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َها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا  ِبِّ َيا َأيُّ  ِإنَّ اللََّ َوَمَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّ

َتْسِليًما  االحزاب / 56

فإليك يا رسوَل اهلل ) صلى اهلل عليك وعلى آلك الكرام (

يا أعظم وأكمل وأعطف خملوق أبدعه اهلل عز وجل 

مددُت كراسيت هذه ولساني يردُد

ْزَجاٍة َفَأْوِف َلَنا اْلَكْيَل  رُّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة مُّ َنا َوَأْهَلَنا الضُّ َها اْلَعِزيُز َمسَّ  َيا َأيُّ

ِقنَي  يوسف/ 88  ِزي اْلَُتَصدِّ ْق َعَلْيَنآ ِإنَّ اللهَّ َيْ َوَتَصدَّ





F

َة ِف  اِت ُقل لَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإلَّ اْلََودَّ اِلَ ُر اللَُّ ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  َذِلَك الَِّذي ُيَبشِّ
ِزْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإنَّ اللََّ َغُفوٌر َشُكوٌر   الشورى/ 23 اْلُقْرَبى َوَمن َيْقَتِْف َحَسَنًة نَّ

   إن من منن اهلل عز وجل أن نرى تسابق املؤمنني يف إحياء ذكرى مواليد النيب األعظم 
و األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ولعل ما نراه يف هذه احلقبة من الزمن  
قد تكون بال سابقٍة  يف العصور السابقة اليت عانى منها  أتباع مدرسِة أهل البيت 
من الظلم واالضطهاد ما اهلل به عليم ،،،،، فنحمُد اهلل عز وجل على ما انعم وتفضل 
،،، فتضافرت اجلهود  كٌل قدر سعته ألحياِء هذه املناسبات العطرة  وانطالقًا من قول 

اإلمام الصادق  ) أحيوا أمرنا رحم اهلل من أحيا أمرنا ( فصارت االحتفاالت تقاُم 
يف كِل حدٍب وصوب . 

   هذا واني كنُت قد نشرُت قبَل سنواٍت كتيبًا بعنوان ترديد الصلوات يف املواليد 
والرواديد وعـِرِيـفيِّ  املنشدين  اإلخوة  قبوال وصدى طيبًا بني  له  واالحتفاالت وكان 
اإلحتفاالت لذا عزمت على إحلاقه باجلزء الثاني متممًا ومكمال بل ومسهبًا يف بعض 
به  وأدرجت  به  احملتفى  عليه  اهلل وسالمه  املعصوم صلوات  حياة  العامة يف  العناوين 
كذلك بعض املقاطع من  اجلزء األول حتى يكون شاماًل  واني يف هذا املقام إذ أرجو 

من اهلل جل وعال أن يتقبل هذا النزر اليسري بأفضل قبوله .

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
بقلم

بدر صفر علي
الكويت 





سيد الخلق
املصطفى محمد بن عبداهلل







دعوات��ي يف  اهلَل  ألرج��و  مبحاج��ٍر غرق��ت م��ن الع��راِت***إن��ي 

يف القل��ِب حتى آخ��ِر اللح�ظاِت***أن يس��تقَر وداُدك��م يا س�����ادتي

وال��روُح ب��ن الص��دِر والزف�راِت***يف س��اع����ٍة ت�ُدن��ي املني��ُة كَفها

فيه��ا ويف ورٍد م��ن الص����ل��واِت***ي��ا رِب فاش��غلين باس��ِم حمم��ٍد

اللهم آمن يا رب العاملن
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      ولد صلى اهلل عليه وآله يف عام الفيل 570 م باتفاق كتاب السرية ، ورحل صلى 
اهلل عليه وآله عام 632م  عن 62 أو 63 عاما ، كما اتفقوا كما اّتفقوا على أّنه ولد يف 
شهر ربيع األول ، يوم اجلمعة السابع عشر منه ، عند الشيعة ،  أّما السّنة فقد عّينوا  
يوم ااِلثنني الثاني عشر من الشهر نفسه)1(، وملّا كان الشيعة ينقلون أخبار أهل البيت 

عنهم، فالبّد من اإلقرار بأّن ما ينقله هَوالء ويكتبونه من تفاصيل تتعّلق حبياة الرسول 

 هي اقرب من غريها إىل احلقيقة، ألنها مأخوذة عن أقربائه وأبنائه.
رجب،  شهر  من  التشريق  أّيام  يف  وهب  بنت  آمنة  السيدة  أمه  به  محلت  وقد     

أشهر  مثانية  به  محلها  مّدة  فتكون  األول،  ربيع  من   17  ، والدته  يوم  اعتربنا  فإذا 

السرة مقطوع  خمتونًا  ُوِلد  فقد  عجيبة،  أحداث  والدته  يوم  وقعت  وقد   . وأّيامًا 

 

وهو يقول :

 ) اهلل اكرب كبريا ، وسبحان اهلل بكرة وأصيال ( كما تساقطت األصنام يف الكعبة على 

، وانكسر إيوان  وجوهها ، وخرج معه نور أضاء مساحة واسعة من اجلزيرة العربية 

كسرى ، وسقطت أربعة عشرة شــُــرفةً  منه ، واخنمدت نار فارس اليت كانت تعبد ، 

وجفت حبرية ساوة )2(.

1( السرية احملمدية للشيخ جعفر سبحاني ص33  .
2( يعلل الشيخ السبحاني حفظه اهلل ظهور هذه احلوادث بقوله : وهدفت هذه اإلحداث اخلارقة والعجيبة إىل أمرين 

مَوثرين:-
1- فهي تدفع اجلبابرة والوثنني إىل التفكري فيما هم فيه من أحوال ، فيتساءلون عن األسباب اليت دعت اىل كل 
ذلك لعلهم يعقلون . إذ أن تلك األحداث كانت يف الواقع تبشر بعصر جديد هو عصر انتهاء الوثنية وزوال 

مضاهر السلطة الشيطانية واندحارها. 
2- من جهة أخرى ، تربهن على الشأن العظيم للوليد اجلديد، على أنه ليس عاديا بل هو كغريه من األنبياء العظام 

الذين رافقت والدتهم أمثال تلك احلوادث العجيبة والوقائع الغريبة.



واإلح����ت����ف����االت16 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

ويف اليوم السابع ملولده املبارك ، عق عبداملطلب عنه بكبش شكرا هلل تعاىل، واحتفل 

به مع عامة قريش و قال عن تسميته النيب الكريم  حممدًا  عن سببه : أردت 

أن ُيمَد يف السماء واألرض)1(.

   وعن سفيان بن عيينه انه قال : أحسُن بيٍت قالته العرُب هو قول ابي طالب للنيب 

.)2(

جيَلُه كي  امس��ِه  من  له  حممُد***وش��َق  وهذا  حمموٌد  العرِش  فذو 



1( السرية احملمدية للشيخ جعفر سبحاني ص34.
. 2( موسوعة التاريخ اإلسالمي  للشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي عند مروره مبولده املبارك
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1( ينقل الشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي يف موسوعة التاريخ اإلسالمي : عن سرية 
ابن هشام اجلزء األول ص166 ورواه عنه الطربي يف اجلزء الثاني ص156 ورواه عنه 
ابن شهر آشوب يف املناقب اجلزء األول ص 29 وقال يف الروض اآلنف وابن فورك يف 
الفصول : أن اميحه بن جالح ومحران بن ربيعة وسفيان بن جماشع كانوا قد التقوا مبن 
له علم بالكتاب األول فأخربوهم مببعث النيب وبامسه ، فلما مسعوا بذكر رسول اهلل وقرب 
زمانه وانه من احلجاز طمعوا ان يكون ولدا هلم فسموا ابناهم بامسه حممدا، وال يعرف من 
تسمى بهذا االسم قبله هؤالء الثالثة يف العرب هذا ، ولكن السيد زيين دحالن يف السرية 
 احللبية اجلزء األول ص93 بلغ من تسمى بهذا االسم اىل ستة عشر رجال وذكر شعرا

يف ذلك يقول : »إن الذين مسوا باسم حممد ** من قبل خري الناس ضعف مثان«)1(

وباع�دتنا ع����ن الدني���ا تهانينا***يوم الكرام��ِة أح��ييَت اهلنا فينا

وح��ررتنا مبا ته�وى أماني����نا***وكيف ال وقيوُد الذِل ق�د كُ�ِسَرت

و دميُة الفض��ِل قد أحيت روابينا***وظلمُة اجلهِل باألنواِر قد ُنِسخت

صلوا عل��يه مِ��راراً يا حمبي���نا***مبولِد املص���طفى نادت س��رائُرنا

2( عن على ابن إبراهيم القمي يف تفسريه مرسال : عن آمنة أم النيب إنها قالت : ملا 
محلت برسول اهلل  مل اشعر باحلمل ومل يصبين ما أصاب النسا من ثقل احلمل ، 
ورأيت يف نومي كأن آتيا أتاني فقال لي : قد محلت خبري األنام ثم وضعته يتقي األرض 
، ورفع رأسه اىل السما وخرج مين نور أضاء بني السماء اىل األرض  بيديه وركبتيه 

1( موسوعة التاريخ اإلسالمي للشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي يف حاشية رقم 450 عند ذكر امليالد امليمون.



واإلح����ت����ف����االت18 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

ورميت الشياطني بالنجوم وحجبوا من السما ورأت قريش الشهب تتحرك وتزول 
وتسري يف السما ففزعوا وقالوا : هذا قيام الساعة  اخل )1(

حب��روفِ  تعظي��ٍم ولف��ٍظ  ُأحرما***حيي��ُت مك��َة واحلطي��َم وزمزما 
ملا جتل��ى الن��وُر من�����ه ومتما***وس��ألُت عن ميالِد ط��ه املصطفى

يط��وى الش��موَس تألقاً وتبس��ما***ما كان منك��م م���ذ رأيت��م نوَره 
وقوُلنا بالص����الة  صلى اإلل��ُه على النيب وس��ل��ما***قالوا صدحن��ا 

3( قال ابن إسحاق : فلما وضعته أمه  أرسلت اىل جده عبداملطلب : انه قد ولد 
لك غالم فأته  فانظر اليه فأتاه فنظر اليه فحدثته مبا رأت حني محلت به وما قيل هلا 
فيه وما ُأمرت به ان تسميه فأخذه عبداملطلب فدخل به الكعبة وقام يدعو اهلل ويشكره 

له ما أعطاه )2(
التعظيما ***م�ا م��ّر ي�����وٌم حاض�راً وق�دميا  ج����دد  لي�����ومِ�َك  اال 
ل��ه اظهروا اإلج���الَل والتكرميا***واملرس��لوَن على اختالِف مقاِمهم
مُ��توس���������ٌل بوليِده  كُلهم  حتى يثاب��وا جن������ًة و نعي��ما***بل 
صلوا عليه وس��ل���موا تس����ليما***ول�ِ�َد النيبُ  املصطفى يا س����ادتي

4( وروى الكليين بسنده عن الصادق  قال : ملا جا آمنة بنت وهب داء املخاض 

1( موسوعة التاريخ اإلسالمي للشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي يف حاشية رقم 453 عند ذكر امليالد امليمون .
2( موسوعة التاريخ اإلسالمي للشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي عند فقرة  ) الوليد لدى جده وعمه (
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 ، تزل معها حتى طلقت ووضعت  فلم  ابي طالب  امرأة  أسد  بنت  فاطمة  حضرتها 
فقالت إحداهما  لألخرى: هل ترين ما أرى؟ فقالت: وما ترين؟ قالت: هذا النور الذي 
قد سطع ما بني املشرق واملغرب وجاء أبو طالب فأخربته فـاطـمـة بـالـنـور الـذي قـد 

رأت، فـقـال أبو طـالـب: أما انك ستلدين غالما يكون وصي هذا املولود.)1(
البس��ماُت***ذكراَك ن��وٌر كُلها برك����������اُت  فبها الوجوُد تس��وُده 
وتباش��َر اإلجني��ُل والت������وراُة***يوٌم به كُل النبوِة َبش�����������رْت
حب��اً له فالرتف��ِع الص�������لواُت***ولد النيبُ  املص��طفى يا س����ادتي

5( وقال ابن شهراشوب : ولد مبكة عند طلوع الفجر من يوم اجلمعة السابع عشر من 
شهر ربيع األول بعد مخسة ومخسني يوما من هالك أصحاب الفيل)2( قــال : وروى عن 
أمه إنها قالت : ملا وضعته رأيت نورا ساطعا بدا مين حتى أفزعين ، ومل أر شيئا مما يرينه 
النسا. قـال : وروى بـعـضهم : إنها قالت : سطع مين النور حتى رأيت قصور الشام 

وملا وقع اىل األرض قبض قبضة من تراب ، ثم رفع رأسه اىل السما.)3(
يا س��رَّ ب��دٍء مسا عق��الً وتفهيما ***حيي��ُت ِذكراك إج��االً وتعظ�يما 
وقبله��ا ِنلَت يف الت��وراِة تكرميا***أنت البشارُة يف اإلجنيِل قد ُذكرت
أعطى مقاَمك ب��ن الناِس تفخيما***بل كلُ  من جاَء عن أمِر السماِء هدًى
فاهللُ صلى وثن���ى في��ِه تس��ليما***صلوا على املصطف��ى يف يوِم مولِده

1( موسوعة التاريخ اإلسالمي للشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي عند فقرة ) الوليد لدى جده وعمه (
2( موسوعة التاريخ اإلسالمي للشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي عند حاشية 457

3( موسوعة التاريخ اإلسالمي للشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي عند فقرة امليالد امليمون .



واإلح����ت����ف����االت20 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

6( وجاء يف سرية ابن هشام اجلزء األول 171 –175 وروى الطربي بسنده عن ثور بن 
  يزيد الشامي عن مكحول الشامي عن شداد بن أوس ، قال بينا حنن جلوس عند
إذ اقبل شيخ من  بين عامر  وهو مدره قومه و سيدهم ، يتوكأ على عصا فمثل بني يدي 
النيب قائما وقال : يابن عبداملطلب تزعم انك رسول اهلل اىل الناس ، أرسلك مبا أرسل 
، اال وانك فوهت بعظيم وإمنا االنبيا  إبراهيم وموسى وعيسى وغريهم من االنبيا 
واخللفا يف بيتني من بين إسرائيل وأنت ممن ) أي من قوم ( يعبد هذه احلجارة واألوثان 
فمالك وللنبوة ؟ شانك  فأعجب النيب مبسألته وقال له يا أخا بين عامر فاجلس ، فثنى 
رجليه وجلس فقال له النيب : يا أخا بين عامر حقيقة قولي وبدأ شأني إني دعوة ابي 
إبراهيم وبشرى اخي عيسى ابن مريم واني كنت بكر أمي ثم ان أمي رأت يف املنام 
ان الذي يف بطنها نور ، وإنها قالت : فجعلت اتبع بصري النور والنور يسبق حتى 

أضاءت لي مشارق األرض ومغاربها
الرمحاِت  نفح�ُة  اهل�دايِة  تذكو كنش��ِر الن���ِد للَعب�����قاِت***مشُس 

يف م�ول��ِد اهلادي إلي احلس��ناِت***ن��وٌر بِه األم��الُك أش��رَق غوُرها

والت���وراِة***وِل���َد النيُب املصطفى يا مرحب����ًا اإلجني���ِل  بِِِبش���ارِة 

وِل�����د الن��يُب فأكثروا الصلواِت***وكأمنا جربيُل يهت��فُ بامل�����ال 

7( ورد يف الكايف الشريف عن: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمري، عن 
أبي أيوب، عن حممد بن مسلم، عن احدهما  قال : ما يف امليزان شئ أثقل من 
الصالة على حممد وآل حممد وإن الرجل لتوضع أعماله يف امليزان فتميل به فيخرج 
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 الصالة عليه فيضعها يف ميزانه فريجح ]به[.)1(
وجتت��اَز من تلك الصع��ابِ َمعاملا***إذا ش��ئت أن تلقى القيامة بامسا 

وكٌل ل��دى امليزاِن خيش��ى املآمثا***وتبقى ب��ال وزٍر لدى الوزِن يف غٍد

ُييُل هجرَي احلش��رِ حقاَ غمائما***ويلق��اَك عف��و اهلل يف خي����ِر ُحلٍة

صل��ي ي��ا رب عليه دوماً وس��لما***فقل : لو ذكرَت الطهَر طه مرددا

8( قال رسول اهلل  : » من صلى علي صلى اهلل عليه ومالئكته ومن شاء فليقل 
ومن شاء فليكثر)2( «

ردْد ***ُك���������ُل ي���������وٍم ي���ت���ج���دد  ق����ل����يبَّ  ب�����ه  ك�����م 

خ�ي�ٌر ال���ي���وِم  ب��ه�����ذا  وع��ل��ي��ِه ال��ص��ح��ُف ت��ش��ْه��د***ه��ل 

م���س���دْد***ف�����أج�����اَب ال���ع���ق���ُل م��ي ش���ئ���َت  إذا  ُك�����ن 

ص���������ل���������واٍت حمل����م����ْد***أج���ع���ل ال����ذك����َر دوام������َا

9( قال رسول اهلل  يوما لإلمام علي بن أبي طالب  : » أال أبشرك ؟ « فقال : » 
بلى بأبي أنت وأمي فإنك مل تزل مبشرا بكل خري « فقال  : » أخربني جربئيل آنفا 
بالعجب! « فقال علي  : » و مالذي أخربك يا رسول اهلل ؟ « قال : » أخربني أن 

1( الكايف الشريف اجلزء الثاني ص 494 احلديث 15
2( املصدر البحار : ج 94 ص54 ح25
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الرجل من أميت إذا صلى علي وأتبع بالصالة على أهل بييت فتحت له أبواب السماء 
وصلت عليه املالئكة سبعني صالة وإن كان مذنبا خطاء ثم تتحات عنه الذنوب كما 
يتحات الورق عن الشجر ويقول اهلل تبارك وتعاىل : لبيك يا عبدي وسعديك ويقول 
: يا مالئكيت أنتم تصلون عليه سبعني صالة وأنا أصلي عليه سبعمائة  اهلل ملالئكته 

صالة «)1(
ارجت���ي���ِه  ي������وٍم   َ ب���ل وم�����������ن ق��ل��ب�����يَّ ف��ي��ِه***ك����ُ�������ل 
ت��وال�ت ق��������د  ب��ن��ي�����ِه***ص�����ل��واٌت  و  ط�����ه  حن�������و 

)10
ب�����ك ك�����م ن�������ادى وق�����اال***ُك�����������ُل ص����ب����ٍح ي���ت���الال 
أع����ج����زت ح���ت���ى امل���ق���اال***إن يف ط��������������ه جن������������اًة
وق���ض�������ى م���ن���ه ال���س���ؤال***ي�������وم ي����دع����ون����ا إل�����ٌه
ج���وه�������راَ ح��ي��ُث اس��ت��م��اال***ف��أج��ع�����ل امل���ي���زان ُي��ب��دي
آال***ب�����ال�����ص�����الِة حن������و ط��ه ب����ع����ده  واذك������������رن  

أره أشد   فلم  النيب  : دخلت على  قال  11( عن أنس بن مالك عن أبي طلحة 
استبشارا منه يومئذ وال أطيب نفسا قلت : يا رسول اهلل ما رأيتك قط أطيب نفسا وال 
أشد استبشارا منك اليوم ! فقال : ما مينعين وقد خرج آنفا جربئيل من عندي قال : قال 

 وأهل بيته  1( املصدر : أصول الكايف 492/2 ح 7 - باب الصالة على النيب حممد
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اهلل تعاىل : من صلى عليك صالة صليت بها عليه عشر صلوات وحموت عنه عشر 
سيئات وكتبت له عشر حسنات)1(

ال��ن��ج��اِة  ش���ئ���َت  إذا  للق������رب�����اِت ***ك���ن  آت��������ي����اً 
ت��ع��ي اهللِ  ع���ن���د  ذك��������َر ط�����ه واهل����������داِة***وه������ي 
ل����و أدم��������َت ال���ص���ل���واِت***ف���ب���ه���م ُت�����ث�����ري س���ج���اًل

)12
ُم���س���دْد ش���ئ���ت  إذا  ول�������دى احل����ش����ِر م���ؤي���ْد***ك����ن 

منك  ال��ت��س��ب��ي��ُح  س����رى  ب������ال������ص������الِة حمل����م����ْد ***ل���و 

)13
وإل������ي م����ا ش���ئ���ت ت���ق���دْر***ق����ي����َل ل����ي أن�����ت ُم����رْي
ُم���س���رْي***ق����ل����ُت ك�����ال أل��������َف ك��ال ط�����ه  ه������وى  يف 
ص���ل���ى ق���ل���يب ث�����م ك���رب***أم������ا ل����و ق����ي����َل حم�����م��د

1( عن كتاب آثار الصالة للشيخ علي اإلبراهيمي عن املصدر : جممع البيان : 370/4 | وأخرجه النسائي وغريه عن أنس 
بن مالك بسند صحيح عنده .
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عشرا  عليه  اهلل  صلى  ــرة  م علي  صلى  مــن   «  :   اهلل  ــول  رس ــال  ق  )14
مرة  مائة  علي  صلى  ومــن  مــرة  مائة  عليه  اهلل  صلى  عشرا  علي  صلى  ومــن 
النار يف  اهلل  يعذبه  ال  مــرة  ألــف  علي  صلى  ومــن  مــرة  ألــف  عليه  اهلل   صلى 

أبدا «)1(
ووىل***ك��������ُل ي���������وٍم ي��ت��ج��ل��ى ك����ف����ي  م�����ن  ط�������ار 

إال***س������وى م����ا ف����ي����ِه ص����الٌة ل�����ي�����س  ل����ل����ن����يب 

)15
ط�������ار ق����ل����يب وجت�������رْد***ك����لَ����م����ا ق����ل����ُت حم���م���ْد

ط����اوي����اً م���ل���ي���وَن ف���رق���ْد***واك���ت���س���ى م���ن���ه ب���ه���اًء

ف��ي��ه وال�����ذك�����ُر  ال  ص��������ل��������واٌت ت���������رتدْد***ك���ي���ف 

)16
واهل�����ن�����ا ب������َن ي��دي��ن��ا***ش��ع��ش��ع ال���ص���ب���ُح ع��ل��ي��ن��ا

ل����ل����ن����يب ق������د س��ع��ي��ن��ا***ل����و ب����ذك����ِر ال���ص���ل���واِت

1( عن كتاب آثار الصالة للشيخ اإلبراهيمي نقال عن املصدر : حبار األنوار : 94 / 63 ح 52
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حممد  على  صلى  من   «  : فّروخ  بن  إلسحاق  قال    الصادق  اإلمام  عن   )17
حممد  على  صلى  ومن  مرة  مائة  ومالئكته  عليه  اهلل  صلى  عشرا  حممد  وآل 
وجل عز  اهلل  قول  تسمع  أما  ألفا  ومالئكته  عليه  اهلل  صلى  مرة  مائة  حممد   وآل 
  وِر َوَكاَن ِباْلُْؤِمِننَي َرِحيًما ُلَماِت ِإَل النُّ  ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَلِئَكُتُه ِلُيْخِرَجُكْم ِمْن الظُّ

سورة األحزاب 33 «)1(
الس��حْر اللي��َل بدمعاِت  وأجع��ل الش��اهَد جنم��اً وقم��ْر***أس��رج 
ي��رى طعَم احلش��ِر أده��ى وأمْر***وأطل��ِب الصف��َح بقل��ٍب موَج��ٍع
صل��ي ي��ا رِب ع��ل خرِي البش��ْر***وس��تحضى بالرض��ا ل��و قلَته��ا

)18
ك��ال ص�������اح  ق����ل����يب  ل���س���َت ل�����إع�����راِض أه���ال***إن 
ط��ه ق���ي���َل  م����ا  إذا  ص��ل��ى***ُك������ْن  أل����أح����ب����اِب  أوَل 

)19
حم��ال ال����ق����ل����ِب  يف  ل������ه إش�������������راٌق جت��ل��ى***إن 
ح��ال امل����خ����ت����اُر  ب����ه  ص��ل��ى***إذ  ال���ق���ل���ُب  رآه  ل����و 

1( عن كتاب آثار الصالة للشيخ على اإلبراهيمي نقال عن املصدر : أصول الكايف ج 2 - باب الصالة على حممد وأهل 
بيته  ح14
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20( قال اإلمام الصادق  : » إذا ذكر النيب  فأكثروا الصالة عليه فإنه من صلى 
على النيب صالة واحدة صلى اهلل عليه ألف صالة يف ألف صف من املالئكة ومل يبق 
شئ مما خلق اهلل إال صلى على ذلك العبد لصالة اهلل عليه وصالة مالئكته وال يرغب 

عن هذا إال جاهل مغرور قد برئ اهلل منه ورسوله «)1(
ِللَعف��ا***ما أش��رق اإلصباُح يوم��اً واختفى ُتْبَس��طُ  اهلل  مي��نُ  اال 

م��ن ذا ال��ذي ال يرجتي��ِه تعطفا***ف��ادُن من الرمحِن حت��َض بعطفِه

صلى اإلل��ُه على الن��يب املصطفى***وأنع��م بلطف��ِه دائم��اُ ل��و قلتها

)21
دوَن اختي��اري لو ُذِكرُت أخش��ُع***قل��يب بك��م ي��ا آل ط��ه مولَ��ُع

يف فض��ِل ش��أِنكُم يقوُل وُيس��مُع***غذت���ي ُأمي حَبك��م وأبي الذي

أتطل��ُع***عين��اَي أبصرِت الوج��وَد حببكم هواك��ُم  لغ��رِي  حاش��ا 

م��ن بامس��ِه الصلواِت من��ا ُترفُع***أَْو لي��َس جُدك��ُم الن��يب حمم��ٌد

1( عن كتاب آثار الصالة : املصدر : ثواب األعمال وعقاب األعمال : الشيخ الصدوق 185 - باب ثواب من صلى على 
النيب  صالة واحدة
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)22
م��ن س��وأتي وعيوبي***رمح��اَك ربيَّ لو نش��رَت ذنوبي واخجليت 

املكت��وِب***م��اذا ُأجيُبَك س��يدي عنها وهْل ع��ن  تربي��ٌر  للعب��ِد 

ن��وٌر توق��َد من ه��وى احملبوِب***لكن��ي ي��ا رِب ب��ن صحائف��ي

وآل��ِه للن��يب  عش��ٌق  في��ِه  كضحى النهاِر يش��ُع دون نضوِب***إذ 

أَو جتع��ُل الصل��واِت يف التعذيبِِ***أودعُت��ُه أزك��ى الص��الِة ألمح��ٍد

23( عن أبي عبداهلل  قال : » ما اجتمع يف جملس قوم مل يذكروا اهلل عز وجل ومل 
 : يذكروننا إال كان ذلك اجمللس حسرة عليهم يوم القيامة « ثم قال : قال أبو جعفر

» إن ذكرنا من ذكر اهلل وذكر عدونا من ذكر الشيطان «)1(
القنط��َره كمث��ِل  الدني��ا  وغ�����داً ُت��وص��ُل��ن��ا ل���آَخ���ره***إمن��ا 

لغ��ٍد مجي��اًل  منه��ا  الفاقَره***فأقتط��ف  َت��ُرَد الس��وَء ي��وَم  ك��ي 

للن��يب ع��ٌن  اخلل��ِق  ناظ��َره***فعي��وُن  ع��ٌن  الرمح��ِن  وال��ي 

الص��ال ذك��َر  أدْم  ط��ه  تن��ِف عن حش��ِرَك ناراً حاس��َره***فعل��ى 

1( عن كتاب آثار الصالة - املصدر : أصول الكايف : 4 / 254 ح 2
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)24
العجْب  ُتبدي  ال  السامُع  ذه��بْ***أُيها  م��ن  امس��اً  قليبَّ  يف  إن 

له روح���ي  املصطفى  ط��ه  ي��ت��الال ل���و ب���دا م��ن��ه س��ب��ْب***اس���ُم 

الصخْب***ف���إذا م��ا ق��ي��َل ط��ه ِص��ح��ُت يف ح��ُد  ب��دا  م��ا  صلواتي 

)25
حالْه  احملشِر  لدى  يشكو  فعالْه***كُلنا  أب��دوا  إذا  ال��وزِن  وعلى 

سؤالْه***أم��ا ل��و ق��ال اإلل���ُه م��ا ب��دا لْه ت��دري  لو  آه  س��ؤاٍل  من 

ومقاَلْه ق���وٌل  جُي��دي��َك  ِق��ب��الَ��ْه***أت���رى  أرغ��م��َك احل���ُق  ل��و  آه 

حبالْه مليئوٍس  يرمى  ترى  لْه***من  فدا  روحي  املصطفى  طه  سوى 

مجاَله ي��روي��َك  ال��ذك��َر  دائ���م���اً ص���ِل ع��ل��ي��ِه ث��م آل��ه***فأجعل 
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26( وقال  : من صلى علي مرة مل يبق له من ذنوبه ذرة.)1(
به��ا َمنجاُتن��ا يف ي��وِم حس���ره***ويف األخ���ب��اِر جوه�����رٌة وُدَره

ق���وٌل اهلل  ن����يَب  ط���ه  وق��وُل الطه��ِر أعل��ى اهللُ ق��دره***ف��ع��ن 

مره ب��ال��ص��ل��واِت  ج���اَء  م��ن  س��يمحو الذن��َب ال ُيبقي��ِه ذره***اال 

وآل����ِه دائ���م���اً ت��ل��ق��ى امل��س��ره***ف��ص��ِل ع��ل��ى ال��ن��يب اهل��امش��ي

27( وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن حممد ، عن ابن القداح، 
عن أبي عبداهلل  قال : مسع أبي رجال متعلقا بالبيت وهو يقول : اللهم صل على 
حممد ، فقال له أبي )2( : ال تبرتها ، ال تظلمنا حقنا ، قل : اللهم صل على حممد 

وأهل بيته.)2(
علي��ْه  مرتب��ٌة  القل��ِب  يف  ب��ي الزه��راِء فاطم��َة الزكي��ْة***لك��م 

املني��ْه***جعل��ُت حمب��يت ِحك��راً عليكم عن��د  رج��اَء حضورك��م 

الرزي��ْه***فأنت��م نوُر حش��ري بع��د قربي َتنف��وَن  ال��وزِن  وعن��د 

وص��اًة يوصي��ي  أب��ي  وي��أُم��رن��ي ب��رتدي��ِد ال��وص��ي��ْه***وكان 

وآل��ه ط��ه  عل��ى   ِ ص��ل  البقيْه***ُب��ي  ي��وازي��ه��ا  ال  ص����الًة 

1( درة الناصحني 189 | ونقله اجمللسي يف البحار 94 : 2 / 63 / 52
2( كتاب وسائل الشيعة ج 7 ص 202 ح 9112
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28(  وعن احلسني بن أمحد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أمحد بن حممد بن خالد ، عن 
أبيه ، عن حممد بن أبي عمري ، عن )عبداهلل بن احلسن بن علي( )1( ، عن أبيه ، عن 
جده قال : قال رسول اهلل  : » من قال : صلى اهلل على حممد وآله ، قال اهلل جل جالله: 
صلى اهلل عليك ، فليكثر من ذلك ، ومن قال : صلى اهلل على حممد ومل يصل على آله 

مل جيد ريح اجلنة ، وريها يوجد من مسري مخسمائة عام «)1(
مادام��ِت األنف��اُس ط��وَع إرادتي***فاألهلج��نَّ ِبِذكرك��م يا س��ادتي

ينفِي الظالَم مبا ُيطمِئُن وحش��يت***ف��إذا نزل��ُت حبفرت��ي فوداُدكم

ي��ا ظ��َل إحس��اٍن ألعظ��ِم نبت��ِة***يا بس��مَة امللكوِت يا أه��َل التقى

عب��ادِة***ظ��ُل النيب حمم���ٍد م���ن كان يف ل��كلِِ  فرض��اً  صلواِتن��ا 

)29
دعوات��ي يف  اهللَ  ألرج��و  مبحاج��ٍر غرق��ت م��ن العرباِت***إن��ي 

يف القل��ِب حت��ى آخ��ِر اللحظاِت***أن يس��تقَر وداُدك��م ي��ا س��ادتي

كَفه��ا املني��ُة  ُتدن��ي  س��اعٍة  وال��روُح ب��ن الص��دِر والزفراِت***يف 

الصل��واِت***ي��ا رِب فاش��غلي باس��ِم حممٍد م��ن  ورٍد  ويف  فيه��ا 

1( وسائل الشيعة ج 7 ص 203 ح 9116
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نصه ما  الشريف  النهج  يف  املصلني  صلوات  أفضل  عليه  أمرُياملؤمنني  قال   )30 
» ال يقاس بآل حمّمد  من هذه األمة أحد ، وال ُيسوَّى بهم َمن جرت نعمتهم عليه 
أبدًا ، هم أساُس الدين ، وعماُد اليقني ، إليهم يفيُء الغالي ، وبهم ُيلحق التالي ، 
وهلم خصائص حقِّ الوالية ، وفيهم الوصية والوراثة ، اآلن إذا رجع احلّق إىل أهله ، 

وُنقل إىل منتقله «)1(.
صغريا طفالً  وداَدك���م  أثريا***رض��ع��ُت  عندي  الصبا  ل��دى  وك��ان 

االربعينا تركُت  قد  أن��ا  والزل��ت��م ب��ع��ِن ال��ق��ل��ِب ن��ورا***وه��ا 

نكريا***جعلُتك��ُم جواب��ي ح��ن قب�ري أغ���رى  م��ن��ك��ٌر  م��ا  إذا 

ِصحاح�ي قلْت  لو  ال��وزِن  كثريا***وعند  ُي���رِج���َح���ُه  ف��ف��ض��ُل��ك��ُم 

ك��أٍس خب��ريِ  األم���ريُ  العب��ريا***ويسقيي  ف��اَق  كوث��ٌر  ش��ذاها 

الضمريا***عش��قُتكُم فلي��س ب��أرِض قل��يب س��واكم منه��ٌل أحي��ى 

طه ب��اس��ِم  مس��ع��ُت  إذا  ال��زف��ريا***أذوُب  استبُق  وب��ال��ص��ل��واِت 

1( نهج البالغة ، اخلطبة الثانية.



واإلح����ت����ف����االت32 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

)31
معانيها  أمس��ى  ُخ��ذ  ال��ل��ذاِت  ط��ال��َب  ي��ا  أال 
فيها  ال��ُع��ال  م��ا  إال  ل��ل��ح��س��راِت  ص���اَر  ف��ك��ٌل 
دياجيها يف  وج��ه��اً  للمعبوِد  مي��م��َت  فهل 
ماضيها ش��اَب  عما  وال��غ��ف��راَن  الصفَح  طلبَت 
لباريها ع��ف��ٍو  ث��رى  على  اخُل����دوَد  وع��ف��رَت 
ُتبِديها ال��دع��واِت   يف  وال��زف��راِت  وب��اآله��اِت 
غاليها األل���ط���اِف  ِم���ن  ط��ه  يف  ت��ل��َق  ت��وس��ْل 
ُتنهيها وب��ال��ص��ل��واِت  ُتبِديها  وب��ال��ص��ل��واِت 

32( وقال النيب  : » من صلى علي مرة خلق اهلل تعاىل يوم القيامة على رأسه نورا، 
وعلى ميينه نورا ، وعلى مشاله نورا ، ومن فوقه نورا ، ومن حتته نورا ، ويف مجيع أعضائه 

نورا «)1(
عظيُم كال�نيبِّ  اخلالئِق  يف  امل��أم��وُم***ما  وب��ع��َدُه  اإلم����اُم  فهو 

جالهَلا ص��اَغ  اإلب���داِع  آي��ُة  ق��ي��وُم***هو  م���ب���دٌع  ح��ك��ي��ٌم  رٌب 

جرى ف���إذا  ش��أَن��ُه  ع��ظ��َم  تقوُم***واهللُ  ال��ص��الُة  لَ��ُه  ُال��ن��يب  ذك��ر 

1( البحار : ج 94 ص 64



33  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

33( قال رسول اهلل  : » من صلى علّي مرة صلى اهلل عليه عشرا ومن صلى علي 
عشرا صلى اهلل عليه مائة مرة ومن صلى علّي مائة مرة صلى اهلل عليه ألف مرة ومن 

صلى علّي ألف مرة ال يعذبه اهلل يف النار أبدا «)1(
وخي��اُف ِمن عدِل امللي��ِك الواحِد***ي��ا َمن َيت��وُق إىل الس��المِة يف غِد

ملغت��دي***نب��ُع الش��فاعِة يف مي��ِن نِبين��ا يل��وُح  ُج��وٌد  ومِيين��ُه 

مرج��وًة ش��فاعًة  أردَت  حمم��ِد***ف��إذا  للن��يب  صالَت��َك  أكث��ر 

بسم الل الرمحن الرحيم  )34
َراِم ِإَل اْلَْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه  َن اْلَْسِجِد اْلَ  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًل مِّ

)2( ِميُع الَبِصرُي ُه ُهَو السَّ ِمْن آَياِتَنا ِإنَّ

صدق الل العلي العظيم

اإلسراء وهو يف اجلملة من ضروريات الدين، ومنكره خارج عن ربقة املسلمني، ولذا 
قال اإلمام الصادق  » ليس مَنا من أنكر أربعة : املعراج ، وسؤال القرب، وخلق 

اجلَنة والنار، و الشفاعة «
)3(»  من مل يؤمن باملعراج فقد كذَب رسول اهلل « :  وقال اإلمام الرضا

1( حبار األنوار : 94 / 63 ح 52
2( سورة اإلسراء آية رقم  )1(

3( الشيخ إبراهيم االنصارى يف مدونة الكوثر االلكرتونية عند عرضه ملبحث اإلسراء واملعراج .



واإلح����ت����ف����االت34 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

ف��ي��ن��ا  ِ امل�����ع�����راج  رف�����ع�����ٌة ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن��ا***خ�����رُب 
ط���������ه اهللِ  ف�������اَق ك������َل امل��رس��ل��ي��ن��ا***ف����������ن��ب����ُي 
حصينا***خ����ص����ُه ال�����رمح�����ُن ح��ت��ى ح��ص��ن��اً  ط����وى  ق���د 
وأرت���������وي ح���ق���اً ي��ق��ي��ن��ا***ف�������دن�������ا ث��������م ت������دىل
ف���ت���ل���ق���ى م����ن����ه دي���ن���ا***وت�������ه�������ادْت ك���ل���م���اٌت
ب������ل رأى الوح����َي مكين�������ا***ورأى اآلي���������اِت ت�����ت���رى
وع�����ي�����اٍن ش������ه������وٍد  ص���رف���ت ع��ن��ه��ا ال��ظ��ن��ون��ا***يف 
ص������ار ل�����ل�����روِح ق��ري��ن��ا***أت�����ل�����وم�����ون�����ي حب�����ٍب
ف�ي�ن�������ا***ف���������إذا م������ا ق����ي����ل ط��ه األرواُح  ص���ل����ِت 

35( ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن ابن ابي عمري ، عن أبي مجيلة ، عن 
  قال : » إذا صلى أحدكم ومل يذكر النيب  حممد بن هارون ، عن الصادق
يسلك بصالته غري سبيل اجلنة « ، قال : وقال رسول اهلل  : » من ذكرت عنده فلم 

يصل علي فدخل النار فأبعده اهلل عز وجل «.)1(
م��ن دون أن أخش��ى أقَل ش��تاِت***أمض��ى حبِب��َك واث��َق اخلطواِت
حت��ى كأن��ه مص��دُر النبض��اِت***ي��ا م��ن متل��ك أرَض قل��يب كَلُه
بالصل��واِت***تس��ري بأوردتي ح��روف حممٍد الزف��راِت  فأترج��ُم 

1( حبار األنوار ج 91  ص  49 ح 7



35  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

36( حممد بن علي ، عن أبي مجيلة مثله وزاد فيه وقال  : » من ذكرت عنده فنسي 
الصالة علي خطئ به طريق اجلنة «.)1(
ِصف��َر اليدي��ِن فهل َت���ُرَد له يدا***ي��ا رِب عب��ُدَك قد أت��اك ُمددا
وبص��درِه اس��م الغف��وِر ت��رددا***حاش��اَك رب��يَّ أن ُتِق��َر عذاب��ُه
ي��ا س��يدي حت��ى علي��ِه تعودا***أو لس��َت من بالفيِض أغدَق بالعطا
وبَك اس��تجرُت فنجي منها غدا***إني استعذُت بنوِر وجِهك من لضى
قدمُته��ا وس��يليت  إلي��َك  فبحقه��ا روِّ الف��ؤاَد م��ن الصدى***رِب 
حملم��ٍد صالِتن��ا  حب��ِق  حمم��دا***اغف��ر  يل��وَن  أطه��اٍر  وحب��ِق 

37( وروى اليقطيين ، عن ابن عبدا حلميد ، عن احدهما  قال : » أثقل ما يوضع 
يف امليزان يوم القيامة الصالة على حممد وعلى أهل بيته «.)2(

إذ في��ه ت��اه العق��ُل وه��و بصري***فض��ُل الص��الِة على الن��يب كبرُي
وب��ه القل��وُب على ال��دوام تنرُي***فب��ِه الذنوُب املثقالُت تس��اقطت
جنبات��ِه يف  الرض��واُن  إذ أن رب الع��رِش عن��ك غف��وُر***ويُضم��َك 
الذاك��راِت تدوُر***ومالئ��ُك الرمحن بس��ِمك نوهْت الش��فاِه  فعل��ى 
فث��واُب م��ن صل��ى علي��ه كثرُي***م��ا قلُته هو بعُض بع��ِض ثواِبها

1( حبار األنوار ج 91 ص 49  ح 8
2( حبار األنوار ج 91  ص  49 ح 9



واإلح����ت����ف����االت36 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

38( و من املواعظ الشريفه اليت وردت عن أمري املؤمنني  قوله مبا معنا :- وإذا 
شئت ان تعمل عمال أو شئت ان تقول قوال فافعل بالشكل الذي تقدر على قراءته 

غدا يوم القيامة يف صحيفة أعمالك.)1(
الق��رآِن***عج��يب لفعِل��ك أيه��ا املتوان��ي بآي��ِة  م��ررَت  ه��ال 

يف احلش��رِ عنَد الع��رِض وامليزاِن***هي آي��ٌة فيها انع��كاُس مصرِينا

» وكفى بنفس��ك « حاكماً يا جاني***» اقرأ كتابَك « قوُل جباِر الس��ما

مدلوهِل��ا يف  أمعن��َت  ل��و  لس��قيَت نفس��ك كأَس كِل ه��واِن***واهلل 

وأم��اَم حمض��ِر حاك��ِم األك��واِن***أُتراَك جت��رأُ ق��وَل فعلك جهرة

م��ا كاَن في��ه عقوب��ُة الرمح��ِن***واخجلت��اُه فكُل س��طٍر قد حوى

وبي��اُن عف��وَك ج��َل ع��ن تبيان***ي��ا رِب إق��راري بأن��ي مذن��ٌب

العدناِن��ي***يا رب لو نقص��ت صحاحي إني باملصطف��ى  متوس��ٌل 

بالنقص��اِن***فبح��ق اس��م حمم��ٍد اغف��ر لن��ا الصل��وات  واس��تبدل 

39( قال رسول اهلل  : » أنا من اهلل والكل مين «)2(
وعن جابر بن عبداهلل قال : قلت لرسول اهلل  : أول شئ خلق اهلل تعاىل ما هو ؟ 

فقال : » نور نبيك يا جابر ، خلقه اهلل ثم خلق منه كل خري «)3(
علي بن احلسني ، عن الربقي ، عن أبيه ، عن خالد بن يزيد ، عن أبي اهليثم ، عن 

1( حقائق من القران الكريم للشهيد السيد دستغيب الشريازي ص23
2( رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة : 2 / 663 ح 1130

3( حبار األنوار جلد 15 ص 23 ح 43



37  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

فآوى  أي    َفآَوى  َيِتيمًا  ْدَك  َأَلْ َيِ    : تعاىل  اهلل  قول   يف  اإلمامني  زرارة، عن 
 إليك الناس  َوَوَجَدَك َضالًّ َفَهَدى  أي هدى إليك قوما ال يعرفونك حتى عرفوك
بن  علي  قال  بعلمك.  فأغناهم  أقواما  تعول  وجدك  أي    َفَأْغَنى  َعاِئًل  َوَوَجَدَك   
ْدَك َيِتيمًا َفآَوى  قال : اليتيم الذي ال مثل له ، ولذلك  إبراهيم : ثم قال :  َأَلْ َيِ
مسيت الدرة : اليتيمة ، ألنه ال مثل هلا  َوَوَجَدَك َعاِئًل َفَأْغَنى  بالوحي ، فال تسأل عن 
شئ أحدا  َوَوَجَدَك َضالًّ َفَهَدى  قال : وجدك ضاال يف قوم ال يعرفون فضل نبوتك 

فهداهم اهلل بك.)1(
وترمنوا مبس��يحه��م ت��رن�ي�م�ا***محلوا الصليَب على الصدور قدميا
جي����ُر ال���ش���رَك وال��ت��أث��ي��م��ا***زعم��وه ابن��ا لإل��ه وقوهُلم هذا
أم��ث��اِل��ه ع��ن  اهللُ  جي���ُل  عظيم��ا***أم���ٌر  ي��زاُل  وال  كاَن  فغن��اُه 
قسيما***أي��ن املس��يُح وأين ط��ه املصطفى ل��ل��ن��يبِّ  ِع����دالً  أرأوُه 
ن��وٌر تف��رَد يف الوج��وِد قدمي��ا***أم ه��ل لعيس��ى كالن��يب حممٍد
يكس��و ف��ؤادَك بهج��ًة ونعيم��ا***فمق��اُل جابَر عن لس��انِ املصطفى
نظيم��ا***إذ ق��ال إن الِب��دَء ن��وُر حمم��ٍد من��ه  اإلم��كاُن  فتف��رَع 

ما نص��ه ُيث��رى الُنه��ى تفهيما***أم��ا ابُن حنبَل قد روى يف مس��نٍد 
وس��ائُر ِاجللي��ِل  اهلل  م��ن  قوميا***إن��ي  فانهج��َن  من��ى  اإلم��كاِن 
أولي��س ق��اَل الذكُر عن��ه يتيما***ه��ذا حبي��ُب اهلل ط��ه املصطف��ى
بذك��رِه املس��يُح  َم��ر   ل��و  تس��ليما***واهلل  ُمبدي��اً  صل��ى  َلعلي��ِه 

1( حبار األنوار جلد 16 ص 142 ح 6



واإلح����ت����ف����االت38 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

40( مقابلة عجيبة :
اهلل هو نور السماوات واألرض ويصف جل جالله نبيه صلوات اهلل وسالمه عليه 
َمَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة  بالسراج املنري: قال تعاىل يف سورة النور  اللَُّ ُنوُر السَّ
َها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة  َجاَجُة َكَأنَّ ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِْصَباُح ِف ُزَجاَجٍة الزُّ

َسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اللَُّ ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء  ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْ َتْ ٍة َول َغْرِبيَّ ل َشْرِقيَّ

اِس َواللَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم )1( ووصف نبيه  بالسراج املنري فقال  َوَيْضِرُب اللَُّ اأَلْمَثاَل ِللنَّ
)2(َوَداِعيًا ِإَل اللَِّ ِبِإْذِنِه َوِسَراجًا ُمِنريًا واصفا إياه يف سورة األحزاب

واجع��ل لرب��َك يف الف��ؤاِد قرارا***أِع��ر اإلل��ه الس��مَع و األبص��ارا
فحديُث��ُه ي��روي الص��دى أمطارا***إق��راء كتاَب��ه تس��تِمْع حلديث��ِه
س��رتى اجلالَل وبع��دُه اإلكبارا***وأع��رف مقاَم املصطف��ى من قولِه
وأرضه��ا للس��ماِء  ن��وٌر  مش��كاُتُه تث��رى الوج��وَد نضارا***ف��اهللُ 
الم��ٌع ِس��راٌج  ط��ه  حتك��ي لوامُعُه الش��موَس نهارا***ونبي��ُه 
االغي��ارا***يه��دى األناَم مل��ا ارتض��اه إهلُنا يه��ِدُم   قومي��اً  دين��اً 
فب��ه الوج��وُد تس��ربَل اإلبصارا***ه��ذا لعم��ُرَك قط��رٌة م��ن حبرِه
صل��ى علي��ِه واش��هَد األخي��ارا***ي�ك�ف�ي�����ه أن اهلل ف��ي علي���ائ��ِه

41( قال رسول اهلل : »من صلى علي صلى اهلل عليه ومالئكته من شاء فليكثر«)3(

1( سورة النور آية رقم )35(
2( سورة األحزاب آية رقم )46(

3( البحار : ج 94 ص54 ح25



39  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

الصدى***إذا  م��ّر  ذك���ُر  ن��يبِّ  اهل��دى يروي  الغيُث  جاءك  فقد 
وأب���واب���ه���ا ال���س���م���اَء  إل��ي��ك ت���دل���َت وم�����دَت ي��دا***وإن 
وخ��ذ ال���ص���الَة  عليها  ج���زي���َل ال���ث���واِب مب���ا أك���دا***َف�����ُرَد 

42( قال تعاىل يف سورة التحريم واصفا نبيه   يا أيها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَل اللَِّ َتْوَبًة 
َل  َيْوَم  اأْلَْنَهاُر  ِتَها  َتْ ِمن  ِري  َتْ اٍت  َجنَّ َوُيْدِخَلُكْم  َئاِتُكْم  َسيِّ َعنُكْم  َر  ُيَكفِّ َأن  ُكْم  َربُّ َعَسى  نَُّصوًحا 

ْم َلَنا ُنوَرَنا  َنا َأْتِ اِنِهْم َيُقوُلوَن َربَّ ِبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبنْيَ َأْيِديِهْم َوِبَأْيَ ِزي اللَُّ النَّ ُيْ

َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )1( صدق الل العلُي العظيم

ف���ه���و م����ن َع�����لَّ�����َم  ِدي���ن���ا***ل������وال ط����ه م����ا ُه���ِدي���ن���ا
َع��م��ي��ن��ا***أخ�������رج ال�����ك�����َل ل���ن���وٍر ُك���ن���ا  أن  ب���ع���د 
ث����م ص����رن����ا  م��ؤم��ن��ي��ن��ا***م������ن ض����������الٍل وظ��������الٍم
درٌب ل���ل���ع���ل���ي���اِء  م��ب��ي��ن��ا***وه�����و  ن��������وراً  ي�����زل  مل 
ت���ب���ق حم���ف���وظ���اً  رك��ي��ن��ا***ف�����اخت�����ذ م����ن����ه س��ب��ي��ال
وإل���������ى ال��������وزِن ُدع��ي��ن��ا***وإذا ال�ح������ش�����ُر ت������ج��لى
ت����ل���ق إذ ذاَك ُم��ع��ي��ن�������ا***ف�����ت�����وس�����ل ب����ال����ن����يبِّ
ق�����واًل ق������ال  رب������ي  (***إن  نبينا  خُي����زى  ال  ي����وَم   (
جت���ت�ن���ي ُدراً ث�م����ي��ن�������ا***ف������ازرع������ْن ط����ه ب��ق��ل��ب��ك
س�����رتى ال�����ف�����وَز ق��ري��ن��ا***وع����ل����ى امل����خ����ت����اِر ص���ِل

1( سورة التحريم آية رقم )8(



واإلح����ت����ف����االت40 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

43( قال أمري املؤمنني  : » صلوا على حممد وآل حممد فإن اهلل عز وجل يقبل 
دعاء كم عند ذكر حممد ودعائكم له ، وحفظكم إياه  «. وقال  : » أعطي السمع 
أربعة : النيب  ، واجلنة ، والنار ، وحور العني ، فإذا فرغ العبد من صالته فليصل 
على النيب وآله ، ويسأل اهلل اجلنة ويستجري باهلل من النار ، ويسأله أن يزوجه من احلور 
العني ، فانه من صلى على النيب  رفعت دعوته ، ومن سال اهلل اجلنة قالت اجلنة : 
يا رب أعط عبدك ما سأل ، عن ومن استجار من النار قالت النار : يا رب أجر عبدك 

مما استجارك ، ومن سأل احلور العني قلن احلور : يا رب أعط عبدك ما سأل «)1(
ُدَرُر كلُه  نظاماً  النيبِّ  يف  واروي قلوباً بها األشواق تستعُر***قل 

ل��ه ش��بيٌه ف��ال ج��ٌن وال بش��ُر***ف��اهللُ أوقَف عَن الفض��ِل فيه وما

نفٌس ب��ذاك أتتنا عنهما الس��وُر***س��وى عل��ٍي أم��ري املؤمن��َن له

وكُل م��ن زاغ عنهم ناَلُه الش��رُر***هم الس��بيُل إىل الرض��وان يوَم غٍد

حبيدرٍة أو  بطآها  مسعَت  الضجُر***فلو  عافها  صالٍة  بأزكى  لعلع 

44( قال النيب حممد  : » من صلى عليَّ صالة صلى اهلل تعاىل بها عليه عشر صلوات 
وحما عنه عشر سيئات وأثبت له بها عشر حسنات واستبق ملكاه املوكالن بها أيهما 

يبّلغ روحي منه السالم «)2(

1( حبار األنوار ج 91 ص 50
2( جامع األخبار ص 70



41  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

والب��دُر يعك��ُس ن��وَره كاملرصِد***الش��مُس ُتش��ِرُق من جبِن حممِد

وِس��ُرها احلي��اِة  روُح  أن��ه  وب��ِه الوج��وُد دعا بإس��م املُوِجِد***إذ 

أمس��ى ال��وداِد بقل��ِب كِل موِحِد***هو ع��ُن مرضاِة اجللي��ِل ومن له

يك��ْن مل  م��ا  صالَتن��ا  رّد  فيها الص��الُة عل��ى النيب حممِد***واهللُ 

45( ويف كتاب ميزان احلكمة : اجلزء العاشر  حديث رقم 19861  قال رسول اهلل صل 
اهلل عليه وآله: » من بلغه القرآن فكأمنا شافهتـُُه « به ثم قرأ  َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرآُن 

)1( أِلُنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ

تش��رفا***يا من يري��ُد مُساَع صوِت املصطفِى من��ه  بالق��رِب  وكأن��ه 

فيه��ا املُنى قد ن��اَل من��ه املألفا***خذ ُدرًة من بع��ِض بعِض مجيلِه

فبصوت��ِه ظه��ر الكت��اُب ورفَرفا***اق��رأ كت��اَب اهللِ حتض��ى بصوتِه

وأجعل صدى الصلواِت يتلو توقفا***واروي مُساع��ك م��ن لذيذ خطابِه

46( قال رسول اهلل  : » أنا رسوُل من أدركُت حيًا ومن يولُد بعدي «)2(

1( سورة التوبة آية رقم )33(
2( كتاب ميزان احلكمة حديث رقم  19862



واإلح����ت����ف����االت42 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

مُحال***ما من رس��وٍل جاَء م�ن رِب الُعال ب��ال��رس��ال��ِة  لقوم�ِه  إال 

ذو الع��رِش للثقلِن طراً مرس��ال***ه��ذا وط��ه املصطف��ى ق��د خصه

بدين��ِه الس��ماِء  أدي��اِن  قاب��ال***فخت��اُم  رُب��ك  كان  م��ا  وبغ��ريِه 

ِبُع��ال الن��يبِّ كم��ا  بدا ب��ِه أوال***ف��اهلل ق��در  أن يك��وَن ختاَمه��ا

ب��ل زاَدُه الصل��واِت فض��اًل أكمال***وجبن��ِب امسه صَف اس��َم حممٍد

47( قال أمري املؤمنني  : » صلوا على حممد وآل حممد فإن اهلل عز وجل يقبل 
)1(»  دعاء كم عند ذكر حممد ودعائكم له ، وحفظكم إياه

مجالِه ب��دي��ِع  يف  تعلق  كمالِه***قليب  ب��ي��اِن  يف  كماَلُه  ف��رأى 

حسنِه م��ع��ادِن  من  صاغه  أفضاله***ف��اهلل  من  زاَد  وج��ودِه  وعلى 

خلقِه س��ي��َد  ب���اهلل  غ���دا  ظاللِه***ح��ت��ى  حت��ت  فالكُل  وسحابًة 

آلل��ِه***يكفي����ِه ان ال��حَق يف ع�لي��ائ�ِه ث��م  عليِه  ال��ص��الَة  أنشى 

48( عن ابن أبي محزة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبداهلل  عن قول اهلل عز وجل: 
 :  فقال  َتْسِليًما  َوَسلُِّموا  َعَلْيِه  آَمُنوا َصلُّوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ َيا  ِبِّ  النَّ َوَمَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى  ِإنَّ اللََّ   

1( حبار األنوار ج 91 ص 50 ح 14



43  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

الصالة من اهلل عز وجل رمحة ومن املالئكة تزكية ، ومن الناس دعاء ، وأما قوله عز 
وجل وسلموا تسليما فانه يعين التسليم له فيما ورد عنه . قال : فقلت له : فكيف 
نصلي على حممد وآله ؟ قال : تقولون : صلوات اهلل وصلوات مالئكته وأنبيائه ورسله 
قال : ، والسالم عليه وعليهم ورمحة اهلل وبركاته   ومجيع خلقه على حممد وآل حممد 

فقلت : فما ثواب من صلى على النيب وآله بهذه الصالة ؟
قال : اخلروج من الذنوب واهلل كهيئة يوم ولدته أمه. )1(

ِخطاب��ا ُع��الُه  م��ن  أرس��لَ  يه��دي األناَم مبا ارتض��اُه صوابا***اهللُ 

حت��ى ين��اَل اخلل��ُق من��ه ثوابا***جربي��ُل جاَء ب��ِه وأك��َدُه اهلدى

مصلي��ًا الن��يَب  ذك��َر  ال��ذي  وطاب��ا***إن  بع��ُد  اهللُ  علي��ه  صل��ى 

أحضان��ِه يف  الغف��راُن  ِكت��اب�ا***ويضُم��ُه  أس���رَن  آث���اٌم  وت���زوُل 

فإنه��ا بالص��الِة  نبي��َك  األلباب��ا***فأذك��ر  ح��رَي  ثواب��اً  حت��وي 

49( ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن ابن أبي عمري ، عن ابن سنان ، 
عن أبي عبداهلل  قال : قال رسول اهلل  ذات يوم لعلي  : اال أبشرك ؟ 
فقال : بلى بأبي أنت وأمي فإنك مل تزل مبشرا بكل خري ، فقال: أخربني جربئيل آنفا 
بالعجب ، فقال له علي  : وما الذي أخربك يا رسول اهلل . فقال : أخربني أن 
الرجل من أميت إذا صلى علي وأتبع بالصالة على أهل بييت فتحت له أبواب السماء ، 
وصلت عليه املالئكة سبعني صالة ، وإن كان مذنبا خطاء ثم تتحات عنه الذنوب كما 
يتحات الورق من الشجر ، ويقول اهلل تبارك وتعاىل : لبيك يا عبدي وسعديك ، ويقول 

1( معاني األخبار ص 104



واإلح����ت����ف����االت44 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

اهلل ملالئكته : يا مالئكيت أنتم تصلون عليه سبعني صالة ، وأنا اصلي عليه سبعمائة 
صالة ، وإذا صلى علي ومل يتبع بالصالة على أهل بييت كان بينها وبني السماء سبعون 
حجابا ، ويقول جل جالله : ال لبيك وال سعديك يا مالئكيت ال تصعدوا دعاء ه إال ان 

يلحق بنبيي عرتته ، فال يزال حمجوبا حتى يلحق بي أهل بييت.)1(
وحبائ��ِه حمم��ٍد  مبي��ِم  بِفناِئ��ِه***قس��ماً  ق��راُرُه  الوج��وِد  كُل 

بعده��ا داٍل  ث��م  مبي��ٍم  روُح احلي��اِة على ضف��اِف منائِه***قس��ماً 

لس��مْت بَك الصل��واُت يف عليائِه***قس��ماً باس��ِم حمم��ٍد ل��و قلَتها

50( عن سعد ، عن الربقي ، عن حمسن بن أمحد ، عن أبان األمحر عن عبد السالم بن 
نعمى قال : قلت ألبي عبداهلل  : إني دخلت البيت فلم يضرني شئ من الدعاء 

إال الصالة على النيب  ، فقال  : مل خيرج أحد بأفضل مما خرجت.)2(
العص��ا آيت��ُه  اهللِ  كلي��ُم  وبها ُعباُب البحِر غاَر إىل احلصى***قال��وا 

الس��ماِء حتصصا***قلن��ا مق��اُم املصطفى أمس��ى هنا فبإصب��ٍع ب��دُر 

لعل��ْت به الصل��واُت قرباً خالصا***واهلل ل��و ذك��َر الكلي��ُم  حمم��دًا

51( وقال أمرياملؤمنني  : » أعطي السمع أربعة : النيب ، واجلنة ، والنار ، وحور 
العني ، فإذا فرغ العبد من صالته فليصل على النيب وآله ، ويسأل اهلل اجلنة ويستجري 

1( حبار األنوار ج 91 ص 56 ح 30
2( حبار األنوار ج 91 ص 57 ح 37



45  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

باهلل من النار ، ويسأله أن يزوجه من احلور العني ، فانه من صلى على النيب  رفعت 
دعوته ، ومن سال اهلل اجلنة قالت اجلنة : يا رب أعط عبدك ما سأل ، عن ومن استجار 
من النار قالت النار : يا رب أجر عبدك مما استجارك ، ومن سأل احلور العني قلن احلور: 

يا رب أعط عبدك ما سال «)1(
م��ن خ��ريِة األحي��اِء  والنجباِء***إن ش��ئت أن تبق��ى مع الس��عداِء
كالس��يِل يغم��ُر صفح��َة البيداِء***ومي��َدَك الرمح��ُن م��ن نفحات��ِه
للعلي��اِء***ك��ن للصالِة عل��ى الن��يب ُمداوما الصل��واُت  س��ُتحيُلَك 

52( عن سعد ، عن الربقي ، عن ابن ابي عمري ، عن ابي أيوب عن الصباح بن سيابة، 
عن أبي عبداهلل  قال : اال أعلمك شيئا يقي اهلل به وجهك من حر جهنم؟  قال: 
قلت : بلى ، قال : قل بعد الفجر : اللهم صل على حممد وآل حممد مائة مرة يقي اهلل 

به وجهك من حر جهنم.)2(
الن��يب خبافق��ي حمف��وُر بصمي��ِم قل��يب ش��َع من��ه النوُر***أس��ُم 
ت��دوُر***أس��ٌم بعِن الع��رِش كاَن ق��راُرُه ال��ك��ائ��ن��اِت  ك��ُل  وعليِه 
والتكب��رُي***أس��ٌم ل��و أن الراس��ياِت تبوُح��ُه الصل��واُت  ألذابه��ا 

1( حبار األنوار ج 91 ص 50 ح 14
2( حبار األنوار ج 91 ص 58 ح 38



واإلح����ت����ف����االت46 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

53( عن سعد ، عن أمحد بن حممد ، عن أبيه ، عن أبي املغرية قال : مسعت أبا احلسن 
 يقول : من قال يف دبر صالة الصبح وصالة املغرب قبل أن يثين رجليه أو يكلم 
وسلموا  عليه  آمنوا صلوا  الذين  أيها  يا  النيب  على  يصلون  ومالئكته  اهلل  إن  أحدا 
 ، الدنيا  حاجة سبعني يف  مائة  له  اهلل  وذريته قضى  على حممد  اللهم صل   ، تسليما 
وثالثني يف اآلخرة ، قال : قلت له : ما معنى صالة اهلل وصالة مالئكته وصالة املؤمنني؟ 
قال : صالة اهلل رمحة من اهلل ، وصالة مالئكته تزكية منهم له ، وصالة املؤمنني دعاء منهم 
له . ومن سر آل حممد يف الصالة على النيب وآله اللهم صل على حممد وآل حممد يف 
األولني ، وصل على حممد وآل حممد يف اآلخرين ، وصل على حممد وآل حممد يف املالء 
األعلى ، وصل على حممد وآل حممد يف املرسلني ، اللهم أعط حممدا الوسيلة والشرف 
والفضيلة والدرجة الكبرية ، اللهم إني آمنت مبحمد ومل أره ، فال حترمين يوم القيامة 
رؤيته ، وارزقين صحبته ، وتوفين على ملته ، واسقين من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا 
ال أظمأ بعده أبدا إنك على كل شئ قدير ، اللهم كما آمنت مبحمد ومل أره ، فعرفين يف 
اجلنان وجهه ، اللهم بلغ روح حممد عين حتية كثرية وسالما .   فإن من صلى على النيب 
 بهذه الصلوات هدمت ذنوبه ، وحميت خطاياه ودام سروره ، واستجيب دعاؤه ، 
وأعطي أمله ، وبسط له يف رزقه ، وأعني على عدوه، وهي له سبب أنواع اخلري ، وجيعل 

من رفقاء نبيه يف اجلنان اال على . يقوهلن ثالث مرات غدوة وثالث مرات عشية.)1(
ت��ردِد***أما لو ُس��ئلُت عن الكماِل األوحِد أي  دون  ب��دواً  ألجب��ُت 

املَتف��رِد***ذاك الن��يب املصطف��ى يا س��ائلي وآي��ُة  الكم��اِل  نب��ُع 

قد خَص بالصلواِت شخَص حممِد***أو م��ا علمَت ب��أن معبوَد الس��ما

1( حبار األنوار ج 91 ص 50 ح 38 ، عن ثواب األعمال : 141 و 142



47  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

َها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َأيُّ ِبِّ َيا   54( قـال تعـاىل  ِإنَّ اللََّ َوَمَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّ
)1( َتْسِليًما

األذك���اِر***م��ا بع��َد ق��وِل الواح��ِد القهاِر ألش���رِف  يشرُي  ق��وٌل 

ص��ل��ى ع��ل��ي��ِه وآل����ِه األط��ه��اِر***صل��وا على اهل��ادي ف��إَن إهَلكم

55( روى الشيخ أبو الفتوح الرازي عن رسول اهلل َصلَّى اهلُل َعليِه وآله اّنه قال: » اسري 
بي ليلة املعراج إىل السماء فرأيت ملكًا له ألف يد ، لكل يد ألف إصبع وهو يسب 
ويعد بتلك األصابع فقلت جلربائيل : َمن هذا امللك ، وما الذي يسبه؟ قال جربائيل : 
هذا ملك موكل على قطر املطر يفظها كم قطرة تنزل من السماء اىل األرض. فقلت 
للملك: هل تعلم مذ خلق اهلل الدنيا كم قطرة نزلت من السماء اىل األرض؟ فقال : يا 
رسول اهلل! فواهلل الذي بعثك باحلّق اىل خلقه غري إني اعلم كم قطرة نزلت من السماء 
اىل األرض اعلم تفصياًل كم قطرة نزلت على البحر ، وكم قطرة نزلت يف الرب وكم 
قطرة نزلت يف العمران ، وكم قطرة نزلت يف البستان ، وكم قطرة  يف السبخة ، وكم 
قطرة نزلت يف القبور. فقال رسول اهلل َصلَّى اهلُل عليِه وآله : فتعجبت من حفظه وتذكره 
حسابه. فقال : يا رسول اهلل! حساب ال أقدر عليه مبا عندي من احلفظ والتذكر واأليدي 
واألصابع. فقال : أي حساب هو؟ فقال : قوم من أمتك يضرون جممعًا فيذكر فيه امسك 

عندهم فيصلون عليك فأنا ال أقدر على حصر ثوابهم «)2(

1( سورة األحزاب آية رقم )56(
2( كتاب منازل اآلخرة  للشيخ عباس القمي رضوان اهلل عليه ص 204



واإلح����ت����ف����االت48 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

ويف البحار : عن سعد ، عن سلمة بن اخلطاب ، عن إمساعيل بن جعفر عن احلسن 
بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصري ، عن أبي عبداهلل  قال : » إذا ذكر النيب 
 فأكثروا الصالة عليه فإنه من صلى على النيب صالة واحدة ، صلى اهلل عليه ألف 
صالة يف ألف صف من املالئكة ، ومل يبق شئ مما خلق اهلل إال صلى على ذلك العبد 
لصالة اهلل عليه ، وصالة مالئكته ، وال يرغب عن هذا إال جاهل مغرور قد برئ اهلل 

منه ورسوله «.)1(
اآلياُت الس��وراُت***نطق��ْت حبس��ِن صفات��ِه  مبقام��ِه  فتش��رفْت 

ن��وَر عرَش��ه الظلم��اُت***ال تعجب��وا ف��اهللُ  فاجناب��ِت  مبحم��ٍد 

وجب��ْت علين��ا عنَده��ا الصلواُت***ف��إذا مسعن��ا ذك��َر اس��ِم حممٍد

56( عن الرضا  : » من مل يقدر على ما يكفر به ذنوبه ، فليكثر من الصالة على 
حممد وآله ، فإنها تهدم الذنوب هدما «.)2(

خرجت بس��رِت اللي��ِل والظلماِت***ي��ا رِب دمعات��ي ت��أُم ش��كاتي

عم��ا جرى ِم��ي بط��وِل حياتي***أو دعُته��ا فق��ري وقل��َة حيليت

الزل��َت يف حببوح��ِة الس��اعاِت***فأجابي ص��وُت الضمرِي خبافقي

ِفإنه��ا بالص��الة  نبَي��ك  تعط��ى س��جلَك أرف��َع الدرجاِت***أذك��ر 

1( حبار األنوار ج 91 ص 57 ح 32
2( حبار األنوار ج 91 ص 62



49  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

57( وقال النيب  : » من صلى علي مرة خلق اهلل تعاىل يوم القيامة على رأسه نور، 
وعلى ميينه نورا، وعلى مشاله نورا، وعلى فوقه نورا، وعلى حتته نورا، و يف مجيع أعضائه 

نورا «.)1(
حممِد اهل��امش��ي  ب��ذك��ِر  الفرقِد***نفسي  كضوِء  إش��راق��اً  ت���زداُد 

الذي وه��و  وأماُنها  أمُنها  ق��ل��يب ل��ه ُم��ل��ٌك ب��غ��رِي ت���ردِد***هو 

املال يف  أُن��ادي  به  مسعُت  حممِد***فمتى  النيب  على  الصالِة  أزكى 

58( ويف الزيارة اجلامعة الكبرية املروية عن اإلمام علي اهلادي  نقرأ : وجعل 
صلواَتنا عليكم وما خصنا به من واليتكم : طيبًا خللقنا وطهارة ألنفسنا وتزكيًة لنا 

وكفارًة لذنوبنا.
ُم��ذ ب��دو ِخلَقِتن��ا لي��وِم املوعِد***م��ا يف الرباي��ا كالن��يب حمم��ِد

فغدْت بعِن القل��ِب أعذَب مورِد***ه��و آيٌة أب��دى اجللي��ُل مجاهَلا

أج��رى ل��ه الصل��واِت كُل موحِد***ف��رتى إذا ما م��َر ِذْك��ُر املصطفى

59( قال  : » أما القلوب فتقطعونها )ويف نسخة : فتعقدونها( على حب اهلل وحب 
حممد رسول اهلل وحب علي ولي اهلل ووصي رسول اهلل وحب املنتجبني للقيام بدين 
اهلل وحب شيعتهم وحمبيهم وحب إخوانكم املؤمنني والكف عن اعتقادات العداوات 

1( حبار األنوار ج 91 ص 64



واإلح����ت����ف����االت50 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

. وأما األلسنة فتطلقونها بذكر اهلل تعاىل مبا هو أهله والصالة  والشحناء والبغضاء 
على نبيه حممد وآله الطيبني فإن اهلل تعاىل بذلك يبلغكم أفضل الدرجات وينيلكم به 

املراتب العاليات «.)1(
وغ��اَب عنك ضياُء الفك��ِر والنظِر***لو جاءك اهلُم مثَل الس��يِل للمطِر

يف كِل نائب��ٍة فج��اً م��ن الُس��رِر***فُل��ذ بطاه��ا مج��اِل اهللِ تل��َق بِه

أزكى الصالِة على املبعوِث من مضِر***وينجل��ي اهلُم لو ك��ررَت يف علٍن

60( قال  ألمرياملؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه : » يا علي من صّلى علّي كل يوم 
أو كل ليلة وجبت له شفاعيت ولو كان من أهل الكبائر «)2(

غامنا***قف دوَن خوٍف يف القيامِة بامسا ميينك  يف  كتابَك  واجعل 

املصطفى يف مجاِل  تلهُج  كنت  حاكم��ا***لو  قلب��َك  لق��راِر  وكأن��ه 

صل��ى اإللُه عل��ى النيب وس��لما***وإذا م��ررَت بامس��ِه ق��ل دائم��ًا

1( تفسري اإلمام العسكري  : 182 عن حبار األنوار : 9 / 325 
2( حبار األنوار : 94 / 63



51  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

61( قال  : » لن يلج الناَر من صلى علي «)1(
م��اذا ُأجيُبك س��يدي ع��ن زليت***ي��ا رِب َقّلْت عن س��ؤاِلك حيليت

ُأعل��ُن توبيت***وأن��ا املق��ُر ب��كِل ذن��ٍب جئُت��ُه يا س��يدي وإلي��َك 

ظن��اً بعف��وَك ه��ل َت��ُرُد مظنيت***أترُدن��ي خالي الوف��اِض وإن لي

وب��آل��ه امل��ص��ط��ف��ى  ط��ه  َمذليت***فبحق  رَُّد  ال��ص��ل��واِت  وب��آي��ِة 

62( وقال النيب  يف الوصية : » يا علي من صلى علي كل يوم أو كل ليلة وجبت 
له شفاعيت ، ولو كان من أهل الكبائر «)2(

سيدي  ب��ب��اب��ك  جت��ث��و  املتفرِد***آم��ال��ن��ا  ال��واح��ِد  ج��وِد  ب��اَب  يا 

وتش��ربْت م��ن حب��ك املتج��دِد***ألف��ت عطائ��ك ُمذ رأت��َك بقلبها

الش��فاعِة يف غ��ٍد ي��وَم  وإىل َمعيِن��ك كُل ض��اٍم َيهت��دي***أتُرَده��ا 

أعماِقه��ا لص��دى حروِف��ك كُل أم��ٍن ُمنجِد***حاش��اَك ترتكه��ا ويف 

قراُره��ا يس��تقيُم  ال  بس��وى الصالِة على النيب حممِد***فكأنه��ا 

1( حبار األنوار ج 91 ص 64
2( حبار األنوار ج 91 ص 63



واإلح����ت����ف����االت52 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

 63( عن سعد ، عن الربقي ، عن حمسن بن أمحد ، عن أبان األمحر عن عبدا لسالم بن نعمى
قال : قلت ألبي عبداهلل  : إني دخلت البيت فلم يضرني شئ من الدعاء إال 

الصالة على النيب  ، فقال  : مل خيرج أحد بأفضل مما خرجت.)1(
وأكداِر بال خوٍف  ورمح��ًة زاد م��ن ألطافها الباري***إن رمَت عيشاً 

فيضاً على القلِب فاَق السلسَل اجلاري***فاهل��ج بذك��ِر ن��يب اهللِ إن ل��ه

ص��ِل على املصطفى ي��ا خرَي غفاِر***وامأ ف��ؤادك نوراً ل��و هتفَت بِه

64( عن الصباح بن السيابة قال : قال أبو عبداهلل  : اال أعلمك شيئا يقي اهلل 
به وجهك من حر جهنم ؟ قال : قلت : بلى ، قال : قل بعد الفجر : اللهم صل على 

حممد وآل حممد ، مائة مرة ، يقي اهلل به وجهك من حر جهنم.)2(
وترى املصطفى  باسِم  نهاَرك  فيض��اً م��ن اهللِ فاَق العق��َل تبيينا***ابدأ 

النِبين��ا***فأمج��ُل الذك��ِر عن��د اهللِ صفوَتُه س��اَد  م��ن  اهللِ  وصف��وُة 

عليِه جتد يف احلشِر متكينا***حمم��ٌد س��يُد الدني��ا وزينُته��ا صِل 

1( حبار األنوار ج 91 ص 57
2( حبار األنوار ج 91 ص 65



53  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

65( عن احلسني بن يزيد ، عن عبداهلل بن سنان ، عن ابي عبداهلل  قال: قال 
رسول اهلل  : » ارفعوا أصواتكم بالصالة علي فإنها تذهب بالنفاق «)1(

نب��َع الكم��اِل ب��ِه يف كل متَصِف***يا نقطَة اخلاِل يف خِد الوجوِد ويا

فال��كُل بع��َدك مثُل الب��اِء لألِف***يا مبدأ اخلل��قِِ واإلجياِد من عدٍم

تك��وُن يف قرب��ِه لفظ��اً كمعتِكِف***واحل��ُق زادَك قرب��اً حيثما ُذكرا

واجُبن��ا كان  ط��ه  قي��ل  رفَع الصالِة لنيل ِالقرِب والشرِف***وكلم��ا 

66( عن أبي ذر قال : قال رسول اهلل  : » ال تزال الدعاء حمجوبا حتى يصلى علي 
وعلى أهل بييت «)2(

وق��رن��َت��ه��م ب��ع��د ال��ن��يب مل��اذا***م��ن أين جئ��َت بصحبِه ي��ا هذا 

اإلن��ف��اذا***أو م��ا علم��َت بأنه��ا ن��ٌص أتى يقتضى  أم��ٌر  وال��ن��ُص 

وآل��ِه ال��ص��الَة  ط��ه  على  مالذا***أَق��ص��ر  املعاَد  جئَت  إذا  واحصل 

1( حبار األنوار ج 91 ص 60
2( حبار ألنوار ج 91 ص 66



واإلح����ت����ف����االت54 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

67( ويف رواية عن عبدالرمحن بن عوف أنه  قال : جاء ني جربئيل وقال : إنه ال 
يصلي عليك أحد إال ويصلي عليه سبعون ألف ملك ، ومن صلى عليه سبعون ألف 

ملك كان من أهل اجلنة.)1(
الرمح��ِن               مثوب��َة  هلجوا بفض��ِل املصطفى العدناني***القاص��دوَن 

األذه��اِن***ف��رأت قلوبه��ُم ضي��اَء مليكه��ا يف  اإلمي��اُن  فرتس��َخ 

األزماِن***ال تعجب��وا فإمس��ه ن��وٌر مس��ا وحقب��َة  العق��وِل  مرمى 

مبحم��ٍد عرش��ُه  زي��َن  م��كاِن***ف��اهللُ  كُل  بالصل��واِت  فارت��َج 

68( وروي عن عبداهلل بن مسعود أن رسول اهلل  قال : » أوىل الناس بي يوم القيامة 
أكثرهم علي صالة يف دار الدنيا «)2(

س��رتى حيات��َك ش��علَة اإلجناح***أهل��ج بذك��ِر املصطف��ى ي��ا صاح

م��ذ أش��رقت عين��اُه باإلصب��اح***فهو ال��ذي نطق الوج��وُد بامسِه

س��رتى صدى الصلواِت باإلفصاح***وأص��ِغ لقلب��َك عند ذك��ِر حممٍد

1( حبار األنوار ج 91 ص 64
2( حبار األنوار ج 91 ص 63
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55  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

َلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك  ُهْم ِإذ ظَّ ُسوٍل ِإلَّ ِلُيَطاَع ِبِإْذِن اللهِّ َوَلْو َأنَّ 69( قال تعاىل   َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّ
)1( ِحيًما اًبا رَّ ُسوُل َلَوَجُدوْا اللهَّ َتوَّ َفاْسَتْغَفُروْا اللهَّ َواْسَتْغَفَر َلُُم الرَّ

ذنوبي أش��ك��و  س��ي��دي  ب��دم��ٍع س��اك��ٍب م��ث��ِل ال��غ��روِب***أت��ي��ُت��َك 

فكن ل��ي ش��افعاً عن��د اجمليِب***جباه��ك أرجت��ي الغف��راَن منها

م��ق��ام��ًا أوالك������م  اهللَ  يف��وُق مس��احَة العق��ِل الرحيِب***ف����إن 

طه ق���ي���َل  م���ا  إذا  ن��رى الصلواِت حتك��ُم يف القلوِب***وأول������ُه 

70( ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ألربقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمري عن عبداهلل 
بن احلسن بن احلسن بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول اهلل  : من 
قال: صلى اهلل على حممد وآله ، قال اهلل جل جالله : صلى اهلل عليك فليكثر من ذلك، 
ومن قال : صلى اهلل على حممد ، ومل يصل على آلِه مل جيد ريح اجلنة ، وريها توجد من 

مسرية مخسمائة عام.)2(
ص��اح ي��ا  وآل��ِه  واَو  مت��حُ  جن��اح***ال  بغ��رِي  لأدن��ى  فتح��ط 

ترج��وه منه��ا بعدها ي��ا ماحي***متح��و وآله من صالت��ك ما الذي

وآل��ه الن��يبِّ  عل��ى  الص��الَة  كاملفت��اح***إن  اخلل��ِد  لب��اِب  كان��ت 

1( سورة النساء آية رقم )64(
2( حبار األنوار ج 91 ص  48
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واإلح����ت����ف����االت56 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

71( بسنده عن ابن مسعود قال : لو صّليُت صالة ال أصلي فيها على آل حممد لرأيت 
أن صالتي ال تتم ما معنى أنها ال تتم ؟ أليس أنها ال ُتقبل ؟! فقد روى أبو مسعود 
األنصاري أن النيب األكرم حممد  قال : » من صّلى صالًة مل يصّل فيها علّي وال على 

أهل بييت مل ُتقبل منه «)1(
املتكلُم  أي��ه��ا  ب��رب��َك  ما هك��ذا جترى الص��الُة وختتُم***م��ه��اًل 

ال مث��َل قولك حن قل��َت و صلعُم***إذ أنه��ا ن��ٌص فقل��ه كم��ا أت��ى

وآل��ِه الن��يِب  ط��ه  عل��ى  س��لموا***ص��ِل  واملالئ��ُك  صل��ى  ف��اهلل 

72( عن الصادق  : » من صلى على النيب وآله مرة واحدة بنية وإخالص من قلبه 
قضى اهلل له مائة حاجة ، منها  ثالثون للدنيا وسبعون لآلخرة «)2(

وآل��ه للن��يبِّ  توج��ه  ذا  بصف��اِء قل��ٍب كاش��فاً ع��ن حالِه***م��ن 

ه��ي دوَن ش��ٍك منته��ى آمال��ِه***وُيس��رُّ للس��ِر العظي��م حوائج��ًا

أل��ط��اف��ه م��ن  اهللُ  ح��ب��اُه  وقض��ى ل��ه حتم��اً حبس��ِن مآلِه***إال 

أمُره��ْم تعس��ّر  إذا  صل��وا عل��ى ط��ه الن��يبِّ وآل��ِه***فاملرس��لون 

1( نقال عن كتاب آثار الصالة للشيخ علي االبراهيم نقال عن سنن البيهقي ج 3 ص 379
2( حبار األنوار ج 91 ص 70



57  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

، عن موسى بن عمران،  الكويف  أبي عبداهلل  بن  ، عن حممد  املتوكل  ابن  73( عن 
عن   ، دينار  بن  سامل  عن   ، أبيه  عن  سامل  بن  علي  عن  زيد،  بن  احلسني  عمه  عن 
:   اهلل  رسول  قال   : يقول  عباس  أبن  مسعت   : قال  نباته  ابن  عن  طريف،   ابن 
» ذكر اهلل عز وجل عبادة ، وذكري عبادة ، وذكر علي عبادة ، وذكر االئمة من ولده عبادة، 

اخلرب «)1(
أب����داً ف��ال ي��دن��و ل��ه إن��س��اُن***ل��ك يف ف����ؤاِد رف��ع��ٌة وم��ك��اُن 
ُدخ��اُن***كالش��مِس مش��رقًة فليس لطيها وال  تربِقُعه��ا  س��حٌب 
الس��لطاُن***فمحْت بأن��واِر اهل��دى أغياَرها فكأنه��ا  وحتكم��ْت 
عاينُته��ا كلم��ا  لط��ه  نث��رت علي��ِه صالَته��ا األذهاُن***مش��ٌس 

74( ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن ابن أبي عمري ، عن ابن سنان ، 
عن أبي عبداهلل  قال : قال رسول اهلل  ذات يوم لعلي  : اال أبشرك ؟ 
فقال : بلى بأبي أنت وأمي فإنك مل تزل مبشرا بكل خري ، فقال: أخربني جربئيل آنفا 
بالعجب ، فقال له علي  : وما الذي أخربك يا رسول اهلل . فقال : أخربني أن 
الرجل من أميت إذا صلى علي وأتبع بالصالة على أهل بييت فتحت له أبواب السماء ، 
وصلت عليه املالئكة سبعني صالة ، وإن كان مذنبا خطاء ثم تتحات عنه الذنوب كما 
يتحات الورق من الشجر ، ويقول اهلل تبارك وتعاىل : لبيك يا عبدي وسعديك ، ويقول 
اهلل ملالئكته : يا مالئكيت أنتم تصلون عليه سبعني صالة ، وأنا اصلي عليه سبعمائة 
صالة ، وإذا صلى علي ومل يتبع بالصالة على أهل بييت كان بينها وبني السماء سبعون 
حجابا ، ويقول جل جالله : ال لبيك وال سعديك يا مالئكيت ال تصعدوا دعاء ه إال ان 

يلحق بنبيي عرتته ، فال يزال حمجوبا حتى يلحق بي أهل بييت.)2(
1( االختصاص : ص 244 | إثبات اهلداة : 635/1 ح 747

2( حبار األنوار ج 91 ص 56



واإلح����ت����ف����االت58 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

وارس��م آلي��اِت اجلماِل ش��عارا***ه��اِت ال��دواَة وح��رِب األف��كارا 

ت��روي العطاش��ا صيب��اً م��درارا***واجعل حروفَك مثَل دمياِت الرجا

وأعل��م بأن��ك مل تق��ْل معش��ارا***وان��زْف مداَدَك يف مج��اِل حممٍد

تك��رارا***إذ أن رب��َك ح��َن أكم��َل صنَعُه وآل��ِه  علي��ه  صل��ى 

75( عن ابي عبداهلل  قال : قال رسول اهلل  : » ارفعوا أصواتكم بالصالة علي 
فإنها تذهب بالنفاق «)1(

إنس��اُن بأمح��ٍد  يق��اُس  ال��دي��اُن***حاش��ا  وك��م��ث��ل��ِه مل خي��ل��ِق 

فضيلٍة ب��ك��ِل  ك��م��ل��ه  ل��رتى عجي��َب ش��ؤونِه األذهاُن***ف����اهلل 

ولس��اُن***حت��ى إذا م��ا قيل أمح��ُد عندها ج��وارٌح  علي��ِه  صل��ت 

 جاء يف كتاب اجملمع للطربسي  آَدَم  َبِن  ْمَنا  َوَلَقْد َكرَّ   تعاىل  قوله  76( ويف تفسري 
رضوان اهلل عليه عدة تفاسري احدها هو » قال بأن جعل حممدًا  منهم «)2(

1( حبار األنوار ج 91 ص 60
2( جممع البيان للشيخ الطربسي  اجلزء السادس ص 429



59  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

ب��ن��ي��ِه و  أدم�����اً  َك������ّرَم  التنبي��ِه***اهلل  ع��ن  تس��مو  بكرام��ٍة 
من جنِس��هم م��ع فارِق التش��بيِه***إذ ص��رَي املخت��اَر ط��ه املصطف��ى
م��ن بعِض ط��ٍن قبَل أن ُينش��يِه***أي��ن الذي م��ن نوِر جباِر الس��ما
نث��رت م��ن الصل��وات يف واديِه***أين الذي يف ذكرِه س��حُب الف�ضا

)77
حك��راً عل��ى آِل الن��يب اهلادي***ولق��د جعل��ُت حمب��يت وودادي
وداَدهم الشريف  الذكِر  يف  أن  ف��رٌض عل��ى اجملم��وع واآلحاِد***إذ 
إىل ب��ه  امللي��ُك  تعبدن��ا  ي��وِم املع��اِد مبحض��ِر األش��هاِد***ف��رٌض 
ُمنادي***قل��ُب التش��هِد آُل ط��ه املصطفى كُل  الصلواِت  ج��اوَب  لو 

78( قال رسول اهلل  : » من صلى علي مرة صلى اهلل عليه عشرا ومن صلى علي 
عشرا صلى اهلل عليه مائة مرة ، ومن صلى علي مائة مرة صلى اهلل عليه ألف مرة ، ومن 

صلى علي ألف مرة ال يعذبه اهلل يف النار أبدا «)1(
شغوفا***ولق��د عش��قتَك س��ريًة وحروف��ا فيك  وكنُت  األن��ام  دون 
تزل ومل  كنَت  اخللِق  بدِء  باء  ضيوفا***يا  اآلخ����روَن  وك��ان  أص��اًل 
إهلِه ك��وُن  ال��زه��راِء  أب��ا  أب��داً مل��ن صل��ى علي��ِه عطوف��ا***يكفي 

1( حبار األنوار ج 91 ص 63



واإلح����ت����ف����االت60 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

79( قال النيُب األكرم  : » من صلى علي مرة ، مل يبق من ذنوبه ذرة «)1(
ل������رتى احل�����ش�����َر مج���اال***اق����ط����ع ال�����وق�����َت ك��م��اال

ح���ك���م���ًة ت���ص���ل���ُح ح���اال***وان��ت�ش����ق م����ن روِض ط����ه

زالال***وارت�������ِو م���ن ف���ي���ِض ن��ه��ٍر ع�����ذب�����اً  دائ���������ٍب 

وآال***ث�����م أرِدف�������ه�������ا ص�����الًة ط������ه  ق�������اص�������داً 

80( عن علي بن موسى الرضا  عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن 
حممد ، عن أبيه حممد بن علي ، عن أبيه علي بن احلسني ، عن أبيه احلسني بن علي، 
عن أبيه علي بن أبي طالب  قال : قال رسول اهلل  : » ما خلق اهلل خلقا 
 أفضل مين وال أكرم مين عليه « قال علي ، فقلت : » يا رسول اهلل فأنت أفضل أم
املرسلني على  أنبيائه  تبارك وتعاىل فضل  إن اهلل  يا علي   «  :   قال   » جربائيل؟ 
مالئكته املقربني ، وفضلين على مجيع النبيني واملرسلني، والفضل بعدي لك يا علي 
ِمُلوَن اْلَعْرَش  ولألئمة من بعدك فإن املالئكة خلدامنا وخدام حمبينا ، يا علي  الَِّذيَن َيْ
ِهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا  بواليتنا. يا علي لوال  ْمِد َربِّ ُحوَن ِبَ َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبِّ

حنن ما خلق اهلل آدم وال حواء ، وال اجلنة وال النار ، وال أرض .. إىل آخر احلديث.)2(

1( حبار األنوار ج 91 ص 63
2( غاية املرام وحجة اخلصام اجلزء األول ص 259



61  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

مهم��ا احتوت��ُه مع��ارٌف وبياُن***ح��اش��ا ي���َد حم��م��داً إن��س��اُن

نقصاُن***إذ كُل آي��اِت الكم��اِل بش��خصِه املصطف��ى  بع��َد  واخلل��ُق 

ب���وداِده خلقُه  ال���زم  واجل���اُن***واحل���ُق  انُسها  ط���راً  فهوتُه 

لس��اُن***أو ما ت��رى لو قيَل ط��ه املصطفى للص��الِة  ُلباَب��ك  س��بقْت 

81( قال  : » من زار قربي وجبت له شفاعيت «)1(
م��ا مث��ُل ترِب��َك كاَن يف األمالِك***قس��ماً بيث��رَب باحمل��ِل الزاكي

مين��اِك***ي��ا كعب��َة التقدي��ِس يف كِل الُدنا يف  ال��ربكاِت  ومهاب��ط 

كاخل��اِل يؤنُس م��ن بقلِب محاِك***إذ فوَق خ��ِدِك قرُب ط��ه املصطفى

تس��مو بن��ا الصل��واُت يف علياِك***ف��إذا ع��ربِت خيالن��ا يف حينها

82( املفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن 
أبان عثمان، عن أبي عبداهلل  قال : » إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصالة على النيب 

 ، فإن الصالة على النيب  مقبولة ، ومل يكن اهلل ليقبل بعضا ويرد بعضا «)2(

1( سنن الدار قطين 2 : 278|السنن الكربى 194| شعب اإلميان ، البيهقي 5 : 245| األحكام السلطانية ، البيهقي 3 : 
49| نيل ااَلوطار ، املاوردي 109| الشوكاني 5 : 108

2( حبار األنوار ج 91 ص53



واإلح����ت����ف����االت62 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

الغي��وب***رفع��ُت ي��دي لس��تاِر العي��وب س��رت  يف  اهللَ  أناج��ي 

لس��اني وعل��ى  س��يدي  دؤوِب***أتيُت��ك  دم��ٍع  يف  العفِو  رج���اُء 

جب��اه املصطف��ى اغف��ر ذنوب��ي***إهل����ي ب��ال��ن��يب اهل���امشِّ���ي

ت��واٍن ب��ال  الالهج��ن  إذا م��ا قي��ل صلوا عل��ى احلبيِب***حب��ق 

83( ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن ابن أبي عمري ، عن ابن سنان ، 
عن أبي عبداهلل  قال : قال رسول اهلل  ذات يوم لعلي  : اال أبشرك ؟ 
فقال : بلى بأبي أنت وأمي فإنك مل تزل مبشرا بكل خري ، فقال: أخربني جربئيل آنفا 
بالعجب ، فقال له علي  : وما الذي أخربك يا رسول اهلل ، فقال : أخربني أن 
الرجل من أميت إذا صلى علي وأتبع بالصالة على أهل بييت فتحت له أبواب السماء ، 
وصلت عليه املالئكة سبعني صالة ، وإن كان مذنبا خطاء ثم تتحات عنه الذنوب كما 
يتحات الورق من الشجر ، ويقول اهلل تبارك وتعاىل : لبيك يا عبدي وسعديك ، ويقول 
اهلل ملالئكته : يا مالئكيت أنتم تصلون عليه سبعني صالة ، وأنا اصلي عليه سبعمائة 
صالة ، وإذا صلى علي ومل يتبع بالصالة على أهل بييت كان بينها وبني السماء سبعون 
حجابا ، ويقول جل جالله : ال لبيك وال سعديك يا مالئكيت ال تصعدوا دعاء ه إال ان 

يلحق بنبيي عرتته ، فال يزال حمجوبا حتى يلحق بي أهل بييت.)1(

1( حبار األنوار ج 91 ص 56



63  س���ي���د اخل���ل���ق امل��ص��ط��ف��ى حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل

إال ال��ذي من��ه الرج��ا مأم��وُل***ك��ُل األم���ور إىل ال���زوال ت��ؤوُل

يرن��و إلي��ه ولي��س عن��ه مييُل***ورجاؤن��ا كالظ��ِل خل��َف حممٍد

فإنه ب��ال��ص��الِة  نبيَك  تفضيُل***ف��أذك��ر  ك��ُل��ه  ق��رب��اً  ت��دن��ي��َك 

  قال : » الصالة على النيب  84( عن اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
أحمق للخطايا من املاء للنار والسالم على النيب  أفضل من عتق رقاب وحّب رسول 

اهلل  أفضل من مهج األنفس «)1(
يف ح��ده األدن��ى أت��ى التس��ليُم***ح��ق الن��يب عل��ى العب��اِد عظيُم

ف��ب��ك��ِل ق��ل��ٍب ح��ب��ُه م��ق��س��وُم***ف���اهلل ال��زم��ن��ا حب���ِب َن��ب��ي��ِه

وت��ق��وُم***حت��ى إذا ُذِك��َر الن��يُب املصطفى المس���ِه  ال��ص��الُة  تعلو 

85( قال رسول اهلل  : أال فليكن صدقاتكم من قلوبكم و ألسنتكم، قالوا : كيف 
 يكون ذلك يا رسول اهلل ؟! قال  : أما القلوب فتقطعونها ) ويف نسخة : فتعقدونها (
على حب اهلل وحب حممد رسول اهلل وحب علي ولي اهلل ووصي رسول اهلل وحب 
املؤمنني والكف  املنتجبني للقيام بدين اهلل وحب شيعتهم وحمبيهم وحب إخوانكم 
عن اعتقادات العداوات والشحناء والبغضاء. وأما األلسنة فتطلقونها بذكر اهلل تعاىل 

1( املصدر : نقال عن كتاب آثار الصالة للشيخ علي اإلبراهيمي عن ثواب األعمال : 139



واإلح����ت����ف����االت64 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

مبا هو أهله والصالة على نبيه حممد وآله الطيبني فإن اهلل تعاىل بذلك يبلغكم أفضل 
الدرجات وينيلكم به املراتب العاليات.)1(

بفؤادي مغروسٌة  أح��رٌف  ورشادي***لك  وهداييت  جذوتي  هي 

أع��وادي***ك��م عش��ُت أيامي عل��ى بركاتها فكأنه��ا ورق��ي عل��ى 

بعدها م��ي��ٌم  ث��م  وح����اٌء  األجساد***م��ي��ٌم  يف  ك���األرواِح  وال���داُل 

ص��ل��وا ع��ل��ي��ِه وآل����ِه األم���اِد***فمت��ى مسع��ُت حمم��داً أتبعُتها

86( عن النيب  قال : » من صلى علي يف كتاب مل تزل املالئكة تستغفر له ما دام 
امسي يف ذلك الكتاب «)2(

شهوُد احل��روُف  و  عشقتَك  املعب��وُد***إني  يثن��ا  ه��واَك  وإىل 

وتع��وُد***وجعلُت من مكنون ِامسَك كعبيت به��ا  أورادي  لتط��وَف 

ل��ك ش��اع��ٌر وُم��ب��ل��ٌغ وم��ري��ُد***يا م��ن متل��َك أرَض قل��يب إني

ُم��رس��ٍل أع��ظ��ُم  اهللِ  ن���يُب  والتمجيُد***ط��ه  الصل��واُت  م��ن حق��ِه 

1( املصدر : نقال عن كتاب آثار الصالة للشيخ علي اإلبراهيمي عن تفسري اإلمام العسكري  : 182 عنه حبار 
األنوار: 325:9

2( حبار األنوار ج 91 ص 71
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87( وعن رسول اهلل  : » أّدبوا أوالدكم على ثالث خصال : ُحبِّ نبيكم ، وُحبِّ 
أهِل بيتِه ، وِقراءة القران «)1(

واحل��ربُ ترمجها مل��ا هي طاحمْه***إن��ي إذا م��رْت بذهَي س��احنْه

صاحل��ْه***ألبس��تها ُحل��َل ال��والِء ألمح��ٍد الٍم  رافُده��ا  ليع��وَد 

ي��روي زالالً ل��و بقف��ٍر ماحل��ْه***ك��م علمت��َي إن ِذْك��َر املصطف��ى

وآل��ُه الن��يُب  ُذِك��َر  إن  اجعل صالتَك دون غرِيك صادحْه***أَب��َي 

88( عن أمرياملؤمنني علي ابن ابي طالب  أنه قال مسعُت رسول اهلل  يقول: 
» يا علي أنت أخي وأنا أخوك يدك يف يدي حتى تدخل اجلنة «)2(

عليا***ُأح��ب��ك��م��ا ُأح��ب��ك��م��ا س��وي��ا أه���وى  حم��م��داً  ُأح����ُب 

ف��ؤادي سكنا  ق��د  اث��ن��اِن  ريا***هما  ال���روَح  ي��روي  فيضهما  و 

للصالِة جي����ُرَك  وبالصل��واِت يبق��ى القل��ُب حيا***َف��ِذك��ُره��م��ا 

1( رواه السيوطي يف إحياء امليت ص 40 - 41 | أخرجه الديلمي عن علي | كما ذكره املتقي يف كنز العمال ج8 ص 378 
| كما ذكره ابن حجر يف صواعقه احملرقة ص 103

2( كتاب اخلصال للشيخ الصدوق ص 572-580 | اجمللسي يف حبار األنوار ج 31 ص 43



واإلح����ت����ف����االت66 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

89( قال رسول اهلل  : » من صلى علي مرة صلى اهلل عليه عشرا ومن صلى علي 
عشرا صلى اهلل عليه مائة مرة ، ومن صلى علي مائة مرة صلى اهلل عليه ألف مرة ، ومن 

صلى علي ألف مرة ال يعذبه اهلل يف النار أبدا «)1(
وأردت أن تلق��ى اإلل��ه كرمي��ا***إن كن��ت تأم��ُل جن��ًة ونعيم��ا

وس��ليما***فامأ ف��ؤادك حَب داعيِة الس��ما صافي��اً  قلُب��َك  ليع��وَد 

اتبعته��ا حمم��داً  ذك��رَت  تس��ليما***وإذا  وس��لموا  علي��ه  صل��وا 

90( عن أبي عبداهلل  قال : » إذا ذكرمت النيب  فأكثروا الصالة عليه فإنه من 
صلى على النيب صالة واحدة صلى اهلل عليه ألف صالة يف ألف صف من املالئكة ومل 
يبق شئ مما خلق اهلل إال صلى على ذلك العبد لصالة اهلل وصالة مالئكته ، فمن ال 

يرغب يف هذا ؟ إال جاهل مغرور ، قد برئ اهلل منه ورسوله «)2(
صحيح��ا خ��رباً  ُعلماُئن��ا  وفي��ه الفض��ُل كم يب��دو صريا***روى 

ص���الًة ط���ه  يف  ق����اَل  م���ن  س��يلقى احَلشَر ُمبتِس��ما صبيحا***أال 

ص��ف��وٍف يف  أل��ف��اً  اهللُ  م��ن األخي��اِر ُيه��دوَن املدي��ا***ُي��ص��ل��ى 

وآل��ِه م��ن منع��َت هل��م َقبيح��ا***فق��ل ي��ا رِب صل��ى عل��ى النيِب

1( حبار األنوار ج 91 ص 63
2( حبار األنوار ج 91 ص 95
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 للسيد  النور املبني يف فضل الصالة على حممد وآله الطاهرين  91( ويف كتاب 
حسني طالب ص 212، أن أول من كتب » صلعم « قِطعت يَدُه.

ما بَن »صاٍد« أو ب� »صلعم« جُيمُل***عج��يب مل��ن حبروف��ِه متبخ��ُل

املِفص��ُل***أَو ه��ل درى أن ال��ذي قد س��نها وب��اَن  أناِمُل��ُه  قِطَع��ت 

يف احلرِف أو يف القوِل ال تتململوا***فارع��وا مقاَم املصطفى يا س��ادتي

آلل��ِه ث��م  علي��ِه  اإلل��ُه  يأف��ُل***صل��ى  ال  نوُره��ا  ص��الٍة  أس��نا 

92( قال رسول اهلل  : » من صلى عليَّ يوَم اجلمعة – مائة مرة – قضى اهلل له ستني 
حاجًة منها للدنيا ثالثون حاجة وثالثون حاجة لآلخرة «)1(

األش��ع��اِر روائ���َع  النيب  يف  ح��ت��ى ت��ن��اَل حم��ب��َة ال��غ��ف��اِر***ق��ل 

األخي��اِر***ف��������اهلل أوالُه ع�ظ�ي�����َم وداِده عل��ى  ف��رٌض  ووداُده 

معلنًا قل  بامسِه  م��ررَت  ص��ل��وا ع��ل��ي��ِه وآل����ِه األط��ه��اِر***ف��إذا 

93( قال رسول اهلل  : » إن اهلل أعطى َملكًا من املالئكِة أمساَء اخلالئِق كلهم وأمساَء 
آبائهم ، فهو قائٌم على قربي إذا مُت إىل يوِم القيامِة ، فليس أحٌد يصلى عليَّ صالًة إال 
قال : يا حممد !.. صلى عليك فالُن ابُن فالن بكذا وكذا ، وإن ربي كفل لي أن يصلى 

1( ثواب األعمال ص 141



واإلح����ت����ف����االت68 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

على ذلك العبد بكل واحدٍة عشرًا «
بصياغ��ٍة منه��ا الكم��اُل تف��ردا***س��بحاَن ربيَّ كيف أب��دَع امحدا

حتى ضياُء الش��مِس من��ه تزودا***ف��رداً س��وياً ال ش��بيَه حلس��ِنِه

ل��و جاَء عن��ده من يق��وُل حممدا***وص��دى الوجوِد يض��ُج يف صلواتِه

 ..  » بيِت حممد  اللهم صل على حممٍد وأهل   «  :   الصادق  قال رجٌل عند   )94
فقال الصادق  : » يا هذا !.. لقد ضيقت علينا ، أما علمَت أن أهل البيِت مخسُة 
أصحاِب الكساِء ؟ « ... فقال الرجل : كيف أقول ؟ قال : قل : » اللهم صل على حممِد 

وآل حممد ! فنكوُن حنن وشيعتنا قد دخلنا فيه «)1(
ن��والَ��ْه تقطع  ال  امل��خ��ت��اُر  يري�����ُد اهللُ أن تضف��ي كم���الَ��ْه***ه��و 

كأن��ك ق��د قطع��َت به��ا ِحباَلْه***ف���ان ص��الَت��ك ال���ب���رتاَء ش��ٌن

اهل��امش��ِي ال��ن��يِب  على  وآلَ���ْه***ف��ص��ِل  وق���ل يف إث��ِره��ا دوم����اً 

95( يف خطبة خطبها أمري املؤمنني  بعد وفاة النيب  : »بالشهادتني تدخلون 
اجلنة ، وبالصالة تنالون الرمحة ، فأكثروا من الصالة على نبيكم وآله إن اهلل ومالئكته 

يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما«)2(

1( ثواب األعمال ص 143
2( مقطع من كالم ألمرياملؤمنني عليه أفضل صلوات املصلني يف خطبته املعروفه بالوسيلة .
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الكلم��اِت أروَع  قصي��َدَك  بالصوراِت***ضم��ن  الوصِف  ِمداَد  وانزف 

ك���ال وال ُعش��راً من احَلس��ناِت***س��رتى بأن��ك مل ُتص��ْب مكنونُه

ت��رَك الوجوُد َمرافىَء الس��كناِت***م��اذا حتي��ُط ُعقوُلنا يف م��ن ب��ِه

بأن��ُه الِكت��اِب  يف  أك��َد  الصلواِت***ف��اهللُ  صل��ى علي��ِه فأكث��روا 

96( قال النيُب صلى اهلل عليه وآله : » رأيُت يف ما يرى النائم عمي محزة بن عبد املطلب 
وأخي جعفر بن ابي طالب ، وبني يديهما طبق من نبق فأكال ساعة ، فتحول النبق عنبًا 
فأكال ساعة ، فتحول العنُب هلما رطبًا فأكال ساعة ، فدنوُت منهما ، وقلت : بأبي أنتما 
أي األعمال وجدمتا أفضل ؟ قاال: فديناك باآلباء واألمهات ! .. وجدنا أفضل األعمال 

الصالة عليك ، وسقي املاء ، وحب علي بن ابي طالب «
خ��رِي اخلالئِق م��ن بي ح��واِء***عطر وج��وَدك من أب��ي الزهراء

كلم��ا املناق��ب  ذك��ِر  يف  أضح��ى اللب��اُب بفس��حٍة وصفاِء***عط��ره 

قلب��َك جيتل��ي مبحمٍد للعلياِء***فس��راُج  اإلق���ب���اُل  وي���ُش���ُدَك 

ص���ِل ع��ل��ي��ه وآل����ه ال��ن��ج��ب��اِء***ف��إذا ق��رأت حمم��داً يف موض��ٍع



واإلح����ت����ف����االت70 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

97( قال الشيخ أمحد بن فهد يف )عدة الداعي( يف حديث قال : قال رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله(: » أجفى الناس رجل ذكرت بني يديه فلم يصل علي «)1(

وال��ربك��اِت احل��م��ِد  معُن  باحلس��ناِت***ميٌم  اهللُ  حباه��ا  ح��اٌء 

ل��راص��ٍد جت��ٌل  معانيها  ال�ظلم���اِت***م��ي��ٌم  يف  اهللِ  دلي�����ُل  داٌل 

مبحمٍد حروفها  املليُك  الصل��واِت***مج��َع  أفض��َل  رَدَد  وعلي��ِه 

98( علي بن احلسني املرتضى يف رسالة )احملكم واملتشابه( نقال من )تفسري النعماني( 
بإسناده اآلتي عن علي ، عن رسول اهلل  قال: » ال تصلوا علّي صالة مبتورة، 
بل صلوا إلّي أهل بييت ، وال تقطعوهم ، فإن كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إال 

نسيب «)2(
بالصالِة ِس��راَج��ك  ف��اوق��د  امل��م��اِت***أال  ك��ن��فِِ  يف  العمَر  ف��إن 

ت��رام��ت أس�������راٍر  هللِ  اهل���داِة***ف��ك��م  على  ال��ص��الُة  وأوهُل���ا 

احل��ي��اِة***فص��ِل عل��ى الن��يب وأه��ِل بيته أس�����راُر  واهللِ  ف��ه��م 

99( عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال : » دخلت على النيب صلى اهلل عليه وآله 
وسلم فلم أره أشد استبشارا منه يومئذ وال أطيب نفسا قلت : يا رسول اهلل ما رأيتك 
قط أطيب نفسا وال أشد استبشارا منك اليوم! فقال : ما مينعين وقد خرج آنفا جربئيل 

1( كتاب وسائل الشيعة اجلزء السابع ص 207
2( كتاب وسائل الشيعة اجلزء السابع ص 207
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من عندي قال : قال اهلل تعاىل : من صلى عليك صالة صليت بها عليه عشر صلوات 
وحموت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات «)1(

القمُر***ج��اءت لنا ِعرَبٌ ي��دو بها األثُر هلا  خيبو  ِشدِتها  فرِط  من 

ك��أن��ُه ل��ؤل��ؤ ق��د زان���ُه ال��ش��ذُر***قاَل الن��يبُّ وقوُل الطه��ِر نعِرُفُه

عش��راً عليِه به��ا األرواح تفتخر***م��ن ق��ال فين��ا ص��الًة رَد باِرئُه

واملطُر***حمم��ٌد صل��واُت ال��رِب تتبُع��ُه الغيُث  يرجتيِه  جوده  من 

100( و بسند صحيح عن الصادق  انه قال : » وإذا ذكر النيب صلى اهلل عليه 
وآله فأكثروا الصالَة عليِه ، فإنه من صلى عليِه صالًة واحدًة صلى اهلل عليِه ألَف صالٍة 
يف ألف صف من املالئكة ، ومل يبق شيء خلقه اهلل إال صلى على ذلك العبد لصالة 
اهلل عليه ، وصالة مالئكته ، فمن مل يرغب يف هذا فهو جاهل ، مغرور ، بريء اهلل منه، 

ورسوله ، وأهل بيته « انتهي كالمه عليه صالة اهلل وسالمه.)2(
عجب��اً فقال��وا للجمي��ِل حممدي***قاس��وا ال��وروَد بطيب��ِه املتف��رِد

املتجدد***أْو م��ادروا أن اجِلن��اَن بطيبه��ا مجالِه  ف��رعِِ  ف��رِع  من 

حممِد***والكوُن يغ��رُق بالعب��رِي إذا دعا النيب  علي  الصالة  داعي 

1( من كتاب آثار الصلوات للشيخ علي اإلبراهيمي نقال عن املصدر : جممع البيان : 370/4 | وأخرجه النسائي وغريه 
عن أنس بن مالك بسند صحيح عنده .

2( كتاب التجلي األعظم ص 246





أمرُي املؤمنني
علي بن ابي طالب

عليه أفضُل صلواتِ املصلني





75  أم�������ري امل����ؤم����ن����ن ع����ل����ي ب�����ن أب�������ي ط����ال����ب

يف مولده الشريف

هو أمرُياملؤمنني ، وسيُد املسلمني ، وقائُد الغر احملجلني ، وخامُت الوصيني ، وأوُل القوم 
إميانًا ، وأوفاهم بعهد اهلل ، وأعظُمهم مزيًة ، وأقوُمهم بأمر اهلل ، وأعلُمهم بالقضية ، 
ورايُة اهلدى ، ومناُر اهلدى ، ومناُر اإلميان ، وباُب احلكمة ، املمسوُس يف ذات اهلل ، خليفُة 

النيب  اهلامشي ، وليدُ الكعبِة املشرفِة ، ومطهُرها من كل صنٍم ووثن.)1(
والُده هو : عبُد مناف بن عبد املطلب بن هاشم ، وكنيته أبو طالب.)2(

لقد احندر اإلماُم علي من صلِب والٍد عظيم الشأن ، رفيع الشخصّية هو أبو طالب، 
إىل  وهو   ، هاشم  بين  ورئيس   ، البطحاء  وسّيد   ، مّكة  زعيم  طالب  أبو  كان  ولقد 
جانب ذلك ، كان معروفًا بالسماحة والبذل واجلود والعطاء والعطف واحملّبة والفداء 

والتضحية يف سبيل اهلدف املقّدس ، والعقيدة التوحيدّية املباركة.)3(

وأمه صلوات اهلل وسالمه عليها هي : فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي من السابقات 
إىل اإلسالم واإلميان برسول اهلل  وقد كانت قبل ذلك تّتبع مّلة إبراهيم)4(، وهو 

صلوات اهلل وسالمه عليه أول هامشي من هامشية.

1( كتاب األئمة االثنا عشر للشيخ جعفر السبحاني ص 13
2( أقول إني قرأت يف بعض املدونات أن أبا طالب  ولد قبل نبينا  خبمس وثالثني سنة .

3( كتاب األئمة االثنا عشر للشيخ جعفر السبحاني ص 15
4( كتاب األئمة االثنا عشر للشيخ جعفر السبحاني ص 17
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تاريخ مولده الشريف 

ورد عن احلسني بن حممد، عن حممد بن ييى الفارسي ، عن ابي حنيفة حممد ابن ييي، 
 : عن الوليد بن أبان ، عن حممد بن عبداهلل بن مسكان ، عن أبيه قال أبو عبداهلل
إن فاطمة بنت أسد جاءت إىل أبي طالب لتبشره مبولد النيب  فقال أبو طالب : 

اصربي سبتًا )آتيِك( أبشرك مبثلِه أال النبوة)1(. ) أقول : السبُت الثالثون سنة ()2(
قال احلاكم يف )املستدرك 3 : 483( ) وقد تواترت األخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت 

أمري املؤمنني علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه يف جوف الكعبة ()3(
احلاكم  عن  النجار  ابن  طريق  من  )الكفاية(  يف  الشافعي  الكنجي  احلافظ  وحكى 
النيسابوري أنه قال: )ولد أمري املؤمنني علي بن أبي طالب مبكة يف بيت اهلل احلرام ليلة 
اجلمعة لثلث عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثلثني من عام الفيل ومل يولد قبله وال 

بعده مولود يف بيت اهلل احلرام سواه إكراما له بذلك ، وإجالال حملله يف التعظيم()4(.
ويروي العالمة اجمللسي يف البحار هذا احلديث عن والدة امرياملؤمنني  : ) الدقاق 
عن األسدي ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن حممد بن سنان، عن املفضل، عن ثابت 
بن دينار ، عن سعيد بن جبري قال : قال يزيد بن قعنب : كنت جالسا مع العباس بن 
عبداملطلب وفريق من عبدالعزى بإزاء بيت اهلل احلرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم 
أمرياملؤمنني  وكانت حاملة به لتسعة أشهر ، وقد أخذها الطلق ، فقالت: رب 
إني مؤمنة بك ومبا جاء من عندك من رسل وكتب ، وإني مصدقة بكالم جدي إبراهيم 
اخلليل ، وإنه بنى البيت العتيق ، فبحق الذي بنى هذا البيت وحبق املولود الذي يف 

1( كتاب حبار األنوار ج 35 ص 6
2( أقول : مر معنا يف ص 13 أن مولد الرسول األعظم  كان يف عام 570 ميالدية يف عام الفيل فيكون مولد أمرياملؤمنني 

 يف السنة 600 ميالدية.
3( كتاب الغدير للعالمة األميين عليه الرمحة اجلزء السادس ص 22
4( كتاب الغدير للعالمة األميين عليه الرمحة اجلزء السادس ص 22
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بطين ملا يسرت علي والدتي. قال يزيد بن قعنب : فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره 
ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا ، والتزق احلائط ، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب 
فلم ينفتح ، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر اهلل عز و جل ، ثم خرجت بعد الرابع وبيدها 
أمرياملؤمنني  ثم قالت : إني فضلت على من تقدمين من النساء ألن آسية بنت 
مزاحم عبدت اهلل عز وجل سرا يف موضع ال يب أن يعبد اهلل فيه إال اضطرارا ، إن 
مريم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا جنيا ، وإني دخلت 
بيت اهلل احلرام فأكلت من مثار اجلنة وأرواقها ، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف، 
يا فاطمة مسيه عليا فهو علي ، واهلل العلي األعلى يقول : إني شققت امسه من امسي ، 
وأدبته بأدبي ، ووقفته على غامض علمي ، وهو الذي يكسر األصنام يف بييت ، وهو 
الذي يؤذن فوق ظهر بييت ، ويقدسين وميجدني ، فطوبى ملن أحبه وأطاعه ، وويل ملن 

أبغضه وعصاه ()1(
قال العامل احملدث الفقيه السيد تاج الدين بن علي بن أمحد احلسيين العاملي ، من 
علماء القرن احلادي عشر)2( ) ولد  مبكة داخل الكعبة على الرخامة احلمراء ، ومل 

ينقل والدة أحد قبله وال بعده يف الكعبة ، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء (

1( كتاب حبار األنوار للعالمة اجمللسي عليه الرمحة ج 35 ص 7
2( التتمة يف تواريخ االئمة ، الفصل الثالث : ذكرها صاحب كتاب الوالدة يف الكعبة فضيلة لعلي  ص10 للمؤلف 

شاكر شبع قال السيد إمساعيل احلمريي عليه الرمحة

وأمنــه اإللــه  حــرم  يف  والبيــت حيــث فناؤه واملســجد* * *ولدتــه 

كرميــة الثيــاب  طاهــرة  طابــت وطــاب وليدهــا واملولد* * *بيضــاء 

وبــدت مع القمر املنري األســعد* * *يف ليلــة غابــت حنــوس جنومهــا

إال ابــن آمنــة النــيب » حممــد «* * *ما لــف يف خــرق القوابــل مثله
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الطربسي صاحب  الفضل بن احلسن  أبو علي  املفسر  الشيخ  أمني اإلسالم  قال   )1
كتاب جممع البيان يف تفسري القران )ت 548 هـ(

) ولد مبكة يف البيت احلرام ، ومل يولد قط يف بيت اهلل تعاىل مولوٌد سواه ، ال قبله وال 
بعده ، وهذه فضيلةٌ خصه اهلل تعاىل بها ، إجالالً حملله ومنزلته ، وإعالًء لقدره ()1(

يف ليلٍة ف��اَض نوُر البدِر للبش��ِر***أنشدت شعرَي بن احلْجر واحلَجِر

ِمنى التحايا على خ��ٍد من الَزهِر***يا كعبَة اخللِد يا مهَد الوصيِ  لِك

ب��أي لفٍظ وصل��ِت الق��وَل بالنظِر***ي��ا َم��ن رأيِت علي��اً ي��وم موِلده

ذكُر الصالةِ على املبعوِث من مضِر***قال��ت تك��رَر ِم��ي عن��د رؤيتِه

2( قال احلافظ املؤرخ أبو عبد اهلل حممد بن علي بن شهرآشوب السروي املازندراني 
)ت 588 هـ( بعد أن ذكر عدة أحاديث يف والدة علي  يف الكعبة :

) . . . فالولُد الطاهُر ، من النسلِ الطاهِر ، ولد يف املوضع الطاهر ، فأين توجد هذه 
الكرامة لغريه! فأشرف البقاع : احلرم ، وأشرف احلرم : املسجد ، وأشرف بقاع املسجد: 
الكعبة ، ومل يولد فيه مولود سواه ، فاملولود فيه يكون يف غاية الشرف ، فليس املولود 
يف سيد األيام )يوم اجلمعة( يف الشهر احلرام ، يف البيت احلرام سوى أمري املؤمنني 

)2() 

1( إعالم الورى : 153 | تاج املواليد : 12
2( مناقب آل أبي طالب 2 : 175 | ذكرها صاحب كتاب الوالدة يف الكعبة فضيلة لعلي  ص 9 للمؤلف شاكر 

شبع.
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روابينا يف  شعت  اإلمامِة  واستوثَق احلُق و اجنابْت دياجينا***مشُس 

ومظَه��ُر الصبِح يف مي��الِد والينا***فمش��رُق الكوِنِ من بيِت اإلله بدا

صلوا على املصطفى املبعوث هاِدينا***فاليوَم مي��الُد خري اخللِق حيدرٍة

3( قال  املؤرخ الشهري حممد بن خاوند شاه بن حممود )ت 903 هـ( صاحب كتاب 
روضة الصفا يف آداب زيارة املصطفى )) كانت والدته  يف جوف الكعبة ، ومل 
بني  اخلرب  هذا  وإن لصحة   ، الغاية  إىل  اخلليقة  بدء  منذ  أحد  السعادة الئ  هذه  تتح 
أن يصحبه  وجتاوز عن   ، تشوبه شبهة  الفضائل صيت ال  املتحفظني على  املؤرخني 

الشك والرتديد (()1(
يف ليلٍة شعش��عت من ن��وِر والينا***أمطر حروفك وادي املدحِ  واسقينا 

ِس��فِر اخللوِد مبا يبقي��ِه َمفتونا***ن��وٌر تبلَج م��ن بيِت اإلل��ِه على

بابِنها البكِر م��ن يعلي هلا دينا***ي��وٌم ب��ِه الكعبُة الغراِء مش��رقٌة

يف مول��ِد املرتضى خ��رِي الوصيينا***صلوا على املصطف��ى واآلِل قاطبًة

1( ذكرها صاحب كتاب الوالدة يف الكعبة فضيلة لعلي  ص11 للمؤلف شاكر شبع.
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4( قال العالمة الفاضل حممد مبني بن حمب اهلل بن أمحد اللكهنوي األنصاري احلنفي 
)ت 1225هـ( ) والدة معدن الكرامة يف جوف الكعبة، ومل يولد أحد فيها غريه ، وقد 

خصه هلل تعاىل بهذه الفضيلة ، وشرف الكعبة بهذا الشرف ()1(
يف ليلٍة غاَب جنُم النحِس والنكِد***أمطر فؤادك غيَث الس��عِد والرغِد

وأش��حذ سهاَمك يا باغي لبعِد غِد***وقل هلم��َك ُأغرب ع��ن ميليت

يف كعب��ِة اخلل��ِد ال يف مطلِق البلِد***فاليوم مي��الُد خرِي اخللِق حيدرٍة

ووال��ُد الس��ادِة األش��راِف لأبِد***أخ��و النيب وزوُج الطه��ِر فاطمٍة

قائل��ًة تدع��وك  هال��ٌة  ص��ِل علي��ِه ب��ال ح��ٍد وال ع��دِد***ألمس��هِ 

5( قال نقيب الطالبيني األديب الفقيه أبو احلسن حممد بن احلسني املوسوي ، املعروف 
بالشريف الرضي )359 406 هـ( ) ولد يف البيت احلرام ، وال نعلم مولودا يف الكعبة 

غريه (
وقال علم اهلدى ذو اجملدين علي بن احلسني املوسوي ، املعروف بالشريف املرتضى 

)355 436 هـ( ) ولدته أمه يف الكعبة ، وال نظري له يف هذه الفضيلة ( 
قال : احلافظ الفقيه حممد بن علي القفال الشاشي الشافعي )ت 365 هـ( 

))مل يولد يف الكعبِة إال علٌي((

1( املصدر السابق
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ي��ا نبع��ًة تزه��و بأطي��ِب مولِد***يا ُدَرَة الش��هِر الش��ريِف األسعد

رج��ٌب فص��اَر م��الَذ كِل موح��ِد***هذى اللياِل البيُض ش��َع حبسنها

يف كعب��ِة الرمحِن أطهِر مش��هِد***إذ في��ِه مي��الُد الوص��ي املرتضى

حممِد***ق��م ج��دِد الصل��واِت يف مي��الِده آلِل  أف����راٌح  ف��ال��ي��وَم 
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الغدير
6( ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبي اخلطاب وابن يزيد معا ، عن ابن أبي 
عمري، وحدثنا أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمري ، وحدثنا ابن مسرور ، 
عن ابن عامر ، عن عمه ، عن ابن أبي عمري ، وحدثنا ابن املتوكل ، عن السعد آبادي 
عن الربقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمري ، عن عبداهلل بن سنان ، عن معروف بن 
خربوذ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن حذيفة بن اسيد الغفاري قال : ) ملا رجع 
رسول اهلل  من حجة الوداع وحنن معه أقبل حتى انتهى إىل اجلحفة أمر أصحابه 
بالنزول ، فنزل القوم منازهلم ، ثم نودي بالصالة ، فصلى بأصحابه ركعتني ، ثم أقبل 
بوجهه إليهم فقال هلم : إنه قد نبأني اللطيف اخلبري أني ميت وأنكم ميتون ، وكأني 
قد دعيت فأجبت ، وإني مسؤول عما أرسلت به إليكم ، وعما خلفت فيكم من كتاب 
بلغت  قد   : نقول   : قالوا  ؟  لربكم  قائلون  أنتم  فما  ، وإنكم مسؤولون  اهلل وحجته 
ونصحت وجاهدت فجزاك اهلل عنا أفضل اجلزاء ، ثم قال هلم : ألستم تشهدون أن ال 
إله إال اهلل وأني رسول اهلل إليكم وأن اجلنة حق وأن النار حق وأن البعث بعد املوت 
حق ؟ فقالوا: نشهد بذلك ، قال : اللهم اشهد على ما يقولون ، أال وإني أشهدكم أني 
أشهد أن اهلل موالي وأنا موىل كل مسلم ، وأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ، فهل تقرون 
بذلك وتشهدون لي به ؟ فقالوا : نعم نشهد لك بذلك ، فقال: أال من كنت مواله فإن 
عليا مواله ، وهو هذا ، ثم أخذ بيد علي  فرفعها مع يده حتى بدت آباطهما ثم 
قال : اللهم وال من وااله وعاد من عاداه، أال وإني فرطكم وأنتم واردون علي احلوض 
غدا ، وهو حوض عرضه ما بني بصرى وصنعاء ، فيه أقداح من فضة عدد جنوم السماء 
أال وإني سائلكم غدا ماذا صنعتم فيما أشهدت اهلل به عليكم يف يومكم هذا إذ وردمت 
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علي حوضي؟ وماذا صنعتم بالثقلني من بعدي ؟ فانظروا كيف خلفتموني فيهما حني 
تلقوني ؟ قالوا : وما هذان الثقالن يا رسول اهلل ؟ قال : أما الثقل األكرب فكتاب اهلل 
عز وجل سبب ممدود من اهلل ومين يف أيديكم ، طرفه بيد اهلل والطرف اآلخر بأيديكم 
فيه علم ما مضى وما بقي إىل أن تقوم الساعة ، وأما الثقل األصغر فهو حليف القرآن 
وهو علي بن أبي طالب وعرتته  وإنهما لن يفرتقا حتى يردا علي احلوض(، 
قال معروف بن خربوذ : فعرضتت هذا الكالم على أبي جعفر  فقال: ) صدق 

أبوالطفيل هذا كالم وجدناه يف كتاب علي  وعرفناه ()1(
عي��ٌد على ضفتيِه اجل��وُد والكرُم***هو الغديُر وثغُر الس��عِد مبتس��ُم

معتص��ُم***ي��وٌم ب��ه ك��ّرَم اجلب��اُر حيدرًة لإمي��اِن  ه��ي  والي��ًة 

وغ��رُي مس��لِكهم ِتي��ٌه ب��ه الظلُم***فع��روُة الدي��ِن ط��ه ثم حي��درٌة

واجع��ل صالَتك فيِه اليوَم تزدحُم***فجدِد الش��كَر يف تتوي��ِج حيدرٍة

7( خطبة الرسول  يف غدير خم: » فبعد أن محد اهلل تعاىل وأثنى عليه، ووعظ فأبلغ 
يف املوعظة ونعى إىل األمة نفسه، قال: َأّيها الناس إّني قد ُدعيت ويوشك أن أجيب وقد 
حان مين خفوٌق من بني أظهركم و إّني تارٌك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت 
فانظروا كيف ختلفوني فيهما فاّنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض. ثم قال: إّن اهلل 
موالي وأنا ولي كّل مؤمن ومؤمنة. وأخذ بيد علي  وقال : ألست أوىل باملؤمنني 
من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول اهلل، فقال: من كنت مواله فهذا علي  مواله 

1( اخلصال 1 : 34 و 35
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اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه وأحب من أحبه وابغض من ابغضه وانصر من 
نصره واخذل من خذله وأدر احلّق معه حيث دار «)1(

فاترْع من الس��عِد أقداحاً وأقداحا***ه��و الغديُر جتلى الي��وَم أفراحا

عي��داً أحاَل ظالَم اللي��ِل مصباحا***وق��ل لقلبك إنفِ  احل��زَن إن لنا

والكُل أضحى ب��ذاك اليوِم َمّداحا***يوٌم به صار م��وىل اجلمِع حيدرٌة

للخل��ِد مفتاحا***صلوا على املرتضى بعد النيب فقد أمس��ْت واليت��ُه 

8( امحد بن املثنى ، قال : حدثنا ييى بن معاذ ، قال : اخربنا أبو عوانة ، عن سليمان 
قال: حدثنا حبيب بن ابي ثابت ، عن ابي الطفيل ، عن زيد بن أرقم قال : ملا رجع 
النيب  من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال : كأني دعيت 
فأجبت واني تارك فيكم الثقلني احدهما اكرب من اآلخر : كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، 
فانظروا كيف ختلفوني فيهما فانهما لن يفرتقا حتى يردا علي احلوض . ثم قال ان اهلل 
موالي وأنا ولي كل مؤمن . ثم انه اخذ بيد علي رضي اهلل عنه فقال : من كنت وليه 
فهذا وليه ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه . فقلت لزيد : مسعته من رسول اهلل 

؟ فقال : وانه ما كان يف الدوحات احد إال رآه بعينه ومسعه بأذنيه.)2(

1( حديث الغدير سند الوالية الناطق : جلنة املعارف واألحباث اإلسالمية قم ، عن مسند ابن حنبل : ج 1 ، ص 254 | 
تاريخ دمشق: ج 42 ، ص207 و 208 ، 448 | خصائص النسائي : ص181 | املعجم الكبري : ج17 ص 39 | سنن الرتمذي 
: ج5 ص633 | املستدرك على الصحيحني : ج13 ص135 | املعجم األوسط : ج6 ص95 | مسن أبي يعلي : ج1 ص280 

| احملاسن واملساوىء : ص41 | مناقب اخلوارزمي : ص104 | وكتب آخر .
2( خصائص أمري املؤمنني  - النسائي ص93
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هو الس��روُر وفيه الصدُر منشرُح***ه��و الغديُر ف��ال ح��زٌن وال ترُح

فضيل��ةٌ  لل��ذي يف الذك��ِر مُيتدُح***وكيف ال وهو عي��ُد اهللِ حيُث به

والي��ًة برض��ا الرمح��نِ  َتتش��ُح***ي��وٌم ب��ه ت��وَج املخت��اُر حيدرًة

حتى نسَجَل فيمن فيِه قد فرحوا***صلوا عل��ى املرتضى يف يوم بيعتِه

9( قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا ابن ابي عدي ، عن عوف عن ميمون ابي عبد اهلل قال: 
قال زيد بن أرقم : قام رسول اهلل  ، فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: » ألستم تعلمون 
إني أوىل بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى ، نشهد النت أوىل بكل مؤمن من نفسه. 

قال : فاني من كنت مواله فهذا مواله . واخذ بيد علي «
وف��لَّ ع��ن خافقي للح��زن أغالال***أحيا الس��روُر بقل��يب اليوَم آماال

ي��رى اإلمام��َة للك��راِر س��رباال***وكيف ي��زُن يف يوم الغديِر فتًى

الرمح��ُن إجالال***ي��وٌم ب��ه ت��وجَّ املخت��اُر حيدرًة زاَنه��ا  والي��ًة 

أمس��ت واليت��ه للدي��ِن إكم��اال***صلوا على املرتضى بعد النيب فقد

10( قال رسول اهلل  : » يوم غدير خم أفضل أعياد أميت ، وهو اليوم الذي أمرني 
اهلل تعاىل ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب علمًا ألميت ، يهتدون به من بعدي 
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وهو اليوم الذي أكمل اهلل فيه الدين ، وأمت على أميت فيه النعمة ورضي هلم اإلسالم 
دينًا ثم قال  معاشر الناس ، إن عليا مين و أنا من علي خلق من طينيت وهو إمام 
اخللق بعدي ، يبني هلم ما اختلفوا فيه من سنيت ، وهو أمري املؤمنني وقائد الغر احملجلني 
ويعسوب املؤمنني وخري الوصيني وزوج سيدة نساء العاملني وأبو األئمة املهديني. معاشر 
الناس ، من أحب عليا أحببته ومن أبغض عليا أبغضته ، و من وصل عليا وصلته 
ومن قطع عليا قطعته ، ومن جفا عليا جفوته ومن واىل عليا واليته ، ومن عادى عليا 
عاديته. معاشر الناس ، أنا مدينة احلكمة وعلي بن أبي طالب بابها ولن تؤتى املدينة 
إال من قبل الباب ، وكذب من زعم أنه يبين ويبغض عليا. معاشر الناس ، والذي 
بعثين بالنبوة واصطفاني على مجيع الربية ، ما نصبت عليا علما ألميت يف األرض حتى 

نوه اهلل بامسه يف مساواته وأوجب واليته على مالئكته «)1(
من ج��اء في��ه النُص ي��وَم غديِر***قال��وا أب��و بك��ٍر فقلن��ا املرتضى

وعل��ى ذوي األمي��اِن خ��رُي أمرِي***فل��ه ال��والُء بأم��ِر جباِر الس��ما

شبرِي***زوُج البتوِل أخو الرسوِل ومن له و  كشرٍب  ال��وج��وِد  ُدَرُر 

بصالتنا آل���ُه  ت��رم��ُز  للتذكرِي***وإل��ي��ِه  ال��ص��ل��واُت  ُزف���ِت  ل��و 

11( وعن احلسني بن احلسن احلسيين ، عن حممد بن موسى اهلمداني ، عن علي بن 
 حسان الواسطي ، عن علي بن احلسني العبدي قال : مسعت أبا عبد اهلل  يقول :
مربورات  عمرة  ومائة  حجة  مائة  عام  كل  يف  اهلل  عند  يعدل  خم  غدير  يوم  صيام   «
1( كتاب عيد الغدير أعظم األعياد يف اإلسالم للمرجع الراحل السيد حممد احلسيين الشريازي عند فقرة من هدي السنة 

املطهرة .
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متقبالت ، وهو عيد اهلل األكرب «)1(
ب��ل كِل نف��ٍس غرِي ط��ه األمِد***بأب��ي وأمي ب��ل وكِل عش��ريتي

موح��ِد***بل أنت يف التنزيلِِ نفُس املصطفى كِل  ش��رَط  وغ��دا والؤَك 

عن��د الص��الِة على الن��يب حممِد***بل يف التش��هِد كنَت شرَط صالتِنا

12( ويف تفسري فرات بن إبراهيم الكويف يف سورة املائدة ، عن جعفر بن حممد األزدي، 
عن حممد بن احلسني الصائغ ، عن احلسن بن علي الصرييف ، عن حممد البزاز ، عن 
فرات بن أحنف ، عن أبي عبد اهلل  . قال : قلت : جعلت فداك للمسلمني عيد 
أفضل من الفطر واألضحى ويوم اجلمعة ويوم عرفة ؟ قال : فقال لي : نعم أفضلها 
وأعظمها وأشرفها عند اهلل منزلة هو اليوم الذي أكمل اهلل فيه الدين وأنزل على نبيه 
 .  . . ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِت َوَرِضيُت َلُكْم اإِلْسلَم ِدينًا حممد :  . . اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَ
قال قلت : وأي يوم هو ؟ قال : فقال لي : إن أنبياء بين إسرائيل كانوا إذا أراد حدهم أن 
يعقد الوصية واإلمامة من بعده ففعل ذلك جعلوا ذلك اليوم عيدا ، وإنه اليوم الذي 
نصب فيه رسول اهلل  عليا للناس علما ، وأنزل فيه ما أنزل ، وكمل فيه الدين ، 
ومتت فيه النعمة على املؤمنني . قال : قلت : وأي يوم هو يف السنة ؟ قال : فقال لي : 
إن األيام تتقدم وتتأخر ، ورمبا كان يوم السبت واألحد واالثنني إىل آخر األيام السبعة 
قال : قلت : فما ينبغي لنا أن نعمل يف ذلك اليوم ؟ قال: هو يوم عبادة وصالة وشكر هلل 

ومحد له وسرور ملا من اهلل به عليكم من واليتنا ، فإني أحب لكم أن تصوموه.)2(
1( كتاب عيد الغدير للشيخ األميين عليه الرمحة ص 73
2( عيد الغدير يف اإلسالم للشيخ األميين : ص 70 , 71
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من ع��امِل الذِر واألصالِب والُنطِف***اهللُ مي��زَ أه��َل الفضِل والش��رِف

لألِف***بطين��ٍة ُعجنْت يف ح��ِب حيدرٍة ال��ب��اِء  ل���زوَم  ف��الزم��ت��ُه 

لُه الوالي��ُة يف التنزيِل والصحِف***أب��و األئم��ِة زوُج الطه��ِر فاطمٍة

عند الص��الِة علي��ِه دوَن ُمتلِف***نف��ُس النيب ويأت��ي بع��َده أبدا

13( وعن أبي هريرة : ملّا كان يوُم غديِر ُخمٍّ – وهو يوم مثاني عشر من ذي احلجِة – قال 
)1( اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم  النيبُّ - : » َمن كنُت موالُه فعليُّ مواله « ، فأنزل اهلُل

هل من دليٍل ُيس��تدُل علي الولي***سالوا عن الربهاِن واحُلكِم اجللي

ث��م الغدي��ُر وم��ا نب��ا للمرس��ِل***قل��ُت التص��دُق يف الص��الِة دليُلنا

بغ��ريِه الص��الُة  ص��َح  م��ا  م��ا بع��د ذك��ِر حمم��ٍد إال علي***واهللِ 

عن   ، الطربي  صاحل  بن  ونعيم  امللطي  سليمان  بن  واحلسني  دارم  إىل  باإلسناد   )14

:  عن جابر األنصاري قال : قال رسول اهلل ،  الرضا، عن آبائه ، عن الباقر 
» أنا خزانة العلم وعلي مفتاحه ، فمن أراد اخلزانة فليأت املفتاح «)2(

عن جابر بن عبداهلل األنصاري قال : رأيت رسول اهلل  آخذا بيد علي بن أبي 

1( ميزان احلكمة اجلزء األول ص 146 نقال عن الدر املنثور : 3 / 19 انظر الدين : باب 1315
2( حبار األنوار للعالمة اجمللسي ج 40 ص 201
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طالب  وهو يقول : » هذا أمري الربرة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره خمذول 

من خذله « ، ثم رفع بها صوته : » أنا مدينة احلكمة وعلي بابها ، فمن أراد احلكمة 
فليأت الباب «)1(

أبو منصور السكري ، عن جده علي بن عمر ، عن إسحاق بن مروان عن أبيه ، عن 

محاد بن كثري ، عن أبي خالد ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة ، عن علي  قال: 

قال رسول اهلل  : » أنا مدينة اجلنة وأنت بابها يا علي كذب من زعم أنه يدخلها 
من غري بابها «)2(

ويف البحار عن امرياملؤمنني  انه قال : »لو ُكِشَف الغطاُء ما ازددُت يقينًا«)3(
)4( َماَواِت َواأَلْرِض َوِلَيُكوَن ِمْن اْلُوِقِننَي وقال تعاىل :  َوَكَذِلَك ُنِري ِإْبَراِهيَم َمَلُكوَت السَّ

مب��اُح للخلي��ِل  رب��َك  اإلي��ض��اُح***ملك��وُت  علَمُه  ي��ع��َزَز  حتى 
واإلف��ص��اُح***وأبو احلسنِ  لو اجنلى عنه الغطا اإلج���الُء  زاَدُه  م��ا 
ص��دِره يف  حمم��ٍد  عل��َم  أن  وش��اُح***إذ  العليم  ج��وِد  من  والعلُم 
األرواُح***ف��إذا ذك��رَت املرتضى ق��ْل دائمًا لرتتقي  عليِه  صلوا 
ولتنتش��ي األت��راُح***ص��ِل علي��ه م��دداً  وتذهَب  احمل��بِ  روُح 
األشباُح***ص��ِل علي��ه مك��َرَراً يا س��امعي مجاَلُه  زاَد  فالعرُش 

1( حبار األنوار للعالمة اجمللسي ج 40 ص 201
2( حبار األنوار للعالمة اجمللسي ج 40 ص 200

3( البحار : 70 / 142
4( سورة األنعام آية رقم )75(
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 15(  أبن بابويه بسنده عن أبي اجلارود، عن أبي جعفر  عن قول اهلل عّز وجّل:
ُكْم اللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا  قال : إن رهطًا من اليهود أسلموا ، منهم عبد  ا َوِليُّ َ  ِإنَّ

اهلل بن سالم وأسيد بن ثعلبة وأبن يامني ، وأبن صوريا فأتوا الّنيب  فقالوا : يا 
نيب اهلل، إن موسى أوصى إىل يوشع بن نون ، فمن وصّيك يا رسول اهلل، ومن ولّينا 
َلَة َوُيْؤُتوَن  ُكْم اللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ا َوِليُّ َ بعدك؟. فنزلت هذه اآلية  ِإنَّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن  قال رسول اهلل  : قوموا فقاموا وأتوا املسجد ، فإذًا سائل  الزَّ

خارج فقال: يا سائل ما أعطاك أحد شيئًا؟ قال : نعم، هذا اخلامت . قال من أعطاكه ؟ قال: 
أعطانيه ذلك الرّجل الّذي يّصلي . قال، قال : على أّي حال أعطاك ؟. قال : كان راكعاً، 
فكرّب الّنيب وكرّب أهل املسجد ، فقال الّنيب  : علّي بن أبي طالب ولّيكم بعدي . 
قالوا : رضينا باهلل رّباً، وباإلسالم ديناً، ومبحّمد  نبّيًا وبعلّي بن أبي طالب وّليًا ، 

)2()1( َوَمْن َيَتَولَّ اللََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّ ُهْم اْلَغاِلُبوَن  فأنزل اهلل عز وجل
تقس��يما***قس��ماً مبن جع��ل ال��والَء نعيما وعل��ى األن��اِم مقس��ماً 

اخ��َذ العف��اُف صفاَتها جتس��يما***ما نال حَب املرتض��ى اال ابُن من

مشس��اً يس��رُي بهديه��ا مأموم��ا***وأب��وه من جع��َل الوص��ي بقلبِه

تس��ليما***ف��رتاه لو ذُ ِك��َر الوص��ُي ُيعيُدها وس��لموا  علي��ِه  صل��وا 

16( عن حمّمد بن مسلم ، قال مسعت أبا جعفر  يقول : » إن اهلل تبارك وتعاىل أخذ 

1( سورة املائدة آية رقم )55(
2( عن كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن حبار األنوار ج27 ص58 ح17
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)1(» وأخذ عهد الّنبيني بوالية علّي ،  ميثاق الّنبيني على والية علّي
أعضائي***ل��ك ي��ا أم��رَي املؤمن��َن والئيِ  تن��اَم حبفرت��ي  حت��ى 

��ب��ُة ال��زه��راِء***إرٌث ج��رى ل��َي من أب��ي فألفتُه وت��ع��اه��دت��ُه حُمِ

فغ��دا ندائها » ي��ا عل��ُي « نداِء***أم��ي اليت ق��د أرضعت��ي والئََُه

والنعم��اِء***كم علمت��ي إن ذك��رَت املرتضى بالصل��واِت  أَتِبع��ُه 

17( عن جربئيل ، عن ميكائيل ، عن إسرافيل ، عن اللوح ، عن القلم قال : يقول اهلل 
عّز وجل : » والية علّي بن أبي طالب حصين ، فمن دخل حصين أمن من عذابي «)2(

: والية علّي مكتوبة يف مجيع   قال  ، عن أبي احلسن  وعن حممد بن الفضيل 
)3( صحف األنبياء ، ولن يبعث اهلل نبّيًا إاّل بنّبوة حمّمد و والية وصّيه عّلي

ِ ع��ل��ي  اإلم�����اِم  حب���ِب  وص����ُي ال���ن���يبِّ ب��ن��ٍص ج��ل��يِّ***ُأآلُم 

املصطفى أخ���ا  ع��ل��ي��اً  وم��ْن خص��ُه الذك��ُر اس��َم الوليِّ***ُأح����ُب 

إذا س�����واه  ط���ه  ب���ع���َد  ع��ل��ْت ص��ل��واٌت ل��ذك��ِر ال��ن��يبِّ***وم����ا 

18( عن الصادق  : » والييت لعلّي بن أبي طالب  أحّب إّلي من والدتي 

1( حبار األنوار ج26 ص280 ح26
2( عن كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن كتاب حبار األنوار ج39 ص 246 ح1

3( عن كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن بصائر الدرجات ص92 ح1 | حبار األنوار ج38 ص46 ح4
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منه ، ألّن والييت لعلّي بن أبي طالب فرض ، ووالدتي منه فضل «)1(
س��المي***م��ا م��ّر ي��وٌم م��ن ذرى األي��اِم الوص��ي  إىل  وفي��ِه  إال 

حب��روِف إج��الٍل م��ع اإلحراِم***ي��ا قْبل��ًة قص��َد ال��والُء مطاَفها

ي��ا غ���رَة ال��ع��ل��ي��اِء واإلع��ظ��اِم***يا نف��س ط��ه املصطف��ى ووزيَره

بصالتنا حممٍد  آَل  لسَت  م��ذ قيل��ْت الصلواُت يف اإلس��الِم***أَو 

19( جاء يف كتاب اهلداية يف مشروعية الشهادة بالوالية للعامل اجلليل البحاثة الكبري 
العراقي نقاًل عن )السالفة يف أمر اخلالفة( لشيخ عبد اهلل املراغي من علماء أهل السنة 
يف القرن السابع اهلجري ، أخرج أّن رجاًل دخل على رسول اهلل  وقال : يا رسول 
 .!  اهلل، إن أباذر يذكر يف األذان بعد الشهادة بالرسالة ، الشهادة بالوالية لعلّي

قال  : كذلك، أو نسيتم قولي يف غدير خم: » من كنت مواله فعلّي مواله«)2(
العدناني***أع��ددُت س��ابغًة م��ن احلدث��ان املصطف��ى  الن��يب  حَب 

ال��والِء حلي��دٍر فه��و الوص��ُي وحم��وُر اإلمي��اِن***م��ن بع��ده كُل 

ال��ربكاِت واإلحس��اِن***ي��ا فخَر آي��اِت الس��ماِء ومَدها يا مع��دَن 

ودعائن��ا صالتن��ا  مت��اُم  وحتيلن��ا ال�صل��واُت لل�غف���راِن***فبك��م 

1( املصدر السابق عن حبار األنوار ج39 ص299 ح105
2( كتاب : قطرات من حبر فضائلك يا علي ملهدي مرتضى حممود الفضيلة اخلامسة عشرة نقال عن كتاب : اإلمام علي 

بن أبي طالب  من حبه عنوان الصحيفة ص80 ح12
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20( قال رسول اهلل  : » من سّره أن جيوز على الصراط كالريح العاصف ، ويلج 
اجلّنة بغري حساب ، فليتول ولّيي ووصّيي وصاحيب وخليفيت على أهلي وأميّت علّي بن 
أبي طالب. ومن سّره أن يلج الّنار فليرتك واليته ، فوعزة رّبي وجالله إّنه لباب اهلل 
الذي ال يؤتى إال منه ، وإّنه الّصراط املستقيم ، واّنه الذي يسأل اهلل عن واليته يوم 

القيامة «)1(
مثيُل***م��ا مث��َل ط��ه يف اهلداِة رس��وُل ال��وص��يِّ  م��ث��َل  وال  ك��ال 
تألقوا ال��زم��اِن  رح��ِم  يف  وإل�ى القي��ام�ِة ف�ضلهُ��م م���أم�وُل***اث��ن��اِن 
الص��الِة عليهم��ا مقب��وُل***من قب��ِل خلِق اخللِق حتى امللتقى ِذك��ُر 

عمرو،  بن  املنهال  عن   ، القاسم  بن  الغفار  عبد  عن   ، إسحاق  بن  حمّمد  روى   )21
بن  عبداهلل  عن   ، املّطلب  عبد  بن  احلارث  بن  نوفل  بن  احلارث  بن  عبداهلل  عن 
 اهلل  رسول  على  اآلية  هذه  نزلت  ملّا   : قال  طالب  أبي  بن  علي  عن   ، عباس 

 

 َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك اأَلْقَرِبنَي  دعاني رسول اهلل  فقال : يا علي ، إّن اهلل يأمرني أن 
ُأنذر عشريتي االقربني ، فضقت بذلك ذرعًا ، وعرفت أّني متى أياديهم بهذا األمر 
أرى منهم ما أكره ، فصمتُّ عليها ، حّتى جاءني جربئيل فقال لي : يا حمّمد إاّل تفعل ما 
تؤمر يعّذبك رّبك ، فاصنع لنا صاعًا من طعام ، واجعل عليه ِرجل شاة ، وامأل لنا عّسًا 
من لنب ، ثّم امجع لي بين عبد املّطلب حّتى ُأبّلغهم ما ُأمرت به ففعلت ما أمرني به ، 
ثّم دعوتهم له ، وهم يومئذ أربعون رجاًل ، يزيدون رجاًل أو ينقصونه ، فيهم أعمامه 
أبو طالب ومحزة والعباس وأبو هلب . فلّما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته، 
فجئتهم به ، فلّما وضعته ، تناول رسول اهلل  جذبة من اللحم ، فشّقها بأسنانه، 

1( كتاب : قطرات من حبر فضائلك يا علي ملهدي مرتضى حممود الفضيلة الثالثة عشرة نقال عن كتاب : حبار األنوار 
ج38 ص97 ح16، بشارة املصطفى  ص34
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، فأكل القوم حّتى ما هلم  ، ثّم قال : خذوا باسم اهلل  ثّم ألقاها يف نواحي الصفحة 
بشيء حاجة ، وأيم اهلل أْن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قدمت جلميعهم . 
ثّم قال : إسِق القوم ، فجئتهم بذلك العس فشربوا حّتى رووا مجيعاً، وأيم اهلل أْن كان 
الرجل الواحد منهم ليشرب مثله فلّما أراد رسول اهلل أن يكّلمهم بدره أبو هلب فقال: 
سحركم صاحبكم ، فتفّرق القوم ومل يكّلمهم رسول اهلل  فقال يف الغد : يا علي ، 
إّن هذا الرجل قد سبقين إىل ما مسعت من القول ، فتفّرق القوم قبل أْن ُأكّلمهم ، فأعد 
لنا من الطعام مثل ما صنعت ثّم امجعهم ، ففعلت ثّم مجعت ، فدعاني بالطعام فقّربته، 
ففعل كما فعل باألمس ، فأكلوا وشربوا ، ثّم تكّلم رسول اهلل  فقال يا بين عبد 
املّطلب ، إّني قد جئتكم خبريي الدنيا واآلخرة ، وقد أمرني اهلل تعاىل أْن أدعوكم إليه، 
فأّيكم يوآزرني على أمري هذا ويكون أخي ووصّيي وخليفيت فيكم ؟ فأحجم القوم 
عنها مجيعًا فقلت وأنا أحدثهم سّنًا : يا نيّب اهلل ، أكون وزيرك عليه . قال : فأخذ برقبيت 
وقال : إّن هذا أخي ووصّيي وخليفيت فيكم، فامسعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون 

ويقولون ألبي طالب : قد أمرك أْن تسمع لعلي وتطيع .)1(
األح�����راِر***م��ا ب��ع��د ط��ه ص��ف��وِة اجل��ب��اِر س��ي��ُد  ع��ل��ٌي  اال 
رفعًة تفجَر  مشرقِه  ب��دو  ال��دار)2(***م��ْذ  حديُث  دالئلِه  إح��دى 
مل��ا ارت��ض��اه م����ؤازَر امل��خ��ت��اِر***ف���اهلل أم�����َرُه ع��ل��ى أش��راِف��ه��ا
لشخصِه وك��ان  بنصرتِه  واألقماِر***ووف��ى  الضوِء  مثَل  بالقرِب 

األط��ه��اِر***ه��ل بعد ط��ه غ��رُيه ل��و قلَتها وآل���ه  عليه  ص��ل��وا 

1( كتاب حديث الدار للعالمة احلجة السيد على احلسيين امليالني ص 10 نقال عن عامل التنزيل 278/4 ، 279 ، طبعة دار 
الفكر بريوت 1405 هـ .

2( ملتقي اهلندي يف كنز العمال : ج6 ص392 و397 : قال رسول اهلل : »يا بين عبد املطلب إّني قد جئتكم خبري الدنيا 
واآلخرة وقد أمرني اهلل أن أدعوكم إليه، فأّيكم يؤازرني على هذا األمر على أن يكون أخي ووصّيي وخليفيت فيكم.. قلت: 

يا نيّب اهلل أنا أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبيت ثّم قال: هذا أخي ووصّيي وخليفيت فيكم فامسعوا له وأطيعوا«.
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ًة  22( مل خيتلف أهل التفسري على أنَّ سورة » اإلنسان « أو » هل أتى « نزلت خاصَّ
، واألسري  واليتيم  املسكني  على  التصدُّق  ة  قصَّ يف   ،   بيته  وأهل  عليٍّ  يف 

 

اُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا ... إنَّ هَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعُيُكم  اْلَيْوِم َوَلقَّ  َفَوَقاُهُم الُل َشرَّ ذِلَك 
  )1( َمْشُكورًا

ُكلًّ  َيْعِرُفوَن  ِرَجاٌل  اأَلْعَراِف  َوَعَلى  ِحَجاٌب  َوَبْيَنُهَما    تعاىل  قوله  يف  عباس  ابن  عن  و 
ِة َأْن َسَلٌم َعَلْيُكْم َلْ َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن )2( قال: هم علٌي  نَّ ِبِسيَماُهْم َوَناَدْوا َأْصَحاَب اْلَ

ومبغضيهم  الوجوه  ببياض  يعرفون حمبيهم  عليهم  اهلل   وجعفٌر ومحزة رضوان 
بسواد الوجوه .)3(

وحسن  علي  على  جلل    النيب  إن   : عنها  اهلل  رضي  سلمة  أم  املؤمنني  أم  وعن 
وحسني وفاطمة  كساء ثم قال: » اللهم هؤالء أهل بييت وخاصيت اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ، فقالت أم سلمة : يا رسول اهلل أنا منهم؟ قال : إنك 

إىل خري «)4(
َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم  وقال تعاىل :  َفَمْن َحاجَّ
َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَة اللَِّ َعَلى اْلَكاِذِبنَي  )61( سورة 

آل عمران.
جاء يف سبب نزول هذه اآلية هو حادثة ) املباهلة ( بني رسول اهلل و معشر من النصارى 
وجاء يف تفسري عبارة  َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم  إنها لعلي بن أبي طالب ، ألن الرسول 
خرج حينها ومل يكن معه أحد سوى مخسة أفراد فقط .. أبنائه : احلسن واحلسني ، نسائه: 

فاطمة ، وأخيه ونفسه : علي بن أبي طالب.)5(

اف 670:4  1( اإلمام علي  سريٌة وتاريٌخ ملركز الرسالة إصدارات سلسلة املعارف اإلسالمية ص120 نقال عن الكشَّ
| تفسري الرازي 30 : 243 | فتح الباري الشوكاني 5 : 349 | روح املعاني 29 : 157 ، 158 | معامل التنزيل 5: 498 | تفسري 

أبي السعود 9 : 73 | تفسري البيضاوي 2 : 552 | تفسري النسفي 3 : 628 | أسباب النزول : 322
2( سورة األعراف آية رقم )46(

3( كتاب مناقب امرياملؤمنني  ج 1  ص 158
4( أمحد بن حنبل يف مسنده : رقم احلديث 25383، حسب ترقيم العاملية. باقي مسند األنصار.

5( مستدرك احلاكم النيسابوري ج3 ص150 | معرتك األقران يف إعجاز القرآن ص 562 جلالل الدين السيوطي | تفسري 
اجلاللني ج1 ص283
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ي��ا راي��ًة خفق��ت ل��كِل موح��ِد***أهواك ي��ا رَب النهى والس��ؤدِد 
للمسرتش��ِد***يا س��ورَة األعراِف تتبُع هل أتى التطه��رِي  آي��َة  ي��ا 
يا خرَي م��ن زكى بقلِب املس��جِد***ي��ا نف��س طه ي��ا ج��الَل حممٍد
ل��و ُزف��ِت الصلواُت حن��و حممِد***بل اس��ُم حي��درٍة بظ��ِل املصطفى

23( قال رسول اهلل  : » إّن اهلل جّل جالله جعل ألخي علّي بن أبي طالب فضائل 
ال حتصى كثرة ، فمن ذكر فضيلة من فضائله مّقرًا بها غفر اهلل له ما تقّدم من ذنبه وما 
تأّخر ، ومن كتب فضيلة من فضائله مل تزل املالئكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة 
رسم ، ومن أصغى إىل فضيلة من فضائله غفر اهلل له الذنوب اليت اكتسبها باالستماع، 
ومن نظر إىل كتاب يف فضائل علّي غفر اهلل له الذنوب اليت اكتسبها بالنظر. ثم قال: 
النظر إىل علّي بن أبي طالب عبادة ، وذكره عبادة ، وال يقبل اهلل إميان عبد من عباده 

كّلهم إاّل بواليته والرباءة من أعدائه «)1(
وَمْن الذي يظى ِبعش��ِر خصاله***َم��ْن ذا جياري املرتض��ى بكمالِه

قول��ِه يف  فضل��ِه  يف  زه��دِه  عيال��ِه***يف  مس��ِو  يف  كل��ِه  كِل  يف 

عن��د الص��الة عل��ى الن��يبِّ وآلِه***وه��و القري��ُن ألمح��ٍد بصالتن��ا

1( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن مائة منقبة البن شاذان املنقبة املائة | الديلمي يف إرشاد القلوب ج2 
املناقب للخوارزمي احلنفي  ينابيع املودة للقندوزي احلنفي ص 144 |  وراجع حبار األنوار ج38 ص196 ح4 |  ص186 | 

ص32 ح2
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ًة يف  24( مل خيتلف أهل التفسري على أنَّ سورة » اإلنسان « أو » هل أتى « نزلت خاصَّ
ة التصدُّق على املسكني واليتيم واألسري ،  َفَوَقاُهُم الُل  عليٍّ وأهل بيته  ، يف قصَّ

)1( اُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا ... إنَّ هَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعُيُكم َمْشُكورًا َشرَّ ذِلَك اْلَيْوِم َوَلقَّ

وعن ابن عباس قال ، قال رسول اهلل  : » ما أظّلت اخلضراء ، وال أقّلت الغرباء 
بعدي أفضل من علّي  ، وإنه إمام ُاّميت وأمريها وهو وصيي وخليفيت عليها ، 
من إقتدى به بعدي إهتدى ، ومن إقتدى بغريه ضّل وغوى. إني أنا الّنيب املصطفى ، ما 
أنطق بفضل علّي عن اهلوى ، إن هو إال وحي يوحى ، إلّي نزل به الروح اجملتبى ، عن 

)3(» )2( َرى َت الثَّ َماَواِت َوَما ِف اأَلْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْ الذي  َلُه َما ِف السَّ
فأجبُت : فيمن حلَّ فيهم ) هل أتى (***قال��وا مل��ن ُتصف��ي وداَدك يا فتى

وف��اطٍم والس��يدي��ِن  حي��ُث املعال��ي اجلالل��ِة حلت��ا***للم�رتض�ى 

امس��اِن بالصل��واِت قدم��اً ثبت��ا***آُل الن��يبِّ بظ��ِل ط��ه املصطف��ى

  25( وعن ابن عباس يف قوله :  ) لوال فضل اهلل عليكم ورمحته ( فضُل اهلِل حممد
)4(. ورمحته : علي

اف 670:4  1( اإلمام علي  سريٌة وتاريٌخ ملركز الرسالة إصدارات سلسلة املعارف اإلسالمية ص120 نقال عن الكشَّ
| تفسري الرازي 30 : 243 | فتح الباري الشوكاني 5 : 349 | روح املعاني 29 : 157 ، 158 | معامل التنزيل 5: 498 | تفسري 

أبي السعود 9 : 73 | تفسري البيضاوي 2 : 552 | تفسري النسفي 3 : 628 | أسباب النزول : 322
2( سورة طه آية رقم )6(

3( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن مائة منقبة البن شاذان : املنقبة الرابعة والثالثون | وحبار األنوار ج 
38 ص 152 ح 125 | وكنز الفوائد للكراجكي ج 2 ص 56

4( املناقب : 1/ 577
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يف م��دِح صنو املصطف��ى العدناني***نط��َق الكت��اُب ب��أروِع التبي��اِن

واملرتض��ى ه��و رمح��ُة الرمحِن***فض��ُل اإللِه عل��ى األن��ام حممٌد

وهم��ا ع��رى الصل��واِت واإلمياِن***اثن��ان قد س��كنا بعم��ِق صالتنا

26( عن األصبغ قال : سئل سلمان الفارسي )رمحة اهلل عليه( عن علّي بن أبي طالب 
وفاطمة ؟. فقال سلمان : مسعت الّنيب  يقول : » علّيكم بعلّي بن أبي طالب، 
فاّنه موالكم فأحبّّوه ، وكبريكم فاتبّعوه ، وعاملكم فأكرموه، وقائدكم إىل اجلّنة فعّززوه ، 
وإذا دعاكم فأجيبوه ، وإذا أمركم فأطيعوه ، وأحّبوه حبيّب ، وأكرموه بكراميت ، ما قلت 

لكم يف علّي ، إال ما أمرني به رّبي جّلت عظمته «)1(
وقال رسول اهلل  : » حّب علّي بن أبي طالب حسنة ، ال تضر معها سيئة ، وبغضه 

سيئة ، ال تنفع معها حسنة «)2(
األش��راِف وال��ُد  البتول��ِة  م��ْن حُب��ُه ف��رٌض بغ��رِي خالِف***زوُج 

ب��ل طاب��َق املخت��اَر يف األوصاِف***صن��و الن��يبِّ أخ��وُه ثم وزي��ُرُه

وهم��ا ل��دى الصلواِت ق��وٌل وايف***واملرتض��ى بع��د الن��يب حمم��ٍد

1( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن مائة منقبة البن شاذان املنقبة السادسة والثالثون | حبار األنوار 
ج38 ص 152 ح126 | والكراجكي يف كنز الفوائد ج2 ص57 | املناقب للخوارزمي احلنفي ص 316 ح316

2( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن إرشاد القلوب للديلمي ج2 ص208 | حبار األنوار ج 39 ص248 ح10 
| مناقب آل أبي طالب ج3 ص197 | املناقب للخوارزمي احلنفي ص76 ح56 | ينابيع املودة للقندوزي احلنفي ص296
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مبيته يف فراش النيب  ليلة اهلجرة   )27
إىل  الليلة  تلك  أوحى يف  عزَّ وجلَّ  اهلل  أنَّ   : األثري وغريهما  وابن  اليعقوبي  أخرج 
جربئيل وميكائيل أنِّي قضيت على أحدكما باملوت ، فأيِّكما يواسي صاحبه ؟ فاختار 
احلياة كالهما ، فأوحى اهلل إليهما : هأَل كنتما كعليِّ بن أبي طالب ... آخيت بينه وبني 
دًا بالبقاء  د ، وجعلت عمر احدهما أكثر من اآلخر ، فاختار عليٌّ املوت وآثر حممَّ حممَّ
ه. فهبط جربئيل وميكائيل فقعد احدهما عند  وقام يف مضجعه ، اهبطا فاحفظاه من عدوِّ
ه ، ويصرفان عنه احلجارة ، وجربيل يقول :  رأسه، واآلخر عند رجليه يرسانه من عدوِّ

بخ بخ لك يا ابن أبي طالب َمن مثلك يباهي اهلل بك مالئكة سبع مسوات!)1(
اِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّ َواللَُّ َرُءوٌف ِباْلِعَباِد  فقد  ونزلت يف شانه:  َوِمْن النَّ
روى اجلويين و اخلوارزمي و احلاكم و احلافظ احلسكاني باإلسناد عن حكيم بن جبري، 
عن علي بن احلسني  ، أنه قال : » أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان اهلل هو 

علي بن أبي طالب  « احلديث.)2(
يف حمضِر القدِس جربياًل وميكاال***مْن مث��ِل حيدرٍة باه��ى اإللُه بِه

وامل��وُت ي��زداُد يف ممش��اُه إقباال***من بات يفدي رسوَل اهللِ يف سحٍر

و الفت��ُح ج��اوَرُه ح��الً وترحاال***يف ك��لِِ ن���ازل���ٍة تلق���اُه مبتس���مًا

بأِس الوصيِّ أصاَب الش��رَك إذالال***ف��اهللُ باملصطف��ى ش��اَد البناء ويف

ُذك���روا كلما  وع��ل��ٌى  نادت بنا صل��واُت القرِب إجالال***حم��م��ٌد 

1( كتاب اإلمام علي سرية وتاريخ نقال عن : تاريخ اليعقوبي 2 : 39 | ُأسد الغابة 4 : 113
2( فرائد السمطني ج 1 ص330 ح 256 | مناقب اخلوارزمي ص 74 | املستدرك ج 3 ص 4 | شواهد التنزيل ج1 ص 101 

ح 140
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28( عن ابن عباس قال ، قال رسول اهلل  : » لو أّن الغياض أقالم، والبحار مداد، 
واجلّن حّساب ، واإلنس كّتاب ، ما قدروا على إحصاء فضائل علّي بن أبي طالب 

)1(» 
وعن الرضا  عن آبائه  ، قال رسول اهلل  : » من أحّب أن يركب سفينة 
النجاة ، ويستمسك بالعروة الوثقى ، ويعتصم حبّبل اهلل املتني ، فليوال علّيًا بعدي ، 
، فإّنهم خلفائي وأوصيائي ، وحجج اهلل على  ، وليأمّت باهلداة من ولده  وليعاد عّدوه 
اخللق بعدي ، وسادة أميت وقادة األتقياء إىل اجلّنة ، حزبهم حزبي ، وحزبي حزب اهلل عّز 

وجل ، وحزب أعدائهم حزب الشيطان «)2(
آيات��ُه ال��ذي  امل��وىل  أيه��ا  واألفكاِر***ي��ا  الوص��ِف  فاقت ح��دوَد 

األع��ش��اِر***من ذا الذي له مثُل كنهَك س��يدي م��ن  ِع��ش��ٌر  وال  ك��ال 

ل��و طاف��ِت الصل��واِت باملخت��اِر***أَو لس��َت تل��َو حمم��ٍد بصالتن��ا

29( عن احلسني بن علّي  ، عن أّمه فاطمة  قالت : خرج علّينا رسول اهلل 
 عّشية عرفة. فقال : » إن اهلل تعاىل باهى بكم املالئكة ، فغفر لكم عامة ، وغفر 
لعلّي خاصة ، وإني رسول اهلل إليكم غري هائب لقومي، وال حماب لقرابيت ، هذا جربئيل 

خيربني أن الّسعيد كل الّسعيد حق الّسعيد من أحّب علّيًا يف حياتي وبعد موتي «)3(

1( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن مائة منقبة البن شاذان : املنقبة التاسعة والتسعون | املناقب للخوارزمي 
احلنفي ص32 ح1 | ورواه الديلمي قريبًا منه يف إرشاد القلوب ج2 ص186 | وحبار األنوار ج40 ص70 ح105

2( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال حبار األنوار ج23 ص144 ح100
3( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج 39 ص 284 ح69 | بشارة املصطفى  ص149 | مناقب آل أبي طالب ج3 

ص199 | ينابيع املودة للقندوزي احلنفي ص152
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مل��ا ذك��رُت العم��َر و الغف��الِت***أمط��رُت دمع�ي يف ُرب��ى َحس��راِت

احلس��ناِت***ي��ا رِب لي��س لدَي م��ا أرجو بِه بكث��رِة  النعي��ِم  داَر 

املصطف��ى ووصي��ِه ط��ه  أم��ُح س��جَل الذن��ِب والتبع��اِت***فبح��ِق 

أن���ش���ودٌة م��ن آي���ِة ال��ص��ل��واِت***وأجعل صحيفَة ما صنعُت ختاُمها

سورة هل أتي )الدهر(  )30

لقد توافق املسلمون علي أن اآليات من سورة الدهر :  ِإنَّ اأَلْبَراَر َيْشَرُبوَن  إىل قوله 

  نزلت يف علي و فاطمة و احلسن و احلسني  َوَكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكوًرا  : تعاىل
و جارية هلم تسمي فضة ، و ذلك يف قصة التصدق على املسكني و اليتيم و األسري. و 
هو املروي عن ابن عباس و جماهد و أبي صاحل و غريهم ، و ذكرها أغلب أهل التفسري 
  و احلديث. فقد روى الزخمشري يف تفسريه عن ابن عباس : أن احلسن و احلسني
، لو نذرت على  يا أبا احلسن   : ، قالوا  مرضا فعادهما رسول اهلل  يف ناس معه 
ولديك؟ فنذر علي و فاطمة و فضة جارية هلما إن برئا مما بهما أن يصوموا ثالثة أيام، 
فشفيا و ما معهم شي ء ، فاستقرض علي  من مشعون اخليربي ثالثة أصوع من 
شعري ، فطحنت فاطمة صاعا ، و اختبزت مخسة أقراص على عددهم ، فوضعوها بني 
أيديهم ليفطروا ، فوقف عليهم سائل فقال: السالم عليكم أهل بيت حممد،مسكني من 
مساكني املسلمني ، أطعموني أطعمكم اهلل من موائد اجلنة ، فآثروه و باتوا مل يذوقوا 
إال املاء ، و أصبحوا صياما ، فلما أمسوا و وضعوا الطعام بني أيديهم وقف عليهم 
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يتيم فآثروه ، و وقف عليهم أسري يف الثالثة ، ففعلوا مثل ذلك. فلما أصبحوا أخذ 
علي  بيد احلسن و احلسني ، و أقبلوا إىل رسول اهلل  ، فلما أبصرهم و هم 
يرتعشون كالفراخ من شدة اجلوع ، قال : » ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم « و قام 
فانطلق معهم ، فرأى فاطمة يف حمرابها قد التصق ظهرها ببطنها ، وغارت عيناها فساءه 
ذلك ، فنزل جربئيل و قال : خذها يا حممد ، هنأك اهلل يف أهل بيتك ، فأقرأه السورة يعين 

ا َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة  ْهِر َلْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا  ِإنَّ  َهْل َأَتى َعَلى اإِلنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ
يًعا َبِصرًيا  السورة.)1( َأْمَشاٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِ

كاملرتضى بعد خرِي اخللِق من مضِر***م��ا يف اخلالئِق من بدٍو ومن حضِر

مدائ��ُح اهللِ يف التنزي��ِل والس��وِر***فهو الوصُي ومن يف ش��أنِه نزلْت

يف ضم��ِن اس��رتِه مدح��اً ملعت��رِب***يف س��ورِة الدهِر واإلنس��اِن أفرَدُه

صِل على املصطف��ى تلقاهُ  يف األثِر***أخ��و الن��يب إذا ما كن��ت تعرُفُه

31( وعن رسول اهلل صلي اهلل عليه وآله وسلم : » َمن رزَقُه اهلُل ُحبَّ األئمِة من أهل 
نَّ أنه يف اجلنِة ، وإن يف ُحبِّ أهِل بييت عشريَن  نيا واآلخرة ، فال َيُشكَّ بييت فقد أصاَب الدُّ

نيا ، وَعشٌر يف اآلخرة «)2( ِخصلًة ، َعشُر يف الدُّ

و انظر  1( كتاب تاريخ أمرياملؤمنني  للسيد اصغر ناظم زاده القمي نقال عن تفسري الكشاف ج 4  ص670 | 
تفسري الرازي  ج30 ص243 | فتح القدير للشوكاني  ج5 ص349 | روح املعاني ج29 ص157 | معامل التنزيل للبغوي 
ج5 ص498 | تفسري أبي السعود ج9 ص73 | تفسري البيضاوي ج2 ص552 | تفسري النسفي ج3 ص628 | روح البيان 
املناقب البن املغازلي  شواهد التنزيل  ج2 ص300 |  تذكرة اخلواص ص281 |  للشيخ إمساعيل حقي ج10  ص268 | 

الشافعي  ص272 ح320
2( كتاب ميزان احلكمة اجلزء الثاني ص682 نقال عن مشكاة األنوار : 81
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ُمذ أرضعت��ي ُحرٌة ع��ذَب اللنْب***إن��ي حُبب��َك ي��ا عل��ُي ملفَت��ْن 

يا قبض��َة املختاِر يف وج��ِه الفْن***ك��م أنش��دْت يا عدتي يف ش��دتي

أدِرك ُعبي��َدك س��يدي عند الكفْن***وأبي ُي��ردُد يف الصباِح ويف املس��ا

يف كِل ثاني��ِة ت��دوُر م��ع الزم��ْن***ك��م َعلمان��ي أن ُحَب��َك ُمنجدي

أَعِل الصالَة على الزكِي ابي احلسْن***أب��َي ل��و ُذك��َر الوص��ُي مبحفٍل

32( قال رسوُل اهلل  : » براءة من الناِر حُب على «)1(
اآلث��اِر يف  املخت��اِر  ع��ن  جيل��و اهلم��وَم كرؤي��ِة األزهاِر***خ��رٌب 

أمس����اُؤُه ت��ق��دس��ْت  اإلل����َه  أعطى ال��رباَءة من جحي��ِم الناِر***إن 

وح��ب��آُه خ��رَي م��ن��ازِل األخ��ي��اِر***حمل��بِ حي��درةٍ  عل��ِي املرتضى

للمختاِر***أَولي��س أمُسُه يف مص��اِف حممٍد ال��ص��ل��واُت  ُزف���ِت  ل��و 

33( قال رسول اهلل  : » عنوان صحيفة املؤمن حُب علي «)2(
و قال رسول اهلل  : » حيّب وحّب أهل بييت نافع يف سبعة مواطن، أهواهلن عظيمة : 
عند الوفاة ، ويف القرب ، وعند النشور ، وعند الكتاب ، )وعند احلساب( ، وعند امليزان، 

1( مستدرك الصحيحني للحاكم النيسابوري : 27 / 241
2( رواه املناقب البن املغازلي 243 | كذلك اجلامع للسيوطي 2/ 145
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وعند الصراط «)1(
ويف الصحائِف خس��راٌن وإحساُن***غ��داً ألعمالن��ا ص��رٌف ومي��زاُن

والفض��ُل قد خَص��ُه للدي��نِِ دياُن***والناُس يف احلش��رِ راياٌت وألويٌة

حب��ِب حي��درَة الك��راِر عن��واُن***والفوُز فيمن أتى والصحُف زيَنها

ويتفي��ِه ب��كل الفخ��ِر رضواُن***يزُف للخل��ِد بن الناِس أمجِعهم

بها ف��ؤاُد ال��ذي يهواه نش��واُن***وه��ذه درٌة م��ن فض��لِِ حي��درٍة

صل��ْت عليِه ص��الةََ احل��ِق أكواُن***فاملرتض��ى نف��ُس طه كلم��ا ُذكرا

على صفائح  محراء  ياقوتة  من  اجلّنة  باب  حلقة  إن   «  :   األعظم  نبُينا  وقال   )34
الذهب، فإذا دّقت احللقة على الصفحة طّنت وقالت : يا علّي «)2(

قنوُت اخُلُل��وِد  َجن��اِت  الياقوُت***وِلب��اِب  به��ا  يس��مو  َحلقاُته��ا 

امللكوُت***لو ُحِرَكت ن��ادْت بصوٍت يا علي ُخِلقت ليس��مَع صوَته��ا 

فعلي��ِه م��ن فيِض الص��الِة ثبوُت***ه��ذا قلي��ٌل م��ن مق��اِم املرتضى

1( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ج2 ص865 ح2 | حبار 
األنوار ج27 ص158 ح3 | يف حبار األنوار ج39 ص235 ح18 | مناقب آل أبي طالب ج2 ص161

2( يف حبار األنوار ج39 ص235 ح18 | مناقب آل أبي طالب ج2 ص161
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35( قال رسول اهلل  : » يا علي لوالك مل يعرف املؤمنون بعدي «)1(
عنا واإلس������الُم  اهللُ  ج���زاَء احمل��س��ن��َن أب��ا ت��راِب***ج����زاَك 

َع�رفن��ا وب����ِه  فيص���ٌل  ضف��اَف احل��ِق من غ��رِق الُعباِب***والؤَك 

وم��ن ع��اداَك يف قل��ِب الع��ذاِب***فأه��ُل والَك أه��ُل الدي��ِن حق��ًا

مل��ا الصل��واِت  يف  اآلُل  ُيصِل عل��ى الن��يب ذووا الصواِب***وأن��ت 

  نفس رسول اهلل  36( إضافة إىل تفسري آية املباهلة الصرية بأن امرياملؤمنني
وردت روايات عدة يف هذا السياق نذكر منها :

ابن بابويه قال : حدثين علي بن أمحد أبن أبي عبد اهلل ألربقي قال : حدثنا أبي عن 
جده أمحد بن أبي عبد اهلل قال : حدثين سليمان بن عقيل املديين قال : حدثين موسى بن 
جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي عن أبيه علي بن احلسني عن 
أبيه احلسني بن علي عن أبيه أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  قال : » دخلت 
على رسول اهلل  يف مسجد قبا ومعه نفر من أصحابه ، فلما بصر بي تهلل وجهه 
وتبسم حتى نظرت إىل بياض أسنانه تربق ثم قال : إلي يا علي ، إلي يا علي فما زال 
يدنيين حتى ألصق فخذي بفخذه ، ثم أقبل على أصحابه فقال: معاشر أصحابي أقبلْت 
إليكم الرمحُة بإقبال علي بن أبي طالب أخي إليكم ، معاشر أصحابي إن عليا مين وأنا 
من علي ، روحه من روحي وطينته من طينيت ، وهو أخي ووصيي وخليفيت على أميت يف 

حياتي وبعد موتي ، من أطاعه أطاعين ومن وافقه وافقين ومن خالفه خالفين «)2(

1( أمالي الصدوق : 86 | كنز الفوائد 2 : 179 | مناقب ابن املغازلي : 237 ، 285 | كفاية الطالب : 264 | وقطعه منه يف 
مناقب اخلوارزمي : 220 | جممع الزوائد 9: 131

2( كتاب غاية املرام وحجة اخلصام  للسيد املرحوم سيد هاشم البحراني اجلزء الثاني ص 188



107  أم�������ري امل����ؤم����ن����ن ع����ل����ي ب�����ن أب�������ي ط����ال����ب

وعن النيب األعظم  أنه قال : وآله حديث طويل يقول فيه يا على من قتلك فقد 
قتلين ومن أبغضك فقد ابغضين ، ومن سبك فقد سبين ، ألنك منى كنفسي، روحك 

من روحي وطينتك من طينتى)1(
الرش��اِد***أب��ا احلس��نِن حُب��َك يف فؤادي س��بِل  يف  ش��َع  من��اٌر 

الن��يب ب��ال قي��وٍد س��وى َرس��ِم الرس��الِة يف العباِد***فأن��ت م��ن 

احت��اِد***فف��ي الق��رآِن » أنفُس��نا « دلي��ٌل يف  احت��اٍد  عل��ى  ت��دُل 

فين��ا للنب��وِة كان   » » ط��ه  للمعاِد***ف���  اإلم��ام��ِة  أب��و  وأن���ت 

ب��ه��م ص��ل��وات��ن��ا يف ك���ِل ن��اِد***ه��م��ا امس�����اِن ح���ي���درٌة وط��ه

37( عن أبي ذر الغفاري قال ، قال رسول اهلل  : » أيها الّناس ، من أراد أن يطفئ 
غضب اهلل ، ومن أراد أن يقبل اهلل عمله ، فليحب عّلي بن أبي طالب ، فإّن حّبه يزيد 

اإلميان ، وإّن حّبه يذيب السيئات ، كما تذيب الّنار الرصاص «
عليا امل��ؤم��ن��ن  أم���رَي  ال��ذي ال يرتضي��ه عمي��ا***أه���وى  وأرى 

ش��غلْت ف��ؤادَي بك��رًة وعش��يا***ل��ه رف��ع��ٌة وج���الل���ٌة وم���ودٌة

ومؤئلي النائباِت  يف  مفزعي  ول��ّي��ا***هو  أراه  وآخ������رًة  دن���ي���اً 

حممٍد ال��ن��يِب  ظ���ُل  أن���ه  نبيا***إذ  الصالِة  سحُب  أمطرْت  لو 

1( تفسري نور الثقلني يف ذيل االية املباركة من سورة آل عمران آية رقم )61(
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38( ويف تفسري علي بن إبراهيم رمحه اهلل : بإسناده إىل أبي بصري عن أبي عبد اهلل 

 : قاتل أمري املؤمنني  حتى انقطع سيفه فلما انقطع جاء إىل رسول اهلل 
فقال: يا رسول اهلل ان الرجل يقاتل بالسالح وها أنا انقطع سيفي فدفع إليه رسول 

اهلل سيفه ذات الفقار فقال قاتل ، هذا ومل يكن يمل على رسول اهلل أحد إال استقبله 

أمري املؤمنني فإذا رأوه رجعوا فاحناز رسول اهلل  اىل ناحية احد فوقف وكان القتال 

من وجه واحد وقد انهزم أصحابه ، فلم يزل أمري املؤمنني  يقاتلهم حتى أصابه 

يف وجهه ورأسه وبطنه ويديه ورجليه فتحاموه ومسعوا دويا من السماء : ال سيف إال 

ذو الفقار وال فتى إال علي ، فنزل جربئيل على رسول اهلل  فقال هذه واهلل يا حممُد 
املواساة فقال رسول اهلل  : ألني منه وهو مين فقال جربئيل وأنا منكم.)1(

ك��ؤوُد معضل��ٌة  إعرتضت��ك  وع��اَد الفك��ُر حتِجب��ُه الس��دوُد***إذا 

غيثًا مُي��ط��رَك  باملرتضى  ل��ت��ن��ح��َل امل���ك���ارُه وال��ق��ي��وُد***فلذ 

ش��دي��ُد***ف���إن امل��ص��ط��ف��ى ي����أوي إل��ي��ِه أم����ٌر  ه���َم���ُه  م���ا  إذا 

املِعيُد***وب���ع���َد حم��م��ٍد ي��أت��ي ع��ل��ٌي َرَدده���ا  ال��ص��ل��واُت  إذا 

1( األنوار العلوية واألسرار املرتضوية ص 184
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39( قال النيب األكرم  : » علٌي كفه وكفي يف العدِل سواٌء «)1(
العدُل جوهِرها والقس��ط ُمريها***كفي وكُف أبي احلس��نِن واحدٌة 
تعاطيه��ا***عل��ى الس��واِء ب��ال ف��رٍق وميزٍة يف  ط��راً  ذل��ك  وب��ان 
تاليها***واجلزُء خلف ظ��الِل الكِل يتبعُه والك��ُف  واح��دٌة  فالنفُس 
صلوا علي��ه صالًة غ��اب خافيها***ه��ذا مقاٌل ب��ه للمصطف��ى طرٌف

40( أخرج اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد قال : أخربني احلسن بن علي بن عبد 
اهلل املقريء ، حدثنا أمحد بن الفرج بن منصور الوّراق أخربنا يوسف بن حممد بن علي 
السراج،  بن سليمان  أمحد  بن  احلسن  مثان وعشرين وثالمثائة( حدثنا  )سنة  الكتب 
حدثنا عبد السالم بن صاحل ، حدثنا علي بن هاشم بن الربيد ، عن أبيه ، عن أبي 
سعيد التميمي ، عن أبي ثابت موىل أبي ذر قال : دخلت على أّم سلمة فرأيتها تبكي 
وتذكر عليًا وقالت : مسعت رسول اهلل  يقول : » علي مع احلق واحلق مع علي ، 

ولن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض يوم القيامة «)2(
فع��ن ش��خِص الوصي مل��ا تعدى***إذا م��ا رم��َت معنى احل��ِق فردا
النيب ع��ن  ال����ُرواُة  روِت  مبدا***فكم  ك��ان  ق��د  للهدى  م��ق��االً 
ِفي��ِه إلي��ِه منه مع��ُن احل��ِق لو آنس��َت ُرش��دا***أب��ا احلس��نن 
ومح��دا***ومن��ه وفي��ه معن��ى اآلِل فرفع ه��دى  للنيب  ص��الَت��ك 

1( مستدرك الصحيحني للحاكم النيسابوري 14/3 | الطربي 272/2 | الرتمذي 99/2 | ابن املغازلي 37 | ينابيع املودة 57
2( مدونة مساحة الشيخ حسن بن عبداهلل العجمي حفظه اهلل يف حبثه حلديث علي مع احلق من كتب أهل السنة نقال 

عن تاريخ بغداد 322/14
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41( عن النيب  أنه قال : » ملبارزة عّلي بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم اخلندق 
أفضل من عمل أميت إلي يوم القيامة «)1(

التعدي ي���وَم  ح��ي��دٍر  ك��َل مَح��ِد***وض��رب��ُة  غ��رَد  ال��ت��أري��ُخ  بها 

حساٍم يف  اخلالئِق  َعمَل  التحدي***ط��وت  مع  ال��زؤاَم  املوَت  حوى 

مش��وٍخ يف  يسطُع  اإلس���الُم  ود***ب��ه  اب��ن  مع  راَح  ال��ش��رِك  وح��ظ 

ِورِد***ول���وال امل��رت��ض��ى م��ا ق���اَم دي��ٌن بكل  األذاُن  ���َع  مُسِ وال 

واغنم احلَسنن  ابي  على  بعد رش��ِد***فصِل  ال��رمح��ن رش���داً  م��ن 

42( عن أبي هريرة قال : مّر علّي بن أبي طالب  بنفر من قريش يف املسجد ، 
فتغامزوا عليه ، فدخل على رسول اهلل  فشكاهم إليه، فخرج  وهو مغضب، 
فقال هلم : » أيها الّناس ، ما لكم إذا ذكر إبراهيم وآل إبراهيم أشرقت وجوهكم ، وإذا 
ذكر حمّمد وآل حمّمد قست قلوبكم ، وعبست وجوهكم؟. والّذي نفسي بيده ، لو عمل 
أحدكم عمل سبعني نبّيًا مل يدخل اجلّنة حتى يّب هذا أخي علّيًا وولده « ، ثم قال : 
» إن هلل حقًا ال يعلمه إال أنا وعلّي ، وإن لي حّقًا ال يعلمه إال اهلل وعلّي ، وله حق ال 

يعلمه إال اهلل وأنا «)2(

املناقب  مناقب آل أبي طالب ج3 ص197|  حبار األنوار ج39 ص248 ح10 |  1( إرشاد القلوب للديلمي ج2 ص208 | 
للخوارزمي احلنفي ص76 ح56 | ينابيع املودة للقندوزي احلنفي ص296

2( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن حبار األنوار ج 27 ص196 ح56
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وجعلُت امس��ك يف وجودي مغنما***ولق��د أخذُت��ك يف فؤادَي بلس��ما

الس��ما رف��َع  وال��ذي  كال  ُأالُم  ي��ا من لط��ه كالوري��ِد ِم��ن الِدما***أ 

اضح��ْت بتاريِخ الرس��الِة َمعلما***أ أبا احلس��نِ ويا مع��َن فضائٍل

جبوابن��ا حمم��ٍد  آَل  لس��َت  صل��ى اإلله عل��ى النيب وس��لما***أَو 

، فأنا  أّمته  : » واهلل لقد خّلفين رسول اهلل  يف  43( عن أمري املؤمنني  قال 
حّجة اهلل عليهم بعد نبّيه ، وإن والييت لتلزم أهل الّسماء كما تلزم أهل األرض ، وإن 
املالئكة لتتذاكر فضلي ، وذلك تسبيحها عند اهلل ، أّيها الناس اتبعوني أهدكم سواء 
الّسبيل ، ال تأخذوا ميينًا وال مشااًل فتّضلوا ، أنا وصّي نبّيكم وخليفته ، وإمام املؤمنني، 
أنا سيف   ، الّنار  ، وسائق أعدائي إىل  قائد شيعيت إىل اجلّنة  أنا   . وأمريهم وموالهم 
 اهلل على أعدائه ، ورمحته على أوليائه ، وأنا صاحب حوض رسول اهلل  ولوائه ،
وصاحب مقامه وشفاعته أنا واحلسن واحلسني ، وتسعة من ولد احلسني خلفاء اهلل يف 

أرضه ، وأمناؤه على وحيه ، وأئمة املسلمني بعد نبّيه وحجج اهلل على برّيته «)1(
ومبن أق��اَم ِمن الرواس��ي كالوتْد***قسماً مبن جعَل السحاَب لنا مدْد

كاَن الكت��اُب لفضلِه فيمن ش��هْد***م��ا يف اخلالئ��ِق كابِن ع��ِم حممٍد

واآلُل يف الصل��واِت تس��كُن لأبْد***أْو لي��س س��يَد آِل ط��ه حي��دٌر

1( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن مائة منقبة البن شاذان : املنقبة الثانية والثالثون.
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44( قال رسول اهلل  : » حيّب وحّب أهل بييت نافع يف سبعة مواطن، أهواهلن عظيمة: 
عند الوفاة ، ويف القرب ، وعند النشور ، وعند الكتاب ، )وعند احلساب( ، وعند امليزان، 

وعند الصراط «)1(
ويف عيني��ِه ق��د رس��م النداَم��ْه***أال ق��ل لل��ذي خيش��ى القياَم��ْه

بيتْه وأه����ْل  ب��ال��ن��يب  جتد يف احلش��رِ والدنيا السالَمْه***ت��وس��ْل 

ف��ك��ٌل ق�����ادٌم ي��ت��ل��و إم���اَم���ْه***وصل��ي عل��ى اإلمام أبي حس��ٍن

45( قال رسول اهلل  : » إن القرآن أربعة أرباع : فربع فينا أهل البيت خاّصة ، وربع 
يف أعدائنا ، وربع حالل وحرام ، وربع فرائض وأحكام ، واهلل أنزل يف علّي كرائم 

القرآن «)2(
وقال ابن عباس : » نزلت يف علّي أكثر من ثالمثائة آية يف مدحه «)3(

ال تطرح��نَّ ُمبهرج��اً وُمزَخرف��ا***ي��ا عاذلي ك��ن يف َمقاِل��ك ُمنصفا

امُلصحف���ا***إن ال�وص�َي عليِه م�ن ُح��لِل الس���ما أن��رَن  وآي��اٌت  س��وٌر 

عند الصالِة عل��ى النيب املصطفي***وهو ال��ذي يتل��و الن��يَب بذكِرِه

1( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ج2 ص 865 ح2 | 
حبار األنوار ج27 ص158 ح3.

الشافعي  املناقب البن مغازلي   | يا علي نقال عن حبار األنوار ج35 ص359 ح11  2( كتاب قطرات من حبر فضائلك 
ص270 ح375.

3( املصدر السابق نقال يف املنقبة الثامنة بعد املائة.
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46( عن حممد بن الفضيل ، عن أبي احلسن  قال : » والية علّي مكتوبة يف مجيع 
)1(»  صحف األنبياء ، ولن يبعث اهلل نبّيًا إاّل بنّبوة حمّمد و والية وصّيه عّلي

ي��ا درًة قد حوته��ا تربُة النجِف***يا مظهَر العدِل واإلحساِن والشرِف
يف حدها الشرُك بن القتِل والتلِف***ي��ا آي��ًة لرس��وِل هلل ق��د ُذخَرْت
متص��ِف***ي��ا نفَس طه ويا أطي��اَف بهجته كِل  يف  مكنون��ِه  وس��َر 
لقالِب اللح��ِد يف قيٍد من الصحِف***أنت النج��اُة إذا أجس��اُدنا ُنِقلْت
من بعِد قولك يا موالي )ال خَتِف(***هناك تش��رُق مشُس األمِن يف دعٍة
واطِو س��جَل ذنوٍب ح��َل يف كتفي***ف��ُزر عبيَدك عند اللح��ِد يا أملي
مآذُن احلمِد يف حٍث إىل الش��رِف***صلى عليك إله العرِش ما صدحت

47( قال رجّل إلبن عباس: سبحان اهلل ، ما أكثر فضائل علّي بن أبي طالب ومناقبه، 
ألفًا  إنها إىل ثالثني  : أوال تقول  إبن عباس  فقال   ، منقبة  إّني ألحسبها ثالثة آالف 

أقرب.)2(
فأحل��تَ  قل��يَب كالصب��اِح نهارا***ولق��د أخذُت��َك يف الف��ؤاِد ق��رارا
الفخ��اِر فخارا***أ أبا احلس��نِ  ويا مناب��َع رفعٍة  ِ كان��ت ملكن��ون 
ل��و خاطب��ت صلواُتن��ا املخت��ارا***منه��ا وقوفك عن��د اس��ِم حممٍد

1( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن مائة منقبة البن شاذان : املنقبة الثانية والثالثون.
2( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن ينابيع املودة للقندوزي احلنفي ص144 | املناقب للخوارزمي احلنفي 

ص33 ح3.
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48( عن عائشة أنها قالت : قال رسول اهلل  : » ذكر علّي بن أبي طالب عبادة «)1(
ويلمُع***ي��ا َمن لفضل��ِه كُل فض��ٍل خيضُع ي��ش��ُع  ث��ان��ي��ٍة  ك���ِل  يف 

والق��وُل في��َك ِعب��ادٌة ال ُتدف��ُع***فالش��عُر بعدَك يف الربايا زخرٌف

وتتبُع***إذ أن��ت نفُس املصطفى يا س��يدي الص��الُة  وعليكما جت��ري 

49( وعن أمري املؤمنني  : »أنا يعسوُب املؤمننَي، واملاُل يعسوُب الظلمِة«)2(
قلوُب للطغاِة  ال���دراه���َم  وأبو احلس��نِ إىل اهلدى يعسوُب***إن 

تغيُب***إذ أنه املش��كاُة يزه��ُر يف الُدجى ال��ظ��الِم  زم���ُر  وب��ذك��ره 

ك���ال��ُدِر ف�ي أص��داف��ِه حمج�وُب***مِلْ ال ونف��سُ املصطف��ى يف نفس��ِه

وعليهما س��حُب الص��الِة جتوُب***وهما الش��عاُع لنوِر جباِر الس��ما

50( عن إبن عباس قال ، قال رسول اهلل  : » والية علّي بن أبي طالب والية اهلل 
عّز وجل ، وحّبه عبادة اهلل ، وإتباعه فريضة ، وأوليائه أولياء اهلل ، وأعداؤه أعداء اهلل ، 

1( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن مائة منقبة إلبن شاذان : املنقبة الثامنة والستون | رواه اخلوارزمي 
احلنفي يف املناقب ص362 ح376 | حبار األنوار ج38 ص199 | املناقب إلبن مغازلي الشافعي ص195 ح243.

2( ميزان احلكمة اجلزء األول ص 191 نقال عن كنز العمال : 36381.
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وحربه حرب اهلل ، وسلمه سلم اهلل عّز وجل «)1(
ولَ���ُه وري���ٌد ب��ال��والي��ِة داف��ُق***قل��يب حلي��دَر بال��وداِد معان��ُق

ح��ارُق***هيه��اَت أرضى غرَي حي��دَر واليًا لظاها  ن���اٍر  يف  ف��أك��وُن 

م��رًة خيالَي  يف  طيُفُه  م��ّر  س��يضُج بالصلواِت م��ي اخلاِفُق***ل��و 

1( كتاب قطرات من حبر فضائلك يا علي نقال عن بشارة املصطفى  ص153.





الصدِيَقُة الطاهرُة 

أمُ الحسنِِ
فاطمُة ابنُة نِبينا األعظِم 
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يف مولدها صلوات اهلل وسالمه عليها

) )1( واملشهور بني علماء األمامية أّنه يف يوم اجلمعة العشرين من شهر مجادى الثانية 

من السنة اخلامسة بعد البعثة النبوية ، وبعد اإلسراء بثالث سنوات)2( . عمدتهم يف 
ذلك ما روي عن األئمة األطهار  فقد روي باإلسناد عن حبيب السجستاني، 
قال: مسعت أبا جعفر  يقول : » وِلدت فاطمة بنت حممد  بعد مبعث رسول 

اهلل  خبمس سنني « (.

)1
تدن��و إلين��ا بأطي��اِب الرياحِن***إطاللُة اجلوِد بن احلِن واحلِن

كنبت��ٍة فرح��ْت بامل��اِء والط��ِن***مي��الُد فاطم��ٍة أحي��ا س��عاَدتنا

منه��ا الصالُة على الغ��ِر امليامِن***فأبعث إىل املصطفى أزكى مباركٍة

1( كتاب سيدة النساء فاطمة الزهراء  للكاتب علي موسى الكعيب ص 15.
2( املصدر السابق نقال عن الكايف ، الكليين 1 : 458 ، دار الكتب اإلسالمية طهران | كشف الغمة ، االربلي 1 : 449 

تربيز | ودالئل اإلمامة ، الطربي : 79 ، مؤسسة البعثة قم. واملناقب ، ابن شهر آشوب 3 : 357 ، دار األضواء .
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2( رزق النيب  وزوجته الطاهرة خدجية رضي اهلل عنها يف مكة املكرمة بالزهراء يف 
يوم اجلمعة العشرين من مجادي اآلخرة ، وقريش تبين الكعبة.)1(

النظ��راِء***الك��وُن أش��رق كالضح��ى الوضاِء ع��ن  تس��مو  ب��والدٍة 

العلي��اِء***داُر الن��يب م��زاُر أخياِر الس��ما م��ن  تربي��ٍك  وهت��اُف 

فأنثر ص��دى الصلواِت يف األرجاِء***وِل��دْت بت��وُل حممٍد يا س��امعي

3( وروى نصر بن علي اجلهضمي ، عن اإلمام علي بن موسى الرضا  ، قال: » 
وِلدت فاطمة بعدما أظهر اهلل نبوته  خبمس سنني «)2(

ه��ي رمح��ُة امللك��وِت لأحي��اِء***بن��ُت الن��يب وخ��ريُة الس��فراِء

إمام��ٍة كي��اِن  يف  النب��وِة  والعلي��اِء***روُح  الرض��وان  إىل  جس��ٌر 

طوبى مل��ن صل��ى عل��ى الزهراِء***ولِ��دت س��ليلُة أمحٍد يا س��امعي

4( وعن اإلمام الباقر  قال : » ملا وِلدت فاطمة  أوحى اهلل تعاىل إىل َملٍك 
فأنطق به لسان حممد  فسّماها فاطمة «)3(

1( كتاب يف رحاب أهل البيت حممد بيومي ص 107
2( كتاب سيدة النساء فاطمة الزهراء  للكاتب علي موسى الكعيب ص 15 نقال عن تاريخ األئمة | ابن أبي الثلج 

: 6 ضمن جمموعة نفيسة مكتبة السيد املرعشي قم
الشيخ   ، الشرائع  نقال عن علل   17 الكعيب ص  للكاتب علي موسى    الزهراء  فاطمة  النساء  كتاب سيدة   )3

الصدوق : 4/179، مكتبة الداوري قم |  والكايف 1 : 460/ 6
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العلي��اِء بزغ��ت عل��ى الُدنيا بغ��رِي غطاِء***روُح اخلل��وِد وجوه��ُر 

الدهم��اِء***أُم األئم��ِة بن��ُت ط��ه املصطف��ى مب��دِد  الوص��ي  زوُج 

بإهلنا تشعش��ع  فاطم��ٍة  فأه��دي الصالة إىل أب��ي الزهراِء***مي��الُد 

5( ابن عباس عنه  قال : » وإمنا مّساها فاطمة ، اَلّن اهلل عزَّ وجّل فطمها وحمبيها عن 
النار «)1(

فمح��ا الُدج��ى يف مول��د الزهراِء***ن��وٌر تشعش��َع م��ن ذرى العلياِء

زوُج الوص��ي ورمح��ُة األحي��اِء***روح ُ الن��يب املصطف��ى أكرم بها

مهنئًا الن��يبِّ  لوالده��ا  أنش��ودَة الصل��واِت يف احل��وراِء***فأبع��ث 

6( عن عائشة وسعد بن مالك وابن عباس وغريهم ، أّن رسول اهلل  قال : » ملا 
ُأسري بي إىل السماء أدخلت اجلنة ، فوقعت على شجرٍة من أشجار اجلنة ، مل أَر يف 
اجلنة أحسن منها ، وال أبيض ورقاً  ، وال أطيب مثرًا ، فتناولت مثرة من مثراتها فأكلتها، 

فصارت نطفة ، فإذا أنا اشتقت إىل ريح اجلنة مشمت ريح فاطمة «)2(

1( املصدر السابق ص17 نقال عن الدر املنثور ، السيوطي 5 : 218 ، دار الفكر بريوت | واملعجم الكبري ، الطرباني 22: 
1000/400 ، دار إحياء الرتاث العربي | وحنوه يف مستدرك احلاكم 3 : 156 | وذخائر العقبى : 36 | وعلل الشرائع 1 : 183 

| ومقتل احلسني  ، اخلوارزمي 1 : 63 و 68 ، مكتبة املفيد قم .
2( كتاب سيدة النساء فاطمة الزهراء  للكاتب علي موسى الكعيب ص17 نقال عن ذخائر العقبى : 26
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والِء***أنش��دُت قافي��يت على اس��تحياِء ال��والُء  أغ��رى  ليل��ٍة  يف 

أبوابها تفتح��ْت  الس��ماُء  وأري��ُج روِض اخلل��ِد يف األرجاِء***حيُث 

فاه��دوا الصالَة إىل أب��ي الزهراِء***فبه��ا بتوُل اهللِ أش��رَق مشُس��ها

7( وعن أبي بصري ، عن أبي عبداهلل  قال : » وِلدت فاطمة يف مجادى اآلخرة يوم 
)1(»  العشرين منه ، سنة مخس وأربعني من مولد النيب

ثن��اِء وكَل  تربيك��ي  ال�كرم�اِء***أنش��دُت  وآلل����ِه  لل��مصطف���ى 

الوضاِء***فيم��ن بها َوص��ُل النب��وة والعال كالضح��ى  ه��ي  بإمام��ٍة 

الزه��راِء***صل��وا على اهل��ادي النيب حممٍد الصديق��ِة  مول��ِد  يف 

8( روي انه  قال لزوجه خدجية : » يا خدجية هذا جربيل يبشرني إنها أنثى ، وإنها 
النسمة الطاهرة امليمونة ، وان اهلل سيجعل نسلي منها ، وسيجعل من نسلها أئمة من 

األمة ، وجيعلهم خلفاء يف أرضه «)2(

1( كتاب سيدة النساء فاطمة الزهراء  للكاتب علي موسى الكعيب ص 15 نقال عن دالئل اإلمامة  : 79/ 18 | 
وحبار األنوار 43 : 9/ 16

2( يف رحاب النيب وآل بيته الطاهرين ، حممد بيومي ص 108
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اجلنب��اِت مْمط��ورَة  ليل��ًة  باخل��ريِ  واأللط��اِف وال��ربكاِت***ي��ا 

الِص��وراِت***فيه��ا ج��الُل اهللِ أصب��َح بينن��ا اش��رِف  يف  ُمَتمِث��الً 

حباً هل��ا ُنعلي ص��دى الصلواِت***وِل��دت بت��وُل حممٍد يا س��امعي

9( وقد روى صاحب الذخائر بسنده عن النيب  انه قال: » ملا أرادت خدجية أن تضع 
محلها بعثت إلي نساء قريش ليأتينها فيلني منها ما تلي النساء ممن تلد فلم يفعلن فقلن 
ال نأتيك وقد صرت زوجة حممد فبينما هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة عليهن 
من اجلمال والنور ما ال يوصف فقالت هلا إحداهن أنا أمك حواء وقالت األخرى أنا 
آسية بنت مزاحم وقالت األخرى أنا كلثم أخت موسى وقالت األخرى أنا مريم بنت 
عمران أم عيسى جئنا نلي من أمرك ما تلي النساء قالت : فوِلدت فاطمة ) سالم اهلل 

عليها ( فوقعت حني وقعت على األرض ساجدة رافعة إصبعها «)1(
ل��ِك أحرٌف ه��ي يف املعالي دائمْه***ي��ا مبدأ ال��ربكاِت حتى أخلامتْه

لتش��رفْت يف أنه��ا ل��ِك خادم��ْه***كُل اخلالئ��قِ  ل��و رأت��ِك بقلبها

فاطم��ْه***صل��وا على اهل��ادي النيب حممٍد للع��وامِل  فلق��د جتل��ْت 

1( فاطمة الزهراء احلوراء اإلنسية للكاتبه ضياء اجلواهري عند فقرة املولد الطاهر والعنايات اإلهلية .
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10( وروى ابن عساكر يف التاريخ الكبري.. ) وكانت خدجية إذا ولدت ولدًا دفعته ملن 
يرضعه ، فلما ولدت فاطمة مل ترضعها أحد غريها ()1(

والس��عُد قامَسها مبا ه��ي قائمْه***ي��ا ليل��ًة دون الليال��ي بامس��ْه

كالش��مِس يف حكِم التسلِط جازمْه***فيه��ا ج��الُل اهلل أش��رَق ضاوي��ًا

بيننا الرمح��ِن حل��ْت  وعل��ى الصدوِر اكفُه��ا و األومسْه***ومالئ��ُك 

يف مول��ٍد ظه��رْت بليل��ِه فاطمْه***ُتعطى حض��وراً قد علْت صلواُتهم

11( ومن أمسائها : الصّديقة هي الكثرية التصديق ، وقد كانت سالم اهلل عليها مصدِّقة 
وعلى   ، الكربى  الصّديقة  فهي   ، ووفائها  أفعاهلا  أقواهلا صدوقة يف  ألبيها صادقة يف 

)2(معرفتها دارت القرون كما ورد عن حفيدها الصادق
اس��تحياِء***اخل�ي��رُ  أمط��رن���ا إل��ى اإلرواِء بال  َق�َب�لَن��ا  والس��عُد 

تكس��و الوج��وَه مالِمُح الس��عداِء***وقلوُبن����ا مس���رورٌة ف�ي ليل���ٍة

فالي��وَم ذك��رى مول��ِد الزه��راِء***صل��وا عل��ى خرِياألن��اِم حمم��د

1( فاطمة من املهد اىل اللحد للسيد حممد كاظم القزويين عليه الرمحة عند فقرة فاطمة تطل على احلياة .
2( سيدة النساء فاطمة الزهراء  اجملمع العاملي ألهل البيت  عند فقرة تاريخ الوالدة نقال عن حبار األنوار : 

43 / 105 | وراجع املناقب : 3 / 233.
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: ولنذكر طرفًا من مناقبها اليت تشرف هذا الّنسب من  12( قال ابن صّباغ املالكي 
نسبها ، واكتسى فخرًا ظاهرًا من حسبها ، وهي فاطمة الزهراء بنت َمْن أنزل عليه : 
سبحان الذي أسرى ، ثالثة الشمس والقمر ، بنت خري البشر ، الطاهرة امليالد ، السّيدة 

بإمجاع أهل الّسداد.)1(
األش��ياِء عل��ُة  القداس��ِة  س��فرت عل��ى الدني��ا بغرِيغطاِء***روُض 

األح��ي��اِء***خرجت بأثواِب التقى فحكْت بها ذرى  يف  ال��ن��ب��وِة  ك��َل 

ه��ي م��ن عل��ٍي مش��عُل الظلماِء***ه��ي من رس��وِل اهلل نب��ُض فؤاده

أزك��ى الص��الِة مبول��ِد الزه��راِء***صلوا على اهل��ادي النيب ورددوا

13( قال العالمة اإلربلي : فنبدأ اآلن بذكر فاطمة  اليت زاد إشراق هذا النسب 
بعلّو  األنساب  واعتلى على   ، فخارها  ظاهرًا من  فخرًا  واكتسب   ، أنوارها  بإشراق 
منارها ، وشرف قدره بشرف حمّلها ومقدارها ، فهي مشكاة النبوة اليت أضاء ألالؤها، 
وتشعشع ضياؤها ، وسحت بسحب الغّر أنواؤها ، وعقيلة الرسالة اليت علت السبع 
الشداد مراتب عال وعالء ، ومناصب آل وآالء ، ومناسب سنًا وسناء ، الكرمية الكرمية 
الزهراء  الزهراء   ، امليالد  الظاهرة  الطاهرة   ، األحساب  الشريفة  الشريفة   ، األنساب 
األوالد ، السيدة بإمجاع أهل السداد ، اخلرية من اخلري : ثالثة الشمس والقمر ، بنت 
خري البشر ، أم األئمة الغرر ، الصافية من الشوب والكدر ، الصفوة على رغم من 
ججد أو كفر ، احلالية جبواهر اجلالل ، احلاّلة يف أعلى رتب الكمال ، املختارة على 

1( األسرار الفاطمية للشيخ حممد فاضل املسعودي ص 100 نقال عن الفصول املهمة : 143
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النساء والرجال ، صلى اهلل عليها وعلى أبيها وبعلها وبينها السادة األجناب ، وارثي 
النبوة والكتاب ، وسّلم وشّرف وكّرم وعّظم.)1(

والذن��ُب تتبع��ه هن��اك اآلئم��ْه***إن��ي وإن طال��ت عل��يَّ القائم��ْه

واح���ٌد ف����رٌد  اهللَ  أن  وه��و الغفوُر إذا القيام��ُة حاكمْه***آم��ن��ُت 

حمم��ٌد األن��اِم  خ��رُي  بابي الش��فيَع إذا النواقُص قاصمْه***ونبين��ا 

في��ُض الصالِة على الوصي وفاطمْه***أتصيُبي ن��اُر اجللي��ِل ويف فمي

يلق��ى من املعبوِد حس��َن اخلامته***حاش��ا فمن صلى عل��ى آِل اهلدى

14( وقال أيضا)2( : إن فاطمة  هي سليلُة النبوة ورضيعُة دّر الكرِم وااُلبوة، ودّرُة 
صدِف الفخار ، وغّرُة مشِس النهار ، وُذبالُة)3( مشكاة األنوار ، وصفوُة الشرف واجلود ، 
وواسطُة قالدة الوجود ، نقطُة دائرة املفاخر ، قمُر هالة املآثر ، الزهرُة الزهراء، والُغرَُّة 
الغّراء ، العاليُة احملل ، احلاّلُة يف رتبة آل ُعالء السامية ، املكانُة املكينة يف عامل السماء، 
 ، أبيها  ُقّرُة عني   ، بامسها عن حدِّها وَومسها  املستغنيُة   ، الضياء  املنريُة   ، النور  املضيئُة 
وقراُر قلب ُأمِّها ، احلاليُة جبواهر ُعالها ، العاطلُة من زخرف دنياها ، أمُة اهلل وسيدة 
النساء، مجاُل اآلباء وشرف األبناء ، يفخُر آدم مبكانها ، ويبوُح نوح بشّدة شأنها، ويسموا 
إبراهيُم بكونها من نسله ، وينجُح إمساعيل على إخوته إذ هي فرع أصله ، وكانت 
ريانَة حممد  من بني أهله ، فما جياريها يف َمْفخٍر إال مغّلب)4( ، وال يباريها يف جمٍد 

1( األسرار الفاطمية للشيخ حممد فاضل املسعودي ص 104 نقال عن املناقب : 3 / 357 ، 358
2( األسرار الفاطمية للشيخ حممد فاضل املسعودي ص103 املقالة | كذلك للعالمة االربلي نقال عن كشف الغمة اجلزء األول ص454 

3( الذبالة : هي الفتيلة .
4( مغلب : أّثر فيه وخدشه.
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إال مؤّنب)1( ، وال جيحُد حّقها إال مأفون)2( ، وال يصرف عنها وجه إخالصه إال مغبون.
وإىل قبوِل��ك يف رجاه��ا طاحم��ْه***هي أحرٌف صدحْت بفضِلِك مادحْه
باُب الش��فاعِة م��ن جحيٍم الفحْه***أنِت الس��راُج لناظ��ري يا من هلا
وتعيُده��ا ل��و غ��اَب أٌم صاحل��ْه***كم كن��ُت أمسُع من أبي مدحاً لكم
وإىل رحاِل��َك بالرزاي��ا جاحن��ْه***قال��ت: ُب��َي إذا النوائُب أقبلت
ب��ه كُل املس��ائِل ناجحْه***ص��ِل عل��ى أِم احلس��ِن جتد هلا فيض��اً 

15( وقال اإلمام اخلميين رضوان اهلل عليه يف السيدة فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها: 
إّنها امرأة قد رّبت يف حجرتها الصغرية وبيتها املتواضع أناسًا قد انبثق نورهم من 
البسيطة إىل عمق األفالك وكان ذلك النور يتألأل من عامل امللك إىل جانب امللكوت 
لنور  جتلٍّ  أصبحت  اليّت  املتواضعة  احلجرة  هذه  على  وسالمه  اهلل  صلوات  األعلى 

العظمة اإلهلّية وحماًل لرتبية املصطفني من أوالد آدم.)3(
األك��وان وس��يِد  الن��يب  األزم��اِن***بن��ُت  يف  األمي��اِن  أمثول��ُة 
اإلنس��اِن***منه��ا تفرع��ِت اجلالل��ة ُ واإلبا لكرام��ِة  دعائ��ٌم  و 

مَجاًل م��ن الصل��واِت ي��ا إخواِن***فأه��دوا مبوِلده��ا لط��ه املصطفى 

1( التأنيب : املبالغة يف التوبيخ .
2( املأفون : الضعيف الرأي .
3( صحيفة النور ج16 ص125
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16( وقال أيضا : ألزهراء املرضية هي بضعة نيب اإلسالم العظيم ، الصديقة فاطمة 
الزهراء ، زوج أمري املؤمنني علي بن أبي طالب ، ومن حباها اهلل تبارك وتعاىل وأبناءها 
بعناية خاصة ، وأجرى على يديها كرامات جعلت منها سيدة اإلسالم األوىل ، كما جتّلت 

يف ذريتها بركات مل يشهد العامل مثياًل هلا.)1(
وقال أيضا : إنه يوم عظيم . . يوم أطّلت على الدنيا امرأة تضاهي كل الرجال . . امرأة 

هي مثال اإلنسان . . امرأة جّسدت اهلوية اإلنسانية كاملة؛ اخل.)2(
والعبق��اِت***يف حمف��لِ اخل��رياِت وال��ربكاِت الف��ردوِس  ونس��ائِم 

الكلم��اِت***حُني��ي والدَة فاطٍم بن��ِت اهلدى م��ن  منظ��وٍم  كِل  يف 

بالصل��واِت***ِلنبين��ا ُنه��دي تباري��َك اهلن��ا األص��واَت  ون��ردُد 

17( وقال احملقق البارع السيد كاظم القزويين : فاطمة ، وما أدراك من فاطمة ! شخصية 
إنسان حتّمل طابع األنوثة لتكون آية على قدرة اهلل البالغة واقتداره البديع العجيب، 
فإن اهلل تعاىل خلق حممدًا  ليكون آية قدرتة يف األنبياء ، ثم خلق منه بضعته وابنته 
فاطمة الزهراء لتكون عالمًة وآيًة على قدرة اهلل يف إيداع خملوق أنثى تكون كتلة من 
الفضائل ، وجمموعة من املواهب فلقد أعطى اهلل تعاىل فاطمة الزهراء أوفر حظ من 
العظمة ، وأوفى نصيب من اجلاللة حبيث ال ميكن ألّية أنثى أن تبلغ تلك املنزلة ، فهي 
من فصيلة أولياء اهلل الذين اعرتفت هلم السماء بالعظمة قبل أن يعرفهم أهل األرض 
، ونزلت يف حّقهم آيات حمكمات يف الذكر احلكيم تتلى آناء الليل وأطراف النهار منذ 
نزوهلا إىل يومنا هذا وإىل أن تقوم القيامة . شخصية كلما ازداد البشر نضجًا وفهمًا 

1( كتاب مكانة املرأة يف فكر اإلمام اخلميين ، ص14 
2( من حديث يف مجع من النساء بتاريخ 1980/5/17
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للحقائق وإطالعا على األسرار ظهرت عظمة تلك الشخصية بصورة أوسع ، وجتلت 
معانيها ومزاياها بصوٍر أوضح . إّنها فاطمة الزهراء اهلل يثين عليها ، ويرضى لرضاها 
، ويغضب لغضبها ، ورسول اهلل  ينّوه بعظمتها و جاللة قدرها ، وأمري املؤمنني 
 ينظر إليها بنظر اإلكبار واإلعظام ، وأئمة أهل البيت  ينظرون إليها نظر 

التقديس واالحرتام .)1(
ِعي��ُد لأصق��اِع  الفج��ِر  يط��ُل عل��ى الُدن��ا ي��وٌم جدي��ُد***ب��زوُغ 
فج��ٍر خ��رُي  البتول��ِة  س��عيُد***ومي��الُد  مبته��ٌج  اإلس��الُم  ب��ِه 
ونهت��ُف بالص��الِة فم��ْن ُيعي��ُد***ُنهن��ى املصطف��ى فيه��ا مجيع��ًا

وا  َيْوُم القياَمِة نادى ُمناٍد : يا َأْهَل اجَلْمِع ُغضُّ 18( )2( قال رسول اهلل  : » إذا كاَن 
َأْبصاَرُكْم َحتى متَُرَّ فاِطَمة «)3(

مج��ال ف��ال اإلخباُر ي��ويف املبتدا***ق��ل يف عالها ما اس��تطعَت مرددا
الضي��اُء تأألت بش��عاِعها من قب��ِل أن يلَد الوج��وُد موحدا***فهي 
لو ُزف��ِت الصل��واُت تقصُد أمحدا***وه��ي ال��يت بصالِتنا ق��د ُثِبتت

1( كتاب األسرار الفاطمية ص 106 نقال عن فاطمة الزهراء من املهد إىل اللحد : 13 و 14.
2( من هنا نشرع يف ذكر اربعني رواية من الكتب املعتربة يف فضائل فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها وهي من كتاب 
األربعون حديثا يف فضل فاطمة الزهراء  صلوات اهلل وسالمه عليها ملؤسسة السيدة زينب الثقافية وكل الروايات القادمة 

بإذن اهلل هي هلذا السفر اجلليل.
3( كنز العّمال ج 13 ص 91 و 93 | منتخب كنز العّمال بهامش املسند ج 5 ص 96 | الصواعق احملرقة ص 190 | أسد 
الغابة ج 5 ص 523 | تذكرة اخلواص ص 279 | ذخائر العقبى ص 48 | مناقب اإلمام علي البن املغازلي ص 356 | نور 

األبصار ص51 و 52 | ينابيع املوّدة ج 2 باب 56 ص 136.
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َرَقــَبــَة ــُت  ــْم مَشَ اجلــنَّــِة  ــِة  ــَح راِئ ِإىل  اْشــَتــْقــُت  إذا  ُكــْنــُت   «  :   وعنه   )19 
فاِطَمة «)1(

وقال  : » َحْسُبك ِمْن نساِء العاملنَي َأْرَبع : َمْريَم َوآسَية َوَخدجَية َوفاِطَمة «)2(
وقال  : » ما َرِضْيُت َحّتى َرِضَيْت فاِطَمة «)3(

ي��ا نفح��َة الرمح��ِن يف األرجاِء***ي��ا مشع��َة امللك��وِت يف الظلم��اِء

قراَره��ا اإلل��ُه  وض��َع  ُدرًة  يف ِعْق��ِد َمن ه��و ِخ��رَيُة األحياِء***ي��ا 

ل��وال الص��الُة علي أب��ي الزهراِء***واهللِ م��ا ع��رف الص��الَة موح��ٌد

20( يف كشف الغّمة عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق  ويف غريه روي عن 
النيب) )4 قال : » لوال أن اهلل تبارك وتعاىل خلق أمري املؤمنني لفاطمة ، 

ما كان هلا كفؤ على وجه األرض «
وعنه  : » يا َعِلي هذا جربيُل خيْرِبِني َأنَّ اهللَّ َزوََّجك فاِطَمة «)5(

وقال  » يا َعِلّي ِإنَّ اهللَّ َأَمَرِني َأْن ُأَزوَِّجَك فاِطَمة «)6(
وقال  : » ِإّن اهللَّ َزوََّج َعلّيًا ِمْن فاِطَمة «)7(

1( منتخب كنز العّمال ج5 ص97 | نور األبصار ص51 | مناقب اإلمام علي البن املغازلي ص360
2( مستدرك الصحيحني ج3 باب مناقب فاِطَمة ص171 | سري أعالم النبالء ج2 ص126 | البداية والنهاية ج2 ص59 | 

مناقب اإلمام علي البن املغازلي ص363
3( مناقب اإلمام علي البن املغازلي : ص342

4( كشف الغمة ، األربلي ، ج1، ص463، مكتبة بين هاشم، قم إيران، 1381 | والبحار، ج43، ص141 | وعوامل الزهراء، 
ص277، 280، 281

5( مناقب اإلمام علي من الرياض النضرة : ص141
6( الصواعق احملرقة باب 11 ص 142 | ذخائر العقبى ص 30 و 31 | تذكرة اخلواص ص 276 | مناقب اإلمام علي من 

الرياض النضرة ص141 | نور األبصار ص53
7( الصواعق احملرقة ص173
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س��رتى مقال��ك يرجتي��ك مزيدا***قل ما تش��اُء م��ن املدي��ح قصيدا 

مول��ٍه دواُة  حي��درًة  حاش��ا كمالَ��ه أن ُي��رى حمدودا***أحت��ُد 

وحي��دا***فلق��د مس��ا كَل األن��اِم خبصل��ٍة للبت��وِل  كف��واً  كان  إذ 

ل��و أمط��رْت صلواُتن��ا احملمودا***وه��و امل��راُد ب��آِل ط��ه املصطفى

)1(» فاِطَمة  ُولَد  ِإاّل   ، ُعْصَبٍة  ِإىل  َيْنَتموَن  ُأمٍّ  َبيِن  ُكلُّ   «  :   اهلّل  رسول  وعن   )21
)2(» فاطمة  ُوْلد  َخال  ما  أَلبيِهْم  عْصَبُتهم  ُأنثى  َبيِن  ُكلِّ   «  :   اهلّل  رسول  قال  و 

و قال رسول اهلّل  : » َأَحبُّ َأْهِلي ِإليَّ فاِطَمة «)3(
و قال رسول اهلّل  : » َخرْيُ ِنساِء العاملني َأْرَبع: َمْرَيم َوآسية َوَخِدجَية َوفاِطَمة «)4(

الُغي��وُب***ب��ي الزه��راِء ُحَبك��ُم وج��وُب لن��ا  أكدت��ُه  وف��رٌض 

ال��دروُب***ِبك��م ُع��ِرَف اإلل��ُه مب��ا ارتضاه مس��اِلكِه  يف  فصح��ْت 

اخل��ط��وُب***ف��ح��ُق��ك��ُم ع��ل��ي��ن��ا ب��ع��َد طه ت��زل��زُل��ه  ال  وداٌد 

ص��الٌة جلِدك��ُم  رفع��ت  نصي��ُب***وان  فيه��ا  لِذكِرك��ْم  يك��وُن 

1( الصواعق احملرقة ص 156 و 187 | قريب من لفظه يف مستدرك الصحيحني ج 3 ص 179 | كنز العّمال ج13 ص101 
| إسعاف الراغبني بذيل نور األبصار ص 144

2( كنز العّمال ج 13ص 101 | الصواعق احملرقة ص 187 و 188 | إسعاف الراغبني بهامش نور األبصار ص144
3( اجلامع الصغري ج1 ح203 ص37 | الصواعق احملرقة ص191 | ينابيع املوّدة ج2 باب59 ص479 | كنز العّمال ج13 ص93
4( اجلامع الصغري ج1 ح4112 ص469 | اإلصابة يف متييز الصحابة ج4 ص378 | البداية والنهاية ج2 ص60 | ذخائر العقبى ص44
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22( وعن رسول اهلّل  : » سّيَدُة ِنساِء َأْهِل اجَلنَِّة فاِطَمة «)1(
وقال رسول اهلّل  : » إذا اشتقُت إىل مثاِر اجلنَِّة َقبَّلُت فاِطَمة «)2(

وقال رسول اهلّل  : » َكُمَل ِمَن الرِّجال َكِثرُي َوملَْ َيْكُمْل ِمَن النساِء ِإاّل َأْرَبع : َمْريم 
َوآِسَية َوَخدجية َوفاِطمة «)3(

ُل َمْن َيْدُخُل اجَلنََّة: َعليٌّ َوفاِطَمة «)4( وقال رسول اهلّل  : » َأوَّ
مبناق��ٍب تبق��ي األحب��ة بامسْه***يا س��عَد من ذكَر البتول��َة فاطمْه

رحِب الصراط وال خناُف اخلامتْه***فه��ي اليت بوداده��ا منضى على

فلذك��ره الصلواُت تش��مل فاطمْه***وإذا ذك��رَت حمم��داً يف حمف��ٍل

23( وعن رسول اهلّل  : » امَلْهِدِي ِمْن ِعرْتَتي ِمْن ُولِد فاِطَمة «)5(
وقال رسول اهلّل  : » إّن اهللَّ عز وجل َفطَم اْبَنيِت فاِطَمة َوُولَدها َوَمْن َأَحبًُّهْم ِمَن الّناِر 

َفِلذِلَك مسَّيْت فاِطَمة «)6(
ُل َأْهِل َبْييت حلُوقًا ِبي «)7( وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة َأْنِت َأوَّ

وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة َبْضَعٌة ِميّن ، ُيريُبيِن ما راَبها ، َوُيؤِذيين ما آذاَها «)8(

1( كنز العّمال ج13 ص94 | صحيح البخاري، كتاب الفضائل، باب مناقب فاطمة | البداية والنهاية ج2 ص61
2( نور األبصار ص 51
3( نور األبصار ص 51

4( نور األبصار ص 52 | قريب من لفظه يف كنز العّمال ج 13 ص 95
5( الصواعق احملرقة ص 237
6( كنز العمال ج 6 ص 219

7( حلية األولياء ج 2 ص 40 | صحيح البخاري كتاب الفضائل | كنز العّمال ج 13 ص 93 | منتخب كنز العّمال ج 5 ص 97
8( صحيح مسلم ج 5 ص 54 | خصائص اإلمام علي للنسائي ص 121 و 122 | مصابيح السّنة ج 4 ص 185 | اإلصابة ج 4 ص 378
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حت��ى ادع��وا أمرا هن��اك عظيما***ف��ِن النص��ارى باملس��يِح وُأم��ِه

حتطيم��ا***أما ل��و وعوا حس��َن النيب حممٍد لتحطم��وا  ومقام��ه 

مجيَعه��م األنبي��اَء  أن  عق��دوا والَءُه يف الضم��رِي قدمي��ا***يكفي��ِه 

وصي��ُه خ��ص  اهللَ  أن  تقس��يما***يكفي��ِه  ُمقِس��ماً  اخلل��وِد  أم��َر 

تكرمي��ا***يكفي��ِه أن بتولَ��ُه خ��رُي النس��ا وَده��ا  أوج��بَ  واهللُ 

ميض��ي املس��يُح ألم��رِه تعليم��ا***وس��ليُلُه امله��دُي ي��وَم ظه��وِره

واحل��ربُ يبق��ى يف الن��يبِّ فطيما***ما قلُتُه هو بع��ُض بعِض خصاِلِه

تس��ليما***واهللِ ل��و مس��َع املس��يُح بأمح��ٍد ُمس��لماً  علي��ِه  صل��ى 

24( وعن رسول اهلّل  : » فاِطَمة َبْضَعٌة ِميّن َيُسرُِّني ما َيُسرُّها «)1(
وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة ِسيِّدُة ِنساِء َأْهِل اجَلنِّة «)2(

وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة َبْضَعُة ِميّن َفَمْن َأْغَضَبها َأْغَضَبيِن «)3(
وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة ُخِلَقْت حوِريٌَّة يِفْ صورة إنسّية «)4(

1( الصواعق احملرقة ص 180 و 232 | مستدرك احلاكم، معرفة ما جيب آلل البيت النبوي من احلق على من عداهم ص 
73

2( صحيح البخاري ج 3 كتاب الفضائل باب مناقب فاِطَمة ص 1374 | مستدرك الصحيحني ج 3 باب مناقب فاِطَمة ص 164
3( صحيح البخاري ج 3 كتاب الفضائل باب مناقب فاِطَمة ص 1374 | خصائص اإلمام علّي للنسائي ص 122 | اجلامع 

الصغري ج 2 ص 653 ح 5858
4( مناقب اإلمام علي البن املغازلي ص 296



واإلح����ت����ف����االت134 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

روِح النب��وِة يف املعال��ي الزاخره***أك��رم بس��يدِة النس��اِء الطاه��ره

والصبُح شعشَع من سناها الظاهره***يا مشعًة حم��تِ الُدجى عن ليلنا

لو أعق��َب الصلواُت ش��رَح مآثره***أَو لس��ِت ن��وَر حمم��ٍد وضياَئ��ه

25( وعن رسول اهلّل  : » فاِطَمة َحْوراُء آَدمّيَة مل حَتْض َوملَْ َتْطِمث «)1(
وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة َبْضَعٌة ِميّن ُيْؤذِيين ما آذاها َوَيَنُصَبين ما أَنَصَبها «)2(

وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة َبْضَعُة ِميّن ُيْغِضُبين ما ُيْغِضُبها َوَيْبُسُطين ما َيْبَسُطها «)3(
وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة َأَحبُّ ِإليَّ ِمْنَك يا َعِلّي َوَأْنَت َأَعزُّ َعَليَّ ِمْنها «)4(

حيائ��ي***أنش��دُت ش��عري يف عال الزهراِء جَت��ُر  بقافي��يت  وإذا 

ق��د ش��عَّ باِرُقه��ا عل��ى األرجاِء***أنا ما أق��وُل بُدرِة الع��رِش اليت

جترى الصالُة عل��ى أبي الزهراِء***من قبِل خلِق اخلل��ِق حتى يوِمنا

1( الصواعق احملرقة ص 160 | إسعاف الراغبني ص 188 | كنز العّمال ج 13 ص 94 | منتخب كنز العّمال ج 5 ص 97
2( مستدرك الصحيحني ج 3 ص 173 | سنن الرتمذي ج 3 باب فضل فاِطَمة ص240
3( الصواعق احملرقة ص 188 | قريب من لفظه يف مستدرك الصحيحني ج 3 ص 172

4( جممع الزوائد ج 9 ص 202 | اجلامع الصغري ج 2 ص 654 ح 5761
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26( وعن رسول اهلّل  : » فاِطَمة َبْضَعٌة ِميّن َوِهَي َقْليِبْ َوِهَي رُوِحي اليت َبنْيَ َجْنيِبّ «)1(
وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة سيَِّدُة ِنساِء ُأمَّيِت «)2(

وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة ُشْجَنٌة ِميّن َيْبُسُطيِن ما َيْبُسُطها َوَيْقِبُضيِن ما َيْقُبُضها «)3(
وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة َبْضَعٌة ِميّن ُيؤملُِها ما ُيْؤملُِيِن َوَيَسرُِّني ما َيُسرُّها «)4(

بن��ُت الن��يب وخ��ريُة األحي��اِء***إن��ي عصمُت على البت��وِل والئي

األش��ياِء***فوداُده��ا أج��ُر الرس��الِة هك��ذا ب��ارىِء  إرادُة  ش��اءت 

بكرام��ٍة تس��مو ع��ن اإلحص��اِء***هي والوصي ونس��ُلها قد خصهم

عن��د الص��الِة على أب��ي الزهراِء***ه��م آُلُه حبم��ى الفرائ��ض ُكِلها

27( وعن رسول اهلّل  : » فاِطَمة َبْضَعٌة ِميّن َمْن ْآذاَها َفَقْد آذاِني «)5(
وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة َبْهَجُة َقْليِب َواْبناها مثََْرُة ُفؤاِدي «)6(

وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة َلْيَسْت َكِنساِء اآلَدمّيني «)7(
وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة ُمْضَغٌة ِميّن َيْقِبُضين ما َقَبَضها َوَيْبُسُطين ما َبَسَطها «)8(

1( نور األبصار ص 52
2( سري أعالم النبالء ج 2 ص 127 | صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب فاطمة | جممع الزوائد ج 2 ص 201
3( مستدرك الصحيحني ج 3 باب مناقب فاِطَمة ص 168 | كنز العّمال ج 13 ص 96 | منتخب كنز العّمال ج 5 ص 97 

| سري أعالم النبالء ج 2 ص 132
4( مناقب اخلوارزمي ص 353

5( السنن الكربى ج 10 باب من قال : ال جتوز شهادة الوالد لولده ص 201 | كنز العّمال ج 13 ص 96 | نور األبصار 
ص52 | ينابيع املوّدة ج 2 ص 322

6( ينابيع املّودة ج 1 باب 15 ص 243
7( جممع الزوائد ج 9 ص 202

8( السنن الكربى ج 7 ص 64 باب األنساب كلها منقطعة يوم القيامة | منتخب كنز العمال بهامش مسند أمحد ج5 ص96
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فب��ِه الوج��وُد مشعش��ُع األرجاِء***أك��رم بذك��رى مول��ِد الزه��راِء

املالئ��ِك ترجتي من  ص��وَت األحب��ة يف مق��اِم ُدع��اِء***فالغادي��اُت 

بش��ذا الصالِة على أب��ي الزهراِء***فارف��ع ميين��َك للمهيم��ِن داعيًا

28( وعن رسول اهلّل  : » فاِطَمة ِإّن اهللَّ َيْغِضُب ِلَغَضَبِك «)1(
ِبِك َوال َأَحٍد ِمْن ُوْلِدِك «)2( وقال رسول اهلّل  : » فاِطَمة ِإّن اهللَّ َغرْيُ ُمَعذِّ

َوُحَسنْيٍ  َوَحَسٍن  َويِفْ َعليٍّ  التْطِهرِي يِفْ مَخَْسٍة يِفَّ،  آَيُة  ُأْنِزَلْت   «  :   اهلّل وقال رسول 
َوفاِطَمة «)3(

وقال رسول اهلّل  : » َأْفَضُل ِنساِء َأْهل اجَلنَِّة : َمْرَيُم َوآسيُة َوَخدجَيُة َوفاِطَمة «)4(
وانتش��ْر***مولِ���ُد الزه��راِء فين��ا ق��د ظهْر جتل��ى  اخل��رُي  وب��ِه 

أمساِعن��ا عل��ى  البش��رى  واجعل الش��عَر ُي��روى من حضْر***َرِدِد 

امل��ال ن��اِد يف  األحب��اِب  إخوت��ي صل��وا على خرِي البش��ْر***وعل��ى 

1( الصواعق احملرقة ص 175 | مستدرك احلاكم، باب مناقب فاطمة | مناقب اإلمام علي البن املغازلي ص 351
2( كنز العّمال ج13 ص96 | منتخب كنز العّمال بهامش مسند أمحد ج5 ص97 | إسعاف الراغبني بهامش نور األبصار ص118

3( إسعاف الراغبني ص 116 | صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة.
4( سري أعالم النبالء : ج 2 ص 126 | ذخائر العقبى : ص 44
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29( ورد عنه  أنه قال : » يا فاطمة أبشري فلك عند اهلل مقاٌم حمموٌد تشفعني فيه 
حملبيك وشيعتك فُتشفعني «)1(

وقال النيّب  : » إّن اهلل له احلمد عرض حّب علّي وفاطمة وذّريتها على الرّبية ، فمن 
بادر منهم باإلجابة جعل منهم الرسول ، ومن أجاب بعد ذلك جعل منهم الشيعة ، 

وإن اهلل مجعهم يف اجلّنة «)2(
يتمتُع***يا من ي��رى فعَل األناِم ويس��مُع س��ل��ط��ان��ِه  يف  وال��ك��ُل 

مذن��ٌب بأن��ي  إق��راري  يطمُع***رب��اُه  ح��ٍي  ك��ُل  ن��واِل��َك  وإىل 

البتوِل ُمشعِش��ُع***أت��راَك ربي يف اجلحي��ِم معذبي اس��ُم  وخبافقي 

أتطل��ُع***فبحِقه��ا م��والَي خ��ذ بتملق��ي س��يدي  عف��ِوَك  فِل��رَبِد 

نبيه��ا وصن��ِو  والِده��ا  اجع��ل ختامي خ��رَي م��ا أتوقُع***وحب��ق 

وعليه��ُم الصلواُت تغ��دو وترجُع***وحب��ق أطه��اٍر فرض��َت وداَدهم

  30( روى الفضيل بن يسار عن اإلمامني أبي جعفر الباقر وأبي عبد اهلل الصادق
أنهما قاال : » حرام على روٍح أن تفارق جسدها حتى ترى اخلمسة ، حممدًا وعليًا وفاطمة 

وحسنًا وحسينًا حبيث تقر عينها ، أو تسخن عينها «)3(
ويقول اإلمام الصادق  ملسمع بن عبد امللك البصري وكان من شيعته: »يا مسمع 
حضور آبائي لك ، ووصيتهم ملك املوت بك وما  عند موتك –  أما أنك سرتى – 

1( األسرار الفاطمية نقال عن كنز الفوائد : 1 / 150
2( األسرار الفاطمية نقال عن املناقب املرتضوّية للعالمة الكشفي : 97

3( كتاب التحقيق يف اإلمامة وشؤونها لعبد اللطيف البغدادي نقال عن )كشف الغمة( لعلي بن عيسى األربلي ج2 
ص40 | و)البحار( ج6 ص191 برقم37
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يلقونك به من البشارة ما تقر به عينك قبل املوت ، فملك املوت أرّق عليك وأشّد 
رمحة لك من األم الشفيقة على ولده «)1(

وعن زيد بن علي بن احلسني ، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب  قال: 
قال رسول اهلل  : » والذي نفسي بيده ، ال تفارق روح جسد صاحبها حتى يأكل من 
مثر اجلنة ، أو من شجر الزقوم ، وحتى يرى ملك املوت ويراني ويرى عليًا وفاطمة 
واحلسن واحلسني فإن كان يبنا قلت : يا ملك املوت أرفق به فانه كان يبين وأهل بييت، 
وإن كان يبغضين ويبغض أهل بييت قلت : يا ملك املوت شدّد عليه فإنه كان يبغضين 

ويبغض أهل بييت ثم قال  : ال يبنا إاّل مؤمن ، وال يبغضنا إاّل منافق شقي «)2(
أح��رٌف ممزوج��ٌة بدم��اِء منه��ا أخ��ذُت بصريت��ي ووالئي***ل��ِك 

النكب��اِء***وجعلتها ح��رزي فكانت موئلي م��ن  عاصف��ٍة  كل  يف 

أض��واِء***أتعاف��ي أم احلس��ِن إذا دن��ت وانطف��ت  املني��ُة  م��ي 

س��طراِن ق��د خط��ا ب��ال إم��الء***حاش��ا فكُل بضاع��يت يف خافقي

وبعِلها البت��وِل  لفاطم��َة  ث��م الص��الُة عل��ى أب��ي الزهراِء***ح��يب 

1( كتاب التحقيق يف اإلمامة وشؤونها لعبد اللطيف البغدادي نقال عن حديث اإلمام الصادق مع مسمع طويل يرويه ابن 
قولوية يف )كامل الزيارات( رقم7 ص134 على ما يف كتاب )كربالء وحائر احلسني( ص89 | وينقله اجمللسي يف )البحار( 

ج44 ص289 عن )الكامل( ص100 | وينقله احلائري يف )معالي السبطني( ج1 ص93
2( املصدر السابق نقال عن )مقتل احلسني( للخوارزمي ص109 | وينقله عنه صاحب )تعليقات إحقاق احلق( ج1 ص 

458



اإلمام ابي محمد
الحسن بن علي
بن ابي طالب







141  اإلم����ام اب���ي حم��م��د احل��س��ن ب��ن ع��ل��ي ب��ن اب���ي ط��ال��ب

 يف مولد اإلمام احلسن

النيب يف  امليمون من كرمية  اأُلوىل لزواج علي  الثمرة  الثاني و هو  الشيعة  إمام  وِلد 
النصف من شهر رمضان للسنة الثالثة من اهلجرة يف املدينة)1( مل يدرك احلسن بن علي 
من حياة جّده العظيم إاّل سنني قليلة حيث كان يف حوالي السابعة من عمره عندما تويّف 
النيب ، وقد عاصر أباه أمري املؤمنني حوالي ثالثني عامًا بعد جّده ، وتوىّل اإلمامة بعد 
استشهاد علي عام أربعني مدة 10 سنوات ، واستشهد و مبؤامرة من معاوية مسمومًا عام 

50هـ يف الثامنة واألربعني من عمره ، ودفن يف مقربة البقيع باملدينة.
وِلد  باملدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثالث من اهلجرة ، وقيل سنة 
اثنتني من اهلجرة ، وكنيته أبو حممد. جاءت به أمه فاطمة سّيدة النساء  إىل رسول 
اهلل صّلى اهلل عليه وآله وسّلم يوم السابع من مولده يف خرقة من حرير اجلّنة نزل بها 

جربئيل إىل رسول اهلل ، صّلى اهلل عليه وآله وسّلم فسّماه حسنًا ، وعّق عنه كبشاً.)2(
واإلمام احلسن اجملتبى  هو أحد أهل البيت املطّهرين من الرجس بال ريب ، 
بل هو ابن رسول اهلل بنصِّ آية املباهلة اليت جاءت يف حادثة املباهلة مع نصارى جنران، 
: تعاىل  قوله   61 اآلية  آل عمران يف  احلدث يف سورة  الكريم هذا  القرآن  خّلد  وقد 

 

َوِنَساَءَنا  َوَأْبَناَءُكْم  َأْبَناَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمْن  َجاَءَك  َما  َبْعِد  ِمْن  ِفيِه  َك  َحاجَّ َفَمْن   

1( سرية األئمة  ملهدي بيشوائي ص 85 نقال عن - حياة اإلمام احلسن، القرشي : 302/1
2( إعالُم الَورى بأعالم اهلدى تأليف أمني اإلسالم الشيخ ابي علي الفضل بن احلسن الطربسي سرية اإلمام احلسن 
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مجهور  وروى   )1( اْلَكاِذِبنَي  َعَلى  اللَِّ  َلْعَنَة  َفَنْجَعْل  َنْبَتِهْل  ُثمَّ  َوَأْنُفَسُكْم  َوَأْنُفَسَنا  َوِنَساَءُكْم 

: رسول اهلل وعلّي   وهم  البيت  أّنها نزلت يف أهل  احملدِّثني بطرق مستفيضة 
وفاطمة واحلسن واحلسني ، واألبناء هنا هما احلسنان بال ريب . تضّمن هذا احلدث 
تصريًا من الرسول  بأّنهم خري أهل األرض وأكرمهم على اهلل ، وهلذا فهو يباهل 
بهم ، واعرتف أسقف جنران أيضًا قائاًل : ) إني ألرى وجوهًا لو سألوا اهلل أن يزيل 

جباًل من مكانه ألزاله (

)1
ال ل��ن ُترَتجَم بالقرط��اِس والقلِم***يا غايَة اجلوِد واإلحس��اِن والكرِم

ملتط��ِم***يا من له حس��ُن طه ب��ل وهيبتُه كِل  يف  حي��درٍة  وب��أُس 

يا سيَد الناِس يف جناِت ذي النعِم***ي��ا روَح فاطم��ٍة يف ع��ِن رفعِتها

صلوا عليه كنش��ر الغي��ِث للديِم***اليوَم مولُد س��بِط املصطفى حس��ٍن

2( مل ينّص القرآن الكريم على عصمة أحد غري النيب  من املسلمني سوى أهل 
البيت  الذين أراد اهلل أن يطّهرهم من الرجس تطهريًا ولئن اختلَف املسلمون 
يف دخول نساء النيّب يف مفهوم أهل البيت فإنهم مل خيتلفوا يف دخول عليٍّ والزهراء 
اأْلُوَل  ِة  اِهِليَّ اْلَ َتَبَُّج  َتَبَّْجَن  َوَل  ُبُيوِتُكنَّ  ِف  َوَقْرَن    املباركة  اآلية  تقصده  ما  واحلسنني يف 

1( أعالم اهلداية اإلمام احلسن اجملتبى  إصدار اجملمع العاملي ألهل البيت  نقال عن نور األبصار : 122، 123 
| وراجع تفاسري اجلاللني وروح البيان والكّشاف والبيضاوي والرازي | وصحيح الرتمذي : 2 / 166 | وسنن البيهقي : 
63/7 | وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة | ومسند أمحد : 85/1 | ومصابيح السنة : 2/ 201 يف تفسري اآلية املباركة 

آل عمران )3( : 61
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ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت  ا ُيِريُد اللَُّ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ َ َكاَة َوَأِطْعَن اللََّ َوَرُسوَلُه ِإنَّ َلَة َوآِتنَي الزَّ َوَأِقْمَن الصَّ

)1(  َرُكْم َتْطِهرًيا َوُيَطهِّ

ُر اللَُّ ِعَباَدُه  ونّص النيب  كما عن ابن عباس بأّن آية املوّدة يف القربى  َذِلَك الَِّذي ُيَبشِّ
ِزْد  َة ِف اْلُقْرَبى َوَمن َيْقَتِْف َحَسَنًة نَّ اِت ُقل لَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإلَّ اْلََودَّ اِلَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإنَّ اللََّ َغُفوٌر َشُكوٌر  حينما نزلت وسأله بعض املسلمني عن املقصود من 

القرابة اليت أوجبت على املسلمني طاعتهم قائاًل : » إّنهم علّي وفاطمة وابناهما «)2(
ونعيم��ا***ش��هٌر أناَف على الش��هوِر قدميا  جن��ًة  لي��ورَث  ومس��ا 

ج��اورُت فيه��ا رمح��ًة ورحيما***رمض��اُن أهاًل ي��ا مراب��َع فرحٍة

م��ن حي��دٍر وتس��نمت تس��نيما***فرأي��ُت آي��اِت الكم��اِل تفرعت

تس��ليما***إذ في��ه مي��الُد الزك��ي اجملتيب وس��لموا  علي��ه  صل��وا 

1( أعالم اهلداية اإلمام احلسن اجملتبى  إصدار اجملمع العاملي ألهل البيت  عند فقرة مكانة اإلمام اجملتبى يف 
آيات الذكر احلكيم يف تفسري اآلية املباركة من سورة األحزاب آية رقم )33( | نقال عن راجع التفسري الكبري للفخر 
الرازي، وتفسري النيسابوري | وصحيح مسلم : 2 / 33 | وخصائص النسائي : 4 | ومسند أمحد : 4 / 107 | وسنن البيهقي 

: 2 / 150 | ومشكل اآلثار: 1 / 334 | ومستدرك احلاكم : 2 / 416 | وأسد الغابة : 5 / 521
2( املصدر السابق نقال عن راجع التفسري الكبري والطربي والدّر املنثور يف تفسري آية املوّدة.
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)1(. كريُم أهل البيت )3
الكف��ْن***ي���ا راج���ي���اً ف���ي���َض املِ���ن���ْن  عن��د  ب��ل  احلش��رِ  يف 

ك��ِل��ه��ا ص����الت����ك  يف  ص��ل��ى اإلل�����ُه ع��ل��ى احل��س��ْن***ق�����ْل 

4( وال يرتكنا القرآن احلكيم حتى يبنّي لنا أسباب هذا التفضيل يف سورة الدهر اليت 
نزلت لبيان عظمة الواقع النفسي الذي انطوى عليه أهل البيت واإلخالص الذي 

ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّ َل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء  َ تقرتن به طاعتهم وعباداتهم بقوله تعاىل :  ِإنَّ
اُهْم  َوَلقَّ اْلَيْوِم  َذِلَك  َشرَّ  اللَُّ  َفَوَقاُهْم    َقْمَطِريًرا  َعُبوًسا  َيْوًما  َنا  َربِّ ِمْن  اُف  َنَ ا  ِإنَّ   ُشُكوًرا  َوَل 

ًة َوَحِريًرا . لقد روى مجهور املفّسرين واحملّدثني  ا َصَبُوا َجنَّ َنْضَرًة َوُسُروًرا  َوَجَزاُهْم ِبَ

ونذر   ، احلسنان  مرض  بعدما    البيت  أهل  نزلت يف  املباركة  السورة  هذه  أّن 
اإلمام صيام ثالثة أيام شكرًا هلل إن برئا ، فوفوا بنذرهم أميا وفاء ، وفاًء فيه أروع أنواع 

اإليثار، حتى نزل قوله تعاىل :  ِإنَّ اأَلْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا  َعْيًنا 

 ُمْسَتِطرًيا  ُه  َشرُّ َكاَن  َيْوًما  اُفوَن  َوَيَ ْذِر  ِبالنَّ ُيوُفوَن    َتْفِجرًيا  ُروَنَها  ُيَفجِّ اللَِّ  ِعَباُد  ِبَها  َيْشَرُب 

 

1( انقل لكم هذه القصة اليت تدل على كرمه بأبي هو وأمي : حكى ان رجاًل جاء إىل اإلمام احلسن  فشكا حاله 
وعسره وأنشد:

يكفيــك منظر حالــيت عن خمربي* * *مل يبــق لــي شــيء يبــاع بدرهم 

صنتــه وجــه  مــاء  بقايــا  اال يبــاع وقد وجدتك مشــرتي* * *اال 
فدعا اإلمام  خازنه وقال له : كم عندك من املال؟ قال : اثنا عشر ألف درهم فأمره بدفعها إىل الفقري وانه يستحي 
منه فقال اخلازن : إذن مل يبق شيء عندنا للنفقة فأمره مرة ثانية بإعطائها إليه وحسن الظن باهلل، فدفع املال إليه واعتذر 

اإلمام  منه وقال: أنا مل نوف حقك لكن بذلنا لك ما كان عندنا ثم انشد :

برنــا وابــل  فأتــاك  متطــر* * *عاجلتنــا  مل  أمهلتنــا  ولــو  طــاًل 

نشــرت* * *فخذ القليــل وكن كأنــك مل تبع مل  وكأننــا  صنتــه  مــا 
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ومبا   ، ــرة  اآلخ يف  أورثهم  مبا  والــوفــاء  اإليثار  هــذا  على  سعيهم  اهلل  فشكر 
عليها.)1( ومن  األرض  يرث  حتى  الدنيا  يف  للمسلمني  اإلمامة  من  حباهم 

منه��ا أخذُت بصريتي ورش��ادي***ل��ك ص����ورٌة ق��دس��ي��ٌة ب��ف��ؤادي

ب���ال إمخ���اِد***تبدو كرابع��ِة الضحى يف خافقي ث��ان��ي��ٍة  ك���ِل  يف 

ووالئِِ���ه���ا ص��ف��واً ب��ال ت��ع��داِد***نث��رْت بأوردت��ي حمب��َة قرِبها

بعدها ن���وٌن  ث��م  وس���ٌن  هي ما ادخرُت حلفرتي ومعادي***ح���اٌء 

أدع��و إىل الصلواِت أه��َل ودادي***ف��إذا مررُت بذكِر س��بِط املصطفى

5( ما مّر أنفًا هو مكانته صلوات اهلل وسالمه عليه يف الذكر احلكيم أما ما ورد عن 
 فقد خّص الرسول األعظم حفيديه احلسن  مكانته لدى سيد الرسل املصطفى 
الدنيا  من  ريانتاه  فهما   ، لديه  منزلتهما  عظيم  عن  تنبئ  بأوصاف    واحلسني 

وريانتاه من هذه األمة.)2(
يف الس��بِط إال دوَن موالنا احلسْن***ما أورَد الش��عراُء من نظٍم حس��ْن

س��اَد الورى من قبِل دقاِت الزمْن***َم��ْن ذا يرتجُم كنَه��ُه وهو الذي

عند الص��الِة على الن��يب املؤمتْن***أَو لي��س قد ش��عْت ب��ِه صلواُتنا

1( أعالم اهلداية اإلمام احلسن اجملتبى  إصدار اجملمع العاملي ألهل البيت  عند فقرة مكانة اإلمام اجملتبى يف 
آيات الذكر احلكيم يف تفسري اآلية املباركة من سورة اإلنسان آية )7( اىل )12( هذا كله فيما ورد له من الذكر الشريف 

يف كتاب اهلل اجمليد.
2( املصدر السابق نقال عن صحيح البخاري : 2 / 188 | وسنن الرتمذي : 539
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6( عن الرباء قال : رأيت النيب  واحلسن بن علي  على عاتقه يقول : » اللهم 
إني أحّبه فأحّبه «)1(

قال : أخربنا عبد امللك بن عمرو أبو عامر العقدي ، عن زمعة بن صاحل ، عن سلمة 
بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النيب  كان حاماًل احلسن بن علي على 
عاتقه، فقال رجل: نعم املركب ركبت يا غالم ، فقال النيب  : ونعم الراكب هو.)2(

هو مبعُث اخل��رياِت والرمحاِت***ش��هُر الصي��اِم وموط��نُِ الربكاِت

النفحاِت***ش��هُر التالوِة والدع��اِء وفيه من س��حائُب  السماِء  فيِض 

والدٍة بن��وِر  إش��راقاً  فيه��ا م��ن املخت��اِر كُل صف��اِت***ي��زدادَُ 

الصل��واِت***وِلَد اإلم��اُم اجملتبى يا س��ادتي بأرف��ع  فاس��تقبلوه 

7( قال : أخربنا الفضل بن دكني ، وسعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، عن أبي موسى، 
قال : مسعت احلسن ، قال : حدثنا أبوبكرة ، قال : لقد رأيت رسول اهلل  على املنرب 
واحلسن بن علي إىل جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعلى احلسن مرة ويقول : إن 

ابين هذا سيد ، وعسى اهلل أن يصلح به بني فئتني من املسلمني.)3(
قال : أخربنا الفضل بن دكني ، قال : حدثنا إسرائيل ، قال : مسعت سامل ابن أبي حفصة، 
قال : مسعت أبا حازم ، قال : مسعت أبا هريرة ، قال : مسعت رسول اهلل  يقول : من 
1( إصدار مؤسسة السيدة زينب الثقافية بإسم أربعون حديثا يف فضائل احلسن واحلسني  نقال عن صحيح مسلم ج5 
ص36 | صحيح البخاري ج2 كتاب فضائل الصحابة ص1281 | جامع األصول ج9 ح6552 ص27 | جممع الزوائد ج9 ص176 
| تاريخ ابن عساكر ج13 ص186 | ذخائر العقبى ص122 | أسد الغابة ج2 ص12 | الصواعق احملرقة الباب العاشر ص137
2( ترمجة اإلمام احلسن  البن سعد حتقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي نقال عن اخرجه الرتمذي يف سننه 5/ 661 
رقم 3784 عن حممد بن بشار، عن أبي عامر العقدي | ورواه ابن األثري يف أسد الغابة 2/ 13 يف ترمجة احلسن  من 

طريق الرتمذي | وأخرجه احلافظ أبو يعلى يف مسنده عن أبي هشام لرفاعي، عن أبي عامر.
3( ترمجة اإلمام احلسن  البن سعد حتقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي نقال عن أمحد يف املسند 5/ 37 يف فضائل 

الصحابة برقم 1400، عن سفيان باإلسناد واللفظ.
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أحب احلسن واحلسني فقد أحبين)1(، ومن أبغضهما فقد أبغضين.
ال��ع��ل��ْن***ق���ل���يب حب����ب����ِه م��ف��ت��ْن  أو  اخل���ف���اِء  يف  إن 
قل��ُت : الص��الُة عل��ى احلس��ْن***ل����و َم������ّر ب����ي ط���ي���ٌف ل��ه

8( قال : أخربنا عبيداهلل بن موسى والفضل بن دكني ، قاال : حدثنا يزيد ابن مردانبه ، 
عن عبد الرمحن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد اخلدري ، عن النيب ، قال : » احلسن 

واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة «)2(
بن  الرمحن  عبد  عن   ، شريك  حدثنا   : قال   ، دكني  بن  الفضل  أخربنا   : قال 
:   اهلل  رسول  فقال  واحلسني  احلسن  أقبل   : قال   ، يسار  بن  مسلم  عن   ،  زياد 

» هذان سيدا شباب أهل اجلنة ، وأبوهما خري منهما «)3(
والكرِم واأللطاِف  اإلمامِة  يا خرَي من ساَر يف الدنيا على قدِم***ِبكَر 
قاطبًة الكونِن  يف  اخللِق  سيَد  األم��ِم***يا  يف  اإلمي��اِن  كوكبِة  وب��دَء 
عالئمها بانْت  قد  اإلمامُة  الظلم***بك  دوام��ِة  من  اهل��داي��ُة  ب��َك 
من مشرِق اجملتبى للُعرِب والعجِم***صلوا على املصطفى فالشمُس قد بزغْت

1( ترمجة اإلمام احلسن  البن سعد حتقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي نقال عن الدمشقي يف سبل اهلدى والرشاد 
الورقة 546 | وروى اإلمام أمحد وابن ماجة وابن سعد وأبو يعلى ]6251[ والطرباني يف الكبري واحلاكم والبيهقي، عن 

أبي هريرة: » من أحب احلسن واحلسني... «.
2( ترمجة اإلمام احلسن  البن سعد حتقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي نقال عن مسند أمحد يف الفضائل 1384 

واملسند 17/3 عن حممد بن عبداهلل الزبريي عن يزيد بن مردانبه.
3( املصدر السابق نقال عن ابن ماجة يف السنن برقم 118 | واحلافظ البغوي يف معجم الصحابة اجلزء 22 الورقة 42ب 

| وأبو سعيد ابن االعرابي يف معجمه الورقة 183 ب | وابن عدي يف الكامل 6/ 381
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9( قال : أخربنا عبداهلل بن منري ، ويزيد بن هارون ، وحممد بن كناسة األسدي ، قالوا: 
حدثنا إمساعيل بن أبي خالد ، قال : قلت ألبي جحيفة : رأيت النيب  ؟ قال : نعم ، 

كان أشبه الناس به احلسن بن علي.)1(
وعن علي  قال : » كان احلسن أشبه الناس برسول اهلل  ما بني الذقن إىل 
الرأس وكان احلسني أشبه الناس برسول اهلل  من الذقن إىل القدم و فيهما شبه 

)2(»  رسول اهلل
مي���ُدك ل��ل��ُع��ال ت��ق��وًى ودي��ن��ا***وم��ا ش��هٌر كش��هِر الص��وِم فينا

وفي��ه الذك��ُر يه��دي املس��لمينا***ف��كُل الق��رِب في��ه ق��د جتل��ى

وب��اِب اجل��وِد أزك��ى األكرمينا***وف���ي���ه م���ول���ٌد ل��ش��ب��ي��ِه طه

الزك��ي احلس��ِن  مول��ُد  مؤمنين��ا***جتل��ى  ي��ا  وس��لموا  فصل��وا 

)3( من احلسن بن علي  عن أنس قال : مل يكن أحد أشبه بالنيب )10
وعن أنس بن مالك قال : مسعت رسول اهلل  يقول : » حنن ولد عبد املطلب سادة 

أهل اجلنة ، أنا ومحزة وعلي وجعفر واحلسن واحلسني واملهدي «)4(

1( املصدر السابق نقال عن البخاري برقم 3543 ومسلم برقم 2343 عن إمساعيل | وأخرجه أمحد يف املسند 4/307 عن 
يزيد بن هارون | ويف فضائل الصحابة برقم 1348 عن وكيع عن إمساعيل | ورواه الدوالبي يف الذرية الطاهرة برقم 99 

عن حممد بن منصور، عن ابن عيينة عن إمساعيل | وأخرجه النسائي يف السنن الكربى 8162
2( أربعون حديثا يف فضائل احلسن واحلسني  إصدار مؤسسة السيدة زينب  نقال عن كتاب احلسني بن 

علي البن العديم ص32، 33.
3( أربعون حديثا يف فضائل احلسن واحلسني  إصدار مؤسسة السيدة زينب  نقال عن سنن الرتمذي ج5 

ص609
4( أربعون حديثا يف فضائل احلسن واحلسني  إصدار مؤسسة السيدة زينب  نقال عن كنز العمال ج13 ح469 ص83 
"| فرائد السمطني ج2 ص32 | مناقب اإلمام علي البن أملغازلي ص95 | الصواعق احملرقة خامتة الباب احلادي عشر ص160، 187

| ينابيع املودة ج2 ص451 | مناقب اإلمام علي من الرياض النضرة ح268 ص202
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واستمطري احلس��ناِت دوَن تردِد***رمض��اُن أقب��َل يا بش��ائُر غردي
وتهجدي***ش��هَر الصيام إليَك تسعى فرحيت عبادت��ي  مزجُت  فيها 
فه��و الضياُء على جبِن الس��ؤدِد***وتوس��لي بولي��ِد فاطم��ِة الع��ال
فاعلوا الصالَة عل��ى النيب حممِد***وِلَد اإلم��اُم اجملتبى يا س��ادتي

» من أحبهما   :    للحسن واحلسني  : قال رسول اهلل  11( عن سلمان قال 
أحببته ، ومن أحببته أحبه اهلل ، ومن أحبه اهلل أدخله جنات النعيم ، ومن أبغضهما أو 
بغى عليها أبغضته ، ومن أبغضته أبغضه اهلل ، ومن أبغضه اهلل أدخله عذاب جهنم 

وله عذاب مقيم «)1(
وعن زيد بن أرقم قال : قال النيب  لعلي وفاطمة واحلسن واحلسني : » أنا حرب 

ملن حاربهم وسلم ملن ساملهم «)2(
ي��ا نفح��ًة هل��ا يف الع��ال عنواُن***رمض��اُن أه��الً مرحب��اً رمض��اُن
األذه��اُن***ش��هٌر ب��ه اإلمي��اُن أمط��َر غيَثه بهطول��ه  فتفتح��ت 
وب��ه الدع��اُء جييب��ُه الرمح��ُن***فب��ه الت��الوُة فّرع��ْت أغصاَنه��ا
حمم��ٍد أِل  مش��ِس  والدُة  الق��رآُن***وب��ه  يص��دُح  حبب��ِه  م��وىلً 
ص��وَت الص��الِة ليثق��َل املي��زاُن***صلوا على احلس��ِن الزكي برفِعكم

1( الصدر السابق نقال عن تاريخ ابن عساكر ج14 ص156 | املعجم الكبري ج3 ح2655 ص50 | جممع الزوائد ج9 ص181 
| وقريب منه يف مستدرك الصحيحني ج3 | كتاب معرفة الصحابة ص181 | كفاية الطالب ص422- 423.

فرائد   : الغائب كما يف  أو  بألفاظ متقاربة ختتلف بني لفظ اخلطاب للحاضر  وقد جاء احلديث   – السابق  2( املصدر 
السمطني : ج2 ص83 | كتاب احلسني بن علي البن العديم ص35 | املعجم الكبري ج3 ح2619، 2620، 2621 ص40 | جامع 
األصول ج9 ح6707 ص158 | سنن ابن ماجة ج1 ص52 | وقريب من لفظه يف البداية والنهاية ج8 ص36 | الصواعق 
احملرقة الباب احلادي عشر ص144 | كنز العمال ج13 ح471 ص84 | مناقب اإلمام علي البن املغازلي ص105 | تاريخ ابن 

عساكر ج13 ص218 ج14 ص157 | جممع الزوائد ) بتصرف (.
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: إّن السخاء احلقيقي هو بذل اخلري بداعي  12( يف كرمه صلوات اهلل وسالمه عليه 
اخلري ، وبذل اإلحسان بداعي اإلحسان ، وقد جتّلت هذه الصفة الرفيعة بأجلى مظاهرها 
وأمسى معانيها يف اإلمام أبي حممد احلسن اجملتبى  حتى ُلّقب بكريم أهل البيت. 
فقد كان ال يعرف للمال قيمًة سوى ما يرّد به جوع جائع ، أو يكسو به عاريًا ، أو يغيث 
به ملهوفًا ، أو يفي به دين غارم ، وقد كانت له جفان واسعة أعّدها للضيوف، ويقال: 
إّنه ما قال لسائل » ال « َقّط . وقيل له : ألّى شيء ال نراك ترّد سائاًل ؟ فأجاب: » إّني 
هلل سائل وفيه راغب ، وأنا أستحي أن أكون سائاًل وأرّد سائاًل ، وإّن اهلل عّودني عادًة 
أن يفيض نعمه عليَّ ، وعّودته أن أفيض نعمه على الناس ، فأخشى إن قطعت العادة 

أن مينعين العادة «)1(
م���ن م��ث��ُل��ك��م س�����اَد األم����ْم***ي���ا س���ادت���ي أه�����َل ال���ك���رْم

اخل����دْم***جي��ث��و ال���ع���ط���اُء ب��ب��اب��ك��م ج���اث���ي���ِة  م���ث���ِل  يف 

ب�����اُب امل���ع���ال���ي وال��ش��ي��ْم***الس��ي��م��ا احل���س���َن ال��زك��ي

ي���ل���ق���اَك رب������َك ب��ال��ن��ع��ْم***ص������ِل ع���ل���ي���ِه ُم����ك����ررًا

13( اجتاز  يومًا على غالم أسود بني يديه رغيف يأكل منه لقمة ويدفع لكلب 
كان عنده لقمة أخرى ، فقال له اإلمام : ما محلك على ذلك؟ فقال الغالم : إّني ألستحي 
أن آكل وال أطعمه . وهنا رأى اإلمام فيه خصلة محيدة ، فأحّب أن جيازيه على مجيل 
صنعه ، فقال له : ال تربح من مكانك ، ثم انطلق فاشرتاه من مواله ، واشرتى احلائط 

1( أعالم اهلداية اإلمام احلسن  إصدار اجملمع العاملي ألهل البيت  قم املقدسة نقال عن حياة اإلمام احلسن 
: 1 / 316، 317 عن أنساب األشراف : 1 / 319 | والطبقات الكربى : 1 / 23
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)البستان( الذي هو فيه ، وأعتقه ومّلكه إّياه .)1(
وروي أّن جارية حّيته بطاقة من ريان، فقال  هلا : أنت حّرة لوجه اهلل ، فالمه أنس على 
)2( وا ِبَأْحَسَن ِمْنَها ٍة َفَحيُّ يُتْم ِبَتِحيَّ  ذلك ، فأجابه  : » أّدبنا اهلل فقال تعاىل :  َوِإَذا ُحيِّ
وكان أحسن منها إعتاقها «)3(. ومن مكارم أخالقه أّنه ما اشرتى من أحد حائطًا ثّم افتقر 

البائع إاّل رّده عليه وأردفه بالثمن معه.
املؤمتْن الن��يب اهلامش��ِي  فين��ا جتلى مُمط��راً في��َض املنْن***س��بُط 

وإىل الرباي��ا ج��ذوٌة ع��رَب الزمْن***ه��و روُح فاطم��ٍة وِرفع��ُة حيدٍر

فالكوُن أش��رَق منُذ ميالِد احلسْن***صل��ي على اهل��ادي النيب حممٍد

14( يف حلمه صلوات اهلل وسالمه عليه : وروى املرّبد وابن عائشة : أّن شامّيًا رآه راكبًا 
 ، ، فلما فرغ أقبل احلسن  فسّلم عليه وضحك  فجعل يلعنه واحلسن ال يرّد 
فقال : » أيها الشيخ ! أظّنك غريبًا ؟ ولعّلك شّبهت ، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا 
أعطيناك ، ولو اسرتشدتنا أرشدناك ، ولو استحملتنا محلناك ، وإن كنت جائعًا أشبعناك، 
وإن كنت عريانًا كَسْوناك ، وإن كنت حمتاجًا أغنيناك ، وإن كنت طريدًا آويناك ، وإن كان 
لك حاجة قضيناها لك ، فلو حّركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا اىل وقت ارحتالك كان 

أعود عليك ، ألّن لنا موضعًا رحبًا وجاهًا عريضًا ومااًل كثريًا «
فلّما مسع الرجل كالمه بكى ، ثم قال : أشهد أّنك خليفة اهلل يف أرضه ، واهلل أعلم 

1( املصدر السابق نقال عن راجع البداية والنهاية : 8 / 38
2( النساء آية رقم )86(

3( املصدر السابق نقال عن املناقب البن شهر آشوب : 2 / 23 | وحياة اإلمام احلسن : 1 / 322 عن اخلوارزمي .
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حيث جيعل رسالته ، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق اهلل إلّي ، واآلن أنت أحّب خلق 
اهلل إلي.)1(

قصيِد***ق��ل يف عاله��م أح��رَف التمجيِد وك���ِل  م��ن��ث��وٍر  ك��ل  يف 

فرم��ى الس��روَر بأع��ِن املوجوِد***فبهم جتلى الصبُح من غسق الدجى

ب��اُب القب��وِل لس��احِة املعب��وِد***ال س��يما احلس��ُن الزك��ي فإن��ُه

رف��َع الرج��اَء إلي مح��ًى مرفوِد***حاش��اُه أن ي��ردي ن��واَل مؤم��ٍل

وانه��ل م��ن األلطاِف والتس��ديِد***فامأ ف��ؤادَك م��ن مع��ن ودادِه

لو م��ّر ذك��ُر املصطف��ى احملموِد***أو ليس بامسِه ق��د علْت صلواتنا

15( وروي أّن غالمًا له  جنى جنايًة توجب العقاب، فأمر به أن ُيضرب، فقال : يا 
موالي » َواْلَعاِفنَي َعْن النَّاِس «، قال: عفوت عنك، قال: يا موالي » َواهللَُّ ُيِبُّ احملُِْسِننَي «،

 

قال : أنت حٌر لوجه اهلل ولك ضعف ما كنت أعطيك.)2(
ي��ا مبع��َث األلط��اِف واخلرياِت***ي��ا ليل��َة اإلحس��اِن وال��ربكاِت

بوليِده��ا ذي اجلوِد واحلس��ناِت***م��ا خاَب من س��ئَل املهيمَن داعيًا

الصل��واِت***وِلَد اإلم��اُم اجملتبى يا س��ادتي بأج��زِل  فاس��تقبلوه 

1( أعالم اهلداية اإلمام احلسن  إصدار اجملمع العاملي ألهل البيت  قم املقدسة نقال عن العوامل )اإلمام 
احلسن(: 121 نقاًل عن املناقب : 3 / 184

2( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار : 43 / 352
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16( يف تواضعه وزهده صلوات اهلل وسالمه عليه : اجتاز اإلمام على مجاعة من الفقراء 
قد وضعوا على األرض كسريات وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها ، فقالوا له : هلّم 
يابن بنت رسول اهلل اىل الغذاء ، فنزل  وقال : » إّن اهلل ال يّب املستكربين « ،
ضيافته  اىل  دعاهم  ثم   ، بربكته  حاله  على  والزاد  اكتفوا  حتى  معهم  يأكل  وجعل 

وأطعمهم وكساهم.)1(
فظه��رَت يف أفِق اهل��دى قنديال***ولق��د أخذت��ك يف الف��ؤاِد دلي��ال

من ذل��ك اإلحس��اِن ِنل��ُت قبوال***وس��قيتي ع��ذَب ال��والِء وإني

أرج��و بها ي��وم اجل��زاِء مجيال***فجعل��ُت امسك جن��يت ونهاييت

صل��وا على احلس��ن الزكي طويال***ول��ذا أردُد ي��وَم ش��رفَت الُدن��ا

17( ومن مجلة مظاهر زهده أيضًا : ما حّدث به مدرك بن زياد أّنه قال : كّنا يف حيطان 
البساتني ثم جلسوا  ابن عّباس وحسن وحسني فطافوا يف تلك  ، فجاء  ابن عباس 
على ضفاف بعض السواقي ، فقال احلسن : يا مدرك ! هل عندك غذاء ؟ فقلت له : 
نعم ، ثم انطلقت فجئته خببز وشيء من امللح مع طاقتني من بقل ، فأكل منه ، وقال : 
يا مدرك! ما أطيب هذا ؟ ، وجيء بعد ذلك بالطعام وكان يف منتهى احُلسن ، فالتفت 
 اىل مدرك وأمره بأن جيمع الغلمان ويقّدم هلم الطعام ، فدعاهم مدرك فأكلوا 
منه ومل يأكل اإلمام منه شيئًا ، فقال له مدرك : ملاذا ال تأكل منه ؟ فقال : » إّن ذاك 

1( أعالم اهلداية اإلمام احلسن  إصدار اجملمع العاملي ألهل البيت  قم املقدسة نقال عن عوامل العلوم ) اإلمام 
احلسن (: 123 عن املناقب : 3 / 187



واإلح����ت����ف����االت154 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

الطعام أحّب عندي «.)1(
فيمن به��م منجاُتنا عن��د احمِلَْن***أنشدُت شعرَي يف اخلفاِء ويف العلْن

يف كٍل واردٍة تس��وُء م��ن الزم��ْن***آُل الن��يِب املصطف��ى ه��م عدت��ي

الزك��ُي فإن��ُه الس��بُط  نوٌر تشعشَع كاش��فاً وجه الُدجْن***ال س��يما 

صلوا على احلس��ن الزكي املؤمتْن***قل لو م��ررَت بذكِرِه يا س��امعي

حممد  بن  جعفر  اإلمام  عن  املفّضل  روى  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  عبادتِه  يف   )18
الصادق  عن أبيه عن جّده : » أّن احلسن بن علي بن أبي طالب كان أعبد الناس 
يف زمانه ، وأزهدهم وأفضلهم ، وكان إذا حّج حّج ماشيًا ، ورمبا مشى حافياً، وكان إذا 
ذكر املوت بكى ، وإذا ذكر القرب بكى ، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر املمّر 
على الصراط بكى ، وإذا ذكر العرض على اهلل تعاىل ذكره شهق شهقًة يغشى عليه 

منها «

» وكان إذا قام يف صالته ترتعد فرائصه بني يدي رّبه عز وجل ، وكان إذا ذكر اجلنة 
والنار اضطرب اضطراب السليم وسأل اهلل اجلّنة وتعّوذ به من النار ، وكان ال يقرأ من 
كتاب اهلل عز وجل » َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا « إاّل قال : لبّيك اللهّم لبّيك ، ومل ُيَر يف شيء 

من أحواله إاّل ذاكرًا هلل سبحانه ، وكان أصدق الناس هلجًة وأفصحهم منطقًا ... «  

1( املصدر السابق نقال عن خمتصر تاريخ دمشق : 7 / 21 ، طبعة دار الفك.
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املعال��ي ُع��ِرَف  املصطف��ى  الآل��ي***ب��آل  مث��ُل  ِخصاهِل��م  وكُل 
ط��ه س��ليِل  الزك��ي  مث��ِل  يط��وُل الش��رُح يف وص��ٍف وحال***ويف 
س��حاٌب مُمِط��ٌر ف��وَق اخلوال��ي***ل��ُه ك��ٌف تقاص��َر ع��ن مداه��ا
كم��ا الضم��آِن يف ُش��رِب ال��زالِل***أرى اإلحس��ان م��ن حس��ٍن قراُه
الليالي***ف��إن ج��اَر الزم��اُن علي��َك يومًا وص��اَر الصب��ُح يف س��وِد 
ت��َر األلط��اَف تهت��ُف ال تبالي***أِدْم ذك��َر الص��الِة عل��ى الزك��ي

19( يف مقامه عند اهلل عز وجل : و عن رسول اهلل  قال : » أنا ميزان العلم ، وعلٌي 
كفتاه ، واحلسن واحلسني خيوطه ، وفاطمة عالقته ، واألئمة من أميت عموده ، يوزن فيه 

أعمال احملبني لنا واملبغضني لنا «)1(
يف مول��ٍد م��ا مثُل��ه م��ن مول��د***ي��ا أم��ة اإلس��الم ب��اهلل عي��دي  
وم��ن الوصي ل��ه  كماُل الس��ؤدد***ش��بُه الن��يِب مهاب��ًة وج���الل�ًة  
حس��ناً فصلوا عل��ى النيب حممد***ول��دت بت��وُل اهلِل فاطم��ُة الع��ال   

20( عن عمرو بن زياد الثوباني قال : قال رسول اهلل  : » إن فاطمة وعليًا واحلسن 
واحلسني يف حظرية القدس يف قبة بيضاء سقفها عرش الرمحن «)2(

احلسني  مقتل  عن  نقال    زينب  السيدة  مؤسسة  إصدار    واحلسني  احلسن  فضائل  يف  حديثا  أربعون   )1
للخوارزمي ج1 ص107

2( أربعون حديثا يف فضائل احلسن واحلسني  إصدار مؤسسة السيدة زينب  نقال عن تاريخ ابن عساكر ج 
13 ص229 | كنز العمال ج13 ح474 ص84 | وقريب من لفظه يف كفاية الطالب الباب85 ص311
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و عن ابن عباس قال : قال رسول اهلل  : » ليلة عرج بي إىل السماء رأيت على باب 
اجلنة مكتوبًا : ال إله إال اهلل ، حممد رسول اهلل ، علي حب اهلل ، احلسن واحلسني صفوة 

اهلل ، فاطمة أمة اهلل ، على باغضهم لعنة اهلل «)1(
و عن عبد اهلل بن العباس قال : سئل النيب  عن الكلمات اليت تلقى آدم من ربه 
فتاب عليه ، قال: » سأله: ) حبق حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني إال تبت علي ( 

فتاب عليه «)2(
من حوب��ِة اإلثِم والتقصرِي والوزِر***إن كنت ختشى إذا ُنوِديَت يف احلشِر

الُغ��ِر***فارف��ع يديَك بإخ��الٍص يصاحُبُه األجن��ِم  بولي��ِد  توس��ٌل 

فالي��وَم عيٌد بِه األلط��اُف للفجِر***وقل اهلي جباِه الس��بطِ  تغفُر لي

للص��دِر***ت��رى م��ن اهللِ إحس��اناً مُياِزُجُه الس��عَد  جي��ُر  عف��ٌو 

صلوا على اجملتبى يف السِر واجلهِر***ورِدِد الق��وَل يف ش��وٍق ويف عل��ٍن

1( املصدر السابق نقال عن تاريخ ابن عساكر ج14 ص170 | تاريخ بغداد ج1 ص274 | مقتل احلسني للخوارزمي ج1 
ص108 | فرائد السمطني ج2 ص73 | كفاية الطالب ص423

2( املصدر السابق نقال عن مناقب اإلمام علي البن املغازلي ص104 105 | ينابيع املودة ج2 ص248



اإلمام أبي عبداهلل
الحسنُي بن علي
بن ابي طالب
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يف مولده صلوات اهلل وسالمه عليه
 

وضعت سيدة نساء العاملني وليدها العظيم الذي مل تضع مثله سيدة من بنات حواء ال 
يف عصر النبوة ، وال فيما بعده ، أعظم بركًة وال أكثر عائدةً على اإلنسانيِة منه ، فلم 
يكن أطيب ، وال أزكى وال أنور منه . لقد أشرقت الدنيا به ، وسعدت به اإلنسانية 
يف مجيع أجياهلا، واعتز به املسلمون، وعمدوا إىل إحياء هذه الذكرى ، افتخارا بها يف 
كل عام . وتردد يف آفاق يثرب صدى هذا النبأ املفرح فهرعت أمهات املؤمنني وسائر 
 ، اجلديد  مبولودها  يهنئنها  ، وهن  النساء  دار سيدة  إىل  املسلمني  نساء  السيدات من 

ويشاركنها يف أفراحها ومسراتها .)1(
  وملا ُبشر الرسول األعظم بسبطه املبارك خف مسرعا إىل بيت بضعته فاطمة
 وهو مثقل اخلطا قد ساد عليه الوجوم واحلزن ، فنادى بصوت خافت حزين النربات :
» يا أمساء هلمي ابين « . فناولته أمساء ، فاحتضنه النيب ، وجعل يوسعه تقبيال، وقد انفجر 
بالبكاء فذهلت أمساء ، وانربت تقول: » فداك أبي وأمي مم بكاؤك ؟ ! ! « . فأجابها 
النيب  وقد غامت عيناه بالدموع : » من ابين هذا « . وملكت احلرية إهابها فلم 
تدرك معنى هذه الظاهرة ومغزاها فانطلقت تقول : » إنه وِلَد الساعة « فأجابها الرسول 
بصوت متقطع النربات حزنا وأسى قائال : » تقتله الفئة الباغية من بعدي ال أناهلم 
اهلل شفاعيت . . . « . ثم نهض وهو مثقل باهلم وأسر إىل أمساء قائال : » ال ختربي فاطمة 

1( حياة اإلمام احلسني  للشيخ باقر شريف القرشي اجلزء األول نقلته بتصرف من فقرة الوليد املبارك.
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فإنها حديثة عهد بوالدة . . . «)1(
السنة  الرابعة من اهلجرة وقيل يف  السنة  الوجود يف  دنيا    النيب  واستقبَل سبُط 
الثالثة واختلف الرواة يف الشهر الذي وِلَد فيه فذهب األكثر إىل أنه وِلَد يف شعبان ، 

وأنه يف اليوم اخلامس منه .)2(

)1
وجدِد البش��َر يف وجِه احملبيينا***عل��ل ف��ؤاَدَك يف إحي��اِء نادين��ا

واستنشِق العوَد حمروقاً ومدهونا***و اجعل خضابَك قطَر الزهِر أجوَده

ملش��رِق الع��ِز م��ن داِر النبيين��ا***فاليوَم عي��ٌد به األم��الُك بامسٌة

صل��وا على جدِه املبع��وِث هادينا***نوُر احلس��نِ بدا للخلقِِ امجِعهم

1( املصدر السابق نقال عن مسند اإلمام زيد )ص 468( | ويف أمالي الصدوق )ص 120( أن النيب  أخذ احلسني بعد 
والدته، ثم دفعه إىل صفية بنت عبد املطلب وهو يبكي ويقول : لعن اهلل قوما هم قاتلوك يا بين قاهلا : ثالثا ، قالت : فداك 

أبي وأمي ، ومن يقتله ؟ قال تقتله الفئة الباغية من بين أمية.
2( املصدر السابق نقال عن املعجم الكبري للطرباني من خمطوطات مكتبة اإلمام أمري املؤمنني  حتفة األزهار وزالل 

األنهار من خمطوطات مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العامة ، خطط املقريزي 2 / 185
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اآلذان واإلقامة والتسمية   )2
احتضن النيب وليده العظيم فأذن يف أذنه اليمنى، وأقام يف اليسرى وجاء يف اخلرب » أن 
ذلك عصمة للمولود من الشيطان الرجيم «)1( . إن أول صوت اخرتق مسع احلسني هو 
صوت جده الرسول  الذي هو أول من أناب إىل اهلل ، ودعا إليه ، وأنشودة ذلك 
الصوت : » اهلل أكرب ال إله إال اهلل . . . « . لقد غرس النيب  هذه الكلمات اليت 
، وغذاه بها فكانت من عناصره  حتمل جوهر اإلميان وواقع اإلسالم يف نفس وليده 
ومقوماته ، وقد هام بها يف مجيع مراحل حياته، فانطلق إىل ميادين اجلهاد مضحيا بكل 
شئ يف سبيل أن تعلو هذه الكلمات يف األرض ، وتسود قوى اخلري والسالم وتتحطم 
معامل الردة اجلاهلية اليت جهدت على إطفاء نور اهلل . ومساه النيب  حسينا كما مسى 
أخاه حسنا )2(، ويقول املؤرخون مل تكن العرب يف جاهليتها تعرف هذين االمسني حتى 

تسمي أبناءها بهما ، وإمنا مساها النيب  بهما بوحي من السماء.
والك��وُن طأط��أ إج��الالً ومتجيدا***هو احلس��نُ جتلى اليوَم مولودا

والدهُر أنش��َد روَح الشكِر تغريدا***والبش��ُر عانَق كَل اخللِق يف شغٍف

ف��رٍح يف  اهللِ  رس��وِل  بي��ِت  فال��كُل يله��ُج للمعب��وِد حتميدا***وآُل 

واجعل صالتَك حتيي احلفَل ترديدا***فابع��ث تباري��َك اهلن��اِء ألمحٍد

1( حياة اإلمام احلسني  للشيخ باقر شريف القرشي اجلزء األول عند فقرة األذان | كشف الغمة 2 / 216 | حتفة 
األزهار وزالل األنهار، روى علي  أن رسول اهلل  قال : » من ولد له مولود فليؤذن يف أذنه اليمنى ، وليقم يف 
اليسرى فإن ذلك عصمة له من الشيطان الرجيم ، وقد أمرني بذلك يف احلسن واحلسني ، وأن يقرأ مع األذان واإلقامة 

فاحتة الكتاب وآية الكرسي ، وآخر سورة احلشر ، وسورة اإلخالص واملعوذتني « ، جاء ذلك يف دعائم اإلسالم 1 / 178
2( املصدر السابق نقال عن أسد الغابة 2 / 11 | ويف تاريخ اخللفاء )ص 188( روى عمران بن سليمان قال : احلسن 

واحلسني امسان من أمساء أهل اجلنة ، ما مسعت العرب بهما يف اجلاهلية .
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مالحمه صلوات اهلل وسالمه عليه   )3
وبدت يف مالح اإلمام احلسني  مالمح جده الرسول األعظم  فكان ياكيه 
يف أوصافه ، كما كان ياكيه يف أخالقه اليت امتاز بها على سائر النبيني ، ووصفه حممد 
بن الضحاك فقال : ) كان جسد احلسني يشبه جسد رسول اهلل  (، وقيل : إنه كان 
يشبه النيب  ما بني سرته إىل قدميه وقال اإلمام علي  : » من سره أن ينظر إىل 
أشبه الناس برسول اهلل  ما بني عنقه وثغره فلينظر إىل احلسن ، ومن سره أن ينظر 
إىل أشبه الناس برسول اهلل  ما بني عنقه إىل كعبه خلقا ولونا فلينظر إىل احلسني 

ابن علي . . . «)1(

َرِددي ق����وايف  ي��ا  اك����ربُ  أزك��ى التهان��ي يف ب��زوِغ املولِد***اهلل 

بولي��ِد فاطم��ِة الع��ال والس��ؤدِد***فالي��وَم إش��راُق الكرام��ة واإلبا

أعلى الص��الِة عل��ى النيب حممِد***وِلدََ احلس��نُ فيا أحب��يت رددوا

اإلفادة يف  خطط املقريزي 2 / 285 |  1( املصدر السابق عند فقرة مالحمه نقال عن املنمق يف أخبار قريش )ص 535( | 
تاريخ االئمة السادة.
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خـبـر فـطــرس )1(  )4

عن عبداهلل بن هشام ، قال : حدثنا أبو احلسن علي بن موسى بن جعفر بن حممد ، 
عن أبيه ، عن جده ، عن آبائه  ، عن النيب  قال: »كان ملك الكروبني يقال 
له: فطرس وكان اهلل عز وجل مبكان فأرسله برسالة فأبطأ فكسر جناحه فألقاه جبزيرة من 
جزائر البحر ، فلما وِلَد احلسني بن علي  أرسل اهلل عز وجل جربئيل يف ألف 
من املالئكة يهنئون رسول اهلل  مبولود وخيربونه بكرامته على ربه عز وجل ، فمر 
جربئيل بذلك امللك ، فكان بينهما خلة ، فقال فطرس : يا روح اهلل األمني أين تريد؟ 
قال : ان هذا النيب التهامي وهب اهلل عز وجل له ولدا استبشر به أهل السماوات 
وأهل األرض ، فأرسلين اهلل تعاىل إليه اهنيه وأخربه بكرامته على ربه عز وجل ، قال : 
هل لك أن تنطلق بي معك إليه يشفع لي عند ربه فانه سخي جواد ، فانطلق امللك مع 
جربئيل  فقال : ان هذا ملك من املالئكة الكروبني كان له من اهلل تعاىل مكان 
فأرسله برسالة فأبطأ فكسر جناحه وألقاه جبزيرة من جزائر البحر وقد أتاك لتشفع له 
عند ربك ، فقام النيب  فصلى ركعتني ودعا يف آخر هن : اللهم إني أسألك حبق 
كل ذي حق عليك وحبق حممد وأهل بيته ، أن ترد على فطرس جناحه وتستجيب لنبيك 
وجتعله آية للعاملني ، فاستجاب اهلل تعاىل لنبيه  وأوحى إليه أن يأمر فطرس أن ميرر 
جناحه على احلسني  ، فقال رسول اهلل لفطرس : امرر جناحك الكسري على هذا 
املولود ففعل فسبح فأصبح صحيحا ، فقال : احلمد هلل الذي من علي بك يا رسول اهلل، 

1( روي أنه ملا وِلَد احلسني  أمر اهلل تعاىل جربئيل أن يهبط يف مالء من املالئكة فيهنئ حممدا ، فهبط فمر جبزيرة 
فيها ملك يقال له فطرس ، بعثه اهلل يف شئ فأبطأ فكسر جناحه فألقاه يف تلك اجلزيرة ، فعبد اهلل سبعمائة عام ، فقال 
فطرس جلربئيل : إىل أين؟ فقال: إىل حممد ، قال : امحلين معك لعله يدعو لي . فلما دخل جربئيل وأخرب حممدا حبال فطرس 
، قال له النيب : قل يتمسح بهذا املولود ، فتمسح فطرس مبهد احلسني  ، فأعاد اهلل عليه يف احلال جناحه ثم ارتفع 

مع جربئيل إىل السماء، حبار األنوار ج44 ص 182
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فقال النيب لفطرس : أين تريد ؟ فقال : ان جربئيل أخربني مبصرع هذا املولود واني 
سألت ربي أن جيعلين خليفة هناك . قال : فذلك امللك موكل بقرب احلسني  ، فإذا 
ترحم عبد على احلسني أو توىل أباه أو نصره بسيفه ولسانه ، انطلق ذلك امللك اىل 
قرب رسول اهلل  فيقول :)1( أيتها النفس الزكية فالن بن فالن ببالد كذا وكذا يتوىل 
احلسني ويتوىل أباه ونصره بلسانه وقلبه وسيفه ، قال : فيجيبه ملك موكل بالصالة على 

النيب ان بلغه عن حممد السالم وقل له : ان مت على هذا فأنت رفيقه يف اجلنة «)2(
فكي��ف ُتدِركُه األف��واُه واخُلطُب***ساَد الوجوَد وكُل اخللِق حمتجُب

ومه��ُده آي��ٌة م��ا مثُله��ا عجُب***أم كي��ف ُيوِج��زُه ش��عٌر وقافيٌة

بفضله��ا غاب��ْت اآلالُم و الكرُب***كانت لفط��رَس منج��اًة ومفخَرًة

صلوا علي��ه صالًة عافه��ا التعُب***هو احلس��نُ جتلى الي��وَم موِلُده

1( كتاب بشارة املصطفى  لشيعة املرتضى  لعماد الدين ابي جعفر حممد الطربي الكنجي حتقيق مؤسسة 
النشر اإلسالمي ص338

2( وباملناسبة أدرج لكم هذا االستفتاء الشرعي لسماحة أية اهلل العظمى السيد حممد سعيد احلكيم دام ظله الوارف 
بتاريخ 15 / حمرم احلرام / 1426 

بسم اهلل الرمحن الرحيم وله احلمد
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:

السؤال : - هل صحيح ما يثار يف املنابر احلسينية من أن ملك أمسه فطرس عصى اهلل وابعد اىل جزيرة وبعد والدة احلسني 
 تاب اهلل عليه بربكة احلسني  ، وإذا كان صحيح أال ينايف ذلك عصمة املالئكة؟؟؟

اجلزاب : - نقل كذلك يف بعض األحاديث وهو من حيث السند يبلغ مرتبة الصحة ، كما أنه ال ميكن إنكاره وتكذيبه 
ألن املقصود باملعصية يف املعصوم هو ترك األوىل وليس فعل احلرام.

واهلل العامل حبقائق األمور   
السيد حممد سعيد احلكيم
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ربيعة  يا   : لي  فقال  اليمان  ابن  حذيفة  سألُت  قال  السعدي  ربيعة  خرب  ويف   )5
  اهلل  رســول  رأيــت  إني   ، عين  الناس  وبلغ   ، وقه  واحفظه  وعه  مين  امسع 
: يقول  وهو   ، بعقبه  يقي  وجعل   ، منكبه  على  ووضعه  علي  بن  احلسني  أخذ   وقد 
» أيها الناس إنه من استكمال حجيت على األشقياء من بعدي التاركني والية علي بن 
أبي طالب  أال وإن التاركني والية علي بن أبي طالب هم املارقون من ديين، أيها 
الناس هذا احلسني بن علي خري الناس جدا وجدة : جده رسول اهلل  سيد ولد آدم 
وجدته خدجية سابقة نساء العاملني إىل اإلميان باهلل وبرسوله ، وهذا احلسني خري الناس 
أبا وأما ، أبوه علي بن أبي طالب وصي رسول رب العاملني ووزيره وابن عمه ، وأمه 
فاطمة بنت حممد رسول اهلل ، وهذا احلسني خري الناس عما وعمة ، عمه جعفر بن 
أبي طالب املزين باجلناحني يطري بهما يف اجلنة حيث يشاء ، وعمته أم هانئ بنت أبي 
طالب، وهذا احلسني خري الناس خاال وخالة ، خاله القاسم بن رسول اهلل، وخالته زينب 
بنت حممد رسول اهلل « ، ثم وضعه عن منكبه ودرج بني يديه ثم قال : » أيها الناس وهذا 
احلسني جده يف اجلنة ، وجدته يف اجلنة ، وأبوه يف اجلنة ، وأمه يف اجلنة ، وعمه يف اجلنة ، 
وعمته يف اجلنة ، وخاله يف اجلنة ، و خالته يف اجلنة ، وهو يف اجلنة ، وأخوه يف اجلنة « ، ثم 
قال : » أيها الناس إنه مل يعط أحد من ذرية األنبياء املاضني ما أعطي احلسني، وال يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل اهلل « ، ثم قال : » أيها الناس جلد احلسني خري 
من جد يوسف ، فال ختاجلنكم األمور بأن الفضل والشرف واملنزلة والوالية ليست إال 

لرسول اهلل  وذريته وأهل بيته ، فال يذهنب بكم األباطيل «)1(

1( حبار األنوار اجلزء 23 ص 111 نقلت منه موضع احلاجة واخلرب طويل وهذه الرواية قد ذكرها السيد ابن طاووس عليه 
الرمحة يف كتابه الطرائف ص 118 حديث رقم 183
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يف س��جدٍة فاَض مي الدمُع كاملُزنِِ***جددُت ُشكري لرِب العرِش ذي املنِن

أن حنتفي بشعاِع اخللِد يف الزمِن***رِب ل��ك احلمُد مما نلتنا ش��رفًا

ف��رٍح يف  آُل رس��وِل اهللِ  تك��ِن***فالي��وَم  مل  واألم��الُك  كان  ملول��ٍد 

صل��وا على جده ش��وقاً ب��ال وهِن***هو احلس��نُ بهذا الي��وِم مولُده
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6( عن يعلى العامري أّنه خرج مع رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم إىل طعام دعوا له 
فاستنتل)1( رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم أمام القوم ، قال : فإذا حسني مع الغلمان 
يالعبهم . قال : فأراد رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم أن يأخذه ، قال : فطفق الصيّب يفّر 
هاهنا مّرة ، وهاهنا مّرة ، وجعل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم يضاحكه حتى أخذه 
فوضع إحدى يديه حتت قفاه واألخرى حتت ذقنه ووضع فاه على فيه فقّبله . قال : فقال: 

» حسني ميّن وأنا منه ، أحب اهلل من أحّب حسينًا ، حسني سبط من األسباط «)2(
والِء***أنش��دُت قافي��يت على اس��تحياِء ال����والُء  أب���دى  ل��ي��ل��ٍة  يف 

ك���ُل اجل���ن���اِن حب��ل��ٍة وض���اِء***أن��ا ما أق��وُل مبول��ٍد ل��ه ُزينْت

وهُل��ن يف التربي��ِك أزك��ى نداِء***واحل��وُر يف أُنٍس تب��ارُك بعَضها

أحي��وا الصالة على أب��ي الزهراِء***وِلَد احلس��نُ في��ا أحبَة مهجيت

7( عن أبي عبداهلل احلسني أنه قال : » أتيت يوما جدي رسول اهلل ، فرأيت أبي كعب 
جالسا عنده ، فقال جدي : مرحبا بك يا زين السماوات واألرض ! فقال أبي : يا رسول 
اهلل ! وهل أحد سواك زين السماوات واألرض ؟ فقال النيب يا أبي بن كعب والذي 
بعثين باحلق نبيا ، إن احلسني بن علي يف السماوات ، أعظم مما هو يف األرض وامسه 

مكتوب عن ميني العرش : إن احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة «)3(

1( استنتل الرجل : أي استعد وتهيأ ألمٍر ما .
2( ترمجة اإلمام احلسني  ألبن عساكر حتقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي ص 26، 27 نقال عن عدة مصادر اذكر 
بعضها: خرجه البخاري يف األدب املفرد 1/ 455 رقم 364 | ويف التاريخ الكبري 8/ 414 بطريقني | والرتمذي يف سننه 5/ 
658 رقم 3775 | وأمحد يف الفضائل 1361 | واملسند 4/ 172 بسندين | وابن ماجة يف سننه برقم 144 بطريقني | وابن 

حّبان يف صحيحه 184
3( حبار األنوار ج 36 ص 204 واخلرب طويل أخذنا منه موضع احلاجة
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وللبت��وِل***أُب�����ارُك ل��أم��رِي ول��ل��رس��وِل ال���زك���ي  وللح�س��ِن 

فق��د جتل��ى ش��فيُع اخلل��ِق يف الي��وِم املهوِل***مبي��الِد احلس��نِ 

للجلي��ِل***وه��ذا الي��وُم عي��ٌد في��ه حتل��و الصل��واُت مح��داً  لن��ا 

8( عن سعد بن عبداهلل ، عن ألربقي ، عن حممد بن عيسى وأبي إسحاق النهاوندي ، 

عن عبيد اهلل بن محاد ، عن عبداهلل بن سنان ، عن أبي عبداهلل  قال : أقبل جريان 

أم أمين إىل رسول اهلل  فقالوا : يا رسول اهلل إن أم أمين مل تنم البارحة من البكاء ، 

مل تزل تبكى حتى أصبحت قال : فبعث رسول اهلل إىل أم أمين فجاء ته فقال هلا : يا أم 

ال أبكى اهلل عينك إن جريانك أتوني وأخربوني أنك مل تزل الليل تبكني أمجع ، فال 

أبكى اهلل عينك ما الذي أبكاك ؟ قالت : يا رسول اهلل رأيت رؤيا عظيمة شديدة فلم 

أزل أبكي الليل أمجع فقال هلا رسول اهلل  : فقصيها على رسول اهلل فإن اهلل ورسوله 

أعلم فقالت : تعظم علي أن أتكلم بها فقال هلا : إن الرؤيا ليست على ما ترى فقصيها 

على رسول اهلل قالت : رأيت يف ليليت هذه كأن بعض أعضائك ملقى يف بييت فقال هلا 

رسول اهلل  : نامت عينك يا أم أمين ! تلد فاطمة احلسني فرتبينه وتلبينه)1( فيكون 

أمر  السابع  يوم   فكان  . فلما ولدت فاطمة احلسني  بعض أعضائي يف بيتك 

رسول اهلل  فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة ، وعق عنه ، ثم هيأته أم أمين 

ولفته يف برد رسول اهلل  ثم أقبلت به إىل رسول اهلل  فقال : مرحبا باحلامل و 
1( أي تسقينه اللنب
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احملمول يا أم أمين هذا تأويل رؤياك .)1(
للفق��راِء اإلحس��اِن  ليل��َة  إن��ي ادخرُتِك كي جي��اَب دعائي***ي��ا 

أبواُبها َتفتح��ْت  الس��ماُء  رج��اِء***حيُث  كُل  للداع��ن  وجي��اُب 

النجب��اِء***مْل ال وإش��راُق احلس��نِ  بها بدا وآل��ه  علي��ه  صل��وا 

9( احلسني بن إبراهيم القزويين ، عن حممد بن وهبان ، عن أمحد بن إبراهيم ، عن 
احلسن بن علي الزعفراني ، عن ألربقي ، عن أ بيه ، عن ابن أبي عمري عن هشام بن 
سامل ، عن أبي عبداهلل  قال : » محل احلسني بن علي ستة أشهر وارضع سنتني ، 

ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها  َلْتُه ُأمُّ ْيَنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساًنا مَحَ وهو قول اهلل عز وجل :  َوَوصَّ
)2(»  ُلُه َوِفَصاُلُه َثَلُثوَن َشْهًرا َومَحْ

مول��ِد***ي��ا ب��دُر غ��رد بالضي��اِء وزغرِد ألك��رِم  مي��الٌد  فالي��وَم 

ُتعه��ِد***داُر الن��يب يوطها أهُل الس��ما مل  وبش��ائٍر  فرح��ٍة  يف 

أعلى الص��الِة عل��ى النيب حممِد***وِل��َد احلس��ُن فيا موال��َي رددوا

1( حبار األنوار ج 43 ص 242
2( حبار األنوار ج 43 ص 258
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كرمه صلوات اهلل وسالمه عليه   )10
دخل احلسني  على أسامة بن زيد وهو مريض ، وهو يقول : واغماه ، فقال له 
احلسني  : و ما غمك يا أخي ؟ قال : ديين وهو ستون ألف درهم فقال احلسني : 
هو علي ، قال : إني أخشى أن أموت ، فقال احلسني لن متوت حتى أقضيها عنك ، قال: 

فقضاها قبل موته .)1(

باملوع��ِد***ي��ا جنُم شعش��ع باهلن��اِء وجدِد حماف��اًل  تن��رَي  حت��ى 

س��امٍر ونش��وُة  أف��راٌح  فلق��د جتل��ى في��ِه أك��رُم ماجِد***فالي��وَم 

أزك��ى الصالِة عل��ى النيب حممِد***وِلَد احلس��نُ فيا حماف��َل رددي

1( البحار ج 44 ص 190 
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قوة اإلرادة   )11
)  منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام احلسني (  

والتصميم،  العزم  ، وصالبة  اإلرادة  قوة    الشهداء  الذاتية ألبي  النزعات  من 
وقد ورث هذه الظاهرة الكرمية من جده الرسول صّلى اهلل عليه وآله الذي غرّي جمرى 
هبت  اليت  اهلائلة  القوى  أمام  وحده  صامدًا  ووقف   ، احلياة  مفاهيم  وقلب   ، التاريخ 
لتمنعه من أن يقول كلمة اهلل ، فلم يعن بها وراح يقول لعمه أبي طالب مؤمن قريش: 
» واهلل لو وضعوا الشمس بيميين والقمر بيساري على أن أترك هذا األمر ما تركته 
حتى أموت أو يظهره اهلل . . « . بهذه اإلرادة اجلبارة قابل قوى الشرك ، واستطاع أن 
يتغلب على جمريات األحداث ، وكذلك وقف سبطه العظيم يف وجه احلكم األموي 
فأعلن بال تردد بيعة يزيد ، وانطلق مع قلة الناصر إىل ساحات اجلهاد لريفع كلمة احلق، 
ويدحض كلمة الباطل ، وقد حشدت عليه الدولة األموية جيوشها اهلائلة ، فلم يفل 
بها ، وأعلن عن عزمه وتصميمه بكلمته اخلالدة قائاًل » ال أرى املوت إال سعادة، واحلياة 

مع الظاملني إال برما «

يف حمف��لٍ يزه��و بصوِت املُنش��ِد***يا س��عَد من أحي��ى لي��اِل املولِد

حُتفهْم الس��ماِء  مالئك��ُة  ماب��َن رائح��ٍة وأخ��رى تغتدي***فيه��ا 

مبحم��ِد***قد رددوا اس��َم احلس��ِن حبفلهم صلواته��م  وتنافس��ت 
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الشجـــاعـــة   )12
من  الفرسان  وفروسية  األبطال  وبطولة  الشجعان  شجاعة  أنست  فقد  شجاعته  أما 
مضى ومن سيأتي إىل يوم القيامة ، فهو الذي دعا الناس إىل املبارزة فلم يزل يقتل كل 
من برز إليه حتى قتل مقتلة عظيمة ، وهو الذي قال فيه بعض الرواة : واهلل ما رأيت 
مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا وال أمضى جنانا وال أجرأ 
مقدما منه واهلل ما رأيت قبله وال بعده مثله وإن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها 
بسيفه فتنكشف عن ميينه وعن مشاله انكشاف املعزى إذا شد فيها الذئب ، ولقد كان 
يمل فيهم فينهزمون من بني يديه كأنهم اجلراد املنتشر ، وهو الذي حني سقط عن 
فرسه إىل األرض وقد أثخن باجلراح ، قاتل راجال قتال الفارس الشجاع يتقي الرمية 
ويفرتص العورة . ويشد على الشجعان وهو يقول أعلّي جتتمعون ؟ وهو الذي جنب 

الشجعان وأخافهم وهو بني املوت واحلياة .)1(
إن��ي ادخرُتِك كي جي��اَب ُدعائي***يا ليل��َة اإلش��راِق في��ِك رجائي

لأحي��اِء***أَو ليس��ِت الرمحاُت تنثُر للورى امللك��وِت  ع��امِل  م��ن 

ثم انث��روا الصل��واِت يف األرجاِء***وِل��َد احلس��ُن فبارك��وا حملمٍد

 1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام احلسني
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الصــراحـــة    )13
من صفات أبي األحرار الصراحة يف القول ، والصراحة يف السلوك ففي مجيع فرتات 
حياته مل يوارب ومل خيادع ، ومل يسلك طريقًا فيه أي التواء ، وإمنا سلك الطريق الواضح 
الذي يتجاوب مع ضمريه احلي ، وابتعد عن املنعطفات اليت ال يقرها دينه وخلقه ، 
وكان من ألوان ذلك السلوك النري أن الوليد حاكم يثرب دعاه يف غلس الليل ، وأحاطه 
  علمًا بهالك معاوية ، وطلب منه البيعة ليزيد مكتفيًا بها يف جنح الظالم ، فامتنع
وصارحه بالواقع قائاًل : » يا أمري إنا أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة ، بنا فتح اهلل وبنا 
ختم ، ويزيد فاسق فاجر ، شارب اخلمر ، قاتل النفس احملرمة ، معلن بالفسق والفجور، 
ومثلي ال يبايع مثله . . «، وكشفت هذه الكلمات عن مدى صراحته ، ومسو ذاته ، وقوة 

العارضة عنده يف سبيل احلق .)1(
ي��ا سلس��َل اإلحس��اِن لإنس��اِن***ي��ا ليل��َة الرمح��اِت والغف��راِن

وك��ذا الوص��ُي وخريُة النس��واِن***فيه��ا رس��وُل اهللِ ب��اَن س��روُره

ثم اجعلوا الصلواِت يف احلس��باِن***وِل��َد احلس��ُن فبارك��وا حملمٍد

1( املصدر السابق
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الصـالبـة فـي احلـق    )14
أما الصالبة يف احلق فهي من مقومات أبي الشهداء ومن أبرز ذاتياته فقد شق الطريق 
يف صعوبة مذهلة إلقامة احلق ، ودرك حصول الباطل ، وتدمري اجلور . لقد تبنى اإلمام 
 احلق جبميع ِرحابه ومفاهيمه ، واندفع إىل ساحات النضال ليقيم احلق يف ربوع 
الوطن اإلسالمي ، وينقذ األمة التيارات العنيفة اليت خلقت يف أجوائها قواعد للباطل، 
وخاليا للظلم ، وأوكارًا للطغيان تركتها ترتدى يف جماهل سحيقة من هذه احلياة . رأى 
اإلمام  األمة قد غمرتها األباطيل واألضاليل ، ومل يعد ماثاًل يف حياتها أي مفهوم 
من مفاهيم احلق ، فانربى  إىل ميادين التضحية والفداء راية احلق . وقد أعلن 
 هذا اهلدف املشرق يف خطابه الذي ألقاه أمام أصحابه قائال : » أال ترون إىل احلق 
ال يعمل به ، وإىل الباطل ال يتناهى عنه لريغب املؤمن يف لقاء اهلل . .« ، لقد كان احلق 
من العناصر الوضائة يف شخصية أبي األحرار ، وقد استشف النيب صّلى اهلل عليه وآله 
يف هذه الظاهرة الكرمية فكان فيما يقول املؤرخون يرشف دومًا ثغره الكريم ذلك الثغر 

الذي قال كلمة اهلل وفّجر ينابيع العدل واحلق يف األرض .)1(
ي��ا ليل��َة الغف��راٍن و الدع��واِت***ي��ا أق��دَس اللحظاِت والس��اعاِت

أبواُبها تفتح��ْت  الس��ماُء  الرمح��اِت***في��ِك  عناي��َة  للراغب��َن 

الصل��واِت***وِلَد احلس��نُ ف��رددوا يا إخوتي آي��ِة  وأزك��ى  أعل��ى 

 1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام احلسني
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حلمـه صلـوات اهلل وسـالمـه عليـه    )15
أما احللم فهو من أمسى صفات أبي الشهداء  ومن أبرز خصائصه فقد كان فيما 
، وإمنا كان يغدق عليهم  أمجع عليه الرواة ال يقابل مسيئًا بإساءته ، وال مذنبًا بذنبه 
بربه ومعروفه شأنه يف ذلك شأن جده الرسول صّلى اهلل عليه وآله الذي وسع الناس 
مجيعًا بأخالقه وفضائله ، بهذه الظاهرة وشاعت عنه ، وقد استغلها بعض مواليه فكان 
: إن بعض  . ويقول املؤرخون  إليه لينعم بصلته وإحسانه  يعمد إىل اقرتاف اإلساءة 
مواليه قد جنى عليه جناية توجب التأديب فأمر  بتأديبه ، فانربى العبد قائاًل: يا 

موالي ، إن اهلل تعاىل يقول :  اْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ  فقابله اإلمام ببسماته الفياضة وقال 

 اِس له ، خلوا عنه ، فقد كظمت غيظي . . وسارع العبد قائاًل :  َواْلَعاِفنَي َعْن النَّ

 

بُّ  ُيِ َواللَُّ    قائاًل:  اإلحسان  من  املزيد  يطلب  العبد  وانربى  عنك..  عفوت  قد  قال: 

ِسِننَي  قال : أنت حر لوجه اهلل . . ثم أمر له جبائزة سنية تغنيه عن احلاجة ومسألة  ْ اْلُ

الناس . لقد كان هذا اخللق العظيم من مقوماته اليت مل تنفك عنه ، وظلت مالزمة له 
طوال حياته .)1(

للعلياِء***ولقد َم��ددُت ي��دي وكَل رجائي ال��غ��ف��راِن  ل��ي��ل��ِة  يف 

للملي��ِك حبرقٍة اغف��ر لن��ا م��ا كان م��ن أخط��اِء***والدم��ُع يهتُف 

حملم��ٍد صالتن��ا  حب��ِق  الش��هداِء***أغف��ر  س��يِد  مول��ِد  وحب��ِق 

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام احلسني
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الـرأفــة والعطـف    )16
ومن صفات أبي األحرار أنه كان شديد الرأفة بالناس ميد يده لكل ذي حاجة ، ويسعف 
كل ذي هلفة ، وجيري كل من استجار به ، وقد فزع مروان إليه واىل أخيه وهو من ألد 
أعدائهم ، بعد فشل واقعة اجلمل ، وطلب منهما أن يشفعا له عند أبيهما ، فخفا إليه 
وكلماه يف شأنه وقال له : » يبايعك يا أمري املؤمنني « . فقال : » أو مل يبايعين قبل 
قتل عثمان ال حاجة لي يف بيعته ، إنها كف يهودية ، لو بايعين بيده لغدر بسبابته، أما 
أن له إمرة كلعقة الكلب أنفه وهو أبو األكبش األربعة ، وستلقى األمة من ولده يومًا 
أمحر « . وما زاال يلطفان به حتى عفا عنه ، إال أن هذا الوغد قد تنكر هلذا املعروف 
وقابل السبطني بكل ما ميلك من وسائل الشر واملكروه ، فهو الذي منع جنازة اإلمام 
احلسن أن تدفن جبوار جده ، وهو الذي أشار على الوليد بقتل اإلمام احلسني إن امتنع 
من البيعة ليزيد ، كما أظهر السرور والفرح مبقتل اإلمام  وحسب مروان أنه 

من تلك الشجرة اليت مل تثمر إال اخلبيث الدنس وما يضر الناس . 
ومن ألوان تلك الصور اخلالدة لعطف اإلمام ورأفته بالناس أنه ملا استقبله احلر جبيشه 
البالغ ألف فارس ، وكان قد أرسل ملناجزته وقتاله فرآه اإلمام وقد أشرف على اهلالك 
  فأمر ، من شدة العطش فلم تدعه أرييته وال مسو ذاته أن ال يقوم بإنقاذهم 
غلمانه وأهل بيته أن يسقوا القوم عن آخرهم ، ويسقوا خيوهلم فسقوهم عن أخرهم، 
وكان فيهم علي بن الطعان احملاربي الذي اشتد به العطش فلم يدر كيف يشرب فقام 
 بنفسه فسقاه ، وكانت هذه البادرة من أروع ما سجل يف قاموس اإلنسانية من 

الشرف والنبل .)1(

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام احلسني
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ونظيم��ا رائق��اً  واطرب فم��ا َطِرُب الف��ؤاِد أثيما***أنش��د حبفِل��َك 

فالق��وُل يه��دي لأن��اِم نعيم��ا***إن كاَن يف مي��الِد س��بط حمم��ٍد

تس��ليما***وِلَد احلس��نُ في��ا أحبَة مهجيت وس��لموا  علي��ه  صل��وا 
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عبـادتـه وتـقواه    )17
واجته اإلمام احلسني  بعواطفه ومشاعره حنو اهلل فقد تفاعلت مجيع ذاتياته حبب 
اهلل واخلوف منه ، ويقول املؤرخون : إنه عمل كل ما يقربه إىل اهلل فكان كثري الصالة 
والصوم واحلج والصدقة وأفعال اخلري . ونعرض بعض ما أثر عنه من عبادته واجتاهه 

حنو اهلل.

خـوفـه من اهلل    
كان اإلمام  يف طليعة العارفني باهلل ، وكان عظيم اخلوف منه شديد احلذر من 
 « :  خمالفته حتى قال له بعض أصحابه : ما أعظم خوفك من ربك ؟ ! ، فقال
ال يأمن يوم القيامة إال من خاف اهلل يف الدنيا . . « . وكانت هذه سرية املتقني الذين 
احلياة. وواهب  الكون  خالق  على  ودللوا   ، املعرفة  آفاق  وفتحوا   ، الطريق  أضاءوا 

كثـرة صالتـه وصــوم    
كان  أكثر أوقاته مشغواًل بالصالة والصوم . وكان يصلي يف اليوم والليلة ألف 
الكريم يف شهر  القرآن  خيتم  وكان   . العابدين  زين  ولده  بذلك  كما حدث   . ركعة 
رمضان . وحتدث ابن الزبري عن عبادة اإلمام فقال : أما واهلل لقد قتلوه ، طوياًل بالليل 

قيامه ، كثريًا يف النهار صومه .)1(

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام احلسني
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وتنظيما بالشعِر مجهوراً  يف ليل��ٍة فاَض ن��وُر البدِر تكرميا***حييُت 

مِر الس��نِن أغيثي اليوَم حمروما***يا ليلَة السعِد يا ذخَر العباِد على

اس��ِق رحيقاً من الغفراِن متوما***حبِق من ش��ّرَف األك��واَن قاطبًة

أب��دى س��عادته وردد احلم��َد باملول��وِد تعظيم��ا***ل��كِل حمتف��ٍل 

صل��وا على ج��ده حب��اً وتفخيما***مشُس احلسِن بدْت للخلِق امجِعها
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حجـه  )18
كان اإلمام  كثري احلج وقد حج مخسًا وعشرين حجة ماشيًا على قدميه .

وكانت جنائبه تقاد بني يديه وكان ميسك الركن األسود ويناجي اهلل ويدعو قائاًل : » إهلي 
أنعمتين فلم جتدني شاكرًا ، وابتليتين فلم جتدني صابرًا ، فال أنت سلبت النعمة برتك 

الشكر ، وال أدمت الشدة برتك الصرب ، إهلي ما يكون من الكريم إال الكرم . . « .
  معتمرًا لبيت اهلل فمرض يف الطريق فبلغ ذلك أباه أمري املؤمنني  وخرج
وكان يف يثرب فخرج يف طلبه فأدركه يف )السقيا( وهو مريض فقال له: » يا بين ما 
تشتكي؟ « قال : » أشتكي رأسي « . فدعا أمري املؤمنني ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده 
إىل املدينة ، فلما أبل)1( من مرضه قفل راجعًا إىل مكة واعتمر ، هذا بعض ما أثر من 

طاعته وعبادته .)2(
ش��وَق األحب��ِة عند حف��ِل املولِد***يا ليل��َة الربكاِت هل��ي وارصدي

ق��د ضمه��ا عش��ٌق ألك��رِم س��يِد***ثم انث��ري عبَق اخلل��وِد لعصبٍة

جت��رى الصالُة علي��ه بعد حممِد***أما لو جرى اسم احلسِن حبفلهم

1( أَبلَّ الرَُّجُل ِمَن املََرِض : ُشِفيَ ، ُعِفَى .
.  2( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام احلسني
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صـدقــاتــه  )19
، وقد ورث أرضًا وأشياًء فتصدق بها قبل أن  كان عليه السالم كثري الرب والصدقة 
يقبضها وكان يمل الطعام يف غلس الليل إىل مساكني أهل املدينة مل يبتغ بذلك إال 
األجر من اهلل ، والتقرب إليه ، وقد أملعنا فيما سبق إىل كثري من ألوان بره وإحسانه .)1(

ثنائ��ي وكَل  أبيات��ي  ل��ل��زه��راِء***أنش��دُت  امل���ول���وِد  ل��ي��ل��ِة  يف 

العلي��اِء***يف مول��ٍد أعط��ى الكرام��َة حقها إىل  من��ا  اإلب��اُء  وب��ه 

الش��هداِء***صل��وا على اهل��ادي النيب حممٍد س��يِد  مول��ُد  فالي��وَم 

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام احلسني
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20( وروى ابن عّباس قال : حضرُت رسوَل اهلل صّلى اهلل عليه وآله عند وفاته وهو 
جيود بنفسه ، وقد ضّم احلسنَي إىل صدره وهو يقول : » هذا ِمن أطائب ُأروميت ، وأبراِر 
عرتتي ، وخيار ذّرييت . ال بارك اهلُل فيَمن مل َيَفْظه ِمن بعدي « ، قال ابن عّباس : ُثّم 
ُأغمَي على رسول اهلل ساعة ، ثّم أفاق فقال : » يا حسني ، إّن لي ولقاتلك يوَم القيامة 
َمقامًا بني يَدي رّبي وخصومة ، وقد طابت نفسي إذ جعلين اهلل خصمًا مَلن قاتلك يوَم 

القيامة «)1(
وعن أنس بن مالك قال : مسعت رسول اهلل  يقول : » حنن ولد عبد املطلب سادة 

أهل اجلنة ، أنا ومحزة وعلي وجعفر واحلسن واحلسني واملهدي «)2(
وعن سلمان قال : دخلت على النيب  وإذا احلسني  على فخذه وهو يقبل 
عينيه ويلثم فاه ويقول : » إنك سيد ابن سيد أخو سيد أبو سادة، إنك إمام ابن إمام، 
أخو إمام أبو أئمة ، إنك حجة ابن حجة ، أخو حجة أبو حجج تسع من صلبك ، 

تاسعهم قائمهم «)3(
أقيم��ا لله��داِة  حف��اًل  حب��روِف ورٍد أنس��ِت املهموم��ا***حيي��ُت 

تعظيم��ا***يا مول��داً ش��غل الوج��وَد بنوِره يوَم��ه  ق��ّدَس  وال��كُل 

تس��ليما***وِلَد احلس��نُ فيا حماف��ُل رددي وس��لموا  علي��ه  صل��وا 

1( مقتل احلسني  للخوارزمي ج 1 ص 176
2( سنن ابن ماجه 2 : 1368 باب خروج املهدي

3( مقتل احلسني  للحافظ أبي مؤيد حممد املكين باخلوارزمي ج1 ص 146



أبو الفضل 
العباس بن أمرياملؤمنني 

عليه صلوات اهلل وسالمه 
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يف مولده صلوات اهلل وسالمه عليه)1(  )1
 فاد بعض احملّققني أن أبا الفضل العباس  ولد سنة )26 هـ( يف اليوم الرابع 

من شهر شعبان )2(
وقالق��ِل)3( الس��وراِت يف األغالِس***ع��وذُت من أهوى » برِب الناِس «
ل��وال األئم��ُة كن��َت دون قي��اِس***ي��ا ذا امل��روِة والش��هامِة واإلب��ا
الوص��يِ  أب��ُن  الصف��ُي  فرددوا أزكى الصالةِ مبولد العباِس***وِل��َد 

مولده  بتاريخ  مروره  القرشي عند  باقر شريف  ملؤلفه  والفداء يف اإلسالم،  الكرامة  رائد    العباس بن علي   )1
الشريف .

2( نسبه الوّضاح ليس يف دنيا األنساب نسب أمسى ، وال أرفع من نسب أبي الفضل فهو من صميم األسرة العلوية ، اليت 
هي من أجّل وأشرف األسر اليت عرفتها اإلنسانية يف مجيع أدوارها ، تلك األسرة العريقة يف الشرف واجملد ، اليت أمّدت 
العامل العربي واإلسالمي بعناصر الفضيلة ، والتضحية يف سبيل اخلري ، وما ينفع الناس ، وأضاءت احلياة العامة بروح 

التقوى ، واإلميان ، وهذا عرض موجز لألصول الكرمية اليت تفّرع قمر بين هاشم ، وفخر عدنان منها .
األب أّما األب الكريم لسّيدنا العباس  فهو اإلمام أمري املؤمنني  ، وصّي رسول اهلل  ، وباب مدينة 
، وهو بطل  منه مبنزلة هارون من موسى  ، وصّدق رسوله وكان  باهلل  آمن  أول من  ، وهو  ، وختنه على حبيبته  علمه 
اإلسالم، واملنافح األول عن كلمة التوحيد ، وقد قاتل األقربني واألبعدين من أجل نشر رسالة اإلسالم وإشاعة أهدافه 
العظيمة بني الناس ، وقد متثلت بهذا اإلمام العظيم مجيع فضائل الدنيا ، فال يدانيه أحد يف فضله وعلمه، وهو - بإمجاع 
املسلمني - أثرى شخصية علمية يف مواهبه وعبقرياته بعد الرسول حممد  ، وهو غيّن عن البيان والتعريف ، فقد 
استوعبت فضائله ومناقبه مجيع لغات األرض… ويكفي العباس شرفًا وفخرًا أّنه فرع من دوحة اإلمامة ، وأخ لسبطي 

.  رسول اهلل
األم أّما األم اجلليلة املكّرمة ألبي الفضل العباس  فهي السيدة الزكية فاطمة بنت حزام بن خالد.. ، وأبوها حزام 
من أعمدة الشرف يف العرب ، ومن الشخصيات النابهة يف السخاء والشجاعة وقرى األضياف ، وأما أسرتها فهي من 

أجّل األسر العربية ، وقد عرفت بالنجدة والشهامة ،
مكانتها عند أهل البيت : هلذه السّيدة الزكية مكانة متمّيزة عند أهل البيت  ، فقد أكربوا إخالصها ووالءها لإلمام 
احلسني  ، وأكربوا تضحيات أبنائها املكرمني يف سبيل سّيد الشهداء  ، يقول الشهيد األول وهو من كبار 
فقهاء األمامية : ) كانت أّم البنني من النساء الفاضالت ، العارفات حبّق أهل البيت  ، خملصة يف والئهم ، ممحضة 
يف موّدتهم ، وهلا عندهم اجلاه الوجيه ، واحملّل الرفيع ، وقد زارتها زينب الكربى بعد وصوهلا املدينة تعّزيها بأوالدها 
األربعة ، كما كانت تعّزيها أيام العيد.. ( ) لعباس للمقّرم: 72 - 73 نقاًل عن جمموعة الشهيد األول( إّن زيارة حفيدة 
الرسول  وشريكة اإلمام احلسني  يف نهضته زينب الكربى  ألّم البنني ، ومواساتها هلا مبصابها األليم 

.  بفقد السادة الطيبني من أبنائها ، مما يدّل على أهمّية أّم البنني ومسّو مكانتها عند أهل البيت
3( أي السور اليت تبدأ بكلمة » قل «
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التسميــة  )2
مّسى اإلمام أمري املؤمنني  وليده املبارك )بالعباس( وقد استشّف من وراء الغيب 
 ، والباطل  املنكر  وجه  يف  عبوسًا  وسيكون   ، اإلسالم  أبطال  من  بطاًل  سيكون  أنه 
ومنطلق البسمات يف وجه اخلري ، وكان كما تنّبأ فقد كان عبوسًا يف ميادين احلروب 
اليت أثارتها القوى املعادية ألهل البيت  ، فقد دّمر كتائبها وجندل أبطاهلا ، وخّيم 

املوت على مجيع قطعات اجليش يف يوم كربالء ، ويقول الشاعر فيه :
» عبست وجوه القوم خوف املوت  ****  والعّباس فيهم ضاحك متبّسم «)1(

العب��اس والدِة  ي��وَم  الناِس***حيي��ُت  التربي��ِك ب��ن  بنفائ��ِس 
ي��ا روَح إحس��اٍن بغ��رِي قي��اِس***ي��ا ذا امل��روِة والش��هامِة واإلب��ا
م��ا مثُل ج��وِدَك ُخ��َط بالقرطاِس***يا مش��رَق اإليثاِر يا حب��َر الوفا
ب�اس��تين�اِس***إن���ي ُأه���ي آَل بي���ِت حمم��ٍد الص�ل���واِت  وُأردُد 

1( العباس بن علي  رائد الكرامة والفداء يف اإلسالم ، ملؤلفه باقر شريف القرشي عند مروره بفقرة التسمية .
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ألقــــابــه  )3
أو  النفسية حسنة كانت  اليت تضفى على الشخص فهي حتكي صفاته  أّما األلقاب 
سّيئة ، وقد أضيفت على أبي الفضل  عّدة ألقاب رفيعة تنّم عن نزعاته النفسية 

الطيبة ، وما اتصف به من مكارم األخالق وهي :

قمـر بين هـــاشــم  
كان العّباس  يف روعة بهائه، ومجيل صورته آية من آيات اجلمال، ولذلك لّقب 
بقمر بين هاشم، وكما كان قمرًا ألسرته العلوية الكرمية، فقد كان قمرًا يف دنيا اإلسالم، 

فقد أضاء طريق الشهادة، وأنار مقاصدها جلميع املسلمني.)1(
َيل��و املدي��ُح ِب��أروِع الكلم��اِت***يف مول��ِد العب��اِس ذي الَنْجداِت 
حمم��ٍد وص��يُّ  واِل��ُدُه  واحَلس��ناِت***فالفخ��ُر  الفض��ِل  ذاُت  واألُم 
وعلي��ِه أنث��ُر أفض��َل الصل��واِت***إن��ي ُأه��ي املصطف��ى ِببزوغ��ِه

1( املصدر السابق عند مروره بفقرة الكنية وله صلوات اهلل وسالمه عليه عدة كنى نذكرها على اإلمجال اقتباسا من 
الكتاب الشريف قمر بين هاشم ، السقاء ، كبش الكتيبة ، بطل العلقمي ، حامل اللواء ، العميد ، حامي الضعينة ، باب 

احلوائج .
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)1( أمور تتعلَّق بأبي الفضل العباس  )4
تأمل هذا العبد الصاحل القمر الذي اكتسب الضياء من ثالثة مشوس قد تعلَّم آداب 
املؤمنني  أمري  اإلمام  هم  الثالثة  والشموس   . املرتضى  اإلمام  أبيه  من  املقاتلة 

.  واإلمام احلسن واإلمام احلسني
فقد قبَّل يَده أئِّمة ثالثة وهم :

1. اإلمام أمري املؤمنني  حني والدته وبكى .  
ع من جسده إىل جنب الشريعة . 2. اإلمام احلسني  وهو مقطَّ  

3. اإلمام زين العابدين  حينما أراد أن يدفنه يف اليوم الثالث عشر من حمرَّم.  
الناِس مل��ا ع��ل��م��ُت مب��ول��ِد ال��ع��ب��اِس***أنش��دُت تربيكي ألغل��ى 
قي��اِس***قم��ُر الكرام��ِة و اجلالل��ِة واإلبا دوِن  امليع��اِد  إىل  يبق��ى 
ما مث��ُل فعل��ِه يف س��جِل الناِس***ه��و حب��ُر إيثاٍر ب��كِل وج��وِده
فلرُتف��ِع الص��ل��واُت ياجالس��ي***جئن���ا نب���ارُك للن���يب وال���ِه

1( منقول بتصرف من موقع الشيخ إبراهيم األنصاري حفظه اهلل ورعاه املسمى بالكوثر يف جملس العباس صلوات اهلل 
وسالمه عليه .



موىل املؤمنني وسيد 
الساجدين

اإلمام على بن الحسني
زين العابدين 
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يف مولده صلوات اهلل وسالمه عليه
 

ولد اإلمام علي بن احلسني  يف العقد الرابع من القرن األول اهلجري يف املدينة 
املنورة يوم النصف من مجادى األوىل، سنة ست وثالثني أو مثان وثالثني من اهلجرة 
أمري  أيام جده  اخلامس من شعبان يف  اخلميس   يف  ُوِلد  وقيل:  املباركة  النبوية 
املؤمنني علي بن أبي طالب  وقبل وفاته بسنتني، وكانت والدته يف بيوت أذن 

اهلل أن ترفع ويذكر فيها أمسه .)1(
أبوه : حجة اهلل على اخللق سيد شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني  الشهيد بكربالء .

وأمه املكرمة : )شهر بانو( وقيل )شاه زنان( ابنة يزد جرد ملك إيران .)2(
)1

الف��ؤاِد***ليال��ي الس��عِد ي��ا رَي الصوادي الزه��ُر يف روض  ألن��ِت 

حت��ى ش��عباَن  راص��ٌد  أت��ى كالغي��ِث يف قف��ِر الوه��اِد***فإن��ي 

س��رورا ش��عْت  ليل��ٌة  للعب��اِد***ففيه��ا  تنث��ُر  األلط��اُف  به��ا 

ص��دى الصل��واِت يف أه��ِل الوداِد***بذك��رى مول��ِد الس��جاِد ُنعل��ي

1( كتاب اإلمام زين العابدين  قدوة الصاحلني للمرجع الراحل السيد حممد احلسيين الشريازي عليه سحائب 
الرمحة عند مروره بفقرة الوالدة املباركة .

2( املصدر السابق .
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خـرُي قـدوٍة للصــاحلـني  )2
كان اإلمام  مثااًل للتقوى والزهد والعبودية هلل عز وجل ، وكان من كثرة سجوده 

وعبادته أن لقب بالسجاد وزين العابدين .
كما كان  مالذًا للضعفاء واملساكني . .

ومنوذجًا يف خدمة العباد . .
ومدرسة يف الدعاء واملناجاة . .

ودلياًل يف العفو والكرم . .
واجلهاد يف سبيل اهلل . .

والزهد والعبادة . .
والرتحم على األيتام . .

وحب الناس . .
وقضاء حوائج احملتاجني .

وكان  قمة يف مكارم األخالق مما اعرتف بذلك اخلاص والعام والعدو والصديق.
وقد كانت آثار اجلالل والعظمة واضحة يف وجهه النوراني من صغر سنه وقد قال يف 
حقه رسول اهلل  قبل والدته ، على ما رواه ابن عباس : » إذا كان يوم القيامة ينادي 
مناٍد أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إىل ولدي علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب 

خيطر بني الصفوف «
وقد أوصى بإمامته والده اإلمام احلسني  على ما عينه نيب اإلسالم من قبل اهلل 

تعاىل، ليكون اإلمام الرابع على املسلمني وحجة اهلل على اخللق أمجعني . )1(

1( كتاب اإلمام زين العابدين  قدوة الصاحلني للمرجع الراحل السيد حممد احلسيين الشريازي عليه سحائب 
الرمحة عند مروره بفقرة خري قدوة للصاحلني .
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الُعب��اِد  س��يِد  مبول��ِد  األم��اِد***أك��رْم  رفع��ِة  النب��وِة  نس��ِل 

األض����داِد***ومعل��ِم األجياِل س��رَي س��لوِكها ت���زاح���ِم  دوَن  هللِ 

وآل��ه للن��يب  أُب��ارُك  املي��الِد***إن��ي  يف  الصل��وات  وُأردُد 

اهلل  رسول  خلفاء  من  الرابع  هو    العابدين  زين  احلسني  بن  علي  اإلمام   )3
باإلضافة  فإنه   ، باألمساء   واحدًا واحدًا  الرسول  الذين عينهم   ،  ألثين عشر 
إىل روايات الشيعة فإن هناك العديد مما روي عن طريق العامة وهي تؤكد على أن 
 اخللفاء اثنا عشر حيث رووا يف خمتلف كتبهم : قوله  : » اخللفاء بعدي اثنا عشر «
 كما رواه  املقدسة هلؤالء األئمة األطهار  باألمساء  ويف بعض رواياتهم تصريح 

القندوزي احلنفي يف ينابيع املودة .)1(
حتى نسيُت من الس��عادِة َمن أنا***يا مول��َد الس��جاِد أحييت أهلنا

دمياً م��ن الغف��راِن تس��قُط بيننا***إذ أن رَب الع��رِش ينث��ُر للورى

متهل��ي الف��ؤاِد  أم��َل  ي��ا  فاخلل��ُد قارَبن��ا بعط��رِه ُمعِلن��ا***هللِ 

بولي��دِه املصطف��ى  أه��ي  وُأردُد الصل��واِت بامس��ه ُمْعِلن��ا***إن��ي 

1( كتاب اإلمام زين العابدين  قدوة الصاحلني للمرجع الراحل السيد حممد احلسيين الشريازي عليه سحائب 
الرمحة عند مروره بفقرة اخللفاء االثين عشر نقال عن ينابيع املودة : ج3 ص282 ب76 يف بيان األئمة االثين عشر بأمسائهم 

.





مولدُ الطاهر املطهر
موىل املواىل 

علي بن الحسني األكرب
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امسـه ونسـبـه
 السيد على األكرب ابن اإلمام احلسني ابن اإلمام على ابن ابي طالب

والدتـــه
ولد علي األكرب يف احلادي عشر من شعبان 35 هـ ، أو 41 هـ .

أمــه
السّيدة ليلى بنت أبي ُمرَّة بن عروة بن مسعود الثقفي ، وُأّمها ميمونة بنت أبي سفيان 

بن حرب بن ُأمية .

صفــاتــه
  من أصبح الناس وجهًا ، وأحسنهم ُخُلقًا ، وكان يشبه جّده رسول اهلل  كان
يف املنطق واخَللق واخُللق . قال اإلمام احلسني  حينما برز على األكرب يوم الطف 

» اللهم اشهد . فقد برز إليهم غالم أشبه الناس َخلقا وُخلقا ومنطقًا برسولك «)1(

1( منقول من مركز آل البيت العاملي للمعلومات بقلم الكاتب حممد أمني جنف .
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)1

األس��طرِِ عل��ى  اللف��ِظ  األك��رِب***جبوه��ِر  مول��ِد  ذك��رى  حيي��ُت 

وعل��ى املصطف��ى  ط��ه  رح��ى الكم��اِل ج��اَء كاحمل��وِر***ش��بيِه 

بأس��ه املرتض��ى  عل��ي  املُزه��ِر***وم��ن  روض��ه  م��ن  وعط��ُره 

املفخ��ِر***صل��وا عل��ى األك��رب يا س��ادتي يف  للس��بِط  وبارك��وا 
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شجــاعتـه  )2
ملّا ارحتل اإلمام احلسني  من قصر بين مقاتل خفق وهو على ظهر فرسه خفقة ، 
ثّم انتبه  وهو يقول : » إنَّا هلِل وإنَّا إليِه راِجُعون ، واحلمُد هلِل َربِّ الَعاملني « ، كرَّرها 

مرَّتني أو ثالثًا . فقال علي األكرب  : » ممَّ محدَت اهلل واسرتَجعت ؟ «
فأجابه  : » يا ُبيَن ، إنِّي خفقُت خفقة فعنَّ لي فارس على فرس ، وهو يقول : 

القوم يسريون ، واملنايا تسري إليهم ، فعلمت أّنها أنفسنا ُنِعيت إلينا «
 : يا أَبه ، ال أراك اهلل سوءًا ، أَلسنا على احلق ؟ «  فقال « : فقال علي األكرب

» بلى ، والذي إليه َمرِجع العباد «
قال علي األكرب  : » فإّننا إَذن ال ُنبالي أن منوت حمقِّني « ، فأجابه اإلمام احلسني 

 : » َجَزاك اهلُل ِمن َولٍد َخري َما َجَزى َوَلدًا عن واِلِده « )1(
اآلخ��ِر***حيي��ُت ذك��رى املول��د الطاه��ر إىل  اخلل��ِق  وصف��وِة 

اهل��دى ن��يب  س��بُط  ب��ه  يزه��و بث��وِب احلام��ِد الش��اكِر***ي��وٌم 

الفاخ��ِر***صل��وا عل��ى األك��رِب يا س��ادتي املول��ِد  عي��ُد  فالي��وم 

1( منقول من مركز آل البيت العاملي للمعلومات بقلم الكاتب حممد أمني جنف .





مولدُ اإلماِم 
الحجةِ بن الحسنِ املهدي 
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يف مولده صلوات اهلل وسالمه عليه
 

أواخر  سامراء  مدينة  يف    العسكري  احلسن  أبيه  دار  يف  عليه  اهلل  سالم  ولد 
ليلة اجلمعة اخلامس عشر من شعبان وهي من الليالي املباركة اليت يستحب إحياؤها 
بالعبادة وصوم نهارها طبقًا لروايات شريفة مروية يف الصحاح مثل سنن ابن ماجة 
أهل  أئمة  ما روي عن  اىل  إضافة  السنة)1(  أهل  الرتمذي وغريهما من كتب  وسنن 
روايات  ومثة   ، الروايات  أشهر  على  هـ(   255( والدته  سنة  وكانت   )2( البيت 
أخرى تذكر أن سنة الوالدة هي )256 هـ( أو )254 هـ( مع االتفاق على يومها وروي 

غري ذلك، إال أن األرجح هو التأريخ األول .
)1

باهللِ ش��عي بقل��ٍب ذاَب يف احملِن***يا ليلَة الس��عِد يا ياقوت��َة الزمِن

إن��ي انتظرتِك ح��والً راجَي املننِِ***م��ن ذا يراِك وال يْبِدي��ِك حاجتُه

ويس��تجاُب دع��اُء الس��ِر والعلِن***إذ الس��ماُء عل��ى أرجائها فِتحت

ملولِد احُلجِة ابن الطاهِر احلس��ن***صلوا على املصطف��ى يا خرَي ُأمتِه

1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام املهدي  نقال عن مسند أمحد بن حنبل: 
2/ 176 | سنن ابن ماجة : 1/ 444، 445 | فيض القدير : 4/ 459 | سنن الرتمذي : 3/ 116 | كنز العمال : 3/ 466 وغريها كثري.
إقبال   |  762 : املتهجد للشيخ الطوسي  مصباح   |  101 : 2( املصدر السابق نقال عن ثواب األعمال للشيخ الصدوق 

األعمال للسيد ابن طاووس : 718
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دور اإلمام العسكري  يف إعالن الوالدة   )2
يف ظل تلك األوضاع اإلرهابية الصعبة كانت تواجه اإلمام العسكري سالم اهلل عليه 
مهمة على درجة كبرية من اخلطورة واحلساسية ، فكان عليه أن خيفي أمر الوالدة عن 
أعني السلطات العباسية بالكامل واحليلولة دون اهتدائهم اىل وجوده ووالدته ومكانه 
العباسية  اإلبادة  مساعي  من  للوليد  حفظًا  وذلك   ، بوقوعها  إمجااًل  عرفوا  لو  حتى 
املرتبصة به ولذلك الحظنا يف خرب الوالدة حرص اإلمام على خفائها ، كما نالحظ 
أوامره املشددة لكل َمن أطلعه على خرب الوالدة من أرحامه وخواص شيعته بكتمان 
اخلرب بالكامل فهو يقول مثاًل ألمحد بن إسحاق : » ولد لنا مولود فليكن عندك مستورًا 

ومن مجيع الناس مكتومًا « .
ومن جهة ثانية كان عليه إىل جانب ذلك ويف ظل تلك األوضاع اإلرهابية ومحالت 
إثباتًا  الشك  يقبل  مبا ال    يثبت خرب والدته  أن   ، املتواصلة  العباسية  التفتيش 
لوجوده ثم إمامته ، فكان البد من شهود على ذلك يطلعهم على األمر لكي ينقلوا 
 بإخبار  قام  ، ولذلك  التأريخ لألجيال الالحقة  شهاداتهم فيما بعد ويسجلها 
عدد من خواص شيعته باألمر وعرض الوليد عليهم ، بعد مضي ثالثة أيام من والدته، 
واإلمام  بعد مضي بضع سنني  أربعني من وجوه وخّلص أصحابه  كما عرضه على 
يومئذ غالم صغري وأخربهم بأنه اإلمام من بعده ، كما كان يعرضه على بعض أصحابه 
فرادى بني احلني واآلخر ويظهر هلم منه من الكرامات حبيث جيعلهم على يقني من 
وجوده الشريف ، وقام  بإجراءات أخرى للهدف نفسه مع االلتزام حبفظ حياة 
الوليد من اإلبادة العباسية مبا أثبت تأرخييًا والدة خليفته اإلمام املهدي  بأقوى 
ما تثبت به والدة إنسان كما يصرح بذلك الشيخ املفيد . ومن جهة ثالثة كانت تواجه 
اإلمام العسكري سالم اهلل عليه مهّمة التمهيد لغيبة ولده املهدي وتعويد املؤمنني على 
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التعامل غري املباشر مع اإلمام الغائب ، وقد قام  بهذه املهمة عرب سلسلة من 
اإلجراءات كإخبارهم بغيبته وأمرهم بالرجوع اىل سفريه العام عثمان بن سعيد ، فهو 
يقول لطائفة من أصحابه بعد أن عرض عليهم اإلمام املهدي  وهو غالم : » هذا 
إمامكم من بعدي وخليفيت عليكم ، أطيعوه وال تتفرقوا من بعدي فتهلكوا يف أديانكم، 
أال وأنكم ال ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر، فاقبلوا من عثمان ما يقوله 

وانتهوا إىل أمره واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم واألمر إليه «)1(
ال��ربك��اُت  ج��ل��ِت  اك����رُب  يف مول��ٍد عج��زت ل��ه الكلم��اُت***اهللُ 

ال��ذي اهللِ  ببقي��ِة  مرحب��ا  والِس��وراُت***ي��ا  التوحيُد  ب��ه  َييي 

ول���ذك���رِه ف��ل��رتف��ِع ال��ص��ل��واُت***وِل��َد البقي��ُة م��ن س��اللِة امحٍد

1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية ، فضائل اإلمام املهدي  حتت عنوان اإلمام املهدي يف ظل أبيه .
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الغيبـة الصغـرى   )3
بعد أن بنّي األئمة اهلداة عليهم الصالة والسالم عرب قرنني ونصف من عمر الرسالة 
بعد الرسول  معامل الدين ، وبعد أن احتمل خرية أبناء األمة علم األنبياء عليه 
السالم عرب أوصيائهم املعصومني ، وترسخت جذور املعرفة اإلهلية يف نفوس األلوف، 
وبعد أن تهيأ التيار الرسالي للنهوض بأعباء الثورة ضد الظلم والطغيان ، والوقوف 

أمام االحنرافات األساسية يف الدين .
بعد كل ذلك قدر اهلل الغيبة الصغرى لولي اهلل األعظم ، احلّجة بن احلسن  اليت 
امتدت من عام 260هـ إىل عام 329هـ أقام اإلمام خالهلا جسرًا من الوكالء بينه وبني 

أبناء الطائفة .
ونّواب اإلمام هم :

 . 1. أبو عمرو عثمان بن سعيد الذي كان وكياًل لإلمام احلسن العسكري
وبعد وفاته أصبح نائبًا لإلمام احلجة عجل اهلل فرجه .

أبا جعفر حممد بن عثمان  ابنه  2. وبعد وفاته عام )266هـ( نصب اإلمام احلجة 
ليصبح نائبًا لإلمام خالل مخسني عاماً.

3. أما النائب الذي استخلفه حممد بن عثمان فقد كان حسني بن روح ومنذ عام 304هـ 
 . وعرب اثنني وعشرين عامًا كان مرجعًا عامًا للطائفة من قبل اإلمام احلجة
4. وبعد أن لبى حسني بن روح نداء ربه ، عني اإلمام أبا احلسن علي بن حممد 
السمري نائبًا عنه ، وبقي يف منصبه ثالث سنوات ، وملا اقرتب من أجله سئل 

عّمن ينوبه فأخربه بانتهاء الغيبة الصغرى بوفاته .)1(

1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية، فضائل اإلمام املهدي  حتت عنوان الغيبة الصغرى 
.
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األزِل***حيي��ُت يومَك باألف��راِح يا أملي غائ��ُر  ب��ه حتق��ق حل��ٌم 

ليمطر العدَل فوق السهِل واجلبِل***كم بش��رتنا رساالُت الس��ماِء به

فش��مُس مهِديِّن��ا ُزف��ْت إىل املقِل***صلوا على املصطف��ى يف يوِم مولِده
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آخر توقيع خرج عنه يف الغيبة الصغرى   )4
وهذا آخر توقيع خرج عنه يف الغيبة الصغرى إىل علّي بن حمّمد السمري آخر نوابه 

اخلاّصني :
بسم اهلل الرمحن الرحيم

» يا علّي بن حممد السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك ، فإّنك مّيت ما بينك وبني 
ستة أّيام ، فامجع أمرك وال توص إىل أحٍد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة 
الثانية )التاّمة( ، فال ظهور إاّل بعد إذن اهلل عّز وجّل ، وذلك بعد طول اأَلمد وقسوة 

القلوب وامتالء اأّلرض جورًا . . . «
وبعد وقوع الغيبة الكربى صارت مهّمة التبليغ اإلسالمي بصورة عاّمة وتثبيت عقائد 

الشيعة بإمامة املهدّي املنتظر وغيبته بصورة خاّصة على عهدة الفقهاء واحملدثني.
ففي التوقيع اخلارج إىل حممد بن عثمان العمري رضوان اهلل عليه : » . . . وأما احلوادث 

الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا ، فإنهم حّجيت عليكم وأنا حّجة اهلل عليهم «)1(
ال��ربكاِت***ي��ا أق��دَس الس��اعاِت واللحظاِت ممط��ورَة  ليل��ًة  ي��ا 

كالش��مِس يف حببوح��ِة الغ��دواِة***فيه��ا ج��الُل اهلل أش��رَق ضاوي��ًا

الصلواِت***يف مول��د امله��دي س��بط حمم��د س��حائِب  إلي��ه  نهدي 

1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام املهدي  حتت عنوان الغيبة الصغرى 
.
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  حديث املهدي من أوالد عبد املطلب  )5
:  وهو ما رواه ابن ماجة وغريه باإلسناد عن أنس بن مالك قال : قال رسول اهلل 
 ، واحلسن  وجعفر،   ، وعلي   ، ومحزة   ، أنا   : اجلنة  أهل  سادة  املطلب  عبد  ولد  » حنن 

واحلسني ، واملهدي «)1(

  حديث املهدي من ولد أبي طالب
هذا احلديث أخرجه الشيخ املفيد يف اإلرشاد ، واملقدسي الشافعي يف عقد الدرر ، وقال: 
أخرجه نعيم بن محاد يف كتاب الفنت . واحلديث من رواية سيف بن عمرية قال : كنت 
عند أبي جعفر املنصور فقال لي ابتداًء : » يا سيف بن عمرية ، ال بّد من مناٍد ينادي من 
السماء باسم رجل من ولد أبي طالب، فقلت جعلت فداك يا أمري املؤمنني تروي هذا؟ 
قال : أي والذي نفسي بيدِه لسماع ُأُذني له . فقلت : يا أمري املؤمنني ، إن هذا احلديث 
ما مسعته قبل وقيت هذا ! فقال : يا سيف إّنه حَلَقٌّ ، وإذا كان فنحن أّول من جييبه ، أَما 
إنَّ النداء إىل رجل من بين عّمنا . فقلت : رجل من ولد فاطمة ؟ فقال : نعم يا سيف ، 
لوال أنين مسعت من أبي جعفر حممد بن علي يّدثين به، وحّدثين به أهل األرض كلهم 

ما قبلته منهم ، ولكنه حممد بن علي «)2(
 

  حديث املهدي من ولد اإلمام علي ابن ابي طالب
هذا  وقّيدت  املراد  عينت  أحاديث  وردت  فقد   ، ولد  من  أكثر  طالب  ألبي  كان  وملّا 

1( املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي تأليف مركز الرسالة نقال عن سنن ابن ماجة 2 : 1368 باب خروج املهدي | 
ومستدرك احلاكم 3 : 211 | وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي : 113 | ومجع اجلوامع للسيوطي 1 : 851

2( املصدر السابق نقال عن اإلرشاد | املفيد 2 : 370 371 | وعقد الدرر : 149 الباب الرابع .
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، ليكون املهدي من أوالده    املؤمنني علي بن أبي طالب  اإلطالق بولده أمري 
 ، ويف ذلك وردت مجلة من األخبار منها : قول علي : » هو رجل مينِّ «)1( 
وغري خاٍف على أحد أنَّ ألمري املؤمنني  أكثر من ولد وتشخيص نسب املهدي 
بهذا اإلطالق متعذر ، ولكّن أمره يف غاية السهولة ؛ أَلّن من مجلة أحاديث نسب املهدي 
املصرح بصحتها وتواتر نقلها هي تلك األحاديث الناصة تارة على كون املهدي من 
أهل البيت ، وُأخرى : على أنه من العرتة ، وثالثة : على أنه من النيب . و الريب يف 
احنصار أهل البيت ، والعرتة ، وولد النيب  بأوالد أمري املؤمنني  من جهة 

فاطمة الزهراء  وإليك منوذجًا من تلك األحاديث.
واغرْب ففي ليليت أنٌس ألشعاري***قد قل��ُت ِللَهِم ال تدن��و ألفكاري

كما العطاشى لرؤيا السلسل اجلاري***يا ليلَة الس��عِد يا حلم��اً يراوُدنا

أي��اِم ع��ٍز ب��ال خ��وٍف وا ك��داِر***فيك الرجا و اهلنا واملقبالِت على

م��ول��ُده اهلل  آل  ب��ق��ي��ُة  علي��ه صل��وا كدمي��اٍت وأمط��اِر***فيها 

 1( املصدر السابق نقال عن الفنت ، نعيم بن محاد 1 : 369 ، 1084 | التشريف باملنن السيد ، ابن طاووس : 176 / 238
باب 19
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  حديث املهدي من العرتة  )6
وردت أحاديث كثرية بهذا املعنى ننتخب منها واحدًا ، وهو حديث أبي سعيد اخلدري، 
عن النيب  أّنه قال : » ال تقوم الساعة حتى متتلىء األرض ظلمًا وعدوانًا ، ثم خيرج 
رجل من عرتتي أو من أهل بييت )الرتديد من الراوي( ميلؤها قسطًا وعداًل كما ملئت 

ظلمًا وعدوانًا «)1(

 حديث املهدي من ولد فاطمة
هو من رواية ُأم سلمة عن النيب  أنه قال : » املهدي حق وهو من ولد فاطمة «)2(

 املهدُي من ولِد احلسني
 وأنه التاسُع من ولده

حديث املروي عن سلمان الفارسي ، وأبي سعيد اخلدري ، وأبي أّيوب األنصاري ، 
وابن عباس ، وعلي اهلاللي بألفاظ خمتلفة عن رسول اهلل  أنه قال : » يا فاطمة إّنا 
أهل بيت أعطينا ست خصال مل يعطها أحد من األولني وال يدركها أحد من اآلخرين 
غرينا أهل البيت « ، إىل قوله  : » ومنا مهدي األمة الذي يصلي عيسى خلفه « ، ثم 

ضرب على منكب احلسني  قال : » من هذا مهدي األمة «)3(
1( املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي تأليف مركز الرسالة نقال عن مسند أمحد 3 : 36 | صحيح ابن ِحبَّان 8 : 290 / 6284 

| مستدرك احلاكم 4 : 557 | منتخب األثر : 148|19
2( املصدر السابق نقال عن أبي داود 4 : 107 / 4284 | سنن ابن ماجة 2 : 1368 / 4086 | املعجم الكبري للطرباني 23 : 
267 / 566 | مستدرك احلاكم 4 : 557 وأخرجه عن صحيح مسلم كل من : ابن حجر اهليثمي يف الصواعق احملرقة : 163 

باب11 من الفصل األول | واملتقي اهلندي يف كنز العمال 14 : 264 / 38662  باب 19
3( املصدر السابق نقال عن أخرجه الدار قطين كما يف البيان يف أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي : 501 ، 502 
باب 9 | والفصول املهمة البن الصباغ املالكي : 295 ، 296 فصل 120 | وفضائل الصحابة للسمعاني على ما يف ينابيع 
املودة : 49 باب 94 | وقد صّرح يف معجم أحاديث اإلمام املهدي  1 : 145 / 77 بكثرة طرق هذا احلديث وانها رمبا 

بلغت حنو جملد . 
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ويف ينابيع املودة عن مناقب اخلوارزمي : بسنده عن احلسني  قال : » دخلت على 
جدي رسول اهلل  فأجلسين على فخذه وقال لي : إّن اهلل اختار من صلبك يا حسني 

تسعة أئمة تاسعهم قائمهم ، وكلهم يف الفضل واملنزلة عند اهلل سواء «)1(
ويف الينابيع عن مناقب اخلوارزمي أيضًا ، بسنده عن سلمان قال : دخلت على رسول 
اهلل  وإّن احلسني بن علي على فخذه وهو يقبل عينيه ويلثم فاه ، وهو يقول : » 
أنت سيد ابن سيد ، أخو سيد ، أنت إمام ابن إمام أخو إمام ، أنت حجة أبو حجة ، 

وأنت أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم «)2(
نعيم��ا لق��اَك  أورثن��ا  ي��ا بلس��َم املكل��وِم يش��كو أليما***ش��عباُن 

وهموم��ا***إن��ي ُأَص��رُب خاط��ري ح��والً به ُمعِض��اًل  رب��ي  ِل��رَيَد 

تس��ليما***مْل ال ومه��دُي الزم��اِن ب��ه ب��دا وس��لموا  علي��ِه  صل��وا 

1( املصدر السابق نقال عن ينابيع املودة 3 : 168 باب 94
2( املصدر السابق نقال عن اخلصال 2 : 475 / 38 أبواب االثين عشر | وكمال الدين 1 : 262 / 9 باب 24



213  م����ول����ُد اإلم��������اِم احل����ج����ِة ب����ن احل����س����ِن امل����ه����دي

  املهدي هو ابُن اإلمام احلسن العسكري  )7
يف ينابيع املودة : عن اإلمام الرضا  : » اخللف الصاحل من ولد احلسن بن علي 

العسكري هو صاحب الزمان وهو املهدي سالم اهلل عليهم «)1(
ابنه علي،  ، وبعد حممد  » إنَّ اإلمام من بعدي ابين حممد   :   عن اإلمام الرضا 
وبعد علي ابنه احلسن ، وبعد احلسن ابنه احلجة القائم وهو املنتظر يف غيبته املطاع 
يف ظهوره فيماَل األرض قسطًا وعداًل كما ملئت جورًا وظلمًا ، وأّما متى يقوم ؟ فإخبار 
عن الوقت ، لقد حدثين أبي ، عن آبائه عن رسول اهلل  قال: مثله كمثل الساعة 

ال تأتيكم إاّل بغتة «)2(
ك��م في��ِك إش��راٌق لقل��ٍب مكمِد***يا ليل��َة النصِف البهي األس��عِد

ب��والدٍة م��ا مثُله��ا م��ن مول��ِد***ش��عباُن بان لن��ا فعانقن��ا الرجا

فلق��د ب��دا امله��دُي س��بُط حممِد***صل��ي علي��ِه وآل��ِه ي��ا س��امعي

1( املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي تأليف مركز الرسالة نقال عن ينابيع املودة 3 : 166 باب 94
2( املصدر السابق نقال عن ينابيع املودة 3: 115 116 باب 80 مصرحًا بنقله عن فرائد السمطني للحمويين الشافعي .
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 أوصاف اإلمام املهدي  )8
وردت روايات كثرية عن النيّب صّلى اهلل عليه وآله يف صفة املهدي املنتظر عليه الّسالم، 
أّن الشعر منحسر عن جبهته( أقنى األنف )القنا يف  بأّنه أجلى اجلبني )أي  وَصَفْته 
األنف طوله ودّقة أرنبته مع حدب يف وسطه()1( . ويف رواية عن أمري املؤمنني عليه 
عر ، يسيل َشعرُه على منكَبيه ، ونوُر  الّسالم أّنه شاّب مربوع َحَسن الوجه ، َحَسن الشَّ

وجهه يعلو سواَد حليته ورأسه)2( .

أّنه أفَرُق الثَّنايا
روي عن النيّب صّلى اهلل عليه وآله يف صفة املهدي عليه الّسالم أّنه أفَرُق الثنايا ، ويف 

رواية : أفَلج الثنايا ، وهما مبعنى واحد ، إذ أّن تفليج األسنان افرتاقها عن بعضها .)3(
فأوصدي***ش��عباُن أش��رق يا بش��ائُر غردي املثق��الِت  اهلموِم  وعلى 

تدع��وا القلوَب باس��ِم أمسى مولِد***فالي��وَم أف��راُح الس��ماِء وأرضها

فاتل��وا الصالَة عل��ى النيب حممِد***ولِ���َد البقي��ُة م��ن س��اللِة أمحٍد

1( دراسة وثائقية عن اإلمام املهدي نقال عن مسند أمحد 17:3 حديث 10746
2( املصدر السابق نقال عن الغيبة للطوسي 281

3( املصدر السابق نقال عن البيان للكنجي الشافعي 139، الباب 19
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ومن أوصافه صلوات اهلل وسالمه عليه   )9
روي يف صفة املهدي عليه الّسالم أّن وجهه كأّنه كوكب دّرّي ، يف خّده األمين خال)1( 
ومّر يف صفته أّن نور وجهه يعلو سواد حليته ورأسه ، كما جاء يف صفته أّنه طاووس 

أهل اجلّنة)2( ، ويف رواية أّن وجه املهدي عليه الّسالم يتألأل كالقمر الدّري)3(.
روي يف صفة اإلمام املهدي عليه الّسالم حني ُيبَعث أّنه ابن أربعني سنة ، ويدعم ذلك 
طائفٌة من الروايات ورد فيها وصفه بأّنه شاّب)4( . ويف رواية عن اإلمام الرضا عليه 
الّسالم أّن الناظر إىل املهدي عليه الّسالم َليحَسُبه ابن أربعني سنة أو دوَنها ، وأّن 
من عالماته أن ال َيهَرم مبرور األّيام والليالي حّتى يأتَيه أجُله ، وأّن َخْلقه وُخُلقه َخْلق 
رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله وُخُلقه ، ورد أّن املهدي عليه الّسالم ُيشبه جّده رسول 

اهلل صّلى اهلل عليه وآله َخْلقًا وُخُلقاً)5(.
جاء يف بعض الروايات أّن أهل األرض وأهل السماء والطري يف اجلّو سريضون يف 
خالفته عليه الّسالم ، وهو أمر ينسجم مع بسطه عليه الّسالم العدل يف ربوع البسيطة، 
واستخراجه الكنوز ، وإعطائه املال َحْثيًا بدون عدٍّ كما سنشري الحقًا ، وروي أّن املهدي 
عليه الّسالم سيظهر على أفواه الناس ، وأّنهم ُيشَربون حبَّه وال يكون هلم ِذكر غريه.)6(

عي��ُد التق��اِة على م��دى األزماِن***أه��اًل بلي��ِل النصِف من ش��عباِن 
وع���دال���ُة اإلن���س���اِن ل��إن��س��اِن***إذ في��ِه مي��الُد الكرام��ِة واإلب��ا
لسان***ول��َد البقي��ُة م��ن س��اللة أمحٍد ك��َل  ال��ص��ل��واُت  فلتشمِل 

1( دراسة وثائقية عن اإلمام املهدي نقال عن املعجم الكبري للطرباني 120:18 حديث 7495
2( املصدر السابق نقال عن الفردوس للديلمي 222:4 حديث 6668

3( املصدر السابق نقال عن البيان 118، الباب 8
4( املصدر السابق نقال عن كمال الدين للصدوق 652:2 حديث 12

5( املصدر السابق نقال عن الغيبة للطوسي 116
6( املصدر السابق نقال عن البيان 135 136، الباب 17 | القول املختصر 72
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سرية اإلمام املهدّي عليه الّسالم كرمه وعدله   )10
وردت روايات كثرية يف كرم اإلمام املهدي عليه الّسالم وإنفاقه املال ، وأّنه يثو املال 
حثيًا وال يعّده عّدًا وأّنه يقسم املال بالسوية بني الناس ، فيمأل قلوب أّمة حمّمد صّلى 
اهلل عليه وآله غنى ، ويسعهم عدله)1( ، حّتى يأمر مناديًا فينادي » َمن له يف املال حاجة ؟ «
فما يقوم من الناس إاّل رجل واحد ، فيحثوا له املهدي عليه الّسالم ، فيندم الرجل فريّد 

املال ، فيقول له املهدي عليه الّسالم : » إّنا ال نأخذ شيئًا أعطيناه «
يا مرجتى العدِل واألنصاف باألزِل***يا ليلة النصِف من ش��عباَن يا أمِل

ُمذ ظلَل اجلوُر كَل السهِل واجلبِل***يا دمع��َة الصاحلَن يف توس��لهم

صل��وا علي��ِه ب��ال َع��ٍد وال كل��ِل***فيه��ا بقي��ُة آل البي��ِت مول��ُدُه

1( املصدر السابق نقال عن البيان للكنجي الشافعي 121 ، 122 ، الباب 10 | البيان 123، الباب 10
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ما بعد الظهور فيُض الربكِة والنِّعِم   )11
تتنّعم اأُلّمة يف زمن املهدي عليه الّسالم كما يف الروايات نعمًة مل تتنّعم مثلها قط ، 
فالسماء ُترسل َقطرها ِمدرارًا ، واألرض ال َتَدع شيئًا من نباتها إاّل أخرجته ، ويستخرج 
رك ، فريضى يف خالفته أهُل األرض  املهدي عليه الّسالم الكنوَز ويفتح مدائن الشِّ
وأهل السماء والطري يف اجلّو ، وجيعل اهلُل الَغِنى يف قلوب هذه األّمة ، حّتى ُيِهّم رّب 
املال َمْن يقبل منه صدقته ، وحّتى يعرضه فيقول الذي ُيعَرض له : » ال َأَرب لي فيه «)1( 

حّتى يتمّنى األحياُء األموات مّما صنع اهلُل عز وجل بأهل األرض من خريه .)2(

ظهـور الـدِّيـن
يرّد اهلل تعاىل الدِّين باملهدي عليه الّسالم ، فال يبقى على ظهر األرض إاّل املوّحدون 
الذين يقولون : » ال إله إاّل اهلل « ، وروي أّن املهدي عليه الّسالم يهدم ما َقبله كما صنع 
رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله ويستأنف اإلسالم جديدًا ، وأّنه ال يرتك ِبدعًة إاّل أزاهلا ، 
وال ُسّنًة إاّل أقامها ، وأّنه سيملك األرض كّلها ، وأّنه سيكسر الصليب ويقتل اخلنزير، 
وأّن اإلسالم سيلقى جِبرانه إىل األرض ، كنايًة عن استقراره وثباته ، ويذهب الّربا و 

الزِّنا وُشرب اخلمر والرياء ، وُيقبل الناس على العبادة والشرع والديانة .)3(

1( أي ال حاجة لي فيه .
2( دراسة وثائقية عن اإلمام املهدي نقال عن البيان 138، الباب 18 و 135، 136، الباب 17 | عقد الدرر ، للشافعي السلمي 

149 ، الباب 7 و169، الباب 8 و166، الباب 8 | اإلرشاد للمفيد 363 | عقد الدرر 141، الباب 7
3( املصدر السابق نقال عن  البيان 129، الباب 13 | عقد الدرر 222، الفصل 3، الباب 9 | عقد الدرر 227، الفصل 3، 
الباب9 | ا إلرشاد 364 | عقد الدرر 220، الفصل 3، الباب 9 | عقد الدرر 166، الباب 8 | عقد الدرر 220، الفصل 3، 

الباب 9
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اأُللفة وزوال اإلحن والعداوة
يؤّلف اهلل تعاىل باملهدي عليه الّسالم بني القلوب املتشاحنة بعد عداوة الفتنة ، كما 
وتأمن   . السباَع  البهائُم  تأمن  حّتى  العداوة  وُتزال   ، رك  الشِّ عداوة  بعد  بينها  أّلف 
األرض حّتى إّن املرأة َلتحّج يف مخس ِنسوة ما معّن )معهن( رجل ، ال تّتقي شيئًا إاّل 
اهلل عز وجل ، وحّتى ترعى الشاة والذئب يف مكاٍن واحد ، ويَلعب الصبيان باحلّيات 

والعقارب ال يضّرهم شيء .)1(
ال���ربك���اُت مت���ت  اك����رُب  يف ليل��ٍة هتف��ت بها الس��وراُت***اهللُ 

ق��دَره��ا وأع��ل��ى  شرفها  وب��ه��ا ت��وس��َل ل��إل��ِه ه���داُت***ف���اهللُ 

الصل��واُت***ول��َد البقي��ُة م��ن س��اللِة أمحٍد فالرُتف��ِع  ولفضل��ِه 

1( املصدر السابق نقال عن البيان 125، الباب 11 | عقد الدرر 137، الباب 6 و 151، الباب 7 و 159، الباب 7
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إشراق األرض بنور اهلل تعاىل   )12
لمة ، ُظلمة الكفر  إذا ظهر املهدي عليه الّسالم أشرقت األرض بنور رّبها ، وذهبت الظُّ
وُظلمة اجلور وُظلمة اجلهل وُظلمة املعصية ؛ فاألرض اليت ليس فيها إاّل موّحد ، اليت 
َخْلقًا  الناس  إماٌم أشبه  ، ويقوم على أمرها  يكمها ُحكم اهلل تعاىل ودينه )اإلسالم( 
وخُلقًا برسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله ، يعلو نوُر وجهه سواد شعر حليته ورأسه، ستنفي 
عنها الظلمات وُتشرق بنور رّبها يف عصر جديد تسوده العدالة واأُلخّوة واملساواة ، 

ويعبق فيه نسيم املعنوية واإلميان .)1(
ب��أري��ِج ك��ل ال���ورِد وال��ري��اِن***حييُت لي��َل النصِف من ش��عباِن

العدنان��ي***فبه��ا تباش��رُي النب��وِة أش��رقت للمصطف��ى  آدم  م��ن 

ال��ب��ل��داِن***من مولٍد نس��خ الدجى بش��عاعه يف  اهللِ  ع���َدل  وأب���ان 

مكاِن***يف مول��ِد امله��دي نطل��ق صوتن��ا ك��ل  ال��ص��ل��واُت  ل��ت��ب��ارِك 

1( دراسة وثائقية عن اإلمام املهدي نقال عن اإلرشاد 363
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 النيب عيسى بن مريم يصلى خلف اإلمام املهدي  )13
السماء إىل األرض يف آخر  ينزل من    أن نيب اهلل عيسى  املسلمون على  أمجع 

الزمان ، قال اهلل تعاىل :  َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإلَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن 

ِبُعوِني  َتُنَّ ِبَها َواتَّ اَعِة َفَل َتْ ُه َلِعْلٌم ِللسَّ َعَلْيِهْم َشِهيًدا  ) النساء : 159 ( ، وقال تعاىل :  َوِإنَّ

: أن عيسى  آية من آيات  . واملعنى   ) 61 : َهَذا ِص��َراٌط ُمْسَتِقيٌم  ) الزخرف 

  الساعة ، وما من أحد من أهل الكتاب النصارى واليهود إال سيؤمن بعيسى
عندما ينزله اهلل إىل الدنيا ويرونه ويرون آياته . قال اإلمام الباقر :  » ينزل قبل 
يوم القيامة إىل الدنيا ، فال يبقى أهله ملة يهودي والنصراني إال آمن به قبل موته ، 

ويصلي خلف املهدي «)1(
فب��ِه العطاي��ا كالس��حابِة ماطره***ش��عباُن يزخُر باملعان��ي الفاخرْه

من راَمه��ا يطوى س��جَل الفاقره***فيها عل��ى الرمحِن أكرُم س��اعٍة

صل��واُت رب��ي حنوه��م متقاطره***ه��ي مولُد امله��دي ش��بُل حممٍد

1( املعجم املوضوعي لإلمام املهدي  عند مروره بفقرة نزول عيسى  ونصرته لإلمام املهدي للشيخ اجلليل 
على الكوراني نقال عن البحار 14 ص 530
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عالمات الظهور احلتمّية   )14

)1( خروج السفياني
وردت الرواية عن اإلمام الباقر واإلمام اجلواد  بأن خروج السفياني من احملتوم 

الذي ال بّد منه.

)2( ظهور اليماني
ظهور اليماني هو أحد العالمات احلتمّية لظهور اإلمام املهدي  ، وقد ورد التأكيد 
على ذلك من اإلمامني الباقر والصادق  ، وقالوا بأّنه ليس يف الرايات أهدى من 

.  راية اليماني ، ألّنه يدعو إىل املهدي

)3( الصيحة
ورد عن أئمة اهلدى  التأكيد على أّن الصيحة هي النداء الذي يأتي من السماء 
تعاىل  اهلل  أعداء  أعناق  وأّن   ، واملغرب  املشرق  أهل  وُيسمع  ِخدرها  يف  الفتاة  ُيسمع 
ستخضع عند مساع الصيحة وأّكدت بعض الروايات أّن الصيحة هي صيحة جربئيل 
إىل هذا اخللق ، يناديهم باسم القائم  فمن اعترب بذلك الصوت فأجاب نالته 

رمحة اهلل عّز وجل .

)4( اخلسف يف البيداء
اخلسف يف البيداء )بيداء املدينة املنّورة( من احملتوم الذي أّكد األئمة اهلداة  بأّنه 
من العالمات اليت تكون بني يدي أمر خروج اإلمام املنتظر  ، وأّكدوا على حقيقة 

أّن عالمات الظهور أشبه بنظام اخلرز يتبع بعضه بعض .
ويظهر من الروايات أّن اخلسف يكون جبيش السفياني الذي يتحّرك لغزو املدينة ، 
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مدينة الرسول  فيأمر اهلل تعاىل األرض فتأخذهم ، وهو قول اهلل عّز وجل  َوَلْو 

َتَرى ِإْذ َفِزُعوا َفَل َفْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب  سورة سبأ : 51 .

)5( السيف والطاعون
ُروَي عن أمري املؤمنني واإلمام الصادق  أّنه سيكون بني يدي القائم  موٌت 
السيف  ، وهما  األبيض  والطاعون  األمحر  الطاعون   : رواية  أبيض ويف  أمحر وموت 

والطاعون اجلارف على التوالي .
هذا جممل بأهّم العالمات احلتمّية لظهور اإلمام املهدي  ، وهناك عالمات أخرى 
ستواكب ذلك الظهور املبارك ، منها : نزول عيسى بن مريم  ، خروج الدجال ، 

خروج داّبة األرض ، طلوع الشمس من مغربها ، الدخان )1( )2(.
األغ��ْر***يا مرحباً بالكوكِب الثاني عش��ْر اهللِ  ِببقي��ِة  مرحب��اً  ي��ا 

فالُيمُن والربكاُت أغرقِت البش��ْر***ش��رفَت عاملن��ا بن��ورَك س��يدي

بينن��ا التهان��َي  أهازي��ُج  صلوا عل��ى املخت��اِر ث��م املنتظْر***وإذا 

1( وهناك روايات مشابهة يف العالمات احلتمية نذكر منها هذه الرواية عن اإلمام الصادق  قال : » مخس قبل قيام 
القائم: اليماني، والسفياني ، واملنادي ينادي من السماء ، وخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية «

2( جملة االنتظار للكاتب إبراهيم حتسني عبد الواحد نقال عن الغيبة للنعماني : 301/ح4 و ح10 | حبار األنوار 52: 249 
الغيبة  تفسري العياشي2: 56 |  الغيبة للنعماني : 253/ح13 |  اإلرشاد للمفيد 2: 375 |  الغيبة للنعماني : 253/ح13 |   |

للنعماني : 304/ ح14 | الغيبة للطوسي : 267 | الغيبة للنعماني : 289/ ح6
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هناك أسئلة البد من اإلجابة عليها   )15
كيف يكون إماما وهو غائب ، وما الفائدة املرتقبة منه يف غيبته ؟

إن القيادة واهلداية والقيام بوظائف اإلمامة ، هو الغاية من تنصيب اإلمام ، أو اختياره ،
وهو يتوقف على كونه ظاهرا بني أبناء األمة ، مشاهدا هلم ، فكيف يكون إماما قائدا ، 

وهو غائب عنهم ؟ !
واجلواب : على وجهني نقضا ) أي ان أصل السؤال خطأ ( وحال . أما النقض : فإن 
الرتكيز على هذا السؤال يعرب عن عدم التعرف على أولياء اهلل ، وأنهم بني ظاهر 
قائم باألمور وخمتف قائم بها من دون أن يعرفه الناس . إن كتاب اهلل العزيز يعرفنا على 
وجود نوعني من األئمة واألولياء والقادة لألمة : ولي غائب مستور ، ال يعرفه حتى نيب 

زمانه ، كما خيرب سبحانه عن مصاحب موسى  بقوله :  َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا 
ا  ِبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن ِمَّ ا ِعْلًما  َقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَّ ًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّ آَتْيَناُه َرمْحَ

ُعلِّْمَت ُرْشًدا  الكهف : 65 ، وولي ظاهر باسط اليد ، تعرفه األمة وتقتدي به .

فالقرآن إذن يدل على أن الولي رمبا يكون غائبا ، ولكنه مع ذلك ال يعيش يف غفلة عن 
أمته ، بل يتصرف يف مصاحلها ويرعى شؤونها ، من دون أن يعرفه أبناء األمة . فعلى 
ضوء الكتاب الكريم ، يصح لنا أن نقول بأن الولي إما ولي حاضر مشاهد ، أو غائب 
حمجوب . وإىل ذلك يشري اإلمام علي بن أبي طالب يف كالمه لكميل بن زياد النخعي، 
يقول كميل : أخذ بيدي أمري املؤمنني علي بن طالب  فأخرجين إىل اجلبان، فلما 
أصحر ، تنفس الصعداء ، وكان مما قاله : » اللهم ، ال ختلو األرض من قائم هلل حبجة ، إما 
ظاهرا مشهورا ، أو خائفا مغمورا لئال تبطل حجج اهلل وبيناته « )نهج البالغة الرقم 
147( وليست غيبة اإلمام املهدي ، بدعا يف تاريخ األولياء ، فهذا موسى بن عمران ، 
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قد غاب عن قومه قرابة أربعني يوما ، وكان نبيا وليا ، يقول سبحانه:  َوَواَعْدَنا ُموَسى 
ِف  اْخُلْفِن  َهاُروَن  َوَقاَل ُموَسى أَلِخيِه  َلْيَلًة  َأْرَبِعنَي  ِه  َربِّ ِميَقاُت  َفَتمَّ  ِبَعْشٍر  ْمَناَها  َوَأْتَ َلْيَلًة  َثَلِثنَي 

ِبْع َسِبيَل اْلُْفِسِديَن  األعراف 142 ، وهذا يونس كان من أنبياء اهلل  َقْوِمي َوَأْصِلْح َوَل َتتَّ

ِإْذ َذَهَب  وِن  :  َوَذا النُّ سبحانه ، ومع ذلك فقد غاب يف الظلمات كما يقول سبحانه 
اِلِنَي  ُلَماِت َأْن َل ِإَلَه ِإلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمْن الظَّ ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِف الظُّ

ْيَناُه ِمْن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُْؤِمِننَي  األنبياء 87 . أومل يكن موسى   َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنَّ

ويونس نبيني من أنبياء اهلل سبحانه ؟ وما فائدة نيب يغيب عن األبصار ، ويعيش بعيدا 
)1( عن قومه ؟ فاجلواب يف هذا املقام ، هو اجلواب يف اإلمام املهدي

ي��ا قبل��َة العش��اِق يف الدع��واِت***ش��عباُن ي��ا ذا اجل��وِد والربكاِت

ي��رى يف وليدَك مش��عَل الظلماِت***ُحيي��َت ي��ا أم��ال ل��كِل ُمع��ذٍب

يف احلج��ةِ امله��دي أزك��ى صالِة***ف��إذا جتلى البدُر من��ك بدت لنا

1( أضواء على عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم لسماحة الشيخ جعفر السبحاني ص 228
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نتابع اجلواب احلـَلي للشبهة السابقة   )16
وأما احلل ، فمن وجوه :

األول : إن عدم علمنا بفائدة وجوده يف زمن غيبته ، ال يدل على عدم كونه مفيدا يف 
زمن غيبته ، فالسائل جعل عدم العلم طريقا إىل العلم بالعدم ! ! وكم هلذا السؤال 
العلم  ، مقام  بالفائدة  العلم  البسطاء عدم  فيقيم   ، التشريع اإلسالمي  من نظائر يف 
بعدمها ، وهذا من أعظم اجلهل يف حتليل املسائل العلمية ، وال شك أن عقول البشر 
ال تصل إىل كثري من األمور املهمة يف عامل التكوين والتشريع ، بل ال تفهم مصلحة 
كثري من سننه ، وإن كان فعله سبحانه منزها عن العبث ، بعيدا عن اللغو . وعلى 
ذلك فيجب علينا التسليم أمام التشريع إذا وصل إلينا بصورة صحيحة كما عرفت 

من تواتر الروايات على غيبته .

الثاني : إن الغيبة ال تالزم عدم التصرف يف األمور ، وعدم االستفادة من وجوده ، فهذا 
مصاحب موسى كان وليا ، جلأ إليه أكرب أنبياء اهلل يف عصره ، فقد خرق السفينة اليت 
ميتلكها املستضعفون ليصونها عن غصب امللك ، ومل يعلم أصحاب السفينة بتصرفه، 
وإال لصدوه عن اخلرق ، جهال منهم بغاية علمه . كما أنه بنى اجلدار ، ليصون كنز 
اليتيمني ، فأي مانع حينئذ من أن يكون لإلمام الغائب يف كل يوم وليلة تصرف من 
هذا النمط من التصرفات . ويؤيد ذلك ما دلت عليه الروايات من أنه يضر املوسم 
يغيث  أنه  على  دلت  كما  اجملالس  ويضر  الناس  ويصاحب  ويج   ، احلج  أشهر  يف 
املضطرين ويعود املرضى ورمبا يتكفل بنفسه الشريفة قضاء حوائجهم وإن كان الناس 

ال يعرفونه .
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الثالث : املسلم هو عدم أمكان وصول عموم الناس إليه يف غيبته ، وأما عدم وصول 
اخلواص إليه ، فليس بأمر مسلم ، بل الذي دلت عليه الروايات خالفه ، فالصلحاء 
من األمة الذين يستدر بهم الغمام ، هلم التشرف بلقائه ، واالستفادة من نور وجوده ، 

وبالتالي تستفيد األمة بواسطتهم .

الرابع : ال جيب على اإلمام أن يتوىل التصرف يف األمور الظاهرية بنفسه ، بل له تولية 
غريه على التصرف يف األمور كما فعل اإلمام املهدي - أرواحنا له الفداء - أي غيبته. 
ففي الغيبة الصغرى ، كان له وكالء أربعة ، يقومون حبوائج الناس ، وكانت الصلة 
بينه وبني الناس مستمرة بهم ، ويف الغيبة الكربى نصب الفقهاء والعلماء العدول 
العاملني باألحكام ، للقضاء وتدبري األمور ، وإقامة احلدود ، وجعلهم حجة على الناس، 
، ودفع  ، وبيان األحكام  فهم يقومون يف عصر الغيبة بصيانة الشرع عن التحريف 
الشبهات، وبكل ما يتوقف عليه نظم أمور الناس وإىل هذه األجوبة أشار اإلمام املهدي  
 يف آخر توقيع له إىل بعض نوابه ، بقوله : » وأما وجه االنتفاع بي يف غيبيت، 

فكاالنتفاع بالشمس إذا غيبها عن األبصار السحاب «)1(
خي��اُف حس��اَبُه ي��وَم القيام��ْه***أال م��ن تائ��ٍب يب��دي الندام��ْه 

ش��ع��ب��اٍن جتلى عالم��ْه***ف��ه��ذا ش��ه��ُر  ازك��ي  لله��دي  وفي��ِه 

مسانا يف  أش���رق  امل��ه��دُي  الس��المْه***ب��ه  تلق��اَك  علي��ه  فص��ِل 

به  االنتفاع  »وجه  السبحاني ص 228 ورواية  الشيخ جعفر  اإلمامية وتارخيهم لسماحة  الشيعة  1( أضواء على عقائد 
صلوات اهلل عليه« فقد رواها الصدوق : كمال الدين ، الباب 45 ، ص 485 احلديث 4 | وقد ذكر العالمة اجمللسي يف وجه 

تشبيهه بالشمس إذا سرتها السحاب ، وجوها ، راجعها يف حبار األنوار ج 52 الباب 20 ص 93 - 94



227  م����ول����ُد اإلم��������اِم احل����ج����ِة ب����ن احل����س����ِن امل����ه����دي

الثاني : ملاذا غاب املهدي  ؟  )17
إن ظهور اإلمام بني الناس ، يرتتب عليه من الفائدة ما ال يرتتب عليه يف زمن الغيبة ، 
فلماذا غاب عن الناس ، حتى حرموا من االستفادة من وجوده ، وما هي املصلحة اليت 

أخفته عن أعني الناس ؟ 
اجلواب : أن هذا السؤال جياب عليه بالنقض واحلل أما النقض : فبما ذكرناه يف اإلجابة 
، فإن قصور عقولنا عن إدراك أسباب غيبته ، ال جيرنا إىل إنكار  عن السؤال األول 
املتضافرات من الروايات ، فاالعرتاف بقصور أفهامنا أوىل من رد الروايات املتواترة ، 

بل هو املتعني .
وأما احلل : فإن أسباب غيبته ، واضحة ملن أمعن فيما ورد حوهلا من الروايات ، فإن 
اإلمام املهدي  هو آخر األئمة االثين عشر الذين وعد بهم الرسول ، وأناط عزة 
اإلسالم بهم ، ومن املعلوم أن احلكومات اإلسالمية مل تقدرهم ، بل كانت هلم باملرصاد، 
تلقيهم يف السجون وتريق دماءهم الطاهرة بالسيف أو السم ، فلو كان ظاهرا، ألقدموا 
، إطفاء لنوره ، فألجل ذلك اقتضت املصلحة أن يكن مستورا عن أعني  على قتله 
الناس ، يراهم ويرونه ولكن ال يعرفونه ، إىل أن تقتضي مشيئة اهلل سبحانه ظهوره ، 
بعد حصول استعداد خاص يف العامل لقبوله ، واالنضواء حتت لواء طاعته ، حتى يقق 

اهلل تعاىل به ما وعد به األمم مجعاء من توريث األرض للمستضعفني.
وقد ورد يف بعض الروايات إشارة إىل هذه النكتة ، روى زرارة قال : مسعت أبا جعفر  
الباقر  يقول : إن للقائم غيبة قبل أن يقوم ، قال : قلت : ومل ؟ قال : خياف. قال 

زرارة : يعين القتل . ويف رواية أخرى : خياف على نفسه الذبح .)1(

1( أضواء على عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم لسماحة الشيخ جعفر السبحاني ص231 والرواية مت نقلها من كمال 
الدين ، الباب 44 ، ص 281 احلديث 8 و 9 و 10
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وتراقصت يف الروِض عيداُن الزهْر***اللي��ُل غن��ى ث��م جاوب��ُه القمْر

ثغُرها أش��رَق  الرمحِن  باحلم��ِد والتهلي��ِل مما ق��د بَدْر***ومالئ��ُك 

فلق��د ب��دا يف األفق ن��وُر املنتظْر***صل��وا على اهل��ادي النيب حممٍد
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اإلمام املهدي وطول عمره  )18
إن من األسئلة املطروحة حول اإلمام املهدي ، طول عمره يف فرتة غيبته ، فإنه ولد عام 
255 ه  ، فيكون عمره إىل العصر احلاضر أكثر من ألف و مائة ومخسني عاما ، فهل ميكن 

يف منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل ؟ 
اجلواب : من وجهني ، نقضا وحال . أما النقض : فقد دل الذكر احلكيم على أن شيخ 
  َعاًما  ِسنَي  ِإلَّ َخْ َسَنٍة  َأْلَف  ِفيِهْم  َفَلِبَث     : تعاىل  قال   ، ألف سنة  قرابة  األنبياء عاش 

العنكبوت 14.
وقد تضمنت التوراة أمساء مجاعة كثرية من املعمرين ، وذكرت أحواهلم يف سفر التكوين.)1(
حامت  ألبي   » املعمرين   « ككتاب   ، املعمرين  حول  كتب  بتأليف  املسلمون  قام  وقد 
السجستاني ، كما ذكر الصدوق أمساء عدة منهم يف كتاب » كمال الدين «)2(  ، والعالمة 
الكراجكي يف رسالته اخلاصة ، باسم » الربهان على صحة طول عمر اإلمام صاحب 

الزمان «)3( ، والعالمة اجمللسي يف البحار)4( ، وغريهم .
وأما احلل : فإن السؤال عن إمكان طول العمر ، يعرب عن عدم التعرف على سعة 
قدرة اهلل سبحانه :  َوَما َقَدُروْا اللهَّ َحقَّ َقْدِرِه  األنعام 91 ، فإنه إذا كانت حياته وغيبته 
وسائر شؤونه ، برعاية اهلل سبحانه ، فأي مشكلة يف أن ميد اهلل سبحانه يف عمره ما شاء ، 
ويدفع عنه عوادي املرض ويرزقه عيش اهلناء وبعبارة أخرى : إن احلياة الطويلة إما ممكنة 
يف حد ذاتها أو ممتنعة ، والثاني : مل يقل به أحد ، فتعني األول ، فال مانع من أن يقوم 
سبحانه مبد عمر وليه ، لتحقيق غرض من أغراض التشريع . أضف إىل ذلك ما ثبت 
التوراة ، سفر التكوين ،  1( أضواء على عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم لسماحة الشيخ جعفر السبحاني ص232 | 

اإلصحاح اخلامس، اجلملة 5 ، وذكر هناك أعمار آدم ، وشيث ونوح ، وغريهم .
2( املصدر السابق كمال الدين : ص 555

3( املصدر السابق نقال عن الكراجكي ، الربهان على طول عمر صاحب الزمان ، ملحق ب  » كنز الفوائد « ، له . أيضا 
اجلزء الثاني . الحظ يف ذكر املعمرين ص 114 - 155 ، ط دار األضواء ، بريوت 1405 ه  .

4( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج 51 ، الباب 14 ، ص 225 - 293
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يف علم احلياة ، من إمكان طول عمر اإلنسان إذا كان مراعيا لقواعد حفظ الصحة، وأن 
موت اإلنسان يف فرتة متدنية ، ليس لقصور االقتضاء ، بل لعوارض متنع عن استمرار 
احلياة ، ولو أمكن حتصني اإلنسان منها باألدوية واملعاجلات اخلاصة لطال عمره ما شاء . 
وهناك كلمات ضافية من مهرة علم الطب يف إمكان إطالة العمر ، ومتديد حياة البشر، 
نشرت يف الكتب واجملالت العلمية املختلفة)1( . وباجلملة ، اتفقت كلمة األطباء على 
أن رعاية أصول حفظ الصحة ، توجب طول العمر ، فكلما كثرت العناية برعاية تلك 
األصول ، طال العمر ، وألجل ذلك نرى أن الوفيات يف هذا الزمان ، يف بعض املمالك، 
أقل من السابق ، واملعمرين فيها أكثر من ذي قبل ، وما هو إال لرعاية أصول الصحة، 
ومن هنا أسست شركات تضمن حياة اإلنسان إىل أمد معلوم حتت مقررات خاصة 
وحدود معينة ، جارية على قوانني حفظ الصحة ، فلو فرض يف حياة شخص اجتماع 
موجبات الصحة من كل وجه ، طال عمره إىل ما شاء اهلل . وإذا قرأت ما تدونه أقالم 
ِحنَي  ُه َكاَن ِمْن اْلَُسبِّ األطباء يف هذا اجملال ، يتضح لك معنى قوله سبحانه :  َفَلْوَل َأنَّ
 َلَلِبَث ِف َبْطِنِه ِإَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن  الصافات : 143 و 144. فإذا كان عيش اإلنسان يف 

بطون احليتان ، يف أعماق احمليطات ، ممكنا إىل يوم البعث ، فكيف ال يعيش إنسان على 
اليابسة، يف أجواء طبيعية ، حتت رعاية اهلل وعنايته ، إىل ما شاء اهلل ؟

يف ليل��ٍة غمَر الوجوَد ش��ذا الزهْر***البش��ُر عانَق من بده��ِره قد صرْب

الرمحِن هن��ْت بعضها حبلوِل ع��دِل اهللِ ما بن البش��رْ***ومالئ��ُك 

وِل��َد اإلم��اُم اهلامش��ُي املنتظ��ْر***صل��وا عل��ى اهلادي الن��يب وآله

1( املصدر السابق نقال عن جملة املقتطف ، اجلزء الثالث من السنة التاسعة واخلمسني .
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من حديثه صلوات اهلل وسالمه عليه  )19
» أنا بقّيٌة من آدَم وذخريٌة من نوٍح ومصطفًى من إبراهيَم وَصفوٌة من حممٍد )صلى اهلل 

عليهم أمجعني( «)1(
» إّن احلقَّ معنا وفينا ، ال يقوُل ذلك سوانا إاّل كّذاٌب ُمفرَتٍ «)2(

» إّن اهلل معنا وال فاَقَة بنا إىل غرِيه واحلقَّ معنا فلن يوِحَشَنا َمن قعَد عّنا وحنن صنائُع 
رّبنا واخللُق بعُد َصنائُعنا «)3(

وقال صلوات اهلل وسالمه عليه : » إّني أماٌن ألهل األرِض كما أّن النجوَم أماٌن ألهل 
الّسماء «)4(

َها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء  وأّما ِعّلُة ما وقَع من الَغْيبة ، فإّن اهلل عّز وجّل قال :  َيا َأيُّ
)5( ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم

» إّني أماٌن ألهل األرِض كما أّن النجوَم أماٌن ألهل الّسماء «)6(
» إّن األرَض ال ختلوا من ُحّجٍة إّما ظاهرًا أو مغمورًا «)7(

» إّنه مل يكن أحٌد من آبائي إاّل وقد وقعت يف عنقه بيعٌة لطاغيِة زمانه وإني أخرج حني 
أخرج وال بيعَة ألحٍد من الطواغيت يف عنقي «)8(

» أنا خامت األوصياء وبي يدفع اهلل البالء عن أهلي وشيعيت «)9(

1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية فضائل اإلمام املهدي  حتت عنوان أحاديثه صلوات 
اهلل وسالمه عليه نقال عن حار األنوار ج52 ص238

2( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج53 ص191
3( املصدر السابق نقال عن لغيبة للشيخ الطوسي ص172

4( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج78 ص380
5( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج78 ص380
6( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج78 ص380

7( املصدر السابق نقال عن ا كمال الدين للصدوق ج2 ص115
8( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج53 ص181
9( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج52 ص30
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الاّلواء  بكم  لنزل  ذلك  ولوال  لذكركم  ناسني  وال  ملراعاتكم  مهملني  غرُي  إّنا   «
واصطلمكم األعداء ، فاتقوا اهلل جّل جالله وظاهرونا «)1(

» وأّما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإنهم ُحّجيت عليكم وأنا ُحّجة 
اهلل عليهم «)2(

» اللهم أجنز لي وعدي وأتهم لي أمري وثبت وطأتي وامأل األرض بي عدال وقسطًا «)3(
وأم��أ ف��ؤادَك فرح��ًة مل تْعهِد***أط��وي ليال��ِي اهل��ِم دون ت��رُدِد

نعيمِه ع��م��ي��َم  أوالن����ا  ب��والدٍة م��ا مثُله��ا م��ن مول��ِد***ف���اهللُ 

يف مول��ِد امله��دِي س��بِط حمم��ِد***فابع��ث ش��آبيَب الص��الِة ألمحٍد

1( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج53 ص175
2( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج53 ص181
3( املصدر السابق نقال عن حبار األنوار ج51 ص13
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من ادعيته صلوات اهلل وسالمه عليه  )20

» ال إله إاّل اهلل حقًا حقاً، ال إله إاّل اهلل صدقًا صدقاً. ال إله إاّل اهلل تعبدًا ورقًا «

» إهلي عظم البالء وبرح اخلفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء ، وضاقت األرض 
ومنعت السماء ، وأنت املستعان وإليك املشتكى وعليك املعول يف الشدة والرخاء «

» اللهم أرزقنا توفيق الطاعة ، وبعد املعصية وصدق النية ، وعرفان احلرمة ، وأكرمنا 
باهلدى واالستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب واحلكمة ، وامأل قلوبنا بالعلم واملعرفة، 
، واغضض  الظلم والسرقة  أيدينا عن  ، واكفف  احلرام والشبهة  وطّهر بطوننا من 
على  وتفضل   ، والغيبة  اللغو  عن  أمساعنا  وأسدد   ، واخليانة  الفجور  عن  أبصارنا 
علمائنا بالزهد والنصيحة ، وعلى املتعلمني باجلهد والرغبة ، وعلى املستمعني باإلتباع 
واملوعظة ، وعلى مرضى املسلمني بالشفاء والراحة ، وعلى موتاهم بالرأفة والرمحة ، 
وعلى مشاخينا بالوقار والسكينة ، وعلى الشباب باإلنابة والتوبة ، وعلى النساء باحلياء 
الفقراء بالصرب والقناعة، وعلى  ، وعلى  بالتواضع والسعة  ، وعلى األغنياء  والعفة 
بالعدل  األمراء  وعلى   ، والراحة  باخلالص  األسراء  وعلى   ، والغلبة  بالنصر  الغزاة 
والشفقة ، وعلى الرعية باإلنصاف وحسن السرية ، وبارك للحجاج والزوار يف الزاد 
أرحم  يا  ورمحتك  بفضلك   ، والعمرة  احلج  من  عليهم  أوجبت  ما  واقض   ، والنفقة 

الرامحني «)1(

1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية ، فضائل اإلمام املهدي  حتت عنوان أدعيته صلوات 
اهلل وسالمه عليه .
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يا مبعَث البش��ِر ما لو قيَل شعباُن***ما مثُل س��عِدك يوُم السعِد عنواُن

كُل الوج��وِد ب��ه للع��دِل ميزاُن***يا مشرَق الفجِر يف صبٍح سيشهُده

ويضحُك الس��عُد فيما منه نسياُن***يومٌ  يغيُب األسى عن وجِه فكرِتنا

تبي��اُن***صلوا على احلجِة املهدي يف شغٍف للح��ِق  مول��ده  في��وُم 



ملحقٌ يف
بقيةِ مواليدِ األئمةِ

صلواتُ اهلِل وسالمـُه عليهمْ





237 عليه��ْم وس��الُم�ه  اهللِ  صل��واُت  األئم��ِة  موالي��ِد  بقي��ِة  ف���ي  ملح��ٌق 

يف مولد العقيلة زينب صلوات اهلل وسالمه عليها
 

)1(  امسها وتاريخ والدتها  )1
  ملا ولدت أخرب بذلك رسول اهلل  روي أن زينب بنت علي بن أبي طالب
فجاء إىل منزل فاطمة  وقال : » يا بنتاه! إيتيين بنّيتك املولودة « ، فلما أحضرتها 
، ووضع خده املنيف على خدها   وضمها إىل صدره الشريف  أخذها رسول اهلل 

فبكى بكاًء عاليا ، وسال الدمع حتى جرى على كرميته الشريفة.
فقالت فاطمة  : » مم بكاءك ، ال أبكى اهلل عينيك يا أبتاه ؟ « 

فقال : » يا بنية يا فاطمة ! اعلمي أن هذه البنت بعدك وبعدي تبتلى بباليا فادحة، 
وترد عليها مصائب ورزايا مفجعة «

فبكت فاطمة )سالم اهلل عليها( عند ذلك ، ثم قالت : » يا أبه ! فما ثواب من يبكي 
عليها وعلى مصائبها ؟ « فقال  : » يا بضعيت ويا قرة عيين إن من بكى عليها وعلى 
مصائبها كان ثواب بكائه كثواب من بكى على أخويها ، ثم اختار هلا اسم : )زينب(«

وقد جاء مأثورا : أنه ملا ولدت السيدة زينب  وكان قد آن توجه أمري املؤمنني 
 حنو البيت ، استقبله ولده اإلمام احلسني  يبشر أباه باملولود اجلديد فقال: 
أبه يا أبه إن اهلل تبارك وتعاىل قد وهب لي أختا ، ثم نظر يف وجه أبيه أمري املؤمنني 
 لريى أثر البشارة عليه ، فإذا به يرى عيين أبيه قد اغرورقت بالدموع ثم أخذت 
حبات الدمع تتقاطر على خديه تقاطر الندى على صفحات الورد . تأثر اإلمام احلسني 
 بتأثر أبيه وجرت دموعه على خديه وقال متنصال : فديتك نفسي يا أبه ، لقد 
1( يف هذا امللحق اذكر شيئا يسريا من حياة السيدة العقيلة واألئمة الباقر والصادق والكاظم والرضا واجلواد واهلادي 
والعسكري صلوات اهلل وسالمه عليهم إمتاما هلذه الكراسة ومبا انه جرى العرف يف إقامة االحتفاالت يف مواليد أهل 
الكساء صلوات اهلل وسالمه عليهم و اإلمام احلجة بن احلسن صلوات اهلل وسالمه عليه حاولت قدر اإلمكان التوسع يف 
فضلهم وفضائلهم ، مع عدم إهمال بقية األئمة إذ لعله هناك من يسعى إلقامة احتفاال هلم بأبي هم وأمي فتكون عونا 

ملن يريد إقامة احتفاال بهم .
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جئتك بالبشارة فرددت بشارتي بالبكاء ؟ فما سبب بكائك وعلى من تبكي يا أبه ، ال 
أبكى اهلل عينيك ؟ . كفكف أمري املؤمنني  دموعه بيديه الكرميتني ثم أخذ ولده 
اإلمام احلسني  وضمه إىل صدره وأخذ ميسح الدمع عن عينيه وخديه ويقول له: 
نور عيين يا حسني سأكشف لك بعد قليل سر هذا البكاء وأعلمك بآثاره . ثم أخذ 
 يقص عليه ما سيكون من قصة كربالء ووقعة الطف يف يوم عاشوراء : من قتل 

الرجال وسيب النساء وعلى رأسهم هذه السيدة الوليدة زينب )سالم اهلل عليها( .
وكنيت  أخواتها  من  بامسها  مسيت  من  وبني  بينها  للفرق   ، الكربى  زينب  هلا  ويقال 
بكنيتها. كما أنها تلقب بالصديقة الصغرى ، للفرق بينها وبني أمها الصديقة الكربى 
الطالبيني  وعقيلة   ، هاشم  بين  وعقيلة   ، بالعقيلة  وتلقب   .   الزهراء  فاطمة 
والعقيلة هي املرأة الكرمية على قومها العزيزة يف بيتها ، وزينب )سالم اهلل عليها( فوق 
ذلك ، وباملوثقة ، والعارفة ، والعاملة غري املعلمة ، والفهمة غري املفهمة ، والفاضلة ، 

والكاملة ، وعابدة آل علي ، وغري ذلك من الصفات احلميدة والنعوت احلسنة .
وهي أول بنت ولدت لفاطمة )صلوات اهلل عليها( وكانت والدة هذه امليمونة الطاهرة 
زينب  يف اخلامس من شهر مجادى األوىل يف السنة اخلامسة أو السادسة للهجرة.)1(

والِء ب��روِح  قافي��يت  الزه��راِء***أنش��دُت  لش��بيهِة  مول��ٍد  يف 

يف قرِبه��ا م��ن س��احِة العلي��اِء***يف علِمه��ا يف فضله��ا يف صرِبه��ا

فالي��وَم ذك��رى مول��ِد احل��وراِء***صل��وا على اهل��ادي النيب حممٍد

.  مؤسسة السيدة زينب اخلريية عند فقرة أمسها وتاريخ والدتها  1( كتاب السيدة زينب
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)2
*عقيلُة اجملِد واألش��راِف والكرم * أمثولةُ  الصربِ  بنُت الوحي واحلرِم*

*قُ�ْدس��يٌَّة يف ج��الِل اهللِ مغرُس��ها * منت على العل��ِم والقرآِن واحِلكم*

*صل��وا على زينٍب فالي��وَم موِلُدها * وباركوا لعل��يِ  الطه��ِر يف الِنَعم*
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 يف مولد اإلمام حممد بن عليٍ  الباقر

والدته و نشأته  )1
لقد ازدهرت احلياة الفكرية والعلمية يف اإلسالم بهذا اإلمام العظيم الذي التقت فيه 
عناصر الشخصّية من السبطني احلسن واحلسني  ، وامتزجت به تلك األصول 

الكرمية واألصالب الشاخمة ، واألرحام املطهَّرة ، اليت تفّرع منها .
فاألب : هو سيد الساجدين وزين العابدين وأملع سادات املسلمني .

واألم : هي السيدة الزكية الطاهرة فاطمة بنت اإلمام احلسن سيد شباب أهل اجلنة، 
وتكنى أم عبد اهلل وكانت من سيدات نساء بين هاشم ، وكان اإلمام زين العابدين 
كانت   «  :   الصادق  عبداهلل  أبو  اإلمام  فيها  ويقول  الصديقة  يسميها   
صديقة مل تدرك يف آل احلسن مثلها « ، وحسبها مسّوًا أنها بضعة من ريانة رسول اهلل ،

 

وأنها نشأت يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها امسه ، ففي حجرها الطاهر تربى 
.  اإلمام الباقر

املولود املبارك
وأشرقت الدنيا مبولد اإلمام الزكي حممد الباقر الذي بّشر به النيب  قبل والدته ، 
وكان أهل البيت  ينتظرونه بفارغ الصرب ألنه من أئمة املسلمني الذين نص 
عليهم النيب  وجعلهم قادة اُلمته ، وقرنهم مبحكم التنزيل وكانت والدته يف يثرب 
يوم  الثالث من شهر صفر سنة )56هـ(، وقيل سنة )57هـ( يف غرة رجب  اليوم  يف 
بأربع  وقيل   بثالث سنني  اإلمام احلسني  استشهاد جده  قبل  اجلمعة وقد ولد 
سنني كما أدىل  بذلك وقيل بسنتني وأشهر . وقد أجريت له فور والدته مراسيم 
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الوالدة كاألذان واإلقامة يف أذنيه وحلق رأسه والتصدق بزنة شعره فضة على املساكني، 
والَعقِّ عنه بكبش والتصّدق به على الفقراء . وكانت والدته يف عهد معاوية والبالد 
والته  وجور  معاوية  ظلم  من  واخلطوب  بالكوارث  ومتوج   ، بالظلم  تعج  اإلسالمية 

الذين نشروا اإلرهاب وأشاعوا الظلم يف البالد .

التسمية
ومساه جده رسول اهلل  مبحمد ، ولّقبه بالباقر قبل أن يولد بعشرات السنني ، وكان 
ذلك من أعالم نبوته ، وقد استشف  من وراء الغيب ما يقوم به سبطه من نشر 
العلم وإذاعته بني الناس فبّشر به أمته ، كما محل له حتياته على يد الصحابي اجلليل 

جابر بن عبد اهلل األنصاري .)1(
بالناظ��ِر ف��ي��أس��ُر ال��ق��ل��َب م��ع اخل��اط��ِر***ي��ا جوه��راً خيط��ُف 

ال��ف��اخ��ِر***ب��ه اس��تباَن احل��ُق فيم��ا مضى ث��وب��ِه  يف  ي���زل  ومل 

م���ب���اِرك���اً مب���ول���ِد ال��ب��اق��ِر***ص��ِل عل��ى املخت��اِر يا س��امعي

1( كتاب أعالم اهلداية اإلمام حممد بن علي الباقر  للمجمع العاملي ألهل البيت  بتصرف .
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كنيتــه  )2
» أبو جعفر « وال كنية له غريها .

ألقابه الشريفة
وقد دّلت على مالمح من شخصيته العظيمة وهي :

1. األمني .
.  2. الشبيه : ألنه كان يشبه جده رسول اهلل

3. الشاكر .
4. اهلادي .

5. الصابر .
6. الشاهد .

7. الباقر . وهذا من أكثر ألقابه ذيوعًا وانتشارًا ، وقد لقب هو وولده اإلمام الصادق 
بـ )الباقرين( كما لقبا بـ )الصادقني( من باب التغليب .

ويكاد جيمع املؤرخون واملرتمجون لإلمام على أنه إمنا لقب بالباقر ألنه بقر العلم أي 
شقه ، وتوسع فيه فعرف أصله وعلم خفيه .

وقيل : إمنا لّقب به لكثرة سجوده فقد بقر جبهته أي فتحها ووسعها.

 إىل الباقر  حتيات النيّب
وجيمع املؤرخون على أن النيّب  مّحل الصحابي العظيم جابر بن عبد اهلل األنصاري 
حتياته ، إىل سبطه اإلمام الباقر ، وكان جابر ينتظر والدته بفارغ الصرب ليؤدي إليه رسالة 
جده ، فلما ولد اإلمام وصار صبيًا يافعًا التقى به جابر فأدى إليه حتيات النيّب  وقد 



243 عليه��ْم وس��الُم�ه  اهللِ  صل��واُت  األئم��ِة  موالي��ِد  بقي��ِة  ف���ي  ملح��ٌق 

روى املؤرخون ذلك بصور متعددة وهذا منها :
روى ابن عساكر أن اإلمام زين العابدين  ومعه ولده الباقر دخال على جابر 
بن عبد اهلل األنصاري ، فقال له جابر : من معك يا ابن رسول اهلل ؟ قال : معي ابين 
  حممد، فأخذه جابر وضّمه إليه وبكى ، ثم قال : اقرتب اجلي ، يا حممد ! رسول اهلل

يقرؤك السالم .
فسئل : وما ذاك ؟ فقال : مسعت رسول اهلل  يقول : للحسني بن علي يولد البين 
هذا ابن يقال له علي بن احلسني ، وهو سيد العابدين إذا كان يوم القيامة ينادي مناد 
ليقم سيد العابدين فيقوم علي بن احلسني ، ويولد لعلي بن احلسني ابن يقال له : 
حممد إذا رأيته يا جابر فاقرأه مين السالم ، يا جابر اعلم أن املهدي من ولده ، واعلم يا 

جابر أّن بقاءك بعده قليل .)1(
ل��ل��ن��اظ��ِر الَح  ه����الالً  اخلاط��ِر***ح��ي��ي  عل��ى  الس��عَد  فأمط��َر 

اآلخ���ِر***ب��ه اهل��دى ينب��ُع م��ن مول��ٍد إىل  اخل��ل��ُق  ف��ريت��وي 

الباق��ِر***ص��ِل عل��ى املخت��اِر يا س��امعي مول��ِد  ذك��رى  فالي��وَم 

1( كتاب أعالم اهلداية ، اإلمام حممد بن علي الباقر  للمجمع العاملي ألهل البيت  بتصرف .
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  مولد اإلمام جعفر ابن حممٍد الصادق

االسم واللقب  )1
االسم : امسه »جعفر« ، وقد نسب إليه الشيعة االثنى عشرية ، فيقال هلم أيضا »اجلعفرية« .
النسب : هو بن اإلمام حممد الباقر بن اإلمام علي السجاد بن اإلمام احلسني السبط 
الشهيد  . أمه فاطمة املكناة بأم فروة بنت القاسم بن حممد بن ابي بكر. والقاسم 
أبوها هو من ثقاة اإلمام زين العابدين واحد الفقهاء السبعة باملدينة وجدها حممد بن 

.  ابي بكر كان مبثابة ولد من أوالد اإلمام أمري املؤمنني
الكنية : منها أبو عبد اهلل ، وهي الكنية األشهر ، وأبو إمساعيل ، وأبو موسى .

اللقب : منه الصادق ، والفاضل ، والطاهر ، والقائم ، والصابر ، والكافل ، واملنجي .

مولده
كانت األمة اإلسالمية حتتفل بالذكرى الثمانني من مولد الرسول األعظم  ، يف 
السابع عشر من شهر ربيع األول ، وكانت تسري يف بيت الرسالة موجة كرمية من 
السرور واالبتهاج ، ترتقب جمدا يهبط يف تلك الليلة ، ويف ذلك اجلو امليمون ولد 
اإلمام الصادق  شعلة نور بازغة سخت بها إرادة السماء لتضيء ألهل األرض، 

وتنري سبلها إىل اخلري والسالم .

نشأته
حيث كانت حياة اإلمام ما بني عام 83 و 148 هـ فقد قارنت شطرًا من حياة اإلمام 
السجاد وأيام إمامته ، حيث كانت إمامته ما بني عام 61 و 95 هـ ، فقد عاش معه أثنى 
عشر سنة . ثم عايش إمامة أبيه الباقر  اليت شرعت عام 95 هـ وامتدت إىل عام 
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114هـ . أما بالنسبة حلياة زين العابدين فقد كانت تزخر بعبادته ومن هنا لقب بزين 
العابدين ، وقد كان الصادق  يعايش هذه احلقيقة ويشاهدها من جده عن قرب، 
وقد أثرت فيه واقتدى بها ، فهذا مالك بن انس يقول : اختلفت إىل الصادق زمانًا ، 
فما كنت أراه إاّل على إحدى خصال ثالث : إما مصل ، وإما صائم ، وإما يقرأ القرآن. 
الطاعة  على  وحبسها  العبادة  على  نفسه  الصادق  وقف  االربلي  الفتح  أبو  ويقول 

والزهادة واشتغل بأوراده وتهجده وصالته وتعبده .)1(
للخ�الِق***ي��ا س��َر م��ا يف احلم��ِد والطارِق ال��ت��وح��ي��ِد  وم��ظ��ه��َر 

وت��رت��وي م��ن ع��ل��م��ِه ال��رائ��ِق***ي��ا نبع��ًة تس��عى إليه��ا الورى

الص��ادِق***ص��ِل عل��ى املخت��ار يا س��امعي فالي��وم ذك��رى مول��ِد 

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية حياة اإلمام الصادق
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مكانته العلمية  )2
متيز عصر اإلمام الصادق  بأنه عصر النمو والتفاعل العلمي واحلضاري بني 
الثقافة والتفكري اإلسالمي من جهة ، وبني ثقافات الشعوب ومعارف األمم وعقائدها 
من جهة أخرى . ففي عصره منت الرتمجة ، ونقلت كثري من العلوم واملعارف والفلسفات 
من لغات أجنبية اىل اللغة العربية ، وبدأ املسلمون يستقبلون هذه العلوم واملعارف 
وينقّحونها أو يضيفون إليها ، ويعمقون أصوهلا ، ويوسعون دائرتها . فنشأت يف اجملتمع 
واملذاهب  والتيارات  األجواء  هذه  وسط   . نشطة  فكرية  و  علمية  حركة  اإلسالمي 
والنشاط العلمي والثقايف ، عاش اإلمام الصادق  ومارس مهماته ومسؤولياته 
العلمية والعقائدية كإمام وأستاذ ، وعامل فّذ ال يدانيه احد من العلماء ، وال ينافسه أستاذ 
أو صاحب معرفة ، فقد كان قمة شاخمة وجمدا فريدا فّجر ينابيع املعرفة ، وأفاض العلوم 
واملعارف على علماء عصره وأساتذة زمانه فكانت أساسا وقاعدة علمية وعقائدية متينة 

ثبت عليها البناء اإلسالمي ، و اتسعت من حوهلا آفاقه ومداراته .
وقد اشتهر اإلمام الصادق  بغزارة العلوم وال سيما يف الطب والكيمياء وخلف 
آثارا عجيبة من ذلك )طب الصادق( و)اماليه(. هذا باإلضافة إىل علم الكالم والفقه 
واحلديث و قد روي جابر بن حيان الكيمياوي العربي الشهري الشيء الكثري من اآلراء 
 . ويف )حليه األولياء( ألبي  الكيمياوية يف مؤلفاته عن اإلمام جعفر الصادق 
نعيم بعد ما جاء بأمساء أعالم اإلسالم روايتهم عنه قال : واخرج عنه مسلم يف صحيحه 
حمتجا حبديثه ، وكان مالك بن انس إذا حدث عنه قال : » حدثين الثقة بعينه « و » ما 
رأت عني ، و ال مسعت أذن ، وال خطر على قلب بشر ، أفضل من جعفر الصادق ، 
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فضاًل وعلمًا وعبادًة وورعًا « .)1(
اخل��ال��ِق***حيي��ُت ذك��رى مول��َد الص��ادِق إىل  احل��م��ِد  جب��وه��ر 

نبع��ُه وي��ا  العل��ِم  مش��رَق  الرائ��ِق***ي��ا  ثوب��ِه  يف  اهل��دى  ب��ه 

اخلاف��ِق***ص��ِل عل��ى املخت��اِر يا س��امعي عل��ى  الش��مِس  ملول��ِد 

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية ، حياة اإلمام الصادق
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  مولد اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  )1
.  أبوه : اإلمام جعفر الصادق

أمه : محيدة بنت صاعد املغربي .
والدته : ولد باإليواء بني مكة واملدينة يوم األحد يف السابع من شهر صفر سنة 128هـ، 

وأومل اإلمام الصادق  عند والدته فأطعم الناس ثالثة أيام .
صفته : أزهر اللون ، ربع القامة ، كّث اللحية .

كناه : أبو إبراهيم ، أبو احلسن ، أبو علي ، أبو إمساعيل .
ألقابه : العبد الصاحل ، الكاظم ، الصابر ، الصاحل ، األمني ، باب احلوائج ، ذو النفس 

الزكية ، زين اجملتهدين ، الويف ، الزاهر ، املأمون ، الطيب ، السيد .
نقش خامته : امللك هلل وحده .

أوالده : علي الرضا ، إبراهيم ، العباس ، القاسم ، إمساعيل ، هارون ، احلسن ، أمحد ، 
حممد ، محزة ، عبد اهلل ، إسحاق ، عبيد اهلل ، زيد ، احلسن ، الفضل ، سليمان .

 بناته : فاطمة الكربى ، فاطمة الصغرى ، رقية ، حكيمة ، أم أبيها ، رقية الصغرى ، كلثم ،
أم جعفر ، لبابة ، زينب ، خدجية ، علية ، آمنة ، حسنة ، بريهة ، عائشة ، أم سلمة ، 

ميمونة ، أم كلثوم .
شاعره : السيد احلمريي .
بوابه : حممد بن الفضل .

ملوك عصره : املنصور ، حممد املهدي ، موسى اهلادي ، هارون الرشيد .
العباسي ثم  املهدي  فقد سجنه   ، السجون  : عاش فرتة من عمره يف ظلمات  حياته 
أطلقه وسجنه هارون الرشيد يف البصرة عند عيسى بن جعفر ، ثم نقله إىل بغداد عند 
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الفضل بن الربيع ، ثم عند الفضل بن ييى ، ثم عند السندي بن شاهك .
وفاته : قبض يوم اجلمعة ، يف اخلامس والعشرين من شهر رجب ، سنة 183هـ متأثرًا 

بسم دسه إليه هارون الرشيد .
مدة إمامته : مخس وثالثون سنة .

علوًا  السماء  ينافس  اليوم  وقربه   ، قريش  مقابر  يف   ، الكرخ  جانب  يف  دفن   : قربه 
 ، لزيارته  وغربها  األرض  شرق  من  املسلمني  من  األلوف  عنده  ويزدحم  وازدهارًا، 

والتطواف حول ضريه األقدس .)1(
م��ن كِل ق��وٍل ل��و تناولَ��ُه الف��ُم***ِصي��َغ اجل��الُل مبولٍد ه��و أعظُم 

متنع��ُم***يف ليلٍة س��حُب الرغائِب أمطرْت إغداِقه��ا  م��ن  وال��كُل 

أحباِب صلوا على النيب وس��لموا***ولَد اإلماُم أبى الرضا موس��ى فيا

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية ، حياة اإلمام الكاظم
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2( حياة اإلمام موسى بن جعفر  تشع بالنور واجلمال واخلري ، وحتمل العطاء 
السمح ، والتوجيه املشرق لألمة . وكان من بني تلك املظاهر الفذة اليت متيزت بها 
شخصيته هو الصرب على األحداث اجلسام ، واحملن الشاقة اليت القاها من طغاة عصره، 
، وقد أصر طغاة عصره على ظلمه فعمدوا  به  والتنكيل   ، أمعنوا يف اضطهاده  فقد 
اآلالم  يعاني  السنني  من  حفنة  فيها  وبقي   ، السجون  ظلمات  وزّجه يف  اعتقاله  إىل 
واخلطوب. ومل يؤثر عنه أنه أبدي أي تذمر أو شكوى أو جزع مما أمل به ، وإمنا كان على 
العكس من ذلك يبدي الشكر هلل ، ويكثر من احلمد له على تفرغه لعبادته، وانقطاعه 
لطاعته . فكان على ما أمّل به من ظلم واضطهاد من أعظم الناس طاعة ، وأكثرهم عبادة 
هلل تعاىل ، حتى بهر هارون الرشيد مبا رآه من تقوى هذا اإلمام وكثرة عبادته فراح يبدي 
إعجابه قائاًل : )إنه من رهبان بين هاشم( . وملا سجن يف بيت السندي بن شاهك ، 
كانت عائلة السندي تطّل عليه فرتى هذه السرية اليت حتاكي سرية األنبياء، فاعتنقت 
شقيقة السندي فكرة اإلمامة ، وكان من آثار ذلك أن أصبح حفيد السندي من أعالم 

الشيعة يف عصره .
إنها سرية متلك القلوب واملشاعر فهي مرتعة جبميع معاني السمو والنبل والزهد يف 
الدنيا واإلقبال على اهلل . لقد كانت سرية اإلمام موسى بن جعفر منارًا نستضيء بها 

حياتنا .
من ظواهر شخصيته الكرمية هي السخاء ، وإنه كان من أندى الناس كفًا ، وأكثرهم 

عطاًء للمعوزين .
جامعته  شؤون  بإدارة    الصادق  اإلمام  أبيه  بعد    موسى  اإلمام  قام  لقد 
العلمية اليت تعترب أول مؤسسة ثقافية يف اإلسالم ، وأول معهد خترجت منه كوكبة من 
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العلماء وقد قامت بدور مهم يف تطوير احلياة الفكرية ، وحنو احلركة العلمية يف ذلك 
، وتبث  العصر امتدت موجاتها إىل سائر العصور وهي حتمل روح اإلسالم وهديه 
  موسى  اإلمام  كان  لقد   ، الفكرية  واليقظة  املتحّرر  الوعي  إىل  اهلادفة  رسالته 
من أملع أئمة املسلمني يف علمه ، وسهره على نشر الثقافة اإلسالمية وإبراز الواقع 

اإلسالمي وحقيقته .
يضاف إىل نزعاته الفّذة اليت ال حتصى حلمه وكظمه للغيظ ، فكان احللم من خصائصه 
 ، بالعفو  ، والذنب  يقابل اإلساءة باإلحسان  أنه كان  املؤرخون  ، وقد أمجع  ومقوماته 
شأنه يف ذلك شأن جّده الرسول األعظم  وقد قابل مجيع ما القاه من سوء وأذى ، 
ومكروه من احلاقدين عليه ، بالصرب والصفح اجلميل حتى لقب بالكاظم وكان ذلك 

من أشهر ألقابه .
يف  اإلمام  هذا  لنا  سطرها  اليت  والرسالة   ، املشرق  التوجيه  إىل  املسلمني  أحوج  ما 

التضحية يف سبيل اهلل واالنطالق حنو العمل املثمر البناء .)1(
ي��ا مبع��ث اإلنع��اِم وال��ربكاِت***ي��ا أج��زَل األي��اِم يف اخل��رياِت

الدمي��اِت***سحُب الس��عادِة أمطرتنا فارتوْت أفخ��ِر  م��ن  أعماقن��ا 

أحب��اِب صل��وا أرف��َع الصل��واِت***ولد اإلماُم أبي الرضا موس��ى فيا

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية ، حياة اإلمام الكاظم
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  مولد اإلمام علي ابن موسى الرضا  )1
ذكر الرواة أن أم اإلمام موسى بن جعفر  محيدة املصفاة كانت من أشراف العجم، 
فاشرتت جارية قد ولدت يف البالد العربية وتربت فيها ، فلما اختربتها ووجدتها من 
 ،   جعفر  بن  موسى  اإلمام  لولدها  اختارتها   ، وعقلها  دينها  يف  الناس  أفضل 
وقالت له : يا بين إن تكتم )وهذا أحد أمساءها( جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها ، 
ولست أشك أن اهلل تعاىل سيطهر نسلها إن كان هلا نسل ، وقد وهبتها لك فاستوصي 
بها خريًا . ذكروا من فضلها : أنها ملّا َولدت لإلمام علي الرضا كان الرضا يرتضع كثريًا 
 وكان تام اخللق ، فقالت : أعينوني مبرضعة فقيل هلا : أنقص الدر ؟ فقالت : ال أكذب ،

واهلل ما نقص ، ولكن علي ورد عن صالتي وتسبيحي وقد نقص منذ وَلدت .
قد ذكر املؤرخون أمساء عديدة لوالدة اإلمام ، أما اجلارية فكانت تسمى عند كل موالة 
باسم جديد . فكانت تسمى جنمة ، وأروى ، وسكن ومسان ، وتكتم وطاهرة . إاّل أن 

أشهر األمساء هي تكتم ، وبعد والدتها مسيت طاهرة ، وأم البنني .
يف سنة مائة ومثان وأربعني من اهلجرة يف اليوم احلادي عشر من شهر ذي القعدة احلرام 
ولد اإلمام  ، وعمَّ بيت الرسالة سرور وبهجة . تقول أمه )تكتم الطاهرة( ملّا 
محلت بابين علي مل أشعر بثقل احلمل ، وكنت أمسع يف منامي تسبيحًا وتهلياًل ومتجيدًا 
، فلما وضعته وقع على  ، فإذا انتبهت مل أمسع شيئًا  يف بطين فيفزعين ذلك ويهولين 
األرض واضعًا يده على األرض رافعًا رأسه إىل السماء يرك شفتيه كأنه يتكلم ، فدخل 
إلي أبوه موسى بن جعفر  فقال لي : » هنيئًا لك يا جنمة كرامة ربك « ، فناولته 
إياه يف خرقة بيضاء فأّذن يف أذنه اليمنى ، وأقام يف اليسرى ودعا مباء الفرات فحنكه به 

ثم رّده إلي وقال : » خذيه فإنه بقية اهلل تعاىل يف أرضه « .
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وكان اإلمام موسى بن جعفر  قد منحه لقب )الرضا( منذ نعومة أظفاره ، كما أنه 
أعطاه كنية أبو احلسن فكان كثري احلب له ، هكذا يروي املفضل بن عمر يقول : دخلت 
على أبي احلسن موسى بن جعفر  وعلي ابنه يف حجره وهو يقبله وميص لسانه، 
ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ويقول : » بأبي أنت ما أطيب ريك وأطهر خلقك ، 
وأبني فضلك ؟ « قلت : جعلت فداك لقد وقع يف قليب هلذا الغالم من املودة ما مل يقع 
ألحد إاّل لك ، فقال لي : » يا مفضل هو مين مبنزليت من أبي  ذرية بعضها من 
بعض واهلل مسيع عليم «  قال : قلت هو صاحب هذا األمر من بعدك ؟ قال : » نعم من 

أطاعه رشد ومن عصاه كفر «
هكذا ترعرع الوليد يف ظل والده يزكيه بآداب اإلمامة ويعّلمه أسرارها ويطلعه على 

ودائع النبوة .)1(
وأحمو بصوتَك روَح اهلِم واحلَزِن ***أنش��د قوايف أهلنا بالس��رِّ والعلِن

الفض��ِل واإلحس��اِن واملنِن***وق��ل للفظ��َك فليظه��ر جواهَرُه مبولِد 

كاملُزِن***يوٌم به داُر خرِي اخللِق موسى علْت الس��عِد  بغي��ِث  وأمطرتنا 

صلوا على جدِه ش��وقاً بال س��كِن***فاليوَم مولُد موالن��ا اإلماِم الرضا

1( من كتاب اإلمام الرضا  قدوة وأسوة تأليف آية اهلل حممد تقي املدرسي عند فقرة وجاء املولود امليمون .
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2( إن اإلمام الرضا  مبثابة قرآن ناطق ، فخلقه من القرآن ، وعلمه ومكرماته من 
القرآن ، أوليس القرآن هو آية اهلل العظمى يف خلقه ، أومل ييّسره ربنا ملن شاء من عباده 
أن يستقيم عليه ؟ أَو يكون ذلك غريبًا أن يصبح من متثل القرآن يف حياته آية عظمى 
لرب العاملني والنيب  كان أفضل وأعظم ميزاته ، أنه عبد يوحى إليه ، وحني سأل 

بعضهم عن خلقه العظيم قال : » كان القرآن خلقه . . «
ذّكرنا  وقد   . للقرآن  واعية  أذنه  قد جعل  اهلل  أن    علي  اإلمام  ميزات  وأعظم 
الرسول بأنه خيّلف بعده الثقلني : كتاب اهلل وعرتته أهل بيته ، ثم بنّي أنهما لن يفرتقا 
حتى يردا عليه احلوض . أَوال يعين ذلك أن أهل بيت الرسالة  كانوا مشكاة نور 
القرآن ومعدن خريات الوحي ومستقر علم اهلل ؟. وكان اإلمام الرضا  قد متثل 
هذا النور بكل وجوده حتى جاء يف احلديث : عن ابي ذكوان قال : مسعت إبراهيم بن 
العباس يقول : ما رأيت الرضا  سئل عن شيء قط إاّل علمه ، وال رأيت أعلم منه 
مبا كان يف الزمان إىل وقته وعصره ، وكان املأمون مينحه بالسؤال عن كل شيء فيجيب 
فيه ، وكان كالمه كله وجوابه ومتثله انتزاعات من القرآن ، وكان خيتمه يف كل ثالث 
لياٍل، ويقول : » لو أردت أن أختمه يف أقرب من ثالثة خلتمت ، ولكين ما مررت بآية قط 
إاّل فكرت فيها ويف أي شيء أنزلت ويف أي وقت ، فلذلك صرت أختم كل ثالثة أيام«، 
ولكن دعنا نعرف كيف متثل إمامنا الرضا  القرآن بهذه الدرجة ، أو ميكننا أن 
نتبعه يف ذلك ؟ القرآن كتاب اهلل ومن ال يتصل قلبه بنور اهلل ال يعرف كتابه ، أو مل يقل 
 اِلِنَي ِإلَّ َخَسارًا ٌة ِلْلُمْؤِمِننَي َوَل َيِزيُد الظَّ ُل ِمَن اْلُقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفآٌء َوَرمْحَ  ربنا سبحانه :  َوُنَنزِّ
اإلسراء  82 . وبدرجة اإلميان ، ومبستوى اليقني ، وبقدر جتلي عظمة الرب يف القلب 
م اهلل ووقره  يستضيء اإلنسان بنور اهلل الذي جتلى به يف كتابه واإلمام الرضا  عظَّ
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وسّلم له أمره واستصغر كل شيء سواه، واستعد لكل بالء يف سبيله ، وكان كل ذلك 
وسيلته إىل ربه دعنا نلتمس بعض الشواهد على ما قلنا ال لنزداد باإلمام معرفة فقط، 

بل لكي ختشع قلوبنا أيضًا بهذه السرية اليت تفيض روحًا إهليًا وضياًء .
كان من عبادته  أنه إذا صّلى الفجر يف أول وقتها يسجد لربه فال يرفع رأسه 
اىل أن ترتفع الشمس . وعندما كّلف املأمون العباسي واليه على املدينة مبرافقة اإلمام 
إىل خراسان ، سأله - بعد مقدمه إليها - عن أحواله يف الطريق ففّصل احلديث عن 
درجات عبادته وذكره وتبتله ، فلما قص عليه ذلك أمره بأن يكتم عن الناس ذلك وكان 
مما نقله : كان إذا أصبح صلى الغداة ، فإذا سلم جلس يف مصاله يسبح اهلل ويمده 
ويكربه ويهلله ، ويصلي على النيب وآله حتى تطلع الشمس ، ثم يسجد سجدة يبقى 
فيها حتى يتعاىل النهار ، ثم أقبل على الناس يدثهم ويعظهم إىل قرب الزوال ، ثم 
إىل  ونوافله  كيفية صالته وسجداته  يذكر  أن  وبعد   .. إىل مصاله  وعاد  جدد وضوءه 
وقت العصر مما هو معروف يف الفقه ، ثم يقول أقام وصلى العصر فإذا سلم جلس يف 
مصاله يسبح اهلل ويمده ويكربه ويهلله ما شاء اهلل ، ثم سجد سجدة يقول فيها مائة 
مرة » محدًا هلل « . ثم يذكر كيف كان يصلي بعد غروب الشمس ويسّبح ربه حتى ميضي 
قريب من ثلث الليل ثم يأوي إىل فراشه .. فإذا كان الثلث األخري من الليل قام من 
فراشه لنافلة الليل ، واستمر على ذلك حتى يطلع الفجر ، ثم جيلس للتعقيب حتى 
تطلع الشمس ، ويسجد حتى يتعاىل النهار . ويضيف : وكان يكثر بالليل يف فراشه 
من تالوة القرآن فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى وسأل اهلل اجلنة وتعوَّذ من النار 
وكان اإلمام يرى أن ماله من فضل إمنا هو بالتقوى وليس فقط باالنتساب إىل رسول 

اهلل  بالوالدة .)1(

1( من كتاب اإلمام الرضا  قدوة وأسوة تأليف آية اهلل حممد تقي املدرسي ، عند فقرة وجاء املولود امليمون .
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هكذا ينقل البيهقي عن الصولي عن حممد بن موسى بن نصر الرازي قال : مسعت 
: فقال   ، أبًا  منك  أشرف  األرض  وجه  على  ما  واهلل  للرضا  رجل  قال   : يقول  أبي 

 

» التقوى شرفتهم وطاعة اهلل أعظمتهم « . فقال له آخر : أنت واهلل خري الناس ، فقال 
له : » ال حتلف يا هذا ، خري مين من كان أتقى هلل عّز وجّل وأطوع له واهلل ما نسخت 
ِ َأْتَقاُكْم  « ، وهذا  هذه اآلية:  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ
احلديث يذكرنا مبا يروى عن اإلمام الصادق  أنه قال : » َلوالييت حملمد صّلى اهلل 
عليه وآله أحب إلّي من والدتي منه « . وهكذا أطاع اهلل بكل جوانب حياته ، فأحبه 
اهلل ونّور قلبه بضياء املعرفة وأهلمه من العلوم ما أهلمه . وجعله حجة بالغة على خلقه، 
أو مل نقرأ سورة  كيف بنّي فيها ربنا مواهبه لعباده الصاحلني ، وأنه إمنا آتاهم كل 
تلك املواهب لعبادتهم وإخالصهم فقال مثاًل :  اْصِبْ َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد 
َطاِب  )ص /20(، ْكَمَة َوَفْصَل اْلِ اٌب  )ص/  )17 َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوَءاَتْيَناُه اْلِ ُه َأوَّ َذا اأَلْيِد ِإنَّ

 

ا َجَعْلَناَك َخِليَفًة  إىل أن يقول :  َفَغَفْرَنا َلُه َذِلَك َوِإنَّ َلُه ِعنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمَأٍب  َيا َداُوُد ِإنَّ
ِبِع اْلََوى َفُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّ ِانَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن  قِّ َوَل َتتَّ اِس ِباْلَ ِف اأَلْرِض َفاْحُكم َبنْيَ النَّ

اإلمام  أناب  وهكذا   .  )ص/26-25(  َساِب  اْلِ َيْوَم  َنُسوا  ا  ِبَ َشِديٌد  َعَذاٌب  َلُْم  اللَِّ  َسِبيِل 

الرضا  إىل ربه فوهب اهلل له ما شاء من الكرامة والعلم .)1(
م��ا مث��ُل فضِلِك قي��ل يف األوقاِت***ي��ا ليل��َة اإلحس��اِن وال��ربكاِت

الظلماِت***إذ فيِك آياُت اهلدى قد أش��رقت بوالدٍة نس��خت دج��ى 

واس��تقبل�وه ب���أروِع الص�ل��واِت***ول��َد الرضا ي��ا س��امعَن فكربوا

1( من كتاب اإلمام الرضا  قدوة وأسوة تأليف آية اهلل حممد تقي املدرسي ، عند فقرة وجاء املولود امليمون .
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 اإلمام حممد بن علي اجلواد  )1
اإلمام أبو جعفر حممد بن علي اجلواد  هو التاسع من أئمة أهل البيت الذين 
من  والقيادة  اإلمامة  مهام  لتوّلي  اهلل سبحانه  بأمر من    اهلل  إليهم رسول  أوصى 
بعده، بعد أن نّص القرآن على عصمتهم وتواترت السنة الشريفة بذلك . جتّسدت 
يف شخصية هذا اإلمام العظيم كسائر آبائه الكرام مجيع املثل الُعليا واألخالق الرفيعة 

اليت تؤّهل صاحبها لإلمامة الرسالية والزعامة الرّبانية.
وتقّلد اإلمامة العامة وهو يف السابعة من عمره الشريف وليس يف ذلك ما يدعو إىل 
العجب فقد تقّلد عيسى بن مريم  النبّوة وهو يف املهد . لقد أثبت التاريخ من 
خالل هذه اإلمامة املبكرة صحة ما تذهب إليه الشيعة اإلمامية يف اإلمامة بأّنه منصب 
إهلي يهبه اهلل ملن يشاء مّمن مجع صفات الكمال يف كل عصر ، فقد حتّدى اإلمام اجلواد 
 على صغر سّنه أكابر علماء عصره وعالهم حبجته مبا أظهره اهلل على يديه من 
معارف وعلوم أذعن هلا علماء وحّكام عصره . وقد احتفى به  وهو ابن سبع 
الكثري من  العلماء والفقهاء والرواة وانتهلوا من منري علمه ورووا عنه  سنني كبار 
املسائل العقائدية الفلسفية والكالمية والفقهية والتفسريية إىل جانب عطائه يف سائر 
جماالت املعرفة البشرية . وقد سار هذا اإلمام العظيم على نهج أبيه من القيام برعاية 
الشيعة وتربيتهم علميًا وروحّيًا وسياسّيًا مبا جيعلهم قادرين على االستمرار يف املسرية 
اليت خططها هلم أئمتهم املعصومون حيث تنتظرهم األّيام املقبلة اّليت تتمّيز باالنقطاع 
عن أئمتهم فكان البّد هلم أن يقرتبوا من حالة االكتفاء الذاتي يف إدارة شؤونهم فكرّيًا 
وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا . أجل ، لقد استطاع هذا اإلمام العظيم بالرغم من قصر 
عمره الشريف أن يقق أهدافًا كربى تصبُّ يف الرافد الذي ذكرناه . لقد ولد اإلمام 
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حمّمد بن علي اجلواد عام )195 هـ( أي يف السنة اليت بويع فيها للمأمون العباسي، 
بوالية  البيعة  أحداث   حوالي سبع سنني، وعاصر  الرضا  أبيه  ظّل  وعاش يف 
العهد ألبيه الرضا  وما صاحبها وتالها من حوادث وحمن حتى جتّلت آخر حمن 
أبيه  يف اغتيال املأمون للرضا  . بقي اإلمام حممد اجلواد  بعد حادث 
استشهاد أبيه  يف منعة من كيد املأمون الذي قتل اإلمام الرضا  وبقي عند 
الناس مّتهمًا بذلك . لكنه مل ينج من حماوالت التسقيط لشخصّيته ومكانته املرموقة 
  والسامية يف القلوب . وقد حتّدى كل تلك احملاوالت إعالًء ملنهج أهل البيت
وشيعتهم يف عقيدة اإلمامة والزعامة وما يرتتب عليها من اآلثار السياسية واالجتماعية 
كرسي  على  املعتصم  أخوه  ويرتّبع  هـ(   218( سنة  العباسي يف  املأمون  عهد  وينتهي 
 بالتحّرك ويراقب بكل  اخلالفة حتى سنة )227 هـ( ومل يسمح لإلمام اجلواد 
دّقة النشاط االجتماعي والسياسي لإلمام  ثّم يغتاله على يد ابنة أخيه املأمون، 
املعروفة بأم الفضل واليت زّوجها املأمون من اإلمام اجلواد  ومل تنجب له من 

األوالد شيئًا ، وذلك يف سنة )220 هـ(.)1(
واألعي��اِد األف��راِح  آي��َة  يا دمي��ًة أحيْت َجِدي��َب الوادي ***ي��ا 

بف��ؤاِد***يف ليل��ِة املي��الِد أش��رَق خاطري دائ��ٍم  لي��ٍل  بع��ِد  م��ن 

الوف��اِد***ق��م ردد الصل��واِت يف أرجائه��ا ومقص��ُد  اجل��واُد  ول��َد 

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية ، حياة اإلمام حممد بن علي اجلواد
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2( نسبه : لإلمام حممد اجلواد  من األسرة النبوية وهي أجّل وأمسى األسر اليت 
اإلمام  ابن  الكاظم  اإلمام موسى  ابن  الرضا  اإلمام علي  ابن  ، فهو  البشرية  عرفتها 
جعفر الصادق ابن اإلمام حممد الباقر ابن اإلمام علي السجاد ابن اإلمام احلسني سبط 
رسول اهلل  وابن اإلمام علي بن أبي طالب  . أمه : هي من أهل بيت مارية 
القبطية ، نوبّية مريسية ، أمها : سبيكة أو ريانة أو دّرة ، ومّساها الرضا  خيزران. 
وصفها رسول اهلل  بأنها خرية اإلماء الطيبة . وقال العسكري  : » ُخلقت 
طاهرة مطّهرة وهي أم ولد تكّنى بأم اجلواد ، وأم احلسن ، وكانت أفضل نساء زمانها «
 وللتمييز بينهما يكّنى بأبي جعفر  الباقر  ، وهي كنية جده  أبو جعفر   : كنيته 
الثاني ، وأضاف يف دالئل اإلمامة كنية ثانية له هي : أبو علي اخلاص ، وفّسر ملتأخرون 
هذه العبارة بأّن له كنية خاصة هي : »أبو علي« ، وليست كنيته هي »أبو علي اخلاص« 

كما يبدو للناظر يف عبارة دالئل اإلمامة .
ألقابه : أّما ألقابه الكرمية فهي تدل على معامل شخصيته العظيمة ومسو ذاته وهي :

1. اجلواد : ُلقب به لكثرة ما أسداه من اخلري والرب واإلحسان إىل الناس .
2. تقي : لقب به ألنه اّتقى اهلل وأناب اليه ، واعتصم به ومل يستجب ألي داع من 

دواعي اهلوى .
5. الرضي . 4. القانع .   3. املرتضى .  

7. باب املراد . 6. املختار .  
اهلل  إىل  السالم  عليه  انقطاعه  شدة  على  السالم  عليه  خامته  نقش  دل   : خامته  نقش 

سبحانه ، فقد كان » العّزة هلل « )1(

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية ، حياة اإلمام حممد بن علي اجلواد
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للِوف��اِد امللك��وِت  م��ن  يدع��وا ال��ذي أعي��اُه ني��َل مراِد***ب��اٌب 

كالغي��ِث يف ك��رٍم بقل��ِب ال��واِد***ب��اٌب َيفيُض اجلوُد م��ن جنباته

أع��ال الصالِة عل��ى النيب اهلادي***وِل��َد اجل��واُد فرددوا ي��ا إخوتي
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مولد اإلمام على ابن حممد اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليه   )1
والدته والبشارة النبوية

ُولد اإلمام اهلادي  يف نواحي املدينة املنورة ، يف قرية أسسها اإلمام موسى بن 
جعفر  تسمى : صّريا .

تعاىل  اهلل  وأن   .  .  .  «  : بقوله    اهلادي  اإلمام  بوالدة    اهلل  رسول  بشر  وقد 
عنده  سقاها   ، طاهرة  طيبة   ، مباركة  بارة   ، طاغية  وال  باغية  ال  نطفة  ركب يف صلبه 
، مكتوم  سٍر  وكل  العلوم  وأودعها   ، والوقار  السكينة  فألبسها   ، حممد  بن  علي 

 

من لقيه ويف صدره شيء أنبأه به وحّذره من عدوه . . . «
وقد اختلف احملدثون يف تاريخ والدته : قيل ُولد يف شهر رجب ، ويؤيد هذا القول، 
الدعاء املروي عن اإلمام املهدي  : » اللهم إني أسألك باملولودين يف رجب : 
حممد بن علي الثاني وابنه علي بن حممد املنتجب . . « . وذكر بان عياش إن والدته 
 كانت يف الثاني من شهر رجب ، أو اخلامس منه ، وقيل : ) يف الليلة الثالثة 
عشرة منه ، سنة 214هـ ، وقيل : 212هـ . وقيل : كانت والدته  يف النصف من 

ذي احلجة ، أو السابع والعشرين منه .

امسه وكنيته
امسه : علي ، وكنيته : أبو احلسن وقد يعرب عنه –يف األحاديث املروية- بأبي احلسن 
الثالث أبو أبي احلسن األخري . للفرق بينه وبني اإلمام أبي احلسن موسى بن جعفر 

.  واإلمام أبي احلسن الرضا
، الفقيه ،  ، العامل  ، النقي ، وهما أشهر ألقابه ، والنجيب ، املرتضى  ألقابه : هلادي 
األمني، الناصح ، املفتاح ، املؤمتن ، الطيب ، العسكري ، املتوكل . وكان اإلمام خيفي لقبه 
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)املتوكل( ويأمر أصحابه أن ال يلقبوه باملتوكل ألنه كان لقب احلاكم العباسي يومذاك. 
وقد يعرب عن اإلمام اهلادي  بـ)الفقيه العسكري( أو )العسكري( أو )صاحب 

العسر( أو )الصادق( .
العلة اليت من أجلها مسي علي بن حممد واحلسن بن علي  العسكريني روي أن 
احمللة اليت يسكنها اإلمامان علي بن حممد واحلسن بن علي  بسر من رأى كانت 

تسمى عسكر فلذلك قيل لكل واحد منهما العسكري .)1(
الوادي***ي��ا بهج��ًة أس��كنتها بف��ؤادي  أحي��ت بوابلها جدي��ب 

التربي��ِك يف األعي��اِد***جاوبته��ا باحلمِد س��اعَة أقبلت وجبوه��ِر 

يف مول��ِد امل��وىل اإلم��اِم اهل��ادي***صل��وا على اهل��ادي النيب حممٍد

من أدلة إمامته   )2
العصابة  إمجاع  إىل  مضافًا   ، كثرية    اهلادي  حممد  بن  علي  إمامة  يف  النصوص 
على إمامته ، وعدم من يدعي اإلمامة غريه . قال ابن الصباغ : قال صاحب اإلرشاد : 
كان اإلمام بعد أبي جعفر ابنه أبا احلسن علي بن حممد الجتماع خصال اإلمامة فيه ، 
ولتكامل فضله وعلمه ، وأنه ال وارث ملقام أبيه سواه ، ولثبوت النص عليه من أبيه.

.  1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية ، حياة اإلمام علي بن حممد اهلادي
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  على إمامة ولده اهلادي  نصوص اإلمام اجلواد
منها : حدثنا حممد بن علي ، قال حدثنا عبدالواحد بن حممد بن عبدوس العطار ، قال 
حدثنا علي بن حممد بن قتيبة النيسابوري ، قال حدثنا محدان بن سليمان ، قال حدثنا 
  الصقر بن أبي دلف ، قال : مسعت أبا جعفر حممد بن علي بن موسى الرضا
يقول : » اإلمام بعدي ابين علي ، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعيت ، واإلمام بعده 
ابنه احلسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه « . ثم سكت فقلت له : 
يابن رسول اهلل فمن اإلمام بعد احلسن ؟ فبكى  بكاءًا شديدًا ثم قال : » إن بعد 
احلسن ابنه القائم باحلق املنتظر « ، فقلت له : يا ابن رسول اهلل ومل مسي القائم ؟ قال: 
 » ألنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلني بإمامته « فقلت له : ومل مسي املنتظر؟
وينكره  املخلصون  خروجه  فينتظر   ، أمدها  ويطول  أيامها  يكثر  غيبة  له  ألن   «  : قال 
املستعجلون  فيها  ويهلك  الوقاتون  فيها  ويكذب  اجلاحدون  به  ويستهزئ  املرتابون 

وينجو فيها املسّلمون «)1(
األعياِد  أمج��َل  ذك��رى  ب��ق��واف��ِل ال��ت��ربي��ِك واإلن��ش��اِد***حيي��ُت 

واإلرش��اِد***ذكرى هل��ا يف النفِس أمسى موقع اإلمي��اِن  هي مظه��ُر 

فالي��وَم مي��الُد اإلم��اِم اهل��ادي***صل��وا على خ��رِي األن��اِم حممٍد

1( منقول من الشبكة املعلوماتية لراديو اجلمهورية اإلسالمية ، حياة اإلمام على بن حممد اهلادي  | يف طبعة : ثم 
سكت فقلت يا ابن رسول اهلل فمن اإلمام بعد علي قال ابنه احلسن . قلت : بعد احلسن فبكى  بكاءًا شديدًا ثم 

قال : إن حممدًا من بعد احلسن ابنه . . . ، كمال الدين : 278/2 | وأعالم الورى : 436
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مولد اإلمام احلسن بن علي العسكري  )1
صلوات اهلل وسالمه عليه   

استقبل  الرسول  مدينة  ويف  232 هجرة  عام  من  الثاني  الربيع  من  العاشر  اليوم  يف 
بيت اإلمام اهلادي  ثاني أبنائه من امرأة فاضلة ، صاحلة كانت تسمى حديث أو 
سلسل وبقي يف املدينة اىل عام 243هـ ، حيث انتقل - فيما يبدو - مع والده الكريم 
إىل عاصمة اخلالفة العباسية ، سر من رأى ، واستوطن معه يف منطقة ُتسمى بالعسكر، 
وُلقب على أساسها بالعسكري . والعامة من الناس ، كانوا يلقبونه هو وأباه وجده 
ى بـ)حممد( عظيم الشأن جليل املنزلة  بابن الرضا  كان لإلمام أخ أكرب سنًا ُيسمَّ
وكانت أنظار أبناء الطائفة ترمقه بصفته اإلمام بعد والده ، باعتباره أكرب أوالده ، إاّل 
أن اإلمام اهلادي  ، كان يشري خلواص أصحابه أن صاحب العهد من بعده إمنا 
هو أبو حممد احلسن ، وفعاًل ُقبض حممد يف سن مبكر . ودفن حيث مرقده اليوم بني 
بغداد وسامراء حيث يتوافد عليه الزوار ويدعون اهلل هناك فيستجيب هلم كرامة له 
وآلبائه الطاهرين . وبوفاة السيد حممد -وهذا هو االسم الذي يشتهر به عند الناس 
. وملزيد من   . أبا حممد احلسن  اليوم- عرف اجلميع أن اإلمام احلادي عشر سيكون 
التوضيح قال له اإلمام اهلادي  عند جنازة حممد كلمته املشهورة : » يا بين أحدث 

هلل شكرًا فقد أحدث فيك أمرًا «
لعل ، ما أحدث اهلل له إمنا كان نعمة االتفاق عليه ، وعدم حدوث خالف حول إمامته 
بعد والده ، بصفته االبن األكرب بعد وفاة حممد .. وليس اإلمامة ذاتها اليت هي موهبة 
إهلية ال ترتبط بالعمر وما أشبه . والدليل على ذلك أن اإلمام اهلادي كان يشري إىل 
ذلك من قبل وفاة ابنه أبي جعفر حممد )املعروف بالسيد حممد( كما أن روايات أخرى 
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اليت  النصوص  تلك  بعض  معًا  لنقرأ   .  . الكرام  آبائه  من  مأثورة  ذلك  إىل  أشارت 
اتفقت على حمتواها الطائفة وهي ذات داللة كافية على إمامة اإلمام العسكري .

: كنت مع أبي احلسن العسكري ) يعين اإلمام اهلادي  يقول علي بن عمر النوفلي 
( يف داره فمّر علينا أبو جعفر فقلت له : هذا صاحبنا ؟ فقال : » ال ، صاحبكم 

احلسن «)1(
املزِن***يا ليلة الس��عِد ُردي صولَة احملِن دائ��ِم  بغيٍث  واس��تنقذيي 

تسقي الوجوَد معَن السعِد واملنِن***فق��د تعلق��ُت يف أه��داِب َمرمَحٍة

ملولِد العس��كريِّ الطاهِر احلس��ِن***صلوا على املصطفى يا خرَي شيعِتِه

صفاته وكراماته  )2
وصفه بعض معاصريه : أنَّه  كان : أمسر ، أعني ، حسن القامة ، مجيل الوجه ، جّيد 
البدن ، حديث السن ، له هيبة وجالل . وقد وصف جالله وعظمة شأنه وزير البالط 
العباسي يف عصر املعتمد أمحد بن عبيد اهلل بن خاقان مع أنه كان يقد على العلويني 
وياول الوقيعة بهم ، وصفه كما جاء يف رواية الكليين فقال : رأيت وال عرفت ، بسر 
من رأى ، من العلوية مثل احلسن بن علي بن حممد بن الرضا ، وال مسعت مبثله ، 
، ومجيع بين هاشم  بيته والسلطان  يف هديه وسكوته وعفافه ونبله وكرمه عند أهل 
وتقدميهم إياه على ذوي السن منهم واحلظ ، وكذلك القواد والوزراء والكّتاب وعوام 
الناس ، وما سألت عنه أحدًا من بين هاشم والقواد والكّتاب والقضاة والفقهاء وسائر 
الناس إاّل وجدته عندهم يف غاية اإلجالل واإلعظام ، واحملل الرفيع والقول اجلميل 
والتقديم له على أهل بيته ومشائخه وغريهم ومل أر له وليًا وال عدوًا إاّل ويسن القول 

1( كتاب اإلمام العسكري قدوة وأسوة لسماحة أية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي ، عند فقرة امليالد الكريم .
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فيه والثناء عليه . ووصفه الشاكري الذي الزم خدمته فقال : كان أستاذي صاحلًا من بني 
العلويني ، مل أر قط مثله قال : وكان يركب إىل دار اخلالفة بسر من رأى يف كل اثنني 
ومخيس قال : وكان يوم النوبة يضر من الناس شيء عظيم . ويغص الشارُع بالدواب 
والبغال واحلمري والضجة ، فال يكون ألحد موضع ميشي وال يدخل بينهم . قال فإذا جاء 
أستاذي سكنت الضجة ، وهدأ صهيل اخليل ، ونهاق احلمري . وتفرقت البهائم حتى 
يصري الطريق واسعًا ال يتاج أن يتوقى من الدواب حنفه ليزمحها ثم يدخل فيجلس يف 
مرتبته اليت جعلت له فإذا أراد اخلروج وصاح البوابون : هاتوا دابة أبي حممد ، سكن 
. وأضاف يف  ، حتى يركب وميضي  الدواب  ، وتفرقت  الناس وصهيل اخليل  صياح 
صفة اإلمام ، كان جيلس يف احملراب ويسجد فأنام وانتبه وأنام ، وهو ساجد، وكان قليل 
األكل ، كان يضره التني والعنب واخلوخ وما شاكله فيأكل منه الواحدة واثنني ويقول 
شل هذا يا حممد إىل صبيانك ، فأقول هذا كله ، فيقول : خذه ، ما رأيت قط أسدى منه. 
وعندما سجنه طاغية بين العباسي ، وقال بعض العباسيني للذي وكل بسجنه ) صاحل 
بن وصيف ( : ضّيق عليه وال توسع فقال له صاحل : ما أصنع به ؟ وقد وكلت به رجلني 
شّر من قدرت عليه ؛ فقد صارا من العبادة و الصالة إىل أمر عظيم . ثم أمر بإحضار 
املوكلني . فقال هلما : ويكما ما شأنكما يف أمر هذا الرجل ، فقاال له : ما نقول يف 
رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله ، وال يتكلم وال يتشاغل بغري العبادة فإذا نظر إلينا 

ارتعدت فرائصنا . وداخلنا ماال منلكه من أنفسنا .)1(
لكِ  اشتياقي كشوقِ  النبِت للمزِن***يا ليلة النورِ  يا ذخري مدى الزمِن
به انتفى ما تالقي الروُح من شجِن***فاخلل��ُد أرس��َل من أنفاس��ِه عبقًا
مبولِد العس��كري الطاهِر احلسِن***صلوا عل��ى املصطفى فاهللُ ش��رفنا

1( كتاب اإلمام العسكري قدوة وأسوة لسماحة أية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي ، عند فقرة امليالد الكريم .



قصائد يف 
مولد النبي األعظم 

صلى اهلل عليه وآله وسلم 

وأهل بيته األطهار 
صلوات اهلل وسالمه عليهم 





269 قصائد يف مولد النيب األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم وأهل بيته األطهار صلوات اهلل وسالمه عليهم 

هذا هو العمر

هذا هو العم��ُر واملأوى إىل احلفِر***األمُس والي��وُم واآلتي على األثِر

وقيمُة ال��زرِع فيما في��ِه من مثِر***فم��ا حص��اُدَك إال ما زرع��َت بِه

فالن��اُس تنطُق من مسٍع ومن بصِر***فأجعل قطافَك يوَم القطِف مكرمة

حكَم الشريعِة حن العرِض والنظِر***وم��ا امل��كارُم إال ما نصف��َت بها

فليس إال س��ليُم القل��ِب يف اخلرِي***وانظ��ر لقلبَك واس��تصلح جوانبُه

إال مبا ق��د حواُه الذك��ُر من درِر***وم��ا ص��الُح ف��ؤاٍد أن��ت حامُلُه

أرِض الف��ؤاِد نت��اُج الفكِر والعرِب***فاحلرُث والبذُر من طبعِ اليديِن ويف

لينب��َت اهللُ في��ِه أطي��َب الثم��ِر***ف��أرِو ف��ؤادَك منها يغت��ِد خِصبًا

فهو القري��ُن إذا ُنوِديَت للس��فِر***وأخب��ل بدينَك حت��ى ال تضيعُه

مثَل اجلواِهر من خدٍش ومنكسِر***وأضُن��ن بعرضَك عم��ا ال يليُق بِه

يف كِل أمٍر ت��رى الوهاَب يف األثِر***وأجعل من البذِل نرباساً تسرُي بِه

مثَل العروِس مبرمى العِن والبصر***وأجعل س��جلَك يستهويَك منظُرُه

نافل��ًة مجل��ُه  واجب��ًة  َكمِّل��ُه باقي��ًة تغ��ي عن البش��ر***مَحل��ُه 

دع��اَك رُبَك ي��وَم ال��وزِن والنظِر***وأخلِص الفعَل ُيسعفَك القبوُل إذا
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سوى الصالِة على املبعوث من مضِر***فكل فع��ٍل عل��ى ذاَك احملِك بدا

أب��دآ مقبول��ٌة  دائم��اً  وليس من ش��أنها فح��ٌص مُلخترِب***فإنه��ا 

أرِدُدُه ورٌد  املصطف��ى  من الصباِح لقلِب الليِل و الس��حر***حمم��ُد 

وقفاً على املصطفى والسادِة الغرِر***جعلُت من ساحيت قليب ومعرفيت

وامل��دِر***وكي��ف ال وه��ُم األنواُر أنش��أهم بامل��اِء  يل��ْج  مل  وآدٌم 

جلّله��م بالعل��ِم  كمله��م  بالع��رِش علَّقهم كاألجن��ِم الُزهِر***ف��اهللُ 

بالَبش��ِر***حتى برى اهللُ  من مكنوِن حكمتِه للغ��رِي  وَعّرف��ُه  خلق��اً 

بالعق��ِل قدم��ُه عن خلق��ِه اأُلخر***باحلْس��ِن مّتم��ُه بالعل��ِم َكّرم��ُه

فس��ما آدٌم  األدي��ِم جتل��ى  حتى عص��ى َربُه يف زلِة الش��جِر***ِم��ن 

ملنكس��ر***نادى حبق ِ مشوِس العرِش تغِفُر لي أضعاف��اً  يغِف��رُ  واهللُ 

كم قدموا املصطفى واآلَل يف الضرِر***انظ��ر إىل صفوِة الدنيا وس��ادتَِها

بهم دعا فانتهى ما كان من خطِر***ن��وٌح وفوَق جب��اِل امل��وِج مركبُه

مل��ا اخلليُل بهم ن��ادى على األثِر***وناُر منروَد من إحراقها س��ِلبت

ول��وال أمسائهم بالنف��ِع كاحَلجِر***إعجاُز موسى عصاُه وهي عسكُره

إال دع��ا بأب��ي الزه��راِء للظف��ِر***م��ا من رس��وٍل أتى باحل��ق أمتُه

إال وطه به��ا كاحلمِد يف الس��ور***وكُل مطوطٍة ل��أرِض قد نزلت
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قل فيه ما شئَت من وصف ملفتخِر***حممٌد صاغُه الرمحُن من ش��رٍف

عظيَم خلٍق عليِه اجلس��ُم كالُسرُتِ***ُحلو الش��ماِئل لو مَجّعتها سرتى

والب��ذُل واجلوُد يف كفي��ِه كاملطِر***فالعلُم واحلل��ُم من أغصاِن دوحتِه

خيبو هلا اللحُظ من شوٍق ومن حذِر***وهيبٌة أش��رقْت من ن��وِر جبهتِه

بيُض الضبا بامحراِر البأِس والشرر***بظل��ِه الذ أه��ُل الع��زِم إن برقت

إال عل��ٌي بنفِس الوص��ِف واألثِر***فحٌل ف��ال مثل��ُه غذت��ُه مرِضعة

تس��ٌع ألمحَد والباقي على البشِر***أم��ا احلي��اُء فل��و قس��متُه لغدا

منكس��ِر***والبش��ُر يف وجه��ِه ال ينثي أبدا كِل  يف  بلس��ٌم  كأن��ه 

ع��دٌل على عفٍة يف الفع��ِل والنظِر***عطٌف عل��ى رأفٍة يف كِل مس��لكِه

فيه التواض��ُع طبٌع غ��رُي ُمعتكِر***ل��ه ج��الٌل م��ن الرمحِن ألبس��ُه

كأنه الش��مُس تثي ح��دَة البصِر***وبَن عيني��ِه نبُع الن��وِر تلحظُه

فه��و اليتيُم بلفظِ  الذكِر والس��وِر***ما مثلُه جاَء بَن الناِس من بش��ٍر

ك��ُدَرٍة زَين��ْت عق��داً من الش��ذِر ***يا ليلًة ف��وَق جيِد الدهِر قد ملعت

دنيا الوجوِد ن��يُب البدو واحلضِر***فيها ترَجَل من س��رِت الغيوِب إىل

قال اجلليُل له يا رمحيت انتشري***حمم��ُد املصطف��ى يف مث��ِل ليلتنا

عن حظوِة الفوِز باجلناِت والظفِر***ه��و الش��فيُع إذا أعمالن��ا قصرت
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طوب��ى ملن نال م��ن رقراقِه النمِر***وصاحُب احلوض يروي قلَب وارِده

لس��يِد اخللِق ابن الس��ادِة الُغرِر***يا رِب إني قص��دُت اليوَم تهنئة

كشخص طه من األوصاِف والصوِر***إمامنا احلج��ُة امله��دُي فهو لنا

عل��ى الربي��ٍة من جٍن ومن بش��ِر***فهو اإلماُم ال��ذي أوجبتََ طاعتُه

ملنكس��ِر***بقي��ُة اهللِ فاقب��ل م��ي تهنئ��ة آم��اٌل  قبول��ك  فف��ي 

حال ِ الرضا عن مسيٍء حل يف الضرر***عس��ى ُأالقي رس��وَل وه��و على

مشٌس متُد عي��وَن األرِض بالنظِر***صلى اإللُه على املختاِر ما سطعت
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لقليب وعقلي ويف مسمعي

 يف مولد أمرياملؤمنني

مس��معي ويف  وعقل��ي  مع��ي***لقل��يب  ترب��ى  للوص��ي  ه��وًى 

املقطِع***ه��وًى ال يق��اُس بنث��ر احلروِف يف  احل��ق��ي��ق��ِة  ل��رس��ِم 

باملرض��ِع***ه��وًى ق��د ألفت��ه قب��َل الرضاِع التقائ��َي  وقب��َل 

خل��ْت عص��وٍر  ومن��ُذ  امل��رتِع***كأن��ي  رف��ده  عل��ى  أعي��ُش 

مدع��ي***وم��ن راحتي��ِه عرف��ُت العط��اَء م��ن  احلقيق��َة  عرف��ُت 

الرس��وِل صن��و  بأن��ه  األض��ل��ِع***عرف��ُت  إىل  ك��ق��ل��ٍب  وم��ن��ه 

النج��اِة ب��اُب  بأن��ه  ينف��ِع***عرف��ُت  مل  غ��رَيُه  ج��اَء  وم��ن 

الضحى كش��مس  ن��وراً  املطل��ِع***عرفُت��ُه  البي��ت يف  م��ن  جتل��ْت 

األرف��ِع***هن��اك إىل حيُث ط��اَف احلجيُج ترب��ِه  عل��ى  وس��ارت 

األم��ن��ِع***هن��اك إىل حي��ُث ن��اَم الذبي��ُح ح���ج���ِرِه  يف  وُدرَِّج 

ترى الس��عَد يف حس��ِنها األروِع***هن��اك إىل الق��رِب م��ن صخ��رٍة

اخللي��ُل بناه��ا  ق��د  كعب��ٍة  يقلَ��ِع***إىل  ومل  ح��لَّ  اخلل��ُد  به��ا 

وم������أوى م���الئ���ك���ٍة خ��ش��ِع***إىل مهب��ط األم��ِن ع��رَب الق��روِن

ب��آالم��ه��ا ج����اءت  ح��ي��ُث  امل���ف���زِع***إىل  إىل  م����ٍد  ع��ق��ي��ل��ُة 
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الع��ِز والكربي��اِء ت��ب��ُث ال��ش��ك��اَة م��ع اآلدُم����ِع***إىل بي��ِت ذي 

النسيِم ك���ربِد  ال��ن��داُء  هل��ا الرك��ُن خ��رَّ عل��ى األربع***ف��ج��اَء 

املنيِع ل��ل��ق��راِر  أَوت  إن  للموضِع***فما  احل���ال  يف  ت��راج��َع 

كريٍم رٍب  ض��ي��اف��ِة  يف  ث���الث���اً ع��ل��ى رف�����ِدِه امل���رتِع***مضت 

لنا جت��ل��ت  ه���ن���اك  وم���س���ت���وَدِع***ه���ن���اك  س����ٍر  والدُة 

ك���ب���دٍر جت��ل��ى ب���ال ُب���رق���ِع***ه��ن��اك ع��ل��ٌي رأت�����ُه ال��ُدن��ا

ب��ع��َدُه وال  ب���ل  ق��ب��ُل��ُه  األرف����ِع***ف���ال  ال���ش���رِف  يف  ت��رب��َع 

وإب������داُع ص��ن��ٍع م���ن امل���ب���ِدِع***س��وى املصطفى فهو خ��رُي األناِم

ال���ورى يف  ح��ب��ِه  ع��ل��ى  اط��م��ِع***ُأالُم  مل  ال��ع��ي��ِش  يف  ول����واله 

معي***ع��ل��ٌى وي����ا ن��غ��م��ًة ل��ل��ف��ؤاِد لتحيا  س��ارت  الغيِب  من 

العب��اِد رِب  اهلل  م��ن  مصرعي***وأرج��و  إىل  ب��ق��ل��يب  ت��ك��وَن 

الغ��ري وادي  حن��و  إذا برزخ��ي ف��اض م��ن منبعي***لتنقل��ي 

اجلواِر عزي��ِز  بق��رِب  امل��ف��زِع***ألحظ��ى  يف  ال��ك��رام��ِة  ق����راَر 

األم��اَن ألق��ى  القيام��ِة  ف��أش��رُب م��ن ح��وض��ه امل���رتِع***وعن��د 

الص��الِة أزك��ى  اهللِ  م��ن  ب��ك��ل ش������روٍق م���ن امل��ط��ل��ع***علي��ِه 
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غديرية لو أفرتق اخلالئق

فرقت��ن  اخلالئ��ُق  اف��رتَق  س��أمضى حيُث حلَّ أبو احلسِن***ل��و 

ي��رى يف حِب حيدَر ف��رَض عِن***فم��ا أن��ا يف وج��ودي اال م��وىل 

والٌء  ي��غ��ذي��ه��ا  يفي��ُض ب��أرِض قليب مث��َل عِن***ف����أوردت����ي 

بالنريي��ن***يفي��ُض فريت��وي من��ه كيان��ي  فكرت��ي  ويش��رُق 

نفس��ي  فدت��ك  املؤمن��ن  الس��جدتِن***أم��رُي  يف  مس��بٍح  وك����ُل 

فم��ا ش��ابْت صفاِت��ك أُي ش��نِِ***أي��ا مشَس اجلم��اِل ب��كِل معنًى 

مل��ا اهللِ  بي��ُت  في��َك  املُقلت��نِِ***تس��امى  فتح��َت  ق��د  بقلب��ِه 

ذي��ِن***ب��دأت احلم��َد والتهلي��َل في��ه  ب��ع��ِد  م��ن  ط��اع��ًة  فطفنا 

ط��ه  األك��واِن  لس��يِد  أخ����اً وألم�����رِه ك��ال��س��اع��دي��ِن***وكن��ت 

امل��ش��رق��ِن***جعل��َت املوَت يف اش��فاِر س��يٍف  ب��رع��ب��ِه يف  ي��س��رُي 

قَِران��اً  ل��ه  اإلل��ُه  عق��َد  املصطفِن***وم��ن  أم  ال���زه���راِء  م��ن 

ي��وِم خ��ِم بيع��ٌة يف  ل��ه  قسمتِن***وم��ن  اخل��الئ��ُق  انقسَم  بها 

علي��ًا يه��وى  عاش��ٌق  النشأتن***فمنه��م  يف  ج��اح��ٌد  ومنهم 

وُأح���ٍد ب���دٍر  يف  اهللَ  ح��ن��نِِ***ن��ص��رت  يف  امل���ع���ارِك  خ��ت��م  إىل 
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غي��ٌث  الوض��اُء  امُس��َك  ال��دائ��ب��نِِ***عل��ٌى  يف  م��اط��راً  ي��ظ��ل��ُل 

علين��ا أمن��اً  الُدن��ا  يف  ب��ال��راح��ت��ِن***وميط��ُر  غ����داً  ليسقينا 

الرباي��ا معب��وِد  ص��الُة  ب���ك���ِل َت���ب���ل���ٍج ل��ل��ف��رق��دي��ن ***علي��ك 
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 مولد السيدة الزهراء

العلي��اِء وُدَرُة  احلي��اِة  األرج��اء***روُح  على  موِلُدها  ب��اَن  قد 

إمام��ة كي��اِن  يف  النب��وِة  لأحياء***قل��ُب  امل��ع��ب��وِد  حت��ف��ُة  ه��ي 

ال��زه��راء***فانث��ر ش��آبيَب الص��الِة مدوي��ا وُم��ب��ش��راً يف م��وِل��ِد 

لطيبٍة بأط��راِف اهلن��اِء  البيض��اِء***وابعث  الفل��ِة  روِح  بأري��ِج 

درَبها املالئ��ِك  بأجنح��ِة  بيداء***تطوي  وم��ن  ح��اض��رٍة  ك��ل  م��ن 

وبباب��ِه وقف��ت عل��ى اس��تحياء***حت��ى إذا وصل��ت دي��اَر حمم��ٍد

رج��اِء***وترادف��ت زم��ُر املالئ��ك عندها بل��وِغ  منتِظ��ٌر  وال��كُل 

والِء***ف��إذا أتاه��ا حظه��ا فانث��ر هلا م��داِد  م��ن  الق��وايف  ُدَرَر 

وحبي��َب خالقه��ا بال اس��تثناء***ي��ا س��يَد الُدني��ا وعل��َة خلِقها

وم��ه��ن��ئ��اً ب��ال��ك��وث��ِر املِ��ْع��ط��اِء***روح��ي فداَك أتاَك عب��ُدَك ماِدحًا

ت��اُج العل��ى م��ن بن كل نس��اِء***يف فاط��ٍم بن��ِت اخلل��وِد ومن هلا

ُس��لطانُه ميض��ي عل��ى األش��ياِء***زه��راُء أنِت ق��الدُة العرِش الذي

األمس��اِء***زهراُء أنِت نش��يُد أمالِك الس��ما األمس���اِء يف  أع��ذَب  يا 

ال��س��ف��راِء***زه��راُء ي��ا ذخ��َر النب��وِة كِلها ل��ن��ه��اي��ِة  آدٍم  م��ن 
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ش��رحت مق��اَم العف��ِة البيض��اِء***زه��راُء ي��ا مث��اًل ِل��كِل رس��الٍة

واإلدالِء***زه��راُء ي��ا روَح الن��يب حمم��ٍد الط��رِح  يف  ب��ِه  وكف��ى 

ن��ف��ٌس ك��ط��ه م��ن م��ع��ِن ن��ق��اِء***زه��راُء ي��ا زوج الوص��ي ومن له 

الشهداِء***زه��راُء ي��ا أَم الزك��ي اجملتبى س��ي��ُد  ه��و  م��ن  أم  ي��ا 

الض��راِء***زه��راُء ي��ا أَم اإلمام��ِة والع��ال م��ن  ش��يَعِتها  وم��الَذ 

واإلح��ص��اِء***ع��ذراً فلس��ُت ببالٍغ عش��َر الذي بالوصِف  جل��الهِل��ا 

أرواحن��ا ب��ه  كان��ت  السعداِء***ميالُده��ا  يف  اخللِق  خلق  قبِل  من 

لفاض��ِل طينه��م األج���زاِء***مِلْ ال وطينُتن��ا  و  ال��ك��ل  لنحو  ت��ب��ٌع 

املصطفى لط��ه  والئ��ي***أنش��دُت تربيكي  صميِم  ع��ن  ُاع���رِبُ  حباً 

يف احلش��رِ عن��د تزاح��ِم القرناِء***فعس��ى أناُل م��ن النيب ش��فاعًة

خ���دوِد مس��اِء***صل��ى اإللُه عل��ى س��ليلِة أمحٍد يف  الَح جن��ٌم  م��ا 
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مولد اإلمام احلسن الزكي صلوات اهلل وسالمه عليه

يا مرفأ الشكرِِ للمعبوِد ذي النعِم***حييُت شهَرك شهَر اجلوِد والكرِم

األمِل***قد جئتنا رمض��اُن بعد أن ُصِبغت من  ب��أل��واٍن  القلوُب  منا 

الع��اِم واألم��واُج تقذفنا يف ساحل الصخِر أسرى كِل ملتطم***فطيل��ة 

ِكاحلمِم***ال اجلزُر يرمحُنا كال وما برحت ال��روِح  فوَق  املِد  كمائُن 

ِللديم***فمرحب��ا يا ربي��َع العم��ِر أن لنا األرض  مثُل  جلوِدك  عشقاَ 

فِم***تزهو لياليَك باأللطاِف حيُث بها بكِل  مم��زوٌج  ال��ت��الوِة  عطُر 

الكلِم***ب��ك الدع��اُء وقد س��ارت ركائبه ٍم��ن  ُدر  يف  امل��الئ��ِك  م��ع 

ومستلِم***خرُي الليال��ي ليالي اهللِ إن وِصفْت سعٍي  يف  العشِق  مبحضِر 

حِبي��ت والدٌة  ش��رفاً  الِعظِم***وزاده��ا  من  ب��آي��اٍت  اجلليِل  من 

الشمِم***فمعدُن احلس��ِن واإلحساِن شق له من  يظى  مبا  يليُق  امساً 

والكرِم***فاهللُ باجلوِد واإلحس��اِن مش��تهٌر اجل��وِد  غماُم  طه  وسبُط 

القدِم***أب��ُن النيب وم��ن كان��ت إمامتُه يف  خط  قد  ملا  الطريِق  بدَء 

النعِم***ف��اهللُ باحلس��ِن امليم��وِن طلعت��ُه يف  باإلحساِن  اإلمامَة  بدا 

ُأمِم***م��ن خرِي ُأٍم عل��ى اإلطالِق نعرفه فيمن غاَب من  الطهِر  ُأمثولُة 



واإلح����ت����ف����االت280 امل����وال����ي����د  يف  ال����ص����ل����وات  ت�����ردي�����د 

القيِم***ه��ي البتول��ُة يف ق��رٍب لبارِئها يف  اهللِ  عفاُف  العفاُف  هي 

احلُكِم***أم��ا أب��وه فصنو املصطف��ى وكفى يف  الفصِل  لقوِل  جالالً  به 

صوُت األذاِن بثغر العرِب والعجِم***ومن بسيفِه ساَر الشرعُِ حتى غدا

سأِم***أما احلسُن أخوُه فهو من هلجت بال  ط��راً  به  الوجوِد  دنيا 

غربت��ُه في��اهللِ  الش��هيُد  كاحِلمِم***ه��و  ث��اَر  ف���ؤاٍد  بكِل  وم��ن 

باحللِم***طوبى مل��ن ج��ُده طه الن��يُب فما حتى  كطه  الوجوُد  رأى 

الكلِم***حممٌد صاغه الرمحُن من ش��رٍف يف  م��ّر  ما  إذا  الصالُة  له 

والكرم***ي��ا رِب جئنا نهي الطهَر فاطمًة  اإلح��س��اِن  آي��ُة  له  مبن 

حرِم***جئن��ا نهي أم��رَي املؤمن��ن بِه ويف  ح��ٍل  يف  الفَل  وننثُر 

بدِم***جئنا نه��ي رس��وَل اهلل فيه فيا فرحيت  خطي  السعِد  قوايفَّ 

النسِم***صلت على احلسِن الزاكي مالئكٌة من  آفاقاً  ال��ورُد  عطرَّ  ما 
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 يف مولد اإلمام احلسني

النعِم***عن��واُن م��ِدَك ممزوٌج ب��كِل فِم على  شكٍر  يف  احلمِد  كآيِة 

إال امتلت من ُزالِل العلم واحِلكِم***ي��ا جدوَل اللطِف ما ُمدْت إليه يٌد

بنوره ش��ق س��رَت اللي��ل ِوالظلِم***يا منبَع الصبح يف اآلفاِق سلس��لُه

األم��م***يا نفحَة اخللِد يف روٍح ويف جس��دٍ م��ن  أخ��ي��اٍر  مناقِب  ويف 

دم***يف مث��ِل آدَم يوم��اً عن��د غربت��ِه ون��زِف  حرٍب  يف  يومَك  لكن 

و)ذو جناِحك()1(  يف موٍج من ألُبهِم***يف مثِل نوٍح عل��ى الطوفاِن مركبه

منفطِم***مثُل اخلليِل ف��داُء الديِن مهجته غ��رُي  طفٌل  ف���داؤك  أم��ا 

القيِم***مث��ُل الكلي��ِم مناجاًة عل��ى قلل لكن صحبَك فاقوا اخللَق يف 

اخل��دِم***مثُل املس��يِح اصطفاًء م��ن أرومتِه  يف  للزهراِء  مريَم  لكن 

قدِم***ومث��ُل خرِي ن��يٍب ي��وَم هجرتِه على  م��اٍض  للهدى  كالكما 

يا مهجَة املصطفى يف غرِي منقسِم***يا ش��خَص حيدرٍة يا روَح فاطمٍة

الكلِم***ي��ا بارقاً م��ن جالل اهللِ ش��ع لنا  من  منظوٌم  ي��ُدَك  حاشا 

احلمد ِ حتى الناس يف القسِم***وكي��ف ال وكت��اُب اهللِ أن��ت بِه من سورة ِ

الظلِم***أن��ت أبُن طه رس��وِل اهلل وهو لنا داجَي  من  فال غشوٌة  مشٌس 

1( أسم لفرس اإلمام احلسني عليه السالم
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يف ساحةِ  الكوِن من ُعربٍ ومن عجِم***واهللِ ما ج��اَء مث��ُل املصطفى أبدا

فرضاً على الناِس يف حٍل ويف حرِم***يا بن الوص��ي الذي كانت واليته 

تقِم***روحي ف��داُه فتى الفتياِن من بطٍل مل  اإلس���الِم  راي���ُة  ب��غ��ريِه 

ِفِم***أن ق��اَل ج��ُدَك بس��م اهللِ  مبتدئًا بكل  ط��راً  س��رت  أبيَك  فمن 

األم��ِم***كف��ى بفاطم��َة الزه��راء مفتخرًا يف  للطهِر  م��ث��ٌل  بأنها 

ملختتِم***يا س��ادة اخللِد والدنيا بأمجِعها ب��دٍء  يف  اخل��ريِ  آدِم  من 

كمنبتِ  الوردِ  بعد الوسمِ  و السجِم***زرع��ُت آياِت تربي��ٍك مبحضركم

والكرِم***يف مولِد الس��بِط من دانت له أبدًا واإلحساِن  املناقبِِ  كُل 

ويستقي من ُزاللِ  العِن عند ضمي***موىلً ل��ه القلُب مأس��وٌر بأحرفِه

واللجِم***إشراقُة السبِط يف أفِق الوجوِد بدْت األغ��الِل  سريَة  فحطمت 

دم����اِء أم��ت��ن��ا رم���ٌز خل���رِي دم***إش��راقُة الس��بِط نفٌي للخنوِع ويف

القَدم***ي��ا رِب إن��ا توجهن��ا إلي��َك بِه زل��ةَ  حسٍن  حبق  فأغفر 

الظلم***وأجعله مصباَح لي��ٍل عند غربِتنا داج���ي  ب��ق��رٍب  ن��ن��اُم  مل��ا 

فم***صلى عليَك إل��ُه العرِش ما قرئت بكِل  ومسنوٍن  بفرٍض  محٌد 
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يف مولد اإلمام احلجة ابن احلسن املهدي 
صلوات اهلل وسالمه عليه

ليلُة النصِف

من��ك ي��ا ش��عباُن ذخٌر للبش��ْر***ليل��ُة النص��ف إىل قلب الس��حْر

عانق��ت م��ن كان فيها قد ش��كْر***ج��ددوا احلم��َد فألطاُف الس��ما

وب��دا البش��ُر عل��ى وج��ه القمْر***واكتس��ى الكوُن ب��رودا من رضا

بينن��ا تله��و  األطي��اِب  من ذرى الف��ردوس ال هذا الزهْر***وش��ذا 

أمساعن��ا عل��ى  الس��عِد  ذخرك��م يا ش��يعِة احل��ق ظهْر***وف��ُم 

أرجائه��ا يف  الوح��يِ   املنتظ��ْر***ون��داُء  اإلم��اِم  مي��الُد  ح��ل 

ع��رَبْ***ج��ُدُه املختاُر م��ن طاَف الس��ما الس��بِع  عل��ى  وبنعلي��ِه 

م��ن ب��ه اإلس��الُم ق��اَم وانتش��ْر***وع���ل���ى امل���رت���ض���ى ج����ٌد له

خ��رُي من بالبي��ت ح��َج وأعتمْر***صاح��ُب البيع��ِة م��وىل األولي��ا

م�����ن وه���ي  أٌم  اهللِ  ش��ّرفْت ح��وا وم��ن منه��ا حَدْر***وب�ت��وُل 

ل��ه ع��ٌم  اجملتب��ى  افتخ��ْر***والزك��ُي  يوم��اً  في��ه  ل��و  حق��ُه 

اإلب��ا منه��اُج  الن��وِر  وص��وْر***وحس��ُن  طبع��ا  احلج��َة  أورَث 
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للس��ما قرب��اً  الس��جاِد  وع��رَبْ***وم��ن  علم��اً  الباق��ِر  وم��ن 

وق��دْر***صدق��ُه م��ن ص��ادِق الق��ول أتى مست��اً  الكاظ��ِم  وم��ن 

ك��ال��رض��ا م����والً  اهلل  جوُدُه م��ن معِدِن اجل��ود انفجْر***ارت���ض���اُه 

كف��ْر***هادي��اً للخل��ق م��ن أمر الس��ما فيم��ن  فات��ٌك  عس��كرٌي 

ال��ع��ال مب���ه���دِي  اهلل  كَل م��ا خ��ص ب��ه اإلنثي عش��ْر***مج���ع 

الُدن��ا كال��درْر***ي��ا مج��اَل اهللِ يف ه��ذي  هل��داٍة  ختام��اً  ي��ا 

فمت��ى نلق��اك ي��ا خري البش��ْر***يا مع��َن احل��ِق قد ط��ال الضما

مس��ا بالفت��ِح  احلم��ِد  مس��تقْر***ول��واُء  أم��ٌن  اآلف��اِق  وعل��ى 

لن��ا اهلل  م��ن  فاس��أل  أن مي��د العم��َر م��ن غ��ري ضرْر***س��يدي 

دول��ت��ِه يف  احل����ق  يف رض��ٍى من��ك وم��والً ق��د غفْر***ل��ن��ع��ي��َش 

كلم��ا علي��ِه  رِب  ي��ا  كش��َف اإلصب��اُح ما الليُل س��رْت***صل��ي 



285 ال�����ف�����ه�����رس

الفهـــرس

7 اإلهداء 
9 املقـدمـة 
11   سيد اخللق املصطفى حممد بن عبداهلل
73 أمرُي املؤمنني علي بن ابي طالب عليه أفضُل صلواِت املصلني 
75 يف مولده الشريف   
77 تاريخ مولده الشريف   
83 الغـديـر   
100 مبيته يف فراش النيب  ليلة اهلجرة   
102 سورة هل أتي )الدهر(   
117   الصِديَقُة الطاهرُة أُم احلسنِِ فاطمُة ابنُة نِبينا األعظِم
119 يف مولدها صلوات اهلل وسالمه عليها   
139   اإلمام ابي حممد احلسن بن علي بن ابي طالب
141   يف مولد اإلمام احلسن  
157   اإلمام أبي عبداهلل احلسنُي بن علي بن ابي طالب
159 يف مولده صلوات اهلل وسالمه عليه   
161 اآلذان واإلقامة والتسمية   
162 مالحمه صلوات اهلل وسالمه عليه   
163 خـبـر فـطــرس   
170 كرمه صلوات اهلل وسالمه عليه   
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171 قوة اإلرادة   
172 الشجـــاعـــة   
173 الصــراحـــة   
174 الصـالبـة فـي احلـق   
175 حلمـه صلـوات اهلل وسـالمـه عليـه   
176 الـرأفــة والعطـف   
178 عبـادتـه وتـقواه   
178 خـوفـه من اهلل   
178 كثـرة صالتـه وصــوم   
180 حجـه   
181 صـدقــاتــه   
183 أبو الفضل العباس بن أمرياملؤمنني عليه صلوات اهلل وسالمه 
185 يف مولده صلوات اهلل وسالمه عليه   
186 التسميــة   
187 ألقــــابــه   
188   أمور تتعلَّق بأبي الفضل العباس  
189   موىل املؤمنني وسيد الساجدين اإلمام على بن احلسني زين العابدين
190 يف مولده صلوات اهلل وسالمه عليه   
191 خـرُي قـدوٍة للصــاحلـني   
195   مولُد الطاهر املطهر موىل املواىل علي بن احلسني األكرب
197 امسـه ونسـبـه   
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197 والدتـــه   
197 أمــه   
197 صفــاتــه   
199 شجــاعتـه   
201   مولُد اإلماِم احلجِة بن احلسِن املهدي
203 يف مولده صلوات اهلل وسالمه عليه   
204 دور اإلمام العسكري  يف إعالن الوالدة   
206 الغيبـة الصغـرى   
208 آخر توقيع خرج عنه يف الغيبة الصغرى   
209   حديث املهدي من أوالد عبد املطلب  
209   حديث املهدي من ولد أبي طالب  
209   حديث املهدي من ولد اإلمام علي ابن ابي طالب  
211   حديث املهدي من العرتة  
211   حديث املهدي من ولد فاطمة  
211   وأنه التاسُع من ولده  املهدُي من ولِد احلسني  
213   املهدي هو ابُن اإلمام احلسن العسكري  
214   أوصاف اإلمام املهدي  
214 أّنه أفَرُق الثَّنايا   
215 ومن أوصافه صلوات اهلل وسالمه عليه   
216 سرية اإلمام املهدّي عليه الّسالم كرمه وعدله   
217 ما بعد الظهور فيُض الربكِة والنِّعمِ   
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217 ظهـور الـدِّيـن   
218 اأُللفة وزوال اإلحن والعداوة   
219 إشراق األرض بنور اهلل تعاىل   
220   النيب عيسى بن مريم يصلى خلف اإلمام املهدي  
221 عالمات الظهور احلتمّية   
221 )1( خروج السفياني   
221 )2( ظهور اليماني   
221 )3( الصيحة   
221 )4( اخلسف يف البيداء   
222 )5( السيف والطاعون   
223 هناك أسئلة البد من اإلجابة عليها   
225 نتابع اجلواب احللي للشبهة السابقة   
227 الثاني : ملاذا غاب املهدي  ؟   
229 اإلمام املهدي وطول عمره   
231 من حديثه صلوات اهلل وسالمه عليه   
233 من ادعيته صلوات اهلل وسالمه عليه   
235 ملحٌق يف بقيِة مواليِد األئمِة صلواُت اهلِل وسالمـُه عليهمْ 
237 يف مولد العقيلة زينب صلوات اهلل وسالمه عليها   
237   امسها وتاريخ والدتها  
240   يف مولد اإلمام حممد بن علٍي الباقر  
240 والدته و نشأته   
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240 املولود املبارك   
241 التسمية   
242 كنيتــه   
242 ألقابه الشريفة   
242   إىل الباقر  حتيات النيّب  
244   مولد اإلمام جعفر ابن حممٍد الصادق  
244 االسم واللقب   
244 مولده   
244 نشأته   
246 مكانته العلمية   
248   مولد اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  
252   مولد اإلمام علي ابن موسى الرضا  
257   اإلمام حممد بن علي اجلواد  
261 مولد اإلمام على ابن حممد اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليه   
261 والدته والبشارة النبوية   
261 امسه وكنيته   
262 من أدلة إمامته   
263   على إمامة ولده اهلادي  نصوص اإلمام اجلواد  
264 مولد اإلمام احلسن بن علي العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه   
265 صفاته وكراماته   
 267   وأهل بيته األطهار  قصائد يف مولد النيب األعظم
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269 هذا هو العمر   
273   لقليب وعقلي ويف مسمعي يف مولد أمرياملؤمنني  
275 غديرية لو أفرتق اخلالئق   
277   مولد السيدة الزهراء  
279 مولد اإلمام احلسن الزكي صلوات اهلل وسالمه عليه   
281   يف مولد اإلمام احلسني  
283 يف مولد اإلمام احلجة ابن احلسن املهدي صلوات اهلل وسالمه عليه   
283 ليلُة النصِف   
285 الفهـــرس 
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