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        املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، خالق الشهور واألعوام، ومدبر الليايل واأليام، 
على اخلاص والعام، محدًا كثرياً  بتدع بقدرته األنام، وأفاض نعمهالذي ا

  .طيباً مباركاً فيه
اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدًا عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم
  :أما بعد

، باألعمال الصاحلة زاخرةً  تكون بأن تهمتتاز حياينبغي للمسلم أن 
مليئة بالطاعة املستمرة، اليت  هاه كل حياتُ حىت تكون  ،والعبادات املشروعة

حياته، حال من حاالت ِصُله خبالقه العظيم يف كل تقربه من اهللا تعاىل، و تُ 
عبادة متواصلة، وعمل صاحل، ، فيكون يف حال ويف كل شأٍن من شؤوا

  .أو كسل أو فتوٍر أو انقطاع ،كلٍل أو مللٍ   وسعٍي دؤوٍب إىل اهللا، دون
من أداء نوٍع من يف أي وقت من أوقاا لو ختال ينبغي أن حياة املسلم ف

  .ُمتكاملو منهج حياٍة شامٍل للمسلم اليت ُمتثل  ،أنواع العبادة
فاهللا تعاىل منعم ومتفضل على عباده بأنواع النعم، وضروب املنن 

  .والعطايا املتعددة واملتنوعة، وهذه النعم تتجدد يف كل وقت ويف كل حال
والنعم حتتاج إىل شكر، والعبادة متثل حقيقة الشكر هللا على نعمه، 

د الشكر، وبتعددها وتنوعها تتنوع الطاعات فبتجدد النعم جيب جتد
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من قرآءة قرآن، والعبادات، من صالة وصيام وحج وزكاة، وذكر هللا، 
  .وتسبيح وحتميد ومتجيد وتكبري وليل وغريها

مع كوا ال تفي بشكر  - ومن رمحة اهللا بعباده أن جعل عبادم له 
من املصاحل واملنافع تشتمل على الكثري  –هم نعمه اليت أنعم ا علي

الكثري، الذي لو  باخلريوالفوائد اليت تعود على العباد يف دنياهم وآخرم 
  .عرفنا جزءاً منه فالذي خيفى أعظم وأكثر

ما يلمسه ويالحظه القائم بتلك العبادات من : فمن المنافع الدنيوية
 طمأنينة النفس، وراحة البال، وهدوء الطبيعة، وسكون اخلاطر، وحالوة

، والربكة يف نفسه وأهله وأوالده، والنمو والنشاطالعبادة، العمل، ولذة 
وغري  والزيادة يف ماله، والسالمة من الكثري من اآلفات والعاهات والبليات،

وأوضحها ما ذلك من املنافع اليت جيدها اإلنسان يف نفسه، وأجلى األمور 
  .دليل على ذلكجيده اإلنسان يف نفسه، فال حيتاج معه إىل برهان أو 

فنيل الثواب واألجر، والفوز باجلنة والرضوان، : وأما المنافع األخروية
  .والسالمة من السخط والنريان

 ل لبعض العبادات والطاعات مواسمَ أن جعومن متام رمحة اهللا وإحسانه 
رص على هتمام ا، واحلاال ينبغي وأوقاتًا يضاعف فيها األجر لعباده،

عن طريق أداء العبادات املشروعة،  ،واالستزادة فيها من اخلري ،اغتنامها
وجتعله واحملافظة على األعمال واألقوال الصاحلة اليت تُقربه من اهللا تعاىل، 

تكون عونًا له و هنية، بتوفيق اهللا وتسديده حيىي حياة طيبة، ويعيش عيشة 
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لسعيدة، ، فاإلنسان دائمًا يبحث عن احلياة اعلى مواجهة ظروف احلياة
  .بغري الطاعةأو حيصل عليها والعيشة اهلنية، واهلدوء والسكينة، ولن يناهلا 

وقد يسر اهللا تلك األوقات واملواسم وسهل للعباد طرقها، ورغبهم يف 
وجعلها متناسقة متتابعة، فال يكاد ينتهي موسم  التزود من اخلريات فيها،
  .غفلةتكاسل و لكي ال حيصل عند اإلنسان إال وتعقبه موسم آخر، 

ففي كل  يف أدائها،وتلك الطاعات والعبادات تتداخل أوقاا، وتتناسق 
كل أسبوع وقت خمصوص فاضل، ويف كل يوم وليلة أوقات خمصوصة، ويف  

شهر كذلك، ويف كل سنة موسم بل مواسم متعددة، واألعمال فيها 
  .متنوعة بني صالة وصيام وذكر

ا تفضل بقية أيام اليوم والليلة، ففي اليوم والليلة مخس صلوات أوقا
وفيها وقت السحر، ووقت الغداة  وهي يف نفسها أفضل األعمال فيهما،
  .ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس

ويف األسبوع يوم اجلمعة سيد أيام األسبوع، وفيه استحباب صيام 
  .االثنني واخلميس

  .أربعاء بني مخيسني ويف الشهر صيام ثالثة أيام منه، إما أيام البيض، وإما
كشهر رمضان، أشهر خمصوصة بالفضل  ويف السنة مواسم منها 

  .شعبانكشهر و  ،رجبكاألشهر احلرم القعدة واحلجة وحمرم و و 
ومنها أيام خمصوصة يف بعض األشهر، كالعاشر من حمرم احلرام، والعشر 

  .وغريها وكليلة النصف من شعبان،األوىل من ذي احلجة احلرام، 
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املواسم منها مواسم للفرائض، ومنها مواسم للنوافل، ومنها مواسم وهذه 
لتقسيمات والتعددات اليت تشحذ للفرائض والنوافل، إىل غري ذلك من ا

، وحتث على اجلد ليوم املعاد ، وترغب يف التزودمائ، وتقوي العز العباد ممه
  .، واملسابقة واملسارعة إىل رضا رب العبادواالجتهاد

مسالك أهل (وضع خمتصرات مفيدة لبعض تلك املواسم، كـوقد سبق منا 
مرضاة (، وكـ)إظهار العجب مبا ورد يف رجب(، وكـ)اإلميان يف استغالل رمضان

، ويف هذا املختصر نذكر شيئًا من )الرمحن يف أعمال ليلة النصف من شعبان
أعمال وأوراد وفضائل العشر األوىل من ذي احلجة احلرام، وما يرتتب على 

  .من األعمال والطاعات يف غريها من أيام شهر احلجة احلرام كذل
تجدد يف حياة اإلنسان املسلموهو موسم من مواسم 

ُ
، ففي شهر اخلري امل

احلجة، تؤدى فريضة من أجل الفرائض، ويقام فيه ركن من أركان اإلسالم، 
 وهو من األشهر احلرم اليت كانت اجلاهلية تعظمها فلما جاء اإلسالم زادها
شرفًا وتعظيماً، هذا الشهر الكرمي الذي نطق القرآن بفضل أيامه ولياليه، 

  .ووردت أليامه ولياليه فضائل كثرية على لسان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
هذه األيام املباركات تُعد مناسبًة سنويًة ُمتكررة جتتمع فيها أُمهات 

  .اوال يتأتى ذلك يف غريه هي الصالة والصيام والصدقة واحلج،اليت العبادات 
قيمون وهي 

ُ
أيام يشرتك يف خريها وفضلها اُحلجاج إىل بيت اهللا احلرام، وامل

  .حلجأعمال األن فضلها غري مرتبٍط مبكاٍن ُمعٍني إال  ،يف أوطام
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        فضائل العشر األوىلفضائل العشر األوىلفضائل العشر األوىلفضائل العشر األوىل
نوه اهللا تعاىل يف كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكرمي صلى اهللا عليه وآله 

على فضل هذه األيام املباركة، ليبني لنا أمهيتها ومكانتها يف وسلم 
  :اإلسالم، ونذكر ذلك كما يلي

        العشر يف كتاب اهللالعشر يف كتاب اهللالعشر يف كتاب اهللالعشر يف كتاب اهللا
  :القرآن الكريممن وردت اإلشارة إلى فضل هذه األيام في آيات 

َوَأذْن ِفي الناِس بِاْلَحج يَْأتُوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكل {  :منها قوله تعاىل -١
لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللِه ِفي * َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكل َفج َعِميٍق 

  .)٢٨-٢٧/احلج(}َأياٍم َمْعُلوَماتٍ 
: أنه قال يف تفسري هذه اآلية عن ابن عباس رضي اهللا عنهمافقد ورد 

  ).األيام املعلومات أيام العشر(
، فقد )١،٢/الفجر(}َولََياٍل َعْشرٍ * اْلَفْجِر وَ { :قوله تعاىل ومنها -٢

  .أقسم اهللا ذه العشر، لفضلها
عن حممد بن ما رواه اإلمام املرشد باهللا بسنده  هذه اآليةيف تفسري ورد وقد 

سامل، عن اإلمام زيد بن علي عليهما السالم، عن آبائه، عن علي عليهم 
  .عشر األضحى: ، قال)٢-  ١/الفجر( }َعْشرٍ َولََياٍل * َواْلَفْجِر {: السالم

  .ذي احلجةمن عشر الليايل أا : وعن ابن عباس وغريه
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عن أيب الزبري، عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وروى بسنده 
،  ،)٣-  ١/الفجر( }َوالشْفِع َوالَوْترِ * َولََياٍل َعْشرٍ * َواْلَفْجِر {: وسلم، قال

  .يوم النحر :والشفعيوم عرفة،  :الوتر
: عن آبائه، عن علي عليهم السالمعن أيب اجلارود، عن أيب جعفر، و 

  .يوم عرفة :والوتريوم األضحى،  :والشفع
َلةً { :ومنها قوله تعاىل -٣ َوَأْتَمْمَناَها  َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالَثِيَن لَيـْ

  .]١٤٢/األعراف[}بَِعْشرٍ 
َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالَثِيَن {: عن ابن عباسفقد روى اإلمام املرشد باهللا بسنده 

َلةً    .عشر ذي احلجة: ، قال}َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ {ذو القعدة، : ، قال}لَيـْ
عن حممد بن سامل، عن اإلمام أيب احلسني زيد بن علي  بإسنادهروى و 

  .عليهما السالم مثله

        العشر يف السنة النبويةالعشر يف السنة النبويةالعشر يف السنة النبويةالعشر يف السنة النبوية
  الرسولكثرية عن ة يف أحاديث  ورد ذكر األيام العشر من ذي احلج

  :، نذكر منها ما يليوسلم وآله صلى اهللا عليه
قال رسول اهللا : ، قالرضي اهللا عنهما عن ابن عباس: الحديث األول

ما من أيام أحب إىل اهللا عز وجل فيهن ((: صلى اهللا عليه وآله وسلم
وال اجلهاد؛ : قال: وال اجلهاد :العمل، من أيام العشر، قيل يا رسول اهللا

 رجٌل خرج بنفسه وماله فال يرجع من ذلك بشيءإال .((  
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: أنه قالبن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه   عن جابرو : الحديث الثاني
ما من أياٍم أفضل عند اهللا من ((:   وسلم وآله صلى اهللا عليه  قال رسول اهللا

يا رسول اهللا هن أفضل أم ( :رجلٌ   فقال: قال ،))أياَم عشر ذي احلجة
هن أفضل من عدن جهادًا يف : ((قال ،)ِعدن جهادًا يف سبيل اهللا؟

  .)١٦٤، ص ٣٨٥٣(احلديث رقم /٩( ابن حبانرواه ، ))سبيل اهللا
صلى اهللا   عن النيب ،عن ابن عباس رضي اهللا عنهما :الحديث الثالث

راً من اهللا وال أعظم أجما من عمٍل أزكى عند (( :أنه قال  وسلم وآله عليه
: قال. وال اجلهاُد يف سبيل اهللا؟: قيل. ))خٍري يعمله يف عشر األضحى

وال اجلهاُد يف سبيل اهللا إال رجٌل خرج بنفسه وماله فلم يرجْع من ذلك ((
أيام العشر اجتهد  توكان سعيد بن ُجبٍري إذا دخل :قال. ))بشيء

احلديث /٢(رواه الدارمي  .شديدًا حىت ما يكاد يُقدُر عليهاجتهادًا 
  ).٤١ص ،)١٧٧٤(رقم

عن روى اإلمام املرشد باهللا يف األمايل اخلميسية بسنده  :الحديث الرابع
: جماهد، عن ابن عمر وغريه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

ما من أيام أعظم عند اهللا عز وجل وال العمل فيهن أفضل من هذه ((
  .))من التهليل والتحميد والتكبرياأليام العشر، فأكثروا 

 الشهيد أيب ماإلماعن رواه اإلمام املرشد باهللا بسنده ما : الحديث الخامس
مسعت أيب علي بن احلسني عليهما : قالاحلسني زيد بن علي عليهما السالم، 

مسعت أيب احلسني بن علي عليهما السالم، عن علي بن أيب : السالم، يقول
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إذا كان يوم ((: طالب عليه السالم، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال
القيامة حشر اهللا األيام على هيئة اجلسم فجعل رأس األيام يوم اجلمعة، ويدها 

فات، ويدها اليسرى أيام الرتويات، وجعل أجنحتها أيام األعياد اليمىن أيام عر 
  )).واألضاحي، وجعل قلبها شهر رمضان وجعل أرجلها أيام العشر

 صلى اهللا عليه  عن النيب   رضي اهللا عنه  عن جابرٍ  :حديث السادسال
ضحى، والوتر يوم عرفة، إن العشَر عشُر األ: ((أنه قال  وسلم وآله

  ).٣٢٧ص /١٤٥٥١احلديث رقم / ٣(رواه أمحد ، ))روالشفع يوم النح
 صلى اهللا عليه   أن رسول اهللا   رضي اهللا عنه   عن جابر :السابعالحديث 

- يعين عشر ذي احلجة- أفضل أيام الدنيا أيام العشر : ((قال   وسلم وآله
وال مثلهن يف سبيل اهللا إال من : ((قال. وال مثلهن يف سبيل اهللا؟ : قيل ،))

  ).١٧ص   /٤ج ( يف جممع الزوائدرواه اهليثمي ، ))يف الُرتاب عّفر وجهه
ما رواه اإلمام أبو طالب يف األمايل بسنده عن ابن  :الحديث الثامن

ما من أيام العمل : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: قالعباس 
يا : قالوا -م العشريعين أيا -  ))الصاحل فيهن أحب إىل اهللا من هذه األيام

وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال ((: وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال ،رسول اهللا
  )).رجٌل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء

كفاية كافية ملن كان له  ، وفيهااألدلة من الكتاب والسنةبعض فهذه 
  .قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهناك أحاديث أخرى غري ما ذكرنا
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        عشر عشر عشر عشر خصائص األيام الخصائص األيام الخصائص األيام الخصائص األيام ال
  :، نذكُر منها ما يليصائص كثيرةلأليام العشر األول من شهر ذي الحجة خ

: ا يف كتابه الكرمي فقال عز وجلأقسم    سبحانه وتعاىل  أن اهللا -١
 لىعيدل اهللا تعاىل ا  قسمو  ،)٢- ١/الفجر(}رٍ َولََياٍل َعشْ * َواْلَفْجِر {

  .شرفها وفضلها
وجعل ذلك امساً ، األيام املعلوماتبيف كتابه وصفها أن اهللا تعاىل  - ٢

 ُه على اخلصوص فقال سبحانهكرَ وَشرََع فيها ذ هلا، ا، وصفة خاصًا :
، وقد جاء يف بعض )٢٨/حلجا(}لِه ِفي أَياٍم َمْعُلوَماتٍ َويَْذُكُروا اْسَم ال{

  .من شهر ذي احلجة التفاسري أن األيام املعلومات هي األيام العشر األوىل
ن األعمال الصاحلة يف هذه األيام أحب إىل اهللا تعاىل منها يف أ -٣

  .كما تبينه األحاديث السابقةغريها؛  
الذي هو الركن اخلامس من أركان  ،فريضة احلج تؤدى أن فيها   -٤

  .اإلسالم
من أعظم األيام عند اهللا وأفضلها، بل هو ، وهو أن فيها يوم عرفة -٥

  .سنذكرها فيما يأيت إن شاء اهللا تعاىل أفضلها، وفيه أعمال وطاعات
زدلفة اليت يبيت فيها اُحلجاجليلة َمجع ن فيهاأ -٦

ُ
بعد  ،، وهي ليلة امل

  .ليلة العاشر من شهر ذي احلجة ، وهيدفعهم من عرفة
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، الذي يُعد أعظم وهو يوم العاشر من ذي احلجة ،أن فيها يوم النحر - ٧
   وسلم وآله صلى اهللا عليه   قـُْرط عن النيبأيام الُدنيا كما روي عن عبد اهللا بن 

، ))ند اهللا تبارك وتعاىل يوُم النحر، مث يوم الَقر إن أعظم األيام ع(( :أنه قال
  .، سيأيت ذكرها إن شاء اهللا تعاىلوهو يوم العيد، وفيه عبادات ومستحبات

ميقاتاً اليوم العاشر مع أيام التشريق بعده  أن اهللا تعاىل جعل -٨
 املتمتع والقارن يف احلج،هدي ك ،ب إليه سبحانه بذبح القرابنيللتقرُ 

  .سلمنيغريه من املو وكاألضاحي اليت يشرتك فيها احلاج 
ما روي يف فضل كل يوم منها على انفراده، كما من خصائصها  -٩

  :روي عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
من صام ذلك اليوم ((م، غفر اهللا فيه ألد يهو اليوم الذ: لاليوم األو 

  )).بغفر اهللا له كل ذن
استجاب اهللا فيه دعاء يونس عليه السالم فأخرجه من بطن : اليوم الثاين

من صام ذلك اليوم كان كمن عبد اهللا تعاىل سنة مل يعص اهللا ((ت احلو 
  )).عبادته طرفة عني يف

من صام (( يا عليه السالماستجاب اهللا فيه دعاء زكر  يالذ: ثاليوم الثال
  )).ذلك اليوم استجاب اهللا دعاءه

من صامه نفى (( ولد فيه عيسى عليه السالم ياليوم الذ: اليوم الرابع
  )).مع السفر الربرة الكرامة فكان يوم القيام عنه البأس والفقر
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من صام ذلك (( ولد فيه موسى عليه السالم ياليوم الذ: اليوم اخلامس
  )).أو من عذاب القربق لنفامن ا ئاليوم بر 

غلق أمن صامه ((ه فتح اهللا تعاىل اخلري لنبي ياليوم الذ: ساليوم الساد
  )).رمن اليس ثالثني باباً ه من العسر وفتح ل ثالثني باباً عنه اهللا 

  باباً نيغلق اهللا له ثالثأ همن صام((بواب جهنم أتغلق فيه : عاليوم الساب
  )).من اخلري باباً  نيوفتح اهللا ثالث، من العسر

من األجر  يمن صامه أعط((ة بيوم الرتوي يمس ياليوم الذ: ناليوم الثام
  )).ما ال يعلمه إال اهللا تعاىل

من صامه كان كفارة لسنة ((ة هو يوم عرف ياليوم الذ: عاليوم التاس
اليوم أكملت لكم {ه أنزل في يوهو اليوم الذ، ))ةماضية وسنة مقبل

  .}نعميتدينكم وأمتمت عليكم 
فبأول قطرة  فيه قرباناً  بَ ر من قَـ ((هو يوم األضحى : رما اليوم العاشأ
أو  عم فيه مؤمناً طومن أه، من دم غفر اهللا له ذنوبه وذنوب عيالت قطر 

ويكون ميزانه أثقل من  ،تعاىل يوم القيامة آمناً  تصدق فيه بصدقة بعثه اهللا
  )).دجبل أح

        الفاضلةالفاضلةالفاضلةالفاضلة    استقبال هذه األياماستقبال هذه األياماستقبال هذه األياماستقبال هذه األيامكيفية كيفية كيفية كيفية 
ذه املثابة من الفضل واملكانة يف اإلسالم فال  ةن هذه األيام املباركمبا أ

  !ها أو يقصر فيها، فكيف بأن تفوته بالكلية؟ينبغي لعاقل أن يهمل
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أن يئ أنفسنا يئة صحيحة، ونعدها إعدادًا مناسبًا يليق ذه فالواجب 
ليت ستأيت على أكمل لكي نقوم باألعمال ااأليام اليت هي غنيمة ملن اغتنمها، 

  :وجه وأحسنه وأبلغه، فينبغي أن نستقبل هذه األيام وهذا املوسم مبا يلي
وباإلقالع عن الذنوب واملعاصي؛  ، واإلنابة الصادقة،بالتوبة النصوح) ١

  .الطاعةوحتجب قلبه عن اهللا، فضل من فإن الذنوب هي اليت حترم اإلنسان 
اجلاّد على اغتنامها مبا يُرضي اهللا؛  بالعزم الصادقبالنية الصادقة، ) ٢

فإذا نوى اإلنسان وعزم عزمًا صحيحًا على اهللا، وفقه اهللا  مع فمن صدق
اغتنامها والعمل فيها، مث عاقه عائق، أو منعه مانع عن ذلك فإن اهللا 

  .نية املؤمن خري من عملهيكتب له فيها بقدر نيته، ف
 تعاىل، بعيدًا عن الرياء اإلخالص هللا تعاىل، فيقصد بعمله وجه اهللا) ٣

فإن هذه من حمبطات والسمعة والعجب والغرور، وحمبة املدح والثناء، 
  .األعمال، ومهلكات اإلنسان

ال يأخذ شيئًا من أشعاره وأظفاره منذ ن أفيندب له األضحية إذا أراد ) ٤
إذا رأيتم هالل ذي احلجة ((ففي احلديث ، أول يوم يف شهر ذي احلجة

  )).يره حىت ُيضحّ م أن ُيضّحي فليمسك عن شعره وأظفاوأراد أحدك

        بعض الدروس املستفادة من فضل العشربعض الدروس املستفادة من فضل العشربعض الدروس املستفادة من فضل العشربعض الدروس املستفادة من فضل العشر
جتهاد يف وسلم على اجلد واال إن حث النيب الكرمي صلى اهللا عليه وآله

فهذه األيام هذه األيام، يُعلمنا دروسًا تربوية، وُيكسبُنا فوائَد إميانية، 
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فيد ستالرتبوية، اليت علينا مجيعًا أن ن العظيمة زاخرٌة بكثٍري من الدروس
من جزئيات حياتنا، وأن نستلهمها يف كل شأن من جزء منها يف كل 

  :ونذكر بعض الدروس والفوائد شؤوا،
ذه املناسبة السنوية اليت ال دعونا إىل ضرورة اإلهتمام والرعاية هلأا ت) ١

ا يف عمل الطاعات اغتنامهنبهنا على تحتصل إال مرًة واحدًة يف العام، و 
تزويد ملا فيها من إىل اهللا تعاىل، و  بُ قر تُ  صٍ رَ القولية والفعلية، ملا فيها من فُـ 

املعنوية من اجلوانب حيسن ويقوي النفس البشرية بالغذاء الروحي الذي 
  .احلياةصعوبات فُتعينه بذلك على مواجهة  ،عند اإلنسان

لدينا إىل ما املعتاد  روتنيالكسر تو ، نا الغافلمنط حياتمن  رُ يـ غَ أا تُـ ) ٢
 ،تنويع أمناط العباداتوذلك من خالل من القول والعمل،  هاحصلِ ي
تنشط وجتدد العزم، وتدعو العبد املسلم إىل  الطاعات، اليتتعدد و 

الطاعة ب ،طيلة حياته مع خالقه العظيمومواصلة مشوار العبادة استمرارية 
على أن حياة اإلنسان املسلم  دليٌل وهذا  ،الصادقة، واالمتثال اخلالص

على املسلم إىل اللحد، ليظل الفرد من سن التكليف كلها طاعٌة هللا تعاىل 
  .هٌة قصريٌة يتفقد فيها املرء نفسصلٍة دائمٍة خبالقه، فهي خلوٌة نفسي

فتح باب التنافس يف هذه املواسم العظيمة، تدعو إىل احلرص و أن  )٣
نسان على ما يستطيعه من عمل إ حىت يُقِبل كل  ،الطاعات

من حٍج وعمرٍة، وصالٍة  دات املفروضة، والطاعات املطلوبةاخلري،كالعبا
تعليم وتربية للمسلم أن ويف ذلك  وغريها،وصياٍم، وصدقٍة وذكٍر ودعاٍء 



  في فضائل األيام العشر           ٢٠         فوائد النشر           

  

ما يصبو إليه من الفوائد واملنافع  لبلوغ غايةِ  وإستطاَعَته هتَ طاقَـ يفرغ 
تمثلة يف احلياة الطيبة، والفوائد الدنيوية املتمثلة يف حصول 

ُ
اُألخروية امل

  .من النار والنجاةِ  ،باجلنة الفوزِ 
٤ (على أمهية إحياء الُسنن والشعائر الدينية روضها ا تريب أنفسنا وتأ

؛ السيما وأن باب العمل الصاحل مفتوٌح ال يُغلق منذ نااملختلفة طيلة حيات
اليت اإلسالمية توجيهات الاإلنسان وحىت ميوت انطالقًا من  يكلفأن 

  .حثت على ذلك ودعت إليه
 ،بالتوبة الصادقة النصوحفعلينا أن نستقبل هذه األيام العظيمة 

وباإلقالع عن الذنوب واملعاصي؛ فإن الذنوب هي اليت حترم اإلنسان 
  .فضل ربه وحتجب قلبه عن مواله

م الصادق اجلاّد على اغتنامها مبا يُرضي اهللا؛ فمن العز نوطن أنفسنا على  وأن
، فال من عمله ، ونية املؤمن خريٌ وقَِبَل منه اهللاُ  هُ قَ د صَ يف عمله ونيته  اهللاَ  قَ صدَ 

  .يدري اإلنسان لعله ال يعيش إىل عام قابل يستغل فيه مثل هذه الفضائل

         أيام العشر أيام العشر أيام العشر أيام العشراألعمال الصاحلة التي تشرع يفاألعمال الصاحلة التي تشرع يفاألعمال الصاحلة التي تشرع يفاألعمال الصاحلة التي تشرع يف
 فتجتمع فيها ،كررة جتتمع فيها أُمهات العباداتتامل سنويةالناسبة هذه امل

  .االصالة والصيام والصدقة واحلج، وال يتأتى ذلك يف غريه
قيمون يف لها اُحلجاج إىل بيت اهللا احلراميشرتك يف خريها وفضو 

ُ
، وامل

  .جحلأعمال ومناسك امبكاٍن ُمعٍني إال  رتبطال يألن فضلها  ،أوطام
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ولعلمه  ،بيت اهللا احلرام حجإىل  ن حتَِ يف هذه األيام  لقلوبفإن املعلوم أن ا
كل عام فقد فرضه على يف  على احلج  سبحانه وتعاىل بعدم قدرة الكثري

 ىلالعشر األو  موسمِ فضَل املستطيع مرة واحدة، ومن رمحته الواسعة جعل 
 هفمن عجز عن احلج يف عام ،من ذي احلجة مشرتكاً بني احلجاج وغريهم

جتهاد يف االوفضله ب تعويض بعض ما يفوته من أجر احلج قدر علىفهو ي
أفضل من  جتهاد فيها بالعمل الصاحلاال كونيالعبادة يف هذه العشر، ف

  .اجلهاد الذي هو أفضل من احلج
فهذه األيام الفاضلة هدية من اهللا تعاىل لعباده، وسوق من أسواق 

أن نضيعها ومل العمل فيها، املراحبة واملتاجرة مع اهللا تعاىل، فال ينبغي 
التزود فيها من أعمال اخلري، فمما ينبغي احلرص عليه و بل ينبغي احلرص 

  :فيها واملداومة ما يلي
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        ::::صيام أيام العشر وقيام ليلهاصيام أيام العشر وقيام ليلهاصيام أيام العشر وقيام ليلهاصيام أيام العشر وقيام ليلها: : : : األولاألولاألولاألول
يوم كان ال يدع صيام أنه   وسلم وآله النيب صلى اهللا عليهفقد روي عن 
  .من كل شهر وثالثة أياممن ذي احلجة عاشوراء والعشر 

 كان: قالت  وسلم وآله عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليهوروي 
 ويومِ  ذي احلجةِ  تسعِ  صيامَ  ال يدعُ  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .شهر من كل  أيامٍ  وثالثةِ  عاشوراءَ 
وروي عن جابر بن عبد اهللا األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه وآله 

صام أياَم العشِر ُكتَب له بكل يوٍم صياَم سنٍة غِري من ((وسلم أنه قال 
  )).عرفَة، فإنه َمْن صاَم يوم عرفَة ُكتب له صياُم سنتني

صيام أيام العشر وقيام يف م وسل وآله النيب صلى اهللا عليهوروي عن 
يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها : ((ليلها أنه قال

  .))بقيام ليلة القدر
بكل يوم : كان يقال يف أيام العشر: أنه قال أنس بن مالكعن  يورو 

  .ليعين يف الفض - ويوم عرفة بعشرة آالف يوم  ألف يوم،
بلغين أن العمل يف اليوم من أيام العشر كقدر غزوة : بعض السلف قالو 

  .ةشهادالب ها، إال أن ُخيَتص امرؤٌ ليلُ  ها، وُحيَرسُ يف سبيل اهللا؛ ُيصام ارُ 
: ءكرمه اهللا بعشرة أشياأيام من صام هذه األ: الصاحلنيوقال بعض 
 ،والتكفري لسيئاته ،فظ يف عيالهحلوا، والزيادة يف ماله، الربكة يف عمره
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، والضياء لظلمات قربه، والتسهيل لسكرات موته، حلسناته والتضعيف
  .هوالصعود على درجات، من دركاته نجاةلوا، والتثقيل مليزانه

سعيد بن لف الصاحل يعتادون قيام هذه الليايل الفاضلة، فقد كان وكان الس
  .اجتهاداً حىت ما يكاد يقدر عليهالعشر اجتهد  تإذا دخلرمحه اهللا جبري 

  .تعجبه العبادة  ، كانم ليايل العشركُ جَ رُ ا سُ ؤو ال تطف :وُروي عنه أنه قال
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            هللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىلذكر اذكر اذكر اذكر ا: : : : الثانيالثانيالثانيالثاني
  :قسمينوالذكر في هذه األيام ينقسم إلى 

ة قرآن وتسبيح ءوهو يشمل كل ذكر من قرآ: الذكر المطلق: األول
  .وليل وغريهاوحتميد ومتجيد وتكبري 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قالماعن ابن عباس رضي اهللا عنهف
ما من أيام أعظم عند اهللا، وال أحب إليه العمل فيهن، من ((: وآله وسلم

  )).من التسبيح والتحميد والتكبري والتهليلأيام العشر، فأكثروا فيهن 
وأنواع الذكر كثرية، وسنذكر بعضًا من األذكار املشروعة، اليت ينبغي 

  .املداومة عليها يف كل وقت، ال سيما يف هذه األيام
  .-مائة مرة  -.  سبحان اهللا، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب

  .-مائة مرة  –. العظيمال حول وال قوة إال باهللا العلي 
  .مائة مرة. سبحان اهللا وحبمده

  .مائة مرة. ال إله إال اهللا امللك احلق املبني
  .مائة مرة. الصالة على النيب وآله

وكذلك يكثر من قرآءة القرآن، فعلى األقل أن خيتم القرآن يف هذه 
  .األيام مرة إن مل يكن أكثر، وهذا أمر يسري وسهل

ما سيأيت ك املسمى بتكبري التشريق،التكبري هو و : الذكر المقيد: والثاني
  .إن شاء اهللا تعاىل
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ب الصلوات يعقكان التكبري سواء  بالذكر و يُستحب أن ترتفع األصوات و 
بعض ، فقد كان والطرقات وحنوها والبيوت، أو يف األسواق املفروضات أو النوافل

  .م العشر، فُيكربون ويُكرب الناس بتكبريهمالسلف خيرجون إىل األسواق يف األيا

        بعض األدعية واألذكاربعض األدعية واألذكاربعض األدعية واألذكاربعض األدعية واألذكار
  :ومما ورد من األدعية واألذكار العامة فيها، ما يلي

 مبنك بلغتنيها قد وشرفتها، األيام على فضلتها اليت األيام هذه اللهم
 اللهم نعمآئك، من فيها علينا وأوسع بركاتك، من علينا فأنزل ورمحتك،

 لسبيل فيها دينا وأن حممد، وآل حممد على تصلي أن أسألك إين
  .وترضى حتب مبا فيها والعمل والغىن، والعفاف اهلدى،
 ويا جنوى، كل سامع ويا شكوى، كل موضع يا إين أسألك اللهم
 حممد، وآل حممد على تصلي أن خفية، كل عامل ويا مالء، كل شاهد

 فيها وتقوينا الدعاء، فيها لنا وتستجيب البالء، فيها عنا تكشف وأن
 من علينا افرتضت ما وعلى وترضى، ربنا حتب ملا فيها وتوفقنا وتعيننا

 الرامحني أرحم يا إين أسألك اللهم واليتك، وأهل رسولك وطاعة طاعتك
 مسيع إنك الرضا، فيها لنا ب وأن حممد، وآل حممد على أن تصلي

 يا الذنوب، من وطهرنا السماء، من فيها تنزل ما خري حترمنا وال الدعاء،
 وآل حممد على صل اللهم اخللود، دار فيها لنا وأوجب الغيوب، عالم

إال  ديناً  وال إال فرجته، مهاً  وال غفرته، إال ذنباً  فيها لنا ترتك وال حممد،
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إال  واآلخرة الدنيا حوائج من حاجة وال إال أديته، غائباً  وال قضيته،
 يا اخلفيات، عامل يا اللهم قدير، شيء كل على إنك ويسرا، سهلتها

 ال من يا والسماوات، األرضني رب يا الدعوات، جميب يا العربات، راحم
 من فيها حممد، واجعلنا وآل حممد على صل األصوات، عليه تتشابه

 أرحم يا برمحتك، والناجني جبنتك، والفائزين النار، من وطلقائك عتقائك
  .أمجعني وآله حممد سيدنا عليه اهللا وصلى الرامحني،

        التهليل املأثورالتهليل املأثورالتهليل املأثورالتهليل املأثور
وقد روي اإلكثار من هذا التهليل اآليت، : ومما يؤثر يف أيام وليايل العشر

، وإن اختلفت األلفاظ، ويف هذا التهليل عن أمري املؤمنني علي عليه السالم
  :يقوله يف اليوم أو الليلة عشر مراتوقد أوردته على زياداته، ف، بعضها زيادة

  .والدهور الليالي عدد اهللا إال إله ال
  .اهللا عدد األيام والشهور إال إله ال
  .البحور أمواج عدد اهللا إال إله ال
  .اهللا عدد أضعاف األجور إال إله ال
  .اهللا عدد قطر المطر إال إله ال
  .اهللا عدد أوراق الشجر إال إله ال
  .والشجر الشوك عدد اهللا إال إله ال
  .والوبر الشعر عدد اهللا إال إله ال
  .والمدر الحجر عدد اهللا إال إله ال
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  .اهللا عدد الزهر والثمر إال إله ال
  .اهللا عدد أنفاس البشر إال إله ال
  .العيون لمح عدد اهللا إال إله ال
  .اهللا عدد ما كان وما يكون إال إله ال
  .اهللا تعالى عما يشركون إال إله ال
  .اهللا ورحمته خير مما يجمعون إال إله ال
  .عسعس إذا الليل في اهللا إال إله ال
  .تنفس إذا الصبحفي  اهللا إال إله ال
  .والصخور البراري في الرياح عدد اهللا إال إله ال
  .الصور في ينفخ يوم إلى اليوم من اهللا إال إله ال
  .اهللا عدد خلقه أجمعين إال إله ال
  .اهللا من يومنا هذا إلى يوم الدين إال إله ال
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        ::::يوم عرفةيوم عرفةيوم عرفةيوم عرفةصيام صيام صيام صيام : : : : الثالثالثالثالثالثالثالث
أما يوم عرفة فهو يوم التاسع من ذي احلجة، وله مزيد فضل على بقية 
أيام العشر يف صيامه وأذكاره، وقد ورد عن علي عليه السالم يف تفسري 

أن الوتر يوم عرفة، كما ورد عن النيب صلى } والشفع والوتر{قوله تعاىل 
، ويف ))تنيعدل صوم يوم عرفة بسن: ((قالاهللا عليه وآله وسلم أنه 

اليت  السنةَ  رَ على اهللا أن ُيكف  أحتسبُ  عرفةَ  يومِ  صيامُ : ((حديث آخر
  )).واليت بعده ،قبله

فيه أجر كثري، حفظ اجلوارح عن احملرمات يف هذا اليوم  :ويلحق بذلك
يوم عرفة، هذا ((املروي عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم   ففي احلديث

، وسنذكر إن شاء اهللا ))ه ُغفر لهه ولسانَ وبصرَ ه فيه مسعَ  كَ لَ يوم من مَ 
  .تعاىل برناجماً ألعمال يوم عرفة
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        الذكر املخصوص بيوم عرفةالذكر املخصوص بيوم عرفةالذكر املخصوص بيوم عرفةالذكر املخصوص بيوم عرفة: : : : الرابعالرابعالرابعالرابع
وقد ورد ليوم عرفة ذكر خاص، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

أفضل ما قلته أنا والنبيون من (( :وسلم يكثر منه، كما ورد عنه أنه قال
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت : قبلي

ينبغي فيه اإلكثار من الدعاء ، و ))بيده اخلري وهو على كل شيء قدير
بتهال فإنه من أفضل األيام، كما ورد عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم واال
ى يوم من أيام الدنيا أفضل من يوم ما شرقت مشس أو غربت عل(( 
، فليدع اهللا مبا شاء، أو بالدعاء املروي عن اإلمام احلسني عليه ))عرفة

  .السالم، أو املروي عن اإلمام زين العابدين يف الصحيفة

        جدول خمتصر ألعمال يوم عرفةجدول خمتصر ألعمال يوم عرفةجدول خمتصر ألعمال يوم عرفةجدول خمتصر ألعمال يوم عرفة
يوم عرفة أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ليس يومًا لرتتيب البيوت، 

  .ق، وال يوماً للنوم، وال يوماً للراحةوال يوماً للتسوّ 
إنّه يوم شرّفه اهللا، يوم عّظمه اهللا، إنَه يوم يباهي اهللا بأهل عرفة أهل 

  .السماء، إنّه يوم العتق من النريان
 نضيعه، فال السنة في واحد يوم فهو عرفة ليوم مختصر جدول وهذا

  :الدنيا أيام خير فهو
  .القرآن ةءوقرآ والصالة بالدعاء عرفة ليلةاء حيإ -١
  .ناول السحور ألجل الصياملت الفجر قبل مياقال -٢
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 معة، واآلخر  الدنيا خبري ربك وادع ،تركعاة الليل وهي مثان صال -٣
  .واملغفرة الرمحاتفيه  تنزلالذي  يومال بلغك أن وامحده، والتباكي البكاء

يف   تكتب من املستغفرينحىتستغفار قبل الفجر أكثر من اال -٤
  .األسحار

٥-  صالة الفجر يف مجاعة صل.  
  :مباشرة وهوالفجر صالة ابدأ بالتكبري بعد التسليم على اليسار من  - ٦

  اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا
  اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد

  .- ثالث مرات- والنا وأحل لنا من يمة األنعام واحلمد هللا على ما هدانا وأ
  .، وأكثر من الدعاء والذكرالشمس شروقاجلس يف مصالك إىل بعد  - ٧
  :، وهي كما يلياقرأ هذه األذكار بعد الفجر أو خالل اليوم -٨

ال إله إال اهللا وحده ال شريك، له امللك وله احلمد، حييي ومييت، وهو 
  .مائة مرة -على كل شيء قدير 

والشهادة، رب كل شيء اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب 
نفسي، ومن شر  ومالكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من شر

  .الشيطان وَشرَِكه
أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم وشركه ومهزه وملزه وغمزه 

  .عشر مرات ـ وحسده وعداوته ـ
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بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء، وهو 
  .ميع العليم ـ ثالث مرات ـالس

  .أعوذ بكلمات اهللا التامة من شر ما خلق ـ ثالثاً ـ
  .أعوذ بكلمات اهللا التامات احملكمات من شر ما خلق و ذرأ وبرأ ـ ثالثاً ـ

  .سبحان اهللا وحبمده ـ مائة مرة ـ
 ـ مائة مرة ـوسلم على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد  اللهم صل.  

ي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر يل أستغفر اهللا الذ
  .وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ـ مائة مرة ـ

ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وسبحان اهللا وحبمده، وأستغفر اهللا، وال حول 
وال قوة إال باهللا، األول واآلخر، الظاهر والباطن، بيده اخلري، حييي ومييت، 

  .قدير ـ عشر مرات ـ وهو على كل شيء
  .مرات ٧- وهو رب العرش العظيم  حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت

سبحان اهللا وحبمده، عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد  
  .كلماته ـ ثالث مرات ـ

اللهم لك احلمد ال إله إال أنت، أنت ريب وأنا عبدك، آمنت بك 
عهدك ووعدك ما استطعت، خملصًا لك ديين، أصبحت وأمسيت على 

أتوب إليك من سيء عملي، وأستغفرك لذنويب اليت ال يغفرها إال أنت ـ 
  .ثالث مرات ـ



  في فضائل األيام العشر           ٣٢         فوائد النشر           

  

امللك هللا، واحلمد هللا الذي  - أو أمسينا وأمسى  - أصبحنا وأصبح 
ميسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه من شر ما خلق وذرأ وبرأ، 

  .ومن شر الشيطان وشركه
قتين، وأنت هديتين، وأنت تطعمين وتسقيين، وأنت متيتين لاللهم أنت خ

  .- سبع مرات  - وحتييين 
ال حول وال قوة إال باهللا، توكلت على اهللا الذي ال ميوت، احلمد هللا 

  .الذي مل يتخذ ولداً ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل
 وحده ال شريك له، أصبحنا وأصبح امللك هللا واحلمد هللا، وال إله إال اهللا

  .له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير
رب أسألك خري ما يف هذا اليوم وخري ما بعده، وأعوذ بك من شر ما 
يف هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب، رب 

  .أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب
  .حنيا وبك منوت، وإليك النشوراللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك 

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين، أنا عبدك وأنا على عهدك 
  .ووعدك ما استطعت

أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنيب، 
  .فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
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اللهم إين أصبحت أشهدك، وأشهد محلة عرشك ومالئكتك، ومن 
ذرأت وبرأت من أصناف خلقك أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال 

  .شريك، وأن حممداً عبدك ورسولك
اللهم ما أصبح يب من نعمة فمنك وحدك ال شريك لك، فلك احلمد 

  .ولك الشكر
اللهم عافين يف بدين، اللهم عافين يف مسعي، اللهم عافين يف بصري، ال 

  .إله إال أنت ـ ثالث مرات ـ
م إين أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إين أعوذ بك من عذاب الله

  .القرب، ال إله إال أنت ـ ثالث مرات ـ
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، 

  .وأعوذ بك من اُجلنب والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدْين وقهر الرجال
ني، اللهم إين أسألك خري هذا اليوم أصبحنا وأصبح امللك هللا رب العامل

  .فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده
أصبحنا على فطرة اإلسالم، وعلى كلمة اإلخالص، وعلى دين نبينا 
حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلماً وما  

  .كان من املشركني
أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم إين أسألك العفو اللهم إين 

والعافية يف ديين ودنياي، وأهلي ومايل، اللهم اسرت عورايت، وأمن روعايت، 
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اللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل، وأعوذ 
  .بعظمتك أن أغتال من حتيت

أنت رب كل  اللهم فاطر السموات واألرض، عامل الغيب والشهادة
شيء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، وأشهد أن 
حممدًا عبدك ورسولك، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، 

  .وأن أقرتف على نفسي سوءاً أو جره إىل مسلم
اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من 

ع من أعطى، أنت امللك ال شريك لك، ملك، وأجود من سئل، وأوس
والفرد ال ند لك، كل شيء هالك إال وجهك، لن تطاع إال بإذنك، ولن 
تعصى إال بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد، وأدىن 
حفيظ، حلت دون الثغور، وأخذت بالنواصي، وكتبت اآلثار، ونسخت 

الل ما أحللت، اآلجال، القلوب لك مفضية، والسر عنك عالنية، احل
واحلرام ما حرمت، والدين ما شرعت، واألمر ما قضيت، واخللق خلقك، 

  .والعبد عبدك، وأنت اهللا الرؤوف الرحيم
أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات واألرض، وبكل حق 
هو لك، وحبق السائلني عليك، أن تقيلين يف هذه الغداة ـ أو العشية ـ وأن 

  .درتكجتريين من النار بق
وأسبغ علّي رمحتك،  ،اللهم اهدين من عندك، وأفض علّي من فضلك

  .وأنزل علي بركاتك
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شريك له امللك وله احلمد وهو  ال اهللا وحده الإله إ ال :قول وأكثر من
  .ى كل شيء قديرعل

  .فإنه الدعاء املشروع يوم عرفة
  .صم يوم عرفة فإنه يعدل صيام سنتني -٩

  .وكرب التكبري السابق ،صل الظهر يف مجاعة - ١٠
اقرأ دعاء عرفة املروي عن زين العابدين الذي يف الصحيفة  - ١١

السجادية، أو غريه من األدعية كدعاء احلسني، أو األدعية اليت يف كتاب 
أدعية يوم عرفة يف كتيب  لعمرة ملوالنا جمد الدين املؤيدي، وقد مجعتُ احلج وا

عليه السالم، وثالثة أدعية مروية مستقل، اشتمل على دعاء اإلمام احلسني 
عن زين العابدين علي بن احلسني عليهما السالم، منها دعاء الصحيفة 

   .متنوعة أدعية أخرىالسجادية الكاملة، والصحيفة اجلامعة، و 
١٢ -  السابق، واقرأ ما تيسر من القرآن، وأكمل العصر وكرب التكبري  صل

كاتب هذه وال تنس   ،واذكر وقوفك أمام اهللا ،خبشوعالدعاء الذي سبق 
  .املسلمني املستضعفني يف كل مكان هذا اجلدول وإخوانكاألحرف و 

  .ع اهللا أن ال تغرب مشس يوم عرفة إال وأنت من عتقائهواد 
أحي ليلة العيد بالعبادة هللا تعاىل فمن أحياها مل ميت قلبه يوم  - ١٣

  .متوت القلوب
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        ::::تكبري أيام التشريقتكبري أيام التشريقتكبري أيام التشريقتكبري أيام التشريقو و و و وهوهوهوه    ،،،،الذكر املقيدالذكر املقيدالذكر املقيدالذكر املقيد: : : : اخلامساخلامساخلامساخلامس
َواذُْكُروْا الّلَه ِفي َأياٍم { :وهذا هو التكبري املقيد، وهو املراد بقوله تعاىل

: ا أيام التشريق، وقوله تعاىلفقد ورد أ ،]٢٠٣/البقرة[}مْعُدوَداتٍ 
من  ، ووقته]٣٧/احلج[}اللَه َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِر اْلُمْحِسِنينَ  لُِتَكبـُروا{

وهو اليوم الثالث عشر، وحكمه  ،فجر يوم عرفة إىل آخر أيام التشريق
عند بعض األئمة عليهم السالم كاإلمام زيد واملنصور باهللا واإلمام جمد 

  .وب، وعند اآلخرين أنه سنة مؤكدةالدين املؤيدي هو الوج
  :صالة الفرائض، وصفته كما يلييقال بعد  وهذا التكبير

ر ال إله إال اهللا واهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد، والحمد اهللا أكبر اهللا أكب
  .النا وأحل لنا من بهيمة األنعامهللا على ما هدانا وأو 

عن علي عليه السالم أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال كما روي 
دبر صالة الفجر يوم عرفة إىل آخر أيام التشريق إىل  كرب يف  يا علي: ((له

  .))صالة العصر
اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال : التكبري: ((عن علي عليهم السالم قالو 

  .))اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد
التكبري جيب على الرجال : زيد بن علي عليهما السالماإلمام وقال 

مجاعٍة ومن صلى  يف والنساء من أهل احلضر وأهل السفر ومن صلى
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، فهي فرض يف دبر كل صالة فريضٍة، ويف دبر صالة اجلمعة يف ،وحده
  .ونفل يف النفل ،الفرض

فيكون عدد أيام هذا التكبري مخسة أيام، وعدد الصلوات ثالث 
  .وعشرون فريضة، ومن فاته شيء من التكبري قضاه يف أيام التشريق

ويندب  ،افلو النو  ائضب الفر يلرجال يف املساجد عقبه لهر اجلوُيسن 
ب يمل يرد دليل على ختصيص عدد معني عقثًا وجتوز الزيادة، إذ ثال

  .بعد الصالةتقال اليت ذكار األكما أن التكبري ليس بديًال عن   ،الصالة
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 : : : : السادسالسادسالسادسالسادس
ً
 احلج ملن استطاع إليه سبيال
ً
 احلج ملن استطاع إليه سبيال
ً
 احلج ملن استطاع إليه سبيال
ً
        احلج ملن استطاع إليه سبيال

  .وهو من أعظم الطاعات والقربات والعبادات التي تؤدى في هذه األيام
باألحاديث الصحيحة اليت ترغب يف احلج، وقد امتألت السنة النبوية 

وتبني فضله، وما أعد اهللا من األجر والثواب، والتكفري للسيئات واخلطايا، 
  :ملن خرج إىل بيت اهللا تعاىل حاجاً أو معتمراً 

: قال رسول الله َصلى اهللا َعَلْيه َوآله وَسلم: عن علي َعَلْيه السالم، قالف
رة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا من أراد الدنيا واآلخ((

يسأله آخرة إال ادخر له منها، أال أيها الناس  إال أعطاه الله منها، وال
عليكم باحلج والعمرة فتابعوا بينهما، فإما يغسالن الذنوب كما يغسل 

  )).املاء الدرن على الثوب، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث احلديد
مسعت رسول الله َصلى اهللا َعَلْيه َوآله : علي َعَلْيه السالم، قال عنو 

ظل إال ظله رجل خرج من بيته  حتت ظل العرش يوم ال: ((وَسلم يقول
  )).حاجاً أو معتمراً إىل بيت الله احلرام

وعن النيب صلى الّله عليه وآله وسلم، أنه قال لألعرايب حني سأله عن 
فإن راحلتك لن ترفع خفًا ولن تضع خفًا إال   البيتَ  كَ م ا أَ أم((: ثواب احلج

كتب الّله لك به حسنة وحط عنك به خطيئة ورفع لك به درجة، وأما 
انظراو إىل عبادي أتوين  :موقفك بعرفات فإن الّله يقول ملالئكته عشية عرفة

 فلو كانت ذنوبك مثل رمل عاجل أو مثل قطر السماء أو ،شعثاً غرباً ضاحني
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مثل عدد أيام الدنيا غفرت لك، وأما رميك اجلمار فإن الّله يدخره لك، وأما 
حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة نورًا يوم القيامة، وأما طوافك بالبيت 

  .))فإنك ترجع وال ذنب عليك
كان له مثل   من جهز حاجاً ((وعن النيب صلى الّله عليه وآله وسلم 

  .))جره شيءأأجره من غري أن ينتقص من 
من حج هذا البيت فلم ((: قالالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه  وعن

: ، وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم))يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه
  .))العمرة إىل العمرة كفارة ما بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة((
ى اهللا عليه وآله قال رسول اهللا صل: عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالتو 

  )).احلج جهاد كل ضعيفٍ : ((وسلم
مسعت الطيب املبارك رسول : وعن أمري املؤمنني علي عليه السالم قال

يرجع صاحب احلج والعمرة كما ((: الّله صلى الّله عليه وآله وسلم يقول
ولدته أمه من ذنوبه قد غفرت له، واستأنف العمل يف بقية عمره إذا كان 

  )).جل خالصاً العمل هللا عز و 
فما أنفقته من مالك للوفادة إلى بيت اهللا تعالى فإن اهللا يعيضك ما هو 

عن النيب صلى الّله عليه وآله وسلم كما روي : خير منه في الدنيا واآلخرة
يطلب حبجه ما عند الّله  من حج بيت الّله ومل ينفق إال حالالً ((: أنه قال

  .))انصرف كما ولدته أمه من ذنوبه
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احلاج والعمار وفد الّله ((: لنيب صلى الّله عليه وآله وسلم قالوعن ا
يعطيهم ما سألوا ويستجيب هلم دعاءهم وخيلف هلم نفقام يف اآلخرة 

  .))الدرهم ألف ألف درهم
النفقة يف احلج كالنفقة يف ((: وعن النيب صلى الّله عليه وآله وسلم قال

فد احلاج إىل بيت اهللا تعاىل ، وإذا و ))سبيل الّله الدرهم بسبعمائة درهم
وقبض اهللا روحه يف تلك األماكن املقدسة أو يف الطريق ذاهبًا إليها أو 
عائداً منها فقد بشره اهللا على لسان نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم مبا تقر 

: قالأنه صلى الّله عليه وآله وسلم النيب عن ف  :به العيون، وتتمناه القلوب
  .))لوجه ذاهباً او جائياً أدخله اجلنة مث مل حياسبهمن مات يف هذا ا((

من مات يف هذا الوجه ذاهباً (: علي عليه السالم قالأمري املؤمنني وعن 
  .)وجائياً فهو شهيد

احلاج مغفور له يف ذهابه ((: وعن النيب صلى الّله عليه وآله وسلم قال
فإن  ،عليه خطيئةيكتب  ال ،وبعدما يرجع إىل أهله بسبعني يوماً  ،وجميئه

مات مبكة أمن من الفزع األكرب يوم القيامة، وإن مات حمرمًا بعثه الّله عز 
  .))وجل يوم القيامة وهو يليب

وقد تصعبت على الناس يف هذه األزمنة طرق الوصول إىل بيت اهللا 
تعاىل، فمن قد حالفه احلظ السعيد فيما قد مضى من السنني فاغتنم 

ونعمة عظيمة، ومن أدركته الفرصة تلو الفرصة،  الفرصة فقد أدرك غنيمة
فلم يغتنمها بل فرط وقصر، فقد أخطأ حظ نفسه، وأىن له بتاليف ما قد 
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فرط يف أمسه، ألن الواجب على املؤمن أن يغتنم الفرصة إذا الحت له  
: قالأنه عن ابن عباٍس عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كما روي 

، فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له من مرٍض أو عجلوا اخلروج إىل مكة((
، وقد نبه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم على احلال اليت ))حاجةٍ 

يصري إليها الناس من صعوبة احلج يف آخر الزمان يف أحاديث كثرية،  
وا، قبل أن مينع ج حتَُ  وا قبل أن الج حُ ((: كقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

  )).الصاحُب صاحَبهُ  وخيدعَ  ،ُه، والبحُر رَاِكَبهْ الرب جائِبَ 
عبد  أي : يقول الّله سبحانه((: عن النيب صلى الّله عليه وآله وسلمو 

 دُ وأوسعت عليه يف الرزق يأيت عليه مخس سنني ال يفِ  ،ت جسمهيحصأ
 حملروم إيل((.  
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        زيارة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلمزيارة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلمزيارة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلمزيارة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم: : : : السابعالسابعالسابعالسابع
له احلج فال يفوته أن يستغل يف هذه األيام املباركة من يسر اهللا تعاىل 

زيارة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وزيارة أهل بيته وأصحابه، فإن 
  .الزيارة يف أيام العشر أفضل منها بعد العشر، ألجل فضل أيام العشر

  )).من زار قربي وجبت له شفاعيت((فعن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  )).ين ميتاً فكأمنا زارين حياً ر من زا((هللا عليه وآله وسلم وعنه صلى ا

  )).من حج ومل يزرين فقد جفاين((وعنه صلى اهللا عليه وآله 
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        من النوافلمن النوافلمن النوافلمن النوافلاإلكثار اإلكثار اإلكثار اإلكثار : : : : الثامنالثامنالثامنالثامن
النوافل جترب ألن ، ُقربات إىل اهللا تعاىلاملالقرب صالة النوافل من أفضل 

، وإجابة دعائه اب حمبة اهللا لعبده، وهي من أسبما نقص من الفرائض
  .وزيادة احلسنات ،وحمو السيئات ،ومن أسباب رفع الدرجات

  :على اإلكثار منها قوالً وعمالً    وسلم وآله صلى اهللا عليه   وقد حث النيب
فكان صلى اهللا عليه وآله وسلم يصلي حىت تفطرت قدماه،  :أما العمل
  ذنبه وما تأخر؟ملاذا جيهد نفسه وقد غفر اهللا له ما تقدم من : وملا قيل له

  )).أفال أكون عبداً شكوراً ((قال صلى اهللا عليه وآله وسلم 
فقد رويت عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أحاديث كثرية يف : وأما القول

ال يزال العبد يتقرب إّيل : ((الرتغيب يف النوافل، منها احلديث القدسي
وبصره الذي  بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به،

  )).يبصر به، ويده اليت يبطش ا، فإن دعاين أجبته، وإن سألين أعطيته
؛ عليك بكثرة السجود هللا: ((وسلم وآله صلى اهللا عليهما روي عنه  :ومنها

  )).درجًة، وحط عنك ا خطيئةً فإّنك ال تسجد هللا سجدًة إال رفعك اهللا ا 
  .مالت اخلمسني، وغريهافليكثر من صالة التسبيح، والفرقان، ومك
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        أعمال ومندوبات يوم العيدأعمال ومندوبات يوم العيدأعمال ومندوبات يوم العيدأعمال ومندوبات يوم العيد: : : : التاسعالتاسعالتاسعالتاسع
فهو من أيام اهللا : هو يوم العاشر من احلجةيوم األضحى هو يوم العيد، و 

أفضل األيام (( تعاىل املفضلة، كما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
هو : ويوم القر هو يوم العيد،: ، فيوم النحر))عند اهللا يوم النحر ويوم الَقرّ 

  :اليوم الثاين من النحر، وهو الذي يقر احلجيج فيه يف مىن، ومما ينبغي فيه
  :هذا اليومواآلداب والسنن الواردة في عبادات الومن أهم 

والزينة، وإظهار نعم اهللا أمجل الثياب ولبس  ،الغسل والتطيب -١
  .فن إسرابدو  تعاىل، والرتفيه على النفس واألهل، والتوسعة يف النفقة،

فال يأكل شيئاً  صالة العيد،  ع منرجيتأخري طعام اإلفطار حىت  -٢
 من طلوع الفجر حىت يعود من صالة العيد، وأن يكون أكله من أضحيته

  .غريهامن أو إن أمكن 
 ،يذهب من طريق ويرجع من طريق آخرالتبكري لصالة العيد، بأن  -٣

كل مكلف من ذكر وأنثى على  صالة العيد واجبة و  ،ويستمع إىل اخلطبة
  .على الراجح

من  املؤمننيو وزيارة األقارب  ،مارحمن صلة األ :احلرص على أعمال الرب - ٤
 ،ومساعدم ،املساكني واأليتامالفقراء و والعطف على  ،اجلريان واألصدقاء

  .والتهنئة للمسلمني ذا اليوم والعيد العظيم ،وإدخال السرور عليهم
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، كما اإلكثار من التكبريوالتضرع واإلبتهال، و  اإلكثار من الدعاء -٥
  .تقدم ذكره فيما سبق

أنه حيرم فيه الصيام، وال جيزي فيه : ومن األحكام المتعلقة بيوم العيد
ذبح األضحية قبل صالة العيد، فليست أضحية بل شاة حلم، مبعىن ليس 

  .له أجر وثواب األضحية والعمل بالسنة النبوية
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        وأحكامهاوأحكامهاوأحكامهاوأحكامهاضلها ضلها ضلها ضلها وفوفوفوفاألضاحي األضاحي األضاحي األضاحي : : : : العاشرالعاشرالعاشرالعاشر
مما شرعه اهللا تعاىل وحث عليه وجعل وقته يف شهر احلجة هي دماء 

عليه وآله األضاحي، وهي سنة مشروعة، حث عليها النيب صلى اهللا 
  .وسلم، وأحكامها كثرية

  :ونلخص الكالم فيها كما يلي

        ::::وقتهاوقتهاوقتهاوقتها: : : : أوهلاأوهلاأوهلاأوهلا
  .ال ُجتزئ قبل الصالةف ،بعد صالة العيدوقت ذبح األضحية من 

 :وسلم وآله قال النيب صلى اهللا عليه: عن الرباء بن عازب قالا روي مل
إن أول ما نبدأ يف يومنا هذا أن نصلي، مث نرجع فننحر، فمن فعل ((

ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن حنر قبل الصالة، فإمنا هو حلم قدمه ألهله، 
فقال رجل من األنصار، يقال له أبو بردة ). )ليس من النسك يف شيء

: يا رسول اهللا، ذحبت، وعندي جذعة خري من مسنة، فقال: بن نيار
  .))عن أحد بعدك - أو جتزي-  اجعله مكانه، ولن تويف((

وميتد وقت الذبح إىل اليوم الثاين عشر من ذي احلجة، ويف اليوم الثالث 
ام املنصور باهللا عليه السالم عند اإلمو فاملذهب أنه ال جيزي، عشر خالف، 

  .اجلواز واإلجزاء إىل غروب مشسه، ويكره الذبح يف الليل
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        ::::وصفتهاوصفتهاوصفتهاوصفتها    حكمهاحكمهاحكمهاحكمها: : : : هاهاهاهاثانيثانيثانيثاني
ملن قدر  سنها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمسنة فهي  :أما حكمها

  .، وذحبها أفضل من التصدق بقيمتهاعليها
فالشاة جتزئ عن الرجل وأهل بيته، وجتزئ البدنة عن عشرة،  :وأما صفتها

والبقرة عن سبعة، وال جيزئ من الضأن إال ما مت له حول كامل أو أكثر، 
وجيزيء ما مت له ستة أشهر على قول بعض األئمة عليهم السالم، وال جيزئ 

جيزيء جيزئ ما مت له سنة، وال : من املعز إال الثين وهو ما مت له سنتان، وقيل
  .من اإلبل إال ما مت له مخس سنني، وال من البقر إال ما مت له سنتان

َأن َرُسوَل اللِه ويستحب أن يتخري أضحية مسينة صحيحة، كما روي 
َوَسلَم َكاَن ِإَذا أَرَاَد َأْن ُيَضحَي، اْشتَـَرى َكْبَشْنيِ  وآله َصلى الله َعَلْيهِ 

ينَـْنيِ أَ    .- أي خمصيني -  قْـرَنـَْنيِ أَْمَلَحْنيِ َمْوُجوَءْينِ َعِظيَمْنيِ مسَِ
ُ مرُضها، وال العوراُء وال العمياء، وال  وال جتزئ يف األضحية املريضُة البَـني
ُ عرُجها، وال العضباُء اليت ذهب  العجفاءُ، وهي اهلزيلة، وال العرجاُء البَـني

  .أكثر أذا أو قرا، وجتزئ اجلّماء واخلصي
حنر اإلبل قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم تذبح على والسنة 

بسم اهللا واهللا : جنبها األيسر متوجهة إىل القبلة، ويقول الذابح عند الذبح
أكرب، اللهم هذا منك ولك، ويستحب أن يأكل ويدخر ثلثاً، ويهدي 



  في فضائل األيام العشر           ٤٨         فوائد النشر           

  

َها َوَأْطِعُموْا ٱ{: لثاً، ويتصدق بثلث، لقوله تعاىلث ، }ْلَقـِٰنَع َوٱْلُمْعتَـر َفُكُلوْا ِمنـْ
  .وال يُعطى اجلزار أجرته منها، وال من جلودها

        ::::فضلها وثوابهافضلها وثوابهافضلها وثوابهافضلها وثوابها: : : : هاهاهاهاثالثثالثثالثثالث
الشيء عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد ورد يف فضلها وثواا 

  :الكثري، والرتغيب الكبري، واحلث العظيم، ونذكر بعضاً من ذلك
فينا خطيباً صلى اهللا عليه وآله وسلم  رسول اهللا قام: عن ابن عباٍس، قال

اشرتوا : ((يوم عرفة فحمد اهللا وأثىن عليه وذكر ما شاء اهللا مث قال
فإمنا خترجوا  ،وال متاكسوا يف أمثاا ،األضاحي واستعظموها واستسمنوها

ا وهَ رُ ضُ حْ اوال يأكل منها إال مؤمٌن، و  ،كم إال طاهرٌ يَ وال يذحبن أضاحِ  ،هللا
فإنكم ترون دمها  ،فإنه يغفر لكم عند أول قطرٍة من دمها ،تْ ِحبَ إذا ذُ 

بكل  ،يوم القيامة ها األجرَ يسيل يف األرض وهو يف حرٍز حىت يوىف صاحبُ 
ضعٍة من حلمها، وبكل شعرٍة من شعرها، وبكل وبكل بَ  ،قطرٍة من دمها

يوم القيامة يف   ا، تروا حسناتٍ ها وقروِ صوفٍة من صوفها، حىت عظامِ 
  .))وثقالً يف موازينكم ،كتبكم

آدم يوَم النحر عمالً  ما عمل ابنُ ((وعن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
أحب إىل اهللا عز وجل من هراقة دم، وإنه ليأيت يوم القيامة بقروا 

ع وأظالفها وأشعارها، وإن الدم ليقع من اهللا عز وجل مبكان قبل أن يق
  .))فطيبوا ا نفساً على األرض، 
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ما َعِمَل ابُن آدم يف يوم أضحى ((وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  )).يهراق إال أن يكون رمحاً يوصلأفضل من دم 
يا فاطمة، قومي إىل ((  :صلى اهللا عليه وآله أن قال  وعن النيب

ُأضحيِتِك، فاشهديها، فإن لك بكل قطرة من دمها ما سلف من 
رسول اهللا، ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمني؟  يا: قالت ))ذنوبك

  )).بل لنا وللمسلمني((  :قال
استسمنوا ((روي عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال و 

  )).ضحاياكم فإا على الصراط مطاياكم

        حبهاحبهاحبهاحبهاما يستحب عند ذما يستحب عند ذما يستحب عند ذما يستحب عند ذ: : : : هاهاهاهارابعرابعرابعرابع
كل عاٍم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  : عن ابن عباٍس، قال

يضحي بكبشني أملحني أقرنني، فكان إذا أراد أن يذحبهما أمر حبفريٍة 
حتفر يف األرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن حتد حىت تبلغ من ذلك 

مث يقوم عند احلفرية فيأخذ  ،منتهى احلدة، مث يتوضأ وضوءه للصالة
  .ويستقبل القبلة ،الشفرة بيده

ويأمر  ،))أرفقوا به وقودوه قوداً مجيالً ((: مث يدعو بأحد الكبشني ويقول
  .باآلخر فيسرت من الذي يريد ذحبه كيال يراه

مث يأمر فيضجع إىل األرض إضجاعًا لطيفاً، ويأمر بأن تربط ثالث قوائم 
ويرتك له قائمٌة واحدٌة يركض ا، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل  ،من قوائمه
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وجهي للذي فطر السماوات  وجهت((: القبلة والشفرة يف يده فيقول
واألرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صالتي ونسكي ومحياي 

 ،))ومماتي هللا رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
بسم اهللا واهللا أكبر، أشهد أن ال إله إال ((: ويضع الشفرة بيده اليمين ويقول
 ن محمًدا عبده ورسوله، اللهم منك إليك،اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أ

ومير الشفرة  ،))إنك أنت السميع العليم ،اللهم تقبل من محمٍد وآل محمدٍ 
إمرارًا سريعًا يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع األوداج كلها أمر بقوائمه 

 .يركض ا فيكون ذلك أوحى ملوته فتحل حىت

آمنا باهللا وما أنزل إلينا : بيده ويقولمث يقوم قائمًا مستقبل القبلة والشفرة 
وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى 

  .وعيسى وما أويت النبيون من رم ال نفرق بني أحٍد منهم وحنن له مسلمون
مث يأمر بالكبش فينحى عن املذبح ويدعو باآلخر فيصنع به يف األشياء 

اللهم تقبل من حممٍد ((: غري أنه يقول يف الدعاء ،لكلها كما صنع باألو 
، مث يأمر ))ن شهد لك بالتوحيد ويل بالتبليغوأمته من مل يذبح منهم، مَ 

بأكبادمها فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، مث يأمر بكل كبٍش منهما 
ويطعم فقرآء جريانه  ،فيطعم أهل بيته الثلث ،فيقسم على ثالثة أثالثٍ 

  )).تصدق على السؤال بالثلثالثلث، وي
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        يف فضل األضحية عن امليتيف فضل األضحية عن امليتيف فضل األضحية عن امليتيف فضل األضحية عن امليت: : : : خامسهاخامسهاخامسهاخامسها
ويستحب أن يضحي املسلم عن والديه امليتني، أو عمن مات منهما، 
فقد ورد يف ذلك فضل وثواب، وهو من الرب والصلة، فقد روي عن بريدة 

أو  –من ضحى عن والديه ((عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال 
إن فالناً : يَتني، فله أجره كامًال وأجر امليت، ويقال لروحهم - عن أبويه

  )).ضحى عنك، أو تصدق عنك
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        أيام التشريق وأحكامهاأيام التشريق وأحكامهاأيام التشريق وأحكامهاأيام التشريق وأحكامها: : : : احلادي عشراحلادي عشراحلادي عشراحلادي عشر
هي اليوم احلادي العشر والثاين عشر والثالث عشر،  :أيام التشريق

القر أي  :داء، والثاينفيوم النحر الف :وكانت تسمى يف اجلاهلية بأمساء
  .يقرون فيه، والثالث الصرم، أي ينصرم الناس وهو يوم النفر

  :ولها أحكام شرعية تخصها، فمنها
أنه حيرم صومها، كما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه   -١

  .هي أيام أكل وشرب وتبعل: ى عن صوم أيام التشريق وقال
على خالف يف اليوم أا مع يوم العيد وقت لذبح األضحية،  -٢

، وذهب اإلمام املنصور باهللا عليه منها ليس أنهاملذهب الثالث عشر و 
  .، ويكره الذبح يف الليلالسالم إىل أنه منها إىل الغروب

  .حيرُم فيها إنشاءُ العمرة، ومن فعل لزمه دم لإلساءة -٣
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 فضائل وأعمال يوم الغديرفضائل وأعمال يوم الغديرفضائل وأعمال يوم الغديرفضائل وأعمال يوم الغدير    ::::عشرعشرعشرعشرالثاني الثاني الثاني الثاني 

عشر من ذي احلجة احلرام، من أيام اهللا  الذي هو يوم الثامن :يوم الغدير
عيد من أعياد املؤمنني، ففيه أكمل اهللا الدين، وأمت النعمة على هو الفاضلة، و 

 اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمتُ { :املسلمني، وأنزل اهللا فيه قوله تعاىل
، فلما نزلت هذه اآلية ]٣/املائدة[}ِديًناَعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالََم 

احلمد هللا على إكمال الدين، ((الكرمية قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  )).وإمتام النعمة، ورضى الرب برساليت، والوصاية لعلي من بعدي

  :ولهذا اليوم الكريم فضائل كثيرة، فمنها
هو عيد اهللا األكرب، ( :ما روي عن جعفر الصادق عليه السالم أنه كان يقول

وجل نبيًا إال وتعيد يف هذا اليوم، وعرف حرمته، وامسه يف  وما بعث اهللا عز
  ).السماء يوم العهد املعهود، ويف األرض يوم امليثاق املأخوذ، واجلمع املشهود

ما طلعت مشس وال غربت على يوم أفضل عند اهللا من يوم ( :وروي أيضاً 
  ).ا بعث اهللا نبياً إال أقام وصيه يف هذا اليومالثامن عشر من ذي احلجة، وم

  :وفيه أعمال وطاعات وعبادات شهيرة، فمن مندوباته ومستحباته
الصيام فيه، فقد ورد في فضل صيامه، ما روي عن النبي صلى اهللا  - ١

من صام يوم مثانية عشرة من ذي احلجة كتب له ((: أنه قالعليه وآله وسلم 
صيام ستني شهراً وهو يوم غدير خٍم، ملا أخذ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

بلى : ألسُت ويل املؤمنني؟ قالوا: بيد علي بن أيب طالب عليه السالم، فقال
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 َبٍخ َبٍخ لك يا: عمر: من كنت مواله فعلي مواله، فقال: يا رسول اهللا، قال
اْليَـْوَم {: ابن أيب طالب، أصبحت موالي وموال كل مؤمن ، فأنزل اهللا تعاىل

  )).}َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمتُ 
صوم يوم غدير خم يعدل صيام : (وروي عن جعفر الصادق أنه قال

مر الدنيا مث لو صام ما عمرت الدنيا كان عمر الدنيا، لو عاش إنسان ع
  .له ثواب ذلك، وصيامه يعدل عند اهللا عز وجل مائة حجة ومائة عمرة

الغسل، ولبس النظيف والفاخر، وإظهار الزينة،  :ومما يستحب فيه -٢
والتطيب، وإظهار األعالم البيض، واإلصحار، والصدقة، وغريها من 

  .تعاىل ، والقرب املقربات إىل اهللالطاعات

        صالة يوم الغديرصالة يوم الغديرصالة يوم الغديرصالة يوم الغدير
  :صالة مخصوصة، وهي كما يليوردت فيه  - ٣

يصلي قبل الزوال ركعتني، يقرأ يف كل ركعة الفاحتة مرة، وآية الكرسي أن 
عشراً، وسورة القدر عشراً، وقل هو اهللا أحد عشرين مرة، وقد رويت هذه 

  .السالممرفوعة إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وعن علي عليه 
  :فإذا أتممت الصالة سجدت سجدة تقول فيها

اللهم إنا نوجه وجوهنا في يوم عيدنا الذي شرفتنا فيه بوالية موالنا علي 
بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوت اهللا عليه، وعليك نتوكل وبك نستعين 

ت وجوهنا وأشعارنا وأبشارنا وجلودنا وعروقنا دَ جَ في أمورنا، اللهم لك سَ 
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ا وأعصابنا ولحومنا ودماؤنا، اللهم إياك نعبد، ولك نخضع، ولك وأعظمن
نسجد، على ملة إبراهيم، ودين محمد، ووالية علي صلواتك عليهم 
أجمعين حنفاء مسلمين، وما نحن من المشركين، وال من الجاحدين 
المعاندين، المخالفين ألمرك وأمر رسولك صلى اهللا عليه وآله وسلم، اللهم 

ن لهم لعنًا كثيراً، ال ينقطع أوله وال ينفد آخره، اللهم صل العن المبغضي
على محمد وآله، وثبتنا على مواالتك ومواالة رسولك وآل رسولك، 
ومواالة أمير المؤمنين صلوات اهللا عليهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي 

  .اآلخرة حسنة، وأحسن منقلبنا ومثوانا، يا سيدنا وموالنا
يف هذا اليوم بعد أن يصلي الركعتني، أو يف أي وقت يقرأ الدعاء هذا  - ٤

  :منه، فيقول
  .-عشر مرات  –احلمد هللا شكراً 

احلمد هللا الذي أكرمنا ذا اليوم، وجعلنا من املوفني بعهده إلينا، 
وميثاقه الذي واثقنا به، من والية والة أمره، والقوام بقسطه، ومل جيعلنا من 

  .الدين اجلاحدين واملكذبني بيوم
اللهم إين أشهدك ومحلة عرشك ومالئكتك وسكان مسواتك وأرضك، 
بأنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، وأن حممدًا عبدك 
ورسولك، وأن عليًا أمري املؤمنني موالنا وولينا وموالهم ووليهم، وصدقنا 

ه أال من كنت مواله فعلي مواله، ومن كنت نبي: لنداء رسولك إذ نادى
  .فعلي وليه، ومن كنت وليه فعلي أمريه
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ربنا قد أجبنا داعيك النذير املنذر، البشري املبشر حممدًا عبدك ورسولك 
إىل اهلادي املهدي أمري املؤمنني، وإمام املتقني، صلوات رب العاملني عليه 

  .وعلى أوالده الطيبني الطاهرين، األئمة الراشدين، إىل يوم الدين
المة احلجة حممد بن عبد العظيم رسالة يف ذلك وقد وضع السيد الع

جمموع  القسم الثاين من وهي مطبوعة ضمن) صالة يوم الغدير(امسها 
  .وأبقاه رسائله حفظه اهللا

        زيارة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالمزيارة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالمزيارة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالمزيارة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم
من استطاع الوصول إىل موضع قرب أمري املؤمنني علي عليه السالم، يف 

الكوفة يف أرض العراق، فقد نال فضًال كبرياً، وحاز  النجف األشرف من
  .شرفاً عظيماً 

ومن استطاع الوصول إىل قرب احلبيب املصطفى صلى اهللا عليه وآله 
وسلم فليزر أخاه ووصيه وباب مدينة علمه من هناك، إما من الروضة 
الشريفة، أو من مكان زيارته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، أو من 

  .جوار الكعبة املشرفة
ومن مل يستطع الوصول إىل موضع قرب أمري املؤمنني وسيد الوصيني علي 
بن أيب طالب عليه السالم أو الوصول  إىل قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم فينبغي له أن ال يغفل زيارته عليه السالم بل يتعاهد زيارته وإن 

  :للزيارة مكاناً ووقتاً مناسبنيبعدت املسافة، ونأت الدار، فيختار 
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بأن يزوره من عند قرب من قبور أئمة أهل البيت عليهم  :فالمكان
  .السالم، أو من بيت من بيوت اهللا تعاىل

بأن يزوره يوم اجلمعة أو ليلتها، أو يف يوم الغدير وهو يوم  :والزمان
ثالث الوالية، وهو يوم الثامن عشر من ذي احلجة، أو يوم عرفة، أو يف ال

عشر من رجب يوم مولده، أو يف ليلة احلادي والعشرين من رمضان ليلة 
  .استشهاده عليه السالم

ولتكن الزيارة بعد صالة فريضة أو نافلة، ليكون على طهارة كاملة، فإذا 
  :فرغ من صالته

محد اهللا وأثىن عليه وصلى على رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، وسبح 
ال إله إال اهللا : راً، وكربه عشراً، وهلله عشراً، مث يقولاهللا عشراً، ومحده عش

وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء 
  :قدير، مث يصلي الصالة اإلبراهيمية، مث يقول

 ال إله إال اللُه َأْكبَـُر، اللُه َأْكبَـُر، اللُه َأْكبَـُر،  الحمد هللا رب العالمين،
ى لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ   لهُ ال  ىصل  سولُ الر م َ عْ ًا نِ دَ م حَ مُ  ن أَ ، وَ ب الر  مَ عْ نِ  كَ أن  دُ هَ شْ أَ  اهللا،

  .انِ يَ دْ األَ  رُ يْـ خَ  هُ نَ يْـ دِ  ة، وأن ري الذ  رُ يْـ خَ  هُ تَ يَـ ذر  ن أَ وَ  ،مَ ل سَ وَ   هِ آلِ  نْ مِ  نَ يْ بِ يِ ط الْ 
 خلُقُه، ، هُ وجهُ  الحمد هللا الذي ال يبقى إال دومُ وال يَ وال يـَْفَنى إال  هُ لكُ مُ  إال.  

 فرداً  ،أحداً  واحداً  اهللا وحده ال شريك له، إلهاً  ال إله إال ن أشهد أو 
  .ولم يكن له كفواً أحد، وال ولداً  لم يتخذ صاحبةً ، اً وتر ، صمداً 
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صلى اللُه وسلم عليه وعلى عترته د أن محمًدا عبُدُه ورسولُُه، وأشه
للُه عنهم الرجَس الطاهرين األخيار، المصطفين األبرار، الذين أذهب ا

رحم أ اللهم وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا، اً وطهرهم تطهير 
  .ا خيراً بما هو أهلهمحمداً عنّ نبينا  ، جزى اهللالراحمين

هللا، السَالُم َعَلْيَك يا رسول اهللا، السَالُم َعَلْيَك يا محمد بن عبد ا
السَالُم َعَلى علي أمير المؤمنين، السَالُم َعَلى فاطمة الزهراء سيدة نساء 

  .العالمين، السَالُم َعَلى الحسن المسموم، السَالُم َعَلى الحسين المظلوم
السالم عليك يا أمير المؤمنين، السالم عليك يا إمام المتقين، السالم عليك 

قائد الغر المجلين، السالم عليك يا سيد يا سيد الوصيين، السالم عليك 
  .السالم عليك يا يعسوب المتقين، المسلمين، السالم عليك يا عمود الدين

السالم عليك يا أول المؤمنين، السالم عليك يا أول المصلين، السالم 
 .عليك يا أول الموحدين بعد رسول رب العالمين

السالم عليك ، ر النداالسالم عليك يا بح، السالم عليك يا مبيد العدا
السالم عليك يا إمام الهدى، السالم عليك يا إمام ، يا علم التقى

  .األولياء، السالم عليك يا سيد األوصياء
السالم عليك يا ، السالم عليك يا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب

ليث اهللا الغالب، السالم عليك يا أبا األئمة األطايب، السالم عليك يا 
اعن في سبيل اهللا وضارب، السالم عليك يا ليث الكتائب، أشجع ط
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السالم عليك يا صاحب اآليات والعجائب، السالم عليك يا كثير 
  .الفضائل والمناقب، السالم عليك يا قائد الجيوش والمقانب

السالم عليك يا سيد أهل البيت، السالم عليك يا وليد الكعبة والبيت، 
ر الشرك من فوق البيت، السالم عليك يا السالم عليك يا من أزال مظاه

  .من كان ال يهاب الموت
السالم عليك يا ، السالم عليك يا السالم عليك يا سيد المخلصين هللا

، السالم عليك يا من َعلَمُه اهللا، السالم عليك يا حجة اهللا، ولي اهللا
  .السالم عليك يا تربية رسول اهللا صلى اهللا وسلم عليه وآله

عليك أيها الوصي المؤتمن، السالم عليك يا من لم يسجد السالم 
  .لصنم ولم يعبد وثن

وقامع ، وقاتل الشجعان، ومحطم األوثان، السالم عليك كاسر األصنام
  .أهل الشرك والطغيان

السالم عليك يا كاشف الكرب عن وجه رسول اهللا صلى اهللا وسلم 
عليك يا مؤيد بالنصر، السالم ، السالم عليك يا صاحب األمر، عليه وآله

  .السالم عليك أيها الصديق األكبر، الطاهر المطهر
السالم عليك يا حامل لواء الرسول في الدنيا واآلخرة، السالم عليك 

  .خّواض المنايا، السالم عليك يا إمام البرايا، السالم عليك يا محمود السجايا
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السالم ، يلينوالرمحين الطو ، السالم عليك يا حامل السيفين الثقيلين
عليك يا فارس بدر وأحد وحنين، السالم عليك يا من صلى القبلتين، 

  .وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين
ومفرج الكربات، عن ، السالم عليك حامل الرايات، وخايض الغمرات

  .وجه خير البريات صلى اهللا وسلم عليه وآله
رين، السالم السالم عليك يا عمود الدين، ووارث علم األولين واآلخ

  .عليك أيها الصراط المستقيم والنور المبين
  .السالم عليك يا حجة اهللا على األنام، السالم عليك يا بطل اإلسالم 

  .السالم عليك يا أبا السبطين، الحسن والحسين
  .السالم عليك يا من هو من رسول اهللا بمنزلة هارون من موسى إال النبوة

  .ف الغمة، وحبيب األمةالسالم عليك باب الحكمة، وكاش
السالم عليك صاحب ، السالم عليك أيها الموالي والمواسي والناصر

  .السالم عليك أيها المؤاخي والمؤازر، المآثر والمفاخر
السالم ، السالم عليك يا عيبة علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .عليك يا باب مدينة العلم
السالم ، يه صلى اهللا عليه وآله وسلمالسالم عليك أيها الناصح ألمة نب

والماضي على طريقته ، والداعي إلى شريعته، عليك أيها الناطق بحجته
وابن ، السالم عليك يا أخا رسول اهللا صلى اهللا وسلم عليه وآله، وسنته
  .ومن نفسه كنفسه، والمخلوق من طينته، وزوج ابنته، عمه
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  .لكريم، والرأي المستقيمالسالم عليك أيها النبأ العظيم، والَخلق ا
  .وسليل األطايب، والسهم الصائب، السالم عليك أيها الشهاب الثاقب

السالم عليك يا أبا األئمة األخيار، وخليل الرسول المختار، 
  .والمخصوص باألخوة في صحيح األخبار

وخير الخلق ، السالم عليك يا صالح المؤمنين، ووارث علم النبيين
  .المقربين، واألنبياء والنبيين أجمعين بعد المالئكة

ودليل ، السالم عليك يا آية نبوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .وعالمة رضاه وسخطه، رسالته

  .ونقمته الدامغة، ونعمته السابغة، السالم عليك حجة اهللا البالغة
  .السالم عليك يا من آتاه اهللا الحكمة وفصل الخطاب، وعلمه علم الكتاب

وسيد األوصياء، السالم عليك يا ، م عليك وارث علم األنبياءالسال
ونقمته على الفجار، السالم عليك ، خير األخيار، ونعمة اهللا على األبرار

السالم عليك قاتل الناكثين ، وقاتل الفجرة والكفرة، إمام البررة
، بأمر سيد المرسلين صلى اهللا عليه وآله وسلم،، والقاسطين والمارقين

  .اة رب العالمينفي مرض
والمنجي حبه من ، عليك صاحب الدالالت، واآليات الباهراتالسالم 
  .، في الحياة وبعد المماتالهلكات

السالم عليك يا من قاتل على التأويل، كما قاتل رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وآله على التنزيل، السالم عليك يا من اصطفاه الملك الجليل
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  .عالمة اإليمان، وبغضه عالمة النفاق والخذالنالسالم عليك يا من حبه 
  .والعلماء األعالم، السالم عليك أبا األئمة األعالم، والشهداء الكرام

  .وإمام الهداة األثبات، وقائد القادات، السالم عليك سيد السادات
  .السالم عليك أيها الخليفة واألمير، والوصي والوزير

والقرب منه ، وعداوته عداوة هللا، اهللالسالم عليك يا من واليته والية 
  .قرب من اهللا، والبعد عنه بعد من اهللا

  .وفي اآلخرة واألولى، وفي النهار إذا تجلى، السالم عليك في الليل إذا يغشى
أشهد أنك خليفة رسول اهللا واإلمام بعده، وأنك منه بمنزلة هارون من 

ياء، ونور األتقياء، موسى إال النبوة، وأنك سيد األوصياء، وإمام األول
ونبراس األصفياء، وأنك القاسم بالسوية، والعادل في الرعية، واألعظم 

وأنك الولي ، وحجة من حجج اهللا، عند اهللا مزية، آية من آيات اهللا
  .والوصي، والزكي والتقي، والوفي والصفي

وأحبك اهللا وأحبك ، وأطعت اهللا ورسوله، وأشهد أنك أحببت اهللا ورسوله
وعملت ، وأشهد أنك جاهدت في اهللا حق جهاده وعبدته حق عبادته ،رسوله
، وواليت من والى اهللا، واتبعت سنن نبيه صلى اهللا وسلم عليه وآله، بكتابه

  .حتى رزقك اهللا الشهادة على يد أشقى اآلخرين، وعاديت من عادى اهللا
ودار كرامتك بجوار نبيك ، اللهم اجمع بيننا وبينه في مستقر رحمتك

  .سولك محمد صلى اهللا وسلم عليه وآلهور 
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األحد الصمد الذي لم يلد ، اللهم أنت اهللا ال إله إال أنت الحي القيوم
ندعوك بدعوات عبدك ورسولك والخيرة ، ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد

، من خلقك حبيبنا وقرة أعيننا ونبيئنا محمد صلى اهللا وسلم عليه وآله
إنا نشكو إليك ضعف ، ومخلصون في الطويةونحن صادقون في النية 

أنت رب ، وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين، وقلة حيلتنا، قوتنا
أو إلى عدو ، إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا، المستضعفين وأنت ربنا

ولكن عافيتك هي ، ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فال نبالي
شرقت به الظلمات وصلح عليه أمر نعوذ بنور وجهك الذي أ، أوسع لنا

لك العتبى ، أو يحل علينا سخطك، الدنيا واآلخرة أن ينزل بنا غضبك
  .وال حول وال قوة إال بك، حتى ترضى

ونشكو إليك ما شكاه إليك عبدك وابن ، اللهم صِل وسلم على محمد وآله
  :حين رفع ضراعته إليك فقال، عبدك التقي النقي الولي علي بن أبي طالب

ودعيت ، وأفضت القلوب، وبسطت األيدي، اللهم إليك رفعت األبصار
اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت ، وتحوكم إليك في األعمال، باأللسن

وكثرة عدونا، ، نشكو إليك غيبة نبينا صلى اهللا وسلم عليه وآله، خير الفاتحين
فتح تعجله، ونصر تعز اللهم فأغثنا ب، وقلة عددنا، وتظاهر الفتن، وشدة الزمن

  .به وليك، ولسان حق تظهره، إله الحق والخلق، آمين رب العالمين
، وشحذ لقتلنا ظبة مديته، هاللهم كم عدو انتضى علينا سيف عداوت

ئب دد نحونا صواوس، وداف لنا قواتل سمومه، با حدهرهف لنا شوأ
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دينا وشددت أي، نا بعونكتنتصار فأيدفنظرت إلى عجزنا عن اال، سهامه
وآب ، ورددته حسيرًا قد عض على شواه، وأعليت كعبنا عليه، بنصرك

  .قد أخفقت سراياه مولياً 
، إلينا إضباء السبع لطريدته أضبأو ، وكم من باغ نصب لنا شرك مصايده
ورددت كيده في ، ونكأتَه بمشقصه، فلما رأيت دغل سريرته رميته بحجره

 فلك الحمد من، ما حل بساحته وقد كدنا لوال رحمتك أن يُحل بنا، نحره
  .مقتدر ال تغلب وذي أناه ال تعجل

رحمة نشرتها، وغواشي   ونواشي، كم من سحائب مكروه جليتهااللهم و 
ومن  ، توكم من صرعة أقم، من ظن حسن حققت وكم، كرب فرجتها

، لقد ُسئلت فبذلت، ومن نعمة خّولت، ومسكنة حولت، ستف كربة نَـ 
أبيت إال إنعاماً ، ستميح فضلك فما أكديتوا، ولم تسأل فابتدأت

  .فلك الحمد يا رب العالمين، وامتناناً 
وإنا نشكو إليك ونتضرع إليك ، اللهم صِل وسلم على محمد وآله

وندعوك بدعوات أئمتنا وقادتنا عبيدك األئمة الهادين المهديين إلى 
فه يا من يلجأ إلى معرو ، يا من بيده أزمة األلطاف، صراطك المستقيم

وفزعًا ال ، نعلمك بحالنا شكوى ال تعريفاً ، وإحسانه كل َمن َوِجَل وخاف
يطمع العدو في ، أنا أصبحنا شيعًا متفرقين، وأحزابًا غير متفقين، توقيفاً 

الظهور على ملتنا بلطيف حيلته، ويَِهم بطمس معالم ديننا بزخارف 
على القلة يروم بذلك اجتياح حرمتنا، ومحو أرومتنا، وصرنا ، شبهته
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فبيدك موالنا لم شملنا، ، أصنافًا ال نجتمع على كلمة، وال نلجأ إلى فئة
فتداركنا ، وضم أعطافنا، وجمع أطرافنا وإصالح قلوبنا، وكشف كروبنا

واخذل ، وأحرز لنا مواطن الظفر، وانشر علينا ألوية النصر، منك بألطافك
سميع الدعاء وال  إنك، عدونا عما يحاول، وال يظفر بنا إظفار األعداء

  .حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
اللهم صل وسلم على محمد وآله وآتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من 

، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، أمرنا رشداً 
  .ونسألك من فضلك يا اهللا العافية واليقين والسداد وحسن الختام

  .نيا واآلخرةلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والداللهم إنا نسأ
وسالم على المرسلين، والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على 

  .سيدنا محمد وآله
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        أحداث ومناسبات شهر احلجةأحداث ومناسبات شهر احلجةأحداث ومناسبات شهر احلجةأحداث ومناسبات شهر احلجة
  :تاريخية كثيرة، فمن أهمها قعت في شهر الحجة أحداث ومناسباتو 

        حادثة غدير خمحادثة غدير خمحادثة غدير خمحادثة غدير خم
هر من أن تذكر، وأعرف وهي أشيف الثامن عشر من ذي احلجة احلرام، 

  :من أن تعرف، ونذكر هنا إشارة تدل على ما سواها
بعد عودة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من حجة الوداع راجعًا إىل 
املدينة، نزل عليه األمر اإلهلي بوجوب تبيني أمر هام يتوقف قبول التبليغ 

لنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان قد أراد تبيني خالفة عليه، وذلك أن ا
علي وإمامته يف مواقف احلج يف عرفات، ولكنه خشي وخاف من عدم 
قبول الناس لذلك، فرتدد يف األمر ورجح التأخري للتبليغ إىل وقت آخر، إذ 
مل يكن قد أُمَر أمرًا ال حيتمل التأخري، وإمنا كان األمر موكوًال إىل اختياره 
للوقت املناسب، فلما آن الوقت الذي يتفرق فيه الناس ويرجعون إىل 
منازهلم، وملا يقع ذلك، جاء األمر الشديد بلزوم التبيني وعدم جواز 

ِمن ربَك َوِإن لْم  يَا َأيـَها الرُسوُل بـَلْغ َما أُنِزَل ِإلَْيكَ {: التأخري، يف قوله تعاىل
، ففهم النيب ]٦٧/املائدة[}ِمَن الناسِ  ِرَسالََتُه َوالّلُه يـَْعِصُمكَ تـَْفَعْل َفَما بـَلْغَت 

صعوبة األمر، وخطورة املوقف فلم يستجز أن يتقدم وال أن يتأخر فانتظر 
بغدير املتأخرين حىت وصلوا، وأرسل على من تقدموا أن يرجعوا، ونزل هو 

 فلما من شوك؛  حتتهن ما اجلحفة بني مكة واملدينة، فأمر بالدوحات فقم
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إىل رسول اهللا َصلى  وافخرج)) الصالة جامعة(( نادىف تتاّم الناس أمر بالالً 
من يضع رداءه على رأسه  هماهللا َعلْيه وآله وَسلم يف يوم شديد احلر؛ إن ِمن
إىل رسول اهللا َصلى اهللا َعلْيه  واوبعضه حتت قدمه من شدة احلر، حىت انته

 م فصلىاحلمد هللا، حنمده ((الظهر؛ مث انصرف فقال  موآله وَسل
ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات 

إلـه  أن ال ضل ملن هدى؛ وأشهدم هادي ملن أضل وال أعمالنا، الذي ال
  .إال اهللا، وأن حممداً عبده ورسوله

ُعمر َمْن  الناس، فإنه مل يكن لنيب من العمر إال نصف ماأيها : أما بعد
لبث يف قومه أربعني سنة، وإين قد أشرعت يف  قبله، وإن عيسى بن مرمي

العشرين؛ أال وإين يوشك أن أفارقكم، أال وإين مسؤول، وأنتم مسؤولون؛ 
  .قائلون؟فهل بلغتكم؟ فماذا أنتم 

نشهد أنك عبداهللا ورسوله، : فقام من كل ناحية من القوم جميب يقولون
قد بلغت رساالته وجاهدت يف سبيله، وصدعت بأمره، وعبدته حىت أتاك 

  .اليقني؛ جزاك اهللا عنا خري ما جزى نبياً عن أمته
شريك له، وأن  إلـه إال اهللا وحده ال ألستم تشهدون أن ال: ((فقال

حق، وتؤمنون بالكتاب   حق، والنار ورسوله، وأن اجلنة حممدًا عبده
  .بلى: قالوا )).كله؟
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أشهد أن قد صدقتم وصدقتموين؛ أال وإين فرطكم وأنتم تبعي، : ((قال
تلقوين عن ثـََقلي، كيف  احلوض، فأسألكم حني توشكون أن تردوا عليّ 

  )).خلفتموين فيهما؟
املهاجرين  الثقالن، حىت قام رجل من ندري ما فُأعيل علينا ما: قال 

  ما الثقالن؟  :رسول اهللا بأيب أنت وأمي يا: فقال
م، بيد اهللا وطرف بأيديك األكرب منهما كتاب اهللا، سبب طرف: ((قال

تضلوا؛ واألصغر منهما عرتيت، من استقبل قبليت،  تولوا وال فتمسكوا به وال
عنهم؛ فإين قد سألت  تقهروهم والتـَْقُصُروا وأجاب دعويت، فال تقتلوهم وال

يل خاذل،  وخاذهلما هلما اللطيف اخلبري فأعطاين، ناصرمها يل ناصر،
يل عدّو؛ أال فإا مل لك أمة قبلكم حىت تدين  ووليهما يل ويل، وعدّومها

  .))بأهوائها، وتظاهر على أهل نبوا، وتقتل من قام بالقسط منها
من كنت وليه فهذا : ((فرفعها؛ وقال مث أخذ بيد علي بن أيب طالب

  ).)ـ قاهلا ثالثاً ـ وليه، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه
وكانت هذه اخلطبة مبحضر كبار الصحابة ومجوع القبائل املسلمني، 

مسرعني الذين شهدوا حجة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقاموا 
بالتهنئة لعلي عليه السالم ذا الوسام العظيم، والشرف الكبري، فقال 

بخ بخ لك يا ابن أيب طالب أصبحت موالي وموىل  : عمر بن اخلطاب
كل مؤمن ومؤمنة، وقام حسان بن ثابت ليسجل هذا املشهد ويصوره يف 
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أبيات من الشعر، فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقام 
  :ائًال أبياته املعروفةق

  بخّم وأسمع بالنبي مناديا  يناديهم يوم الغدير نبيهم 
  :إىل قوله

  وكن للذي عادى علياً معاديا  هناك دعا اللهم وال وليه 
فهذه احلادثة من احلوادث اليت ال جمال إىل إنكارها، وال سبيل إىل ردها، 

مس، إذ إنكارها يلحق بإنكار الضروريات، فقد ظهرت ظهور الش
واشتهرت اشتهار الصلوات اخلمس، وليس فيه عند املنصفني شك وال 
شبهة وال لبس، وقد دونت هذه احلادثة يف دواوين اإلسالم، ورواه العلماء 
األعالم، من مجيع طوائف وفرق أهل اإلسالم، وقد ُصنفت مصنفات 
خبصوص بياا بني مبسوطة وخمتصرة، عددها كثري، وحصرها وإحصاؤها 

. ، وطرق رواياته كثرية العّد، واسعة احلّد، فلن نستطيع إحصائهاعسري
  .والغرض هنا هو التنبيه، ومن أراد اإلستزادة فعليه بالكتب املطولة

�:�����وא���
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فرواة هذه اخلطبة من علماء اإلسالم ال ميكن حصرهم، ويتعذر ضبطهم، 
لدى املوالف واملخالف من فال يكاد خيلو كتاب من الكتب املعتمدة املشهورة 

  :ذكره، فقد رواه مجاعة وافرة من احملدثني عن مجاعة من الصحابة، وإليك ذلك
اإلمام أبو طالب يف األمايل  :علي عليه السالم رواه عن أمير المؤمنين

، )١/١٥٢(، وأمحد يف املسند)١٥٦(، والنسائي يف اخلصائص )٣٣(
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الصغري املعجم ، والطرباين يف )٥٦٧(رقم)١/٤٢٨(يف مسنده  وأبو يعلى
  الطربي يفاحملب ، و )١٥٤(رقم)٢٣(يف املسند، والطيالسي )١/١١٩(

  .)٢/١٦١(، والرياض)٦٨(ذخائرال كتابيه
صحيح اإلسناد : وقال) ٣/١٣٢( يف املستدرك احلاكم :وعن ابن عباس

، والنسائي يف )١/٣٣( يف املسند ، وأمحدووافقه على التصحيح الذهيب
  .)١٢/٣٤٤( يف تارخيه ، واخلطيب البغدادي)٨٢و ٨١(رقم)٤٥(ائص اخلص
، ٤/٣٦٨(أمحد، و )٢/٣١٧(يف صحيحه مسلم :عن زيد بن أرقمرواه و 

صحيح على : وقال) ٤٥٧٦(رقم) ٣/١١٨(يف املستدرك ، واحلاكم)٣٧٠
 الكربى السنن ، والنسائي يفشرط الشيخني ومل خيرجاه، وسكت عنه الذهيب

 ،)١٩٦٦(رقم) ١/٥٣٣(والطرباين يف األوسط، )٨١٤٨(رقم)٥/٤٥(
  .)١٥٥(والطربي يف ذخائر العقىب ،)٢/٣٢٢(والطرباين يف الكبري أيضاً 

حممد بن سليمان الكويف يف  :ن البراء بن عازبعو 
وابن ، )٤/٢٨١(، وأمحد يف املسند)٨٤٤(رقم)٢/٣٦٨(املناقب
، واخلطيب )١٦٢( ، والنسائي يف اخلصائص)١١٦(رقم)١/٤٣(ماجة

: عن أيب الطفيل عامر بن واثلةو ). ١٤/٢٣٦(يف تاريخ بغداد البغدادي
، و ابن حبان )١٥٠(، والنسائي يف اخلصائص)١/١١٨(أمحد 

رقم )٣/١١٨(، واحلاكم يف املستدرك)٦٩٣١(رقم) ١٥/٣٧٥(
، واهليثمي )٥/٢١٧(، )٣/٩٢٥(، وابن األثري يف أسد الغابة )٤٥٧٧(

  .)٩/٤٢( الزوائد يف جممع
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 ،)١١٥،١٢١(رقم) ١/٤٢،٤٥(ابن ماجة : بن أبي وقاص عن سعدو 
واحلاكم يف  ،)٩٤،٩٥،٩٦(رقم) ١٧٦،١٧٧(والنسائي يف اخلصائص 

  .)٩/١٠٧(، واهليثمي يف جممع الزوائد )٤٦٠١(رقم )٣/١٢٦(املستدرك 
، وأبو يعلى )٣/١٨٧(، والبزار يف مسنده ابن أيب شيبة :وعن أبي هريرة

  ).١١١١(رقم )١/٣١٢(األوسط ، والطرباين يف )١١/٣٠٧(
يف ) ٧/٣٧٧(البغدادي يف تاريخ بغداد اخلطيب :وعن أنس بن مالك

، وابن عساكر يف تاريخ )٣٩٠٥(ترمجة احلسن بن علي بن سهل برقم
يف ترمجة أمري املؤمنني عليه السالم، وغريهم   )٥٨٣(رقم) ٢/٨١(دمشق 

  .كثري، فالبارق اليسري يدل على النو املطري

        املباهلةاملباهلةاملباهلةاملباهلةحادثة حادثة حادثة حادثة 
يف اخلامس والعشرين منه، يف السنة  ،وقعت يف آخر شهر ذي احلجة احلرام

حادثة من أعظم احلوادث اإلسالمية، وقضية من أهم التاسعة للهجرة النبوية، 
القضايا الدينية، وأكرب الوقائع يف التاريخ اإلسالمي، حادثة سجل القرآن ذكرها، 

وخّلَد على مر العصور والدهور نبأها وشأا، وبّني يف سورة آل عمران أمرَها، 
  .فمن قرأ القرآن وتدبر آياته البد أن يسأل عنها، ويبحث عن بياا وتفسريها

هذا احلادثة والقضية هي حادثة وقضية املباهلة، وقد حكى اهللا قصتها 
 َفَمْن َحآجَك ِفيِه ِمن بـَْعِد َما َجاءكَ {يف سورة آل عمران، يف قوله تعاىل 
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َأبـَْناءنَا َوَأبـَْناءُكْم َوِنَساءنَا َوِنَساءُكْم َوَأنُفَسَنا  ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل تـََعاَلْوْا َنْدعُ 
  .}نـَْبَتِهْل فـََنْجَعل لْعَنُة الّلِه َعَلى اْلَكاِذبِينَ  ثُم  وَأنُفَسُكمْ 

وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كتب كتاباً إىل أهل جنران 
عوهم فيه إىل اإلسالم، وكانوا يدينون بدين النصرانية، فكتب إىل  يد

كبريهم وهو ُأْسقُف جنران، املسمى أبا حارثة، وكان هو القائم بشؤون 
  .الكنيسة يف احلجاز بأكمله

فلما وصل سفُري رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل جنران، سلم 
تأمله، فاستدعى كبار الشخصيات إليهم كتاب رسول اهللا فقرأه اُألْسقف و 

البارزة يف جنران وما جاورها من املناطق للمشورة يف هذا األمر، واختاذ قرار 
  .متفق عليه من مجيع األطراف

فلما حضروا عنده استشار رجًال يقال له شرحبيل وهو من أهل الرأي 
ما تقول يف هذا : واحلكمة والعقل والتدبري عندهم، فقال له األسقف

  األمر يا شرحبيل؟
قد علمَت ما وعَد اهللا به إبراهيم اخلليل يف ذرية إمساعيل من : فقال له

  .النبوة، فما يؤمنك أن يكون هذا الرجل هو النيب املوعود
فتشاوروا يف األمر، فاتفق رأيهم على أن يبعثوا وفدًا من ذوي الرأي 

املنورة، لينظروا يف  واحلكمة إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل املدينة
 دالئل وبينات نبوته صلى اهللا عليه وآله وسلم، ويبحثوا يف املوضوع جبد
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وعزم، فاختاروا ستني رجًال، من علمائهم وعقاهلم وكبارهم وأهل الرأي 
  .فيهم، ومحلوا معهم اهلدايا للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

يب صلى اهللا عليه وآله فلما قِدَم الوفد إىل املدينة، دخلوا مسجد الن
وسلم، وهم يلبسون الديباج واحلرير، ويف أيديهم خواتيم الذهب، 
وحيملون الصليب يف أعناقهم، فلما رآهم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
على تلك اهليئة انزعج منهم، وساءه منظرهم وهيئتهم، وال سيما يف 

  .املسجد، وانزعج املسلمون لذلك أيضاً 
وأحسوا بذلك، فسألوا عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف فشعر الوفد 

وكانت بينهم صداقة قدمية، فسأال أمري املؤمنني عليًا عليه السالم عن سبب 
ما ترى يف : يا أبا احلسن: انزعاج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقاال له

  هؤالء القوم؟
وخواتيم أرى أن يضعوا حللهم وحليهم : فقال علي عليه السالم

الذهب، مث يعودون إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، ففعلوا ما أمرهم 
به فنزعوا ما عليهم من احللي واحللل، مث رجعوا فدخلوا على النيب صلى 
اهللا عليه وآله وسلم فسلموا عليه، فرد عليهم السالم واحرتمهم، وقدموا 

  .إليه هدايامهأ فقبل بعضها، ورد البعض اآلخر منها
فبينا هم كذلك إذ حضر وقت صالم وهم يف املسجد عند النيب صلى 
اهللا عليه وآله وسلم، فاستأذنوا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف ذلك، 
فأذن هلم، فأراد بعض املسلمني منعهم، فزجرهم النيب صلى اهللا عليه وآله 
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وسلم، فصلوا صالم، وذا املوقف الكرمي يظهر مساحة الدين 
  .إلسالمي، ومساحة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلما

فلما أمتوا صالم، عرض عليهم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
قد  : الدخوَل يف اإلسالم، وتلى عليهم القرآن، فامتنعوا من القبول، وقالوا

  .كنا مسلمني قبلك
م كذبتم، مينعكم من اإلسال: فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .عبادُتكم الصليب، وأكلكم حلم اخلنزير، وزعمكم أن هللا ولداً : ثالث خالل
املسيح هو اهللا، ألنه أحيا املوتى، وأخرب بالغيوب، وأبرأ من : فقالوا

: األدواء كلها، وخلق من الطني طرياً، فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .هو عبد اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي

  .املسيح ابن اهللا، ألنه ال أب له: فقال أحدهم
فسكت رسول اهللا صلى اللله عليه وآله وسلم، فأنزل اهللا عليه قوله تعاىل 

} قَالَ  ِإن لَهُ ُكن فـََيُكونُ  َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تـَُراٍب ثِم{.  
هلّم فْلنالعْنَك : وقالوافطلبوا من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم املباهلة 

  .أيّنا أوىل باحلق، فنجعل لعنة اهللا على الكاذب منا
فأذن اهللا لنبيه يف املباهلة وأنزل عليه آية املباهلة، فدعاهم النيب صلى اهللا 

  .عليه وآله وسلم إليها فقبلوا ذلك، واتفقوا على أن تكون يف اليوم الثاين
لم مع النصارى على املباهلة يف اتفق النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وس

اليوم الثاين، وعلى أن تكون املباهلُة خارج املدينة يف الصحراء، فلما كان 
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اليوم الثاين أقبل الناس من أهل املدينة من املهاجرين واألنصار وغريهم من 
الناس، يف قبائلهم وعشائرهم وشعارام، وهم يف أحسن هيئة، وخرج وفد 

اهلة، ينتظرون قدوم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، جنران إىل مكان املب
وكان أهل جنران قد اشتوروا فيما بينهم يف أمر املباهلة، وقال بعضهم 

انظروا حممداً فإن جاء غداً بولده وأهله وخاصته فاحذروا مباهلته، : لبعض
  .فإنه نيبء، وإن جاء بأصحابه وأتباعه فباهلوه فإنه ليس على شيء

أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا جاء إىل : كالمهم هذاوهم يعنون ب
ساحة املباهلة حمفوفًا بأة امللك، ومتظاهرًا بقوة اجليش، ومعرضًا بكثرة 

  .اجلنود واألتباع، فهي دليل على عدم صدقه
وإذا أتى بولده وأبناءه وأحب الناس إليه، وأعزهم لديه، بعيداً عن كل مظاهر 

هاة، فهو دليل على صدقه، وأوكد يف الداللة على ثقته مبوقفه، اخليالء واملبا
ويقينه مببدئه، حيث جترأ على تعريض نفسه وأحبته وأعزته، وأفالذ كبده، 

  .وأغلى الناس عنده على املباهلة، اليت تكون نتيجتها هالك املبطل
فبينما هم كذلك يتحادثون، والناس مجيعاً مرتقبون ومنتظرون جميء النيبء 

لى اهللا عليه وآله وسلم، وهم يراقبون الطرق اليت مير منها النيب صلى اهللا ص
عليه وآله وسلم، وهم يريدون أن يعرفوا معىن وتفسري آية املباهلة، ويريدون 

وهم يتسآءلون أن يعرفوا املراد باألبناء والنساء واألنفس املذكورين يف اآلية، 
ن هم الذين أُِمر النيب صلى ل البعض منهم يا ترى ميف أنفسهم أو يتسآء
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اهللا عليه وآله وسلم بدعوم إىل املباهلة؟ وقد يكون البعض يف حالة يء 
  .وانتظار رجاء أن يدعوه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم معه

إذ جاء اجلواب الفعلي، والتفسري النظري، والتطبيق على أرض الواقع 
  .للمراد من اآلية، وَمنهم املقصودون فيها

إذ طلع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف هيئة خاصة مثرية، فإذا به 
خيرج ويف صحبته أربعة نفر، قد اختارهم من بني املسلمني دون 
غريهم،ألنه ليس بني املسلمني من هو أطهر منهم نفساً، وأقرب نسباً، 

له وأعلى مكانة، وأقوى يقيناً، وأعمق إمياناً، أقبل النيب صلى اهللا عليه وآ
وسلم وهو حيتضن احلسني، وآخذ للحسن عليه السالم يف يده، وإذا علي 

  .إذا دعوت فأمنوا: وفاطمة ميشيان خلفه، وهو يقول هلم
يا له من وفد ما أكرمه على اهللا، وأقربه إىل اهللا، وأعظمه عند اهللا، وأعلى 

  .منزلته يف الدنيا واآلخرة
تلك الوجوه النرية، والشخصيات  فلما رأوا النيب صلى اهللا عليه وآله ومعه

الروحانية، أخذوا ينظرون إىل بعضهم البعض يف حرية ودهشة وتعجب، كيف 
خرج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بابنته الطاهرة، وأفالذ كبده، وأعز الناس 
إليه، فهو ال يفعل ذلك إال وهو على ثقة من نفسه، وعلى يقني من دعوته، 

  .ثق ال خياطر بأحبائه، وال يعرضهم للبالء واهلالك النازلألن املرتدد غري الوا
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فلما رأى وفد جنران ذلك الوفد، وتلك الوجوه املشرقة، قال كبريهم وهو 
يا معشر النصارى، إين ألرى وجوهاً لو شاء اهللا أن يزيل جبالً : أُْسقف جنران

  .رض نصراينمن مكانه ألزاله ا، فال تباهلوا فتهلكوا، وال يبقى على وجه األ
فتسارعوا متسابقني يسترتون باألشجار واألحجار واجلدران خمافة أن 
يبدأهم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم باملباهلة، وهم يصيحون وينادون 

  :بأعلى صوم
  .يا أبا القاسم، قد رأينا أن ال نباهلك، يا أبا القاسم أقلنا أقالك اهللا

وسلم هلم، وأخذته الشفقة عليهم والرمحة  فـََرّق النيب صلى اهللا عليه وآله
 مث يديه، بني بركوا حىت أقبلوا م، رجاء أن يكونوا قد عرفوا احلق، مث

: فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم القاسم، أبا يا اهللا أقالك أقلنا: قالوا
  :ثالث من واحدة إىل جتيبوين أن على أقيلكم
  .وما هي؟: فقالوا
  .ما علينا وعليكم مالنا لكم إخواننا فتكونون م،اإلسال إىل أدعوكم: فقال
  .هذه إىل ال سبيل: قالوا
  .صاغرون وأنتم سنة، كل إلينا تؤدوا عليكم نفرضها جزية: قال
  .احلرب: الثالثة، فقال فهات هذه، إىل ال سبيل: قالوا
 يف وألف رجب، يف ألف حلة ألفي على فصاحلوه بك، لنا ال طاقة: قالوا
 باليمن كان إن فرساً  وثالثني رحماً، وثالثني درعاً، ثالثني عارية وعلى صفر،
  .إليهم يؤديها حىت ا ضامن وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا ورسول كيد،
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بيده لقد تدّىل العذاب  نفسي والذي: ((وسلم وآله عليه اهللا صلى فقال
 على ما بقي باهلتهم ولو على أهل جنران، ولو العنوين ملسخوا قردة وخنازير،

أحد، وألضرم اهللا عليهم الوادي ناراً، والستأصل اهللا جنران  منهم األرض وجه
 من والعصافري بالطري علي ُحِشرَ  ولقد وأهله، حىت الطري يف رؤوس الشجر،

فأمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أمري املؤمنني  ،))ملباهلتهم الشجر رؤوس
 رجع اب الصلح، ويضمن هلم األمان، فلماعلياً عليه السالم أن يكتب هلم كت

 أمريهم رحلتهم، والعاقب وهو صاحب عاد منهم السيد وهو جنران وفد
وسلم  وآله عليه اهللا صلى النيب يصدرون، إىل رأيه وعن مشورم وصاحب
  .ونعلني وقدحاً  وعصاً  حلةً  العاقب له وأهدى وأسلما،

والفضائل ألهل البيت عليهم فهذه احلادثة العظيمة من أعظم املناقب 
السالم، وفيه دالالت واضحة، وتفسري ملن أُمر النيب بدعائهم للمباهلة، 
وأن نفس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هو علي عليه السالم، وأن املراد 
باألبناء احلسن واحلسني عليهما السالم، وهذه اآلية نص صريح يف ذلك، 

  . عليه وآله وسلم هي فاطمة عليها السالموأن املراد بنساء النيب صلى اهللا
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يف الثامن من ذي احلجة، يف الثامن من ذي احلجة، يف الثامن من ذي احلجة، يف الثامن من ذي احلجة،     الفخيالفخيالفخيالفخيبن علي بن علي بن علي بن علي استشهاد اإلمام احلسني استشهاد اإلمام احلسني استشهاد اإلمام احلسني استشهاد اإلمام احلسني 
        هههه))))١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩((((سنة سنة سنة سنة 

ْحرِم احلسني الفخي بن علي العابد : نسبه
ُ
هو اإلمام الشهيد السعيد امل

بن احلسن السبط بن علي  - الرضى –ن احلسن املثلث بن احلسن املثىن ب
  .م السالمبن أيب طالب عليه

  .هـ)١٢٨(ولد عليه السالم سنة  :مولده
وكان ب، كان عليه السالم أسود الرأس واللحية مل خيالطه الشي :صفته

يقسم باهللا إنه خياف أن ال تقبل منه صدقاته؛ ألن الذهب والفضة 
  .والرتاب عنده مبنزلة واحدة

  :آثار عن جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلموقد وردت فيه 
مّر باملكان الذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  روي أنما  :منها

صلى فيه، فلما كان يف الركعة الثانية بكى، فبكى الناس، فلما قتل فيه، و 
ملا رأيناك تبكي بكينا يا رسول اهللا، : ما يبكيكم؟ قالوا: أمت صالته، قال

يا حممد إن رجالً : (لنزل علي جربيل ـ ملا صليت الركعة األوىل ـ فقا: قال
  .) من ولدك يقتل يف هذا املكان، وأجر الشهيد معه أجر شهيدين

يقتل هاهنا : جعفر الصادق من فخ، وصلى فيه، وقال مرّ روي أنه و 
  .رجل من أهل بييت يف عصابة، تسبق أرواحهم أجسادهم إىل اجلنة
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يف مجيع اخلصال، واختص من  كان كامالً : بعض صفاته عليه السالم
الكرم مبا مل يعرف يف أحد من العرب والعجم مثله، فُعوتب على كثرة 

واهللا ما أحسب يل عليه أجرًا ؛ ألن اهللا : (اإلنفاق وتفريق األموال، فقال
ا ُتِحبونَ {: تعاىل يقول ى تـُْنِفُقوا ِممَحت ٩٢:آل عمران[}َلْن تـََناُلوا اْلِبر[ ،

  ).يعين املال ـ واهللا ما هو عندي وهذه احلصاة إال يف منـزلة واحدة ـ
املدينة املنورة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا وته وظهوره بدعكانت   :دعوته

، هـ)١٦٩(يوم السبت يف التاسع عشر من ذي القعدة سنة  عليه وآله وسلم،
من بين احلسن واحلسني، مل  وبايعه رؤساء أهل البيت صلوات اهللا عليهم

موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد : خيتلفوا يف بيعته ونصرته، فمنهم
احلسن بن علي بن علي سيد  ابنوأخوه عمر ا األفطس وعبداهللالباقر، 

بن وسليمان أبناء عبداهللا  العابدين بن احلسني السبط، واإلمام حيىي وإدريس
 - الكامل، وإبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن احلسن 

بداهللا ، واحلسن بن اإلمام حممد بن ع-  والد اإلمام القاسم بن إبراهيم الرسي
بن احلسن بن احلسن، وعلي بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن، وغريهم من 

  .مجاعات أهل البيت وأوليائهم رضي اهللا عنهم
، فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى رسول اهللا منربعليه السالم  وملا ظهر صعد

أيها الناس أنا ابن رسول اهللا، : على نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم، مث قال
منرب رسول اهللا، يف مسجد رسول اهللا، أدعوكم إىل كتاب اهللا وسنة على 
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، أيها الناس أتطلبون أثر رسول اهللا صلى 
  .ـ مث مد يده ـ من حلمه ودمهأنا اهللا عليه وآله وسلم يف احلجر والعود وهذا 

وسنة رسول اهللا  أبايعكم على كتاب اهللا: (ت ألفاظ البيعة كما يليوكان
، والعدل يف الرعية، والقسم بالسوية، وعلى - َصلى اهللا َعَلْيه وآله وَسلم- 

أن تقيموا معنا، وجتاهدوا عدونا، فإن حنن وفينا لكم وفيتم لنا، وإن حنن 
  .فأسرع الناس إىل بيعته )مل نِف لكم فال بيعة لنا عليكم

ينة، استخلف عليها رياش ملا استحكم أمره يف املد: توجهه إلى مكة
اخلراعي، وكان قد واعد الناس يوم الرتوية، فلما وصل إىل التنعيم، منعته 
جنود العباسيني من الدخول، فأرسل واحدًا من أصحابه إىل مىن لدعوة 

  .الناس على ما وقع اإلتفاق عليه، فلم جيبه أحد
سوى ثالمثائة وبضعة خرج مل يكن معه عليه السالم حني  :عدد أصحابه

 من أهل البيت عليهم السالم،ن رجًال و ستة وعشر عشر رجالً، منهم 
إىل اهللا، عاملني بكتاب اهللا، مواجهني ألعداء اهللا،  سالني سيوفهم، داعني

 يوشوج ،ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم، والتقاهم من أحزاب الضالل
اهلادي بن حممد بن أيب موسى امللقب الضال أنفذهم  ،الباطل أربعون ألفاً 

الدوانيق، فدعاهم اإلمام، ومن معه من جنود اهللا إىل كتاب اهللا، وإىل ما 
جاء به رسول اهللا، فلم جييبوهم، فحمل فيهم اإلمام، ومحلت معه الطائفة 
على ما جرت به عادة األئمة من أهل بيت رسول اهللا حىت أغرقوا األرض 

  .رب العاملنيمن دمائهم، واستشهدوا يف سبيل اهللا 
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ه، )١٦٩(استشهد عليه السالم يف الثامن من ذي احلجة، سنة: مقتله
بعد مقاومة وجهاد عظيم، وجراحات مثخنة مل يستسلم معها، وبعد 
مناداة ودعوات كثرية من العباسيني باألمان فلم يغرت لتلك الوعود، بل 

  .اختار أن ميوت حراً كرمياً مظلوماً 
  .سنة) ٤١(يوم استشهد  عمرهكان و  :عمره

 ،الزاهربودفن جسده مبكة املكرمة يف املوقع املسمى اليوم  :موضع قبره
  .موسى امللقب باهلادياخلليفة العباسي أما الرأس فبعث إىل و 

فرمحة اهللا ورضوانه وسالمه عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً، 
خري اجلزاء، وأشركنا معهم وعلى أصحابه األوفياء الذين معه، وجزاهم اهللا 

  .يف جهادهم

        استشهاد اإلمام إبراهيم بن عبد اهللاستشهاد اإلمام إبراهيم بن عبد اهللاستشهاد اإلمام إبراهيم بن عبد اهللاستشهاد اإلمام إبراهيم بن عبد اهللا
اإلمام النفس الرضية إبراهيم بن عبد اهللا الكامل بن احلسن الرضا هو 

  .بن احلسن السبط بن علي بن أيب طالب عليهم السالم
  .هـ)٩٥(ولد سنة  : مولده
األنف، حسن كان سائل اخلدين، خفيف العارضني، أقىن : صفته

وكان عاملًا فاضًال خطيبًا مصقعاً ، الوجه، قد أثر السجود يف جبهته وأنفه
  .شاعراً مفلقاً شجاعاً حبيث ال يبايل دخل على املوت أو خرج إليه
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وقد أخرب أمري املؤمنني علي عليه السالم مبقتله، كما حكى ذلك ابن 
ني عن األمور الغيبية أيب احلديد يف شرح النهج يف تعداد أخبار أمري املؤمن

يأتيه (: ، وقوله فيه أيضاً )يقتل بعد أن َيْظَهر، ويُقَهر بعد أن يَقَهر: (فقال
  ).ووهن عضده ،سهم َغْرب تكون فيه منيته، فيا بؤساً للرامي شلت يده

  .هـ)١٤٥(يوم العيد غرة شوال سنة  :وبيعته دعوته
الشيعة، فكان ال ه، بدار رجل من )١٤٣(دخل إبراهيم البصرة سنة 

ه ظهر )١٤٥(يظهر بالنهار، فلما ظهر أخوه النفس الزكية باملدينة سنة 
  .هو أيضاً بالبصرة بكتاب كتبه إليه أخوه من املدينة أمره فيه بالظهور

ه، بعد دعوة أخيه، )١٤٥(بل دخل البصرة يف رمضان سنة: وقيل
  .داعياً له بالبصرة

يدعوهم ألخيه النفس الزكية، فلما فلما ظهر بالبصرة كان يبايع الناس و 
بلغه مقتل أخيه النفس الزكية يوم العيد، أول يوم من شوال وهو يريد أن 
يصلي بالناس صالة العيد، فصلى م، مث رقى املنرب، وخطب ونعى إىل 

  .الناس أخاه حممداً، وبكى وبكى الناس
زهادها، فلما نزل من املنرب بايعه علماء البصرة وفقهاؤها وعبادها و 

واختصت به املعتزلة مع الزيدية والزموا جملسه وتولوا أعماله، فاستوىل على 
البصرة، وواسط وأعماهلا، واألهواز وكورها، وعلى أعمال فارس، واملدائن 

  .والسواد وغريها
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فلما بلغ الدوانيقي خربه، وزيادة أمره، ونفاذ دعوته، خافه وحتري يف أمره، 
كان قد بعث مع ألنه   ،ن جنده يف املمالكوجعل يتأسف على ما فرق م

 ةفريقيأشعث إىل وبعث مع حممد بن األ ،إىل الري لفاً أابنه املهدي ثالثني 
 دوانيقيومل يبق مع ال ،والباقون مع عيسى بن موسى باحلجاز ،ربعني ألفاً أ

فيحسب الناظر  فتوقد ليالً  ةوكان يأمر بالنريان الكثري  ،سوى ألفي فارس
إذا قرأت   :إىل عيسى بن موسى دوانيقيمث كتب ال ،كثرياً   جنداً إليها أن مث 

 ،أن أقبل إليه لبثفلم ي ،نت فيهأكتايب هذا فأقبل من فورك ودع كل ما 
فابسط  ،اذهب إىل إبراهيم بالبصرة وال يهولنك كثرة من معه :فقال له

  .وستذكر ما أقول لك ،وثق مبا عندك ،يدك
و إبراهيم إىل البصرة، وكان معه فوجهه الدوانيقي يف جيش كثيف حن

، فلما الفآوعلى مقدمته محيد بن قحطبة يف ثالثة مخسة عشر ألف، 
  .بلغ إبراهيم توجههم إليه، أمجع للمسري إليهم

 :فقال له بعض األمراء ،جاء إبراهيم فنزل يف بامخرى يف جحافل عظيمةف
جيشك ألخذت نك سرت إليه بطائفة من أفلو  دوانيقيإنك قد اقرتبت من ال

  .بقفاه فإنه ليس عنده من اجليوش ما يردون عنه
 ،زائنا مث هو يف قبضتناإن نناجز هؤالء الذين بأوىل إن األ :وقال آخرون

 :قال بعضهم، و مرفثناهم ذلك عن الرأي األول ولو فعله لتم هلم األ
  .خندق حول اجليش
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مث أشار  ،كإن هذا اجليش ال حيتاج إىل خندق حوله فرتك ذل :وقال آخرون
نا ال أرى ذلك أ :فقال إبراهيم ،بعضهم أن يبيت جيش عيسى بن موسى

مث أشار آخرون بأن جيعل جيشه كراديس فإن غلب كردوس ثبت  ،فرتكه
ِإن اللَه يُِحب الِذيَن {ىل القوله تع وىل أن نقاتل صفوفاً األ :وقال آخرون ،اآلخر

يَاٌن َمْرُصوصٌ يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِه َصّفاً    .)٤:الصف(} َكأَنـُهْم بـُنـْ

فالتقوا مبوضع يقال له بامخرى، بينه وبني الكوفة ستة عشر ميًال، فرتب 
إبراهيم بن عبد اهللا عسكره فجعل على ميمنته عيسى بن زيد بن علي بن 
احلسني، وعلى ميسرته لبيد بن برد اليشكري، وهو عليه السالم يف القلب 

ماء وأهل البصائر، وكان مجلة عسكره أحد عشر ألف يف الفقهاء والعل
  .راجل وسبعمائة فارس، وقيل أكثر من ذلك

فوقع القتال، فاقتتلوا قتاًال شديدًا كانت الغلبة فيه أول األمر جليش 
إبراهيم بن عبد اهللا، هزموا جيش عيسى بن موسى حىت فروا، وكان محيد 

يمان من كبار القواد وقد نزال بن قحطبة يف أوائل املنهزمني، فمر بابين سل
ليس هذا من عاداتك يا محيد، : عن فرسيهما مستسلمني للقتل فقاال

  .اجنوا ما بقي قتال: فقال
فلما رأى إبراهيم ما نزل م من القتل أمر برد الرايات، فلما رأوا أعالم 

ع امليمنة رافعة ظنوها هزمية، فعطفوا عليها وحققوا فكانت اهلزمية، فاقتتلوا م
جيش إبراهيم قتاًال شديداً، واجتلدوا جالدًا كبرياً، حىت قتل من الفريقني 
قتلى كثري، فازمت امليمنة وجنى عيسى بن زيد عليهما السالم ملا أفرده 
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الناس، وفر الناس وازموا عن إبراهيم، وثبت هو يف القلب يف مخسمائة، 
خر النهار رفع املغفر وقيل يف أربعمائة، يقاتل قتال األبطال، فلما كان آ

من شدة احلر، فجاء سهم، فوقع يف رأسه، فاعتنق فرسه، واحتوشته 
أردنا أن تكون ملكاً فأراد اهللا أن تكون : الزيدية وأنزلوه، فلما أصيب قالوا

شهيداً، وأحاط به أصحابه حىت كانوا سورًا مثل سور احلديد، فهجم 
كثريًا منهم،   عليهم أصحاب عيسى بن موسى هجمة واحدة فقتلوا

  .فأخذوا إبراهيم واحتزوا رأسه، وبعثوا به إىل أيب جعفر الدوانيقي
القعدة،  ٢٥وقيل يوم اخلميس، يف  ،يوم االثنني قتل شهيداً  :مقتله

  .بني البصرة والكوفة) بامخرا ( بـ  ،هـ)١٤٥(من ذي احلجة  ٥يف : وقيل
  . وجسده ببامخرا ودفن رأسه مبصر. سنة تقريباً )٥٠( :وعمره

        وفاة إمام اليمن اإلمام اهلادي للحق حييى بن احلسنيوفاة إمام اليمن اإلمام اهلادي للحق حييى بن احلسنيوفاة إمام اليمن اإلمام اهلادي للحق حييى بن احلسنيوفاة إمام اليمن اإلمام اهلادي للحق حييى بن احلسني
أبو اإلمام اهلادي إىل احلق القومي، والداعي إىل صراط اهللا املستقيم، 

احلسني حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن 
  .احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم

  .ه)٢٤٥(يف أرض الرس من املدينة املنورة سنة  :عليه السالمولد 
 االقاسم عليهماإلمام إىل جده  لَ ومحُِ ملا ولد اإلمام اهلادي عليه السالم 
 - حيىي : مب مسيته؟ قال: ذه، وقال ألبيهالسالم فوضعه يف حجره املبارك وعوّ 
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ذكره،  فبكى القاسم حني - وقد كان للحسني أخ يسمى حيىي تويف قبل ذلك 
  .وإمنا قال ذلك ألخبار رويت بذكره ،هو واهللا حيىي صاحب اليمن: وقال

كان أسدياً : قال اإلمام املنصور باهللا عليه السالم: صفته عليه السالم
، غليظ الساعدين بعيد ما بني املنكبني - أي واسع العينني– أجنل العينني

  .دوالصدر، خفيف الساقني والعجز، كاألس
نشأ اإلمام اهلادي عليه السالم وترعرع بالرس خارج املدينة املنورة،  :نشأته

يف بلد جده اإلمام القاسم بن إبراهيم عليه السالم، وأخذ العلم على يد 
كان موصوفًا من حال صباه بفضل القوة والشدة والبأس، و  أبيه وأعمامه،

  .له، وقد ذاع صيته، وشاع فضواالشتغال بالعلمواإلقدام، والشجاعة 
  :وأبيه الوصيصلى اهللا عليه وآله وسلم آثار عن جده النبي بشارات و وفيه 
ج خيرج يف هذا النه((: صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قالأنه ما روي  :منها

رجٌل من ولدي امسه حيىي اهلادي، يأمر باملعروف  - نوأشار بيده إىل اليم- 
يف رواية أخرى أن و ، ))الباطلوينهى عن املنكر، وحييي اهللا به احلق ومييت به 

سيخرج : ((الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أشار بيده إىل اليمن، وقال
  )).رجل من ولدي يف هذه اجلهة امسه حيىي اهلادي حييي اهللا به الدين

سلوين قبل  :يا أيها الناس: (عن أمري املؤمنني عليه السالم، قال: ومنها
، مث ذكر فتنة بني )ا أعرف سائقها وناعقهاما من فتنة إال وأن ،أن تفقدوين

فيخرج رجل من عرتيت امسه اسم نيب، ميأل (: قالمث الثمانني واملائتني 
مييز بني احلق والباطل، ويؤلف اهللا قلوب  ،جوراً  األرض عدًال كما ُملئت
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انتظروه يف األربع والثمانني  ،كما يتألف قزع اخلريف  ،املؤمنني على يديه
  ).خر صادرةآأول سنة واردة، و تني يف ائوم

الذي أوحى اهللا إىل نبيه فيه علم ما يكون إىل ر ويسر اهللا له علم اجلف
  .يوم القيامة، وكان معه ذو الفقار سيف أمري املؤمنني

        خروجه إىل اليمنخروجه إىل اليمنخروجه إىل اليمنخروجه إىل اليمن
راسله وكاتبه أبو العتاهية الذي  وملا انتشرت فضائله، وظهرت أنواره ومشائله، 

 ًا مندفْ إليه وَ وملكًا مشهورًا من ملوك اليمن، وأرسَل كان واليًا على صنعاء 
ه نسألو يووجهاء طلبوا منه اخلروج معهم إىل اليمن،  مشائخَ  م ضُ اليمن، يَ  أهلِ 

ويعدونه النصرة واملعونة والتأييد واملواساة بأنفسهم وأمواهلم،  ،إنقاذهم من الفنت
رسوله صلى اهللا عليه  على إحياء دين اهللا وسنةأم سيكونون معه أنصارًا و 

وجماهدة أعداء اهللا وأعداء دينه، واألمر باملعروف والنهي عن  ،وآله وسلم
وكان عمرُُه ، ه)٢٨٠(سنة  وخرج اخلرجة األوىلإىل ذلك، املنكر، فساعدهم 

ها السرور مبقدمه، اليمن أظهر أهلُ مخسًا وثالثني عاماً، فلما وصل إىل 
ى كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وآله عل إماماً  واجتمعوا إليه وبايعوه

 م، وينقذهفيهم يصلح ذات بينهم، ويقيم أحكام الشريعة اإلسالمية ،وسلم
فأقام بني وبراثني احملن، فوصل إىل بالد م قريباً من صنعاء،  ،الفنتجراثيم من 

عن املنكر، عامًال بكتاب اهللا وسنة نبيه  باملعروف، وناهياً  شهراً، آمراً أأظهرهم 
 وعن قبوله متثاقلني، ،نافرين عن احلق فوجدهم ،صلى اهللا عليه وآله وسلم
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يف تقوميهم عليه السالم  دَ هِ فجَ  للهوى متابعني،، و مائلني وإىل الباطل
ومل جيد فيهم  ،وا عليهبُ ع صَ على إرشادهم وهدايتهم، فتَ  صَ رِ ، وحَ إصالحهمو 

مث بلغه أّن أفراداً من اجلند الذين ول مساغاً، وال إىل تقوميهم سبيالً، إىل ما حا
معه تعدوا على أموال الناس ومواشيهم وزروعهم، وعاثوا يف األرض فساداً، 

وبلغه أيضًا أن قائدًا من القواد هم، وعندما أراد تأديبهم؛ تعصب هلم مشائخُ 
فبعث َد الشهوُد عليه بذلك، الذين كانوا عند أيب العتاهية، شرب مخراً، وَشهِ 

عليه السالم اإلماُم  إليه اهللا عليه فامتنع، فركب حد  ليقيمَ  ،به مُ قدِ إليه من يُ 
واهللا : وقالاإلمام اهلادي فامتنع عليه فغضب  ،بأصحابه إىل حيث كان الرجل

  .ال أكون كاملصباح يضيء لغريه وحيرق نفسه
فيما ا صار الوضع على ما صار إليه مل يستجِز اإلماُم عليه السالم فلم

فاعتزل أمرهم، وختلى عنهم، مث بني أظهرهم، أن يقيَم بينه وبني اهللا تعاىل 
 إىل بالده، وأغذ اجته ، و الً فية، واختذ الليل مجََ خُ حني انصرف عنهم على 

أرض احلجاز، حىت عاد إىل وطنه من  ،وطوى املراحل واملنازل ،املسري
والنظر يف احلالل  ،على عادته يف طلب العلم فأقام ا مع أهله جارياً 

  .مواظبا عليه جمتهداً  واآلثار واألخبار جمداً  ،والسنن واألحكام ،واحلرام
أخلفت مثارهم فلما خرج عنهم، ساءت أحواُهلم، وفسدت معائُشهم، و 

أرضهم، وعادت وجدبت وأسرع املوت يف مواشيهم وأنعامهم،  ،وزروعهم
ن خمالفته، والعدول عن مِ  فندم أهل اليمن على ما فرط منهمالفنت بينهم، 

أمره، وتالوموا بينهم، واتفقوا على أن يوجهوا إليه من كل قبيلة رجاالً 
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ه ندمهم ونَ مُ علِ معروفني من خيارهم وصلحائهم فيسألونه العودة إليهم، ويُ 
قد أقدموا عليه من ترك طاعته، على ما فرط منهم، والتوبة واإلنابة مما 

ويسارعوا إىل  ،وأم قد تعاقدوا وعاهدوا اهللا عز وجل على أن يأمتروا بأمره
ويندم له من جماهدة  ،ويبعثهم عليه ،ويبادروا إىل ما يدعوهم إليه ،نصرته

  .ومنابذة الفاسقني ،الظاملني
إقناع اإلمام ووردت الكتب والرسائل على أبيه وأعمامه يتشفعون م يف 

 .للرجوع إىل اليمن

وأدوا  وهم من بين سعد وبين ُفطيمة من خوالن وغريهم، عليه الوفدُ  مَ دِ فقَ 
وكان قد هم من مجاعتهم، وسألوا وتضرعوا وأحلوا، اءَ إليه ما حتملوا عمن ور 

عزم على رفض اخلروج معهم ملا قد علمه من قسوة أهل اليمن، وكثرة 
يا : ى اهللا عليه وآله وسلم يف املنام وهو يقول لهشرهم، ولكنه رأى النيب صل

حيىي مالك متثاقًال عن اخلروج، اض وُمرهم أن ينقوا ما على األرض من 
أن يتقاعد األوساخ، أي من املعاصي والفساد، فعزم على اخلروج ومل يَر 

أهله من خرج يف مجاعة فتجهز و عنهم ويتأخر عَما دعوه إليه وبعثوه عليه، 
  .، وكانوا قرابة مخسني رجالً ، وعدة من ثقاته وخدمهه وبين عمومتهبين أبي

ه، ووصل إىل )٢٨٤(وكانت هذه هي اخلرجة الثانية اليت كانت يف عام 
يف خوالن فتنة وكانت صعدة يف السادس من شهر صفر من تلك السنة، 

عظيمة بني بين سعد وبين الربيعة قد فين فيها الرجال، وذهبت األموال، 
قدمية يقتل بعضهم  ُمعداو كانت و البالد، وجدبت األرض، وقحطت 
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وقد عجز الناس عن إصالحها حىت إن هم على بعض، بعضُ  غريُ بعضاً، ويُ 
بين يعفر وهم من ملوك اليمن كانوا قد أرسلوا قائدًا وجيشًا كبريًا إلصالح 
ما بني القبيلتني، فلم يتمكنوا من ذلك، بل اقتتل القوم وهم ينظرون، مل 

ستطيعوا فعل شيء بينهم، فلما وصل اإلمام اهلادي عليه السالم إليهم ي
خرجوا إليه بأمجعهم، وسلموا عليه، فرد عليهم السالم، وأمرهم أن يسلم 

إىل اهلدى، وذكرهم عليه السالم دعاهم اهلادي بعضهم على بعض، مث 
 اهم عن الفتنة واملعصية، ووعظهم بأيام اهللا وزجرهم عما كانوا عليه، و

فسارعوا إىل فلما مسعوا كالمه بكوا مجيعاً، بأبلغ املواعظ، وأحسن اخلطاب، 
قبول قوله، وبايعوه على كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم 
وإحياء معامل الدين، وجماهدة الظاملني، ومباينة الفاسقني، واختلط بعضهم 

وصاروا بربكته بعد الفرقة  ، واستحلفهم على ترك العداوة والفتنة،بعضب
متحابني، وتداعت إليه قبائل اليمن فبايعه أكثرهم،  والعداوة املفرطة إخواناً 

، وأنزل اهللا تعاىل عليهم السماء مدراراً، فأخصبت وفاء إىل طاعته مجهورهم
م، ورخصت أسعارُ  هم، وأمنت طرُقُهمبالُدهم، وَصَلَحت مثارُهم ودوا.  

  شيء من كالمه يبني هدف قيامه ودعوتهشيء من كالمه يبني هدف قيامه ودعوتهشيء من كالمه يبني هدف قيامه ودعوتهشيء من كالمه يبني هدف قيامه ودعوته

مل يكن اإلمام اهلادي إىل احلق عليه السالم حني خرج إىل اليمن طامعاً 
يف ملٍك أو رئاسة أو مال، وإمنا خرج حني استدعاه أهل اليمن ليكشف 
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عنهم ما حل م من الفنت، وليكون عونًا هلم على رفع الظلم عنهم، 
  .اد احمليط مودفع الفس

فقد جتشم يف طريقه أهاويل السفر، وخماوف الطريق، ووعورة السري، 
  .وحتمل أعباء املشقة يف قطع املسافة من املدينة املنورة إىل اليمن

واهللا الذي ال إله إال هو، وحق حممٍد ما طلبت : كما قال عليه السالم
رًا لقيام احلجة هذا األمر، وما خرجت اختياراً، وال خرجُت إال اضطرا

علي، ولوددت أنه كان يل سعٌة يف اجللوس، وكيف يل بأن يسعين اجللوس 
  .عن هذا األمر الذي أنا مزموم فيه بزمام

واهللا واهللا لو علمت أحدًا يف هذا العصر أقوَم ذا : وقال يف كالم آخر
 األمر مين، أو عرفته من أهل البيت يقوم بأفضل مما أقوم به التبعته جداً 

  .حيث كان، وأقاتل بني يديه، ولكين ال أعلمه
اإلمام اهلادي عليه السالم كان مهه األول واألخري هو إصالَح األمة، 
ونشر الفضيلة، ودفع الرذيلة، وتطبيق أحكام الكتاب والسنة، وإقامة 

  .احلدود، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
اليت ضلت الطريق،  فلقد كان كثري احلزن واألسى على هذه األمة

واِهللا : وتنكبت احلق، واتبعت الباطل، فكان يقسم باهللا تعاىل ويقول
لوددت أن اهللا أصلح اإلسالم يب، وأن يدي ملصقة بالثريا مث أهوي إىل 

  .األرض فال أصل إال قطعاً 
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لوددت أن اهللا أصلح يب أمر هذه األمة، وأين جعت يومني : وكان يقول
  .وشبعت يوماً 
ُة اِهللا ورسولِِه هي اهلدَف الذي يسعى لتحقيقه، وهلذا فإنه كانت طاع

عليه السالم عندما بايعه أهل اليمن على السمع والطاعة شرط هلم على 
نفسه أن يطيع اهللا ورسوله، وجعلهم يف حل من بيعته إن هو خالف ذلك  

  :كما قال عليه السالم
  :إين أشرتط لكم أربعاً على نفسي :أيها الناس

احلكَم بكتاب اهللا وسنِة نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم، واألثرَة لكم على 
نفسي فيما جعله اهللا بيين وبينكم، أوثرُُكم فال أتفضل عليكم، وأقدَمكم 

  .عند العطاء قبلي، وأتقدَم أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم بنفسي
والعالنية، النصيحَة هللا سبحانه ويل يف السر : وأشرتط لنفسي عليكم

والطاعَة ألمري يف كل حاالتكم ما أطعُت اهللا، فإن خالفت طاعة اهللا فال 
طاعة يل عليكم، وإن ملُت أو عدلُت عن كتاب اهللا وسنة رسوله فال 

  .حجة يل عليكم
فهذه هي دعوته وطريقته عليه السالم، اليت يريد تطبيقها، فقد أخذ 

  :املصحف يوماً وقال للناس
وبينكم هذا آيًة آيًة، فإن خالفت ما فيه حبرف فال  أيها الناس بيين

  .طاعة يل عليكم، بل عليكم أن تقاتلوين أنا



  في فضائل األيام العشر           ٩٤         فوائد النشر           

  

مل يكن هدفه ومطلبه أن يقتصر على اليمن يف تطبيق أحكام الشريعة، 
بل كان مطلبه وهدفه أن يعم ذلك مجيع األقطار، فقد قال لبعض 

  .اهللا يف مجيع البالد يا أبا جعفر ليس يشفى قليب أو يطاع: أصحابه يوماً 
واهللا لو ُثَين يل الوساد، واستوت يل البالد، ليُـْعَبَدن اُهللا حقاً : وقال مرة

  .حقاً، وألظهَرن دين حممد صلى اهللا عليه وآله على اإلستواء
أقام اهللا به الدين يف أرض اليمن، وأحيا به رسوم الفرائض والسنن، فقد 

سيد الوصيني، وله مع القرامطة اخلارجني  فجدد أحكام خامت النبيني، وآثار
عن اإلسالم نيف وسبعون وقعة، كانت له اليد فيها كلها، ومع بين احلارث، 

  .نيف وسبعون وقعة
وكان بداية ظهوره يف أيام املعتضد العباسي، واستمر إىل أيام املكتفي، 
 وكانت وفاته يف أيام املقتدر العباسي، فيكون قد عاصر ثالثة من خلفاء

  .الدولة العباسية
  .ما ذكر ذلك يف عمدة الطالبوخطب له مبكة املشرفة سبع سنني، ك

ولقد حكى عامل من علماء الشافعية وصل من العراق لزيارته من علمه 
وعدله وفضله وسريته النبوية ما ر األلباب، وأنه شاهده يتوىل بيده 

ملساكني، وغري ذلك الكرمية معاجلة اجلرحى، ويتوىل بنفسه إطعام اليتامى وا
  .مما هو مشهور، وعلى صفحات التاريخ مسطور
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وما نشر اهللا يف أقطار الدنيا أنواره، وبث يف اليمن امليمون بركاته وآثاره 
منذ أحد عشر قرنًا إال لشأن عظيم، ولقد مأل اليمن أمنًا وإمياناً، وعلماً 

  .وعدًال، ومساجد ومعاهد، وأئمة هدى
وفتح صعدة ): ١/٣٠٤(هللا عليه السالم يف الشايفقال اإلمام املنصور با

وجنران وخيوان، وصنعاء وذمار وحيسان، وبعث عماله إىل عدن، ودوخ 
ملوك اليمن، وطرد جند بين العباس من اجلفامت، وأنصارهم من صنعاء 

  .إىل آخر كالمه عليه السالم. وخماليف اليمن
يف بعض الليايل،  أنه تبعه: روى سليم الذي كان يتوىل خدمته: عبادته

وكان يسري مع اإلمام إىل املوضع الذي يبيت فيه مث ينصرف، ويف تلك الليلة 
فسهر : رأى أن يبيت على الباب ومل يعلم به اإلمام لينظر ما يصنع، قال

  ).ع(الليل أمجع ركوعاً وسجوداً، وكنت أمسع وقع دموعه، ونشيجاً يف حلقه 
، وهو يف ثالث ومخسني سنة، ليلة قبضه اهللا إليه شهيدًا بالسم: وفاته

األحد لعشر بقني من ذي احلجة سنة مثان وتسعني ومائتني، ودفن يوم 
االثنني يف قربه الشريف املقابل حملراب جامعه الذي أسسه بصعدة، وروى 
السيد أبو العباس عليه السالم أنه نعي إىل اإلمام الناصر األطروش فبكى 

  .ركن اإلسالم اليوم اد: بنحيب ونشيج، وقال
من أرض اليمن، وقد كان عليه السالم رأى نوراً ساطعاً  مشهده بصعدة

  .يف حال حياته، واختط اجلامع املقدس على جذوة ذلك النور
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        وفاة اإلمام الناصر أمحد بن اإلمام اهلاديوفاة اإلمام الناصر أمحد بن اإلمام اهلاديوفاة اإلمام الناصر أمحد بن اإلمام اهلاديوفاة اإلمام الناصر أمحد بن اإلمام اهلادي
ادي حيىي بن احلسني اإلمام الناصر لدين اهللا أمحد بن اإلمام اهلهو 

  .ه)٢٨١(ة ولد سنعليهم السالم، 
ه، )٣٠٠(من احلجاز سنة كان وقت وفاة أبيه يف احلجاز، فلما قدم 

اجتمع اإلمامان وبايع اإلمام  ،بعد ختلي اإلمام املرتضى واعتزاله للعبادة
  .ه)٣٠١(، يف شهر صفر سنة املرتضى أخاه اإلمام الناصر

ألعداء اهللا، وأظهره اهللا على  ومل يزل اإلمام الناصر قائماً بأمر اهللا، مثابراً 
أقطار اليمن كافة فصدعت فيه أحكام امللة احلنيفية، وامتدت عليه أعالم 
الساللة احملمدية، واستأصل أرباب الدعوة امللحدة من القرامطة الباطنية، 

وقد كانوا حتزبوا حتزباً،  وله معهم وقعات كثرية، منها وقعة نغاش املشهورة
أخذم سيوف اإلمام الناصر، قُتل يف وقعة وارجتت منهم األرض، ف

واحدة مثانية وأربعون رئيسًا من دعام، وأما العساكر واألتباع، فلم 
  .تنحصر القتلى منهم حىت جرت الدماء جري األار

 ٤٤ه، وعمره )٣٢٥(من ذي احلجة، سنة  ١٨وتويف عليه السالم يف 
فات منها كتاب النجاة، عاماً، وقربه جوار قرب أبيه مشهور مزور، وله مؤل

  .والرد على اخلوارج، وغريمها
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        املؤيدياملؤيدياملؤيدياملؤيدي    وفاة اإلمام املتوكل على اهللا عبد اهللا بن عليوفاة اإلمام املتوكل على اهللا عبد اهللا بن عليوفاة اإلمام املتوكل على اهللا عبد اهللا بن عليوفاة اإلمام املتوكل على اهللا عبد اهللا بن علي
عبد اهللا بن علي بن احلسني بن  ،حممدأبو اإلمام املتوكل على اهللا هو 

ه، ودعا إىل )٩٣٥(اإلمام عزالدين بن احلسن عليهم السالم، ولد سنة 
ه، وعمره )١٠١٧(ه، وتويف سنة )٩٩٤(نة اهللا يف شهر ربيع اآلخر س

  .اثنان ومثانون عاماً، وقربه جرة فللة، جوار مسجد جده اإلمام عزالدين
وذا نكون قد أمتمنا غرضنا فيما وضعناه يف كتابنا هذا، نسأل اهللا 

  .تعاىل أن يتقبل منا صاحل األعمال، وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي
  حممد وعلى آله الطاهرين وسلم تسليماً كثرياً وصلى اهللا على سيدنا 
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        مت الكتاب مت الكتاب مت الكتاب مت الكتاب 
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