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هــــذا عـلـــيٌّ رســـول  اهلل  والـــُده
أمـــَسْت بـــنور هـــداه تـــهتدي األمــُم

ُيـــنمى إلـــى ُذروة العّز التي قُصَرْت
عـــن نـــيلها عـــرُب اإلسالمِ والعجُم

مـــشتقٌّة مـــن رســول اهلل نبعُتــه 
ــيُم ــم والش ــه والخي ــابت مغارس طـ

القصيدة العصامء اليب فراس الفرزدق
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: ُمجمل حياتِه  
عىل أرض املدينة املنورة الطاهرة املطهرة؛ ويف دار 
النبوية العامرة املقدسة؛ ويف بيوت اإلمامة التي 
أذن اهلل أن ترفع، يف يوم اخلميس، أليام خلون 
من شعبان، سنة ثامن وثالثني من اهلجرة أطلت 
وعمت  املباركة؛  النبوية  العرتة  عىل  البرشى 
الفرحة أولياءهم وحمبيهم ؛ بمولد عيل  األوسط  

 .  شبل احلسني بن عيل بن أيب طالب
ولقد كفى هذا الوليد جمدأ و عزا ورشفا وشأنا أن 
يكون أبوه سيد شباب أهل اجلنة وان يكون جده 
سيد الوصيني وامري املؤمنني وأن تكون جدته 
سيدة نساء العاملني، وأن يكون جده األكرب حممد 
بن عبد اهلل سيد خلق اهلل وخاتم الرسل والنبيني 

صىل اهلل تعاىل عليهم  امجيعن. 
 وأمه من سبايا الفرس وقيل أهنا بنت يزد 

جرد.
 كنيته  ابو احلسن، او أبو حممد، أو أبو 

احلسني، أو أبو عبد اهلل. 
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: وألقابه
قال:  يزيد اجلعفي  بن  السجاد، عن جابر   
بن  عيل  ايب  ان    الباقر حممد  جعفر  أبو  قال 
سجد،  إال  عليه  اهلل  نعمة  ذكر  ما    احلسني
والقرأ آية من كتاب اهلل عز وجل وفيها سجود 
إال سجد والدفع اهلل تعاىل عنه سوء خيشاه أو كيد 
كايد إال سجد، والفرغ من صالة مفروضة إال 
سجد، والوفق إلصالح بني اثنني إال سجد، 
سجوده  مواضع  مجيع  يف  السجود  أثر  وكان 
فسمي السجاد لذلك. )علل الرشائع للشيخ الصدوق ج 1 ص 

.)232

 وذو الثفنات، قال اإلمام الباقر : كان أليب 
يف موضع سجوده آثار ناتية وكان يقطعها  السنة 
مرتني  كل مرة مخس ثفنات، فسمي ذا الثفنات 

لذلك. )املصدر السابق ج1 ص 233(.
اهلل  عبد  بن  جابر  عن  العابدين،  زين   
أنه فقال: كنت جالسا عند رسول  األنصاري 
اهلل  واحلسني يف حجره وهو يقبِّله فقال: يا 
جابر يولد له مولود اسمه عيل إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد ليقم زين العابدين... )ينابيع املودة لذوي القربى 

للقندوزي ج3 ص51(.
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اإلمام  األوالد مخسة عرش:  له من  وكان   
 ، احلسن اإلمام  بنت  فاطمة  الباقر وأمه 
يعقبا،  مل  األكرب  واحلسني  واحلسن  اهلل،  وعبد 
زيد، عمر، احلسني األصغر، عبيد اهلل، سليامن 
مل يعقب، حممد األصغر، عيل، وفاطمة، وعلية، 

وخدجية، وأم كلثوم. 
عاش  سبعا ومخسني سنة، منها سنتان   
عمه  ومع    املؤمنني أمري  جده  مع  أكثر  أو 
احلسن  إثنا عرش سنة ومع أبيه احلسني ثالث 

. وعرشين سنة
 وكانت مدة إمامته  أربعة وثالثني سنة. 
وهي بقية ملك يزيد بن معاوية لعنه اهلل  ومعاوية 
بن  امللك  احلكم، وعبد  بن  يزيد، ومروان  بن 

مروان وتويف يف ملك الوليد بن عبد امللك.
 ومضى  اىل ربه يف اخلامس والعرشين 
من شهر حمرم سنة مخس وتسعني للهجرة عىل أثر 
م الذي دسه إليه الوليد بن عبد امللك ودفن  السُّ
يف املدينة املنورة يف البقيع بجنب قرب عمه اإلمام 

. احلسن

 : مناقبه وصفاته  
 فمنها أنه كان إذا توضأ للصالة يصفر لونه 
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فيقول له أهله ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء 
فيقول أتدرون بني يدي من أريد أن أقوم.

 ومنها أنه كان إذا مشى ال جياوز يده فخذه، 
وال خيطر بيده، وعليه السكينة واخلشوع، وإذا 
قام إىل الصالة أخذته الرعدة فيقول ملن يسأله: 
أريد أن أقوم بني يدي ربى وأناجيه فلهذا تأخذين 

الرعدة.
 ومنها انه كان عليه السالم ال حيب أن يعينه 
لطهوره  املاء  يستقى  وكان  أحد  طهوره  عىل 
وخيمره قبل أن ينام فإذا قام من الليل بدأ بالسواك 

ثم توضأ ثم يأخذ يف صالته.
وكان يقىض ما فاته من صالة نافلة النهار يف الليل 
ويقول يا بنى ليس هذا عليكم بواجب ولكن 
أن  اخلري  من  عادة  نفسه  منكم  ملن عود  أحب 
يدوم عليها. وكان ال يدع صالة الليل يف السفر 

واحلرض.
للمتكرب  عجبت   : كالمه من   وكان 
الفخور الذي كان باألمس نطفة وهو غدا جيفة 
وعجبت كل العجب ملن شك يف اهلل وهو يرى 
النشأة  أنكر  ملن  العجب  كل  وعجبت  خلقه 
األخرى وهو يرى النشأة األوىل وعجبت كل 
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العجب ملن عمل لدار الفناء وترك العمل لدار 
البقاء.

وكان إذا أتاه السائل يقول مرحبا بمن حيمل يل 
زادي إىل اآلخرة. )ابن فتح االربيل، كشف الغمة، ج3 ص6 فام بعد(

 قال حممد بن مسلم القرشي الزهري: ما رأيت 
أحدًا أفقه منه )شذرات الذهب ج1 ص105(.

 وقال النووي: وأمجعوا عىل جاللته يف كل 
يشء.)هتذيب اللغات واألسامء ق1ص343(.

 وقال الذهيب: كانت له جاللة عجيبة، وحق 
العظمى  له واهلل ذلك، فقد كان أهالً لإلمامة 
لرشفه وسؤدده وعلمه وتأهله وكامل عقله. )سري 

أعالم النبالء ج4 ص240(.

 وقال الشيخ املفيد: كان عيل بن احلسني أفضل 
خلق اهلل بعد أبيه علاًم وعمال. قد روى عنه فقهاء 
العامة من العلوم ما ال حيصى كثرة، وحفظ عنه 
من املواعظ واألدعية وفضائل القرآن واحلالل 
بني  مشهور  هو  ما  واأليام  واملغازي  واحلرام 

العلامء )اإلرشاد ج2 ص138 و153(.

: من سيرته  
 حلمه: أن رجاًل لئيام سبه فأشاح بوجه عنه، 
  فقال له اللئيم إياك أعني... فأرسع اإلمام
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وقال له: وعنك أغضي... )البداية والنهاية ج9 ص105(.
  وأيضا ان رجال افرتى عليه وبالغ  سبه، فقال
له: إن كنا كما قلت فنستغفر اهلل، وإن مل نكن كما 

قلت فغفر اهلل لك. )اإلرشاد ج1 ص146(.
 سخاؤه: كان  يطعم الناس إطعامًا عامًا  
كل يوم وذلك يف وقت الظهر يف داره. )تاريخ اليعقويب 

ج2 ص259(.

وكان يعول مائة بيت يف الرس )مناقب آل ايب طالب ج4 
ص166(.

إذا    كان للفقراء:  مواساته ومساعدته   
ل  الذُّ قبَّله حتى ال ُيرى عليه أثر  اعطى سائالً 

واحلاجة. )حلية األولياء ج3 ص137(.
طعامه  ماِئَدِة  عىل  حيرض  أن  ُيعجبه    وكان
منى واملساكني الذين ال  اليتامى واألرضاء والزُّ
حيلة هلم وكان يناوهلم بيده كام كان حيمل هلم 
بابا من  يايت  الطعام واحلطب عىل ظهره حتى 

أبواهبم ناوهلم إياه. )كشف الغمة ج3 ص 288(.
ق على مسكنٍي  وكان  يقول: ما من رجل تصدَّ
مستضعٍف فدعا له املسكني يف تلك الساعة إال 

اسُتجيب له. )وسائل الشيعة ج6 ص296(.
ويف كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق )ج1 ص 
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231(: أن الزهري رأى عيل بن احلسني يف ليلة باردة 

يميش  وهو  وحطب  دقيق  ظهره  وعىل  مطرية 
فقال له: يابن رسول اهلل ماهذا؟

قال : أريد سفرًا أعد له زادًا أمحله إىل موضع 
حريز )اي امني(.

فقال الزهري: فهدا غالمي حيمله عنك، فأبى.
قال: أنا أمحله عنك فإين أرفعك عن محله.

فقال عيل بن احلسني : لكنى ال أرفع نفيس عام 
ينجيني  سفري وحيسن ورودي عىل ما أرد عليه 
اسألك بحق اهلل ملا مضيت حلاجتك وتركتني، 

فانرصفت عنه.
فلام كان بعد أيام قلت له: يابن رسول اهلل لست 

أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثرًا.
قال : بىل يا زهري، ليس ما ظننته ولكنه املوت 
وله كنت استعد، إمنا االستعداد للموت جتنب 

احلرام وبذل الندى واخلري.
وايضا يف كتاب علل الشرائع )ج 1 ص 231(: انه 
ملا وضع عيل بن احلسني  عىل الرسير ليغسل 
ُرَكِب اإلبل مما كان  نظر إىل ظهره وعليه مثل 

حيمل عىل ظهره إىل منازل الفقراء واملساكني.
وكان اإلمام عيل بن احلسني   يكثر من الدعاء 
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واإلبتهال اىل اهلل تعاىل يف سجوده وعبادته. ومجع 
حممد  اإلمام  ولده     السجاد اإلمام  أدعية 

الباقر    كتاب يسمى )الصحيفة السجادية(.
وقال ابن عائشة: سمعت أهل املدينة يقولون: 
ما فقدنا صدقة السر حىت مات علي بن احلسني. 

)كشف الغمة ج2 ص289(.

 سريته  مع أهله: وكان  أرأف الناس 
  هم وأرمحهم بأهل بيته حتى أثر عنه أنه وأبرَّ
يقول: لئن أدخل اىل السوق ومعي دراهم ابتاع 
هبا لعيايل حلما وقد قرموا أحب إيل من أن أعتق 

نسمة. )الكايف للشيخ الكليني ج4 ص12(. 
وكان  يبكر يف خروجه مصبحا لطلب الرزق 
لعياله فقيل له إىل أين تذهب؟ فقال: أتصدق 
لعيايل قبل أن اتصدق. ثم قال: من طلب احلالل 
فإنه من اهلل صدقة عليهم )الكايف للشيخ الكليني ج4 ص12(.

عبادته ودعائه : لقد مر انه يف ألقابه ما يدل 
عىل ذلك ونذكر هنا قول اليعقويب: كان أفضل 
الناس وأشده عبادة وكان يسمى زين العابدين 
وكان يسمى ايضا ذا الثفنات ملا كان يف وجهه من 

أثر السجود. )تاريخ اليعقويب ج3 ص46(.
 عبادته : كان يصىل يف كل يوم وليلة الف 
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ركعة فإذا أصبح سقط مغشيا عليه وكانت الريح 
بن  عيل  رأيت  طاووس  وقال  كالسنبلة،  متيله 
احلسني عليهام السالم ساجدا يف احلجر فقلت 
رجل صالح من أهل بيت طيب ألسمعن ما 
يقول فأصغيت إليه فسمعته يقول عبدك بفنائك 
مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقريك بفنائك 

فواهلل ما دعوت هبن يف كرب إال كشف عنى.
الباقر عن  حممد  اإلمام  لنا  روى  ولقد   
أبيه دعاءه يف خمتلف املواضع ومجع هذا الدعاء 
يف صحيفة تسمى بالصحيفة السجادية التي ال 
خيلو منها بيت مؤمن، وهي عالية املضامني فيها 
علم كثري، وهناك اكثر من ستني رشحا للصحيفة 
السجادية من أمهها رياض السالكني يف رشح 
صحيفة سيد الساجدين للسيد عيل خان املدين. 

: قبس من كلماته  
  من قنع مبا قسم اهلل له كان من أغىن الناس.

  إن املعرفة وكمال دين املسلم تركه الكالم ما ال 
يعنيه.

  جمالسة الصاحلني داعية اىل الصالح.
 أدب العلماء زيادة  العقل.

  عن أيب عبد اهلل، عن أبيه   قال: قال يل علي 
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بن احلسني  : يا ُبين انظر مخسة فال تصاحبهم 
وال حتادثهم وال ترافقهم  طريق فقلت: يا أبه من 

هم؟ قال:
السراب  مبزنلة  فإنه  الكذاب  ومصاحبة  إياك 

يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. 
وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بائعك باكلة أو 

أقل من ذلك. 
ماله  فانه خيذلك يف  البخيل  واياك ومصاحبة 

احوج ما تكون إليه.
ينفعك  يريد أن  فانه  وإياك ومصاحبة االمحق 

ضرك. 
وجدته  فإين  لرمحه  القاطع  ومصاحبة  وإياك 

ملعونا  كتاب اهلل عز وجل. 

زين  اإلمام  حياة  من  مراحل   ثالثة 
بعد نهضة أبيه سيد الشهداء  العابدين

مل يدخر احلسني  احدا من اهل بيته يف يوم 
عاشوراء، واعطى كل ما يملكه هلل تعاىل ليقيم 
احلجة وحيفظ الرسالة اخلامتة ويبلور املوقف من 

ضاللة بني امية.
  لكن اهلل تعاىل شاء أن هيب للحسني بن عيل
تسع نجوم وكان أوهلم ابنه عيل  حيث أنجاه 
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القتل حني ألقى عليه مرض الذرب )هو  من 
القتال  عن  أعاقه  الذي  املعدة(  يفسد  مرض 
 ، واالشرتاك باملعركة دفاعا عن أبيه احلسني
وشاء أن يكون النسل الطاهر حمفوظا منه حتى 

.  تسع ائمة آخرهم املهدي
 لقد مرت حياته   بثالثة مراحل:

احلياة  اعتزل  املدينة،  إىل  وصل  عندما  االوىل: 
خارج  خيمة  ونصب  واالجتامعية  السياسية 
املدينة يندب أباه احلسني  ويقيم املأتم عليه 
إىل جنب العبادة فكان يصيل باليوم والليلة ألف 
عىل  ويتصدق  الناس  حوائج  ويقيض  ركعة، 

فقرائهم، وقد دامت إىل ست أو سبع سنوات.
الثانية: مرحلة االنفتاح يف املجتمع حيث انطلق 
  فيها كمحدث يروي مآثر ومواقف أبيه عيل
ويتدرج مع الناس، مع عبادته وزهده وخلقه 
العايل الكريم، وكان ذلك قد تبلور عندما انقسم 
الناس له  سامطني يف طواف احلج حني جاء 
يستلم احلجر، فأنشد الفرزدق يف ذلك قصيدته 

املعروفة:
ــُه ــاُء َوطأَتَ ــِرُف الَبطح ــذي تَع َّ ــذا ال َه

َو الَبيــُت يَعِرُفــُه َو الِحــلُّ َو الَحــَرُم
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لَــُه اأْلَْنبَِيــاِء  َداَن َفْضــُل  َمــْن َجــدُُّه 
َمــُم اأْلُ لََهــا  َدانَــْت  أُمَّتِــِه  َفْضــُل  َو 

َفاْنَقَشــَعْت ـَة بِاإْلِْحَســاِن  الَْبِريَـّ َعــمَّ 
لَــُم َعْنَهــا الَْغَيابَــُة َو اإْلِْمــاَلُق َو الظُّ

نَْفُعُهَمــا َعــمَّ  ِغَيــاٌث  يََدْيــِه  ِكْلَتــا 
َعــَدٌم يَْعُروُهَمــا  َل  َو  تَْســَتْوِكُفاِن 
باصطناع  وقيامه  وكفقيه،  كعامل  بروزه  الثالثة: 
  التالميذ بشكل تدرجيي عىل هنج كتاب عيل
وفقهه )الصحيفة اجلامعة( الذي ورثه من أبيه 
   ليمهد اخلط واملسرية البنه الباقر  احلسني

.  ثم الصادق

: على أبيه الحسين بكاء السجاد  
بأم  الدامية وشهد  لقد شهد  واقعة كربالء 
عينه ما جرى فيها من انتهاك حرمة سبط رسول 
اهلل  والذرية الطاهرة وسفك دمائهم الزكية. 
أبيه  مقتل  فشهد  سنة،   23   عمره وكان 
احلسني  ومقتل أخيه عيل األكرب ومقتل عمه 

.  العباس ومقتل أقاربه وأصحاب أبيه
كان  يوم كربالء مصابًا بالذرب وهو مرض 
يفسد املعدة كام نقل ذلك الشيخ املفيد يف كتابه 
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  اإلرشاد ج2 ص114( فضُعف بدنه ومنعه اإلمام(

.  عن القتال لئال يقتل وينقطع نسل األئمة
  وشهد أيضًا تسيري الرؤوس ونساء احلسني
أبيه  عىل    بكى  وقد  الشام.  إىل  سبايا 
احلسني   طيلة حياته بعد واقعة كربالء وهي 
مدة إمامته 34 سنة. وكان حزنه أشد من حزن 
ْت َعيْناُه ِمَن  يعقوب الذي قال اهلل تعاىل عنه﴿َواْبيَضَّ

ُْزِن َفُهَو َكِظيٌم﴾ يوسف/84.
ْ
ال

عن أيب عبد اهلل ، قال: بكى عيل بن احلسني 
أو  سنة  عرشين    عيل بن  احلسني  أبيه  عىل 
أربعني سنة، وما وضع بني يديه طعامًا إال بكى 
عىل احلسني، حتى قال له موىل له: جعلت فداك 
يابن رسول اهلل إين أخاف عليك أن تكون من 
اهلل  إىل  بثي وحزين  اشكو  إمنا  اهلالكني، قال: 
وأعلم من اهلل ماال تعلمون، إين مل أذكر مرصع بني 
فاطمة إال خنقتني العربة لذلك. )كامل الزيارات جلعفر بن 

حممد بن قولويه ص213(. 

أمروا    ذريته من  األئمة  أن  نجد  وهكذا 
أصحاهبم هبذا النهج يف التعامل معظالمة سيد 

الشهداء بإقامة مآتم العزاء واحلزن أيام املحرم.
  الشهداء البكاء عىل مصاب سيد  وظاهرة 
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هلا  اخلاصة  األماكن  ووقف  احلسينية  واملآتم 
إلقامة  األموال  ورصد  باحلسينيات  املعروفة 
املآتم وتعطيل األعامل يوم العارش من املحرم إنام 
كل ذلك هو إرشاد وأدب ربى األئمة  من 
ذرية احلسني  شيعتهم عىل عليه إحياء لسنة 
النبي  يف بكائه عىل سبطه احلسني  حينام 
أخربه امللك بقتله. )للتوسع يف ذلك راجع كتاب 
املأمت احلسين مشروعيته وأسراره للعالمة عبد 

احلسني شرف الدين(.

: شبهات بني امية عن قتل الحسين رده 
  احلسني االمام  قتل  امية  بنو  احاط  لقد 
 بشبهات ليربروا هبا  النبي املصطفى  سبط 
جريمتهم، ومفادها ان اهلل هو الذي قتل احلسني 
ومن معه بخروجهم عىل امام زماهنم يزيد بن 
  معاوية فنرص اهلل وليه يزيد وخذل احلسني

ومن كان معه.
كان االمام عيل بن احلسني  يف مواضع متعددة 

قد ازال الستار عن هذه الشبهة ، منها:
حني سأله عبيد اهلل بن زياد ما اسمك؟

قال: انا عيل بن احلسني.
قال: أومل يقتل اهلل عيل بن احلسني؟
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فسكت.
فقال له ابن زياد: مالك ال تتكلم.

قال: قد كان يل أخ يقال له أيضا عىل فقتله الناس.
قال: ان اهلل قد قتله.
قال: فسكت عىل.

 فقال له: مالك ال تتكلم؟ 
كان  وما  موهتا،  حني  األنفس  يتوىف  اهلل  قال: 

لنفس ان متوت اال بإذن اهلل.
فكان ابن زياد بصدد نسبة قتل شهداء كربالء 
اىل اهلل وانه نرص منه ... فرد عليه االمام زين 
العابدين ان اهلل  يتوىف كل االنفس. وللكن القتل 
هو ما يفعله الناس .. وهو اما بحق او بباطل وقد 

بنّي االسالم ذلك.
وهناك موارد اخرى يف الشام ويف جملس يزيد 

تراجع يف حملها.

  ما ورد في زيارته عليه السالم:
عن الّرضا عيّل بن موسى  قال سمعته يقول 
»إّن لكّل إمام عهدا يف أعناق أوليائه و شيعته و 
إّن من متام الوفاء بالعهد و حسن األداء زيارة 
قبورهم فمن زارهم رغبة يف زيارهتم و تصديقا 
يوم  شفعاءهم  أئّمتهم  كانت  فيه  رغبوا  بام 
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القيامة«.
حّدثنا هارون بن مسلم قال حّدثني أبو عبد اهللّ 
احلّرايّن قال: »قلت أليب عبد اهللّ  ما ملن زار قرب 
احلسني ع قال من أتاه و زاره فصىّل عنده ركعتني 
كتب اهللّ له حّجة مربورة فإن صىّل أربع ركعات 
فداك  جعلت  قلت  وعمرة  حّجة  له  كتبت 
وكذلك لكّل من زار إماما مفرتض الّطاعة قال 
وكذلك لكّل من زار إماما مفرتضة  طاعته« )كتاب 

املزار للشيخ املفيد ص 184(

وقد روى زيارته  الشيخ الكليني يف الكايف مع 
بقية االئمة  يف البقيع الغرقد: 

»إذا أتيت القرب اّلذي بالبقيع فاجعله بني يديك 
ثّم تقول:

هَل 
َ
َلُم َعلَيُكم أ َة الُهَدى السَّ ئِمَّ

َ
َلُم َعلَيُكم أ  السَّ

َلُم  نيَا السَّ هِل ادلُّ
َ
أ َة َعَ  َلُم َعلَيُكُم الُجَّ اتلَّقوَى السَّ

هَل 
َ
َلُم َعلَيُكم أ يَِّة بِالِقسِط السَّ اَم ِف الَبِ َعلَيُكُم الُقوَّ

نَُّكم قَد 
َ
شَهُد أ

َ
هَل انلَّجوَى أ

َ
َلُم َعلَيُكم أ فَوةِ السَّ الصَّ

ِس َء 
ُ
بتُم َو أ بَلَّغتُم َو نََصحتُم َو َصَبتُم ِف َذاِت اهللِ َو ُكذِّ

اِشُدوَن الَمهِديُّوَن  ُة الرَّ ئِمَّ
َ
نَُّكُم األ

َ
شَهُد أ

َ
ُكم َفَعَفوتُم َو أ

َ
إِل

نَُّكم 
َ
دُق َو أ نَّ قَولَُكُم الصِّ

َ
نَّ َطاَعتَُكم َمفُروَضٌة َو أ

َ
َو أ

يِن  نَُّكم َدَعئُِم ادلِّ
َ
َمرتُم فَلَم ُتَطاُعوا َو أ

َ
َابُوا َو أ

ُ
َدَعوتُم فَلَم ت
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صَلِب 
َ
رِض َو لَم تََزالُوا بَِعنِي اهللِ- يَنَسُخُكم ِف أ

َ
رَكُن األ

َ
َو أ

ِّسُكُم  َراِت لَم تَُدن رَحاِم الُمَطهَّ
َ
ٍر َو يَنُقلُُكم ِف أ ُكِّ ُمَطهَّ

هَواِء ِطبتُم َو 
َ
اجلَاِهِليَُّة اجلَهَلُء َو لَم ترََشك ِفيُكم فَِتُ األ

يِن فََجَعلَُكم ِف  َطاَب َمنِبتُُكم َمنَّ بُِكم َعلَينَا َديَّاُن ادلِّ
ن تُرَفَع َو يُذَكَر ِفيَها اسُمُه َو َجَعَل َصلََواتِنَا 

َ
ِذَن اهلُل أ

َ
ُبيُوٍت أ

َا َو َطيََّب 
َ

نُوبِنَا إَِذا اختَاَرُكم نل اَرًة ِلُ َا َو َكفَّ
َ

َعلَيُكم رمََحًة نل
نَي  يَِتُكم َو ُكنَّا ِعنَدُه ُمَسمَّ

َ
َخلَقنَا بَِما َمنَّ بِِه َعلَينَا ِمن َول

ِفنَي بِتَصِديِقنَا إِيَّاُكم َو َهَذا َمَقاُم َمن  بَِفضِلُكم ُمعَتِ
قَرَّ بَِما َجَن َو رََجا بَِمَقاِمِه 

َ
 َو استََكَن َو أ

َ
خَطأ

َ
رَسَف َو أ

َ
أ

ن يَستَنِقَذُه بُِكم ُمستَنِقُذ الَهلَك ِمَن الرََّدى 
َ
اخلََلَص َو أ

هُل 
َ
ُكم إَِذا رَِغَب َعنُكم أ

َ
فَُكونُوا ِل ُشَفَعاَء َفَقد َوفَدُت إِل

َُذوا آيَاِت اهللِ ُهُزواً َو استَكَبُوا َعنها يَا َمن ُهَو  نيَا َو اتَّ ادلُّ
 يَلُهو َو ُمِيٌط بُِكلِّ َش ٍء لََك الَمنُّ بَِما 

َ
 يَسُهو َو َدائٌِم ل

َ
قَائٌِم ل

ا ائتََمنتَِن َعلَيِه إِذ َصدَّ َعنُهم ِعبَاُدَك َو  فتَِن ِممَّ َوفَّقتَِن َو َعرَّ
 ِسَواُهم فََكنَِت 

َ
ِهم َو َمالُوا إِل وا ِبَقِّ َجِهلُوا َمعِرَفتَُهم َو استََخفُّ

قَواٍم َخَصصتَُهم بَِما َخَصصتَِن بِِه فَلََك 
َ
الِمنَُّة ِمنَك َعَلَّ َمَع أ

 
َ

الَمُد إِذ ُكنُت ِعنَدَك ِف َمَقاِم َهَذا َمذُكوراً َمكتُوباً َو ل
َيِّبِن ِفيَما َدَعوُت َو ادُع نِلَفِسَك 

ُ
 ت

َ
ِرمِن َما رََجوُت َو ل

َ
ت

حبَبَت«.
َ
بَِما أ
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