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nS ـ و كـان البحـر مـداداً    ل
اباً، لما أحـصوا    واألشجار أقالماً وأوراقها قرطاساً، والجن واإلنس كُتّ      

Rمناقبــه
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الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيــراً 
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S   ،الحمد هللا على مـا أنعـم

ـ             ها، اوم ِنعـٍم ابتـد    وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قـدم، مـن عم
R...وسبوغ آالٍء أسداها، وإحسان ِمنٍن واالها 
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S واهللا -أصـبحت- 

 لفظـتهم بعـد أن عجمتُهم،وشَـنأتُهم        !قاليـة لرجـالكم   عائفة لدنياكم،   
ـ    ) خبرتُهم(بعد أن سبرتُهم    ) همتُكره(  القنـا   ِروفقبحاً لفلول الحد، وخَ

قَدمتْ لَهم أَنفُسهم أَن سـِخطَ      لَِبئْس ما    و) بعد الِجد (وخطَل الرأي   
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     ونخَاِلد مذَاِب هِفي الْعو ِهملَياُهللا ع م لقد قلـدتهم ربقتهـا،      ال جر
! ويحهـم ! عاً وعقراً وبعداً للقـوم الظـالمين      د، فج عارهاوشنت عليهم   

نبـوة،  عـن رواسـي الرسـالة، وقواعـد ال      ) الخالفـة (أنّى زحزحوهـا    
أال ذلـك   ! بأمور الدنيا والـدين؟   ) الخبير(ن   الطَبِ ،ومهبط الروح األمين  
RB..هو الخسران المبين 


A

 

S  ...      ة وطه، ونكال وقعتـه،    تأولكنهم نقموا عليه نكير سيفه، وشد
R...في ذات اهللاوتنمره  
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S ..      تكـون لولـدي   ) أمامـة (وأن تتزوج بعدي بابنة أختي زينـب
R..مثلي 
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S         ـا بعـد، يـا أهـل         الحمد هللا، والصالة على أبـي رسـولاهللا، أم
أت الرنّـة،    يا أهل الختل والخذل، فال رقأت العبـرة وال هـد           الكوفة،

كَالِّتي نَقَضَتْ غَزْلَها ِمن بعِد قُوٍة أَنكَاثاً تَتِّخذُونP         فما مثلكم إال  
نَكُميخَالً بد انَكُممأَيO 
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        ارون فـي   أال وهل فيكم إال الصَِّلف النَِّطف والصدر الشَِّنف، خو
لَِبـئْس  اللقاء، عاجزون عن األعداء، ناكثون للبيعة مـضيعون للذمـة         

  ــم ــذَاِب ه ِفــي الْعو ِهمــي ــِخطَ اُهللا علَ أَن س مهــس ــدمتْ لَهــم أَنفُ ــا قَ م
ونخَاِلد 

إي واهللا فـابكوا كثيـراً واضـحكوا قلـيالً، لقـد فـزتم              ! أتبكون؟
بعارها وشنارها، ولـن تغـسلوا دنَـسها عـنكم أبـداً، فـسليل خـاتم                

ذ خيـرتكم ومفـزع نـازلتكم    الرسالة، وسيد شباب أهل الجنـة، ومـال   
وأمارة محجتكم، ومدرجة حجتكم خـذلتم ولـه قتلـتم، أال سـاء مـا         
تزرون، فتعساً ونُكساً، فلقد خاب السعي وتربـت األيـدي وخـسرت            

  .الصفقة، وبؤتم بغضب من اهللا، وضُربت عليكم الذلة والمسكنة

ــم ــريتم؟ ! ويلك ــول اهللا ف ــٍد لرس ــدرون أي كب ــه ! أت وأي دٍم ل
 تَكَـاد   *لَقَـد ِجئْـتُم شَـيئاً ِإداً        P!  كريمة له أبرزتم؟   وأي! سفكتم؟

O السماواتُ يتَفَطّرن ِمنْه وتَنشَق األرضُ وتَِخر الِْجبالُ هداً 

لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء، ِملَء األرض والـسماء، أفعجبـتم أن          
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نكم المهـل،   زى، فال يـستخفّ   خولعذاب اآلخرة أ  ! قطرت السماء دماً؟  
فإنــه ال يحفّــزه البــدار وال يخــاف عليــه فــوت الثــار، وإن  ربــك 

  .Rلبالمرصاد


 

 


A
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BSالحمــد هللا الــذي أكرمنــا بمحمــدn ، رنــاوطه
Rال كما تقول أنت، إنّما يفتضح الفاسق ويكذَّب الفاجر )١(تطهيراً 

 

BS هــؤالء قــوم كُتــب علــيهم القتــل فبــرزوا إلــى
مضاجعهم، وسيجمع اهللا بينك وبيـنهم، فتُحـاجون إليـه وتُخاصـمون         

Rعنده 


 

BS   مـريت        لعـرلقـد قتلـت كَهلـي، وأب
 فإن يـشفك    ،أصلي) قلعت(أهلي، وقطعت فرعي واجتثثت     ) قطعت(

Rهذا فقد اشتفيت 

C 

Sبن الحسين أنا عليR 
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Sًعلي، قتله الناس،قد كان لي أخ يقال له أيضا R 

A 

 

   فّى األنفُـستَـواُهللا ي
ِحين ِموِتـها 
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B
BSواهللا ،كــذبت، 
R ما ذلك لك وال له،ولؤمتَ 


 

BSّمـا جعـلَ اهللا ذلـك لـك، إال أن     ، واهللاكال 
R وتدين بغير ديننا،تخرج من ملّتنا 


 

BS يــي وأخــي وجــد ــدين اهللا وديــن أب  ،ب
Rاهتديت أنت وأبوك وجدك 

 
BSسلَّط تشتم ظالماً وتقهر بسلطانكأنت أمير مR.   
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C     ،الحمد هللا رب العـالمين
حيـث  ) سـبحانه (وصلى اهللا على رسوله وآله أجمعـين، صـدق اهللا           

أَن كَـذّبواْ ِبآيـاِت اِهللا       بةَ الِّذين أَساُءواْ الـسوَءى    ثُم كَان عاقِ  :يقول  
ِزئُونتَهسا يكَانُواْ ِبهو 

أظننت يـا يزيـد حيـث أخـذت علينـا أقطـار األرض وآفـاق                
 بنـا علـى اهللا هوانـاً،        أن. لسماء، فأصبحنا نساق كما تساق األسارى     ا
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 ذلك لعظم خطرك عنده؟ فـشمخت بأنفـك،          وأن ! وبك عليه كرامة؟  
، حـين رأيـت الـدنيا لــك    ونظـرت فـي عطفـك، جـذالن مـسروراً     

لـك ملكنـا وسـلطاننا فمهـالً         ، واألمور متسقة، وحين صفا    ةمستوسق
والَ يحـسبن الّـِذين    :تعـالى  اهللا ، ال تطش جهالً، أنسيت قـول    مهالً

كَفَرواْ أَنّما نُمِلي لَهم خَير ألنْفُِسِهم ِإنّمـا نُمِلـي لَهـم ِليـزْدادوا ِإثْمـاً                
م ذَابع ملَهوِهين 

مـاءك، وسـوقك   إ تخديرك حرائرك و   ،بن الطلقاء  ا أمن العدل يا  
، ، وأبـديت وجـوههن    ورهنبنات رسول اهللا سبايا، قـد هتكـت سـت         

من بلـد الـى بلـد، ويستـشرفهن أهـل المناهـل             األعداء   بهن حدوي
 والـشريف،   ي القريـب والبعيـد، والـدن      ح وجوههن اقل، ويتصفّ نوالم

ليس معهنمن حماتهن ولي؟ حمي، وال من رجالهن .  

من لفظ فوه أكبـاد األزكيـاء، ونبـت         ابن   وكيف يرتجى مراقبة    
  .هداء؟لحمه من دماء الش

لينـا بالـشنف    إ في بغضنا أهل البيت مـن نظـر          ئ وكيف يستبط 
  :  ثم تقول غير مستأثم وال مستعظم  ان؟غضوالشنآن، واإلحن واأل
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  شلثم قالوا يا يزيد ال ت         ستهلوا فرحاً األهلوا و

اهللا سـيد شـباب أهـل الجنـة، تنكتهـا       منحنياً على ثنايا أبي عبد  
ك؟ وقد نكـأت القرحـة، واستأصـلت     بمخصرتك، وكيف ال تقول ذل    

الشأفة، بإراقتك دمـاء ذريـة محمـد، ونجـوم األرض مـن آل عبـد                
 وشـيكاً  تهتف بأشياخك، زعمت أنك تنـاديهم، فلتـردن       وأ  .المطلب

موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمـت، ولـم تكـن قلـت مـا قلـت                
  .وفعلت

ـ        نا، وانتقم مم  ذ لنا بحقّ   اللهم خُ  ن ن ظلمنـا، واحلـل غـضبك بم
  .سفك دماءنا وقتل حماتنا

ـ ال لحمك، ولَ  إال جلدك، وال حززت     إواهللا ما فريت    ف ن علـى  دِرتَ
   لت من سفك دماء ذريته، وانتهكـت مـن حرمتـه           رسول اهللا بما تحم

         شـعثهم، ويأخـذ     في ذريته ولحمته، حيث يجمع اهللا شـملهم، ويلـم 
اِهللا أَمواتـاً بـلْ أَحيـاٌء       والَ تَحسبن الِّذين قُِتلُواْ ِفي سـِبيِل        : بحقهم

زَقُونري ِهمبر ِعند  

  .وحسبك باهللا حاكماً، وبمحمد خصيماً وبجبرئيل ظهيراً
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ِبـئْس  نك مـن رقـاب المـسلمين      وسيعلم من سول لك، ومكّ    
. شَر مكَاناً وأَضْعف جنداً ِللظّاِلِمين بدالً 

  الدواهي مخاطبتـك، إنـي ألستـصغر قـدرك،           ولئن جرت علي 
دور وأستعظم تقريعك، وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبـرى، والـصُ         

العجـب لقتـل حـزب اهللا النجبـاء بحـزب             أال فالعجب كـلّ    ،ىحر 
ـ           ،الشيطان الطلقاء  ب  فهذه األيدي تنطف مـن دمائنـا، واألفـواه تتحلّ

 العواسـل،   من لحومنـا، وتلـك الجثـث الطـواهر الزواكـي، تنتابهـا            
 مغرمـاً،    وشـيكاً   ولئن اتخذتنا مغنماً، لتجدن    ،وتعفرها أمهات الفراعل  

لـى اهللا   إال ما قدمت يداك وما ربـك بظـالم للعبيـد، و           إحين ال تجد    
  .المشتكى وعليه المعول

 فكد كيدك، واسع سعيك، وناصـب جهـدك، فـواهللا ال تمحـو             
ال إيـك    وهـل رأ    .ذكرنا، وال تميت وحينا، وال يرحض عنك عارهـا        

أال :  يـوم ينـادي المنـادي       ال بدد؟ إال عدد؟ وجمعك    إفند؟ وأيامك   
  .لعنة اهللا على الظالمين
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 والحمد هللا رب العالمين، الذي ختم ألولنا بالـسعادة والمغفـرة،          
 ونــسأل اهللا أن يكمـل لهــم الثــواب،  ،وآلخرنـا بالــشهادة والرحمـة  

ودود، ويوجب لهـم المزيـد، ويحـسن علينـا الخالفـة، إنـه رحـيم           
وحسبنا اهللا ونعم الوكيل  
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  Dزينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  

              بمناسبة وصول الضريح الذي تبرع به إخواننا اإليرانيون 
   Bليودع مقام السيدة زينب 

  )هـ١٣٣٤( عام في قرية الست
  
  

  بقلم
  H ينعبد الحسين شرف الد اإلمام السيد 
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  أبيض
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  الحاج مهدي البهبهاني
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  هـ١٣٣٤ شعبان ٢٠صور في 

  عبد الحسين شرف الدين
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S ال ترجعوا بعـدي كفـاراً يـضرب بعـضكم رقـاب            .. أيها الناس

ـ                 اب اهللا  بعض، فإني تركت فيكم مـا إن أخـذتم بـه لـن تـضلوا كت
وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 

ــاس اللهــم : قــال. نعــم: أال هــل بلغــت؟ فقــالوا: ثــم قــال للن
R..فاشهد 









 
Sها الناس يوشك أن أدعـى فأجيـب، وإنـي مـسؤول، وإنكـم              أي

مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ 

                                                        
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
 



 

n        أليس تـشهدون أن ال إلـه إال اهللا وأن محمـداً عبـده
ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حـق وأن المـوت حـق وأن البعـث      

الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث مـن فـي   حق بعد الموت وأن    
القبور 

nاللهم اشهد 

nإن اهللا موالي وأنا مـولى المـؤمنين   .. يا أيها الناس
فمن كنـت   : ثم أخذ بيد علي فرفعها قائالً     . وأنا أولى بهم من أنفسهم    

.  من عاداهمواله فهذا علي مواله اللهم وال من وااله وعاد 

n إني فـرطكم وإنكـم واردون علـي    .. يا أيها الناس
الحوض، حوضاً اعرض مما بـين بـصري إلـى صـنعاء، فيـه عـدد                 
النجوم قد حان من فضة، وإنـي سـائلكم حـين تـردون علـي عـن                 
الثقلين كيف تخلفوني فيهما، الثقل األكبر كتاب اهللا سبب طرفـه بيـد          

. استمـسكوا بـه ال تـضلوا وال تبـدلوا         اهللا عز وجل وطرفه بأيديكم ف     
وعترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيـف الخبيـر أنهمـا لـن ينقـضيا               
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Rحتى يردا علي الحوض 


n


 

n




n 

S يوشك أن أقبض قبـضاً سـريعاً فينطلـق بـي وقـد             .. أيها الناس
قدمت إليكم القول معذرةً إليكم أال وإنـي مخلـف فـيكم كتـاب اهللا           

هـذا  : ثم أخذ بيـد علـي فرفعهـا فقـال         . عز وجل وعترتي أهل بيتي    
علي مع القرآن والقرآن مع علي حتى يردا علي الحوض 
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P    وٍل كَِريٍمسلُ رلَقَو ِكـيٍن     * ِإنّهِش مـرِذي الْع ٍة ِعنـدِذي قُـو* 
 وما هـو ِبقَـوِل شَـاِعٍر        *ِإنّه لَقَولُ رسوٍل كَِريٍم     OPمطَاٍع ثَم أَِمينٍ  

    ِمنُونا تُؤقَِليالً م*          ونـا تَـذَكّرِل كَاِهٍن قَِليالً مالَ ِبقَوـ    * و ن  تَنِزيـلٌ م
 الَِمينالْع برOP     ىوِن الْهع نِطقا يمو*       ىـوحي يحِإالّ و وه ِإن 

*ىالْقُو شَِديد هلّمع O 

n
nS    إنمـا مثـل أهـل

نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلـف عنهـا    بيتي فيكم مثل سفينة     
Rغرق 

nS     النجـوم أمـان ألهـل األرض
Rمن الغرق، وأهل بيتي أمان ألمتي من االختالف 
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P            حبـسي هـمـا اسِفيه ذْكَريو فَعاُهللا أَن تُر وٍت أَِذنيِفي ب   لَـه 
 ِرجالٌ الّ تُلِْهيِهم ِتجارةٌ والَ بيع عـن ِذكْـِر اِهللا            *صَاِل  ِفيها ِبالْغُدو واآل  
ـ وِإقَاِم الصّالَِة وإِ   ِء الزّكَــاِة يخَـافُون يومـاً تَتَقَلّـب ِفيـِه الْقُلُـوب             ايتَ
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صَاراألبوO 


 

 


CB
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P   ظّـمعـن يمو

Oر اِهللا فَِإنّها ِمن تَقْوى الْقُلُوِبشَعاِئ 
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P مهِحـــبٍم يـــأِْتي اُهللا ِبقَـــوي فوفَـــس
يو ونَـهِحبO

n
nهذا وذووه 

nS     لو كان الدين معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبنـاء
Rفارس 

n
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P  ْاكُونُـوالَ ي ثُم كُمرماً غَيِدلْ قَوتَبساْ يلّوِإن تَتَوو
ــالَكُم Oأَمثَ  

n
n

nS  هذا وقومه، والذي نفـسي
R بيده لو كان اإليمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس 

P    ـالَم مِمـنْه آخَـِرينو
قُواْ ِبِهملْحيO  

n
nS       لو كان اإليمـان فـي الثريـا لنالتـه رجـال مـن

Rهؤالء 

P  ِفَضْلُ اهللا ـشَ    ذَِلكن يِتيِه مؤِظـيمِ      ا ياُهللا ذُو الْفَـضِْل الْعُء وO
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A




 




n 

ها ألمهــاوجــد :n
 

تها ألمها وجد :
n 

nSا خديجة هذا جبريل يقرئـك الـسالم        ي
عن اهللا عز وجل، ويبشرك ببيت في الجنة من قصب ال صـخب فيـه               
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Rوال نصب 




R 

n




A
BA

n
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nS          واهللا ما أبدلني خيرا منهـا آمنـت بـي

حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواسـتني بمالهـا            
Rورزقني منها ولداً إذ حرمني من غيرهاحين حرمني الناس،  

زينب ألبيها وجد :
Cn

An
A




nS      واهللا لـو وضـعوا الـشمس فـي يمينـي
والقمر في يساري على أن أتـرك هـذا األمـر مـا تركتـه أو أمـوت                  

Rدونــه


 

                                                        
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

C  
  






 


 

  
 
 
 

 

 


 


 

  
 

 
 

 

n 







 

  
 

 
 
 

 
 

                                                        
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
 



 

 
 


n 

ة زينب ألبيهـا   وجد:
n


n


nS   إنـه لـم

أبر بي منهـا، إنمـا ألبـستها قميـصي           Aيكن أحد بعد أبي طالب      
Rلتكسى من حلل الجنة، واضطجعت معها في قبرها ليهون عليها 
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Pِليمع ِميعاُهللا سٍض وعا ِمن بضُهعةً بيذُرO 

B
n
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BS        الحمد هللا الذي أكرمنا بنبينا محمـدn 
ب عنا الرجس أهل البيت وطهرنا تطهيرا، إنما يفتـضح الفاسـق،     وأذه

Rويكذب الفاجر، وهو غيرنا والحمد هللا 


 

BS      أولئـك قـوم كتـب اهللا علـيهم القتـل
ج وتخاصـم،   فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع اهللا بينك وبينهم، فتحـا        

Rفانظر لمن الفلج يومئٍذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة 
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BS    ،ــي ــت كهل ــد قتل ــري لق لعم
واستأصلت أهلي، وقطعت فرعي، واجتثثت أصلي، فإن يـشفك هـذا           

Rفقد اشتفيت 

 

BSًما لي وللسجاعة إن لي عنها لشغالR 


 

A 
 

 

Sكان لي أخ يقال له علياً فقتله الناسR 


AP اِتــهِمو ِحين فّى األنفُستَواُهللا ي O
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Pوتَ ِإالّ ِبِإذِْن اهللاتَم ِلنَفٍْس أَن ا كَانموO 






 




B 
S يا أهل الكوفة أتبكون؟ فال سكنت العبـرة، وال هـدأت      .. أما بعد

الرنة، إنما مثلكم مثل التـي نقـضت غزلهـا مـن بعـد قـوة أنكاثـاً،                  
إي واهللا فـابكوا  . تتخذون أيمانكم دخالً بيـنكم أال سـاء مـا تـزرون         

رحـضوها  كثيراً واضحكوا قليالً، فقد ذهبتم بعارها وشـنارها، فلـن ت           
بغسل أبداً، وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة، ومعدن الرسـالة،           
ومدار حجتكم ومنار محجتكم، وهو سيد شـباب أهـل الجنـة؟ لقـد              
أتيتم بها خرقاء شوهاء، أتعجبون لو أمطرت دماً؟ أال ساء ما سـولت             
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. لكم أنفسكم أن سـخط اهللا علـيكم، وفـي العـذاب أنـتم خالـدون               
م، وأي كريمـة  ت اهللا فريتم، وأي دم لـه سـفك       أتدرون أي كبد لرسول   

أبرزتم؟ لقد جئتم شيئاً إداً، تكـاد الـسماوات يتفطـرن منـه وتنـشق               
Rاألرض وتخر الجبال هداً 





 


n 








B
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Sكذبت واهللا ولؤمت، ما كان ذلك لك وال لهR 


 

BS          كال واهللا ما جعل اهللا ذلك لك إال أن تخـرج عـن
Rملتنا، وتـدين بغيـر ديننـا      
 

BS     بدين اهللا ودين أبي وأخي وجـدي اهتـديت يـا
Rيزيد أنت وأبوك وجدك إن كنتم مسلمين 


BS        أنت أمير تشتم ظالمـاً، وتقهـر بـسلطانكR .
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B 
S  اهللا تعالى يا يزيد إذ يقول عز من قائل        صدق:P     َـةاِقبع كَـان ثُم

ِزئُونتَهسا يكَانُواْ ِبهاِت اِهللا وواْ ِبآيأَن كَذّب َءىواُءواْ السأَس الِّذينO 
أظننت يا ابن الطلقاء، حيث أخذت علينـا أقطـار األرض وآفـاق     

إن بنـا علـى اهللا      السماء فأصبحنا نساق إليك كمـا تـساق األسـرى،           
هواناً، وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفـك جـذالن            
مسروراً، حيث رأيت الدنيا لك مـستوسقة واألمـور متـسقة، وحيـث             
ــا وســلطاننا، فمهــالً مهــالً، أنــسيت قــول اهللا عــز   ــك ملكن صــفا ل

نْفُـِسِهم ِإنّمـا    والَ يحسبن الِّذين كَفَرواْ أَنّما نُمِلي لَهم خَيـر أل         P:وجل
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      ِهينم ذَابع ملَهاً واْ ِإثْموادزْدِلي مِلي لَهنُمO        أمـن العـدل يـا ابـن
الطلقاء، تخديرك بناتك وإماءك، وسوقك بنات رسول اهللا كاألسـرى          
سبايا قد هتكت ستورهن، تحدو بهن األعداء من بلد إلـى بلـد، ثـم               

اخي ببـدر شـهدوا، منحنيـاً       ليـت أشـي   : تقول غير متأثم وال مستعظم    
على ثنايا أبي عبد اهللا سيد شباب أهـل الجنـة تنكتهـا بمخـصرتك،               
وكيف ال تقول ذلـك؟ وقـد نكـأت القرحـة، واستأصـلت الـشأفة،               
بإراقتك دماء ذريـة محمـد ونجـوم األرض مـن آل عبـد المطلـب،        

 أنـك شــللت  اخك فلتــردن وشـيكاً مـوردهم، وتــودن  تهتـف بأشـي  
R.ما قلت، وفعلت ما فعلتوبكمت، ولم تكن قلت  

BS   ًــصيما ــد خ ــاً، وبمحم ــسبك اهللا حاكم ح
وجبرائيـل ظهيــراً، وســيعلم مــن ســول لــك، ومكّنــك مــن رقــاب  

Rالمسلمين، بئس للظالمين بدالً 

BS     ولئن جرت علي الـدواهي مخاطبتـك، إنـي
 ألستصغر قدرك وأستعظم تقريعك، وأستكثر توبيخك، لكـن العيـون         

Rعبرى والصدور حرى 
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BS        فكد كيدك، واسع سعيك وناصب جهدك، فـواهللا
ال تمحو ذكرنا وال تميت وحينـا، وال تـدرك أمـدنا، ولـن تـرحض                
عنــك عارهــا وشــنارها، وهــل رأيــك إال فنــد؟ وأيامــك إال عــدد، 

أال لعنـة اهللا علـى   : وجمعك إال بدد؟ والويل لك يوم ينادي المنـادي   
Rالظالمين 


nB





n

 
A
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السالم لَ ع ِكى جـ  د فَطَصْ الم  ى، الـسالم 
بِأى  لَعي ِك المضَتَر ى، السالم لَ ع  ى الـسييِند 
الحِنس و الحسن،  يالسالم ـ  ع ـ يِدى خَلَ ةَج أم 
المين،  ِنِمؤ الـسالم ـ  ع ـ اِطى فَ لَ ـ   ةَم األئم ة  أم
ــ ــلَ عالمالــس، ينِراِهالطَّ ِك أَيــتُي هــس ة يدا ال
ـ ل الو ةُراِه، الطَّ ةُيِكالزَّ ةُي و ،ـ الد ةُاعي ـ  الح ةُفي ،
اً، قَدِت ِصــقْــطَنَاً وقّــِت حلْــ أنَّــِك قُدهشْــأ
ودعو  ِت إلى موالي و مو الِنالِك عةًي ـ  و اً، رِس
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ـ  صَا م جنَ متَِّبعِك، و  ازَفَ ـ  و ابدقُِك، خَ  رِسخَ
م ِك، وكذِّبخَتَالم لِّـف ـ  ع ـ  نْ ـ  ِدهِك، اشْ ي ي ِل
ـ  عِ نو ألكُ ِةاده الشَّ ِهِذهِب ـ  دنْ ـ  نِك ِم  ينِزاِئ الفَ
 مكُيِقِدصْتَـــ، ومكُِتاعطَـــ ومكُِتفَِرعـــمِب
اتِّوكُاِعبو م ،السالم لَ عي ـ  ِك ي ا سيد تي وـ اب  ةَنَ
سـ  ِدي ـ ا أَي، ه ـ ا أَنَ تَسِدوِدِكع ـ ي ـ ي وِن ي اِنأم
خَواِتويم ع ِلم ي وجاِموأ عِلم   ـ تَنْي إلـى م ى ه
  اِهللاةُمـــحرِك ويـــلَ عالمالـــسي، وِلـــجأ
وباتُكَره.  
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اَلسالم على آدم صَفْوِة اِهللا، اَلسالم علـى        
براهيم خَليـِل اِهللا،    ِإاِهللا، اَلسالم على    ي   نَبِ نُوٍح

ِم اِهللا، اَلـسالم علـى      اَلسالم على موسى كَلـي    
عيسى روِح اِهللا، اَلسالم علَيك يا رسـولَ اِهللا،         

، اَلسالم علَيـك    اَلسالم علَيك يا خَير خَلِْق اهللاِ     
 بن عبـِد    اَلسالم علَيك يا محمد    اِهللا،   ييا صَفِ 

 ــكلَيع الماَلــس ،ــينالنَِّبي أيــا اِهللا خــاتَم ميــر
ـ   يبأ بن   يالْمؤِمنين علِ  رسـوِل  ي   طاِلب وِص

اِهللا، اَلسالم علَيـِك يـا فاِطمـةُ سـيدةَ ِنـساِء            

                                                        
١


A
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  ،طَ       الْعالَمينكُمـا يـا ِسـبلَيع المـ  ياَلـس  ي نَِب
 ديسِة ومحالرأ شَباِب   ي      المنَـِة، اَلـسـِل الْجه

الْحـسيِن سـيد الْعاِبـدين       بـن    يعلَيك يا عل  
    ،ِن النّاِظرينيةَ عقُرو     ـدمحيـا م كلَيع الماَلس 

 اَلـسالم علَيـك     ،ي باِقر الِْعلِْم بعد النَّبِ    يبن علِ 
 فَرعاألَْ        يا ج الْبـار ـد الـصّاِدقمحم نب   ،مـين

       ج ـنـى بوسيا م كلَيع الماَلس    فَـر الطّـاِهرع
ـ         بـن موسـى     يالطُّهر، اَلسالم علَيـك يـا عِل

 بـن  اَلسالم علَيك يا محمـد الرضا الْمرتَضى،  
 بـن محمـد     ي، اَلسالم علَيك يا علِ    ي التَّقِ يعِل
 ، اَلسالم علَيك يا حـسن     مين النّاِصح األ  يالنَِّق
لِ بع نصـ   يلَـى الْوع الماَلـس ،ـِدِه،   يعب ِمـن 

ـ           ياَللّـهم صَلِّ علـى نُـوِرك وِسـراِجك ووِل
ــ ــك ووِص ِليوــى  ي ــك عل ــيك، وحجِت  وِص

خَلِْقك.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

B  
 



      المـوِل اِهللا، اَلـسسِك يا ِبنْتَ رلَيع الماَلس
ـ          ـةَ و خَديجِك يـا ِبنْـتَ فاِطملَيع   المةَ، اَلـس

الْمـؤِمنين، اَلـسالم علَيـِك     ميِرأعلَيِك يا ِبنْتَ    
 الْحسِن والْحسيِن، اَلسالم علَيـِك يـا        أختَيا  

ـ   أ اِهللا اَلسالم علَيـِك يـا        يِبنْتَ ولِ   يخْـتَ وِل
ـ         اِهللا، اَلـسالم    ياِهللا، اَلسالم علَيِك يا عمـةَ وِل

ِك يا ِبنْتَ    عبِن أبـي طالـب     لَي ـةُ   عليمحرو 
كاتُهرباِهللا و.  

ـ      ،اَلسالم علَيكِ   ي عرف اُهللا بينَنا وبينَكُم ِف
وردنا حـوضَ   أ زُمرِتكُم و  يالْجنَِّة، وحشَرنا ف  

ـ        ينَِبيكُم، وسقانا ِبكَأِس جـدكُم ِمـن يـِد عِل
سـأَلُ اَهللا  أَب صَلَواتُ اِهللا علَـيكُم      طالِ يبأِن  باْ
ن يجمعنـا   أَن يِرينا فيكُم السرور والْفَـرج، و      أَ
 زُمـرِة جـدكُم محمـد صَـلَّى اُهللا          يياكُم ف ِإِو
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  آِلِه، وِه ولَيأَع  ـِرفَتَكُمعنا ملُبسال ي ِإن ـ نَّـه  ي وِل
  ،أَقَدير  بـ ِإتَقَر ِة ِمـن  ء والْبـرا ى اِهللا ِبحـبكُم   لَ

لَـى اِهللا راِضـياً ِبـِه غَيـر         ِإعداِئكُم، والتَّسليِم   أ
تـى ِبـِه   أ وعلـى يقـين مـا        وال مستَكِْبرٍ  منِْكٍر

لُب ِبـذِلك وجهـك يـا       محمد وِبِه راض، نَطْ   
يـا  . ِخـرةَ  اَللّـهم وِرضاك والـدار اآل     ،يسيد
ن لَـِك ِعنْـد اِهللا    ِإ الْجنَِّة فَ  ي ف ي ل ياشْفَعينب  ز

     مالشَّأِن، اَللّـه أَ ينِّإشَأناً ِمن  اَلُكأَس   تَخْـِتم ن
ـَا فيـِه وال     أ ما   يالسعادِة فَال تَسلُب ِمنّ    بِ يل نـ

 الْعظـيِم، اَللّــهم     ِيالّ ِباِهللا الْعلِ  ِإحولَ وال قُوةَ    
ــتَِجب لَنــ  اس   ــك ــك وِعزَِّت ــه ِبكَرِم ا وتَقَبلْ

وِبرحمِتك وعاِفيِتك، وصَلَّى اُهللا على محمـد        
ــِه  ــا أوآِل ــسليماً ي ــلَّم تَ سو عــينمأج ــم حر

 اِحمينالر.  
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  ٥...................................................................................تقديم

  
  م في تاريخ اإلسال Bالسيدة زينب 

)٥٢- ١١(  
  ١٨............................................ في المدينةBالسيدة زينب 

  ١٨.......................................................................تمهيد
  ١٨..................................................Aأبوها اإلمام علي

  ٢٠..............................................Bأمها فاطمة الزهراء       
  ٢١............................................Bوالدة السيدة زينب        

  ٢٤..............B تروي خبر خطبة أمها الزهراء          Bزينب  
  ٢٤............................................................الخطبة األولى     
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  ٢٦................................. والخطبة الثانية ألمها        Bزينب    
  ٢٩.......................Cالسيدة زينب بعد وفاة أمها الزهراء            

  ٣٠.............................................Bينب  زواج السيدة ز    
  ٣١.........................عبد اهللا بن جعفر مع علي والحسن

  ٣٢........................Aعبد اهللا بن جعفر مع اإلمام الحسين 
  ٣٤............................................. في كربالءBالسيدة زينب 

  ٣٤...........................................بطلة كربالء ليلة عاشوراء          
  ٣٦.......................................في يوم عاشوراء       Bزينب    

  ٣٧............................................زينب والعيال إلى الكوفة         
  ٣٨............................................. في الكوفة     Bخطبتها    

  ٤٤............................................... في الشامBالسيدة زينب 
  ٤٤............................. في مجلس يزيد بالشام         Bزينب    
  ٤٦...................................... في مجلس يزيد       Bخطبتها   

  ٥٢.................................. بعد فاجعة كربالءBالسيدة زينب 
  ٥٤...................................Cمراقد الزينبات بنات علي          
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  عقيلة الوحي
)٨٤ - ٥٣(  

  ٦٠.................................................................................مقدمة
  ٦٤...................................................من نصوص الثقلين        

  ٦٩.................................................................مشاهدهم    
  ٧٠.............................................................مشهد العقيلة     

  ٧١.......................................................تعلق المؤمنين به      
  ٧٢.............................................بشائر الذكر الحكيم بهم         

  ٧٤.............................................................عقيلة الوحي     
 * * *  

  
  ٩٠......................................................Bزيارة السيدة زينب

  ٩٦..............................................................................الفهرس
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