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അഹ്ലഽൂബത്ത഻ീന ആദര഻ക്കലഽും സ്ുനഹ഻ക്കലഽും നമ്മഽീെ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺണ്. 
വ഻ശഽദ്ധ ഖഽര്ബആനഽും ി഻രഽവെന്ങളളുും ട്ടനുനകും ്ഥലല്ങളള഻്   ഈ യഺഥഺര്ബഥയും 
വ഻ശദ഼കര഻ച്ച഻്ടനുണ്ട്. വ഻ശഽദ്ധ ഖഽര്ബആന഻്  അലലഺഹഽ പറയഽനഽ: 'നബ഻ീയ, ിഺങ്കള്  അവുരഺട് 
പറയഽക, അി഻ന്ീറ (പ്പുബഺധനും) ുപര഻ല്  ഞഺന്  ന഻്ങളുളഺട് ടരഽ പ്പി഻ഫലവഽും 
ആവശയീെെഽന഻ലല, എന്ീറ കഽെഽുംബീത്ത സ്ുനഹ഻ക്കണീമനിലലഺീി' (ശാറഺ-23). നബ഻ 
കഽെഽുംബത്ത഻ന് ഗഽണും ീെയ്യുക വഴ഻ ന഻്ങളള്  എീന സ്ുനഹ഻ക്കഽക എനഺണ് മഹഺനഺയ 
സഈദഽബ്നഽ ജഽൂബര്ബ (റ)ഈ ആയത്ത഻ന് നല്ക഻യ഻്ടനുള വ വ഻ശദ഼കരണും. 
കഽെഽുംബും എനത് ീകഺണ്ട് ഇവ഻ീെ മഽഖയമഺയഽും വ഻വക്ഷ഻ക്കീെെഽനത് അഹ്ലഽൂബത്തഺണ്. 
കഺരണും ഇമഺും റഺസ഻ ി്ങളള്  വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽനഽ: 'നബ഻ കഽെഽുംബീമനഺല്  അവ഻െുത്തഺട് 
ബന്ധമഽള വവീരലലഺവരഽമഺീണങ്ക഻ലഽും നബ഻യഽും ഫഺത്ത഻മ, അല഻, ഹസന് , ഹഽൂസന്  (റ) 
എന഻വരഽും ിമ്മ഻ലഽള വ ശക്തമഺയബന്ധും അവ഻ിര്ബക്ക഻ിമഺുംവ഻ധും ്ഥല഻രീെ്ടനിഺണ്. 
അത്ീകഺണ്ട് ിീന അവീര സ്ുനഹ഻ക്ക്  വ഻ശവഺസ഻കള്ക്ക് ന഻ര്ബബന്ധമഺീണന് ഈ ആയത്ത് 
ി഼ര്ബച്ചീെെഽത്തഽനഽ.' ഇമഺും സമഖ്ശര഻യഽീെ വ഻ശദ഼കരണവഽും ഈ ആശയത്ത഻ന് ശക്ത഻ 
പകരഽനഽണ്ട്. അഥവഺ, ഈ ആയത്ത് അവിര഻ച്ചുെഺള്  നബ഻ുയഺട് ുെഺദ഻ക്കീെ്ടനു, ഞ്ങളള്  
സ്ുനഹ഻ുക്കണ്ട അ്ങളയഽീെ ബന്ധഽക്കള്  ആരഺണ്? അുനരും നബ഻ പറഞ്ഞഽ: 'അല഻, ഫഺത്ത഻മ, 

അവരഽീെ രണ്ട് സദ്നഺന്ങളള് . 'കര്ബബലയഽീെ ദ഻നത്ത഻്  അല഻യ്യുബ്നഽ്  ഹഽൂസന്  (റ) ീയ 
ബന്ധ഻യഺയ഻െ഻െ഻ച്ച് ഡമസ്കസ഻ുലക്ക് ീകഺണ്ടഽവനുെഺള്  ഉമവ഼ വ഻ഭഺഗത്ത഻്  ീപ്ടന ടരഺള്  
ഇ്ങളീന വ഻ള഻ച്ച് പറയഽനഽണ്ടഺയ഻രഽനഽ. 'ന഻്ങളീള വധ഻ച്ച് കളയഽകയഽും ഉന്മാലനും 
വരഽത്തഽകയഽും ീെയി റബ്ബ഻ന് സര്ബവ സ്ിഽി഻യഽും.' ഇത് ുകള്ുക്കണ്ട ിഺമസും അല഻യ്യുബ്നഽ 
ഹഽൂസന്  അുദ്ദഹുത്തെഺയ഻ ുെഺദ഻ച്ചു ന഼ ഖഽര്ബആന്  ഓിഺറ഻ുലല? ഉീണ്െന് അയഺള്  മറഽപെ഻ 
നല്ക഻. ന഼ ആലഽ ഹഺമ഼ും ഓി഻യ഻്ടനുുണ്െഺ? അല഻ വ഼ണ്ടഽും ുെഺദ഻ച്ചു. ഇീലലന് അയഺള്  
മറഽപെ഻ നല്ക഻. 'പ്പുബഺധനത്ത഻ന്ീറ ുപര഻ല്  കഽെഽുംബീത്ത സ്ുനഹ഻ക്കണീമനിലലഺീി 
മീറഺനഽും ഞഺന്  ന഻്ങളുളഺെഺവശയീെെഽന഻ലല' എനര്ബഥും വരഽന സാക്തും ന഼ ഓി഻യ഻്ടന഻ീലല ? 

അുനരും അയഺള്  ുെഺദ഻ച്ചു. ഈ ആയത്ത഻ല്  പറഞ്ഞ വ഻ഭഺഗും ന഻്ങളളഺുണഺ? അല഻ 
പറഞ്ഞഽ:'അീി,ഞ്ങളള് ിീന.'(ിഫ്സ഼റഽല്കബ഼ര്ബ ). 
െഽരഽക്കത്ത഻ല്  അഹ്ലഽൂബത്ത഻ീന സ്ുനഹ഻ക്ക്  വ഻ശവഺസ഻ക്ക് ടഴ഻ച്ച് കാെഺനഺവഺത്ത 
ബഺധയിയഺീണന് ഈ വ഻ശഽദ്ധ സാക്തും നീമ്മ ഉദ്ുബഺധ഻െ഻ക്കഽനഽ. ഇുി ആശയും 
കഽറ഻ക്കഽന അുനകും ഹദ഼സഽകളുും നമഽക്കഽ മഽന഻ലഽണ്ട്. 'ഫഺത്ത഻മ എന്ീറ കരള഻ന്ീറ 
കഷ്ണമഺണ്, അവീര ആര് സ്ുനഹ഻ച്ചുുവഺ, അവര്ബ  എുനയഽും സ്ുനഹ഻ച്ചു. ആര് 
ധ഻ക്കര഻ച്ചുുവഺ അവീരീനയഽും ധ഻ക്കര഻ച്ചു.' മീറഺരഽ ഹദ഼സ഻ല്കഺണഺും. 'ഞഺന്  ഹസന് , 
ഹഽൂസന്  (റ) ീയ സ്ുനഹ഻ക്കഽനഽ. അത്ീകഺണ്ട് ന഻്ങളളുും അവീര സ്ുനഹ഻ക്കഽക.' ഈ രണ്ട് 
ഹദ഼സഽകളുും ുെര്ബത്ത് വഺയ഻ച്ചഺ്  അഹ്ലഽൂബത്ത഻ീന സ്ുനഹ഻ക്കഽനി഻ന്ീറ ആവശയകി 
എളുെത്ത഻ല്  മനസ്സ഻ലഺകഽും. അഹ്ലഽൂബത്ത഻ീന നബ഻ി്ങളള്  ടര഻ക്ക്  ഉപമ഻ച്ചത് നാഹ് 
നബ഻യഽീെ കെല഻ുനഺെഺണ്. കെല഻ല്  അഭയും ുിെ഻യവര്  സഽരക്ഷ഻ിരഺയത് ുപഺീല അവീര 
പ഻ദ്നഽെരഽനവര്ബ  ശഺശവി വ഻ജയത്ത഻നവകഺശ഻കളഺണ് എനിഺണ് ഇി഻ന്ീറ അദ്നരഺര്ബഥും 

അഹ്ലഽൂബത്ത഻ന്ീറ പഺി പ഻ദ്നഽെരലഽും അവീര അുംഗ഼കര഻ക്കലഽും ുമഺക്ഷത്ത഻ന്ീറ 
മഺര്ബരമഺീണന് ഖഽര്ബആന഻ന്ീറയഽും ി഻രഽവെന്ങളളുീെയഽും ീവള഻ച്ചത്ത഻്  ്ഥല഻രീെ്ടനു 
കഴ഻ഞ്ഞഽ. എനഺല്  വ഻ശഽദ്ധഖഽര്ബആന്  അപപ്ഗഥ഻ച്ച് മനസ്സ഻ലഺക്കഽനി഻ലഽും െര഻പ്ി ുരഖകള്  
കീണ്െെഽക്കഽനി഻ലഽും പരഺജയീെ്ടന െ഻ല അല്പജ്ഞാഺന഻കള്  അഹ്ലഽൂബത്ത഻ീനക്കഽറച്ച് 
വ഻കലവഽും ബഺല഻ശവഽമഺയ വഺദമഽഖ്ങളളുമഺയ഻ സമാഹമുധയ രുംഗപ്പുവശും നെത്ത഻യ഻്ടനുണ്ട്. 
അഥവഺ പ്പവഺെക പരമ്പര കര്ബബലയഽദ്ധുത്തഺീെ അവസഺന഻ച്ചുീവനഽും ന഻ലവ഻ീല 
സഺദഺത്തഽമഺര്ബക്ക് പ്പവഺെകരഽീെ പഺരമ്പരയും അവകഺശീെെഺനഺവ഻ീലലനഽമഺണ് ഈ 
ഉല്പി഻ഷ്ണഽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ന്ീറ വഺദും. െര഻പ്ിത്ത഻ന്ീറ ബഺലപഺഠീമങ്ക഻ലഽും പഠ഻ച്ച ആര്ബക്കഽും 
മനസ്സ഻ലഺക്കഺവഽനിഺണ് ഈ വഺദത്ത഻ന്ീറ ീകഺള വരഽിഺയ്മയഽും ീപഺള വത്തര്ങളളുും. 
കര്ബബല യഽദ്ധും വ഻ശവഺസ഻കീള സുംബന്ധ഻ച്ച഻െുത്തഺളും റീറ ദഽരദ്ന്ങളള്  സമ്മഺന഻ച്ച ടരഽ 
യഽദ്ധും ിീനയഺണ് . പ്പവഺെകരഽീെ പ്പ഻യുപരമകന്  ഹഽൂസന് (റ)ഉും നബ഻കഽെഽുംബത്ത഻ീല 
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പി഻നഺറ് ുപരഽും പ്കാരനഽും ധ഻ക്കഺരഽയഽമഺയ ഇറഺഖ഼ ഗവര്ബണര്  ഇബ്നഽസ഻യഺദ഻ന്ീറയഽും 
അുംറഽബ്നഽസഅ്ദ഻ന്ീറ ുനപ്ിത്തവത്ത഻ലഽള വ ൂസനയത്ത഻ന്ീറയഽും മഽന഻്  ടരഽിഽള വ഻ ീവള വും 
ുപഺലഽും ലഭ഻ക്കഺീി വ഼രമിിയഽ വര഻ച്ചത് നമഽീക്ക്ങളീന മറക്കഺന്  സഺധ഻ക്കഽും. എനഺല്  
ദഽരദ്ന പാര്ബെമഺയ ഈ സുംഭവത്ത഻ുലക്ക് നബ഻ ി്ങളള്  ജ഼വ഻ി കഺലത്ത് ിീന ദ഼ര്ബഘദര്ബശനും 
നെത്ത഻യ഻രഽനഽ.ആഇശ(റ)ീയ ീിഺ്ടന് ഥബ്റഺന഻ ഉദ്ധര഻ക്കഽനഽ. നബ഻ ി്ങളള്  പറഞ്ഞഽ: 'എന്ീറ 
മകന്  ഹഽൂസന്  ഥഫ഻്  (സമഽപ്ദുത്തഺട് ുെര്ബന് ക഻െക്കഽന ഉയര്ബന പ്പുദശും) ീവച്ച് 
ീകഺലീെയ്യീെെഽീമന് ജ഻ബ്ര഼്  എുനഺട് പറഞ്ഞഽ. ഹഽൂസന് (റ)ീകഺല ീെയ്യീെെഽന 
ഭഺഗീത്ത മെുും എന഻ക്ക് ജ഻ബ്ര഼്  കഺണ഻ച്ച് ിനഽ.' (മഽഅ്ജമഽല്കബ഼ര്ബ ) 
എനഺല്  ഈ സുംഭവുത്തഺീെ അഹ്ലഽൂബത്ത് ുലഺകത്ത് ന഻നഽും ഉന്മാലനും ീെയ്യീെെഽീമനലല 
പ്പവഺെകര്ബ  പ്പവെ഻ച്ചത്, മറ഻ച്ച് ിന്ീറ പരമ്പര ശഺശവിമഺയ഻ ന഻ലന഻ല്ക്കഽീമന് ന഻സ്സുംശയും 
പ്പഖയഺപ഻ക്കഽകയഺണ് അവ഻െന് ീെയ്ിത്.ഇമഺും അഹ്മദഽും ഹഺക഻മഽീമഺീക്ക ഉദ്ധര഻ക്കഽന 
ഹദ഼സ഻ല്  കഺണഺും നബ഻ ി്ങളള്  പറഞ്ഞഽ: 'ഫഺത്ത഻മ എന്ീറ കരള഻ന്ീറ 
കഷ്ണമഺണ്.അവീര ദഽഖ഻െ഻ക്കഽനത് എീനയഽും ദഽഖ഻െ഻ക്കഽും,അവീര സുദ്നഺഷ഻െ഻ക്കഽനത് 
എീനയഽും സുദ്നഺഷ഻െ഻ക്കഽും എന്ീറ പരമ്പര ടഴ഻ീക സര്ബി പരമ്പരകളുും 
ഖ഻യഺമത്ത് നഺുളഺീെ അവസഺന഻ക്കഽും.'(ഹഺക഻ും) ഇമഺും മഽസ്ല഻ും ഉദ്ധര഻ക്കഽന സഽദ഼ര്ബഘമഺയ 
മീറഺരഽ ഹദ഼സ഻ല്  ൂസദ്ബ്നഽഅര്ബഖും(റ) പ്പവഺെകരഽീെ ടരഽ പ്പഭഺഷണും വ഻വര഻ക്കഽനത് 
ഇ്ങളീനയഺണ് 'ന഻്ങളള഻്  ഭഺരമഽള വ രണ്ട് വസ്ിഽക്കീള ഞഺനഽുപക്ഷ഻ച്ച഻െഽനഽ. അി഻ീലഺന് 
അലലഺഹഽവ഻ന്ീറ പ്ഗദ്ഩമഺണ്,അി഻ല്  സന്മഺര്ബഗവഽും പ്പകഺശവഽമഽണ്ട്.അത്ീകഺണ്ട് ന഻്ങളള്  
ഖഽര്ബആന്  മഽറഽീക പ഻െ഻ക്കഽക,ുശഷും പറഞ്ഞഽ, എന്ീറ അഹ്ലഽൂബത്ത഻ീനയഽും ഞഺന്  
ഉുപക്ഷ഻ച്ച഻െഽനഽ, അവരഽീെ കഺരയത്ത഻ല്  ന഻്ങളള്  അലലഺഹഽവ഻ീന സാക്ഷ഻ക്കണും.'(മഽസ്ല഻ും 4425) 

ഇവ഻ീെ ഖ഻യഺമത്ത് നഺള്  വീര ുലഺകത്ത് ജ഼വ഻ക്കഺനഽള വ മഽഴഽവന്  വ഻ശവഺസ഻കള്ക്കഽും 
രക്ഷഺകവെ്ങളളുും കഺവല്  നക്ഷപ്ി്ങളളുമഺയ഻ പ്പവഺെകര്  പര഻െയീെെഽത്ത഻യത് 
ഖഽര്ബആന഻ീനയഽും ിന്റ കഽെഽുംബീത്തയഽമഺണുലലഺ. അിഽീകഺണ്ട് ിീന ഇവരണ്ടഽും 
ഇെക്കഺലത്ത് അണഞ്ഞ് ുപഺീയന് പറയഽനത് അര്ബഥശാനയവഽും വ഻്഻ത്തവഽമഺീണന് റത് 
ീെറ഻യെ഻ദ്ന ീകഺണ്ടഽും മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  സഺധ഻ക്കഽും.അഹ്ലഽൂബത്ത് അറ് ുപഺീയന് ജല്പനും 
നെത്ത഻യവര്ബക്ക് ശക്തമഺയ മറഽപെ഻യഺണ് ഇമഺും റഺസ഻(റ) സാറത്തഽല്  കൗസറ഻ന്ീറ 
വയഺഖയഺനത്ത഻ലാീെ നല്കഽനത്.അുദ്ധഹും പറയഽനഽ.കൗസര്ബ  എനഺ്  പ്പവഺെകരഽീെ 
സദ്നഺന്ങളളഺീണനഺണ് മാനഺമീത്ത അഭ഻പ്പഺയും.ഇി഻ന് പണ്ഡ഻ിര്ബ  പറയഽനനയഺയും ഈ 
സാറത്ത് അവിര഻ക്കീെെഽനത് പരമ്പര മഽറ഻ീഞ്ഞന് പ്പവഺെകീര ആുക്ഷപ഻ച്ചവര്ബക്ക് 
മറഽപെ഻യഺയ഻്ടനഺണ്. അുെഺള്  ആയത്ത഻ന്ീറ അര്ബഥും കഺലഺദ്നര്ങളള഻്  ന഻ലന഻ല്ക്കഽന 
സദ്നഺന പരമ്പരീയ നബ഻ി്ങളള്ക്ക് നല്കഽും എനഺണ്.അഹ്ലഽൂബത്ത഻്  ന഻ന് അുനകുംുപര്  
ീകഺലീെയ്യീെ്ടന഻്ടനുും ുലഺകും അവരഽീെ സഺന഻ധയും ീകഺണ്ട് ഇനഽും ധനയമഺീണനത് 
വയക്തമഺണുലലഺ.(റഺസ഻) 
ഖഽര്ബആന഻ന്ീറയഽും പ്പവഺെകവെന്ങളളുീെയഽും അെ഻്ഥലഺനത്ത഻്  പ്പവഺെക പരമ്പരക്ക് 
അദ്നയമഺയ഻്ടന഻ീലലന് ്ഥല഻രീെ്ടന സഺഹെരയത്ത഻ല് , കര്ബബലയ഻്  അുനകും സഺദഺത്തഽക്കള്  
രക്തസഺക്ഷ഻ിവും വര഻ച്ച഻്ടനുും ഈ പരമ്പര എ്ങളീന ന഻ലന഻ര്ബത്തീെ്ടനു എനത് ഇന഻ീയഺന് 
പഠന വ഻ുധയമഺക്കഺും.നബ഻കഽെഽുംബും എനത് ീകഺണ്ട് പ്പധഺനമഺയഽും ഉുദ്ധശ഻ക്കീെെഽനത് 
പ്പവഺെക പഽപ്ി഻ ഫഺത്ത഻മ,ഭര്ബത്തഺവ് അല഻, സദ്നഺന്ങളളഺയ ഹസന് ,ഹഽൂസന് (റ) 
എന഻വരഺീണന് ുനരീത്ത സാെ഻െ഻ച്ചു. ഇവരഽീെ സദ്നഺന്ങളള്  കര്ബബലക്ക് ുശഷവഽും 
ജ഼വ഻ച്ച഻്ടനുണ്ട് എന് ്ഥല഻രീെ്ടനഺല്  മഽകള഻്  ഉനയ഻ക്കീെ്ടന വഺദമഽഖ്ങളള്ക്ക് വയക്തമഺയ 
മറഽപെ഻യഺകഽമുലലഺ.അല഻(റ)ന് ആണഽും ീപെുമഺയ഻ വയിയ്ഥല ഭഺരയമഺര഻്  ന഻ന് 
മഽെത്ത഻ീയ്ടന് മക്കളുണ്ട്.ഇവര഻ല്  പരമ്പരയഽള വത്ഫഺത്ത഻മയഽീെ മക്കളഺയ ഹസന്  
ഹഽൂസന് (റ) ഉള്െീെ അ് ് ആപമക്കള്ക്കഽും ഫഺത്ത഻മയഽീെ ിീന പഽപ്ി഻യഺയ 
ൂസനബ഻നഽും മഺപ്ിമഺണ്. (ബഽൂജര഻മ഻) ഹസന് (റ)ന് ആണഽും ീപെുമഺയ഻ ആീക പി഻ന് ് 
മക്കളുണ്ടഺയ഻്ടനുീണ്െങ്ക഻ലഽും ഹസന് ,ൂസദ് എന഼ രണ്ട്പഽപ്ിന്മഺര഻ലാീെയഺണ് അുദ്ധഹത്ത഻ന്ീറ 
പരമ്പര ുലഺകത്ത് ന഻ലന഻നത്.ഇവ഻ീെ പരഺമര്ബശ഻ക്കീെ്ടന ഹസനഽബ്നഽ അല഻(ഹസനഽല്  
മഽസന)ഹഽൂസന് (റ)ന്ീറ കാീെ കര്ബബലയ഻്  പീങ്കെഽത്ത഻രഽനഽ. യഽദ്ധത്ത഻ല്  
ബന്ധ഻കളഺക്കീെ്ടനവരഽീെ കാ്ടനത്ത഻്  അുദ്ധഹവഽും പ഻െ഻ക്കീെെഽകയഽും പ഻ന഼ട് 
ുമഺെ഻ിരഺകഽകയഽും ീെയ്ിഽ.മഹഺനവര്ബകള്ക്ക് അ്ലാലലഺഹ഻്  മഹ്ള്,ഇബ്റഺഹ഼മഽ്  
ഖമര്ബ ,ഹസനഽല്  മഽസലലസ്, ദഺവാദ്,ജഅ്ഫര്ബ  എന഻്ങളീന അ് ് മക്കളുണ്ടഺയ഻രഽനഽ. ഹ഻ജ്റ 



ീിഺെൂറ഻ റഴ഻ല്  വഫഺത്തഺയ ഇുദ്ധഹത്ത഻ലാീെയഽുംനാറ഻ ഇരഽപി഻ല്വഫഺത്തഺയ 
ൂസദ്ബ്നഽ അല഻യ്യ഻ലാീെയഽമഺണ,്് ഹസന഼ പരമ്പര ുലഺകത്ത് പരന് പദ്നല഻ച്ചത്. 
ഹഽൂസന് (റ)ന് ീമഺത്തും ആറഽസദ്നഺന്ങളളഺണ്.അല഻യ്യുന഻ല്അസ്ഗര് , അല഻യ്യുന഻്  അക്ബര് , 
ജഅ്ഫര്ബ , അബദഽലലഺഹ്,സക്ക഼ന,ഫഺത്ത഻മ എന഻വരഺണവര്ബ .ഇവര഻ല്  ൂസനഽല്ആബ഻ദ഼ന്  
എനുപര഻ല്അറ഻യീെെഽന അല഻അസ്ഗറ഻ന്മഺപ്ിമഺണ്സദ്നഺനസൗഭഺഗയമഽണ്ടഺയത്.ആപമക്കള഻്  
ുശഷ഻ക്കഽനഅല഻അക്ബറഽും അബദഽലലയഽും പ഻ിഺവ഻ുനഺീെഺെും കര്ബബലയ഻്  
വധ഻ക്കീെെഽകയഽും ജഅ്ഫര്ബ  പ഻ിഺവ഻ന്ീറ ജ഼വ഻ി കഺലത്ത്ിീന മരണീെെഽകയഽും 
െയ്ിഽ.ഹഽൂസന഼ പരമ്പര കര്ബബലക്കഽ ുശഷവഽും സുംരക്ഷ഻ച്ച അല഻ ൂസനഽല്ആബ഻ദ഼ന് (റ)ന് 
ുരഺഗമഺയ഻രഽനി഻ലഺണ് ശപ്ിഽക്കളുീെ പ്കാരികള഻ല്  ന഻ന് രക്ഷീെ്ടനീിന് ഹഺഫ഻ളുദ്ദഹബ഻ 
വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു്ടനുണ്ട് (സ഻യറഽ അഅ് ലഺമ഻നഽബലഺഅ്). മഽഹമ്മദഽല്  ബഺഖ഻ര് , ൂസദ്, ഉമര്ബ , 
അ്ലാുലലഺഹ്,ഹസന് , ഹഽൂസന് ,ഹഽൂസനഽല്  അസ്ഗര് , അ്ലാുര്ബറഹഺന് , സഽൂലമഺന് , 
അല഻,ഖദ഼ജ, ഫഺത്ത഻മ,അല഻യ്യ,ഉമ്മഽകഽല്സാും എന഻വരഺണ് അുദ്ദഹത്ത഻ന്ീറ ആണ് , ീപപ  
സദ്നഺന്ങളള് . (നാറഽല്  അബ്സവഺര്ബ -157) 

െഽരഽക്കത്ത഻ല്  അഹ്ലഽൂബത്ത഻ന്ീറ ഹസന഼ ഹഽൂസന഼ പരമ്പരകള്  ുലഺകത്ത് കര്ബബലക്ക് 
ുശഷവഽും ന഻ലന഻ല്ക്കഽനഽീണ്െനഽും ഇി഻നഽ വ഻രഽദ്ധമഺയ വഺദ്ങളള്  ബഺല഻ശവഽും 
അെ഻്ഥലഺനരഹ഻ിവഽമഺീണനഽും െര഻പ്ിുരഖകള്  സഺക്ഷയീെെഽത്തഽനഽ 
 


