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 Q .................................................. 9الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 :مكتوبة عىل باب اجلنة K همؤاسام

احلسنن ننن  نن ننن بننا ننن الن ناي  نن  ن     ننن  :(1)اخلصال* 

ري  نن مو نب ننن ع ن   ل ننن نأيوب امل  بي  نن بننا ننن بننا املصن

قنال ي نول  :قنال Q نن ننن أط لالنب مو ب ننن عنفنر  نن ئنائن   نن 

 ،ال علنن  عال اهلل :أدخ ننا اةنننأ ترأيننا  ننك نااننا مهبونننا نالنن  ب :Nاهلل

احلسننن و احلسننو  ننفو   ،تالنننأ أمننأ اهلل ، ننن وا اهلل ،بنننا يب ننب اهلل

 .(2)اهلل  ك مبغض هم لننأ اهلل

 .مث   Qاملناقب ملحنا نن أمحا نن شاذا   ن  
احلفناي  نن اةنناط  نن  نن ننن مو نب اخلن ا   :(3)أماا ال نوي* 

 ن احلسن نن  نن اااشنني  نن  نن املنايني  نن و  ني  نن  ن     ننن 

ملنا  :Nقنال ي نول اهلل  :مهرا   ن عنانر  نن ها نا  نن اننن  بنا  قنال
ال علنن  عال اهلل بنننا  : ننريب ط عا السنن ي يأيننا  ننك ننناب اةنننأ مهبونننا

                                                           

 .10ح ،324 الصاوق، اخلصال،( (1

 .6ح -3 :27 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .77ح ال وي، االماا،( (3
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 ،سننن واحلسننو  ننفو  اهلل تالنننأ أمننأ اهللي ننول اهلل  ننن يب ننب اهلل احل

 .(1) ك ناغضهم لننأ اهلل

مننن األياديننث البنني لنهننا الننن  املحننا   ننن انننن  : شننا الغنننأ

  با  مث  .

ملننا  :قننال Nويوى انننن شنن وي  يف الفننردو   ننن  ننن  ننن النبنني * 
ال علنن   :أرسي ط يأيننا  ننك ننناب اةنننأ مهبونننا نالنن  ب ال ننن ي النن  ب

احلسننن واحلسننو  ،تالنننأ أمننأ اهلل ، ننن وا اهلل ،(2)نننا يب ننب اهللب ،عال اهلل

 .(3) ك ناغض هم لننأ اهلل ، فو  اهلل

                                                           

 .8ح -4 :27 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 ي ول اهلل خ ل. ((2

 .59ح -95 :37 ،املج يسالنالمأ  -نحاي األنواي ( (3



 Q ................................................. 11الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 : يف اهل بد نيعمر يدخل احلسن

ر نننايا نوأدخننل  نننر يف أ نل ننناي  ننن    ضنن :قنال انننن اةننو ي* 

تفننرل لهننل وايننا  ،وأنننو ذي و نن    Lو ننم احلسننن واحلسننو  ،أيننننأ

 .(2()1)منهم مخسأ ئالف

 ننن الول ننا نننن  ،:..........ال القنناي(3)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

ملننا دو   : ننن شننهر نننن يوشننب قننال ، ننن ينة ننأ نننن أط  ننف ا  ،مسنن م

تنننال يجر ننا  Lننناأ ناحلسننن وناحلسننو  (4) نننر نننن اخل نناب النناواوين

تقنال  !؟تقنامه   نن وا  نحبأ و جنر  دو ن  :تقال اننن  ننر ،من املال

 . (5)أنو ا خ  من أن ك وأمه  خ  من أمك ،ال أم لك ا ها : نر

                                                           

 .215:12 انن اط احلايا، رشح  ج البالغأ،( (1

 .47 – 46 :31 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .369:2 انن شهر اشوب، مناقب ئل اط لالب،( (3

دو  الايوا : لن . والايوا : الهباب يهبب ت   أ ل اةنايأ وأ ل الن  أ  ((4

 و وا م.

 .13ح -10 – 9 :38 ،النالمأ املج يس -ي نحاي األنوا( (5
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 :Pء يوم فرحة الزهرا

    دخننل يف مثننل  نن ا أ  ي يفننأ نننن النن Q(1)ولقننا ينناأني أط * 

 ،N نك عناي ي نول اهلل  -البا ني منن شنهر ين ني األول  (2)و نو -ال وم 
 K ن اي أمن  املننيمنو مني ولاين  احلسنن واحلسنو  (3)يأينا :قال ي يفأ

ويقننول لولاينن   Kيببسننم يف وعننو هم  (4)و ننو Nأ  و  منني ي ننول اهلل ينن

تإنن  ال نوم النن ي  ، نال  ن انا لهن  ن  نأ  ن ا ال نوم :Lاحلسنن واحلسنو 

 نننناي ويسننننبج ب ت نننن  د ،ت نننن   نننناود و نننناو عننننا   (5)هي ننننك اهلل

 ..........(7()6)أمه 

                                                           

 .Q  ن نن بنا ااادي لإلماموالهالم ( (1
 يف املصاي  ياد : ال وم. ((2

 ال توعا يف املحبرض: ي يفأ. وت  : ترأيا. ((3

 ، ناال من: و و.Nيف املصاي: وي ول اهلل  ((4

 ال توعا يف املحبرض: تإن  ال وم. وت  : يقبض، ناال من: هي ك. ((5

 .94 يسن نن       احلن، املحبرض،( (6

 .122 – 121 :31 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (7



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

 :يوم الشو ى Q مناشدة عيل

نننن  (2) ننن  ننن ،نننن  ننا  ننن ا ،: انننن الصنن ا(1)أمنناا ال ننوي* 

 ، ننن أط غنن ال   نننا نننن لالننب ، ننن يسننن نننن يسننو ،بنننا الهننناي

 نننا يف الب ننا يننوم الشننويى  :قننال ، ننن أط ال ف ننل ،ع ننحاق (3) ننن أط

ل نننا أتنن هم أيننا  ننك القب بننو  (4)أنشننا م اهلل :يقننول Qو ننننا    ننا 

ل نننا  (5)أنشننا م ننناهلل :قننال .ال هننم ال :قننالوا .!؟غنن ي ،Nمنني ي ننول اهلل 

شننا م ننناهلل تأن :قننال .ال هننم ال :قننالوا .!؟ ننل تنن هم أيننا ويننا اهلل قننبن

ال هننم  :قننالوا .!؟غنن ي ،Nأخننو ي ننول اهلل  (6)ل نننا  ننل تنن هم أيننا  ننو

                                                           

 .5ح ،554 ال وي، االماا،( (1

   ا، ويف املصاي: أخ نا أمحا نن بنا نن  ن ا ععا  ، قال: ياأنا  ن.. ((2

 ال توعا: أط، يف األماا. ((3

 يف املصاي: ناهلل. ((4

 ) (  ك يرف الباي يم  نسخأ نال.وضي يف  ((5

 ال توعا:  و، يف املصاي. ((6
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 :قننالوا .!؟أنشنا م اهلل  ننل تن هم أيننا لن  أخ مثنل أخنني عنفنر :(1)قنال .ال

وعبني تالننأ أنشنا م اهلل  نل تن هم أينا لن   وعنأ مثنل   :قال .ال هم ال

تأنشنا م نناهلل  نل تن هم  :قنال .ال هنم ال :قنالوا .!؟  ا  نساي أ نل اةننأ

 نن اي  Nأيننا لنن   ننب ا  مثننل  ننب ي احلسننن واحلسننو انننني ي ننول اهلل 

تأنشننا م ننناهلل  ننل تنن هم  :قننال .ال هننم ال :قننالوا .!؟ ننل اةنننأأشننباب 

 .!؟غنن ي ،تقننام نننو ينناي نجننواد  نناقأ Nي ننول اهلل  (3)ناعنناد (2)أيننا

لنن  ي ننول تأنشننا م ننناهلل  ننل تنن هم أيننا قننال  :قننال .ال هننم ال :قننالوا

 ،ال هنم وال منن واالد و ناد منن  نادادمنوالد من  نا منوالد تننن  :Nاهلل

 نل تن هم أينا قنال لنن   (4)تأنشنا م ننناهلل :قنال .ال هنم ال :قنالوا .!؟غن ي

 :قننالوا .!؟غنن ي ،أنننا مننني ننن لننأ  ننايو  مننن مو ننب :Nي ننول اهلل 

 :تقننال ،ن نن  Nأنشننا م ننناهلل  ننل تنن هم أيننا أ  النبنني  :قننال .م الال هنن
                                                           

 يف األماا: تقايم ا د املناشا   ك البي ت  ها. ((1

 يف ) (: من، ناال من: أيا، وقا خط  ك: من، يف )ك(. ((2

 يف األماا: ناعب، و و الةا ر. ((3

 يف ) (: اهلل. ((4



 Q ................................................. 15الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

تنناخ ا  ،ال هننم عيبننني نأيننب خ قننك عل ننك يأ ننل مننني مننن  نن ا ال ننائر

 .ال هننم ال :قننالوا .!؟غنن ي ،ال هننم وعا ت نم يأ ننل مننن  أينا :تقننال ،   ن 

 .(1)ال هم اشها :قال

 نننن اننننن أط  ، نننن  ننننا ،: أط واننننن الول نننا مننننا(2)اخلصنننال* 

أط اةننايود و شنن م نننن أط   ننن ،احلهننم نننن مسننهو  ننن ،اخل نناب

 :.........(4)قال ، ن  امر نن واأ أ ،رايبنوأط لايق الس (3) ا ا 

 ننل  ننبب  :يقننول Nنشنناتهم ننناهلل  ننل  ننننبم ي ننول اهلل  :قننال

تننأي  ننبب أتضننل مننن  ،ونسننب منق نني يننوم الق امننأ عال  ننببي ونسننبي

 Nأط وأننننا ي نننول اهلل ع   ؟وأي نسنننب أتضنننل منننن نسنننبي ؟ نننببي
و نن اي شننباب أ ننل  Nوع  احلسننن واحلسننو انننني ي ننول اهلل  ،إلخننوا 

                                                           

 .4ح -351 :31 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .1ح ،559 الصاوق، اخلصال،( (2

 يف املصاي: و شام أط  ا ا . ((3

 .ايبجاعات ام  املنيمنو  ك القوم يف الشويى( (4
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 ، وعبني  ن ا  نسناي أ نل اةننأ Nوتالننأ نننا ي نول اهلل  ،اةنأ اننناي

 .(1)ال هم ال :قالوا .!؟غ ي

 :الستنفا  اهل الكوفة Q ابنه احلسن Q ا سال عيل

    ون نننأ  ننن ب ايشننأ قبننل  ننث : ن نن (2)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

رتا عا مهننأ تنبةننر االمننر تبوعنن  ل حننأ والنن ن  و بننا نتانصنن "رسف"

اهلل نن  امر ننن  رين  تن منوا  نك قبنال  ن..........تنأمر  نن  نهل ننن 

ين ننا  ننك املاينننأ وقننثم نننن النبننا   ننك مهننأ وخننريب يف  ننبأ ئالف عا 

و بننب  الرننن   ومنهننا عا ذي قنناي وأي ننل احلسننن و نن يا عا الهوتننأ

مننن  بننا اهلل وول نن   ننن أمنن  املنننيمنو عا أ ننل الهوتننأ عبهننأ  :[علنن هم]

أننم ذ ننر ت نن  قبننل  ننث   وتنننل ل حننأ والنن ن   .األنصنناي و نننام النننرب

 .(3)اا اخر اخل …………….و ائشأ

                                                           

 .1ح -323 :31 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .237:2 انن شهر اشوب، ل اط لالب،ئمناقب ( (2

 .94ح -119 :32 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3



 Q ................................................. 17الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

:  نننح ل البخنننايي نإ ننننادد عا احلسنننن ننننن أط (1)النننننا * 

أ   Nا ن نن  النبنني لقننا نفنننني اهلل نه نننأ أيننام اةنننل ملنن :نهننر  قننال
لنننن يف نننل قنننوم ولنننوا أمنننر م  :رى تقنننالنتاي نننا م هنننوا انننننأ  سننن

 نناي ملننا  :ونإ نننادد أيضننا  ننن  بننا اهلل نننن  ينناد األ نناي قننال .امننرأ 

عا  ننن ي ننننن ينننارس ويسنننن  Q ل حنننأ والننن ن  و ائشنننأ نننننث  نننن

نننن  ننن تقنناما    نننا الهوتننأ تصننناا املننن  تهننا  احلسننن تننوق املننن  

 ننن ي أ نننفل منننن احلسنننن تاعبننننننا عل ننن  تسنننننا  يف أ نننالد وقنننام

ر  واهلل ع ننننا ل وعننننأ نع   ائشننننأ  ننننايت عا البصنننن : نننن يا يقننننول

 [انننا]يف النننان ا واةخنننر  ولهنننن اهلل  ننن  وعنننل اننننبال م  Nنبننن هم 

ونإ ننننادد  نننن ي يفنننأ الننن    ي  اهلل  .لننن ن م عيننناد ت  ننننو  أم  ننني

 N نننول اهلل ع  املنننناتقو ال نننوم رش مننننهم  نننك  هنننا ي : نننن  قنننال
 .(2)و انوا يوما  يرسو  وال وم جيهرو 

                                                           

 .950ح ،455 انن الب ريق،  نا    و   حاح االخباي يف مناقب امام االنراي،( (1

 .143ح -195 – 194 :32 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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ملننننا  Qنإ نننننادد أ  أمنننن  املنننننيمنو  (1)وقننننا يوى الواقنننناي* 
نسنننم اهلل النننرمحن  :ر   بنننب عا أ نننل الهوتنننأ ننننالفبلنتنننبل البصننن

النننري م منننن  بنننا اهلل  نننن أمننن  املننننيمنو عا أ نننل الهوتنننأ  نننالم 

و أمننا ننننا تننإ  اهلل   نن هم تننإي أمحننا علنن هم اهلل النن ي ال علنن  عال  نن

يهنننم  نننال ال يغننن  منننا نقنننوم يبنننب يغننن وا منننا نأنفسنننهم وعذا أياد 

 [وعي] .اهلل نقنننوم  نننويا تنننال منننرد لننن  ومنننا انننم منننن دونننن  منننن وال

منننن ر  ونأخننن  م  ننننا و ننننن رسننننا عل ننن  منننن لنننو  أ نننل البصننن

منننن قنننريم وغننن  م مننني ل حنننأ والننن ن  ونهنننثهم  (2)تأشنننب علننن هم

ن احلننق تنهضننا مننن املاينننأ يننو انبهننب  ننفقأ أي  ننم وتنهننبهم  نن

عا خننن  م ينننو  نننايوا عل هنننا يف لنننا بهم ومنننا  نننننوا نننننامن 

                                                           

(  ا اخباي من  الم 28وقا يوى مث   الش خ املف ا يتي اهلل مقام  يف الفصل: ) ((1

 .ط النجا ،137ص  ،من  باب االيشاد Qاملنيمنو  أم 

 ،213ما نو املنقوتو مأخوذ من يوايأ الش خ املف ا يمح  اهلل يف  باب اةنل ص ((2

. 1ط  73ص 4( من ناب الهبب من  باب  ج السناد : يب34وقا ذ رنا ا يف املخباي: )

 أي البقوا وخ ط ننضهم نبنض. "ويقال: ع  القوم أشبوا وتأشبوا وانبشبوا 
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 نننث   ننننن ين نننا يبنننب قننناما ذا قننناي تبنثنننا احلسنننن ننننن  نننن 

و ننن ي ننننن ينننارس وقننن ت ننننن  ننننا تا نننبنفرتهم نحنننق اهلل وينننق 

رت اننم ني ننول  تأقبننل عا عخننوانهم رسا ننا يبننب قنناموا  ننن تسنن

ر  تأ ننن يت نالنننا اي وقننناما ناحلجنننأ نبصنننيبنننب ن لنننا  هنننر ال

وأق نننا النثنننر  وال لنننأ وا نننببببهم منننن نهنننثهم ن نبننني و هنننا اهلل 

  نننن هم تننننأنوا عال قبنننناا وقبننننال مننننن مننننني والننننب دي يف الغنننني 

تقبنننل اهلل منننن قبنننل مننننهم نا ثنننا  ،تنا ضنننبهم ناةهننناد يف  نننب ل اهلل

 ر م تسنننألوي منننا د نننوبم عل ننن  قبنننل القبنننالنووا منننن وا عا مصننن

تقب نننا مننننهم وأغننننات السننن ا  ننننهم وأخننن ت ننننالنفو  ننننهم 

وأعريننا احلننق والسنننأ ن نننهم وا ننبنن ا  بننا اهلل نننن  بننا   ننك 

 .(2()1)شاي اهلل تناا ائر عا الهوتأ ع ر  وأنا  نالبص

                                                           

 .258:1 املف ا، االيشاد،( (1

 .326، ح333 – 332 :32 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 :جلمل عائشة Q مام احلسنطعن اإل

أمنن  املنننيمنو بنننا نننن احلنف ننأ  ا: د نن(1)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

اقصنا ان ا النرمل قصنا اةننل تن  ب  :تأ  اد يب  وقنال لن يوم اةنل 

ت ن  يعني عا والناد انبن   احلسنن يبن  منن يناد وقصنا  أتنننود نننو ضنب

قصننا اةنننل ولنننن  نربنن  ويعنني عا والنناد و ننك يبنن  أأننر الننام تبنغننر 

ال تنأنا تإنن  اننن النبني وأننا  :وع  بننا منن ذلنك تقنال أمن  املننيمنو

 .(2)انن  ن

 :يف معركة صفني Q مام احلسناإل

نصننفو ل  نناا  Qو ننا  ن ولنن   .أ  ال ينننننو م املنناي Qتننأمر  ننن * 

وأنفن   نن ا ننن قن ت ااننااي  .وأالأنو نقو منن ذي احلجنأ  ننأ  نا

رتا نل ننا ود عا احلننق تانصنن [عا مناويننأ]ر نننن  نننرو األنصننايي نونشنن

اي ننن يناتم أنم أنفن  شنبث ننن يننني الرينايي و ن .نناما ايبجنا    ن 
                                                           

 .185:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (1

 .137ح -187 :32 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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تهننا   .ال ننائي وي يننا نننن قنن ت األييبنني و ينناد نننن يفنن  ننثننل ذلننك

قب نأ  نث   ألقب ننهم نن  أنم ننبن ل االمنر يبنب  [عا] ن نوا  :مناويأ يقول

تبقننات وا يف ذي احلجننأ وأمسننهوا يف املحننرم ت نن  ا ننبهل  .يهننو  شننويى

  اييف أ ننل الشننام ناال نن تنننودي Q ننفر  نننأ  ننبي وأالأننو أمننر  ننن 

 سننهرد تجنننل  ننك م ننبنن  احلسننن واحلسننو و بننا اهلل   بننأ ننن اي أننمواال

 . (2)(1)نن عنفر ومس م نن  ق ل

 :حكمة الصلح مع معاوية

أط  ننن  : بنننا نننن مسنننود  ننن  ننن نننن(3)ينيعننال الهشنن* 

الن ناي  نن  ننرو ننن  بنا الغفناي  نن أط  (4)اخل ا ي  نن بننا ننن  نن

نجنود  ننن شنها ذلنك أ  مناوينأ نهر نن أط   اش  نن  ا نم ننن أط ال

                                                           

 .352:2 انن شهر اشوب، ،مناقب ال اط لالب( (1

 .573 :32 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .123ح ،285:1 ال وي، نرتأ الرعال،اخب اي م( (3

 .نن خالا الن اي يف اال ل:( (4



 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  .................................................................. 22

 

و ننا   Qيننو قننام الهوتننأ ودخننل    نن  يعننال مننن أ ننحاب  ننن 

قننا أخنن  األمننا  لرعننال منننهم مسنننو نأ نن ئهم وأ نن ي ئنننائهم  Qاحلسننن

 .(1)اا اخر احلايث…….و ا  منهم  نصنأ

 :Qن حوا ي االمام احلس

 ننن  ننن نننن  نن      (4) ننن الصننفاي (3): انننن الول ننا(2)اصخبصنناال* 

ننن  نن ننن  ن      (5)أنا أمحا ننن بننا ننن   نب  نن  نناويا .الرا ي

عذا  نا  ينوم  :قنال أننو احلسنن : ن  ن نن أ نباط ننن  نا   نن أن ن  قنال

أيننن يننوايي بنننا نننن  بننا اهلل ي ننول اهلل النن ين    "الق امننأ نننادى مننناد 

م أنن :قننال .ت قننوم  نن    واملقننااد وأنننو ذي " !ينقضننوا النهننا ومضننوا    نن 

                                                           

 .521ح -244 :33 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .61 املف ا، االخبصاص،( (2

 .بنا نن احلسن نن الول ا يف اال ل:( (3

 .بنا نن احلسن نن الصفاي يف اال ل:( (4

 . نا نن  با اهلل يف اال ل:( (5
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أيننن يننوايي  ننن نننن أط لالننب وب بنننا نننن  بننا  " [املنننادي]ينننادي 

 ،وبنننا نننن أط نهننر ،ت قننوم  نننرو نننن احلنننق اخل ا نني " !اهلل ي ننول اهلل

أننم ينننادي  :قننال .وأويننت القننري ،وم ننثم نننن   ننب الننب ي مننوا نننني أ ننا

اننن تالننأ نننا بننا ي نول  [و]أينن ينوايي احلسنن ننن  نن  "املنادي 

 .(1)وي يفأ نن أ  ا الغفايي ،ت قوم  ف ا  نن أط ل ك اانااي " !اهلل

 :نهه يعودوؤحتى اعدا

: لا ننأ  ننن أط املفضننل  ننن  بننا اهلل نننن بنننا نننن  بننا (2)مننا* 

 نن   نثم ننن نشن   نن يننك ننن   ناي  نن  ،الن ي   ن رشيل نن ينونت

 ،Q نناد احلسننن نننن  ننن  [األشنننري]أ  أنننا مو ننب  : بننا اهلل نننن ننناتي
أمنا عنن  ال ينننننا منا يف أنفسننا    نك أ  نحناأك نن   ننننا  :Qتقال  ن 

عننن  مننن  نناد مريضننا شنن ن   ننبنو  ألننا  [:قننال N ننننا ي ننول اهلل ]

                                                           

 .1020ح -275 :34 ،النالمأ املج يس -اي األنواي نح( (1

 .13ح ،635 ال وي، االماا،( (2
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وع   ننا   سنن ا  ،ين  هننم يسننبغفر لنن  ع   ننا  مصننبحا يبننب ينسنن ،م ننك

 .(1)و ا  ل  خريا يف اةنأ ،يبب يصبل

 :يوم القيامة K انوا  اهل البيت

 Qأ  أمنن  املنننيمنو  K ننن ئنائنن   ،:  ننن الصننادق(2)يبجننايباإل* 
تقنام عل ن  يعنل  ، ا  ذات ينوم عالسنا يف الريبنأ والننا  يولن  هبنننو 

يا أمن  املننيمنو أننا ناملهنا  الن ي أن لنك اهلل نن  وأننوك منن ب يف  :تقال

والنن ي ننننث بننناا ننناحلق  ،تننض اهلل تنناك (3)منن  :Qتقننال لنن   ننن  !؟الننناي

أط  ،ي أط يف  ننل منن نب  ننك وعنن  األيل لشننفن  اهلل تنن همنب ننا لننو شننف

 ،والن ي نننث بنناا نناحلق نب نا ؟من ب يف الناي واننن  قسن م اةننأ والنناي

                                                           

 .1087ح -315 :34 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .341 ال  ي، االيبجايب،( (2

يف احلايث ذ ر )م (، و و ا م (: وقا تهري 116: 4قال اة يي يف النهايأ ) ((3

 . ك السهو  ننننب ا ها يمبن
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نننوي  :عال مخسننأ أنننواي (1)يننوم الق امننأ ي فننر أنننواي اخلالئننق ع  نننوي أط

 ،ونننوي تسنننأ مننن ولننا احلسننو (2)سننوونننويي ونننوي احلسننن واحل Nبنننا

 .(4)خ ق  اهلل تناا قبل أ  خي ق ئدم نألفي  ام (3)وينا ال يتإ  نويد من ن

 ننن  ،،  ننن بنننا نننن أمحننا نننن  ننن(5)وناال ننناد  ننن الهراعهنني* 

 ، نن  ب نا اهلل ننن أمحنا ، نن عنفنر ننن بننا ،بنا نن  ث   نن  بنا اهلل

 ، نن أن ن  ، نن عنفنر ننن بننا ، نن مفضنل ننن  ننر ، ن بنا نن  ياد

أنن   نا  عالسنا يف  K نن أمن  املننيمنو  ، نن أن ن  ، ن  نن ننن احلسنو

يننا أمنن  املنننيمنو عنننك  :تقننام عل نن  يعننل تقننال ،والنننا  يولنن  (6)الريبننأ

منن  تننض اهلل  :تقننال ،ناملهننا  النن ي أن لننك اهلل وأنننوك مننن ب يف الننناي

                                                           

 يف املصاي: ل  فر أنواي اخلالئق   هم. ((1

 يف املصاي: ونوي احلسن ونوي احلسو. ((2

 .ل سا   نأ )ال ي( يف املصاي. وىف األماا: ال  نويد اد ((3

 .3ح -69 :35 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .80 الفبل الهراعهي، أنو  ن  الفوائا،( (5

 الريبأ من الااي:  ايب . ((6
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وال ي ننث بناا نناحلق نب نا لنو شنفي أط يف  نل من نب  نك وعن   ،(1)تاك

واننننن  قسننن م اةننننأ  (2)أط منننن ب يف النننناي ،هماأليل لشنننفن  اهلل تننن 

والنن ي ننننث بننناا ننناحلق ع  نننوي أط لالننب ل  فننر أنننواي  !؟والننناي

ونننوي نننوي بنننا ونننوي تالنننأ ونننوي احلسننن  :اخلالئننق عال مخسننأ أنننواي

 .(4)(3)احلسو ونوي ولاد من األئنأ

 :ايفاء النذ 

 ننن  ،و ري ننن اةنن ، ننن اة ننودي ،ال القنناي :(5)أمنناا الصنناوق* 

 نن اننن  ، نن ها نا ، نن ل نث ، نن القا نم ننن انرام ،شن ب نن واقنا

 نن  بنا الن ين  ننن   نب  ،وياأنا بننا ننن عننرا  م ننن ع نحاق ، با 

 ننن مسنن نأ نننن خالننا  ننن الصننادق  ، ننن احلسننن نننن مهننرا  ،اة ننودي

                                                           

 :  رسد تبفرقا  رسد.يتض اليش ((1

 يف املصاي: أط ين ب يف الناي. ((2

 ونويد وايا    يسبفاد من الروايات. N  ي  ر نوي نفس  أدنا أو ال  نوي بنا  ((3

 .39ح -110 :35 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .13ح ،329 الصاوق، االماا،( (5



 Q ................................................. 27الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

َ  باالنذوذ  ا ﴿ :يف قولن   ن  وعنل L نن أن ن   ،عنفر نن بننا  :قناال ﴾ُيوُفوو

 Nو ننا  ننب ا   ننغ ا  تناد ننا ي ننول اهلل  Lاحلسننن واحلسننو  مننرل
يننا أنننا احلسننن لننو ننن يت يف انن ننك ننن يا ع   :تقننال أيننا ا ،ومننن  يعننال 

و نن لك قالننا  ،أ ننوم أالأننأ أيننام شننهرا هلل  نن  وعننل :تقننال ،اهلل  اتا ننا

و نن لك  ،ونحننن أيضننا نصننوم أالأننأ أيننام :وقننال الصننب ا  ،Pتالنننأ 

تأ ننبحوا  نن اما ولنن ت  ،تألبسننه  اهلل  ات بنن  ،قالننا عنناييبهم تضننأ

عا عنناي لنن  مننن ال هننود يقننال لنن  شننننو   Qتننان  ق  ننن  ، نننا م لنننام

 ننل لنك أ  تن  ننني عن   مننن  نوف تغ اننا لننك  :تقنال ،يننالج الصننوف

تأ  ناد تجناي نالصنوف  ،نننم :قنال ؟منن شنن  (1)اننأ بننا نثالأنأ أ نو 

تغ لننا أ ننث  (2)أننم  نننات ،تقب ننا وألا ننا Pوالشننن  وأخنن  تالنننأ 

أننم أخنن ت  ننا ا مننن الشننن  ت حنبنن  و جنبنن  وخبنن ت مننن   ،الصننوف

 ؟املغنرب Nمني النبني  Qو نك  نن  ،لهنل واينا قر نا ،مخسأ أقنراص

ر ا نتننأول لقنننأ  سنن ،أننم أتننب من لنن  توضنني اخلننوا  وع سننوا مخسننبهم

السننالم   نن هم يننا أ ننل ن ننا  :عذا مسننهو قننا وقننا نالبنناب تقننال Q ننن

                                                           

 لي الصا : امله ال. ((1

 : قصا تن  .يواا اليش ينا ل يش  ((2
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ألنننوي  نا تنأ  و  ألننهنم  ،ا مسنهو منن مسنا و املسن نوأنن ،بنا

  :توضي ال قنأ من ياد أم قال ،اهلل  ك موائا اةنأ

 تننننالم ذات املجننننا وال قننننو

 

 
 يننا ننننا خنن  النننا  ألنننو

 املسنننهوأمنننا تنننرين البنننائت  

 

 
 (1)عننناي عا البننناب لننن  يننننو

 يشنننننننهو عا اهلل ويسنننننننبهو 

 

 
 (2)ينيشنننهو عل ننننا عائننننا يننن 

  ننننل امننننرر نهسننننب  ي ننننو 

 

 
 مننن يفنننل اخلنن  يقننا  نننو

 مو نننننناد يف عنننننننأ د ننننننو 

 

 
 يرمهنننننا اهلل  نننننك الضننننننو

 و ننايب البخننل يقننا ينن ين 

 

 
 بنننوي نننن  النننناي عا  نننجو

 (3)رشان  احلن م والغس و 

يوي أ  احلسننن واحلسننو مرضننا تننن ي  ننن وتالنننأ  :(4)اخلننرائج*  

و ننا  ال مننا   -ت نن   اتا ننا اهلل   نن ام أالأننأ أيننام Kواحلسننن واحلسننو 

                                                           

 ين ين نا:  وت ال      ن لرب أو ي  . ((1

 ل ت   ا املرصا  يف املصاي. و و أ وب. ((2

 .1ح -238 – 237 :35 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3

 .15ح ،539:2 ق ب الاين الراوناي، اخلرائج واةرائل،( (4



 Q ................................................. 29الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 Pلبغ اننا تالنننأ  ،أخنن   ننن مننن هيننودي أننال  عنن ات  ننوتا -قح ننا 
وغ لننا تالنننأ عن   أننم لحنننا  ننا ا  ،تصناموا ،وأالأنأ أ ننوا  شننن ا

ت ن   نا   ننا االت ناي أتنب مسنهو تنأ  ود لننامهم  ،من الشن  تخب تن 

أننم لحنننا  ننا ا أننم غ لننا عنن   أخننرى مننن الغننا  ،و  ينن وقوا عال املنناي

ت ن   ،أتنب يبن م تنأ  ود و  ين وقوا عال املناي (1)ت    نا   ننا املسناي ،تخب ت 

وأتنب أ ن   ، ا  من الغا غ لا اةن   الباق نأ أنم لحننا الصنا  وخب تن 

ب  ننك ي ننول اهلل أيننننأ أيننام واحلجننر نو ننا  مضنن ،(2) نننا املسنناي تننأ  ود

ملقننااد و  يبننق  ننك تخننريب ودخننل يايقننأ ا ، ننك ن ننن  وقننا   ننم نحنناام

يننا أنننا احلسننن خنن  السنن أ وان  ننق عا  :تقننال ،ومننن   ننن ،(3)نخالبننا أنننر 

 ننألبك  ننن  :Nقننال ي ننول اهلل  :تقننل اننا -وأشنناي عا وايننا   -النخ ننأ 

مننا نةننر  (5)ولقننا ت ألننأت نحنننل :Qقننال  ننن  (4)اهلل ألنن نننا مننن أنننرك

                                                           

    يأ .يف املصاي:  نا االت اي. و  ا ت ((1

 يف املصاي: تأ  ود و  ي وقوا اال املاي. ((2

 يف املصاي: متر . ((3

 من مترك. بِنايف املصاي:  ألبك ناهلل ملا ألنن ((4

  نل. ما -احلاي  نهرس-ت ألأ: انخفض. واحلنل  ((5
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 Nعا ي ننول اهلل  (1)والبق ننا مننن ألائبهننا ومح ننا ،النننا رو  عا مث هننا
ومحننل عا احلسننن واحلسننو  ،تننألنم املقننااد ول نني   النن  ،تأ ننل وأ  ننا

 ،يأخنن  ا الصنناا  Pت نن  ن نن  املننن ل عذا تالنننأ  ،مننا  فننا م Kوتالنننأ 

تننن ل  ،ري وا نن ي ت ننن تننناا مننا  نننا اهلل عال نالصنن نأنشنن :Nتقننال 

 .(2)ع ئ ل ال أتب

 ننن انننن  بننا  وقننا : مننن مناقننب اخلننواي مي (3) شننا الغنننأ* 

َ  ﴿ :ري القنرئ  املج نا يف قولن  تنناانذ رد الثن بني وغن د منن مفسن ُيوُفوو

ووت  ا ا   ُه ُمس  ت َ  س  مووا  كووا و  َ  ي  وواُفو ا  مننرل احلسننن واحلسننو  :قننال ﴾باالنذووذ  ا و 

و اد ننا  امننأ  ،ومننن  أنننو نهننر و نننر Nتناد ننا عننا ا ي ننول اهلل 

و نل نن ي ال  - يت  نك ولنايك نن يا يا أننا احلسنن لنو نن :تقالوا ،النرب

ع  نننرر ولننااي  ننا انن   Qتقننال  ننن  - نيييهننو  لنن  وتنناي ت نن ت نشنن

ع  نننرر ولننااي  ننا انن   :Pوقالننا تالنننأ  ،أالأننأ أيننام شننهرا (4) نننا

                                                           

 يف املصاي: تحن ا. ((1

 .4ح -244 – 243 :35 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .307:1  ن نن اط الفبل االينن، ا الغنأ يف منرتأ االئنأ، ش( (3

 .يف املصاي:  نا هلل ا  ((4
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ع  نننرر  :وقالننا عاييننأ يقننال اننا تضننأ ، نننا هلل أالأننأ أيننام شننهرا

 ،لغالمننا  النات ننأتننالبت ا ،أالأننأ أيننام شننهرا (1) نن ااي  ننا انن   نننا

تننان  ق أمنن  املنننيمنو عا شننننو   ،ولنن ت  نننا ئل بنننا ق  ننل وال  ثنن 

 .(2)تا بقرل من  أالأأ أ وا  من شن  -و  ا  هيوديا  -اخل  ي 

ت ن   نا  يف ال نوم الرانني وقنا قضنوا تفس   نن ننن اننرا  م..... * 

ل نحننو رى وأقبنننننن ي م أخنن   ننن احلسننن ن نناد ال ننننب واحلسننو نال سنن

ر ننن  نت نن  نصنن ،و ننم يرتنشننو   ننالفراخ مننن شننا  اةننو  Nي ننول اهلل 

ان  نق عا  ؟منا أيى نهنم !يا أننا احلسنن منا أشنا منا يسنو ي :قال Nالنبي 

قنا لصنق ن نهنا نةهر نا منن  ،تان  قوا عل ها و ني يف براانا تصنن (3)اننبي

يننا  !اهللوا غوأنناد ننن :قننال Nت نن  يئ ننا النبنني  ،شننا  اةننو  وغننايت   نا ننا

خن  ينا بننا  ننأك  :تهنبط ع ئ نل وقنال !؟أ ل ن ا بنا متوتنو  عو نا

ووىل  ﴿تننأقرأد  ؟ومننا ئخنن  يننا ع ئ ننل .قننال ،اهلل يف أ ننل ن بننك وول  ت  ووى ع  ه 

                                                           

 .يف املصاي:  نا هلل ا  ((1

 .6ح -245 :35 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 يف املصاي: عا اننبي تالنأ. ((3
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َا  ال ﴿ :عا قولنن  ﴾اإل ن سووا ووزاء  و  وون ُكم    
يووُد ما ووها انذا ال ُنرا و   

ُمُكووم  لا
إانذووام ُن  عا

 .(2)(1)عا ئخر السوي  ﴾ُشُكو ا  

 نن تنرات ننن  ،أننو القا نم الن نوي :(3)تفسن  تنرات ننن عننرا  م* 

 :قننال K ننن عنناد  ، ننن أن نن  ، ننن عنفننر نننن بنننا (4)مننننننا ،عنننرا  م
تناد نننا  ننن ا ولنننا ئدم  ،مرضنننا شننناياا Lمنننرل احلسنننن واحلسنننو 

تقننال  نننر ألمنن  املنننيمنو  ننن نننن أط  ،و اد ننا أنننو نهننر و نننر Nبننا

ن ع  نن يت هلل نن يا واعبنا تنإ   نل نن ي ال يهنو  ينا أننا احلسن :Qلالب 

اهلل ولناي  نا ان   ع   ناىف :Qهلل ت  ت ت   وتناي تقنال  نن ننن أط لالنب 

 ،مثنل منا قنال  وعهنا Pو قالنا ال  نراي  ، نا هلل أالأأ أينام مبوال نات

ع   ناىف اهلل  ن اي  نا ان   :قالنا ،و انا ا  عايينأ نرنرينأ تنا ب تضنأ

                                                           

 .309:1  ن نن اط الفبل االينن،  شا الغنأ يف منرتأ االئنأ،( (1

 .3، ح247 :35 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .1ح ،520 ترات نن انرا  م الهويف، تفس  ترات الهويف،( (3

قال: ياأنا بنا نن عنرا  م نن   ريا الغ فاي قال: ياأني أنو احلسن  اشم نن  ((4

 .أمحا نن مناويأ ننرص  ن بنا نن نحر  ن يوح نن  با اهلل
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وع   :-و نناق احلننايث نحننوا  ننا مننر عا أ  قننال  -أ أيننام  نننا هلل أالأنن

ا  ننالفرخو و نن ،أخنن  ن ننا الغالمننو Qأمنن  املنننيمنو  ننن نننن أط لالننب 

ت نن   Nتننان  ق انن  عا مننن ل النبنني  ،مننن اةننو  (1)ال ييننم انن  يرتنشننا 
  ننناد نالننامو  وأخنن  ن ننا الغالمننو  (2)اغرويقننا Nنةننر علنن ه  النبنني 

وقننا  Nت نن  نةننر عل هننا ي ننول اهلل  ،Pعا تالنننأ ال  ننراي تننان  ق انن  
 ،تغنن  لو ننا وعذا ن نهننا ال ننق نةهر ننا انهننب    هننا يقبننل نننو   ن هننا

ترتني  :قنال ،وا غوأناد نناهلل أنم ننك ينا ي نول اهلل منن اةنو  :ونادت  نا  نأ

 :تهنبط ع ئ نل تقنال ،ال هنم أشنبي ئل بننا :عا الس ي و نو يقنول (3)يأ  

و﴿اقنرأ  :قنال ،أومنا أقنر :قنال ،اقنرأ يا بنا َذ األ ب ورا   ي ش  وس    وإا ون  ك 
َ  ما ُبو ر 

زاُ هووا كوواُفو ا   َ  ما  Qأننم ع  أمنن  املنننيمنو .عا ئخننر أننال  ئيننات ﴾كووا

                                                           

 يرتعجا . أي يبحر ا  ويض رنا . والريم:  سو  ال ائر و ينب ،يف املصاي:  ((1

 .ل  ائر  الشنر لغ د تهو

 غرويقا النو: دمنا  أ ا غرقا يف الامي.ا( (2

 يف املصاي: ترتي ياد.( (3
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يبننب أتننب أنننا عب ننأ األنصننايي ي  اهلل  ننن   (1)ب مننن تننويد ذلننكنمضنن

 ،حلسنننننننم ينا أننا ا :قنال ؟(2)ينا أنننا عب نأ  نل مننن قنرل دينناي :تقنال لن 

 :قننال ،أشنها اهلل ومالئهبن  أ  شنن ر مناا لننك ينالل منن اهلل ومننن ي نول 

 ،تناتي عل ن  ديننايا .قنال ،من ذلنك ع  ينك قرضنا قب بن  يال ياعأ ا يف يش

املايننأ ل ببنا  نالنايناي  (3)منو  نن ننن أط لالنب يبخنرق أ قنأومر أم  املنني

تنانا منن   ،ل رينقتإذا  و ننقنااد ننن األ نود الهنناي قا نا  نك ا ،لناما

 ؟يننا مقننااد منناا أياك يف  نن ا املوضنني  ا بننا ي ينننا :وقننال (4)و نن م    نن 

بِّ إاِّنِّ ِلاووا ﴿ :Qأقننول  نن  قننال النبننا الصننالل مو ننب نننن  نننرا   :تقننال   

وو ر 
قا وو    ف  وون  خ 

ذ ما  َّ
ل ووت  إا ز   ،(5)مننن  أيننني :قننال ؟ومننن   ننم يننا مقننااد :قننال ﴾ت ن 

اهلل أ ن  اهلل أ ن  ئل بننا منن  أنال   :أنم قنالم  نا  Qترعي أم  املنيمنو 

                                                           

 (: أتوا من توي م: من وعههم، أو قبل أ  يسهنوا.112: 2يف القامو  )( (1

 ؟يف املصاي:  ل  ناك من قرل ديناي( (2

 : السهأ. ال ريق الض ق.-نضم أول   -لي ال قاق ( (3

 يف املصاي: تانا من  يس م     .( (4

 يف املصاي: قال   ا أيني.( (5
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تناتي عل ن  النايناي  :قنال ،أننا أينق نالنايناي منني !؟وأنا يا مقنااد أينني

ي نول  (2)ت ن  انفبنل ،(1)يئد قنا  نجا Nومىض يبب دخنل  نك ي نول اهلل 

يننا  ننن ا ننض ننننا عا من لننك لن نننا  :اهلل رضب ن نناد عا  بفنن  أننم قننال

ب نتنضنن :قننال ،ا أخنن ك الننايناي مننن أط عب ننأنصنن ب لنامننا تقننا ن غننن

 ننك  (4)يانننط Nوي ننول اهلل  Nمننن ي ننول اهلل  (3)مسننبحي وأمنن  املنننيمنو

ت نن  نةننرت  ،يبننب قر ننا  ننك تالنننأ البنناب ،ن ننن  يجننرا مننن اةننو 

 :قالنا ،وقنا أأنر اةنو  يف وعهن  ولنا  ايننأ Nعا ي نول اهلل  Pتالنأ

 ننانا  (5)ا احلسنن منا   نم أ    يهننأ  أنن ن ،وا  وأتاد من اهلل ومن ي نول 

ينا علن   :تصن ا ي نبنو أنم ننادت ،خمنا ا انا اأنم دخ ن ،م  أنال  ييش

                                                           

 يف املصاي: يئد يف مسجاد. ((1

 أي انرصف. ((2

 .ييف املصاي: يسبح ((3

 ين  : شاد. ((4

 يف املصاي و )د(: أ  ل ت: ((5
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واننن  نن   (1)ك وتالننأ نننا نب نك و نن خنبن نب نكبنا   ا بننا نب ن

ال هنم تنإ  ننني عرسائ نل  نألوك أ   ،و  ا  احلسنن واحلسنو  نب ا نب نك

ال هنم تنإ  ئل  ،هم و فنروا اناتن ل   ن هم مائنا  منن السن ي تأن لبهنا   ن 

أننم البفبننا مسنن نأ تننإذا  نني نصننحفأ   ننوي  مننن  ،بنننا ال يهفننرو  اننا

تننأ وى ن نناد  Nتايبن بهننا ووضنننبها نننو ينناي ي ننول اهلل  ،أريننا و ننراق

َ  ﴿ Nتننبال النبنني  ،تسننبحا الصننحفأ والثريننا والنننراق (2)عا الصننحفأ إا و 

وون      
ها ما وودا م  ووبُِّح بام   إاالذ ُيس 

عوانننب القصنننأ  يننا  ننن  ننل مننن :أننم قننال ﴾ء 

تأ نل النبني و نن وتالننأ واحلسنن  ،تنإ  ت هنا ال  نأ (3)وال باموا ذيوبا

و ننن يأ ننل  ،مببسنن  Qوينةننر عا  ننن  Nويأ ننل النبنني  Kواحلسننو 

 نن وال تسنأل تالننأ  نل ينا  :Nتقنال لن  النبني  ،وينةر عا تالنأ مبنجبا

عنننل مث ننك و مث هننا مثننل مننريم ننننا  احلنننا هلل النن ي ،يال  ننراي  ننن يش

قوا  قوال  ﴿ نرا  و  ريا  ك  ها  ا ن ود 
ود  عا وراب  و    م 

ا وا اِل  يذ را ك  ي هوا ك  ل  ول  ع  ُكلذام د خ 

                                                           

 اخلبن  ويب االننأ. ((1

 صاي: عا الصحفأ والثريا والنراق.يف امل ((2

 .ي: أ ك اليش ( ال يو(3
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ا  و   ون  ي شواُء با   ُكُي م  ور  َذ انذ  ي   انذا إا
ن ودا
ون  عا

ُم ت نذوى ل و ا هوذا قال وت  ُهوو  ما ي  ر  يا م 

سوواب   لقننا أ  نناك ال   ننأ مخسننا  ،ي أقرضننب يننا  ننن  نن ا نالننايناي النن  ﴾حا

تأمننا عنن ي وايننا تجنننل لننك يف دن نناك أ   ،مننن املنننروف ا  رين عنن ين شنن

 .(1)ت خر ا لك ةخرتك ا  وأما أيننأ و رشو  ع ي ،ألننك من عنب 

 :K عن انوا  اهل البيت Q سؤال ابراهيم

: بننننا ننننن (2)ا وتأوينننل اةينننات الةنننا ر  نننن  عنننامي الفوائننن* 

 ننن  ، ننن بنننا نننن  ننن نننن وخنن م ،نننن و بننا   ننن بنننا ،احلسننو

 ننن  ، ننن احلسننن نننن  ننن نننن أط محنن   ، ننن أن نن  ،النبننا  نننن بنننا

 نننن تفسننن  قولننن   Lعنننانر اةنفننني أنننن   نننأل عنفنننر ننننن بننننا 

يم  ﴿ :تنننناا
 إل ب وووراها

تاها ووويع 
ووون  شا

َذ ما ع  اهلل  ننننبحان   :Qتقنننال  ﴾(3) و  إا

                                                           

 .7ح -251 – 249 :35 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

رشف الاين  ن احلس ني  الةا ر  يف تضائل النرت  ال ا ر ، اةيات ( تأويل(2

 .9ح ،496 اال رتانادي،

 .83الصاتات:  ((3
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ننننويا عا عننننب  تنةنننر تنننرأى ،ردنملنننا خ نننق عننننرا  م  شنننا لننن  نصننن

 نن ا نننوي بنننا  ننفو   :تقننال ؟عانني مننا  نن ا النننوي :تقننال ،النننرش

 :تقننال ؟نننويا مننن عنبنن  تقننال عانني مننا  نن ا النننوي ىويأ ،مننن خ قنني

عا عننننبه  أالأنننأ  ىويأ ،نننناي دينننني Qننننوي  نننن ننننن أط لالنننب 

 ننن ا ننننوي تالننننأ  :تق نننل لننن  ؟عاننني منننا  ننن د األننننواي :أننننواي تقنننال

 :قنننال ،وننننوي ولننناهيا احلسنننن واحلسنننو ،النننناي بب هنننا منننن (1)ت ننننا

يننا عنننرا  م  نننيالي  :ق ننل ،(2)وأيى تسنننأ أنننواي قننا أينناقوا اننمعانني 

عانني نحننق  نننيالي  :تقننال عنننرا  م ،األئنننأ مننن ولننا  ننن وتالنننأ

يننا عنننرا  م أواننم  ننن نننن  :ق ننل ؟اخلنسننأ عال  رتبننني مننن البسنننأ

ننننن   نننن واننننن  احلسنننو واننننن  بننننا واننننن  عنفنننر واننننن  مو نننب وا

 .(3)بنا وانن   ن وانن  احلسن واحلجأ القائم انن 

                                                           

 أي تص ا. ((1

 وىف ال  ا : قا يفوا ام. أي أيالوا ام. ((2

 .131ح -152 – 151: 36،املج يس النالمأ - األنواي نحاي( (3
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: ناال ننناد يرتننن  عا  بننا اهلل نننن أط أوىف (2)، الفضننائل(1)الروضننأ* 

 شنا اهلل  نن  Qملنا خ نق اهلل عننرا  م اخل  نل  :أنن  قنال N ن ي ول اهلل 

عاني و ن اي منا  ن ا  :تقنال ،تنةنر عا عاننب الننرش تنرأى ننويا ،نرصد

عانني و نن اي أيى عا  :تقننال ،يننا عنننرا  م  نن ا بنننا  ننف ي :قننال ؟النننوي

عانني  :تقننال ،يننا عنننرا  م  نن ا  ننن ننناي ديننني :تقننال ،عانبنن  نننويا ئخننر

ينا عننرا  م  ن د تالننأ تنن أنا نا  :قنال ،و  اي أيى عا عانبه  نويا أالثنا

 عانني و نن اي أيى نننويين ي  ننا  :قننال ،ونن هننا ت نننا بب هننا مننن الننناي

يننا عنننرا  م  نن ا  احلسننن واحلسننو ي  ننا  أنا ننا  :قننال ،الثالأننأ األنننواي

 (3)أيننناقواعاننني و ننن اي أيى تسننننأ أننننواي  :تقنننال ،وعنننا ا وأمهننن 

يننننا عنننننرا  م  نننننيالي األئنننننأ مننننن  :قننننال ،ناخلنسننننأ األنننننواي

 .(4)ولا م............اا اخر احلايث

                                                           

 .161ح ،186 شاذا  نن ع ئ ل القني، الروضأ يف تضائل ام  املنيمنو،( (1

 .158 شاذا  نن ع ئ ل القني، الفضائل،( (2

 أي أيالوا. ((3

 .15ح -213 :36 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4
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 : ائمة التفاح

: يوى (1)لةننننا ر ي الفوائننننا وتأويننننل اةيننننات ا ننننن  عننننام* 

 ننن الفضننل نننن شنناذا   ، ننن يعالنن  ،الشنن خ أنننو عنفننر ال ننوي

 :ذ نننرد يف  بننناب مسنننائل الب ننناا  يرتنننن  عا  ننن    الفنننايي قنننال

 يننناهيا واحلسنننن واحلسنننو ي نبنننا  ننننو Pدخ نننا  نننك تالننننأ 

 Nت ننم ألبننث يبننب دخننل ي ننول اهلل  ،تريننا شنناياا (2)تفريننا انن 
 ، أ  ننننيالي ال داد انننم يبننناينننا ي نننول اهلل أخننن ي نفضننن  :تق نننا

ينننا  نننن    ل  نننأ أرسي ط عا السنننن ي عذ يأينننا ع ئ ننننل يف  :تقنننال

تب نننن  أننننا أدوي قصنننوي ا ونسنننات نها ومقاي نننا  ، ننن وات  وعنانننن 

ينننا  :تنننأ جببني ت نننك الرائحنننأ تق نننا ،عذ شنننننا يائحنننأ ل بنننأ

 ؟يب بننني منننا  ننن د الرائحنننأ البننني غ بنننا  نننك يوائنننل اةننننأ   هنننا

تفاينننأ خ نننق اهلل تبنننايك وتنننناا ن ننناد منننن  أالأ ئنننأ  ينننا بننننا :تقنننال
                                                           

رشف الاين  ن احلس ني  يات الةا ر  يف تضائل النرت  ال ا ر ،اة ( تأويل(1

 .16ح ،237:1 اال رتنادي،

 يف املصاي: تفريا اا. ((2



 Q ................................................. 41الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

تب نننا أنننا  نن لك عذ يأيننا مالئهننأ  ،ألننا  ننام مننا نننايي مننا يريننا اننا

   نننك  أينننا بننننا ينننننا السنننالم يقنننر :تقنننال ،ومنهنننم ت نننك البفاينننأ

تأخننن ت  :Nتقنننال ي نننول اهلل  ،السنننالم وقنننا أهفنننك اننن د البفاينننأ

  نننبط عا ت ننن  ،ت نننك البفاينننأ توضننننبها هنننا عنننناح ع ئ نننل

 ،تجننننني اهلل ماي ننننا يف  هننننري ،األيل أ  ننننا ت ننننك البفايننننأ

 ،تغشننن ا خاجينننأ نننننا خوي نننا تحن نننا نفالننننأ منننن مننناي البفاينننأ

تنننأويب اهلل  ننن  وعنننل عا أ  قنننا ولنننا لنننك ينننوياي عنسننن أ تننن ويب 

وعبهننا يف النننوي تالنننأ مننن نننوي  ننن تننإي قننا   :النننوي مننن النننوي

خريب تننن   ن ننننه  ويسنننب ،مهر نننا (1)السننن ي وعن نننا مخنننت األيل

وخينننريب  ،احلسنننن واحلسنننو :-رساعنننا اةننننأ  -ا ننننننذيينننأ ل بنننأ و 

تالوينننل لقنننات هم  ،منننن  ننن ب احلسنننو أئننننأ يقب نننو  وخيننن لو 

 .(2)وخاذام

                                                           

 يف املصاي: ويهو     هم. ((1

 .232ح -361 :36 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 :خرناآفضل اولنا يلمق فضل 

 نن بننا  ، نن بننا ننن   نب ، ن ننن احلسنو :(1)الغ بأ ل نن ي* 

 نن عننرا  م ننن بننا ننن  ،هنويف نن بننا ننن  نن ال ،نن احلسن الرا ي

 نن  ، نن  ينا الشنحام ، نن  بنا النر اق ، نن بننا ننن   سنب ،يو ا

ويناأنا نن  بننا ننن  نن  :وقال بننا ننن احلسنن النرا ي ،Qأط  با اهلل 

ق ننا ألط  بننا  : ننن  يننا الشننحام قننال ، ننن بنننا نننن  نننا  ،الهننويف

ا ي حننق تضننل ع  تضننل أولننن :قننال ؟أينن  أتضننل احلسننن أم احلسننو :Qاهلل

تق ننا  :قننال ،تهننل لنن  تضننل ،وتضننل ئخرنننا ي حننق تضننل أولنننا ،ئخرنننا

 ،عن ننا تننااك و نني  ننن يف اةننواب واهلل مننا أ ننألك عال مرتننادا :(2)لنن 

و  نننا  ،تضن نا منن اهلل ،نحن من شنجر  نرأننا اهلل منن ل ننأ واينا  :تقال

جناب تن   واحل ،ونحنن أمنناي اهلل    ن  خ قن  والنا ا  عا دينن  ،من  نا اهلل

خ قننا واينا و  نننا  :تقنال ،نننم :ق نا ؟أ يناك ينا  ينا ،ن ن  ونو خ ق 

                                                           

 .16ح ،88 انن اط  ينب النن ي، الغ بأ،( (1

 صاي: ق ا ل .يف امل ((2
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أخنن ي  :تق ننا ،و  نننا وايننا  نننا اهلل  نن  وعننل ،وتضنن نا وايننا ،وايننا

ينول  نرش ينننا  ن  وعنل يف  - هن ا  -ر ننحن اأننا  شن :تقال ،نناتهم

 .(1)أولنا بنا وأو  نا بنا وئخرنا بنا ،مبباي خ قنا

 :ني يف الصالةكيادة  كعت

 ننن أط بنننا الن ننوي  ، ننن أن نن  ،(3)الن نناي :(2)رائين  ننل الشنن* 

   نايت  :ق نا لن  :قنال Qالاينويي نإ ننادد يتني احلنايث عا الصنادق 

ر وال ناملغننرب أننال  ي نننات وأيننننا ننننا ا لنن ت ت هننا تقصنن  يف يضنن

لهننل  ننال  ي نبننو يف  Nع  اهلل  نن  وعننل أننن ل  ننك نب نن   :تقننال ؟ ننفر

ر نتأضنناف عل هننا ي ننول اهلل لهننل  ننال  ي نبننو يف احلضنن ،رنضنناحل

 Pت ن   نك املغنرب ن غن  مولنا تالننأ :ر ت ها يف السنفر عال املغنربنوقص
أضنناف  Qت نن  أ  ولننا احلسننن  ،تأضنناف عل هننا ي نننأ شننهرا هلل  نن  وعننل

                                                           

 .9ح -400 – 399 :36 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .1ح ،324:2 الصاوق،   ل الرشائي،( (2

 .أمحا نن بنا نن   ب يف املصاي:( (3
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ت نن  أ  ولننا احلسننو أضنناف عل هننا  ،عل هننا ي نبننو شننهرا هلل  نن  وعننل

ا ﴿ :تقننال ،وعنلي نبنو شننهرا هلل  نن   ل ي ووني  ِّْ األ ن  وو ل وُل ح 
را ما ك  ترت هننا  ﴾لالووذذ

 . (1) ك يااا يف احلرض والسفر

 ننن أط بنننا  ، ننن أن نن  ،:  ننن أمحننا نننن بنننا الن نناي(2)الن ننل* 

   :ق نا لن  :قنال Qالن وي الناينويي نا ننادد يتني احلنايث عا الصنادق 

تقصنن  يف  لنن ت ت هننا ، ننايت املغننرب أننال  ي نننات وأيننننا ننننا ا

لهننل  ننال   Nع  اهلل  نن  وعننل أننن ل  ننك نب نن   :تقننال ؟ر وال  ننفرنيضنن

لهننل  ننال  ي نبننو يف  Nتأضنناف عل هننا ي ننول اهلل  ،رني نبننو يف احلضنن

املغننرب ن غنن  مولننا  ت نن   نك ،ر ت هننا يف السنفر عال املغننربنوقصنن ،احلرضن

ت نن  أ  ولننا  ،تأضنناف عل هننا ي نننأ شننهرا هلل  نن  وعننل P(3)تالنننأ 

 ت ن  أ  ولننا احلسننو ،أضنناف عل هنا ي نبننو شننهرا هلل  ن  وعننل Qسنناحل

                                                           

 .8ح -38 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .1ح ،324:2 الصاوق،   ل الرشائي،( (2

األياديث املشااأ اا نل والا  املس نو ا   وينات   احلايث اة  و ائر ((3

 ننهأ ننا املبنث نخنسأ أ وام. Pالر نات السبي  يات يف املاينأ، وقا  ا  مولا ا 
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Q أضنناف عل هننا ي نبننو شننهرا هلل  نن  وعننل تقننال: ﴿ ِّْ وو ل ووُل ح 
را ما ك  لالووذذ

ا  ل ي ني   . (2)ترت ها  ك يااا يف احلرض والسفر (1) ﴾األ ن 

 :الرمحة  نزل عىل عيل وولديه

 ننن  ،(4)املنقننري  ننن بنننا نننن احلسننو ،املف ننا :(3)أمنناا ال ننوي* 

 ، نن بننا ننن  نن ننن  ن     ،رن نن احلسنو ننن نشن ، ن ننن النبنا 

عالسنا  N نا  النبني  :قنال Q نن البناقر  ، نن أن ن  ، ن ينا  ننن  ناير

 Qأننم عنناي احلسننن نننن  ننن  ،تسنن م وع ننت Qيف مسننجاد تجنناي  ننن 
اذ ننب  :أننم قننال لنن  ،(5)وأع سنن  يف يجننرد وضننن  عل نن  Nتأخنن د النبنني 

 :تفننل النبني مثنل ذلنك وقنال لن  Qأنم عناي احلسنو  ،ي أن نكتاع ت من

خا ننأ  Nعذ دخننل يعننل املسننجا تسنن م  ننك النبنني  ،اع ننت منني أن ننك
                                                           

 .11النساي:  ((1

 .11ح -263 – 262 :79 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .37ح ،223 ال وي، االماا،( (3

 .احلسو املقررأنو نرص بنا نن  يف املصاي:( (4

 يف املصاي: وضن  عل   وقب  . ((5
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منا منننك أ   :Nتقنال لن  النبني  Kوأ رل  نن  نن واحلسنن واحلسنو 

توالنن ي ننثنني ناانناى وديننن احلننق لقننا يأيننا  (1)؟تسن م  ننك  ننن وولنناد

 . (2)الرمحأ تن ل      و ك ولاي 

 :نداء الدي 

من  باب احلسنن ننن  نن ننن احلسنن ننن  نن ننن  :(3) شا ال قو* 

 نن  ، نن أط ع نحاق عننرا  م وأن ن   نن ننن احلسنن مننا ، نن أن ن  ،  ي

 ننن أط  ، ننن  بننا امل ننك نننن   سننب النسننهري ،أمحننا نننن  بننا البنناقي

 ننن بنننا نننن مو ننب  ، ننن أمحننا نننن عدييننت ،احلسننن  ننن نننن  ننث  

 نن  ، نن  بنا النر اق ، نن األ  نري ،ن  بنا اهلل ننن مسن م ن ،ال نيلنيي

قنال  : نن اننن  بنا  قنال ، نن  ب نا اهلل ننن  بنا اهلل ، ن ال  ري ،مننر

 ي الراننننأ ديهننا ناننن  دي  يأيننا ل  ننأ أرسي ط عا السنن :Nي ننول اهلل 

                                                           

 يف املصاي: وولاي . ((1

 .15ح -41 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .392 انن لاوو ، ال قو،( (3
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 ،رنويعننالد مننن ال نرعننا األخضنن ،و  ننناد ياقوتبننا  محننراوا  ،(1)ن ضنناي

 ننن نننن أط لالننب أمنن   ،بنننا ي ننول اهلل ،  عال اهللال علنن :و ننو ينننادي

يننا غننات و  ،تالنننأ وولننا ا احلسننن واحلسننو  ننفو  اهلل ،املنننيمنو وا اهلل

 .(3)(2) ك مبغضهم لننأ اهلل ،اذ روا اهلل

 :مخس سجدات

يوى أنننو  ريننر  أننن   :: يف املحننارضات(4)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

 :تق نننا يف ذلننك تقننال ،و مخننت  ننجاات نننال ي نن N ننجا ي ننول اهلل 

                                                           

 يف املصاي: ديها من  نرعا  ن ضاي. ((1

 نا تن و  "شا". وأنا خب  نأ  املصنا قا  رسد قا  و يم  141ال قو:  ((2

يف أول املج ا األول لهشا ال قو، و و من تأل فات النالمأ يمح  اهلل، لهن  الرمو 

 "ال قو يف عمر  أم  املنيمنو"توعا يف  باب  " ا"الروايات البي يويد ا مرم ا: 

 ، تالةا ر وقو   هو من  قا  رسد أو من النا خو. لاووتأل ا الس ا انن 

 .24ح -48 – 47 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3

 .107:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (4
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ع   :ترتنننا يأي تقننال ،ع  اهلل  ننب    ننا تسننجات :أتنناي ع ئ ننل تقننال

ع  اهلل  ننب احلسننو  :ترتنننا يأي تقننال ،اهلل  ننب احلسننن تسننجات

ع  اهلل  ننب  :أننم قننال ،ع  اهلل  ننب تالنننأ تسننجات :أننم قننال ،تسننجات

 .(1)من أيبهم تسجات

 : حديقة بني النجا

 Qأنننو  ريننر  وانننن  بننا  والصننادق  :(2)ئشننوبمناقننب انننن شهر* 
 نننا مرضنن  النن ي  ننويف مننن  ومنهننا  N ننادت ي ننول اهلل  Pع  تالنننأ 

 ننا ي نن ه  مننن يننا ي ننول اهلل يبننب  (3)تننأقبال يغننن ا  ،احلسننن واحلسننو

ت نن  انببهننا خرعننا يف ل  ننأ   نن ي ماانننأ  ،اضنن جنا  ننك  ضنناي  ونامننا

تسن ي ان  ننوي ت نم ين اال  ،(4)هناوقا أيخنا السن ي   ال  ،ذات ي ا ونرق

                                                           

 .28ح -60 – 59 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .190:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (2

 غن د:  بس  ومس . ((3

 عشاي  عا شا  وقي امل ر.( (4
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تاضن جنا  ،ينش ا  يف ذلك الننوي يبحناأا  يبنب أت نا يايقنأ ننني النجناي

 ،منن نومن  ول نبه  يف منن ل تالننأ ت نم يهوننا ت ن  Nتانببن  النبني  ،وناما

شنبالي خرعنا   عاني و ن اي ومنوالي  ن ا :تقام  ك يع    و نو يقنول

ال هنم ع   اننا أخن ا ننرا  ،  ن ه  ال هنم أننا و ن ن ،من املخنصأ واملجا أ

ع  اهلل يقننر ك السننالم  :تننن ل ع ئ ننل وقننال ،أو نحننرا تننايفةه  و نن نه 

ال هنن   وال تغننبم انن  تننإ   تاضننال  يف الننان ا واةخننر   :ويقننول لننك

وقنا و نل اهلل ان   ، نا ننائ   يف يايقنأ ننني النجناي ،وأنو ا أتضل مننه 

ي يف ذلننك النننوي يبننب أتننب ن ننم ينن ل ينضننت ،نننوي Nتسنن ي ل نبنني  .م هننا

وقنا تقشننا  ،تنإذا  نا ننائ   واحلسنن مننانق احلسنو ،يايقأ نني النجاي

 ،وقننا مننني اهلل امل ننر منننه  ،تننوقه    بننق و نني مت ننر  أشنا م ننر (1)السن ي

قننا  :وعنايننا  عننناح (3)ي ننأ اننا شنننرات  لعننام القصننب (2)وقننا أ نفننبه 

                                                           

 تقشي السحاب:  ال وانهشا. ((1

 و )د( و )ت(: وقا ا بنفبه .يف املصاي ( (2

 األلأ: الشجر الهث  امل با.( (3
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و نني  (1)تانسننانا احل ننأ ،احلسننو غ ننا ننن  احلسننن وعننناح قننا غ ننا ننن 

ال هننم عي أشننهاك واشننها مالئهبننك أ   نن ا  شننبال نب ننك قننا  :تقننول

يقننب ه   Nتنهننث النبنني  ،يفةننبه     نن  ودتنننبه  عل نن   نناملو  ننح حو

تقنال  ،ت   ا نب قةا محنل النبني احلسنن ومحنل ع ئ نل احلسنو ،يبب انببها

أمننا ع  أيننا ا  ننك عننناح  :تقننال ،ادتنهنن  عل نننا تقننا أأقننالك :أنننو نهننر

ادتنني عا أيننا ا  :تقننال  نننر ،ع ئ ننل واةخننر  ننك عننناح م هائ ننل

تقنال  ،امنض تقنا  نني اهلل  المنك و نرف مقامنك :تقنال ،أخفا  ننك

تالبفننا عا احلسننن  ،ادتنني عا أيننا شننبن وشننب  ك :Qأمنن  املنننيمنو 

ا ينن]واهلل يننا عننااد  :تقننال ؟ي عا  بننا أن ننكنيننا يسننن  ننل متضنن :تقننال

 :Qأننم البفننا عا احلسننو ،ع   بفننك أليننب عا مننن  بننا أط [ي ننول اهلل
تقننال  ،أنننا أقننول  نن  قننال أخنني :تقننال ؟ي عا  بننا أن ننكنيننا يسننو متضنن

ت نن  أتننب  .وننننم الرا بننا  أنننب  (2)ننننم امل  ننأ م  ننبه  :Nي ننول اهلل 

ا أننم أمننر منادينن ،واهلل يننا يب بنني ألرشتنننه  ننن  رشتهنن  اهلل :املسننجا قننال

                                                           

 انسانا احل أ: عرت وتااتنا يف مش ها.( (1

 امل  أ: املر ب. ((2
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ر الننا  نينا منشن :تناعبني الننا  يف املسنجا تقنام وقنال ،يف املايننأ ييناد

 :قننال ،نننك يننا ي ننول اهلل :قننالوا ؟أال أدلهننم  ننك خنن  النننا  عنناا وعننا 

ر نينا منشن :أنم قنال ،تنإ  عنا ا بننا وعناب  خاجينأ ،احلسن واحلسنو

النننا  أال أدلهننم  ننك خنن  النننا  أنننا وامننا و هنن ا  نن  و نننأ وخنناال 

خالننأ وقننا يوى اخلر ننويش يف رشف النبنني  ننن  ننايو  الرشنن ا  ننن و

 . (1)ئنائ   ن انن  با    ا املننب

يناأنا أمحنا ننن احلسنن الق نا  و نن ننن أمحنا  :(2)أماا الصناوق* 

نننن مو ننب النناقاق وبنننا نننن أمحننا السننناي و بننا اهلل نننن بنننا الصننائ  

  ننب نننن   ريننا ينناأنا أنننو النبننا  أمحننا نننن  :قننالوا ،ي  اهلل  نننهم

يناأني  :قنال ،يناأنا أننو بننا نهنر ننن  بنا اهلل ننن يب نب :قال ،الق ا 

يناأنا  بنا القناو   :قنال ،يناأنا الفضنل ننن  بنا  :قنال ، ن نن بنا

ويناأنا احلسنو ننن  ، نن األ ننم ،يناأنا بننا ننن  ثن  :قنال ،الوياق

يناأنا  :قنال ،يناأنا أمحنا ننن   نب الق نا  :قنال ،عنرا  م نن أمحا املهبنب

                                                           

 .29ح -61 – 60 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .2ح ،520 الصاوق، االماا،( (2
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ينناأني  بننا اهلل نننن   ننب بنننا نننن  :قننال ،نهننر نننن  بننا اهلل نننن يب ننب

وأخ ننا  ن     نننن  ، نن األ نننم ،يناأنا بنننا ننن  ثن  :قنال ،نالوين 

يناأنا أمحنا ننن  :قنال ،أمحا نن أيوب ال خني تن    بنب عل ننا منن ع نبها 

ا ينناأن :قننال ،القا ننم نننن مسنناوي اةننو ري  نننأ  ننا وأ نننو ومننائبو

 ننن  ،ينناأنا منننال نننن  ننن النننن ي :قننال ،الول ننا نننن الفضننل النننن ي

يناأني  :قنال ،وياأنا بننا ننن عننرا  م ننن ع نحاق ال القناي ،األ نم

 ،يناأنا  نن ننن   سنب الهنويف :قنال ،أنو  ن ا احلسنن ننن  نن النناوي

و اد ننضننهم  ننك  ، ننن األ نننم ،ينناأنا عريننر نننن  بننا احلن ننا :قننال

و ن اق احلنايث ملننال ننن  ،ل ننضنهم منا   يقنل نننضننض يف ال فظ وقا

نننث عا أننو عنفنر الناوان قي يف عنوف  : ن الننن ي  نن األ ننم قنال

مننا  :ي وق ننانتقنننا مبفهننرا تنن   ن ننني ونننو نفسنن :قننال ،ال  ننل أ  أعننب

 Qأمنن  املنننيمنو يف  نن د السننا أ عال ل سننألني  ننن تضننائل  ننن  ننننث عا
تهببننا و نن بي ولبسننا  فننني ودخ ننا  :قننال ،ولنننن ع  أخ تنن  قب ننني

ت نن  يأيبنن   ،تننانوت و ننناد  نننرو نننن  ب ننا ،اد  :تقننال ،(1)   نن  [ت نن ]

                                                           

 يف املصاي: ودخ ا     . ((1
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تننانوت يبننب  ننادت متننت ي ببنني  ،اد  :أننم قننال .ي شنن اانلانننا نفسنن

واهلل لبصننناقني أو  :توعنننا منننني يائحنننأ احلننننوط تقنننال :قنننال ،ي ببننن 

 ؟نك مبحن نامنا شنأ :قنال ؟منا ياعبنك ينا أمن  املننيمنو :ق ا ،أل  بنك

 سننب أ  يهننو   :تق ننا ،أتنناي ي ننولك يف عننوف ال  ننل أ  أعننب ،ق ننا

 ،Qأمنن  املنننيمنو ننننث عا يف  نن د السننا أ ل سننألني  ننن تضننائل  ننن 
و ننا   :قننال ،تهببننا و نن بي ولبسننا  فننني ،ت نننن ع  أخ تنن  قب ننني

 ننألبك ننناهلل يننا  ،ال يننول وال قننو  عال ننناهلل :مبهاننا تا ننبوى قا نناا تقننال

يسن ا ينا أمن   :تق نا :قنال ؟Q نم ينايثا تروين  يف تضنائل  نن       

ينا  ن      :تقنال ،ر  ئالف ينايث ومنا  ادنق نا  شن ؟ نم :قال ،املنيمنو

 ،تنسننب  ننل يننايث  ننننب  Qواهلل ألينناأنك نحننايث يف تضننائل  ننن 

نننم  ننا  ايننا منن ننني أم نأ  :قنال ،ياأني ينا أمن  املننيمنو :ق ا :قال

و ننانوا  ،Qلب نناا  تننأتقرب عا النننا  نفضننائل  ننن و نننا أتننردد يف ا

وعي لفنني  سنناي خ ننق مننا  ،ي ننننوي وينن ودوي يبننب ويدت نننالد الشننام

تسننننا اإلقامننأ وأنننا عننائي تنناخ ا املسننجا أل ننن ويف  ، ننن غنن د

ت ن   ن م االمنام دخنل املسنجا  ،ي أ  أ  نم الننا  يف  شناي ينشنويننفس

مريبننا نهنن  ومريبننا ننننن ا نننه   :تالبفننا االمننام علنن ه  وقننال ، ننب ا 
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يننا شنناب مننا الصننب ا  مننن  :تهننا  عا عنبنني شنناب تق ننا ، ننك ا نننه 

 ،ولن ت ناملايننأ أينا  نب    نا غن   ن ا الشن خ ، و عا ا :قال ؟الش خ

تقنننا تريننا تق ننا  ،ت نن لك  نننب أيننا ا احلسننن واةخننر احلسننو

ننني ع  أقننريت    :تقننال ؟ ننل  ننل يف يننايث أقننر ننن    نننك .ل شنن خ

 ننا  :يناأني والناي  نن أن ن   نن عناد قنال :تق نا :قنال .أقريت   نك

 :Nتقنال انا النبني  ،تبهني Pعذ عنايت تالننأ  Nقنودا  ننا ي نول اهلل 
ينا أننا خنريب احلسنن واحلسنو تن  أديي أينن  :قالنا ؟ما يبه ك يا تالننأ

ينا تالننأ ال تبهني تناهلل الن ي خ قهن   نو أل نا  :Nتقال ا  النبني  ،ناتا

ال هننم ع   انننا أخنن ا نننرا أو  :ويتنني النبنني ينناد عا السنن ي تقننال ،  منننكانن

ينا بننا ع  اهلل  :تنن ل ع ئ نل منن السن ي تقنال ،نحرا تايفةه  و ن نه 

ال هن   وال تغنبم ان  تنإ   تاضنال  يف النان ا  :يقر ك السالم و نو يقنول

يةنن   نننني  ننا نننائ   يف  ،(1)ال  يف اةخننر  وأنو ننا خنن  منننه تاضنن

تريننا ومننن   Nتقننام النبنني  :قننال ،وقننا و ننل اهلل انن  م هننا ،النجنناي

تننإذا  ننم ناحلسننن منننانق  ،أ ننحان  يبننب أتننوا يةنن   نننني النجنناي

                                                           

 و ا أتضل منه .يف املصاي و )م(: وأن ((1
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وعذا امل ننك املو ننل انن  قننا اتننرتش أيننا عناي نن  هننبه   ،(1)ل حسننو

ت نن   ،يقننب ه  يبننب انببهننا Nتنهننث النبنني  :قننال ،وغ ا ننا ننناةخر

تخننريب مننن  ،احلسننن ومحننل ع ئ ننل احلسننو Nالنبنني  ا ننب قةا محننل

تقننال لنن   .احلةنن   و ننو يقننول واهلل ألرشتنننه   نن  رشتهننم اهلل  نن  وعننل

نهننر ننننم  ننناأيننا  :تقننال ،ننناولني أيننا الصننب و أخفننا  نننك :أنننو نهننر

يبنب أتنب نناب  (3)تخنريب ،وأنو نا أتضنل مننه  (2)احلامال  ونننم الرا بنا 

يف  Nتننادى مننادي ي نول اهلل  ، نن نالننا  ينا ننالل   نم :املسجا تقنال
 :تقنام  نك قام ن  تقنال ،املاينأ تناعبني الننا   ننا ي نول اهلل يف املسنجا

نننك يننا  :قننالوا ؟ر النننا  أال أدلهننم  ننك خنن  النننا  عنناا وعننا نيننا منشنن

احلسننن واحلسننو تننإ  عننا ا بنننا وعنناب  خاجيننأ  :قننال ،ي ننول اهلل

قنالوا  ؟ال أدلهنم  نك خن  الننا  أننا وامنار الننا  أنيا منشن ،ننا خوي ا

                                                           

 يف املصاي: منانقا ل حسو. ((1

 املحنوال  خ ل. ((2

 يف املصاي: تخريب منها. ((3
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 ننب اهلل وي ننول   (1) تننإ  أنا ننااحلسننن واحلسننو :قننال ،نننك يننا ي ننول اهلل

ر النننا  أال نيننا منشنن ،و بنن  اهلل وي ننول  وأمهنن  تالنننأ ننننا ي ننول اهلل

احلسنن  :قنال ،ننك ينا ي نول اهلل :قنالوا ؟أدلهم  ك خ  الننا   ن  و ننأ

نفننر نننن أط لالننب ال  نناي يف اةنننأ منني املالئهننأ واحلسننو تننإ   نهنن  ع

ر النننا  أال أدلهننم  ننك خنن  نيننا منشنن ،و نننبه  أم  ننانر ننننا أط لالننب

احلسنن واحلسنو تنإ   :قنال ،ننك ينا ي نول اهلل :قنالوا ؟النا  خاال وخالنأ

أنم قنال  ،وخنالبه   يننب نننا ي نول اهلل Nخاا  القا م ننن ي نول اهلل 

ال هننم عنننك تن ننم أ  احلسننن يف اةنننأ  :أننم قننال ،(2)اهلل رنان هنن ا  شنن :ن نناد

وأنا ننا يف اةنننأ  ،وعننا ا يف اةنننأ وعنناب  يف اةنننأ ،واحلسننو يف اةنننأ

وخنناا  يف اةنننأ  ،و نهنن  يف اةنننأ و نننبه  يف اةنننأ ،وأمهنن  يف اةنننأ

ال هنم عننك تن نم أ  منن  نبه  يف اةننأ ومنن يبغضنه   ،وخالبه  يف اةننأ

منن  :ق نا ؟منن أننا ينا تبنب :ت ن  ق نا ذلنك ل شن خ قنال :قال .يف الناي

                                                           

 .يف املصاي: تا  أنا ا  ك ا  ((1

ضنه  عا  Nقال ن اد أو نرأ  : أشاي. والةا ر أ  مننب اةن أ أ  ي ول اهلل  ((2

  ايد وأشاي عا النا :  ه ا  رشنا اهلل.
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تأننا  :قنال ،ننل  نرط :قنال ق نا ؟أ رط أننا أم منوا :قال ،أ ل الهوتأ

ومح ننني  (1)تهسنناي خ نبنن  !؟هننا  انن ا احلننايث وأنننا يف  نن ا الهسنناي

  ينا شناب أقنريت   نني تنواهلل القنر :تقنال ،ن ئأ دينناي (2) ك نغ ب  تبنبه 

 ،أيشنناي :تق ننا :قننال ،  نننك وأليشننانك عا شنناب يقننر   نننك ال ننوم

أمننا االمننام تإننن   ننب    ننا  ،ا أخننوا  أيننا ا عمننام واةخننر منننيذ  :قننال

وأمنا املننيذ  تإنن  ينبغض    نا منن  خنريب منن ن نن  ،من  خريب من ن ن أم 

تننإذا أنننا  ،تأخنن  ن نناي يبننب اتننب ننناب االمننام ،أيشنناي :ق ننا :قننال ،أمنن 

واهلل مننا  ننا   ،أمننا البغ ننأ والهسننو  تننأ رته  :ريب عا تقننالنرعننل قننا خنن

تحنناأني  ،تننال   ن ننك ويهسننوك عال أنننك هننب اهلل  نن  وعننل وي ننول 

أخنن ي أط  ننن  :تق ننا :قننال ،Qنحننايث يف تضننائل  ننن نننن أط لالننب 

تبهني  Pعذ عنايت تالننأ  N ننا قننودا  ننا النبني  :قنال ،عناد نن أن   

يننا  :قالننا ؟مننا يبه ننك يننا تالنننأ :Nل اهلل تقننال اننا ي ننو ،نهنناي شنناياا

                                                           

 هرس اخلاي الثوب ال ي ين ب منحأ.  ل أوب خت ن   نك. خ اي املال.اخل نأ ن ((1

 يف املصاي و )م( تبنبها. ((2
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ال مننال  (1)ع  أننناك و وعننك مننن منننام :أنننا   تننني نسنناي قننريم وق ننن

ال تبهني تنواهلل منا  وعبنك يبنب  وعنك اهلل منن  :Nتقنال انا النبني  ،ل 

وع  اهلل  نن  وعننل ال نني  ،وأشننها ننن لك ع ئ ننل وم هائ ننل ،تننوق  رشنن 

أننم ال نني الثان ننأ  ،تبنثنن  نب ننا  ننك أ ننل الننان ا تاخبنناي مننن اخلالئننق أننناك

تننن أشنجي الننا   ،تاخباي من اخلالئنق    نا ت وعنك عيناد واختن د و ن ا

 ،وأقننام النننا   نن   ،وأ نننل النننا   فننا ،وأي ننم النننا  ي نن  ،ق بننا

 ،واحلسنن واحلسنو اننناد و نا  ن اا شنباب أ نل اةننأ ،وأ  م النا     

ينا تالننأ  ، نك اهلل  ن  وعنل (2)لهنرامبه  ،وا نه  يف البنويا  شن  وشنب 

تنواهلل عنن  عذا  نا  ينوم الق امنأ يهسنب أننوك ي بنو و نن ي بنو  ال تبهي

ينا تالننأ ال  ،تأناولن     نا لهرامبن   نك اهلل  ن  وعنل ،ولواي احلنا ن ناي

وعذا شننفنني اهلل  ، ننن مننني ييتننإي عذا د  ننا عا يب الننناملو جينن تبهنني

أ ال تبهني عذا  نا  ينوم الق امنأ يننادي ينا تالنن ،   وعل شنفي    نا منني

يننا بنننا ننننم اةننا عنناك عنننرا  م خ  ننل  :مننناد يف أ ننوال ذلننك ال ننوم

                                                           

 املنام: الفق . ((1

 يف املصاي: و رامبه . ((2
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ينا تالننأ  نن ين ننني  نك  ،وننم األخ أخوك  نن ننن أط لالنب ،الرمحا 

ت ن  ق نا  .وشن نب   نم الفنائ و  ينوم الق امنأ غناا يف اةننأ ،مفات ل اةننأ

أ ننرط أم  :قننال ،مننن أ ننل الهوتننأ :ق ننا ؟يننا نننني  ننن أنننا :ذلننك قننال

ر  ئالف نتهسناي أالأنو أوننا وأ  ناي  شن :قنال ،ننل  نرط :ق نا ؟موا

 :ق ننا ،يننا شنناب قننا أقننريت   ننني وا عل ننك ياعننأ :أننم قننال ،دي ننم

تنإذا  نا  غناا تائنا مسنجا ئل تنال   ن   تنرى  :قنال ،قض ا ع  شناي اهلل

ت ن  أ نبحا أت نا  ،ت النا  نن ت نك ال   نأ :قنال Qأخي املبغض لننن 

 ،تنإذا عا عنانبي شناب منبننم ،املسجا الن ي و نا ا تقننا يف الصنا

تنةننرت يف وعهنن  تننإذا يأ نن  يأ   ،تنن  ب ل  نني تسننق ا   مبنن 

 (1) منا   ننا منا ته ننا نن  يف  نال تنواهلل ،خن ير ووعهن  وعن  خن ينر

 :تبهنب وقنال ا ؟ينا و نك منا الن ي أيى ننك :تق نا ،يبب  ن م االمنام

  نن   ، نننا منيذنننا ةل تننال  :تنةننرت تقننال ا ،عا  نن د النناايانةننر 

و  نن   ننا  يننوم  ،أ ننبحا لننننا    ننا ألننا مننر  نننو األذا  واإلقامننأ

تخرعنا منن منن ا تأت نا دايي تاتهنأت  ،اةننأ لننبن  أينننأ ئالف منر 

                                                           

 يف املصاي: يف  الت .( (1
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ترأينا يف مننامي  نأي ناةننأ وت هنا ي نول  ، ك  ن ا النا ا  الن ي تنرى

ويأيننا  ننأ  النبنني  ننن ين ننن  احلسننن و ننن يسننايد  ،و ننن تننريو Nاهلل 

ا ننق  :أننم قننال ،تسننقاد ،يننا يسننن ا ننقني :تقننال ،احلسننو ومننن   ننأ 

تقنال  ،ا نق املبهنر  نك  ن ا النا ا  :أم يأيبن   أنن  قنال ،ترشنوا ،اة  أ

يننا عنا أتننأمري أ  أ نقي  ن ا و ننو ي ننن والنناي يف  نل يننوم  :لن  احلسنن

 ؟وقننا لنننن  يف  نن ا ال ننوم أيننننأ ئالف مننر ألننا مننر  نننو األذا  واإلقامننأ 

 .(1).........اا اخر احلايث.تأتاي

 ،أ  نن  ،وتنشننب ،ينالنشنناي  سنن ي لنننام النشنن :يف القننامو  :ن ننا ]

ويوى  نن ا  :وأقننول.(2)ألنننن  عينناد  نشنناد وأ شنناد :و شنناد  شننوا و شنن ا

،ويواد  ننايب (3) مي يف مناقبنن  ألننول وأنسننط مننن ذلننكاحلننايث اخلننواي

و نناق  ،قننب الفنناخر  يف النننرت  ال ننا ر  و ننو أيضننا مننن املخننالفواملنا

منا  :يبنب  ن م االمنام تالبفنا عل ن  وق نا لن  :احلايث نحو ما مر عا قول 

                                                           

 .55ح -93 – 88 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .362: 4القامو  املح ط  ((2

 .203 - 191ياعي ص ( (3
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 :ق ننا ؟لن ننك  ننايب أخنني ننناألمت :تقننال ا ؟ نن ا النن ي أيى نننك

 :تقننال ا ،تأخنن  ن نناي وأقننامني و ننو يبهنني يبننب أت نننا عا من لنن  ،ننننم

 :تقننال ،تنةننرت عا د ننأ ،انةننر عا  نن ا الننا ا  :تقننال ،ادخننل تنناخ ا

و نننا ألنننن    ننا نننو  ننل  ، نننا منيدنننا أ دب الصننب ا   ننك  نن د الا ننأ

وعننن   ننا  قننا لننبنن  يف يننوم اةننننأ نننو األذا   ،أذا  وعقامننأ ألننا مننر 

 ،تخرعنننا منننن املسنننجا وأت نننا النننااي ،واإلقامنننأ أينننننأ ئالف منننر 

 .[ منامي عا ئخر اخل ترأيا يف ،تان ريا  ك   د الا أ نائ 

:  نن بننا ننن مو نب  نن السننا ئننادي  نن (1)هالت الصناوق* 

يف  Qأمحا ال قني  نن أن ن   نن تضنالأ  نن  ينا الشنحام  نن أط  بنا اهلل 
 ،Lوأننن   ننادد احلسنننا   ،Nيننايث لويننل ذ ننر ت نن  مننرل النبنني 
ا بننق   قنا تنإذا  نا ننائ  ،تاتبقا ا ول به  يبب أتب يايقنأ ننني النجناي

وقننا ا بنفننبه  ي ننأ اننا شنننرات  لعننام  ،(2) ننل وايننا منننه   ننايب 
                                                           

 .529 الصاوق، االماا،( (1

يف املصاي: وقا تقشنا الس ي توقه    بق تهي مت ر  أشا م ر ما يئد النا   ((2

وقا مني اهلل    وعل امل ر منه  يف البقنأ البي  ا ت ها نائ   ال ين ر    ه  ق ر   قط

 .وقا ا بنفبه 
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وعننناح قننا غ ننا ننن   ،عننناح قننا غ ننا ننن  احلسننن :وعنايننا  ،القصننب

تنحنننل تانسننانا احل ننأ و نني  Nر انن  النبنني نت نن  أ  نصنن .Lاحلسننو 

ال هننم عي أشننهاك واشننها مالئهبننك أ   نن ين شننبال نب ننك قننا  :تقننول

أيبهننا  :تقننال اننا النبنني .عل نن   نناملو  ننح حو يفةننبه     نن  ودتنننبه 

 ؟وأي اةننن :تقننال ،أنننا ي ننول اةننن عل ننك :قالننا ؟(1)احل ننأ تنننن أنننا

 ،نسن نا ئينأ منن  بناب اهلل  ن  وعنل ،عن نص بو نفر من ننني م ن ل :قالا

ت نن  ن غننا  نن ا املوضنني  .تبنثننوي عل ننك لبن ننننا مننا نسنن نا مننن  بنناب اهلل

تننايفةه  مننن  (2)احل ننأ ع   نن ين شننبال نب ننك أيبهننا : ننننا مناديننا ينننادي

 (3)يفةنننبه وقنننا  ،ومنننن لنننوايق ال  نننل والنهننناي ،النا نننات واةتنننات

رتا نوأخنن ت احل ننأ اةيننأ وانصنن ،و نن نبه  عل ننك  نناملو  ننح حو

 . (4)اخل 

                                                           

 يف املصاي:  ن أنا؟ ((1

 ال ي ول اهلل.يف املصاي:   ا  شب ((2

 يف املصاي: تقا يفةبه . ((3

 .2ح -66 – 64 :60 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4
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 ، ننن ال قنني ، ننن السنننا ئنننادي ،انننن املبو ننل :(1)أمنناا الصنناوق* 

 ،Q ننن أط  بننا اهلل الصننادق  ، ننن  يننا الشننحام ، ننن تضننالأ ، ننن أن نن 
املرضننأ البنني  ننويف منهننا  Nمننرل النبنني  :قننال L ننن عنناد  ، ننن أن نن 

قننا أخنن ت  Lتنادتنن  تالنننأ  نن ا  النسنناي ومنهننا احلسننن واحلسننو 

رى و ننا ينشنن ا  ناحلسننن ن ننا ا ال ننننب وأخنن ت احلسننو ن ننا ا ال سنن

 ننك عانننب  Qتقنننا احلسننن  ،وتالنننأ ن نننه  يبننب دخ ننوا مننن ل  ائشننأ

ر ناأليسنن N ننك عانننب ي ننول اهلل  Qاألينننن واحلسننو  N ننول اهلل ي

مننن  Nتنن  أتنناق النبنني  Nتننأقبال يغننن ا  مننا ي نن ه  مننن نننا  ي ننول اهلل 
يب بنني ع  عننا   قننا غفننا  :تقالننا تالنننأ ل حسننن واحلسننو .نومنن 

لسنننا  ،تقنناال ،رتا  ننا به   نن د ود نناد يبننب يف ننق وترعنننا  عل نن نتانصنن

 ،ا تاضنن جي احلسننن  ننك  ضننا النبنني األينننننبنناييو يف وقبنننا  نن 

وقننا  Nر تغف ننا وانببهننا قبننل أ  ينببنن  النبنني نواحلسننو  ننك  ضنناد األيسنن
مننا تن ننا  :رتا عا من اننا تقنناال لنائشننأنملننا نامننا انصنن P انننا تالنننأ 

تخرعننا يف ل  ننأ   نن ي ماانننأ  .ملننا ننننب  يعنننا عا من اننا :قالننا ؟أمنننا

                                                           

 .8ح ،528 الصاوق، االماا،( (1
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ي   ال هننا تسنن ي انن  نننوي ت ننم ينن اال ذات ي ننا ونننرق وقننا أيخننا السنن 

ينشنن ا  يف ذلننك النننوي واحلسننن قننانض ن نناد ال ننننب  ننك يننا احلسننو 

ت ن  ن غنا  ،ال رسى و ا يب شن ا  ويبحناأا  يبنب أت نا يايقنأ ننني النجناي

عننا قنا  :احلايقأ ينايا تبق نا ال ين ن   أينن يأخن ا  تقنال احلسنن ل حسنو

تنال    نك أ  نننام  ؟ا ننايي أينن نسن كومن ،يرنا ونق نا  نك يالبننا  ن د

دوننك ينا أخني تاتننل منا  :Qتقنال لن  احلسنو  ،يف وقبنا   ا يبنب نصنبل

وانببنن   .تاضنن جنا ل نننا وا بنننق  ننل وايننا منننه   ننايب  ونامننا ،تننرى

 ننن نومبنن  البنني نامهننا ت  ننبه  يف مننن ل تالنننأ ت ننم يهونننا ت نن   Nالنبنني 

عاني و ن اي ومنوالي  : نو يقنولو ،قنائ   نك يع  ن  Nتقام  ،واتبقا ا

 نن ا  شننبالي خرعننا مننن املخنصننأ واملجا ننأ ال هننم أنننا و نن ن   نن ه  

ي يف ذلننك النننوي يبننب أتننب يايقننأ ننننوي ت ننم ينن ل ينضنن Nتسنن ي ل نبنني 

نننني النجنناي تننإذا  ننا نننائ   قننا ا بنننق  ننل وايننا منننه   ننايب  وقننا 

ننا  قنط وقنا تقشنا الس ي توقه    بق تهني مت نر  أشنا م نر منا يئد ال

مننني اهلل  نن  وعننل امل ننر منننه  يف البقنننأ البنني  ننا ت هننا نننائ   ال ين ننر 

  نن ه  ق ننر  وقننا ا بنفننبه  ي ننأ اننا شنننرات  لعننام القصننب وعنايننا  

ر نت ن  أ  نصن .وعنناح قنا غ نا نن  احلسنو ،عناح قا غ نا نن  احلسنن
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ال هننم عي أشننهاك  :تنحنننل تانسننانا احل ننأ و نني تقننول Nانن  النبنني 

وأشننها مالئهبننك أ   نن ين شننبال نب ننك قننا يفةننبه     نن  ودتنننبه  عل نن  

أنننا  :قالننا ؟أيبهننا احل ننأ  ننن أنننا :N نناملو  ننح حو تقننال اننا النبنني 

عننن نصنن بو نفننر مننن نننني  :قالننا ؟وأي اةننن :ي ننول اةننن عل ننك قننال

م  ل نس نا ئيأ من  باب اهلل  ن  وعنل تبنثنوي عل نك لبن نننا منا نسن نا منن 

أيبهنا احل نأ  ن ا   :هلل ت   ن غا  ن ا املوضني  نننا منادينا يننادي باب ا

ومننن لننوايق ال  ننل  ،شننبال ي ننول اهلل تننايفة ه  مننن النا ننات واةتننات

تقننا يفةننبه  و نن نبه  عل ننك  نناملو  ننح حو وأخنن ت احل ننأ  ،والنهنناي

احلسننن توضننن   ننك  اتقنن  األينننن  Nتأخنن  النبنني  .رتاناةيننأ وانصنن

 Nت حنق نر نول اهلل  Qر وخنريب  نن ن اتقن  األيسن ووضي احلسنو  نك
نننأط أنننا وأمنني ادتنني عا أيننا شننب  ك أخفننا  :تقننال لنن  ننننض أ ننحان 

وت قنناد ئخننر  ،امننض تقننا  ننني اهلل  المننك و ننرف مقامننك : نننك تقننال

امننض  :نننأط أنننا وأمني ادتنني عا أيننا شننب  ك أخفنا  نننك تقننال :تقنال

نننأط أنننا  :تقننال Qن تب قنناد  نن .و ننرف مقامننك ،تقننا  ننني اهلل  المننك

 ،وأمنني يننا ي ننول اهلل ادتنني عا أيننا شننبن وشننب  ك يبننب أخفننا  نننك

 ؟ي عا  بنا أن نكنينا يسنن  نل متضن :عا احلسنن تقنال Nتالبفا النبني 
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أننم البفننا عا  ،واهلل يننا عننااد ع   بفننك أليننب عا مننن  بننا أط :تقننال لنن 

واهلل ينا  :تقنال لن  ؟ي عا  بنا أن نكنينا يسنو  نل متضن :تقال Qاحلسو 

عااد عي ألقول لنك  ن  قنال أخني احلسنن ع   بفنك ألينب عا منن  بنا 

وقننا ادخننرت انن  متنن ات توضنننبها  Pتأقبننل انن  عا مننن ل تالنننأ  ،أط

قومنننا اة   :Nتقنننال اننن  النبننني  .ننننو أيننناهي  تنننأ ال وشنننبنا وترينننا

 ،وقننا خرعننا تالنننأ يف ننننض ياعبهننا ،تقامننا ل صنن ر ا ،تا نن ر ا

عينن  يننا يسننن شننا  ننك احلسننو  :و ننو يقننول Nننا النبنني تنناخ ا تسنن

تشننجي  ؟يننا أننن  وا جبنناد أتشننجي  نن ا  ننك  نن ا :تقالننا لنن  ،تاي نن 

ينا يسنن  :ينا نن نأ أمنا ترضنو أ  أقنول أننا :تقنال انا ؟الهب   ك الصنغ 

ينا يسنو شنا  نك  :شا  ك احلسو تاي ن  و ن ا يب بني ع ئ نل يقنول

 .احلسن تاي  

 Qأنننو  ريننر  وانننن  بننا  والصننادق  :هرئشننوبمناقننب انننن ش
 ننن  Nوقننا يوى اخلر ننويش يف رشف النبنني  :وذ ننر نحننود أننم قننال

 .(1) ن انن  با    ا املننب ، ن ئنائ  ، ايو  الرش ا

                                                           

 .25ح -268 – 266 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1
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 :نننام أو ننننت  ننأغفب واداننم الةننالم :غفننا غفننوا وغفننوا :ن ننا 

تشنب  النن اا لني النن الي و نو تنم املن اد  األ نفل  :وقال اةن يي ، ثا

ر نوالشنبل نالهسن ،اتسا  امل ر واناتاق  نالن ي خينريب منن تنم املن اد  انبهنب

 ،ولننا األ ننا عذا أديك الصنن ا ويقننال قشنننا الننريل السننحاب أي  شننفب 

 .عرت :وانسانا احل أ ،تانقشي وتقشي

 نننن احلسنننو ننننن  ،: بننننا ننننن ع ننن   ل ال مهننني(1)اخلنننرائج* 

 نن أط أوننا   ،ننن محناد نن رشينك  ، نن   نب ننن  بنا احلن نا ،احلسن

 ننن  ، ننن الصنن ا نننن املننن ي ،األ نناي و ننا  مننن أ ننحاب أط عنفننر

خننريب يف ل ننب احلسننن واحلسننو  Nاملقننااد نننن األ ننود الهننناي أ  النبنني 

ترأينا أتننب  نك األيل ت ن  أيسنا  ،وقا خرعنا منن الب نا وأننا منن 

و أضننخم مننن  ،قامننا ونةننرت و انننا أ ننك مننن النخ ننأ Nالنبنني  ينننوط

 Nت نن  يأت ي ننول اهلل  .خيننريب مننن ت هننا الننناي تهننالني ذلننك ،رالبهنن
تقننال أال تننايي مننا تقننول  N ننايت  أ ننا خنن ط تالبفننا عا ي ننول اهلل 

احلننا هلل الن ي  :قالنا :قنال ،اهلل وي نول  أ  نم :ق نا ؟  د يا أخنا  ننا 

                                                           

 .60ح ،842:2 ق ب الاين الراوناي، اخلرائج واةرائل،( (1
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وعننرت يف الرمننل يمننل  ،  ينبننني يبننب عن ننني ياي ننا النننني ي ننول اهلل

 شننجر  ال أ رتهننا ننن لك املوضنني ألي مننا يأيننا ت نن  الشننناب تنةننرت عا

ولقنا أت نا نننا ذلنك ال نوم أل نب الشنجر   ،شجر  قط قبنل ينومي ذلنك

وع ننت النبنني ن نننه  تبنناأ  ،و انننا الشننجر  أ  ننبه  نننويق ،ت ننم أعننا ا

ناحلسننو توضنني يأ نن   ننك تخنن د األينننن أننم وضنني يأ  احلسننن  ننك 

 :تانببن  احلسنو تقنال ،احلسنوتخ د األيرس أنم عننل يرخني لسنان  يف تنم 

 .و نناد يف نومنن  ،يننا أننن  :وقننال ،تانببنن  احلسننن ،أننم  نناد يف نومنن  ،يننا أننن 

ع  ل حسننو يف نننوالن املنننيمنو  :N ننأ  احلسننو أ نن  تقننال النبنني  :تق ننا

 .(1)..........اا اخر الروايأ،. ل أم   ن  ،منرتأ مهبومأ

 :حديث الكساء

 :حلسننو مننننننا  ننن أم  نن نأ قالنناا :(2)تفسن  تننرات نننن عنننرا  م* 

 نن ا  ننن وتالنننأ واحلسننن  :يف الب ننا تقالننا اخلننادم N نننا منني النبنني 

تقنننا  ،قننومي تنحنني ا  ننن أ ننل ن بنني :تقننال ،واحلسننو قننائنو نالسننا 

                                                           

 .39ح -273 – 271 :43 ،نالمأ املج يسال -نحاي األنواي ( (1

 .333 ترات نن انرا  م الهويف، تفس  ترات الهويف،( (2
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وقبنل    نا  ،تقبنل تالننأ وا بنقهنا ،تنأذ  انم تناخ وا ،تج سا يف ناي أ

أنم أغناف   ن هم  ،ينوضم عل ن  احلسنن واحلسنو  نب و  نغ  ،وا بنق 

 ؟أننا ينا ي نول اهلل :تق نا ،ال هنم عل نك ال عا النناي :مخ صأ  وداي أم قنال

 .(1)وأنا  ك خ  :قال

أي ننن ب   نننك  :قنا هنننا [املنننرأ ]أغننناتا  :قنننال اةنننو ري :ن نننا  

 .(2)وعهها

 نن بننا ننن  ننر القنا   ،ولنأق نن ننن بننا ننن م :(3)الهفايأ* 

 ننن  يننا نننن احلسننن  ، ننن الوشنناي ،هللر نننن  بننا ان ننن نصنن ،اةننناط

 ننن عننانر نننن  بننا اهلل  L ننن أن نن   ، ننن عنفننر نننن بنننا ،األن لنني

يف ن ننا أم  نن نأ تننأن ل اهلل  نن د  N نننا  نننا النبنني  :األنصننايي قننال

ُكم  ﴿اةيننأ  وور  ُي  هِّ  و 
وول  ال ب ي ووتا س  ت ه  وون ُكُم الوورِّ   ْ  ع 

ها يووُد انذُ لاُيووذ  إانذووام ُيرا

وو ا   ناحلسننن واحلسننو وتالنننأ وأع سننهم نننو  Nتننا ا النبنني  (4)﴾    ها
                                                           

 .33ح -64 – 63 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .1409ص:  4يب:  الصحاح، ((2

 .66 القني، اخل ا   فايأ االأر،( (3

 .33األي اب:  ((4
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ال هنم  ننيالي أ نل ن بني  :تأع سن  خ نا  هنرد وقنال Qود ا    نا  ،ياي 

وأنننا منهننم يننا  :قالننا أم  نن نأ ،تأذ ننب  نننهم الننرعت ولهننر م ت هنن ا

ينا ي نول اهلل لقنا أ نرم اهلل  ن د  :تق نا ،أننا  نك خن  :قال ؟ي ول اهلل

يننا عننانر  :قننال ؟أ املباي ننأ ننن  اب الننرعت  نننهمالنننرت  ال ننا ر  وال يينن

وانننناي خنن   ،تننأخي  نن ا األو نن اي ،أل ننم  ننرت  مننن حلننني ودمنني

ينا ي نول اهلل ومنن  :ق نا ،ومننا املهناي ،واننبني  ن ا  النسنوا  ،األ باط

 ،تسنننأ مننن  نن ب احلسننو أئنننأ أنننراي والبا نني قننائنهم :قننال ؟املهنناي

 . (1)لبأويل    قات ا  ك البن يليقاتل  ك ا ،ينأل األيل قس ا و اال

 :شجرة النبوة

قنال  :: ناأل ان ا يرتنن  عا  ن ي ننن ينارس قنال(2)الروضأ ،الفضائل* 

يا بننا  نك منن خت نا  :ط عا الس ي أويب اهلل عا (3)ملا أرسي Nي ول اهلل 

                                                           

 .147ح -309 – 308 :36 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .96ح ،106 شاذا  نن ع ئ ل القني، ،Q الروضأ يف تضائل ام  املنيمنو( (2

 .ييف الروضأ: ل  أ ارس ((3
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ينا  ،(2) اقا أنا خ فبك  ك النا  ألننو :قال ،ال هم    ك :ق ا ؟(1)أمبك

ينا بننا عي ا ن ف بك نر ناال  وأننا  :قال ،لب ك و نايك :ق ا ،ناب

 ،أنم خ قنا منن ل نبنك الصنايق األ ن   ن ا األو ن اي ،أم ني  ك وي ي

وتالننأ  ،و نن غصننها ،أنا يا بنا الشجر  ،احلسن واحلسو (3)وعن ا ل 

ت ن لك  ،وعن ا ش نبهم منن نق نأ ل ننبهم ،ويقها واحلسن واحلسو أنر ا

 .(4)م وأعساد م بوى عل همق وا

 :K بسسامئهمان ادعوا 

 نننن  ، نننن  نننن  ، نننن ماع  ويننن  ،: الصننناوق(5)االخبصننناص* 

 ننن بنننا  ننن أط بنننا  ، ننن النننالي ، ننن انننن أط نجننرا  ،ال قنني

منا  :Nق نا لر نول اهلل  :قنال عنانر ننن  بنا اهلل األنصنايي :قال Qعنفر
                                                           

 أمبك. يف املصاي:  ك من ختن ((1

 .خ ف  ين  يف قوم : عن   خ  فأ    هم. وىف الروضأ: أنا خ قبك وتض بك ا  ((2

 يف الروضأ: وعن ا من . ((3

 .42ح -76 :37 ،النالمأ املج يس -األنواي  نحاي( (4

 .223 املف ا، االخبصاص،( (5
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ق نا تن  تقنول يف احلسنن  ،ينذاك نفسن :قنال ؟تقول يف  نن ننن أط لالنب

يسننو ي مننا  نناي ا  ،وتالنننأ أمهنن  اننبنني (1) ننا يوينناي :قننال ؟واحلسننو

ينا  ،اشنها اهلل أي ينرب ملنن ينايام و ن م ملنن  ناملهم ،ويرسي ما رس نا

تإ ننا أيننب  ،عننانر عذا أيدت أ  تننا و اهلل ت سننبج ب لننك تاد نن  نأ نن ئهم

  .(2)األ  ي عا اهلل    وعل

 : عاىل حتية من ان

 ، ننن  بنا الرمحننا  ننن بنننا احلسنن ني ،الق نا  :(3)أمناا الصنناوق* 

 ننن  ننن نننن أمحننا نننن  ، ننن احلسننن نننن احلسننو ، ننن تننرات نننن عنننرا  م

 نن أط  بنا  ، نن عننرا  م ننن ع ئ نل ، نن احلسنن ننن ع ئ نل ،احلسو

 : ننن انننن  بننا  قننال ، ننن الضننحاك ، ننن نننن م النخننني ،اهلل اةرعنناي

ذات يننوم ونننو ياينن   ننن نننن أط  Nو ينناي ي ننول اهلل  نننا عالسننا ننن

                                                           

 يف املصاي:  ا يويي. ((1

 .43ح -77 – 76 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .3ح ،693 الصاوق، االماا،( (3
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ون نناد  (1)عذ  ننبط    نن  ع ئ ننل Kلالننب وتالنننأ واحلسننن واحلسننو 

 Qتبح ننب اننا  ننن  ،   ننا Nوي ننب اننا النبنني  ،تح ننب اننا النبنني ،تفايننأ
تقب هننا  Qوي ننب اننا احلسننن  Nتبح ننب اننا النبنني  Nويد ننا عا النبنني 

تبح ننب اننا  ،وي ننب اننا احلسننو Nلنبنني تبح ننب اننا ا Nويد ننا عا النبنني 

 ،وي ننب اننا تالنننأ ،تبح ننب اننا النبنني Nاحلسننو وقب هننا ويد ننا عا النبنني 

 ،Qوه ننب اننا النبنني أان ننأ وي ننب اننا    ننا  ،تقب بهننا ويدبننا عا النبنني
 ننق ا البفايننأ  Nأان ننأ ت نن   ننم أ  يرد ننا عا النبنني  Qتبح ننب اننا  ننن 

تسنن ي منهننا نننوي يبننب ن نن  السنن ي  ،ومننن ألننراف أنام نن  تانف قننا ننصننف

نسننم اهلل الرمحننا  الننري م  نن د ه ننأ  "وعذا    نن   نن را  مهبونننا   ،الننان ا

ب وتالنننأ ال  ننراي نمننن اهلل  نن  وعننل عا بنننا املصنن فب و ننن املرتضنن

ن وأمننا  ملحبنن هم يننوم الق امننأ منن ،واحلسننن واحلسننو  ننب ي ي ننول اهلل

 . (2)"الناي

                                                           

 يف املصاي: عذ  بط ع ئ ل.( (1

 .1ح -99 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 ننن بنننا  ، ننن  ننن نننن أمحننا احل ننواي ،اي: احلفنن(1)أمنناا ال ننوي* 

 نن  ، نن مسن م ننن عننرا  م ، نن الفضنل ننن يبناب ،نن القا م املقنري

 نننا ع و ننا منني  : ننن انننن  بننا  قننال ، ننن أط النال ننأ ، ننن قبنناد  ،أنننا 

عذا  ننبط    نن  األمننو ع ئ ننل ومننن  عننام مننن الب ننوي األمحننر  Nالنبنني 

ل اهلل  ننن نننن أط لالننب و ننا  عا عنننب ي ننو -  ننويا مسننها و ننن ا 

اهلل يقننرأ    ننك  ،السننالم    ننك :تقننال لنن  - Kوولننااد احلسننن واحلسننو 

قننال انننن  ،   ننا وولاينن  (2)ويننأمرك أ  ه نني ،السننالم و   ننك انن د البح ننأ

 ،   ننا أالأننا و نن ت أالأننا Nت نن   ننايت يف  ننا ي ننول اهلل  : بننا 

هلل الرمحنا  النري م نسنم ا " -يننني اةنام  -ل نق  (3)أم قالنا ن سنا  ذيب

 ،انا    نا (4)وي نب N تاشنبنها النبني " نك القنرئ  لبشنقب ل  ما أن لننا   

يما ﴿ :ت    ايت يف  نا  نن قالنا حا نا الورذ مح  وما انذا الورذ ويتُكُم ان باس 
لا  إانذوام و 

                                                           

 .78ح ،356 ال وي، االماا،( (1

 .يف املصاي: أ  ه ب اا ا ( (2

 .دذيب ال سا : يايا( (3

 و  ا ت   يأ . أي أ  اد عياد نال ع اي. "ويبا"يف املصاي:  ((4
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كوو َ  الزذ ُ ووو ُيؤ  ووالة  و  َ  الصذ يُمووو
ين  ُيقا

نُوووا الذووذا ين  آم 
الذووذا ُسوووُلُه و  ُهووم  و    اة  و 

  َ ُعووو
ت نن   ننايت يف  ننا  ،وي ننب اننا احلسننن Qتاشننبنها  ننن  ﴾ اكا

يما ﴿ :احلسننن قالننا حا نا الوورذ مح  ووما انذا الوورذ َ   باس  ُلو ت سوواء  وومذ ي  وونا النذب وو ا * ع  ع 

ظاوويما  َ  * ال ع  ُفووو
ُِ ت لا  

ي ُهووم  فايووها
 ،تاشننبنها احلسننن وي ننب اننا احلسننو ﴾الذووذا

يما ﴿ :قالننا Qت نن   ننايت يف  ننا احلسننو  حا نا الوورذ مح  ووما انذا الوورذ ُقوول  ال  باس 

د  ل ووُه فايهووا  وون ة  ن ووزا س  ز  ح  ا وو   ق  وون  ي  م  بووى و   ال ُقر 
ة  يفا دذ وورا  إاالذ اِل  ووو   ت   

ي ووها ل  وول ُلُكم  ع  ت س 

ووُكو ر  ُفووو ر ش  َذ انذ  ف  وونا  إا ووما انذا ﴿ :تقالننا N أننم يدت عا النبنني ﴾ُحس  باس 

نا ا مح  يما الوورذ حا األ    ا  لوورذ  و 
ووامواتا تننال  :قننال قننال انننن  بننا  ﴾انذُ ُنوووُ  السذ

أم يف األيل تنننوايت نقننناي  اهلل تنننناا  ننن   (1)أديي أ ننن يا  ننننات

 . (2)وعل

                                                           

 يف املصاي: أيف الس ي  نات. ((1

 .2ح -100 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 :طعام اجلنة

يننننا ي ننننول اهلل ع   :قالننننا P: يوي أ  تالنننننأ (1)اخلننننرائج* 

 نشننبهي :قنناال ؟مننا لهنن  يننا يب بنني :قننال ،احلسننن واحلسننو عائنننا 

تنةنننرت تنننإذا  :قنننال  ننن    ،ال هنننم ألننهننن  لنامنننا :تقنننال ،لنامنننا

أشنننا ن اضنننا منننن  ،(2) نننفرع أ مشنننبهأ نننناةر  الهبننن   Nن نننا النبننني 

تننناتي نصنننفها ل حسنننن  ،نإاامننن  تصننن  ا نصنننفو (3)تفر هنننا ،ال نننبن

تقننال ي ننول  ،تجن ننا أنةننر عل هننا وأنننا أشننبهي ،ونصننفها ل حسننو

 ننن  يعنننل يبنننب ينجنننو منننن  ننن ا لننننام منننن اةننننأ ال يأ  :Nاهلل 

 . (5()4)احلساب غ نا وعنك  ك خ 

                                                           

 .12ح ،537:5 الاين الراوناي،ق ب  اخلرائج واةرائل،( (1

 عناي من خ ف ل  ن ن  ب  و روتا  وتم وا ي. -نفبل اة م  -اةر   ((2

 ترك اةو  ونحود: دله  ويه  يبب ينق ي قرشد. واملراد  نا الشق. ((3

   نجا الروايات الثال  يف املصاي امل بو . ((4

 .5ح -101 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (5
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ع  احلسنن  :ري وأم  ن نأن: احلسنن البصن(1)مناقب انن شهرئشنوب* 

 ،ونو ياي  ع ئ نل تجننال يناويا  يولن  Nواحلسو دخال  ك ي ول اهلل 

يشبهان  ناي أ اله بي تجنل ع ئ ل يومر ن ناد  املبنناول شن اا تنإذا يف يناد 

و نن ا عا عنا ا تأخن   ، أ ويمانأ تناوا  وب  ا وعنو ه تفايأ و فرع

تصنايا  ،   نأن ه  أ جبوناو ،  ا عا أمه  ن  منه  :أم قال ،منه  تشنها

   أمر ا ت م يأ  وا يبب  اي النبي عل هم تأ  وا ل نا ت م ي ل     أ نل منن  

ت نم ي حقن  البغ ن   :Qقال احلسنو  N اد عا ما  ا  يبب قبض ي ول اهلل 

 ،والنقصا  أيام تالنأ ننا ي ول اهلل يبب توت ا ت ن  توت نا تقنانا الرمنا 

 ،ت   ا بشها أمن  املننيمنو تقنا السنفرعل ،ونقي البفاح والسفرعل أيام أط

ونق نا البفاينأ عا  ،يبنب منات يف  نن  ،ت   نا احلسنأونقي البفاح  ك   

ت سنهن انب  ،شننها عذا   شناالوقا ال ي يويت  نن املناي تهننا أ

أيقنننا نالفننناي قننال  ننن نننن ت نن  اشننبا  ننن الن ننم  ضضننبها و ،  يشنن

ب نحب  وعنا ي هنا نت   قض ، ننب  يقول ذلك قبل مقب   نسا أ :Lاحلسو

ولقنا  يت  Q تبقي ي هنا نننا احلسنو ،ر   تالبنسا ت م ير اا أأرنيف مص

                                                           

 .161:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (1
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ذلك من شن نبنا ال ائنرين ل قن   تنن أياد ،ق د توعات ي ها يفوح من ق د

 .(1)ت   بنت ذلك يف أوقات السحر تإن  جياد عذا  ا  خم صا

 :شعر عمرو بن احيمة

ينوم اةننل يف خ بنأ احلسنن ننن  وقال  نرو نن أي حأالننا  .... * 

  :ننا خ بأ  با اهلل نن ال ن  Q ن

 يسنننن اخلننن  ينننا شنننب   أن ننن 

 

 
 قنننا ت نننا مقننام خنن  خ  ننب

  بننأ البنني  ننا  اهللقنننا ناخل 

 

 
 اننا  ننن أن ننك أ ننل الن ننوب

 و شننفا القنننا  تاتضننل االمننر 

 

 
 وأ ننن حا تا ننناات الق نننوب

 يف القنول لسا  انن الن ن  ة نج 

 

 
 (2)ولألنننأ  ننننا  ق نننل مرينننب

 وأنننننب اهلل أ  يقننننوم ننننن  قننننام 

 

 
 ننن  انننن الننوب وانننن النج ننب

 ك اخلن لن -ع  شخصا نو النبني  

 

 
 (4()3)مشننوبونننو الننوب غنن   -

 

                                                           

 .31ح -92 – 91 :45 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 يف املصاي: تسل مريب. والفسل: الضن ا ال ي ال مروي  ل  وال ع ا. ((2

 .146:1رشح  ج البالغأ، انن اط احلايا،( (3

 .35، ح23 :38 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4
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 :K ع وسز اهل البيتاَ ان  عاىل  ف

 ن أمحا ننن  ،: أمحا نن   ي املهبب(2)رائين  ل الش ،(1)مناي األخباي* 

 ن  با اةباي ننن  ثن  البن نني  ، ن نش  نن  ن ا نن ق  وي  ،بنا الوياق

ن  ألا عنفنر نن : ننا بنا نن يرب ااالا أم  املاينأ يقول :ال  ي قال

 .ي مسنألأ أيينا أ  أ نألك  نهنانيا انن ي ول اهلل يف نفسن :تق ا ل  Qبنا 

قنال  :(3)تا نأللبك قبنل أ  تسنألني وع  شناا ع  شاا أخ تك ننسأ :تقال

ي قبننل نتنننرف مننا يف نفسنن ييننا انننن ي ننول اهلل ونننأي يش :ق ننا لنن 

شننب ك النوي يأت ل  أ ال قا ت..............وأ  املالئهأ ملا يأت ذل؟ نياا

تنأويب اهلل تبنايك اهلل  ؟عانا و ن انا منا  ن ا الننوي :شنا  المي تقالا (4)من 

أمنا النبنو  ت نحننا  ،  ا نوي من نويي أ    نبو  وتر   عمامأ :وتناا عل هم

 ،ولوال ا ما خ قا خ قني ،وأما اإلمامأ ت نن يجبي وول ي ، باي وي وا

                                                           

 .1ح ،351 الصاوق، مناي االخباي،( (1

 .1ح ،174:1 الصاوق،   ل الرشائي،( (2

 يف املصايين: وع  شاا تسل. ((3

 يف املناي: قا انشنب ت  . ((4
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غاير خنم يبنب نةنر الننا  عا ن Q(1)يتي يا  ن  Nأما   نا أ  ي ول اهلل 

وقننا ايبنننل احلسننن  ؟وعمننامهم (2)ن ننال عن نن ه  تجن نن  وا املسنن نو

ناولني أينا ا  :يوم ية   نني النجاي ت   قال ل  ننض أ حان  Lواحلسو

وأن   ا  يصنن نأ نحان   ،(3)م الرا با  وأنو ا خ  منه نن :يا ي ول اهلل قال

ينا ي نول اهلل لقنا أل نا  ن د  :  م ق ل لن ت    ،تألال  جا  من  جاات 

وعنن  أياد  ،يبب ين ل (4)ع  انني ايه ني تهر ا أ  أ اع   :Nتقال  ،السجا 

و نن عمنام لن ت ننبني وال  (5)عمنام نبني Nتنالنبي  ،ريفهمنن لك يتنهم وتش

  . (7)(6)تهو غ  م  ق ألأقال النبو  ،ي ول
                                                           

 .يف املناي: يتي ياي  ك ((1

 يف املصايين: موا املس نو. ((2

يف خ  ئخر: أ   يويف املناي: ننم احلامال  وننم الرا با  وأنو ا خ  منه  )وي ((3

 .محل احلسن ومحل ع ئ ل احلسو ت ه ا قال: ننم احلامال ( ا   Nي ول اهلل 

 .يف املناي: تقال ننم ا  انني ايه ني تهر ا أ  أ ج   ((4

 يف املناي: تالنبي ي ول نني ئدم. ((5

 يف املصايين: حلنل أأقال النبو . ((6

 .2ح -81 – 80 :38 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (7
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 :P ال باب فاطمةإ

ع  ي ننول  :قننال Q ننن أمنن  املنننيمنو  :يتفسنن  اإلمننام النسننهر* 

وأرش  املهنننناعرو   (1)ا ننننننب مسننننجاد ناملاينننننأ وأرش  ناننننن ملنننن Nاهلل 

واألنصننناي أننننواام أياد اهلل  ننن  وعنننل عناننننأ بننننا وئلننن  األتضننن و 

 ننن اهلل نننأ   نناوا األنننواب  ننن مسننجا  Qتننن ل ع ئ ننل  ،نالفضنن  أ

نننث عل نن  ي ننول تننأول مننن ن ،قبننل أ  يننن ل نهننم الننن اب Nي ننول اهلل 

 ننننا  :تقننال ،النبننا  نننن  بننا امل  ننب (2)يننأمرد نسننا األنننواب Nاهلل

أننم مننر النبننا   ،و ننا  الر ننول مننناذ نننن عبننل ،لر ننول ولا ننأ هلل و

 Lترئ ننا قا ننا   ننك نااننا وقننا أقنننات احلسننن واحلسننو  P نفالنننأ
انةننروا عل هننا  أ ننا لبننوي  نننو ينناهيا عرا  ننا  ؟مننا نالننك قا ننا  :تقننال اننا

تنننر اننم ي ننول  !خيننريب  ننن  وينناخل انننن  ننن  Nن أ  ي ننول اهلل تةنن

نسننا  Nأنبةننر أمننر ي ننول اهلل  :تقالننا ؟مننا نالننك قا ننا  :تقننال اننا Nاهلل
ع  اهلل تننناا أمننر م نسننا األنننواب وا ننبثنب منننهم  :Nتقننال  ،األنننواب

                                                           

 يف املصاي: وأرش  ت   نان . ((1

 .الصح ل    يف املصاي: يأمرد نسا نان  ((2



 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  .................................................................. 82

 

عي  :أننم ع   نننر نننن اخل نناب عنناي تقننال ،ي ننول  وأنننبم نفننت ي ننول اهلل

تننأذ  ا يف  ،يننا ي ننول اهلل عذا مننريت عا مصننالكأيننب النةننر عل ننك 

تنقننااي مننا  :تقننال ،اهلل ذلننك بقننا أننن :تقننال !أنةننر عل ننك منهننا (1)خوخننأ

قننال تنقننااي مننا أضنني    نن   ،اهلل ذلننك بقننا أننن :قننال ،أضنني    نن  وعهنني

 ،قنناي لننرف عنننر    ئذ  لننك :اهلل ذلننك ولننو ق ننا ب  ننني تقننال قننا أننن

عبهم وال أدخ ننبهم ولهننن اهلل أدخ هننم مننا أنننا أخننر (2)ي ن ننادنوالنن ي نفسنن

يف  (3)يننا ينننيمن ننناهلل وال ننوم اةخننر يب نناال ينبغنني ال :وأخننرعهم أننم قننال

 نن ا املسننجا عنبننا عال بنننا و ننن وتالنننأ واحلسننن واحلسننو واملنبجبننو  

  .(4)من ئام ال  بو  من أوالد م

 ع  اهلل K: نإ نادد  ن عنفنر ننن بننا  نن ئنائن  (5)نوادي الراوناي* 
أ  اننن مسنجاا لنا را ال يهنو  ت ن  عال مو نب  Qتناا أوينب عا مو نب 

                                                           

 يف املصاي: يف ترعأ. ((1

 يف املصاي: وال ي نفت بنا ن اد. ((2

 يف املصاي: أ  يب ا. ((3

 .9ح -23 – 22 :39 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .102 ي،تضل اهلل الراونا النوادي،( (5
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ا ال يهنو    اهلل تناا أمري أ  أنني مسجاوع ،و ايو  واننا  ايو  ش  وشب 

 .K(1) غ  أخي  ن وانني احلسن واحلسوت   غ ي و

 :كينة اجلنة L احلسناَ

 ننن  ، نن ي ننن بنننا نننن  ، ننن عنناد ،األشننناي :(2)مننناي األخبنناي* 

 ننن  ، ننن بنننا نننن ع ننحاق ، ننن محنناد نننن  نن نأ ،مو ننب نننن ع نن   ل

 نن  نن ننن أط  ، نن أط ال ف نل ، نن  ن نأ ،(3)بنا ننن عننرا  م الب نني

ينا  نن ع  لنك  نن ا يف اةننأ وأننا ذو  :قنال لن  Nأ  ي ول اهلل  Qلالب 

 (4)تنننإ  قرن هنننا "وأننننا ذو قرن هنننا  " :N...........وأمنننا قولننن  .قرن ها

ع  اهلل  نن  وعننل  :قننال Nملننا يوي أ  ي ننول اهلل  Lاحلسننن واحلسننو 

 . (5)ي ين ا  عنب     ت ين املرأ  نقرل ها
                                                           

 .13ح -34 – 33 :39 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .1ح ،206 الصاوق، مناي االخباي،( (2

 .يف املصاي: البن ني( (3

 يف املصاي: تا  قري اةنأ.( (4

 .13ح -42 :39 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (5



 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  .................................................................. 84

 

 :L نياص راع احلسن

 :تقننال ،و ننا  ع ئ ننل منهننم:...... Qتفسنن  اإلمننام النسننهري * 

أننننا  [و]نننننم  :Nتقنننال ي نننول اهلل  ؟ينننا ي نننول اهلل وأننننا  اد نننهم

نننواي مننا  ننادت ات وقننا  سنناد اهلل مننن  ينناد  األتننايتقب السنن و ، اد نننا

أننا ع ئ نل  ناد  بننا  ؟ننخ ننخ منن منثن :يبنب قنال (1)املالئهأ ال تثبب 

تن لك منا تضنل اهلل نن  ع ئ نل  نك  Kو ن وتالنأ و احلسنن واحلسنو 

 Nأننم تننناول ي ننول اهلل  :قننال . ننائر املالئهننأ يف األيضننو والسنن وات
األينننن و نن ا  (2)ل  توضنني  نن ا  ننك  ا  نن حلسننو نشنن احلسننن ن ن ننن  وا

تنشننب ننضننه  عا ننننض  ،ر أننم وضنننه  يف األيلن ننك  ا  نن  األيسنن

أهيننا أنننا  " :يقننول ل حسننن Nتجنننل ي ننول اهلل  ،أننم ا نن ر ا ،يبجاذنننا 

أننم يقننوي احلسننو  ،يغ ننب احلسننو (4) قننوي احلسننن ت هننادت (3)"بنننا 

                                                           

 تب ن .صاي: اليف امل( (1

 الننق. الها ل: أ ك الةهر  ا ين( (2

 : اي    نأ يراد اا اال ب اد .54: 1يف النهايأ  ((3

 يف املصاي: ويهاد. ((4
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 ؟ي الهبنن   ننك الصننغ يننا ي ننول اهلل أتشننج :Pتقالننا تالنننأ  ،ت قاومنن 

يننا تالنننأ أمننا ع  ع ئ ننل وم هائ ننل   نن  ق ننا  :Nتقننال اننا ي ننول اهلل 

ت ن لك قامنا  "أهينا أننا  بنا اهلل  " :قناال ل حسنو "أهيا أنا بننا  " :ل حسن

أهينا أننا  " :Nيقنول ي نول اهلل  (1)أما ع  احلسنن واحلسنو ملنا  نا  ،وتساويا

لنو يام  نل واينا مننه  محنل  " بنا اهللأهينا أننا " :ويقنول ع ئ نل "بننا 

األيل ننن     هننا مننن عبااننا ونحاي ننا وتالاننا و ننائر مننا  ننك  هر ننا 

وعننن  تقاومننا ال   ننل وايننا منننه   ،أخننا   نن ه  مننن شنننر   ننك أننناا  

 ن ا   ، ن ا   نناا  هنري ،  ا  قرتنا   نني وأنرتنا تننيادي ،نة  اةخر

 ،وأنو ننا خنن  منننه  ،خننرين نن اا شننباب أ ننل اةنننأ مننن األولننو واة

 .(3)(2)وعا ا ي ول اهلل خ  م ألنو

                                                           

 يف املصاي: يو  ا . ((1

 .299ح ،Q، 458 مام النسهرياملنسوب لإل ،Q االمام النسهري تفس ( (2
 .12، ح108 – 107 :39 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3
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 ، ننن ال قنني ، ننن السنننا ئنننادي ،انننن املبو ننل :(1)أمنناا الصنناوق* 

 :قنال K نن ئنائن   ، نن الصنادق ، نن  ينا الشنحام ، ن تضالأ ، ن أن  
 Lومننن  احلسننن واحلسننو  Pذات ل  ننأ ن ننا تالنننأ  Nدخننل النبنني 

وقننا خرعننا  ،قومننا تا نن ر ا تقامننا ل صنن ر ا :Nتقننال انن  النبنني 

 عينن  :و ننو يقننول Nيف ننننض خننامبها تنناخ ا تسننننا النبنني  Pتالنننأ 

يننا أنن  وا  جبناد أتشننجي  :ينا يسنن شننا  نك احلسنو تاي نن  تقالنا لن 

ال نن نأ أمنا ترضنو  :تقنال انا ؟تشنجي الهبن   نك الصنغ  ؟  ا  ك  ن ا

 Qو ن ا يب بني ع ئ نل ، ن يا يسنن شنا  نك احلسنو تاي :أ  أقول أنا
 .(2)يا يسو شا  ك احلسن تاي   :يقول

 ننن  ، ننن عنفننر ، ننن انننن   ننوا  ،انننن لريننا :(3)قننرب اإل ننناد* 

 Nن ننن  احلسننن واحلسننو يصنن ر ا   نننا النبنني  :قننال K ننن  ننن  ،ئنائنن 
يننا ي ننول اهلل تنننو الهبنن   : نني يننا يسننن تقالننا تالنننأ :Nتقننال النبنني 

                                                           

 .8ح ،530 الصاوق، االماا،( (1

 .1ح -189 :100 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .339ح ،101 احلن ي القني، قرب اال ناد،( (3
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 نني يننا يسننو وأنننا  :ع ئ ننل يقننول :N ننول اهلل تقننال ي ؟ ننك الصننغ 

 .(1) ي يا يسن :أقول

 .(2) أنا ت  أرس  ت   :  ك :قال الف و ئنادي :ن ا 

 ، ن بنا نن عرير ال ن ي ، ن أط املفضل ،لا أ :(3)أماا ال وي* 

 : ن أط  رير  قنال ، ن بنا نن  ياد ، ن  نرو نن  ن  ن  نرو نن خ  فأ

ينا  :Pتقالا تالنأ  ،عهيا يسن :Nواحلسو تقال ي ول اهلل  ا  ر  احلسن
عهيا  :أقول :Nتقال ي ول اهلل  ،عهيا يسن و و أ   الغالمو :ي ول اهلل تقول

 .(4)عهيا يسو :ويقول ع ئ ل ،يسن

 ،يوى  بننا اهلل نننن م نننو  القننااح :(6)اإليشنناد ،(5)ع ننالم الننويى* 

ننو  Lاحلسنن واحلسنو  ا ن ر  :قنال L ن عنفر ننن بننا الصنادق 
                                                           

 .7ح -263 – 262 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 ، ضب   يف القامو  ط مرص نالفبل ويف أقرب املوايد نالهرس.لألمر ي: ا م تنل  ((2

 .50ح ،513 ال وي، االماا،( (3

 .21ح -265 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .425:1 ال  ي، ا الم الويى نا الم اااى،( (5

 .128:2 املف ا، االيشاد،( (6
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عهيننا يسننن خنن  يسنن نا تقالننا  :Nتقننال ي ننول اهلل  Nينناي ي ننول اهلل 

تقننال ي ننول  ؟يننا ي ننول اهلل تسننبنهض الهبنن   ننك الصننغ  :Pتالنننأ 

 .(1)عهيا يا يسو خ  احلسن :يقول ل حسو Q  ا ع ئ ل  :Nاهلل

 : ربئيل يبيع وميكائيل يش ي

 نننر نننن  ننهل نننن ع نن   ل  ننن  ،: اانننااي(2)أمنناا الصنناوق* 

 ننن  ، ننن مناويننأ نننن  شننام ، ننن  يننا نننن ع نن   ل الصننائ  ،النناينويي

ع  أمنن   : ننن خالننا نننن ينننني قننال ، ننن  بننا امل ننك نننن  ننن  ، ننف ا 

توعننا أ ران ننا مبن قننا نأ ننباي  ،دخننل مهننأ يف ننننض يوائجنن  Qاملنننيمنو 

يعنني  :التقنن Q...............ت  لبثننا عال يسنن ا يبننب عنناي  ننن .الهنبننأ

نننم وقنا دتني عا شن اا تببنا  نن   :قالنا ؟انن  ني تإي أعنا يائحنأ ل بنأ

 ،تناتنا عل ن   نبنأ ديا نم  نودا  جرينأ ، ات ن  :Qقنال  نن  ،لنا لناما

أننم  ،و نن ا مننن ي ق اهلل  نن  وعننل ،نسننم اهلل واحلنننا هلل  ثنن ا ل بننا :تقننال

                                                           

 .45ح -276 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .11ح ،553 الصاوق، االماا،( (2
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 :يقنول تأت نا السنوق تنإذا  نا نرعنل واقنا و نو ،يا يسن قنم منني :قال

تأ  ناد  ،عي واهلل ينا أننأ :قنال ؟ينا ننني نن  ن  :قنال ؟من يقرل املن النويف

نننم  :قنال ؟ينا أنبناد أ   بن  النايا م   هنا :تقنال احلسنن ،الايا م Q ن 

ب نتنضن :قنال .ع  الن ي ين ني الق  نل قنادي  نك أ  ين ني الهثن  ،يا نني

يننا  :قننأ تقننالت ق نن  أ ننراط ومننن  نا ، ننن نبنناب يعننل يسننبقرل مننن  شنن اا

تنإي أنةنرك نن  عا  :قنال ،لن ت منني أننهنا :قنال ، ن اشرت مني   د الناقأ

خنن  ا يننا  :قننال  ننن ،ن ئننأ دي ننم :قننال ؟نهننم يننا أ ننراط :قننال ،القننبض

ت ق ن  أ نراط ئخنر املثنال واينا والث ناب  Qب  نن نتنضن ،يسن تأخن  ا

أغن و  :قنال ؟اومنا تصنني ان :قنال  نن ؟ينا  نن تب ني الناقنأ :تقال ،خمب فأ

 ،ع  قب بهننا تهنني لننك نننال أنننن :   هننا أول غنن و  يغ و ننا انننن  نننك قننال

 ،ن ئننأ دي ننم :قننال ؟تننبهم اشننرتيبها ،مننني أننهننا ونننالثنن أشننرتهيا :قننال

خنن  السننبنو  :Qقننال  ننن  ،ت ننك  ننبنو  ومائننأ دي ننم :قننال اال ننراط

السننبنو لنننا النن ي نا نننا الناقننأ و (1)واملائننأ لأل ننراط ،واملائننأ و نن م الناقننأ

 :Qقننال  ننن  ،الننايا م و نن م الناقننأ Qتأخنن  احلسننن  ،نببننا  اننا شنن اا
                                                           

 يف املصاي: املائأ لأل راط. ناو  الواو. ((1
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ترأيننا  ،تنضن ا أل نب اال ننراط الن ي انبنننا منن  الناقنأ أل   نن  أننهنا

 ننك قاي ننأ  ،عالسننا يف مهننا    أيد ت نن  قبننل ذلننك وال نننناد Nي ننول اهلل 

قننال  ،عا تبسننم ضننايها يبننب نننات نواعنناد Nت نن  نةننر النبنني  ،ال ريننق

عنننك  :يننا أنننا احلسننن :تقننال ،رك ن ومننكنأضننحك اهلل  نننك ونشنن :Q ننن 

عي واهلل تننااك  :تق ننا ؟ت  ننب اال ننراط النن ي نا ننك الناقننأ لبوت نن  الننثنن

يننا أنننا احلسننن النن ي نا ننك الناقننأ ع ئ ننل والنن ي  :تقننال ،أط وأمنني

والننايا م مننن  نننا يب  ،والناقننأ مننن نننوق اةنننأ ،اشننرتا ا منننك م هائ ننل

 .(1)تأنفقها يف خ  وال ختا عقبايا ،    وعلالناملو

 ننك  Qعننن   انننا  ننا را لةهننوي تضنن    Pلنننل منا  بهننا  :ن ننا 
أو لوعنن  مننن الوعننود ال  Qأو لةهننوي احلهنننأ تنن    نناي  ننن   ،النننا 

و نني البنني تبنناو  نننا  ،الضننوايك :مننن األ نننا   والنواعنن ،ننرتنن 

بنني و ننا ا اهلل أي يننوم الشننفا أ ال (رك ن ومننكنونشنن) :الضننحك قولنن 

 .[ل ]تناا 

                                                           

 .1ح -47 – 44 :41 ،النالمأ املج يس -ي األنواي نحا( (1



 Q ................................................. 91الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 :N قضاء دين  سول ان

 ننن  ، ننن  ننن نننن احلسننو ،: يوي  ننن  ننن نننن محنن  (1)اخلننرائج* 

 نا  أو  Nمنن  نا  لن   ننا ي نول اهلل  :يننادي Q نا   نن  :قال Lأن   

تهنا   نل منن أتناد ي  نب ديننا أو  نا  يرتني مصنالد ت جنا  ،دين ت  نأتني

رف نذ ننب  نن ا نشنن :ال الثنناي لننألولتقنن ،ذلننك  نن لك هبنن  ت اتننن  عل نن 

لن ننك لننو ناديننا  نن  نننادى  ننو  :تقننال ؟تنن  احل  ننأ ،الننان ا يف  نن ا دوننننا

 (2)ي  ننن ي ننول اهللنعننن  تقضنن ،وعذا  ننا  ، نننا  ننا ذلننك  نن  جيننا  ننو

أمنا عننن   نن نام  :تننادى أنننو نهننر  ن لك تنننرف أمنن  املننيمنو احلننال تقننال

 ننراط و ننو عننالت يف لا ننأ مننن ت نن   ننا  مننن الغننا أتنناد أ ، ننك مننا تنننل

 ،تأشنن  عا أط نهننر ؟أيهننم وب ي ننول اهلل :املهنناعرين واألنصنناي تقننال

ته ننم  :قننال ؟ننننم تنن  تشنناي :قننال ؟أنننا وب ي ننول اهلل وخ  فبنن  :تقننال

 :قننال ؟ومننا  نن د النننوق :قننال ،الث نننو الناقننأ البنني ضنننن ا ي ننول اهلل

 :تقننال لننننر ،ل الن ننو أ نننو ناقننأ محننراي  حنن Nضنننن ا ي ننول اهلل 

                                                           

 .8ح ،175:1 اخلرائج واةرائل،( (1

 يف )م(: عن  يقىض دين ي ول اهلل. ((2



 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  .................................................................. 92

 

ألننك شننهود ننن   :تا ننأل  (1)ع  اال ننراب عهننال :قننال ؟  ننا نصننني اة 

ننن   N ننك ي ننول اهلل  (2)ي  نب الشننهودومننثن  :قننال ،ت  ننبهم مننن  ؟تقنول
تقننام عل نن   نن     ،واهلل مننا أنننا نننوب ي ننول اهلل وخ  فبنن  ؟(3)يبضنننن 

تببننن  اال ننراط  Nيننا أ ننراط اتبنننني أدلننك  ننك وب ي ننول اهلل  :وقننال

ننننم تنن   :قننال ؟أنننا وب ي ننول اهلل :تقننال Qعا  ننن  (4)يبننب انبهننب

و ناقننأ محننراي  حننل الن ننو  ضنننن ا أ ننن Nع  ي ننول اهلل  :قننال ؟تشنناي

تانهنب اال نراط  ؟أ ن نا أننا وأ نل ن بنك :Qتقنال لن   نن  ،(5)ته نها

ننك وب ي نول أشنها أ  ال علن  عال اهلل وأ :و نو يقنول (6) ك ياين  يقب هنا

تقنال  ،رط ن نني ون نن  وقنا أ ن ننا ل ننانتبه ا وقني الشن ،وخ  فب  Nاهلل 

يننا يسننن ان  ننق أنننا و نن    منني  نن ا اال ننراط عا وادي تننال   :Q ننن 

                                                           

 يف املصاي: ا  اال راط عا ل. ((1

 يف املصاي: ي  ب من  الشهود. ((2

 يف املصاي: ن  ضنن  ا. ((3

 يف املصاي: يبب انبهب ن . ((4

 با.يف املصاي: تها ((5

 يف املصاي: يقب ه . ((6
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ع  أمن  املننيمنو يقنرأ    نك  :تنإذا أعاننك تقنل ،يا  نالل ينا  نالل :تناد

انن ا  Nاهلل  ولالث نننو الناقننأ البنني ضننننها ي نن  ننم  :السننالم ويقننول لننك
لب ننك  :تأعاننن  (1)تنضن نا عا الننوادي تنننادى احلسنن :قننال  نن    ،اال نراط

السننني  :تقننال Qتننأدى عل نن  ي ننالأ أمنن  املنننيمنو  ،يننا انننن ي ننول اهلل

تأخنن   ،عل نننا  مننام ناقننأ مننن األيل (2)وال ا ننأ ت ننم ي بننث عذا خننريب

ق خيننريب وعن ننا النننو ،خنن  :تناولنن  اال ننراط تقننال (3)ال مننام Qاحلسننن

 .(4)يبب تم الث نو   ك الصفأ

أننن   ننا  يف  Qنإ نننادد  ننن  ننن  Qيوى الرضننا  :(5)اخلننرائج* 

ا  :تسنن م    نن  وقننال ،النننا  يولنن  عذا واىف يعننل مننن النننربه سنن  و

أ نو  ، ك ي نول اهلل و نا وقنا  نألا  نن منجن  و ناد تأيشنات عل نك

ع  أننا قبضنا  :ا قنال ،مائنأ ناقنأ محنراي :قنال ؟ما  نو :Qقال  ؟يا ل ا
                                                           

 يف املصاي: تنادى احلسن يا  الل. ((1

 يف املصاي: أ  خريب. ((2

 يف املصاي:  مامها. ((3

 .4ح -194 – 192 :41 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .16ح ،559:1 ق ب الاين الراوناي، اخلرائج واةرائل،( (5
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تنإ   ،تأت قا  ديني وخ  فبي منن ننناي تإنن  يناتنها عل نك ومنا  ن نني

 ،قننم يننا يسننن :النننن  احلسننن Qتقننال  ننن  ،يهننن مننا اد  بنن  يقننا تنجننل

الفننالي  وي  Nاذ ننب تخنن  قضنن ب ي ننول اهلل  :تنننهض عل نن  تقننال لنن 

يب منهنا تاقر  ن  الصنخر  الفالن نأ أنال  قر نات وانةنر منا خينر ،عا البق ي

عا املوضنني  Qتصنناي احلسننن  ،يهننبم مننا يننرى :تادتننن  عا الرعننل وقننل لنن 

 ،ت  ني منن الصنخر  يأ  ناقنأ ن مامهنا ،تفننل منا امنر نن  ،والقض ب من 

أننم انضنننا الصننخر  تنناتي النننوق عا الرعننل وأمننرد  ،تجنن ب مائننأ ناقننأ

 .(1) اق ي ول اهلل و اق أنوك :تقال اال راط ،نهب   ما يرى

 :يتشفعاَ لعدومها L احلسناَ

 ،اخن  منروا  ننن احلهنم أ ن ا ينوم اةننل :: قنالوا(2) ج البالغنأ* 

 ،تخنك  نب    ،ته ن د ت ن  Kتا بشفي احلسنن واحلسنو عا أمن  املننيمنو 

أو   يبنناينني ننننا قبننل  :Qتقننال  ،يباينننك يننا أمنن  املنننيمنو :تقنناال لنن 

                                                           

 .14ح -202 – 201 :41 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .73خ ،Q، 124:1 خ ب االمام  ن  ج البالغأ،( (2
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لننو ننناينني ن نناد لغننايي  ،ال ياعننأ ا يف ن نبنن  ع ننا  ننا هيوديننأ ؟(1) ننث  

 ،و ننو أنننو األ ننبم األيننننأ ،أمننا ع  لنن  عمننر    نقننأ اله ننب أنفنن  ،(2)نسننبب 

 .(3)و ب قب األمأ من  ومن ولاد يوما أمحر

 :N  حيانتا  سول ان

دخننل  :ويوي يف منيلفننات ننننض األ ننحاب  ننن أم  نن نأ قالننا* 

 وع سننا عا Lي ننول اهلل ذات يننوم ودخننل يف أأننرد احلسننن واحلسننو 

 ،رىنواحلسننو  ننك ي ببنن  ال سنن ،عانب نن  تأخنن  احلسننن  ننك ي ببنن  ال نننني

يننا  :وعنننل يقبننل  نن ا تنناي  و نن ا أخننرى وعذا نج ئ ننل قننا ننن ل وقننال

و  ننا ال أيننبه  و ننا  :تقننال ؟ي ننول اهلل عنننك لبحننب احلسننن واحلسننو

يننا نبنني اهلل ع  اهلل قننا  :تقننال ع ئ ننل .ي انبنناي مننن الننان ا وقرتننا   ننني

قنا يهنم  نك  :تقنال ؟ومنا  نو ينا أخني :تقال ، ه  نأمر تا   ل يهم   

و ننك  نن ا احلسننو أ  ينننوت منن نويا  ، نن ا احلسننن أ  ينننوت مسنننوما

                                                           

 يف املصاي: قبل قبل  ث  . ((1

 ضب   يف القامو  نفبل السو ويف أقرب املوايد نضنها. ((2

 .63ح -356 – 355 :41 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3
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تنإ  شناا  اننا د وتنك لولنايك احلسنن  ،وع  لهل نبي د نو  مسنبجانأ

وع  شنناا  انننا  ،واحلسننو تنناد  اهلل أ  يسنن نه  مننن السننم والقبننل

تقننال  .ل نصننا  مننن أمبننك يننوم الق امننأمصنن ببه  ذخنن   يف شننفا بك 

وقننا  ،يننا ع ئ ننل أنننا يال نحهننم يط ال أييننا عال مننا يرينناد :Nالنبنني

ي نأيببننا أ  تهننو  د ننو  ذخنن   لشننفا بي يف النصننا  مننن أمبنني ويقضنن

 .(1)اهلل يف ولاي ما يشاي

 :من حلل اجلنة L نيكسوة احلسن

 Lويوي  نننن نننننض الثقنننات األخ ننناي أ  احلسنننن واحلسنننو * 
ال ننوم  ،يننا عننااد :تقنناال Nخننال يننوم   ننا عا يجننر  عننا ا ي ننول اهلل د

ولبسننوا عايننا  ،وقننا تنن ين أوالد النننرب نننألوا  ال بننا  ،يننوم الن ننا

تبأمننل النبنني  ،ولنن ت لنننا أننوب عايننا وقننا توعهنننا لنن لك عل ننك ،الث نناب

وال يأى أ   ،و  يهننن  ننناد يف الب ننا أ نناب ي  ننق انن  ،ينناا  ونهننب

عانني أعنن  ق ننبه  وق ننب  :تننا ا يننن  وقننال ،خالر ننا رنينننننه  ت هسنن

ر نتسنن ،تننن ل ع ئ ننل ومننن  ي بننا  ن ضنناوا  مننن ي ننل اةنننأ .أمهنن 

                                                           

 .35ح -242 – 241 :44 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1
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ينا  ن اي شنباب أ نل اةننأ خن ا أأواننا خالهنا خ ناط  :وقال ا  Nالنبي

ينا عنااد   نا  ن ا  :ت ن  يأينا اخل ني ن ضنا قناال ،القاي   ك قناي لنوله 

تنألرق النبني  نا أ مبفهنرا  ،  ألنوا  الث نابول ي  ب ا  الننرب النسنو

يننا بنننا لننب نفسننا وقننر   نننا ع   ننان   ننبغأ  :تقننال ع ئ ننل .يف أمر ننا

تنأمر ينا  ،اهلل    وعل يقيض ا   ن ا األمنر ويفنرح ق نوا  ننأي لنو  شنايا

يننا ي ننول اهلل  :را تقننال ع ئ ننلنبنننا نايضنناي ال سننا واإلنريننق تأيضنن

 ني وأننا تفنر ه  ن ناك تبصنب  ان  ننأي لنو  أنا أ ب املاي  نك  ن د اخل

توضي النبني ي نأ احلسنن يف ال سنا تأخن  ع ئ نل يصنب املناي أنم  .شايا

 ؟يننا قننر    ننني نننأي لننو  تريننا ي بننك :أقبننل النبنني  ننك احلسننن وقننال لنن 

تأخنن ت نقنناي   ،راي تفر هننا النبنني ن نناد يف ذلننك املنناينأييننا ا خضنن :تقننال

تأخرعهننا النبنني وأ  ا ننا  ،رناألخضنن ر تائقننا  ال نرعنناناهلل لونننا أخضنن

أنم وضني ي نأ احلسنو يف ال سنا وأخن  ع ئ نل يصنب  .ت بسها ،احلسن

و نا  لن  منن النننر مخنت  ننو وقنال  ،املاي تالبفا النبي عا نحو احلسنو

أييننا ا  !يننا عننا :تقننال احلسننو ؟يننا قننر    ننني أي لننو  تريننا ي بننك :لنن 

ايت محننراي  ال نناقوت األمحننر محننراي تفر هننا النبنني ن نناد يف ذلننك املنناي تصنن

ر النبنني ننن لك وتوعنن  احلسننن واحلسننو عا أمهنن  نت بسننها احلسننو تسنن

ينا  :ملنا شنا ا ت نك احلنال تقنال النبني Qتبهب ع ئ نل  .تريو مرسويين
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 ؟أخنني ع ئ ننل يف مثننل  نن ا ال ننوم النن ي تننرح ت نن  ولننااي تبهنني وهنن  

ي نول اهلل أ  اخب ناي ا  نم ينا  :تباهلل    نك عال منا أخ تنني تقنال ع ئ نل

ر لنو  نتنال ننا ل حسنن أ  يسنقود السنم وخيضن ،انن ك  ك اخبالف ال نو 

عساد من  ةنم السنم والننا ل حسنو أ  يقب نود وين نحود وخيضنب نانن  

 .(2()1)تبهب النبي و اد ي ن  ل لك ،من دم 

يوي يف املرا نن ل أ  احلسننن واحلسننو  :ومننن الهبنناب املنن  وي* 

ع  ننني  :Pوقنا قنرب الن نا تقناال ألمهن  تالننأ   ا    ن ه  أ ناب خ نق

 ؟تننال  خ  ننا اننم الث نناب الفنناخر  أتننال خت  ننو لنننا أ انننا ل ن ننا يننا أمنناد

ت ن  أ  عناي الن نا عناي ع ئ نل نقن صنو  ،شناي اهلل خيناط لهن  ع  :تقالا

منا  ن ا ينا أخني  :Nتقنال لن  ي نول اهلل  ،Nمن ي ل اةننأ عا ي نول اهلل 

نقننول احلسننن واحلسننو لفالنننأ ونقننول تالنننأ خينناط  تننأخ د ،ع ئ ننل

ال  :قننال اهلل تننناا ملننا  ننني قواننا :أننم قننال ع ئ ننل ،شنناي اهلل لهنن  ع 

  .(3)شاي اهلل خياط له  ع  :نسبحسن أ  نه ب تالنأ نقواا

                                                           

 .73ح ،325:3  اشم البحراي، ماينأ املناع ،( (1

 .45ح -246 – 245 :44 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .62ح -75 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3
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 :يف خ هام L نيحتاكم احلسن

ران ا نيوي يف ننننض منيلفننات أ ننحاننا مر ننال أ  نصنن :أقننول* 

ر يف ه سن  نم نك النروم عا ي ينا لننن  اهلل تنناا وقنا يضن أتب ي وال منن

 Qراي يأ  احلسننو نالنن ي ا  عل نن  ت نن  نننرأ  احلسننو ت نن  يأى النصنن
أي  :ا  نم ينا ي ينا :يبب انب نا حل بن  نالنامو  أنم قنال ،نهب و اح وناح

ئت نن  اايننأ وقننا أيدت أ   ،دخ ننا املاينننأ تنناعرا يف أيننام ي ننا  النبنني

ال  ننب  :تقننالوا ؟أيننب عل نن  مننن اانناايا ين  أي يشتسننألا مننن أ ننحا

تحن ننا مننن املسننك  :قننال .وع  لنن  يغبننأ ت نن  ،يأيننب عل نن  مننن  ننل يش

وعانا انا عل ن  و نو يومان  يف ن نا  ،وقنايا منن الننن  األشنهب ،تأيتو

 وعب  أم  ن نأ ي  اهلل  نهنا ت ن  شنا ات لالن  ا داد لن نني منن لقائن  

تسنن نا    نن   ،وقننا تن ننق ق بنني ننحببنن  ،ويو ادي مننن  رس ،نننويا  ننالنا

 اينأ بقنر  أت نا انا عا  :ق نا ؟منا  ن ا :ووضنا الن ر نو ياين  تقنال

 :تقننال ا ،ا ننني  بننا الشنننت :تق ننا ؟مننا ا نننك :رتك تقننال انيضنن

نننال ا نننك تننإي أ ننن ك  بننا الو نناب ع  قب ننا مننني اال ننالم قب ننا 

بنني و ننو النبنني النن ي تنةرتنن  وتأم بنن  تن نننا أننن  ن :قننال ،منننك ااايننأ
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وو﴿ :ي ننث قننال Qأخ نننا  ننن    سننب  ُمب ش  ي واو  وودا وون  ب ع 
ِا ما ووس   ي 

ُسووول  را  بار 

ووُمُه ت مح  ووُد  تا بقننات ذلننك وأ نن نا  ننك ينناد يف ت ننك السننا أ  ﴾اس 

وا منا  منن السننو وأننا مسن م  ،وأننا أخفني اال نالم ،ويعنا عا الروم

 ،وم و يننر م ننك الننروموأنننا ال نن ،منني مخننت مننن البنننو وأيننني مننن البنننات

وا  ننم يننا ي يننا أي يننوم  .ولنن ت اليننا مننن النصننايى الننال   ننك يالنننا

و نو يف ن نا أم  ن نأ يأينا  ن ا الن ين  الن ي  Nر  النبني ن نا يف يض

قنا دخنل  نك عناد منن نناب احلجنر   ،يأ   وضي نو يايك مه ننا يقن ا

ب أننن  مريبننا نننك يننا يب بنني يبنن :والنبنني تنناتل نا نن  ل بناولنن  و ننو يقننول

و ننو  ،ويرشننا أناينناد ،وعنننل يقبننل شننفب   ،تناولنن  وأع سنن  يف يجننرد

لننن اهلل منن قب نك ينا يسنو وأ نا   ،ننا  نن يمحنأ اهلل منن قب نك ،يقول

ت نن   ننا  ال ننوم الثنناي  نننا منني  .منني ذلننك يبهنني Nوالنبنني  ، ننك قب ننك

ينا عنااد قنا  :وقنال Lالنبي يف مسنجاد عذ أتناد احلسنو مني أخ ن  احلسنن 

ا منني أخنني احلسننن و  يغ ننب أيننانا اةخننر وعننن  نريننا أ  نن ننم تصنناي 

يب بني ينا مهجبني ع  البصناي   :تقنال ان  النبني ،أينا أشا قنو  منن اةخنر

ال ي  ننق نهنن  ولهننن اذ بننا تبهاتبننا تنننن  ننا  خ نن  أيسننن  نن لك تهننو  

تنضنن ا و بننب  ننل وايننا منننه   نن را وأت ننا عا عننا ا  :قننال ،قوتنن  أ ثننر
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و  ينرد أ   ،ي ن ننه  تنةنر النبني علن ه   نا أنل قضن ،ال نوحالنبي تأ   ناد 

يننا يب بنني عي نبنني أمنني ال أ ننرف اخلننط  :ر ق ننب أيننا ا تقننال انن نيهسنن

تنضن ا عل ن   :قنال .اذ با عا أن ه  ل حهم ن ننه  وينةنر أيهن  أيسنن خ نا

تنن   ننا  عال  .Pوقننام النبنني أيضننا منهنن  ودخ ننوا ل نننا عا مننن ل تالنننأ 

و نا  ن ننني ونننو  نن     ،مننن  ،و ن    الفننايي ،وعذا النبنني مقبننل نا أ 

قنال  ن     ؟ ااقأ ومود  تسنألب    نا يهنم أنو نا وخنط أهين  أيسنن

لننو  :ألننن  تأمننل أمر ننا وقننال نييع  النبنني   جيننبه  نشنن :يضننوا  اهلل    نن 

ولننو ق ننا خننط احلسننو  ،ق ننا خننط احلسننن أيسننن  ننا  يغننبم احلسننو

يننا  نن    نحننق  :تق ننا .تننوعهه  عا أننن ه  ،سنننأيسننن  ننا  يغننبم احل

الصااقأ واالخنو  البني ن نني ون ننك ونحنق دينن اال نالم عال منا أخ تنني 

 ،ملنا أت نا عا أنن ه  وتأمنل يناا  يق ان  :تقنال ؟  ا يهنم أنو نا ن ننه 

أمضنن ا عا أمهنن  تهنني ههننم  :ر ق ننب أيننا ا قننال انن نو  يننرد أ  يهسنن

ينا أمناد ع   :وقناال ،و رضنا    هنا منا  ببنا يف ال نوح ،ا أمهن ن نه  تأت نا ع

 ،تهننل مننن  ننا  خ نن  أيسننن تهننو  قوتنن  أ ثننر ،عننانا أمرنننا أ  نبهاتننب

 ،ت ننم  هننم ن ننننا ووعهنننا عل ننك ،توعهنننا عا أن نننا ،تبهاتبنننا وعانننا عل نن 

أنننا منناذا  ،ر خالر ننانتبفهننرت تالنننأ نننأ  عننا ا وأنا ننا مننا أيادا  سنن
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ينا قنر    نني عي أق ني قنالد   :تقالنا ان  ؟أيهنم ن ننه  و  ا ؟أ ني

تننأيه  ي ننبقط مننن لنيلني ننا أ ثننر  ننا  خ نن  أيسننن وتهننو   ، ننك يأ ننه 

و ننا  يف قالدبننا  ننبي لنيلنننيات أننم ع ننا قامننا تق نننا  :قننال ،قوتنن  أ ثننر

تننالبقط احلسننن أننال  لنيلنننيات والننبقط احلسننو  ،قالدبننا  ننك يأ ننه 

خننرى تننأياد  ننل منننه  تناواننا تننأمر اهلل تننناا أننال  لنيلنننيات ونق ننا األ

رب نجناينن  ت ننك ال نيلننني  ويقننا ا نع ئ ننل نن ولنن  عا األيل وأ  يضنن

   Nتننانةر يننا ي يننا   ننا ي ننول اهلل  .نصننفو تأخنن   ننل منننه  نصننفا
و ن لك أمن   ،ر ق نبه نياخل  ك أينا ا أ  تنرع ل الهباننأ و  ينرد  سن

ر ق ننب أيننا ا نننل نالننن     يننرد  سننو نن لك يب  ؟Lاملنننيمنو وتالنننأ 

وأنننا  هنن ا تفنننل نننانن ننننا  ؟أمننر مننن قسننم ال نيلننني  ن نننه  ةنن  ق ننبه 

 .(2)(1)....اا اخر الروايأ.أف لك ولاينك يا ي يا ؟ي ول اهلل

                                                           

 .299:3  اشم البحراي، ماينأ املناع ،( (1

 .36ح -191 – 189 :45 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 :اول من جيوك الرصاط

 نن بننا ننن أمحنا ننن أط  ،بنا ننن  نن ننن ببنوب :(1)البه يب* 

 ننن ننننض مننن  ،ين ننن أم ننأ نننن  ننن الق سنن ، ننن أمحننا نننن  ننالل ،قبنناد 

 ،راط يب ننود  ننننجيننو  النبنني الصنن :قننال ا :قننال Q ننن أط  بننا اهلل  ،يواد

ويب ننو    ننا احلسننن ويب ننو احلسننن احلسننو تننإذا تو نن ود نننادى املخبنناي 

أعبنن   :Qت قنول النبنني ل حسنو  ،احلسنو ينا أنننا  بنا اهلل عي ل بننا نثنأيك

ولننو  ،ت خننريب املخبنناي محنننأ ، قنناب  ننارست نننقض احلسننو يف الننناي  أننن  

 .(2)شق  ن ق ب  لوعا يبه  يف ق ب 

ر ال ننائر أي ضننم نو سنن ،انقننض ال ننائر  ننوى يف ل اننن  :ن ننا 

 ،واحلنننم نضننم احلنناي وتننبل املنن م الرمنناد والفحننم ،عناي نن  يننو ينننقض

أي يننب الشنن خو  "يننبه   " :Qقولنن   ،و ننل مننا ايننرتق مننن الننناي

ت هنو  تن ن ال الخراعن   ن  أنن   نك  ،Lاحلسننو ينب  :وق ل ،امل نونو

                                                           

 .172ح ،466:1 ال وي، ب يب االيهام،( (1

 .15ح -345 :45 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 :وق ننل (1)مننر مننن خنن   نن  أ وياتننن  مننا ،األول تن  ننل لاخولنن  وايرتاقنن 

 املراد يب الرئا أ واملال واألول  و الصواب.

 :L نياحلسن N  عويذ النبي

:  ن  ن نن بنا نن احلسن الق ويني املنروف نانن مقن   (2)اخلصال* 

 نن خنالد  ، نن أمحنا ننن   نب األينول ،رميناهلل احلضن ن بنا نن  با 

 :قنال ، نن اننن  ننر ، ن   ب نن وأاب ، ن ق ت  ن أط يصو (3)املنقري

 . Q(4)تنوي ا  يشو ا من  غب عناح ع ئ ل  L ا   ك احلسن واحلسو 
 ننا  ي ننول  :أننن  قننال Lويوي  ننن  نن انا عنفننر نننن بنننا * 

 ،(6)رنواحلسنو  نك تخن د األيسن (5)نننجي ت احلسنن  نك تخن د األي Nاهلل

                                                           

 . ن الرسائر 5ها الرقم  339ياعي ص  ((1

 .99ح ،67 الصاوق، اخلصال،( (2

 .يف املصاي: املقري ((3

 .10ح -177 :56 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 هباب: ال ننب.يف املصاي وننض نسخ ال( (5

 يف املصاي وننض نسخ الهباب: ال رسى. ((6
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 ،أ  ن    نه ن ت اهلل البامنات   هنا منن رش  نل شن  ا  و امنأ :أم يقنول

 هنن ا  ننا  عنننرا  م ينننوذ انن نن   :أننم يقننول . ننل  ننو المننأ [رش]ومننن 

 . L(1()2)ع    ل وع حاق 
 : (4)(3)الا ائم  :يف وويد مث  * 

 :Q..........وقننال:.Q: األينن ئننأ قننال أمنن  املنننيمنو(5)اخلصننال* 
أ  نن   :عذا أياد أيننا م النننوم تننال يضنننن عنب نن   ننك األيل يبننب يقننول

نفيس ودينني وأ نن ومناا وخنوات م  ننن ومنا ي قنني يط وخنولني ننن   

ويأتنننأ اهلل  ،ويمحنننأ اهلل ،و ننن  ا  اهلل ،وعننن وت اهلل ،و ةننننأ اهلل ،اهلل

وأي ننا  اهلل  ،ونصننني اهلل ،وعننالل اهلل ،وقنناي  اهلل ،وقننو  اهلل ،وغفننرا  اهلل

 ننك مننا يشنناي مننن رش السننامأ  ،ونقنناي  اهلل ،ونر ننول اهلل ،ونجننني اهلل

ومنا خينريب  ،ومنن رش منا يناب يف األيل ،وااامأ ومنن رش اةنن واإلننت
                                                           

 .3ح ،569:2 اله  ني، الهايف،( (1

 .72، ح277 :59 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .488ح ،140:2 القا  النن   املغرط، د ائم اال الم،( (3

 .7ح -18 :60 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .631 ق،الصاو اخلصال،( (5
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ومنن رش  نل داننأ يط ئخن   ،ومنا يننريب ت هنا ،ومنا ينن ل منن السن ي ،منها

وال  ،قنناير ي ننل يشو ننو  ننك  ،ننا نن بها ع  يط  ننك ياط مسننبق م

تننا  ي ننول اهلل  ننا  ينننوذ اننا  "يننول وال قننو  عال ننناهلل النننن النةنن م 

 . N(1)ون لك أمر ي ول اهلل  ،Lاحلسن واحلسو 
 ننن أيننا ا  ،........... ننن بنننا نننن مسنن م:(2)مهننايم األخننالق* 

ي وذييبنني وأ ننل نأ  نن  نفسنن " :ال يننا  الرعننل أ  يقننول  نننا منامنن  :قننال

 نل شن  ا  ه ن ت اهلل البامنات منن  نل شن  ا  يعن م ومنن ن بي ومناا ن

تنن لك النن ي  ننوذ ننن  ع ئ ننل احلسننن  (3)" امننأ ومننن  ننل  ننو المننأ 

 .L(4)واحلسو 

                                                           

 .1ح -191 :73 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .289 ال  ي، مهايم االخالق،( (2

ال  ااامأ: ما ل   م يقبل  احل أ أو ال يقبل  سائر احلرشات املنيذيأ، وىف الصحاح: ((3

يقي   ا اال م اال  ك املخوف من االيناش، والالمأ: النو البي تص ب االنسا  نسوي 

 تنجب من  يقال من  نالفاي  أ: چشم  خم.  ناما

 .12ح -196 :73 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4
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 نن  ، نن  بنا اهلل ننن عب نأ ، نن  نالل ننن أمحنا :(1)لب األئننأ* 

 ،يصننوا أمنوالهم وأ  ن هم :Qقنال أننو  بنا اهلل  : نن بننا قنال ،النالي

ي نأ  نن  نفسنن)قولو ننا ننننا  ننال  النشنناي اةخننر  و ،وايننر و م انن د

 ،و امنأ ،وذييبي وأ نل ن بني ومناا نه ن ت اهلل البامنات منن  نل شن  ا 

احلسننن  Qو نني النننوذ  البنني  ننوذ اننا ع ئ ننل  (ومننن  ننل  ننو المننأ

 . L(2)واحلسو 
 N ننا  ي ننول اهلل  : ننن انننن  بننا  قننال :Hمننن خننط الشننه ا * 

مننن  ننل  ،   نه نن ت اهلل البامننأ أ  نن " :يقننول Lينننوذ احلسننن واحلسننو 

 هن ا  نا  أط عننرا  م يننوذ  :ويقنول "ش  ا  و امأ ومن  نل  نو المنأ 

 . (4()3)انن   ع    ل وع حاق

                                                           

 .119 ال يات،  بااهلل ويسو نن  انوي لب االئنأ،( (1

 .9ح -127 – 126 :83 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .10 انن لاوو ، مهج الا وات،( (3

 .4ح -197 – 196 :91 ،ج يسالنالمأ امل -نحاي األنواي ( (4
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 :Lلإلمننامو اا مننو احلسننن واحلسننو: يننر  (1)مهننج الننا وات* 
  ننن والنناد أط ، ننن نننن  بننا الصنننا  ننن  ننن نننن  بننا الصنننا البن ننني

 نن اننن  ،ن بننا املنناذي  نن أط عنفنر بننا ننن  نن ن  ن ن ،احلسن

 نن عناد احلسنن  ، نن القا نم ننن   نب ، ن ال قني ، ن الصفاي ،الول ا

 نن  ، نن الصنادق  نن أن ن  ، نن أط نصن  وبننا ننن مسن م ،ننن ياشنا

 ،انن د النننوذ  Lينننوذ احلسننن واحلسننو  N ننا  النبنني  :قننال Kئنائنن  

نسننم اهلل الننرمحن  :ا الننا ايننن لك أ ننحان  و ننو  نن  Qو ننا  يننأمر 

ومننا  ،ي ودينني وأ نن ومناا وولناي وخنوات م  ننننأ  ن  نفسن ،النري م

 ،و نن  ا  اهلل ،وعنن وت اهلل ،و ةنننأ اهلل ،ي قننني يط وخننولني نننن   اهلل

 ،وقننناي  اهلل ،وقنننو  اهلل ،وغفنننرا  اهلل ،و ننن   اهلل ،ويأتنننأ اهلل ،ويمحنننأ اهلل

ونر ننول  ،ونجننني اهلل  نن  وعننل ،اهلل ونأي ننا  ،ونننلالي اهلل ونصننن ي اهلل

ومننن رش اةننن  ،مننن رش السننامأ وااامننأ ،وقنناي  اهلل  ننك مننا يشنناي ،Nاهلل 

ومننن رش  ،ومننن رش مننا خيننريب منهننا ،ومننن رش مننا دب يف األيل ،واإلنننت

ومننن رش  ننل دانننأ يط ئخنن   ،ومننا ينننريب ت هننا ،مننا يننن ل مننن السنن ي

                                                           

 .10 انن لاوو ، مهج الا وات،( (1
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وال  ،قنناير ي ننل يشع  يط  ننك ياط مسننبق م و ننو  ننك  ،ننا نن بها

و ننك اهلل  ننك  نن انا بنننا وئلنن   ،يننول وال قننو  عال ننناهلل النننن النةنن م

 .(1)ألنو

 نننننك تالننننننأ  N: دخنننننل النبننننني (2)مهنننننج النننننا وات* 

 Nتشنننق ذلنننك  نننك النبننني  ،مو و نننا Qتوعنننا احلسنننن  ،Pال  نننراي
ينننا بننننا أال أ  ننننك منننناذ  تنننا و انننا  :تقنننال Qتنننن ل ع ئ نننل 

ال هننم ال علنن  عال  "قننل  :قننال ،نننك :قننال ؟جيننادت نننجن اننا  ننن  مننا 

والوعننن   ،واملنننن النةننن م ،ذو السننن  ا  القنننايم ،أننننا الننننن النةننن م

 ،وا اله نننن ت البامننننات ،الهننننريم ال علنننن  عال أنننننا النننننن النةنننن م

 Nتنننا ا النبننني  " ينننل منننا أ نننبل نفنننال  ،والنننا وات املسنننبجانات
 .(3)قأم وضي ياد  ك عبهب  تإذا  و ننو  اهلل قا أتا

                                                           

 .1ح -265 – 264 :91 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .142 انن لاوو ، مهج الا وات،( (2

 .21ح -36 :92 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3
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 ننن  ،رمين ننن بنننا نننن  بننا اهلل احلضنن ،انننن مقنن   :(1)اخلصننال* 

 ، ننن أط يصننو ، ننن قنن ت ،أمحننا نننن   ننب األيننول  ننن خننالد املنقننري

 L نا   نك احلسنن واحلسنو  : نن اننن  ننر قنال ، ن   نب ننن وأناب
 .Q(2)تنوي ا  يشو ا من  غب عناح ع ئ ل 

 ننن  ، ننن القنااح ،ن  ننن نننض أ نحا ، ننن أن ن  ،:  نن(3)الهنايف* 

يسنننا ويسنن نا  Nالنبنني  بيقنن :Qقننال أمنن  املنننيمنو  :قننال Qأط  بننا اهلل 

أ  نن    نه نن ت اهلل البامننأ وأ نن ئ  احلسنننب   هننا  امننأ مننن رش  :تقننال

 .ومنن رش  ننل يا نا عذا يسننا ، ننل  نو المننأ ومنن رش ،السنامأ وااامننأ

  م ع نن   ل ينننوذ عنننرا [ ننا ] هنن ا  :عل نننا تقننال Nأننم البفننا النبنني 

 .K(4)وع حاق 

                                                           

 .99ح ،67 الصاوق، اخلصال،( (1

 .9ح -263 :43 ،يسالنالمأ املج  -نحاي األنواي ( (2

 .3ح ،569:2 اله  ني، الهايف،( (3

 .67ح -306 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4



 Q ................................................ 111الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 :Q االستشفاء ب ني قرب احلسن

 ننن  ،:  ننن بنننا نننن احلسننن نننن  ننن نننن مه ينناي(1) امننل ال ينناي * 

 ننن  بننا اهلل  ، ننن احلسننن نننن  ننن ا ، ننن عنناد  ننن نننن مه ينناي ،أن نن 

يف  Q ننن أط  بننا اهلل  : ننن أط محنن   الننث ا ، ننن انننن أط  ننن  ،األ ننم
 :تقننال ؟مننن الشننفاي ي ننل ت نن  يش :حلننائريايثنن  أننن   ننال  ننن لننو ا

و نن لك قنن  عنناي  ،يسبشننفب مننا ن ننن  ونننو القنن   ننك يأ  أيننننأ أم ننال

تخنن  منهننا تإ ننا  ،و نن لك لننو قنن  احلسننن و ننن وبنننا Nي ننول اهلل 

مننن األشنن اي  يوال ينننااا يش ،وعنننأ  ننا ختنناف ،شننفاي مننن  ننل داي و ننقم

ا منا خيال هنا منن أو  بهنا وق نأ وعنن  يفسنا  .ال ي يسبشفب اا عال النا اي

ولقننا ن غننني أ   - :وذ ننر احلننايث عا أ  قننال -ال قننو ملننن ينننالج اننا 

 (2)اا يسنبخا انا يبنب أ  ننضنهم يضننهاننض منن يأخن  منن الرتننأ شن 

ته ننا يسبشننفي ننن   !يف خمننال  البغننل واحلنن ي ويف و نناي ال نننام واخلننريب

  .!؟(3)من   ا يال   ناد

                                                           

 .5ح ،470 عنفر نن بنا نن قولوي ،  امل ال يايات،( (1

 يف املصاي: ل  ريها. ((2

 .22ح -156 – 155 :57 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3
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 نن عناد  نن ننن  ،بننا ننن احلسنن ننن مه يناي :(1) امل ال يناي * 

 نن أط  ننرو شن خ  ، نن  بنا اهلل األ نم ، ن احلسنن ننن  نن ا ،مه ياي

 ننا ننهنأ وذ نر  :قنال Qمن أ نل الهوتنأ  نن النث ا  نن أننن  بنا اهلل 

عن ننا تننااك عي يأيننا أ ننحاننا يأخنن و  مننن لننو  :ق ننا ،يف يايثنن 

 :قننال ؟لننو  مننن الشننفاياحلسننو يسبشننفو  ننن   ننل يف ذلننك شننر  ننا يقو

و  ن لك لنو  ،يسبشنفي نن  ن نن  وننو القن   نك يأ  أينننأ أم نال :قال

تخنن   ،و نن لك لننو قنن  احلسننن و ننن وبنننا ،Nقنن  عنناي ي ننول اهلل 

وال ينننااا شننر مننن  ،وعنننأ  ننا ختنناف ،منهننا تإ ننا شننفاي مننن  ننل  ننقم

 .(2).....اا اخر الروايأ..األش اي البي يسبشفي اا عال الا اي

 Qمننا تضنننن  اخلنن  مننن عننوا  اال بشننفاي نرتنننأ غنن  احلسننو  :ن ننا 
ولن نن  بنننول  ننك  ،ومننا ذ ننب عل نن  اإل ننحاب ،خمننالا لسنناير اإلخبنناي

 .اال بشفاي نغ  األ ل من اال بن الت  البنسل اا ومح ها من 

                                                           

 .5ح ،470 ن بنا نن قولوي ،عنفر ن  امل ال يايات،( (1

 .32ح -127 – 126 :98 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 :االستشفاء بسو ة الفاحتة

تاشنننبا وعنننن   Qا بنننل احلسنننن  :أنننن  قنننال Qو نننن  نننن * 

 ،مسننننبغ ثأ مسننننبج   Nتأتننننا ننننن  النبنننني  Pن بنننن  تالنننننأ تايب

ووضننننب  ننننو  ،اد  اهلل النننننك أ  يشنننف   ،ينننا ي نننول اهلل :وقالنننا لننن 

 ،يننا نن ننأ !يننا تالنننأ :يبننب ع ننت  نننا يأ نن  أننم قننال N متقننا .ياينن 

تهننبط    نن   .ع  اهلل  ننو النن ي و بنن  لننك و ننو قننادي  ننك أ  يشننف  

  يننن ل    ننك  ننوي  مننن  ع  اهلل  نن  وعننل ،يننا بنننا :ع ئ ننل تقننال

مننا خننال احلنننا تإننن  لنن ت  ،القننرئ  عال وت هننا تنناي و ننل تنناي مننن ئتننأ

تنناد  قننايا مننن منناي تننأقرأ ت نن  احلنننا أيننننو مننر  أننم  ننب   ،ت هننا تنناي

  .(2()1)تهأن  أنشط من  قال ،تفنل ذلك ،تإ  اهلل يشف   ،    

                                                           

 .523ح ،188 ق ب الاين الراوناي، )  و  احل ين(،( الا وات (1

 .35ح -104 :59 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 :برشب اِلاء Q  ربئيل واِلالئكة هينلوَ احلسن

 N ننن ي ننول اهلل  ، ننن انننن  بننا  ،ل نن ي :(1)نننوايمشننايق األ* 
 Kاملننيمنو وتالننأ واحلسنن واحلسنو أن  ا با ب يومنا مناي و نناد أمن 

 ن انا  :Nتقنال لن  النبني  ،ربنتشن Qأنم ناولن  احلسنن  Nرب النبني نتش

 ن انا  :Nرب أنم قنال لن  النبني نتشن Qأم ناولن  احلسنو  ،مرياا يا أنا بنا

 ن انا مريانا ينا أم  :Nرنا تقنال انا النبني نتشن P نراي مرياا أنم ناولن  ال 

 Nت نن  رشب  ننجا النبنني  :قننال .Qأننم ناولنن     ننا  ،األنننراي ال ننا رين
ينا ي نول اهلل رشننا أنم ناولنا  :ت   يتني يأ ن  تقنال لن  نننض أ واعن 

 Q ن اننا مرياننا أننم ناولبنن  احلسننو  :ت نن  رشب ق ننا لنن  ،Qاملنناي ل حسننن 
ناولبن  تالننأ ت ن  رشننا ق نا انا منا ق نا  أنم ،ترشب تق ا ل   ن لك

 :تقنال انا ؟أنم ناولبن     نا ت ن  رشب  نجات تن  ذاك ،ل حسن واحلسو

 ن اننا مرياننا يننا ي ننول  :عي ملننا رشنننا املنناي قننال ا ع ئ ننل واملالئهننأ مننن 

وملننا رشب احلسننو وتالنننأ قننال  ،وملننا رشب احلسننن قننالوا لنن   نن لك ،اهلل

وملنا رشب أمن  املننيمنو  ،تق نا  ن  قنالوا ،مريانا  ن انا :ع ئ ل واملالئهنأ

                                                           

 .273 احلاتظ يعب ال ي، مشايق انواي ال قو،( (1
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 ن انا مريانا ينا ول ني ويجبني  نك خ قني تسنجات هلل شنهرا  :قال اهلل لن 

  .(1) ك ما أننم اهلل  ن يف أ ل ن بي

 :وطهرهم   ه ا

 K ننن ئنائنن   ،نا نننادد  ننن مو ننب نننن عنفننر :(2)نننوادي الراوننناي* 
قبنل  N أنوب ي نول اهلل  نك Lننال يسنن واحلسنو  :Qقنال  نن  :قال

 .(3)أ  ي ن  ت م يغسل نوا  من أون 

 ننام الغسننل ال ينننايف الصننب و نن أ  تفصنن ل القننول يف ذلننك  :ن ننا 

 .يف ت ه  البا  وغ د يف ناب ما ي  م

 ننن  ننن نننن  ، ننن بنننا نننن  ننايو  ال نجنناي :(4)مننناي األخبنناي* 

 نن  ، نن ينونت ، نن   نثم ، با الن ين   نن أط  ب نا القا نم ننن  نالم

                                                           

 .1ح -58 – 57 :73 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .189 تضل اهلل الراوناي، النوادي،( (2

 .11ح -104 :77 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3

 .1ح ،211 الصاوق، مناي االخباي،( (4
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ال  :تقننال ،تبننال تاخنن  Lا  ناحلسننن نننن  ننن  Nاحلسننن أ  ي ننول اهلل 

  .تصب       أم د ا ن ي ،ت يموا انني

اال يام  :قنننننال األ ننننننني -يمحننننن  اهلل  -قنننننال الصننننناوق 

وأ يمننن   ،قنننا أ يمنننا نولنننك :يقنننال ل رعنننل عذا ق ننني نولننن  ،الق ننني

وينننال  نننك  :أقنننول.و يم البنننول نفسننن  عذا انق ننني ،غننن د عذا ق نننن 

عذ  نننا ر ت نننك األينننوال ينننال  ،اال بفننناي نالصنننب يف ننننول الرضننن ي

 .(1)يض نا Q ك  ون  

 ننن  ننن نننن  ، ننن بنننا نننن  ننايو  ال نجنناي :(2)مننناي األخبنناي* 

 نن  ، نن ينونت ، نن   نثم ، با الن ين   نن أط  ب نا القا نم ننن  نالم

ال  :قننالت ،تبننال تاخنن  Lا  ناحلسننن نننن  ننن  Nاحلسننن أ  ي ننول اهلل 

  .(3)أم د ا ن ي تصب       ،ت يموا انني

                                                           

 .4ح -132 :77 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .1ح ،211 الصاوق، مناي االخباي،( (2

 .4ح -132 :77 ،النالمأ املج يس -نواي نحاي األ( (3
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 :P   سيل فاطمة

 ننن  ،نقننال مننن  بنناب أخبنناي تالنننأ النننن نانوينن  :(1) شننا الغنننأ* 

. و ننن أ نن ي ننننا  ننن ت Lأ     ننا غسننل تالنننأ  Lاحلسننن نننن  ننن 

تغسنن بها أنننا ] Qأو ننبني تالنننأ أ  ال يغسنن ها عال أنننا و ننن  :قالننا

 Pأمر ننا تغسنن ا تالنننأ  Q يننايث أ     ننا و ننن أ نن ي يف .(2)[و ننن
  .(4)(3)ودتنها ل ال و وى ق  ا ،وأمر احلسن واحلسو ياخال  املاي

 :االس وانة السابعة

 ننألب   ننن  :ويوى نا ننناد  ننح ل  ننن أط محنن   الننث ا أننن  قننال* 

و ننا   :. وقننالQ نن ا مقننام أمنن  املنننيمنو  :تقننال ،األ نن وانأ السنناننأ

                                                           

 .125:2  ن نن اط الفبل االينن،  شا الغنأ يف منرتأ االئنأ،( (1

 .122:2  شا الغنأ،( (2

 .122:2  شا الغنأ،( (3

 .18ح -300 – 299 :78 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4
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 نك  Qتنإذا غناب أمن  املننيمنو  ،صنن  ننا اخلامسنأي Q نن نن احلسو 

 .(2()1)و ي من ناب  نا  Qت ها احلسن نن  ن 

 ، ننن بنننا نننن احلسننو ،: بنننا نننن   ننب(4)البهنن يب -(3)الهننايف* 

قنال ا مناوينأ ننن و نب  :رايب قنالن نن أط ع ن   ل السن ، ن اننن ن يني

قننال قننال ا  :قننال ،قننال ا أنننو محنن   وأخنن  ن نناي :قننال ،وأخنن  ن نناي

 نن ا  :تننأياي األ نن وانأ السنناننأ تقننال ،األ ننب  نننن نباتنن  وأخنن  ن نناي

يصنن  ننا اخلامسنأ  Qو نا  احلسنن ننن  نن  :قنال ،Qمقام أم  املنيمنو 

 . (5)  ك ت ها احلسن و ي من ناب  نا  Qوعذا غاب أم  املنيمنو 

                                                           

 .82عامي األخباي،  ( (1

 .377 :80 ،يسالنالمأ املج  -نحاي األنواي ( (2

 .8ح ،493:3 اله  ني، الهايف،( (3

 .8ح ،33:6 ال وي، ب يب االيهام،( (4

 .64ح -406 :97 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (5
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 :Q مام احلسنالصالة عىل اإل

   ننننننك احلسننننننن .......الصننننننال:(1)لننننننال األ ننننننبو * 

ال هنننم  نننل  نننك احلسنننن واحلسنننو  بنننايك وول  نننك  :Lواحلسنننو

 ،و ننن اي شنننباب أ نننل اةننننأ ،و نننب ي الرمحنننأ ،واننننني ي نننولك

ال هنننم  ،أتضنننل منننا  ننن  ا  نننك أينننا منننن أوالد النب نننو واملر ننن و

 نننل  نننك احلسنننن اننننن  ننن ا النب نننو ووب أمننن  املننننيمنو السنننالم 

 ،ينننا ننننن  ننن ا الو ننن والسنننالم    نننك  ،   نننك ينننا ننننن ي نننول اهلل

 شنننا  ،أمنننو اهلل واننننن أم نننن  ،أشنننها أننننك ينننا ننننن أمننن  املننننيمنو

وأشنننها أننننك االمنننام ال  ننني  ،ومضننن ا شنننه اا ،يشننن اا مة ومنننا

ون ننن  يويننن  وعسننناد  نننني يف  ،ال هنننم  نننل    ننن  ،اانننادي املهننناي

 .(2)  د السا أ أتضل البح أ والسالم

                                                           

 .297 انن لاوو ، لال اال بو ،( (1

 .1ح -75 – 74 :91 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 :حمرمة عىل النا  P ذ ية فاطمة

 نن اننن  ، نن أن ن  ، نن ال قني ، نن  ننا ،أط :(1)ايمناي األخبن* 

ق ننا ألط  : ننن بنننا نننن مننروا  قننال ، ننن ل ننل نننن  ننالل ،أط  ننن 

ع  تالنننأ أيصنننا ترعهننا تحننرم  " :N ننل قننال ي ننول اهلل  :Q بننا اهلل 

 نننب ننن لك احلسننن واحلسننو و ينننب  ،ننننم :قننال "اهلل ذييبهننا  ننك الننناي 

 . K(2)وأم   ثوم 
 .ولهن ناخبالف يف السنا وويد مث  * 

 ، ننن انننن منننروف ، ننن الصننفاي ،انننن الول ننا :(3)مننناي األخبنناي* 

 نن محناد  ، نن بننا ننن القا نم ننن املفضنل ، ن انن مه ياي  ن الوشناي

 ....:.Q(4) با اهلل  -ق ا ألط  :نن  ث   قال

                                                           

 .2ح ،106 الصاوق، مناي االخباي،( (1

 .15ح -223 – 222 :93 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .3ح ،106 الصاوق، مناي االخباي،( (3

 .16ح -223 :93 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4
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 نن اننن أط  ، نن أن ن  ، ن ال قني : ن  نا ،: أط(1)مناي األخباي* 

 :Qق نا ألط  بنا اهلل  : ن بنا نن منروا  قنال ، ن ل ل نن  الل ، ن 
 ؟ع  تالنأ أيصنا ترعها تحرم اهلل ذييبها  نك النناي :N ل قال ي ول اهلل 

 .K(2) نب ن لك احلسن واحلسو و ينب وأم   ثوم  ،ننم :قال
 أيضا .وويد مث   * 

 ،نننروف ننن انننن م ، ننن الصننفاي ،: انننن الول ننا(3)مننناي األخبنناي* 

 ننن  ، ننن بنننا نننن القا ننم نننن الفضنن ل ، ننن الوشنناي ، ننن انننن مه ينناي

 ....:.(4)محاد نن  ث   قال

تننناييخ نغنننااد و بننناب السننننناي  :(5)مناقنننب اننننن شهرئشنننوب* 

وأيننننو املنننيذ  ومناقننب تالنننأ  ننن انننن شننا و نأ ننان ا م  ننن ي يفننأ 

                                                           

 .2ح ،105 الصاوق، مناي االخباي،( (1

 .3ح -231 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .3ح ،106 الصاوق، مناي االخباي،( (3

 .4ح -231 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .107:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (5
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ذييبهنا  ع  تالننأ أيصننا ترعهنا تحنرم اهلل :Nوانن مسننود قنال النبني 

أي منن ولاتن   :خناص ناحلسنن واحلسنو ويقنال : ك الناي قنال اننن منناد

 .(1)واألوا  ل منيمن منهم Qو و املروي  ن الرضا  ،ننفسها

 :Q سالم اِلالئكة عىل قرب االمام احلسن

 ، ننن انننن   سننب ، ننن احلننن ي ،انننن املبو ننل :(2)أننواب األ نن ل* 

مننا  :يقننول Qأنننا  بننا اهلل   ننننا : ننن انننن ببننوب  ننن داود الرقنني قننال

خ ق اهلل خ قا أ ثر منن املالئهنأ وعنن  ل نن ل منن السن ي  نل مسناي  نبنو  

رتوا عا قن  نألا م ك ي وتنو  نالب نا ل  نبهم يبنب عذا ل ني الفجنر انصن

 ،ت سنن نو     نن  Qأننم يننأتو  قنن  أمنن  املنننيمنو  ،تسنن نوا    نن  Nالنبنني 

أننم يننأتو  قنن   ،  نن ت سنن نو    Lأننم يننأتو  قنن  احلسننن نننن  ننن 

 ،ت سن نو     ن  أنم ينرعنو  عا السن ي قبنل أ  ت  ني الشننت Qاحلسو

أننم تننن ل مالئهننأ النهنناي  ننبنو  ألننا م ننك ت  وتننو  نالب ننا احلننرام 

                                                           

 .7ح -232 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .96 الصاوق، أواب اال  ل،( (2
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 Nرتوا عا قنن  ي ننول اهلل ن نناي م يبننب عذا دنننا الشنننت ل غننروب انصنن
م ينأتو  أن ،ت سن نو     ن  Qأنم ينأتو  قن  أمن  املننيمنو  ،ت س نو      

ت سن نو     نن   Qأنم ينأتو  قن  احلسنو  ،ت سن نو     ن  Qقن  احلسنن 

 . (1)أم ينرعو  عا الس ي قبل أ  تغ ب الشنت

 :Q  زاء من كا  قرب االمام احلسن

 ، ننن ال قنني ، ننن السنننا ئنننادي ،: انننن املبو ننل(2)رائين  ننل الشنن* 

 :قننال Q  ننن أط  بننا اهلل ، ننن املنننك نننن شننهاب ، ننن  ننث   نننن   سننب
تقنال  ؟ينا أنبناد منا عن اي منن  ايك Nلر نول اهلل  Lقال احلسن ننن  نن 

يننا نننني مننن  ايي ي ننا أو م بننا أو  اي أننناك أو أخنناك أو  :Nي ننول اهلل 

 .(3) ايك  ا  يقا  ن أ  أ ويد يوم الق امأ تأخ ص  من ذنون 

 وويد مث  : * 

                                                           

 .8ح -118 – 117 :97 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .5ح ،460:2 ،الصاوق   ل الرشائي،( (2

 .7ح -141 – 140 :97 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3
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 ن  ث   نن  ،اب ن انن أط اخل  ، ن أن   ،انن عدييت :أماا الصاوق

 .....:.(1)قال K ن ئنائ   ، ن الصادق ، ن النالي نن املس ب ،  سب

 نن  ، ن النوتن ، ن النخني ،انن مو ب األ اي :(2)أماا الصاوق* 

منن  اي  :قال N ن النبي  ، ن انن  با  ، ن انن عب  ،انن الب ايني  ن أن  

 . (3)ت   االقاامراط يوم ت ل ناحلسن يف نق ن  أبا قام   ك الص

 ننن  ، ننن  نن نأ نننن اخل نناب ،: يهنن م نننن داود(4) امننل ال ينناي * 

 : نن  ننر ننن ي ينا ن نا  السنانري يتنن  قنال ، نن  نن  ، نرو ننن  نن

السنالم  :ت قنول Q ا  بنا نن  ن ننن احلنف نأ ينأ  قن  احلسنن ننن  نن 

ننا    ك ينا نق نأ املننيمنو واننن أول املسن نو و  نا ال تهنو   ن لك وأ

 نن  ل اانناى وي  ننا البقننب وخننامت أ ننل الهسننا وغنن تك يننا الرمحننأ 

وين ا يف يجنر اال نالم ويضننا منن أناي االين   ت بنا ي نا ولبنا 

                                                           

 .12ح -141 :97 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .2ح ،177 الصاوق، االماا،( (2

 .14ح -141 :97 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3

 .1ح ،117 عنفر نن بنا نن قولوي ،  امل ال يايات،( (4
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م بننا غنن  أ  األنفننت غنن  ل بننأ نفراقننك وال شنناي أ يف احل ننا  لننك يرمحننك 

 . (1)يا أنا  با اهلل تنك أط بنا السالم :اهلل أم البفا عا احلسو تقال

 ، نن أن ن  ، نن  نن ننن عننرا  م ، ن ننن احلسنو :(2)ل ال ياي  ام* 

 :قنال Q نن أط  بنا اهلل  ، نن املننك ننن أط شنهاب ، ن  ث   ننن   سنب
تقننال ي ننول  ؟يننا أننن  مننا عنن اي مننن  ايك :Nقننال احلسننن لر ننول اهلل 

يننا نننني مننن  ايي ي ننا وم بننا أو  اي أننناك  ننا  يقننا  ننك اهلل  نن   :Nاهلل

 . (3)يوم الق امأ تأخ ص  من ذنون  وعل أ  أ ويد

 اي أخناك   اي أنناك أو من  ايك ننا موتك أو) :Qل حسن  Nوقال * 

 :روح يف غن   ن ا الهبنابنأيضا يف يايث ل  أول مشن Qوقال ل   (ت   اةنأ

تإذا  ا  يوم الق امأ  يبنا يف  ،ت ويك لائفأ من أمبي يرياو  ن  نري و  بي)

 .(5()4)(أنج بها من أ وال  وشاائاداملوقا تأخ ت نأ ضاد ا ت

                                                           

 .2ح -205 :97 ،النالمأ املج يس -اي األنواي نح( (1

 .3ح ،92 عنفر نن بنا نن قولوي ،  امل ال يايات،( (2

 .6ح -259 :97 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3

  .131 املف ا، الفصول املخباي ،( (4

 .441 :10 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (5
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ب نقننال  ننن شنن خ  املف ننا ي  نل سنن ا املرتضنن :(1) بنناب الفصننول* 

 اي  مننن  ايك ننننا موتننك أو :ل حسننن Nقننال ي ننول اهلل  :اهلل  نننه  قننال

روح يف نيف يننايث لنن  أول مشنن L وقننال لنن  ،أننناك أو  اي أخنناك ت نن  اةنننأ

تنإذا  نا  ينوم  ،ري و ن بيتن ويك لائفنأ يريناو  نن  نن :غ    ا الهبناب

الق امنننأ  يبنننا يف املوقنننا تأخننن ت نأ ضننناد ا تأنج بهنننا منننن أ والننن  

 .(2)وشاائاد

 :Q مام احلسنمام احلسني يزو  قرب اإلاإل

 L نننن أن ننن   ، نننن عنفنننر ،: أننننو البخنننرتي(3)قنننرب اإل نننناد* 
يف  نننل  Q نننا  يننن وي قننن  احلسنننن  Lع  احلسنننو ننننن  نننن  :قنننال

 .(4) ش أ لنأ

                                                           

 .130 املف ا، الفصول املخباي ،( (1

 .37ح -146 – 145 :97 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .492ح ،139 احلن ي القني، قرب اال ناد،( (3

 .21ح – 150 :44 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4
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 :Q اِلؤمننيم  تدفن 

 ننن أط  ، ننن احلنناتظ ،:  بننا الصنننا نننن أمحننا(1)تريننأ الغننري* 

 ننن أط  ، ننن ع نن   ل نننن أمحننا السنننرقناي ،الفننريب انننن اةننو ي

 ننن أط  ،را ن ننن احلسننو نننن نشنن ، ننن  بننا الن ينن  النهنن ي ،منصننوي

 ننن أط نهننر نننن أط الننان ا ونق بنن  مننن نسننخأ  ب قننأ  ،احلسننن األشننناي

 ننن  ، ننن  بننا اهلل ،أخ نننا  نننر :قنال :  و نني  ننناي   هنا لبقننات  ثنن 

 نألا أننا يصنو  : نن أط نهنر ننن   ناش قنال ، ن  شام نن بننا ،أن  

أو شننها  Qأخن  م أيننا أنن   نك  نك  نن  :واأل ننم وغن  م تق نا

اخننريب ننن  لنن ال  :تسننألا أننناك بنننا نننن السننايب تقننال ،ال :قننالوا ؟دتننن 

و بننا اهلل نننن عنفننر  Kاحلنف ننأ  وخننريب ننن  احلسننن واحلسننو وبنننا نننن

  تنننل ننن   :تق ننا ألن ننك ،و ننا  مننن أ ننل ن بنن  تنناتن يف  هننر الهوتننأ

 . (2)خماتأ أ   تنبش  اخلواييب وغ  م :قال ؟ذلك

                                                           

 .85ح ،147  با الهريم نن لاوو ، تريأ الغري،( (1

 .8ح -239 – 238 :97 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 ،أط وأخني و نن ننن احلسنو واننن الول نا ل ننا :(1) امل ال يناي * 

 : نن  نفوا  اةن ل قنال ، نن  نن ننن احلهنم ، ن انن   سنب ، ن  نا

ع  النننا   :تقننال لنن   ننامر ،نننا و ننامر نننن  بننا اهلل نننن ع ا ننأ األ دي 

 ؟تننأين دتننن :قننال ،ال :تقننال ؟دتننن نالريبننأ Qي  نننو  أ  أمنن  املنننيمنو 

عن  ملنا منات ايبن ن  احلسنن تنأتب نن   هنر الهوتنأ قريبنا منن النجنا  :قال

ت ن   نا   :قنال ،يرس  من الغري يننأ  نن احلن   تاتنن  ننو ذ نوات نن ض

 :ذ بننا عا املوضنني تبو ننا موضنننا مننن  أننم أت بنن  تأخ تنن  تقننال ا ننننا

 . (2)أ با يمحك اهلل أال  مرات

 :Q مام احلسنشهداء كربالء من ولد اإل

السننالم  ننك أط نهننر نننن احلسننن ال  نني اقبننال اال نن ل ..... * 

 .لنننن اهلل قات نن   بننا اهلل نننن  قبننأ الغنننوي ،املرمنني نالسننهم الننردي ،الننوا

لنننن اهلل قات نن  ويام نن   ، ننك  بننا اهلل نننن احلسننن نننن  ننن ال  نني السننالم

السننالم  ننك القا ننم نننن احلسننن نننن  ننن  .يرم ننأ نننن  ا ننل األ نناي

                                                           

 .1ح ،81 عنفر نن بنا نن قولوي ،  امل ال يايات، ((1

 .12ح -240 :97 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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تجننك    نن   ،املسنن وب المبنن  يننو نننادى احلسننو  ننن  ،روب  امبنن ناملضنن

نننناا لقننوم  :و ننو يفحنن  نرع نن  الننرتاب واحلسننو يقننول ، ننن   الصننقر

 ن  واهلل  نك  :أنم قنال ،لق ننأ عناك وأننوكومنن خصننهم ينوم ا ،قب وك

أو جي بننك وأنننا قب ننل عننايل تننال ينفنننك  ، نننك أ  تننا ود تننال جي بننك

 ،عن ننني اهلل منهنن  يننوم لنهنن  ،وقننل نننايد ، نن ا واهلل يننوم  ثننر واتننرد

ولنننن اهلل قات ننك  نننرو نننن  نننا نننن نف ننل األ دي  ،ونننوأي مبننوأ  

  .(2()1)"أل   "ل    انا  وأ ا ،"وأ الد عح   

 :وهو ص   Q مام احلسنمالعبة ايب  افع لإل

ينناأنا الشنن خ النننا  أنننو ع ننحاق  :: قننال(3)نشنناي  املصنن فب* 

 ننن أط ع ننحاق عنننرا  م نننن  ،ع نن   ل نننن أط القا ننم نننن أمحننا النناي ني

 نن السنن ا  ، نن القنا  أط عنفنر بنننا ننن  نن اةنبن ،نننااي الصن يف

 ننن أط شننا ر نننن  ،منصننوي بنننا النناينويي  ننن أط ،أط لالننب احلسنن ني

                                                           

 .75:3 نن لاوو ،ا اقبال اال  ل،( (1

 .1ح، 271 – 270 :98 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .45ح ،221 بنا نن اط القا م ال  ي، نشاي  املص فب،( (3
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 نن   نب ننن  نن ا  ، ن  با اهلل ننن بننا ننن النبنا  الضنبي ،البخرتي

 ننا اال نب احلسنن  : ن  بنا اهلل ننن الو ن م  نن أط ياتني قنال ،الق ا 

 :و ننو  ننبي ناملنناايي تننإذا أ ننانا مننايا  ماياتنن  ق ننا Qنننن  ننن 

تننإذا  ،تأتر نن  Nل اهلل و ننك أتر ننب  هننرا مح نن  ي ننو :امح ننني ت قننول

أو منا  :ال أمح نك  ن    هن نني ت قنول :أ انا ماياتن  منايا  ق نا لن 

 .(1)تأمح   Nترىض أ  هنل نانا مح   ي ول اهلل 

 :L للمسنني N حْ النبي

تقنننال األقننننر   ،Lاحلسنننن واحلسننننو  Nقبنننل ي ننننول اهلل * 

 ،ر  منننن األوالد منننا قب نننا وايننناا مننننهمنع  ا  شننن :ننننن ينننانت

 . (3)(2)أو   نأ نحو ا ،ما  ن أ  ن   اهلل الرمحأ منك :تقال

                                                           

 .16ح -193 – 192 :100 ،النالمأ املج يس -ألنواي نحاي ا( (1

 .220 ال  ي، مهايم االخالق،( (2

 .17ح -92 :101 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3



 Q ................................................ 131الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

قنننال  :.......ويف  بننناب أننننا  ننننن  نننث  :(1)ع نننالم النننويى* 

 Nوقنام ي نول اهلل : نبنأ منن قنريم قنال :رنو انوا اأنني  شن :األ نم
تأخنن  ا  Lو ننا  عذا قننام مننن  ننفر ا ننبقبل ناحلسننن واحلسننو  ،املاينننأ

ويقننناو  نالبنناب  Pل  ننك تالنننأ عل نن  ويننا املسنن نو  ننن  يبننب ينناخ

 .(2)وعذا دخل من ل  تفرقوا  ن  ،وعذا خريب مشوا من 

 ، ننن  نننا واحلننن ي وبنننا الن نناي ل نننا ،أط :(3) امننل ال ينناي * 

 نن أخ ن   ، ن انن   سب  نن  نن ننن احلهنم وغن د  نن ل نل ننن ديايب

 Q ننن  ننن  ، ننن  بننا الن ينن  ، ننن األع ننل  ننن  نن نأ نننن  ه ننل ،نننوح
يننا  ننن لقننا أذ  ننني  نن ا  الغالمننا   :ولنيقنن N ننننا ي ننول اهلل  :قننال

أ  أينننب نننننا ا أيننناا ع  يط أمنننري أ   -يننننني احلسنننن واحلسنننو  -

 .(4)أيبه  وأيب من  به 

                                                           

 .247:1 ال  ي، ا الم الويى نا الم اااى،( (1

 .25ح -248 :21 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .1ح ،112 ا نن قولوي ،نن بن عنفر  امل ال يايات،( (3

 .26ح -269 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4
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 نن  ، نن ياأ  ، ن انن أط اخل اب ، ن  نا ،: أط(1) امل ال ياي * 

 نن أط  ،ن عاد أط ياتني  ، ن أن   ،(2) ن أط ياتي ، ن أن   ، ف ا  اةريري

نحنب احلسنن واحلسنو تنأيبببه  وأننا  Nأمري ي ول اهلل  :ذي الغفايي قال

 .(3)عيا ا Nأيب من  به  حلب ي ول اهلل 

 ، ننن يعننل مننن أ ننحاننا ، ننن احلننن ي ،: أط(4) امننل ال ينناي * 

 ، ننن أط  ننايو  النبنناي ، ننن  بننا اهلل نننن مو ننب  ننن مه هننل النبنناي

يقبنل  Nيأينا ي نول اهلل  : نن أط ذي الغفنايي قنال ،ناي ن ين ننأ السن

منن أينب احلسنن واحلسنو وذيينبه  خم صنا  :احلسو نن  نن و نو يقنول

ولننو  انننا ذنوننن  نننناد يمننل  ننالج عال أ  يهننو   ،  ت فننل الننناي وعهنن 

 .(5)ذنبا خيرع  من االي  

                                                           

 .3ح ،113 عنفر نن بنا نن قولوي ،  امل ال يايات،( (1

ذيل  263 أن  مصحا  ن الراتني و و عنرا  م  ن نن أط ياتي    مر يف ص ((2

 ياتي تراعي. أطأو غ  عنرا  م من أيفاد  46م ها الرق 276ويأ  يف ص 10الرقم 

 .28ح -269 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3

 .4ح ،114 عنفر نن بنا نن قولوي ،  امل ال يايات،( (4

 .29ح -270 – 269 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (5
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 ، ننن انننن أط اخل نناب ،: بنننا نننن عنفننر الننر ا (1) امننل ال ينناي * 

 ننن  ، ننن اةحنناف ، ننن  ننن نننن  ننانت ، ننن انننن ببننوب  نننن ذ ننرد

 نن  بنا اهلل  ، نن  ب نا  السن  ي ، نن  بنا اهلل ننن  ن نأ ، نرو نن منر 

مننن  ننا   بننني ت  حننب  :يقننول N ننننا ي ننول اهلل  :نننن مسنننود قننال

 .(2)انني   ين تإ  اهلل أمري نحبه 

 ننن أن نن   ،ا ننن أمحننا نننن بننن ، ننن  نننا ،: أط(3) امننل ال ينناي * 

 نن أط  بنا  ، نن أن ن  ، نن  بنا  ننن الول نا ،وانن أط نجرا   ن يعنل

مننن أنغننض احلسننن واحلسننو عنناي يننوم  :Nقننال ي ننول اهلل  :قننال Qاهلل 

 .(4)الق امأ ول ت  ك وعه  حلم و  تن   شفا بي

 ،ر ننن  ننن نن نصن ، نن  نن ا ،بننا احلنن ي :(5) امل ال ياي * 

ن نا احلسنن  Nأخن  ي نول اهلل  : ن  مو نب قنال ن  ن نن عنفنر  نن أخ

                                                           

 .5ح ،114 عنفر نن بنا نن قولوي ،  امل ال يايات،( (1

 .30ح -270 – 269 :43 ،ج يسالنالمأ امل -نحاي األنواي ( (2

 .7ح ،115 عنفر نن بنا نن قولوي ،  امل ال يايات،( (3

 .32ح -270 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .13ح ،117 عنفر نن بنا نن نانوي ،  امل ال يايات،( (5
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مننن أيننب  نن ين الغالمننو وأنا ننا وأمهنن  تهننو مننني يف  :واحلسننو تقننال

 .(1)ديعبي يوم الق امأ

 N ننننا ي ننول اهلل  :يوى  اذا   ننن  نن    قننال :(2)اإليشنناد* 
ال هننم عي أيننبه  تننأيبه  وأيبننب مننن  :Lيقننول يف احلسننن واحلسننو 

ب احلسننن واحلسننو أيبببنن  ومننن أيبببنن  أيبنن  مننن أينن :Nأيننبه  وقننال 

ومننن أنغضننب   ،ومننن أنغضننه  أنغضننب  ،ومننن أيبنن  اهلل أدخ نن  اةنننأ ،اهلل

ع  انننني  نن ين  :Nوقننال  .ومننن أنغضنن  اهلل أدخ نن  الننناي ،أنغضنن  اهلل

 .(3)ي انبي من الان ا

 ننا   :قننال ، ننن انننن مسنننود ،يوى  ي نننن يبنن م :(4)اإليشنناد* 

ت نن  يتنني يأ نن   ،تايتنناتاد Lاحلسننن واحلسننو  يصننن تجنناي Nالنبنني 

رف أع نت  ن ا  نك تخن د نت ن  انصن ،أخ  ا أخ ا يت قنا ت ن   ناد  نادا

                                                           

 .37ح -271 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .28:2 املف ا، االيشاد،( (2

 .42ح -275 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3

 .28:2 املف ا، االيشاد،( (4
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 ،مننن أيبننني ت  حننب  نن ين :ر أننم قننالنو نن ا  ننك تخنن د األيسنن ،األينننن

يف املبا  ننأ ويجننأ اهلل مننن ننننا أننن ه  أمنن   Nيجننأ اهلل لنب نن   Lو انننا 

 .(1)ين واملنأ هلل ك األمأ يف الا Qاملنيمنو 

 ننن  ، ننن أمحننا نننن بنننا نننن  ينناد ،اةننناط .(2)هننالت املف ننا* 

 نن عنانر ننن  ، نن مح نا ، نن نرينا ننن  نايو  ،احلسن نن  ن نن  فنا 

ئخنن ا ن ننا احلسننن  Nخننريب    نننا ي ننول اهلل  : بننا اهلل األنصننايي قننال

ود ننوت انن   ،ع  انننني  نن ين ين ننبه   ننغ ين :تقننال Lواحلسننو 

 نألا اهلل  :و نألا اهلل ان  أالأنا تأ  ناي اأنبنو ومنننني واينا  ، ب ين

و ننألا اهلل  ،انن  أ  جين هنن  لننا رين م هننرين    ننو تأعننانني عا ذلننك

و ننألا اهلل أ  جيننني  ،أ  يقنن ه  وذييننبه  وشنن نبه  الننناي تأ  نناي ذلننك

يننا بنننا عي قضنن ا قضنناي وقننايت قننايا وع   :األمننأ  ننك ببننبه  تقننال

ئفننأ مننن أمبننك  ننبفي لننك ننن مبك يف ال هننود والنصننايى واملجننو  لا

ي ملننن تنننل ذلننك نوعي أوعبننا  ننك نفسنن ،و نن خفرو  ذمبننك يف ولنناك

                                                           

 .43ح -275 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .3ح ،78 املف ا، االماا،(  (2
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وال أنةنر عل ن  نننو يمحبني ينوم  ،وال أ نهن  عنبني ،أال أي   بنل  رامبني

 .(1)الق امأ

 :Qل حسنننن Nيف ببنننأ النبننني  :(2)مناقنننب اننننن شهرئشنننوب* 
ن مسننننا أط نهنننر ننننن أط شننن بأ  نننن اننننن يوى أننننو  نننن اةبنننائي  ننن

مسننننود ويوى  بنننا اهلل ننننن شنننااد  نننن أن ننن  وأننننو يننننك املو نننن يف 

و بننا اهلل نننن شنن بأ  ننن أن نن   ، ننن أنننت ،املسنننا  ننن أانننا البننناي

 Nعا  ننال  واحلسننن مبن ننق ننن  توضننن  النبنني  Nأننن  د نني النبنني 
ت نن   ننجا ألننال السننجود ترتنننا يأي مننن  ،مقانننل عنبنن  و ننك

قننال  Qت نن   نن م  N وم تننإذا احلسننن  ننك  بننا ي ننول اهللنننو القنن
يننا ي ننول اهلل لقننا  ننجات يف  ننالتك  نن د  ننجا  مننا  :لنن  القننوم

  ينننوح عا ولهنننن  :N ننننا تسنننجا ا  نننأن  ينننويب عل نننك تقنننال 

ويف يواينننأ  .اننننني  نننا   نننك  بفننني تهر نننا أ  أ ج ننن  يبنننب نننن ل

 نننني تهر نننا أ  ع  اننننني  ننن ا ايه :N بننا اهلل ننننن شنننااد أنننن  قننال 

                                                           

 .47ح -277 – 276 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .188:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (2
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 :احل  ننأ ناال ننناد  ننن أط نهننر  قننال .ي ياعبنن نأ ج نن  يبننب يقضنن

يصنننن نننننا و نننو  ننناعا ت جنننر احلسنننن و نننو  نننبي  N نننا  النبننني 

 نننغ  يبنننب يصننن   نننك  هنننرد أو يقببننن  ت تنننن  يتننننا يت قنننا ت ننن  

يننا ي ننول اهلل عنننك لبصننني انن ا الصننبي شنن اا    : ننك  ننالت  قننالوا

وت هننا  ننن النن اي نننن  ،ي ننانبي اخلنن  ع   نن ا :تقننال ،تصنننن  نأيننا

واضننننا ل حسنننن  نننك  اتقننن   Nيأينننا ي نننول اهلل  : نننا ب قنننال

يوى  : ننننن اننننن ماعنننأ وتضنننائل أمحنننا .منننن أيبنننني ت  حبننن  :تقنننال

ال هننم عي أيبنن   :قننال N ننن أط  ريننر  أننن   ، ننن انننن عبنن  ،ننناتي

 ننن  ،مسنننا أمحننا .وضننن  عا  ننايد :تأيبنن  وأيننب مننن  بنن  قننال

 ،وقنننا عنننايد احلسنننن ويف  نقننن  السنننخاب N  قنننال النبننني أط  رينننر

ال هنننم عي أيبننن   :تالب مننن  ي نننول اهلل والبننن م  نننو ي نننول اهلل وقنننال

تأيبنن  وأيننب مننن  بنن  أننال  مننرات أخرعنن  انننن ن ننأ نروايننات 

تجنناي احلسننن  N نننا  نننا النبنني  : بننا الننرمحن نننن أط لنن ك . ثنن  

 .(1)تأقبل يبنرغ      ترتي قن ص  وقبل  ن بب 

                                                           

 .55ح -295 – 294 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1
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 :Q مام احلسنعلم اإل

 ننن  ، ننن انننن أط نجننرا  ، ننن أن نن  ، ننن  ننن ،: أط(1)اخلصننال* 

ن ننا أمن   :قنال Q نن أط عنفنر  ،(3) نن بننا ننن قن ت ،(2) ا م نن مح ا
                                                           

 .33ح ،440 الصاوق، اخلصال،( (1

ضم احلاي مصغرا  و  ا م نن مح ا احلناط احلنفي أنو الفضل موا  ويف أقأ  ((2

، ل   باب، قال  النجايش. وقال الهيش: موا ننب Q و  اوق، يوى  ن أط  با اهلل 

 ن   ا  من األ حاب منهم: بنا نن  با احلن ا  يأ. ق ا: يروين فأ، مات نالهوت

والسناي انن بنا و با الرمحن نن أط نجرا  و فوا  نن   ب والنرض نن  ن ا وأمحا 

نن بنا نن أط نرص ويونت نن  با الرمحن والنرض نن  ويا وبنا نن الول ا و  ب نن 

حلسن نن  ن الوشاي و ن نن احلهم وانن عنرا  م نن أط البالد و با اهلل نن عب أ وا

:  ا م نن مح ا الهويف 244ببوب يف لا أ  ث ين. وقال انن يجر يف البقريب ص

 احلناط ننهن أ ونو   اوق من الساننأ.

 و بنا نن ق ت البجن أنو  با اهلل الهويف الثقأ، يوى  ن أط عنفر وأط  با  ((3

 ، يوى  ن   ا م نن مح ا احلناط ويو ا ننQنو ، ل   باب قضايا أم  املنيمLاهلل

 . ق ل و ب ا انن 
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بننأ والنننا     نن  مرتا نننو  تنننن نننو مسننبفا ومننن ييف الر Qاملنننيمنو 

ملننيمنو ويمحنأ السنالم    نك ينا أمن  ا :نو مسبنا عذ قام عل ن  يعنل تقنال

 :نن ن ن   ات نك النة نبنو أنم قنال Qتنةر عل ن  أمن  املننيمنو  :اهلل ونر ات 

أننا يعنل منن ي  بنك  :تقنال ؟و   ك السالم ويمحأ اهلل ونر اتن  منن أننا

ولنو  ن نا  ،منا أننا منن ي  بني وال منن أ نل ننالدي :قال .وأ ل نالدك

تقنال أمن   .املننيمنو األمنا  ينا أمن  :تقنال . ن يوما واياا ما خف ا  نن

 .ال :قننال ؟ري  نن ا ينناأا مننن  دخ بنن ن ننل أينناأا يف مصنن :Qاملنننيمنو 

عذا وضنننا احلننرب  :قننال .ننننم :احلننرب قننالت ن ننك مننن يعننال  :قننال

أننا يعنل ننثنني عل نك مناوينأ منبغفال لنك أ نألك  :قال .أو اي ا تال نأ 

ع   نننا أيننق انن ا االمننر  :ننننث ت نن  انننن األ ننفر وقننال لنن  ي ننن يش

تننأعبني  نن  أ ننألك تإنننك عذا تن ننا ذلننك  - N -واخل  فننأ ننننا بنننا 

 ،ت نم يهنن  نناد عنواب وقنا أق قن  ذلنك ،اتبنبك وننثنا عل نك ناةنائ  

قاتننل اهلل انننن ئ  ننأ  :Qتقننال أمنن  املنننيمنو  .تبنثننني عل ننك أل ننألك  نهننا

واهلل لقننا أ بننق عاييننأ تنن  أيسننن أ   !األ بنناد مننا أضنن   وأ نن د ومننن مننن 

وأضننا وا  ،ق نننوا يمحنني ،يهننم اهلل ن ننني ونننو  نن د األمننأ ،اننا يبنن ويب
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 ،وألنننوا  ننك منننا  بي ،و ننغروا  ةنن م من لبنني ،ودتنننوا يقنني ،أيننامي

يننا شننامي  نن ا  اننننا  :تقننال ،روانتايضنن ،(1) ننن ناحلسننن واحلسننو وبنننا

أ نأل ذا النوتر  يننني  :تقنال ،تا نأل أهينم أيببنا ،ي ول اهلل و ن ا اننني

تقننال  . نن ني  نن  ننناا لننك .Qتقننال لنن  احلسننن  ، ننب ا و ننا  Qاحلسننن 

و ننم نننو  ؟و ننم نننو السنن ي واأليل ؟ ننم نننو احلننق والبالننل :الشننامي

ومننا النننو البنني تننأوي عل هننا أيواح  ؟ومننا قننو  قنن ح ؟رق واملغننربناملشنن

 ؟(2)ومننا املنينننث ؟ومننا النننو البنني تننأوي عل هننا أيواح املنننيمنو ؟ر وناملشنن

ننو  :Lتقنال احلسنن ننن  نن  .ا أشنا منن نننضر  أش اي ننضنهنوما  ش
تنن  يأيبنن  نن نننك تهننو احلننق وقننا تسننني  ،احلننق والبالننل أيننني أ نناني

ونننو السنن ي واأليل  :قننال . نناقا :قننال الشننامي .ناذن ننك نننالال  ثنن ا

 ناقا  :قنال .تننن قنال لنك غن   ن ا ته نن  ،رند و  املة وم وما البص

 ،واملغننرب مسنن   يننوم ل شنننت رقنونننو املشنن :قننال .يننا انننن ي ننول اهلل

قننال  .(3)رقها ويننو تغ ننب يف مغراننانتنةننر عل هننا يننو ت  نني مننن مشنن

                                                           

 ناحلسن واحلسو وبنا. يف االيبجايب: يا قن   ن ((1

 أي ال ي يشب  املرأ  يف ل ن  وتهرس أ ضائ . ((2

 يف االيبجايب: وتنةر عل ها يو تغ ب يف مغراا. ((3
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تنإ   ،قنو  قن ح :و نك ال تقنل :قنال ؟تن  قنو  قن ح ، اقا :الشامي

و ننو قننو  اهلل و المننأ اخلصننب و أمننا  أل ننل  ،قنن ح ا ننم شنن  ا 

هنني ر و تنوأمننا النننو البنني تننأوي عل هننا أيواح املشنن .األيل مننن الغننرق

وأمنا الننو البني تنأوي عل هنا أيواح املننيمنو تهني  ، و يقنال انا نر نوت

 ،وأمنا املنيننث تهنو الن ي ال ينايى أذ نر  نو أو أنثنب ، و يقال اا  ن نب

 ،وع   اننا أنثنب ياضنا ونناا أناهيا ،تإن  ينبةر ن  تنإ   نا  ذ نرا اينب م

وع   ،نننل  ننك احلننائط تننإ  أ نناب نولنن  احلننائط تهننو ذ ننر :وعال ق ننل لنن 

ر  أشنن اي نوأمننا  شنن .انننبه  نولنن   نن  ينننبه  نننول البننن  تهنني امننرأ 

وأشننا  ،خ قنن  اهلل  نن  وعننل احلجننر يتأشننا يش :ننضننها أشننا مننن ننننض

وأشننا مننن احلايننا الننناي تنن يب  ،مننن احلجننر احلايننا يق نني ننن  احلجننر

وأشنا منن املناي السنحاب  ننل  ،وأشا من النناي املناي ي فنر النناي ،احلايا

وأشنا منن النريل امل نك  ،ن السنحاب النريل  ننل السنحابوأشا من ،املاي

وأشننا  ،وأشنا مننن امل ننك م نك املننوت النن ي ين نا امل ننك ،الن ي ير نن ها

وأشنا منن املنوت أمنر  ،من م نك املنوت املنوت الن ي ين نا م نك املنوت

أشننها أنننك انننن  :تقننال الشننامي .اهلل يب الننناملو النن ي ين ننا املننوت

أننم  بننب  نن د  ،المر مننن مناويننأوأ     ننا أوا نننا ،ي ننول اهلل يقننا

اةوانننات وذ ننب اننا عا مناويننأ تبنثهننا مناويننأ عا انننن األ ننفر تهبننب 
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 بننني نغنن  و  ،يننا مناويننأ   ته نننني نغنن   المننك :عل نن  انننن األ ننفر

ومننا  ننو عال مننن منننا  النبننو   ،اقسننم ناملسنن ل مننا  نن ا عوانننك ؟عوانننك

 .(1)أ   بكوأما أنا ت و  ألبني دي ا ما  ،وموضي الر الأ

 وويد مث   يف: * 

 بنب م نك النروم عا مناوينأ يسنأل   نن  :مناقب اننن شهرئشنوب* 

و ننن أول ق ننر  دم وقنننا  ننك  ، ننن مهننا  ننقننااي السنن ي :أننال 

 ،ت ننم ين ننم ذلننك ،و ننن مهننا  ل نننا ت نن  الشنننت مننر  ،األيل

وأيل  ،ودم يننوا ، هننر الهنبننأ :تقننال Lتا ننبغا  ناحلسننن نننن  ننن 

مناال قب نأ لن   :يف عنواب م نك النروم Qو نن   .  مو نبالبحر يو رضنن

و نأل شنامي احلسنن ننن  .ومناال قراننأ لن  تهنو النرب تنناا ،تهي الهنبنأ

 .............Q(2) ن 

                                                           

 .1ح -131 – 129 :10 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .35ح -357ص  - 43يب  -النالمأ املج يس  -نحاي األنواي ( (2



 Q ................................................ 143الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

يعنننال مبنهنننرا يسنننأل أمننن   : نننننث مناوينننأ(1)هنننا النقنننول* 

 ننن مسننائل  ننأل   نهننا م ننك الننروم ت نن  دخننل الهوتننأ  Qاملنننيمنو

أنهننرد تقننريد تننا رتف لنن  ناحلننال تقننال أمنن   Qوخالننب أمنن  املنننيمنو 

قاتل اهلل اننن ئ  نأ األ بناد منا أضن   وأضنل منن منن  قات ن  اهلل  :Qاملنيمنو 

لقنا أ بننق عاييننأ مننا أيسننن أ  يب وعهننا يهننم اهلل ن ننني ونننو  نن د األمننأ 

ناحلسنن واحلسنو  ،ق نوا يمحني و نغروا  ةن م من لبني وأضنا وا أينامي

و نن ا  Nخننا أ ننل الشننام  نن ا  اننننا ي ننول اهلل يننا أ :وبنننا تننا وا تقننال

 :ا نأل  ن ا يننني احلسنن أنم قنال :انني تا أل أهيم أيببنا تقنال الشنامي

رق نو ننم نننو املشنن ؟و ننم نننو السنن ي واأليل ؟ ننم نننو احلننق والبالننل

و نن  ن د  ؟و نن قنو  قن ح ؟و ن   ا املحنو الن ي يف القننر ؟واملغرب

 يو نننن أول يش ؟األيلانبضنننل  نننك وعننن   يو نننن أول يش ؟املجنننر 

و ننن النننو  ؟و ننن النننو البنني تننأوي عل هننا أيواح املنننيمنو ؟ا بنن     هننا

ر  أشنن اي نو ننن  شنن ؟و ننن املنينننث ؟ر ونالبنني تننأوي عل هننا أيواح املشنن

يننا أخننا أ ننل الشننام نننو احلننق  :Qننضننها أشننا مننن ننننض تقننال احلسننن 

                                                           

 .228 انن شنبأ احلراي، ها النقول  ن ئل الر ول،( (1
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ن ننك والبالننل أيننني أ نناني مننا يأيننا نن ن ننك تهننو احلننق وقننا تسننني نأذ

ر تنننن قننال ننننالال  ثنن ا ونننو السنن ي واأليل د ننو  املة ننوم ومننا البصنن

رق واملغننرب يننوم م ننرد ل شنننت تنةننر عا نغنن   نن ا ته ننن  ونننو املشنن

 .الشنت يو ت  ني وتنةنر عل هنا ينو تغنرب تننن قنال غن   ن ا ته نن 

وأمننا  نن د املجننر  تهنني أرشايب السنن ي منهننا مهننبط املنناي املنهنننر  ننك قننوم 

قن ح تنإ  قن ح شن  ا  ولهنهنا قنو  اهلل  :أما قو  قن ح تنال تقنلو .نوح

وأمنا املحنو الن ي يف القننر تنإ  ضنوي القننر  نا  مثنل  .وأما  من الغنرق

وة  ﴿ :ضوي الشنت تنحناد اهلل وقنال يف  بانن  نوا آي  ل  ع  ي ولا و    وة  اللذ نوا آي  و  م  ف م 

وو ة  والنذهووا ا ُمب صا تهننو وادي انبضننل  ننك وعنن  األيل  يوأمننا أول يش .﴾ر 

وأمننا النننو  .ا بنن   ننك وعنن  األيل تهنني النخ ننأ يوأمننا أول يش .دلننت

وأمننا النننو  .البنني تننأوي عل هننا أيواح املنننيمنو تهنني  ننو يقننال اننا  نن نب

وأمننا  .البنني تننأوي عل هننا أيواح الهنناترين تهنني  ننو يقننال اننا نر ننوت

 املنينننث تإنسننا  ال يننايى امننرأ   ننو أم يعننل ت نبةننر ننن  احل ننم تننإ   انننا

امننرأ  نننا  أننايا ا وع   ننا  يعننال خرعننا حل بنن  وعال ق ننل لنن  يبننول  ننك 

احلننائط تننإ  أ نناب احلننائط نولنن  تهننو يعننل وع  نهنن   نن  ينننه  نننول 

 ير  أشن اي ننضنها أشنا منن نننض تأشنا يشنوأمنا  شن .البن  تهني امنرأ 
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خ ق اهلل احلجنر وأشنا منن احلجنر احلاينا وأشنا منن احلاينا النناي وأشنا 

ي وأشنا منن املناي السنحاب وأشنا منن السنحاب النريل وأشنا من الناي املنا

مننن الننريل امل ننك وأشننا مننن امل ننك م ننك املننوت وأشننا مننن م ننك املننوت 

 Nل الشنامي أشنها أننك اننن ي نول اهللاملوت وأشا من املنوت أمنر اهلل قنا
ب ننن  عا مناويننأ نوب بنننا أننم  بننب  نن ا اةننواب ومضنن Q وأ     ننا

أشنها أ   ن ا لن ت منن  ننا  :ت ن  أتناد قنال وأنف د مناويأ عا انن األ نفر

  .(1)مناويأ وال  و عال من  نا منا  النبو 

  :...........و نننأل يعنننل أمننن(2)مناقنننب اننننن شهرئشنننوب* 

 ؟ ن الولا ما نال  تناي  يشنب  أنناد وأمن  وتناي  يشنب  خالن  و نن  Qاملنيمنو

  أمننا الولننا تننإ  الرعننل عذا أتننب أ  نن :Qتقننال  ،أعبنن  Qوقننال ل حسننن 

ننننفت  ننا نأ وعننوايح غنن  مضنن رنأ ا ب جننا الن فبننا   ننا باليب 

وع   ،املبنا  و تنإ    نا ن فنأ الرعنل ن فنأ املنرأ  عناي الولنا يشنب  أنناد

وعذا أتا ننا ننننفت م  جننأ  ،  ننا ن فننأ املننرأ  ن فننأ الرعننل أشننب  أمنن 

                                                           

 .518ح -240 – 238 :33 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .330:1 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (2
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وعننوايح مضنن رنأ غنن   ننا نأ اضنن رنا الن فبننا  تسننق با  ننن يننننأ 

ا  نن ينننأ النريم  نق ا  نك  نروق األ ن م الريم ويرست  تإ   نق 

ر  الننريم  ننق ا نوع   ننق ا  ننن يسنن ،والننن ت ت شننب  أ  منن  و  تنن 

تقنام الرعنل و نو  ، ك  روق األخنوال واخلناالت تشنب  أخوالن  وخاالتن 

 .(1)اهلل أ  م ي ث جينل ي الب  :يقول

مننا  :بنننا نننن ع ننحاق يف  باننن  قننال :(2)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

 نا  يبسنط لن   ،منا ن ن  احلسنن Nرف نننا ي نول اهلل نمنن الشن ن   أينا

تن  منر أينا منن خ نق  ، ك نناب دايد تنإذا خنريب وع نت انق ني ال رينق

تننر الننا  ولقنا يأيبن  يف لرينق  ،تإذا   م قنام ودخنل ن بن  ،اهلل ععالال ل 

مهأ ماش ا ت  منن خ نق اهلل أينا يئد عال نن ل ومشنب يبنب يأينا  ننا ننن 

 .أط وقاص ينيش

أنننو السنننادات يف الفضننائل أننن  أمننال الشنن خ أنننو الفبننوح يف ماي ننأ 

و ننو  Nر ه ننت ي ننول اهلل ن ننا   ضنن Lع  احلسننن نننن  ننن  :الناع ننأ

                                                           

 .54ح -169 :40 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .174:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (2
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انن  نبي  ننو ت سنني النويي ت حفةن  ت نأ  أمن  ت  قني عل هنا منا يفةن  

 :وعنا  ننا ا   نن  نالبن ينل ت سنأاا  نن ذلنك تقالننا Q  ن  دخنل  نن 

وقننا دخنل احلسننن وقننا  ننني  ،تبخفنب يومننا يف الننااي ،منن ولنناك احلسننن

ال  :تنجبنا أمن  منن ذلنك تقنال ،الويي تأياد أ  ي ق ن  عل هنا تنايتج    ن 

 Q تخنريب  نن ،تا نب    قنا أوقفنني ،يا أمناد تنإ   بن ا يسنننني تنجبي
 .(1)يا أماد قل ن اي و ل لساي لنل   اا ير اي :ويف يوايأ ،تقب  

ايتنج  نك القناير  نك منا   يسنم تا  ن  عذا    :قنال اةنو ري :ن ا 

 ، ك القنراي   أنن  ألبنق    ن   ن  ينرتج البناب و ن لك ايتنبج    ن  يقاي

 .ايتج      نالبشايا وال تقل

 :Q مام احلسناالعرابية واإل

ويوي أننن  دخ ننا    نن  امننرأ  ل  ننأ  :(2)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

 ،نننم :قالنا ؟ألنك ياعنأ :او و يف  نالت  تنأوع  يف  نالت  أنم قنال ان

                                                           

 .11ح -336 – 333 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1
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 :قننم تأ ننب مننني تننإي وتننات وال ننننل ا قننال :قالننا ؟ومننا  نني :قننال

تجن ننا تننراودد  ننن نفسنن  و ننو  ،عل ننك  ننني ال هرق ننني نالننناي ونفسننك

و ننك عل ننك  ننني واشننبا نهننا د ت نن  يأت ذلننك نهننا  :يبهنني ويقننول

تج نت يبهني وعننل أ نحان   ،ويئ نا يبه نا  Qتناخل احلسنو  ،لبهائ 

تو  وجي سننو  ويبهننو  يبننب  ثننر البهنناي و  ننا األ ننوات تخرعننا يننأ

ننننا ذلننك د ننرا ال  Qولبننث احلسننو  ،وقننام القننوم وتري ننوا ،اال ران ننأ

 .يسأل أخاد  ن ذلك ععالال ل 

ا ننب قظ و ننو يبهنني تقننال لنن   عذ تب ننن  احلسننن ذات ل  ننأ نننائم

ال  :ومننا  نني قننال :قننال ،ي يننا يأيبهننا ال   ننأ :قننال ؟مننا شننأنك :Qاحلسننو

يأينا يو نا تجانا أنةنر عل ن   :قنال ،نننم :خت  أياا ما دمنا ي نا قنال

منا يبه نك ينا  :ت نن نةر ت   يأينا يسنن  نه نا تنةنر عا يف الننا  تقنال

ومنا انب  نا  ،ذ نرت يو نا و امنرأ  الن ين  :أخي نأط أننا وأمني تق نا

ن  منن أمر نا ومنا لق نا منن السنجن ويرقنأ الشن خ ينقنوب تبه نا منن 

تهننال تنجبننا  ننا ت نن  املننرأ   :ا أتنجننب مننن  تقننال يو نناذلننك و ننن

 .الباويأ ناألنواي
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الفنرات يف  Lدخنل احلسنن ننن  نن  : با النرمحن ننن أط لن ك قنال

ينا أننا  بنا  :لنو ن  نا أوننك تقنال ا :تق نا لن  :قنال ،نرد   اننا    ن 

 .الرمحن ع  ل  ي  هانا

 :Qول حسن نن  ن 
 ذيي  ننناي األينننام ع   نننفاي ا

 

 
 روي النن وا بنا نأيننام السننتننو

 و  ننا يغننر الننا ر مننن  ننا  ن ننن  

 

 
 ونننو ال  نناا بهنن ت البجننايب

 
 :Qول  

 قنننل ل نقننن م نغننن  داي عقامنننأ

 

 
 يبانننايننا  الري ننل تننود  اال

 ع  الننن ين لق نننبهم و نننحببهم 

 

 
  ننايوا ل نننا يف القبننوي ترانننا

 
 :Qول  

 يننا أ ننل لنن ات دن ننا ال نقنناي اننا

 

 ائنننل محنننقع  املقنننام نةنننل   

 :Qول   
 لهرس  من خس ت اخلبن  تشنبنني

 

 ورشنننأ مننن قننراح املنناي تهف ننني 

 ولنر  منن يق نق الثنوب تسنرتي 

 

 

 

 ي ننا وع  مننا تهف ننني لبهف ننني 

يعننل  Lمننا يوي أننن   ننأل احلسننن نننن  ننن  Qومننن  ننخائ   

ائنا نحن ل  ننل  :وقنال ،تأ  اد مخسنو ألنا دي نم ومخنت مائنأ دينناي

 .  ا  رى احل ل :  ب ل  سان  تقاللك تأتب نح ل تأ
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أ  ننود مننا يف اخل انننأ توعننا ت هننا  :وعننايد ننننض اال ننراب تقننال

يننا مننوالي أال  :رو  ألننا ديننناي تنناتنها عا األ ننراط تقننال األ ننراطن شنن

 :Qتأنشأ احلسن  .تر بني أنوح نحاعبي وأنرش مايبي
 نحنننن أننننا  نوالننننا خضنننل

 

 يرتننني ت ننن  الرعننناي واألمنننل 

 السنننننيال أنفسنننننا ننننود قبننننل  

 

 خوتننا  ننك منناي وعنن  مننن يسننل 

 
 لنننو   نننم البحنننر تضنننل نائ ننننا

 

 
 (1)لغننال مننن ننننا ت ضنن  خجننل

نننا  ي ننل يش :اخلضننل  هبننا و ننايب :قننال الف و ئنننادي :ن ننا  

 Qوقولننن   ،النبنننات الننننا م :اخلضنننل :يرتشننا ننننااد وقنننال اةنننو ري
 .(2)خ  مبباأ ب وف (خجل)

 :Q مام احلسنعائشة  قر بفضل اإل

ننننث  ::.........األ ننب  نننن نباتننأ قننال(3)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

ايعنني وعال ته ننا نهنالم تن ين منن اهلل  :ينوم اةننل عا  ائشنأ Q ن 

                                                           

 .16ص  4يف النسخأ امل بو أ: لفال. و و تصح ا ياعي املصاي يب  ((1
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قنال  :اذ نب عا تالننأ تقنل انا :ل حسنن Qوقنال أمن  املننيمنو  .وي ول 

النسننأ لنان   تنرين السنا أ  أوننر (1)والن ي ت نق احلبنأ :لك أم  املننيمنو

 Qت نن  أخ  ننا احلسننن ننن  قننال أمنن  املنننيمنو  ،ألننننثن عل ننك ننن  تن نننو
أتناك اننن  بنا   :تقالنا انا امنرأ  منن املهالبنأ !(2)خ نوي :قاما أم قالا

شنن خ نننني  اشننم وياويت نن  وخننريب مننن  ننناك مغضننبا وأتنناك غننالم 

تنننن أياد أ  ينةننر عا  Nع   نن ا الغننالم انننن ي ننول اهلل  :قالننا ؟تأق نننا

 ،وقننا ننننث عا ننن    نننا ،ي ننول اهلل ت  نةننر عا  نن ا الغننالم (3)مق بنني

   ننك عال أخ تنننا نالنن ي ننننث  Nتأ ننألك نحننق ي ننول اهلل  :قالننا

تننن ل قهنا  ،عننل لنالق نسنائ  ن نا  نن Nع  ي نول اهلل  :قالنا ،عل ك

  .(4)يف الان ا نانا من  يف اةخر 

                                                           

 .يف املصاي: وال ي ت ق احلبأ والنوا  ا  ((1

 يف املصاي: يي وي خ ل. ((2
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 :N شبيه النبي Qمام احلسن اإل

:........الغنن اا واملهنني يف االي نناي (1)بمناقننب انننن شهرئشننو* 

  .(2)أشبها خ قي وخ قي .Qل حسن  Nوقوت الق وب قال النبي 

 :Q مام احلسن واضع اإل

 ، بنناب الفنننو   ننن أمحننا املنننيدب :(3)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

 نك تقنراي وقنا  Lون  أ االنصاي  ن انن مهاي أنن  منر احلسنن ننن  نن 

 :قننود ي بق و نا ويأ  و نا تقنالوا لن  وضنوا  سن ات  نك األيل و نم

ع  اهلل ال  ننب  :تننن ل وقننال :  ننم يننا انننن ننننا ي ننول اهلل عا الغننااي قننال

 Qوعننل يأ نل منهنم يبنب ا بفنوا والن اد  نك يالن  ن  بن   ،املسبه ين
ويوى احلننا م يف أمال ننن   .أننم د ننا م عا ضننن اتب  وألننهننم و سنننا م

                                                           

 .185:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (1

 .53ح -294 :43 ،النالمأ املج يس -األنواي نحاي ( (2
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أو  ننا  يبنناي نننأم  Nي الر ننول مننن  ننا  يبنناي نجننا تننإ  عننا :Qل حسننن 

 .(1)أو  ا  يباي ن وي ت وينا ع ئ ل ،تإ  أمي الببول

 (البننأو)منن  (2)تن    ننانا مننن النسنخ ولن نأ يبنناي نالبنناي (يبناي) :ن نا  

أو ننالنو  منن  ،ننأوت  نك القنوم أننأى ننأوا :يقنال ،ننننب الهن  والفخنر

أو مننن  ،ب الن ننايأو مننن النننوي نننننن ،نننأى ننننننب ننننا  نايننأ  ننن الرتنننأ

و بنننل أ  يهننو  نبنناي مننن النبنناي ننننننب اخلنن   ،املننناوا  ننننننب املفنناخر 

 .(3)املبالغأ أو نثاي   لك من النثاي ك   غأ 

 :يسال ان  عاىل بمقه عليه Q مام احلسناإل

من ل و  الشنت عا ذ اب احلننر   :السا أ الثان أ :وغ د (4)املبهجا* 

و فا نويك يف أنواي  ،ك يف أ ةم قايتكيم لبسا ااال ه :Qل حسن نن  ن 
                                                           

 .28ح -352 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

  أن  يريا )يبأ( ه وم )يبأى(. ((2

( ولهن الصح ل أن  من )ناي يباي( ننننب ته  واتبخر، و و مق وب من )نأي ((3

 )يأى(.)ياي( يف  م قوا

 .46ح ،512 ال وي، مصباح املبهجا،( (4
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 ،وخ قا ت   أ ل الثقأ ننك  ننا عنودك ،وتال   نك يف يجانك ،ضوئك

تبا  نا انم  ، ةنا ت   منبك  ك أ ل لا بنك ،تبنال ا يف   يائك   وا

 ،لكأتبحق ول ك احلسن نن  ن    ك أ  مال ه ،أ ل   واتك نننبك    هم

 ،ام  نو ياي يوائجي أ  تصنن  نك بننا وئل بنناون  أ بغ ث عل ك وأق

 . (1)وأ  تفنل ط   ا و  ا

 :P وفاة فاطمة

يوي أ   :ب يمحنننن  اهللنل سنننن ا املرتضنننن (2)  ننننو  املنجنننن ات* 

 Nوأقامنا نننا النبني  ،ر   ننأ وشنهرا نتوت نا وانا أن    شن Pتالنأ
منن  وتننوا غسنن ها وتهف نهننا أ ،مخسننأ و ننبنو يومننا و يوي أيننننو يومننا

و نن وا    هننا و   ،وأخرعهننا ومننن  احلسننن واحلسننو يف ال  ننل Qاملنننيمنو 

ودتنهنا يف البق ني وعناد أينننو قن ا تا بشنهل  نك الننا   ،ين م اا أيا

                                                           

 .341 – 340 :83 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .47 يسو نن  با الو اب،   و  املنج ات،( (2
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خ ننا ننبننا  Nع  نب نننا  :ق  ننا تأ ننبل النننا  والم ننضننهم ننضننا وقننالوا

 .(1)وال ننرف ق  ا تن وي ا ،و  نحرض وتابا والصال     ها ودتنها

 :N  حيانتا  سول ان L احلسناَ

 نننننن  ، نننننن السنننننهري ،الق نننننا  :(2)أمننننناا الصننننناوق* 

 نننن اننننن  ائشنننأ واحلهنننم والنبنننا  ل ننننا  نننن مهننناي  ،اةنننو ري

 ننن اننننن أط  ، ننن بنننا نننن  بننا اهلل نننن أط ينقننوب ،نننن م نننو 

شننهات انننن  نننرو أتنناد يعننل تسننأل   ننن دم البنوضننأ  :نننن م قننال

انةنننروا عا  ننن ا  :منننن أ نننل الننننراق قنننال :قنننال ؟ نننن أننننا :تقنننال

و نننننا  N البنوضنننأ وقنننا قب نننوا اننننن ي نننول اهلليسنننألني  نننن دم 

يننننني احلسنننن  ،منننن النننان ا ايع ننن  ي انبننن :يقنننول Nي نننول اهلل 

 .L(3)واحلسو 

                                                           

 .41ح -212 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .12ح ،207 الصاوق، االماا،( (2

 .5ح -262 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3
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 ننن  ، ننن الرضننا ،: ناأل ننان ا الثالأننأQ(1)  ننو  أخبنناي الرضننا * 

احلسننن  :وي انبننايالولننا ي انننأ  :Nقننال ي ننول اهلل  :قننال Kئنائنن  

 .L(2)واحلسو 
 ن بنا  ، ن انن أط اخل اب ،: بنا نن عنفر الر ا (3) امل ال ياي * 

 نننب   :قنال Q نن أط  بنا اهلل  ، نن أط نصن  ، ن أط املغرا ،نن ع    ل

 .(4)قر    ني النساي وي انبي احلسن واحلسو :Nيقول قال ي ول اهلل 

 نن اننن  ، نن أن ن  ،ننن  بنا اهلل ننن بننا : احلسنن(5) امل ال ياي * 

 ننن  ، ننن املنهننال نننن  نننرو ، نننن ذ ننرد  ننن  ننن نننن  بننا  ،ببننوب

 :يف الريبنأ يقنول Q نننا  نن ننن أط لالنب  : نن  اذا  قنال ،األ ب 

 .N(6)احلسن واحلسو ي انبا ي ول اهلل 
                                                           

 .8ح ،30:2 الصاوق، ،Q   و  اخباي الرضا( (1

 .13ح -264 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .8ح ،115 عنفر نن بنا نن قولوي ،  امل ال يايات،( (3

 .33ح -270 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .9ح ،115 عنفر نن بنا نن قولوي ،  امل ال يايات،( (5

 .34ح -270 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (6
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 ننن أط  ، ننن السننهوي ، ننن النننوتن ، ننن أن نن  ، ننن :(1)الهننايف* 

الولنا الصنالل ي اننأ منن اهلل قسننها  :Nقنال ي نول اهلل  :قنال Q  با اهلل

 ننن به  نا ننم  Lنننو  بننادد وع  ي ننانبي مننن الننان ا احلسننن واحلسننو 

 .(2)  ب و من نني عرسائ ل ش ا وشب ا

 :للمسن هيبتي وسؤددي

 ننن  ، ننن عنناد ،احلسننن نننن بنننا نننن   ننب الن ننوي :(3)اخلصننال* 

 ننن عنننرا  م نننن  ننن  ،نننرا  م نننن محنن   النن ن يالنن ن  نننن أط نهننر  ننن ع

أتننا تالنننأ  : ننن عاتنن   ينننب ننننا أط ياتنني قالننا ، ننن أن نن  ،الراتننني

يف  Nعا ي نننول اهلل  Lنإنن هنننا احلسنننن واحلسنننو  Nنننننا ي نننول اهلل 
يننا ي ننول اهلل  نن ا  انننناك تننويأه  شنن اا  :شننهواد النن ي تننويف ت نن  تقالننا

وأمنا احلسنو تنإ  لن  شنجا بي  ،نيدديأما احلسن تإ  لن    ببني و ن :تقال

 .وعودي

                                                           

 .1ح ،2:6 اله  ني، الهايف،( (1

 .68ح -306 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .122ح ،77 الصاوق، اخلصال،( (3
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 .(2)(1) ن عنرا  م نن  ن الراتني مث   :اإليشاد ،ع الم الويى

 ن  ،بنا نن  ن ، ن ، ن عاد ،: احلسن نن بنا الن وي(3)اخلصال* 

 ، نن أن ن  ، با اهلل نن احلسن نن بنا ويسو نن  ن نن  با اهلل نن أط ياتي

قالنا  :صاي يرتن  عا  ينب نننا أط ياتني  نن أمهنا قالنان ن ش خ من اال

أمنا احلسنن  :Nيا ي ول اهلل   ا  انناك تانح ه  تقال ي نول اهلل  :Pتالنأ 

 .(4)تنح ب    ببي و نيددي وأما احلسو تنح ب   خائي وشجا بي

 ، ن بننا ننن عنفنر ، ن عاد ،: احلسن نن بنا الن وي(5)اخلصال* 

أمنا  :قنال N ننن  ن     أ  النبني ن  فوا   ،نن بنا  ن أن    ن عنرا  م
 .(6)وأما احلسو تأنح   اةود والرمحأ ،احلسن تأنح   اا بأ واحل م

                                                           

وىف ننض النسخ امل بو أ: ) ، م،  210ع الم الويى ص ،169عيشاد املف ا ص ((1

 اإليشاد( و و  هو  ا ر.

 .10ح -263 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .123ح ،77 الصاوق، اخلصال،( (3

 .11ح -264 – 263 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .124ح ،78 الصاوق، اخلصال،( (5

 .12ح -264 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (6
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 :من كفْ  يش  ربئيل Q متائم احلسن

 ننن  ،: منن  بناب مننا  الننرت  ال نا ر  ل جنانن ي(1) شنا الغننأ* 

 Nل اهلل  ننا  ةل ي ننو :قالننا Qأم  ننث   أم ولننا  ننن نننن أط لالننب 
 ،ق  فننأ جي ننت    هننا ع ئ ننل وال جي ننت    هننا غنن د وعذا  ننريب لويننا

و ننا  عذا  ننريب انننبفض ت سننقط مننن  غننب ييشنن  ت قننوم ت ببننن  ت جن نن  يف 

يأينا ي نول  :ومنن  بناب ي  نأ األول ناي قنال .Lمتائم احلسن واحلسنو 

 .من أيبني ت  حب  :واضنا احلسن  ك  اتق  وقال Nاهلل 

مننا يأيننا احلسننن قننط عال  :ال أنننو  ريننر قنن :و ننن نننن م قننال

تاضنننا   نننناي دمو نننا وذلنننك أنننن  أتنننب يومنننا يشنننبا يبنننب قننننا يف 

يفنننبل تنننن  أنننم يننناخل تنننن  يف  Nوي نننول اهلل  Nيجنننر ي نننول اهلل 

ال هنننم عي أيبننن  وأينننب منننن  بننن  يقوانننا أنننال   :تنننن  ويقنننول

 .(2)مرات

                                                           

 .172:2  الفبل االينن، ن نن اط  شا الغنأ يف منرتأ االئنأ،( (1

 .23ح -266 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 :L ريق للمسنني برقة  يضء ال

 ننن  ، ننن الرضننا ، ننان ا الثالأننأناأل :Q(1)  ننو  أخبنناي الرضننا * 

يبننب  N انننا ي نبننا   نننا النبنني  Lع  احلسننن واحلسننو  :قننال Kئنائنن  

رتا عا أمهن  ت قنا نرقنأ تن   النا نانصن :ب  امأ ال  نل أنم قنال ان نمض

 :ينةنر عا ال قنأ تقنال Nوالنبني  Pان  يبنب دخنال  نك تالننأ  نييتض

 .(2)احلنا هلل ال ي أ رمنا أ ل الب ا

 .مث   K ن ئنائ   ، ن  :Q(3) ح فأ الرضا * 

 :يونس لمللنا كمل

 ننن أط  ننن نأ بنننا نننن  ، ننن احلسننو نننن احلسننن :(4)اخلننرائج* 

 نن ينقنوب ننن عنفنر  ، نن احلسنن ننن ياشنا ، ن عنفر ننن بننا ، ن

                                                           

 .121ح ،43:2 الصاوق، ،Q   و  اخباي الرضا( (1

 .24ح -266 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .138ح ،Q، 236 مام املهايمني سأ اإل ،Q  ح فأ الرضا( (3
 .61ح ،845:2 اوناي،ق ب الاين الر اخلرائج واةرائل،( (4
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خننريب احلسننن واحلسننو  :قننال Q ننن أط عنننرا  م  ،نننن عنننرا  م اةنفننري

تهويننا عا مهننا  ووا  ننل وايننا منننه  يبننب أت ننا نخننل النجننو  ل خننالي 

 ،ترمننب اهلل ن نننه  نجننااي يسننرت أيننا ا  ننن  ننايب  ،نةهننرد عا  ننايب 

و ناي يف املوضني  ،ت   قضن ا يناعبه  ذ نب اةنااي وايتفني  نن موضنن 

أننم ان  قننا يبننب  ننايا يف  .تبوضنناا وقضنن ا مننا أيادا (1) ننو منناي وعنبننا 

 ؟منا خفنب   ناو   :ان  ننض ال ريق  نرل ان  يعنل تنظ غ ن ظ تقنال

مننن اخلننالي تهننم انن  تسننننوا  ننوتا  (2)تقنناال ع نن  عننايا ؟مننن أيننن عاننب 

وقننا   نننا ننناألمت مننا  ،يننا شنن  ا  أتريننا أ  تننناوي انننني بنننا :يقننول

 ، ننن ال ريننق (3)و نن ها ،وأينناأا يف ديننن اهلل ،تن ننا وناويننا أمهنن 

تأيبسنها  ،سنورب نن  وعن  احلنوأغ ظ لن  احلسنو أيضنا تهنوى ن ناد ل ضن

أ نأله   :تقنال ،رى تفننل اهلل نن  مثنل ذلنكنتنأ وى نال سن ،اهلل من منهبن 

ال هننم  :تقننال احلسننو ،نحننق أننن ه  وعننا   ملننا د ومتننا اهلل أ  ي  قننني

                                                           

 .نالهرس عناي تغسل ت   الث اب -أعانبا  )خ ل( واإلعانأ  ((1

 عننا عانا خ ل. ((2

 أي نهبا  ن الرصاط املسبق م و الا  ن . ( (3
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 .تنأل ق اهلل يناد ،واعننل ذلنك    ن  يجنأ ،أل ق  واعنل ل  يف  ن ا  ن  

أيننن  :تقننالتننان  ق قنناامه  يبننب أت ننا    ننا وأقبننل    نن  ناخلصننومأ 

منا خرعنا  :Qتقنال  نن  - ن ا نننا ينوم السنق فأ نق  نل-د سبه  و نا  

وعنن ب يعننل منننهم    ننا يبننب شننق يدايد تقننال احلسننو  ،عال ل خننالي

 ،ال أخرعنك اهلل منن النان ا يبنب تبنبن نالاياأنأ يف أ  نك وولناك :ل رعنل

 ت نن  خرعننا عا مننن ا  .وقننا  ننا  الرعننل قنناد اننبنن  عا يعننل مننن النننراق

عننن  مننث ه  مثننل يننونت عذ  : ننننا عنناي يقننول :قننال احلسننو ل حسننن

وأنبننا    نن  شننجر   ،وألقنناد نةهننر األيل ،أخرعنن  اهلل مننن ن ننن احلننوت

 ،تهننا  يأ ننل مننن ال ق ننو ،وأخننريب لنن    نننا مننن هبهننا ،مننن يق ننو

وأمننا  ،أمنا النننو ت هننم :و ننننا عنناي يقننول ،رب مننن منناي الننونيشنو

ناُه إاىلو  ﴿وقننا قننال اهلل يف يننونت  ،ال ق ننو تننأنبم  ننن  أغن نناي وول  س  ووةا  ت    ائ  ما

  َ يوووُدو زا  ت و  ي 
وووني  *ت ل وووأ  نووواُهم  إاىل حا تذع  م  نُوا ف  آم  ولسننننا نحبنننايب عا  (1)﴾ف 

و نر ننل عا  ،ولهننن   ننم اهلل ياعبنننا عا النننو تأخرعهننا لنننا ،ال ق ننو

                                                           

 .147الصاتات:  ((1
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قننا  ننننا  :تقننال احلسننن ،أ ثننر مننن ذلننك ت هفننرو  ويبنبنننو  عا يننو

 .(1)ا  

 :حسن مني وانا منه N قول النبي

 ، نن عناد ، ن أن   ،بنا نن  ن نن  با الصنا :(2)نشاي  املص فب* 

 نن بننا ننن ع ن   ل  ، نن أمحنا ننن اخل  نل ، ن أمحا نن بنا الهرخي

 ، ن ياشنا ننن  ننا ، ن مناويأ نن  الل ، ن  با اهلل نن  الل ،البخايي

د  نا عا لنام تإذا احلسن ي ننب  Nمي النبي خرعنا  : ن ينك نن مر  أن  قال

أمام القوم أم نسط ياد تجنل ينر منر   هننا ومنر   Nيف ال ريق تأرس  النبي 

 هنا يضايه  يبب أخ د تجنل عياى ياي  يف ذقن  واألخرى ننو يأ ن  أنم 

يسن مني وأنا من  أيب اهلل منن أيبن  احلسنن  :ا بنق  تقب   أم قال ي ول اهلل

 .(3) ا  من األ باطواحلسو  ب

                                                           

 .40ح -275 – 273 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .37ح ،247 ي،بنا نن اط القا م ال   نشاي  املص فب،( (2

 .66ح -306 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3
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 :L باحلسنني N عناية النبي

 نن بننا ننن أمحنا ننن  نن ننن : (1)ب املناقب القايننأيف ننض  ب* 

ذات  N ننا عالسنا ننو يناي النبني  :شاذا  نإ نادد  ن اننن  بنا  قنال
 Qعذ  ننبط ع ئ ننل  ،ونننو ياينن   ننن وتالنننأ واحلسننن واحلسننو ،يننوم

وي نا انا  نن ننن أط  Nانا النبني  تبح نا Nومن  تفاينأ تح نا انا النبني 

تبح ننا اننا ي ننول  Nلالننب تبح ننا اننا  ننن وقب هننا ويد ننا عا ي ننول اهلل 

 Nوي نا انا احلسننن وه نا اننا احلسنن وقب هننا ويد نا عا ي ننول اهلل  Nاهلل 
وقب هنا ويد نا  ،تبح نا انا ي نول اهلل وي نا انا احلسنو تبح نا انا احلسنو

وي ننا اننا تالنننأ تبح ننا اننا وقب بهننا ويدبننا تبح ننا اننا  Nعا ي ننول اهلل 

تبح ا اا الرانننأ وي نا انا  نن ننن أط لالنب تبح نا انا  نن  .Nعا النبي 

 ننق ا البفايننأ مننن  Nنننن أط لالننب ت نن   ننم أ  يرد ننا عا ي ننول اهلل 

 ،نو أنام   تانف قنا ننصنفو تسن ي منهنا ننوي يبنب ن ن  عا السن ي النان ا

نسننم اهلل الننرمحن الننري م ه ننأ مننن اهلل  :هبونننا تننإذا    هننا  نن را  م

واحلسننن  ،وتالنننأ ال  ننراي ،بنو ننن املرتضنن ،عا بنننا املصنن فب [تننناا]

                                                           

 .الثامنأ نقبأامل ،26 بنا نن امحا نن  ن نن احلسن نن شاذا ، مائأ منقبأ،( (1
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 .وأمننا  ملحب هننا يننوم الق امننأ مننن الننناي ،Nواحلسننو  ننب ي ي ننول اهلل 

 Nأت ننا النبنني  : ننن  نن    قننال ،نإ نننادد  ننن  اذا  ،و ننن انننن شنناذا 
ينا  بنا اهلل  ن ا  احلسنن  :تقالنا Pننأ تس نا      أم دخ نا  نك تال

تخنن  نأينناهي  تنناخريب انن  عا عننا ا تأخنن ت  ،واحلسننو عائنننا  يبه ننا 

منا لهن  ينا يسنناي  :تقنال .Nنأياهي  ومح نبه  يبنب أت نا ان  عا النبني 

ال هننم ألننهنن   Nتقننال النبنني  ،ناما يننا ي ننول اهللننننبهي لننننننش :االننننق

شنب هأ نق نأ منن  N نفرع أ يف ينا ي نول اهلل تنةنرت تنإذا  :قنال -أالأا-

 ،وأينك منن النسنل وألنو منن ال ننا ،قنالل  جنر أشنا ن اضنا منن النث ج

نإاامنن  تصنن  ا نصننفو أننم دتنني عا احلسننن نصننفها وعا  Nتفر هننا 

 :قنال .تجن نا أنةنر عا النصنفو يف أيناهي  وأننا أشنبه ها ،احلسو نصنفها

 .  نن  أيننا يبننب ينجننو مننن احلسننابيننا  نن     نن ا لنننام مننن اةنننأ ال يأ

 N نننا يننول النبنني  :ونإ نننادد  ننن ال نن اي نإ نننادد  ننن  نن    قننال
 ،يننا ي ننول اهلل لقننا ضننل احلسننن واحلسننو :تجننايت أم أينننن تقالننا

 .قومننوا تننال بوا انننني :Nتقننال ي ننول اهلل  ،وذلننك  نننا ايتفننا  النهنناي

ب أتنب ت نم ين ل يبن Nوأخن ت نحنو النبني  ،تأخ   ل يعنل  ناد وعهن 

 ،م بن ق  نل واينا مننه  نصنايب  Lوعذا احلسنن واحلسنو  ، فل اةبنل
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تنأرس  عل ن  ي نول  ،خينريب منن ت ن  شنب  النناي ،قائم  ك ذنبن  (1)وعذا شجا 

 (2)أننم انسنناب تنناخل ننننض األعحننر  Nاهلل تالبفننا خمالبننا لر ننول اهلل 

نننأط وأمنني أنننب  مننا  :وقننال ،أننم أتا ننا تننأترق ن نننه  ومسننل وعننو ه 

واالخنر  نك  اتقن   ،أنم محنل أينا ا  نك  اتقن  األيننن .أ رمه   ك اهلل

وننننم  :لونننا لهنن  ننننم امل  ننأ م  ننبه  تقننال ي ننول اهلل :تق ننا ،رناأليسنن

ويوي يف املرا نن ل أ  احلسننن واحلسننو  .الرا بننا   ننا وأنو ننا خنن  منننه 

وقننال  ،خ نني أيسننن مننن خ ننك : انننا يهببننا  تقننال احلسننن ل حسننو

ايهننني ن ننننا  :تقنناال لفالنننأ ،ال نننل خ نني أيسننن مننن خ ننك :احلسننو

 نال أنننا   تسننأالد تهننرد  :تقالننا انن  ،تهر نا تالنننأ أ  تنننيذي أينا ا

ال أيهننم  :Nتقننال  ،N ننال عننا   ي ننول اهلل  :أ  ينننيذي أيننا ا تقننال

ال أيهنم ن ننه  ولهنن  :ن نه  يبنب أ نأل ع ئ نل ت ن  عناي ع ئ نل قنال

ال أيهننم ن نننه  ولهننن أ ننأل اهلل أ   :  تقننال عرسات ننلعرسات ننل  هننم ن نننه

                                                           

 احل أ. -نالضم والهرس  -الشجا   ((1

  أن  لي عحر و و مها  هبفرد ااوام والسبا  ألنفسها والق ا  يف لن : ((2

 اي.عحر  وأعح
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ال أيهنم ن ننه  ولهنن أمهن   : هم ن نه  تسأل اهلل تنناا ذلنك تقنال تنناا

أيهنم ن ننه  ينا يب و اننا انا قنالد   :تقالنا تالننأ .تالنأ ههم ن نه 

تقالا ا  أنا أنثر ن ننه  عنوا ر  ن د القنالد  تننن أخن  منهنا أ ثنر تخ ن  

تنثربننا و ننا  ع ئ ننل وقبانن   نننا قائنننأ النننرش تننأمرد اهلل تننناا  ،سنننأي

أ  هيننبط عا األيل وينصننا اةننوا ر ن نننه   نن ال يبننأذى أيننا ا تفنننل 

ويوى ي ننن األئنننأ  بننا احلن ننا نننن  .ذلننك ع ئ ننل ع رامننا انن  وتنةنن  

 ننن يو ننا نننن منصننوي السنناوي  ننن  بننا اهلل نننن بنننا  ،م هائ ننل

 ننن  بننا  ، ننن منصننوي نننن بنننا النسننفي ،ن  ننث   ننن  ننهل ننن ،األ دي

 ننن مالننك نننن  ، ننن  ننناا  ، ننن احلسننن نننن مو ننب ،اهلل نننن  نننرو

 ننا  ي ننول  : ننن  ائشننأ قالننا ، ننن   نناي ، ننن انننن عننريل ، نن    

أيننن  :تق ننا ، ننا  يداي :عائنننا ال يقنناي  ننك مننا يأ ننل تقننال ا Nاهلل

ت نن  ب ننننض  ،سننوعا تالنننأ اننبنني تننأنةر عا احلسننن واحل :قننال ؟تريننا

ينا تالننأ أينن  :تقنال Pتخنريب يبنب دخنل  نك تالننأ  .ما ط من اةنو 

تخننريب  ،يننا ي ننول اهلل خرعننا مننن اةننو  و ننا يبه ننا  :تقالننا ؟انننناي

 ؟يننا  ننوينر  ننل يأيننا انننني :يف ل ننبه  تننرأى أنننا الننايداي تقننال Nالنبنني 

ن  ق تننا ،ننننم يننا ي ننول اهلل  ننا نننائ   يف  ننل يننائط نننني عننا ا  :قننال
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تقننال لنن  أنننو  ،النبنني تضنننه  و ننا يبه ننا  و ننو ينسننل الننامو   نننه 

يننا أنننا الننايداي د ننني أمسننل الننامو   نننه   :د ننني أمح هنن  تقننال :الننايداي

توالنن ي ننثننني ننناحلق نب ننا لننو ق ننر ق ننر  يف األيل لبق ننا املجا ننأ يف 

ل تجنناي ع ئ نن .أمبنني عا يننوم الق امننأ أننم مح هنن  و ننا يبه ننا  و ننو يبهنني

السننالم    ننك يننا بنننا يب الننن   عننل عاللنن  يقرئننك السننالم  :تقننال

يننا ع ئ ننل مننا أنهنني ع  ننا نننل  Nتقننال النبنني  ؟مننا  نن ا اةنن   :ويقننول

رك أ  نأيسنن :ع  اهلل تننناا يقننول :تقننال ع ئ ننل ،أنهنني مننن ذل الننان ا

 ؟قننال   ،ال :قننال ؟يأيننول لننك أينناا ذ بننا وال ينننق  لننك  ننا  ننناي يش

 ،تننناا    ننب الننان ا ولننو أيبهننا ملننا عنننل ل هنناتر أ ن هنناال  اهلل  :قننال

 ،يننا بنننا اد  ناةفنننأ املنهو ننأ البنني يف ناي ننأ الب ننا :Qتقننال ع ئ ننل 

 نل ينا بننا  :تقنال ،تا ا اا ت ن  مح نا تنإذا ت هنا أرينا وحلنم  ثن  :قال

أننم أي ننل اننا عا  :تننأ  وا تشننبنوا قننال :قننال ،وألنننم انن ننك وأ ننل ن بننك

 ،منا يأينا عفننأ أ ةنم نر نأ منهنا :قنال ، نك ياانا يشبنوا و نتأ  وا و
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والنن ي ننثننني ننناحلق لننو  ننها لبننااواا  :Nترتنننا  نننهم تقننال النبنني 

 .(1)تقراي أمبي عا يوم الق امأ

وعننات يف ننننض منيلفننات أ ننحاننا أننن  يوي مر ننال  ننن  :أقننول* 

لننأ ينا تا :تقنال Pداي تالننأ  Nدخنل النبني  :لا أ من الصنحانأ قنالوا

يننا أنننا ع  احلسننن واحلسننو ي البنناي  :Pتقالننا  ،ع  أننناك ال ننوم ضنن فك

دخننل  Nأننم ع  النبنني  ،مننن النن اد ت ننم أعننا انن  شنن اا يقباتننا  ننن  نيينشنن

وتالنننأ مبحنن   مننا  ،Kوع ننت منني  ننن واحلسننن واحلسننو وتالنننأ 

ةنننر عا السننن ي  نننا أ وعذا ن Nأنننم ع  النبننني  ،تنننايي   نننا تصنننني

يننا بنننا النننن األ ننك يقرئننك السننالم  :الوقنن ،قننا ننن ل Qنج ئ ننل

قننل لنننن وتالنننأ واحلسننن  :ويقننول لننك ،وخيصننك نالبح ننأ واال ننرام

ينا  نن وينا  :Nتقنال النبني  ؟يشنبهو  منن توا ن  اةننأ يأي يش :واحلسو

 يتالنننأ ويننا يسننن ويننا يسننو ع  يب الننن     ننم أنهننم ع ننا  تننأي يش

و  يننردوا عوانننا ي نناي تأمسننهوا  ننن الهننالم  ؟تشننبهو  مننن توا نن  اةنننأ

و نن  ، نن عذننك ينا أنناد ينا أمن  املننيمنو :Qتقنال احلسنو  Nمن النبني 

عذننك ينا أمناد ينا  ن ا  نسناي الننناملو و نن عذننك ينا أخناد احلسنن ال  نني 

                                                           

 .72ح -310 – 307 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1



 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  ................................................................. 170

 

قنل ينا يسنو منا شناا تقنا  :أخباي لهم ش اا من توا   اةننأ تقنالوا ل ننا

ل ة ئ نل عننا نشنبهي يلبنا عن نا ينا ي نول اهلل قن :يض نا ن  ختبايد لنا تقنال

ينا تالننأ قنومي وادخنن الب نا  :قا   نم اهلل ذلنك أنم قنال :Nتقال النبي 

مغ ننب  ،تنناخ ا تننرأت ت نن  لبقننا مننن الب ننوي ،ري عل نننا مننا ت نن نو أيضنن

وت نن  يلننب عننني يف غنن  أواننن  تقننال  ،رننننننايل مننن السنننا  األخضنن

 ع  اهلل يننر ق مننن قالننا  ننو مننن  نننا اهلل ؟يننا تالنننأ أنننب لننك  نن ا :النبني

وتناولنن   Nتقننام النبنني  .يشناي نغنن  يسنناب  ن  قالننا مننريم ننننا  ننرا 

نسنم اهلل النرمحن النري م أنم أخن  يلبنأ واينا   :وقام  نو أياهيم أم قنال

أننم أخنن   ، ن اننا مرياننا لننك يننا يسننو :تقننال Qتوضنننها يف تننم احلسننو 

م أخن  يلبنأ أن ، ن انا مريانا ينا يسنن :يلبأ توضنها يف تنم احلسنن وقنال

 ن اننا مرياننا لننك يننا  :وقننال اننا Pأالثننأ توضنننها يف تننم تالنننأ ال  ننراي 

 ن انا  :وقنال Qأنم أخن  يلبنأ يانننأ توضننها يف تنم  نن  ،تالنأ ال  راي

 ن انا  :يقنول لن  Nأنم نناول    نا يلبنأ أخنرى والنبني  .مرياا لك ينا  نن

ن من ننا قنائ  أنم ع نت أنم أ  نوا ل Nمرياا لنك ينا  نن أنم وأنب النبني 

ايتفنننا املائننا  عا السنن ي نننإذ  اهلل  ،ذلننك الرلننب ت نن  ا بفننوا وشننبنوا

ينا تالننأ  :لقنا يأينا ال نوم مننك  جبنا تقنال !يا أن  :تقالا تالنأ .تناا

 ن اننا يننا  :وق ننا لنن  ،أمننا الرلبننأ األوا البنني وضنننبها يف تننم احلسننو
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 ،يسننو ن اننا لننك يننا  :تننإي  ننننا م هائ ننل وعرسات ننل يقننوال  ،يسننو

تق ننا أيضننا مواتقننا انن  يف القننول أننم أخنن ت الثان ننأ توضنننبها يف تننم 

 :تق نا ، ن انا لنك ينا يسنن :تسننا ع ئ نل وم هائ نل يقنوال  ،احلسن

أننم أخنن ت الثالثننأ توضنننبها يف تنننك يننا تالنننأ  ،أنننا مواتقننا انن  يف القننول

 :رتو    ننا منن اةننا  و نن يق نننرويين مشننتسننا احلنوي الننو مسن

وملننا أخنن ت الراننننأ  .تق ننا مواتقننا اننن نننالقول ، اننا لننك يننا تالنننأ ن

احلننق  ننبحان  وتننناا  [قبننل]توضنننبها يف تننم  ننن  ننننا النننااي مننن 

أننم  ،تق ننا مواتقننا لقننول اهلل  نن  وعننل ، ن اننا مرياننا لننك يننا  ننن :يقننول

ناولننا    ننا يلبننأ أخننرى أننم أخننرى وأنننا أ ننني  ننوت احلننق  ننبحان  

انا لنك ينا  نن أنم قننا ععنالال لنرب النن   عنل  ن انا مري :وتناا يقنول

لنو ناولنا    نا منن  ن د  ،ينا بننا و ن   وعنالا :تسننب  يقول ،عالل 

  . ن اا مرياا نغ  انق ا  :السا أ عا يوم الق امأ يلبأ يلبأ لق ا ل 

يننا  :تقننال لنن  Nويوي يف ننننض األخبنناي أ  أ ران ننا أتننب الر ننول * 

أ وأت ننا اننا عل ننك  ايننأ لولننايك ي ننول اهلل لقننا  ننات خشننفأ غ النن

واقنا  Qود نا لن  نناخل  تنإذا احلسنن  Nتقب هنا النبني  ،احلسن واحلسنو

قنا  Qب  نا أ عال واحلسنو ن نا عاد ترغنب عل هنا تأ  ناد عيا نا تن  مضن
ينا أخني منن أينن لنك  ن د  :أقبل ترأى اخلشفأ  ننا أخ ن  ي ننب انا تقنال
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تسننناي  Nاهلل  أ  ان هنننا عننناي ي نننول :Qتقنننال احلسنننن  ؟اخلشنننفأ

ينا عنااد أ   نا أخني خشنفأ ي ننب انا  :مرس ا عا عاد تقنال Qاحلسو

و نو  نا ا لهنن  يسنن  ،وعنل يهنري القنول  نك عناد ،و  تن ني مث ها

عا  Qب منن أمنر احلسنو نمنن الهنالم يبنب أتضن نييخالرد وياللفن  نشن
تب ننن   ننو  نن لك عذ نحننن نصنن اح قننا ايتفنني  نننا ننناب  .أ   ننم يبهنني

ومننن خ فهننا ذئبننأ تسننوقها عا  ،ا تنةرنننا تننإذا  ب ننأ ومنهننا خشننفهااملسننج

أننم  Nراا نأيننا ألراتهننا يبننب أتننا اننا عا النبنني نوتضنن Nي ننول اهلل 
ينا ي نول اهلل قنا  اننا ا خشنفبا   :ن قا الغ النأ ن سنا  تصن ل وقالنا

عياا ا  ناد ا الصن اد وأتنب انا عل نك ونق نا ا  ن د األخنرى وأننا انا 

أرس ننني  :  ننننا اة  أيضننننها تسنننننا قنننائال يقنننولروي  وعينمسننن

نخشننفك عا النبنني بنننا وأو نن    رسينننا ال  احلسننو  ،أرس نني يننا غ الننأ

واملالئهننأ نننألنهم قننا يتنننوا  ،واقننا نننو ينناي عنناد وقننا  ننم أ  يبهنني

لبهننا املالئهننأ  Qولننو نهننب احلسننو  ،ي و ننهم مننن  ننوامي النبنناد 

أرس نني يننا غ الننأ قبننل  :ولو ننننا أيضننا قننائال يقنن .املقرنننو  لبهائنن 

تننإ    تفنننن  نن  ا    ننك  نن د  Qعريننا  الننامو   ننك خننا احلسننو 

ال ئبننأ تأ  ننك منني خشننفك تأت ننا نخشننفي عل ننك يننا ي ننول اهلل وق نننا 

وأنننا أمحننا  ،ولهننن لويننا ا األيل يبننب أت بننك رسينننأ ،مسنناتأ نن ننا 
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تننايتفي  . ننك خنناد Qاهلل يط  ننك أ  عابننك قبننل عريننا  دمننو  احلسننو 

 ،وال  ننأل غ الننأ ننناخل   Nالبه  ننل والبهبنن  مننن األ ننحاب ود ننا النبنني 

رت ننن لك نتسنن Pاخلشننفأ وأتننب اننا عا أمنن  ال  ننراي  Qوأخنن  احلسننو 

  .رسويا  ة  

ق ننا مننن  Nأ نناي عا النبنني  :ويوي  ننن  نن    الفننايي قننال

يننا  نن    ائبننني نولنناي احلسننن واحلسننو  :الننننب يف غنن  أواننن  تقننال ا

تن  با ألنرق   ن ه   :قنال  ن    الفنايي ، ال مني منن  ن ا النننبل أ

مننن ل أمهنن  ت ننم أي ننا تأت ننا مننن ل أخننبه  أم   ثننوم ت ننم أي ننا تجاننا 

 ،وا ولننااد :تاضنن رب ووأننب قننائ  و ننو يقننول .ننن لك Nتخنن ت النبنني 

مننن يرشنناي   نن ه  ت نن   ننك اهلل اةنننأ تننن ل ع ئ ننل مننن  ،وا قننر    ننناد

 ننك ولنناي احلسننن  :تقننال ؟يننا بنننا  ننالم  نن ا االن  ننايب :السنن ي وقننال

ينا بننا ننل  :تقنال ع ئ نل ،تإي خائا   ن ه  منن   نا ال هنود ،واحلسو

وا  نم ينا  ،خا    ه  من   ا املنناتقو تنإ    نا م أشنا منن   نا ال هنود

بنننا أ  انن ننك احلسننن واحلسننو نننائ   يف يايقننأ أط الايننااح تصنناي 

و نا ب  عا احلايقنأ وأننا منن  يبنب دخ ننا احلايقنأ وعذا  من وقبن  Nالنبي 
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وأنبنا  يف ت ن  لاقنأ ي نا  ينروح انا  ، ا نائ   وقا ا بنق أينا ا االخنر

السننالم  :ألقننب مننا  ننا  يف ت نن  تقننال Nت نن  يأى الثنبننا  النبنني  .وعهنن ه 

 [اهلل]ولهننني م ننك مننن مالئهننأ  ،   ننك يننا ي ننول اهلل لسننا أنننا أنبانننا

تغضننب  ننن يط ومسننخني  ،غف ننا  ننن ذ ننر يط لرتننأ  ننو ،الهننرون و

أنبانننا  نن  تننرى ولننردي مننن السنن ي عا األيل وعي مننن   نننو  ثنن   

أقصننا  ننري   ننك اهلل تأ ننأل  أ  يشننفي ا  نننا يط  سننب أ  يرمحننني 

 Nتجثنا النبني  :قنال .قناير يوين اي م ها  ن   ننا أوال عنن   نك  نل يش
 :Nتقننال انن  النبنني  N تج سننا  ننك ي ببنني النبننيب ا ننب قةا يقننب ه  يبنن

قنا غفنل  نن ذ نر  ،انةرا ينا ولناي  ن ا م نك منن مالئهنأ اهلل الهنرون و

تجن ن  اهلل  هن ا وأننا مسبشنفي نهن  عا اهلل تنناا تاشنفنا  ،ين  لرتنأ  نو

 :و نن  ا ي نبننو وقنناال ،تأ ننبغا الوضننوي Lتوأننب احلسننن واحلسننو  ،لنن 

ب ناحلب ننب بنننا املصنن فب ونأن نننا  ننن املرتضننال هننم نحننق عننانا اة  ننل 

تنن  ا ننببم  :قننال .عال مننا يددتنن  عا يالبنن  األوا ،ونأمنننا تالنننأ ال  ننراي

ر نونشنن ، نا تننإذا نج ئ ننل قننا ننن ل منن السنن ي يف ي ننط مننن املالئهننأ د ا

ونننردد عا  نن ت  األوا أننم ايتفنننوا ننن  عا  ،ذلننك امل ننك نننرىض اهلل  ننن 
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و ننو  Nأننم يعنني ع ئ ننل عا النبنني  .اهلل تننناا السنن ي و ننم يسننبحو 

يننا ي ننول اهلل ع  ذلننك امل ننك يفبخننر  ننك مالئهننأ السننبي  :مببسننم وقننال

منن منثن وأننا يف شنفا أ السن اين السنب و احلسنن  :الس وات ويقول انم

  .واحلسو

يججننا يف ننننض السنننو  :يهنني  ننن  ننرو  البننايقي قننال :وقننال

ي نننول اهلل عالسنننا ويولننن   توعنننات Nتننناخ ا مسنننجا ي نننول اهلل 

و ننو يقبننل  نن ا مننر  و نن ا أخننرى تننإذا يئد النننا  يفنننل  ،غالمننا  ياتنننا 

ومننا ينرتننو  ألي  ،ي ولننرد منننه نذلننك أمسننهوا  ننن  المنن  يبننب يقضنن

ينا ي نول اهلل  ن ا   :تجابن  و نو يفننل ذلنك ان  تق نا . بب يب  عيا ا

أيننب الرعننال عا ع نن  اننننا اننبنني واننننا أخنني وانننن  ننني و :تقننال ؟انننناك

ومننن  ،ي نفسنن ني ونفسنننومننن نفسنن  نفسنن ،رينومننن  ننو  نننني ونصنن

قنا  جبنا ينا ي نول اهلل منن تن نك  :تق نا لن  ،أي   حل ن  و    حل ي

عي ملننا  ننريب ط عا السنن ي  .أينناأك أهيننا الرعننل :انن  ويبننك انن  تقننال ا

ودخ ننا اةنننأ انبه ننا عا شننجر  يف ييننال اةنننأ تنجبننا مننن ل ننب 

يننا بنننا ال تنجننب مننن  نن د الشننجر  تثنر ننا  :تقننال ا ع ئ ننل ،بهننايائح
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وي ننننني مننن  ،أل ننب مننن ي هننا تجنننل ع ئ ننل يبحفننني مننن أنر ننا

يننا  :أننم مرينننا نشننجر  أخننرى تقننال ا ع ئ ننل ،تا هبهننا وأنننا ال أمننل منهننا

 ،بنا  نل منن  ن د الشنجر  تإ نا تشنب  الشنجر  البني أ  نا منهنا الثننر

تجنننل ع ئ ننل يبحفننني نثنر ننا  : ننب يائحننأ قننالتهنني أل ننب لننن  وأذ

 .ويشنني من يائحبها وأنا ال أمل منها

يننا أخنني ع ئ ننل مننا يأيننا يف األشننجاي أل ننب وال أيسننن  :تق ننا

 ؟ينا بننا أتنايي منا ا نم  ناتو الشنجرتو :من  اتو الشجرتو تقنال ا

عينناا ا احلسننن واألخننرى احلسننو تننإذا  ب ننا يننا  :ال أديي تقننال :تق ننا

وواقنهننا مننن وقبننك  ،نننا عا األيل مننن تننويك تننأت  وعبننك خاجيننأب

تإننن  خيننريب منننك ل ننب يائحننأ الثنننر النن ي أ  بنن  مننن  نناتو  ،و ننا بك

أنم  وعهنا أخناك    نا تب نا لن  انننو  ،الشجرتو تب ا لك تالننأ ال  نراي

تفن ننا مننا  :Nقننال ي ننول اهلل  .تسننم أيننا ا احلسننن واالخننر احلسننو

تننن ل عا ع ئ ننل نننناما ولننا  .االمننر مننا  ننا  أمننري أخنني ع ئ ننل تهننا 

يننا ع ئ ننل مننا أشننوقني عا ت نننك الشننجرتو  :تق ننا لنن  ،احلسننن واحلسننو

يننا بنننا عذا اشننبقا عا األ ننل مننن أنننر  ت نننك الشننجرتو تشننم  :تقننال ا

  نن  اشننباق عا الشننجرتو يشننم  Nتجنننل النبنني  :قننال ،احلسننن واحلسننو
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أننم يقبننل  Q ناق أخنني ع ئ ننل  :ولاحلسنن واحلسننو وي ننثنه  و ننو يقنن

يننا أ ننحاط عي أود أي أقا نننه  ي ننا  حلبنني  :احلسننن واحلسننو ويقننول

 Nو ننا النبنني  [مننن]تبنجننب الرعننل  .انن  تهنن  ي انبنناي مننن الننان ا
وقبننل  ،مننن  نفك دمناي م Nته نا لننو شنا ا النبني  ،ل حسنن واحلسنو

أولاننك   نن هم  ،و ننبب يننرينهم ،و ننب أمننواام ،يعنناام وذنننل ألفنناام

لننننأ اهلل واملالئهننأ والنننا  ألنننو و نن ن م النن ين   نننوا أي منق ننب 

قننا مننر أخبنناي  ثنن   يف ننناب تضننائل أ ننحاب الهسنناي  :أقننول .ينق بننو 

  .يف تضائ ه  Kر نوناب النصوص  ك االأني  ش

أ   Qويوى الننناي ني يف تنننردو  االخبننناي  نننن أمننن  املننننيمنو 
ينا يب ع  أخني  نايو  منات  :ل تقنالمو ب نن  نرا   أل ينن   ن  وعن

يننا مو ننب لننو  ننألبني يف األولننو واةخننرين  :تنناغفر لنن  تننأويب اهلل أ 

 .ألعببك ما خنال قاتنل احلسنو ننن  نن ننن أط لالنب تناي أننبقم لن  منن 

أ  مو نب ننن  ننرا   نأل ينن   ن  وعنل  يناي  قن   Qويوى أيضا  نن  

 نن  ،و نن أط  رينر  .ئهنأاحلسو ننن  نن تن ايد يف  نبنو ألفنا منن املال

ينننني احلسننو  -أالأننا  -ال هننم عي أيبنن  تأيبن  وأيننب مننن  بن   Nالنبني 
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احلسنن واحلسنو  ن اا شنباب أ نل  :Nو نن أط  نن ا  نن   .Lنن  نن 

  .اةنأ عال انني اخلالأ   سب و  ب نن   ريا

يننك ننن  .احلسنن واحلسنو  نا ي ناي منن النان ا .N ن   ،انن  نر

يسننو  ،حلسننو مننني وأنننا مننن يسننو أيننب اهلل مننن أيننب يسنن ناا :مننر 

 ،احلسنن واحلسنو ينوم الق امنأ :Q نن ننن أط لالنب  . بط من األ نباط

 :Nي يفننأ  ننن   . ننن عنبنني  ننرش الرمحننا  ننن لننأ الشنننفو مننن الوعنن 
احلسو أ  ي من الفضل ما   يننط أينا منن ولنا ئدم منا خنال يو نا ننن 

 ننألا الفننردو  ياننا  نن  وعننل  :القنن Nو ننن  ائشننأ  ننن   .ينقننوب

تنأويب اهلل عل هننا  ،أي يب  ينني تننإ  أ نحاط وأ ننن أتق ناي أنننراي :تقالنا

ويوى انننن ننن  يف مثنن  األينن ا  مننن  ؟واحلسننوأو   أ ينننك ناحلسننن 

ينا  بننا ننن ي ينا املن د النحنوي يف ع نناد ذ نرد  :تاييخ البالذيي قال

مننا  : ننا قائننأ خ ننا ناانا تقننالرف النبني عا مننن ل تالننأ ترئنانصنن :قنال

 ،انننناك خرعننا غنناو  وقننا غبنني  ننن خ  ننا :تقالننا ؟نننال يب ببنني  هنننا

يقفننو ئأاي ننا يبنب  نناي عا  هننا عبننل توعننا ا  Nب ي ننول اهلل نتنضن

 :نننائنو وي ننأ م وقننأ  نننا ي  ننه  تأخنن  يجننرا وأ ننوى عل هننا تقالننا

 ،عال يرا نأ ان واهلل منا نننا  ننا ي و نه   !السالم    ك ينا ي نول اهلل

واحلسننو  ننك  بفنن   ،تننا ا اننا نخنن  أننم محننل احلسننن  ننك  بفنن  ال ننننب
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تننن ل ع ئ ننل تأخنن  احلسننو ومح نن  تهانننا ننننا ذلننك يفبخننرا   ،رىنال سنن

مح ننني خنن   :يقننول احلسننوو ،مح ننني خنن  أ ننل األيل :ت قننول احلسننن

 .(1)أ ل الس ي

 :L االعرايب واحلسناَ

ا ننبفبب أ ننراط  بننا اهلل نننن النن ن   :(2)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

اتق نا اهلل تنناي أت نبه  مسرتشناا أموا  ننأ  :و ننرو ننن  نث   تبننوا ال تقنال

 :تأشايا      ناحلسن واحلسو تأتب اد تأنشأ أن اتا منها ؟يف الاين

 عنننل اهلل يننر وعهنن ه  نن ننو

 

 
 (3)سننننننا  نننننببا ي أ نننننا احل

 
السنبا  :اخ ني نن  نك ينا  نايب السنببو :قنال اةن يي ت ن  :ن ا 

ر ع ننود البقننر املانوغننأ نننالقرن يبخنن  منهننا الننننال  ننن ا ننن لك ننالهسنن

أل نا انسنببا نالناناغ  :وق نل ،ال  شنر ا قا  نبا  نهنا أي ي نق وأ ينل

يننا  ننايب النن ننو ويف تسننن بهم ل ننننل املبخنن   مننن  :يريننا ،أي النننا
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اإلنريسنم تنال  ي نبت الصنوف والق نن و :السبا  ببا اتسنا  مثنل قنوام

 .أي الث اب املبخ   منها

 :قريش تفضل

نإ ننناد  ننن بنننا  (2): ع نن   ل نننن نريننا(1)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

تبغ نب يبنب  Nأذننب يعنل ذنبنا يف ي نا  ي نول اهلل  :أن  قنال Lنن  ن 

يف لريننق خننال تأخنن  ا تننايبن ه   ننك  Lوعننا احلسننن واحلسننو 

 ،اهلل عي مسننبج  ننناهلل وانن  يننا ي ننول :تقننال N اتق نن  وأتننب انن  النبنني 

اذ ننب  :يبننب يد ينناد عا تننن  أننم قننال ل رعننل Nتضننحك ي ننول اهلل 

قننا شننفنبه  ت نن  أي تب ننا  تننأن ل  :وقننال ل حسننن واحلسننو ،تأنننا ل  ننق

ر  ﴿اهلل تننناا  ف  ووت    اس  ُروا انذ  و  ف  ووت    اس  ووُهم   وواُؤغ  ف  ل ُموووا ت ن ُفس  ُووم  إاذ  م  ُذ ل ووو  ت  و 

ُم ال يام  َل ُ حا ابا     وذ ُدوا انذ     ُسوُل ل و      .(3)﴾رذ

                                                           

 .168:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (1

 .ا    ل نن ي يا :400:3 يف املصاي: ((2

 .63 النساي:( (3
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أخبنناي ال  ننث نننن  نننا نإ نننادد أ  يعننال ننن ي أ  يننا ن نقننايوي  

ع  خمرمنأ أ  نم الننا  ال نوم  :تق نل ،تسنأل  نن ذلنك ،يعن أتضل قريم

تأتنناد و ننأل  وقننا خننرف و ننناد انننن   ،نأنسنناب قننريم تا ننأل   ننن ذلننك

ال  :تقننال املسننوي انننن  ل رعننل ،اد نننه  :تنننا الشنن خ يع  نن  وقننال ،املسنوي

تننإ  الشنن خ قننا خننرف وعننن  ذ ننب عا مننا  ننا  يف  ،تفنننل أهيننا الرعننل

تهن   ،اد نن انا أيع هن  :وقنال L ا   أ وأي ن   عا احلسنن واحلسنواة

  .أتضل النا  وأ رمهم ال وم

ق ننا النننن  بننا  وقننا أمسننك  ،ويف يننايث مننايك نننن أط  ينناد

أننا أ نن مننه  متسنك ان   :و نوى   ن ه  ،ر نابل حسن أم احلسو نال

 N ن ا  انننا ي نول اهلل  ؟ينا لهني ومنا تنايي منن  ن ا  :تقال ؟نالر اب
  .أو ل ت  ا أننم اهلل  ن ن  أ  أمسك ا  وأ وي    ه 

  ننو  املحا ننن  ننن الروينناي أ  احلسننن واحلسننو مننرا  ننك شنن خ 

أنننا ال  :وايننا منننه تأخنن ا يف البنننا   يقننول  ننل  ،يبوضننأ وال  سننن

أهيننا الشنن خ  ننن يهنن  ن ننننا يبوضننأ  ننل وايننا منننا  :هسننن الوضننوي تقنناال

 ال نن  هسنننا  الوضننوي ولهننن  نن ا  :قننال ؟أينننا  سننن :تبوضنناا أننم قنناال
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الش خ اةا نل  نو الن ي   يهنن  سنن وقنا تن نم اة  مننه  وتناب  نك 

  .يايه  ن  به  وشفقبه   ك أمأ عا  

وال  ،مننا ته ننم احلسننو نننو ينناي احلسننن ع ةامننا لنن  :القنن Qالبنناقر 

ق ننل  :وقننالوا .ع ةامننا لنن  Qته ننم بنننا انننن احلنف ننأ نننو ينناي احلسننو 

 ،ننننم امل  ننأ م  ننبه  :ول حسننن واحلسننو ،(1)﴾نعووم العبوود﴿ Qأليننوب 

وقنننال  (2)﴾وإَ مل  ؤمنووووا َّ فووواعتزلوَ﴿ :وقنننال ،ونننننم الرا بنننا  أننننب 

 .(3)تا ب لوي وال تقب وي ع    تصاقوي :Qاحلسو 

 : ربئيل هيديه وميكائيل يسدده

 ، ننن يعالنن  ،: يننا  أنننو ينقننوب يو ننا نننن اةننراح(4)الننناد* 

يف عبنل أ نن  ينرى أو غن د  Nن ننا ي نول اهلل  : ن ي يفأ نن الن    قنال

                                                           

 .44 ص:( (1
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ولا ننأ مننن املهنناعرين واألنصنناي  Qومننن  أنننو نهننر و نننر و ننث   و ننن 

 Lفنأ  نا  نن  عذ أقبنل احلسنن ننن  ننوي يوأنت يارض ا ا احلنايث 
ع  ع ئ ننل  :وقننال Nي  ننك  نناوي ووقنناي تنةننر عل نن  ي ننول اهلل نينشنن

ي وضنن ي مننن نو ننو ولنناي وال ننا ر مننن نفسنن ،هياينن  وم هائ ننل يسننادد

وقنننا منن   Nتقنام ي نول اهلل  .أضال ي   ا  نب ي وقنر    نني ننأط  نو

 بنني وأخنن  ن نناد أنننا تفننايبي وأنننا يب بنني ومهجننأ ق :و ننو يقننول لنن 

ي يبننب ع ننت وع سنننا يولنن  ننةننر عا ي ننول نتنشننب مننن  ونحننن ننشنن

عنن   ن هو  ننناي  ادينا  [أمنا] :أنم قنال ،رد  نن نو و ال يرتي نصن Nاهلل 

مهننايا  نن ا  ايننأ مننن يب الننناملو ا ينبننر  ننني وينننرف النننا  ئأننايي 

 منن يينم اهلل ،ينةنر اهلل عل ن  ت محن  ،ويبنوا أمنويي يف تن ن  ،و  ي  نبي

 . رف ل  ذلك ونري ت   وأ رمني ت  

 المن  يبنب أقبنل عل ننا أ نراط جينر  نراو  لن   Nت  ق ي ي نول اهلل 

قنا عناي م يعنل يه نهنم نهنالم غ ن ظ  :عل ن  قنال Nت   نةر ي نول اهلل 

تجنناي  .ع  لهالمنن  عفننو  ،وعننن  يسننألهم مننن أمننوي ،تقشنننر مننن  ع ننود م

قننال ي ننول  ؟ومننا تريننا :ق نننا ؟أيهننم بنننا :األ ننراط ت ننم يسنن م وقننال

يننا بنننا لقننا  نننا أنغضننك و  أيك واة  تقننا  :تقننال ،مهننال :Nاهلل

 .ا ددت لك نغضا
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وغضننبنا لنن لك وأيدنننا ننناأل راط عياد   Nتببسننم ي ننول اهلل  :قننال

يننا بنننا عنننك تنن  م  :تقننال األ ننراط !ا ننهبوا :تأومننأ عل نننا ي ننول اهلل أ 

قنال  ياي ومنا مننك منن نر اننك يشأنك نبي وعننك قنا  ن نا  نك األنب ن

ع  أيببننا  :تخنن ي ن  انننك قننال :قننال ؟يننا أ ننراط ومننا ينناييك :لنن 

أو يننبه م  :أخنن ك  ضننو مننن أ ضننائي ت هننو  ذلننك أو ننا ل  نناي قننال

 نو منا  :وقنال (1)تنا ديى األ نراط نفسن  !ينا يسنن قنم ،ننم :قال ؟النضو

 تريننا تانبننايد عنننك  ننبجاد  املننا ننن  :يننأ  ويقنن م  ننب ا ل ه نننني قننال

 .مهال يا أ راط :وقال Qاحلسن 

 منننا غب نننا  نننألا واننننن غبننني

 

 
 نننل تق هننا عذ  وأنننا اةهننول

 تننإ  تننك قننا عه ننا تننا   ننناي 

 

 
 لوشننفاي اةهننل مننا  ننأل السننني

 ونحننننرا ال تقسننننن  النننناواا 

 

 
 تراأنننا  نننا  أويأننن  الر نننول

غنن   ،وخاد ننا نفسننك ،و نناوت لننويك ،لقننا نسنن ا لسننانك 

تقنال  (2)  ن  :تببسنم األ نراط وقنال ،شناي اهلل يبنب تننيمن ع أنك ال تن ح 

                                                           

 .Qأي ايبقرد األ راط لصغر  ن   (1(
 ي رد و ي أيضا   نأ ا ب اد . يأ تقال ليش   :   ن ((2
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وتن ا رتم منا عنرى ن ننهم  ،نننم اعبنننبم يف ننادي قومنك :Qل  احلسنن 

والنننرب قالبننأ  (1)تنن  نبم أ  بننناا  نننبوي ، ننك عهننل وخننرق منننهم

 ،و  ننا أننك قات ن  و نا  يف قومنك منينبن  ،وال لالنب لن  نثنايد ،تبغض 

 ،ا أخنن ت قناتننك ن نناك تنيمنن  تريننا قب نن وقنن ،تحن ننا نفسننك  ننك ذلننك

وأن ننا عال ذلننك تأت بنننا  ،ركنو ننني    ننك نصنن ،ر    ننك مسنن هكنتنسنن

 .خوتا من أ  يشبهر وعنك عن  عاا نخ  يراد نك

خرعننا يف ل  ننأ ضننح اي عذ  صننفا ييننل  :أنباننك  ننن  ننفرك

تبق ننا  ،ر  ننحااانوأ صنن ،شننايا  اشننبا منهننا      ننا وأل ننا  نن   ا

ال تسننني لننوالر يسننا  ،(2)ع  تقننام نحننر وع  تننأخر  قننر نج   األشننقربننر

                                                           

 قال اة يي: ت  : أ  قريشا  انوا يقولو  ع  بناا  نبوي. أي أنرت ال  قب ل . ((1

 ي النخ أ املنفرد  البي  :وأ ل الصنبوي  نفأ تنبا يف ع   النخ أ ال يف األيل وق ل

 .بوي ألن  ال  قب ل أيادوا أن  عذا ق ي انق ي ذ رد    ي  ب أأر الصن .ياق أ ف ها

من  الم لق ط نن  ياي  يوم عب أ و ا   ك تر  أشقر، يقول: ع  عريا  ك  ((2

 لبنك تبقاما عا الناو قب وك وع  أرس ا تبأخرت منه ما أتوك من ويائك تنقروك،

 .140ص  2ل م الوقاي. ياعي هني األمثال يب اأبا وات
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 .وتننوايت  نننك نجومهننا ،ترا نننا    ننك غ ومهننا ،وال لننناتخ ننناي عر ننا

تق نني بجننأ وبننبط ةننأ يف  ،وال نن ننم المنني ،تننال ببنناي ننننجم لننالي

هحفننأ نالسننفر عذا   ننوت مصننناا ا ددت  ،دينومننأ قفننر نن ننا  القنننر

وننننرق  ،يف يينننل  ا نننا ،والشنننوك ختب نننك ،النننريل خت فنننك ،ننننناا

رت تننإذا أنننا نتأنصنن ،وق نبننك  ننالمها ،قننا أويشننبك ئ امهننا ،خننالا

 .وذ ب أن نك ،و هر يينك ، نانا تقرت   نك

 ،ق بني (1) أننك  شنفا  نن  نويا ؟من أين ق ا ينا غنالم  ن ا :قال

منن أمنري و أنن    نم  يومنا خفني    نك يش ،ولقا  نا  أنك شنا اتني

اهلل أ نن  أشننها أ  ال  :Qتقننال احلسنن  ؟ممنا اال ننال :قننال لنن  [ف]الغ نب 

تأ ننن م  ،وأ  بنننناا  بننناد وي نننول  ،علننن  عال اهلل ويننناد ال رشينننك لننن 

ينا ي نول  :شن اا منن القنرئ  تقنال Nو  نن  ي نول اهلل  ،ويسنن ع نالم 

رف ويعنني ومننن  نتانصنن ،تننأذ  لنن  ؟اهلل أيعنني عا قننومي تننأ رتهم ذلننك

لننننا  عذا نةنننروا عا تهنننا  ا تننناخ وا يف اال نننالم ،لا نننأ منننن قومننن 

 .(2)لقا أ  ي ما   ينط أيا من النا  :قالوا Qاحلسن
                                                           

  أ ود. ويا: نبصغ  الرتخ م، أ    أ  ود تصغ  ((1

 .5ح -336 – 333 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 :Q احلسن بن عيل بن ايب طالْ

نالب ننا  Qلنناف احلسننن نننن  ننن  :(1)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

قنل  نن  :تالبفنا عل ن  تقنال ، ن ا اننن تالننأ ال  نراي :تسني يعال يقول

 .نن أط لالب تأط خ  من أمي

 :يف أيننام  ننفو وقننال Qنننن  نننر احلسننن نننن  ننن ا اهلل  ننونننادى  ب

ع  أننناك نغضنأ لننننأ وقنا خننال يف دم  :قنال ،ت نن  ننر  عل نن  ،ع  ا نصن حأ

مننا  ر نن  تقننال  Qتأ نننن  احلسننن  ، ننث   تهننل لننك أ  خت ننن  نباينننك

 .(2)عن  انن أن   :مناويأ

 :Q مام احلسنعزة اإل

ل وانننن  ننن انننن تضننا ، ننن أمحننا نننن بنننا ،: النننا (3)الهننايف* 

 :قنال Q نن أط  بنا اهلل  ، نن أط نصن  ، نن ينونت ننن ينقنوب ،ببوب
                                                           

 .185:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (1

 .18ح – 345 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .12ح ،440:6 اله  ني، الهايف،( (3
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لن ت ل حسنن منال تبننث احلسنن عا يعنل ناملايننأ  :ع  نا ا ناملايننأ قنالوا

 نن د  نناقأ  :تا ننبقرل مننن  ألننا دي ننم تأي ننل اننا عا املصنناق وقننال

 .(1)ما ننث احلسن   د من ت قاي نفس  عال و ناد مال :مالنا تقالوا

 :Q مام احلسنم اإلحل

يأيننا  :منن ننننض  بننب املناقنب املنبنن   نإ نننادد  نن نجنن ل قننال* 

يأ نل وننو ياين    نب   ن  أ نل لقننأ لنرح ل ه نب  Lاحلسن ننن  نن 

 ؟يننا انننن ي ننول اهلل أال أيعننم  نن ا اله ننب  ننن لنامننك :مث هننا تق ننا لنن 

د نن  عي أل ننبح ي مننن اهلل  نن  وعننل أ  يهننو  ذو يوح ينةننر يف  :قننال

 .وأنا ئ ل أم ال ألنن  وعهي

هننم    نن  ال ننننأ شننبم احلسننن نننن أ  مننروا  نننن احل :وذ ننر الثقننأ

عي واهلل ال أبننو  نننك شنن اا ولهننن مهنناك  :ت نن  تننرغ قننال احلسننن L ننن

ولننان  نننا  اذنننا تجنن اك اهلل  ،اهلل ت ننان  نننا  ننادقا تجنن اك اهلل نصنناقك

 .نه نك واهلل أشا نقنأ مني

                                                           

 .26ح – 351 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1
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يننأ توعننب النقنناب تننأمر ننن  أ  عنننب عنا Qويوي أ  غالمننا لنن  

 :قنال ، فنوت  ننك :قنال (والنناتو  نن الننا )يا منوالي  :يرضب تقال

ولنك ضننا  ،أننا ينر لوعن  اهلل :قنال (واهلل  نب املحسننو)يا منوالي 

 .(1)ما  نا أ   ك

 :وهو طفل Q مام احلسنيرقص اإل N النبي

 ننا  يننرق   Nت نن  عننن   :وقننالمناقننب انننن شهرئشننوب..... * 

ترتقننب الغننالم  ،ي قننأ ي قننأ تننرق  ننو نقننأ :ويقننول Lواحلسننو  احلسننن

 .(2)يبب وضي قاين   ك  ايد

القصنن   :وق ننل ،الضننن ا املقننايب اخل ننو مننن ضنننف  :احل قننأ

وتنرق نننننب  ،ت  ر ا لن   نك  نب ل املاا بنأ والبنأن ت لن  ،النة م الب ن

اأ وي قنأ مرتنو   نك خن  مببن ،و و نقنأ  ناينأ  نن  نغر الننو ،ا نا

 ،أو أننن  خنن  مهننري ،وي قننأ الثنناي  نن لك ،تقننايرد أنننا ي قننأ ،بنن وف

 : قننوام ،ومننن   ينننو  ي قننأ تحنن ف يننرف النننااي و نني يف الشنن وذ

                                                           

 .29ح – 353 -352 :43 ،النالمأ املج يس -اي نحاي األنو( (1

 .159:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (2
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ال  ينرف النننااي عننن   ن ف مننن الن نم املضنننوم واملضنناف  ،ألنرق  ننري

 .(1)انبهب

 :N اشبه النا  بجده  سول ان Q مام احلسناإل

مننن  ننايد  Nيشننب  نننالنبي  Lنننن  ننن  :  ننا  احلسننن(2)اإليشنناد* 

يب بنني ي ننول  Lو انننا  ،عا يأ نن  واحلسننو يشننب  مننن  ننايد عا يع  نن 

 .(3)من نو ل ي أ    وولاد Nاهلل 

 :يف كتْ اهل السنة Kفضل اهل البيت 

: مننن لرائننا مننا وعاتنن  يف يننايث  ننف ا  الثننويي (4)ال رائننا* 

 :و   نن  ائشنأ قالناتأل ا       ننن أمحنا ال ن اي  نن  شنام ننن  نر

                                                           

 .1، ح297 :16 ،النالمأ املج يس -( نحاي األنواي (1

 .27:2 املف ا، االيشاد،( (2

 .41ح -275 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3

 اننننننننننن ال رائننننننننا يف منرتنننننننننأ مننننننننن ا ب ال وائنننننننننا، ((4

 .167،166،165،164،163،ح111 ،لاوو



 Q ................................................ 191الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 ،شنن اا مننن البقب ننل واالل نناف Pيفنننل نفالنننأ  N نننا أيى ي ننول اهلل 

يننا  :تقننال ؟يننا ي ننول اهلل تفنننل نفالنننأ شنن اا   أيك تفن نن  قبننل :تق ننا

محنن اي عننن  ملننا  انننا ل  ننأ أرسي ط عا السنن ي دخ ننا اةنننأ توقفننا  ننك 

وال  ،ناشننجر  مننن شننجر اةنننأ   أي شننجر  يف اةنننأ أيسننن منهننا يسنن

تبناولننا أنننر  مننن أنر ننا  ،وال أل ننب منهننا أنننرا ،منهننا ويقننا (1)أنةننر

ت ننن   ب نننا عا األيل واقننننا  ،تصنننايت ن فنننأ يف  هنننري ،تأ  بهنننا

ا ي هننا مننن شننننتأنننا عذا اشننبقا عا اةنننأ  ،خاجيننأ تحن ننا نفالنننأ

ينا محن اي ع  تالننأ ل سنا  نسناي اةدم نو وال تنبنل  ن  ينننب  ن  ،تالننأ

ومنن ذلنك منا يواد أمحنا ننن ينبنل يف مسنناد نإ ننادد  -ن  احل ض ينني  -

مننن أيبننني وأيننب  نن ين  :أخنن  ن ننا احلسننن واحلسننو وقننال Nأ  النبنني 

ومننن ذلننك مننا  . ننا  مننني يف ديعبنني يننوم الق امننأ - K -وأنا ننا وأمهنن  

يواد الفق نن  الشنناتني انننن املغننا ا يف  باننن  نا نننادد عا عننانر نننن  بننا اهلل 

 اد  مننني يننا : ا نن  Qذات يننوم ننرتننات و ننن  Nي ننول اهلل  قننال :قننال

تأنننا أ نن ها وأنننا تر هننا واحلسننن  ،خ قننا أنننا وأنننا مننن شننجر  ، ننن

ومننن ذلننك  .تنننن تن ننق نغصننن منهننا أدخ نن  اهلل اةنننأ ،واحلسننو أغصننا ا

                                                           

 نرض ال و  أو الوع  أو الشجر: ننم ويسن و ا  ل ال. ((1
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مننا يواد الشنناتني انننن املغننا ا يف  بنناب املناقننب نإ نننادد عا  بننا اهلل نننن 

 ننن اله ن ت البنني ت قا نا ئدم مننن ينن  تبنناب  Nلنبني  ننال ا : بنا  قنال

 ننأل  نحننق بنننا و ننن وتالنننأ واحلسننن واحلسننو عال تبننا  :   نن  قننال

ومنن ذلنك منا يواد أمحنا ننن ينبنل يف مسنناد نإ ننادد عا  .تباب      ، ن

ول ُلُكم  ﴿ :ملنا نن ل قولن  تنناا : ن ا نن عب   ن اننن  بنا  قنال ُقول  ال ت س 

 ت    
ي ها ل  بوىع   ال ُقر 

ة  يفا دذ ينا ي نول اهلل منن قرانبنك الن ين  :قنالوا ،(1)﴾را  إاالذ اِل  وو 

يواد الثن بنني يف تفسنن د يف  . ننن وتالنننأ واننا ننا :قننال ؟وعبننا مننودبم

ويوى أيضنا يف تفسن   ن د اةينأ  .تفس   ن د اةينأ ان د األلفنان واملنناي

 :وقننال K احلسننوسننن وعا  ننن وتالنننأ واحل Nنةننر ي ننول اهلل  :قننال

 .(2)أنا يرب ملن ياينبم و  م ملن  املبم

 ننن  ،نإ نننادد عا مسنننا  بننا اهلل نننن أمحننا نننن ينبننل :الننننا * 

 نن أن ن   ، نن أخ ن  مو نب ننن عنفنر ، ن  نن ننن عنفنر ،ر نن  نننص

أ  ي نول  K نن عناد  ، نن أن ن  ، ن أن   بننا ننن  نن ،عنفر نن بنا

مننن أيبننني وأيننب  نن ين  Nقننال أخنن  ن ننا يسننن ويسننو و Nاهلل 

                                                           

 .23الشويى:  ((1

 .36ح -65 – 64 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2
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 ،وناال نناد  نن  بنا اهلل ،وأنا ا وأمهن   نا  منني يف ديعبني ينوم الق امنأ

 نن أط  ، نن قن ت ننن الرن ني ، نن منناذ ننن منناذ ، نن  فنا  ، ن أن ن 

دخننل  ننن ي ننول  :قننال Q ننن  ننن  ، ننن  بننا الرمحننا  األ يق ،املقنناام

تقننام  :قننال Lواحلسننو تا بسننقب احلسننن  ،وأنننا نننائم  ننك املنامننأ Nاهلل 
 ،Nتجنناي احلسننن تسننقاد النبنني  ،تننايت  (1)عا شننا  لنننا نهننر Nالنبنني 

ال ولهنن  ا بسنقب  :قنال ،ينا ي نول اهلل  أنن  أينبه  عل نك :تقالا تالننأ

عي وعينناك وانن ننك و نن ا الراقننا يف مهننا  وايننا يننوم  :أننم قننال ،قب نن 

  .(3)(2)الق امأ

 نن بننا ننن أمحنا ننن  ،فضنل نن أط امل ،: لا نأ(4)أماا ال نوي* 

 نن مسنني  ، نن ي ينا ننن  اشنم ،ري اننن خ يننأن الم األ اي  ن الس

 نن عاتن  أم نج نا امنرأ   ، نن أن ن  ، نن خالنا ننن ل  نق ،نن  با امل نك

                                                           

 يف املصاي: عا شا  نهو  لنا. ((1

 .206 ،( الننا (2

 .39ح -72 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3

 .2ح ،593 ال وي، الماا،ا( (4
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 :قالبننا N ننن م نونننأ وأم  نن نأ  وعنني النبنني  ، نننرا  نننن يصننو
ننني ين -تجنناح لنن  يف غنننر  ننا  اننم  Nا بسننقب احلسننن تقننام ي ننول اهلل 

ا ننقن   يننا أننن   :تقننال Qتقننام احلسننو  ،أننم أتنناد ننن  -رب ت نن  نقننايا يشنن

 ننأ   :Pتسننقاد تقالننا تالنننأ  Qتأ  نناد احلسننن أننم عنناح ل حسننو 
وعي وعينناك و ننا و نن ا  ،عننن  ا بسننقب قب نن  :قننال ؟احلسننن أيننبه  عل ننك

  .(1)الراقا يف مها  وايا يف اةنأ

لبصنغ  نجن م يقنال انا أم نج نا نا :قال اننن يجنر يف البقرينب :ن ا 

اةناح أ  خي نط السنويق ناملناي  :وقنال اةن يي (2)انا ينايث يرا  نحان أ

الغننر نضنم الغنو  :وقنال (3)و ن لك ال نبن ونحنود وخيول يبنب يسنبوي

 نا   Qواملنراد نالراقنا أمن  املننيمنو . (4)القناح الصنغ  انبهنب ،وتبل املن م
 نائ .

                                                           

 .44ح -77 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 وت  : أم نج ا . وت   أيضا: يواي. 665تقريب البه يب:  ((2

 . وت  : أ   رك السويق.146: 1النهايأ  ((3

 .170: 3النهايأ  ((4
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 نن  ، نن اننن    ننأ ،قأمن  نح ل البخنايي  نن  نا :(1)الننا * 

 نك  N نننا النبني  :قنال (2) نن احلسنن أنن   نني أننا نهنر  ،أط مو ب
اننني  :املن  واحلسن عا عنبن  ينةنر عا الننا  منر  وعا احلسنن منر  ويقنول

 ننن  ، ننن أط  ننث   ، ننن أن نن  ، ننن مننننر ،و ننن   ننن مسنناد . نن ا  نن ا

ال هننم  :ويقننول (3)أننن   ننا  يأخنن د واحلسننو N ننن النبنني  ،أ ننامأ نننن  يننا

 Nو ننن  نإ نننادد عا انننن  نننر  ننن النبنني  .عي أيننبه  تننأيبه  أو  نن  قننال
 .قال  ا ي انباي من الان ا

قننال  Nومننن  ننح ل مسنن م نإ نننادد  ننن أط  ريننر   ننن النبنني 
و ننن  نإ نننادد  ننن  .وأيننب مننن  بنن  (4)أيبنن  ال هننم تأيبنن  عي :ل حسننن

 :و نو يقنول (5) اتقن  احلسنن  نكو N نبنييأينا ال :ال اي ننن  نا ب قنال

و ننن الثن بنني يف تفسنن د نإ نننادد  ننن  ننف ا   .ال هننم عي أيبنن  تأيبنن 

                                                           

 .793ح ،396 انن الب ريق، يف مناقب امام االنراي،  نا    و   حاح االخباي( (1

 .151: 5، وأويد ترلب  يف أ ا الغانأ N ا  من تضالي أ حاب ي ول اهلل  ((2

 يف املصاي: ان   ا  يأخ  احلسن واحلسو. ((3

 يف املصاي و ح ل مس م: ال هم عي أيب  تأيب . ((4

 يف املصاي و ح ل مس م، واحلسن نن  ن  ك  اتق . ((5
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َا ﴿ :الثنويي يف قنول اهلل  ن  وعنل يوا ت قا ل  ي نا ي  ور  َ  ال ب م  ور  ك  ر ال * م  ي ون ُهام ب ور  ب 

َا  ب  ايووا َُ ﴿تالنننأ و ننن  :قننال (1)﴾ي  اِل  ر  ووا ُلووُؤ و  ؤ  وون ُهام  اللت
َُ ما  :القنن ﴾ا  ووُر

 ننن ا نننن  ويوي  نن ا القننول أيضننا  ننن :قننال الثن بنني ،احلسننن واحلسننو

ك  ر ﴿ :وقننال ،عبنن  ي وون ُهام ب وور  ومننن اةننني نننو الصننحاح السننبأ  .بنننا ﴾ب 

الرتمنن ي نإ ننناد ا  ننن  لننر ين النبننايي مننن  ننح ل أط داود و ننح ل

 نن اا  احلسننن واحلسننو :Nقننال ي ننول اهلل  :أط  ننن ا اخلننايي قننال

 :قننال Qو ننن  مننن  نننن أط داود نإ نننادد  ننن  ننن  .نننأشننباب أ ننل اة
وأخنن   :قننال ،وعذا  ننها انبنناأي ،أ  نناي N  نننا عذا  ننألا ي ننول اهلل

ب  نن ين وأنا ننا وأمهنن  أيبننني وأينن مننن :ن ننا احلسننن واحلسننو وقننال

ومننن  بنناب املصننان ل نإ نننادد  . ننا  مننني يف اةنننأ (2)لسنننبي بننناو ننا  مب

أينب  ،(4)يسنو منني وأننا منن  Nل ي نول اهلل قنا :قنال (3)منر  ن ينك نن 

و ننن   ننن أ ننامأ نننن  .يسننو  ننبط مننن األ ننباط ،اهلل مننن أيننب يسنن نا

                                                           

 .20و  19الرمحا :  ((1

 اي: ومات مببنا لسنني.يف املص ((2

 يف املصاي:  ن منك نن مر . ((3

 يف املصاي: وأنا من يسو. ((4
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 Nتخنريب النبني  ذات ل  نأ يف نننض احلاعنات Nلرقنا النبني  : يا قنال
 :ق نا ت ن  ترغنا منن يناعبي ،منا  نو (1)ال أديي يو و مشنبنل  نك يش

 ننك  Lواحلسننو  تهشننف  تننإذا احلسننن ؟مننا النن ي أنننا مشننبنل    نن 
ال هننم عي أيننبه  تننأيبه   ،انننناي واننننا اننبنني   نن ا :Nتقننال  ،وي  نن 

يوى اننن ن ريننق يف  بناب املسننبايك األخبنناي  :أقننول.(2) نبه  وأينب مننن

و بنناب  ،املغننا ي ملحنننا نننن ع ننحاق [ بنناب]املبقامننأ نأ ننان ا  ثنن   من

ويوى  ،النننن شنن وي  ومننن  بنناب الفننردو  ،احل  ننأ ل حنناتظ أط نننن م

 نننرا   ع  مو ننب نننن :قننال Nمننن  بنناب الفننردو  نإ نننادد  ننن النبنني 

 .تن ايد يف  نبنو ألفنا منن املالئهنأ Q أل ين     وعنل يف  يناي  احلسنو 

يننوم  Lاحلسننن واحلسننو  :قننال Qو ننن  نإ نننادد  ننن أمنن  املنننيمنو 
  .(4)(3)عنبي  رش الرمحا  ننن لأ الشنفو من الوع  الق امأ  ن

                                                           

 .ييف املصاي: ما أدي ((1

 .211 - 207الننا :  ((2

 خم وط. ((3

 .40ح -73 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4
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أو  ،القننرط اال ننك (1)-نالضننم حلننن  -الشنننفأ  :القننامو يف  :ن ننا 

وأمننا مننا   ننق يف أ ننف ها  ،أو مننا   ننق يف أ ال ننا ،(2)تننوق االذ  منننالق يف

ومننن أياديننث انننن  نن ي  :قننال [املسننبايك]،(3)شنننوف واةننني ،تقننرط

ينا  نن عذا  نا   :لننن Nاهلل  قنال ي نول :املو ن نإ ننادد  نن أننت قنال

نإ ننبن   السننبانأ  وأشنناي –نننا يف قنن ي وأنننا  هنناتو يننوم الق امننأ أقننوم أ

 أنننا  ننن ين ننني وتالنننأ مننن ويائنني -والو نن ب ويننر ه  و ننفه  

أنم يننادي منناد منن قبنل اهلل  ،واحلسن واحلسنو قناامي يبنب ننأ  املوقنا

ومننن  بنناب تضننائل  .   ننا وشنن نب  اةمنننو  يننوم الق امننأ أال ع  :تننناا

ل نني  :بننا الرمحننا  نننن  ننانط قننالالصننحانأ ل سنننناي نإ نننادد  ننن  

منن أينب  :تقنال عنانر ننن  بنا اهلل ،منن نناب املسنجا Qاحلسو نن  نن 

ن ي ننول  ننننب  منن ،عا  نن ا شننباب أ ننل اةنننأ ت  نةننر عا  نن ا أ  ينةننر

عنناي احلسننن  :و ننن  نإ نننادد  ننن  ننن ا نننن ياشننا  ننن ينننك قننال .Nاهلل

                                                           

ذ  من أي ضب   نالفبل، والضم حلن غ   واب. والقرط: ما ين ق يف شحنأ األ ((1

 دي  ونحو ا.

 أي أ ال ا. "قوف االذ   يف"يف املصاي:  ((2

 .160: 3القامو  املح ط ( (3
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 ،تضننن  عا عن نن تأخنن  أيننا ا  ،Nعا ي ننول اهلل  (1)واحلسننو يسننن ا 

 ، ن ا  ي انبناي منن النان ا :أنم قنال ،اةخنر وأخ  اةخر تضنن  عا عن ن 

أ   Lو نن  نإ ننادد  نن عنفنر ننن بننا  نن أن ن   .من أيبنني ت  حنبه 
 :و ننو يقننول Nتننأل ي   نن ه  النبنني  ،احلسننن واحلسننو  انننا يصنن ر ا 

ع   :تقننال ، ننك احلسننو يننا ي ننول اهلل :Qتقننال  ننن  ،(2)عهيننا احلسننن

ونإ ننادد  نن األ ننم  نن أط  نالل  نن  .عهينا احلسنو :ع ئ نل يقنول

 ،و ننا   بنن  يبننا شنناياا N  ننا  احلسننن  نننا النبنني :أط  ريننر  قننال

تجننايت نرقننأ  ،ال :قننال؟(3)أذ ننب مننن  :تق ننا ،اذ ننب عا أمننك :Nتقننال

ونإ ننادد  نن ي ينا ننن  .من السن ي تنشنب يف ضنوئها يبنب و نل عا أمن 

باب أ نل  ن اا شن اننناي  ن ا  :Nقنال ي نول اهلل  :العنانر  نن  ننر قن

 .(4)اةنأ وأنو ا خ  منه 

                                                           

  نب: مشب و اا.( (1

 مبن ا  ك الهرس، و و ا م تنل لال ب اد  من يايث أو تنل. "عي   "الصح ل  ((2

الةا ر وقو    د القض أ يف ل  أ    ي، وألعل ذلك ا بجا  أنو  رير   ن  ((3

 .Qمصايبأ احلسن  Nل اهلل ي و
 خم وط. ((4
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 ننن  ،: مننن مناقننب اخلننواي مي  ننن  يننا نننن أيقننم(1) شننا الغنننأ* 

 (3)أننا ينرب ملنا يناينبم .(2)أن  قال لننن وتالننأ ويسنن ويسنو Nالنبي 

 :ويواد أمحننا نننن ينبننل يف مسننناد  ننن أط  ريننر  قننال .و نن م ملننن  نناملبم 

أننا ينرب ملنن  :تقنال Kعا  نن واحلسنن واحلسنو وتالننأ  Nنةر النبي 

 :ومننن املسنننا  ننن ي يفننأ نننن النن    قننال  نناملهم.ينناينهم و نن م ملننن 

 :قنال ،منن   ن ا و ن ا :تق نا انا :قنال N ألبني أمي مبب  هناك ننالنبي 

د  ننني تننإي ئ  النبني تا ننن مننن   :تق ننا انا :قننال ،تنالنا مننني و نببني

تصن  ا  Nتأت نا النبني  :قنال ،أم ال أد ن  يبنب يسنبغفر ا ولنك املغرب

تننرل لن   نايل  ،تببنبن  (4)انفبنل أنم ،من  املغنرب تصنك النبني النشناي

 ،ي يفنأ :تق نا ؟منن  ن ا :أم ذ نب تاتبنبن  تسنني  نو  تقنال ،تناعاد

أمننا  :أننم قننال ،غفننر اهلل لننك والمننك :قننال ،تحاأبنن  ننناالمر ؟مالننك :قننال

 ننو م ننك  :قننال ،نننك :ق ننا :قننال ؟ي  ننرل ا قب ننليأيننا النننايل النن 

                                                           

 .303:1  ن نن اط الفبل االينن،  شا الغنأ يف منرتأ االئنأ،( (1

 يف املصاي: واحلسن واحلسو. ((2

 يف املصاي: تقايم وتأخ  نو اةن بو. ((3

 أي انرصف. ((4
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ا ننبأذ  يننن   نن   ،مننن املالئهننأ   هيننبط عا األيل قننط قبننل  نن د ال   ننأ

ري أ  احلسننن واحلسننو  نن اا شننباب أ ننل نوعننل أ  يسنن م  ننن ويبشنن

  .(1)اةنأ وأ  تالنأ   ا  نساي الناملو

 : ذ ننر احلننا م الن سننانويي و ننو مننن أقننات األيننننأ(2)ال رائننا* 

وننناأ ننن  ر  ننايو   ،املنن ا ب يف تنناييخ الن سننانويي يف ترلننأ  ننايو 

عننرى ذ ننر ئل أط  :قننال ،يتننن  عا م نننو  اااشننني عا الرشنن ا ،الرشنن ا

 ،يبننو م  ننك النننوام أي أنغننض    ننا وولنناد :لالننب  نننا الرشنن ا تقننال

وع  اهلل ين ننم شننا  يبنني لنننن واحلسننن  ،واهلل مننا ذلننك  نن  يةنوننن 

ب اهلل نرتبنني نفضنن هم ولهنننا ل بنننا نثننأي م يبننب أقضننومن Kواحلسننو 

 !تحسنناونا ول بننوا مننا يف أينناينا ،تقرننننا م وخ  نننا م ، نن ا االمننر عل نننا

ولقننا ينناأني أط  ننن أن نن   ننن عنناد  بننا اهلل  !و نننوا يف األيل تسننادا

 Pعذ أقب ننا تالنننأ  N نننا ذات يننوم منني ي ننول اهلل  :نننن  بننا  قننال
ال هننم عنننك تن ننم أ   :أننم قننال :ولنن و نناق احلننايث عا ق ،و نني تبهنني

وأنا ننا يف اةنننأ وأمهنن  يف اةنننأ و نهنن  يف  ،احلسننن واحلسننو يف اةنننأ

                                                           

 .48ح -80 – 79 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .129ح ،91 انن لاوو ، منرتأ م ا ب ال وائا،ال رائا يف ( (2
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ومنن أينبه   ،وخناا  يف اةننأ وخنالبه  يف اةننأ ،و ننبه  يف اةننأ ،اةنأ

و ننا   ننايو   نناأنا  :وقننال  نن     ،يف اةنننأ ومننن أنغضننه  يف الننناي

 !(2)(1)  و  ناد تامنا  وختنق  الن

وال نن ي يف  ،: انننن ها ننا يف البنناييخ(3)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

واأل نننم  ننن أط  ،وأمحننا يف الفضننائل والنناي ني يف الفننردو  ،الواليننأ

 نن عرينر ننن  بنا اهلل  وقن ت  نن أط ينا م ،وائل و ن    أ  ن  ائشنأ

ي   ر تننن أننب تقنا  فنر ومننن نن خن  البشن :Nقال ي ول اهلل  :قالوا

ر تقنا نمنن   يقنل  نن خن  البشن :Nقنال ي نول اهلل  ………ا شهر تق

ي ننول  :و ننن  يف البنناييخ ناال ننناد  ننن   قنننأ  ننن  بننا اهلل قننال . فننر

وخننن  شنننبانهم احلسنننن  ،خننن  يعنننالهم  نننن ننننن أط لالنننب :Nاهلل

ال  ينننا  يف الوالينننأ  .وخننن  نسنننائهم تالننننأ نننننا بننننا ،واحلسنننو

 N ننننا ي ننول اهلل  : ننن  ائشننأ روقنواملناقننب نإ ننناد ا عا مسنن
 ننم رش اخل ننق واخل  قننأ يقننب هم خنن  اخل ننق واخل  قننأ وأقننرام عا  :يقننول

                                                           

 يف ال رائا امل بو ، والةا ر أن   قط  نا ال بي. د  نجا ((1

 .56ح -94 :37 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 .265:2 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (3
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ودخننل  نننا نننن أط وقنناص  ننك  .اهلل و نن  أ أي املخننايب وأ ننحان 

مريبنا نننن ال يننرف يقنا  :تقنال مناوينأ Qمناويأ نننا مصناحلأ احلسنن 

  ننن ننننا مننا أيدت أ  أ  نننك  ننك :ت ببننن  وال نننالال ت جبنبنن  تقننال

أننننا خننن  الننننا  أننننا  :يقنننول الننبننن  تالننننأ N نننننا النبننني 

 .(1)اا اخر الروايأ ……….؟وننال

:.........ومننن  ننح ل مسنن م نإ نننادد  ننن أط  ريننر  (2)الننننا * 

  .(4)وأيب من  ب  (3)عي أيب  ال هم تأيب  :قال ل حسن N ن النبي 

 ،ر نننويش نننن اخل Nرشف النبننني  :(5)مناقنننب اننننن شهرئشنننوب* 

 ننن أط  ،واةنامي  ننن الرتمنن ي ،والفنردو   ننن النناي ني  نن انننن  نننر

 N نن النبنني  ،والصنح ل  نن البخنايي ومسننا الرضنا  نن ئنائن  ، رينر 
 ،واحلسننن واحلسننو ي انبنناي مننن الننان ا ،الولننا ي انننأ :قننال :وال فننظ لنن 

                                                           

 .13ح -9 :38 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1
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وقننا يواد شنننبأ ومهنناي نننن  ،و نن ا يننايث  ننح ل :قننال الرتمنن ي

عنهنن  مننن  :أننن  قننال انن  Nنننن ينقننوب ويننروى  ننن  م نننو   ننن بنننا 

ويف يوايأ  ببنأ ننن غن وا  أنن  وضننه  يف يجنرد وعننل يقبنل  ،ي ا  اهلل

منا ا ال أينب  :تقنال ؟أهنبه  ينا ي نول اهلل :  ا مر  و  ا منر  تقنال قنوم

ي ننانبي مننن الننان ا ويوى نحننوا مننن ذلننك ياشننا نننن  ننن وأنننو أيننوب 

ريا الننر  نقننال الشنن .Qت  ننن احلسننو األنصننايي واألشنننث نننن قنن 

شننب  نالر ننا  ال  الولننا يشننم ويضننم  نن  يشننم الر ننا  وأ ننل الر ننا  

ومنن شنفقب   .الن ي ينرتوح عل ن  ويبننفت منن الهنرب نن  يمأخوذ من اليش

 ننن عنننرا  م  ،مننا يواد  ننايب احل  ننأ ناال ننناد  ننن منصننوي نننن املنبنننر

 نل واينا مننا  ننا ع و نا  :و نن اننن  ننر قنال ، ن  با اهلل ، ن   قنأ

 نات اننني  : نا ي نول اهلل عذ منر نن  احلسنن واحلسنو و نا  نب ا  تقنال

أ  نن     :أ وذ ننا ننن   ننوذ ننن  عنننرا  م انن نن  ع نن   ل وع ننحاق تقننال

انننن  .ومننن  ننل شنن  ا  و امننأ ،مننن  ننل  ننو المننأ ،نه نن ت اهلل البامننأ

الفضننائل ناال ننناد والسنننناي يف  ،وأنننو نننن م يف احل  ننأ ،ماعننأ يف السنننن

 ننا  ينننوذ يسنننا  N ننن انننن  بننا  أ  النبنني  ، ننن  ننن ا نننن عبنن 

 ،أ  نن    نه نن ت اهلل البامننات مننن  ننل شنن  ا  و امننأ :ويسنن نا ت قننول

و نا  عننرا  م يننوذ انا ع ن   ل وع نحاق وعناي يف  .ومن  ل  نو المنأ
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 ا نننا  ينوذ نننا نننناملنوذتو واننن ا  نننن  Nأ ثنننر البفا ننن  أ  النبننني 

 هنن ا  ننا   :Nو اد أنننو  ننن ا اخلننايي يف الروايننأ أننم يقننول  ،نننوذتوامل

عننرا  م يننوذ انن ن  ع نن   ل وع نحاق  نا  يبفنل   نن ه  ومنن  ثنر   ننوذ 

ع نن   وذتننا  ل حسنننو ول سننبا مننن  :قننال انننن مسنننود وغنن د Nالنبنني 

وأننو ننن م ننن د نو نإ نناد ا  نن أط  ،انن ن نأ يف اإلناننأ .القرئ  الهريم

وأذ   نن لك  ،أذ  يف اذ  احلسننن ملننا ولننا Nيأيننا ي ننول اهلل  :ي قننالياتنن

 ننق احلسننن  Nانننن غسننا  نإ نننادد أ  النبنني  .ملننا ولننا Lيف أذ  احلسننو 

  ننوا وألنننوا واننثنوا عا القان ننأ نرعنل ينننني  :واحلسنو شنا  شننا  وقنال

أمحننا نننن ينبننل يف  .يواد انننن ن ننأ يف اإلنانننأ ،الرننني املنننيخر مننن الشننا 

يقبننل احلسننن واحلسننو تقننال  N ننن أط  ريننر   ننا  ي ننول اهلل  ،ااملسننن

ر  مننا قب ننا نع  ا  شنن :-ويف يوايننأ غنن د األقننر  نننن يننانت  -   نننأ 

ويف يوايننأ يفنن   ،مننن ال يننريم ال يننريم :Qواينناا منننهم قننط تقننال 

ع   ننا  اهلل  :يبننب البننني لوننن  وقننال ل رعننل Nالفنراي تغضننب ي ننول اهلل 

ك تنن  أ ننني نننك مننن   يننريم  ننغ نا و  يننن   قننا ننن   الرمحننأ مننن ق بنن

أنننو ينننك املو ننن يف املسنننا  ننن أط نهننر نننن أط شنن بأ  . ب نننا ت نن ت منننا

 ،نإ ننادد  نن انننن مسننود والسنننناي يف تضنائل الصننحانأ  نن أط  ننالل

يصنن تنإذا  نجا وأنب احلسنن واحلسنو  N ن أط  رير  أنن   نا  النبني 
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ب نت نن  قضنن ،ننو ننا أشنناي علنن هم أ  د و ننا ننك  هننرد تننإذا أيادوا أ  ين

ويف يوايننأ  ،مننن أيبننني ت  حننب  نن ين :وقننال دالصننال  وضنننه  يف يجننر

تفسنن  الثن بنني  .مننن أيبننني ت  حننب  نن ين ،ذيو ننا نننأط وأمنني :احل  ننأ

عانبم انا من ق هنا  :Qقال الرن ي نن خثن م لنبنض منن شنها قبنل احلسنو 

ب ننبم  ننفو  لننو أدي هننم ي ننول واهلل لقننا ق :أننم قننال -ينننني الننر و   -

ال هنننم تنننالر )لقبنننل أتنننوا هم وأع سنننهم يف يجنننرد أنننم قنننرأ  Nاهلل 

أنننا ههننم نننو  بننادك تنن    [ ننا  الغ ننب والشننهاد ]السنن وات واأليل 

 Qمننا يوي  ننن  ننن  Nومننن ايثاي ننا  ننك نفسنن   .(1)( ننانوا ت نن  خيب فننو 
   ننم املسنن نو    شننا شنناياا تجننايت تالنننأ ناحلسننن :أننن  قننال

يننا ي ننول اهلل ع نن   ننغ ا  ال  ننبنال   :تقالننا Nواحلسننو عا النبنني 

تا ا احلسنن تأ  ناد لسنان  تنصن  يبنب ايتنوى أنم د نا احلسنو  ،الن م

أنننو  ننالل املنننيذ  يف األيننننو وانننن  .تأ  نناد لسننان  تنصنن  يبننب ايتننوى

 ننن  ننن و ننن اخلننايي ويوى أمحننا نننن ينبننل يف مسنننا  ،ن ننأ يف اإلنانننأ

وقنا  Qضنائل الصنحانأ  نن  بنا الرمحنا  ننن األ يق  نن  نن النرش  وت
 :قننال Q ننن أم  نن نأ و ننن م نونننأ وال فننظ لنن   ننن  ننن  ،يوى لا ننأ

                                                           

 .47 ال مر:( (1
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قننا أدخننل يع نن  يف ال حنناف أو يف الشننناي تا بسننقب  Nيأينننا ي ننول اهلل 

عا من حنأ لننا تنن  منن رض هنا تجن ن  يف قناح  Nاحلسن توأنب النبني 

ينننن   Nسنو يثنب    ن  وي نول اهلل أم وضنن  يف ينا احلسنن تجننل احل

عا مننا  ننو نننأيبه   : أننن  أيننبه  عل ننك يننا ي ننول اهلل قننال :تقالننا تالنننأ

عينناك و نن ين و نن ا املنجننال يننوم الق امننأ ولهننن  ا بسننقب أول مننر  وعي و

  .(1)يف مها  وايا

ر النننو  منحننأ ال ننبن  الناقننأ ناملن حننأ نفننبل املنن م واحلنناي و سنن :ن ننا 

ت نن  أنننا  :وقننال اةنن يي ،هننا غنن ك  ب بهننا أننم يرد ننا    ننكأو الشننا  تن  

خننناتم النب نننو يف أم الهبننناب وع  ئدم ملنجنننال يف ل نبننن  أي م قنننب  نننك 

و ننو منجننال يف الشنننت  :اةاالننأ و نني األيل ومننن  يننايث انننن  نن اد

 . ا  مبهاا أو نائ  Qانبهب ولن   

يأينا  : نن أط  رينر  قنال ،أننو ينا م :(2)مناقب اننن شهرئشنوب* 

ومننن  .يننن  لننناب احلسننن واحلسننو  نن  يننن  الرعننل الثنننر  Nالنبنني 

تننرط بببنن  انن  مننا يوى   ننب نننن  ثنن  و ننف ا  نننن    نننأ نإ ننناد ا أننن  
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تقنام ت  نا أنم  ،نهناي احلسنن واحلسنو و نو  نك املنن  N ني ي ول اهلل 

ويف  ،لقنا قننا علن ه  ومنا منني  قنن ،أهيا الننا  منا الولنا عال تبننأ :قال

اخلر نننويش يف ال وامننني ويف رشف النبننني أيضنننا  .يواينننأ و منننا أ قنننل

والسننننناي يف الفضنننائل والرتمننن ي يف اةنننامي والثن بننني يف الهشنننا 

 ننن  ،والواينناي يف الو نن ط وأمحننا نننن ينبننل يف الفضننائل ويوى اخل ننق

خي نب  نك  N نا  ي نول اهلل  : نننا أط يقنول : با اهلل نن نرينا  قنال

ن واحلسننو و  نن ه  قن صننا  أمحننرا  ينشنن ا  وينثننرا  املننن  تجنناي احلسنن

إانذوام ﴿ :منن املنن  تحن هن  ووضننه  ننو ياين  أنم قنال Nتن ل ي ول اهلل 

ت ن وةر 
الُدُكم  فا ت و  واُلُكم  و  عا ئخنر  المن  وقنا ذ نرد أننو لالنب احلنايأي  (1)﴾ت م 

 أوالدنننا :ويف خنن  Qيف قننوت الق ننوب عال أننن  تفننرد ناحلسننن نننن  ننن 

 ،منجننم ال نن اي نإ نننادد  ننن انننن  بننا  .أ بادنننا ينشننو   ننك األيل

ع   :Nوأيننننو املنننيذ  وتنناييخ اخل  ننب نأ ننان ا م عا عننانر قننال النبنني 
اهلل  نن  وعننل عنننل ذييننأ  ننل نبنني مننن  نن ب  خا ننأ وعنننل ذييبنني مننن 

  بي ومن  ن ب  نن ننن أط لالنب ع   نل ننني نننا ينسنبو  عا أنن هم 

ود  ﴿ :وق نل يف قولن  .تنإي أننا أننو معال أوالد تالنأ  ودر ت بوا ت ح  َ  حُم مذ موا كوا

                                                           

 .28 االنفال:( (1
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ُكم  
ن   ا الا

ون  ﴿عن  نن ل يف نفني الببنني ل ينا ننن يايأنأ وأياد نقولن   (1)﴾ما
ما

ُكم  
 .أ نن    يهونننا نننالغو ت نن  [ ننك]البننالغو يف وقننبهم وااللننا   ﴾ ا ووالا

قنناام نننن مننناي  ننن النناي ني قننال امل : ننن الغنن اا والفننردو  :االي نناي

 نا ودينبني  :Nيسنن منني ويسنو منن  نن وقنال  :Nقال النبي  : رب

منهنن  مننا يواد انننن ن ننأ يف اإلنانننأ مننن أيننننأ  Nومننن مال ببنن   .يف أمبنني

دخ ننا  ننك  : ننن عننانر قننال ، ننن أط النن ن  ، ننن  ننف ا  الثننويي ،لننرق

ننننم  : ننك  هننرد و ننو جيثننو انن  ويقننول Lواحلسننن واحلسننو  Nالنبنني 

انننن نجنن ل  ننا  احلسننن واحلسننو  .وننننم الننناال  أنننب  ،نننل ل هنن اة

 .نننم اةننل ل هن  :ويقنول (2)ينل ينل :ويقنوال  Nير با   هنر النبني 

 : نن  ننر ننن اخل ناب قنال ، ن أ ن م منوا  ننر ،السنناي يف الفضائل

ننننم الفننر   :تق ننا Nيأيننا احلسننن واحلسننو  ننك  نناتقي ي ننول اهلل 

 ننن أن نن  أ   ،(3)انننن محنناد .وننننم الفاي ننا   ننا :N لهنن  تقننال ي ننول اهلل

نننرك ل حسننن واحلسننو تحن هنن  وخننالا نننو أينناهي  وأيع هنن   Nالنبنني 

                                                           

 .40 االي اب:( (1

 و و  عر ل ناقأ. -نالبسهو  -قال اةو ري: ي ح ا نالناقأ، عذا ق ا اا يل  ((2

 : انن مهاد،  ن أن  ،  ن النبي.387ص  2يف املصاي يب  ((3
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لننل املنننب أ ن  ا نبقبال أو ا نبانرا  ننا  :ن نا  .ننم اةنل ل هن  :وقال

أو أننن  عنننل أينناي  ننل  ،الر ننوب تحنناذى ينننو  ننل منننه  شنن ل االخننر

 .(1)ن عانب      أ  يف يوايأ أط يو امنه  أو أيع ه  م

 ننن  ،Nاخلر ننويش يف رشف النبنني  :(2)مناقننب انننن شهرئشننوب* 
أنن   نا  عالسنا تأقبنل احلسنن واحلسنو  N نن النبني  ، با الن ي  نإ نادد

تا ننبقب ه  ومح هنن   ،قننام انن  وا ننبب أ ن ننوغه  عل نن  Nت نن  يئ ننا النبنني 

  وننننم الرا بننا  أنننب  وأنننو   خنن  ننننم امل نني م نن ه :وقننال ، ننك  بف نن 

 ، ننن  ب ننا اهلل نننن مو ننب ،تفسنن  أط يو ننا ينقننوب نننن  ننف ا  .منننه 

 ننن انننن مسنننود  ، ننن   قنننأ ، ننن عنننرا  م ، ننن منصننوي ، ننن  ننف ا 

احلسننن  ننك  :احلسننن واحلسننو  ننك  هننرد Nمحننل ي ننول اهلل  :قننال

ننننم  :لرى أننم مشننب وقننانأضننال   ال ننننب واحلسننو  ننك أضننال   ال سنن

ويوي أ   .وأنننو   خنن  منننه  ،وننننم الرا بننا  أنننب  ،امل نني م نن ه 

أنننا ] ننننا  :مننر د قننال .تننرك انن  ذ انبننو يف و ننط الننرأ  Nالنبنني
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 Nر   ننناي  اتننا  ي ننول اهلل نيقننول  ننني أذننناي  اتننا  ونصنن (1)[ ريننر 
وقنناما ا  ننك قننام  ،و ننو ئخنن  ن اينن  ل نننا نهبفنني احلسننن واحلسننو

الغننالم يبننب وضنني  يترقنن :تننرق  ننو نقننأ قننال :ويقننول ،Nي ننول اهلل 

 :اتنبل تناك أنم قب ن  أنم قنال :أنم قنال لن  Nقام    نك  ناي ي نول اهلل 

 :ري قنالن بناب اننن الب ني واننن مهناي وال خمشن .ال هم أيبن  تنإي أيبن 

 .ي قننأ ي قننأ تننرق  ننو نقننأ ال هننم عي أيبنن  تأيبنن  وأيننب مننن  بنن 

أياد  :و ننو نقننأ أ ننغر األ ننو وقننال ،االقصنن  الصننغ  اخل نن :احل قننأ

 Lيننا قننر   ننو نقننأ تننرق و انننا تالنننأ  :تقننال ل حسننو (2)نالبقننأ تالنننأ
  :وتقول Qترق  اننها يسنا 

 أشنننننب  أنننننناك ينننننا يسنننننن

 

 
 واخ ننني  نننن احلنننق الر نننن

 وا بنننننننا عانننننننا ذا مننننننننن 

 

 
 وال تنننننننننوال ذا اإلينننننننننن

 
  :Qوقالا ل حسو 

                                                           

 .388ص 3ياعي املصاي يب ((1

 يف النسخ امل بو أ: )أياد نالبقنأ  و تالنأ( وما يف الص ب  و الصح ل امل انق ((2

 .388ص 3اي يبل نص
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 أنننننننننا شننننننننب   نننننننننأط

 

 
 لسنننننننا شنننننننب ها نننننننننن

 
د ووأننن Qمسنننا املو ننن أننن   ننا  يقننول أنننو نهننر ل حسننن  ويف

  :[يسني]

 نبيالأننننننننا شنننننننب   نننننننن

 

 
 لسنننننننا شنننننننب ها نننننننننن

 
  :و انا أم   نأ ترط احلسو وتقول .و ن يببسم

 نننننننننأط انننننننننن  نننننننننن

 

 
 أننننننننا نننننننناخل  منننننننن

  نننننننن  أ ننننننننا  ينننننننن 

 

 
  ننننننن  ننننننبهم احلننننننوا

  :و انا أم الفضل امرأ  النبا  ترط احلسو وتقول 

 ننننننننن ي نننننننول اهللينننننننا ا

 

 
 ينننننا اننننننن  ثننننن  اةننننناد

 تننننننننرد نننننننننال أشننننننننباد 

 

 
 أ ننننننننننننناذد عاننننننننننننني 

 من أمم الاوا ي 

 ننا  يننرق  احلسننن أو احلسننو  Nت نن  أننن   :قننال اةنن يي :ايضنناح 

ي قأ ي قنأ تنرق  نو نقنأ ترتقنب الغنالم يبنب وضني قام ن   نك  :ويقول

  . ايد

القصنن   :وق ننل ،الضننن ا املقننايب اخل ننو مننن ضنننف  :احل قننأ

وتنرق نننننب  ،لن   نك  نب ل املاا بنأ والبنأن ت لن   انة م الب ن تن  رال
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وي قننأ مرتننو   ننك أننن  خنن   ،و ننو نقننأ  نايننأ  ننن  ننغر النننو ،ا نننا

وي قننأ الثنناي  نن لك أو أننن  خنن   ،مببنناأ بنن وف تقننايرد أنننا ي قننأ

ومن   يننو  ي قنأ تحن ف ينرف الننااي و ني يف الشن وذ  قنوام  ،مهري

ينرف الننااي عنن   ن ف منن الن نم املضننوم أو املضناف ال   (1)ألرق  نرا

وتننبل القنناف  ،واحل قننأ نضننم احلنناي املهن ننأ والنن اي املنجنننأ .انبهننب

 ،والةننا ر أ   ننو نقننأ  نايننأ  ننن  ننغر اةثننأ أل ننغر النننو ،املشنناد 

أو أ  وعن   ،وينهن أ  يهو  منرادد ذلنك ننأ  يهنو  منرادد ننالنو الننفت

ري يح يف الفننائق ننن لك ننهننا ولهننن ال خمشننالبشننب   ننننو البقننأ  ننغر   

و ننو نقننأ منننادى ذ ننب عا  ننغر   ن نن  تشننب ها انن  ننننو  :ي ننث قننال

احلنق نفنبل احلناي  (خ ني  نن احلنق الر نناو) :Pقوانا  .انبهنب ،البنوضأ

ت هننو   نايننأ  ننن ع هنناي االرساي أو نضنننها نننأ  يهننو  لنني يقننأ نالضننم 

أننال   نننو ت هننو   نايننأ  ننن ر و ننو مننا  ننا  مننن اإلنننل انننن نأو نالهسنن

رف يف األمننوي واالشننبغال ننناال  ل تننا  نأو  ننن البصنن ،السننخاي واةننود

                                                           

ل  ويراد الهرا: ال  ر من القبج، و)ألرق  را( مثل يرضب ملن خيا  نهالم ل  ا  ((1

 ن  الغائ أ.
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و أ نننا  احلننن  ،وموعننب لالشننبغال نغ  ننا ،ريل اإلنننل تننان  اننانتسنن

 .(1)والبشب   يف اال بواي واحلسن ،تضاييس 

أمحننا نننن ينبننل يف  Lيف منجنن اب   :(2)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

ن نننأ يف اإلناننننأ والن نننن ي يف اخلصنننائ  واخلر نننويش يف املسننننا واننننن 

 ننن أط  ريننر   ،و يوى لا ننأ  ننن أط  ننالل ،وال فننظ لنن  Nرشف النبنني 

و ننن  ننفوا  نننن   ننب و ننن بنننا نننن  ننن نننن احلسننو و ننن  ننن نننن 

أ  احلسننن واحلسننو  انننا ي نبننا   Kمو ننب الرضننا و ننن أمنن  املنننيمنو 

رتا عا أمهنن  نانصنن :أننم قننال انن ب  امننأ ال  ننل نيبننب مضنن N نننا النبنني 

 Nانن  يبننب دخننال  ننك تالنننأ والنبنني  نييت قننا نرقننأ تنن   الننا تضنن
احلنننا هلل النن ي أ رمنننا أ ننل الب ننا وقننا يواد  :ينةننر عا ال قننأ وقننال

السنننناي وأنننو السنننادات يف تضننائ ه   ننن أط عح فننأ عال أ نن  تفننردا يف 

عذا  :قننال الفنناي  لنن  ويف يننايث  ف ننا الهننناي أننن  .Qيننق احلسننن 

خا ننا تننا  م أننن  ولننا لنن  ينننني محامننأ ي نن  منهننا تر Qيأيننا يف دايد 

تأ نن نا  Nن غننني ننننا نر ننأ  هننوي النبنني  :أننم قننال ننننا  ننالم .Q   ننا

                                                           

 .51ح -288 – 285 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .160:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (2
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وعذا يأيننا احلسننن  ،تهنننا أيى احل مننأ يف داي  ننن تفننرخ مننن غنن  و ننر

 نن   ويف يواينأ نسن ام .ذ نرت قنول الفناي  Nواحلسو  ننا ي نول اهلل 

ويف يوايننأ أط  ق ننل  ،ت نن  قبننل  ننن ذ بننا تنن  يأيننا :يف يننايث لويننل

يأيننا يف مننن ل  ننن ننننا موتنن  لنن ا  ي نن ا  ت نن  مننات احلسننن غنناب 

 ننن الثن بنني  ،الهشننا والب ننا  .ت نن  قبننل احلسننو غنناب االخننر ،أيننا ا

تأتناد  Nمنرل النبني  :قنال L نن أن ن   ، نن عنفنر ننن بننا ،ناال ناد
منن  تسنبل أنم دخنل    ن   Nت ن  يمنا  و ننب تأ نل النبني  ع ئ ل ن بق

احلسن واحلسو تبنناوال منن  تسنبل الرمنا  والنننب أنم دخنل  نن تبنناول 

مننن  تسننبل أيضننا أننم دخننل يعننل مننن أ ننحان  تأ ننل ت ننم يسننبل تقننال 

أنننو  بننا اهلل املف ننا  .عننن  يأ ننل  نن ا نبنني أو وب أو ولننا نبنني :ع ئ ننل

 L نننري احلسنننن و احلسنننو  :Qالرضنننا الن سنننانويي يف أمال ننن  قنننال 
تن  لنك  ،قنا  يننوا  نب ا  املايننأ عال نحنن :تقناال ألمهن  ،وأدي ه  الن نا

ت نن   ، ينننبه  [ي]ع  أ ننانه   نننا اخل نناط تننإذا أتننا  :تقالننا ؟نننا نين ال ت

تقالنا ان  منا  ، انا ل  نأ الن نا أ نادا القنول  نك أمهن  تبهنا ويمحنبه 

تقالننا  ،ت نن  أخنن  الةننالم قننر  البنناب قنناي  .   هنناقالننا يف األوا تننردا 

 ،يننا ننننا ي ننول اهلل أنننا اخل نناط عاننا نالث نناب :قننال ؟مننن  نن ا :تالنننأ

واهلل   أي  :تنإذا يعنل ومنن  منن لبنا  الن نا قالنا تالننأ ،تفبحا الباب
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تنناخ ا  .رفنتناواننا منننايال مشنناودا أننم انصنن ،يعننال أ  ننب  نن نأ مننن 

ورساويننال   ،وديا بننا  ، نن  قن صننا تالنننأ تفبحننا املنننايل تننإذا ت

تنننأيقةبه   ،وخفنننا  أ نننودا  منقبنننا  نحننننر  ،و  مبنننا  ،ويدايا 

 :و ننا م ينننا  تحن هنن  وقننب ه  أننم قننال Nتنناخل ي ننول اهلل  ،وألبسننبه 

والنن ي أنف تنن  مننن الث نناب  ،يننا ي ننول اهلل ،ننننم :قالننا ؟يأيننا اخل نناط

تننن  :ةننأ قالنا تالننأيا نن أ ما  و خ ناط عنن   نو يضنوا  خنا   ا :قال

احلسنن  .وأخن ي نن لكمنا  نريب يبنب عنايي  :قنال ؟أخ ك يا ي ول اهلل

ونننو  Nحلسننن واحلسننو دخننال  ننك ي ننول اهللري وأم  نن نأ أ  انالبصنن

تجنننال ينناويا  يولنن  يشننبهان  ناي ننأ اله بنني تجنننل  ،ياينن  ع ئ ننل

 أ ويماننأ ع ئ نل ينومر ن اين   املبنناول شن اا تنإذا يف يناد تفاينأ و نفرع

و ننن ا عا عننا ا تأخنن  منننه  تشنننها أننم  ،تننناوا  وب  ننا وعننو ه 

تصننايا  نن   (1)ننن  منهنن  ونننا    نننأن ه  أ جننب  نن ا عا أمهنن  :قننال

ت نم ين ل   ن   ،علن هم تنأ  وا ل ننا Nأمر ا ت م يأ  وا يبنب  ناي النبني 

ت نم  :Q قنال احلسنو .Nأ ل من   ناد عا منا  نا  يبنب قنبض ي نول اهلل 
يبننب توت ننا  Nي حقنن  البغ نن  والنقصننا  أيننام تالنننأ ننننا ي ننول اهلل 

                                                           

 : وانايا نأن ه  تصايا.391ص 3يف املصاي يب ((1
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ت   توت نا تقنانا الرمنا  ونقني البفناح والسنفرعل أينام أط ت ن  ا بشنها 

تن  ل حسنن يبنب منات أأم  املنيمنو تقنا السنفرعل ونقني البفناح  نك   

يف  ننن  ونق ننا البفايننأ عا الوقننا النن ي يننويت  ننن املنناي تهنننا 

ي ت نن  اشننبا  ننن الن ننم نا عذا   شننا ت سننهن اننب   شننأشنننه

 نننب  يقنول ذلنك  :Lقنال  نن ننن احلسنو  . ضضبها وأيقننا نالفنناي

تالبنسننا  ،ر  نب نحبنن  وعننا ي هننا يف مصنننت نن  قضنن ،قبننل قب نن  نسننا أ

ولقننا  يت قنن د توعننات  Qتبقنني ي هننا ننننا احلسننو  ،ت ننم يننر اننا أأننر

لننك مننن شنن نبنا ال ائننرين ل قنن  تنننن أياد ذ ،ي هننا يفننوح مننن قنن د

أمنناا أط  .ت   ننبنت ذلننك يف أوقننات السننحر تإننن  جينناد عذا  ننا  خم صننا

عذ  ننبط  Nانننن  بننا  وأنننو ياتنني  نننا ع و ننا منني النبنني  :الفننبل احلفنناي

 :     ع ئ ل ومنن  عنام منن الب نوي األمحنر   نويا مسنها و نن ا تقنال لن 

  ننك انن د البح ننأ ويننأمرك أ  و  ،اهلل يقننري    ننك السننالم !السننالم    ننك

   نا أالأنا و ن ت  Nت ن   نايت يف  نا النبني  ،ه ي اا    ا وولاين 

يما ﴿ :أالأننا أننم قننال ن سننا  ذيب حا نا الوورذ مح  ووما انذا الوورذ ل نووا * طووه  باس  ز  مووا ت ن 

وقى ت ش 
َ  لا آ ي    ال ُقور  ل  أنم ي نب انا    نا ت ن   نايت  Nتأشننها النبني  ،﴾ع 



 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  ................................................................. 218

 

يما ﴿ :يف  ا  نن قالنا حا نا الورذ مح  وما انذا الورذ ُسووُلهُ  باس  ويتُكُم انذُ و   
لا  (1)﴾إانذوام و 

 :اةيأ تأشننها  نن وي نب انا احلسنن ت ن   نايت يف  نا احلسنن قالنا

يما ﴿ حا نا الوورذ مح  ووما انذا الوورذ َ   باس  ُلو ت سوواء  وومذ ي  ظاوويما * ع  وونا النذب وو ا ال ع  اةيننأ  ﴾ع 

 :ا احلسننو ت نن   ننايت يف  ننا احلسننو قالنناتأشنننها احلسننن وي ننب انن

وووما ان﴿ يما  باس  حا نا الووورذ مح  ة  يفا  الووورذ دذ ووورا  إاالذ اِل  وووو   ت   
ي وووها ل  ووول ُلُكم  ع  ُقووول  ال ت س 

بووى ووما ان﴿ :أننم يدت عا النبنني تقالننا (2)﴾ال ُقر  يما  باس  حا نا الوورذ مح  انذُ ُنوووُ   الوورذ

األ    ا   و 
وووامواتا  نننك السننن ي  ننننات أم يف األيل  :يت نننم أد (3)﴾السذ

 .(4)يات  :ذيانأ ال سا  :ن ا  .ن لا نقاي  اهلل تناا

 بنناب املنننا  ع  م هننا ننن ل مننن السنن ي  :(5)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

تسن م    ن  ننالنبو  و نك ينا  نن  Nتقنا  نك ينا النبني  ، ك  فأ ال  

 ،ه  ناخلالتننأو ننك يننا احلسننن واحلسننو تسنن م   نن  ،تسنن م    نن  نالو نن أ

                                                           

 .58املائا :  ((1

 .23الشويى:  ((2

 .35 النوي: ((3

 .52ح -290 – 288 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4

 .162:3 انن شهراشوب، مناقب ال اط لالب،( (5
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أنننا ال أقنننا يف أيل  :تقننال ؟    تقنننا  ننك يننا تننال  :Nتقننال ي ننول اهلل 

أينننو املننيذ  وعناننأ  .ته نا أقننا  نك ينا  صنا اهلل ،ي    هنا اهللن ص

 ننا  ل حسننن واحلسننو  :وخصننائ  الن ننن ي قننال انننن  نننر ،النهنن ي

ننناح ويف يوايننأ تنن ه  مننن ع ،تنوينن ا  يشننو ا مننن  غننب عننناح ع ئ ننل

 K انننا ةل بنننا  :قالننا Qو ننن أم  ننث   أم ولننا لنننن  ،ع ئ ننل
تننإذا قننام  نهننا لويننا تهننا  عذا قننام  ،و نناد  ال جي ننت    هننا عال ع ئ ننل

أننو  .تبجن ن  يف متنائم احلسنن واحلسنو ،تب بق ن  تالننأ ،انبفض من  غبن 

 ريننر  وانننن  بننا  واحلنناي  اانننااي وأنننو ذي والصننادق أننن  ا نن ر  

عين  يسنن عين   :تقنال ي نول اهلل Nاحلسنو ننو يناي ي نول اهلل احلسن و

يننا ي ننول اهلل أتسننبنهض الهبنن   ننك  :يسننن خنن  يسنن نا تقالننا تالنننأ

عهيننا يسننو خنن  يسنننا  : نن ا ع ئ ننل يقننول ل حسننو :تقننال ؟الصننغ 

 .(1)أويدد السنناي يف تضائ  

مقاتننل نننن  :Lيف مننناا أموي ننا  :(2)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

و  التِّوونيا ﴿يف قولنن  تننناا  L ننن مو ننب نننن عنفننر  ، ننن مننرا م ،مقاتننل

                                                           

 .53ح -291 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .163:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (2
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َا  ُتووو ي  الزذ ني  ﴿واحلسننو  :احلسننن :قننال ﴾و 
ووينا قننال  ننن نننن أط  ﴾و  ُطووو ا سا

وونيا ﴿لالننب  ا ال ب ل وودا األ ما َ  يفا ﴿ Nبنننا  :قننال ﴾و  هووذ  ن ووا اإل ن سووا ق  ل  وود  خ  ل ق 

يم   وووا ق  وونا    س  نوواهُ ﴿األول  :قننال ﴾ت ح  د  د  ني   ُثوومذ   
ل  سووافالا ووف  نبغضنن  أمنن   ﴾ت س 

اتا ﴿املنننيمنو  وواحلا ُلوووا الصذ
ما ع  نُوووا و  ين  آم 

ووام ﴿ ننن نننن أط لالننب  ﴾إاالذ الذووذا ف 

ينا  ووُد باالوودِّ ع  ُب   ب  ووذِّ واعبننني أ ننل  .يننا بنننا واليننأ  ننن نننن أط لالننب ﴾ُيك 

 .احلسننن واحلسننو عمامننا  قامننا أو قننناا :قننال Nالقب ننأ  ننك أ  النبنني 

احلسننن واحلسننو  نن اا شننباب أ ننل اةنننأ  :ا أيضننا أننن  قننالواعبننننو

 ، ننن أط لالننب احلننرط النشننايي ،ينناأني ننن لك انننن  ننادش النهنن ي

يناأنا بننا ننن احلسنو  : ن اننن شنا و املنرو ي تن   قنرب  نناد قنال

يناأنا ننن م ننن  نا  ننن  :يناأنا عننرا  م ننن الننامري قنال :نن مح ا قنال

يقننول  N ننننا ي ننول اهلل  :الننك يقننول ننننا أنننت نننن م :قننن  قننال

 ،والرتمنن ي يف اةننامي ،ويواد أمحننا نننن ينبننل يف الفضننائل واملسنننا .اخلنن 

واننننن ن نننأ يف اإلناننننأ واخل  نننب يف البننناييخ  ،واننننن ماعنننأ يف السننننن

والسنننننناي يف  ،والننننوا ظ يف رشف املصنننن فب ،واملو ننننن يف املسنننننا

 (1)واننن يشن م البن نني ،منن أالأنأ لنرق ،وأنو ننن م يف احل  نأ ،الفضائل

                                                           

 .394ص  3يف املصاي: انن يب م. ياعي يب  ((1
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 :Nقننال  :ويوى النناايق ني ناال ننناد  ننن انننن  نننر قننال . ننن األ نننم
 ،ويواد اخلنايي ،انناي  ن ا   ن اا شنباب أ نل اةننأ وأنو نا خن  مننه 

وانننن مسنننود وعننانر األنصننايي وأنننو عح فننأ وأنننو  ريننر  و نننر نننن 

اخل نناب وي يفننأ و بننا اهلل نننن  نننر وأم  نن نأ ومسنن م نننن يسنناي 

 ننن   قنننأ  ،ويواد األ نننم  ننن عنننرا  م ،ال نرقننا  نننن أ  ننم احلننن يو

 ،ويف ي  ننأ األول نناي وا بقنناد أ ننل السنننأ ومسنننا األنصنناي . ننن  بننا اهلل

أمنا يأينا الننايل  :يف خن  N ن أمحا ناال نناد  نن ي يفنأ قنال النبني 

ذاك م ننك   هيننبط عا األيل قبننل  :نننك قننال :النن ي  ننرل ا ق ننا

ري أ  احلسننن واحلسننو ناهلل تننناا أ  يسنن م  ننن ويبشنن السننا أ تا ننبأذ 

 نال أننو  بنا  .  اا شباب أ نل اةننأ وأ  تالننأ  ن ا  نسناي أ نل اةننأ

 ننا  :تقننال (احلسننن واحلسننو  نن اا شننباب أ ننل اةنننأ) ننن قولنن   Qاهلل 

واملشننهوي  ننن  ،واهلل  نن اا شننباب أ ننل اةنننأ مننن األولننو واةخننرين

ومننن  ثننر  تضنن ه  وببننأ  .نننأ شننباب   هننمأ ننل اة :أننن  قننال Nالنبنني

عيا ننا أنن  عنننل نواتنل املغننرب و ني أيننني ي ننات  ننل ي نبننو  Nالنبني

والقننا   ، نن     نننن أمحننا ال نن اي .منهننا  نننا والد   ننل وايننا منننه 

والقننا   ،واله اشنن وي  ،وأنننو الفننبل احلفنناي ،أنننو احلسننن اةراينني

و يننا نننن  ،هننني وأط دعانننأ ننن  ننامر اة ،الن ننن ي نأ ننان ا م  ننن  قبننأ
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 -ويف يوايننأ  -احلسننن واحلسننو شنننفا النننرش  :قننال N ننن النبنني  ، ننن

 !يننا يب أ ننهنبني الضنننفاي واملسننا و :وع  اةنننأ قالننا ،ول سننا ننن قننو

ت  ننا  ،أال ترضننو أي  ينننا أي انننك ناحلسننن واحلسننو :تقننال اهلل تننناا

  يننوم الق امننأ  يننن عذا  ننا Nويف خنن   ننن   . نن  متنن ت النننرو  تريننا

 ننرش الننرمحن نهننل  ينننأ أننم ينننيتب ننننن ين مننن نننوي لننوا  مائننأ م ننل 

 بأنم ينننيت ،ت وضني أينا ا  ننن يننو النننرش واالخنر  ننن يسناي النننرش

ناحلسنن واحلسننو وينن ين الننرب تبننايك وتننناا انن   رشنن   نن  تنن ين املننرأ  

أ  ينن ين  ننألا اةنننأ ياننا  :ري قننالنويف يوايننأ أط ا نننأ البصنن .قرلا ننا

ي نننا مننن أي ا ننا تننأويب اهلل تننناا عل هننا أي قننا  ينبننك ناحلسننن واحلسننو 

 بناب السننيدد ناال نناد  نن  نف ا  ننن  ن  م  .ت ادت اةنأ رسويا نن لك

 P ننن النهنن ي ناال ننناد  ننن  ينننب ننننا أط ياتنني أ  تالنننأ  :واإلنانننأ
ي انحننل انننن :وقالننا Nأتننا نانن هننا احلسننن واحلسننو عا ي ننول اهلل 

أمننا  :تقننال - نن ا  انننناك تننويأه  شنن اا  :ويف يوايننأ - نن ين يننا ي ننول اهلل 

ويف  .احلسننن ت نن    ببنني و نننيددي وأمننا احلسننو تننإ  لنن  عننرأ  وعننودي

ت نن لك  ننا  احلسننن  ،يضنن ا يننا ي ننول اهلل : بنناب ئخننر أ  تالنننأ قالننا
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االيشنناد والروضننأ واال ننالم ورشف  .ي نن   مه بننا واحلسننو نجنناا عننوادا

وعننامي الرتمنن ي وعنانننأ النهنن ي مننن أ ن ننأ لننرق يواد أنننت  N(1)النبنني 

 ،مننن  ننايد عا يأ نن  Nوأنننو عح فننأ أ  احلسننو  ننا  يشننب  النبنني 

املحننارضات  ننن الراغننب يوى  .واحلسننن يشننب  ننن  مننن  ننايد عا يع  نن 

خي نب  نك املنن  ينةنر عا الننا  منر   Nيأينا النبني  :أنو  رير  ونرينا 

ع  انننني  نن ا   صنن ل اهلل ننن  نننو تابننو مننن  :وعا احلسننن مننر  وقننال

ويوى  .املسننن نو ويواد البخنننايي واخل  نننب واخلر نننويش والسننننناي

قننال ع نن   ل نننن خالننا  :البخننايي واملو ننن وأنننو السنننادات والسنننناي

أنننو  .و ننا  احلسننن يشننبه  ،نننم :قننال ؟Nيأيننا ي ننول اهلل  :ألط عح فنأ

قنا  Nمننبم تةنننا أ  النبني و نو  Qدخنل احلسنو ننن  نن  : رير  قال
 Nالغننن اا واملهننني يف االي ننناي وقنننوت الق نننوب قنننال النبننني  .نننننث
 .(2)أشبها خ قي وخ قي .Qل حسن

                                                           

 .396ص 3يف املصاي، ورشف املص فب. ياعي يب ((1

 .54ح -294 – 291 :43 ،نالمأ املج يسال -نحاي األنواي ( (2



 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  ................................................................. 224

 

قبنننل  Nو ننن أط قبنناد  أ  النبنني  :(1)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

يصننن تأخنن   Nاخلننايي ع  احلسننن عنناي والنبنني  .احلسننن و ننو يصننن

تضنائل  .ن اين  يبنب ي نيوعنن  ل نسنك  Nنننق  و و عنالت تقنام النبني 

يقبنل احلسنن تقنال األقنر  ننن  N نا  النبني  : با امل نك قنال أننو  رينر 

مننن ال  :Nر  مننن الولننا مننا قب ننا أينناا منننهم تقننال نع  ا  شنن :يننانت

 Nر  وعناننننأ النهننن ي ورشف النبننني نمسننننا النشننن .ينننريم ال ينننريم
وتضننائل السنننناي وقننا تننااخ ا الروايننات ننضننها يف ننننض  ننن  ننن  

 :Lيأيننا أنننا  ريننر  يف لريننق قننال ل حسننن نننن  ننن  :ن ع ننحاق قننالننن
 .تهشننا  ننن ن ننن  تقبننل رستنن  :قننال Nأيي املوضنني النن ي قب نن  النبنني 

 ننك تخنن   Q ننا  احلسننو  : ننن  نن    الفننايي قننال ، نن  م نننن قنن ت

أننا  ،أننا السن ا ننن السن ا أننو السناد  :و و يقب ن  ويقنول Nي ول اهلل 

أننا احلجنأ اننن احلجنأ أننو احلجنج تسننأ  ،األئننأ اإلمام اننن اإلمنام أننو

ن نن   نو خي نب  نك  Nاننن  ننر أ  النبني  .من   بك وتا ننهم قنائنهم

 نن  Nيف أونن  تسنقط تبهنب تنن ل النبني  أتولن Qاملن  عذ خنريب احلسنو 
ي نقاتننل اهلل الشن  ا  ع  الولننا لفبننأ والنن ي نفسنن :املنن  تضننن  عل ن  وقننال
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ر  نأنننو السنننادات يف تضننائل النشنن . ننن مننن ي ن نناد مننا دييننا أي ن لننا

مننن ن ننا  ائشننأ تنننر  ننك ن ننا  Nخننريب النبنني  :قننال ي يننا نننن أط  ينناد

انننن  .أ  تن ننني أ  نهننايد ينننيذيني :تقننال ،تالنننأ تسننني احلسننو يبهنني

احلسننو ي نننب  Nيأى النبنني  :ري يف الفننائقنوال خمشنن ،ماعننأ يف السنننن

أمننام القننوم تبسننط عينناى ياينن   Nمنني الصننب ا  يف السننهأ تا ننبقبل النبنني 

أنم  ،ت فق الصبي يفر مر  منن  هننا ومنر  منن  هننا وي نول اهلل يضنايه 

أخنن د تجنننل عينناى ياينن  هننا ذقننن  واألخننرى  ننك تننا  يأ نن  وأقنننن  

أنننا مننن يسننو ويسننو مننني أيننب اهلل مننن أيننب يسنن نا  :تقب نن  وقننال

  .(1)ا بقبل أي تقام وأقنن  أي يتن  .يسو  بط من األ باط

يوي مرتو ننا عا أط نهننر  نف نني  :قننال انننن ل حننأ :(2) شننا الغنننأ* 

واحلسننن نننن  ننن عا عنبنن   Nيأيننا ي ننول اهلل  :نننن احلنناي  الثقفنني قننال

ع  اننني  ن ا  ن ا ولننل  :ويقنول ،و و يقبل  نك الننا  منر  و   ن  منر 

 .يواد اةناننن ي ،اهلل أ  يصنن ل ننن  نننو تابننو مننن املسنن نو  ة نبننو

يأيننا  : ننح حي مسنن م والبخننايي مرتو ننا عا النن اي قننالويوى  ننن 
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 .ال هنم عي أيبن  تأيبن  :واحلسنن ننن  نن  نك  اتقن  يقنول Nي ول اهلل 

 N ننا  ي ننول اهلل  :ويوى الرتمنن ي مرتو ننا عا انننن  بننا  أننن  قننال
ننننم املر ننب ي بننا يننا  :يامننل احلسننن نننن  ننن  ننك  اتقنن  تقننال يعننل

ويوى  ننن  .يواد اةناننن ي ، ننب  ننووننننم الرا :Nتقننال النبنني  ،غننالم

 N ننا  النبنني  : ننن أط نهننر  قننال ،احلنناتظ أط نننن م مننا أويدد يف ي  بنن 
يصن ننا تجايد احلسن و نو  ناعا و نو  نغ  يبنب يصن   نك  هنرد أو 

ينا ي نول اهلل عننك تصنني انن ا  :يقببن  ت تنن  يتننا يت قنا ت ن   نك قنالوا

 ا ي ننانبي وع  انننني  نن ا  نن ا ع   نن :الصننبي شنن اا ال تصنننن  نأيننا تقننال

 .يواد اةنانن ي يف  بانن  ،و سب أ  يصن ل اهلل نن  ننو تابنو منن املسن نو

 :ويوى  نن الرتمنن ي مننن  ننح ح  يرتننن  نسننناد عا أنننت نننن مالننك قننال

 ،احلسننن واحلسننو :قننال ؟أي أ ننل ن بننك أيننب عل ننك N ننال ي ننول اهلل 

ويوى  .نه  عل نن اد نني ا انننني ت شنننه  ويضنن :Pو ننا  يقننول لفالنننأ 

خرعننا منني ي ننول  : ننن مسنن م والبخننايي نسننناهي   ننن أط  ريننر  قننال

لائفننأ مننن النهنناي ال يه نننني وال أ  ننن  يبننب عنناي  ننوق نننني  Nاهلل 

أأننم  ؟أأننم لهنني :و ننو املخننا  تقننال أرف يبننب أتننب خمبنننق نقننا  أننم انصنن

 يننني يسننا تةنننا أنن  هبسن  أمن  ال  تغسن   أو ت بسن   نخانا ت نم ؟لهي

ي بننث أ  عنناي يسنننب يبننب ا بنننق  ننل وايننا منننه   ننايب  تقننال ي ننول 
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ال هننم عي  :ال هننم عي أيبنن  وأيننب مننن  بنن  ويف يوايننأ أخننرى :Nاهلل 

تن   نا  أينا أينب عا منن  :قنال أننو  رينر  ،أيب  تأيب  وأيب منن  بن 

 .(1)ما قال Nاحلسن نن  ن ننا ما قال ي ول اهلل 

و   نن  مح نن   ،واملننراد نننال هي الصننغ  ،مااننن   لال ننبفها ،أأننم :ن ننا 

الو ننخ مننن  :ري يف الفننائق ال هنني ال انن م وق ننلنيف النهايننأ وقننال ال خمشنن

 نو الصنغ  و نن  :قوام لهي      الو نخ ولهنث ولهنا أي لصنق وق نل

 نو  ،نحنن أينناب احلنن  نحنن أ  نم نن  :نوح نن عرير أن   ال  نن  تقنال

أأننم لهنني أأننم  :احلسننن تقننالأننن  ل ننب  Nاةحننم الراضنني ومننن  يايثنن  

 .لهي

: يوى  نننن الرتمننن ي يف  نننح ح  مرتو نننا عا (2) شنننا الغننننأ* 

ذات ل  ننأ يف ننننض احلاعننأ تخننريب  Nلرقننا النبنني  :أ ننامأ نننن  يننا قننال

منا  :و و مشبنل  ك يشي منا أديي منا  نو ت ن  ترغنا منن يناعبي ق نا

 نن ا النن ي أنننا مشننبنل    نن  تهشننف  تننإذا يسننن ويسننو  ننك وي  نن  

 نن ا  انننناي واننننا اننبنني ال هننم عي أيننبه  تننأيبه  وأيننب مننن  :لتقننا
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قننال ي ننول  :ويوى  ننن الرتمنن ي نسننناد  ننن أط  ننن ا قننال . ننبه 

 :و ننن انننن  نننر قننال .احلسننن واحلسننو  نن اا شننباب أ ننل اةنننأ :Nاهلل

 ننا ي انبنناي مننن الننان ا ويوى  ننن النسننائي  :يقننول N ننننا النبنني 

خننريب    نننا ي ننول اهلل يف  : ننن أن نن  قننال ،دنسننناد  ننن  بننا اهلل نننن شنناا

توضنن  أنم  ن   Nعياى  ال  النشناي و نو يامنل يسننا تبقنام النبني 

 :ل صننال  تصننك تسننجا نننو  هننراي  ننالت   ننجا  تألااننا قننال أط

 ،و نننو  ننناعا Nترتننننا يأي تنننإذا الصنننبي  نننك  هنننر ي نننول اهلل 

يننا  :لنننا الصننال  قننال ا Nب ي ننول اهلل نترعنننا عا  ننجودي ت نن  قضنن

ي ننول اهلل عنننك  ننجات نننو  هننراي  ننالتك  ننجا  أل بهننا يبننب  ننننا 

ولهننن  ، ننل ذلننك   يهننن :قننال !؟أنن  قننا يننا  أمننر أو أننن  يننويب عل نك

قننال  :ن ننا  .ي ياعبنن نانننني ايه ننني تهر ننا أ  أ ج نن  يبننب يقضنن

تأقننناموا ننننو  هنننران هم أي أقننناموا ن ننننهم  نننك  نننب ل  :اةننن يي ت ننن 

د علنن هم و يننات ت نن  ألننا ونننو  مفبويننأ تأ  نناا اال ننبةهاي واال ننبنا

 .(1)ومنناد أ   هرا منهم قاام  و هرا ويايد تهو مهنوف من عانب  
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: ويوى  ننن الرتمنن ي والنسننائي يف  ننحايهم (1) شننا الغنننأ* 

خي ننب تجنناي  N ننا  ي ننول اهلل  : ننل منننهم نسننناد يرتننن  عا نريننا  قننال

تننن ل  ، ا  وينثننرا و  نن ه  قن صننا  أمحننرا  ينشنن Lاحلسننن واحلسننو 

 ناق اهلل  :أنم قنال ،منن املنن  تحن هن  ووضننه  ننو ياين  Nي ول اهلل 

ت ن ووةر ﴿
الُدُكووم  فا ت و  ووواُلُكم  و  تنةننرت عا  نن ين الصننب و ينشنن ا   ﴾إانذووام ت م 

ويواد اةناننن ي  ،ت ننم أ نن  يبننب ق نننا يننايثي ويتنننبه  ،وينثننرا 

رتمن ي نسنناد يف  نح ح  ويوى  نن ال .رننألفان قريبنأ منن  ن ا وأخصن

و ننا  احلسننن نننن  ننن  Nيأيننا ي ننول اهلل  :يرتننن  عا أط عح فننأ قننال

  يهننن أيننا أشننب  نر ننول اهلل مننن احلسننن نننن  :و ننن أنننت قننال ،يشننبه 

منا ننو  N نا  احلسنن ننن  نن أشنب  نر نول اهلل  :قنال Qو ن  ن  ، ن

ى  ننن ويو .الصنناي عا الننرأ  واحلسننو أشننب  تنن    ننا  أ ننفل مننن ذلننك

 ننك أنننو نهننر  :البخننايي يف  ننح ح  يرتننن  عا  قبننأ نننن احلنناي  قننال

تنرأى احلسنن ي ننب ننو الصنب ا   Qي ومنن   نن نر أم خريب ينشننالنص

شننب   نننالنبي لنن ت شننب ها ننننن نننأط  :تحن نن  أنننو نهننر  ننك  اتقنن  وقننال

نننأط شننب  النبنني  :ويوى اةناننن ي  نن ا احلننايث تقننال ،يضننحك Qو ننن
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 :ويوى  نن ع ن   ل ننن أط خالنا قنال .و نن يببسنم :قنال ال شب ها نننن

واحلسننن نننن  ،ننننم :قننال ؟N ننل يأيننا ي ننول اهلل  :ق ننا ألط عح فننأ

مننا يأيننا احلسننن نننن  ننن عال  :ويوى  ننن أط  ريننر  قننال . ننن يشننبه 

خننريب يومننا توعنناي يف  Nتاضننا   ننناي دمو ننا وذلننك أ  ي ننول اهلل 

 قنا يبنب عاننا  نوق ننني ق نقنا  املسجا تأخ  ن ناي تاتهنأ  نن أنم ان 

تج ننت يف املسننجا  ،تنن    نننني ت نناف ونةننر أننم يعنني ويعنننا مننن 

تننأتب يسننن يشننبا يبننب وقنني يف يجننرد  ،اد  لهنني :تننايببب أننم قننال ا

يفننبل  Nوعنننل ي ننول اهلل  Nتجنننل ينناخل ينناد يف حل ننأ ي ننول اهلل 

 .اال هنم عي أيبن  وأينب منن  بن  أالأن :ويقنول ،وياخل تن  يف تنن  ،تن 

 .(1)احل  أ  ن أط  رير  مث   :مناقب انن شهرئشوب

 وويد مث   يف: * 

 نن أننت ننن  ، نن ال  نري ،: يوى لا نأ مننهم منننر(2)اإليشاد* 

 .L(3)من احلسن نن  ن  N  يهن أيا أشب  نر ول اهلل  :مالك قال
                                                           

 .64ح -301 – 300 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 .6:2  ا،املف االيشاد،( (2

 .10ح -338 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3
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 ننن  بننا الرمحننا  نننن  ،ويوى اةناننن ي نسننناد :(1) شننا الغنننأ* 

  نننك  ننوذ   ننا  أيننا  بننا الرمحننا  أال  :Nل اهلل قننال ي ننو : ننوف قننال

ينننوذ اننا عنننرا  م انن نن  ع نن   ل وع ننحاق وأنننا أ ننوذ انن  انننني احلسننن 

 فنب نسنني اهلل وا  نا ملنن د نا وال مرمنب وياي أمنر اهلل لنرام  :واحلسو قنل

 ننا  :ويوي مرتو نا عا ع نحاق ننن  ن     اااشنني  نن أن ن  قنال .يمنب

تقننال  Q ننايو  الرشنن ا تبنن ا روا  ننن نننن أط لالننب  نننا أمنن  املنننيمنو 

تنن  م النننوام أي أنغننض    ننا وولنناد يسنننا  :أمنن  املنننيمنو  ننايو 

لالبنننا نننام  ،ولهننن ولنناد  نننيالي ،وال واهلل مننا ذلننك  نن  يةنننو  ،ويسنن نا

ب عل نننا  نن ا ناحلسننو منهننم يف السننهل و اةبننل يبننب قب نننا قب بنن  أننم أتضنن

واهلل  .تح ننوا ق  نننبهم ،وخرعننوا    نننا ،تخال نننا م تحسنناونا ،االمننر

 ننن أمنن  املنننيمنو أط عنفننر املنصننوي  ،لقننا ينناأني أمنن  املنننيمنو املهنناي

ن ننن  نحننن  نننا ي ننول  : ننن بنننا نننن  ننن نننن  بننا اهلل نننن  بننا  قننال

ينا  :قالنا ؟منا يبه نك Nتبهني تقنال انا النبني  Pعذ أقب ا تالننأ  Nاهلل

تقننال  ،تننواهلل مننا أديي أيننن  نن ها ،ي ننول اهلل ع  احلسننن واحلسننو خرعننا

تنااك أننوك تنإ  اهلل  ن  وعنل خ قهن  و نو أيينم ان   ال تبهي :Nالنبي 
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 ،ال هننم ع   انننا أخنن ا يف نننر تننايفةه  وع   انننا أخنن ا يف نحننر تسنن نه 

 نا تاضنال  يف النان ا  ،ينا أمحنا ال تغنبم وال هن   :تقنال Qتهبط ع ئ ل 

منننه  و ننا يف يةنن   نننني النجنناي تاضننال  يف اةخننر  وأنو ننا خنن  

تقننام ي ننول  :قننال انننن  بننا  .وقننا و ننل اهلل انن  م هننا  فةهنن  ،نننائنو

وقننننا مننن  يبننب أت نننا يةنن   نننني النجنناي تننإذا احلسننن منننانق  Nاهلل 

احلسننن  Nوعذا امل ننك قننا غ ا ننا نأيننا عناي نن  تحنننل النبنني  ،احلسننو

 تقننال لنن  أنننو نهننر وأنننو وأخنن  احلسننو امل ننك والنننا  يننرو  أننن  يننام ه 

 :يننا ي ننول اهلل أال نخفننا  نننك نأيننا الصننب و تقننال :أيننوب األنصننايي

أنم  .د ا ا تإ   تاضنال  يف النان ا تاضنال  يف اةخنر  وأنو نا خن  منهنا

ينا أهينا الننا  أال  :واهلل ألرشتنه  ال نوم نن  رشتهن  اهلل تخ نب تقنال :قال

احلسنن  :قنال ،ننك ينا ي نول اهلل :اقنالو ؟أخ  م نخ  الننا  عناا وعنا 

أال أخنن  م  ،واحلسننو عننا ا ي ننول اهلل وعنناب  خاجيننأ ننننا خوي ننا

احلسننن  :نننك يننا ي ننول اهلل قننال :قننالوا ؟أهينا النننا  نخنن  النننا  أنننا وأمننا

أال أخن  م  .واحلسو أنو ا  نن ننن أط لالنب وأمهن  تالننأ نننا بننا

احلسنن  :ننك ينا ي نول اهلل قنال :قنالوا ؟أهيا النا  نخن  الننا   ن  و ننأ

 .واحلسننو  نهنن  عنفننر نننن أط لالننب و نننبه  أم  ننانر ننننا أط لالننب

نننك يننا  :قننالوا ؟أال يننا أهيننا النننا  أال أخنن  م نخنن  النننا  خنناال وخالننأ
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احلسننن واحلسننو خنناا  القا ننم نننن ي ننول اهلل وخننالبه   :ي ننول اهلل قننال

 ،وأمهننن  يف اةننننأ ،أنا نننا يف اةننننأأال ع   ،N يننننب نننننا ي نننول اهلل 

وخننالبه  يف اةنننأ  ،وخنناا  يف اةنننأ ،وعنناب  يف اةنننأ ،عننا ا يف اةنننأو

ومننن أيننبه  يف اةنننأ  ،و ننا يف اةنننأ ،و نننبه  يف اةنننأ ،و نهنن  يف اةنننأ

ويوى مرتو ننا عا أمحننا نننن بنننا نننن  .ومننن أيننب مننن أيننبه  يف اةنننأ

رنا محننر  أد ننج نأننن ض مشنن Qاحلسننن نننن  ننن   ننا  :أيننوب املغنن ي قننال

رنأ  ننث ال ح ننأ ذا وتننر   ننأ   نقنن  ن ننهل اخلنناين دق ننق املسنن ،الن نننو

نن نا منا ننو املنهبنو ينننأ لن ت نال وينل  ، ةن م الهنراديت ،عنريق تضنأ

و ننا  خيضننب نالسننواد  ،م  حننا مننن أيسننن النننا  وعهننا ،وال القصنن 

 :يقنال ،السنواد مني  ننبها شنا  :النا ج .يسنن البنا  ،و ا  عنا الشنر

واملرسنأ نضنم النراي الشننر املسنباق الن ي يأخن  منن الصناي  ، و د جاي

مثننل املنهبننو  ،و ننل  ةنننو البق ننا يف مفصننل تهننو  ننردو  ،ر نعا السنن

 :و نا لنن   نايقنا النن  املحنا  مرتو نا عا اننن  بنا  قنال .والر ببو

نناب اةننأ مهبوننا   نكا ل  نأ  نريب ط عا السن ي يأين :Nقال ي نول اهلل 

احلسننن واحلسننو  ، ننن يب ننب اهلل ،Nبنننا ي ننول اهلل  ،ال علنن  عال اهلل

 :ونإ نننادد قننال  نننر . ننك ناغضنن هم لننننأ اهلل ،تالنننأ أمننأ اهلل ، ننفو  اهلل

ع  تالنننأ و   ننا واحلسننن واحلسننو يف  :يقننول N ننننا ي ننول اهلل 
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ونإ ننادد  .  وعنليف قبنأ ن ضناي  نقفها  نرش الرمحنا   ن ،ية   القا 

انننناي  نن ا   نن اا شننباب أ ننل اةنننأ وأنو ننا  :قننال N ننن  أ  ي ننول اهلل 

 : نن اننن  بنا  قنال ،ل الننن خالوين  ال غنويو نن  بناب اة .خ  منه 

يسننن ويسننو  نن اا شننباب أ ننل اةنننأ مننن أيننبه   :Nقننال ي ننول اهلل 

  ع :Nقننال ي ننول اهلل  :و ننن عننانر قننال .أيبننني ومننن أنغضننه  أنغضننني
 نن ننن أط  :اةنأ تشباق عا أيننأ منن أ نن قنا أينبهم اهلل وأمنري نحنبهم

النن ي يصننن خ فنن    سننب نننن  Kواملهنناي  ،واحلسننو ،واحلسننن ،لالننب

قننال ي ننول  :ومننن  بنناب االل مرتو ننا عا  قبننأ نننن  ننامر قننال .Qمننريم 

يننا يب ألنن ت قننا و نناتني أ  تسننهنني ي نننا مننن  :قالننا اةنننأ :Nاهلل 

تنننأويب اهلل عل هنننا أمنننا ترضنننو أي  ينبنننك ناحلسنننن  :لقنننا ؟أي اننننك

ومننن  بنناب األيننننو  .تأقب ننا متنن ت  نن  متنن ت النننرو  ،واحلسننو

ي نو نو ينشن Nدخ نا  نك النبني  : نن عنانر ننن  بنا اهلل قنال ،ل فبواي

ونننم  ،نننم اةننل ل هن  : ك أيني واحلسن واحلسنو  نك  هنرد ويقنول

د ننا احلسننن تأقبننل ويف  نقنن   N أ  النبنني ويوى ال فبننواي ،احلنننال  أنننب 

وقننال  ، هنن ا :N ننخاب تةننننا أ  أمنن  يبسننب  لب بسنن  تقننال النبنني 
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ال هننم عي أيبنن  تأيبنن   Nتالب منن  تقننال النبنني  (1) هنن ا ن نناد Qاحلسننن 

ينايث  بنا  مبفنق  نك  نحب  منن :وأيب منن أيبن  أنال  منرات قنال

 . ننن  ننف ا  ،ن  نننيف السنن   نن .ويواد البخننايي (2)اهلل نننن أط نريننا

ي  ننن أط  ريننر  أ  احلسننن نننن ويوى احلنناتظ أنننو نهننر بنننا ال فبننوا

يأيننا ي ننول  ،نننأط :السننالم   نن هم تننرد أنننو  ريننر  تقننال :قننال L ننن

أنم عناي  ،تر نب  هنرد و نو  ناعا Qيصن تسنجا تجناي احلسنن  Nاهلل

تجانا  ،تر نب  هنرد مني أخ ن  و نو  ناعا تنثقال  نك  هنرد Qاحلسو 

ومسننل  ننك  -وذ ننر  المننا  ننقط  ننك أط ينننك  -  ننن  هننرد تأخنن ب 

 :و ننن أط  ريننر  قننال .مننن أيبننني ت  حننبه  أالأننا :ي و ننه  وقننال

 ،مننن أيننب احلسننن واحلسننو تقننا أيبننني :يقننول N ننننا ي ننول اهلل 

يف  Nويوي أ  النبننا  عنناي ينننود النبنني  ،ومننن أنغضننه  تقننا أنغضننني
 :Nيننرد تقننال لنن  ي ننول اهلل مرضنن  ترتننن  وأع سنن  يف ه سنن   ننك رس

تناخل  ،يناخل : ن ا  نن يسنبأذ  تقنال :يتنك اهلل ينا  نم تقنال النبنا 

                                                           

 ،نسط نا   ل سبقبل احلسن Nقال ن اد: أي أ وى ن اد، واملراد أ  النبي  ((1

 .Nنسط نا   ل  ب م  النبي  Qواحلسن
 ي يا. : أط97ص  2يف املصاي يب  ((2
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 ،N ننيالي ولناك ينا ي نول اهلل :تقنال النبنا  Lومن  احلسنن واحلسنو 
أيبننك اهلل  نن   :ننننم قننال :قننال ؟أهننبه  : ننم ولنناك يننا  ننم تقننال :قننال

تجنننل  ،الصنناقأ و ننن أط  ريننر  أ  النبنني أ  نبنننر مننن متننر .أيببننبه 

ت   تنرغ محنل الصنبي وقنام تنإذا احلسنن يف ت ن  متنر  ي و هنا تسنال  ،يقسن 

 نخ أي ننني أمنا  :رب شناق  وقنالنترتني يأ ن  ينةنر عل ن  تضن ،لنان      

وقنا أويدد أمحنا ننن ينبنل  :ق نا .شنرت أ  ئل بننا ال ينأ  و  الصناقأ

 :ننني وقننالتأدخننل ع ننبن  يف ت :يف مسننناد نألفننان غنن   نن د قننال احلسننن

ويوى  نن أط  نن   يشن ا ننن  .و نأي أنةنر لنناط  نك ع نبن  ، خ  خ

مالننك  نن ا احلننايث نألفننان أخننرى وذ ننر أ  يعننال أتنناد ن بننق مننن متننر 

 :قنال ، ناقأ تقنامها عا القنوم :قنال الرعنل ؟أ  ا  اينأ أم  ناقأ :تقال

 :تأخنن  الصننبي متننر  تجن هننا يف تننن  قننال :قننال ،ويسننن نننو ياينن  يبنفننر

تأدخننل ع ننبن  يف يف الصننبي تننانب   البنننر  أننم  Nن لنن  ي ننول اهلل تف نن

  خيننريب  :قننال ال فبننواي .عنننا ئل بنننا ال نأ ننل الصنناقأ :قنن ف اننا وقننال

ال نن اي ألط  ننن   السننناي يف منجننن   ننوى  نن ا احلننايث الوايننا 

وقننال منننروف تحنناأني  ،عنننا ئل بنننا ال نأ ننل الصنناقأ :ويف يننايث ئخننر

 أننن  ي بننوي    نن  ويهننرد أ   . هنن ا :ل خرعهننا ت قننولأننن  ينناخل ع ننبن  

 ننا  يقننناد  ننك  Nويوى مرتو ننا عا أ ننامأ نننن  يننا أ  النبنني  .Qينيذينن  
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ال هننم ايمحهنن  تننإي  :تخنن د ويقنننا احلسننو  ننك الفخنن  األخننرى ويقننول

 :ويوى مرتو نننا عا أط نهنننر قنننال .ويواد البخنننايي يف األدب ،أيمحهننن 

واحلسننن عا عنبنن  ينةننر عا النننا  مننر  وعل نن   ننك املننن   N ننننا النبنني 

ع  انننني  نن ا  نن ا ولنننل اهلل أ  يصنن ل ننن  مننا نننو تابننو مننن  :مننر  وقننال

قننال لنننن وتالنننأ  Nويوى  ننن  يننا نننن أيقننم أ  النبنني  .املسنن نو

وقننا يوى  .ويننرب ملننن ينناينبم ،أنننا  نن م ملننن  نناملبم :ويسننن ويسننو

مننن  :L احلسننن واحلسننو قننال وقننا نةننر عا Nأمحننا نننن ينبننل أ  النبنني 
ومنن  بناب  .أيب   ين وأنا ا وأمهن   نا  منني يف ديعبني ينوم الق امنأ

 : نألا الفنردو  يانا تقالنا :قنال Nالفردو   نن  ائشنأ  نن النبني 

تننأويب اهلل  نن  وعننل  ،أي يب  يننني تننإ  أ ننحاط وأ ننن أتق نناي أنننراي

 .(1)عل ها أ  أ ينك ناحلسن واحلسو

ذ نر  بنا اهلل ننن أمحنا ننن ينبنل ينايثا  :ب النايمن  بنا :(2)الناد* 

ال هنم عي أيبن  تأينب منن  :أنن  قنال ل حسنن N ن النبني  ، ن أط  رير 

                                                           

 .65ح -306 – 301 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (1

 نننن نننن يو نننا نننن امل هنننر  الننناد القوينننأ لنناتي املخننناوف ال وم ننأ،( (2

 .59،58،57،ح42احلن،
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 : نن  نن  ننن ع نحاق قنال ، نن يعالن  ، نن أن ن  ،ويا   با اهلل . ب 

أيي اقبننل منننك  :ت ق نننا أنننو  ريننر  تقننال L نننا منني احلسننن نننن  ننن 

 نن ا تهشننف   ننن  (1)تقننال لقن صنن  :يقبننل قننال Nي ننث يأيننا ي ننول اهلل 

تجنناي احلسننن نننن  ننن  N نننا  نننا النبنني  : ننن يعالنن  قننال ،و ننن  .رستنن 

 :Nتانبنايناد لنأخن د تقنال النبني  ، بو يبب  نا  نك  نايد تبنال    ن 
تن ا رنا منن  :قنال املسنهر منوا الن ن  .انني انني أنم د نا نن ي تصنب     ن 

أنننا  :تقننال ،بننا اهلل نننن النن ن تنناخل    نننا   ،مننن أ  نن  Nأشننب  النبنني 

و نو  ناعا ت  نب  يياحلسنن ننن  نن يأيبن  جين :أياأهم نأشب  أ    عل  

و ننو يا نني  ييويأيبنن  جينن ، هننرد تنن  ين لنن  يبننب يهننو   ننو النن ي يننن ل

 :Nت فنريب لنن  ننو يع  نن  خينريب مننن اةاننب اةخننر وقنال ت نن  ي ننول اهلل 
هلل ننن  نننو تابننو مننن  ننو ي نناي مننن الننان ا وع  انننني  نن ا  نن ا يصنن ل ا

 .(2)عي أيب  وأيب من  ب  [ال هم] :املس نو وقال

                                                           

 قال لقن ص    ا: أي أترع . ((1

 .74ح -317 – 316 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2



 Q ................................................ 239الباب الثالث: الفضائل واملناقب لإلمام احلسن 

 :باالف اء عليه Q اخفاء فضل االمام احلسن

تن ويب  يناد   نك منائبو وينن   نا   Lويوي أ  احلسن ننن  نن * 

  .(2)(1)  قا واياينقا  ك أيني يف

ق ننا  :: يوي  ننن أم الفضننل  وعننأ النبننا  أ ننا قالننا(3)الننناد* 

يا ي نول اهلل  نك اهلل    نك يأينا يف املننام  نأ   ضنوا منن أ ضنائك يف 

توضنننا تالنننأ احلسننن  ، نننت ننا تالنننأ غالمننا تبهف   :Nيجننري تقننال 

 .(4)ترضنب  ن بن قثم نن النبا  Nتاتن  عل ها النبي 

                                                           

 .103عامي األخباي ص ((1

 .30ح -221 :100 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (2

 ،و ي29،ح36 ن نن يو ا امل هر احلن، تي املخاوف ال وم أ،رالناد القويأ ل( (3

 .يوايأ ضن فأ

 .14ح -242 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (4
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 بننا اهلل نننن نريننا   :(2)ع ننالم الننويى ،(1)مناقننب انننن شهرئشننوب* 

تننادى  نك نناب تالننأ  Nي نول اهلل ان  قنا مني  : ن اننن  بنا  قنال

أالأا ت م جيبن  أينا تن ل عا احلنائط تقننا ت ن  وقننات عا عانبن  تب ننا  نو 

  قننا    نن   ننبحأ خننريب احلسننن نننن  ننن قننا غسننل وعهنن  و  نن لك عذ

ياينن  ومننا ا أننم ضننم احلسننن عا  ننايد وقب نن   Nتبسننط النبنني  :قننال

  نننو تابننو مننن ع  انننني  نن ا  نن ا ولنننل اهلل  نن  وعننل يصنن ل ننن :وقننال

 .(3)املس نو

* * * 

  

                                                           

 .185:3 انن شهر اشوب، مناقب ال اط لالب،( (1

 .412:1 ال  ي، ى، الم اااأ الم الويى نع( (2

 .61ح -298 :43 ،النالمأ املج يس -نحاي األنواي ( (3



 

 

 الفهر 
 

 

 Q .......................... 7ن الفضائل واِلناقْ لإلمام احلس: الباب اللالث

 9 ..................................... مهبونأ  ك ناب اةنأ: Kا    م 

 11 ....................................... ي: نر ياخل احلسنو يف ا ل نا

 P: ................................................. 12 يوم تريأ ال  راي

 13 .......................................... يوم الشويى: Qمناشا   ن 

 16 .................... ال بنفاي ا ل الهوتأ: Q انن  احلسن Qاي ال  ن 

 20 ................................... ةنل  ائشأ: Qلنن اإلمام احلسن 

 20 ..................................... يف منر أ  فو: Qاإلمام احلسن 

file:///E:/اخراج/اخراج/كتب%20الوزيري/قيد%20العمل/الامام%20الحسن%20في%20كتب%20الحديث/المخرج/نهائي/الجزء%20الثاني/الإمام%20الحسن%20في%20بحار%20الأنوار%20الجزء%20الثالث.docx%23_Toc1145190


 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  ................................................................. 242

 

 21 ............................................. يهنأ الص ل مي مناويأ:

 Q: ............................................. 22 يوايي االمام احلسن

 23 ................................................. يبب ا اا د ينودون :

 24 ....................................... يوم الق امأ: Kانواي ا ل الب ا 

 26 ............................................................ ايفاي الن ي:

 K: ............................. 37  ن انواي ا ل الب ا Q نيال انرا  م 

 40 ......................................................... يائحأ البفاح:

 42 ......................................... تضل اولنا ي حق تضل ئخرنا:

 43 ...............................................  ياد  ي نبو يف الصال :

 45 ........................................... الرمحأ تن ل  ك  ن وولاي :

 46 ........................................................... نااي الايك:



 243 ........................................................................................ الفهر 

 47 ....................................................... مخت  جاات:

 48 .................................................... نني النجاي: يايقأ

 68 ....................................................... يايث الهساي:

 70 .......................................................... شجر  النبو :

 K: ................................................ 71 اد وا اهلل نأ  ئهم

 72 ...................................................... ه أ من اهلل تناا:

 76 ............................................................ لنام اةنأ:

 78 ................................................. شنر  نرو نن اي حأ:

 K: ............................... 79 ا  اهلل تناا يتي ورشف ا ل الب ا

 P: .................................................... 81 عال ناب تالنأ

 83 ................................................  ينأ اةنأ: Lاحلسنا  



 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  ................................................................. 244

 

 L: ................................................. 84 ا  را  احلسنو

 88 ........................................ ع ئ ل يب ي وم هائ ل يشرتي:

 N: .............................................. 91 قضاي دين ي ول اهلل

 94 ........................................ يبشفنا  لناو ا: Lاحلسنا  

 N: .................................................. 95 ي انبا ي ول اهلل

 96 ..................................... من ي ل اةنأ: L سو  احلسنو 

 99 .......................................... يف خ ه : Lها م احلسنو 

 103 ............................................... اول من جيو  الرصاط:

 L: ........................................ 104 احلسنو Nتنوي  النبي 

 Q: ...................................... 111 اال بشفاي ن و ق  احلسن

 113 ............................................ اال بشفاي نسوي  الفاهأ:



 245 ........................................................................................ الفهر 

 114 ...................... نرشب املاي: Q ع ئ ل واملالئهأ هيناو  احلسن

 115 .................................................... ولهر م ت ه ا:

 P: ................................................... 117 تغس ل تالنأ

 117 .................................................. اال  وانأ الساننأ:

 Q: ........................................ 119 الصال   ك اإلمام احلسن

 120 ...................................... برمأ  ك الناي: Pذييأ تالنأ 

 Q:.............................. 122  ك ق  االمام احلسن  الم املالئهأ

 Q: ................................... 123 ع اي من  اي ق  االمام احلسن

 Q: ............................ 126 اإلمام احلسو ي وي ق  اإلمام احلسن

 Q: ................................................ 127 دتن أم  املنيمنو

 Q: ............................. 128 شهااي  رنالي من ولا اإلمام احلسن



 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  ................................................................. 246

 

 129 ........................ و و  غ : Qمال بأ اط ياتي لإلمام احلسن 

 L: ........................................ 130 ل حسنو Nيب النبي 

 Q: ............................................... 138   م اإلمام احلسن

 Q: ......................................... 147 اال ران أ واإلمام احلسن

 Q: .................................. 150  ائشأ تقر نفضل اإلمام احلسن

 N: ..................................... 152 شب   النبي Qاإلمام احلسن 

 Q: ............................................ 152 مام احلسنتواضي اإل

 153 .......................... يسال اهلل تناا نحق      : Qاإلمام احلسن 

 P: ...................................................... 154 وتا  تالنأ

 N: ................................... 155 ي انبا ي ول اهلل Lاحلسنا  

 157 ............................................ ل حسن   ببي و نيددي:



 247 ........................................................................................ الفهر 

 159 ............................. من  غب ييم ع ئ ل: Qمتائم احلسن 

 L: .................................... 160 نرقأ تيضي ال ريق ل حسنو

 160 ................................................... مث نا  نثل يونت:

 163 .................................... يسن مني وانا من : Nقول النبي 

 L: ........................................ 164 ناحلسنو N نايأ النبي 

 L: .............................................. 179 اال راط واحلسنا 

 180 ....................................................... اتضل قريم:

 182 ...................................... ع ئ ل هياي  وم هائ ل يسادد:

 Q: ..................................... 187 احلسن نن  ن نن اط لالب

 Q: ............................................... 187     اإلمام احلسن

 Q: .............................................. 188 ي م اإلمام احلسن



 يف نحاي األنواي Qاإلمام احلسن  ................................................................. 248

 

 189 ......................... و و لفل: Qيرق  اإلمام احلسن  Nالنبي 

 N: .................... 190 اشب  النا  نجاد ي ول اهلل Qاإلمام احلسن 

 190 ............................. يف  بب ا ل السنأ: Kتضل ا ل الب ا 

 239 ......................... ناالترتاي     : Qاخفاي تضل االمام احلسن 

 241 ............................................................... الفهر 

 

 

  



  



 


