رين رسيليلل  ا  رليليل : اشيليل  فقليليل 

ثيل  نفيلث ا  عربئ يلل  ،و ميلن يب  ا ،عهيليا Qومحيلاين  نيلل طاليلب  ،وعهيليا

فيلال  ، م يلة ي  ونفيلث رنليل   نللائيله فيكيلجه   ننيل  نني  اشيل (1)نللائه فيكجه

 .(2)يجاللن  ع اءنا وش فته   ع اء ش فتنا رىل يلم الق امة

يمحن نيليلن حمميليل  الفليليللي : عبيليل  اليليل(3)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا    *

وْمق  َوُحوو اَا ﴿ :ناسيلناده عيلن عكيميليلة وسيلال عيلن قيليلل  ا  تفيلاىل * َو الشَّ

ْيوول  إ وا َيْغشوواَا* َو النَّهووا   إ وا َج ََّووا * َو اْلَقَموور  إ وا َر َووا   :قيليلا  ﴾َو اللَّ

ووْمق  َوُحوو اَا﴿  ﴾َو اْلَقَموور  إ وا َر َووا﴿ .N يليلل حمميليل  رسيليلل  ا   ﴾الشَّ

 :   حمميليل  ﴾َو النَّهووا   إ وا َج ََّووا﴿ Q عيليل  نيليلن  يب طاليليلب  ميليلري امليليل منني

                                                           

  ي  ثبته   األرض. ((1

 .14ا ،76 :24 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (2

 .1ا ،561 فيات نن انيا    الكل ، فيات الكل ، تفسري( (3



 Q ................................................. 31الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

ْيوول  إ وا َيْغشواَا﴿ L احلسيلن واحلسيليلني  :وقيلا  انيليلن عبيليلاس ،ننيليلل  م يليلة ﴾َو اللَّ

 . (2)(1) كذا

وسيليلال عيليلن  ،: نإسيليلناده عيليلن عكيميليلة(3)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا    *

ووْمق  َوُحوو اَا ﴿ :قيليلل  ا  ووْمق  ﴿ :قيليلا  ،﴾َو اْلَقَموور  إ وا َر َووا* َو الشَّ الشَّ

 ،Q ميليلري امليليل منني  ،﴾َو اْلَقَموور  إ وا َر َووا﴿ ،N يليلل حمميليل   ،﴾َوُحوو اَا
ْيوول  إ وا ﴿ ،وميليلا احلسيليلن واحلسيليلني ،   حمميليل  ،﴾النَّهووا   إ وا َج ََّوواوَ ﴿ َو اللَّ

 Qوقيليلا   نيليلل عففيليلي  ،وقيليلا  انيليلن عبيليلاس  كيليلذا .ننيليلل  م يليلة ،﴾َيْغشوواَا
  .(4) كذا

                                                           

امللعلد   امل  ر  كذا: فيات قا : ح ثني احلسني نن سف   مفنفنا عن انن  ((1

ْمق  َوُح اَا﴿ل  ا  تفاىل: عباس   ق  ﴾َو اْلَقَمر  إ وا َر َا﴿ Nقا : رسل  ا   ﴾َو الشَّ

يْل  إ وا ﴿ Lاحلسن واحلسني  ﴾َوالنَّها   إ وا َج ََّا﴿ Q مري امل منني ع  نن  يب طالب  َو اللَّ

 ننل  م ة. ﴾َيْغشاَا

 .20ا ،79 – 78 :24 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (2

 .1ا ،561 فيات نن انيا   ، تفسري فيات الكل ، ((3

 .162ا ،642ص  :31 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (4
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ْيُتوو ن  ﴿: (1)تفسيليلري عيليل  نيليلن رنيليليا    * ووين َ  * َو الت وو   َوالجَّ َو ُطوو    س 

وو   *   ميليلري  :والجيتيليللن ،Nرسيليلل  ا   :التيليلني :قيليلا  ﴾َو َووَ ا اْلَبَلوود  األْم 

 :و يليلذا البليليل  األميليلني ،Lاحلسيليلن واحلسيليلني  :وطيليللر سيليل نني ،Qامليليل منني

يم  ﴿ ،Kاألئمة  ق نجليل    زرييل :قيلا  ﴾َلَقوْد َيَلْقنَوا انْْنسواَن يف  َمْ َسون  َرْقو  

ُلووو ا * ُثووومَّ َ َرْرنووواُ  َمْسوووَفَل سووواف ل َ  ﴿ ،[األو ] يَن آَمنُووو ا َوَهم 
إ الَّ الَّووو  

ا    احل   .(2)رىل  خيه ...ذاو  مري امل منني :قا  ﴾الصَّ

: حمميليل  نيلن الفبيليلاس (3) يةكنيلج عيلامع الفلائيليل  وت وييلل اآلييليلات الظيلا *

عيلن  (5)عيلن عيلاني (4)ي عيلن انيلن شيلمييلعن حمم  نن  مح  عيلن حمفيللب نيلن نشيل

يووان  ﴿ :  قلليليله عيليلج وعيليلل Q يب عبيليل  ا   عيليل   :قيليلا  ﴾َمووَرَ  اْلَبْ ووَرْين  َيْلَتق 

وال  ،ال يبغيليلي عيليل  عيليلىل فاطميليلة :قيليلا  ﴾َيْيوونَُها َيووْرَز   ال َيْبغ يووان  ﴿وفاطميليلة 

                                                           

 .429:2 ع  نن انيا    القمي، تفسري القمي،( (1

 .6ا ،588 :31 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (2

 .11ا ،635 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتانادي، يات الظا ية،ويل اآل ت( (3

 .نن شمي عميو   امل  ر:( (4

 .عاني اجلففي   امل  ر:( (5
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نْيُلووونُي َواملَْْرجوووانُ ﴿ :تبغيليليلي فاطميليليلة عيليليلىل عيليليل  ووونُْهَا اللا
احلسيليليلن  ﴾ََيْوووُرُ  م 

 .L(1)واحلسني
: حمميليل  نيلن الفبيليلاس (2)ت الظيلا يةائيليل  وت وييلل اآلييليلاكنيلج عيلامع الفل *

عيلن حي يلى نيلن  (3)ل عيلن  محيل  نيلن حمميل  عيلن عبيل  الكيليي عن عففي نن سيله

عيلن  يب سيلف    (4)  نيلن الين يلع عيلن  يب  يلارون الفبيل يعب  احلم   عيلن قيل 

يوان  ﴿ :اخل ري   قلله عيلج وعيلل عيل  وفاطميلة  :قيلا  ﴾َموَرَ  اْلَبْ وَرْين  َيْلَتق 

نْيُلوونُي ﴿وال  يليلذه عيليلىل  يليلذا  ،ذا عيليلىل  يليلذهال يبغيليلي  يليل :قيليلا  وونُْهَا اللا
ََيْووُرُ  م 

 .L(5)احلسن واحلسني  :قا  ﴾َواملَْْرجانُ 

                                                           

 .1ا ،97 :24 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (1

 .12ا ،635 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتانادي، يات الظا ية،ويل اآل ت( (2

   امل  ر: عن  مح  نن حمم  نن عب  الكيي . ((3

 ييب: عامرة نن علين  نل  ارون الفب ي مشهلر نكن ته ش في.قا  انن حجي   التق ((4

 .2ا ،97 :24 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (5



   نحار األنلار Qاإلمام احلسن  .................................................................. 34

 

: عيليل  نيليلن عبيليل  ا  (1)ع الفلائيليل  وت وييليلل اآلييليلات الظيليلا يةكنيليلج عيليلام *

عيلن  يب اجليلارود عيلن الضيلحاو  (2)رنيا    نن حمم  عيلن حمميل  نيلن سيلنانعن 

يوان  َمورَ ﴿عن انن عبيلاس   قلليله عيلج وعيلل  َيْيونَُها َيوْرَز   * َ  اْلَبْ وَرْين  َيْلَتق 

َيْيوونَُها َيووْرَز   ال ﴿عيليل  وفاطميليلة  ﴾َمووَرَ  اْلَبْ ووَرْين  ﴿ :قيليلا  ﴾ال َيْبغ يووان  

نْيُلوونُي َواملَْْرجووانُ ﴿ Nالنبيليلي  :قيليلا  ﴾َيْبغ يووان   وونُْهَا اللا
احلسيليلن  :قيليلا  ﴾ََيْووُرُ  م 

 .L(3)واحلسني
عيليل  نيليلن خمليليل   :(4)ات الظيليلا يةكنيليلج عيليلامع الفلائيليل  وت وييليلل اآلييليل *

األعميل  عيلن كثيلري  ال  ان عن  مح  نيلن سيلل امن عيلن رسيلحاق نيلن رنيليا   

عيلن  يب ذر ري ا   (6)نيلن احلسيلن عيلن  يب السيلل ل (5)نن  شيلام عيلن كهميل 

يوان  ﴿ :عنه   قلليله عيلج وعيلل  Lعيل  وفاطميلة :قيلا  ﴾َموَرَ  اْلَبْ وَرْين  َيْلَتق 
                                                           

 .13ا ،635 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتانادي، يات الظا ية،ويل اآل ت( (1

 .حمم  نن ال ل    امل  ر:( (2

 .3ا ،97 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 .14ا ،636 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتانادي، الظا ية، ياتويل اآل ت ((4

   التقييب. كهم  ناملهملة. ((5

  نل السل ل  ل رضيب نن نقري القبيس اجليييي. ((6
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نْيُلوونُي ﴿ وونُْهَا اللا
فميليلن ر ى  ،Lاحلسيليلن واحلسيليلني  :قيليلا  ﴾َواملَْْرجووانُ ََيْووُرُ  م 

ال حييليلبه  رال  ؟Kعيليل  وفاطميليلة واحلسيليلن واحلسيليلني  :مثيليلل  يليل الء األرنفيليلة

وال  ،فكلنيليللا ميليل منني نحيليلب   يليلل الب يليل  ،وال يبغضيليله  رال كيليلافي ،ميليل من

 .(1)تكلنلا كفارا نبغح   ل الب   فتلقلا   النار

  يلتق يليلان ثيليل  ال الفيليلذب وامليليلال :البحيليليان :Gقيليلا  الطيليلربيس  :ن يليلان

 .ومفنى مي   رسل ،خيتلط  ح ما ناآلخي

وقيليل  روي عيليلن سيليللامن الفيليلاريس وسيليلف   نيليلن عبيليلري وسيليلف ان الثيليللري 

نْيُلونُي ﴿ Nن يلنهام نيليزحم حمميل   Lن ن البحيين عيل  وفاطميلة  ونُْهَا اللا
ََيْوُرُ  م 

والغيليليليو  ن يكلنيليليلا نحيليليليين لسيليليلفة  ،Lاحلسيليليلن واحلسيليليلني  ﴾َواملَْْرجوووانُ 

وقيليل  قيليلا   ،فيليلإن البحيليلي رنيليلام يسيليلمى نحيليليا لسيليلفته ،ميليلافضيليللهام وكثيليلية خري

 . (3()2)وع ته نحيا :لفيس ركبه و عياه ف مح ه Nالنبي 

                                                           

 .4ا ،98 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .636:9 الطربيس، همع الب ان،( (2

 .98 :24 ،جليسالفالمة امل -نحار األنلار ( (3
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عيليلن  (4)عيليلن املنقيليليي (3)عيليلن األليليلبهاين (2):  يب عيليلن سيليلف (1)اخل يليلا  *

َمووَرَ  ﴿ :يقيليلل  Qسيليلمف   نيليلا عبيليل  ا   :حي يليلى نيليلن سيليلف   القطيليلان قيليلا 

يان   عيل  وفاطميلة نحيليان ميلن  :قيلا  ﴾َيوْرَز   ال َيْبغ يوان   َيْيونَُها* اْلَبْ َرْين  َيْلَتق 

نْيُلوونُي ﴿الفليليل  عم قيليلان ال يبغيليلي  حيليل ما عيليلىل ليليلاحبه  وونُْهَا اللا
ََيْووُرُ  م 

 .L(5)احلسن واحلسني  ﴾َواملَْْرجانُ 

ييي عيليلن األعميليل  يل:  نيليلل مفاوييليلة الضيليل(6)مناقيليلب انيليلن شهي شيليللب *

 ،فيليليىنكيليل  للجيليللع وال Pعيليلن  يب ليليلال  عيليلن انيليلن عبيليلاس رن فاطميليلة 

وسيل    ،اقنفيلي ييلا فاطميلة نجوعيلك فيللا  رنيله سيل     اليل ن ا :Nفقا  النبي 

يووان  ﴿ :فيليل نج  ا  ،و ليليلل  ن يليلنهام ،  اآلخيليلية  :يقيليلل  ﴾َمووَرَ  اْلَبْ ووَرْين  َيْلَتق 

                                                           

 .96ا ،65 ال  وق، اخل ا ،( (1

 .سف  نن عب ا    امل  ر:( (2

 .القاس  نن حمم  االلبهاين   امل  ر:( (3

 .سل امن نن داود املنقيي   امل  ر:( (4

 .5ا ،98 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5

 .101:3 انن شهياشلب، مناقب ا  ايب طالب،( (6
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وفاطميلة نحيلي  ،نحيلي الفليل  Qعيل  نيلن  يب طاليلب  : نا ا   رسل  البحيليين

َيْيونَُها ﴿ :ثيل  قيلا  ،ليللة ن يلنهام نيلا ا   وقفيل  الل ،يلتق يلان يت يلالن ،النبيللة

 ن حييليلجن ألعيليلل  Qيمنيليلع عيليل  نيليلن  يب طاليليلب  ،Nميليلانع رسيليلل  ا   ﴾َيووْرَز   

 َ ي ُكووا﴿ويمنيليلع فاطميليلة  ن  اليليل  نفلهيليلا ألعيليلل اليليل ن ا  ،اليليل ن ا
 ﴾َفب ووَا   آال  

يان  ﴿ي اجليليلن واإلنيليل  يلييليلا مفشيليل  و حيليلب  Q نلالييليلة  ميليلري امليليل منني ﴾ُرَكوو  

الن الل ليليل   ،وامليعيليلان احلسيليلني ، ل  احلسيليلنفيليلالل ؟Pفاطميليلة الج يليلياء 

 .(1)وامليعان ال غار ،الكبار

عيليلن سيليلف  نيليلن  ،: حمميليل  نيليلن  يب عبيليل  ا (2)تفسيليلري عيليل  نيليلن رنيليليا    *

 :عيلن حي يلى نيلن سيلف   الفطيلار قيلا  ،عيلن املنقيليي ،عن األليلفهاين ،عب  ا 

َرْين  َموَرَ  اْلَبْ و﴿ :  قيلل  ا  تبيلارو وتفيلاىل :يقيلل  Qسمف   نيلا عبيل  ا  

يووان   نحيليليان  Lعيليل  وفاطميليلة  :قيليلا  (3) ﴾َيْيوونَُها َيووْرَز   ال َيْبغ يووان  * َيْلَتق 

                                                           

 .6ا ،99 :24 ،الفالمة املجليس -ألنلار نحار ا( (1

 .344 ع  نن انيا    القمي، تفسري القمي،( (2

 .20و  19 اليمحن: ( (3
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نْيُلوونُي َواملَْْرجووانُ ﴿عم قيليلان ال يبغيليلي  حيليل ما عيليلىل ليليلاحبه  وونُْهَا اللا
 (1) ﴾ََيْووُرُ  م 

  .L(2)احلسن واحلسني  :قا 
َموَرَ  ﴿ :: احليلاف   نيلل نكيلي نيلن ميدوييله قلليله تفيلاىل(3)شف الغميلةك *

يووان   نْيُلوونُي ﴿عيليل  وفاطميليلة  :عيليلن  نيليل  قيليلا  ﴾اْلَبْ ووَرْين  َيْلَتق  وونُْهَا اللا
ََيْووُرُ  م 

عيليل  وفاطميليلة  :وعيليلن انيليلن عبيليلاس .احلسيليلن واحلسيليلني :قيليلا   ﴾َواملَْْرجووانُ 

نُْهَا ﴿ Nالنبي  ﴾َيْينَُها َيْرَز   ﴿
  .L(4)احلسن واحلسني  ﴾ََيُْرُ  م 

: حمميليليل  نيليليلن (5)ع الفلائيليليل  وت وييليليلل اآلييليليلات الظيليليلا يةكنيليليلج عيليليلام *

 ،عيلن عميليو نيلن شيلمي ،ييلعيلن حمفيللب نيلن نشيل ،عن حمم  نن  محيل  ،الفباس

يووان  ﴿ :  قلليليله تفيليلاىل Qعيليلن  يب عففيليلي  ،(6)عيليلن عيليلاني  ﴾َمووَرَ  اْلَبْ ووَرْين  َيْلَتق 

                                                           

 .22اليمحان: ( (1

 .61ا ،96 – 95 :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .330:1 ع  نن ايب الفت  االرن ، ،كشف الغمة   مفيفة االئمة( (3

 .62ا ،96 :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4

رشف ال ين ع  احلس ني  يات الظا ية   فضائل الفرتة الطا ية،ويل اآل ت( (5

 .635:2 االسرتانادي،

 .اجلففي( (6
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ال يبغيليلي عيليل  عيليلىل  :قيليلا  "ن يليلنهام نيليليزحم ال يبغ يليلان  "عيليل  وفاطميليلة  :قيليلا 

 :قيليلا  "ل ليليل  وامليعيليلان خييليلي  ميليلنهام ال "فاطميليلة وال تبغيليلي فاطميليلة عيليلىل عيليل  

ميليلن ر ى مثيليلل  يليل الء األرنفيليلة عيليل  وفاطميليلة واحلسيليلن  Lاحلسيليلن واحلسيليلني 

فكلنيليللا ميليل منني  ،ال حييليلبه  رال ميليل من وال يبغضيليله  رال كيليلافي ؟واحلسيليلني

وال تكلنيليللا كفيليلارا نيليلبغح   يليلل الب يليل  فتلقيليللا    ،نحيليلب   يليلل الب يليل 

 . (1)النار

حلسيلني نيلن حمميل  : نإسناده عيلن الثفلبيلي ميلن تفسيلريه عيلن ا(2)الفم ة *

حلسيلن نيلن عللييلة عيلن عيل  نيلن حمميل  نيلن ا ،عن ملسى نن حمميل  ،ال ينلري

عيلن  يب حذيفيلة عيلن  ن يله عيلن سيلف ان الثيللري  (3)ييلعن رعل ميلن   يلل م يل

يوان  ﴿ :  قل  ا  عيلج وعيلل  ﴾َيْيونَُها َيوْرَز   ال َيْبغ يوان  * َموَرَ  اْلَبْ وَرْين  َيْلَتق 

                                                           

 .63ا ،96ص  :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .810ا ،399 انن البطييق،   امام االنيار، عم ة ع لن لحاا االخبار( (2

 يب  حمم  نن ع  نن عب  ا  قا : قي  (ملسى حم  )  امل  ر: ال ينلري ح ثنا ( (3

 ثني ح حمم  نن احلسني نن عللية القطان من كتانه وانا اسمع ح ثنا نفح  لحاننا عىل  يب

 .طس  :رعل من   ل مرص يقا  له
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وونْ ﴿ Lفاطميليلة وعيليل   :قيليلا 
نْيُلوونُي َواملَْْرجووانُ ََيْووُرُ  م  احلسيليلن  :قيليلا   ﴾ُهَا اللا

 .Lواحلسني
 ،وروي  يليلذا القيليلل   يضيليلا عيليلن سيليلف   نيليلن عبيليلري :قيليلا  الثفلبيليلي *

 .N(1)حمم   ﴾َيْينَُها َيْرَز   ﴿ :وقا 
:  نيلل القاسيل  الفليللي مفنفنيلا عيلن انيلن (2)تفسري فيليات نيلن رنيليا    *

عيليل  وفاطميليلة  :قيليلا  (3)﴾يووان  َمووَرَ  اْلَبْ ووَرْين  َيْلَتق  ﴿ :عبيليلاس   قلليليله تفيليلاىل

نْيُلوونُي ﴿ Nرسيليلل  ا   :قيليلا  (4)﴾َيْيوونَُها َيووْرَز   ال َيْبغ يووان  ﴿ وونُْهَا اللا
ََيْووُرُ  م 

وحيليليل ثنا عيليليل  نيليليلن عتيليليلاب  .Lاحلسيليليلن واحلسيليليلني  :قيليليلا  (5) ﴾َواملَْْرجوووانُ 

 Qواحلسيليلني نيليلن سيليلف   وعففيليلي نيليلن حمميليل  الفيليلجاري مفنفنيليلا عيليلن ال يليلادق 
 . (6) كذا Qا  ع  نن ملسى اليضا وق . كذا مفنى اآلية :يقل 

                                                           

 .7ا ،99 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .344:2 نن انيا    القمي، ع  تفسري القمي،( (2

 .20و  19اليمحان:  ((3

 .20و  19اليمحان:  ((4

 .22اليمحان:  ((5

 .34ا ،64ص  :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (6
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مفنفنيلا عيلن  ،: عيل  نيلن حمميل  نيلن خمليل (1)تفسري فيليات نيلن رنيليا    *

يووان  ﴿ : يب ذر الغفيليلاري   قلليليله تفيليلاىل  ميليلري  :قيليلا  ﴾َمووَرَ  اْلَبْ ووَرْين  َيْلَتق 

نْيُلونُي َواملَْْرجووانُ ﴿ Lامليل منني عيل  نيليلن  يب طاليلب وفاطميليلة  وونُْهَا اللا
 ﴾ََيْوُرُ  م 

ال حييليلبه  رال ميليل من  ؟فميليلن ر ى مثيليلل  يليل الء األرنفيليلة Lاحلسيليلني احلسيليلن و

فكلنيليللا ميليل منني نحيليلب   يليلل الب يليل  وال تكلنيليللا  ،وال يبغضيليله  رال كيليلافي

 . (2)كفارا نبغح   ل الب   فتلقلا   النار

ْيُتوو ن  ﴿: (3) تفسيليلري عيليل  نيليلن رنيليليا   * ووين َ  * َو الت وو   َوالجَّ َو ُطوو    س 

ووو*  والجيتيليليللن  ميليليلري  ،Nالتيليليلني رسيليليلل  ا   :قيليليلا  ﴾   َو َوووَ ا اْلَبَلووود  األْم 

و يليلذا البليليل  األميليلني  ،Lوطيليللر سيليل نني احلسيليلن واحلسيليلني  ،Qامليليل منني

يم  ﴿ Kاألئميليلة  نجليليل    األو   :قيليلا  ﴾َلَقووْد َيَلْقنَووا انْْنسوواَن يف  َمْ َسوون  َرْقوو  

ُلو ا* ُثومَّ َ َرْرنواُ  َمْسوَفَل سواف ل َ  ﴿ يَن آَمنُو ا َوَهم 
ا    إ الَّ الَّوو   واحل   :قيليلا  ﴾الصَّ

ثيل   ،يميلن عليل ه  نيله  ي ال ﴾َفَلُهوْم َمْجور  َروْنُ َنْنُو ن  ﴿ Qذاو  مري امليل منني 

                                                           

 .5ا ،461 فيات نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ،( (1

 .35ا ،64 :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .430:2 ع  نن انيا    القمي، مي،تفسري الق( (3
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ين  ﴿ :Nقيليلا  لنب يليله  ُيَ  َيْعووُد ي الوود   Q(1) ميليلري امليليل منني  :قيليلا  ﴾َفووا ُيَكوو  
 .(2)﴾َلْيَق اهللَُّ ي َاْ َكم  احْلاك م  َ مَ ﴿

: حمميليل  نيلن الفبيليلاس (3) يةع الفلائيليل  وت وييلل اآلييليلات الظيلاكنيلج عيلام *

 (4) نيلن الفيلال عيلن انيلن شيلملن عيلن األليل عن حمميل  نيلن ميلام عيلن عبيل  ا 

 :قلليله تفيلاىل :يقيلل  Qسيلمف   نيلا عبيل  ا   :عن البطل عيلن انيلن درا  قيلا 

ْيُت ن  ﴿  .L(5)احلسني  :والجيتلن ،احلسن :التني ﴾َو الت    َوالجَّ
: حمميليل  نيليلن الفبيليلاس (6)ع الفلائيليل  وت وييليلل اآلييليلات الظيليلا يةكنيليلج عيليلام *

عن احلسيلني نيلن  محيل  عيلن حمميل  نيلن ع سيلى عيلن ييللن  عيلن حي يلى احللبيلي 

  قلليليله  Qعيليلن نيليل ر نيليلن اللل يليل  عيليلن  يب الين يليلع الشيليلامي عيليلن  يب عبيليل  ا  

ْيُتوو ن  ﴿ :تفيليلاىل ووين  َ * َو الت وو   َوالجَّ التيليلني والجيتيليللن  :قيليلا  ﴾َو ُطوو    س 

                                                           

   امل  ر: قا : ن مري امل منني. ((1

 .12ا ،105 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .1ا ،813 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتانادي، يات الظا ية،ويل اآل ت( (3

 .عب  ا  نن عب  اليمحن االل    امل  ر:( (4

 .13ا ،105 :24 ،المة املجليسالف -نحار األنلار ( (5

 .2ا ،813 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتانادي، يات الظا ية،ويل اآل ت ((6
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 :قلليليله :(1)قليليل  ،Q وطيليللر سيليل نني عيليل  نيليلن  يب طاليليلب ،احلسيليلن واحلسيليلني

ين  ﴿ ُيَ  َيْعُد ي الد   .Q(2)ال ين والية ع  نن  يب طالب  :قا  ﴾َفا ُيَك  
: حمميليل  نيلن الفبيليلاس (3)ع الفلائيليل  وت وييلل اآلييليلات الظيلا يةكنيلج عيلام *

 (4)ن زييل  عيلن رنيليا    نيلن حمميل  نيلن سيلف عن حمم  نن القاس  عيلن حمميل  نيل

 خيليلربين عيليلن  :Qيضيليلا قليليل  أليب احلسيليلن ال :عيليلن حمميليل  نيليلن الفضيليل ل قيليلا 

ْيُتوو ن  ﴿ :قيليلل  ا  عيليلج وعيليلل التيليلني  :فقيليلا  ،رىل  خيليلي السيليللرة ﴾َو الت وو   َوالجَّ

 .(5)......اىل اخي اليوايةLالجيتلن احلسن واحلسني و

عيلن حمميل   (7): عففيلي نيلن حمميل  نإسيلناده(6)تفسري فيليات نيلن رنيليا    *

 :وعيللعيلن قيلل  ا  عيلج  Qسيل ل   نيلا احلسيلن  :نن الفض ل نيلن يسيلار قيلا 
                                                           

   امل  ر: قا : قلله. ((1

 .14ا ،105 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .4ا ،813 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتانادي، يات الظا ية،آلتاويل ا( (3

م حف سف  ،  ا  ن سف   الكتاب وىف نسختني من امل  ر، والظا ي كذا    ((4

 ف كلن اليعل رنيا    نن حمم  نن سف   الثقفي.

 .15ا ،106 – 105 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5

 .2ا ،578 فيات نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ،( (6

 يسار.  امل  ر: مفنفنا عن حمم  نن الفض ل نن  ((7
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ْيُتووووو ن  ﴿ والجيتيليليليليللن  ،Qالتيليليليليلني احلسيليليليليلن  :قيليليليليلا  ﴾َو الت ووووو   َوالجَّ

 .(1)..........اىل اخي اليوايةQاحلسني

 :  قلليليله تفيليلاىل (3): عيليلن سيليلف   نيليلن عبيليلري(2)مناقيليلب انيليلن شهي شيليللب *

ار نووا﴿ يَّ نوا َوُو  
ووْن َمْزواج  ووْب َلنوا م  ََ نوا  يَن َيُق ُلوو َن َ يَّ

 يليلذه  :اآلييلة قيليلا  ﴾َو الَّو  

نووا ﴿ ،كيليلان  كثيليلي دعائيليله يقيليلل  Qا  خاليليلة    ميليلري امليليل منني عيليل  اآلييليلة و َ يَّ

نوا وْن َمْزواج  ْب َلنوا م  ار نوا﴿يفنيلي فاطميلة  ﴾ََ يَّ قيلية )واحلسيلني (4)احلسيلن ﴾َوُو  

ل  ريب وليليل ا نضيليلري اللعيليله وال وا  ميليلا سيليل  :Qقيليلا   ميليلري امليليل منني  ( عيليلني

ائفني وعليليلني ولكيليلن سيليل ل  ريب وليليل ا مط فيليلني   خيليل ،حسيليلن القاميليلة (5)وليليل ا

واعفلنيليلا ) :قيليلا  .منيليله حتيليلى رذا نظيليليت رل يليله و يليلل مط يليلع   قيليليت نيليله ع نيليلي

ف قتيل ي املتقيللن ننيلا ميلن  ،نقت ي نميلن قبلنيلا ميلن املتقيلني :قا  (للمتقني رماما

                                                           

 .16ا ،108 – 107 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .152:3 انن شهي اشلب، مناقب ا  ايب طالب،( (2

  امل  ر:  نل نف   الفضل نن دكني عن سف ان عن األعم  عن مسل  البطني عن ( (3

 .سف   نن عبري

 احلسن. ي  امل  ر: يفن ((4

   امل  ر: وال س ل  ول ا.( (5
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يفنيليلي عيليل  نيليلن  يب ) ولايليلك  يليلجون الغيفيليلة نيليلام ليليلربوا ) :(1)وقيليلا  ،نفيليل نا

الما ويلقيليللن ف هيليلا   يليلة وسيليل)وفاطميليلة  Lطاليليلب واحلسيليلن واحلسيليلني 

 .(3()2)خال ين ف ها حسن  مستقيا ومقاما(

: حمميليل  نيلن الفبيليلاس (4)ع الفلائيليل  وت وييلل اآلييليلات الظيلا يةكنيلج عيلام* 

عن حمم  نن القاس  نن سيلالم عيلن عب يل  نيلن كثيلري عيلن احلسيلني نيلن ميلجاح  

عن ع  نن زييل  اخلياسيلاين عيلن عبيل  ا  نيلن و يلب الكيلل  عيلن  يب  يلارون 

رننيلا  يلب لنيلا ميلن ) :قيلل  ا  عيلج وعيلل الفب ي عيلن  يب سيلف   اخليل ري  

 Nقيليلا  رسيليلل  ا   ( زواعنيليلا وذرياتنيليلا قيليلية  عيليلني واعفلنيليلا للمتقيليلني رماميليلا
 ،فاطميليلة :قيليلا  ؟(وذرياتنيليلا) :قيليلا  ،خ  يليلة :قيليلا  ؟ميليلن  زواعنيليلا :(5)جلربئ يليلل

                                                           

   امل  ر: وقا  ا .( (1

 .76-74   تفسري سلرة الفيقان:( (2

 .1ا ،133 – 132 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 .27ا ،385 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتنادي، يات الظا ية،اآل ت ويل( (4

ة، : قل  جلربئ ل: يا عربئ ل من  زواعنا؟ قا : خ  N  تفسري فيات: قا  النبي  ((5

قا : قل : ومن ذرياتنا؟ قا : فاطمة، قل : ومن قية الفني؟ قا : احلسن واحلسني، قل : 

 ومن للمتقني رماما؟
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 (؟واعفلنيلا للمتقيلني رماميلا) :احلسيلن واحلسيلني قيلا  :قيلا  (قيلية  عيلني) :قا 

 .Kع  نن  يب طالب  :قا 
الن  حيليل   سيليلباب كيليللن  Lلفليليله تفسيليلري قيليلية  عيليلني ناحلسيليلنني  :نن يليلا

 (ميليلن) وال يكيليللن  ، يليلل والد يليلام منهيليلا Nقيليلية عيليلني اليسيليلل   P فاطميليلة

 . ي  ب لنا قية  عني نسبب  زواعنا و والدنا .للتبف ح نل لالنت اء

 :الشيليلفع ركفتيليلان :قيليلا  (والشيليلفع) :(1)تفسيليلري عيليل  نيليلن رنيليليا    *

واليليللتي  ،الشيليلفع احلسيليلن واحلسيليلني :ا قيليل :و  حيليل يث  خيليلي ،واليليللتي ركفيليلة

 .K(2) مري امل منني 
ميليلن كتيليلاب رييليلاض اجلنيليلان لفضيليلل ا  نيليلن حمميليللد الفيليلاريس نحيليلذف  *

ليلىل ليلالة الفجيلي  Nن نيلا رسيلل  ا   :األسان   عيلن  نيل  نيلن ماليلك قيلا 

ييليلا رسيليلل  ا  رن ر ييليل   ن  :ثيليل  اسيليلتلى   حميانيليله كالبيليل ر   متاميليله فقلنيليلا

يَن َمْنَعوَم اهللَفُاولئ وَ  ﴿ :تفيلاىل تفرس لنا  يلذه اآلييلة قلليله وَن  َموَ  الَّو   ْم م  َهَلوْيه 

وواحل   َ   َوالصَّ
ووَهدا   َ  َوالشا يق  وود   ميليلا النب يليللن  :Nفقيليلا  النبيليلي  (3)﴾النَّب ي ووَ  َوالص 

                                                           

 .420:2 ع  نن انيا    القمي، تفسري القمي،( (1

 .61ا ،350 – 349 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .68 النساء:( (3
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 ،و ميليلا الشيليله اء ففميليلي محيليلجة ،و ميليلا ال يليل يقلن ففيليل  نيليلن  يب طاليليلب ،ف نيليلا

فيليليلنهح  .سيليليلن واحلسيليليلنيو ميليليلا ال يليليلاحللن فيليليلاننتي فاطميليليلة ووليليليل ا ا احل

ييلا رسيلل  ا   لسيل   نيلا  :وقيلا  Nالفباس من زاوييلة املسيلج  رىل نيلني ي ييله 

وميليلا  :Nقيليلا   ؟و نيليل  وعيليل  وفاطميليلة واحلسيليلن واحلسيليلني ميليلن ينبيليللع واحيليل 

يفني يلومل تشيليل ،ألنيليلك مل تيليلذكيين حيليلني ذكيليلي   :قيليلا  ؟وراء ذليليلك ييليلا عيليلامه

نيليل  وعيليل  ييليلا عيليلامه  ميليلا قلليليلك  نيليلا و  :Nفقيليلا  رسيليلل  ا   .حيليلني رشفيليلته 

ولكيليلن خلقنيليلا ا  نحيليلن  ،واحلسيليلن واحلسيليلني ميليلن ينبيليللع واحيليل  ف يليل ق 

ح يليلث ال سيليلامء مبن يليلة وال  رض م ح يليلة وال عيليلي  وال عنيليلة وال نيليلار كنيليلا 

فليليليلام  راد ا  نيليليل ء  ،نسيليليلبحه حيليليلني ال تسيليليلب   ونق سيليليله حيليليلني ال تقيليليل ي 

ونيللري  ،ال نفة فتيلق نيللري فخليلق منيله الفيلي  فنيللر الفيلي  ميلن نيللري

ثيل  فتيلق نيللر انيلن  يب طاليلب فخليلق منيله  . فضل من الفيلي  من نلر ا  و نا

ونيللر انيلن  يب طاليلب ميلن  (1)ملالئكيلة ميلن نيللر انيلن  يب طاليلبانلر ف ،املالئكة

نيليللر ا  ونيليللر انيليلن  يب طاليليلب  فضيليلل ميليلن املالئكيليلة وفتيليلق نيليللر اننتيليلي فاطميليلة 

منيليله فخليليلق السيليلاموات واألرض فنيليللر السيليلاموات واألرض ميليلن نيليللر اننتيليلي 

وفاطميليليلة  فضيليليلل ميليليلن السيليليلاموات  ،ة ميليليلن نيليليللر ا فاطميليليلة ونيليليللر فاطميليليل

                                                           

 ة من انن  يب طالب.  النسخة امل ححة: فنلر املالئك ((1
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ث  فتيلق نيللر احلسيلن فخليلق منيله الشيلم  والقميلي فنيللر الشيلم   ،واألرض

واحلسيليلن  فضيليلل ميليلن  ،والقميليلي ميليلن نيليللر احلسيليلن ونيليللر احلسيليلن ميليلن نيليللر ا 

ث  فتق نيللر احلسيلني فخليلق منيله اجلنيلة واحليللر الفيلني فنيللر  ،الشم  والقمي

واحلسيلني  ،نيللر احلسيلني ميلن نيللر ا و ،الفني ميلن نيللر احلسيلني اجلنة واحللر

ثيل  رن ا  خليلق الظلميلة نالقيل رة ف رسيللها  .الفيلني  فضل ميلن اجلنيلة واحليللر

ميلذ عيفنيلا  يلذه  ،سيلبلا قيل وس رننيلا :فقاليل  املالئكيلة ،ييل  سحائب الب 

األشيليلباا ميليلا ر ينيليلا سيليللءا فبحيليليمته  رال كشيليلف  ميليلا نيليلج  ننيليلا فهناليليلك خليليلق 

رهلنيليلا مليليلن  :  ادق الفيليلي  فقاليليل ا  تفيليلاىل قنادييليلل اليمحيليلة وعلقهيليلا عيليلىل

 ، يليلذا نيليللر  متيليلي فاطميليلة الج يليلياء :فقيليلا  ؟ يليلذه الفضيليل لة و يليلذه األنيليللار

الج يليليلياء الن السيليليلاموات واألرضيليليلني ننلر يليليلا  (1)فليليليلذلك سيليليلم    متيليليلي

 شيله ك  ييلا  ،وليل ي وحجتيلي عيلىل خلقيلي ظهيت و ي اننيلة نب يلي وزوعيلة

وشيل فتها  مالئكتي  ين قيل  عفليل  ثيللاب تسيلب حك  وتق يسيلك  هليلذه امليلي ة

ففنيل  ذليلك  يلح الفبيلاس رىل عيل  نيلن  يب طاليلب وقبيلل ميلا  .رىل يلم الق امة

                                                           

   النسخة امل ححة: ]سم   اننتي الج ياء[ ولفل ف ه ت ح ف. ((1
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ييللم  ،ييلا عيل  لقيل  عفليلك ا  حجيلة نالغيلة عيلىل الفبيلاد رىل :نني ع ن يله وقيلا 

 .(2()1)الق امة

كنيليل   :قيليلا  Gميفلعيليلا رىل سيليللامن الفيليلاريس  :(3)ررشيليلاد القليليللب *

عبيليل  املطليليلب فسيليلل    املسيليلج  رذ دخيليلل الفبيلاس نيليلن  Nعالسيلا عنيليل  النبيليلي 

ييليلا رسيليلل  ا  نيليلام فضيليلل ا  عل نيليلا   يليلل  :ورحيليلب نيليله فقيليلا  Nفيليليد النبيليلي 

رذن  خيلربو ييلا  :Nفقيلا  النبيلي  ،الب   ع  نيلن  يب طاليلب واملفيلادن واحيل ة

نيليلي وخليليلق عل يليلا وال سيليلامء وال  رض وال عنيليلة وال نيليلار وال عيليل  رن ا  خلق

نكلميليلة فكانيليل   فليليلام  راد ا  عيليلج وعيليلل نيليل و خلقنيليلا تكليليل  .ليليللا وال قليليل 

نيليللرا ثيليل  تكليليل  كلميليلة ثان يليلة فكانيليل  روحيليلا فميليلج  فيليل ام ن يليلنهام واعتيليل ال 

فخلقني وعل ا منهام ث  فتيلق ميلن نيللري نيللر الفيلي  ف نيلا  عيلل ميلن الفيلي  

ث  فتق من نلر عيل  نيللر السيلاموات ففيل   عيلل ميلن السيلاموات ثيل  فتيلق ميلن 

                                                           

 .16ا ،137 رشف ال ين ع  احلس ني االسرتانادي، يات الظا ية،اآل ت ويل( (1

 .30ا ،16 :25 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .403:2 احلسن نن حمم  ال يلمي، ارشاد القللب،( (3
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نيليللر احلسيليلن نيليللر الشيليلم  وميليلن نيليللر احلسيليلني نيليللر القميليلي فهيليلام  عيليلل ميليلن 

 .(1)شم  والقميال

: متيل   القيلييش عيلن  ن يله عيلن  محيل  نيلن عيل  Q(2)ع لن  خبار اليضا  *

يت هليليل  امليليل ملن يلميليلا يلحضيليل :األن يليلاري عيليلن احلسيليلن نيليلن اجلهيليل  قيليلا 

وقيل  اعتميلع الفقهيلاء و  يلل الكيلالم ميلن  Qوعن ه عيل  نيلن ملسيلى اليضيلا 

ت يل   ءييلا نيلن رسيلل  ا  نيل ي يش :الفيق املختلفة فسيل له نفضيله  فقيلا  ليله

ف الليليلة االميليلام فيليل ام  :قيليلا  ليليله .(3)نيليلالنص واليليل الئل :قيليلا  ؟ماميليلة مليليل ع هااإل

فيليلام وعيليله رخبيليلارك  نيليلام  :قيليلا  ،  الفليليل  واسيليلتجانة اليليل علة :قيليلا  ؟ يليلي

فيليلام وعيليله  :قيليلا  ،Nذليليلك نفهيليل  مفهيليللد رل نيليلا ميليلن رسيليلل  ا   :قيليلا  ؟يكيليللن

 :N ميليلا نلغيليلك قيليلل  اليسيليلل   :Qقيليلا   ؟رخبيليلارك  نيليلام   قليليللب النيليلاس
فيلام ميلن ميل من  :قيلا  ،نيلىل :قيلا  ؟"امليل من فإنيله ينظيلي ننيللر ا  ياسةاتقلا ف"

رال وله فياسة ينظي ننيللر ا  عيلىل قيل ر ريامنيله ومبليل  استب يلاره وعلميله وقيل  

 :وقيليلا  عيليلج وعيليلل   كتانيليله ،ديليلع ا  لمئميليلة منيليلا ميليلا فيقيليله   د يليلع امليليل منني

                                                           

 .16ا ،17 :43 ،الفالمة املجليس -األنلار نحار ( (1

 .1ا ،216:2 ال  وق، ع لن اخبار اليضا،( (2

   امل  ر: نال ل ل.( (3
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ووم  َ ﴿ ْلُمَتَ س 
 ،N رسيليلل  ا  فيليل و  املتلسيليلمني .(1)﴾إ نَّ يف  ول ووَ  يَيووا   ل 

ثيليل  احلسيليلن واحلسيليلني واألئميليلة ميليلن وليليل   ،ميليلن نفيليل ه Qثيليل   ميليلري امليليل منني 

ييليلا  نيليلا احلسيليلن  :فنظيليلي رل يليله امليليل ملن فقيليلا  ليليله :قيليلا  ،احلسيليلني رىل ييليللم الق اميليلة

 .(2)زدنا لا عفل ا  لك    ل الب  

ووْينَا انْْنسوواَن ﴿ :قلليليله -قبيليلل ذليليلك  -(3)قيليلا  عيليل  نيليلن رنيليليا    * َو َوصَّ

نلال ييليله رنيليلام  :قلليليله ،Nاالحسيليلان رسيليلل  ا   :قيليلا  (4)﴾ه  إ ْ سوواناُ ي  ال َدْيوو

 .L(5)عني احلسن واحلسني 
يين ميليلن ذي احلجيليلة ت يليل ق يل  ل ليليلة  يليل  وعشيليل :(6)رقبيليلا  األعيليلام  *

يين منيله نجليل  فيل هام يلو  ال يللم اخليلام  والفشيل L مري امليل منني وفاطميلة 

حيللا ليلا ميلي   سلرة  يلل  تيلى ثيل  سيلاق احليل يث ن Kو  احلسن واحلسني 

                                                           

 .75احلجي:  ((1

 .6ا ،134 :25 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .297:2 ع  نن انيا    القمي، تفسري القمي،( (3

 .15: االحقاف( (4

 .582ص  :31 ،مة املجليسالفال -نحار األنلار ( (5

 .374:2 الس   انن طاووس، اقبا  االعام ،( (6
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ثيل   ،ثيل  روى نيلجو  املائيل ة عيلن الثفلبيلي واخليللارزمي ،خرب ع  نيلن ع سيلى

ولكنيليله مل ييليلذكي  ،يي   الكشيليلافيلوذكيليلي حيليل يث نيليلجو  املائيليل ة الجخمشيليل :قيليلا 

 (1) نيليله عيليلاع   قحيليلط :Nعيليلن النبيليلي  :قيليلا  ،نجوهليليلا   اللقيليل  اليليلذي ذكينيليلاه

ا رل هيليلا فيعيليلع هبيليل ،رغ فيليلني ونضيليلفة حليليل   ثيتيليله هبيليلا Pف  يليل ت ليليله فاطميليلة 

 ،وكشيليلف  عيليلن الطبيليلق فيليلإذا  يليلل لليليللء خبيليلجا وحليليلام ، لميليلي ييليلا نن يليلة :فقيليلا 

 ؟ نيليلى ليليلك  يليلذا :هليليلا Nفقيليلا   ،فبهتيليل  وعلميليل    يليلا نجليليل  ميليلن عنيليل  ا 

 Nفقيليلا   ، يليلل ميليلن عنيليل  ا  رن ا  ييليليزق ميليلن يشيليلاء نغيليلري حسيليلاب :قاليليل 
ثيليل  ديليلع رسيليلل   ،احلميليل    اليليلذي عفليليلك شيليلب ه سيليل  ة نسيليلاء ننيليلي ر ائ يليلل

حتيليلى  K نيليلن  يب طاليليلب واحلسيليلن واحلسيليلني ود يليلع   يليلل ن تيليله عيليل  Nا 

 .(2)عىل عريا ا Pو وسف  فاطمة  ،شبفلا ونقي الطفام كام  ل

عيليليلن  يب سيليليلل امن  محيليليل  نيليليلن  يب  ،نيليليلن زكيييليليلا املفيليليلاىف :(3)الكفاييليليلة *

عيليلن عبيليل  ا  نيليلن محيليلاد  ،عيليلن رنيليليا    نيليلن رسيليلحاق النهاونيليل ي ، ياسيليلة

عيليلن  ،عيليلن األعميليل  ،ن حيييليلجعيليل ،عيليلن عيليلثامن نيليلن  يب شيليل بة ،األن يليلاري

                                                           

 . نه عاء   زمن قحط ا  N  امل  ر: فقا  ما  ذا لفظه: وعن النبي  ((1

 .14ا ،255 :35 ،الفالمة املجليس -حار األنلار ن( (2

 .182 اخلجاز القمي، كفاية االثي،( (3
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سيليل ل   :عيليلن  م سيليللمة قاليليل  ،عيليلن قيليل   نيليلن  يب حيليلازم ،احلكيليل  نيليلن عت بيليلة

يَن َمْنَعوَم اهللَُّ ﴿ :عيلن قيلل  ا  سيلبحانه وتفيلاىل Nرسل  ا   َفُاولئ وَ  َموَ  الَّو  

َ  َوَ ُسووَن ُمولئ ووَ   وواحل    َوالصَّ
ووَهدا   َ  َوالشا يق  وود  ووَن النَّب ي ووَ  َوالص 

ْم م   َهَلووْيه 

ووَن النَّب ي و َ ﴿ :قيلا  (1)﴾َ ف يقواُ 
ْم م  يَن َمْنَعوَم اهللَُّ َهَلوْيه  يق  َ ﴿ نيلا  ﴾الَّوو   وود   ﴾َوالص 

ووَهدا   ﴿عيليل  نيليلن  يب طاليليلب  وواحل   َ ﴿احلسيليلن واحلسيليلني  ﴾َوالشا محيليلجة  ﴾َوالصَّ

 . (2)األئمة االثنا عرش نف ي ﴾َوَ ُسَن ُمولئ َ  َ ف يقاُ ﴿

عيلن حمميل   ،عيلن حمميل  نيلن حي يلى ،احلسيلني : ع  نيلن(3)الغ بة للنفامين *

عيلن داود نيلن  ،عيلن حمميل  نيلن سيلنان ،عن حمميل  نيلن عيل  ،نن احلسني اليازي

عفليل  فيل او  :Qأليب عبيل  ا  عففيلي نيلن حمميل   :قليل  :قيلا  ،كثري اليقيلي

وواي ُق َن ﴿ : خيليلربين عيليلن قيليلل  ا  عيليلج وعيليلل وواي ُق َن السَّ ُمولئ ووَ  * َو السَّ

ُيوو نَ  ييليللم ذر  اخلليليلق   امل ثيليلاق وقبيليلل  ن خيليليلق  (5)ذاا  هبيليل نطيليلق :قيليلا  (4)﴾املَُْقرَّ

                                                           

 .69النساء:  ((1

 .214ا ،347 :36 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .20ا ،91 انن ايب زينب النفامين، الغ بة،( (3

 .11و  10اللاقفة:  ((4

   امل  ر: نطق ا  هبا. ((5
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رن ا  عيلج وعيليلل مليليلا  راد  :فقيليلا  ،ي يل ذليلكيلفسيليل :فقليليل  ،اخلليلق نيليل لفي عيلام

فكيليلان  ،ادخلل يليلا : ن خيليليلق اخلليليلق خلقهيليل  ميليلن طيليلني ورفيليلع هليليل  نيليلارا فقيليلا 

وتسيليلفة  Kو ميليلري امليليل منني و احلسيليلن واحلسيليلني  N و  ميليلن دخلهيليلا حمميليل  

 .(1)ث   تبفه  نش فته  فه  وا  السانقلن ،رمام من األئمة رمام نف 

: ميلن كتيلاب م يلباا 2كنج عيلامع الفلائيل  وت وييلل اآلييلات الظيلا ية  *

ليلىل ننيلا رسيلل   :األنلار لش خ الطائفيلة نإسيلناده عيلن  نيل  نيلن ماليلك قيلا 

  نفح األييلام ليلالة الفجيلي ثيل   قبيلل عل نيلا نلعهيله الكيليي  فقليل   Nا  

يَن ﴿ :ي لنيلا قلليله تفيلاىليل ن تفسيل يا رسيلل  ا  رن ر ييل  :له َفُاولئ وَ  َموَ  الَّو  

َ  َوَ ُسووَن  وواحل    َوالصَّ
ووَهدا   َ  َوالشا يق  وود  ووَن النَّب ي ووَ  َوالص 

ْم م  َمْنَعووَم اهللَُّ َهَلووْيه 

 ، ميلا النب يليللن ف نيلا و ميلا ال يليل يقلن فيل خي عيليل  :Nفقيليلا   (3) ﴾ُمولئ وَ  َ ف يقواُ 

ال يليلاحللن فيليلاننتي فاطميليلة و والد يليلا  و ميليلا ،و ميليلا الشيليله اء ففميليلي محيليلجة

وكيليلان الفبيليلاس حيليلارضا فلثيليلب وعليليل  نيليلني ييليل ي  :احلسيليلن واحلسيليلني قيليلا 

                                                           

 .11ا ،401 :36 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

رشف ال ين ع  احلس ني  الظا ية   فضائل الفرتة الطا ية، اآليات ( ت ويل(2

 .137:1 نادي،ااالسرت

 .69سلرة النساء:  ((3
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 لسيليلنا  نيليلا و نيليل  وعيليل  وفاطميليلة واحلسيليلن واحلسيليلني  :وقيليلا  Nرسيليلل  ا  

ألنيليلك تفيليليف نفيليل   :قيليلا  ؟وميليلا ذاو ييليلا عيليل  :قيليلا  ؟واحيليل ة (1)ميليلن نبفيليلة

 ميلا قلليلك ييلا  :فتبسيل  النبيلي وقيلا  :قيلا  ،وفاطمة واحلسيلن واحلسيلني دوننيلا

ولكيلن ييلا عيل  رن ا  خلقنيلي وخليلق  ، لسنا ميلن نبفيلة واحيل ة ف يل ق  :ع 

حيليلني ال سيليلامء مبن يليلة  Qعل يليلا وفاطميليلة واحلسيليلن واحلسيليلني قبيليلل  ن خيليليلق  دم 

وال  رض م ح يليلة وال ظلميليلة وال نيليللر وال شيليلم  وال قميليلي وال عنيليلة وال 

  مليلا ييلا عيل :فقيلا  ؟خلقكيل  ييلا رسيلل  ا  ءفقا  الفباس وك ف كان نيل  .نار

ثيليل  تكليليل  نكلميليلة  خيليليى  ، راد ا   ن خيلقنيليلا تكليليل  نكلميليلة خليليلق منهيليلا نيليللرا

فخلقنيلي وخليلق عل يلا وفاطميلة  ،ثيل  ميلج  النيللر نيلاليوا ،فخلق منها روحيلا

فكنيليلا نسيليلبحه حيليلني ال تسيليلب   ونق سيليله حيليلني ال  ،Kواحلسيليلن واحلسيليلني 

تقيليل ي  فليليلام  راد ا  تفيليلاىل  ن ينشيليل  ال يليلنفة فتيليلق نيليللري فخليليلق منيليله 

الفي  ميليلن نيليللري ونيليللري ميليلن نيليللر ا  ونيليللري  فضيليلل ميليلن فيليل ،الفيليلي 

فاملالئكيليلة ميليلن نيليللر  ،ثيليل  فتيليلق نيليللر  خيليلي عيليل  فخليليلق منيليله املالئكيليلة ،الفيليلي 

ثيل  فتيلق نيللر  ، خي ع  ونيللر عيل  ميلن نيللر ا  وعيل   فضيلل ميلن املالئكيلة

فالسيليلاموات واألرض ميليلن  ،اننتيليلي فاطميليلة فخليليلق منيليله السيليلاموات واألرض

                                                           

 النبفة: األلل. ((1
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فاطميليلة ميليلن نيليللر ا  تفيليلاىل واننتيليلي فاطميليلة نيليللر اننتيليلي فاطميليلة ونيليللر اننتيليلي 

ثيليل  فتيليلق نيليللر وليليل ي احلسيليلن وخليليلق منيليله  ، فضيليلل ميليلن السيليلاموات واألرض

الشيليلم  والقميليلي فالشيليلم  والقميليلي ميليلن نيليللر وليليل ي احلسيليلن ونيليللر وليليل ي 

ثيليل  فتيليلق نيليللر  ،احلسيليلن ميليلن نيليللر ا  واحلسيليلن  فضيليلل ميليلن الشيليلم  والقميليلي

حليللر الفيلني ميلن فاجلنيلة وا ،ول ي احلسيلني فخليلق منيله اجلنيلة واحليللر الفيلني

نيليللر وليليل ي احلسيليلني ونيليللر وليليل ي احلسيليلني ميليلن نيليللر ا  فلليليل ي احلسيليلني 

 .(1)......اىل اخي اليواية. فضل من اجلنة واحللر الفني

:  ميليلايل  يب عبيليل  ا  الن سيليلانلري رنيليله (2)قيليلب انيليلن شهي شيليللبمنا *

دخيليلل الكيليلاظ  عيليلىل ال يليلادق وال يليلادق عيليلىل البيليلاقي والبيليلاقي عيليلىل زييليلن 

وكلهيليليليليليل   Kفانيليليليليليل ين عيليليليليليلىل الشيليليليليليله   الفانيليليليليليل ين وزييليليليليليلن ال

عيليليليلن  يب  ييليليليللب  ،عيليليليلن  يب سيليليليلف ان ،فيحيليليليللن..............األعم 

ميليلن السيليلامء  Qفنيليلج  عل يليله عربئ يليلل  ،داري Nنيليلج  النبيليلي  :األن يليلاري قيليلا 

فنيلاو   ،نجام من فضة ف ه سلسيللة ميلن ذ يلب ف يله ميلاء ميلن اليح يلق املختيللم

 Qثيليل  نيليلاو  احلسيليلن  ،يبيلفشيليل Qثيليل  نيليلاو  عل يليلا  ،يبيلفشيليل Nالنبيليلي 
                                                           

 .51ا ،84 – 83 :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .70:2 انن شهي اشلب، مناقب ا  ايب طالب، ((2
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 ،(1)ين يلفشيليل Pيب ثيليل  نيليلاو  فاطميليلة يلفشيليل Qثيليل  نيليلاو  احلسيليلني  ،يبيلشيليلف

ووُه إ الَّ ﴿فيليل نج  ا  تفيليلاىل  ،ثيليل  نيليلاو  األو  األو  فانضيليل  الكيليل س ال َيَمسا

ُرونَ    .(4()3)﴾َويف  ول َ  َفْلَيَتناَفق  املَُْتناف ُس نَ ﴿، (2)﴾املَُْطهَّ

 عيلن انيلن ،عيلن علقميلة ،عيلن رنيليا    ،عيلن من يللر ،سف ان الثلري *

وا﴿ :مسفلد   قلليله تفيلاىل وا َصوَْبُ
ِ  َجوَجْيُتُهُم اْلَيوْ َم ي  يفنيلي ليلرب عيل   (1)﴾إ 

  اليليل ن ا عيليلىل الطاعيليلات  Kنيليلن  يب طاليليلب وفاطميليلة و احلسيليلن واحلسيليلني 

  يليل   يليل   وليليلربوا عيليلىل اليليلبالء     اليليل ن ا ،وعيليلىل اجليليللع وعيليلىل الفقيليلي

 .(5) الفائجون

 :قيليلا  Qعيليلن  يب عففيليلي  ،عيليلن حمميليل  نيليلن مسيليلل  :(6)تفسيليلري الف يليلايش *

كيليلان خيليلريا هليليلذه األميليلة ليليلا طلفيليل   Lوا  اليليلذي ليليلنفه احلسيليلن نيليلن عيليل  

                                                           

 فرشب. Qذكيت  ذه اجلملة   امل  ر قبل قلله ث  ناو  احلسن  ((1

 .79اللاقفة:  ((2

 .26املطففني:  ((3

 .14ا ،127 :39 ،الفالمة املجليس -ألنلار نحار ا( (4

 .4 – 3 :41 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5

 .196ا ،258:1 حمم  نن مسفلد الف ايش، تفسري الف ايش،( (6
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ووْم ﴿ :وا  لف يليله نجليليل   يليلذه اآلييليلة ،عل يليله الشيليلم  يَن ق يووَل َ ُ ْ َرووَر إ َ  الَّوو   َْ َم 

كوا َ  و َ  َوآُرو ا الجَّ يُم ا الصَّ
َيُكْم َوَمق  رنيلام  يلي طاعيلة اإلميلام فطلبيللا  ﴾ُكفا ا َمْيد 

مُ ﴿  القتا تواَ  ﴿ميلع احلسيلني  ﴾َفَلاَّ ُكت َب َهَلوْيه  َ َكَتْبوَت َهَلْينَوا اْلق   ْ نوا  قواُل ا َ يَّ

يووب   ْرَرنووا إ   َمَجوول  َقر  يووب  ﴿ :وقلليليله ﴾َلووْ  ال َميَّ ْرنووا إ   َمَجوول  َقر  نووا َمي  َ يَّ

ُسَل  ْب َرْهَ َرَ  َوَنتَّب    الرا  .Q(1) رادوا ت خري ذلك رىل القائ   ﴾ُنة 
   Qعيليلن  يب عبيليل  ا   ،: عيليلن ليليلال  نيليلن سيليلهل(2)فسيليلري الف يليلايشت *
وووُدنَّ يف  األْْ ض  ﴿قلليليليله 

َو َقَضوووْينا إ   َين وووي إ ْ ائ يوووَل يف  اْلك تووواب  َلُتْفس 

َرْ    قتيليلل احلسيليلني  ﴾َوَلووَتْعُلنَّ ُهُلووَ ا َكب ووناُ ﴿قتيليلل عيليل  وطفيليلن احلسيليلن  (3)﴾َموورَّ

بوارُا ﴿ي دم احلسيلني يل يلرذا عيلاء ن ﴾َفإ وا جاَ  َوْهوُد ُموالُُهوا﴿ َيَعْثنوا َهَلوْيُكْم ه 

يا    ووو َ  الووود 
يد  َفةاُسووو ا ي  ِ  َجووود  ..........اىل اخيليليلي .﴾َلنوووا ُموب  َيوووْا

 .(4)اليواية

                                                           

 .2ا ،217 :44 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .20ا ،281:2 الف ايش، حمم  نن مسفلد تفسري الف ايش،( (2

 .4: اال اء ((3

 .46ا ،56 :51 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4
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وووْينَا انْْنسووواَن ي  ال َدْيوووه  ﴿ :(1)تفسيليليلري عيليليل  نيليليلن رنيليليليا    * َو َوصَّ

 رنيليلام عنيليلى (نلال ييليله) :قلليليله Nاالحسيليلان رسيليلل  ا   :قيليلا  (2)﴾إ ْ سوواناُ 

طهيليلي  L............كيليلان نيليلني احلسيليلن واحلسيليلني .L احلسيليلن واحلسيليلني

يون يل  نطيلن  ميله سيلتة  شيلهي وف يلاله  رنفيلة وعشيل Qواح  وكان احلسيلني 

ُلُه َوف صاُلُه َث ُث َن َجْهراُ ﴿شهيا و ل قل  ا  عج وعل   . (3)﴾َوَ ْ

ناللاليليل ين الن االميليلام كاللاليليل   Lرنيليلام عيليلرب عيليلن االميليلامني  :ن يليلان

وكيليللن ح يليلا   نيليلالفل   ،الشيليلفقة عليليل ه  ووعيليللب طيليلاعته  ليليله لليع يليلة  

ن يلب عيلىل الفليلة  ي وليل نا كيلل انسيلان  (رحسيلانا) :فقلليله ،وااليامن نسيلببه

وال يبفيليل   ن يكيليللن م يليلحفا  ،نيليلإكيام االميليلامني لليسيليلل  والنتسيليلاهبام رل يليله

ويكيليللن   قيليلياء    (Nرسيليلل  ا   :قيليلا  االنسيليلان)ويكيليللن   األليليلل 

وكيليلان نيليلني احلسيليلن واحلسيليلني طهيليلي ) :Qقلليليله  .نيليل ون األليليلف (نلل ييليله)

نيواييلة  يءية  ييلام كيلام سيل جيل ي مقيل ار  قيلل طهيلي واحيل  و يلي عشيل (واح 

 .وكان ن نهام   امل الد ستة  شهي وعرشا ،الكل ني

                                                           

 .297:2 ع  نن انيا    القمي، تفسري القمي،( (1

 .15: االحقاف( (2

 .21ا ،247 – 246 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3
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: عففيليلي الفيليلجاري مفنفنيليلا عيليلن انيليلن (1)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا    *

يَن آَمنُوو ا ﴿ :عبيليلاس   قيليلل  ا  تفيليلاىل
َووا الَّوو   نُوو ا ي َرُسوو ل ه  يووا َمَيا

ُقوو ا اهللََّ َوآم  ارَّ

ت ووه   ووْن َ ْ َ
َوََيَْعووْل َلُكووْم ُنوو  ُا ﴿احلسيليلن واحلسيليلني  :قيليلا  (2)﴾ُيوونْير ُكْم ك ْفَلووْ   م 

 .Q(3) مري امل منني ع  نن  يب طالب  :قا  ﴾مَتُْش َن ي ه  
: عيليل  نيليلن حمميليل  الج يليليي مفنفنيليلا عيليلن (4)ا   تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليلي *

ووْن ﴿  قلليليله تفيليلاىل  Qن  يب عففيليلي عيليل ،عيليلاني األن يليلاري ُيوونْير ُكْم ك ْفَلووْ   م 

ت ووه   ميليلا رض ميليلن  كيميليله ا   ن يكيليللن ميليلن  :يفنيليلي حسيليلنا وحسيليل نا قيليلا  ﴾َ ْ َ

 .ي كليليله رال احلشيليل   ءشيليل فتنا ميليلا  ليليلانه   اليليل ن ا وليليلل مل يقيليل ر عيليلىل يش

 Nقيليل  ميليلي نفيليلح منيليلاقبهام والن يليللص عليليل هام   نيليلاب  خبيليلار النبيليلي  : قيليلل 
 .(5)وس    نفح الن لص   األنلاب اآلت ة K نمظللم ته 

                                                           

 .2ا ،468 فيات نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ،( (1

 .28 احل ي :( (2

 .70ا ،307 :43 ،الفالمة املجليس -نلار نحار األ( (3

 .3ا ،469 فيات نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ،( (4

 .1ا ،307 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5
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 :يف فضله N ما جا  ه  لسان هن النبي

سن نن ع (1)اخل ا  سل امن نن  يلب املطلبي ،(2):  نل ع  احل عن  ،عن 

عن  ،عن ملسى نن رسامع ل نن ملسى نن عففي ،(3)يييليليليلحمم  نن حمم  امل 

 دخل   :Nرسيليلل  ا  قا   :قا  Qعن ع  نن  يب طالب  ،Kعن  نائه  ، ن ه

ع  ويل  ،حمم  حب ب ا  ،ال رله رال ا  :اجلنة في ي  عىل ناهبا مكتلنا نالذ ب

 .(4)عىل مبغض ه  لفنة ا  ،احلسن واحلسني لفلة ا  ،فاطمة  مة ا  ،ا 

                                                           

 .10ا ،324 ال  وق، اخل ا ،( (1

  اخل ا :  نل ع  احلسن نن ع  نن حمم  نن عميو الفطار نبلخ وكان ع ه ع   ((2

، و ل الذي خي  عىل ي ه لفن فارس نن Qلاحب ع  نن حمم  الفسكيي  يونن عم

)عىل( من نف  حمم  لالخت ار،  ورده متاما   اخل ا :   سقطقل : ق   حات  نن ما ليه.

 وغريه من كتبه. 30 ص 2و   79ص  1   "

 ل حمم  نن حمم  نن األشفث  نل ع  الكل  نجيل مرص   سق فة علاد، الياوي  ((3

 ى نن رسامع ل، وكناه انن حجي ن يبتسمى ناألشفث ات واجلففييات عن ملس نسخة

  خذ يل وال ي منه رعازة   سنة ثالث عرشة وثالثامئة. احلسن، قا  التلفكربي:

 .167ا ،191 :8 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (4
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، عيليلن حمميليل  نيليلن  محيليل  نيليلن (2)رنيليليا    نيليلن  يليلارون :(1)يائعيلعليليلل الشيليل* 

عيليلن رسيليلامع ل  ،ياويلعيليلن منيليلذر الشيليل ،(4)يانعيليلن ع سيليلى نيليلن مهيليل ،(3)ج يب اليليلثل

عيلن مفيلاذ  ،عيلن  نيل  نيلن ماليلك ،ية الفجيل يلعيلن  سيلل  نيلن م سيل ،نن عل ة

رن ا  خلقنيليلي وعل يليلا و فاطميليلة واحلسيليلن  :قيليلا  Nنيليلن عبيليلل  ن رسيليلل  ا  

فيل ين كنيلت  ييليلا  :قليل  ،واحلسيلني ميلن قبيلل  ن خيليلق اليل ن ا نسيلبفة  الف عيلام

 ، ونحميليل ه ونق سيليله ونمجيليل نسيليلب  ا  ،قيليل ام الفيليلي  :قيليلا  ؟رسيليلل  ا 

                                                           

 .11ا ،209:1 ال  وق، علل الرشائع، ((1

 .اهلاشمي كذا   امل  ر ((2

 (  كذا   النسختني املطبلعتني، و  امل  ر: حمم  نن  مح  نن  يب البلخ. و  نسخة(3

وكلها و  ، واليعل  ل حمم  نن  مح  نن  -نالباء  -امل نف: حمم  نن  مح  نن  يب البل  

عب  ا  نن رسامع ل الكاتب  نل نكي املفيوف نانن  نى الثلج، و نل الثلج  ل عب   حمم  نن

رسامع ل، واليعل مذكلر   تياع  اخلالة كلها، وق  ذكيه انن حجي   التقييب  نا  ن

  ع ه حمم  نن عب  ا ، و  د ع الرتاع  )الثلج( نالثاء مضافا رىل ترصي   والتهذيب

 االيضاا. الفالمة نالضبط  

   نسخة من امل  ر: ملسى نن مهيان. ( (4
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حتيليلى رذا  راد ا  عيليلج وعيليلل  ن  ، شيليلباا نيليللر :قيليلا  ؟عيليلىل  ي مثيليلا  :قليليل 

ثيليل   خيعنيليلا رىل  ،ثيليل  قيليلذفنا   ليليللب  دم ،خيليليلق ليليللرنا ليليلرينا عميليللد نيليللر

وال  ،يويلوال ي يليليل بنا نجيليليل  الشيليليل ، ليليليلالب اآلنيليليلاء و رحيليليلام األمهيليليلات

رىل ليليللب  فليليلام ليليلرينا ،يسيليلف  ننيليلا قيليللم ويشيليلقى ننيليلا  خيليليون ،سيليلفاا الكفيليلي

 ،فجفيليلل ن يليلفه   عبيليل  ا  ،عبيليل  املطليليلب  خيليلي  ذليليلك النيليللر فشيليلقه ن يليلفني

والن يليلف رىل فاطميليلة  ،يل رىل  منيليلة (1)ثيليل   خيليلي  اليليلذي ،ون يليلفه    يب طاليليلب

ثيل   عيلاد عيلج وعيلل  ،و  خيعيل  فاطميلة عل يلا ،فيل خيعتني  منيلة ،نن   سيل 

ثيليل   عيليلاد عيليلج وعيليلل الفميليللد رىل عيليل   ،الفميليللد ريل فخيعيليل  منيليلي فاطميليلة

فيليلام كيليلان ميليلن  -يفنيليلي ميليلن الن يليلفني د فيليلا  -منيليله احلسيليلن واحلسيليلني  فخيليلي 

 ،وميلا كيلان ميلن نيللري ليلار   وليل  احلسيلني ،نلر ع  ف ار   وليل  احلسيلن

 .(2)فهل ينتقل   األئمة من ول ه رىل يلم الق امة

                                                           

 يل.  امل  ر: ث   خي  الن ف الذي  ((1

 .7ا ،8 – 7 :15 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (2
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: عيليلن حمميليل  نيليلن (1)ع الفلائيليل  وت وييليلل اآلييليلات الظيليلا يةكنيليلج عيليلام* 

نإسيليلناده عيليلن  نيليل   (2)باا األنيليللار  كتانيليله م يليل احلسيليلن الطيليلليس رمحيليله ا 

رن ا  خلقنيليليلي وخليليليلق عل يليليلا وفاطميليليلة واحلسيليليلن و  :قيليليلا  Nعيليليلن النبيليليلي 

وال  ،وال  رض م ح يليلة ،حيليلني ال سيليلامء مبن يليلة Qاحلسيليلني قبيليلل  ن خيليليلق  دم 

 :فقيليلا  الفبيليلاس ،ظلميليلة وال نيليللر وال شيليلم  وال قميليلي وال عنيليلة وال نيليلار

 راد ا   ن خيلقنيلا  ييلا عيل  مليلا :فقيلا  ؟فك ف كان نيل ء خلقكيل  ييلا رسيلل  ا 

تكليليل  نكلميليلة  خيليليى فخليليلق منهيليلا  ثيليل  ،"تكليليل  نكلميليلة خليليلق منهيليلا نيليللرا 

وفاطميلة واحلسيلن  "فخلقنيلي وخليلق عل يلا  ،ث  ميلج  النيللر نيلاليوا ،"روحا

فليليلام  ،ونق سيليله حيليلني ال تقيليل ي  ،فكنيليلا نسيليلبحه حيليلني ال تسيليلب   ،واحلسيليلني

ي  ميلن  راد ا  تفاىل  ن ينشيل  خلقيله فتيلق نيللري فخليلق منيله الفيلي  فيلالف

                                                           

 كنج عامع الفلائ  خمطل . ((1

لفهيس  ا قا  امل نف   اهلام : وع ته   امل باا لكنه ل   من الش خ كام مي  ( (2

  ينسب وق ،ذكي   الف ل األو  من مق مة الكتاب  نه للش خ  اش  نن حمم  :قل  .انتهى

عن الش خ شاذان نن عربئ ل القمي و ل مت خي  ي، وكثريا ما ييوة و ل خط رىل ش خ الطائف

ألنه  لف  ،كان الش خ شاذان   القين السادس :قل  21 :1راعع    .عن الش خ نمياتب

 .558كتانه رزاحة الفلة   سنة 



 Q ................................................. 65الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

ثيليل  فتيليلق نيليللر  ،ونيليللري  فضيليلل ميليلن الفيليلي  ،ونيليللري ميليلن نيليللر ا  ،نيليللري

ونيللر عيل  ميلن نيللر  ،فاملالئكيلة ميلن نيللر عيل  ، خي ع  فخلق منيله املالئكيلة

ثيليل  فتيليلق نيليللر اننتيليلي فخليليلق منيليله السيليلاموات  ،وعيليل   فضيليلل ميليلن املالئكيليلة ،ا 

ونيليللر اننتيليلي فاطميليلة  ،واألرض فالسيليلاموات واألرض ميليلن نيليللر اننتيليلي فاطميليلة

ثيليل  فتيليلق نيليللر  ،واننتيليلي فاطميليلة  فضيليلل ميليلن السيليلاموات واألرض ،نيليللر ا ميلن 

فالشيليلم  والقميليلي ميليلن نيليللر  ،وليليل ي احلسيليلن فخليليلق منيليله الشيليلم  والقميليلي

واحلسيليلن  فضيليلل ميليلن الشيليلم   ،ونيليللر احلسيليلن ميليلن نيليللر ا  ،وليليل ي احلسيليلن

 ،ثيليل  فتيليلق نيليللر وليليل ي احلسيليلني فخليليلق منيليله اجلنيليلة واحليليللر الفيليلني ،والقميليلي

ونيليللر وليليل ي احلسيليلني ميليلن  ،ر وليليل ي احلسيليلنيفاجلنيليلة واحليليللر الفيليلني ميليلن نيليلل

 .(1)وول ي احلسني  فضل من اجلنة واحللر الفني ،نلر ا 

عيلن عففيلي نيلن حمميل  نيلن  ،: داعيلة عيلن  يب املفضيلل(2) مايل الطليس *

 ،عيليلن انيليلن  يب عميليلري .عيليلن عب يليل  ا  نيليلن  محيليل  نيليلن   يليلك ،عبيليل  ا  امللسيليللي

 Kعيليلن عيليل   ،ن  نائيليلهعيليلن  يب عبيليل  ا  عيليل ،عيليلن  يب ن يليلري ،عيليلن انيليلن رئيليلاب
ييليلا عيليل  رنيليله مليليلا   ي يب رىل السيليلامء تلقتنيليلي  :Nقيليلا  يل رسيليلل  ا   :قيليلا 

                                                           

 .11ا ،11 – 10 :15 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (1

 .21ا ،642 الطليس، االمايل،((2
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املالئكيليلة نالبشيليلارات   كيليلل سيليلامء حتيليلى لق نيليلي عربئ يليلل   حمفيليلل ميليلن 

فقيلا  ليلل اعتمفيل   متيلك عيلىل حيلب عيل  ميلا خليلق ا  عيلج وعيلل  ،املالئكة

حتيليلى  نسيليل   مفيليلي   سيليلبفة ميليللاطن (1)ييليلا عيليل  رن ا  تفيليلاىل  شيليله و ،النيليلار

 ييليلن  :Q ميليلا  و  ذليليلك فل ليليلة   ي يب رىل السيليلامء قيليلا  يل عربئ يليلل  ،نيليلك

ادع ا  عيليلج وعيليلل فل  تيليلك  :فقيليلا  ،خلفتيليله ورائيليلي :فقليليل  ؟ خيليللو ييليلا حمميليل 

ورذا املالئكيليلة وقيليللف  ،فيليل علت ا  عيليلج وعيليلل فيليلإذا مثاليليلك مفيليلي ،نيليله

 يليل الء اليليلذين يبيليلا ي ا  عيليلج  :فقليليل  ييليلا عربئ يليلل ميليلن  يليل الء قيليلا  ،ليليلفلفا

نيليلام يكيليللن رىل ييليللم فيليل نلت فنطقيليل  نيليلام كيليلان و ،هبيليل  ييليللم الق اميليلة وعيليلل

 :حيليلني   ي يب رىل ذي الفيليلي  عيليلج وعيليلل قيليلا  عربئ يليلل :والثان يليلة .الق اميليلة

ادع ا  عيليلج وعيليلل  :فقيليلا  ،خلفتيليله ورائيليلي :فقليليل  ؟ ييليلن  خيليللو ييليلا حمميليل 

يل عيليلن  (2)وكشيليلط ،فيليل علت ا  عيليلج وعيليلل فيليلإذا مثاليليلك مفيليلي ،فل  تيليلك نيليله

 .سيليلكا ا وعامر يليلا وملضيليلع كيليلل مليليلك منهيليلا سيليلبع سيليلاموات حتيليلى ر ييليل 

 :فقليليل  ؟ ييليلن  خيليللو :فقيليلا  يل عربئ يليلل ،ح يليلث نفثيليل  رىل اجليليلن :والثالثيليلة

 :ادع ا  عيلج وعيلل فل  تيلك نيله فيل علت ا  عيلج وعيلل :فقيلا  ،خلفته ورائي

                                                           

 .51و 50هال  الش خ  ( (1

 نف   ع ا، واألظهي  ل االحتام  الثالث. ( (2
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 .فإذا  ن  مفيلي فيلام قليل  هليل  شيل اا وال ردوا عيل  شيل اا رال سيلمفته ووع تيله

 .نيليل  مفيليلي ف هيليلا ول سيليل  الحيليل  غرينيليلاخ  يليلنا نل ليليلة القيليل ر و  :واليانفيليلة

ف عيليلانني  (1)فسيليل ل  ف يليلك ،ناع يليل  ا  عيليلج وعيليلل ومثاليليلك مفيليلي :واخلامسيليلة

مليليلا  :والسادسيليلة .وختمتهيليلا نيليلك ،خ  يليلتها نيليلك :رل هيليلا رال النبيليللة فإنيليله قيليلا 

 يلالو األحيلجاب عيلىل  :والسيلانفة .طف  نالب يل  املفميللر كيلان مثاليلك مفيلي

فاختيليلارين عيليلىل رعيليلا   ،(2) ن ارن ا   رشف رىل اليليل ،ييليل ي و نيليل  مفيليلي ييليلا عيليل 

ثيليل  اطليليلع الثالثيليلة  ،ثيليل  اطليليلع الثان يليلة فاختيليلارو عيليلىل رعيليلا  الفيليلاملني ،الفيليلاملني

ثيليل  اطليليلع اليانفيليلة فاختيليلار احلسيليلن  ،فاختيليلار فاطميليلة عيليلىل نسيليلاء الفيليلاملني

 .(4)ثخي احل ي ..اىل عىل رعا  الفاملني.. (3)واحلسني واألئمة من ول  ا

                                                           

   امل  ر: الطهيوي. ( (1

  ي حتى ذ ب  ف ها. ( (2

. وىف نسخة: من ول ما. ولفله م حف،  و نسب نفح P ي من ول  فاطمة  ( (3

 من طيف االم. Qرىل احلسن  Kاألئمة 

 .97ا ،389 – 388 :18 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4
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حجاب  حيليلجاب األميليل  السيليلالفة حيتميليلل  ن يكيليللن امليليلياد نيليلاأل :ن يليلان

وحيتميليلل  ن يكيليللن رشيليلارة  ، و األحيليلجاب   اليعفيليلة ،اليسيليلل اليليلذين كيليلذنلا

 .األحجاب رىل غجوة

، عيليلن (3)، عيليلن عميليله(2)عيليلن ماع للييليله ،ال يليل وق :(1)االخت يليلاص *

عيلن  يب  ،، عيلن حمميل  نيلن مسيلل (5)عيلن الفيلال ،عن انيلن  يب نجيليان ،(4)الربقي

سيليل ل   :  ا  األن يليلاري يقيليلل سيليلمف  عيليلاني نيليلن عبيليل :عففيليلي البيليلاقي قيليلا 

سيليللامن نحيليلي الفليليل  ال يقيليل ر  :Nعيليلن سيليللامن الفيليلاريس فقيليلا   Nرسيليلل  ا  

 نغيليلح ا  ميليلن  ،سيليللامن خم يليللص نيليلالفل  األو  واآلخيليلي ،عيليلىل نجحيليله

وذاو  :قيليلا  ؟فيليلام تقيليلل     يب ذر :قليليل  ،و حيليلب ميليلن  حبيليله ، نغيليلح سيليللامن

 ؟    املقيل ادفيلام تقيلل :قليل  ،و حيلب ميلن  حبيله ، نغح ا  من  نغضيله ،منا

فيلام تقيلل   :قليل  ،و حيلب ميلن  حبيله ، نغح ا  ميلن  نغضيله ،وذاو منا :قا 

                                                           

 .222 املف  ، االخت اص،(  (1

 .حمم  نن ع    امل  ر:(  (2

 .  امل  ر: حمم  نن ايب القاس (  (3

 .امح  نن حمم  نن خال    امل  ر:(  (4

 .الفالء   امل  ر:(  (5



 Q ................................................. 69الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

قيليلا   ،و حيليلب ميليلن  حبيليله ، نغيليلح ا  ميليلن  نغضيليله ،وذاو منيليلا :قيليلا  ؟  عيليلامر

 ،ييليلا عيليلاني ريل ييليلا عيليلاني ريل :فليليلام ول يليل  قيليلا  ،ي  يلفخيعيليل  ألنشيليل :عيليلاني

ييلا  :فقليل  :قيلا  ،و حيلب ميلن  حبيلك ، نغيلح ا  ميلن  نغضيلك ،و ن  منيلا

فيلام  :قليل  ،ييلذاو نفسيل :فقيلا  ؟رسل  ا  فيلام تقيلل    عيل  نيلن  يب طاليلب

وفاطميليلة  مهيليلام اننتيليلي  ،ميليلا روحيليلي :قيليلا  ؟تقيليلل    احلسيليلن واحلسيليلني

 ،اشيليله  ا   ين حيليليب مليليلن حيليلارهب  ،يين ميليلا   يليلايليسيللينين ميليلا سيليلاء ا ويسيليل

ييليلا عيليلاني رذا  ردت  ن تيليل عل ا  ف سيليلتج ب ليليلك فادعيليله  ،سيليلل  مليليلن سيليلامله 

 .(1)ئه  فإ    حب األسامء رىل ا  عج وعلن سام

مليليلا  :قيليلا  K، عيليلن ملسيليلى نيليلن عففيليلي عيليلن  ن يليله (2)ناد املقيليل موناالسيليل *

  ليلب حتها دعيلا عل يلا وفاطميلة واحلسيلن  Nكان  الل لة التيلي قيلبح النبيلي 

 ،و دنا يلا منيله ،ييلا فاطميلة :و غليلق عل يله وعليل ه  البيلاب وقيلا  Kواحلسني 

ا  ذليليلك خيليلي  عيليل  ومفيليله احلسيليلن فليليلام طيليل ،فناعا يليلا ميليلن الل يليلل طيليلليال

                                                           

 .63ا ،348 – 347ص  :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

: روى حمم  نن عييي الطربي عن يلسف نن ع  J قا  الس   انن طاووس ((2

 .البلخي، عن  يب سف   االدمي، عن عب  الكيي  نن  ال ، عن احلسني نن ملسى نن عففي
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ينظيليلين  Nونسيليلاء النبيليلي  ،واحلسيليلني و قيليلاملا نالبيليلاب والنيليلاس خليليلف البيليلاب

 .(2()1)ومفه انناه.........اىل اخي احل يث Qرىل ع  

 ،عيليلن حمميليل  نيليلن محيليل ان ال يليل  الين ،: الطالقيليلاين(3) ميليلايل ال يليل وق *

 ،عيلن خاليل  احليلذاء ،عيلن حمميل  نيلن  يلارون ،عن حمم  نيلن مسيلل  اللاسيلطي

مليلا ميليض  :عيلن انيلن عبيلاس قيلا  ،عيلن عبيل  ا  زييل  اجليميلي ،ن  يب قالنةع

فيل او  يب  :وعنيل ه  ليلحانه قيلام رل يله عيلامر نيلن ييلا  فقيلا  ليله Nرسل  ا  

و ميليلي ييليلا رسيليلل  ا  ميليلن يغسيليللك ميليلن  عضيليلائي رال  عانتيليله املالئكيليلة عيليلىل 

فيليل خل نيليلال  و يليلل  Nثيليل   غميليلي عيليلىل رسيليلل  ا   ،(4)..............،.ذليليلك

وليليلىل نالنيليلاس و خفيليلف  Nفخيليلي  رسيليلل  ا   ،ال يليلالة رمحيليلك ا  :يقيليلل 

فجيليلاءا  ،(5) عيليل  نيليلن  يب طاليليلب و سيليلامة نيليلن زييليل ادعيليللا يل :قيليلا  ،ال يليلالة

انطلقيلا يب  :ثيل  قيلا  ،واألخيليى عيلىل  سيلامة ،ي ه عيلىل عيلاتق عيل  Qفلضع 

                                                           

 .38 انن طاووس، الطيائف   مفيفة مذا ب الطلائف،( (1

 .36ا ،490 :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .6ا ،732 ال  وق، االمايل،( (3

 .  ح يث طليل( (4

 ال خيلل من و  ، الن  سامة كان ق  خي  عن امل ينة وعسكي   خارعه للقتا . ((5
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فيليليلإذا احلسيليليلن  ،فجيليليلاءا نيليليله حتيليليلى وضيليليلع ر سيليليله   حجي يليليلا ،رىل فاطميليليلة

 ، نفسيليلنا لنفسيليلك الفيليل اء :وميليلا يقيليللالنيبك يليلان وي يليلطيخان  Lواحلسيليلني

 :قيلا  ؟ميلن  يلذان ييلا عيل  :Nفقيلا  رسيلل  ا   ،ووعل نا للعهيلك اللقيلاء

 شيليل   Qوكيليلان احلسيليلن  ،ففيليلانقهام وقيليلبلهام ،احلسيليلن واحلسيليلني :اننيليلاو ن يليلذا

فيليوي  .......،كيلف ييلا حسيلن فقيل  شيلقق  عيلىل رسيلل  ا  :فقا  ليله ،نكاء

يل ا ادعيليلل :ض كيليلان يقيليلل   ذليليلك امليليلي Nعيليلن انيليلن عبيليلاس  ن رسيليلل  ا  

 ،فق يلل لفاطميلة ،ف فيليض عنيله ،فجفيلل ييل عى ليله رعيلل نفيل  رعيلل ،حب بي

فاطميليلة رىل   ي رىل عيليل  فيليلام نيليليى رسيليلل  ا  ييييليل  غيليلري عيليل  فبفثيليليلامضيليل

ريل ييليلا  :ع ن يليله و ليليلل وعهيليله ثيليل  قيليلا  Nفليليلام دخيليلل فيليلت  رسيليلل  ا   Qعيليل 

ثيليل   ، سيليلهعيليل  ريل ييليلا عيليل  فيليلام زا  ي ن يليله حتيليلى  خيليلذه ن يليل ه و علسيليله عنيليل  ر

ي يليل حان ويبك يليلان حتيليلى وقفيليلا  Lفجيليلاء احلسيليلن واحلسيليلني  ، غميليلي عل يليله

 ،Nف فيليلاق رسيليلل  ا   ،عنيليله  ن ينحيليل هام Qفيليل راد عيليل   Nعيليلىل رسيليلل  ا  
 ميلا  ،ويتيلجودان منيلي ،ميلنهام و تيلجود ،يا ع  دعنيلي  شيلمهام ويشيلامين :ث  قا 

قيليلل  ي ،فلفنيليلة ا  عيليلىل ميليلن يظلمهيليلام ،ر يليلام سيليل ظلامن نفيليل ي ويقيليلتالن ظليليلام

فجذنيليله رل يليله حتيليلى  دخليليله  يليل  ثلنيليله  Qثيليل  ميليل  ييليل ه رىل عيليل   ،ذليليلك ثالثيليلا

وعفيلل يناع يله مناعيلاة طليليلة حتيلى  ،ووضيلع فيلاه عيلىل ف يله ،الذي كان عل ه

 عظيليل  ا  :فانسيليلل عيليل  ميليلن  يليل  ث انيليله وقيليلا  ،Nخيعيليل  روحيليله الط بيليلة 
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فارتففيليل  األليليللات نالضيليلجة  ،فقيليل  قبضيليله ا  رل يليله ، عيليللرك    نبيليل ك 

حيليلني  Nميليلا اليليلذي ناعيليلاو نيليله رسيليلل  ا   :Qل ألميليلري امليليل منني فق يليل والبكيليلاء

يفيليلت  يل كيليلل نيليلاب  ليليلف  ،علمنيليلي  ليليلف نيليلاب :فقيليلا  ؟ دخليليلك  يليل  ث انيليله

 .(1)ناب

رن عائشيليلة دعيليل   نا يليلا فيليل عيض  Kوميليلن طييقيليلة   يليلل الب يليل   *

ودعيليل   م سيليللمة عل يليلا فناعيليلاه  ،ودعيليل  حف يليلة  نا يليلا فيليل عيض عنيليله ،عنيليله

حلسيليلني ي يليل حان ويبك يليلان حتيليلى طيليلليال ثيليل   غميليلي عل يليله فجيليلاء احلسيليلن وا

 ،N ن ينحيليل هام عنيليله ف فيليلاق رسيليلل  ا  و راد عيليل  ،Nوقفيليلا عيليلىل رسيليلل  ا  
  .(3()2)و تجود منهام ويتجودان مني ،يا ع  دعهام  شمهام و يشامين :ث  قا 

 (5): احلسيليلني نيليلن  محيليل  ال يليلفار عيليلن انيليلن عقيليل ة(4)نشيليلارة امل يليلطفى *

عيلن حي يلى نيلن  (6)اهليليويليليح   عيلن  محيل  نيلن حفيلص عن حمميل  نيلن عبيل  ا

                                                           

 .9ا ،510 – 507 :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .203:1 انن شهي اشلب، مناقب ا  ايب طالب،( (2

 .521 :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 .27ا ،93 نن ايب القاس  الطربي، حمم  نشارة امل طفى،( (4

 .امح  نن حمم  نن سف     االلل:( (5

 .  االلل زيادة: )قا :  خربنا  نل مفاوية(( (6
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األفياقيليلي عيليلن ليليلفلان نيليلن  يب سيليلل   عيليلن عطيليلاء نيليلن  (1) ةزكيييليلا نيليلن  يب زائيليل

ومفيليله احلسيليلن  Nخيليلي  عل نيليلا رسيليلل  ا   :يشيليلكي عيليلن انيليلن عبيليلاس قيليلا 

 ،و يلل يليلث   يلذا ميلية و يلذا ميلية ، ذا عىل عاتق و ذا عيلىل عيلاتق ،واحلسني

فيليلإن  (2)بهامرين  حيليلبهام و حيليلب ميليلن حييليل :قيليلا  ؟رنيليلك  يليلبهام :فقيلا  ليليله عربئ يليلل

 .(3)ومن  نغضهام فق   نغضني ،من  حبهام فق   حبني

عيليليليلن حذيفيليليليلة  (4)وروى اليليليليلربيس   كتيليليليلاب مشيليليليلارق األنيليليليللار *

 Q خيليلذا ن يليل  احلسيليلن نيليلن عيليل   Nر ييليل  رسيليلل  ا   :نيليلن اليليل امن قيليلا 
فلاليليليلذي نفيليليل   ، هييليليلا النيليليلاس  يليليلذا انيليليلن عيليليل  فيليليلاعيفله :و يليليلل يقيليليلل 

 .(5)نة وحمبل حمبه   اجلنةرنه لفي اجلنة وحمبله   اجل ،حمم  ن  ه

                                                           

 .  االلل زيادة: )قا :  خربنا  نل  يلب(( (1

   نسخة: قا . ((2

 .75ا ،106 :27 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 .78 رعب الربيس، احلاف  مشارق انلار ال قني،( (4

 .134ا ،136 :27 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5
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للحسيليلن نيليلن سيليلل امن نقيليلال ميليلن كتيليلاب اليليل ر  :(1)ييلكتيليلاب املحتضيليل *

عيلن انيلن  ،ييففيله ناسيلناده رىل سيلف   نيلن عبيلري ،املنتقى   مناقب   يلل التقيلى

فليليلام  Qذات ييليللم عالسيليلا رذ  قبيليلل احلسيليلن  Nكيليلان رسيليلل  ا   :عبيليلاس قيليلا 

 علسيليله عيليلىل فخيليلذه فيليلام زا  ي ن يليله حتيليلى  ،ييليلا ننيليلي ريل :ثيليل  قيليلا  ،ر ه نكيليلى

فيليلام زا   ،يييليلا ننيليل ريل :ثيليل  قيليلا  ،فليليلام ر ه نكيليلى Qثيليل   قبيليلل احلسيليلني  ،ال منيليلى

فليلام ر  يلا  Pثيل   قبليل  فاطميلة  ،يىيلي ن ه حتيلى  علسيله عيلىل فخيلذه ال سيل

ثيل   قبيلل  ،فيلام زا  ييل ن ها حتيلى  علسيلها نيلني ي ييله ،ييلا نن يلة نكى ث  قيلا  ريل

فيلام  ،ييلا  خيلي ريل :ثيل  قيلا فليلام ر ه نكيلى  Q مري امل منني ع  نيلن  يب طاليلب 

ييلا رسيلل  ا   :فقيلا  ليله  ليلحانه .زا  ي ن ه حتيلى  علسيله رىل عنبيله األيميلن

ييلا انيلن عبيلاس ليلل  ن املالئكيلة  :قيلا  ؟ما تيى واحيل ا ميلن  يل الء رال نك يل 

ه وليلن يففليليللا لفيليلذهب  واعتمفيللا عيليلىل نغضيليل ،واألنب يليلاء وامليسيليللني ،املقيلينني

ييلا انيلن عبيلاس نفيل   :فقيلا  ،يبغضيله  حيل  يا رسل  ا   يلل :قل  (2)ا  نالنار

                                                           

 .300ا ،230 حسن سل امن احل ، املحترض،( (1

 يوىف احل يث: لل  ن عب ا عب  ا   لف عام نف   لف عام نني اليكن واملقام ث  لق ((2

ملي   هن ، رواه احلوعرت  ألكبه ا  يلم الق امة عىل منخييه   نار ع ا  مبغضا لف 

 .65والس لطي   ذيل اللاايل:  52الفيائ  واخللارزمي   املناقب: 
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ييليلا انيليلن  ،قيليللم ييليلذكيون   يليل  ميليلن  متيليلي مل  فيليلل ا  هليليل    االسيليلالم ن يليل با

واليليلذي  ،عبيليلاس رن ميليلن عالميليلة نغضيليله  ليليله تفضيليل ل ميليلن  يليلل دونيليله عل يليله

وميلا خليلق وليل ا  كيليم  ،نب يلا  كيليم عل يله منيلي .نفثني ناحلق نب ا ميلا خليلق ا 

ليل   ز  ليله كيلام  ميليين نيله رسيلل  ف :قيلا  انيلن عبيلاس ،عل ه من وليل ي عيل 

 .(1)وولاين نملدته و نه ألكرب عمل عن ه Nا  

 Nدخليليل  عيليلىل رسيليلل  ا   :وروي عيليلن عبيليل  ا  نيليلن مسيليلفلد قيليلا  *
ييليلا انيليلن  :فقيليلا  ،ييليلا رسيليلل  ا   رين احليليلق  نظيليلي رل يليله ن انيليلا :فسيليللم  وقليليل 

فيليل خل  فيليلإذا عيليل  نيليلن  يب  :قيليلا  ؟فيليلانظي ميليلاذا تيليليى (2)مسيليلفلد ليليلج املخيليل ع

اللهيل   :راكفيلا وسيلاع ا و يلل خيشيلع   ركلعيله وسيلجلده ويقيلل  Qلب طا

خيليلرب فخيعيليل  أل ،نحيليلق نب يليلك حمميليل  رال ميليلا غفيليليت للميليلذنبني ميليلن شيليل فتي

فلع تيليله راكفيليلا وسيليلاع ا و يليلل خيشيليلع   ركلعيليله  ،نيليلذلك Nرسيليلل  ا  

اللهيليل  نحيليلق عيليل  ول يليلك رال ميليلا غفيليليت للميليلذنبني ميليلن  :وسيليلجلده ويقيليلل 

  ليليلالته وقيليلا  ييليلا انيليلن مسيليلفلد  كفيليليا  Nفيليل وعج  ،(3)عف خيليلذين اهلليليل ، متيليلي

                                                           

 .43ا ،83 – 82 :28 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 ولج الب  : دخل. املخ ع: ن   داخل الب   الكبري. ((2

 اهللع: اجلبن. ((3
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ال وع شيلك ييلا رسيلل  ا  غيلري  ين نظيليت رىل عيل  و يلل  :فقليل  ؟نف  رييلامن

 ،ونظيليليت رل يليلك و نيليل  تسيليل   ا  تفيليلاىل نجا يليله ،يسيليل   ا  تفيليلاىل نجا يليلك

ييلا انيلن مسيلفلد رن  :فقيلا  ؟فال  عل   يكيلام  وعيله عنيل  ا  تفيلاىل ميلن اآلخيلي

فليلام  راد  ،حلسيلن واحلسيلني ميلن نيللر ق سيلها  تفاىل خلقنيلي وخليلق عل يلا وا

و نيليلا وا   ، ن ينشيليل  خلقيليله فتيليلق نيليللري وخليليلق منيليله السيليلاموات واألرض

وفتيليلق نيليللر عيليل  وخليليلق منيليله الفيليلي   ، عيليلل ميليلن السيليلاموات واألرض

وفتيليلق نيليللر احلسيليلن  ،وعيليل  وا   عيليلل ميليلن الفيليلي  والكيليلييس ،والكيليلييس

احليليللر الفيليلني واحلسيليلن وا   عيليلل ميليلن  ،وخليليلق منيليله احليليللر الفيليلني واملالئكيليلة

واحلسيليلني وا   ،وفتيليلق نيليللر احلسيليلني وخليليلق منيليله الليليللا والقليليل  ،واملالئكيليلة

 .(2)(1)ففن  ذلك  ظلم  املشارق واملغارب ، عل من الللا والقل 

دخليليل  يلميليلا  :: وليليلا رواه انيليلن مسيليلفلد قيليلا (4)اليوضيليلة ،(3)الفضيليلائل *

ظيليلي ييليلا رسيليلل  ا  عل يليلك السيليلالم  رين احليليلق ألن :فقليليل  Nعيليلىل رسيليلل  ا  

                                                           

 .1ا ،418:3  اش  البحياين، م ينة املفاعج،( (1

 .24ا ،73 :36 ،الفالمة املجليس -حار األنلار ن( (2

 .128 شاذان نن عربئ ل القمي، الفضائل،( (3

 .112 شاذان نن عربئ ل القمي، ،Q اليوضة   فضائل امري امل منني( (4
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فلجليليل  املخيليل ع وعيليل  نيليلن  يب  ،(1)ييليلا عبيليل  ا  ليليلج املخيليل ع :فقيليلا  ،رل يليله

اللهيليل  نحيليلق حمميليل   " :ي يليل  و يليلل يقيليلل    سيليلجلده وركلعيليله Qطاليليلب

خيعيليل  حتيليلى اعتيليلجت نيسيليلل  ف "عبيليل و اغفيليلي للخيليلاطاني ميليلن شيليل فتي 

اللهيل  نحيلق عيل  عبيل و اغفيلي للخيلاطاني  " :في يته ي يل  و يلل يقيلل  Nا 

   :Nفيليل وعج النبيليلي  ،ميليلن ذليليلك اهلليليلع الفظيليل   ف خيليلذين :قيليلا  "ميليلن  متيليلي 
حاشيليلا وكيليلال ييليلا  :فقليليل  ؟ييليلا انيليلن مسيليلفلد  كفيليلي نفيليل  رييليلامن :ليليلالته وقيليلا 

رسيليلل  ا  ولكيليلن ر ييليل  عل يليلا يسيليل   ا  نيليلك ور يتيليلك تسيليل   ا  نفيليل  فيليلال 

 ،اعليليل  ييليلا انيليلن مسيليلفلد :قيليلا  ؟ عليليل   يكيليلام  فضيليلل عنيليل  ا  عيليلج وعيليلل

 خلقنيليلي وعل يليلا ميليلن نيليللر ق رتيليله اعليليل   ن ا  :فجلسيليل  نيليلني ي ييليله فقيليلا  يل

ففتيليلق نيليللري  ،قبيليلل  ن خيليليلق اخلليليلق نيليل لفي عيليلام رذ ال تسيليلب   وال تقيليل ي 

و نيليليلا وا   عيليليلل ميليليلن السيليليلاموات  ،فخليليليلق منيليليله السيليليلاموات واألرضيليليلني

 ،وفتيليلق نيليللر عيليل  نيليلن  يب طاليليلب فخليليلق منيليله الفيليلي  والكيليلييس ،واألرضيليلني

احلسيلن  وفتيلق نيللر ،وع  نن  يب طاليلب وا   فضيلل ميلن الفيلي  والكيلييس

                                                           

 ولج الب  : دخل ف ه. واملخ ع: ن   داخل الب   الكبري. ((1



   نحار األنلار Qاإلمام احلسن  .................................................................. 78

 

فخليليليليلق منيليليليله الليليليليللا والقليليليليل  واحلسيليليليلن وا   فضيليليليلل ميليليليلن الليليليليللا 

 .(1)..........اىل اخي اليواية.والقل 

 ،عيليلن  يليلارون نيليلن ملسيليلى ،: عيليل  نيليلن احلسيليلني نيليلن حمميليل (2)الكفاييليلة* 

عيليلن احلجيليلا  نيليلن  ،عيليلن حمميليل  نيليلن عيليلامي ،عيليلن  محيليل  نيليلن حمميليل  نيليلن سيليلف  

عيلن  ، ن يلهعيلن  ،عيلن عطيلاء نيلن السيلائب الثقفيلي ،عن محاد نن سيللمة ،منها 

وعنيل ه احلسيلن و احلسيلني  Nدخليل  عيلىل رسيلل  ا   :سلامن الفيلاريس قيلا 

  فيليليل  احلسيليليلن وتيليليلارة   فيليليل   يضيليليلع اللقميليليلة تيليليلارة Nيتغيليليلذيان والنبيليليلي 

احلسيليلن عيليلىل عاتقيليله  Nفليليلام فيغيليلا ميليلن الطفيليلام  خيليلذ رسيليلل  ا   Lاحلسيليلني

ييليلا رسيليلل  ا   :قليليل  ؟ييليلا سيليللامن   يليلبه  :ثيليل  قيليلا  يل ،واحلسيليلني عيليلىل فخيليلذه

ميلن  حيلبه  فقيل   (3)ييلا سيللامن :  حيلبه  ومكيلا   منيلك مكيلا   قيلا ك ف ال

ثيليل  وضيليلع ييليل ه عيليلىل كتيليلف احلسيليلني  ، حبنيليلي وميليلن  حبنيليلي فقيليل   حيليلب ا 

                                                           

 .81ا ،44 – 43 :40 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .45 القمي، اخلجاز كفاية االثي،( (2

   امل  ر: ث  قا  يل يا سلامن. ((3



 Q ................................................. 79الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

تسيليلفة ميليلن ليليللبه  ئميليلة  نيليليار امنيليلاء  ،رنيليله اإلميليلام انيليلن اإلميليلام :فقيليلا 

 . (1)والتاسع قائمه  ،مف لملن

ن عيلن رسيلحاق نيليل ،احلسيلني نيلن عيل  نيليلن احلسيلن اليليازي :(2)الكفاييلة* 

عيلن اليليكني  ،عيلن رشييلك ،يييلحمم  نن خالليه عن يجييل  نيلن سيلل امن الب يل

قيلا  رسيلل   :عيلن القاسيل  نيلن حسيلان عيلن زييل  نيلن ثانيل  قيلا  ،نن الين يلع

نيليلىل  :قلنيليلا ؟مفيليلارش النيليلاس  ال  دلكيليل  عيليلىل خيليلري النيليلاس عيليل ا وعيليل ة :Nا 

وعيل  ام  ، نيلا عيل ما سيل   امليسيللني ،احلسيلن واحلسيلني :قيلا  ،يا رسيلل  ا 

 :قلنيلا ؟ ال  دلكيل  عيلىل خيلري النيلاس  نيلا واميلا ،س  ة نساء   يلل اجلنيلةخ  ة 

 نلميلا عيل  نيلن  يب طاليلب و مهيلام  ،قيلا  احلسيلن واحلسيلني ،نىل يا رسيلل  ا 

 :قلنيلا ؟ ال  دلكيل  عيلىل خيلري النيلاس عيلام وعميلة ،فاطمة سيل  ة نسيلاء الفيلاملني

احلسيليلن واحلسيليلني عمهيليلام عففيليلي الط يليلار انيليلن  يب  :نيليلىل ييليلا رسيليلل  ا  قيليلا 

 هييليلا النيليلاس  ال  دلكيليل  عيليلىل  ،(3)ليليلب وعميليلتهام  م  يليلان  ننيليل   يب طاليليلبطا

 ،احلسيلن و احلسيلني :قيلا  ،نيلىل ييلا رسيلل  ا  :قلنيلا ؟خري الناس خاال وخاليلة

                                                           

 .143ا ،304 :36 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .98 اخلجاز القمي، كفاية االثي، ((2

   امل  ر:  خ  ع  نن  يب طالب. ((3
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ثيل  دمفيل  ]خاهلام القاس  انيلن رسيلل  ا  وخيلالتهام زينيلب ننيل  رسيلل  ا  

 ،دفيليلنيعيليلىل قيليلاتله  لفنيليلة ا  واملالئكيليلة والنيليلاس   :فقيليلا  [ع نيليلا رسيليلل  ا 

قلاميليللن  ،امنيليلاء مف يليللملن ،ورنيليله ل خيليلي  ميليلن ليليللب احلسيليلني  ئميليلة  نيليليار

 :قلنيلا ،نالقسط ومنا مه ي  يلذه األميلة اليلذي ي يل  ع سيلى نيلن ميليي  خلفيله

 يليلل التاسيليلع ميليلن ليليللب احلسيليلني  ئميليلة  نيليليار  :قيليلا  ؟ميليلن  يليلل ييليلا رسيليلل  ا 

 . (1)يمال ال ن ا قسطا وع ال كام ملا  علرا وظلام ،والتاسع مه هي 

: ميليلن كتيليلاب ملليليل  فاطميليلة أليب عففيليلي نيليلن نانلييليله (2)ف الغميليلةكشيليل* 

سيليلمف   :روى حيليل يثا ميفلعيليلا رىل عيليلاني نيليلن عبيليل  ا  األن يليلاري قيليلا 

 " ميليليلن اليسيليليلل  نيليليلام انيليليلج  رل يليليله  "............... :يقيليليلل  Nرسيليليلل  ا  

ثيليل   خيليلذ  "وامل منيليللن كيليلل  ميليلن نيليلا  وكتبيليله ورسيليلله  " :فاهلميليل  فقليليل 

فيليلإذا  نيليلا نشيليلجية ميليلن  ،يوريلو نيليلا مسيليل (3)ن يليل ي و دخلنيليلي اجلنيليلة Qعربئ يليلل 

و   ليليللها ملكيليلان يطلييليلان احليليل  واحلليليلل رىل ييليللم  ،نيليللر مكلليليلة نيليلالنلر

ل ليل ة ن ضيلاء ال ليل ع ف هيلا ي ميلن يلث  تق م   ميلامي فيلإذا  نيلا نق يل ،الق امة

                                                           

 .170ا ،319 :36 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .84:2 ع  نن ايب الفت  االرن ، لغمة   مفيفة االئمة،كشف ا( (2

   امل  ر: ف دخلني اجلنة. ((3
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ثيل   ،الننيلك احلسيلن :قيلا  ؟ييلمليلن  يلذا الق يل (2)حب بيلي :فقليل  ،(1)وال ولل

ف خيليلذت تفاحيليلة  ، ر تفاحيليلا  عظيليل  منيليله تقيليل م   ميليلامي فيليلإذا  نيليلا نتفيليلاا مل

فقليليل   ،(3)فيليلإذا  نيليلا نحيليللراء كيليل ن  عفا يليلا مقيليلادي   عنحيليلة النسيليللر ،ففلقتهيليلا

 .(4) نا الننك املقتل  ظلام احلسني نن ع  :فبك  ث  قال  ؟ملن  ن  :هلا

: روى (5)ن  يب احل ييليليل    رشا  يليليلج البالغيليليلةقيليليلا  انيليليل : قيليليلل * 

عيليلن  ،فني عيليلن حي يليلى نيليلن سيليلل امنرنيليليا    نيليلن ديجييليلل اهلميليل اين   كتيليلاب ليليل

كنيلا  :عيلن زييل  نيلن  رقيل  قيلا  ،عيلن رسيلامع ل السيل ي ،يفىل نن عب   احلنفيلي

 ييليللحى رل يليله ونحيليلن ننتظيليليه حتيليلى اشيليلت  و يليلل   احلجيليلية Nميليلع رسيليلل  ا  

 K ومفيليله فاطميليلة وحسيليلن وحسيليلني Qفجيليلاء عيليل  نيليلن  يب طاليليلب  ،احليليلي
 ،ف تيليلا  ر  يليل   Nفليليلام خيليلي  رسيليلل  ا   ،فقفيليل وا   ظيليلل حيليلائط ينتظيونيليله

                                                           

  ال  ع: الشق. والللل نض  اللاو وكرس ا: كل عضل عىل ح ة. ((1

   امل  ر: حب بي عربئ ل. ((2

دع النرس نتثل ث النلن والفت   شهي و ف   طائي من  ش  الط لر وارففها طريانا ( (3

  ا عناحا.و قلا

 .49ا ،82 – 81 :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4

 .208:3 انن ايب احل ي ، رشا  ج البالغة،( (5
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 ثيل  عيلاء رل نيلا  يلل يظللهيل  نثلنيله لسيلكا نطيليف الثيللب ،ووقفنا نحن مكاننا

اللهيليل   ،اللهيليل  رين  حيلبه  فيل حبه  :وعيل  لسيلك نطيفيله اآلخيليلي و يلل يقيلل 

فقيلا  ذليلك ثيلالث ميليات  :قيلا  ،رين سل  مليلن سيلامله  وحيليب مليلن حيلارهب 

 .(2)(1)انتهى

فيليللا ييليللمه  ي األنب يليلاء ييليللم الق اميليلة ل لايلحيشيليل :وعيليلن  يب  يييليلية* 

ويبفيلث اننيليلاي احلسيليلن واحلسيليلني عيليلىل  ،ويبفيليلث ليليلال  عيليلىل ناقتيليله ،ييلاملحشيل

 .  (4()3)عىل الرباق خطل ا عن   قىص طيفهاوانفث  ،ناقتي الفضباء

روى انيليلن  يب ع يليلا   (5)وعيليل ت   كتيليلاب سيليلل   نيليلن قيليل   : قيليلل * 

ي خ يلا  يلكانيل  يل ميلن رسيلل  ا  عشيل :يقيلل  Qسيلمف  عل يلا  :عنه قيلا 

فق يليلل ليليله  ،حيليل ا ن ميليلا طلفيليل  عل يليله الشيليلم  وميليلا غينيليل يين نإيلميليلا يسيليل

                                                           

 مل نظفي نملضفه   امل  ر. ((1

 .58ا ،95: 37 ،املجليس الفالمة -نحار االنلار( (2

 .333:10 اهل ثمي، همع الجوائ ،( (3

 .60ا ،95 :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4

 .40ا ،357 سل   نن ق   اهلاليل الكل ، كتاب سل   نن ق  ،( (5



 Q ................................................. 83الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 ،(2) نيليل  األحم :Nقيليلا  يل رسيليلل  ا   :فقيليلا  ،لنيليلا ييليلا  ميليلري امليليل منني (1)سيليلمها

و نيليل  اخلل فيليلة   األ يليلل  ،و نيليل  اليليللزيي ،و نيليل  اليليللي ،و نيليل  اخلل يليلل

ومنجلتيليلك منيليلي كمنجلتيليلي ميليلن ريب و نيليل   ،وامليليلا    كيليلل غ بيليلة  غ بهيليلا

و نيليل   ميليلري امليليل منني  ،وعيليل وو عيليل وي ول يليلك ول يليلي ،اخلل فيليلة    متيليلي

 .وس   املسلمني من نف ي

ي ال يلحانة وا  ميلا يلييلا مفشيل :عيلىل  ليلحانه فقيلا  Qث   قبل عيل  * 

فطيللنى مليلن رسيلخ حبنيلا  Nتق م  عىل  ميلي رال ميلا عهيل  ريل ف يله رسيلل  ا  

 Nفيللا  ميلا ذكيلي الفيلامللن ذكيليا  حيلب رىل رسيلل  ا   (3)  ل الب يل    قلبيله
و يليلذه  ،ليليلل   ليليلب ا ومل  ر يليلق حليليلام ،(4)القبلتيليلني ك يليلال  وليليلىل ،منيليلي

 يلي   زما يلا كميليي  ننيل  عميليان  ،نضيلفة ميلن رسيلل  ا   تيلي Pفاطمة 

                                                           

   امل  ر: ن نها. ((1

   امل  ر: يا ع   ن  األحم. ((2

  امل  ر نف  ذلك: ل كلن االيامن  ثب    قلبه من عبل  ح    مكانه، ومن مل  ( (3

 .الفامل ذكي ا  املل    املاء، وا  ما ذكي  ملدتنا   قلبه انامث االيامن   قلبه كانم اث  ترص

  ي وا  ما لىل  ح  رىل القبلتني ك ال . وىف امل  ر: وال لىل القبلتني. ( (4
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وميليلا ميليلن حمميليل   ،احلسيليلن واحلسيليلني سيليلبطا  يليلذه األميليلة (1)رنو ،  زما يليلا

و ميليلا  ،ميليلن البيليل ن (2)و ميليلا  نيليلا فكمكيليلان ال يليل  ،كمكيليلان الف نيليلني ميليلن اليليلي س

مثلنيلا مثيلل سيلف نة نيللا ميلن ركبهيلا نجيلا  ،ن اجلسيل فاطمة فكمكان القلب ميل

 .(3)ومن  لف عنها غيق

عيليلن  ،عيليلن الفسيليلكيي ،ناالسيليلناد رىل ال يليل وق :(4)نشيليلارة امل يليلطفى* 

عيلن  ،ي نيلن عيل  اجلهضيلمييلعيلن ن يل ،حمم  نن من يللر و يب يجييل  القيلييش

 Kعيلن  ميلري امليل منني  ،عيلن  نائيله ،عيلن ملسيلى نيلن عففيلي ،ع  نيلن عففيلي
ميليلن  حيليلب  يليلذين  :ن يليل  احلسيليلن واحلسيليلني فقيليلا  N  خيليلذ رسيليلل  ا  :قيليلا 

 و ناما و مهام كان مفي   درعتي يلم الق امة.

عيلن عبيل  اليمحيلان  ،: عيلن  يب حمميل  اجلبيلار نيلن عيل (5)نشارة امل يلطفى

 ،عيلن عميلي نيلن رنيليا    الج يليي ،عيلن  محيل  نيلن احلسيلن البيلاقالين ،نن  مح 

                                                           

 .  امل  ر: و قل  لك  الثالثة رن احلسن ا  ( (1

   امل  ر: ال  ين. ( (2

 .26 -353 :39 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 .46ا ،62 حمم  نن ايب القاس  الطربي، ،مل طفىنشارة ا( (4

 .25ا ،93 حمم  نن ايب القاس  الطربي، ،نشارة امل طفى ((5
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عيلن عيل   ،ييلاعيلن احلسيلن نيلن عيل  نيلن زكي ،عن رسامع ل نن حمميل  الكاتيلب

 .(1)نن عففي مثله

 ،عيلن انيلن ع سيلى ،عيلن سيلف  ،:  يب وانيلن اللل يل  مفيلا(2) مايل ال  وق

عيلن احلكيل   ،عيلن انيلن مسيلكان ،عن عففي نن حمميل  نيلن سيلامعة ،عن البج 

خيليلذوا  :قيليلا  رسيليلل  ا  :قيليلا  Kعيليلن  نائيليله  ،عيليلن البيليلاقي ،نيليلن ال يليلل 

سيليلبطا  متيليلي فإنيليله ال يليل يق األكيليلرب ومنيليله  ،نحجيليلجة  يليلذا األنيليلجع يفنيليلي عل يليلا

 .(3)احلسن واحلسني وما انناي اخلرب

نظيليلي رىل وليليل ي  ميليلري  Nنيليليوي  ن رسيليلل  ا   :Q(4)فقيليله اليضيليلا * 

ننلنيلا  :فقيلا  Qوننيلات عففيلي نيلن  يب طاليلب  Kامل منني احلسيلن واحلسيلني 

 . (5)لبناتنا ونناتنا لبن نا

                                                           

 .52ا ،124 :65 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .7ا ،285 ال  وق، االمايل،( (2

 .5ا ،242 :93 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 .355 يه القمي،ع  نن نانل ،Q فقه اليضا( (4

 .8ا ،373 – 372 :100 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5



   نحار األنلار Qاإلمام احلسن  .................................................................. 86

 

عيليلن  ،عيليلن اليضيليلا ،: نإسيليلناد التم ميليليQ(1)ع يليللن  خبيليلار اليضيليلا * 

احلسيليلن واحلسيليلني خيليلري   يليلل األرض نفيليل ي  Nقيليلا  النبيليلي  :قيليلا  K نائيليله 

 .(2)و مهام  فضل نساء   ل األرض ،ونف   ن هام

عيليلن  ،عيليلن اليضيليلا ،: نإسيليلناد التم ميليليQ(3)ع يليللن  خبيليلار اليضيليلا * 

احلسيليلن واحلسيليلني خيليلري   يليلل األرض نفيليل ي  :Nقيليلا  النبيليلي  :قيليلا  K نائيليله 

 .(4)و مهام  فضل نساء   ل األرض ،ونف   ن هام

عيلن حي يلى نيلن زكيييلا  ،عيلن انيلن عقيل ة ، نيلل عميليو :(5)الطلس مايل * 

عيليلن ييليللن  نيليلن  ،عيليلن  ييليللب نيليلن واقيليل  ،عيليلن  رطيليلاة نيليلن ح يليل ر ،نيليلن شيليل بان

 :يقيلل  Nسيلمف  رسيلل  ا   :عيلن  يب  يييلية قيلا  ،عيلن  يب حيلازم ،حباب

 .(6)ومن  نغضهام فق   نغضني ،من  حب احلسن واحلسني فق   حبني

                                                           

 .252ا ،26:2 ال  وق، ،Q ع لن اخبار اليضا( (1

 .5ا ،20 – 19 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .252ا ،67:2 ال  وق، ،Q ع لن اخبار اليضا( (3

 .15ا ،264 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4

 .38ا ،251 الطليس، االمايل،( (5

 .17ا ،264 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (6
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 :Q من املنيمن مهن 

والسيليليلناين  ،والقطيليليلان ،اليليليل قاق :(2)،  ميليليلايل ال يليليل وق(1)التلح يليليل * 

عيلن حمميل  نيلن  ،عيلن حمميل  نيلن الفبيلاس ،عن  مح  نيلن زكيييلا القطيلان ،د فا

عيليلن سيليلف  نيليلن طيييليلف  ،عيليلن  محيليل  نيليلن عبيليل  ا  نيليلن ييليللن  ،(3)يييل يب السيليل

  اخلالفيلة ونايفيليله  Qمليلا عليليل  عيل   :ليلب  نيليلن نباتيلة قيلا عيلن اال ،الكنيلاين

النسيلا نيليدة رسيلل   ،Nمام نفامميلة رسيلل  ا  الناس خيلي  رىل املسيلج  ميلتف

ف يليلف  املنيليلرب  ،متقليليل ا سيليل ف رسيليلل  ا  ،متيليلنفال نفيليلل رسيليلل  ا  ،ا 

 :فجل  عل ه متمكنا ثيل  شيلبك نيلني  ليلانفه فلضيلفها  سيلفل نطنيله ثيل  قيلا 

 يلذا لفيليلاب  ، يلذا سيليلفط الفليل  ،ييلا مفيلارش النيلاس سيليلللين قبيلل  ن تفقيل وين

سيليلللين فيليلإن عنيليل ي  ،زقيليلا زقيليلا N  يليلذا ميليلا زقنيليلي رسيليلل  ا  ،Nرسيليلل  ا  

 ميليلا وا  ليليلل ثن يليل  يل وسيليلادة فجلسيليل  عل هيليلا  ،عليليل  األوليليلني واآلخيليليين

                                                           

 .1ا ،305 ال  وق، التلح  ،( (1

 .1ا ،422 ال  وق، االمايل،( (2

ى الفسقالين املفيوف نانن  ن ل حمم  نن املتلكل نن عب  اليمحن اهلاشمي ملال    ((3

نقلله: ل وق عارف، له  و ام كثرية، من الفارشة، مات  468املرتع    التقييب:  يالرس

 .نف  املائتني  ي 38سنة 
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ليل ق عيل  ميلا  :ألفت     يلل التيللراة نتيللرا   حتيلى تنطيلق التيللراة فتقيلل 

و فت يل    يلل اإلنج يلل نيلإنج له  حتيلى  ،لقيل   فتيلاك  نيلام  نيلج  ا    ،كذب

 ،   فتيلاك  نيلام  نيلج  ا   لقيل ،ليل ق عيل  ميلا كيلذب :ينطق اإلنج ل ف قيلل 

ليليل ق عيليل  ميليلا  :و فت يليل    يليلل القيليلي ن نقيليلي    حتيليلى ينطيليلق القيليلي ن ف قيليلل 

فهيلل  ،و نيلت  تتليللن القيلي ن ليل ال و يلارا .لق   فتيلاك  نيلام  نيلج  ا    ،كذب

وليللال  ييلة   كتيلاب ا  عيلج وعيلل ألخيلربتك   ؟ف ك   ح  يفل  ما نيلج  ف يله

يمحيلل  :و يلي  يلذه اآلييلة ،ييللم الق اميلة نام كان ونام يكلن ونيلام  يلل كيلائن رىل

 ،سيليلللين قبيليلل  ن تفقيليل وين :ا  ميليلا يشيليلاء ويثبيليل  وعنيليل ه  م الكتيليلاب ثيليل  قيليلا 

 فلالذي فلق احلبة وني  النسيلمة ليلل سيل لتملين عيلن  ييلة  ييلة   ل يلل  نجليل   و

ناسيليليلخها  ،يهيايلسيليليلفيهيا وحضيليليل ،مك هيليليلا وميليليل ن ها ،   يليليلار  نجليليليل 

فقيليلام  .هيليلا وتنجيلهيليلا ألخيليلربتك وت ويل ،وحمكمهيليلا ومتشيليلاهبها ،ومنسيليللخها

 ،نل غيليلا   اخلطيليلب ،(2)وكيليلان ذرب اللسيليلان ،(1)رل يليله رعيليلل يقيليلا  ليليله ذعليليلب

لقيليل  ارتقيليلى انيليلن  يب طاليليلب ميقيليلاة ليليلفبة ألخجلنيليله  :شيليلجاع القليليلب فقيليلا 

                                                           

 وقا : Qنكرس الذا  وسكلن الفني، ع ه املامقاين من  لحاب  مري امل منني  ( (1

 Qالظا ي حسن حاله قل : الظا ي من قلله   احل يث: )ألخجلنه ال لم( ومن خطانه 
 نليلك خالفه.

 .فاح لسان ذرب: ف     ( (2
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 ؟ييليلا  ميليلري امليليل منني  يليلل ر ييليل  رنيليلك :فقيليلا  ،ال يليللم لكيليل    مسيليل لتي رييليلاه

 ؟فك يلف ر يتيله :قيلا  .هويلك ييلا ذعليلب مل  كيلن ناليلذي  عبيل  رنيلا مل  ر :فقا 

ولكيليلن ر تيليله  ،ويليليلك مل تيليليه الف يليللن نمشيليلا  ة االن يليلار :Qليليلفه لنيليلا قيليلا  

ويليليلك ييليلا ذغليليلب رن ريب ال يلليليلف نالبفيليل  وال  ،نييليلامالقليليللب نحقيليلائق اإل

وال  (1)وال نج ايليليلة ،وال نق يليليلام ق يليليلام انت يليليلاب ،ناحليكيليليلة وال نالسيليليلكلن

لليليلف عظيليل   الفظميليلة ال ي ،لط يليلف اللطافيليلة ال يلليليلف نيليلاللطف ،نيليلذ اب

عل يليلل اجلالليليلة ال يلليليلف  ،كبيليلري الكربييليلاء ال يلليليلف نيليلالكرب ،نيليلالفظ 

ميليل رو ال  ،ميليل من ال نفبيليلادة ،نيليلالغل  رينوف اليمحيليلة ال يلليليلف ناليقيليلة

خيليلار  منهيليلا  ، يليلل   األشيليل اء عيليلىل غيليلري لازعيليلة ،قائيليلل ال نلفيليل  ،(2)نمجسيليلة

وال  ء ميليلام كيليلل يش ،فلقيليله ءوال يقيليلا  يش ءفيليللق كيليلل يش ،عيليلىل غيليلري مباينيليلة

وخيليلار  منهيليلا  ،داخيليلل ء  يش يليءداخيليلل   األشيليل اء ال كشيليل ، ميليلاميقيليلا  ليليله 

تيليلا  ميليلا  :فخيليلي ذعليليلب مغشيليل ا عل يليله فقيليلا  .خيليلار  ءميليلن يش يليءال كشيليل

سيليلللين  :Qثيليل  قيليلا   .عيليل ت رىل مثلهيليلاال وا   ،سيليلمف  نمثيليلل  يليلذا اجليليللاب

ييليلا  ميليلري امليليل منني  :فقيليلام رل يليله األشيليلفث نيليلن قيليل   فقيليلا  ،قبيليلل  ن تفقيليل وين

                                                           

 .يء  التلح  : وال نمج ((1

 .املجسة: ملضع اللم .  ي م رو ال ناحللاس ((2
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اجلجييليلة ومل ينيليلج  عليليل ه  كتيليلاب ومل يبفيليلث رليليل ه  ك يليلف ت خيليلذ ميليلن املجيليللس 

نيليلىل ييليلا  شيليلفث قيليل   نيليلج  ا  تفيليلاىل عليليل ه  كتانيليلا ونفيليلث رليليل ه   :فقيليلا  ؟نبيليلي

فليلام  ،وكان هل  مليلك سيلكي ذات ل ليلة فيل عا ناننتيله رىل فياشيله فارتكبهيلا (1)نب ا

 هييلا املليلك دنسيل  عل نيلا  : لب  تسيلامع نيله قلميله فيلاعتمفلا رىل نانيله فقيلاللا

اعتمفيليللا  :فقيليلا  هليليل  .فيليلاخي  نطهيليليو ونقيليل  عل يليلك احليليل  ،تيليلهديننيليلا ف  لك

فيلاعتمفلا  ،واسمفلا كالميلي فيلإن يكيلن يل خميلي  ليلا ارتكبيل  ورال فشيل نك 

 يلل علميلت   ن ا  عيلج وعيلل مل خيليلق خلقيلا  كيليم عل يله ميلن  ن نيلا  :فقا  هل 

 فليليل   قيليل  زو  نن يليله  :قيليلا  .ليليل ق   هييليلا املليليلك :قيليلاللا ؟وامنيليلا حيليللاء دم 

 ،ليل ق   يلذا  يلل اليل ين فتفاقيل وا عيلىل ذليلك :قيلاللا ؟ن نن يلهنناته ونناته ميل

فهيل  الكفيليلية  ،ورفيليلع عيلنه  الكتيليلاب ،فمحيلا ا  ميليلا   ليل ور   ميليلن الفليل 

 :فقيلا  األشيلفث .واملنيلافقلن  شيل  حيلاال ميلنه  ،ي خللن النيلار نيلال حسيلاب

 :عيل ت رىل مثلهيلا  نيل ا ثيل  قيلا ال وا  ما سيلمف  نمثيلل  يلذا اجليللاب وا  

ى املسيلج  متلك يلا عيلىل يلفقيلام رل يله رعيلل ميلن  ق يل .قيل وينسللين قبل  ن تف

ييليلا  ميليلري امليليل منني  :فليليل  ييليلج  يتخطيليلى النيليلاس حتيليلى دنيليلا منيليله فقيليلا  (2)عكيليلازة

اسيلمع ييلا  يلذا  :فقيلا  ليله .دلني عىل عمل رذا  نا عملتيله نجيلاين ا  ميلن النيلار

                                                           

   التلح  : ونفث رل ه  رسلال. ((1

 .  التلح  : عىل ع اه ((2
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 ،نفيليلامل نيليلاطق مسيليلتفمل لفلميليله :قاميليل  اليليل ن ا نثالثيليلة ،ثيليل  افهيليل  ثيليل  اسيليلت قن

فيلإذا كيلت   .ونفقيلري ليلاني ،خل نامله عىل   يلل دييلن ا  عيلج وعيللونغني ال يب

 ،الفيليلامل علميليله ونخيليلل الغنيليلي ومل ي يليلرب الفقيليلري ففنيليل  ا اللييليلل والثبيليللر

 ي رىل  -رن اليليل ار قيليل  رعفيليل  رىل نيليل ئها  ،(1)وعنيليل  ا يفيليليف الفيليلارفلن ا 

 هييليلا السيليلائل فيليلال تغيليلرتن نكثيليلية املسيليلاع  وداعيليلة  -(2)الكفيليلي نفيليل  االييليلامن

 : هييليلا النيليلاس رنيليلام النيليلاس ثالثيليلة ،سيليلاد   هتمفيليلة وقليليللهب  شيليلتى قيليللام  ع

ميلن اليل ن ا  تيلاه وال  يليءف ميلا الجا يل  فيلال يفيليا نشيل ،ولاني ،وراغب ،زا  

و ميليلا ال يليلاني ف تمنا يليلا نقلبيليله فيليلإن  درو منهيليلا  ،منهيليلا فاتيليله ءحييليلجن عيليلىل يش

و ميلا الياغيلب فيلال يبيلايل  ،ش اا  ف عنها نفسه مليلا يفليل  ميلن سيللء عاقبتهيلا

ييلا  ميلري امليل منني فيلام عالميلة امليل من    :قيلا  .ل  ليلاهبا  م ميلن حيلياممن حيل

وينظيلي  ،ينظيلي رىل ميلا  وعيلب ا  عل يله ميلن حيلق ف تيللاله :قيلا  ؟ذلك الجمان

ليل ق  وا  ييلا  ميلري  :قيلا  .(3)منيله ورن كيلان حب بيلا قييبيلا  رىل ما خالفه ف تيلرب

بسيليل  فت ،ثيليل  غيليلاب اليعيليلل فليليل  نيليليه فطلبيليله النيليلاس فليليل   يليل وه .امليليل منني

                                                           

 .  التلح  : الفارفلن نا  ((1

 .  االحتجا : وكادت األرض  ن تيعع رىل الكفي نف  االيامن ((2

 لاله، ورىلا  ف ت  ام قييبا وىف االحتجا : ينظي رىل ويل  االحتجا : ورن كان مح ((3

 .ورن كان مح ام قييبا  ع و ا  ف ترب
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 :Qثيليل  قيليلا   Qي يلميليلالك   يليلذا  خيليلي اخلضيليل :عيليلىل املنيليلرب ثيليل  قيليلا  Qعيليل 
 ،فحميليل  ا  و ثنيليلى عل يليله ،فليليل  يقيليل  رل يليله  حيليل  ،سيليلللين قبيليلل  ن تفقيليل وين

ييليلا حسيليلن قيليل  فاليليلف  املنيليلرب  :Qثيليل  قيليلا  للحسيليلن  ،Nوليليلىل عيليلىل نب يليله 

احلسيليلن ال حيسيليلن  :فيليلتكل  نكيليلالم ال  هليليلك قيليليي  ميليلن نفيليل ي ف قلليليللن

ك يلف  ليلف  و تكليل  و نيل    النيلاس تسيلمع  ةا  نيلييل :Qقا  احلسيلن  .ش اا

ي عنيليلك و سيليلمع و رى وال يلي نفسيليلرنيليل يب و ميليلي اوا :قيليلا  ليليله ؟وتيليليى

وليليلىل  ،املنيليلرب فحميليل  ا  نمحاميليل  نل غيليلة رشيفيليلة Qف يليلف  احلسيليلن  .(1)تيليلياين

 هييلا النيلاس سيلمف  عيل ي رسيلل   :ثيل  قيلا  ،عىل النبي و له ليلالة ميللعجة

و يلل تيل خل امل ينيلة رال ميلن ناهبيلا  ،اهبيلا نا م ينة الفليل  وعيل  ن :يقل  Nا  

ثيليل  قيليلا   .فتحمليليله وضيليلمه رىل ليليل ره Qثيليل  نجليليل  فلثيليلب رل يليله عيليل  

يا نني قيل  فاليلف  فيلتكل  نكيلالم ال  هليلك قيليي  ميلن نفيل ي  :Qللحسني

وليليل كن كالميليلك تبفيليلا  ،ي شيليل اايلال يب يليل Qرن احلسيليلني نيليلن عيليل   :ف قلليليللن

وليلىل عيلىل نب يله  ،فحميل  ا  و ثنيلى عل يله Qف يلف  احلسيلني  .لكالم  خ ك

و يليلل  Nمفيليلارش النيليلاس سيليلمف  رسيليلل  ا   :ثيليل  قيليلا  ،و ليله ليليلالة ميليللعجة

 .وميلن  ليلف عنهيلا  ليلك ،م ينة  يل ى فميلن دخلهيلا نجيلا Qرن عل ا  :يقل 

مفيليلارش النيليلاس  :ثيليل  قيليلا  ،قبليليلهفضيليلمه رىل ليليل ره و Qفلثيليلب رل يليله عيليل  

                                                           

   التلح  : و ن  ال تياين. ((1
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و نيليليلا  .ووديفتيليله التيليليلي اسيليلتلدعن ها Nاشيليله وا   يليلام فيخيليليلا رسيليلل  ا  

 .(1)مل ا مفارش الناس ورسل  ا  سائلك  عنهام ستلدعك

زق الطائي فيخه يجقه  ي  طفمه  :ويقا  .السيليلفط مفيب مفيوف :ن ان

عفل نفضيلها عىل نفح لرتتفع ف جل  عل ها كام ي يلنع  :وثني اللسيلادة .نف ه

و هنا كناية عن التمكن   االمي واالسيليلت الء عىل احلك  و ما  .لمكاني واملللو

لكتاب نكتبه  ف حتمل  ن يكلن املياد نه ن ان  نه   كتاهب   كذا ال رفتاء   ل ا

نه نالفمل  تاء ف ام وافق رشع اال سيليلالم ورلجام احلجة  ،احلك   نه االف ي    و  ر

واملنافقلن  ش  ) :Qقلله  .عل ه  ف ام ينكيونه من  لل  دين االسالم وفيوعه

 :والب ء .ع ا ذات ز  :والفكاز .ألنه كان منه  تفييح نالسائل (حاال منه 

 .األو 

 ،عيليلن انيليلن فضيليلا  ،عيليلن  محيليل  نيليلن حمميليل  ،حمميليل  نيليلن حي يليلى :(2)الكيليلا * 

عيلن  ليلب   ،عيلن عيل  نيلن احليلجور الغنيللي ،عن احلسني نيلن عليللان الكلبيلي

ية وركيلب يلييللم افتيلت  الب يل Qر ييل   ميلري امليل منني  :نن نباتة احليلنظ  قيلا 

خيلربك  نخيلري اخلليلق ييللم ييلا  هييلا النيلاس  ال  " :ثيل  قيلا  Nنغلة رسيلل  ا  
                                                           

 .1ا ،121 – 117 :10 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (1

 .34ا ،450:1 الكل ني، الكا ،( (2
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 منني نيلىل ييلا  ميلري امليل :فقيلام رل يله  نيلل  ييللب األن يلاري فقيلا  "؟ مفه  ا 

رن خيليلري اخلليليلق ييليللم  مفهيليل   " :فقيليلا  (1)حيليل ثنا فإنيليلك كنيليل  تشيليله  ونغ يليلب

وال  حيليل  نيليله  ،ال ينكيليلي فضيليلله  رال كيليلافي ،ا  سيليلبفة ميليلن وليليل  عبيليل  املطليليلب

ييلا  ميلري امليل منني سيلمه  لنيلا  :قيلا فقام عامر نن ييلا  رمحيله ا  ف "رال عاح  

ورن  فضيليلل  ،رن خيليلري اخلليليلق ييليللم  مفهيليل  ا  اليسيليلل :فقيليلا  ،لنفيليليفه 

 ،اليسل حمميل  ورن  فضيلل كيلل  ميلة نفيل  نب هيلا وي نب هيلا حتيلى ي ركيله نبيلي

 ال ورن  فضيليليلل اخلليليليلق نفيليليل   ،N ال ورن  فضيليليلل األوليليليل اء وي حمميليليل  

 ،عبيليل  املطليليلب  ال ورن  فضيليلل الشيليله اء محيليلجة نيليلن ،األوليليل اء الشيليله اء

 (2)مل ينحيلل ،ليله عناحيلان خضيل بان يطيلري هبيلام   اجلنيلة ،وعففي نن  يب طاليلب

 ،ورشفيليله Nكيليليم ا  نيليله حمميليل ا  ءيش ، حيليل  ميليلن  يليلذه األميليلة عناحيليلان غيليلريه

 فليليله ا  ميليلن يشيليلاء منيليلا   يليلل  Qواملهيليل ي  ،احلسيليلن واحلسيليلني :والسيليلبطان

ميلع اليلذين  وميلن يطيلع ا  واليسيلل  ف ولايلك﴿ :ثيل  تيلال  يلذه اآلييلة ،الب  

                                                           

 وتغ ب حم  . ((1

  ي مل يفط  ح . ((2
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 نفيليل  ا  عليليل ه  ميليلن النب يليلني وال يليل يقني والشيليله اء وال يليلاحلني وحسيليلن 

 .(2()1)﴾ ولاك رف قا ذلك الفضل من ا  وكفى نا  عل ام

: احلسيليلن نيليلن عيليل  نيليلن نجييليلع مفنفنيليلا عيليلن (3)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا   

 ،رين  رييليل   ن  ذكيليلي حيليل يثا :Q ليليلب  نيليلن نباتيليله قيليلا  يل عيليل  نيليلن  يب طاليليلب 

ميليلا قليليل   يليلذا رال  :فقيليلا  ؟ييليلا  ميليلري امليليل منني  ن تيليلذكيه (4)يمنفيليلكفيليلام  :قليليل 

رذا ديليلع ا  األوليليلني واآلخيليليين كيليلان  :Qثيليل  قيليلا   ،و نيليلا  رييليل   ن  ذكيليليه

ونب نيليلا  فضيليلل  ،األنب يليلاء  كيليليم اخلليلق ، فضيلله  سيليلبفة منيلا ننيليلي عبيليل  املطليلب

ووليليل ه  فضيليلل  ،ثيليل  األوليليل اء  فضيليلل األميليل  نفيليل  األنب يليلاء ،K(5) األنب يليلاء

                                                           

 .70-69 :النساء( (1

 .41ا ،282 :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .31ا ،113 فيات نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ،( (3

  امل  ر: فقا  عامر نن يا : فذكيه قا : انى  ري  ان  ذكي ح يثا، قا   نل  يلب  ((4

 األن اري: فام يمنفك.

 نب نا  كيم األنب اء.  امل  ر:  كيم اخللق عىل ا ، و ((5
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ومحيليلجة سيليل    (1)الشيليله اء  فضيليلل األميليل  نفيليل  األوليليل اءثيليل   ،ءاألوليليل ا

قيليلط  مل ينحليليله شيليله  ا ،وعففيليلي ذو اجلنيليلاحني يطيليلري ميليلع املالئكيليلة ،الشيليله اء

 N(3) كيليليم ا  نيليله حمميليل ا  ءورنيليلام ذليليلك يش (2)قبليليله رمحيليلة ا  عليليل ه   دفيليلني
ووَن النَّ ﴿ :قيليلا  :ثيليل 

ْم م  يَن َمْنَعووَم اهللَُّ َهَلووْيه  َ  َفُاولئ ووَ  َمووَ  الَّوو   يق  وود  ب ي ووَ  َوالص 

َ  َوَ ُسووَن ُمولئ ووَ  َ ف يقووُا  وواحل    َوالصَّ
ووَهدا   ووَن اهللَّ  * َوالشا ول ووَ  اْلَفْضووُل م 

والتح يليلة  Kاملهيليل ي وثيليل  السيليلبطان احلسيليلن واحلسيليلني  (4)﴾َوَكفووو ي وواهللَّ  َهل ووياُ 

 .(5)واالكيام عفله ا  لن يشاء من   ل الب  

                                                           

   امل  ر: نف  األنب اء واألول اء. ((1

 امل  ر خيلل عن قلله: رمحة ا  عل ه   دفني. ((2

   امل  ر: وعه حمم . ((3

 .70-69 النساء:( (4

 .6ا ،32 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5
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ميليلن خيليلط  (2): نقيليلل(1)ييليلل اآلييليلات الظيليلا يةع الفلائيليل  وت وكنيليلج عيليلام* 

ميليلن كتيليلاب مسيليلائل البليليل ان رواه ناسيليلناده عيليلن  Hالشيليل خ  يب عففيليلي الطيليلليس 

 يب حمميليل  الفضيليلل نيليلن شيليلاذان ييففيليله رىل عيليلاني نيليلن يجييليل  اجلففيليلي عيليلن رعيليلل 

دخيلل سيللامن ري ا  عنيله عيلىل  ميلري  :قيلا  Qمن  ليلحاب  ميلري امليل منني 

األميل  كلهيلا  (3)تلن  نيلا اليلذي دعيلييلا سيللام :فقيلا  .امل منني فس له عن نفسيله

رىل طيليلاعتي فكفيليليت ففيليلذن  نالنيليلار و نيليلا خاز يليلا عليليل ه  حقيليلا  قيليلل  ييليلا 

 .عيليلىلمفيفتيليلي رال كيليلان مفيليلي   امليليلال االرنيليله ال يفيفنيليلي  حيليل  حيليلق  :سيليللامن

 (4)ييلا سيللامن  يلذان شيلنفا عيلي  :فقيلا  Lث  دخيلل احلسيلن واحلسيلني  :قا 

 خيليلذ ا  عيليلىل  ،خيليلرية النسيليللانو مهيليلام  ،يق اجلنيليلانيلوهبيليلام تشيليل (5)رب الفيليلاملني

و نيلا  ،الناس امل ثاق يب ف يل ق ميلن ليل ق وكيلذب ميلن كيلذب فهيلل   النيلار

                                                           

 .4ا ،505 نادي،رشف ال ين ع  احلس ني االسرتا يات الظا ية،اآل ت ويل( (1

   نسخة: ]نقل [ و  امل  ر: نقلته. ((2

 ت.ل  امل  ر: رذا دع ((3

 .علق   االذن  و  عال ا من احل  الشنف: ما ((4

   امل  ر: ]هبام[ نال عاطف. ((5
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ييلا  ميلري  :قيلا  سيللامن .السيلفياء (1)و نيلا سيلفري ،الكلميلة الباق يلةالبالغة واحلجة 

امليليل منني لقيليل  وعيليل تك   التيليللراة كيليلذلك و  اإلنج يليلل كيليلذلك نيليل يب  نيليل  

وا شيليللقاه رحيليل  ا   :ل  النيليلاسوا  ليليللال  ن يقيليل ،و ميليلي ييليلا قت يليلل كلفيليلان

ألنيلك حجيلة ا  اليلذي  ،قاتل سلامن لقل  ف يلك مقيلاال تشيلماج منيله النفيللس

و نيليل  ق يليلة  ييليللب  ،نيليله تيليلاب عيليلىل  دم ونيليلك  نجيليلي يلسيليلف ميليلن اجليليلب

 تيليل ري ميليلا ق يليلة  :Qفقيليلا   ميليلري امليليل منني  .وسيليلبب تغيليلري نفميليلة ا  عل يليله

 ،ا  ميلري امليل مننيا   عليل  و نيل  ييل :قيلا  ؟ يلب وسبب تغري نفميلة ا  عل يله

 يليلذا  :فقيليلا  (3)شيليلك  ييليللب   ملكيليلي (2)مليليلا كيليلان عنيليل  االنبفيليلاث للنطيليلق :قيليلا 

ييلا  ييللب  تشيلك   ليللرة  :قيلا  ا  عيلج وعيلل ،خطب عل ل و ميلي عسيل  

رين انتل يل   دم نيلالبالء فل بتيله ليله وليلفح  عنيله نالتسيلل   عل يله  ؟ قمته  نا

ج  فيليللع ؟خطيليلب عل يليلل و ميليلي عسيليل   :نيليلإمية امليليل منني و نيليل  تقيليلل 

ثيليل   دركتيليله  .ألذيقنيليلك ميليلن عيليلذايب  و تتيليللب ريل نالطاعيليلة ألميليلري امليليل منني

                                                           

   نسخة: ]سفي[ والسفري: اليسل  امل ل  نني القلم. ((1

   نسخة من الكتاب وامل  ر: للمنطق. ((2

  يلب وتلك . شك ((3
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وعيلىل ذريتيله  Qيفني  نيله تيلاب و ذعيلن نالطاعيلة ألميلري امليل منني  ،السفادة يب

 .K(1)الط بني 
عيلن عيل  نيلن حمميل   ، نيلل حمميل  عيلامر نيلن احلسيلني :(2)مفاين األخبيلار* 

عيلن حمميل   ،لعيلن حمميل  نيلن الفضيل ،عن  مح  نيلن حمميل  الطيلربي ،نن ع مة

عيلن مح يل  نيلن  ،عيلن انيلن سيلل امن ،نن عبيل  املليلك نيلن  يب الشيللارب القيلييش

   Qكنيليل  عنيليل  عيليل  نيليلن  يب طاليليلب  :عيليلن  نيليل  نيليلن ماليليلك قيليلا  ،الطلييليلل
ثيل   Qفيل عا اننيله احلسيلن  -و يلل شيلهي رمضيلان  -الشهي الذي  ليل ب ف يله 

ييليلا  نيليلا حمميليل  اعيليلل املنيليلرب فامحيليل  ا  كثيليلريا و ثيليلن عل يليله واذكيليلي عيليل و  :قيليلا 

لفيليلن ا  وليليل ا  ،لفيليلن ا  وليليل ا عيليلق  نلييليله :وقيليلل ،ل  ا  ن حسيليلن اليليلذكيرسيليل

لفيلن  ،(3)لفيلن ا  عبيل ا  نيلق عيلن ملال يله ،لفن ا  وليل ا عيلق  نلييله ،عق  نليه

فليليلام فيليليا ميليلن خطبتيليله ونيليلج  اعتميليلع  .وانيليلج  ،ا  غيليلنام ضيليلل  عيليلن الياعيليلي

 ،نبانيليلا Nييليلا انيليلن  ميليلري امليليل منني وانيليلن ننيليل  رسيليلل  ا   :النيليلاس رل يليله فقيليلاللا

رين كنيليل  ميليلع  Qفقيليلا   ميليلري امليليل منني  Qاجليليللاب عيليلىل  ميليلري امليليل منني  :فقيليلا 

                                                           

 .52ا ،293 – 292 :26 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .1ا ،118 ال  وق، مفاين االخبار،( (2

   امل  ر: من ملال ه. ((3
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 ،يب ن يليل ه ال منيليلى رىل ييليل ي ال منيليلى فاعتيليلذهبايلفضيليل ،النبيليلي   ليليلالة ليليلال ا

لب يلك ييلا رسيلل   :فقليل  !ييلا عيل  :ثيل  قيلا  ،فضمها رىل ل ره ضيلام شيل ي ا

 :قليل  ،ميلنيقيلل   ،فلفيلن ا  ميلن عقنيلا ، نا و نيل   نيللا  يلذه األميلة :قا  ،ا 

 :قيليلل ،فلفيليلن ا  ميليلن  نيليلق عنيليلا ، نيليلا و نيليل  ملل يليلا  يليلذه األميليلة :(1)قيليلا  ، ميليلني

 نيلا و نيل  راع يلا  يلذه األميلة فلفيلن ا  ميلن ضيلل  :ثيل  قيلا  ،قل   مني ، مني

و سيليلمف  قيليلائلني  :Qقيليلا   ميليلري امليليل منني  ،قليليل   ميليلني ، ميليلني :قيليلل ،عنيليلا

 :قيلا  ؟ييلا رسيلل  ا  ميلن القيلائالن مفيلي  ميلني :فقليل  ،يقلالن مفيلي  ميلني

 .L(2)عربئ ل وم كائ ل 
، عيليلن حمميليل  نيليلن من يليللر و يب يجييليل  (4)الفسيليلكيي :(3) ميليلايل ال يليل وق* 

عيلن  خ يله  ،عيلن عيل  نيلن عففيلي ،عن نرص نيلن عيل  اجلهضيلمي ،القييش مفا

وسيليلل  ن يليل   N خيليلذ رسيليلل  ا   :قيليلا  Kعيليلن عيليل   ،عيليلن  نائيليله ،ملسيليلى

                                                           

   امل  ر: ث  قا . ((1

 .4ا ،6 – 5 :36 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .11ا ،299 ال  وق، االمايل،( (3

 .احلسن نن عب  ا  نن سف     امل  ر: ح ثنا( (4
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فيلي   ميلن  حيلب  يلذين و ناميلا و مهيلام كيلان م :فقيلا  Lاحلسن واحلسيلني 

 . (1)درعتي يلم الق امة

 :ييليللم اجلميليلل رىل عائشيليلة Qنفيليلث عيليل   :األليليلب  نيليلن نباتيليلة قيليلا * 

وقيليليلا   ميليليلري  .ارعفيليليلي ورال تكلميليليل  نكيليليلالم تيليليلربين ميليليلن ا  ورسيليليللله

 :قيليلا  ليليلك  ميليلري امليليل منني :اذ يليلب رىل فالنيليلة فقيليلل هليليلا :للحسيليلن Qامليليل منني

ثن رل يليلك نيليلام النسيليلمة ليليلان مل تيليليح  السيليلاعة ألنفيليل  ونيليلي (2)واليليلذي فليليلق احلبيليلة

 :قاميليل  ثيليل  قاليليل  Qفليليلام  خرب يليلا احلسيليلن نيليلام قيليلا   ميليلري امليليل منني  ،تفلميليلني

او انيلن عبيلاس شيل خ ننيلي  اشيل   تيل :فقال  هليلا اميلي ة ميلن املهالبيلة !(3)خللين

رن  يلذا  :قاليل  ؟ه وخي  ميلن عنيل و مغضيلبا و تيلاو غيلالم ف قلفيل وحاورت

ل  ا  رسيليليل (4)فميليليلن  راد  ن ينظيليليلي رىل مقلتيليليلي Nالغيليليلالم انيليليلن رسيليليلل  ا  

ف سيليل لك نحيليلق  :قاليليل  ،وقيليل  نفيليلث ريل نيليلام علميليل  ،فل نظيليلي رىل  يليلذا الغيليلالم

رن رسيليلل   :قاليليل  ،عل يليلك رال  خربتنيليلا ناليليلذي نفيليلث رل يليلك Nرسيليلل  ا  

                                                           

 .5ا ،37 :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .  امل  ر: والذي فلق احلبة والنلاة ا  ((2

   امل  ر: رحللين حم  . ((3

 املقلة: الفني. ((4
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هيليلا   اليليل ن ا نانيليل  منيليله   فميليلن طلق ،عفيليلل طيليلالق نسيليلائه ن يليل  عيليل  Nا  

 . (2)(1)اآلخية

رية  نيليله مليليلا .............عيليلثامن نيليلن املغيليل:(3)مناقيليلب انيليلن شهي شيليللب* 

يتفشيلى ل ليلة عنيل  احلسيلن ول ليلة عنيل  احلسيلني  Qدخل شيلهي رمضيلان كيلان 

فكيلان  -واألليل  عنيل  عبيل  ا  نيلن عففيلي  -ول لة عن  عبيل  ا  نيلن عبيلاس 

ييليل ت ني  ميليلي ريب و نيليلا  :فق يليلل ليليله   ذليليلك فقيليلا  ،ال يجييليل  عيليلىل ثيليلالث لقيليل 

  .(4)  ص رنام  ي ل لة  و ل لتان ف ل ب   تلك الل لة

اليليلربيس   مشيليلارق األنيليللار عيليلن حميليل ثي   يليلل الكلفيليلة  ن  ميليلري روى * 

عيليلىل  ييليليه رىل مكيليلان البايليلي  Lمليليلا محليليله احلسيليلن واحلسيليلني  Qامليليل منني 

 ،املختلف ف يله رىل نجيلف الكلفيلة وعيل وا فارسيلا يتضيللع منيله رائحيلة املسيلك

 نيليل  احلسيليلن نيليلن عيليل  رضيليل ع اليليللحي  :Qفسيليلل  عليليل هام ثيليل  قيليلا  للحسيليلن 

يف اجلل يليلل خل فيليلة  ميليلري امليليل منني وسيليل   يلوالتنجييليلل وفطيليل   الفليليل  والشيليل

                                                           

 .397 انن شهي اشلب، مناقب ا  ايب طالب،( (1

 .75 – 74 :38 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .106:2 انن شهي اشلب، مناقب ا  ايب طالب،( (3

 .40ا ،316 :41 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4
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و يليلذا احلسيليلني نيليلن  ميليلري امليليل منني وسيليل    :قيليلا  ،نفيليل  :قيليلا  ؟اللليليل ني

 ؟اللليليل ني سيليلبط اليمحيليلة ورضيليل ع الف يليلمة ورن يليلب احلكميليلة وواليليل  األئميليلة

رنيليله  :Qفقيليلا  ليليله احلسيليلن  ،مضيليل ا   دعيليلة ا اسيليللامه ريل و :قيليلا  ،قيليلا  نفيليل 

ي فميليلن يلعربئ يليلل  و اخلضيليل : وىص رل نيليلا  ن ال نسيليلل  رال رىل  حيليل  رعليليلني

ثيليل  قيليلا   ،Qفكشيليلف النقيليلاب فيليلإذا  يليلل  ميليلري امليليل منني  ؟ نيليل  ميليلنهام

ييليلا  نيليلا حمميليل  رنيليله ال متيليللت نفيليل  رال ويشيليله  ا  فيليلام يشيليله   :Qللحسيليلن

 .(1)؟عس ه

حيليل ثني الشيليل خ الثقيليلة  نيليلل  :النيليلن الف يليلا  قيليلا  (2)كتيليلاب املقتضيليلب* 

عنيل  عب يل   احلسني نن عبيل  ال يلم  نيلن عيل    سيلنة  يل  وثامنيلني وميل تني

عيليلن زييليل  نيليلن  ،عيليلن األعميليل  ،عيليلن حي يليلى ،عيليلن نيليللا نيليلن درا  ،نيليلن كثيليلري

عيليلن  يب عح فيليلة واحليليلارث نيليلن عبيليل  ا  اهلميليل اين واحليليلارث نيليلن  ،و يليلب

فكيلان رذا  قبيلل اننيله  Qرشب كل ح ثنا     كيلانلا عنيل  عيل  نيلن  يب طاليلب 

نيل يب  نيل   :ميحبيلا ييلا نيلن رسيلل  ا  ورذا  قبيلل احلسيلني يقيلل  :احلسن يقل 

تقيلل   يلذا للحسيلن  ؟ييلا  ميلري امليل منني ميلا ناليلك : نا انن خرية اإلماء فق ل يا

                                                           

 .301 – 300 :42 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .31 امح  نن عب   ا  الف ايش اجلل يي، مقتضب االثي،( (2
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ذاو الفق يليل  الطيييليل   :فقيليلا  ؟وميليلن انيليلن خيليلرية اإلميليلاء ؟و يليلذا للحسيليلني

يي  م ا م د نيليلن احلسيليلن نيليلن عيليل  نيليلن حمميليل  نيليلن عيليل  نيليلن ملسيليلى نيليلن يلالشيليل

وضيلع ييل ه عيلىل ر س احلسيلني نيلن حمميل  نيلن عيل  نيلن احلسيلني  يلذا و عففي

Q(1). 
............ و ميليلا احلسيليلن اننيليلي فقيليل  تفليليلامن :(2)يائعيلشيليلعليليلل ال* 

و يليلل  Nويفليليل    يليلل امل ينيليلة  نيليله كيليلان يتخطيليلى ال يليلفلف حتيليلى ييليل   النبيليلي 

وييليل ه عيليلىل ظهيليلي احلسيليلن واألخيليليى  Nسيليلاع  فريكيليلب ظهيليليه ف قيليللم النبيليلي 

تفليلامن  :ثيل  قيلا  .نفيل  قيل  علمنيلا ذليلك :عىل ركبته حتيلى ييلت  ال يلالة قيلاال

وييكيلب عيلىل رقبتيله  Nن كيلان يسيلفى رىل النبيلي ويفل    يلل امل ينيلة  ن احلسيل

حتيلى ييليى نيييلق خلخال يله ميلن  Nوييل يل احلسيلن رعل يله عيلىل ليل ر النبيلي 

 ييليلجا  عيليلىل رقبتيليله حتيليلى يفيليليا خيطيليلب وال Nى املسيليلج  والنبيليلي يل ق يليل

ميليلن خطبتيليله واحلسيليلن عيليلىل رقبتيليله فليليلام ر ى ال يليلبي عيليلىل منيليلرب  ن يليله  Nالنبيليلي

 .(3)ففله عن  مييوا  ما  ميته نذلك وال  ،غريه شق عل ه ذلك

                                                           

 .4ا ،111 – 110 :51 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .1ا ،188:1 ال  وق، علل الرشائع،( (2

 .31ا ،205 – 204 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3
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 :Q هن االمام احلسن

عيليلن  ،؟ عيليلن عيليل  نيليلن حمميليل  الفليليللي2: الغضيليلائيي (1) ميليلايل الطيليلليس* 

عيلن  محيل  نيلن  ،عيلن  يب عبيل  ا  نيلن  سيلبا  ،عيلن احلسيلني ،عب  ا  نن حمم 

 ،عيلن عب يل  نيلن حي يلى ،عيلن حمميل  نيلن ميليوان الغيلجا  ،حمم  نن زياد الفطيلار

قيلا   :قيلا  Q ه احلسيلن نيلن عيل  عيلن عيل ،عن حي ى نن عبيل  ا  نيلن احلسيلن

 ،و ليليلني ميليلن الجنيليل  ،رن   الفيليليدوس لف نيليلا  حيليلىل ميليلن الشيليله  :Nرسيليلل  ا  

ف هيليلا ط نيليلة خلقنيليلا ا  عيليلج وعيليلل  ،و ط يليلب ميليلن املسيليلك ،و نيليليد ميليلن اليليلثلج

فميلن مل يكيلن ميلن تليلك الط نيلة فليل   منيلا وال ميلن  ،وخلق ش فتنا منها ،منها

عيليلىل والييليلة  ميليلري امليليل منني  و يليلي امل ثيليلاق اليليلذي  خيليلذ ا  عيليلج وعيليلل ،شيليل فتنا

 .Q(3)ع  نن  يب طالب 

                                                           

 .6ا ،656 الطليس، االمايل،( (1

 .اس  الغضائيي احلسني نن عب   ا  واملجليس ذكيه نلقبه   امل  ر ذكي( (2

 .28ا ،242 – 241 :5 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (3
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عيليلن  ،، عيليلن عيليل  نيليلن حمميليل  الفليليللي(2): الغضيليلائيي(1) ميليلايل الطيليلليس* 

عيليلن  ،عيليلن عيليل  نيليلن حمميليل  ،عيليلن الكل نيليلي ،(3)احلسيليلن نيليلن عيليل  نيليلن ليليلال 

عيليلن  ،Kعيليلن  نائيليله  Qعيليلن ال يليلادق  ،رسيليلحاق نيليلن رسيليلامع ل الن سيليلانلري

خلقيل  ميلن  :يقيلل  Nسيلمف  عيل ي رسيلل  ا   :قيلا  Qاحلسن نيلن عيل  

وخليليلق حمبيليل ه  ميليلن  ،وخليليلق   يليلل ن تيليلي ميليلن نيليللري ،نيليللر ا  عيليلج وعيليلل

 .(5()4)وسائي اخللق   النار ،نلر  

عيليلن  ،عيليلن عيليل  نيليلن حمميليل  الفليليللي ،: الغضيليلائيي(6) ميليلايل الطيليلليس* 

عيلن  محيل  نيلن  ،عيلن  يب عبيل  ا  نيلن  سيلبا  ،عيلن احلسيلني ،عب  ا  نن حمم 

 ،عيلن عب يل  نيلن حي يلى ،نيلن ميليوان الغيلجا عيلن حمميل   ،حمم  نن زياد الفطيلار

قيلا   :قيلا  Qعيلن عيل ه احلسيلن نيلن عيل   ،عن حي ى نن عبيل  ا  نيلن احلسيلن

و ليليلني ميليلن  ، حيليلىل ميليلن الشيليله  "رن   الفيليليدوس لف نيليلا  :Nرسيليلل  ا  

                                                           

 .5ا ،655 الطليس، مايل،اال( (1

 .احلسني نن عب   ا   امل  ر: ( (2

   امل  ر: احلسني نن لال  نن شف ب اجلل يي. ((3

   نسخة: من النار. ((4

 .32ا ،20 :15 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (5

 .6ا ،656 الطليس، االمايل،( (6
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ف هيليلا ط نيليلة خلقنيليلا ا  عيليلج  ،و ط يليلب ميليلن املسيليلك ،و نيليليد ميليلن اليليلثلج ،الجنيليل 

ميلن تليلك الط نيلة فليل   منيلا فميلن مل يكيلن  ،وخليلق شيل فتنا منهيلا ،وعل منها

و يليلي امل ثيليلاق اليليلذي  خيليلذ ا  عيليلج وعيليلل عيليلىل والييليلة  ميليلري  ،وال ميليلن شيليل فتنا

 .Q(1()2)امل منني ع  نن  يب طالب 

                                                           

ل ه والية، و  ذيل احل يث: قا  ،   امل  ر:  خذ ا  ع57ملجال  واالخبار: ا ((1

عب  : فذكيت ملحم  نن احلسني  ذا احل يث، فقا : ل قك حي ى نن عب  ا ،  كذا 

، قا  عب  : قل :  شتهي  ن تفرسه لنا رن كان N خربين  يب، عن ع ي، عن  ن ه، عن النبي 

تفاىل ملكا قا : رن    Nتفسري، قا : نف ،  خربين  يب، عن ع ي، عن رسل  ا   عن و

ر سه    الفي ، وق ماه    لم األرض السانفة السفىل، نني ع ن ه راحة  ح ك ، فإذا 

من   مي ذلك امللك ف خذ Q راد ا  عج وعل  ن خيلق خلقا عىل والية ع  نن  يب طالب 

تلك الط نة فيمى هبا   النطفة، حتى ت ري رىل اليح ، منها خيلق و ي امل ثاق والسالم 

ملحم   ( من البني   الطبع، وال ح   قل : قلله: ملحم  نن احلسني، ق  سقط )ع ،ىرنته

ناسناده عن  يب  194، وق  ذكي احل يث تارة  خيى   األمايل: Kنن ع  نن احلسني 

من لر السكيي، عن ع ه ع  نن عمي، عن  يب الفباس رسحاق نن ميوان القطان، عن 

حي ى نن عب  ا  نن احلسن عن  ن ه وعن عففي نن حمم   ن ه عب   نن مهيان الفطار، عن 

Q:قا  عب  : فذكيت ذلك ملحم  نن ع  نن احلسني نن ع   ، و  ذيلهK  ذا احل يث 

خيالف احل يث األو  وغريه ح ث  ن احل يث األو  ي   عىل  ن  ،رن   اجلنة اه . قلله:ر 

لق   نفح مياتب اللعلد، فاألو  ي   اجلنة والنار، ولفله حيمل عىل اخل خلقه  كان قبل

 عىل اخللق   عامل األنلار، والثاين عىل خلق ط نته  وماد   نف  ما خلق  نلار   من قبل.

 .33ا ،21 – 20 :15 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (2



   نحار األنلار Qاإلمام احلسن  ................................................................. 108

 

: احلسيليليلن نيليليلن عبيليليل  ا  نيليليلن سيليليلف   Q(1)ع يليليللن  خبيليليلار اليضيليليلا * 

عيليلن رسيليلامع ل نيليلن  ،(2)عبيليل  ا  نيليلن حمميليل  نيليلن عبيليل  الفجييليلج عيليلن ،الفسيليلكيي

نم ينيليلة  ،Kحمميليل  نيليلن عيليل  نيليلن احلسيليلني  حمميليل  نيليلن رسيليلحاق نيليلن عففيليلي نيليلن

عيليلن  Kحيليل ثني عيليل  نيليلن ملسيليلى نيليلن عففيليلي نيليلن حمميليل   :قيليلا  ،Nاليسيليلل  

عيليلن عيليل  نيليلن  ،عيليلن  ن يليله Qعيليلن عففيليلي نيليلن حمميليل   Qملسيليلى نيليلن عففيليلي 

سيل ل  خيلايل  نيل   Qقيلا  احلسيلن نيلن عيل  نيلن  يب طاليلب  :قيلا  Qاحلسني 

 : فقيليلا ،Nوكيليلان وليليلافا للنبيليلي  Nعيليلن حل يليلة رسيليلل  ا   (3)نيليلن  يب  اليليلة

 ،يتمليليل  وعهيليله تمليليل  القميليلي ل ليليلة البيليل ر ،فخيليلام مفخيليلام Nكيليلان رسيليلل  ا  

رن  ،رعيلل الشيلفي (4)عظيل   اهلاميلة ،ي ميلن املشيلذبيلو ق يل ، طل  من املينيللع

                                                           

 .282:1 ال  وق، ع لن اخبار اليضا،( (1

 .البغلي احلاف  املفيوف  امل  ر: عب  الفجيج نن من ع.  قل :  ل  ((2

،  مه خ  ة  م امل منني ري ا  N ل  ن  نن  يب  الة التم مي، رن ب رسل  ا   ((3

 وشامئله و ولافه. Nعنها. شه  ن را وق ل: نل شه   ح ا وكان ولافا حلل ة رسل  ا  

 اهلامة: الي س. ((4
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 ،رذا  يلل وفيلية ،ورال فيلال  يلاوز شيلفيه شيلحمة اذن يله ،فيليق (1)انفيق  عق قته

ن يليلنهام  ،سيليللان    غيليلري قيليلين ،(2) ز  احللاعيليلب ،واسيليلع اجلبيليلني ، ز يليلي الليليللن

حيسيلبه ميلن مل يت مليله  ،ليله نيللر يفليلله ، قنيلى الفيلينني ،عيق ي ره الغضب (3)له

 ، شيليلنب مفليليلج األسيليلنان ،سيليلهل اخليليل ين ضيليلل ع الفيليل  ،كيليلث اللح يليلة ،(4) شيليل 

 ،مفتيليل   اخلليليلق ،  ليليلفاء الفضيليلة (5)كيليل ن عنقيليله ع يليل  دم يليلة ،ينةيلدق يليلق املسيليل

ضيليلخ   ،نينف يليل  ميليلا نيليلني املنكبيليل ،(6)سيليللاء اليليلبطن وال يليل ر ،نادنيليلا متامسيليلكا

ية نشيليلفي  يليليي يلملليليلل  ميليلا نيليلني اللبيليلة والسيليل ، نيليللر املتجيليليد ،الكيليليادي 

 شيليليلفي اليليليلذراعني  ،عيليليلاري الثيليليل يني واليليلبطن ليليليلا سيليليللى ذليليلك ،كيليلاخلط
                                                           

 : عق  ته.ن  املكارم ونسخة من الف ل ((1

 احلاعبني.   الف لن: ((2

 امل ادر خال ة من كلمة )له(. ((3

حيسبه من مل يت مله  ش ، الشم : ارتفاع ق بة االنف  N  النهاية:   لفته  ((4

واستلاء  عال ا وررشاف األرنبة قل ال، ومنه ق   ة كفب )ش  الفيانني  نطا  لبلسه ( 

 رشف األنف .ش  دع  ش ، والفيانني: األنلف، و ل كناية عن اليففة والفلل و

 ال م ة: ال لرة املجينة ف ها محية كال م. (5)

   مكارم األخالق  نا زيادة  ي: عييح ال  ر. ((6
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شيليلثن الكفيليلني  ،رحيليلب الياحيليلة ،طلييليلل الجنيليل ين ،و عيليلايل ال يليل ر ،واملنكبيليلني

مسيليل    ،  يليلان األ  يليلني ،سيليلبط الق يليلب ،سيليلائل األطيليلياف ،والقيليل مني

ي يلويمشيليل ،خيطيليلل تكفيليل ا ،رذا زا  زا  قلفيليلا ،نهام امليليلاءينبيليلل عيليل ،القيليل مني

ورذا التفيليل  التفيليل   ،رذا مشيليلى كيليل نام ييليلنحط   ليليلبب ،(1)ذرييليلع املشيليل ة ، لنيليلا

 ،نظيليليه رىل األرض  طيليلل  ميليلن نظيليليه رىل السيليلامء ،خيليلافح الطيليليف ،د فيليلا

ف يليلف يل  :قليليل  :قيليلا  .ميليلن لق يليله نالسيليلالم (2)يبيليل ر ،عيليلل نظيليليه املالحظيليلة

 ،ل سيل  ليله راحيلة ،دائيل  الفكيلي ،األحيلجان (3)ليللملا Nكيلان  :فقا  ،منطقه

ييليلتكل   ،(5)وخيتميليله ن شيليل اقه ،يفتيليلت  الكيليلالم ،(4)وال ييليلتكل    غيليلري حاعيليلة

دمثيليلا ليليل   ناجليليلا  وال  ،ال فضيليلل  ف يليله وال تق يليلري ،نجلاميليلع الكليليل  ف يليلال

                                                           

   املكارم:  يع املش ة. ((1

 اي يسبق. ((2

 متلالل حم  ،  قل :  ل امللعلد   امل ادر. ((3

 . يتكل   املكارم زاد: طليل السكلت. و  املفاين  ي ملعلدة قبل قلله: ال ((4

 قا    النهاية نف  ذكي احل يث: األش اق: علانب الف ، ورنام يكلن ذلك ليحب ((5

 .والفيب متت ا نذلك ،ش ق ه
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ال ييلذم منهيلا شيل اا غيلري  نيله كيلان ال  ،قيل دتفظيل  عنيل ه النفميلة ورن  ،ناملهني

فيلإذا تفيللطي احليلق  ،حه وال تغضيلبه اليل ن ا وميلا كيلان هليلاوال يم  (1)يذم ذواقا

رذا  شيلار  شيلار نكفيله  (2)ي ليلهيلحتيلى ينت يل ءومل يقيل  لغضيلبه يش ،مل يفيفه  ح 

نياحتيليله  (3)يبيليضيليل ،ورذا  يليل ث ات يليلل هبيليلا ،ورذا تفجيليلب قلبهيليلا ،كلهيليلا

ورذا فيليليا  ،ورذا غضيليلب  عيليليض و شيليلاا ،يىيلال منيليلى نيليلاطن رهباميليله ال سيليل

قيليلا   .(5)يفيليلرت عيليلن مثيليلل حيليلب الغيليلامم ،تبسيليل عيليلل ضيليلحكه ال ،(4)غيليلح طيفيليله

 ،ثيليل  ح ثتيليله فلع تيليله قيليل  سيليلبقني رل يليله ،احلسيليلني زمانيليلا (6)فكتمتهيليلا :احلسيليلن

                                                           

 قلله: غري  نه كان. و سقط  املكارم: وال يذم ذواقا.  ((1

 زاد   املكارم: وال يغضب لنفسه وال ينترص هلا. ((2

  ث قارب ي ه ال منى من ال رسى فرضب   املفاين: فرضب، و  الف لن: ورذا  ((3

ناهبامه ال منى راحة ال رسى، ورذا غضب  عيض نلعهه. و  املكارم: ورذا   ث  شار هبا 

 فرضب )ف رضب حم  ( نياحته ال منى ناطن رهبامه ال رسى.

   املكارم: من طيفه. ((4

ن ن ح الغامم: السحاب، يقا : يفرت عن مثل حب الغامم  ي يكشف عن  سنا ((5

 كالربد.

   الف لن: فكتم   ذا اخلرب. ((6
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 Nقيليل  سيليل    نيليلاه عيليلن ميليل خل النبيليلي  (1)ووع تيليله ،وسيليل له عيليلام سيليل لته عنيليله
سيليل ل   :Qقيليلا  احلسيليلني  ،فليليل  ييليل ع منيليله شيليل اا ،و هلسيليله وشيليلكله ،وخميعيليله

خلليليله لنفسيليله م ذونيليلا ليليله   كيليلان د :فقيليلا  ،Nعيليلن ميليل خل رسيليلل  ا   Q يب 

وعيليلجء  .عيليلجء   :فيليلإذا  وى رىل منجليليله عيليلج  دخلليليله ثالثيليلة  عيليلجاء ،ذليليلك

ثيل  عيلج  عيلجءه ن نيله ونيلني النيلاس فيلريد ذليلك ناخلاليلة  ،وعجء لنفسه ،أل له

وكيلان ميلن سيلريته   عيلجء األميلة  ،عيلنه  منيله شيل اا (2)وال ييل خي ،عىل الفاميلة

فميليلنه  ذو  ،  اليليل ين ريثيليلار   يليلل الفضيليلل نإذنيليله وقسيليلمه عيليلىل قيليل ر فضيليلله 

ف تشيليليلاغل هبيليليل   ،وميليليلنه  ذو احليليليللائج ،وميليليلنه  ذو احليليليلاعتني ،احلاعيليليلة

ورخبيليلار   ناليليلذي  ،(3)ام  ليليللحه  واألميليلة ميليلن مسيليل لته عيليلنه ويشيليلغله  فيليل 

و  نلغيليللين حاعيليلة ميليلن ال  ،ل بليليل  الشيليلا   ميليلنك  الغائيليلب" :ويقيليلل  ،(4)ينبغيليلي

                                                           

   الف لن واملفاين: فلع ته. ((1

 غسان. م:  و قا : ال ي خي. الشك من  يبرزاد   املكا ((2

  الف لن: و لل  األمة من مس لته عنه . ومثله   املكارم اال   نسخة من  ((3

 لته عنه .ءمسا

   الف لن واملكارم: ينبغي هل . ((4
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ال يقيل ر عيلىل انا حاعيلة ميلن فإنيله ميلن  نليل  سيللط ،(1)يق ر عىل رنيلالا حاعتيله

وال  ،ال ييليلذكي عنيليل ه رال ذليليلك"ثبيليل  ا  ق م يليله ييليللم الق اميليلة  (2)رنالغهيليلا

 ،وال يفرتقيليليللن رال عيليليلن ذواق ،ميليليلن  حيليليل  عثيليليلية ييليليل خللن روادا (3)يق يليليل 

 ؟ك يلف كيلان ي يلنع ف يله Nعيلن خميلي  رسيلل  ا   (4)فسيل لته .وخييعلن  دليلة

 ،(6) وييليل لفه  وال ينفيليلي  ،خييليلجن لسيليلانه رال عيليلام يفن يليله N(5)كيليلان  :فقيليلا 

وحييلرتس ميلنه  ميلن  (7)وحييلذر النيلاس ،ويلل يله عليل ه  ،ويكيم كيي  كل قيللم

ويسيليل    ،ويتفقيليل   ليليلحانه ،يه وال خلقيليلهيلغيليلري  ن يطيليللي عيليلن  حيليل  نشيليل

                                                           

   املكارم: من ال يستط ع انالا حاعته. ((1

   املكارم من ال يستط ع رنالغها. ((2

وال يق ل حم  ، و  املفاين: وال يقبل )يق   حم  ( من  ح  عثية، و  الف لن  ((3

 واملكارم: وال يقبل من  ح  غريه.

 م: قا  فس لته.ر  املفاين واملكا ((4

 .N  امل ادر: كان رسل  ا   ((5
   املكارم: ف ام يفن ه، وي لفه  وال يفيقه ،  و قا : ينفي  . )شك مالك( ((6

   املكارم: الفتن حم  . ((7
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 ،ويقيليلب  القبيليل   ويل نيليله ،وحيسيليلن احلسيليلن ويقلييليله ،(1)النيليلاس عيليلام   النيليلاس

وال  ،(2)يغفيليلل خمافيليلة  ن يغفليليللا  و يم ليليللا ال ،غيليلري خمتليليلف ،مفتيليل   االميليلي

اليليلذين يللنيليله ميليلن النيليلاس خ يليلار    فضيليلله   ،ي عيليلن احليليلق وال  يليللزهيلق يليلي

 عظمهيليل  عنيليل ه منجليليلة  حسيليلنه  و ،عنيليل ه  عمهيليل  ن يليل حة للمسيليللمني

ال  ليليل   Nكيليلان  :فقيليلا  ،عيليلن هلسيليله (3)وسيليل لته :قيليلا  .ملاسيليلاة وميليللازرة

ورذا  ،وينهيليلى عيليلن ريطا يليلا (5)وال ييليللطن األميليلاكن ،(4)وال يقيليللم رال عيليلىل ذكيليلي

ويفطيلي كيلل  ،ليل  ح يلث ينتهيلي نيله املجليل  وييل مي نيلذلكانتهى رىل قيللم ع

                                                           

   الف لن: عام الناس ف ه. ((1

 ن يمللا. قل   ل ملعلد   نسخة من املكارم. ونف ه: لكل حا  عن  عتاد )عباد  ((2

املفاين ملا ي   نف  ذلك تفسري ا    ن  ذه اجلملة ق  سقط  عن الف لن و ي(. والظا حم  

 كالم ال  وق.

   امل ادر: فس لته. ((3

   امل ادر: ذكي ا  عل اسمه. ((4

  ي ال يتخذ لنفسه هلسا يفيف نه. ((5
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 ، كيليم عل يليله منيليله (1)وال حيسيلب  حيليل  ميليلن علسيلائه  ن  حيليل ا ،علسيلائه ن يليل به

ميليلن سيليل له حاعيليلة مل  ،يف عنيليلهيلحتيليلى يكيليللن  يلل املن يليل (2)ميلن عالسيليله ليليلانيه

وليلار  ،قيل  وسيلع النيلاس منيله خلقيله ، و نم سيللر ميلن القيلل  (3)ييعع رال هبا

هلسيليله هليليل  حليليل  وح يليلاء  ، احليليلق سيليللاءوليليلاروا عنيليل ه   ،(4)هليليل   نيليلا

وال تنثيليلى  ،ف يليله احليليليم (5)وال تيليل نن ،ال تيفيليلع ف يليله األليليللات ،وليليل ق و مانيليلة

 ،متلاضيليلفني ييليللقيون الكبيليلري ،متلاليليللني ف يليله نيليلالتقلى (6)متفيليلادلني ،فلت تيليله

                                                           

  الف لن، كل واح  من علسائه ن  به حتى ال حيسب  ح . و  املكارم: كل )من  ((1

 ن  ح ا.حم  ( علسائه ن  به حتى ال حيسب عل سه  

   الف لن: من عالسه  و نادمه حلاعة لانيه. ومثله   املكارم اال  ن ف ه: قاومه. ((2

 واملفنى: قام مفه، ومفنى نادمه عالسه.

   الف لن واملكارم: مل ييده اال هبا. ((3

  املكارم: ق  وسع الناس منه نسطه وخلقه )نسطة وخلقا(، فكان )وكان( هل   نا.  ((4

 ن: ف ار هل   نا رح ام.و  الف ل

   املكارم: تل ن حم  . ((5

  املكارم: متفادللن متفاضللن ف ه نالتقلى متلاضفلن، يلقيون ف ه الكبري،  ((6

 .Nوييمحلن ف ه ال غري  قل : قلله: ف ه  ي   هلسه 
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 :فقليليل  .(1)وحيفظيليللن الغيييليلب ،وييليل ثيون ذا احلاعيليلة ،وييمحيليللن ال يليلغري

 ،سيلهل اخلليليلق ،ييلكيليلان دائيل  البشيليل : فقيلا ؟فك يلف كانيليل  سيلريته   علسيليلائه

 ،ليليل   نفيليل  وال ليليلخاب وال فحيليلا  وال ع يليلاب وال ميليل اا :ليليلني اجلانيليلب

قيليل  تيليليو  ،فيليلال ييليل ي  منيليله وال خي يليلب ف يليله م مل يليله ،يتغافيليلل عيليلام ال يشيليلتهي

 :وتيليو النيلاس ميلن ثيلالث ،وميلا ال يفن يله ،واالكثيلار ،امليلياء :نفسه من ثيلالث

وال ييليلتكل   ،(2)تيليله وال عثياتيليلهوال يطليليلب علر ،وال يفيليلريه ،كيليلان ال ييليلذم  حيليل ا

 ،رذا تكليل   طيليق علسيلاينه كيل نام عيلىل رينوسيله  الطيلري ،ثلانيله (3)رال ف ام رعيلا

ميليلن تكليليل  ان يليلتلا ليليله  ،ورذا سيليلك  تكلميليللا وال يتنيليلازعلن عنيليل ه احليليل يث

يضيليلحك ليليلا يضيليلحكلن  ،(5)حيليل يثه  عنيليل ه حيليل يث  وليليل ه  ،(4)حتيليلى يفيليليا

 اجلفيليللة   مسيليل لته ويتفجيليلب ليليلا يتفجبيليللن منيليله وي يليلرب للغيييليلب عيليلىل ،منيليله

                                                           

   املكارم: وحيفظلن،  و قا : حيلطلن )حي طلن حم  ( الغييب. )شك  نل غسان(. ((1

 الف لن واملفاين: عثياته وال علرته.   ((2

   الف لن واملكارم: ييعل. ((3

   الف لن: ورذا تكل  عن ه  ح  ان تلا له حتى يفيا من ح يثه. ((4

  وهل  حم  . ((5
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 ييليلت  طاليليلب رذا ر :ويقيليلل  ،ومنطقيليله حتيليلى  ن كيليلان  ليليلحانه ل سيليلتجلبل  

وال يقطيلع عيلىل  ،وال يقبيلل الثنيلاء رال ميلن مكيلاف  ،(1)احلاعة يطلبهيلا فارفيل وه

فسيليل لته عيليلن  :قيليلا  . و ق يليلام (3)ف قطفيليله ننهيليلي (2) حيليل  كالميليله حتيليلى  يليللز

 ،احلليليل  عيليلىل :كيليلان سيليلكلته عيليلىل  رنيليلع :فقيليلا  ،Nسيليلكلت رسيليلل  ا  

ف ميلا التقيل يي ففيلي تسيللية النظيلي واالسيلتامع  ،(4)والتفكيلري ،والتقيل يي ،واحلذر

 ،وديليلع ليليله احلليليل    ال يليلرب ،و ميليلا تفكيليليه ففيليل ام يبقيليلى ويفنيليلى ،نيليلني النيليلاس

 خيليلذه  :(5)وديليلع ليليله احليليلذر    رنيليلع ،وال يسيليلتفجه ءفكيليلان ال يغضيليلبه يش

                                                           

 ف وف وه حم  . و ل امللعلد  يضا   نسخة من الف لن. ((1

  لزه حم  . ((2

 ملكارم، وف ه: كالم، ن   ق ام.نانتهاء حم  ،  قل : يلع  ذلك   نسخة من ا ((3

   امل ادر: التفكي. ((4

   احلذر  رنع حم  . ((5
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ي ي   واعتهيليلاده اليليل ،وتيكيليله القبيليل   ل نتهيليلى عنيليله ،احلسيليلن ل قتيليل ى نيليله

 .(3)هل  خري ال ن ا و اآلخية (2)والق ام ف ام دع ، مته (1)لالا

 نيله قيل  وفيل  عيلىل مفاوييلة فليلام خيلي  تبفيله  Lوعن احلسن نن ع  * 

رين رعيلل ذو ميلا  وال يلليل  يل ففلمنيلي شيل اا لفيلل ا   :نفح حجانيله وقيلا 

حتيلى رنيلام  ،عل يلك ناالسيلتغفار فكيلان يكثيلي االسيلتغفار :فقيلا  ،ييزقني ول ا

فبليليل  ذليليلك مفاوييليلة  ،ي ننيليلنييلفلليليل  ليليله عشيليل ،سيليلتغفي   ال يليللم سيليلبفامئة ميليليةا

فلفيليل  وفيليل ة  خيليليى فسيليل له اليعيليلل  ؟ يليلل سيليل لته ميليل  قيليلا  ذليليلك :فقيليلا  ليليله

ُ  إ   ﴿ مل تسيليلمع قيليلل  ا  عيليلج اسيليلمه   ق يليلة  يليللد  :فقيليلا  ْرُكْم ُقوو َّ َوَيووج 

ر ُكمْ  ْرُكْم ي َاْم ا   َوَين  َ ﴿ :و  ق ة نلا ﴾ُق َّ  . (5()4)﴾َو ُيْمد 

                                                           

   الف لن:   الالا. و  املكارم: ف ام  لل . ((1

 نام دع. ((2

 .4ا ،153 – 148 :16 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 . 226 الطربيس، مكارم االخالق،( (4

 .51ا ،87 – 86 :101 ،ملجليسالفالمة ا -نحار األنلار ( (5
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 :هند امل   Qمام احلسن  ض   ان

: رن امليليليل من امليليليللايل ملحميليليل  و ليليليله (1)تفسيليليلري اإلميليليلام الفسيليليلكيي* 

وسيل  ه اليلذي  ،واملتخذ لفيل  نفيل  حمميل  رماميله اليلذي حيتيلذي مثاليله ،الط بني

ي يليل ق  قلاليليله وي يليللب  ففاليليله ويط فيليله نطاعتيليله ميليلن ين نيليله ميليلن  طائيليلب 

 ميليلي ا  تفيليلاىل ميليلا ال ييليليد  يه ميليلنيلرذا حضيليل ،ذريتيليله ألميليللر اليليل ين وس اسيليلته

يه مليلك امليللت و علانيله وعيل  عنيل  يلوحضيل ،ونج  نه من قضائه ميلا ال ي يل 

وعنيليل   ،وميليلن عانيليلب  خيليلي عل يليلا سيليل   اللليليل ني ،ر سيليله حمميليل ا رسيليلل  ا 

وميليلن عانيليلب  خيليلي احلسيليلني  ،رعل يليله ميليلن عانيليلب احلسيليلن سيليلبط سيليل   النب يليلني

اليليلذين  ،وحلال يليله نفيليل    خ يليلار خلاليليله  وحمبيليل ه  ،سيليل   الشيليله اء  دفيليلني

ينظيليلي الفل يليلل امليليل من  ، يليل  سيليلادة  يليلذه األميليلة نفيليل  سيليلادا   ميليلن    حمميليل 

نح يليلث حيجيليلب ا  ليليللته عيليلن  ذان حارضييليله كيليلام  -رليليل ه  ف خيليلاطبه  

حيجيليلب رينيتنيليلا   يليلل الب يليل  ورينييليلة خلاليليلنا عيليلن  ع يليلنه  ل كيليللن ريام يليل  

 .- (2)نذلك  عظ  ثلانا لش ة املحنة عل ه 

                                                           

 .98ا ،211 الفسكيي، ماماملنسلب لإل تفسري االمام الفسكيي،( (1

 .1ا ،176 – 173 :6 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (2



   نحار األنلار Qاإلمام احلسن  ................................................................. 120

 

 :Q والية اَل البيت

عيلن عيل  نيلن  ،ألمحيل  نيلن حمميل  نيلن ع يلا  (1)ألثيليكتاب مقتضيلب ا* 

 ،عيلن حمميل  نيلن ليلال  اهلميل اين ،عن  مح  نيلن حمميل  اخلليل   ،سنان امللل 

 ،عيلن عبيل  اليمحيلان نيلن يجييل  ،عيلن اليييلان نيلن مسيلل  ،عن سل امن نيلن  محيل 

 :قيليلا  Nعيليلن  يب سيليللمى راعيليلي رسيليلل  ا   ،عيليلن سيليلالم نيليلن  يب عميليلية

 :ىل السيليلامء قيليلا  الفجييليلج عيليلل ثنيليلاينهل ليليلة   ي يب ر :يقيليلل  Nسيليلمف  النبيليلي 

ليل ق   :قيلا  "وامل منيللن  " :قليل  " من اليسل  نام انيلج  رل يله ميلن رنيله  "

 ؟عيليل  نيليلن  يب طاليليلب :قيليلا  ،خري يليلا :قليليل  ؟ميليلن خلفيليل  المتيليلك ،ييليلا حمميليل 

ييليلا حمميليل  رين اطلفيليل  عيليلىل األرض اطالعيليلة فاخرتتيليلك  :قيليلا  ،قليليل  نفيليل 

ضيليلع رال وذكيليليت فيليلال  ذكيليلي   مل ،فشيليلقق  ليليلك اسيليلام ميليلن  سيليلامئي ،منهيليلا

 ،ثيليل  اطلفيليل  فيليلاخرتت منهيليلا عل يليلا ،ف نيليلا املحميليللد و نيليل  حمميليل  ،مفيليلي

ييلا حمميل  رين خلقتيلك  ،ف نيلا االعيلىل و يلل عيل  ،وشقق  له اسيلام ميلن  سيلامئي

وعيضيليل   ،(2)اطميليلة واحلسيليلن واحلسيليلني ميليلن سيليلنخ نيليللريوخلقيليل  عل يليلا وف

                                                           

 .38 امح  نن عب   ا  نن ع ا  اجلل يي، مقتضب االثي،( (1

  لله. ءسنخ اليش ((2
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فميليلن قبلهيليلا كيليلان عنيليل ي ميليلن  ،والييليلتك  عيليلىل   يليلل السيليلاموات واألرضيليلني

ييلا حمميل  ليلل  ن عبيل ا ميلن .من عح  ا كيلان عنيل ي ميلن الكافيينو ،امل منني

عبيليلادي عبيليل ين حتيليلى ينقطيليلع  و ي يليلري كالشيليلن البيليلايل ثيليل   تيليلاين عاحيليل ا 

 :قليل  ؟ييلا حمميل   يلب  ن تيليا   ،للاليتك  ما غفيليت ليله  و يقيلي نيللاليتك 

فالتفيليل  فيليلإذا نفيليل   ،التفيليل  عيليلن يميليلني الفيليلي  :فقيليلا  يل ،نفيليل  ييليلا رب

  نيلن احلسيلني وحمميل  نيلن عيل  وعففيلي نيلن وفاطمة واحلسيلن واحلسيلني وعيل

حمم  وملسى نن عففي وعيل  نيلن ملسيلى وحمميل  نيلن عيل  وعيل  نيلن حمميل  

ميلن نيللر ق اميلا ي يلللن و يلل  (1)واملهيل ي   ضحضيلاا Kواحلسن نيلن عيل  

ييليلا حمميليل   يليل الء  :فقيليلا  ،ك نيليله كلكيليلب دري -يفنيليلي املهيليل ي  -  وسيليلطه  

نيليله احلجيليلة اللاعبيليلة وعيليلج  وعيليلاليل ر ،ميليلن عرتتيليلك (2) يليلل الثيليلائي ،احلجيليلج

 .(3)ألول ائي واملنتق  من  ع ائي

                                                           

ل ويغمسه من ك ء لكل ما يشمل اليش لل الضحضاا نمفنى املاء وك نه استفري ((1

 عهة كالنلر والنار والظلمة.

 الثائي: الطالب نال م. ((2

 .18ا ،216 :36 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3
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 ،عيليلن  نائيليله ،: ناالسيليلناد ييففيليله رىل اليضيليلا(2)اليوضيليلة ،(1)الفضيليلائل* 

 ميليلن  حيليلب  ن يلقيليلى ا  عيليلج :Nقيليلا  قيليلا  يل  خيليلي رسيليلل  ا   Kعيليلن عيليل  

وميلن  ه  ن يلقيلى  ،عل و ل مقبيلل عل يله غيلري مفيليض عنيله فل تيلل  عل يلاو

 نيليلك احلسيليلن وميليلن  حيليلب  ن يلقيليلى ا  والا  و يليلل عنيليله راض فل تيليلل  ان

 ن يلقيليلى ا  وقيليل  حميليلص  وميليلن  حيليلب ،خيليللف عل يليله فل تيليلل  اننيليلك احلسيليلني

وميليلن  حيليلب  ن يلقيليلى ا   ،فل تيليلل  عيليل  نيليلن احلسيليلني السيليلجاد (3)عنيليله ذنلنيليله

وميليلن  حيليلب  ن يلقيليلى ا   ،تفيليلاىل قيييليلي الفيليلني فل تيليلل  حمميليل  نيليلن عيليل  البيليلاقي

وميلن  حيلب  ن يلقيلى  ،ميل  ال يلادقتفاىل وكتانه ن م نه فل تيلل  عففيلي نيلن حم

وميليلن  حيليلب  ن يلقيليلى ا   ،ا  تفيليلاىل طيليلا يا مطهيليليا فل تيليلل  ملسيليلى الكيليلاظ 

وميلن  حيلب  ن يلقيلى ا   ،ضاحكا مستبرشا فل تيلل  عيل  نيلن ملسيلى اليضيلا

وميليلن  ،وقيليل  رففيليل  درعاتيليله ونيليل ل  سيليل ااته حسيليلنات فل تيليلل  حمميليل  اجليليللاد

وميليلن  ،عل يليلا اهليليلادي حيليلب  ن يلقيليلى ا  وحياسيليلبه حسيليلانا يسيليلريا فل تيليلل  

وميليلن  ، حيليلب  ن يلقيليلى ا  و يليلل ميليلن الفيليلائجين فل تيليلل  احلسيليلن الفسيليلكيي

                                                           

 .166 شاذان نن عربئ ل القمي، الفضائل،( (1

 .207 عربئ ل القمي، شاذان نن ،Q اليوضة   فضائل امري امل منني( (2

 ا  عنه ذنلنه  ي نق ها وطهيه منها.يقا : حمص  ((3
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 حيليلب  ن يلقيليلى ا  وقيليل  كميليلل ريامنيليله وحسيليلن رسيليلالمه فل تيليلل  احلجيليلة 

فهيليل الء م يليلان   اليليل عى و ئميليلة اهليليل ى و عيليلالم  ،ليليلاحب الجميليلان املنتظيليلي

 .(1)التقى من  حبه  وتلال   كن  ضامنا له عىل ا  تفاىل ناجلنة

كنيل   نيلا و نيلل  :وعن الش خ املف يل  ييففيله رىل  نيل  نيلن ماليلك قيلا  *

رذ دخيليلل  Nذر وسيليللامن وزييليل  نيليلن ثانيليل  وزييليل  نيليلن  رقيليل  عنيليل  رسيليلل  ا  

وقيليلام  نيليلل ذر فانكيليلب عليليل هام  Nفقيليلبلهام رسيليلل  ا   ،Lاحلسيليلن واحلسيليلني 

ييليلا  نيليلا ذر  نيليل  رعيليلل  :فقلنيليلا ليليله  ا ،ثيليل  رعيليلع فقفيليل  مفنيليلا ،وقبيليلل  ييليل هيام

وتقيليللم رىل ليليلب ني ميليلن ننيليلي  اشيليل   Nرسيليلل  ا  شيليل خ ميليلن  ليليلحاب 

نفيليل  ليليلل سيليلمفت  ميليلا سيليلمف  فيليل هام  :فقيليلا  !؟فتنكيليلب عليليل هام وتقبيليلل  ييليل هيام

وميليلاذا سيليلمف   :فقلنيليلا ،(2)هبيليلام  كثيليلي ليليلا ففليليل لففليليلت   Nميليلن رسيليلل  ا  

ا عيليل  وهليلام ييليل Qسيلمفته يقيليلل  لفيليل   :قيليلا  ؟فيل هام ميليلن رسيليلل  ا  ييلا  نيليلا ذر

ميليلا تنففيليله  حتيليلى ي يليلري كالشيليلن البيليلايل رذا   (3)وا  ليليلل  ن رعيليلال ليليلام وليليلىل

                                                           

 .125 -296 :36 ،املجليس الفالمة - األنلار نحار( (1

   امل  ر:  كثي لا ففل  انا.( (2

   امل  ر: لىل ولام.( (3
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ييليلا عيليل  ميليلن تلسيليلل رىل ا  نحيليلبك  فحيليلق  ،(1)ليليلالته وال ليليللمه رال نحبيليلك

ييلا عيل  ميلن  حيلبك  ومتسيلك نكيل  فقيل  متسيلك نيلالفيوة  ،عىل ا   ن ال ييليده

ييليلا  :وقلنيليلا Nثيليل  قيليلام  نيليلل ذر وخيليلي  وتقيليل منا رىل رسيليلل  ا   :قيليلا  .اليليللثقى

وا   ،ليليل ق  نيليلل ذر :فقيليلا  ،عنيليلك نك يليل  وك يليل رسيليلل  ا   خربنيليلا  نيليلل ذر 

 ،ياء وال  قليليل  الغيليلرباء عيليلىل ذي هلجيليلة  ليليل ق ميليلن  يب ذريلميليلا  ظليليل  اخلضيليل

قبيلل  ن  خلقنيلي ا  تبيلارو وتفيلاىل و  يلل ن تيلي ميلن نيللر واحيل  :Nث  قيلا  

ب الطيليلا يين ثيليل  نقلنيليلا ميليلن ليليللبه رىل  ليليلال ،(2)خيليليلق  دم نسيليلبفة  الف عيليلام

وعيليلىل  ي مثيليلا   ؟ييليلا رسيليلل  ا  فيليل ين كنيليلت  :قليليل  ،(3)ورىل  رحيليلام املطهيليليات

نسيليلب  ا  ونق سيليله  ،كنيليلا  شيليلباحا ميليلن نيليللر  يليل  الفيليلي  :كنيليلت  قيليلا 

مليليلا عيليلي  يب رىل السيليلامء ونلغيليل  سيليل رة املنتهيليلى  :Nثيليل  قيليلا   .ونمجيليل ه

 ؟    يليلذا املكيليلان تفيليلارقني (4)ييليلا عربئ يليلل حب بيليلي :قليليل  Qودعنيليلي عربئ يليلل 

                                                           

   امل  ر: اال نحبك . ((1

   امل  ر: نف  ذلك: ث  نقلنا رىل للب  دم. ((2

   امل  ر: واىل  رحام الطا يات. ((3

   امل  ر: حب بي عربئ ل. ((4
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 ،   النيليللر ميليلا شيليلاء ا رين ال  عيليللزه فتحيليلرتق  عنحتيليلي ثيليل  زحم يب :فقيليلا 

و وحيليلى ا  ريل ييليلا حمميليل  رين اطلفيليل  رىل األرض اطالعيليلة فاخرتتيليلك منهيليلا 

تيله وليل ك فيلاخرتت منهيلا عل يلا وعفل (1)ثيل  اطلفيل  اطالعيلة ،فجفلتك نب يلا

واخيليلي  ميليلن  ليليلالنكام الذرييليلة الطيليلا ية  ،(2)ووارث علميليلك واالميليلام نفيليل و

 (3) ن ا واآلخيليليةفليليللالك  ميليلا خلقيليل  اليليل ،واألئميليلة املف يليللمني خيليلجان علميليلي

 ،نفيليل  ييليلا رب :قليليل  ؟ييليلا حمميليل    يليلب  ن تيليليا   ،وال اجلنيليلة وال النيليلار

واحلسيلن واحلسيلني  (4)فيلإذا  نيلا نيل نلار عيل  ،ييلا حمميل  ارفيلع ر سيلك :فنلدي 

وعيليل  نيليلن احلسيليلني وحمميليل  نيليلن عيليل  وعففيليلي نيليلن حمميليل  وملسيليلى نيليلن عففيليلي 

 وع  نن ملسى وحمميل  نيلن عيل  وعيل  نيلن حمميل  واحلسيلن نيلن عيل  وحمميل 

ييلا رب ميلن  :ك نيله كلكيلب دري فقليل  (5)نن احلسن احلجة ييلتمأل ميلن ن يلنه 

                                                           

   امل  ر: ث  اطلف  ثان ة. ((1

   امل  ر: وعفلته ول ك ووارثك ووارث علمك واالمام من نف و.( (2

   امل  ر: ما خلق  ال ن ا وال اآلخية. ((3

 .وفاطمة ا    امل  ر: فيفف  ر يس فإذا ن نلار ع ( (4

   امل  ر: يتمأل وعهه من ن نه . ((5
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و يلذا  ،ييلا حمميل   يل  األئميلة ميلن نفيل و املطهيليون ميلن ليللبك :قيلا  ،(1) ذا

 ،ويشيليلفي ليليل ور قيليللم ميليل منني ،احلجيليلة اليليلذي يميليلم األرض قسيليلطا وعيليل ال

جيليلب و ع :Qفقيليلا   !نبنائنيليلا و مهاتنيليلا ييليلا رسيليلل  ا  لقيليل  قليليل  عجبيليلا :قلنيليلا

ثيليل  ييعفيليللن رىل  عقيليلاهب  نفيليل  رذ  (2)يسيليلمفلن  يليلذا الكيليلالم ميليلن  يليلذا قيليللم

 .(4)(3)ماهل  ال  ناهل  ا  شفاعتي !وي ذونني ف ه  !  ا   ا 

عيليلن عيليل  نيليلن حمميليل  نيليلن  ،: احلسيليلني نيليلن حمميليل  نيليلن سيليلف  (5)ييليلةالكفا* 

 ،عيليلن رشييليلك ،عيليلن عيليل  نيليلن حكيليل   األودي ،عيليلن عيليل  نيليلن محيليل ون ،شيليلنبلذ

 خيلربين  :قيلا  Nعيلن النبيلي  ،ن عيل عيلن احلسيلني نيل ،عن عبيل  ا  نيلن سيلف 

 :مليليلا  ثبيليل  ا  تبيليلارو وتفيليلاىل اسيليل  حمميليل    سيليلاق الفيليلي  قليليل  Qعربئ يليلل 

ييليلا رب  يليلذا االسيليل  املكتيليللب    داق الفيليلي   رى  عيليلج خلقيليلك عل يليلك 

                                                           

   امل  ر: فقل : يا رب ومن   الء ومن  ذا؟ ((1

  ذا الكالم. ي  امل  ر: واعجب من  ذا ان قلما يسمفلن من ((2

 .415:2 احلسن نن حمم  ال يلمي، ارشاد القللب،( (3

 .140ا ،303 – 301 :36 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4

 .170 القمي، اخلجاز كفاية االثي،( (5
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 ،ي  شيليلباحا  نيل انا نيليلال  رواا نيلني السيليلامء واألرضيلفيل راه ا  اثنيليلي عشيل :قيلا 

 يلذا نيللر عيل   :فقيلا  ؟(1) يل  يا رب نحقهيل  عل يلك رال  خربتنيلي ميلن :فقا 

و يلذا نيللر عيل  نيلن  ،و يلذا نيللر احلسيلن و يلذا نيللر احلسيلني ،نن  يب طاليلب

و يلذا نيللر  ،و يلذا نيللر عففيلي نيلن حمميل  ،و ذا نلر حمميل  نيلن عيل  ،احلسني

 ،و يلذا نيللر حمميل  نيلن عيل  ،و يلذا نيللر عيل  نيلن ملسيلى ،ملسى نن عففيلي

نيللر احلجيليلة  و يلذا ،و يلذا نيللر احلسيلن نيليلن عيل  ،و يلذا نيللر عيل  نيلن حمميليل 

ميليلا  حيليل  يتقيليليب رىل ا   :يقيليلل  Nفكيليلان رسيليلل  ا   :قيليلا  ،القيليلائ  املنتظيليلي

 .(2)عج وعل هب الء القلم رال  عتق ا  رقبته من النار

عيليلن  ،:  محيليل  نيليلن حمميليل  نيليلن عب يليل  ا  نيليلن احلسيليلن الف يليلايش(3)الكفاييليلة* 

عيليلن  محيليل  نيليلن عبيليل  اليمحيليلان  ،عيليلن  محيليل  نيليلن عبيليل  اجلبيليلار ،عيليل ه عب يليل  ا 

 ،عيلن  ن يله ،عيلن عيل  نيلن  اشيل  نيلن الربييل  ،عن عميلي نيلن محيلاد ،جومياملخ

 :عيليلن  م سيليللمة قاليليل  ،عيليلن  يب ثانيليل  ميليللىل  يب ذر ،عيليلن  يب سيليلف   التم ميليلي

                                                           

 اال  خربتني عنه .   امل  ر: ((1

 .206ا ،341 :36 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .186 اخلجاز القمي، كفاية االثي،( (3
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مليليلا   ي يب رىل السيليلامء نظيليليت فيليلإذا مكتيليللب عيليلىل  :Nقيليلا  رسيليلل  ا  

 ،يته نفيليل يلال رليليله رال ا  حمميليل  رسيليلل  ا   ي تيليله نفيليل  ون يليل :الفيليلي 

  وفاطميليلة واحلسيليلن واحلسيليلني و نيليللار عيليل  نيليلن احلسيليلني ور ييليل   نيليللار عيليل

وملسيليلى نيليلن عففيليلي وعيليل  نيليلن ملسيليلى  ،وحمميليل  نيليلن عيليل  وعففيليلي نيليلن حمميليل 

وحمم  نن ع  وع  نن حمميل  واحلسيلن نيلن عيل  ور ييل  نيللر احلجيلة ييلتمأل 

 ؟ييليلا رب ميليلن  يليلذا وميليلن  يليل الء :فقليليل  ،ميليلن ن يليلنه  ك نيليله كلكيليلب دري

ذا نيليللر سيليلبط ك احلسيليلن و يليل ،ييليلا حمميليل   يليلذا نيليللر عيليل  وفاطميليلة :فنلدييليل 

مطهيليليليون  ،و يليليلذه  نيليليللار األئميليليلة نفيليليل و ميليليلن وليليليل  احلسيليليلني ،واحلسيليليلني

 .(1)و ذا احلجة الذي يمال ال ن ا قسطا وع ال ،مف لملن

 :ييام من فضة

عيليلن عففيليلي نيليلن حمميليل  نيليلن  ،:  محيليل  نيليلن حمميليل (2)ن يليلائي اليليل رعات* 

 Qكنيل  عنيل   يب عبيل  ا  :عيلن  يب ن يلري قيلا  ،، عن حمم  نيلن عيلامر(3)مالك

                                                           

 .217ا ،348 :36 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .5ا ،425 )ال فار(،فيوحم حمم  نن حسن نن  ن ائي ال رعات،( (2

 . كذا   امل  ر الكل ،( (3
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فيكح نيعله األرض فيلإذا نحيلي ف يله سيلفن ميلن فضيلة فيكيلب وركبيل  مفيله 

 :فقيليلا  ،حتيليلى انتهيليلى رىل ملضيليلع ف يليله خ يليلام ميليلن فضيليلة فيليل خلها ثيليل  خيليلي 

تليليلك خ ميليلة رسيليلل   :قيليلا  ،نفيليل  :فقليليل  ؟ر ييليل  اخل ميليلة التيليلي دخلتهيليلا  وال

واليانفيليلة  ،والثالثيليلة خ ميليلة فاطميليلة ،واألخيليليى خ ميليلة  ميليلري امليليل منني ،Nا  

 ،والسادسيليلة خ ميليلة احلسيليلني ،سيليلة خ ميليلة احلسيليلنواخلام ،خ ميليلة خ  يليلة

 ،والتاسيليلفة خ متيليلي ،والثامنيليلة خ ميليلة  يب ،والسيليلانفة خ ميليلة عيليل  نيليلن احلسيليلني

 .(1)ول    ح  منا يملت رال وله خ مة يسكن ف ها

عيليلن عففيليلي نيليلن حمميليل  نيليلن  ، محيليل  نيليلن حمميليل  :(2)ن يليلائي اليليل رعات* 

 عبيل  كنيل  عنيل   يب :عيلن  يب ن يلري قيلا  ،عن حمميل  نيلن عيلامر ،مالك الكل 

فيكيليلب  ،فيليليكح نيعليليله األرض فيليلإذا نحيليلي ف يليله سيليلفن ميليلن فضيليلة Qا  

فيليل خلها ثيليل   ،حتيليلى انتهيليلى رىل ملضيليلع ف يليله خ يليلام ميليلن فضيليلة ،وركبيليل  مفيليله

تليليلك  :نفيليل  قيليلا  :فقليليل  ؟ر ييليل  اخل ميليلة التيليلي دخلتهيليلا  وال :فقيليلا  ،خيليلي 

والثالثيليلة خ ميليلة  ،واألخيليليى خ ميليلة  ميليلري امليليل منني ،Nخ ميليلة رسيليلل  ا  

                                                           

 .75ا ،245 :6 ،الفالمة املجليس -لار ( نحار األن(1

 .5ا ،425 حمم  نن احلسن نن فيوحم ال فار، ن ائي ال رعات،( (2
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والسادسيليلة  ،واخلامسيليلة خ ميليلة احلسيليلن ،خ  يليلة فاطميليلة واليانفيليلة خ ميليلة

 ،والثامنيليلة خ ميليلة  يب ،و السيليلانفة خ ميليلة عيليل  نيليلن احلسيليلني ،خ ميليلة احلسيليلني

 .(1)ول    ح  منا يملت رال وله خ مة يسكن ف ها ،والتاسفة خ متي

 ،عن عففي نن حمم  نن مالك الكل  ،: عن  مح  نن حمم (2)الب يليلائي* 

فيكح نيعله  Q كن  عن   يب عب  ا  : قا ،عن  يب ن ري ،عن حمم  نن عامر

فيكب وركب  مفه حتى انتهى رىل ملضع  ،سفن من فضة هف  األرض فإذا نحي

 ،ر ي  اخل مة التي دخلتها  وال :ف خلها ث  خي  فقا  ،ف ه خ ام من فضيليليلة

 Qواألخيى خ مة  مري امل منني  ،Nتلك خ مة رسيليلل  ا   :نف  قا  :فقل 
ثة خ ثال فاطمة ووال مة  مة اخل  ة  فة خ  مة احلسيليلن ،(3)اليان  ،واخلامسيليليلة خ 

سانفة خ مة ع  نن احلسني ،والسادسة خ مة احلسني  ،ة  يبوالثامنة خ م ،و ال

  .(4)ول    ح  منا يملت رال وله خ مة يسكن ف ها ،والتاسفة خ متي

                                                           

 .97ا ،91 :47 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .5ا ،426 ال فار(،)فيوحم حمم  نن احلسن نن  ن ائي ال رعات،( (2

 (.. خ  ة )حم ((3

 .8ا ،328 :54 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4
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 :ما َير  من ا داث يعد القائم

ن ، عيليليليل(3)عيليليليلن اجلليليليليللدي ،(2): الطالقيليليليلاين(1)ركيليليليلام  اليليليليل ين* 

عيليلن  ،عيليلن حسيليلني نيليلن حسيليلن ،عيليلن حمميليل  نيليلن عقبيليلة ،رنيليليا    نيليلن فهيليل 

عيليلن املنهيليلا  نيليلن  ،عيليلن عميليلي نيليلن ملسيليلى اليليللع هي ،رسيليلامع ل نيليلن عميليلي

ييليليلا  ميليليلري  :Qقليليليل  لفيليليل   :عيليليلن عبيليليل  ا  نيليليلن احليليليلارث قيليليلا  ،عميليليلي

ييليلا  :قيليلا  ؟امليليل منني  خيليلربين نيليلام يكيليللن ميليلن االحيليل اث نفيليل  قيليلائمك 

 Nسيليليلل  ا  ورن ر ،ذكيليليليه ملكيليليلل  رل يليليله ءنيليليلن احليليليلارث ذليليليلك يش
 .(4)عه  ريل  ن ال اخرب نه رال احلسن واحلسني

                                                           

 .77 ال  وق، اكام  ال ين وامتام النفمة،( (1

 . كذا ورد   امل  ر و ل الطالقاين حمم  نن انيا    نن اسحاق،( (2

 .و ل اجلللدي  كذا ورد   امل  ر عب  الفجيج نن حي ى،( (3

 .10ا ،312 – 311 :6 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (4
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 :منجلته ي م القيامة

عيليلن  يب  ،عيليلن سيليلل امن اليليل يلمي ،:  يب(1)تفسيليلري عيليل  نيليلن رنيليليا   * 

قيليلا  رذا كيليلان ييليللم الق اميليلة دعيليلي حمميليل  ف كسيليلى  Qعيليلن  يب عبيليل  ا   ،ن يليلري

ثيل  ييل عى نيلإنيا    ف كسيلى حليلة  ،حلة وردييلة ثيل  يقيلام عيلن يميلني الفيلي 

ثيل  ييل عى نفيل   ميلري امليل منني ف كسيلى حليلة  ،ن ضاء ف قام عن يسار الفيلي 

ثيليل  ييليل عى نإسيليلامع ل ف كسيليلى حليليلة ن ضيليلاء  ،وردييليلة ف قيليلام عيليلن يميليلني النبيليلي

ثيل  ييل عى ناحلسيلن ف كسيلى حليلة وردييلة ف قيلام عيلن  ،ف قام عن يسار رنيا   

ناحلسيليلني ف كسيليلى حليليلة وردييليلة ف قيليلام عيليلن  ىثيليل  ييليل ع ،يميليلني  ميليلري امليليل منني

ثيليل  ييليل عى ناألئميليلة ف كسيليللن حليليلال وردييليلة ف قيليلام كيليلل واحيليل   ،سيليلنيميليلني احل

ثيليل  ييليل عى  ،ثيليل  ييليل عى نالشيليل فة ف قلميليللن  ميليلامه  ،عيليلن يميليلني ليليلاحبه

 ،ونسيليلائها ميليلن ذريتهيليلا وشيليل فتها ف يليل خللن اجلنيليلة نغيليلري حسيليلاب Pنفاطميليلة 

نفيل   :ث  ينادي مناد من نطنيلان الفيلي  ميلن قبيلل رب الفيلجة واألفيلق االعيلىل

ونفيليل  األحم  خيليللو و يليلل عيليل  نيليلن  يب  ،ا   األب  نيليللو ييليلا حمميليل  و يليلل رنيليلي

ونفيليل  اجلنيليلني  ،ونفيليل   السيليلبطان سيليلبطاو وميليلا احلسيليلن واحلسيليلني ،طاليليلب

                                                           

 .128:1 انيا    القمي،ع  نن  تفسري القمي،(  (1
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 ،ونفيل  األئميلة الياشيل ون ذريتيلك و يل  فيلالن وفيلالن ،عن نك و يلل حمسيلن

سيليلبط ه واألئميليلة ميليلن ذريتيليله  ا ووليليل ه و ال رن حمميليل ،ونفيليل  الشيليل فة شيليل فتك

فميليلن زحيليلجا عيليلن  " :قلليليلهوذليليلك  ،ثيليل  ييليل مي هبيليل  رىل اجلنيليلة ، يليل  الفيليلائجون

 .(3()2()1)النار وادخل اجلنة فق  فاز

الفيليلاريس  (5): رسيليلامع ل نيليلن رسيليلحاق(4)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا   * 

ميليلع  Qوسيليلاق احليليل يث   م يليلارعة  ميليلري امليليل منني  Qرىل  يب عففيليلي  (6)رففيليله

فقيليلام عنيليله  ،يويلقيليل  عنيليلي حتيليلى  نشيليل :فقيليلا  الشيليل طان :الشيليل طان رىل  ن قيليلا 

رذا كيلان ييللم الق اميلة ليلار احلسيلن عيلن  :قيلا  ؟ا ملفيللنيين ييليلن  تبش :فقا 

                                                           

 عنها، من الجحجحة و ي االنفاد. ي ي انف  عن النار ونح ((1

 .185 ا  عميان:( (2

 .3ا ،329 – 328 :7 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (3

 .185ا ،147 ع  نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ،( (4

 . كذا   امل  ر نن انيا   ،( (5

 .  امل  ر  كذا مفنفنا،( (6
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يميليلني الفيليلي  واحلسيليلني عيليلن يسيليلار الفيليلي  يفطيليللن شيليل فته  اجليليللاز ميليلن 

 .(2)(1)النار

عيليلن يفقيليللب  ،عيليلن انيليلن مسيليلكان ،(4)ييلعيليلن النضيليل ،:  يب(3)املحاسيليلن* 

 "ييللم نيل عل كيلل  نيلاس نإميلامه   " :Q قليل  أليب عبيل  ا  :نن شف ب قيلا 

قليليل   .كيليلل قيليلين ميليلن  يليلذه األميليلة نإميليلامه  (ييليل عى حم  )نيليل عل  :فقيليلا 

 ،  قينيليله Qو احلسيليلن  ،  قينيليله Qوعيليل   ،  قينيليله Nرسيليلل  ا   يءف جيليل

 :قيلا  ؟وكيلل رميلام   قينيله اليلذي  ليلك نيلني  ظهيلي   ،  قينيله Q واحلسني

 .(5)نف 

                                                           

 .اسامع ل نن اسحاق وخلفاء اللسائط   النقل رواية ضف فة ليوايتها عن( (1

 .35ا :340 :7 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (2

 .44ا ،144:1 نن حمم  نن خال  الربقي، امح  املحاسن،( (3

 .  امل  ر نن سلي ،( (4

 .6ا ،110 ،8 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (5
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عيليلن  يب  ،عيليلن سيليلل امن اليليل يلمي ،:  يب(1)تفسيليلري عيليل  نيليلن رنيليليا   * 

ف كسيلى  (2)كيلان ييللم الق اميلة دعيلي حمميل  رذا :قيلا  Qعن  يب عبيل  ا   ،ن ري

نيلإنيا    ف كسيلى حليلة  ثيل  ييل عى ،الفيلي  (3)ميلنيحلة وردية ث  يقيلام عيلن ي

امليليل منني ف كسيليلى  عيليلن يسيليلار الفيليلي  ثيليل  ييليل عى نفيليل   ميليلري (4)ن ضيليلاء ف قيليلام

ثيل  ييل عى نإسيلامع ل ف كسيلى حليلة  ،Nعيلن يميلني النبيلي  (5)حلة وردية ف قيلام

 ثيليل  ييليل عى ناحلسيليلن ف كسيليلى حليليلة ،Q(6)ن ضيليلاء ف قيليلام عنيليل  يسيليلار رنيليليا    

ثيليل  ييليل عى ناحلسيليلني ف كسيليلى  ،Qيميليلني  ميليلري امليليل منني  (7)وردييليلة ف قيليلام عيليلن

                                                           

 .128:1 ع  نن انيا    القمي، تفسري القمي،( (1

   امل  ر: ي عى حمم . ((2

   امل  ر املطبلع، ]عىل[ مكان ]عن[. ((3

   امل  ر املطبلع، ]عىل[ مكان ]عن[. ((4

   امل  ر املطبلع، ]عىل[ مكان ]عن[. ((5

لطة مثل ما   [ وىف نسختي املخطQ  امل  ر: ]ف قام عىل يمني  مري امل منني  ((6

 املتن.

 .  امل  ر املطبلع: ]عىل[ مكان ]عن[ ((7
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ثيل  ييل عى ناألئميلة ف كسيللن حليليلال  ،يميلني احلسيلن (1)حليلة وردييلة ف قيلام عيلن

ثيل  ييل عى نالشيل فة ف قلميللن  ،عيلن يميلني ليلاحبه ،وردية ف قيلام كيلل واحيل 

 فتها ف يليل خللن ونسيليلاين ا ميليلن ذريتهيليلا وشيليل Pثيليل  ييليل عى نفاطميليلة  ، ميليلامه 

ثيل  ينيلادي منيلاد ميلن نطنيلان الفيلي  ميلن قبيلل رب الفيلجة  ،اجلنة نغري حساب

ونفيليل  األحم  ،نفيليل  األب  نيليللو ييليلا حمميليل  و يليلل رنيليليا    :واألفيليلق االعيليلىل

ونفيليل  السيليلبطان سيليلبطاو وميليلا احلسيليلن  : خيليللو و يليلل عيليل  نيليلن  يب طاليليلب

ونفيليل  األئميليلة الياشيليل ون  ،ونفيليل  اجلنيليلني عن نيليلك و يليلل حمسيليلن ،واحلسيليلني

حمميليل ا ووليليل ه   ال رن ،ونفيليل  الشيليل فة شيليل فتك ،و يليل  فيليلالن وفيليلالنذريتيليلك 

فميلن زحيلجا  :ثيل  ييل مي هبيل  رىل اجلنيلة وذليلك قلليله ،(2)وسبط ه    الفائجون

 .(3)عن النار وادخل اجلنة فق  فاز

قيليلا  رسيليلل   Qعيليلاني عيليلن  يب عففيليلي  :(4)مناقيليلب انيليلن شهي شيليللب* 

حتيلى  ،ييلي  حيل افيل خل اليللادي ودار ف يله فليل   ،يا ع  ائيل  اليللادي :Nا  
                                                           

   امل  ر املطبلع: ]عىل[ مكان ]عن[ ((1

 .  امل  ر: وول ه وسبط ه واألئمة من ذريته    الفائجون ((2

 .63ا ،131 – 130 :23 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 .86:2 انن شهي اشلب، مناقب ا  ايب طالب،(  (4



 Q ................................................ 137الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 رسيللني رسيلل   :قيلا  ؟ميلا ت يلنع  نيلا :رذا لار عيلىل نانيله لق يله شيل خ فقيلا 

ميلا تيليى  :فقيلا  ،ينبغيلي  ن تكيللن  نيل  امللفيللن :قيلا  ؟تفيفنيلي :قا  Nا  

 ،يويلفقيليلا  قيليل  عنيليلي حتيليلى  نشيليل ،Qيعه عيليل  يلف يليلارعه ف يليل ؟ ليليلارعك

ر رذا كيليلان ييللم الق اميليلة ليليلا :قيليلا  ؟يين ييليلا ملفيللنيلنيل  تبشيليل :فقيلام عنيليله فقيليلا 

احلسيليلن عيليلن يميليلني الفيليلي  واحلسيليلني عيليلن يسيليلار الفيليلي  يفطيليللن شيليل فته  

 ،نفيليل  :قيليلا  ؟ ليليلارعك ميليلية  خيليليى :فقيليلام رل يليله فقيليلا  ،اجليليللاز ميليلن النيليلار

 ،يويلقيليل  عنيليلي حتيليلى  نشيليل :فقيليلا  ،Qيعه ميليلية  خيليليى  ميليلري امليليل منني يلف يليل

 ،مثيلل اليلذر (1) تفيلاىل  دم  خيلي  ذريتيله عيلن ظهيليهملا خليلق ا  :قا  ،فقام عنه

ف خيلذ  ،ف شيله    عيلىل  نفسيله  " لسيل  نيلينك  قيلاللا نيلىل  "  ف خذ م ثاقه

فيليلال  ،روحيليلك األروااففيليليف وعهيليلك اللعيليلله و ،م ثيليلاق حمميليل  وم ثاقيليلك

 نغضيليلك رال  [ حيليل ]وال يقيليلل  ليليلك  ،رال عيفتيليله (2)يقيليلل  ليليلك  حيليل  حيبيليلك

ثيل  ليلارعه  ،نفيل  ف يلارعه فاعتنقيله :قيلا  ،قيل  ليلارعني ثالثيلة :قا  ،عيفته

 ،يويلييلا عيل  ال تنقضيلني قيل  عنيلي حتيلى  نشيل :قيلا  Qفرصعه  مري امليل منني 

                                                           

   امل  ر: من ظهيه. وىف )م( و )د(: عىل ظهيه. ( (1

   امل  ر: فال يقل  لك  ح :  حبك. ( (2
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وا  ييلا انيلن  يب طاليلب ميلا  حيل  يبغضيلك  :قيلا  ،و لفنيلك (1) ني  منيلك :فقا 

 : ميليلا قيليلي ت كتيليلاب ا  ،رال رشكيليل   نيليلاه   رحيليل   ميليله ووليليل ه وماليليله

 .(2)"وشاركه    األملا  واألوالد"

ر ى  ميليلري  :قيليلا  Q: نإسيليلناده عيليلن  يب عففيليلي (3)تفسيليلري الفيليليات* 

 :و عيليله قيليلا  (4)ه شيليل خا ففيفيليله  نيله الشيليل طان ف يلارعهعيليلىل نانيل Qني امليل من

 :قيلا  ؟يين ييلا ملفيللنيلنيل  تبشيل :ق  عني يا ع  حتى  نرشيلو فقيلام عنيله فقيلا 

رذا كيليلان ييليللم الق اميليلة ليليلار احلسيليلن عيليلن يميليلني الفيليلي  واحلسيليلني عيليلن يسيليلار 

 :فقيليلام رل يليله وقيليلا  :قيليلا  ،يفط يليلان شيليل فتهام اجليليللاز ميليلن النيليلار ،الفيليلي 

                                                           

 كذا   )و(، وىف غريه من النسخ وكذا امل  ر: قا  نىل و ني  منك. ((1

 .21ا ،179 – 178 :39 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .185ا ،148  ،فيات نن انيا    الكل تفسري فيات الكل ،( (3

  امل  ر: ]ح ثني رسامع ل نن رنيا    الفاريس مفنفنا عن  يب عففي حمم  نن  ((4

: يا ع  قا : لب ك، قا  له:  تى الش طان اللادي ف ار ف ه: Nقا : قا  رسل  ا   Qع  

 ش خا فقا : ما ت نع  نا؟ قا :  رسلني رسل  ا  يفل  يي  ح ا حتى رذا لار عىل نانه لق

N  نهم قا : تفيفني؟ قا : ينبغي  ن تكلن  ن  يا ملفلن فام ن   ن  لارعك قا : ال ن، 

 .ءالظا ي  ن ل ر احل يث سقط عنه يش : قل  [ف ارعه
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 :يعه  ميليلري امليليل منني قيليلا يلف يليل ،نفيليل  :قيليلا  ،(1)ميليلية  خيليليى :قيليلا  ؟ ليليلارعك

مليلا خليلق ا   دم خيلي  ذريتيله ميلن  :فقيلام عنيله فقيلا  ،يويلق  عني حتيلى  نشيل

 :قيليلا  " لسيليل  نيليلينك  قيليلاللا نيليلىل" :ظهيليليه مثيليلل اليليلذر ف خيليلذ م ثيليلاقه  فقيليلا 

ف شيليله    عيليلىل  نفسيليله  ف خيليلذ م ثيليلاق حمميليل  وم ثاقيليلك ففيليليف وعهيليلك 

وال  ،رال عيفتيليله ، حبيليلك :  ليليلك  حيليل فيليلال يقيليلل ،اللعيليلله وروحيليلك األرواا

 ،(2)ثالثيليلة :قيليلا  ،عنيقيليل  ليليلار :قيليلا  ،رال عيفتيليله ، نغضيليلك :يقيليلل  ليليلك  حيليل 

ييليلا عيليل  ال تبغضيليلني وقيليل  عنيليلي حتيليلى  :(3)نفيليل  ف يليلارعه و عيليله فقيليلا  :قيليلا 

وا  ييلا نيلن  يب طاليلب ميلا  حيل   :قيلا  ،نىل و نيلي  منيلك و لفنيلك : نرشو قا 

 ميليلا قيليلي ت كتيليلاب  :قيليلا  ليليلهف ،يبغضيليلك رال رشكيليل    رحيليل   ميليله و  وليليل ه

ْكُهْم يف  األْْم ا   َواألْْوالر  ﴿ا     .(5)(4)اآلية ﴾َوجا  

                                                           

   امل  ر: فقا :  لارعك مية  خيى. ((1

   امل  ر: ثالثة. ((2

 قا . Q  امل  ر. ف ارعه ف عيقه ث   عه  مري امل منني  ((3

 .64: اءاال ( (4

 .43ا ،208 :60 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5
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عيليلن  يب  ،عيليلن سيليلل امن اليليل يلمي ،:  يب(1)تفسيليلري عيليل  نيليلن رنيليليا   * 

قيليلا  رذا كيليلان ييليللم الق اميليلة دعيليلي حمميليل  ف كسيليلى  Qعيليلن  يب عبيليل  ا   ،ن يليلري

 كسيلى حليلة ثيل  ييل عى نيلإنيا    ف ،حلة وردييلة ثيل  يقيلام عيلن يميلني الفيلي 

ثيل  ييل عى نفيل   ميلري امليل منني ف كسيلى حليلة  ،ن ضاء ف قام عن يسار الفيلي 

ثيليل  ييليل عى نإسيليلامع ل ف كسيليلى حليليلة ن ضيليلاء  ،وردييليلة ف قيليلام عيليلن يميليلني النبيليلي

ثيل  ييل عى ناحلسيلن ف كسيلى حليلة وردييلة ف قيلام عيلن  ،ف قام عن يسار رنيا   

 ناحلسيليلني ف كسيليلى حليليلة وردييليلة ف قيليلام عيليلن ىثيليل  ييليل ع ،يميليلني  ميليلري امليليل منني

ثيليل  ييليل عى ناألئميليلة ف كسيليللن حليليلال وردييليلة ف قيليلام كيليلل واحيليل   ،يميليلني احلسيليلن

ثيليل  ييليل عى  ،ثيليل  ييليل عى نالشيليل فة ف قلميليللن  ميليلامه  ،عيليلن يميليلني ليليلاحبه

 ،ونسيليلائها ميليلن ذريتهيليلا وشيليل فتها ف يليل خللن اجلنيليلة نغيليلري حسيليلاب Pنفاطميليلة 

نفيل   :ث  ينادي مناد من نطنيلان الفيلي  ميلن قبيلل رب الفيلجة واألفيلق االعيلىل

ونفيليل  األحم  خيليللو و يليلل عيليل  نيليلن  يب  ،  و يليلل رنيليليا   األب  نيليللو ييليلا حمميليل

ونفيليل  اجلنيليلني  ،ونفيليل  السيليلبطان سيليلبطاو وميليلا احلسيليلن واحلسيليلني ،طاليليلب

 ،ونفيل  األئميلة الياشيل ون ذريتيلك و يل  فيلالن وفيلالن ،عن نك و يلل حمسيلن

                                                           

 .128:1 ع  نن انيا    القمي، تفسري القمي،(  (1
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 ال رن حمميليل ا ووليليل ه و سيليلبط ه واألئميليلة ميليلن ذريتيليله  ،ونفيليل  الشيليل فة شيليل فتك

َ  َهوون  ﴿ :وذليليلك قلليليله ،نيليلةثيليل  ييليل مي هبيليل  رىل اجل ، يليل  الفيليلائجون َفَمووْن ُزْ ووج 

نََّة َفَقْد فازَ  َل اْْلَ
 . (2)(1)﴾النَّا   َوُمْري 

: احلسيليلني نيليلن سيليلف   مفنفنيليلا عيليلن (3)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا   * 

رذا كيلان ييللم الق اميلة نيلادى منيلاد  :Nقيلا  رسيلل  ا   :عيلن  ن يله قيلا  ،عففي

ى متيليلي ننيليل  ي اخلالئيليلق غضيليللا  ن يليلارك  حتيليليلييليلا مفشيليل ،ميليلن نطنيليلان الفيليلي 

فاطميليليلة اننتيليليلي وعل هيليليلا  [ي ا بيلفتميليليلي رىل ق يليليل]ي ا يلحب يليليلب ا  رىل ق يليليل

ياوان حلال هيليلا سيليلبفلن  ليليلف حيليللراء فيليلإذا نلغيليل  رىل نيليلاب يلريطتيليلان خضيليل

ي ا وعيليل ت احلسيليلن قيليلائام واحلسيليلني نيليلائام مقطيليللع اليليلي س فتقيليلل  يلق يليل

 ، يلذا  خيلي رن  ميلة  ن يلك قتليلله وقطفيللا ر سيله :ف قيلل  ؟من  يلذا :للحسن

 اء ميلن عنيل  ا  ييلا ننيل  حب يلب ا  رين رنيلام  ريتيلك ميلا ففليل  نيله ف  ت ها النيل

رين عفليليل   ، ميليلة  ن يليلك ألين ادخيليليت ليليلك عنيليل ي تفجييليلة نم يليل بتك ف يليله

                                                           

  ي انف  عن النار ونحى عنها، من الجحجحة و ي االنفاد. ((1

 .3ا ،329 – 328 :7 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .4ا ،269 كل ،فيات نن انيا    ال تفسري فيات الكل ،( (3
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اجلنيليلة  نيليل   تفجيتيليلك ال يليللم  ين ال  نظيليلي   حماسيليلبة الفبيليلاد حتيليلى تيليل خ 

وذريتيلك وشيل فتك وميليلن  والكيل  مفيوفيليلا ليلن ليليل    يلل ميليلن شيل فتك قبيليلل 

فتيليل خل فاطميليلة اننتيليلي اجلنيليلة وذريتهيليلا وشيليل فتها  .د ن  نظيليلي   حماسيليلبة الفبيليلا

ال ﴿وميليلن  وال يليلا مفيوفيليلا ليليلن ليليل   ميليلن شيليل فتها فهيليلل قيليلل  ا  عيليلج وعيليلل 

ووْم يف  َمووا اْجووَتَهْت ﴿ يليلل  ييليللم الق اميليلة  :قيليلا  (1)﴾ََيْووُجُ ُُم اْلَفووَجأُل األْْكووَْبُ  َُ َو

  يليلي وا  فاطميليلة وذريتهيليلا وشيليل فتها وميليلن  وال يليل  (2)﴾َمْنُفُسووُهْم يال ووُدونَ 

 .(3)مفيوفا لن ل    ل من ش فتها

عيليلن  ،عيليلن األشيليلفيي ،عيليلن حمميليل  الفطيليلار ،:  يب(4) ميليلايل ال يليل وق* 

عيلن عبيل   ،عيلن عيل  نيلن احلسيلن ،عن حمميل  نيلن مهيليان ،يلسف نن احلارث

عيليلن انيليلن عميليلي  ،عيليلن نيليلافع ،عيليلن رسيليلامع ل نيليلن مفاوييلة ،عيليلن مفميليلي ،اليليزاق

ب الفيليلاملني رذا كيليلان ييليللم الق اميليلة زييليلن عيليلي  ر :Nقيليلا  رسيليلل  ا   :قيليلا 

                                                           

 .103األنب اء:  ((1

 .102األنب اء:  ((2

 .54ا ،63 – 62 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 .1ا ،174 ال  وق، االمايل،( (4
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ثيليل  ييل تى نمنيليلربين ميليلن نيللر طيليللهلام مائيليلة م يلل ف لضيليلع  حيليل ما  ،نكيلل زينيليلة

ثيليل  ييليل تى ناحلسيليلن  ،واالخيليلي عيليلن يسيليلار الفيليلي  ،عيليلن يميليلني الفيليلي 

ييليلجين  ،ف قيليللم احلسيليلن عيليلىل  حيليل ما واحلسيليلني عيليلىل االخيليلي Lاحلسيليلنيو

 .(1)اليب تبارو وتفاىل هبام عيشه كام يجين املي ة قيطا ا

عيليلن عيليل  نيليلن  ،عيليلن ع سيليلى نيليلن ملسيليلى ،حلفيليلار: ا(2) ميليلايل الطيليلليس* 

عيلن  ،عيلن عيل ه ،عيلن  ن يله ،عيلن زييل  نيلن عيل  ،عب   ا  نن الفالء عيلن  ن يله

ييللم الق اميلة عيلن عنبيلي  Lاحلسيلن واحلسيلني  :قيلا  Nعيلن النبيلي  ،Kع  

 .(4)من اللعه (3)عي  اليمحن تبارو وتفاىل نمنجلة الشنفني

قا  رسل   :قا  Nرىل النبي عن  يب علانة ييففه  ،انن هل فة :(5)اإلرشاد* 

يا رب  سيليلكنتني  :رن احلسيليلن واحلسيليلني شيليلنفا الفي  ورن اجلنة قال  :Nا  

                                                           

 .3ا ،262 – 261 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .65ا ،350 الطليس، االمايل،( (2

 .الشقني   االلل:( (3

 .20ا ،265 :43 ،الفالمة املجليس -نلار نحار األ( (4

 .127:2 املف  ، االرشاد،( (5
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ساكني ضففاء وامل ضني  ين زين   ركانك ناحل :فقا  هلا ا  تفاىل ،ال سن  ال تي

 .(1)فامس  كام مت   الفيوس فيحا :واحلسني قا 

 :ا تةا  َييو ين يعمر ه  احلةا 

كنيليل  نلاسيليلط وكيليلان ييليللم  (3): قيليلا  الشيليلفبي(2)كنيليلج الكياعكيليلي* 

فليليلام  ،يت ليليلالة الف يليل  ميليلع احلجيليلا  فخطيليلب خطبيليلة نل غيليلةيل ضيليلحى فحضيليل

                                                           

 .44ا ،276 – 275 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .167 ايب الفت  الكياعكي، كنج الفلائ ،(  (2

نن  وفب: نطن من محري، و ل شفب نن عمينفت  الشني وسكلن الفني نسبة رىل ش ( (3

ن ن عش  نن عب  شم  نن وائل نن الغلث نن قطن نن عييب نن ز ري مفاوية نن ق   نن

عامي نن رشاح ل  و، واليعل  ل  نل عميوع اد     م ان ،محري  يمن نن اهلم ع نن

روى عن    ومائة من  لحاب  ،التانفني وفقهائه  الشفبي من   ل الكلفة من كبار

 ،ومات سنة تسع ومائة ،الثنيسنة رح ى وث :وق ل ،سنة عرشين ملل ه ،Nرسل  ا  

وتيده  ،Qتيده الش خ   رعا   مري امل منني  . رنع ومائة سنة :وق ل ،سنة    :وق ل

ثقة مشهلر  :247قا  انن حجي   التقييب ص  ،االطياء عل ه الفامة   كتبه  ونالغلا  

 .امننيله نحل من ثمات نف  املائة و ،ما ر ي   فقه منه :قا  مكحل  ،فق ه فاضل من الثالثة
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ييليلا شيليلفبي  :قيليلا  ،يف عيليلاءين رسيليللله ف ت تيليله فلع تيليله عالسيليلا مسيليلتلفجايلان يليل

 ، يليلذا ييليللم  ضيليلحى وقيليل   ردت  ن  ضيليلحي ف يليله نيعيليلل ميليلن   يليلل الفيليلياق

 ،  ففيليلل نيليلهفيليلتفل   ين قيليل   ليليلب  اليليلي ي فيليل ام ،و حببيليل   ن تسيليلتمع قلليليله

وتضيليلحي نيليلام  Nنسيليلنة رسيليلل  ا   (1) هييليلا األميليلري  و تيليليى  ن تسيليلتن :فقليليل 

 ميلي  ن يضيليلحى نيليله وتففيليلل مثيليلل ففليليله وتيليل ع ميليلا  ردت  ن تففليليله نيليله    يليلذا 

ييليلا شيليلفبي رنيليلك رذا سيليلمف  ميليلا يقيليلل   :فقيليلا  ؟ال يليللم الفظيليل   رىل غيليلريه

لكذنيليله عيليلىل ا  وعيليلىل رسيليللله وردخيليلا  الشيليلبهة    ،ليليللن  ر ييليلي ف يليله

ثيليل   ،النيل  منيليله :قيليلا  ؟ فيلريى األميليلري  ن يفف نيليلي ميلن ذليليلك :قليليل  ،الماالسيل

فيليل تلا  ،الشيليل خا وييلاحضيليل :وقيليلا  ،ييلونالسيليل اف فاحضيليل ، ميليلي ننطيليلع فبسيليلط

 :ييلوقليليل    نفسيليل ،فاغتمميليل  غيليلام شيليل ي ا (2)نيليله فيليلإذا  يليلل حي يليلى نيليلن يفميليلي

 نيل  تيلجع   نيلك  :فقيلا  ليله احلجيلا  .نقلله حي ى ليلا يلعيلب قتليله ءو ي يش

فميليلن  ي  :قيليلا  ، نيليلا فق يليله ميليلن فقهيليلاء الفيليلياق :ا  حي يليلىقيليل ؟زعيليل   الفيليلياق

                                                           

 .  امل  ر: لل  ن تستن ا  ( (1

: حي ى نن يفمي نفت  التحتان ة وامل   ن نهام 556قا  انن حجي   التقييب ص  ( (2

 ساكنة البرصي نجيل ميو وقاض ها ثقة ف   ، وكان ييسل، من الثالثة، مات قبل مهملة

 .وق ل نف  ا املائة
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قيليلا  ميليلا  نيليلا  !؟فقهيليلك زعميليل   ن احلسيليلن واحلسيليلني ميليلن ذرييليلة رسيليلل  ا 

نكتيلاب ا  عيلج  :قيلا  ؟ونيل ي حيلق قلتيله :قيلا  ،نيلل قائليله نحيلق ،زاع  ذليلك

فيليلإن  يليلذا ليليلا مل  كيليلن  ،اسيليلمع ميليلا يقيليلل  :فنظيليلي ريل احلجيليلا  وقيليلا  ،وعيليلل

ا  عيلج وعيلل  ن احلسيلن واحلسيلني ميلن  تفيليف  نيل    كتيلاب  ،سمفته عنيله

فليليل   عيليل    القيليلي ن  ،فجفليليل   فكيليلي   ذليليلك ؟Nذرييليلة حمميليل  رسيليلل  ا  

لفليلك تيييل  قيلل   :وفكي احلجيلا  مل يلا ثيل  قيلا  ل ح يلى ،ش اا ي   عىل ذلك

ووَن اْلع ْلووم  َفُقووْل َرعوواَلْ ا ﴿ :ا  تفيليلاىل ووْن َيْعوود  مووا جوواَ َ  م  ووَ  ف يووه  م  َفَمووْن َ اجَّ

ووْل َنووْدأُل َمْين سوواَ ُكْم َوَمْنُفَسوونا َوَمْنُفَسووُكْم ُثوومَّ َنْبَته 
اَ نووا َوَمْينوواَ ُكْم َون سوواَ نا َون 

مبا ليليلة خيليلي  لل Nو ن رسيليلل  ا   ﴾اهللَّ  َهووَ  اْلكوواو ي  َ  َفنَْةَعووْل َلْعنَووَت 

فكيليل نام   يليل ي رىل  :قيليلا  الشيليلفبي ؟احلسيليلنيومفيليله عيليل  وفاطميليلة واحلسيليلن و

وكيليلان احلجيليلا  حافظيليلا  ،خليليلص حي يليلىقيليل   :ييلقلبيليلي  ورا وقليليل    نفسيليل

ولكيلن ليل   منهيلا  ،وا  ر يلا حلجيلة   ذليلك نل غيلة :فقيلا  ليله حي يلى ،للقي ن

فالفي وعيله احلجيلا  و طيليق مل يلا ثيل  رفيلع ر سيله رىل حي يلى  ، حتج ملا قل 

ف ال ية يلرن  نيل  عايل  ميلن كتيلاب ا  نغري يلا   ذليلك فليلك عشيل :وقا  له

 :قيليلا  الشيليلفبي .نفيليل  :قيليلا  ،در يليل  ورن مل تيليل ت هبيليلا ف نيليلا   حيليلل ميليلن دميليلك

 ميلا كيلان   اليلذي نيلجع نيله احلجيلا  ميلا حييلتج نيله حي يلى  :وقل  ،فغمني قلله

 ؟وييض ه ن نه ق  عيفيله وسيلبقه رل يله وييلتخلص منيله حتيلى رد عل يله و فحميله
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مل  ميلن  ن ييل خل عل يله ف يله ميلن القيلل  ميلا يبطيلل  يليءفإن عاءه نف   يلذا نشيل

 :فقيلا  حي يلى للحجيلا  ،نه حجته ليلاال يقيلا   نيله قيل  عليل  ميلا قيل  عهليله  يلل

ت ووه  راُوَر َوُسووَلْيانَ ﴿ :قيليلل  ا  تفيليلاىل يَّ ووْن ُو  
قيليلا   ؟ميليلن عنيليلى نيليلذلك ﴾َوم 

قيليلا   ،نفيليل  :قيليلا  ؟فيليل اود وسيليلل امن ميليلن ذريتيليله :قيليلا  ،Qرنيليليا     :احلجيليلا 

َوَمياو َب ﴿فقيلي  احلجيلا   ؟ومن نص ا  عل ه نفيل   يلذا  نيله ميلن ذريتيله :حي ى

وون  َ َوُي ُسووَ  َوُم سووو َوَوواُ وَن وَ   :قيليلا  حي يليلى ﴾َكوو ل َ  َنْةووج   املُْْ س 

يسوو﴿ :قا  ؟ومن وا َوََيْيوو َوه  يَّ وميلن  ييلن كيلان ع سيلى  :قيلا  حي يلى ﴾َوَزَكر 

فميلن  :قيلا  حي يلى ،Pميلن  ميله ميليي   :قيلا  ؟وال  ب ليله Qمن ذرية رنيا    

وع سيليلى ميليلن  ؟N م فاطميليلة ميليلن حمميليل   Qميليليي  ميليلن رنيليليا     : قيليليب

فكيليل نام  :قيليلا  الشيليلفبي ؟Nرسيليلل  ا  ميليلن  Lواحلسيليلن واحلسيليلني  ،رنيليليا   

ف ال ية يلوادففيليللا رل يليله عشيليل ، طلقيليلله قبحيليله ا  :فقيليلا  ،(1) لقميليله حجيليليا

قيليل  كيليلان ر ييليلك ليليللانا  :ثيليل   قبيليلل عيليل  فقيليلا  .در يليل  ال نيليلارو ا  ليليله ف هيليلا

 ،ودعيلا نجيلجور فنحيليه وقيلام فيل عا نالطفيلام ف كيلل و كلنيلا مفيله ،ولكنا  ن نيلاه

                                                           

 ة.مثل يرضب ملن تكل  ف ع ب نمسكت ((1
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ييليلج  ليليلا احيليلتج نيليله حي يليلى نيليلن يفميليلي يفنا ومل يلوميليلا تكليليل  نكلميليلة حتيليلى ان يليل

 .(1)وادا

 :رمآان ا  يف ظهر  Kاَل البيت 

َو إ ْو ُقْلنوووا ﴿ :: قلليليليله عيليليلج وعيليليلل(2)تفسيليليلري اإلميليليلام الفسيليليلكيي* 

ووَن  َرَم َفَسووَةُدوا إ الَّ إ ْيل وويَق َميووو َواْسووَتْكَْبَ َوكوواَن م  ل ْلَم ئ َكووة  اْسووُةُدوا ي 

ينَ  ليليلق ا  لكيليل  ميليلا   كيليلان خ :تفيليلاىل قيليلا  ا  :Qقيليلا  اإلميليلام  (3)﴾اْلكوواف ر 

اسيليلج وا آلدم   ذليليلك اللقيليل  خليليلق  :رذ قلنيليلا للمالئكيليلة"األرض د فيليلا 

وميليلن مفيليله نالفسيليلكي اليليلذين قتليليلله  Qومليليلا اميليلتحن احلسيليلني  :Qقيليلا   ،لكيليل 

 نيليلت    حيليلل ميليلن ن فتيليلي فيليلاحلقلا نفشيليلائيك   :ومحليليللا ر سيليله قيليلا  لفسيليلكيه

فيليلإنك   (4)مفيليلارقتي قيليل  عفليليلتك    حيليلل ميليلن :وقيليلا  أل يليلل ن تيليله ،وميليللال ك 

وميليلا املق يليللد غيليلريي فيليل علين  ،ال تط قيليلل   لتضيليلاعف  عيليل اد   وقيليللا  

                                                           

 .1ا ،149 – 147 :10 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (1

 .218 مام الفسكيي،ملنسلب لإلا مام الفسكيي،تفسري اإل( (2

 .37: البقية( (3

   نسخة: من ميافقتي. ((4



 Q ................................................ 149الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

فيلإن ا  عيلج وعيلل يف ننيلي وال خيل نيلي ميلن حسيلن نظيليه كفاداتيله    .القلمو

و ميليلا   ليليله األدنيليللن ميليلن  قينائيليله  ،ف ميليلا عسيليلكيه ففيليلارقله . سيليلالفنا الط بيليلني

ورنيليلا  ،ا ميليلا ي يليل بكوي يليل بن ،ال نفارقيليلك وحيجننيليلا ميليلا حيجنيليلك :فيليل نلا وقيليلاللا

فيليلإن كنيليلت  قيليل  وطنيليلت   :فقيليلا  هليليل  ، قيليليب ميليلا نكيليللن رىل ا  رذا كنيليلا مفيليلك

فيليلاعلملا  ن ا  رنيليلام هييليلب املنيليلاز   (1)ي عل يليلهيل نفسيليلك  عيليلىل ميليلا وطنيليل  نفسيليل

و ن ا  ورن كيليلان خ يليلني ميليلع ميليلن  ،ييفة لفبيليلاده نيليلاحتام  املكيليلارهيلالشيليل

كياميلات نيلام يسيلهل ى من     اليلذين  نيلا  خيلي   نقيلاء   اليل ن ا ميلن اليلمض

عيليل  مفهيليلا احيليلتام  املكيو يليلات فيليلإن لكيليل  شيليلطي ذليليلك ميليلن كياميليلات ا  

 ،واالنتبيليلاه   اآلخيليلية ،(2)واعلميليللا  ن اليليل ن ا حلل يليلا ومي يليلا حليليل  ،تفيليلاىل

 وال  حيل ثك  نيل و   مينيلا  ،والشيلقي ميلن شيلقي ف هيلا ،والفائج ميلن فيلاز ف هيلا

 ك  احيلتام  ميلا و ميك  مفيلارش  ول ائنيلا وحمب نيلا واملتف يلبني لنيلا ل سيلهل عليل

خليلق  دم  رن ا  تفيلاىل مليلا :نيلىل ييلا نيلن رسيلل  ا  قيلا  :قاللا ؟ نت  له مقيون

حمميليل ا وعيضيليله  عيليلىل املالئكيليلة عفيليلل  ءوسيليللاه وعلميليله  سيليلامء كيليلل يش

 ، سيليليلة   ظهيليليلي  دم "وفاطميليليلة واحلسيليليلن واحلسيليليلني  شيليليلباحا  "وعل يليليلا"

                                                           

 وطن نفسه عىل االمي ولالمي:     ا لففله ومحلها عل ه. ((1

 حلل . ما يياه النائ    نلمه.ا ((2



   نحار األنلار Qاإلمام احلسن  ................................................................. 150

 

سيليلاموات واحلجيليلب واجلنيليلان   اآلفيليلاق ميليلن ال يليءوكانيليل   نيليللار   تضيليل

ليليله رنيليله قيليل   "فيليل مي ا  املالئكيليلة نالسيليلج ة آلدم تفظيليل ام  ،الفيليلي الكيليلييس وو

 ،فضيليلله نيليل ن عفليليله وعيليلاء لتليليلك األشيليلباا التيليلي قيليل  عيليل   نلار يليلا   اآلفيليلاق

فسيليليلج وا رال رنليليليل    نيليليلى  ن يتلاضيليليلع جليليليلال  عظميليليلة ا  و ن يتلاضيليليلع 

ا املالئكيليلة كلهيليلا فاسيليلتكرب وتيفيليلع ألنلارنيليلا   يليلل الب يليل  وقيليل  تلاضيليلف  هليليل

 :Lقيليلا  عيليل  نيليلن احلسيليلني  .ائيليله ذليليلك وتكيليلربه ميليلن الكيليلافيينكيليلان نإنو
رن  دم مليلا  :ييلا عبيلاد ا  :قيلا  :قيلا  Nعيلن رسيلل  ا   ،عن  ن يله ،ح ثني  يب

ميليلن ذروة  (1)ليليللبه رذ كيليلان ا  قيليل  نقيليلل  شيليلباحناميليلن  "ر ى النيليللر سيليلاطفا 
                                                           

 يحيي   همع البحيين:   احل يث: خلق ا  حمم ا وعرتته  شباا نلر ننيقا  الط ((1

 فاألشباا دع . ن ان نلران ة نل  رواا ،ظل النلر :قا  ؟وما األشباا :قل  ،ي ي ا 

 وسال الش خ اجلل ل حمم  نن النفامن ما مفنى .الشب  نالتحييك وق  يسكن و ل الشخص

األشباا اليواية التي عاءت عن الثقات ن ن  دم  ل ح   من ح يثا :ف عاب ؟األشباا

Q باا   ا  ش :فس   ا  تفاىل عنها ف وحى ا  رل ه ،الفي   شباحا يلمع نلر ا ر ى عىل

التي ر  ا  و علمه للال األشباا ،Kو مري امل منني واحلسن واحلسني وفاطمة  Nرسل  ا  

 األشباا اللعه ف ام  ظهيه ا  منو :ث  قا  ،ما خلقه ا  وال خلق سامء وال  رضا

يفيضه   ن دله عىل تفظ مه  وتقب له  وعفل ذلك اعالال هل  ومق مة ملا Qوال لر آلدم 
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ييليلا رب ميليلا  يليلذه  :فقيليلا  ،الفيليلي  رىل ظهيليليه ر ى النيليللر ومل يتبيليلني األشيليلباا

 نيللار  شيلباا نقليلته  ميلن  رشف نقيلاع عيلييش  :ا  ا  عيلج وعيللقيل ؟األنلار

ليليلذلك  ميليليت املالئكيليلة نالسيليلجلد ليليلك رذ كنيليل  وعيليلاء لتليليلك و ،رىل ظهيليليو

انظيليلي ييليلا  دم رىل  :فقيليلا  ا  تفيليلاىل ،ييليلا رب ليليلل ن نتهيليلا يل :فقيليلا   دم ،األشيليلباا

عيليلىل  -ووقيليلع نيليللر  شيليلباحنا ميليلن ظهيليلي  دم  -ظي  دم يليليليلفن ،(1)ذروة الفيليلي 

فيلانطبع ف يله ليللر  نيللار  شيلباحنا كيلام ينطبيلع وعيله اإلنسيلان   ذروة الفي  

 :فقيلا  ا  ؟ميلا  يلذه األشيلباا ييلا رب :فيلي ى  شيلباحنا فقيلا  ،املي ة ال يلاف ة

 يليلذا حمميليل  و نيليلا احلم يليل   :ييليلا  دم  يليلذه األشيليلباا  فضيليلل خالئقيليلي ونيييليلا 
                                                           

 احلا    تلك ومل يكلنلا ،من طاعته  ودل ال عىل  ن م ال  ال ين وال ن ا ال تت  رال هب 

لن ية ت   عىل ما يكلنللرا هسمة وال  رواحا ناطقة ولكنام كان  عىل للر     البرش

حقه  عل ه ن نقبل  تلنته س له  ن  دم ملا تاب رىل ا  وناعاه ي. ولق  رو  املستقبل عل ه

وق  رواه الثقات  ،و ذا غري منكي من القل  وال مضاد للرشع :قا  ،عن ه ف عانه وحمله 

والقل   :قل  .امل ملنلن وسل  ليوايته طائفة احلق فال طييق رىل رنكاره انتهى ال احللن

 رواحا ناطقة كام وردت عل ه  خبار ال يكلن  يضا منكيا من القل  وال مضادا  Kنكل   

 .للرشع والفقل

 ذروة الفي :  عاله. ( (1
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و يليلذا عيليل  و نيليلا الفيليل   ،ميليلن اسيليلمي "واملحميليللد    ففيليلايل شيليلقق  ليليله اسيليلام 

و يلذه فاطميلة و نيلا فيلاطي السيلاموات  ،ميلن اسيلمي "  ليله اسيلام الفظ   شيلقق

وفيليلاط   ول يليلائي  ،ييليللم ف يليلل قضيليلائي (1)رمحتيليليواألرض فيليلاط   عيليل ائي عيليلن 

و يلذا احلسيلن و يلذا  ،ميلن اسيلمي " اسيلام امعام يفرتهي  ويشيل نه  فشيلقق  هليل

 يل الء خ يلار  ،ميلن اسيلمي "احلسني و نا املحسيلن املجميلل شيلقق  هليلا اسيلام 

 ،هبيل   خيليلذ وهبيل   عطيليلي وهبيل   عاقيليلب وهبيل   ث يليلب ،خل قتيلي وكيليام نييتيليلي

فيليلإين  ،فيليلاعفله  ريل شيليلففاءو (2)ورذا د تيليلك دا  يليلة ،فتلسيليلل ريل هبيليل  ييليلا  دم

ائال وال  رد هبيل  سيل ،"ال  خ يلب هبيل   ميلال  "حقيلا  "ي قسيلام يل ل   عىل نفسيل

دعيلا ا  عيلج وعيلل هبيل  فتيلاب عل يله وغفيلي  فلذلك حني نجليل  منيله اخلط ايلة

 .(3)له

                                                           

  ي قاطفه  عن رمحتي. ((1

  ي  لانتك دا  ة. ((2

 .25ا ،151 – 149 :11 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (3
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: حمم  نن القاسيليل  نن عب   عن احلسيليلن نن (1)رنيا    تفسيليلري فيات نن* 

 نل و ،عففي عن احلسيليلني نن سيليللار عن حمم  نن عب  ا  عن شيليلجاع نن اللل  

قا  رسيليلل   :عن األعم  عن  يب ليليلال  عن انن عباس قا  (2)ن ر السيليلكلين

يا  دم ادع  :فقا  Qملا نجل  اخلط اة نبدم و خي  من اجلنة  تاه عربئ ل  :Nا 

رب  سيليل لك نحق اخلمسيليلة  :قا  قل ؟يا حب بي عربئ ل ما  دعل :قا  ،رنك

له  دم لذين  يعه  من ليليللبي  خي الجمان رال تب  ع  ورمحتني فقا   يا  :ا

الله  نحق حمم  نب ك ونحق ع  وي نب ك "قل  :قا  ،عربئ ل سيليلمه  يل

   سيليلبطي نب ك رال تب  عونحق فاطمة نن  نب ك ونحق احلسيليلن واحلسيليلني

آَرُم  َفَتَلقَّو﴿ :وذلك قل  ا  تفاىل ،ف عا هبن  دم فتاب ا  عل ه .(3)"نيفارمح

ه  َكل ا   َفتاَب َهَلْيه   ْن َ ي 
وما من عب  مكيوب خيلص الن ة وي عل هبن رال  (4)﴾م 

 .(5)استجاب ا  له

                                                           

 .38ا ،57 يات نن انيا    الكل ،ف سري فيات الكل ،فت( (1

  كذا   النسخ و  امل  ر:  نل ن ر نال عاطف ورففه نح ثني  و اخربين. ((2

   امل  ر: ورمحتني. ((3

 .35 البقية:( (4

 .15ا ،333 :26 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5
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 :رمآكلا  

حمميليل  نيليلن عيليل  الكاتيليلب األليليلفهاين عيليلن عيليل  نيليلن  :(1)كشيليلف ال قيليلني* 

لقاي عن  ن ه عيلن عيل ه عيلن  يب  محيل  اجليعيلاين عيلن عبيل  ا  نيلن رنيا    ا

حمميل  اليليل  قان عيلن رسيليلحاق نيليلن ر ائ يلل عيليلن حجيليلا  عيلن انيليلن  يب نجيليل   

مليلا خليلق ا  تفيلاىل  دم ونفيلخ  :عن ها   عن انيلن عبيلاس ري ا  عنيله قيلا 

 :احلميليل    رب الفيليلاملني فقيليلا  ليليله رنيليله :ف يليله ميليلن روحيليله عطيليل  ف هلميليله ا 

ييليلا رب  :فليليلام  سيليلج  ليليله املالئكيليلة ت اخليليله الفجيليلب فقيليلا  ،ييمحيليلك رنيليلك

ثيل   ،ثيل  قيلا  الثان يلة فليل   يلب ،فليل   يلب ؟خلق  خلقا  حب رل يلك منيلي

وليليللال   ميليلا  ،نفيليل  :ثيليل  قيليلا  ا  عيليلج وعيليلل ليليله .(2)قيليلا  الثالثيليلة فليليل   يليلب

ييلا رب فيل رن ه  فيل وحى ا  عيلج وعيلل رىل مالئكيلة احلجيلب  :فقيلا  ،خلقتك

فيليل  رذا  دم نخمسيليلة  شيليلباا قيليل ام الفيليلي  فليليلام رف ، ن ارففيليللا احلجيليلب

و يليلذا عيليل   ميليلري  ،ييليلا  دم  يليلذا حمميليل  نب يليلي :قيليلا  ؟ييليلا رب ميليلن  يليل الء :فقيليلا 

و يليلذان احلسيليلن  ،امليليل منني انيليلن عيليل  نب يليلي ووليليل ه و يليلذه فاطميليلة اننيليلة نب يليلي

                                                           

انن   قني،يلع   ذا احل يث   كشف ال قني للح  انام يلع    كتاب ال ال( (1

 .175 طاووس،

   امل  ر: ث  قا  الثالثة فقا . ((2
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 .ففيليا نيلذلك ،ييلا  دم  يل  وليل و :ثيل  قيلا  ،واحلسني اننا عيل  ووليل ا نب يلي

ك نمحميل  وعيل  وفاطميلة واحلسيلن ييلا رب  سيل ل :فلام اقيلرتف اخلط ايلة قيلا 

 :فهيلذا اليلذي قيلا  ا  عيلج وعيلل ،فغفيلي ا  ليله هبيلذا ،واحلسني مليلا غفيليت يل

ووْن َ ي ووه  َكل ووا   َفتوواَب َهَلْيووه  ﴿
ووو آَرُم م  فليليلام  يليلبط رىل األرض ليليلاا  (1)﴾َفَتَلقَّ

ويكنيلى  دم نيل يب  ،وعيل   ميلري امليل منني ،حمميل  رسيلل  ا  :خامتا فنق  عل يله

 .Q(2)حمم  
اليليل قاق عيليلن الفليليللي عيليلن عففيليلي نيليلن حمميليل  نيليلن  :(3)مفيليلاين األخبيليلار* 

مالك عن حمم  نيلن احلسيلني نيلن زييل  عيلن حمميل  نيلن زييلاد عيلن املفضيلل عيلن 

َو إ و  ﴿ :سيليل لته عيليلن قيليلل  ا  عيليلج وعيليلل :قيليلا  Lال يليلادق عففيليلي نيليلن حمميليل  

ووُه ي َكل ووا    يَم َ يا
 َ  يليلي الكليليلامت التيليلي  :قيليلا  ؟ميليلا  يليلذه الكليليلامت ﴾اْيووَت  إ ْيوورا

ييلا رب  سيل لك نحيلق حمميل   :و يلل  نيله قيلا  ،قا ا  دم من رنيله فتيلاب عل يلهتل

فتيليلاب ا  عل يليله رنيليله  يليلل  ،وعيليل  وفاطميليلة واحلسيليلن واحلسيليلني رال تبيليل  عيليل 

 :ييلا نيلن رسيلل  ا  فيلام يفنيلي عيلج وعيلل نقلليله :فقليل  ليله .التلاب اليليح  
                                                           

 .35 البقية:( (1

 .8ا ،326 – 325 :26 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .1ا ،126 ال  وق، مفاين االخبار،( (3
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َُّهوونَّ ﴿  ي رماميليلا تسيليلفة ميليلنيلعشيليل ياثنيليل Qيفنيليلي  متهيليلن رىل القيليلائ   :قيليلا  (1)﴾َممَت

فيليل خربين  Nييليلا انيليلن رسيليلل  ا   :فقليليل  ليليله :قيليلا  املفضيليلل ،Qوليليل  احلسيليلني 

ب ووه  ﴿ :عيليلن قيليلل  ا  عيليلج وعيليلل يفنيليلي  :قيليلا  (2)﴾َو َجَعَلهووا َكل َمووُة ياق َيووُة يف  َهق 

 :قيليلا  .رىل ييليللم الق اميليلة Qنيليلذلك اإلماميليلة عفلهيليلا ا    عقيليلب احلسيليلني 

سيليلني دون ييليلا نيليلن رسيليلل  ا  فك يليلف ليليلارت اإلماميليلة   وليليل  احل :فقليليل  ليليله

وسيليلبطاه وسيليل  ا شيليلباب   يليلل  Nوليليل  احلسيليلن وميليلا د فيليلا وليليل ا رسيليلل  ا  

رن ملسيليلى و يليلارون كانيليلا نب يليلني ميسيليللني  خيليللين فجفيليلل  :Qفقيليلا   ؟اجلنيليلة

ومل يكيليلن الحيليل   ن  ،ا  النبيليللة   ليليللب  يليلارون ميليلن دون ليليللب ملسيليلى

فيلان اإلماميلة خالفيلة ا  عيلج وعيلل ليل   ألحيل   ن  ؟مل ففيلل ا  ذليلك :يقل 

الن ا   يليلل  ؟مل عفلهيليلا ا    ليليللب احلسيليلني دون ليليللب احلسيليلن :يقيليلل 

 .(3)احلك      ففاله ال يس   عام يففل و   يس للن

                                                           

 .118البقية:  ((1

 .27الجخيف:  ((2

 .3ا ،324 – 323 :26 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3
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 :مسامن سفينة ن  

: ميليلن تيليلاريخ حمميليل  النجيليلار شيليل خ املحيليل ثني نامل رسيليلة (1)اخليليليائج* 

مليلا  : نيله قيلا  Nيية نإسيلناد ميفيللع رىل  نيل  نيلن ماليلك عيلن النبيلي يلاملستن 

 ن شيلق  ليللاا السيلا  فليلام شيلقها مل  ،هيلك قلم نيللا  وحيلى رل يله  راد ا   ن

ة السيلف نة ومفيله تيلانلت هبيلا مائيلة  فهيلبط عربئ يلل فيل راه   يل ،ي ر ما ي نع هبا

فسيليلمي ناملسيليلامري كلهيليلا  ،يون  ليليلف مسيليلامريل ليليلف مسيليلامر وتسيليلفة وعشيليل

يب ن يليل ه رىل مسيليلامر فيليل رشق ن يليل ه يلالسيليلف نة رىل  ن نق يليل   سيليلة مسيليلامري فضيليل

 نطق فتحيليلري نيليللا فيليل ،الكلكيليلب اليليل ري    فيليلق السيليلامء يءيلو ضيليلاء كيليلام يضيليل

 نيلا عيلىل اسيل  خيلري األنب يلاء حمميل  نيلن  :فقيلا  (2)ا  املسامر نلسيلان طليلق ذليلق

ييلا عربئ يلل ميلا  يلذا املسيلامر اليلذي ميلا  :فقيلا  ليله Qفهيلبط عربئ يلل  ،عب  ا 

                                                           

 ذا احل يث   كتاب اخليائج واجليائ  لقطب ال ين الياون ي املتلىف  مل يذكي ((1

عام   سس ت  حني ان امل رسة املستنرصية التي كان حمم  نن النجار استاذ ف ها  يل 573

  اف  واض  واشتباه من لاحب سنة و ل ي نف  وفاة الياون ي ناثنني و سني  يل 625

 .البحار وا  الفامل

 نلسان ف    ذي ح ة.  ي ((2
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 (1)اسيليلميه ، يليلذا ناسيليل  سيليل   األنب يليلاء حمميليل  نيليلن عبيليل  ا  :فقيليلا  ؟ر ييليل  مثليليله

ثيليل  رضب ن يليل ه رىل مسيليلامر ثيليلان  .ا عيليلىل عانيليلب السيليلف نة األيميليلنعيليلىل  وهليليل

 يلذا مسيلامر  خ يله وانيلن  :فقيلا  ؟وميلا  يلذا السيلامر :فقا  نيللا ،ف رشق و نار

عيليلىل عانيليلب السيليلف نة  ف سيليلميهعميليله سيليل   األوليليل اء عيليل  نيليلن  يب طاليليلب 

ليليلث فج يليلي و رشق و نيليلار ثيليل  رضب ن يليل ه رىل مسيليلامر ثا ،ي    وهليليلايلاأليسيليل

ثيل   ،مسيلامر فاطميلة فاسيلميه رىل عانيلب مسيلامر  ن هيلا يلذا  :Q فقا  عربئ يلل

 يليلذا مسيليلامر  :فقيليلا  عربئ يليلل ،رضب ن يليل ه رىل مسيليلامر رانيليلع فج يليلي و نيليلار

ثيليل  رضب ن يليل ه رىل مسيليلامر خيليلام   ،احلسيليلن فاسيليلميه رىل عانيليلب مسيليلامر  ن يليله

فقيلا  عربئ يلل  يلذا مسيلامر احلسيلني فاسيلميه رىل  ،فج ي و نار و ظهيلي النيل اوة

فقيليلا   يليلذا  ؟ييليلا عربئ يليلل ميليلا  يليلذه النيليل اوة :فقيليلا  نيليللا ،عانيليلب مسيليلامر  ن يليله

فلفيلن ا  قاتليله وظامليله  ،وميلا تفميلل األميلة نيله Qفيلذكي ق يلة احلسيلني  ،ال م

 . (3()2)و خاذله

                                                           

  ي ش ه ناملسامر. ((1

 .29ا ،64 نن عييي الطربي، حمم  نلادر املفججات،( (2

 .49ا ،329 – 328 :11 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (3
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 :Q مام احلسناسم ان
 هيام مات  ارون مات قبل  م  :Q: سيليلال ال يليلادق (1)ق يليلص األنب اء* 

ن  م  هيام كان  كرب  ارو :وسيليلال . ارون مات قبل ملسيليلى :قا  ؟Lملسيليلى 

سى شبريا :قا  ، ارون :قا  ؟مل شربا و س  انني  ارون  سريما  ،وكان ا وتف

 .(2)نالفين ة احلسن واحلسني

قيليليلا   :قيليليلا  (5)عيليليلن انيليليلن مسيليليلفلد (4)نإسيليليلناده :(3)مفيليليلاين األخبيليليلار* 

مليليليلا خليليليلق ا  عيليليلج ذكيليليليه  دم  :Qلفيليليل  نيليليلن  يب طاليليليلب  Nرسيليليلل  ا  
                                                           

 .165ا ،156 قطب ال ين الياون ي، ق ص االنب اء،( (1

 .15ا ،11 :13 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (2

 .5ا ،56 ال  وق، الخبار،مفاين ا( (3

ح ثنا احلسن نن حمم  نن سف   اهلاشمي الكل ، قا : ح ثنا فيات نن رنيا     ((4

الكل ، قا : ح ثنا احلسن نن ]ع  نن[ احلسني نن حمم ، قا : ح ثنا رنيا    نن الفضل 

ن ع  ننن عففي نن ع  نن رنيا    نن سل امن نن عب  ا  نن الفباس، قا : ح ثنا احلسن 

الجعفياين البرصي، قا : ح ثنا سهل نن نشار، قا : ح ثنا  نل عففي حمم  نن ع  

 الطالقاين، قا : ح ثنا حمم  نن عب  ا  ملىل نني  اش ، عن حمم  نن رسحاق، عن

 .كذا   امل  ر اللاق ي، عن اهلذيل، عن مكحل ، عن طاووس،

  واالسناد  ذا: ح ثنا احلسن نن حمماحل يث   امل  ر مسن  تيو اسناده اخت ارا  ((5

احلسن  نن سف   اهلاشمي الكل ، قا : ح ثنا فيات نن رنيا    الكل ، قا  ح ثنا
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وزوعيليله  ونفيليلخ ف يليله ميليلن روحيليله و سيليلج  ليليله مالئكتيليله و سيليلكنه عنتيليله

حيليليللاء  متيليليله فيفيليليلع طيفيليليله نحيليليلل الفيليليلي  فيليليلإذا  يليليلل نخمسيليليلة سيليليلطلر 

 :قيليليلا  ا  عيليليلج وعيليليلل ليليليله ؟ييليليلا رب ميليليلن  يليليل الء :قيليليلا   دم ،مكتلنيليليلات

ييليليلا رب  : يليليل الء اليليليلذين رذا تشيليليلفع هبيليليل  ريل خلقيليليلي شيليليلففته  فقيليليلا   دم

 ميليليلا األو  ف نيليليلا املحميليليللد و يليليلل  :قيليليلا  ؟نقيليليل ر   عنيليليل و ميليليلا اسيليليلمه 

والثاليليليلث ف نيليليلا  ،و يليليلذا عيليليل  (1)و الثيليليلاين ف نيليليلا الفيليليلايل االعيليليلىل ،حمميليليل 

 ،واليانيليليليلع ف نيليليليلا املحسيليليليلن و يليليليلذا حسيليليليلن ،الفيليليليلاطي و يليليليلذه فاطميليليليلة

كيليليلل حيميليليل  ا  عيليليلج  ،واخليليليلام  ف نيليليلا ذو االحسيليليلان و يليليلذا حسيليليلني

 .(2)وعل

                                                           

نن ع  نن احلسني نن حمم ، قا : ح ثنا رنيا    نن الفضل نن عففي نن ع  نن رنيا    نن 

ا : ح ثنا  البرصي قنن الفباس، قا : ح ثنا احلسن نن ع  الجعفياين سل امن نن عب  ا 

سهل نن نشار )يسار حم  (قا : ح ثنا  نل عففي حمم  نن ع  الطالقاين قا : ح ثنا حمم  

نن رسحاق، عن اللاق ي، عن اهلذيل )اهلذيل حم  (  نن عب  ا  ملىل نني  اش ، عن حمم 

 عن مكحل ، عن طاوس، عن انن مسفلد.

 امل  ر خا  عن قلله: االعىل. ((1

 .18ا ،15 – 14 :15 ،الفالمة املجليس -نلار ( نحار األ(2
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 :K ر سل نبي اهلل م سو ياَل البيت

ُم ﴿ :: قلليليله عيليلج وعيليلل(1)تفسيليلري اإلميليلام الفسيليلكيي*  ْلنووا َهَلووْيه  َوَظلَّ

ووْن َطي بووا   مووا َ َزْقنوواُكْم َومووا اْلَغوواَم َوَمْنَجْلنووا َهَلوو
ووْل م ُكُلوو ا م  ُم املَْوونَّ َوالسَّ ْيه 

قيليلا  ا  عيليلج  :Qقيليلا  اإلميليلام  (2)﴾َظَلُم نووا َولك ووْن كوواُن ا َمْنُفَسووُهْم َيْظل ُموو نَ 

واذكيليليوا ييليلا ننيليلي ر ائ يليلل رذ ظللنيليلا عليليل ك  الغيليلامم مليليلا كنيليلت    الت يليله  :وعيليلل

نووووا َهَلووووْيُكُم املَْوووونَّ َوَمْنَجلْ ﴿تقيليليليل ك  حيليليليلي الشيليليليلم  ونيليليليليد القميليليليلي 

ووْل م َو إ و  اْسَتْسووقو ُم سووو ﴿ :ثيليل  قيليلا  ا  تفيليلاىل (3)...............﴾َوالسَّ

ه   استسيلقى ملسيلى لقلميله طليلب واذكيليوا ييلا ننيلي ر ائ يلل رذ  :قا  (4)﴾ل َقْ م 

ملسيليلى  وضيليلجلا نالبكيليلاء رىل ،مليليلا حلقهيليل  الفطيليل    الت يليله (5)هليليل  السيليلقي

                                                           

 .129ا ،261 مام الفسكيي،املنسلب لإل تفسري االمام الفسكيي،( (1

 .57 البقية:( (2

 .  ح يث طليل( (3

 .60 البقية:( (4

  نسخة وىف امل  ر: طلب هل  السق ا، قل : السق ا: اس  من السقي. ( (5

 واالستسقاء.
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 ،رهليلي نحيلق حمميل  سيل   األنب يلاء" :ا  ملسيلىفقيل ،(1) لكنيلا نيلالفط  :وقاللا

ونحيليلق احلسيليلن  ،ونحيليلق فاطميليلة سيليل  ة النسيليلاء ،ونحيليلق عيليل  سيليل   األوليليل اء

ونحيليلق عيليلرت   وخلفيليلائه   ،ونحيليلق احلسيليلني سيليل   الشيليله اء ،سيليل   األول يليلاء

 .(2)"ة األزك اء ملا سق   عبادو   الءساد

 :احلسن واحلس  سيدا جباب اَل اْلنة

يووا ﴿ :: قيليلا  ا  تفيليلاىل   ق يليلة حي يليلى(3)تفسيليلري اإلميليلام الفسيليلكيي* 

و ا ُنَبش  ا إ نَّ يَّ َياوَزَكر  وْن َقْبوُل َسوم  ْ َنْةَعوْل َلوُه م  َْ مل  :قيلا  ﴾ُرَ  ي ُغو م  اْسوُمُه ََيْيوو 

يووا ََيْيووو ُيوو   ﴿ :فحكيليلى ا  ق يليلته رىل قلليليله ،خيليليلق  حيليل ا قبليليله اسيليلمه حي يليلى

ْكووَم َصووب َيا وكيليلان  :قيليلا  ،(4)...................﴾اْلك توواَب ي ُقوو َّ   َوآَرْينوواُ  احْلُ

 و  ت يليل يق حي يليلى نف سيليلى  ن زكيييليلا كيليلان ال ي يليلف  رىل ميليليي    تليليلك 

فيلإذا نيلج   قفيلل عل هيلا ثيل  فيلت  هليلا ميلن  ،ال لمفة غريه ي يلف  رل هيلا نسيلل 

                                                           

 لفط .  امل  ر:   لكنا ا( (1

 .19ا ،185 – 182 :13 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (2

 .663 مام الفسكيي،املنسلب لإل تفسري االمام الفسكيي،( (3

 .  خرب طليل( (4
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فليلام وعيل  ميليي  وقيل   ،فلق البيلاب كيللة ليلغرية ييل خل عل هيلا منهيلا اليليي 

ميليلا كيليلان ي يليلف  رىل  يليلذه  حيليل  غيليلريي  :حبليليل  سيليلاءه ذليليلك و قيليلا    نفسيليله

 ،واآلن  فتضيليل    ننيليلي ر ائ يليلل ال يشيليلكلن  ين  حبلتهيليلا ،وقيليل  حبليليل 

ييليلا زكيييليلا ال  يليلف فيليلإن ا  ليليلن  :فقاليليل  ،فجيليلاء رىل امي تيليله فقيليلا  هليليلا ذليليلك

فجيليلاء  ،وايتنيلي نميليي   نظيليلي رل هيلا و سيل هلا عيلن حاهليلا ،ي يلنع نيلك رال خيلريا

فليلام  ،  م ونيلة اجليللاب عيلن السيل ا فكفيلى ا  ميليي ،رىل امي تيله Qهبا زكييا 

مل تقيليل  رل هيليلا اميليلي ة  -وميليليي  ال يليلغيى  ، يليلي الكيليلربى -دخليليل  رىل  ختهيليلا 

فيليل ذن ا  ل ح يليلى و يليلل   نطيليلن  ميليله فيليلنخ    نطنهيليلا و زعجهيليلا  ،زكيييليلا

تيليل خل رل يليلك سيليل  ة نسيليلاء الفيليلاملني مشيليلتملة عيليلىل سيليل   رعيليلا   :ونيليلادى  ميليله

وسيلج  حي يلى و يلل  ،ل هيلافانجعجيل  وقاميل  ر !؟الفاملني فيلال تقيللمني رل هيلا

فكيليلذلك قيليلل   ،(1)فيليلذلك  و  ت يليل يقه ،  نطيليلن  ميليله لف سيليلى نيليلن ميليليي 

ر يليلام سيليل  ا شيليلباب   يليلل اجلنيليلة رال  :L  احلسيليلن واحلسيليلني  N(2)رسيليلل  ا  

 .(3)ما كان من انني اخلالة حي ى وع سى

                                                           

   امل  ر: فذلك  و  ت  يقه نه. ((1

   نسخة: ولذلك قل  رسل  ا .( (2

 .36ا ،187 – 185 :14 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (3
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و  نفيليليلح  ،نخسيليليله  ي غيليليليزه نفيليليللد  و رليليليلبع  و نحلميليليلا :ن يليليلان

 رخني اختلفيليللا    ن ريشيليلاع  م حي يليلى  يليلل ثيليل  اعليليل   ن امليليل .ن يليل ه :النسيليلخ

وسيل    ت وييلل  خيلي  ،واخليلرب ييل   عيلىل األو  ،كان   خيل  ميليي   و خالتيله

 .اخلرب   ق ة املبا لة

رن رسيليلل   Qقيليلا  عيليل  نيليلن حمميليل   :(1)تفسيليلري اإلميليلام الفسيليلكيي* 

وت يليل ق نكيليلل ميليلا رزقيليله ا  تفيليلاىل ميليلن  ،مليليلا تيليليو التجيليلارة رىل الشيليلام Nا 

ن يغيل  وكيلل ييللم رىل حيلياء ي يلف ه وينظيلي ميلن قلليله رىل تلك التجيلارات كيلا

وينظيليلي رىل  ،ورىل  نيليللاع عجائيليلب رمحتيليله ونيليل ائع حكمتيليله ، ثيليلار رمحيليلة ا 

ف فتيليلرب نتليليلك  ،و قطيليلار األرض والبحيليلار واملفيليلاوز والف يليلا  (2) كنيليلاف السيليلامء

، .………… ،ويفبيليل  ا  حيليلق عبادتيليله ،ويتيليلذكي نتليليلك اآلييليلات ،اآلثيليلار

وييففيليلك رىل  رفيليلع  ،منتهيليلى الكياميليلاتى يلفسيليللف يبلغيليلك رنيليلك  ق يليل

 ،وسيليللف ييليلنف  ويفيليليا  ول يليلاءو نلليليل ك عيليل  نيليلن  يب طاليليلب ،اليليل رعات

احيليليلك ونيليليلاب م ينيليليلة وسيليليللف يبيليليلث عللميليليلك   الفبيليليلاد واليليليلبالد نمفت

                                                           

 .78ا ،158 مام الفسكيي،املنسلب لإل تفسري االمام الفسكيي،( (1

 .و قطار ا حم ((2
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 ،وسيليللف يقيليلي ع نيليلك نبنتيليلك فاطميليلة ،عيليل  نيليلن  يب طاليليلب :(1)حكمتيليلك

وسيليللف خييليلي  منهيليلا وميليلن عيليل  احلسيليلن واحلسيليلني سيليل  ي شيليلباب   يليلل 

 .(2) اخي احل يثاىل………،اجلنة

عيلن  ،عيلن  يلارون نيلن ملسيلى ،: ع  نن احلسيلن نيلن حمميل (3)الكفاية* 

 ،عيلن ملسيلى نيلن رنيليا    ،عيلن عبيل  ا  نيلن مفبيل  ،حمم  نن ع  انيلن مفميلي

مليلا  :عيلن عيلامر قيلا  ،عيلن  يب الطف يلل ،عن عب  الكيي  نيلن  يلال  عيلن  سيلل 

ا عيليل  ييليل :فسيليلاره طيلليال ثيليل  قيلا  Qاللفيلاة دعيليلا نفيل   Nي رسيليلل  ا  يلحضيل

فيليلإذا ميليل  ظهيليليت  ،قيليل   عطيليلاو ا  علميليلي وفهميليلي ، نيليل  وليليل ي ووارثيليلي

 Pفبكيليل  فاطميليلة  ،وغ يليلب  عيليلىل حقيليلك ،ليليلك ضيليلغائن   ليليل ور قيليللم
 ؟ييليلا سيليل  ة النسيليللان ميليل  نكيليلاينو :فقيليلا  لفاطميليلة ،ونكيليلى احلسيليلن واحلسيليلني

 نرشيلي ييلا فاطميلة فإنيلك  و  ميلن  :قيلا  ،يا  نه  خشى الضيل فة نفيل و :قال 

تبكيلي وال  يلجين فإنيلك سيل  ة نسيلاء   يلل اجلنيلة  ال ،يلحقني ميلن   يلل ن تيلي

                                                           

   امل  ر: م ينة علمك. ((1

 .36ا ،207 – 205 :18 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .كفاية االثي( (3
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واننيليلاو سيليل  ا شيليلباب  ،(1)األنب يليلاء وانيليلن عميليلك خيليلري األوليليل اء و نيليلاو سيليل  

  يليلل اجلنيليلة وميليلن ليليللب احلسيليلني خييليلي  ا  األئميليلة التسيليلفة مطهيليليون 

 .(2)مف لملن ومنها مه ي  ذه األمة

عيليلن عميليلي نيليلن سيليلف    ،عيليلن اجلفيليلايب ،: املف يليل (3) ميليلايل الطيليلليس* 

 ،ية نيلن حب يلبيلعيلن م سيل ،عيلن ر ائ يلل ،عيلن حمميل  نيلن يجييل  ،السجستاين

 :عيلن حذيفيلة نيلن اليل امن قيلا  ،(4)عيلن زر نيلن حب يلب ،عن املنهيلا  نيلن عميليو

 ، تيليلاين مليليلك مل هييليلبط رىل األرض قبيليلل وقتيليله :يقيليلل  Nسيليلمف  النبيليلي 

فسيليلل  عيليل   ،ففيفنيليلي  نيليله اسيليلت ذن ا  عيليلج وعيليلل   السيليلالم عيليل  فيليل ذن ليليله

و ن احلسيليلن واحلسيليلني  ،نسيليلاء   يليلل اجلنيليلة ونرشيليلين  ن اننتيليلي فاطميليلة سيليل  ة

 .(5)س  ا شباب   ل اجلنة

                                                           

   امل  ر: س   األول اء. ((1

 .38ا ،536 :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .36ا ،85 الطليس، االمايل،( (3

كذا   )و(، وىف )م( و )د( زر نن ع  . و  امل  ر: زر نن خن  ، والكل  ((4

 م حف، وال ح  : زر نن حب   كام   )ت(.

 .10ا ،39 :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5
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 ،عيلن حمميل  نيلن ردرييل  ،: عميلي نيلن حمميل  ال يلري (1)هال  املف يل * 

عيلن زر نيلن  ،عيلن املنهيلا  ،يةيلعيلن ر ائ يلل نيلن م سيل ،عن احلسن نيلن عط يلة

 ميليلا ر ييليل  الشيليلخص اليليلذي  Nقيليلا  يل النبيليلي  :عيليلن حذيفيليلة قيليلا  ،حبيليل  

ذاو مليليلك مل هييليلبط قيليلط رىل  :قيليلا  ،ا رسيليلل  ا نيليلىل ييليل :قليليل  (2)؟اعيليلرتض يل

 ،اسيلت ذن ا  عيلج وعيلل   السيلالم عيلىل عيل  فيل ذن ليله ،األرض قبل السيلاعة

يين  ن احلسيليلن واحلسيليلني سيليل  ا شيليلباب   يليلل اجلنيليلة و ن يلفسيليلل  عل يليله ونشيليل

 .(3)فاطمة س  ة نساء   ل اجلنة

وقيليلع يل  رنفيليللن حيليل يثا دفهيليلا احليليلاف   نيليلل نفيليل    :(4)كشيليلف الغميليلة* 

 ورد يليلا  دا كيليلام  ورد يليلا  Qنيليلن عبيليل  ا  رمحيليله ا     ميليلي املهيليل ي   محيليل 

 ................N(5)يت عىل ذكي الياوي عن النبي يلواقت 

                                                           

 .4ا ،33 املف  ، االمايل،( (1

  ي لق ني. ((2

 .26ا ،48 :37 ،مة املجليسالفال -نحار األنلار ( (3

 .267:3 ع  نن ايب الفت  االرن ، كشف الغمة   مفيفة االئمة،( (4

 .37ا ،79 – 78 :51 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5
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رن ميليليلنهام مهيليليل ي  يليليلذه األميليليلة يفنيليليلي احلسيليليلن  Nقلليليليله  :اخليليليلام 

 Nدخليل  عيلىل رسيلل  ا  :عيلن  ن يله قيلا  ،عن ع  نيلن  يلال  Lواحلسني 
ذا فاطميلة عنيل  ر سيله فبكيل  حتيلى ارتفيلع و ل   احلالة التيلي قيلبح ف هيلا فيلإ

حب بتيليلي فاطميليلة ميليلا اليليلذي  :رل هيليلا ر سيليله فقيليلا  Nليليلل ا فيفيليلع رسيليلل  ا  

ييلا حب بتيلي  ميلا علميل   :فقيلا  ، خشيلى الضيل فة ميلن نفيل و :فقال  ؟يبك ك

 ن ا  عيليلج وعيليلل اطليليلع عيليلىل األرض اطالعيليلة فاختيليلار منهيليلا  نيليلاو فبفثيليله 

وحيلى ريل  ن  نكحيلك رييلاه نيسالته ث  اطليلع اطالعيلة فاختيلار منهيلا نفليلك و 

يا فاطميلة ونحيلن   يلل ن يل  قيل   عطانيلا ا  عيلج وعيلل سيلبع خ يلا  مل يفيلط 

 نيلا خيلات  النب يلني و كيليم النب يلني عيلىل ا   : ح ا قبلنا وال يفطيلي  حيل ا نفيل نا

عيليلج وعيليلل و حيليلب املخليليللقني رىل ا  عيليلج وعيليلل و نيليلا  نيليللو ووليليل ي خيليلري 

  نا خيليلري الشيليله اء األوليليل اء و حيليلبه  رىل ا  عيليلج وعيليلل و يليلل نفليليلك وشيليله

و حيليلبه  رىل ا  عيليلج وعيليلل و يليلل محيليلجة نيليلن عبيليل  املطليليلب عيليل   ن يليلك وعيليل  

نفلك ومنيلا ميلن ليله عناحيلان يطيلري   اجلنيلة ميلع املالئكيلة ح يلث يشيلاء و يلل 

انيليلن عيليل   ن يليلك و خيليلل نفليليلك ومنيليلا سيليلبطا  يليلذه األميليلة وميليلا اننيليلاو احلسيليلن 

ري واحلسني وما سيل  ا شيلباب   يلل اجلنيلة و نلميلا واليلذي نفثنيلي نيلاحلق خيل

 .منهام
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 ،عيليلن انيليلن مفيليليوف ،عيليلن ال يليلفار ،: انيليلن اللل يليل (1) ميليلايل ال يليل وق* 

 :Qقليل  أليب عبيل  ا  :عيلن احلسيلن نيلن زييلاد الفطيلار قيلا  ،عن  يب رسحاق
 ؟فاطميليلة سيليل  ة نسيليلاء   يليلل اجلنيليلة  سيليل  ة نسيليلاء عاملهيليلا :Nقيليلل  رسيليلل  ا  

وفاطميلة سيل  ة نسيلاء   يلل اجلنيلة ميلن األوليلني واآلخيليين  ،تليلك ميليي  :قا 

 ؟احلسيليلن واحلسيليلني سيليل  ا شيليلباب   يليلل اجلنيليلة :Nفقيليلل  رسيليلل  ا   : فقليليل

 .(2)ما وا  س  ا شباب   ل اجلنة من األولني واآلخيين :قا 

.........فيليل يام اميليلي ة ليليلل    ال يليللم والل ليليلة :(3) ميليلايل ال يليل وق* 

 ،وليليلام  شيليلهي رمضيليلان وحجيليل  ن يليل  ا  احليليليام ، يليل  ليليلللات

عل يليلا نفيليل ي دخليليل  اجلنيليلة وواليليل   ،و طاعيليل  زوعهيليلا ،وزكيليل  ماهليليلا

ييلا رسيلل  ا    يلي  :فق يلل .نشفاعة اننتي فاطمة ور يلا لسيل  ة نسيلاء الفيلاملني

ف ميليلا اننتيليلي فاطميليلة  ،ذاو مليليليي  ننيليل  عميليليان :Nفقيليلا   ؟سيليل  ة نسيليلاء عاملهيليلا

فهيليلي سيليل  ة نسيليلاء الفيليلاملني ميليلن األوليليلني واآلخيليليين ور يليلا لتقيليللم   حمياهبيليلا 

ة املقيلينني وينادو يلا نيلام نيلادت ف سل  عل ها سيلبفلن  ليلف مليلك ميلن املالئكيل
                                                           

 .7ا ،187 ال  وق، االمايل،( (1

 .10ا ،21 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .18ا ،575 ال  وق، االمايل،( (3
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رن ا  اليليليلطفاو وطهيليليليو )ييليليلا فاطميليليلة  :نيليليله املالئكيليليلة ميليليليي  ف قلليليليللن

ييليلا عيليل  رن  :فقيليلا  Qثيليل  التفيليل  رىل عيليل   .(1)(واليليلطفاو عيليلىل نسيليلاء الفيليلاملني

فاطميليلة نضيليلفة منيليلي و يليلي نيليللر ع نيليلي و ثميليلية فيليل ادي يسيليللينين ميليلا سيليلاء ا 

ف حسيليلن رل هيليلا  ي  يليلل ن تيليليين ميليلا   يليلا ور يليلا  و  ميليلن يلحقنيليلي ميليلن يلويسيليل

و ميليلا احلسيليلن واحلسيليلني فهيليلام اننيليلاي ورحيانتيليلاي وميليلا سيليل  ا شيليلباب  ،نفيليل ي

 .(2)  ل اجلنة فل كيما عل ك كسمفك ونرصو

عيليلن  ،عيليلن عففيليلي ،عيليلن انيليلن عليليللان ،: انيليلن طيييليلف(3)قيليليب اإلسيليلناد* 

احلسيليلن واحلسيليلني سيليل  ا شيليلباب   يليلل  :Nقيليلا  رسيليلل  ا   :قيليلا  L ن يليله 

 .اجلنة و نلما خري منهام

 ميليلا احلسيليلن ف نحليليله اهل بيليلة  :Nقيليلا  رسيليلل  ا   :االسيليلناد قيليلا وهبيليلذا 

 .(4)والفل  و ما احلسني ف نحله اجللد واليمحة

                                                           

 .37   عميان:  ((1

 .20ا ،25 – 24 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .386ا ،111 احلمريي القمي، قيب االسناد،( (3

 .8ا ،263 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4
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قيليليلا  رسيليليلل   :: هبيليليلذا االسيليليلناد قيليليلا Q(1)ع يليليللن  خبيليليلار اليضيليليلا * 

احلسيليليلن واحلسيليليلني سيليليل  ا شيليليلباب   يليليلل اجلنيليليلة و نلميليليلا خيليليلري  :Nا  

 .(2)منهام

عيليلن  ،عبيليل  ا  عيليلن ،عيليلن  يب ذر ،انيليلن حشيليل   :(3) ميليلايل الطيليلليس* 

عيلن  ،عيلن  ن يله ،عيلن من يللر نيلن  يب األسيللد ،عيلن خميلل  ،فضل نن يلسف

احلسيليلن  :Nقيليلا  رسيليلل  ا   :قيليلا  Qعيليلن عيليل   ،عيليلن احليليلارث ،الشيليلفبي

 .(4)واحلسني س  ا شباب   ل اجلنة

                                                           

 .56ا ،36:2 ال  وق، ،Q ع لن اخبار اليضا( (1

 .14ا ،264 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .81ا ،312 الطليس، االمايل،( (3

 .19ا ،265 :43 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4
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 :اال يعة هرش ن  ا

عيليلن حمميليل  نيليلن احلسيليلني  ،، عيليلن  ن يليله(2)انيليلن ردرييليل  :(1)ركيليلام  اليليل ين* 

عيليلن عيليل  نيليلن  ،عيليلن عيليل  نيليلن سيليلامعة ،(4)نيليلن ملسيليلى عيليلن احلسيليلن ،(3)نيليلن زييليل 

رن ا   :Qقيلا  ال يلادق  :، قيلا (5)عيلن املفضيلل ،عيلن  ن يله ،احلسن نيلن رنيلا 

ي  ليلف يلقبيلل خليلق اخلليلق ن رنفيلة عشيل ي نيللرا يلتبارو وتفاىل خلق  رنفة عشيل

 ؟ييلييليلا انيليلن رسيليلل  ا  وميليلن األرنفيليلة عشيليل :فق يليلل ليليله ،فهيليلي  رواحنيليلا ،عيليلام

 ،حلسيلن واحلسيلني واألئميلة ميلن وليل  احلسيلنيحمميل  وعيل  وفاطميلة وا :فقيلا 

ويطهيلي األرض ميلن  ، خي   القيلائ  اليلذي يقيللم نفيل  غ بتيله ف قتيلل اليل عا 

 .(6)كل علر وظل 

                                                           

 .7ا ،336 كام  ال ين ومتام النفمة، ال  وق،( (1

 .احلسني نن امح  نن ادري :   امل  ر( (2

 .حمم  نن احلسني نن يجي  الجيات:   امل  ر( (3

 .اخلشاب:   امل  ر( (4

 .نن عمي:   امل  ر( (5

 .40ا ،23 :15 ،الفالمة املجليس -( نحار األنلار (6
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 :يإصبعه L ييض  الطريق لل سن  N النبي

 Qلإلميليلام :: قليليل (2) نيليلل يفقيليللب :: قيليلا (1)تفسيليلري اإلميليلام الفسيليلكيي* 
ا ي  ييليليلات ت تضيليليل ييليليلا Qوألميليليلري امليليليل منني  N يليليلل كيليليلان ليسيليليلل  ا  

و ييليلات رسيليلل  ا   ييليلات  Nعيليل  نفيليل  رسيليلل  ا   :Qفقيليلا   ؟Qملسيليلى

 Qوميليلا  ييليلة  عطا يليلا ا  ملسيليلى  ،Nو ييليلات عيليل   ييليلات رسيليلل  ا   ،Qعيليل  
 ميليلا  ،وال غيليلريه ميليلن األنب يليلاء رال وقيليل   عطيليلى ا  حمميليل ا مثلهيليلا  و  عظيليل  منهيليلا

سيليلحية ال (3)فانقلبيليل  ثفبانيلا فتلقفيل  ميلا  لقتيله Qالف يلا التيلي كانيل  مللسيلى 

و يلل  ن قلميلا ميلن  ، فضيلل منهيلا Nمن ع  ه  وحباهل  فلقيل  كيلان ملحميل  

رال  تيليلا      يليءفسيليل لله وعيليلادلله فيليلام  تيليلله نشيليل Nال هيليللد  تيليللا حمميليل ا 

ييليلا حمميليل  رن كنيليل  نب يليلا ف تنيليلا نمثيليلل ع يليلا  :فقيليلاللا ليليله ،علانيليله نيليلام هبيليلي  

ميليلن ع يليلا  (4)رن اليليلذي  ت يليلتك  نيليله  فضيليلل :Nفقيليلا  رسيليلل  ا   ،ملسيليلى

                                                           

 .280ا ،410 مام الفسكيي،املنسلب لإل تفسري االمام الفسكيي،( (1

 .يلسف نن حمم  الذي روى التفسري مع انن س ار( (2

 ما  تته حم  ، و ل امللعلد   امل  ر. ((3

  عظ  حم  ، و ل امللعلد   امل  ر. ((4
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جلم يليلع األعيليل اء  (1)نيليلاق نفيليل ي رىل ييليللم الق اميليلة متفيليليضألنيليله  ،Qملسيليلى 

ورن ع يليلا ملسيليلى  ،عيليلىل مفارضيليلة سيليللرة منيليله (3)ال يقيليل ر  حيليل  ،(2)املخيليلالفني

ت ك  بثيليل  رين سيليل ،كيليلام يبقيليلى القيليلي ن ف ميليلتحن ،زاليليل  ومل تبيليلق نفيليل ه فتميليلتحن

رن  :فقيليلا  ،ف تنيليلا :فقيليلاللا ،نيليلام  يليلل  عظيليل  ميليلن ع يليلا ملسيليلى و عجيليلب

 يليلذا  :وكانيليل  القيليلبط يقيليلل  كيليلافي   (4)يلق هيليلاكانيليل  ع يليلاه ن يليل ه  Qملسيليلى

ورن ا  سيللف يقليلب خشيلبا ملحميل  ثفيلانني نح يلث  ،حيتا    الف يلا نح ليلة

رذا رعفيليلت  رىل ن يليللتك  واعتمفيليلت   ،ي ايلال يمسيليلها ييليل  حمميليل  وال حيضيليل

 ،الل ليلة   همفكيل    ذليلك الب يل  قليليلب ا  عيلذوع سيلقلفك  كلهيلا  فيليلاعي

 ، رنفيليلة ميليلنك  ف ملتيليللن (5)راتفتت يليل ع ميليليا ،و يليلي  كثيليلي ميليلن ميليل ة عيليلذع

ف يليل ت ك  هييليللد فتخيليلربو   نيليلام  ،ويغشيليلى عيليلىل البيليلاقني ميليلنك  رىل غيليل اة غيليل 

                                                           

 مللعلد   امل  ر.مفيض حم  ،، و ل ا ((1

 واملخالفني حم   و ل امللعلد   امل  ر. ((2

 ال يق ر  ح  منه   ن ا عىل مفارضة. و ل امللعلد   امل  ر. ((3

 ف لق ها حم  . ((4

 ميارات دع امليارة:  نة شبه ك   الزقة نالكب  تكلن ف ها مادة لفياء  ي املية. ((5
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ر يت  فيلال ي يل قلنك  فتفيللد نيلني  ييل هي  ويميلال  ع يلنه  ثفيلانني كيلام كانيل  

 ،و بيليلل داعيليلة و يغشيليلى عيليلىل  كثيليلي   ،ف ميليللت ميليلنه  داعيليلة ،  نيليلارحتك 

م كلهيل  نيلني ييل ي رسيلل  فلاليلذي نفثيله نيلاحلق نب يلا لقيل  ضيلحك القيلل :قا 

انظيليليوا ميليلا  :ويقيليلل  نفضيليله  ليليلبفح ،ال حيتشيليلملنه وال هيانلنيليله Nا  

رن كنيليليلت  اآلن  :Nفقيليليلا  رسيليليلل  ا   ؟(1)عيليليل ا طيليليللرهوك يليليلف  ؟ادعيليليلى

 ال  ،تضيليلحكلن فسيليللف تبكيليللن وتتحيليلريون رذا شيليلا  ت  ميليلا عنيليله  يليلربون

 :ي عيليلىل نفسيليله  ن يميليللت  و خيبيليلل فل قيليلليلفميليلن  اليليله ذليليلك ميليلنك  وخشيليل

و ول يلائهام اليلذين  ،وعيل  اليلذي ارتضيل ته ،اه حمميل  اليلذي اليلطف تهالله  نج

ورن كيلان ميلن يميللت  ،مليلا قيلليتني عيلىل ميلا  رى ،من سل  هل   مي   اعتب تيله

يه ا  تفيليلاىل يلوييييليل  ح اتيليله فل يليل ع ليليله هبيليلذا اليليل عاء ينشيليل (2) نيليلاو ليليلن حيبيليله

وعفليليليللا  ،يفلا واعتمفيليليللا   ذليليليلك امللضيليليلعيلفان يليليل :Qقيليليلا   ،ويقلييليليله

فسيليلمفلا  ،رن تليليلك اجليليلذوع تنقليليلب  فيليلاعي :وقلليليله Nحميليل  هييليلجينون نم

                                                           

 . ي عاوز ح ه ((1

: ورن كان من يملت  ناو وكان لن حيبه. وىف نسخة خمطلطة   امل  ر املطبلع ((2

 ولفله ال ح  . منه: ورن كان من يملت  ناو فمن حيبه اه
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 (2) فيليلاعي وقيليل  ليليللت (1)ن السيليلقف فيليلإذا نتليليلك اجليليلذوع انقلبيليل حيكيليلة ميليل

فليليلام وليليلل  رليليل ه   ،(3)ا عيليلن احليليلائط وق يليل ت نحيليلل   تليليلتقمه رينوسيليله

 (4)ا   اليليل ار ميليلن حبيليلاب وعيليليار وك يليلجانكفيليل  عيليلنه  وعيليل ل  رىل ميليل

 ،التقمتهيليلا و كلتهيليلاو نيليللاب ف (5)وليليلاليات وكيليليايس وخشيليلب وسيليلالل  

وخبيلل  ،ميلنه   رنفيلة (6)فيلامت ،رنيله ي يل به  :Nف لاهب  ما قيلا  رسيلل  ا  

فقلييل   Nوداعيلة خيلافلا عيلىل  نفسيله  فيل علا نيلام قيلا  رسيلل  ا   ،داعة

 ،يوايلوكانيليل  األرنفيليلة  تيليلى نفضيليله  فيليل عا هليليل  هبيليلذا اليليل عاء فنشيليل ،قليليللهب 

ورن  ،حمميليل ا ليليلادقورن  ،رن  يليلذا اليليل عاء هيليلاب نيليله :فليليلام ر وا ذليليلك قيليلاللا

 فيلال نيل عل نيله لتليلني لالييلامن نيله والت يل يق ليله  (7)كان يثقيلل عل نيلا ت يل يقه
                                                           

 تنقلب حم  . ((1

 وق  ول  حم  ، و ل امللعلد   امل  ر وف ه: رىل احلائط. ((2

  ي لتاكله  وتبتلفه . ((3

 الكلز. احلباب: دع احلب واجليار: دع اجلية والك جان دع ((4

 دع السل . ((5

 ومات حم  . ((6

   امل  ر: ت  يقه واتباعه. ((7



 Q ................................................ 177الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

فيل علا نيلذلك اليل عاء فحبيلب ا  تفيلاىل  ،والطاعة ألواميليه وزواعيليه قللننيلا

 ،فيلبمنلا نيلا  ورسيللله ،وكيليه رليل ه  الكفيلي ،رل ه  االيامن وط بيله   قليللهب 

كيليلام عيليلذوعا  ثفيليلانني الت فليليلام  ليليلبحلا ميليلن غيليل  عيليلاءت ال هيليللد وقيليل  عيليلاد

وغليليلب الشيليلقاء عيليلىل  ،فشيليلا  و ا و يليلريوا وميليلات ميليلنه  داعيليلة ،كانيليل 

ا و فضيليلل منهيليلا مثلهيليل Nو ميليلا ال يليل  فلقيليل  كيليلان ملحميليل   :وقيليلا  (1)اآلخيليليين

وكانيلا  ،Lحييلب  ن ي ت يله احلسيلن واحلسيلني  Nكيلان  (2)و كثي منها  ليلف ميلية

يكيللن   ظلميلة الل يلل وكيلان  ،(4) و ميللال هام  و داييلتهام (3)يكلنان عنيل    لهيلام

الن نحيلله ف قيلب ،ييلا  نيلا عبيل  ا   ليلام ريل ،نيلا حمميل  يا  :Nف نادهيام رسل  ا  

نسيلبانته  كيلذا  Nرسيلل  ا   (6)ف قيلل  ،ليللته (5)من ذليلك الفبيل  قيل  نلغهيلام

                                                           

   امل  ر: و ريوا وغلب الشقاء عل ه . قا : واما ال  . ((1

   امل  ر: و كثي من الف مية. ((2

   امل  ر: عن    ل هام. ((3

 ال اية: القانلة. ((4

 وق  نلغهام حم  . ((5

  ي يشري هبا. ((6
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 ،هليليلام  حسيليلن ميليلن ضيليللء القميليلي والشيليلم  يليءخييعهيليلا ميليلن البيليلاب فتضيليل

ميليلن لقيليلائهام  (2)ى وطيليليهيلفيليلإذا قضيليل ،اإلليليلبع كيليلام كانيليل  (1)ف  ت يليلان فتفيليللد

 ،نفيليليل  نسيليليلبانته  كيليليلذا (3)ارعفيليليلا رىل ملضيليليلفكام فقيليليلا  :وحيليليل يثهام قيليليلا 

قيل   حيلا  هبيلام رىل  ن ييعفيلا  ،ف ضاءت  حسيلن ميلن ضيل اء القميلي والشيلم 

كيليليلام كانيليليل  ميليليلن لل يليليلا   سيليليلائي  Nثيليليل  تفيليليللد  ليليليلبفه  ،رىل ملضيليليلفهام

 .(4)األوقات

 :نخلة اْلنان

 Nرن النبيليلي  :خيليلرب طلييليلل : عيليلن زييليل  نيليلن  رقيليل   (5) ميليلايل الطيليلليس* 
 ،فيلي ى احلسيلن واحلسيلني يبك يلان ميلن اجليللع Pفيل تى فاطميلة  ، لب  طاويا

رىل دار  يب  Qفيليلذ ب ميليلع عيليل   ،وعفيليلل ييليلجقهام نييقيليله حتيليلى شيليلبفا وناميليلا

                                                           

 حم  . ث  تفلد ((1

 اللطي: احلاعة والبغ ة. ((2

 وقا  حم  . ((3

 .6ا ،267 – 265 :17 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4

 .105:1 انن شهي اشلب، مناقب ا  ايب طالب عن امايل الطليس،( (5
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ميحبيليلا نيسيلل  ا  ميليلا كنيل   حيليلب  ن تيل ت ني و ليليلحانك رال  :فقيلا  ،اهل يلث 

وليليلاين عربييليلل   :فقيليلا  ،ففيقتيليله   اجليليلريان ءوكيليلان يل يش ،ءوعنيليل ي يش

رىل نخليلة   عانيلب  Nفنظيلي النبيلي  :قيلا  ،ناجلار حتى حسيلب   نيله سيل لرثه

ييليلا رسيليلل  ا  رنيليله  :فقيليلا  ؟ييليلا  نيليلا اهل يليلث  تيليل ذن    يليلذه النخليليلة :اليليل ار فقيليلا 

 ،ييليلا عيليل  ائتنيليلي نقيليل ا ميليلاء :فقيليلا  ،شيليل نك نيليله ،وميليلا محيليلل شيليل اا قيليلط ،لفحيليلل

ي يلميليلن نسيليلثيليل  ر  عيليلىل النخليليلة فتمليليل   عيليلذاقا  ،يب منيليله ثيليل  ميليلج ف يليلهيلفشيليل

نيلاردا حتيلى  وورشننيلا ميلاءف كلنيلا  ،وا نيلاجلريانينانيل  :فقيلا  ،ورطب ما شيلانا

يا ع   ذا ميلن النفيل   اليلذي يسيل للن عنيله ييللم الق اميلة ييلا عيل   :فقا  ،روينا

فيلام زاليل  تليلك النخليلة  :قيلا  ،لفاطميلة واحلسيلن واحلسيلني ،تجود مليلن وراو

 .عن نا نسم ها نخلة اجلريان حتى قطفها يجي  عام احلية

فتمليليل   ليليلله متيليلمت نمفنيليلى اميليلتمت  :قلليليله .اجليليللع :والطيليللى

 .(1)فخفف

                                                           

 .42 – 41 :18 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1
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 :الفقا   سي  و

عميليو  Qمليلا قتيلل عيل   : نيله قيلا  Q: روي عيلن ال يلادق (1)اخليائج* 

تغسيليلل  يليلذا  :قيليلل الميليلك :وقيليلا  Qنيليلن عبيليل  ود  عطيليلى سيليل فه احلسيليلن 

 :قيليلا  ،و  وسيليلطه نقطيليلة مل تنيليلق Nعنيليل  النبيليلي  Qفيليليده وعيليل   ،ال يليل قل

 :Nقيلا  النبيلي  ؟فيلام  يلذه النقطيلة :نفيل  قيلا  :قيلا  ؟لته الج ياء ل   ق  غس
 ليل   قيل  غسيللتك الطيلا ية ميلن  :فهيلجه وقيلا  ،يا ع  سيلل ذا الفقيلار خييلربو

ولكنيليلك ميليلا قتليليل  يب  ،نيليلىل :فيليل نطق ا  السيليل ف فقيليلا  ؟دم اليليليع  اليليلنج 

ين   يليلذه يلفيليل ميين ريب فشيليل ، نغيليلح رىل املالئكيليلة ميليلن عميليليو نيليلن عبيليل  ود

فيليلال تنتضيليل ني يلميليلا رال ور تيليله املالئكيليلة  ،ل حظيليلي منيليلهو يليل ،النقطيليلة ميليلن دميليله

 .(2)ولل  عل ك

 .سله :نىض الس ف وانتضاه :ن ان

                                                           

 59،ا216:1قطب ال ين الياون ي، اخليائج واجليائ ،(  (1

 .18ا ،250 – 249 : 20 -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (2
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 :املباَلة

: (1)وس رمحيله ا    كتيلاب سيلف  السيلفلدقيلا  السيل   نيلن طيلا : قل * 

و  يلل ن تيله تيل ل ف  Nر ي    كتيلاب تفسيلري ميلا نيلج  ميلن القيلي ن   النبيلي 

رب املبا ليليلة ميليلن  حيليل  و سيليلني حمميليل  نيليلن الفبيليلاس نيليلن ميليليوان  نيليله روى خيليل

رواه عيليلن  يب الطف يليلل عيليلامي نيليلن  ،طييقيليلا عميليلن سيليلامه ميليلن ال يليلحانة وغيليلري  

وعيليلن  ،وعيليلن عيييليلي نيليلن عبيليل  ا  السجسيليلتاين وعيليلن  يب قيليل   امليليل ين ،واثليليلة

وعيليلن عيليلثامن نيليلن  ،Lوعيليلن احلسيليلن نيليلن ملالنيليلا عيليل   ،امليليل ين (2) يب  وييليل 

طلحيلة نيلن  وعيلن .وعيلن نكيلي نيلن سيلام  ،وعن سيلف  نيلن  يب وقيلاص ،عفان

وعيلن عبيل   ،وعيلن عبيل  اليليمحن نيلن عيللف ،وعن الجنري نيلن الفيللام ،عب  ا 

وعيليلن عيليلاني نيليلن عبيليل   ،Nوعيليلن  يب رافيليلع ميليللىل رسيليلل  ا   ،ا  نيليلن الفبيليلاس

وعيلن املنكيل ر نيلن عبيل   ،وعيلن  نيل  نيلن ماليلك ،ا  وعن اليلرباء نيلن عيلازب

نيلن وعيلن  يب عففيلي حمميل  نيلن عيل   ،Lعن  ن ه وعن ع  نيلن احلسيلني  ،ا 

 ،يييلوعيليلن احلسيليلن الب يليل Qوعيليلن  يب عبيليل  ا  عففيليلي ال يليلادق  Kاحلسيليلني 

وعيلن  ،وعيلن عيلامي نيلن رشاح يلل الشيلفبي ،وعن علباء نيلن  محيلي ،وعن قتادة

                                                           

 .91 انن طاووس، سف  السفلد،( (1

   امل  ر: عن  يب ردري  امل ين. ((2
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ونحيليلن نيليلذكي  ،وعيليلن شيليلهي نيليلن حلشيليلب ،وعيليلن ها يليل  ،حي يليلى نيليلن يفميليلي

ة حيليل يثا واحيليل ا فإنيليله  ديليلع و يليلل ميليلن  و  اللعهيليلة األوليليلة ميليلن القائميليل

حيل ثنا  ،عيلن  ن يله ،املنكيل ر نيلن عبيل  ا  :(1)نلفظيله السادسة ميلن اجليلجء الثيلاين

حيليل ثنا حمميليل  نيليلن  : نيليلل عبيليل  ا  احلسيليلني نيليلن حمميليل  نيليلن سيليلف   البيليلجاز قيليلا 

حيل ثني عبيل  اليليزاق نيلن ميلام  :قيلا  ،الف ح نن ف اض  نل احلسيلن ن مشيلق

عيلن  ،حيل ثنا حمميل  نيلن املنكيل ر :قيلا  ،قا  ح ثنا عميلي نيلن راشيل  ،ال نفاين

 (3) سيلقفا نجيليان   سيلبفني راكبيلا وفيليل اسيل   والفاقيليلب قيلا  مليلا قيل م ال (2) ن يله

 -وكيليليز ليليلاحب نفقيليلا    -يسيليلري  (4)كنيليل  مفهيليل  وكيليليز Nعيليلىل النبيليلي 

فقيليلا  ليليله  Nييييليل  نيليلذلك النبيليلي  ،(5)تفيليل  ميليلن ن ت يليله :ففثيليليت نغلتيليله فقيليلا 

 :فقيليلا  ؟ومل ذاو :فقيليلا  ،نيليلل تفسيليل  وانتكسيليل  :ليليلاحبه و يليلل الفاقيليلب

 ميلا تقيلي   :قيلا  ؟ا علميلك نيلذلكوميل :قيلا  ،ألنك  تفس  النبي األميلي  محيل 

                                                           

  كذا   الكتاب وم  ره، وال ح   نلفظة املنك ر. ((1

   امل  ر: عن  ن ه عن ع ه. ((2

   االخت اص: واف ا. ((3

  نا كيز يسري.  االخت اص: فب ((4

   االخت اص: رذ عثيت نغلته فقا : تف  من ن ت ه االنف . ((5
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 ن قيليلل لبنيليلي ر ائ يليلل ميليلا  :اليانيليلع ميليلن اليليللحي رىل املسيليل   (1)امل يليلباا

و  لكيليل   (2)لتط بيليللا نيليله   اليليل ن ا عنيليل    لهيليلا  عهلكيليل  تتط بيليللن نالط يليلب

ييليلا ننيليلي ر ائ يليلل  منيليللا نيسيليلليل النبيليلي  ،امل تيليلة (3)و عيليللافك  عنيليل ي ع يليلف

واجلميليلل  ،ألقميليلياألميليلي اليليلذي يكيليللن    خيليلي الجميليلان ليليلاحب اللعيليله ا

سيليل    ،والث يليلاب اخلشيليلن ،احلسيليلن (4)ذي اجلنيليلاب ،يب نيليلالنلريلاألمحيليلي املشيليل

ملسيليلتن نسيليلنتي وال يليلاني   ذات ا ،و كيليليم البيليلاقني عيليل  ،املاضيليلني عنيليل ي

 ،ي نيليله ننيليلي ر ائ يليلليلفبشيليل ،يكني ميليلن  عيليل يلواملجا يليل  ن يليل ه املشيليل ،(5)ييلنفسيليل

 يليلذا  ميليلن ،قيليل وس :قيليلا  ع سيليلى ،يوهيلوميليلي ننيليلي ر ائ يليلل  ن يفيليلجروه وين يليل

 يلل منيلك و نيل   :قيلا  ؟الفب  ال يلال  اليلذي قيل   حبيله قلبيلي ومل تيليه ع نيلي

                                                           

 املفتاا حم  .  قل : يلع  ذلك   نسخة من االخت اص. ((1

 وعن    لها حم  . ((2

كج فة امل تة حم  .  قل : يلع  ذلك   االخت اص. وىف امل  ر: ع ف كج فة  ((3

 .امل تة

 ل :   امل  ر: الثبات. ق " حم  الن ات"الثبات حم  .  ((4

خت اص وىف اال "عنتي  ذات نفيس دار  وال اني"عنبي حم  .  قل :   امل  ر:  ((5

 .ي ائي دارعتبوال
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ة يسيليلكن مكيليل ،كثيليلري األزوا  ،قل يليلل األوالد ،و يليلل ليليلهيو عيليلىل  ميليلك ،منيليله

نسيلله ميلن مباركيلة و يلي رضة  ميلك  Qرنيليا     (1)من ملضيلع  سيلاس وطيل 

ي كيليلل اهل ييليلة وال  ،تنيليلام ع نيليلاه وال ينيليلام قلبيليله ،ليليله شيليل ن ميليلن الشيليل ن ،  اجلنيليلة

الشيليلم  ح يليلث  (3)ليليله حيليللض ميليلن شيليلفري زميليلجم رىل مفيليليب ،(2)ل ال يليل قةي كيليل

ف يليله  كاوييليلب عيليل د نجيليللم  ،ميليلن اليح يليلق والتسيليلن   (4)ف يليله رشانيليلان ،يفيليليف

السيليلامء ميليلن رشب منيليله رشنيليلة ال يظميليل  نفيليل ه  نيليل ا وذليليلك نتفضيليل   رييليلاه عيليلىل 

 (5)فطلنيليلاه وطيليللنى ،يلافيليلق قلليليله ففليليله و ييتيليله عالن تيليله ،سيليلائي امليسيليللني

وميلع   يلل ن تيله يم ليللن  ،وعيلىل سيلنته يملتيللن ، ملتيله حي يللنالذين عىل ، مته

 ب   زميليليلن قحيليليلط وعيليليل (6)يكيليليللن ، منيليليلني ميليليل منني مطمانيليليلني مبيليليلاركني

                                                           

 وطن حم  . ((1

 ل ال  قة.ب  امل  ر واالخت اص: وال يق ((2

 رىل مغ ب الشم  ح ث يغيب حم  .  قل : يلع  ذلك   االخت اص و  ((3

    ام  نسخة امل نف  يضا: ي ب حم  . . وذكيبح ث يغي امل  ر:

 م جانان حم  . ((4

 فطلنى له وطلنى المته حم  .  قل : يلع  ذلك   االخت اص. ((5

 .يظهي حم  .  قل : يلع  ذلك   امل  ر واالخت اص ((6
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 ،حتيليلى ييليليى  ثيليلي نيكا يليلا    كنافهيليلا (1)ف يليل علين فريخيليلي السيليلامء عجال هيليلا

و يلل  ،نفيل   يلل  محيل  :قيلا  ،رهليلي سيلمه :قيلا  ،و نارو فيل ام ي يلنع ييل ه ف يله

 ،(2)و خ يله  منيلي شيلفاعة ،فيلة  قيليهب  منيلي منجليلةحمم  رسليل رىل اخلليلق كا

تقيل م  (3)فيل ين :قيلا  ليله ليلاحبه .وال ينهيلى رال عيلام  كيليه ،ال ي مي رال نام  حيلب

فيلإن يكيلن  يلل  ،(5)وننظيلي  ياتيله (4)نشيله   قلاليله :ننا عىل ميلن  يلذه ليلفته قيلا 

 يليلل سيليلاع ناه ناملسيليلاملة ونكفيليله ن ملالنيليلا عيليلن   يليلل ديننيليلا ميليلن ح يليلث ال يشيليلفي 

ومل رذا  :قيليلا  ليليله ليليلاحبه ،كف نيليلاه نكذنيليله عيليلىل ا  (6)كيليلذانا ورن يكيليلن ،ننيليلا

 ؟ ميليلا ر ييليل  ميليلا ففيليلل ننيليلا  يليل الء القيليللم :قيليلا  ؟ال تتبفيليله (7)ر ييليل  الفالميليلة

                                                           

 .عجاىل دع الفجالء: م ب املاء من القينة ونحل ا ((1

  االخت اص.واحرض   عن ي شفاعة حم  .  قل : يلع  ذلك   ((2

 .  ف ين تفم  ننا حم -ف ين حم  .  قل : يلع  ذلك   امل  ر  ((3

 نشه   حلاله حم    قل : يلع  ذلك   االخت اص. ((4

  يامه حم  . ((5

 كاذنا حم  .  قل : يلع  ذلك   االخت اص.( (6

 احلق حم  . ((7
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فك يلف تط يلب  ،و عليللا ف هيلا ذكينيلا ،(1)ملنا وملللنا ون يلبلا لنيلا كنايسيلناكي

فليليلام قيليل ملا امل ينيليلة قيليلا   ؟ييف واللضيليل عيليسيليلتلي ف يليله الشيليل (2)اليليلنف  نيليل ين

ميلا ر ينيلا وفيل ا ميلن وفيللد الفيليب  :Nميلن  ليلحاب رسيلل  ا   (3)  من ييا

وكيليلان رسيليلل   ،وعليليل ه  ث يلاب احليليلرب (4)  شيليلفلرهليليل ،كيلانلا  ديليلل ميليلن  يل الء

يت ليليلال   فقيليلاملا ي يليلللن   مسيليلج  يلمتنيليلاء عيليلن املسيليلج  فحضيليل Nا  

 Nفهيليل  رعيليلا  ميليلن  ليليلحاب رسيليلل  ا   ،يقيلتلقيليلاء املشيليل Nرسيليلل  ا  
فليليلام قضيليللا ليليلال    ،دعيليلل   :فقيليلا  N  ف قبيليلل رسيليلل  ا ،(5)نميليلنفه 

عبيل   :فقيلا  ،ييلا  نيلا القاسيل  حاعنيلا   ع سيلى :علسلا رل ه ونيلاظيوه فقيلاللا

فقيليلا   حيليل    نيليلل  يليلل  ،وكلمتيليله  لقا يليلا رىل ميليليي  وروا منيليله ،ا  ورسيليللله

 ،وروا قيليل س ،وانيليلن ، ب :وقيليلا   خيليلي نيليلل ثاليليلث ثالثيليلة ،وليليل ه وثيليلاين اثنيليلني

                                                           

 الكنائ  حم    قل : يلع  ذلك   االخت اص. ((1

 ل    دين حم  .  قل : يلع  ذلك   االخت اص.تط ب النف  نال خ ((2

 .  االخت اص: من ر    ((3

 شفلب حم  . ((4

   امل  ر: يمنفه . ((5
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وليليلل  ،وخلقنيليلا ،وعفلنيليلا ،ففلنيليلا :يقيليلل    قيليلي ن نيليلج  عل يليلك (1)وقيليل  سيليلمفنا

لحي اليليل Nفتغشيليلى النبيليلي  ،وففليليل  ،خلقيليل  وعفليليل  :كيليلان واحيليل ا لقيليلا 

َفَمووْن ﴿ :رىل قلليليله ر س السيليلتني منهيليلا (2)ونيليلج  عيليلىل ليليل ره سيليللرة    عميليليان

وَن اْلع ْلوم  َفُقوْل َرعواَلْ ا َنوْدأُل َمْيناَ نوا َوَمْينواَ ُكْم  ْن َيْعد  موا جواَ َ  م  َ  ف يه  م  َ اجَّ

ووْل َفنَْةَعووْل َلْعنَووَت اهللَّ  َهووَ   سوواَ ُكْم َوَمْنُفَسوونا َوَمْنُفَسووُكْم ُثوومَّ َنْبَته 
َون سوواَ نا َون 

الق يليلة وتيليلال عليليل ه   Nفقيليلص عليليل ه  رسيليلل  ا   ،(3)اآلييليلة ﴾اْلكوواو ي  َ 

قيليليل  وا   تيليليلاك  نالف يليليلل ميليليلن خيليليلرب  :فقيليليلا  نفضيليليله  ليليليلبفح ،القيليليلي ن

رذا  ، قيليل   ميليليين نمبيليلا لتك رن ا  :Nوقيليلا  هليليل  رسيليلل  ا   .ليليلاحبك 

حتيليلى ننظيليلي نميليلن يبا لنيليلا  :فقيليلا  القيليللم نفضيليله  ليليلبفح ،كيليلان غيليل ا نا لنيليلاو

ميليلن   يليلل ال يليلفلة  (4) م ن  ليليله ،نكثيليلية  تباعيليله ميليلن  ونيليلا  النيليلاس ؟غيليل ا

غيل ا  ،فليلام كيلان ميلن غيل  (5)فإ   وشيل ج األنب يلاء وملضيلع هبلهيل  ؟والطهارة

                                                           

   امل  ر: واالخت اص: وق  سمفناه. ((1

   امل  ر واالخت اص: ونج  عل ه ل ر سلرة    عميان. ((2

 قلله: اآلية زائ  خىل عنه امل  ر. ((3

 نالقلة حم  .( (4

  االخت اص: وملضع  له .  ((5
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وميليلن ورائهيليل   ،ون سيليلاره احلسيليلن واحلسيليلني ،ن م نيليله عيليل  Nرسيليلل  ا  

كسيليلاء  Nوعيليلىل كتيليلف رسيليلل  ا   ،النجيان يليلة (1)عليليل ه  احلليليلل Kفاطميليلة 

فيليل مي نشيليلجيتني فكسيليل  ميليلا  ،رق يليلق خشيليلن ليليل   نكث يليلف وال ليليلني (2)قطيليللاين

ي الكسيليلاء عليليل هام و دخلهيليل   يليل  الكسيليلاء و دخيليلل منكبيليله يلن يليلنهام ونشيليل

ل منيلى ورفيلع ييل ه ا ،ي مفهيل   يل  الكسيلاء مفتميل ا عيلىل قلسيله النبيلعيلاأليس

واليليليلفي ليليليللن السيليليل    ،النيليليلاس ينظيليليليون (3) السيليليلامء للمبا ليليليلة و رشفرىل

 :حتيليلى كيليلاد  ن يطيليل   عقيليللهلام فقيليلا   حيليل ما ل يليلاحبه (4)والفاقيليلب وزليليلجال

 و ميليلا علميليل   نيليله ميليلا نا يليلل قيليللم قيليلط نب يليلا فنشيليل  ليليلغري    :قيليلا  ؟ نبا ليليله

و عطيليله ميليلن امليليلا  والسيليلالا  ،ولكيليلن  ره  نيليلك غيليلري مكيليلرتث ،ونقيليلي كبيليلري  

 هبيليل الء تبا لنيليلا ليليلاال ييليليى  نيليله قيليل   ،وقيليلل ليليله ،عيليلل حميليلاربفيليلإن الي ،ميليلا  راد

ييليل ه رىل  Nفليليلام رفيليلع النبيليلي  ،تقيليل م  مفيفتنيليلا نفضيليلله وفضيليلل   يليلل ن تيليله

                                                           

 النامر حم  .  قل : يلع  ذلك   االخت اص. ((1

 قيطق حم  . قيطف حم  . ((2

 وارش ب حم  .  قل : يلع  ذلك   االخت اص. ((3

 .  االخت اص: وكيا( (4
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فإنيليله  ،دارو اليعيليلل ؟(1) ي ر بان يليلة :السيليلامء للمبا ليليلة قيليلا   حيليل ما ل يليلاحبه

ييليلا  نيليلا القاسيليل   هبيليل الء  :فقيليلاال ،نبهليليلة مل نيعيليلع رىل   يليلل وال ميليلا  (2)رن فيليلاه

 يليل الء  وعيليله ميليلن عيليلىل وعيليله األرض نفيليل ي رىل ا   ،نفيليل  :قيليلا  ؟تبا لنيليلا

 :وقيلاال ليله ،فب ب يلا يفنيلي ارتفيل ا وكيليا :قيلا  ،و قيهب  رل ه وسيل لة ،وعهة

و ليليلف  (3)و ليليلف حجفيليلة ،و ليليلف درع ،ييليلا  نيليلا القاسيليل  نفط يليلك  ليليلف سيليل ف

عيلىل  ن اليل رع والسيل ف واحلجيلف عنيل و رعيلارة حتيلى نيل    ،دينار كل عيلام

ف كيللن االميلي عيلىل  ،نفلمه  ناليلذي ر ينيلا وشيلا  نامن وراءنيلا ميلن قلمنيلا فيل

ا املقاطفيليلة   كيليلل عيليلام فقيليلا  ميليلنه  فإميليلا االسيليلالم ورميليلا اجلجييليلة ورميليل ميليلم

 ميلا واليلذي نفثنيلي نالكياميلة ليلل نيلا لتملين نميلن  ،ق  قبليل  ميلنكام :Nالنبي

رىل ميليلن  (4)عليليل ك  اليليللادي نيليلارا تيليل عج ثيليل  سيليلاقها يليل  الكسيليلاء ألرضم ا  

ت عجيلا فهيلبط عل يله عربئ يلل  (5)ف الفيلني فحيليقته ك      ع ميلن طيليوراء

                                                           

 .استظهي امل نف   اهلام  ان ال ح  : وار باناه ((1

   امل  ر: ان فت  فاه نبهلة. ((2

 ق ي  املهملة: الرتس من عل  نال خشب.احلجفة نت ((3

 وىف امل  ر: ث  يساقها. "يساقها حتى"  االخت اص: ( (4

 .وىف االخت اص: ف حيقته  ت عجا "ف حيقه "  امل  ر: ( (5
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وعيليلج   :ييليلا حمميليل  رن ا  يقيئيليلك السيليلالم ويقيليلل  ليليلك :اليليليوا األميليلني فقيليلا 

ليليلل نا ليليل  نميليلن  يليل  الكسيليلاء   يليلل السيليلامء و  يليلل األرض  (1)وعيليلاليل

األرضيليللن زنيليليا  (2)ولتقطفيليل  :لتسيليلاقط  عليليل ه  السيليلامء كسيليلفا متهافتيليلة

ي ييليله حتيليلى رئيليلي  Nفيفيليلع النبيليلي  ،نفيليل  ذليليلك (4)فليليل  يسيليلتقي عل هيليلا (3)سيليلاحية

عيليلىل ميليلن ظلمكيليل  حقكيليل  ونخسيليلني االعيليلي اليليلذي  :ن يليلاض رنط يليله ثيليل  قيليلا 

 .(5)افرتضه ا  عل ه  ف ك  هبلة ا  تتانع رىل يلم الق امة

فليلام  يلاللا  ،حتيلى وننظيلي : نه مليلا دعيلا   رىل املبا ليلة قيلاللا (6)وروي* 

وا  لقيليل   :فقيليلا  ؟ىييليلا عبيليل  املسيليل   ميليلا تيليلي :قيليلاللا للفاقيليلب وكيليلان ذا ر هييليل 

ك  نالف يلل ولقيل  عيلاء ،ي الن يلارى  ن حمميل ا نبيلي ميسيلليلعيفت  ييلا مفشيل

وال ثبيل   ،وا  ميلا نا يلل قيللم نب يلا قيلط ففيلا  كبيلري   ،من  ميلي ليلاحبك 

                                                           

 زاد   االخت اص. وارتفاع مكاين.( (1

 ولقطف  حم  .( (2

   امل  ر: سانحة.( (3

   االخت اص: فل  تستقي عل ها.( (4

 .20ا -355 – 350ص  - 21   -الفالمة املجليس  -نحار األنلار ( (5

 .435 الجخمرشي، الكشاف،( (6
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واإلقاميلة عيلىل  ،فيلان  ن يلت  رال رليلف دييلنك  ،ولان ففليلت  ليلتهلكن ،لغري  

 Nتلا رسيليلل  ا  يفلا رىل نالدكيليل  فيليل يلميليلا  نيليلت  عل يليله فلادعيليللا اليعيليلل وان يليل
وعيل   ،ي خلفيلهيلوفاطميلة متشيل ، خيلذا ن يل  احلسيلن ،وق  غ ا حمتضنا احلسيلني

ي يلييلا مفشيل :فقيلا   سيلقف نجيليان ،رذا  نيلا دعيللت فيل منلا :خلفها و ل يقل 

 ألزاليليلهرين ألرى وعل يليلا ليليلل شيليلاء ا   ن يجييليلل عيليلبال ميليلن مكانيليله  :الن يليلارى

ياين رىل ييليللم يلض ن يليلعيليلىل وعيليله األر (1)وال يبيليلق ،فيليلال تبيليلا للا فتهلكيليللا ،هبيليلا

 ،و ن نقيليليو عيليلىل دينيليلك ،ييليلا  نيليلا القاسيليل  ر ينيليلا  ن ال نبا ليليلك :الق اميليلة فقيليلاللا

لكيليل  ميليلا املبا ليليلة ف سيليللملا يكيليلن  (2)فيليلإن  ن يليلت " :فقيليلا  ،ونثبيليل  عيليلىل ديننيليلا

مالنيلا  :فقيلاللا "فيلإين  نيلاعجك " :فيل نلا قيلا  "للمسلمني وعليل ك  ميلا عليل ه 

تغجونيليلا وال   فنيليلا وال  ولكيليلن ن يليلاحلك عيليلىل  ن ال ،نحيليليب الفيليليب طاقيليلة

 ، ليلف   ليلفي :تيدنا عيلن ديننيلا عيلىل  ن نيل دي رل يلك كيلل عيلام  لفيلي حليلة

 ،ف يليلاحله  عيليلىل ذليليلك ،وثالثيليلني درعيليلا عادييليلة ميليلن ح ييليل  ،و ليليلف   رعيليلب

وليليلل  ،ي ن يليل ه رن اهليليلالو قيليل  تيليل ىل عيليلىل   يليلل نجيليليانيلواليليلذي نفسيليل" :وقيليلا 

 ،والضيليليلطيم عليليليل ه  اليليليللادي نيليليلارا ،العنيليليللا ملسيليليلخلا قيليليليدة وخنيليليلازيي

                                                           

   امل  ر: وال يبقى. ((1

   امل  ر: فإذا  ن ت . ((2
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ومليليلا حيليلا   ،والست ليليلل ا  نجيليليان و  ليليله حتيليلى الطيليلري عيليلىل رينس الشيليلجي

 . (1)"احلل  عىل الن ارى كله  حتى هيلكلا

 (3) خيليلي  الب هقيليلي   اليليل الئل :(2)وقيليلا  السيليل لطي   اليليل ر املنثيليللر* 

 Nعيليلن عيليل ه  ن رسيليلل  ا   ،ميليلن طيييليلق سيليللمة نيليلن عبيليل  يشيليللع عيليلن  ن يليله
نسيل  رليله رنيليا    " :  سيلل امنكتب رىل   ل نجيليان قبيلل  ن ينيلج  عل يله طيل

ميليلن حمميليل  رسيليلل  ا  رىل  سيليلقف نجيليليان و  يليلل  ،ورسيليلحاق ويفقيليللب

رن  سيليليللمت  فيليليلإين  محيليليل  رليليليل ك  ا  رليليليله رنيليليليا    و رسيليليلحاق  ،نجيليليليان

 ، ميليليلا نفيليليل  فيليليلإين  دعيليليللك  رىل عبيليليلادة ا  ميليليلن عبيليليلادة الفبيليليلاد ،ويفقيليليللب

ن  ن يليلت  فيليلإ ،فيليلإن  ن يليلت  فاجلجييليلة ،و دعيليللك  رىل والييليلة ا  ميليلن والييليلة الفبيليلاد

فليلام قيلي  األسيلقف الكتيلاب قطيلع نيله وذعيلي  ."فق   ذنتك  نحيليب والسيلالم

حب يليلل نيليلن رش :فبفيليلث رىل رعيليلل ميليلن   يليلل نجيليليان يقيليلا  ليليله ،ذعيليليا شيليل ي ا

ميليلا  :فقيليلي ه فقيليلا  ليليله األسيليلقف Nفيليل فع رل يليله كتيليلاب رسيليلل  ا   ،وداعيليلة

قيل  علميل  ميلا وعيل  ا  رنيليا      ذرييلة رسيلامع ل  :فقيلا  رشحب يلل ؟ر يك

                                                           

 .281 – 280 :21 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .38:2 عال  ال ين الس لطي، ،نامل ثلرال ر املنثلر   التفسري ( (2

 .385:5 امح  نن احلسني الب هقي، دالئل النبلة ومفيفة احلا  لاحب الرشيفة،( (3
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ليليلل  ،ليليل   يل   النبيليللة ر ي ،فيليلام ييليل من  ن يكيليللن  يليلذا اليعيليلل ،نبيليللةميليلن ال

فبفيليلث  ،كيليلان  ميليلي ميليلن  ميليللر اليليل ن ا  رشت عل يليلك ف يليله وعهيليل ت ليليلك

فكلهيليل  قيليلا  مثيليلل قيليلل   ،األسيليلقف رىل واحيليل  نفيليل  واحيليل  ميليلن   يليلل نجيليليان

عبيليل  ا  نيليلن رشحب يليلل ا رشحب يليلل وفيليلاعتمع ر هييليل  عيليلىل  ن يبفثيليلل ،رشحب يليلل

ق اللفيليل  حتيليلى  تيليللا فيليلانطل Nرسيليلل  ا   وعبيليلار نيليلن فيليل ح ف يليل تل   نخيليلرب

ميلا  :فل  ييلج  نيله وهبيل  املسيل لة حتيلى قيلاللا ليله ،هل  وساءلله رسل  ا  فساء

ييللمي  ءميلا عنيل ي ف يله يش :Nفقيلا  رسيلل  ا   :تقل    ع سيلى نيلن ميليي 

فيليل نج  ا   ، يليلذا فيليل ق ملا حتيليلى  خيليلربك  نيليلام يقيليلا  يل   ع سيليلى ليليلب  الغيليل 

نْووَد اهللَّ  َكَمَثوول  آَرمَ إ نَّ َمَثووَل ه  ﴿ : يليلذه اآلييليلة
َفنَْةَعووْل ﴿ :رىل قلليليله ﴾يسووو ه 

 Nفليلام  ليلب  رسيلل  ا  ،فيل نلا  ن يقيليوا نيلذلك ﴾َلْعنََت اهللَّ  َهوَ  اْلكواو ي  َ 
 (1)تمال عيلىل احلسيلن واحلسيلني     ليلةالغ  نف  ميلا  خيلرب   اخليلرب  قبيلل مشيل

يلمايلذ عيل ة وليله  ،للمالعنيلة ،وخلفهيلا عيل  ،ي عنيل  ظهيليهيلوفاطمة متشيل ،له

رين  رى اميليلي  مقيليلبال رن كيليلان اليعيليلل نب يليلا  :فقيليلا  رشحب يليلل ل يليلاحب ه ،نسيليللة

 ،ميسيليلال فلفنيليلاه ال يبقيليلى عيليلىل وعيليله األرض منيليلا شيليلفي وال ظفيليلي رال  ليليلك

فيليلإين  رى رعيليلال ال حيكيليل   ،ر ييليلي  ن احكميليله :فقيليلا  ؟ميليلا ر ييليلك :فقيليلاال ليليله

                                                           

 اخلم لة: القط فة. ((1
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رين  :فتلقيليلى رشحب يليلل رسيليلل  ا  فقيليلا  ، نيليل  وذاو :فقيليلاال ليليله ،شيليلططا  نيليل ا

حكميليلك ال يليللم رىل  :قيليلا  !وميليلا  يليلل :قيليلا  ،قيليل  ر ييليل  خيليلريا ميليلن مالعنتيليلك

فيعيليلع رسيليلل   ،فمهيليلام حكميليل  ف نيليلا عيليلايج ،ول لتيليلك رىل ال يليلباا ،الل يليلل

 .(1)ومل يالعنه  ولاحله  عىل اجلجية Nا 

 :يي قيلا يلعيلن احلسيلن الب يل ،قا   نيلان: حيل ثني احلسيلني نيلن دينيلار* 

 ،ونيلني ي ييله عيل  ،تبفيله فاطميلةغ ا رسيلل  ا   خيلذا ن يل  احلسيلن واحلسيلني ت

 ،وغيليل ا الفاقيليلب والسيليل   نيليلاننني عيليلىل  حيليل ما درتيليلان كيليل  ام ن ضيليلتا محيليلام

 يليلذا انيليلن  :قيليلاللا ؟ميليلن  يليل الء مفيليله :فقيليلا   نيليلل حارثيليلة ،فحفيليللا نيليل يب حارثيليلة

و يلذه ننتيله  عيلج النيلاس عل يله و قيليهب  رىل  ،و ذان اننيلا اننتيله ،عمه زو  اننته

عثيليلا وا   :فقيلا   نيلل حارثيلة ،كبت يلهفجثيلا عيلىل ر Nوتقيل م رسيلل  ا   ،قلبيله

ادن  :فقيلا  ليله السيل   ،كام عثا األنب يلاء للمبا ليلة فكيلع ومل يقيل م عيلىل املبا ليلة

رين ألرى رعيلال عييايلا عيلىل املبا ليلة و نيلا  ،ال :فقيلا  ،نيلا حارثيلة للمبا ليلة يا 

ياين يل خيليلاف  ن يكيليللن ليليلادقا فيليلال حييليلل  وا  عل نيليلا احليليلل  و  اليليل ن ا ن يليل

ييلا  نيلا  :فقيلاللا ،وكيلان نيلج  الفيلذاب ميلن السيلامء ليلل نيلا لله :قا  ،يطف  املاء

ف يليلاحله  رسيليلل  ا  عيليلىل  لفيليلي  .القاسيليل  رنيليلا ال نبا ليليلك ولكيليلن ن يليلاحلك

                                                           

 .286 – 285 :21 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1
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ب هليل  وكتيل ،حلة ميلن حليلل األواقيلي ق ميلة كيلل حليلة  رنفيللن درميلا ع يلادا

لكيليل نني نيليلك قيليل  ذ بيليل  رىل  :وقيليلا  أليب حارثيليلة األسيليلقف ،(1)نيليلذلك كتانيليلا

                                                           

 كتاب : نس  ا  اليمحن اليح  :  ذا67: 2نص الكتاب عىل ما   تاريخ ال فقليب  ((1

اش تها رذ كان له عل ه  حكمه   كل ن ضاء ولفياء من النبي حمم  رسل  ا  لنجيان وح

وثمية ورق ق كان  فضل ذلك كله هل  غري الفي حلة من حلل األواقي ق مة كل حلة  رنفلن 

ن وعل ه  ثالثل ،الف   لفي والف   رعب ،درما فام زاد  و نقص ففىل  ذا احلساب

من دروع عارية مضملنة هل  وعل ه    كل حيب كان  نال  ،دينارا مثلاة رس  فام فلق

ا  فق -فمن اكل الينا منه  نف  عامه   ذا فذمتي منه نيياة  ،نذلك علار ا  وذمة حمم 

 -ه وال ي خذ نجناية غري :فكتب .يا رسل  ا  انا نخاف ان ت خذنا نجناية غرينا :الفاقب

ج و وع "وكتب ع  نن  يب طالب  ،شه  عىل ذلك عميو نن الفاص واملغرية نن شفبة

ة  رنفلن حلكل رىل ذلك الكتاب فقا  ولاحللا عىل الفي حلة ثمن  :املقييجي   االمتاع

وعفل هل  ذمة ا  وعه ه عىل اال يفتنلا عن  Nوعىل ان يض فلا رسل رسل  ا   ،درما

 .دينه  وال يفرشوا وال حيرشوا وال ي كللا الينا وال يتفامللا نه
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جفليليل  مق ميليله ميليل خيه فليليلام رعيليلع قيليلام ييحيليلل ف (1)رحليليلك و نيليل  وسيليلنان

  .N(2)(3) شه   ن حمم ا رسل  ا   :راحلته فجفل رحله مقللنا فقا 
نإسيليلناده عيليلن عبيليل  ا   (4)وروى اللاحيليل ي    سيليلباب نيليلجو  القيليلي ن* 

وروى انيلن الب يلع   مفيفيلة عليللم احليل يث عيلن  ،نن  مح  نن حنبل عيلن  ن يله

 ،روى مسيليلل    ال يليلح  و ،عيليلن  يب ليليلال  عيليلن انيليلن عبيليلاس ،الكلبيليلي

 ،و محيليل  نيليلن حنبيليلل   املسيليلن  و  الفضيليلائل  يضيليلا ،والرتميليلذي   اجليليلامع

وانيلن ماعيلة القجوينيلي   السيلنن واألشيلنهي   اعتقيلاد  ،وانن نطيلة   اإلنانيلة

وقيليل  رواه حمميليل  نيليلن رسيليلحاق  ،واخليكيليلليش   رشف النبيليلي ،  يليلل السيليلنة

انيليلن عيييليلي يي ويليي وحمميليللد الجخمشيليليلوقت بيليلة نيليلن سيليلف   واحلسيليلن الب يليل

وروي عيليلن  ،الطيليلربي والقيليلاي  نيليلل يلسيليلف والقيليلاي املفتميليل   نيليلل الفبيليلاس

انيليلن عبيليلاس وسيليلف   نيليلن عبيليلري وها يليل  وقتيليلادة واحلسيليلن و يب ليليلال  

و سيليلن   نيليلل الفيليلي   ،والشيليلفبي والكلبيليلي وحمميليل  نيليلن عففيليلي نيليلن زنيليلري
                                                           

 نفاس. ي   حا   خذ النلم وال ((1

 .256:1 الطربيس، اعالم اللرى ناعالم اهل ى،( (2

 .338 :21 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 .61 اللاح ي الن سانلري، يات،اسباب نجو  اآل( (4



 Q ................................................ 197الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

األليليلفهاين   األغيليلاين عيليلن شيليلهي نيليلن حلشيليلب وعيليلن عميليلي نيليلن عيليل  وعيليلن 

ن عبيليلاس وعيليلن الشيليلفبي وعيليلن اليليلثاميل وعيليلن الكلبيليلي وعيليلن  يب ليليلال  وانيليل

رشيك وعيلن عيلاني وعيلن  يب رافيلع وعيلن ال يلادق وعيلن البيلاقي وعيلن  ميلري 

وقيل  اعتمفيل  االمام يلة والجي ييلة ميلع اخيلتالف رواييلا   عيلىل  ،Kامل منني 

وهميليلع احليليل يث ميليلن الطيليليق د فيليلا  ن وفيليل  نجيليليان كيليلانلا  رنفيليلني  ،ذليليلك

بيليل  املسيليل   نيليلن يلنيليلان فيليل ه  السيليل   والفاقيليلب وقيليل   واحليليلارث وعو ،رعيليلال

 :قيليلا  ؟ييليلا  نيليلا القاسيليل  ملسيليلى ميليلن  نيليلله : سيليلقف نجيليليان فقيليلا  األسيليلقف

 ؟ف نيليل  ميليلن  نيليللو :قيلا  ،يفقيليللب :قيليلا  ؟ف لسيليلف ميلن  نيليلله :قيليلا  ،عميليان

فيليل عيض  ؟فف سيليلى ميليلن  نيليلله :قيليلا  ، يب عبيليل  ا  نيليلن عبيليل  املطليليلب :قيليلا 

نْووَد اهللَّ إ  ﴿ :فنيليلج  ،عيليلنه  Nالنبيليلي
يسووو ه  تال يليلا رسيليلل  ف ،اآلييليلة ﴾نَّ َمَثووَل ه 

 تيليلجع   ن ا   وحيليلى رل يليلك  ن ع سيليلى  :فليليلام  فيليلاق قيليلا  ،ي عل يليلهيلا  فغشيليل

وال نجيليل ه فيليل ام  وحيليلي  ،ميليلا نجيليل   يليلذا فيليل ام  وحيليلي رل يليلك ؟خليليلق ميليلن تيليلياب

ووَ  ﴿ :فنيليلج  ،وال  يليل ه  يليل الء ال هيليللد فيليل ام  وحيليلي رليليل ه  ،رل نيليلا َفَمووْن َ اجَّ

ووَن اْلع ْلووم   ووْن َيْعوود  مووا جوواَ َ  م   ن يليلفتنا ييليلا  نيليلا القاسيليل   :للاقيليلا ،اآلييليلة ﴾ف يووه  م 

يف الن يليلارى فقيليلا  يلوان يليل ،شيليلاء ا  نالغيليل اة رن :فقيليلا  ؟فمتيليلى نبا ليليلك
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كاذنيليلا ميليلا ن يليلنع  (1)رن كيليلان ؟ميليلا ت يليلنفلن نمبا لتيليله :السيليل   أليب احليليلارث

رن غيليل ا فجيليلاء  :فقيليلا  األسيليلقف ،ورن كيليلان ليليلادقا ليليلنهلكن ،نمبا لتيليله شيليل اا

 ،يليء ليليلحانه فليليل   نشيليلو رن غيليل ا ن ،نلليليل ه و  يليلل ن تيليله فاحيليلذروا مبا لتيليله

ي يل خيليلذا ن يليل  احلسيليلن وفاطميليلة متشيليل ،حمتضيليلنا احلسيليلني Nفغيليل ا رسيليلل  ا  

واحلسيليلن و احلسيليلني نيليلني  ، خيليلذا ن يليل  عيليل  :و  رواييليلة ،وعيليل  خلفهيليلا ،خلفيليله

 ، ماميليله نيليلني ي ييليله Qوعفيليلل عل يليلا  ،ثيليل  عثيليلا نيكبت يليله ،وفاطميليلة تتبفيليله ،ي ييليله

و يلل يقيلل   ،هواحلسيلني عيلن يسيلار ،واحلسيلن عيلن يم نيله ،وفاطمة نني كتف يله

عثيليلا وا  حمميليل  كيليلام  ثيليلل األنب يليلاء  :فقيليلا  األسيليلقف ،رذا دعيليللت فيليل منلا :هليل 

 :فقيليلا  ،ييليلا  نيليلا القاسيليل   قلنيليلا  قيليلا  ا  عثيتيليلك :فقيليلاللا ،خيليلافلاو ،للمبا ليليلة

 ،وثالثيلني فيسيلا ،ف يلاحلله عيلىل  لفيلي حليلة وثالثيلني درعيلا ،نف  ق   قليلتك 

سيليلريا حتيليلى رعفيليلا رىل قيليلب رال يومل يلبيليلث السيليل   و الفا ،وثالثيليلني ديليلال

 .(2)و   ى الفاقب له حلة و ع ا وق حا ونفلني ،و سلام Nالنبي

                                                           

   امل  ر: فقا  الس   للحارث ما ت نفلن نمبا لته؟ قا : رن كان. ((1

 .345 – 343 :21 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2
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ي يل: عففيلي نيلن حمميل  نيلن سيلف   األمحسيل(1)تفسري فيات نيلن رنيليا   * 

فيليلذكي  ،(2)ميليلي ليليله ب ميليلع   يليلل نجيليليان :قيليلا  :مفنفنيليلا عيليلن  يب رافيليلع قيليلا 

و  يل  دعيلله  ،Qما خاليلمله نيله ميلن  ميلي ع سيلى نيلن ميليي   Nليسل  ا  

 :فخاليليليليلمه  وخاليليليليلمله فقيليليليلا  Nفيليليليل عا   رسيليليليلل  ا   ،ا  وليليليليل 

 ﴾َنووْدأُل َمْيناَ نووا َوَمْينوواَ ُكْم َون سوواَ نا َون سوواَ ُكْم َوَمْنُفَسوونا َوَمْنُفَسووُكمْ  (3)َرعوواَلْ ا﴿

عل يلا ف خيلذ ن يل ه فتلكيل  عل يله ومفيله اننيلاه  Nفيل عا رسيلل  ا   ،رىل  خي اآلية

 شيليلار  (4)الن يليلارى خلفهيليل  فليليلام ر ى Pوفاطميليلة  Lاحلسيليلن واحلسيليلني 

 ،فيلإن كيلان نب يلا  لكيلت  ،(5)ميلا  رى لكيل  تالعنيلله :عل ه  رعيلل ميلنه  فقيلا 

ليلل العنيللين ميلا وعيل   :Nقيلا  رسيلل  ا   ،قيلا  ف يلاحلله ،ولكن ليلاحلله

 .(6)هل    ل وال ول  وال ما 

                                                           

 .11ا ،86  ،لفيات نن انيا    الك تفسري فيات الكل ،( (1

   امل  ر: قا : ق  مي له ب نا ل نجيان. ((2

   امل  ر: فقا : قل تفاللا. ((3

   امل  ر: فلام ر ى الن ارى ذلك. ((4

   امل  ر: ان تالعنله. ((5

 .16ا -347 – 346ص  :21 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (6
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: احلسيلني نيلن سيلف   و محيل  نيلن احلسيلن (1)تفسري فيليات نيلن رنيليا   * 

والسيليل   النجيان يليلان رىل رسيليلل  فاقيليلب عيليلاء ال :مفنفنيليلا عيليلن الشيليلفبي قيليلا 

رنيله يميلنفكام ميليلن  :فقيلا  ،رننيلا مسيليللامن :فقيلاال ،رىل االسيلالم (2)فيل عا   Nا 

وقيلللك    ع سيلى نيلن  ،وتفل يلق ال يلل ب ،(3) كيلل اخلنجييلي :االسالم ثيلالث

يسوو ﴿ :فسيلك  فنيلج  القيلي ن ؟(4)وميلن  ييلن ع سيلى :فقيلاال ،ميي  إ نَّ َمَثوَل ه 

نْووَد اهللَّ  َكَمَثوول  
ووْن ُرووراب   ه  َفنَْةَعووْل ﴿فنبتهيليلل  (5)رىل  خيليلي الق يليلة ﴾آَرَم َيَلَقووُه م 

فقيليلا   حيليل ما  ،فتلاعيليل وا لغيليل  ،فنبا ليليلك :فقيليلاال ﴾َلْعنَووَت اهللَّ  َهووَ  اْلكوواو ي  َ 

 (6)ن نب يليلا كيليلان ال تيعيليلع رىل   ليليلك وليليلكال تالعنيليله فيليللا  ليليلان كيليلا :ل يليلاحبه

خيليلذ ن يليل  عيليل    Nفليليلام  ليليلب  النبيليلي  ،عيليلىل وعيليله األرض   يليلل وال ميليلا 

تفال يليلا  :ثيليل  قيليلا  هليليلام ،واحلسيليلن واحلسيليلني وقيليل مه  وعفيليلل فاطميليلة وراء يليل 

                                                           

 .12ا ،86 فيات نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ، ((1

   امل  ر: ف عاما. ((2

   امل  ر اكل حل  اخلنجيي. ((3

   امل  ر: ومن  نل ع سى. ((4

 .  امل  ر: رىل  خي اآليات ((5

   امل  ر: وال لك. ((6
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عيليل   :نسيليلايننا فاطميليلة و نفسيليلنا هو يليلذ ،احلسيليلن واحلسيليلني : ننايننيليلا نفهيليلذا

 .(1)ال نالعنك :فقاال

 Q:  محيليل  نيليلن عففيليلي مفنفنيليلا عيليلن عيليل  (2)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا   * 
الثيلة ميلن الن يلارى ميلن قيل م فيل ه  ث Nملا ق م وف  نجيليان عيلىل النبيلي  :قا 

واألسيليلقف فجيليلاينوا رىل ال هيليللد و يليل    ن يليل   (3)الفاقيليلب وحمسيليلن :كبيليلار  

 يليلذا اليعيليلل نيليلني  ،امليليل ارس ف يليلاحلا هبيليل  ييليلا رخيليللة القيليليدة واخلنيليلازيي

ال هيليللدي وكفيليلب  فنيليلج  رليليل ه  من يليللر ،نجليليللا رل نيليلااظهيليليان ك  قيليل  غليليلبك  

وكيليلان  :ا قيليل ،يوا غيليل ا نمتحنيليلهيلاحضيليل :فقيليلاللا هليليل  ،(4)نيليلن األرشف ال هيليللدي

فيلان وعيل   حيل ا  ؟ هنيلا ميلن املمتحنيلة  حيل  :رذا ليلىل ال يلب  قيلا  Nالنبي 

 عانه ورن مل     حيل ا قيلي  عيلىل  ليلحانه ميلا نيلج  عل يله   تليلك الل ليلة فليلام 

ييليلا  نيليلا القاسيليل  فيليلذاو  :ليليلىل ال يليلب  علسيليللا نيليلني ي ييليله فقيليلا  ليليله األسيليلقف

 ،يفقيللب :قيلا  ؟ف لسيلف ميلن  نيلله :قيلا  ،عميليان :قيلا  ؟ملسى ميلن  نيلله

                                                           

 .17ا -347 :21 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .13ا ،87 فيات نن انيا    الكل ، فيات الكل ، تفسري( (2

   امل  ر: وق  . ((3

  ن كفب نن األرشف قتل   السنة الثالثة،  و نف ه نقل ل. يذلك خيالف ما رو ((4
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 :عبيل  ا  نيلن عبيل  املطليلب قيلا  :قيلا  ؟ف ن  ف او  يب و مي ميلن  نيللو :قا 

وميليلا  Nوكيليلان رسيليلل  ا   ،Nفسيليلك  النبيليلي  :قيليلا  ؟فف سيليلى ميليلن  نيليلله

ميليلن السيلامء السيليلانفة  Qميلن املنطيليلق ف يلنقح عل يليله عربئ يلل  ءيش (1)احتيلا  رىل

َو مووا ﴿ :فيليلذاو قيليلل  ا  تفيليلاىل ،ف  يليلل ليليله منطقيليله     ع ميليلن طيفيليلة الفيليلني

ووَد   َكَلْموول  ي اْلَبَصووَممْ   يليلل  :فقيليلا  Qفجيليلاء عربئ يليلل  :قيليلا  ﴾(2)ر  وُرنووا إ الَّ وا  

 :قيليلا  ؟يكيليللن روا نيليلال عسيليل  :فقيليلا  ليليله األسيليلقف ،روا ا  وكلمتيليله

نْوَد اهللَّ  َكَمَثول  آَرَم ﴿ :فيل وحي رل يله :قيلا  ،Nفسك  النبيلي 
يسوو ه  إ نَّ َمَثوَل ه 

ْن ُرراب  ُثومَّ قواَ  َلوُه ُكوْن فَ  قيلا  فنيلجا األسيلقف نيلجوة رعظاميلا  ﴾َيُكو نُ َيَلَقُه م 

ميلا نجيل   يلذا ييلا حمميل    التيللراة  :ثيل  قيلا  .ميلن تيلياب ،لف سى  ن يقا  ليله

فيليل وحى ا   :قيليلا  ،(3)وال ييليل   يليلذا عنيليل و ،وال   اإلنج يليلل وال   الجنيليللر

ُفَسوونا َفُقووْل َرعوواَلْ ا َنووْدأُل َمْيناَ نووا َوَمْينوواَ ُكْم َون سوواَ نا َون سوواَ ُكْم َوَمنْ ﴿ :رل يليله

نالغيل اة  :قيلا  ؟فمتيلى ملعيل و ، ن يلفتنا ييلا  نيلا القاسيل  :فقيلاللا ﴾َوَمْنُفَسُكمْ 

ال رليليله رال ا  ميليلا نبيليلايل  هييليلام  :يف و يليل  يقلليليللنيلفان يليل :قيليلا  ،شيليلاء ا  رن

                                                           

   امل  ر: رنام احتا  ش اا. ((1

 .5القمي:  ((2

   امل  ر: وال ي   ذا اال عن و. ((3
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قيليلا  عيليل  نيليلن  يب  ؟رذا  لكيليللا غيليل ا (1)يان ة واحلن ف يليلةيلالن يليل :  ليليلك ا 

 ،لنيليلي نيليلني ي ييليلهال يليلب   خيليلذ ن يليل ي فجف Nفليليلام ليليلىل النبيليلي  :Qطاليليلب 

احلسيليلني عيليلن سيليلن وو خيليلذ احل ،فجفلهيليلا خليليلف ظهيليليه Pو خيليلذ فاطميليلة 

فليليلام ر وه قيليل  ففيليلل ذليليلك نيليل ملا  ،ثيليل  نيليليو هليليل  ناركيليلا ،(2)يم نيليله وعيليلن شيليلامله

ا  ليله  (3)وليلان نا لنيلا ل سيلتج بن ،وا  رنيله لنبيلي :ميوا فيل ام ن يلنه  وقيلاللابوت

فيليل قبللا حتيليلى  :ا قيليل ،منيليله رال  ن نسيليلتق له ءعل نيليلا ف هلكنيليلا وال ينج نيليلا يش

 ،نفيل  قيل   قليلتك  :قيلا  ،ييلا  نيلا القاسيل   قلنيلا :ثيل  قيلاللا ،نني ي ييله (4)علسلا

 ميليلا واليليلذي نفثنيليلي نيليلاحلق ليليلل نيليلا لتك  ميليلا تيليليو ا  عيليلىل ظهيليلي األرض 

 .(5)رال   لك ا  نرصان 

                                                           

   امل  ر:  و احلنف ة. ((1

   امل  ر: فجفلهام عن يم نه وعن يساره. ((2

   امل  ر: ل ستج ب ا . ((3

   امل  ر: قا : فاقبللا يسرتون   خشب كان   املسج  حتى علسلا. ((4

 .18ا -349 – 347 :21 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (5
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:  محيليل  نيليلن احلسيليلن نيليلن رسيليلامع ل نيليلن (1)فيليليات نيليلن رنيليليا    تفسيليلري* 

عبيليل   N م عيليلىل رسيليلل  ا  قيليل :ليليلب   مفنفنيليلا عيليلن شيليلهي نيليلن حلشيليلب قيليلا 

نيليلن عبيليل   (2)ومفيليله حيليلارث ،املسيليل   نيليلن  نقيليلى ومفيليله الفاقيليلب وقيليل    خيليلله

ييليلا حمميليل  ك يليلف تقيليلل     :فقيليلا  ،ومفيليله  رنفيليللن حيليلربا ،و يليلل غيليلالم ،املسيل  

إ نَّ َمَثوَل ﴿فيل وحى ا  تفيلاىل رل يله  :قيلا  ،ميلا تقيلل  (3)رنيلا لننكيلي فلا  ؟املس  

نَْد اهللَّ  َكَمَثول  آَرمَ  يسو ه  وْن ُروراب  ُثومَّ قواَ  َلوُه ُكوْن َفَيُكو نُ  ه  فقيلا   ﴾َيَلَقوُه م 

وْن َيْعود  ﴿ :فيل نج  ا  ،نيلل  يلل ا  :لا يقيلل  (4)رعالال له وَ  ف يوه  م  َفَموْن َ اجَّ

ووَن اْلع ْلوم  َفُقوْل َرعوواَلْ ا فليليلام سيلمع ذكيلي األننيليلاء  ،رىل  خيلي اآلييلة ﴾موا جواَ َ  م 

ف قيليلام  Kعل يليلا وفاطميليلة غضيليلب غضيليلبا شيليل ي ا و دعيليلا احلسيليلن واحلسيليلني و

وفاطميليلة رىل  ،وعيليل  رىل ليليل ره ،واحلسيليلني عيليلن يسيليلاره ،احلسيليلن عيليلن يم نيليله

 :قيليلا  ، يليل الء  ننايننيليلا ونسيليلايننا و نفسيليلنا فائت يليلا هليليل  ن كفيليلاء :ورائيليله فقيليلا 

فيليللا  رن كيليلان  ،عيليلن  يليلذا اليعيليلل ذكيليليو ا   ن تال :فلثيليلب الفاقيليلب فقيليلا 

                                                           

 .15ا ،88 الكل ، فيات نن انيا   ، تفسري فيات الكل ،( (1

 مل  ر: احلارث.  ا ((2

   امل  ر: لنتنكي. ((3

   امل  ر: قا  نخي نخية وقا : اعالال له. ((4
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حييليلل  احليليلل  وميليلنك  ليليلادقا ال  (1)ورن كيليلان ،كاذنيليلا ماليليلك   مالعنتيليله خيليلري

 .(3)(2)ف احلله كل ال ل  :قا  ،نافخ رضمة

ود مفاوييلة  نيله ميلا نقيلي ميلن ننيلي  :قا  اجليلجري   حيل يث عيل  :ن ان 

الن النيليلار ينفخهيليلا ال يليلغري والكبيليلري واليليلذكي  ، ي  حيليل  ، اشيليل  نيليلافخ رضميليلة

 واألنثى.

 محيليل  نيليلن حي يليلى مفنفنيليلا عيليلن الشيليلفبي  :(4)تفسيليلري فيليليات نيليلن رنيليليا   * 

رَُقووْل َرعوواَلْ ا َنووْدأُل َمْيناَ نووا َوَمْينوواَ ُكْم َون سوواَ نا ﴿ :(5)جليليل  اآلييليلةمليليلا ن :قيليلا 

ن يليليل  احلسيليليلن  N خيليليلذ رسيليليلل  ا   ﴾َون سووواَ ُكْم َوَمْنُفَسووونا َوَمْنُفَسوووُكمْ 

و يلذه نسيلايننا و يلذه  يلذه  ننايننيلا  :فقيلا  :قيلا  ،وتبفيلته  فاطميلة (6)واحلسني

                                                           

عن  ذا اليعل فلا  الن كان كاذنا فام لك   مالعنته خري،   امل  ر: ان ال تال ((1

 والن كان.

 تفسري فيات: زاد    خيه: ورعفلا عنه. ((2

 .18ا -349 :21 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (3

 .38ا ،87 فيات نن انيا    الكل ، تفسري فيات الكل ،( (4

 ." اآلية"خىل امل  ر عن  ((5

 واحلسن واحلسني. عىل ع  يءوسل  يتك N  امل  ر: اخذ رسل  ا   ( (6
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يَن َيْكُتُمو َن موا ﴿ ييلا  نيلا عبيل  ا  :(2)ييكيلفقا  رعيلل لشيل K (1) نفسنا إ نَّ الَّو  

ودم َن اْلَبي نوا   َواْ ُ
حتيلى  ءيلفيلنه  كيلل يش :قيلا  ،رىل  خيلي اآلييلة ﴾(3) َمْنَجْلنا م 

فقيلا   ،ييلا مفيلاىف :ثيل  غضيلب رشييلك واستشيلا  فقيلا  ،اخلناف    عحي ا

 نيل  ليله  :فقيلا  ،ييلا  نيلا عبيل  ا  رنيله مل يفنيلك :انيلن املقفيل  :له رعل يقا  ليله

 .Q(4)رادين تيك  ذكي ع  نن  يب طالب رنام   ، نفع
: روي  نيليله مليليلا دعيليلا   رىل (5)يي   كتيليلاب الكشيليلافيلوقيليلا  الجخمشيليل* 

قيلاللا للفاقيلب  (6)فليلام  يلاللا ،حتى نيعيلع وننظيلي فن ت يلك غيل ا :املبا لة قاللا

وا  لقيليل  عيليليفت  ييليلا  :فقيليلا  ؟ييليلا عبيليل  املسيليل   ميليلا تيليليى :-وكيليلان ذا ر هييليل   -

ولقيليل  عيليلاءك  نالف يليلل ميليلن  ميليلي  ،بيليلي ميسيليللي الن يليلارى  ن حمميليل ا نيلمفشيليل

 ،وا  ما نا يلل قيللم نب يلا قيلط ففيلا  كبيلري   وال نبيل  ليلغري   ،لاحبك 

                                                           

   امل  ر:   الء  ننايننا و ذه نسايننا و ذا  نفسنا. ((1

 ا  سقط  ل وح يثه عن البني.ف ه و  ، اما  سقط رشيك عن االسناد، وام ((2

 .159البقية:  ((3

 .19ا -350 – 349 :21 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4

 .434 الجخمرشي، الكشاف،( (5

   )و( و )د(: فلام  الفلا. ((6
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دييليلنك  واإلقاميليلة عيليلىل ميليلا  نيليلت   (1)فيليلإن  ن يليلت  رال رليليلف ،وليليلان ففليليلت  ليليلتهلكن

وقيليل   Nفيليل تلا رسيليلل  ا   ،يفلا رىل نالدكيليل يلعل يليله فلادعيليللا اليعيليلل و ان يليل

ي خلفيليله وعيليل  يل  احلسيليلن وفاطميليلة متشيليليلاحلسيليلني  خيليلذا ن يليل (2)غيليل ا حمتضيليلنا

ييليلا  :نجيليليان (3)فقيليلا   سيليلقف ،رذا  نيليلا دعيليللت فيليل منلا :و يليلل يقيليلل  ،خلفهيليلا

ي الن يليلارى رين ألرى وعل يليلا ليليلل شيليلاء ا   ن يجييليلل عيليلبال ميليلن مكانيليله يلمفشيليل

ياين رىل يلعيلىل وعيله األرض ن يل (4)فيلال تبيلا للا فتهلكيللا فليل  يبيلق ،هبا ألزاله

سيليل  ر ينيليلا  ن ال نبا ليليلك و ن نقيليليو عيليلىل ييليلا  نيليلا القا :فقيليلاللا .ييليللم الق اميليلة

فيلإذا  ن يلت  املبا ليلة ف سيللملا يكيلن لكيل  ميلا  :Nقيلا   ،دينك ونثب  عىل ديننا

مالنيلا  :فقيلاللا ،(5)فيلإين  نيلاعجك  :قيلا  ،فيل نلا ،للمسلمني وعل ك  ميلا عليل ه 

نحيليليب الفيليليب طاقيليلة ولكيليلن ن يليلاحلك عيليلىل  ن ال تغجونيليلا وال   فنيليلا وال 

 لفيليلا   ليليلفي  :دي رل يليلك كيليلل عيليلام  لفيليلي حليليلةتيدنيليلا عيليلن ديننيليلا عيليلىل  ن نيليل 

                                                           

 : ال  اقة وامل انسة.-نكرس اهلمجة  -لف اإل ((1

 احتضن ال بي: عفله   حضنه وضمه رىل ل ره. ((2

 : فلق القس   ودون املطيان.-نض  اهلمجة وتش ي  الفاء و ف فه  -سقف األ ((3

   امل  ر: وال يبقى و ل ال ح  . ((4

 ناعجه: نارزه وقاتله. ((5
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 Nف يليلاحله  النبيليلي  ،وثالثيليلني درعيليلا عادييليلة ميليلن ح ييليل  ،  رعيليلب (1)و لفيليلا
 ،ي ن يل ه رن اهليلالو قيل  تيل ىل عيلىل   يلل نجيليانيلوالذي نفسيل :عىل ذلك وقا 

 ،عليليل هام اليليللادي نيليلارا (2)والضيليلطيم ،وليليلل العنيليللا ملسيليلخلا قيليليدة وخنيليلازيي

ل حييليلومل  ،لطيليلري عيليلىل رينوس الشيليلجيوالست ليليلل ا  نجيليليان و  ليليله حتيليلى ا

 Nوعيلن عائشيلة  ن رسيلل  ا  .عيلىل الن يلارى كلهيل  حتيلى هيلكيللا (3)احلل 
ثيليل   ،فجيليلاء احلسيليلن ف دخليليله ،ميليلن شيليلفي  سيليللد (4)خيليلي  وعل يليله ميليلي  ميحيليلل

يوُد اهللَُّ ﴿ :ثيل  قيلا  ،فاطميلة ثيل  عيل  (5)ثيل  عيلاء ،عاء احلسيلني ف دخليله إ نَّوا ُير 

ْجَق مَ  َب َهوونُْكُم الوور 
 َ ووناُ ل ُيووْ  ووَرُكْم َرْطه   َوُيَطه 

ووَل اْلَبْيووت  ميليلا  :فيليلإن قليليل  .﴾َْ

وذليليلك  ميليلي  ،كيليلان دعيليلاينه رىل املبا ليليلة رال ل تبيليلني الكيليلاذب منيليله وميليلن خ يليلمه

 (6)كيليلان :قليليل  ؟فيليلام مفنيليلى ضيليل  األننيليلاء والنسيليلاء ،خييليلتص نيليله ونميليلن يكاذنيليله

                                                           

   امل  ر )الف(   امللضفني. ((1

 اضطيم  النار: اشتفل . ((2

 احلل : السنة. ((3

 ق  سبق مفناه عن  الكالم    ية التطهري. ((4

   نسخ الكتاب. ول س  كلمة )عاء(   امل  ر. كذا( (5

 ل س    امل  ر كلمة )كان(. ((6
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ح يلث اسيلتجي  عيلىل  ،واسيلت قانه ن يل قه ،ذلك  ك  لل اللة عيلىل ثقتيله نحاليله

ي يلومل يقت يليل ،و حيليلب النيليلاس رل يليله ليليلذلك ،(1)و فيليلالذ كبيليل ه ،هتفيليلييح  عجتيليل

ميلع  (2)ىل ثقتيله  يضيلا نكيلذب خ يلمه حتيلى هيليلكوعيل ،عىل تفييح نفسيله ليله

وخيلص األننيلاء والنسيلاء  ، حبته و عجتيله  يلالو االستا يلا  رن متيل  املبا ليلة

ورنيليلام فيليل ا   اليعيليلل ننفسيليله  ،أل يليل   عيليلج األ يليلل و ل يليلقه  نيليلالقللب

كيليلانلا يسيليللقلن ميليلع  نفسيليله   ميليلن ثيليل و ،وحيليلارب دو يليل  حتيليلى يقتيليلل

ويسيليلملن اليليلذادة عنهيليلا محيليلاة   احليليليوب لتميليلنفه  ميليلن اهليليليب  (3)الظفيليلاين

مه    اليليلذكي عيليلىل األنفيليل  ل نبيليله عيليلىل لطيليلف مكيليلا   وقيليل  ،(4)احلقيليلائق

وف يله  ،نيل    مقيل ملن عيلىل األنفيل  مفيل ون هبيلا (5)ول يل ذن ،وقيب منيلجلته 

                                                           

 (: األفالذ دع فلذ والفلذ دع فلذة، و ي القطفة املقطلعة طلال.213: 2  النهاية ) ((1

 .  امل  ر: حتى هيلك خ مه ا  ((2

 دع الظف نة: الجوعة  و املي ة ما دام    اهللد   و عملما. ((3

 الذادة دع ذائ : امل افع. واحلامة دع احلامي وىف امل  ر: ويسملن الذادة عنها ((4

تذود و مى نيوحها ح ث  يض اليعل عىل  املي ةوك ن املياد ان  .ن رواحه  محاة احلقائق

 .احليب وتقلى عجمه عىل القتا 

  ذنه:  علمه. ((5
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وف يليله ني يليلان  ،K  قيليللى منيليله عيليلىل فضيليلل  ليليلحاب الكسيليلاء ءدل يليلل ال يش

ألنيله مل ييليو  حيل  ميلن ملافيلق وال خميلالف  Nواض  عيلىل ليلحة نبيللة النبيلي 

  .     عانلا رىل ذلك

ميليلا سيليللى ا  قيليلط  :N: قيليلا  رسيليلل  ا  (1)تفسيليلري اإلميليلام الفسيليلكيي* 

ورحلاقهيليلا و يليلي  Lاميليلي ة نيعيليلل رال ميليلا كيليلان ميليلن تسيليللية ا  فاطميليلة نفيليل  

ا كيليلان ميليلن احلسيليلن واحلسيليلني وكيليلذلك ميليل ،(2)اميليلي ة ن فضيليلل رعيليلا  الفيليلاملني

قيليلا   ،ورحليليلاق ا  رياميليلا ناألفضيليللني األكيليليمني مليليلا  دخلهيليل    املبا ليليلة

و حليليليلق  ،فيليليل حلق ا  فاطميليليلة نمحميليليل  وعيليليل    الشيليليلهادة :Nرسيليليلل  ا  

ووْن َيْعوود  مووا ﴿ :قيليلا  ا  تفيليلاىل ،احلسيليلن واحلسيليلني هبيليل  ووَ  ف يووه  م  َفَمووْن َ اجَّ

ووَن اْلع ْلووم  َفُقووْل َرعووالَ  ْ ا َنووْدأُل َمْيناَ نووا َوَمْينوواَ ُكْم َون سوواَ نا َون سوواَ ُكْم جوواَ َ  م 

ووْل َفنَْةَعووْل َلْعنَووَت اهللَّ  َهووَ  اْلكوواو ي  َ  َوَمْنُفَسوونا َوَمْنُفَسووُكْم ُثوومَّ َنْبَته 
فكيليلان  ﴾(3) 

 ف قفيل ما نيلني ي ييله كجيليوي األننيلاء احلسيلن واحلسيلني عيلاء هبيلام رسيلل  ا 

                                                           

 .Q، 659 يالفسكي لإلمام ب: املنسلQ تفسري االمام الفسكيي( (1

   امل  ر: ورحلاقها نه و ي امي ة و فضل نساء الفاملني. ((2

 .61   عميان: ( (3
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و قفيليل  ا  Nفاطميليلة عيليلاء هبيليلا رسيليلل  ا  و ميليلا النسيليلاء فكانيليل   ،(1)األسيليل 

ء نيله عيلا Qعيل  نيلن  يب طاليلب  (3)و ميلا األنفيل  فكيلان ،(2)خلفه كلبلة األسيل 

 Nوقيليلا   ، يليلل كاألسيليل  (5)ورنيليلح ،كاألسيليل  (4)رسيليلل  ا  ف قفيليل ه عيليلىل يم نيليله
فقيليلا   ، لميليللا اآلن نتبا يليلل فنجفيليلل لفنيليلة ا  عيليلىل الكيليلاذنني :أل يليلل نجيليليان

اللهيليل   يليلذه  ،ييلي و يليلل عنيليل ي عيليل   نفسيليليلاللهيليل   يليلذا نفسيليل :Nرسيليلل  ا  

ف نيليلا  ،اللهيليل   يليلذان وليليل اي وسيليلبطاي :وقيليلا  ،نسيليلائي  فضيليلل نسيليلاء الفيليلاملني

عنيل  ذليلك ال يلادقني  (6)م يلج ا  تفيلاىل ،حيب ملن حيلارنلا وسيلل  مليلن سيلامللا

 Kوعل يليلا وفاطميليلة واحلسيليلن واحلسيليلني  ا  فجفيليلل حمميليل  ،ميليلن الكيليلاذنني

                                                           

حتى اليمان والبط خ، وغلب عىل ول   ء: لغري كل يش-نتثل ث اجل    -اجليو  ((1

 الكلب واألس .

 لبلة األس : انثاه.( (2

   امل  ر: فكان . ((3

   امل  ر: ف قف ه عن يم نه.( (4

 ح األس  عىل فييسته: نيو.رن ((5

   امل  ر: يم ج ا  تفاىل.( (6
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فهيليلل  فضيليلل رعيليلا   ميليلا حمميليل  ف ، ليليل ق ال يليلادقني و فضيليلل امليليل منني

و ميليلا  ،و ميليلا عيليل  فهيليلل نفيليل  حمميليل   فضيليلل رعيليلا  الفيليلاملني نفيليل ه ،(1)الفيليلاملني

و ميليلا احلسيليلن واحلسيليلني فسيليل  ا شيليلباب   يليلل  ،فاطميليلة ف فضيليلل نسيليلاء الفيليلاملني

 حليلق  فيلإن ا  تفيلاىل ميلا ،(2)وحي يلى اجلنة رال ميلا كيلان ميلن اننيلي اخلاليلة ع سيلى

ع سيليلى نيليلن ميليليي   :رال  يليل الء األرنفيليلة (3)ليليلب انا نيعيليلا  كيليلام  الفقيليلل 

 N...........ثيليل  قيليلا  رسيليلل  ا  .Kوحي يليلى نيليلن زكيييليلا واحلسيليلن واحلسيليلني 
سيليلن واحلسيليلني و يليلب ا  هليليل   يليل الء األرنفيليلة ع سيليلى وحي يليلى واحل :وسيليلل 

فجفلهيل  ميلن  فضيلل ال يلادقني  ،و نيلا   نال يل ق ميلن الكيلاذنني ،(4)احلكمة

ميليلن  وفاطميليلة عفلهيليلا ،  زميليلا   و حلقهيليل  ناليعيليلا  الفاضيليللني البيليلالغني

عفليليله نفيليل   Qوعيليل   ، فضيليلل ال يليلادقني مليليلا م يليلج ال يليلادقني ميليلن الكيليلاذنني

                                                           

   امل  ر: و ما حمم  ف فضل رعا  الفاملني. ((1

   امل  ر: وحي ى نن زكييا.( (2

   امل  ر: كام  الفقل. ((3

   امل  ر: ع سى وحي ى.( (4
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عيليليليلج  (1)ميليليليل  رسيليليليلل  ا  عفليليليليله  فضيليليليلل خليليليليلق ا وحم ،رسيليليليلل  ا 

ييلا عبيلاد ا  فكيل  ميلن سيلف     شيلهي  :ثيل  قيلا  رسيلل  ا  ............وعل

 ؟ ال  نبيليلاك  نمثيليلل حمميليل  و ليليله ،شيليلفبان   ذليليلك فكيليل  ميليلن شيليلقي نيليله  نيليلاو

حمميليل    عبيليلاد ا  كشيليلهي رمضيليلان    :قيليلا  ،رسيليلل  ا نيليلىل ييليلا  :قيليلاللا

وعيليل  نيليلن  يب  ،و   حمميليل    عبيليلاد ا  كشيليلهي شيليلفبان   الشيليلهلر ،الشيليلهلر

و يليلل ل ليليلة ن يليلفه  ،     حمميليل  ك فضيليلل  ييليلام شيليلفبان ول ال يليله Qطاليليلب 

 يليلل  ،وسيليلائي امليليل منني      حمميليل  كشيليلهي رعيليلب   شيليلهي شيليلفبان ،ويلميليله

     طاعيليلة ا   قيليليهب  شيليلبها نيليلب  ف عيليل  ،درعيليلات عنيليل  ا  وطبقيليلات

 .(2)..........اىل اخي اليواية..حمم 

 :Qقيليلا  امليليل ملن يلميليلا لليضيليلا  :قيليلا  (3)وعيليلن الكتيليلاب امليليلذكلر* 
فقيليلا  ليليله  :قيليلا  ، خيليلربين نيليل كرب فضيليل لة ألميليلري امليليل منني ييليل   عل هيليلا القيليلي ن

ووَ  ف يووه  ﴿قيليلا  ا  عيليلل عالليليله  ،فضيليل لة   املبا ليليلة :Qاليضيليلا   ﴾َفَمووْن َ اجَّ

                                                           

   )و(:  و  خلق ا . ((1

 .27ا -54 – 48 ص :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .روى الس   امليتىض   كتاب الف لن واملحاسن عن الش خ املف   ((3



   نحار األنلار Qاإلمام احلسن  ................................................................. 214

 

ودعيليليلا  ،فكانيليليلا انن يليليله Lاحلسيليليلن واحلسيليليلني  Nاآلييليليلة فيليليل عا رسيليليلل  ا  

فكيليلان  Qودعيليلا  ميليلري امليليل منني  ،فكانيليل     يليلذا امللضيليلع نسيليلاءه Pفاطميليلة

 .(2)(1)نفسه نحك  ا  عج وعل..........اىل اخي اليواية

 :Q اي   اف  جطر را  امن املنيمن  Q مام احلسنقاسم ان

عيلن احلسيلن  ،عيل  نيلن حمميل  الكاتيلب عيلن ،: املف يل (3) مايل الطيلليس* 

عيلن  ،عيلن حمميل  نيلن عيل  ،نن ع  الجعفياين عيلن رنيليا    نيلن حمميل  الثقفيلي

عيلن  ،عيلن عبيل  اليليمحن نيلن األسيللد ال شيلكيي (4)الفباس نن عب  ا  الفنيلجي

دخليل  عيلىل رسيلل   :عيلن  ن يله عيلن عيل ه  يب رافيلع قيلا  ،علن نيلن عب يل  ا 

 يليل  فكي يليل   ن  قتلهيليلا فيليل وق  يلميليلا و يليلل نيليلائ  وح يليلة   عانيليلب الب Nا  

 :فقليليل  ،فاضيليلطجف  ن نيليله ونيليلني احل يليلة ،فظننيليل   نيليله ييليللحى رل يليله Nالنبيليلي 

و يليلل  N فمكثيليل   ن ايليلة فاسيليلت ق  النبيليلي ،رن كيليلان منهيليلا سيليللء كيليلان ريل دونيليله

                                                           

 .38 املف  ، الف ل  املختارة،( (1

 .20ا -188ص  :49 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .54ا ،58 الطليس، االمايل،( (3

   امل  ر: الفنربي. ((4
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ووياُكُم اهلل﴿ : يقيليلي
يَن آَمنُوو ا إ نَّووا َول 

حتيليلى  تيليلى عيليلىل  خيليلي  ﴾(1) َوَ ُسوو ُلُه َوالَّوو  

و ن ايليلا ليليله نفضيليلل ا   ، اليليلذي  تيليل  لفيليل  نفمتيليلهاحلميليل    " :ثيليل  قيليلا  ،اآلييليلة

 :فقيليلا  يل (2)ف خربتيليله نخيليلرب احل يليلة ؟ماليليلك   هنيليلا :ثيليل  قيليلا  يل "اليليلذي  تيليلاه 

ييلا  نيلا رافيلع ك يلف  نيل  وقيللم يقيلاتللن عل يلا و يلل  :ث  قيلا  ،فففل  ، قتلها

فميليلن مل يسيليلتطع  ،عيليلىل احليليلق و يليل  عيليلىل الباطيليلل عهيليلاد   حيليلق   عيليلج اسيليلمه

ييليلا رسيليلل  ا  ادع ا  يل رن  دركيليلته   ن  :فقليليل  ،ءليليل   وراءه يش ،فبقلبيليله

ورن  ،رن لكيليلل نبيليلي  م نيليلا" :قيليلا و Nقيليلا  فيليل عا النبيليلي  ،يقيليلليني عيليلىل قتيليلاهل 

فليليلام نيليلايع النيليلاس عل يليلا نفيليل  عيليلثامن وسيليلار طلحيليلة  :قيليلا  " م نيليلي  نيليلل رافيليلع

 ،فبفيليل  داري نامل ينيليلة و رضيليلا يل  نخ يليلرب Nواليليلجنري ذكيليليت قيليلل  النبيليلي 

فليل   ،الستشيله  نيلني ي ييله Q ميلري امليل منني  ي ووليل ي ميلعيلوخيع  ننفسيل

ليليل  وخيعيليل  مفيليله رىل ليليلفني فقات ،يةيلحتيليلى عيليلاد ميليلن الب يليل (3) درو مفيليله

فيعفيليل  رىل  ،ومل  ز  مفيله حتيليلى استشيله  (4)نيلني ي ييله هبيليلا ونيلالنهيوان  يضيليلا

                                                           

 .55املائ ة:  ((1

 خرب احل ة.   امل  ر: ف خربته ((2

   امل  ر: فل   ز  مفه. ((3

 امل  ر خا  عن كلمة ) يضا(. ((4
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 رضيليلا  Qف عطيليلاين احلسيليلن نيليلن عيليل   ،امل ينيليلة وليليل   يل هبيليلا دار وال  رض

 .(1)فنجلتها وع ايل Qمنني وقس  يل شطي دار  مري امل  ،ن نبع

نيليلن حمميليل  نيليلن : حمميليل  نيليلن عففيليلي عيليلن  محيليل  (2)فهيسيليل  النجيليلايش* 

نيلن احلسيلني نيلن عيل  نيلن  (4)عن عيل  نيلن احلسيلني (3)سف   عن  مح  نن يلسف

عيلن رسيلامع ل نيلن حمميل  نيلن عبيل  ا  نيلن عيل   ،احلسني نن ع  نن  يب طالب

ا  نيلن  يب رافيلع  نن احلسني عن رسيلامع ل نيلن احلكيل  عيلن عبيل  ا  نيلن عب يل 

و يليلل نيليلائ   و  Nدخليليل  عيليلىل رسيليلل  ا   :عيليلن  يب رافيليلع قيليلا  :عيليلن  ن يليله

ييليليللحى رل يليليله ورذا ح يليليلة   عانيليليلب الب يليليل  فكي يليليل   ن  قتلهيليليلا ف وقظيليليله 

فاضيليلطجف  ن نيليله ونيليلني احل يليلة حتيليلى رن كيليلان منهيليلا سيليللء يكيليللن يل دونيليله 

ووياُكُم اهلل﴿ :فاسيليلت ق  و يليلل يتليليلل  يليلذه اآلييليلة
يَن آَمنُوو ا َوَ ُسوو ُلُه  إ نَّووا َول 

َوالَّوو  

ووْم  اك ُعوو نَ  َُ كوواَ  َو وو َ  َوُينْيُروو َن الجَّ يُموو َن الصَّ
يَن ُيق  احلميليل   :ثيليل  قيليلا  (5)﴾الَّوو  

                                                           

 .62ا -104 – 103 :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .5 النجايش، فهيس  اسامء م نفي الش فة،( (2

 .اجلففي   االلل:( (3

 .احلسن   االلل:( (4

 .55 املائ ة:( (5
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  الذي  كمل لف  منتيله و ن ايلا لفيل  نتفضيل ل ا  رييلاه ثيل  التفيل  فيلي ين رىل 

 :ف خربتيله خيلرب احل يلة فقيلا  ؟ميلا  ضيلجفك  يلا  نيلا ييلا  نيلا رافيلع :عانبه فقا 

ييلا  نيلا رافيلع  :ن يل ي فقيلا  Nثيل   خيلذ رسيلل  ا   .قتلهيلا فقتلتهيلاق  رل ها فا

ك ف  ن  وقلم يقيلاتللن عل يلا و يلل عيلىل احليلق و يل  عيلىل الباطيلل يكيللن   

ه فميليلن مل يسيليلتطع فليليل   حيليلق ا  عهيليلاد   فميليلن مل يسيليلتطع عهيليلاد   فبقلبيليل

ادع يل رن  دركيليلته   ن يف ننيليلي  [ييليلا رسيليلل  ا ] :فقليليل  .(1)ءوراء ذليليلك يش

ثيليل  خيليلي   .رن  دركهيليل  فقيليلله و عنيليله  اللهيليل :ي عيليلىل قتيليلاهل  فقيليلا ا  ويقيليللين

ي يلييليلا  هييلا النيلاس ميليلن  حيلب  ن ينظيلي رىل  م نيليلي عيلىل نفسيليل :رىل النيلاس فقيلا 

قيليلا  عيللن نيليلن عب يل  ا  نيليلن  يب  .ييلو  يل  فهيليلذا  نيلل رافيليلع  م نيلي عيليلىل نفسيل

وخالفيليله مفاوييليلة نالشيليلام وسيليلار طلحيليلة واليليلجنري رىل  Qرافيليلع فليليلام نلييليلع عيليل  

ل يلا قيللم يكيللن سيل قاتل ع" :N يلذا قيلل  رسيلل  ا   :ا   نل رافيلعالبرصة ق

و يلل  Qفبيلاع  رضيله نخ يلرب وداره ثيل  خيلي  ميلع عيل   "حقا   ا  عهيلاد  

احلميل    لقيل   ليلبح  وال  حيل   :ش خ كبري ليله  يل  وثامنيللن سيلنة وقيلا 

                                                           

..: و  رواية  يب نف     كتاب ما نج . كتاب البحار  ذا. كذا   طبفة الكمباين من ((1

هاد   ع يا  نا رافع س كلن نف ي قلم يقاتللن عل ا، حق عىل ا  عهاد   فمن مل يستطع"

 ."...ن  ه فبلسانه فمن مل يستطع نلسانه فبقلبه
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نمنجلتيليلي لقيليل  نايفيليل  الب فتيليلني ن فيليلة الفقبيليلة ون فيليلة اليضيليللان وليليلل   

 :قيليلا  ؟وميليلا اهلجيليلي اليليلثالث :قليليل  .هلجيليلي اليليلثالثالقبلتيليلني و يليلاعيت ا

 يليليلاعيت ميليليلع عففيليليلي نيليليلن  يب طاليليليلب رمحيليليلة ا  عل يليليله رىل  رض احلبشيليليلة 

رىل امل ينيليلة و يليلذه اهلجيليلية ميليلع عيليل  نيليلن  يب  Nو يليلاعيت ميليلع رسيليلل  ا  

فليليل  ييليلج  ميليلع عيليل  حتيليلى استشيليله  عيليل  فيعيليلع  نيليلل  .رىل الكلفيليلة Qطاليليلب 

ا وال  رض فقسيليل  ليليله احلسيليلن وال دار ليليله هبيليل Qرافيليلع رىل امل ينيليلة ميليلع احلسيليلن 

دار عيل  نن يليلفني و عطيليلاه سيليلنخ  رض  قطفيله ريا يليلا فباعهيليلا عب يليل  ا  نيليلن  يب 

 .(1)رافع من مفاوية نامئة  لف وسبفني  لفا

 : اهلل وانق ين مال  االنصا ي ين هبد حماو   جاير

عيليلن عب يليل  ا  نيليلن  ،عيليلن  يب املفضيليلل ،: داعيليلة(2) ميليلايل الطيليلليس* 

عيليلن  ،عيليلن  ن يليله ،ميليل  نيليلن عيليل  نيليلن محيليلجة الفليليلليعيليلن حم ،احلسيليلني الفليليللي

عيلن  Lسيل ل   نيلا عبيل  ا  عففيلي نيلن حمميل   :احلسني نن زي  نن عيل  قيلا 

 خيليلربين  يب عيليلن  ن يليله عيليل  نيليلن  :فقيليلا  ،Lسيليلن عيليل نا عيليل  نيليلن احلسيليلني 

                                                           

 .270ا -306 – 305 :32 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .2ا ،499 يس،الطل االمايل،( (2
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ي ميليلع عميليلي و يب احلسيليلن واحلسيليلني   نفيليلح يلكنيليل   مشيليل :قيليلا  Lاحلسيليلني 

حلسيلن و نيلا يلمايلذ غيلالم قيل  طيقات امل ينة   الفام الذي قيلبح ف يله عميلي ا

فلقيليل هام عيليلاني نيليلن عبيليل  ا  و نيليل  نيليلن ماليليلك  ،نيليلا جت احلليليل   و كيليل ت

األن يليلاريان   داعيليلة ميليلن قيليليي  واألن يليلار فيليلام متاليليلك عيليلاني نيليلن عبيليل  ا  

ا فقيليلا  ليليله رعيليلل ميليلن قيليليي  كيليلان حتيليلى  كيليلب عيليلىل  ييليل هيام و رعلهيليلام يقبلهيليل

و ملضيليلفك ميليلن نيليلا عبيليل  ا    سيليلنك   ت يليلنع  يليلذا ييليلا  :مليليليوان (1)نسيليل با

رل يليلك عنيليلي  :فقيليلا  ليليله ،وكيليلان عيليلاني قيليل  شيليله  نيليل را ؟Nليليلحبة رسيليلل  ا  

فلل علم  ييلا  خيلا قيليي  ميلن فضيللهام ومكيلا ام ميلا  عليل  لقبليل  ميلا  يل  

نيلا محيلجة  ييلا  :ث   قبل عيلاني عيلىل  نيل  نيلن ماليلك فقيلا  ، ق امهام من الرتاب

قيليلا  ليليله  ،ييل  نشيليل (2)فيليل هام نيليل مي ميليلا ظننتيليله  ن يكيليللن N خيليلربين رسيليلل  ا  

فيليلانطلق  :قيليلا  عيليل  نيليلن احلسيليلني ؟نيليلا عبيليل  ا  وميليلا اليليلذي  خيليلربو ييليلا  : نيليل 

ف نشيليل  عيليلاني  ،ووقفيليل   نيليلا  سيليلمع حميليلاورة القيليللم Lاحلسيليلن واحلسيليلني 

ذات ييللم   املسيلج  وقيل  خيلف ميلن حلليله  Nن نيلا رسيلل  ا   :حي ث قيلا 

شيليل ي  الكليليلف  Nوكيليلان  ،ييليلا عيليلاني ادع يل اننيليلي حسيليلنا وحسيليل نا :رذ قيليلا  يل

                                                           

 .النس ب: القييب. ذو النسب ((1

   امل  ر:  نه يكلن   نرش. ((2
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حتيلى عاتيله  (1)و يلذا ميلية ،انطلقيل  فيل عل ام و قبليل   محيلل  يلذا ميليةف ،هبام

 ،يور   وعهيليله مليليلا ر ى ميليلن حنيليللي عليليل هاميلفقيليلا  يل و نيليلا  عيليليف السيليل ،هبيليلام

وميلا يمنفنيلي ميلن ذليلك فيل او  يب  :قليل  ؟  يلبهام ييلا عيلاني :وتكييمي رياما

نيلىل  :قليل  ؟ فيلال  خيلربو عيلن فضيللهام :قيلا  ؟ومكا ام منك مكيلا ام ،و مي

رن ا  تفيلاىل مليلا  راد  ن خيلقنيلي خلقنيلي نطفيلة ن ضيلاء  :قيلا  ، نيل  و ميلين يب 

فليليل  ييليلج  ينقلهيليلا ميليلن ليليللب طيليلا ي رىل  ،Qف ودعهيليلا ليليللب  يب  دم  ،ط بيليلة

فليليل   ،ثيليل  كيليلذلك رىل عبيليل  املطليليلب Lرحيليل  طيليلا ي رىل نيليللا ورنيليليا    

رىل  :ثيليل  افرتقيليل  تليليلك النطفيليلة شيليلطيين ،ءبني ميليلن دنيليل  اجلا ل يليلة يشي يليل

ووليليل  عيليل  فختميليل   ،فلليليل ين  يب فخيليلت  ا  يب النبيليللة ،ليليلبعبيليل  ا  و يب طا

اجلهيليلي  (2)مفيليل  النطفتيليلان منيليلي وميليلن عيليل  فلليليل تاثيليل  اعت ،نيليله اللليليل ة

 ،وعفيليلل ذريتيليلي ميليلنهام ،فخيليلت  ا  هبيليلام  سيليلبا  النبيليللة ،احلسيليلنان :واجلهيليلري

ويميليلال  رض ا  عيليل ال  (3)الكفيليلي -ميليل ائن  : و قيليلا  -واليليلذي يفيليلت  م ينيليلة 

                                                           

 .  امل  ر: و ذا  خيى ((1

   امل  ر: فلال نا.( (2

رعل خيي     خي الجمان  Q  امل  ر املطبلع: ]ومن ذرية  ذا و شار رىل احلسني  ((3

 يمم[ ومل يذكيه   نسختي امل ححة.
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 ،وميلا سيل  ا شيلباب   يلل اجلنيلة ،فهيلام طهيليان مطهيليان ا  رعل (1)نف  ما ملا 

 .(2)وويل ملن حاد   و نغضه  ،طلنى ملن  حبهام و ناما و مهام

عيليلن عب يليل  ا  نيليلن  ،عيليلن  يب املفضيليلل ،: داعيليلة(3) ميليلايل الطيليلليس* 

عيليلن  ،عيليلن حمميليل  نيليلن عيليل  نيليلن محيليلجة الفليليللي ،احلسيليلني نيليلن رنيليليا    الفليليللي

سيليل ل   نيليلا عبيليل  ا  عففيليلي نيليلن  : عيليلن احلسيليلني نيليلن زييليل  نيليلن عيليل  قيليلا ، ن يليله

 خيليلربين  يب عيليلن  ن يليله  :(4)قيليلا  Qعيليلن سيليلن عيليل نا عيليل  نيليلن احلسيليلني  Kحمميليل 

 (5)ي خليليلف عميليلي و يب احلسيليلن واحلسيليلنييلكنيليل   مشيليل :عيليل  نيليلن احلسيليلني قيليلا 

  نفيليلح طيقيليلات امل ينيليلة   الفيليلام اليليلذي قيليلبح ف يليله عميليلي احلسيليلن و نيليلا 

نيليلن عبيليل  ا  فلقيليل هام عيليلاني  ،(6)لمايليلذ غيليلالم قيليل  نيليلا جت احلليليل   و كيليل تي

                                                           

 ا.رملا  ظلام وعل   امل  ر: كام ((1

 .76ا -112 – 110 :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .2ا ،500 الطليس، االمايل،( (3

   امل  ر: فقا . ((4

 احلسني. احلسن و يب ي  امل  ر: خلف عم ((5

   امل  ر: و نا يلماذ غالم مل  را ق  و ك ت. ((6
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فيليلام متاليليلك  ،و نيليل  نيليلن ماليليلك األن يليلاريان   داعيليلة ميليلن قيليليي  واألن يليلار

فقيلا  ليله رعيلل  ،عاني نن عب  ا  حتيلى  كيلب عيلىل  ييل هيام و رعلهيلام يقيلبلهام

 (2)ا    سيليلنك  ت يليلنع  يليلذا ييليلا  نيليلا عبيليل  :(1)ميليلن قيليليي  كيليلان نسيليل با مليليليوان

 - وكيليلان عيليلاني قيليل  شيليله  نيليل را - ؟Nوملضيليلفك ميليلن ليليلحبة رسيليلل  ا  

رل يلك عنيلي فليلل علميل  ييلا  خيلا قيليي  ميلن فضيللهام ومكيلا ام ميلا  :فقا  ليله

ثيل  اقبيلل عيلاني عيلىل  نيل  نيلن  . عل  لقبل  ميلا  يل   قيل امهام ميلن اليلرتاب

فيليل هام نيليل مي ميليلا ظننتيليله  ن  Nييليلا  نيليلا محيليلجة  خيليلربين رسيليلل  ا   :ماليليلك فقيليلا 

عيل   قيلا  ؟نيلا عبيل  ا  ييلا  (4)وميلا اليلذي  خيلربو :قا  له  نيل  (3)يكلن   نرش

 ،فيليلانطلق احلسيليلن واحلسيليلني ووقفيليل   نيليلا  سيليلمع حميليلاورة القيليللم :نيليلن احلسيليلني

وقيليل   ذات ييليللم   املسيليلج  Nن نيليلا رسيليلل  ا   :ف نشيليل  عيليلاني حييليل ث قيليلا 

                                                           

 .النس ب: القييب ((1

  سنك  ذا.  امل  ر: و ن    ((2

   امل  ر:  نه يكلن   نرش. ((3

   امل  ر: ونامذا  خربو. ((4
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 Nييليلا عيليلاني ادع يل حسيليلنا وحسيليل نا وكيليلان  :رذ قيليلا  يل (1)خيليلف ميليلن حلليليله
ام و قبليليل   محيليلل  يليلذا ميليلية و يليلذا فانطلقيليل  فيليل عل  ،(2)شيليل ي  الكليليلف هبيليلام

  وعهيليله مليليلا ر ى  يوريلو نيليلا  عيليليف السيليل -فقيليلا  يل  ،ى عاتيليله هبيليلامحتيليل (3)ميليلية

وميليلا  :قليليل  ؟  يليلبهام ييليلا عيليلاني :-وتكييميليلي رياميليلا  (4)ميليلن حنيليللي عليليل هام

 فيليلال  :قيليلا  ؟مكيليلا ام (5)ذليليلك فيليل او  يب و ميليلي ومكيليلا ام منيليلك يمنفنيليلي ميليلن

رن ا  تفيلاىل مليلا  :Nقيلا   ،نيلىل نيل يب  نيل  و ميلي :قليل  ؟ خربو عن فضيللهام

فليليل   ، ن خيلقنيليلي خلقنيليلي نطفيليلة ن ضيليلاء ط بيليلة ف ودعهيليلا ليليللب  يب  دم (6) راد

                                                           

  ي  ح قلا "وق  حف من حلله"للا مرسعني وقللا. و  امل  ر خف القلم: ار  ((1

 واست اروا نه.

عل : الي- وله وسكلن ثان ه  نكرس-كلفه:  حبه حبا ش ي ا و ولع نه. والكلف  ((2

 الفاشق.

 و ذا  خيى.   امل  ر: ((3

 احلنل: الفطلفة. و  امل  ر: ملا ر ى من حمبتي هلام. ((4

   امل  ر: و نا اعيف مكا ام منك. ((5

   امل  ر: ملا  حب. ((6
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ثيليل   Lييليلج  ينقلهيليلا ميليلن ليليللب طيليلا ي رىل رحيليل  طيليلا ي رىل نيليللا ورنيليليا    

ثيل  افرتقيل   ،ءفليل  ي يلبني ميلن دنيل  اجلا ل يلة يش ،كذلك رىل عب  املطليلب

فلليليل ين  يب فخيليلت  ا  يب  ،تليليلك النطفيليلة شيليلطيين رىل عبيليل  ا  و يب طاليليلب

مفيل  النطفتيلان منيلي وميلن ثيل  اعت ،  فختميل  نيله اللليل ةووليل  عيل ،النبلة

 سيليلبا  النبيليللة  (2)فخيليلت  ا  هبيليلام ،احلسيليلنان :اجلهيليلي واجلهيليلري (1)عيليل  فلليليل تا

 الكفيلي ويميلم -ميل ائن  : و قيلا  -وعفل ذريتي ميلنهام واليلذي يفيلت  م ينيلة 

وميلا سيليل  ا  ،(3)فهيلام طهيليان مطهيليليان ، رض ا  عيل ال نفيل  ميليلا ملايل  عيليللرا

ووييليلل مليليلن حيليلاد    ،طيليللنى مليليلن  حيليلبهام و ناميليلا و مهيليلام ،نيليلةشيليلباب   يليلل اجل

 . (4)و نغضه 

                                                           

   امل  ر: فلل نا. ((1

   امل  ر: فخت  هبام. ((2

ىل ر و شار -الكفي ومن ذرية  ذا  - و قا  م ائن  -  امل  ر: و ميين نفت  م ينة  ((3

فهام  رعل خيي     خي الجمان يمم األرض ع ال كام ملا  ظلام وعلرا، - Qاحلسني 

 طا يان مطهيان.

 .22ا -46 – 44ص  :37 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4
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نيليلا جت احلليليل   و كيليل ت  ي قينيليل  ميليلن البليليللا  و كيليل ت  ن  :ن يليلان

رميلا للم يللحة  و املفنيلى  ين كنيل    سيلن ليلل كيلان  Qوتيدييل ه  . كلن نالغا

فيليلإن نليليللغه  وحلمهيليل  ليليل    ،غيليلريي   مثليليله لكيليلان األميليليان ف يليله حمتمليليلني

  تليليلك  Qكيليلان للسيليلجاد  Kوعيليلىل املشيليلهلر ميليلن تيليلارخيه   ،كسيليلائي النيليلاس

ويمكيليلن  ن يكيليللن  ،ية سيليلنةيلثيليلالث عشيليل :ية سيليلنة وق يليلليلالسيليلنة رحيليل ى عشيليل

ف يليله  :وقيليلا  اجليليلجري .وعيليله امل يليللحة   التبهيليل   االخيليلتالف   سيليلن البليليللا

 كليليلف نيليله رذا  كلفيليل  هبيليلذا االميليلي :يقيليلا  " كلفيليللا ميليلن الفميليلل ميليلا تط قيليللن"

 :حنيل  عيلىل وليل  ا حنيللا كفليلل :ريوز نيلاديوقيلا  الف .(1)  نه و حببتيلهولف

 واجلهيليلي ،نيليلني اجلهيليللرة واجلهيليلارة ذو منظيليلي :عهيليلي وعهيليلري :وقيليلا  .(2)عطفيليل 

اجلم يليليلل واخلل يليليلق  :واجلهيليليلري ،ة اليعيليليلل وحسيليليلن منظيليليليه نالضيليليل    يليليل

و  النهاييليلة    .(3)التاميليلة :احلسيليلن املنظيليلي واجلسيليل  واألعهيليلي ،للمفيليليوف

                                                           

 .31: 4النهاية  ((1

 . وف ه: حن  عىل  والد ا.320: 4القاملس  ((2

 .395: 1القاملس  ((3
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عهيليليت اليعيليلل  : يقيليلا ، ي عظيليل    ع نيليله "ميليلن ر ه عهيليليه" Nليليلفته 

 .(1)ورعل عهري  ي ذو منظي ،واعتهيته رذا ر يته عظ   املنظي

 :Q من املنيمن مجيعة هيل 

قيليل م  :قيليلا  Q: ناالسيليلناد رىل  يب حمميليل  الفسيليلكيي (2)اإلحتجيليلا * 

نحيليلن ميليلن شيليل فة عيليل  فميليلنفه   :وقيليلاللا Qداعيليلة فاسيليلت ذنلا عيليلىل اليضيليلا 

 ميليلري امليليل منني احلسيليلن  وحيكيليل  رنيليلام شيليل فة :ثيليل  مليليلا دخليليللا قيليلا  هليليل  ، ياميليلا

اليليلذين مل واحلسيليلني وسيليللامن و نيليلل ذر واملقيليل اد وعيليلامر وحمميليل  نيليلن  يب نكيليلي 

 .(4)(3)خيالفلا ش اا من  واميه

                                                           

 .191: 1النهاية:  ((1

 .  ح يث طليل ،236:2 الطربيس، االحتجا ، ((2

لفله كان   نظي السائل ان املح ث عن ا  تفاىل ال يكلن رال احلجة كام ي      ((3

عىل ذلك وذكي املفنى ال ح  ، من كلن سلامن حم ثا، ففل ه  Qح يث امليوزي، فقيره 

 ه غيانة مع ضفف سن ه.حيمل ما تق م، واما احل يث اللارد من  ن امللك كان حي ثه فف 

 .39ا -330 :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4



 Q ................................................ 227الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 :ك م ايب و  هند مشايعته

 :عيليلن  ن يليله قيليلا  ،عيليلن  يب عهضيليل  (2)هبيليلذا االسيليلناد :(1)هيليلال  املف يليل * 

الشيلام كيلان يقيللم   ملا  خي  عثامن  نيلا ذر الغفيلاري رمحيله ا  ميلن امل ينيلة رىل 

وحييليلذر   ميليلن  ،كيليلل ييليللم فيليل ف  النيليلاس وييليل مي   نالتمسيليلك نطاعيليلة ا 

ميليلا سيليلمفه منيليله   فضيليلائل  Nوييليليوي عيليلن رسيليلل  ا   ،ارتكيليلاب مفاليليل ه

فبليليل  ذليليلك  (3)..............،.وحيضيليله  عيليلىل التمسيليلك نفرتتيليله K  يليلل ن تيليله 

 ثيليل  ،فبكيليلى حتيليلى نيليلل حل تيليله ن ملعيليله Q ميليلري امليليل منني عيليل  نيليلن  يب طاليليلب 

ثيل   ،رنيلا   ورنيلا رل يله راعفيللن ؟N  كذا ي يلنع ن يلاحب رسيلل  ا   :قا 

قيليلث  وعبيليل  ا  نيليلن الفبيليلاس والفضيليلل و L يليلح ومفيليله احلسيليلن واحلسيليلني 

                                                           

 .4ا ،161 املف  ، االمايل،( (1

 خربين  نل احلسن ع  نن نال  املهلبي قا :  خربين ع  نن عب  ا     امل  ر: ((2

ا ناإللفهاين قا : ح ثني رنيا    نن حمم  الثقفي قا : ح ثني حمم  نن ع  قا : ح ث

 .احلسني نن سف ان، عن  ن ه، عن  يب عهض  األزدي

 .  ح يث طليل( (3
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هبيل   نيلل ذر رمحيله ا  حيلن  ييلفليلام ن يل ،وعب   ا  حتى حلقلا  نيلا ذر فشيل فله

ه رذا ر يتهيليلا ذكيليليت هبيليلا رسيليلل  نيليل يب وعيليلل :وقيليلا  ،رليليل ه  ونكيليلى عليليل ه 

اللهيل  رين  :ثيل  رفيلع ي ييله رىل السيلامء وقيلا  ،وشملتني الربكيلة نيينيتهيلا Nا 

وليليلل قطفيليل  ررنيليلا ررنيليلا   حمبيليلته  ميليلا زليليل  عنهيليلا انتغيليلاء وعهيليلك  ، حيليلبه 

فيليلارعفلا رمحكيليل  ا  وا   سيليل    ن خيلفنيليلي فيليل ك   حسيليلن  ،واليليل ار اآلخيليلية

 .(1)فلدعه القلم ورعفلا و   يبكلن عىل فياقه ،اخلالفة

 :م د Kبيت ال يقاِ ياَل ال

عيليلن  ،(4)عيليلن األشيليلفيي ،(3)عيليلن حمميليل  الفطيليلار ، يب :(2)مفيليلاين األخبيليلار* 

عيليلن رسيليلامع ل الفيليلياء عيليلن رعيليلل  ،محيليل ان نيليلن سيليلل امن عيليلن  ييليللب نيليلن نيليللا

   يب ذر رمحيليلة ا   N ليليل   قيليلا  رسيليلل  ا   :Qقليليل  أليب عبيليل  ا   :قيليلا 

ميلن ياء وال  قليل  الغيلرباء عيلىل ذي هلجيلة  ليل ق يلميلا  ظليل  اخلضيل " :عل ه

                                                           

 .3ا -397 – 395 :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .2ا ،179 ال  وق، مفاين االخبار،( (2

 .حمم  نن حي ى الفطار   االلل:( (3

 .حمم  نن امح  نن حي ى نن عميان االشفيي   االلل:( (4
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 ؟و ميليلري امليليل منني Nفيليل ين رسيليلل  ا   :قليليل  :قيليلا  ،نيليلىل :قيليلا  ؟" يب ذر 

اثنيلا  :قليل  :قيلا  ؟كيل  السيلنة شيلهيا :فقيلا  يل :قيلا  ؟و ين احلسن واحلسيلني

فشيليلهي  : رنفيلة  شيليلهي قيلا  :قليليل  :قيلا  ؟كيليل  منهيلا حيليليم :قيلا  ،عرشيل شيليلهيا

ميلن  (1)رن   شيلهي رمضيلان ل ليلة  فضيلل :قيلا  ،قليل  ال :قيلا  ؟رمضان منهيلا

 .(2)رنا   ل الب   ال يقاس ننا  ح  ،هي لف ش

 :ال رعاروا االيام فتعاريكم

عيليلن عيليل  نيليلن رنيليليا    عيليلن عبيليل  ا  نيليلن  (4)انيليلن املتلكيليلل :(3)اخل يليلا * 

مليليلا محيليلل املتلكيليلل  : محيليل  امللليليل  عيليلن ال يليلقي نيليلن  يب دليليلف الكيخيليلي قيليلا 

فنظيليلي ريل  :عايليل   سيليل   عيليلن خيليلربه قيليلا  Qسيليل  نا  نيليلا احلسيليلن الفسيليلكيي 

 :فقيلا  ،حاعبيلا للمتلكيلل فيل مي  ن ادخيلل رل يله ف دخليل  رل يله الجراقي وكيلان

ف خيليلذين ميليلا  ،اقفيليل  :فقيليلا  ،خيليلري  هييليلا األسيليلتاذ :فقليليل  ؟ييليلا ليليلقي ميليلا شيليل نك

                                                           

 ف ها  فضل حم  .  قل : يلع  ذلك   االخت اص.الفمل  ((1

 .22ا -407 – 406 :22 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .102ا ،395 ال  وق، اخل ا :( (3

 .حمم  نن ملسى   امل  ر:( (4
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النيلاس عنيله ثيل   (1)فيللحى :قيلا  يء خطيل ت   املجيل :تق م وما تيل خي وقليل 

فقيلا  لفليلك تسيل   عيلن  ،خليلري ميلا :قليل  ؟وفيل   عايل  ؟ما شيل نك :قا  يل

 :ميليللالي  ميليلري امليليل منني فقيليلا  ؟ميليلن ميليللاليو :فقليليل  ليليله ؟خيليلرب ميليللالو

احلميل   :فقليل  ،فيلإين عيلىل ميلذ بك ،اسك  ملالو  ل احليلق فيلال  تشيلمني

اعليليل  حتيليلى خييليلي  ليليلاحب  :نفيليل  قيليلا  :قليليل  ؟  يليلب  ن تيليلياه :  قيليلا 

خيلذ ن يل  ال يلقي  :فجلسيل  فليلام خيلي  قيلا  لغيلالم ليله :الربي  من عن ه قيلا 

 :قيليلا  ،وخيلل ن نيليله ون نيله ،و دخليله رىل احلجيليلية التيلي ف هيليلا الفليللي املحبيليللس

عيليلال  عيليلىل  Qفيليل دخلني رىل احلجيليلية و وميليل  رىل ن يليل  فيليل خل  فيليلإذا  يليلل 

ثيليل   ميليليين  ،(2)فسيليللم  فيليليد :قيليلا  ،ليليل ر ح يليلري ونحيليلذاه قيليلرب حمفيليللر

سيل  ي عايل   تفيليف  :قليل  ؟ييلا ليلقي ميلا  تيلى نيلك :ث  قيلا  يل ،ناجلللس

ييليلا ليليلقي ال  :فقيليلا  ثيليل  نظيليليت رىل القيليلرب فبك يليل  فنظيليلي ريل :قيليلا  ،خيليلربو

ييلا سيل  ي  :ثيل  قليل  ،احلميل    :فقليل  ، ك لن ي يلللا رل نيلا نسيللء اآلنعل

 :فقليليل  ؟وميليلا  يليلل :قيليلا  ،ال  عيليليف مفنيليلاه Nحيليل يث ييليليوى عيليلن النبيليلي 

                                                           

   نسخة: ]وعى[ و  امل  ر: ]وخى[ ولفل ال ح   ف وعى الناس عنه  و ((1

 .س ونحلا عنهف وع  الناس عنه  ي فادفع النا

 .  نسخة الكمباين: فسلم  عل ه فيد ع  ((2
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األييلام نحيلن ميلا  ،نفيل  :فقيلا  ؟ميلا مفنيلاه (ال تفادوا األييلام فتفيلاديك ) :قلله

واالحيليل  كناييليلة  ،Nفالسيليلب  اسيليل  رسيليلل  ا   ،قاميليل  السيليلاموات واألرض

والثالثيليلاء عيليل  نيليلن احلسيليلني  ،واالثنيليلني احلسيليلن واحلسيليلني ، مننيعيليلن  ميليلري امليليل

واألرنفيلاء ملسيلى نيلن عففيلي وعيل  نيلن  ،وحمم  نن عيل  وعففيلي نيلن حمميل 

واجلمفيلة انيلن  ،واخلميل   اننيلي احلسيلن نيلن عيل  ،ملسى وحمم  نن ع  و نيلا

و يليلل اليليلذي يمال يليلا قسيليلطا وعيليل ال كيليلام  ،ورل يليله يتميليلع ع يليلانة احليليلق ،اننيليلي

هيليلذا مفنيليلى األييليلام فيليلال تفيليلادو     اليليل ن ا ف فيليلادوك  ف ،ملايليل  ظليليلام وعيليللرا

 .(1)ودع واخي  فال  من عل ك :ث  قا  ،  اآلخية

، عيلن عيل  نيلن (3)عيلن اهلميل اين ،: ع  نيلن حمميل  نيلن منلييله(2)الكفاية* 

مليلا  :عيلن ال يلقي نيلن  يب دليلف قيلا  ،عن عب  ا  نيلن  محيل  امللليل  ،رنيا   

فنظيليلي ريل  : سيليل   عيليلن خيليلربه قيليلا عايليل   Qمحيليلل املتلكيليلل سيليل  نا  نيليلا احلسيليلن 

ييليليلا ليليليلقي ميليليلا  :فقيليليلا  ،فيليليل مي  ن  دخيليليلل رل يليليله (4)حاعيليليلب املتلكيليليلل

                                                           

 .1ا -239 – 238 :24 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

 .290 اخلجاز القمي، االثي، كفاية( (2

 .  امل  ر:  مح  نن زياد اهلم اين( (3

   امل  ر: لاحب املتلكل. ((4
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ييليلا سيليل  ي حيليل يث ييليليوى  :ثيليل  قليليل  ،احلميليل    :............فقل ؟شيليل نك

ال " :Nقلليليله  :قليليل  ؟وميليلا  يليلل :فقيليلا  ،ال  عيليليف مفنيليلاه Nعيليلن النبيليلي 
  نفيليل  األييليلام نحيليلن ميليلا قاميليل :فقيليلا  ؟ميليلا مفنيليلاه "تفيليلادوا األييليلام فتفيليلاديك 

واألحيليل  اسيليل   ميليلري  ،Nفالسيليلب  اسيليل  رسيليلل  ا   ،السيليلاموات واألرض

والثالثيلاء عيل  نيلن احلسيلني وحمميل   ،واالثنيلني احلسيلن واحلسيلني ،Qامل منني 

واألرنفيليلاء ملسيليلى نيليلن عففيليلي وعيليل  نيليلن  ،Kنيليلن عيليل  وعففيليلي نيليلن حمميليل  

 ،واجلمفيلة انيلن اننيلي ،واخلميل   اننيلي احلسيلن ،ملسى وحمميل  نيلن عيل  و نيلا

و يلل اليلذي يمال يلا قسيلطا وعيل ال كيلام ملايل   ،ع يلانة احليلق (1)ورل ه  تميلع

و يليلذا مفنيليلى األييليلام فيليلال تفيليلادو     اليليل ن ا ف فيليلادوك     ،عيليللرا وظليليلام

 .(2)ودع فال  من عل ك :Qث  قا   ،اآلخية

                                                           

   امل  ر: يمع. ((1

 .3ا -414 – 413 :36 ،المة املجليسالف -نحار األنلار ( (2
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عيليليلن عيليليل  نيليليلن  ،(3): انيليليلن املتلكيليليلل(2)اخل يليليلا  ،(1)يائعيلعليليليلل الشيليليل* 

 يب دليليلف  عيليلن ال يليلقي نيليلن ،عيليلن عبيليل  ا  نيليلن  محيليل  امللليليل  ،رنيليليا   

عايليل   Qمليليلا محيليلل املتلكيليلل سيليل  نا  نيليلا احلسيليلن الفسيليلكيي  :الكيخيليلي قيليلا 

وكيلان حاعبيلا للمتلكيلل فيل مي  ن  (4)فنظيلي رىل اليلجرا  :قيلا  ، س   عيلن خيلربه

خيليلري  هييليلا  :فقليليل  ؟ييليلا ليليلقي ميليلا شيليل نك :فقيليلا  ،ادخيليلل رل يليله ف دخليليل  رل يليله

 خطيليل ت    :وقليليل  ،اقفيليل  ف خيليلذين ميليلا تقيليل م وميليلا تيليل خي :فقيليلا  ،األسيليلتاذ

قليل   ؟ميلا شيل نك وفيل   عايل  :فلحى الناس عنيله ثيل  قيلا  يل :قا  .يءجامل

 ؟وميليلن ميليللالي :فقليليل  ليليله ؟خليليلري ميليلا فقيليلا  لفليليلك تسيليل   عيليلن خيليلرب ميليللالو

ميللالو  يلل احليلق فيلال  تشيلمني فيلاين  !اسيلك  :فقيلا  ،ملالي  مري امل منني

 :قيليلا  ،نفيليل  :قليليل  ؟  يليلب  ن تيليلياه :قيليلا  .احلميليل    :فقليليل  ،عيليلىل ميليلذ بك

فجلسيل  فليلام خيلي   :قيلا  .احب الربييل  ميلن عنيل هاعل  حتيلى خييلي  ليل

خيليلذ ن يليل  ال يليلقي و دخليليله رىل احلجيليلية التيليلي ف هيليلا الفليليللي  :قيليلا  لغيليلالم ليليله

                                                           

 .مل يفثي عل ه   الرشائع( (1

 .395 ال  وق، اخل ا ،( (2

 .حمم  نن ملسى نن املتلكل   امل  ر:( (3

 .اليازقي   امل  ر:( (4
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فيليل دخلني رىل احلجيليلية و وميليل  رىل ن يليل   :قيليلا  ،وخيليلل ن نيليله ون نيليله ،املحبيليللس

 :فيليل خل  فيليلإذا  يليلل عيليلال  عيليلىل ليليل ر ح يليلري ونحيليلذاه قيليلرب حمفيليللر قيليلا 

ييلا ليلقي ميلا  تيلى  :  قيلا  يلفسلم  عل يله فيليد عيل  ثيل   ميليين نيلاجلللس ثيل

ثيليل  نظيليليت رىل القيليلرب  :قيليلا  ؟سيليل  ي عايليل   تفيليليف خيليلربو :قليليل  ؟نيليلك

 ،ييليلا ليليلقي ال عل يليلك ليليلن ي يليلللا رل نيليلا نسيليللء اآلن :فبك يليل  فنظيليلي ريل فقيليلا 

ال  Nييليلا سيليل  ي حيليل يث ييليليوى عيليلن النبيليلي  :ثيليل  قليليل  .احلميليل    :فقليليل 
ييليليلام ال تفيليليلادوا األ" Nقلليليليله  :فقليليليل  ؟وميليليلا  يليليلل :قيليليلا  ، عيليليليف مفنيليليلاه

نفيليل  األييليلام نحيليلن ميليلا قاميليل  السيليلاموات  :فقيليلا  ؟ميليلا مفنيليلاه "ديك فتفيليلا

واألحيليليل  كناييليليلة عيليليلن  ميليليلري  Nفالسيليليلب  اسيليليل  رسيليليلل  ا   ،واألرض

 ،والثالثيليلاء عيليل  نيليلن احلسيليلني ،واالثنيليلني احلسيليلن واحلسيليلني ،Qامليليل منني

وعيل  نيلن  ،واألرنفيلاء ملسيلى نيلن عففيلي ،وحمم  نن ع  وعففيلي نيلن حمميل 

واجلمفيليلة  ،   اننيليلي احلسيليلن نيليلن عيليل واخلميليل ،وحمميليل  نيليلن عيليل  و نيليلا ،ملسيليلى

ورل يله يميلع ع يلانة احليلق و يلل اليلذي يمال يلا قسيلطا وعيل ال كيلام  ،انن انني

فيلال تفيلادو     اليل ن ا ف فيلادوك   ،فهيلذا مفنيلى األييلام .ملا  ظليلام وعيللرا

 .فال  من عل ك ،ودع واخي  Q  اآلخية ث  قا  
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 .(2)(1)اهلم اين عن ع  نن رنيا    مثله :ركام  ال ين

 ي  ت متفكيليليا فيليل ام  "ف خيليلذين ميليلا تقيليل م وميليلا تيليل خي" :قلليليله : يليلانن

فا تمميليل  هليليلا د فيليلا واحلاليليلل  ين  ،وميليلا تيليل خي منهيليلا ،تقيليل م ميليلن األميليللر

وحيتميلل  .يءفنيل م  عيلىل املجيل ،تفكيت ف ام يرتتب عيلىل ه ايلي ميلن املفاسيل 

نالبيلاء  ي سيل   عنيلي سيل االت كثيلرية عيلام تقيل م وعيلام  "ف خذ يب  " ن يكلن 

  ي  شيليلار "فيليللحى النيليلاس" نيليله تفطيليلن نسيليلبب ه ايليلي فنيليل م   ننيليل تيليل خي فظ

النيليلاس نيليلاليفع  ي   ع النيليلاس     ويمكيليلن  ن يقيليلي ،رليليل ه   ن يبفيليل وا عنيليله

ويمكيليلن  ،ونمفنيليلى اال اع ،اليليلذ اب فيليلان اليليللحي يكيليللن نمفنيليلى اإلشيليلارة

ياف عنيليليله يلعيليليلىل ننيليليلاء التفف يليليلل  ي عجيليليلل النيليليلاس   االن يليليل   ن يقيليليلي

جل رذ الربييليل  يطليليلق عيليلىل اليسيليلل  اليسيليلل  املسيليلتف "ليليلاحب الربييليل  "و

 .وعىل نغلته

 .(3)"اخل ا " وورد مثله عن* 

                                                           

 .9ا ،382 وق، ال  كام  ال ين ومتام النفمة،( (1

 .7ا -195 – 194 :50 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2

 .21-20 :56 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار  ((3
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 .(2)فالا السائل - (1)"فالا السائل" وورد ايضا عن* 

خيعيليل   ييليلام  :: روى  نيليلل سيليلل امن عيليلن انيليلن  ورميليلة قيليلا (3)اخليليليائج* 

املتلكيليلل رىل   ميليلن ر ى فيليل خل  عيليلىل سيليلف   احلاعيليلب ودفيليلع املتلكيليلل  نيليلا 

 ؟  يليلب  ن تنظيليلي رىل رهليليلك :فليليلام دخليليل  عل يليله قيليلا  ،احلسيليلن رل يليله ل قتليليله

 يلذا اليلذي تجعميللن  نيله  :قيلا  ،سيلبحان ا  اليلذي ال ت ركيله االن يلار :قل 

 ،قيليل   ميليليت نقتليليله و نيليلا فاعليليله غيليل ا :ميليلا  كيليليه ذليليلك قيليلا  :قليليل  !رميليلامك 

 :قيليلا  ،فيلإذا خيليلي  فادخيلل رل يله ومل  لبيلث  ن خيلي  ،وعنيل ه ليلاحب الربييل 

 ، هيليلا حمبلسيليلا فيليلإذا نح اليليله قيليلرب حيفيليليفيليل خل  اليليل ار التيليلي كيليلان ف .ادخيليلل

مليليلا  :قليليل  ؟ميليلا يبك يليلك :فيليل خل  وسيليللم  ونك يليل  نكيليلاءا شيليل ي ا فقيليلا 

رنيله  :فسيلكن ميلا كيلان يب فقيلا  ،ال ييلت  هليل  ذليلك ،ال تبيلك ليلذلك :قا  ، رى

                                                           

 .1، ا211 – 210 :99 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1

عىل  وكان اليمج )ت ( و ل رمج فالا السائل وملا مل  عثي 25دا  األسبلع ص ( (2

احل يث   املطبلع منه وكان  اليواية   دا  األسبلع وكان رمجه عن  امل لف )ع ( فمن 

  ن  (ملظنلن قليا ان قل  الناسخ سها   ذلك فكتب )ت ( ن   )ع ( وف ه )ع ائبا

 )ع انة(.

 .17ا ،412:1 قطب ال ين الياون ي، اخليائج واجليائ ،( (3
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 ،حتيلى يسيلفك ا  دميله ودم ليلاحبه اليلذي ر يتيله ،ال يلبث  كثيلي ميلن ييللمني

 :Qليليل  أليب احلسيليلن فق .ى غيليلري ييليللمني حتيليلى قتيليلليلفيليللا  ميليلا مضيليل :قيليلا 
نفيليل  رن حليليل يث  :ال تفيليلادوا األييليلام فتفيليلاديك  قيليلا " Nحيليل يث رسيليلل  ا  

واألحيليليل   ميليليلري  N ميليليلا السيليليلب  فيسيليليلل  ا   .تيليليل ويال Nرسيليليلل  ا  

والثالثيليلاء عيليل  نيليلن احلسيليلني  Lواالثنيليلني احلسيليلن واحلسيليلني  ،Qامليليل منني

واألرنفيلاء ملسيلى نيلن عففيلي وعيل  نيلن  ،وحمم  نن عيل  وعففيلي نيلن حمميل 

 ،واخلميليل   اننيليلي احلسيليلن ،و نيليلا عيليل  نيليلن حمميليل  ،وحمميليل  نيليلن عيليل  ،ىملسيليل

 .(1)واجلمفة القائ  منا   ل الب  

 :P قرطا فاطمة

  النيليلن خاللييليله رففيليله رىل  يب حمميليل  الفسيليلكيي عيليلن وميليلن كتيليلاب اآل* 

تبخيليلرتا    Lمليليلا خليليلق ا   دم وحيليللا  :Nقيليلا  رسيليلل  ا   :قيليلا  K نائيليله 

فيليل وحى ا  عيليلج  ،خلقيليلا  يليلل  حسيليلن منيليلاميليلا خليليلق ا   :اجلنيليلة فقيليلا   دم حليليللا

 ن ائتنيليلي نفبيليل   التيليلي   عنيليلة الفيليليدوس االعيليلىل فليليلام  :وعيليلل رىل عربئ يليلل

                                                           

 .8ا -196 – 195 :50 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (1
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ميليلن دران يليلك اجلنيليلة عيليلىل  (1)لفيليليدوس نظيليليا رىل عارييليلة عيليلىل درنيليللودخيليلال ا

و  اذن هيليلا قيطيليلان ميليلن نيليللر قيليل   رشقيليل  اجلنيليلان ميليلن  ،ر سيلها تيليلا  ميليلن نيليللر

ه اجلارييليلة التيليلي قيليل  حب بيليلي عربئ يليلل ميليلن  يليلذ :قيليلا   دم ،حسيليلن وعههيليلا

 Nننيليل  حمميليل   (2) يليلذه فاطميليلة :فقيليلا  ؟ رشقيليل  اجلنيليلان ميليلن حسيليلن وعههيليلا
قيليلا  فيليلام  يليلذا التيليلا  اليليلذي عيليلىل  ،نبيليلي ميليلن وليليل و يكيليللن    خيليلي الجميليلان

فيليلام القيطيليلان الليليلذان    :قيليلا  ،نفلهيليلا عيليل  نيليلن  يب طاليليلب :قيليلا  ؟ر سيليلها

 ؟ب قيلا  حب بيلي عربئ يلل  خلقيللا قيل ،وليل ا ا احلسيلن واحلسيلني :قا  ؟اذن ها

 يليل  ملعيليللدون   غيليلامح عليليل  ا  عيليلج وعيليلل قبيليلل  ن  ليليلق ن رنفيليلة  :قيليلا 

 .(4)(3) الف سنة

                                                           

 ال رنلو: نلع من البسط له  ل. ((1

 لفل املياد مثاهلا النلري. ((2

 .304ا ،232 حسن نن سل امن احل ، املحترض،( (3

 .8ا -6 – 5 :25 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (4



 Q ................................................ 239الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 :مكت ية يف السا  Kَم ؤاسا

ذكيلي  :كتاب تفضيل ل األئميلة عيلىل األنب يلاء للحسيلن نيلن سيلل امن قيلا * 

السيليل   حسيليلن نيليلن كيليلب    كتانيليله ناسيليلناده ميفلعيليلا رىل عيليل ة ميليلن  ليليلحاب 

 األن يليلاري و نيليلل سيليلف   اخليليل ري ميليلنه  عيليلاني نيليلن عبيليل  ا  Nرسيليلل  ا  

مليليلا فيليلت   :وعبيليل  ال يليلم  نيليلن  يب  م يليلة وعميليلي نيليلن  يب سيليللمة وغيليلري   قيليلاللا

ييليل علما رىل االسيليلالم  و  ييليى وق  يليليلمكيليلة  رسيليلل رسيليلله رىل كسيليل Nالنبيليلي 

ثيليل  مل  ر   السيليلامء  :قيليلا   دم ،(1)..............،اجلجييليلة ورال  ذنيليلا نيليلاحليب

ال وف يله مكتيللب ال رليله رال ا  وميلا منهيلا ر -ليلف    : و قيلا  -ملضع  دييل  

حمميل   :ال رليله رال ا  وف يله مكتيللب خلقيلا ال خطيلا :من ملضيلع مكتيللب ف يله

حمميليل  رسيليلل  ا  رال وف يليله  :رسيليلل  ا  وميليلا ميليلن ملضيليلع ف يليله مكتيليللب

 ،احلسيليلن ليليلفلة ا  احلسيليلني  ميليلني ا  عيليلج وعيليلل ،عيليل  خيليلرية ا  :مكتيليللب

                                                           

 .  ح يث طليل( (1
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حيليل  رىل القيليلائ  نيليل مي واحيليل ا نفيليل  وا Kوذكيليلي األئميليلة ميليلن   يليلل ن تيليله 

 .(2()1)...........اىل اخي احل يث.ا 

* * * 

 

  

                                                           

 .337:2 انن طاووس، اقبا  االعام ، ((1

 .77ا -315 :26 ،الفالمة املجليس -نحار األنلار ( (2
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