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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين..
وأن   العصمة بيت  آهل  حقيقة  نعرف  ان  احلق  من 
رب  قانون  عن  تنفك  ال  التي  القيمة  بمناهجهم  نتمسك 
وعدم  بطاعتهم  العباد  اهلل  أمر  حيث  واألرضييني  السموات 
معصيتهم وقد قرهنا بطاعته ، فعلينا أن نحذوا حذوهم ونسري 
عىل هنجهم سائلني اهلل العيل القدير أن يرزقنا حبهم وااللتزام 

بأوامرهم إنه قريب جميب...
اآلقل

عامر الكربالئي

 14- مجادي اآلخرة- 1424 هيي
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 وعرتته واأهل بيته الن�ص القراآين بحق النبي

َة فِي اْلُقْرَبى  قال تعاىل: ﴿ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ اْلَمَودَّ
َشُكوٌر﴾  َغُفوٌر  َه  اللَّ إِنَّ  ُحْسنًا  فِيَها  َلُه  ِزْد  نَّ َحَسنًَة  َيْقَتِرْف  َوَمن 

)الشورى23( 
أْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  اللُه  ُيريُد  تعاىل:﴿إّنما  وقال 

َرُكْم َتْطِهيرًا﴾ )األحزاب: 33(  الَبْيِت وُيَطهِّ
َوَأطِيُعوا  َه  اللَّ َأطِيُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  تعاىل:﴿َياَأيُّ وقال 
إَِلى  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  فِي  َتنَاَزْعُتْم  َفإِْن  ِمنُْكْم  اْلَْمِر  َوُأْولِي  ُسوَل  الرَّ
َخْيٌر  َذلَِك  اْلِخِر  َواْلَيْوِم  ِه  بِاللَّ ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِْن  ُسوِل  َوالرَّ ِه  اللَّ

َوَأْحَسُن َتْأِويل﴾ )النساء: 59(
إىل غريها من اآليات الرشيفة. 
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.على اإمامة اأهل البيت ن�ص الر�شول

قال: »خلفاء أمتي أثني عشر خليفة كلهم من قريش«.
وعترتي  الله  كتاب  الثقلين  فيكم  تارك  »إني   :وقال
أهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا وانهما غدًا 

سيردان علي الحوض واني سائلكم عنهم«.
وقال: »ان مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من 

ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى«.

على اهل بيت الع�شمة ثناء المام علي

وخمتلف  الرسالة  وحمييط  النبوة  شجرة  نحن   :قال
ينتظر  وحمبنا  ونارصنا  احلكمة  وينابيع  العلم  ومعادن  املالئكة 

الرمحة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة.
وقال: انظروا اهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا 
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فان  ردى  يف  يعيدوكم  ولن  هدى  من  خيرجوكم  فلن  اثرهم 
فالبدوا وان هنضوا فاهنضوا وال تسبقوهم فتضلوا وال  لبدوا 

تتاخروا عنهم فتهلكوا.
العبا بييأهييل  متسكت  اإلبييااين  رب  املييخييتييار  حممد 
الطهر وفيياطييم  واحلسني ثم احلسن املجتبىواملييرتييى 
اليينييشييآتييني عيييديت يف  وهم سيفي عىل مايض الشباهيييم 
السام إلييه  عليهمو  ما طلعت شمُس وَهبت صباصييىل 

*****
وقال آخر: 

فاهل البيت هم اهل السيادةفال تعدل باهل البيت خلقًا
عييبييادةفبغضهم من االنسان خرس وحييبييهييم  حقيقي 

وقال آخر: 
وجرى يف مفاصيل فاعذروينحب آل النبي خالط عظمي
هبييواهييم مييغييرم  واهلل  عللوين)1(أنيييا  بذكرهم  عللوين 

)1( االبيات للشعراين: نور األبصار للشلنجي ص 116.
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المامة

االمامة: هي استمرار للنبوة وال تكون إال بالنّص من اهلل 
والنبي وصفات اإلمام كصفات النبي من العصمة وكامل 
العقل واخللق وكام جيب أن يكون أعلم أهل زمانه وأفضلهم 
مطلقة  عامة  رئاسة  فاإلمامة  وأشجعهم  وأقضاهم  وأرشفهم 

من اهلل إىل شخص من االشخاص.
السالم عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة

وخمتلف املالئكة ومهبط الوحي والتنزيل
ورمحة اهلل وبركاته
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النبي حممد

. ا�سمه: حممد
.اأبوه: عبد اهلل

.اأمه: آمنة بنت وهب
جده لأبيه: عبد املطلب واسمه شيبة احلمد

يف  املذكور  مناف  عبد  غري  وهو  مناف،  عبد  لأم���ه:  ج��ده 
جدول آبائه.

جُد اأبيه: هاشم واسمه عمرو الُعال وهو اجلد األكرب وبه 
سموا بني هاشم.

.اأعمامه: أبو طالب واحلمزة والعباس واحلارث
وأمهم  وإبراهيم  والطيب  والطاهر  القاسم  اأولده: 
فاطمة  العاملني  نساء  سيدة  وبناته  القبطية،  شمون  بنت  مارية 
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الزهراء وأمها خدجية الكربى وزينب وأم كلثوم ورقية 
وأمهن مارية القبطية)1(، وقيل إهنن ربائبه.

َأْرَس���َل  الَّ���ِذي  تييعيياىل﴿ُه��َو  اهلل  قييال   :نبوته دالئييل 
َكِرَه  َوَلْو  ِه  ُكلِّ يِن  الدِّ َعَلى  لُِيْظِهَرُه  اْلَحقِّ  َوِديِن  بِاْلُهَدٰى  َرُسوَلُه 

اْلُمْشِرُكوَن﴾ التوبة:33 
يوم ولدته: املشهور أنه يوم اجلمعة، بعد طلوع الفجر.

�سهر ولدته: يف السابع عرش من شهر بيع األول.
�سنة ولدته: يف عام الفيل بعد 55 يومًا من هالك أصحاب 

الفيل و42 سنة من ملك كرسى.
وإيوانه  كرسى  طاق  انشقاق  منها  كثرية  ولدت���ه:  وق��ائ��ع 
وسقوط رشفاته وغاصت بحرية ساوى ومخدت نريان فارس 

ومل ختمد قبل ذلك بألف عام وذكر كثري من وقائع والدته.
بن  احلرث  بن  اهلل  عبد  ذويب  ايب  بنت  حليمة  مر�سعته: 

.مرض زوجة احلرث بن عبد العزى املرضي السعدية

)1( القبط: وهم سكان مرص األصليون الذين ظلوا حمتفظني بلغتهم القومية 
استوطنت  التي  الغريبة  العنارص  عن  متييزًا  االسم  هبذا  سموا  هلجاهتا،  بمختلف 

البالد والتي استعملت اللغة اليونانية، املنجد ص544.
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مو�سع ولدته: ولد يف مكة املكرمة يف شعب أيب طالب 
اجلنة  رائحة  منه  تفوح  مكحوالً  طاهرًا  خمتونًا  ُولد  ُولد  وملا 

املباركة الطيبة.
كفالته: كفله جده عبد املطلب بعد وفاة أمه وكان عمره 
ست سنوات ثم تويف جده وهو ابن ثامن سنوات ، تكّفله عمه 
أبو طالب ، خرج معه إىل الشام وهو ابن 12 سنة ثم خرج يف 

جتارة خدجية وهو ابن مخسة وعرشين سنة.
والنجم  ويس  وطه  وأمحييد  وحممود  حممد  اأ���س��م��ائ��ه:  م��ن 

واملنذر والشاهد  والبشري.
وأبو  الطاهر  وأبييو  الطيب  وأبييو  القاسم  أبو  ك��ن��اه:  م��ن 

املساكني وأبو السبطني وأبو األرامل.
من كناه: املصطفى ، حبيب اهلل ، صفي اهلل ، نعمة اهلل ،عبد 
 ، النبيني  املتقني ، خاتم  إمام   ، اهلل ، خرية اهلل ، سيد املرسلني 

رمحة رب العاملني.
وال  بالطويل  ليس  قال:  أنه   عيل عن  روي  �سمائله: 
بالقصري ، ضخم الرأس ، كث اللحية شن الكتفني والقدمني ، 
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وجهه مرشب بحمرة وقيل أنه كان أدعج العينني سبط الشعر 
سهل اخلدين كأن عنقه أبريق فضه بني كتفيه خاتم النبوة وكأن 

وجهه كالبدر يف ليلته.
مبعثه: وكان مبعثه يف 27 من رجب وكان عمره 40 سنة 
الرشايع  ناسخًا برشيعته  كافة خلقه  إىل  تعاىل رسوالً  اهلل  بعثه 

املاضية.
هجرته: هاجر من مكة إىل املدينة يوم اخلميس غرة ربيع 
األول سنة 13 من البعثة وعمره 53 سنة فهجرته من مكة إىل 

املدينة سنة 53 من عام الفيل.
واسترت يف الغار ثالثة أيام وقيل ستة أيام ودخل املدينة يوم 

األثنني 11ربيع األول قريب الزوال.
إليه  الشجرة  وجميئ  اعظمها  وهو  القرآن  م��ع��اج��زه:  م��ن 
الغار  وحديث  اجلذع  وحنني  أصابعه  بني  من  املاء  وخروج 
وانشقاق  املسمومة  الشاة  من  الذراع  وتكليم  الذئب  وتكليم 

القمر وتسبيح احلىص يف كفه وغري ذلك.
مدة نبوته: كانت مدة نبوته 23 سنة ، وأقام بمكة يدعو 
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قريبًا  اهلجرة  بعد  باملدينة  إىل اإلسالم ثالث عرشة سنة وأقام 
 من عرشة سنني وأول من أسلم عىل يديه من الرجال عيل

.ومن النساء خدجية
أوهلن وأفضلهن خدجية  زوجاته: ثالث عرشة زوجة 

.بنت خويلد املخزومية
مدة عمره: املشهور بني الفريقني وعليه األخبار أنه عاش 

ثالثًا وستني سنة.
وفاته: تويف يوم االثنني يف الثامن والعرشين من صفر سنة 
اهلجرة وقيل  املطابقة لعرشة من  الفيل  ثالث وستني من عام 
عليه  والصالة  وتكفينه  بنفسه  وقام  للهجرة،  عرشة  إحدى 

ودفنه االمام عيل ومجلة من املالئكة وسائر املسلمني.
علة وفاته: قبض مسمومًا ولكن الكالم فيمن سمه قيل 

سّم يوم خيرب فتكّلم اللحم فقال يارسول اهلل إين مسموم. 
من اقواله: من ظلم أجريا أجره أحبط اهلل عمله وحرم 

عليه ريح اجلنة، وان رحيها لتوجد من مسرية مخسامئة عام.
وعنه : إن اجلنة لتوجد رحيها من مسرية مخسامئة عام، 
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؟  الديوث  اهلل وما  يا رسول  قيل:  والجيدها عاق والديوث، 
قال: الذي تزين امرأته وهويعلم هبا

الة على الّنبي ال�شّ
ِرساالتَِك،  َوَبلََّغ  َوْحَيَك،  مَحََل  َكام  د  حُمَمَّ َعىل  َصلِّ  َالّليُهمَّ 
َم  َوَعلَّ َحراَمَك،  َم  َوَحييرَّ َحالَلَك،  َاَحلَّ  َكام  د  حُمَمَّ َعىل  َوَصلِّ 
كاَة، َوَدعا  الَة، َوآَتى الزَّ َاقاَم الصَّ د َكام  ِكتاَبَك، َوَصلِّ َعىل حُمَمَّ
ِمْن  َوَاْشَفَق  بَِوْعِدَك،  َق  َصدَّ َكام  د  حُمَمَّ َعىل  َوَصلِّ  دينَِك،  اىِل 
بِِه  َت  َوَسرَتْ ُنوَب،  الذُّ بِِه  َغَفْرَت  َكام  د  حُمَمَّ َوعيِدَك، َوَصلِّ َعىل 
بِِه  َدَفْعَت  د َكام  حُمَمَّ اْلُكُروَب، َوَصلِّ َعىل  بِِه  ْجَت  َوَفرَّ اْلُعُيوَب 
ْيَت بِِه ِمَن  عاَء، َوَنجَّ قاَء، َوَكَشْفَت بِِه اْلَغاّمَء، َوَاَجْبَت بِِه الدُّ الشَّ
د َكام َرمِحَْت بِِه اْلِعباَد، َوَاْحَيْيَت بِِه اْلباِلَد،  اْلَبالِء، َوَصلِّ َعىل حُمَمَّ
د  حُمَمَّ اْلَفراِعنََة، َوَصلِّ َعىل  بِِه  َوَاْهَلْكَت  اجْلَبابَِرَة،  بِِه  َوَقَصْمَت 
َت  َوَكرَسْ ِمَن االَْْهواِل،  بِِه  َوَاْحَرْزَت  بِِه االَْْمواَل،  َاْضَعْفَت  َكام 
د َكام َبَعْثَتُه بَِخرْيِ  بِِه االَْْصناَم، َوَرمِحَْت بِِه االَْناَم، َوَصلِّ َعىل حُمَمَّ
َت بِِه االَْْوثاَن، َوَعظَّْمَت بِِه  ْ االَْْدياِن، َوَاْعَزْزَت بِِه االْيامَن، َوَتربَّ
االَْْخياِر  الّطاِهريَن  َبْيتِِه  َوَاْهِل  د  حُمَمَّ َعىل  َوَصلِّ  احْلَراَم،  اْلَبْيَت 

ْم َتْسلياًم. َوَسلِّ
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 الإمام الأول
اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب

 اإ�سمه: اإلمام عيل
أبو طالب واسمه عمران وقيل عبد مناف بن عبد  اأب��وه: 

املطلب.
وكانت  مناف  عبد  بن  هاشم  بن  أسد  بنت  فاطمة  اأم���ه: 

للنبي بمنزلة األم.
جّد  وهو  احلمد  شيبة  واسمه  املطلب  عبد  لأب��ي��ه:  ج��ده 

النبي يف نفس الوقت.
جده لأمه: أسد بن هاشم بن عبد مناف.

اأولده: اإلمام احلسن واحلسني وزينب الكربى وأم كلثوم 
واملحسن الذي سقط بعتبة الباب بسبب العرصة التي أصابت 
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زوجته فاطمة الزهراء وله أوالد من نساء شتى وكلهم 
يف غاية الشجاعة واإلباء أبرزهم العباس وإخوته من زوجته 

أم البنني.
ولدته: ولد يف داخل الكعبة يف الثالث عرش من رجب 
سنة 3 من عام الفيل قبل اهلجرة بثالثة وعرشين سنة ومل يولد 

يف الكعبة قبله وال بعده مولود قط وذلك يف يوم اجلمعة.
وقائع ولدته: انفلق جدار الكعبة من ظهره فدخلت أمه 
وبقيت ثالثة أيام تأكل من ثامر اجلنة ثم خرجت وهي حتمل 

عىل يدهيا أمري املؤمنني عيل ونوره يسطع من غرته.
مدة حمله: تسعة أشهر وتسعة أيام.

من اأ�سمائه: أسد اهلل ويد اهلل وعني اهلل ونور اهلل وحيدرة 
والكرار والرضغام وغريها.

من كناه: أبو احلسنني ، أبو الرحيانتني ، أبو السبطني ، أبو 
تراب ، أبو األرامل واأليتام وغريها وكانت كنية )أبو تراب( 

أحّبها إليه.
من كناه: أمري املؤمنني ، سيد الوصيني ، باب املدينة ، قائد 
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النبأ   ، املستقيم  الرصاط   ، والنار  اجلنة  قسيم  املحجلني،  الغر 
العظيم ، العروة الوثقى ، املرتى وغريها.

من �سمائله: كان شديد األدمة أي السمرة عظيم العينني 
القرص  إىل  مائاًل  الصدر  اللحية كثري شعر  بطينًا عظيم  أصلعًا 

كأنه القمر ليلة البدر كثري التبّسم.
من معاجزه: ُرّدت الشمس له وتكلم معها أحيى املوتى 
إىل  له  وانقادت  احليوانات  واستنطق  املرىض  وشاىف  اهلل  بإذن 

غري ذلك.
مدة اإمامته: عاش مع النبي 33 سنة وبعد النبي 30 سنة 
منها 24 سنة و6أشهر كان جليس الدار ممنوعًا من الترصف يف 

أمور اخلالفة، ومنها 5سنوات و6 أشهر يف اخلالفة.
دلئل اإمامته: نص القرآن الكريم عىل إثبات إمامته وإمامة 
ُه َوَرُسوُلُه  َما َولِيُُّكُم اللَّ األئمة من بعده يف آيات عديدة منها ﴿إِنَّ
َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  َلَة  الصَّ ُيِقيُموَن  الَِّذيَن  آَمنُوا  َوالَِّذيَن 
الَْمِر  َوُأولِي  ُسوَله  رَّ و  الله  تعاىل﴿وَأطِيُعوا  وقال  َراكُِعوَن﴾ 
َة في  المودَّ َعليه أجرًا إالّ  ِمنُْكْم﴾ وقال تعاىل﴿ُقل ال أسأُلُكم 
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الُقربى﴾ وقال »ياعيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إال أنه ال نبي بعدي« وقال »يا عيل أنت خليفتي من بعدي 

ووارثي حلمك حلمي ودمك دمي«.
وأحد  والصغرى  الكربى  بدر  ال��ن��ب��ي:  م��ع  ح��روب��ه  م��ن 

وحنني واخلندق وخيرب وغريها.
وبعد النبي: اجلمل وصفني والنهروان وغريها.

مدة عمره: 63 سنة.
وفاته: رضبه عبد الرمحن بن ملجم املرادي)لعنه اهلل( يف 
شهر رمضان ليلة 19 منه قبل طلوع الفجر سنة 41# بسيف 
الكوفة  مسموم عىل رأسه وكان يصيل يف املحراب يف مسجد 
وملا أحس بالرضبة قال )فزت ورب الكعبة( وبكى كل يشء 
احلادي  يف  أثرها  عىل  ليلتني  بعد  واسُتشِهد  وحزن،  أجله  من 

والعرشين من رمضان.
مكان دفنه: ُدفن يف ظهر الكوفة )النجف األرشف(.

أبناه  عليه  والصالة  وتكفينه  بتغسيله  قام  دف��ن��ه:  كيفية 
احلسن واحلسني ومجلة من أوالده وشيعته ومحاله إىل النجف 
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بوصيه منه ودفناه يف مكانه املعروف ما بني نبي اهلل أدم ونبي 
. اهلل نوح

ال  والعقول،  بالعلوم  الناس  يتفاضل   :اقواله م��ن 
باألموال واالصول.

وعنه: غرية الرجل إيامن، غرية املرأة عدوان.

الة على اأمري املوؤمنني ال�شّ
َالّليُهمَّ َصلِّ َعىل َامرِي امْلُْؤِمننَي َعىِلِّ ْبِن َابى طالِب َاخى َنبِيَِّك 
ِه، َوباِب  َوَولِيِِّه َوَصِفيِِّه َوَوزيِرِه، َوُمْسَتْوَدِع َعْلِمِه، َوَمْوِضِع ِسِّ
ىف  َوَخليَفتِِه  رَشيَعتِِه،  اىِل  َوالّداعى  تِِه،  بُِحجَّ َوالنّاطِِق  ِحْكَمتِِه، 
ِج اْلكْرِب َعْن َوْجِهِه، قاِصِم اْلَكَفَرِة َوُمْرِغِم اْلَفَجَرِة  تِِه، َوُمَفرِّ ُامَّ
َالّليُهمَّ واِل  ِمْن ُموسى،  بَِمنِْزَلِة هارُوَن  َنبِيَِّك  ِمْن  َجَعْلَتُه  الَّذى 
ُه، َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه،  َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه، َواْنرُصْ َمْن َنرَصَ
لنَي َواالِْخريَن، َوَصلِّ َعَلْيِه َاْفَضَل  َواْلَعْن َمْن َنَصَب َلُه ِمَن االَْوَّ

ْيَت َعىل َاَحد ِمْن َاْوِصياِء َاْنبِياِئَك يا َربَّ اْلعامَلنَي. ما َصلَّ
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 ال�شديقة الكربى 
فاطمة الزهراء

 ا�سمها: السيدة فاطمة
.اأبوها: حممد رسول اهلل

خويلد  بنت  الكربى  خدجية  واملؤمنات  املؤمنني  أم  اأمها: 
كانت من أحسن النساء نجابة وعفة وعقاًل ودينًا.

زوجها: أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب تزوجت منه يف 
اليوم األول من ذي احلجة السنة الثانية للهجرة.

ولدتها: ولدت يف يوم اجلمعة العرشين من مجادى اآلخرة 
 .بعد املبعث بسنتني يف مكة يف دار أبيها رسول اهلل

املحدثة،  املباركة،  الصديقة،  الييزهييراء،  اأ���س��م��ائ��ه��ا:  م��ن 
الطاهرة.
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من كناها: أم احلسنني ، أم األئمة ، وأم أبيها وغريها.
من األقابها: سيدة نساء العاملني ، البتول فاطمة فطمها اهلل 

وشيعتها وحمبيها عن نار جهنم.
وتكلم  أمها  بطن  يف  وهي  تكلمت  أهنا  م��ع��اج��زه��ا:  م��ن 
املالئكة وحتدثها وحترك الرحى يف دارها بال حمرك هلا واحلنطة 
أيمن خادمتها ونزول  املاء ألم  بنفسها ونزول  بالرحى  تطرح 
املائدة عليها يف حمراهبا . وإىل غري ذلك من املعاجز والكرامات 

اآلهلية.
مدة عمرها: كان عمرها الرشيف 18 سنة.

وفاتها: توفيت يف 8 ربيع الثاين أويوم االثنني الثالث من 
مجادى اآلخرة ويف خرب 13 أو 14 أو 15 من مجادى األوىل.

يغشى عليها  العني  باكية  بقيت مريضة  أهنا  وفاتها:  �سبب 
ساعة بعد ساعة بعد وفاة أبيها وكان سبب وفاهتا أن قنفذًا 
موىل عمر لكزها بنعل السيف وأسقطت حمسنًا ومرضت من 
والصالة  غسلها  يتوىل  أن  عليًا  وأوصت  شديدًا  مرضًا  ذلك 
احلسن  سوى  أعداؤها  جنازهتا  يشهد  لئال  لياًل  ومحلها  عليها 

واحلسني وسلامن وعامر واملقداد.
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ما  قيل   ، معلوم  غري  وهو  املنورة  املدينة  يف  دفنها:  مكان 
بني قرب النبي ومنربه وقيل يف البقيع وقيل يف بيتها ولكن هناك 
رواية عن النبي يقول: ما بني قربي ومنربي روضة من 

رياض اجلنة.
الييرشك،  من  تطهريا  اإليييامن  فييرض   :اقوالها م���ن 
والصيام  الرزق،  يف  زيادة  والزكاة  الكرب،  من  تنزهيا  والصالة 

تثبيتا لإلخالص، واحلج تسلية للدين.
وعنها: فرض اهلل صلة األرحام منامة للعدد.

الة على �شّيدة الّن�شاء فاطمة ال�شّ
َحبيبَِك  َحبيَبِة  ِكيَِّة  الزَّ فاطَِمَة  ّديَقِة  الصِّ َعىَل  َصلِّ  َالّليُهمَّ 
ْلَتها  َوَفضَّ اْنَتَجْبَتها  تِى  الَّ َوَاْصِفياِئَك،  َاِحّباِئَك  َوُامِّ  َوَنبِيَِّك، 
هَتا َعىل نِساِء اْلعامَلنَي، َالّليُهمَّ ُكِن الّطالَِب هَلا مِمَّْن َظَلَمها  َواْخرَتْ
ها، َوُكِن الّثاِئَر َالّليُهمَّ بَِدِم َاْوالِدها، َالّليُهمَّ َوَكام  َواْسَتَخفَّ بَِحقِّ
ِة اهْلُدى، َوَحليَلَة صاِحِب اللِّواِء، َواْلَكريَمَة ِعنَْد  َجَعْلَتها ُامَّ َاِئمَّ
ها َصالًة ُتْكِرُم هِبا َوْجَه أبيها  امْلَاَلِء االَْْعىل، َفَصلِّ َعَلْيها َوَعىل ُامِّ
تِها، َوَاْبِلْغُهْم َعنّى  يَّ د َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه، َوُتِقرُّ هِبا َاْعنُيَ ُذرِّ حُمَمَّ

الِم. ىف هِذِه الّساَعِة َاْفَضَل التَِّحيَِّة َوالسَّ
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 الإمام الثاين
احل�شن بن علي

ا�سمه: اإلمام احلسن بن عيل
اأبوه: اإلمام عيل بن أيب طالب

اأمه: السيدة فاطمة بنت رسول اهلل
.جده لأمه: رسول اهلل حممد

جده لأبيه: أبو طالب رضوان اهلل عليه.
كلثوم  وأم  وزينب  احلسني  اإلمام  واأب��ي��ه:  اأم��ه  اأخوته من 
واملحسن من فاطمة والعباس وجعفر وعبد اهلل وعثامن 

وحممد املعروف بابن احلنفية من أمهات شتى وغريهم.
املبارك  رمضان  شهر  من  عرش  اخلامس  يف  ُولد  ولدت���ه: 

السنة الثالثة من اهلجرة.
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مكان ولدته: يف املدينة املنورة يف بيت جده وأبيه أمري 
 .املؤمنني

من اأ�سمائه: احلسن ويف التوراة شرب.
من كناه: أبو حممد.

من كناه: املجتبى ، السبط ، الزكي ، التقي ، سيد شباب 
أهل اجلنة وكريم أهل البيت.

من �سمائله: كان أبيضًا مرشبًا بحمرة أدعج العينني سهل 
اخلدين دقيق املرسفة كث اللحية ذا وفرة وكأن عنقه إبريق فضة 
عظيم الكراديس بعيد ما بني املنكبني ربعًا ليس بالطويل وال 
بالقصري مليحًا من أحسن الناس وجهًا وكان خيضب بالسواد 

وكان جعد الشعر حسُن البدن وكان أشبه الناس برسول اهلل.
من معاجزه: هتليله )أي ذكر ال إله إال اهلل( وقراءة القرآن 
الصخرة  من  العسل  وإخراج  النخلة  وتلبية  والدته  حال  يف 
وعلوه يف اهلواء وغيبوبته يف السامء وإقامته هبا ثالثة أيام ونزول 

املوائد عليه من السامء من املالئكة.
مدة عمره ال�سريف: ثامن وأربعون سنة.



25 اأعالم الهدى

بنت  جعدة  يد  عىل  سفيان  أيب  بن  معاوية  سمه  وف��ات��ه: 
األشعث يف لبن مسموم فامت مظلومًا مسمومًا.

ي��وم وف��ات��ه: يوم اخلميس يف 7 صفر سنة 50 أو 51 من 
اهلجرة وكانت مدة إمامته 10 سنني.

مو�سع وفاته: مات يف صحن داره املتصلة بمسجد رسول 
 .اهلل

أخوته  سائر  مع  احلسني  اإلمام  أخوة  دفنه  ق��ره:  مو�سع 
واهلاشميني واألصحاب يف البقيع وال يزال قربه مهدمًا.

مييوارده  تعرف  حتى  أحييدا  تييواخ  ال   :اأقواله م���ن 
عىل  فآخه  العرشة  ورضيت  اخلربة  استنبطت  فإذا  ومصادره، 

إقالة العثرة واملواساة يف العرسة.
وعنه: ال أدب ملن ال عقل له



اأعالم الهدى26

 الإمام الثالث
احل�شني بن علي

 ا�سمه: اإلمام احلسني
 اأبوه: اإلمام عيل بن أيب طالب
جده لأمه: رسول اهلل حممد
اأمه: فاطمة الزهراء بنت حممد.

 جده لأبيه: أبو طالب
كلثوم  وأم  وزينب  احلسن  اإلمييام  واأب���ي���ه:  لأم����ه  اخ��وت��ه 

واملحسن.
اهلل  وعبد   عيل بن  العباس  منهم  كثريون  أخييوة  وله 
البنني الكالبية وكذلك حممد  ام  وجعفر وعثامن وأمهم 
من  واألخييوات  اإلخييوة  من  وغريهم  احلنفية  بابن  املعروف 
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أمهات شتى.
ولدت��ه: ُولد يف يوم اخلميس الثالث من شهر شعبان 
وجده  عيل  أبيه  دار  يف  اهلجرة  من  الرابعة  السنة  يف  املعظم 

حممد
من ا�سمائه: احلسني وشبري.

كنيته: أبو عبد اهلل ، وأبو األئمة ، وأبو عيل.
والشهيد  والسعيد  والسيد  والسبط  الرشيد  ك��ن��اه:  م��ن 

وأعالها سيد شباب اهل اجلنة وسيد الشهداء.
من �سماله: كان شبيهًا بجده حممد يف كل األوصاف 

حتى كان يقول النبي حممد )حسني مني وأنا من حسني(.
جده  إهبام  من  بل  أنثى  ثدي  من  يرضع  مل  م��ع��اج��زه:  م��ن 
عىل  دخوله  اليابسة،  النخلة  من  الرطب  ،إخييراج   حممد
إىل  باحلمى فطارت احلمى من جسده إضافة  مريض مصاب 
كالم  وكذلك   ، أعدائه  عىل  كربالء   يف  املستجابة  الدعوات 

الرأس بعد انفصاله عن اجلسد بالقرآن الكريم.
50 سنة   بعد جده أو 57 سنة عاش   56 مدة عمره: 
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ومع أخيه احلسن بعد أبيه 10 سنني.
يوم �سهادته: يف 10 حمرم احلرام سنة 61 هي يف أرض كربالء 
. ذبح عطشانًا مع أهله وأصحابه وأوالده وبقيت أجسادهم 
ثالثة أيام بال غسل وال كفن  وذلك بأمر من يزيد بن معاوية 
)لعنه اهلل( والذي قام هبذه املهمة قائد الضالل عمر بن سعد 
وشمر بن ذي اجلوشن وسنان وعبيد اهلل بن زياد فاحتزوا رأسه 
خيامه  وحرقوا  نساءه  وسبوا  وجوههم(  اهلل  )سود  الرشيف 
وسلبوهم وأخذوهم مع األطفال سبايا إىل ابن زياد يف الكوفة 
وكذلك إىل يزيد بن معاوية يف الشام ورأس احلسني عىل رأس 

.الرمح مع باقي رؤوس اهلاشميني واألصحاب
هلا  يقال  مقدسة  رشيفة  بأرض  العراق  يف  ق��ره:  مو�سع 

كربالء ومعه أهل بيته وأصحابه امليامني.
قبته  حتت  الدعاء  واستجابة  برتبته  الشفاء  خ�سائ�سه: 

واألئمة التسعة من ذريته.
اأولده: اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين وعيل املعروف 
باألكرب قتل معه وعبد اهلل الرضيع ذبح بسهم وعمره 6 أشهر 
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وجعفر وغريهم من أمهات شتى.
فأخ لك وله، وأخ لك،  أربعة:  اأقواله: اإلخوان  من 

وأخ عليك، وأخ ال لك وال له.
وعنه- ملا سئل عن معرفة اهلل -: معرفة أهل كل زمان 

إمامهم الذي جيب عليهم طاعته.

الة على احل�شن واحل�شني )عليهما ال�شالم( ال�شّ
َالّليُهمَّ َصلِّ َعىَل احْلََسِن َواحْلَُسنْيِ َعْبَدْيَك َوَولِيَّْيَك، َواْبنَْى 
مْحَِة، َوَسيَِّدْى َشباِب َاْهِل اجْلَنَِّة، َاْفَضَل ما  َرُسولَِك، َوِسْبَطى الرَّ
ْيَت َعىل َاَحد ِمْن َاْوالِد النَّبِّينَي َوامْلُْرَسلنَي، َالّليُهمَّ َصلِّ َعىَل  َصلَّ
الُم َعَلْيَك َيا  احْلََسِن اْبِن َسيِِّد النَّبِّينَي َوَوِصِّ َامرِي امْلُْؤِمننَي، َالسَّ
الُم َعَلْيَك َيا اْبَن َسيِِّد اْلَوِصّينَي، َاْشَهُد َانََّك  ْبَن َرُسوِل اهللِ، َالسَّ
َيا اْبَن َامرِي امْلُْؤِمننَي َامنُي اهللِ َواْبُن َامينِِه، ِعْشَت َمْظُلومًا َوَمَضْيَت 
، َالّليُهمَّ َصلِّ  ِكىُّ اهْلاِدى امْلَْهِدىُّ ماُم الزَّ َشهيدًا، َوَاْشَهُد َانََّك االِْ
التَِّحيَِّة  َاْفَضَل  الّساَعِة  هِذِه  َعنّى ىف  َوَجَسَدُه  ُروَحُه  ْغ  َوَبلِّ َعَلْيِه 
هيِد، َقتيِل  الِم، َالّليُهمَّ َصلِّ َعىَل احْلَُسنْيِ ْبِن َعىِلٍّ امْلَْظُلوِم الشَّ َوالسَّ
الُم  َالسَّ َعْبِداهللِ،  َابا  يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اْلَفَجَرِة،  َوَطريِح  اْلَكَفَرِة 
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الُم َعَلْيَك َيا اْبَن َامرِي امْلُْؤِمننَي َاْشَهُد  َعَلْيَك َيا ْبَن َرُسوِل اهللِ، َالسَّ
مُوِقنًا َانََّك َامنُي اهللِ َواْبُن َامينِِه، ُقتِْلَت َمْظُلومًا َوَمَضْيَت َشهيدًا، 
َوَاْشَهُد َانَّ اهللَ َتعاىل الّطالُِب بِثاِرَك، َوُمنَْجٌز ما َوَعَدَك ِمَن النَّرْصِ 
َك َواِْظهاِر َدْعَوتَِك، َوَاْشَهُد َانََّك َوَفْيَت  َوالتَّْاييِد ىف َهالِك َعُدوِّ
َحّتى  خُمِْلصًا  اهللَ  َوَعْبدَت  اهللِ  َسبيِل،  ىف  َوجاَهْدَت  اهللِ،  بَِعْهِد 
ًة َخَذَلْتَك، َوَلَعَن  ًة َقَتَلْتَك، َوَلَعَن اهللُ ُامَّ أتاَك اْلَيقنُي َلَعَن اهللُ ُامَّ
ًة َاَلبَّْت َعَلْيَك، َوَاْبَرُأ اىَِل اهللِ َتعاىل مِمَّْن َاْكَذَبَك َواْسَتَخفَّ  اهللُ ُامَّ
َلَعَن اهللُ  َابا َعْبِداهللِ  َاْنَت َوُاّمى يا  َك َواْسَتَحلَّ َدَمَك، بَِابى  بَِحقِّ
َفَلْم  َواِعَيَتَك  َسِمَع  َمْن  اهللُ  َوَلَعَن  خاِذَلَك،  اهللُ  َوَلَعَن  قاتَِلَك، 
َك، َوَلَعَن اهللُ َمْن َسبا نِساَءَك َاَنا اىَِل اهللِ ِمنُْهْم َبرٌئ  جُيِْبَك َومَلْ َينرُْصْ
َة ِمْن  َومِمَّْن واالُهْم َوماالَُهْم َوَاعاهَنُْم َعَلْيِه، َوَاْشَهُد َانََّك َواالِْئمَّ
ُة َعىل  ُوْلِدَك َكِلَمُة التَّْقوى َوباُب اهْلُدى َواْلُعْرَوُة اْلُوْثقى َواحْلُجَّ
َوَلُكْم  مُوِقٌن،  َوبَِمنِْزَلتُِكْم  ُمْؤِمٌن  بُِكْم  َاّنى  َوَاْشَهُد  ْنيا،  الدُّ َاْهِل 
ىف  َوُمنَْقَلبى  َعَمىل  َوَخواتيِم  دينى  َورَشاِيِع  َنْفسى  بِذاِت  تابٌِع 

ُدْنياَى َوآِخَريت.
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 الإمام الرابع
علي بن احل�شني

ا�سمه: اإلمام عيل 
اأبوه: اإلمام احلسني بن عيل

ملوك  أكرب  بنت  وهي  النساء  ملكة  أي  زنان  شاه  اأم���ه: 
كرسى  بن  شريويه  بن  شهريار  بن  يزدجرد  املسّمى  الفرس 

العادل وهو أنو شريوان.
جده لأبيه: اإلمام عيل بن أيب طالب

 ولدته: ُولد يف املدينة املنورة يف دار أبيه اإلمام احلسني
وهي دار أبيه عيل وجده حممد  يوم اخلميس يف اخلامس من 
شهر شعبان املعظم سنة 38 من اهلجرة وقبل وفاة جده اإلمام 

عيل بسنتني.
من كناه: زين العابدين لكثرة خضوعه وسيد الساجدين 
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والزكي واألمني وذو الثفنات)1( والبّكاء وغريها.
من كناه: أبو حممد وأبو احلسن.

من معاجزه: علمه بمنطق الطري ومعرفته بمنطق البهائم 
املعاجز  من  وغريها  له  املرشق  إىل  املغرب  من  الشمس  ورّد 

والكرامات.
من �سمائله: كان أشبه الناس بجده اإلمام عيل وكان 

أحسن الناس صوتًا إذا قرأ القرآن ، وكان نحيفًا ضعيفًا.
وكانت مّدة إمامته بقية ملك يزيد بن معاوية ما يقرب من 
سنتني وملك معاوية بن يزيد أربعني يومًا ثم ملك مروان بن 

احلكم تسعة أشهر ثم ملك عبد امللك بن مروان.
 منها سنتان مع جده عيل م��دة عمره: عاش 57 سنة 

ومنها 22 سنة مع أبيه احلسني
مدة اإمامته: كانت مدة إمامته 35 سنة بعد أبيه.

ورسالة  الرشيفة  السجادية  الصحيفة  خ�سائ�سه:  من 
احلقوق وأنه أول من سجد عىل تربة قرب أبيه احلسني وأختذ 

من تراب قربه مسبحة للصالة وأنه حيرر العبيد.
اأولده: اإلمام الباقر وغريه من نساء شتى.

)1( الثفنات: جتمع اللحم يف موضع سجوده كركبة البعري.
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�سبب �سهادته: مات مسمومًا سّمه هشام بن عبد امللك يف 
عهد الوليد بن عبد امللك بن مروان وبأمره.

يوم �سهادته: استشهد يف املدينة املنورة يف 25 حمرم احلرام 
سنة 95هي 

موضع قربه الرشيف: يف املدينة املنورة بالبقيع بجنب عمه 
اإلمام احلسن وتوىل غسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه ولده 

.اإلمام حممد الباقر
فقد  اآلخرة  بثواب  الدنيا  عن  تعزى  من   :اأقواله من 
تعزى عن حقري بخطري، وأعظم من ذلك من عد فائتة سالمة 

ناهلا، وغنيمة اعني عليها.

الة على علّي بن احل�شني )عليهما ال�شالم( ال�شّ
الَّذِى  اْلعابِديَن  َسيِِّد  احْلَُسنْيِ  ْبِن  َعىِلِّ  َعىل  َصلِّ  َالّليُهمَّ 
هَيُدوَن  الَّذيَن  اهْلُدَى  َة  َاِئمَّ ِمنُْه  َوَجَعْلَت  لِنَْفِسَك،  اْسَتْخَلْصَتُه 
ْجِس،  الرِّ ِمَن  ْرَتُه  َوَطهَّ لِنَْفِسَك،  َتُه  اْخرَتْ َيْعِدُلوَن  َوبِِه  بِاحْلَقِّ 
ما  َاْفَضَل  َعَلْيِه  َفَصلِّ  َالّليُهمَّ  َمْهِدّيًا،  هاِديًا  َوَجَعْلَتُه  َواْصَطَفْيَتُه 
َيِة َاْنبِياِئَك َحّتى َتْبُلَغ بِِه ما َتِقرُّ بِِه َعْينُُه ىِف  ْيَت َعىل َاَحد ِمْن ُذرِّ َصلَّ

ْنيا َواالِْخَرِة،اِنََّك َعزيٌز َحكيٌم. الدُّ
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 الإمام اخلام�ص
حممد بن علي الباقر

ا�سمه: اإلمام حممد وهو أول علوي من أبوين علويني.
اأبوه: اإلمام عيل بن احلسني.

اأمه: السيدة فاطمة بنت اإلمام احلسن
.جده: اإلمام احلسني

 جدته: السيدة فاطمة الزهراء
من كناه: أبو جعفر.

من كناه: الباقر والشاكر واهلادي.
مكان ولدته: ولد يف دار أبيه يف املدينة املنورة

يوم ولدته: يف يوم اجلمعة يف الثالث من صفر أو أول يوم 
من رجب سنة 57 هي .
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 احلسني اإلمييام  جده  مع  سنني   3 عاش  ع��م��ره:  م��دة 
أبيه السجاد  أبيه السجاد35 سنة إال شهرين وبعد  وبعده مع 
19 سنة وشهرين وكانت إمامته بقية ملك الوليد بن عبد امللك 
ثم أخيه سليامن ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد امللك 

ثم أخيه هشام.
اأولده: أبرزهم اإلمام جعفر الصادق وغريه.

مدة اإمامته: 19 سنة وشهران.
�سبب �سهادته: استشهد مسمومًا عىل يد إبراهيم بن الوليد. 

عمره يوم �سهادته: 57 سنة.
يوم �سهادته: يوم االثنني يف 7 ذي احلجة.

�سنة �سهادته: استشهد يف سنة 114هي 
مو�سع قره: يف البقيع الغرقد يف املدينة املنورة بجنب جده 
اإلمام احلسن وأبيه اإلمام السجاد وقام بالصالة عليه وتغسيله 

.ودفنه ولده اإلمام الصادق
من اأقواله : من استفاد أخا في الله على إيمان بالله 
ووفاء بإخائه طلبا لمرضاة الله فقد استفاد شعاعا من نور الله.
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وعنه: إذا ولد ألحدكم... ليحنكه بامء الفرات وليؤذن 
يف اذنه اليمنى وليقم يف اليرسى.

الة على حمّمد بن علّي )عليهما ال�شالم( ال�شّ
اهْلُدى،  َواِماِم  اْلِعْلِم  باِقِر   ، َعىِلٍّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعىل  َصلِّ  َالّليُهمَّ 
َجَعْلَتُه  َوَكام  َالّليُهمَّ  ِعباِدَك،  ِمْن  َوامْلُنَْتَجِب  التَّْقوى  َاْهِل  َوقاِئِد 
مِجًا  َوُمرَتْ ْكَمتَِك  حِلِ َوُمْسَتْوَدعًا  لِباِلِدَك،  َوَمنارًا  لِِعباِدَك  َعَلاًم 
ْرَت ِمْن َمْعِصَيتِِه، َفَصلِّ َعَلْيِه يا  لَِوْحِيَك، َوَاَمْرَت بِطاَعتِِه َوَحذَّ
َوَاْصِفياِئَك  َاْنبِياِئَك  َيِة  ُذرِّ ِمْن  َاَحد  َعىل  ْيَت  َصلَّ ما  َاْفَضَل  َربِّ 

َوُرُسِلَك َوُاَمناِئَك يا َربَّ اْلعامَلنَي.
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 الإمام ال�شاد�ص
جعفر بن حممد ال�شادق

ا�سمه: اإلمام جعفر
اأبوه: اإلمام حممد الباقر

جده: اإلمام عيل زين العابدين
اأمه: فاطمة: وكنيتها أم فروة وهي بنت القاسم بن حممد 

بن أيب بكر وأمها أسامء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر.
أبيه  دار  يف  املنورة  املدينة  يف  اجلمعة  يوم  يف  ُولد  ولدت���ه: 
طلوع  عند  هي   83 سنة  األول  ربيع   17 يف   الباقر اإلمام 

الفجر من كناه: أبو عبد اهلل واسامعيل وأبو احلسن.
من كناه: الصادق والفاضل والطاهر والبار وغريها.

من �سمائله: كان ربع القامة أزهر الوجه حالك الشعر 
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أي شديد السواد أشم األنف أنزع رقيق البرشة عىل خده خال 
أسود وعىل جسده خاالن.

 )34( مدة عمره: 65 سنة، مدة إمامته بعد أبيه الباقر
سنة ويف أيام إمامته بقية ملك هشام بن عبد امللك ثم الوليد بن 
الوليد بن عبد  ابني  يزيد ثم  الوليد بن  امللك ثم  يزيد بن عبد 
بن  مروان  أمية  بني  ملوك  آخر  ثم  وإبراهيم  يزيد  ومها  امللك 

حممد املعروف باحلامر )لعنه اهلل(.
أبيه بعد جده 19  عاش مع جده وأبيه 12 سنة ومع 
 4 السفاح  فملك  خالفته  مدة  وتلك  سنة   34 أبيه  وبعد  سنة 
سنني وهو أمحد بن حممد بن عبد اهلل السفاح ثم بعدها ملك 

أخوه عبد اهلل املنصور الدوانيقي 22 سنة إال شهرًا واحدًا.
أكثر  ألخذ  اجلعفري  املذهب  إليه  ينسب  خ�سائ�سه:  من 

.األحكام منه
مدة اإمامته بعد اأبيه: 34 سنة.

�سبب �سهادته: أن املنصور العبايس سمه بالعنب.
شوال   25 يف  االثنني  يوم  يف  شهيدًا  مات  �سهادته:  ي��وم 
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سنة148هي.
يف  الكاظم  موسى  اإلمام  ولده  دفنه  توىل  ق��ره:  مو�سع 

املدينة املنورة يف البقيع بجنب قرب جده وأبيه.
جعفر  بيين  موسى  اإلميييام  وسيدهم  أفقههم  اأولده: 

.الكاظم
من أقواله: إنام املؤمنون إخوة بنو أب وام، وإذا رضب 

عىل رجل منهم عرق سهر له اآلخرون.
وأبق  أخيك  وبني  بينك  احلشمة  تذهب  ال  ايضا:  وعنه 
بقاء  احلشمة  وبقاء  احلياء،  ذهاب  احلشمة  ذهاب  فإن  منها، 

املودة.

الة على جعفر بن حمّمد )عليهما ال�شالم( ال�شّ
اْلِعْلِم،  خاِزِن  الّصاِدِق،  د  حُمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  َعىل  َصلِّ  َالّليُهمَّ 
َمْعِدَن  َجَعْلَتُه  َوَكام  َالّليُهمَّ  امْلُبنِي،  النُّوِر   ، بِاحْلَقِّ اَِلْيَك  الّداعى 
َكالِمَك َوَوْحِيَك َوخاِزَن ِعْلِمَك َولِساَن َتْوحيِدَك، َوَوىِلَّ َاْمِرَك 
ِمْن  َاَحد  ْيَت َعىل  َاْفَضَل ما َصلَّ َعَلْيِه  َفَصلِّ  َوُمْسَتْحِفَظ دينَِك، 

َاْصِفياِئَك َوُحَجِجَك اِنََّك مَحيٌد جَميٌد.
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 الأمام ال�شابع
مو�شى بن جعفر الكاظم

ا�سمه: اإلمام موسى
اأبوه: اإلمام جعفر الصادق
جده: اإلمام حممد الباقر

اأمه: السيدة محيدة بنت صاعد الرببري يقول عنها اإلمام 
أندلسية  الدنيا حممودة يف اآلخرة وقيل  الصادق:محيدة يف 

)املعروفة باملصفاة( 
واألمني  والصالح  والصابر  الكاظم  أشهرها  القابه:  من 

وغريها.
األول  احلسن  وأبو  اسامعيل  وأبو  إبراهيم  أبو  كناه:  من 

وأبو عيل وباب احلوائج.
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يوم ولدته: ُولد يف األبواء وهي قرية واقعة يف املدينة 
املنورة و يف يوم األحد 7 صفر سنة 128 من اهلجرة.

�سمائله: كان شديد السمرة كث اللحية أرشب أزهر إال يف 
القيض حلرارة مزاجه.

مدة عمره: عاش 55 سنة وأيام إمامته بعد أبيه 35 سنة 
ملك  ثم  وأيامًا  الدوانيقي  املنصور  ملك  بقية  سني  يف  وكان 
املهدي و اهلادي سنة ومخسة عرش يومًا ثم ملك هارون الرشيد 

23 سنة وشهرين و7 أيام.
مدة اإمامته: تقلد اإلمامة بعد أبيه 35 سنة.

�سبب �سهادته: أشخصه هارون الرشيد من املدينة إىل بغداد 
فحبسه يف سجن مظلم وما زال ينقل من حبس إىل حبس ما 

يقارب 4 سنوات.
موا�سع �سجونه: البرصة يف سجن عيسى بن جعفر وكان 
عديدة  سجون  يف  بغداد  إىل  وبعدها  الرشيد  قبل  من  واليًا 
وآخرها سجن السندي بن شاهك عامل الرشيد وهو سجن ال 
يعرف فيه الليل من النهار هذا وكان السندي قد شدد وضيق 
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عىل اإلمام موسى بن جعفر حتى دس هارون الرشيد إليه 
السّم بيد عامله السندي بن شاهك يف رطب فأكل منه االمام 
فبقي ثالثة أيام علياًل حتى مات شهيدًا يف السجن حتت القيود 

واألغالل والسالسل.
يوم �سهادته: مات شهيدًا يوم اجلمعة 25 رجب سنة 183 
هي وتوىل غسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه ولده اإلمام عيل 

الرضا
اأولده: كثريون سيدهم اإلمام عيل بن موسى الرضا

من أقواله: البخيل من بخل بام افرتض اهلل عليه.

الة على مو�شى بن جعفر )عليهما ال�شالم( ال�شّ
َالّليُهمَّ َصلِّ َعىَل االَْمنِي امْلُْؤمَتَِن ُموَسى ْبِن َجْعَفر، اْلرَبِّ اْلَوىِفِّ 
َعىَل  الّصابِِر  امْلُْحَتِسِب،  امْلُْجَتِهِد  امْلُبنِي  النُّوِر   ، ِكىِّ الزَّ الّطاِهِر 
َاْمِرَك  ِمْن  اْسُتْوِدَع  َما  آباِئِه  َعْن  َغ  َبلَّ َوَكام  َالّليُهمَّ  فيَك،  االَْذى 
ِة فيام كاَن  دَّ َوالشِّ ِة  اْلِعزَّ َاْهَل  َة َوكاَبَد  امْلََحجَّ َومَحََل َعىَل  َوهَنِْيَك، 
ْيَت  َيْلقى ِمْن ُجّهاِل َقْوِمِه، َربِّ َفَصلِّ َعَلْيِه َاْفَضَل َوَاْكَمَل ما َصلَّ

َعىل َاَحد مِمَّْن َاطاَعَك َوَنَصَح لِِعباِدَك، اِنََّك َغفُوٌر َرحيٌم.
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 الإمام الثامن
علي بن مو�شى الر�شا

ا�سمه: اإلمام عيل
اأبوه: اإلمام موسى الكاظم
جده: اإلمام جعفر الصادق

اأمه: تكتم أو نجمة أو خيزران املرسية أشهرها ، وكانت 
له فتزوجها  الكاظم ووهبتها  أم  جارية اشرتهتا محيدة املصفاة 

.فولدت له اإلمام حممد اجلواد
مكان ولدته: املدينة املنورة يف دار أبيه.

يوم ولدته: يف 21ربيع األول سنة 153هي وقيل يف 11ذي 
القعدة سنة 148هي 

والصادق  والييويف  والصابر  الرضا  أشهرها  ال��ق��اب��ه:  م��ن 
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ونعت بغريب الغرباء وبمغيث الشيعة والزوار.
من كناه: أبو احلسن الثاين.

�سمائله: كان معتدل القامة مجياًل.
مدة عمره: أقام مع أبيه موسى الكاظم 24 سنة وستة 
أو  سنة   22 وقيل  سنة  عرش  تسعة  أبيه  وبعد  عرشة  أو  أشهر 
25 سنة وكان يف سني إمامته بقية ملك الرشيد ثم  ابنه حممد 
املعروف باألمني وهو ابن زبيدة وقد متلك 3 سنني و25 يومًا 
إبراهيم 14  ثم خلع عن احلكم وحبس وأجلس مكانه عمه 
ثانية  مرة  له  وبويع  احلبس  من  األمييني  حممد  خرج  ثم  يومًا 
وجلس يف امللك سنة و6 أشهر و23 يومًا ثم تغلب عليه أخوه 
عبد اهلل املأمون ابن اجلارية وقتله فملك عرشين سنة و23 يومًا 

وكان يظهر التشيع تقربًا للشيعة وإىل إمامهم الرضا
مدة عمره: 55 سنة.

مدة اإمامته: 25 سنة.
أو  اجلمعة  يوم  يف  مسمومًا  شهيدًا  مات  �سهادته:  �سبب 
الثالثاء عىل يد أحد غلامن املأمون بالرمان يف 14 أو 17 من 
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شهر صفر سنة 203 هيي ، وتوىل غسله وتكفينه والصالة عليه 
ودفنه ولده اإلمام حممد اجلواد يف طوس وكان هناك قرب 

هارون الرشيد.
اأولده: شباب األئمة حممد اجلواد

أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغري  من أقواله: اعلم 
مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثالثة أضعاف عىل اجرته إال ظن 
أنك قد نقصته اجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته محدك عىل 

الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك ورأى أنك قد زدته.
وعنه: إن اإلمامة اس اإلسالم النامي وفرعه السامي.

الة على علّي بن مو�شى )عليهما ال�شالم( ال�شّ
َوَرضيَت  اْرَتَضْيَتُه  ِذى  الَّ ُموسَى  ْبِن  َعىِلِّ  َعىل  َصلِّ  َالّليُهمَّ 
ًة َعىل َخْلِقَك  بِِه َمْن ِشْئَت ِمْن َخْلِقَك، َالّليُهمَّ َوَكام َجَعْلَتُه ُحجَّ
َنَصَح  َوَكام  ِعباِدَك،  لِدينَِك َوشاِهدًا َعىل  َونارِصًا  بَِاْمِرَك  َوقاِئاًم 
َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  بِاحْلِ َسبيِلَك  اىِل  َوَدعا  َواْلَعالنَِيِة   ِ الرسِّ ىِف  هَلُْم 
َاْولِيآِئَك  ِمْن  َاَحد  َعىل  ْيَت  َصلَّ ما  َاْفَضَل  َعَلْيِه  َفَصلِّ  احْلََسنَِة، 

تَِك ِمْن َخْلِقَك، اِنََّك َجواٌد َكريٌم. َوِخرَيَ
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 الإمام التا�شع
حممد بن علي اجلواد

ا�سمه: اإلمام حممد
اأبوه: اإلمام عيل الرضا

.جده: اإلمام موسى الكاظم
خيزران  الرضا  سامها  وقد  درة  أو  سبيكة  السيدة  اأم���ه: 

وتكنى بأم احلسن وكانت نوبية)1( 
يوم ولدته: ُولد يف املدينة املنورة ليلة اجلمعة يف 15 أو 17 

رمضان املبارك سنة 195 وعىل قول يف 10 رجب 195هي. 
من كناه: أشهرها اجلواد والقانع واملرتى والتقي واملختار 

واملنتجب.
)1( النوبة: منطقة أفريقية متتد عىل شاطئ النيل بني أسوان ودنقلة السودان ، 

املنجد ص 715
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 من كناه: أبو جعفر عىل كنية جده اإلمام حممد الباقر
وأبو عبد اهلل وأبو جعفر الثاين فإنه تقدم يف آبائه أبو جعفر حممد 

 الباقر
مدة عمره: عاش 25 سنة وشهرين و18 يومًا أو 3 أشهر 
أبيه  الرضا وبعد  أبيه  أو 9 سنوات مع  منها 7  يومًا  و12 
18 أو 16 سنة وكان يف سني إمامته بقية ملك املأمون  ثم ملك 
املعتصم واستشهد يف أوائل ملك املعتصم وقيل بوقوع شهادته 
يف ملك الواثق باهلل بعد ملك املعتصم وكان يف ذلك 5 أو 6 من 

شهر ذي احلجة سنة 220 هي
يقول  وبعض  القامة  معتدل  اللون  أبيض  كان  �سمائله: 

أسمر اللون.
مدة اإمامته: توىل اإلمامة بعد أبيه األمام الرضا وهو 

أبن سبع سنني و3 أشهر فتكون بذلك 17 سنة.
عمره ال�سريف: 25 سنة.

إىل  املدينة  من  العبايس  املعتصم  أشخصه  �سهادته:  �سبب 
بغداد وأنزله يف قرصه فأمر أم الفضل زوجة اإلمام وهي بنت 
شهيدًا  مسمومًا  مات  حتى  بالعنب  اإلمييام  تسّم  أن  املأمون 
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غريبًا ويف خرب وضعوا جثامنه املقدس عىل سطح القرص حتت 
الشمس ثالثة أيام بعدها ُشّيع ودفن.

يوم �سهادته: مات شهيدًا مسمومًا يف يوم الثالثاء يف أول 
ذي القعدة أو يف آخره سنة 220هي.

ودفنه  عليه  والصالة  وتكفينه  غسله  توىل  ق��ره:  مو�سع 
ولده اإلمام عيل اهلادي ودفنه يف بغداد بجنب جده اإلمام 

موسى بن جعفر يف مقابر قريش.
.اأولده: أكربهم سيدنا اإلمام عيل اهلادي

من اأقواله: إن أفضل الدين احلب يف اهلل، والبغض يف 
اهلل، واألخذ يف اهلل، والبكاء يف اهلل.

الة على حمّمد بن علّي بن مو�شى ال�شّ
ِد ْبِن َعىِلِّ ْبِن ُموسى َعَلِم التُّقى َوُنوِر  َالّليُهمَّ َصلِّ َعىل حُمَمَّ
االَْْوِصياِء،  َوَخليَفِة  االَْْزِكياِء،  َوَفْرِع  اْلَوفاِء  َوَمْعِدِن  اهْلُدى، 
الَلِة  الضَّ ِمَن  بِِه  َهَدْيَت  َفَكام  َالّليُهمَّ  َوْحِيَك،  َعىل  َوَامينَِك 
ْيَت بِِه  ِة، َوَاْرَشْدَت بِِه ِمْن اْهَتدى َوَزكَّ َواْسَتنَْقْذَت بِِه ِمَن احْلَرْيَ
ْيَت َعىل َاَحد ِمْن َاْولِياِئَك  َمْن َتَزّكى، َفَصلِّ َعَلْيِه َاْفَضَل ما َصلَّ

َوَبِقيَِّة َاْوِصياِئَك اِنََّك َعزيٌز َحكيٌم.
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 الإمام العا�شر
علي بن حممد الهادي

ا�سمه: اإلمام عيل
اأبوه: اإلمام حممد اجلواد

جده: اإلمام عيل بن موسى الرضا
اأمه: ُسامنة وهي من القانتات الصاحلات.

يوم ولدته: وُلد يف املدينة املنورة يف دار أبيه يوم الثالثاء يف 
الثاين من شهر رجب سنة 213 هي 1 أو 15رجب سنة212هي 

أو 214 هي. 
من كناه: النقي واهلادي واملرتى والناصح

 من كناه: أبو احلسن املنعوت بالثالث وابن الرضا
أبيه  شهادة  بعد  املدينة  يف  وهو  اإلمامة  توىل  عمره:  م��دة 
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اإلمام اجلواد يف بغداد وله يومئذ من العمر 6 سنوات و5 
أبيه يف بقية ملك املعتصم ثم ملك  أشهر وبقي يف املدينة بعد 
يقرب من 14 سنة و7 أشهر ويف  ما  املتوكل  ثم ملك  الواثق 
السنة العارشة من ملكه استدعى اإلمام اهلادي من املدينة إىل 

مقر سلطته يف سامراء.
مفرج  بحمرة  مرشبًا  اللون  أبيض   كان �سمائله:  من 
األسنان حسن القامة مجيل الوجه جيد البدن له جاللة وهيئة 
حسنة وكان عفيفًا نبياًل ما نظر إىل وجهه الزاهر مهموم إال زال 

عنه مّهه.
مدة عمره: 41 سنة. 

مدة اإمامته: 33 سنة و6 أشهر و27 يومًا.
إىل  املدينة  من  العبايس  املتوكل  أشخصه  �سهادته:  �سبب 
عنه  املتوكل  فاحتجب  هي   243 سنة  يف  بغداد  شامل  سامراء 
ومل يعني له دارًا لنزوله هبا فنزل يف خان الصعاليك وهو حمل 
وهذا  لنزوله،  دارًا  له  املتوكل  هيأ  أن  إىل  الغرباء  من  الفقراء 
أهل  عىل  وحقده  العبايس  املتوكل  سيرة  خبث  عىل  يدل  إنام 
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 اإلمام إيييذاء  يف  املتوكل  ديدن  كان  وهكذا   البيت
لسنوات ويرتبص الفرص لقتله فلم يتيرس له ذلك إىل أن هلك 
ومات  أشهر   6 فتملك  باملستنرص  امللقب  حممد  ألبنه  وبويع 
وبويع ألبنه أمحد امللقب باملستعني وهو ابن املعتصم فتملك 4 
سنني وشهرًا واحدًا فلم يزل اإلمام اهلادي متحماًل األذى.

املعتز  سّمه  مسمومًا  صابرًا  شهيدًا  مات  �سهادته:  �سبب 
وقيل املعتمد أو املستعني. 

سنة  رجب  من   3 يف  االثنني  يوم  يف  مات  ���س��ه��ادت��ه:  ي��وم 
254هي 

حمل دفنه: توىل غسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه ولده 
اإلمام احلسن العسكري يف نفس داره التي مات فيها.

أبو  حممد  والسيد   العسكري احلسن  اإلمييام  اأولده: 
منطقة  يف  مرقده  يقع  الذي  الدجيل  بسبع  املنعوت   جعفر

بلد بني سامراء وبغداد يف العراق، وغريه من نساء شتى.
من اأقواله: العتاب خري من احلقد.

وعنه: خري من اخلري فاعله، وأمجل من اجلميل قائله، 
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وأرجح من العلم حامله.

الة على علّي بن حمّمد )عليهما ال�شالم( ال�شّ
َواِماِم  االَْْوِصياِء  َوِصِّ  د،  حُمَمَّ ْبِن  َعىِلِّ  َعىل  َصلِّ  َالّليُهمَّ 
َامْجَعنَي،  اخْلاَلِئِق  َعىَل  ِة  َواحْلُجَّ الّديِن  ِة  َاِئمَّ َوَخَلِف  االَْْتِقياِء، 
َ بِاجْلَزيِل ِمْن  َالّليُهمَّ َكام َجَعْلَتُه ُنورًا َيْسَتيضُء بِِه امْلُْؤِمنُوَن، َفَبرشَّ
َر بِاياتَِك  َر َبأَسَك َوَذكَّ َثوابَِك َوَاْنَذَر بِاالَْليِم ِمْن ِعقابَِك، َوَحذَّ
َوَفراِيَضَك،  رَشاِيَعَك   َ َوَبنيَّ َحراَمَك،  َم  َوَحرَّ َحالَلَك  َوَاَحلَّ 
َوَحضَّ َعىل ِعباَدتَِك َوَاَمَر بِطاَعتَِك َوهَنى َعْن َمْعِصَيتَِك، َفَصلِّ 
ِة َاْنبِياِئَك، يا  يَّ ْيَت َعىل َاَحد ِمْن َاْولِياِئَك َوُذرِّ َعَلْيِه َاْفَضَل ما َصلَّ

اِليَه اْلعامَلنَي.
قال الّراوي أبو حمّمد اليمني: فلاّم انتهيت اىل الّصالة عليه 
أمسك، فقلت له يف ذلك، فقال: لو ال اّنه دين أمرنا أن نبلغه 

ونؤّديه اىل أهله الحببت االمساك ولكنّه الّدين، أكتب به.
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 الإمام احلادي ع�شر 
احل�شن بن علي الع�شكري

ا�سمه: اإلمام احلسن
اأبوه: اإلمام عيل اهلادي

اإلمام  وكان  وسلسل  حديثة  وقيل  سوسن  السيدة  اأم��ه: 
اهلادي يقول يف حقها إهنا مسلولة من اآلفات والعاهات 

واألرجاس وهي من القانتات الصاحلات.
حمل ولدته: يف مدينة رسول اهلل يوم اجلمعة أو االثنني 
يف 10 أو 8 من شهر ربيع األول وقيل يف اآلخر سنة 232هي. 

من كناه: الزكي والرساج والعسكري واخلالص.
)من كناه: أبو حممد وأبو القاسم وأبو اخللف )املهدي

إىل   اهلادي عيل  اإلمام  أبيه  مع  أشخص  ع��م��ره:  م��دة 
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العراق سنة 236هي عاش 29 سنة منها مع  مدينة سامراء يف 
أبيه 24 سنة وأشهر.

البدن  الوجه جيد  القامة مجيل  �سمائله: كان أسمرًاحسن 
مفرج األسنان. 

مدة اإمامته: 6 سنوات وقيل 5سنوات  و8 أشهر ، وكان 
مبتليًا بإيذاء احلساد واملنافقني وكان يف سني إمامته بقية ملك 
املعتز ابن املتوكل ثم ملك املهدي بن الواثق 11 شهر ثم ملك 
السنة  يف  ملكه  أوائل  ويف  سنة   23 املتوكل  بن  أمحد  املعتمد 

اخلامسة مات مسمومًا. 
عمره ال�سريف: 29 سنة 

�سبب �سهادته: مات شهيدًا مسموًا سّمه املعتمد بن املتوكل 
العبايس.

يوم �سهادته: مات يف يوم اجلمعة يف 8 من شهر ربيع األول 
سنة 260 هي 

ولده  ودفنه  عليه  والصالة  وتكفينه  غسله  توىل  مدفنه: 
اإلمام احلجة بن احلسن املهدي )عجل اهلل فرجه( بجنب أبيه 
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اإلمام عيل اهلادي يف حمل داره التي مات هبا أبوه.
من اأقواله: ما من بلية إال وهلل فيها نعمة حتيط هبا.

وعنه: حسن الصورة مجال ظاهر، وحسن العقل مجال 
باطن.

وعنه: ما ترك احلق عزيز إال ذل، وال أخذ به ذليل إال 
عز.

الة على احل�شن بن علّي بن حمّمد ال�شّ
التَِّقىُّ  اْلييرَبِّ  د،  حُمَمَّ ْبِن  َعىِلِّ  ْبِن  احْلََسِن  َعىَل  َصلِّ  َالّليُهمَّ 
ِر بَِتْوحيِدَك،  ، النُّوِر امْلُيضِء خاِزِن ِعْلِمَك َوامْلَُذكِّ الّصاِدِق اْلَوىِفِّ
ِة َعىل  َواحْلُجَّ الّراِشديَن،  اهْلُداِة  الّديَن  ِة  َاِئمَّ َاْمِرَك َوَخَلِف  َوَوىِلِّ 
ِمْن  َاَحد  ْيَت َعىل  َاْفَضَل ما َصلَّ َعَلْيِه يا َربِّ  ْنيا، َفَصلِّ  َاْهِل الدُّ

َاْصِفياِئَك َوُحَجِجَك َوَاْوالِد ُرُسِلَك، يا اِليَه اْلعامَلنَي.
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 الإمام الثاين ع�شر
 خامت الأو�شياء الطاهرين واآخر خلفاء رب العاملني 

احلجة بن احل�شن املهدي

 ا�سمه: اسم جده رسول اهلل
.اأبوه: اإلمام  احلسن العسكري

جده: اإلمام عيل اهلادي
اأمه: السيدة نرجس وهي بنت يشوعا بن قيرص ملك الروم 

 وهي من ذرية شمعون ويص املسيح عيسى بن مريم
يوم ولدته: ُولد يف ليلة اجلمعة عند السحر ليلة 15 شعبان 

املعظم سنة 255 هي يف مدينة سامراء يف أيام ملك املعتمد.
 حمل ولدته: ُولد يف دار أبيه اإلمام احلسن العسكري

الواقعة يف مدينة سامراء 
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يف  اهلل  وبقية  واملهدي  واملنتظر  والقائم  احلجة  كناه:  من 
األرض وصاحب الزمان 

من كناه: أبو القاسم وأبو عبد اهلل وأبو صالح .
العمر 4 أو 5 سنوات استشهد احلسن  بلغ من  ملا  غيبته: 
العسكري وظهر اإلمام اخللف الصالح وصىل عىل أبيه وغاب 
، فكان مسترتًا كاستتار الشمس املضيئة وراء الغيوم وله نواب 
وبني  بينه  الواسطة  هم  كانوا  مأمونون  ووكالء  خمصوصون 
شيعته فيبلغون إليهم أحكامه ورساالته وهم أربعة مدفونون 

يف العراق ببغداد ولكل منهم مزار خمصوص وهم: 
العمري، وكان وكياًل عن اإلمام  أوهلم: عثامن بن سعيد 
عن  بعده  ثم   العسكري احلسن  ابنه  عن  ثم   اهلادي

اخللف الصالح واحلجة املنتظر مدة سنوات.
والثاين: ابنه حممد بن عثامن.

والثالث: أبو القاسم احلسني بن روح.
والرابع: أبو احلسن عيل بن حممد السمري، وهم كانوا عىل 
الرتتيب واحدًا بعد اآلخر وكانت غيبة اإلمام بوجود الواسطة 
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وهم النواب تسمى بالغيبة الصغرى فلام تويّف هؤالء النواب 
صارت الغيبة الكربى وانقطعت السفارة والواسطة بني اإلمام 
وشيعته فلن يظهر صلوات اهلل عليه إال بأمر اهلل سبحانه وتعاىل 
الفسق  الدين ويكثر  حتى متأل األرض ظلاًم وجورًا ويندرس 
والفساد يف الرب والبحر فعندئذ يظهر ويمال األرض قسطًا 

وعدالً فعجل اهلل فرجه وسهل خمرجه آمني يارب العاملني.
االنتفاع يب يف غيبتي فكاالنتفاع  أما وجه   :اأقواله من 
السحاب، وإين ألمان ألهل  إذا غيبها عن األبصار  بالشمس 

األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء.
رواة  إىل  فيها  فارجعوا  الواقعة  احلييوادث  أما   :وعنه

حديثنا فإهنم حجتي عليكم، وأنا حجة اهلل.
وعنه: ال حيل ألحد أن يترصف يف مال غريه بغري إذنه.
وعنه: إن موسى ناجى ربه بالواد املقدس فقال: يا رب 
سواك  عمن  قلبي  وغسلت  مني  املحبة  لك  أخلصت  قد  إين 
-وكان شديد احلب ألهله - فقال اهلل تعاىل: ﴿اخلع نعليك﴾ 
خالصة،  يل  حمبتك  كانت  إن  قلبك  من  أهلك  حب  انزع  أي 
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وقلبك من امليل إىل من سواي مغسوال.

الة على ويّل المر املنتظر ال�شّ
َفَرْضَت  الَّذيَن  َاْولِياِئَك  َواْبييِن  َولِيَِّك  َعىل  َصلِّ  َالّليُهمَّ 
ْرهَتُْم  َوَطهَّ ْجَس  الرِّ َعنُْهُم  َوَاْذَهْبَت  ُهْم  َحقَّ َوَاْوَجْبَت  طاَعَتُهْم 
َاْولِياَءَك  بِِه  َواْنرُصْ  لِدينَِك  بِِه  َواْنَترِصْ  ُه  اْنرُصْ َالّليُهمَّ  َتْطهريًا، 
ِمْن  َاِعْذُه  َالّليُهمَّ  ِمنُْهْم،  َواْجَعْلنا  َوَاْنصاَرُه،  َوشيَعَتُه  َوَاْولِياَءُه 
رَشِّ ُكلِّ باغ َوطاغ َوِمْن رَشِّ مَجيِع َخْلِقَك، َواْحُفْظُه ِمْن َبنْيِ َيديِه 
َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن َيمينِِه َوَعْن ِشاملِِه، َواْحُرْسُه َواْمنَْعُه َاْن يُوَصَل 
اَِلْيِه بِسُوء، َواْحَفْظ فيِه َرُسوَلَك، َوآِل َرسُولَِك َوَاْظِهْر بِِه اْلَعْدَل 
بِِه  َواْقِصْم  خاِذليِه،  َواْخييُذْل  نارِصيِه  َواْنييرُصْ   ، بِالنَّرْصِ ييْدُه  َوَايِّ
َجبابَِرَة اْلُكْفِر َواْقُتْل بِِه اْلُكّفاَر َوامْلُنافِقنَي َومَجيَع امْلُْلِحديَن حيُث 
بِِه  َواْماَل  َوَبْحِرها  ها  َوَبرِّ َوَمغاِرهِبا  االَْْرَض  َمشاِرِق  ِمْن  كاُنوا 
الُم، َواْجَعْلنِى  االْْرِض َعْدالً َوَاْظِهْر بِِه ديَن َنبِيَِّك َعَلْيِه َوآلِِه السَّ
د  َوَاْتباِعِه َوشيَعتِِه َوَاِرنى ىف آِل حُمَمَّ الّلُهمَّ ِمْن َاْنصاِرِه َوَاْعوانِِه 

ُهْم ما حَيَْذُروَن اِليَه احْلَقِّ آمنَي. ما َيأَملُوَن َوىف َعُدوِّ
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يف رثاء اأهل البيت

ِغرَي  ذو  ْهَر  الدَّ إِنَّ  ْهَر  الدَّ َتأَمِن  الَ 
َوَوْجَهنِي الدنيا  يف  لساننِي  وذو 

َفَشتََّتُهْم  اهلادي  ِة  ِعييرْتَ عىل  َأْخنَى 
بَشْخَصنْيِ منهم  َجامعًا  ترى  َفاَم 

َدُهييْم  ُيييَبييدِّ َأْن  آىَل  هييُر  الييدَّ ييام  كييَأنَّ
َدْيِن َكييِذي  َأو  ِعنَاد  ذي  َكَعاتِب 

وبعُضُهُم  مدفوٌن  بطيبَة  َبْعٌض 
يينِي بييكييربييالَء وبييعييٌض بيياْلييَغييِريِّ

را وقد َضِمنَْت  وأرُض ُطوس وسامَّ
قربيِن َوْسييَط  حالَّ  َبْدَريِن  َبْغَداُد 

َوملَِييْن  َأَسييًى  أنعى  َأملَِييْن  َسيياديت  َيا 
قرحينِي َعْينَي  من  بَجْفننَِي  أبكي 
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أبكي عىل احلََسِن املسموِم ُمْضَطهدًا 
اخلميسنِي بني  ُلييَقييًى  احلسنِي  أم 

أبكي عليه َخِضيَب الشيِب من َدِمه
الوريديِن)1( حمييزوَز  اخلَييدِّ  َر  ُمَعفَّ

املعصومني  حياة  عن  املخترص  املوجز  تعاىل  اهلل  بعون  تم 
مجادى  من  عرش  الرابع  يف  ُحييرر  الييذي   عرش األربعة 
شعبان  شهر  من  التاسع  يف  وانتهى  هي   1424 سنة  اآلخييرة 
املعظم سنة 1424هي واحلمد هلل أوالً وآخرًا راجيًا قبول ذلك . 
4/رجيييب  املييوافييق   2017/2/2 يف  طبعه  وأعيييييد 

األصب/1438هي 

)1( من قصيدة ابن محاد /الدر النضيد للسيد حمسن العاميل ص326.
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امل�شادر

القرآن الكريم
اإلرشاد  للشيخ املفيد

أعالم الورى للطربيس
املجالس السنية للسيد حمسن األمني.

املنجد يف اللغة.
نساء النبي للمحترص.

نور االبصار للشبلنجي.
الصباغة يف رشح هنج البالغة.

الدر النضيد للعاميل.
ميزان احلكمة -للريشهري
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