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ــب دائــــــم الحــــــزن   إن الحمامــــــة يــــــوم الــــــشعب مــــــن دثــــــن  ــؤاد محــــ ــت فــــ هاجــــ

ــل أن ترتــــــــــــــد   ــا لنأمــــــــــــ ــاإإنــــــــــــ بعـــــــد التــــــــدابر والبغــــــــضاء واإلحــــــــن لفتنــــــــــــ

ــائف المــــــأخوذ بالــــــدمن حتــــى يثـــــاب علـــــى اإلحـــــسان محـــــسننا  ويــــــأمن الخــــ

ــام قادتهـــــــــــا    نـــــــا كأحكـــــــام قـــــــوم عابـــــــدي وثـــــــن    فيوتنقـــــــــــضي دولـــــــــــة أحكـــــــــ

ــا   ــالجور أعظمنــــ ــروا بــــ ــد بــــ ــا قــــ الـــــصناع قـــــداح النبـــــع بالـــــسفنيبـــــرفطالمــــ

ــا   ــنهض بطاعتنــــــ ــتكم نــــــ ــوا ببيعــــــ إن الخالفـــــة فـــــيكم يـــــا بنـــــي الحـــــسن قومــــــ

إن أســــــــــلمتك وال ركنــــــــــا ذوي يمــــــــــن  ال عــــــــز ركنــــــــا نــــــــزار عنــــــــد ســـــــــطوتها    

ــا وأطهــــــرهم ثوبــــــا مــــــ   لـــــــــست أكـــــــــرمهم عـــــــــودا إذا انتـــــــــسبواأ ن الــــــدرن يومــــ

ــد النــــــاس منزلــــــة   ــب ومــــن   وأعظــــــم النــــــاس عنــــ ــاس مــــن عيــ ــد النــ وهــــنوأبعــ
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بيد أهو أمر الوالدة يف جوف الكعبة 

اإلنسان أم بيد ا تعاىل؟
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    يـــــا رب هـــــذا الغـــــسق الـــــدجي   ـــر المنــــــــبلج المــــــــضي والقمـــــ

ــ ــرك الخفــــي   يبــ ــا مــــن أمــ ن لنــ  مــاذا تــرى فــي اســم ذا الــصبي؟


المـصطفى النبــي تيـا أهـل بيـ    بالولـــــــــد الزكـــــــــي خصـــــــــصتم

ـــي    إن اســـــمه مـــــن شـــــامخ العلــ   ـــــي ــن العلــــ علـــــــــي اشـــــــــتق مـــــــ
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ولدتـــــــه فــــــــي حـــــــرم اإللــــــــه أمــــــــه     ــا ه والمــــسجدؤوالبيــــت حيــــث فنــ

ــة   ــاب كريمــــ ــاهرة الثيــــ بيــــــضاء طــــ    طابــــت وطــــاب وليــــدها والمولــــد

ــا    ــوس نجومهـ ــة غابـــت نحـ ــي ليلـ فـ    وبــدت مــع القمــر المنيــر األســعد

ــه     ــل مثلـ ــرق القوابـ ــي خـ ــف فـ ــا لـ مـ   ــد ــي محمـــ ــة النبـــ ــن آمنـــ )٢(إال ابـــ
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بــين لنـــا مـــن حكمـــك المقـــضي          ماذا ترى لي في اسـم ذا الـصبي
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خصـــــــــصتما بالولــــــــــد الزكــــــــــي   والطـــــــاهر المطهـــــــر المرضـــــــي

إن اســـــــمه مــــــــن شــــــــامخ علــــــــي     ــتق مــــــــــن العلــــــــــي ــي اشــــــــ علــــــــ
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السيد نبيل قدوري حسن علوان الحسني 

 





 
 
 
 

املصادر
.القرآن الكريم.١

البهـادري  الـشيخ إبـراهيم   : تحقيق/ الشيخ أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي     / االحتجاج  .٢
قــــم / هــــ  ١٤٢٥: ســـنة الطبــــع / دار األســــوة للطباعـــة والنــــشر  : نـــشر / الطبعـــة الــــسادسة  / 

.المقدسة

الطبعـة  / محمـد عبـد القـادر عطـا     : تحقيـق / محمد بن إسماعيل البخـاري  / األدب المفرد   .٣
.بيروت/ دار الكتب العلمية : نشر/ األولى 

مؤســسة آل : تحقيــق/ محمــد بــن نعمــان الــشيخ المفيــد أبــو عبــد اهللا محمــد بــن  / اإلرشــاد .٤
المؤتمر العالمي أللفيـة الـشيخ   : نشر/ الطبعة األولى / البيت عليهم السالم إلحياء التراث       

.قم المقدسة/ هـ ١٤١٣: سنة الطبع/ المفيد 

/ البـر القرطبـي   د يوسـف بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـ       /االستيعاب في معرفة األصـحاب    .٥
هـ ١٤١٢: سنة الطبع/ دار الجيل : سنة نشر/ الطبعة األولى / اوي علي محمد البج: تحقيق

.بيروت/ 

/ بي الحسن علي بن محمد الجزري أعز الدين بن األثير / أسد الغابة في معرفة الصحابة .٦
: سنة الطبـع / دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة الثانية / مجموعة من المحققين    : تحقيق

.بيروت/ هـ ١٤٢٤

الــشيخ عــادل أحمــد عبــد   : تحقيــق/ ابــن حجــر العــسقالني  / فــي تمييــز الــصحابة  اإلصــابة.٧
.بيروت/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األولى / الموجود 
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دار األســوة : نــشر/ الطبعــة الخامــسة / الــشيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي  / أصــول الكــافي .٨
.قم المقدسة/ ـ ه١٤٢٥: سنة الطبع/ للطباعة والنشر 

دار : نـشر / الطبعـة الرابعـة   / عبد اهللا علـي مهنـا   : تحقيق/ أبو الفرج األصفهاني    / األغاني  .٩
.بيروت/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ الكتب العلمية 

الــشيخ حــسين  : تحقيــق/ أبــو القاســم بــن جعفــر بــن محمــد بــن طــاووس      / إقبــال األعمــال  .١٠
/ هـــ ١٤١٧: ســنة الطبــع/ ألعلمــي للمطبوعــات مؤســسة ا: نــشر/ الطبعــة األولــى / األعلمــي 

.بيروت

محمــد عبــد : تحقيــق/ أبــي ســعد عبـد الكــريم بــن محمـد بــن منــصور الـسمعاني     / األنـساب  .١١
.بيروت/ هـ ١٤١٩: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األولى / القادر عطا 

دار : نـشر / الطبعة األولـى  / محمود الفردوس العظم : تحقيق/ البالذري  / أنساب األشراف   .١٢
.دمشق/ م ١٩٩٧: سنة الطبع/ اليقظة العربية 

/ العالمـة الـشيخ محمـد بـاقر المجلـسي      / بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار       .١٣
.بيروت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣: سنة الطبع/ مؤسسة الوفاء : نشر/ الطبعة الثانية المصححة 

: نـشر / الطبعـة األولـى   / علـي شـيري   : تحقيق وتدقيق وتعليـق / كثير ابن / البداية والنهاية  .١٤
.بيروت/ م ١٩٩٨هـ، ١٤٠٨: سنة الطبع/ دار إحياء التراث العربي 

الطبعـة  / عمـر عبـد الـسالم تـدمري     . د: تحقيـق / محمد بن أحمد الـذهبي  / تاريخ اإلسالم  .١٥
.بيروت/ م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧: سنة الطبع/ دار الكتاب العربي : نشر/ األولى 

الطبعــة / نــواف الجــراح : تحقيــق/ أبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري  / تــاريخ الطبــري .١٦
.هـ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار ومكتبة الهالل : نشر/ األولى 

فهــيم محمــد : تحقيــق/ أبــو زيــد عمــر بــن شــبه النميــري البــصري   / تــاريخ المدينــة المنــورة .١٧
.بيروت/ هـ ١٤١٠: سنة الطبع/ ث اإلسالمي دار الترا: نشر/ الطبعة األولى / شلتوت 

دار : نـشر / أحمد بن أبي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح اليعقـوبي            / تاريخ اليعقوبي   .١٨
.بيروت/ صادر 

/ صـدقي جميـل العطـار    : تحقيق/ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد  .١٩
.بيروت/ هـ ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار الفكر : نشر/ الطبعة األولى 

: تحقيـق / بو عمر خليفة بن خياط أبـي هبيـرة الليثـي العـصفري      أ/ تاريخ خليفة بن خياط     .٢٠
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/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األولى / مصطفى مجيب فواز . د
.بيروت

/ نــوبي أبــي عبــد اهللا علــي عاشــور الج : تحقيــق/ ابــن عــساكر / تــاريخ مدينــة دمــشق الكبيــر  .٢١
.بيروت/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ دار إحياء التراث العربي : نشر/ الطبعة األولى 

/ عبــد الــرزاق المهــدي  : تحقيــق/ أبــو محمــد الحــسين البغــوي الــشافعي   / تفــسير البغــوي  .٢٢
.بيروت/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دار إحياء التراث العربي : نشر/ الطبعة الثانية 

: سـنة الطبـع  / دار صـادر  : نـشر / الطبعـة األولـى   / العـسقالني   ابن حجـر  / تهذيب التهذيب   .٢٣
.بيروت/ هـ ١٣٢٥

الـدكتور بـشار   : تحقيـق وضـبط وتعليـق   / أبو الحجـاج جمـال الـدين المـزي     / تهذيب الكمال  .٢٤
.بيروت/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األولى / عواد معروف 

/ أبو جعفر محمد بن جريـر الطبـري   ) / تفسير الطبري(القرآن جامع البيان عن تأويل آي   .٢٥
.بيروت/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دار ابن حزم ـ دار اإلعالم : نشر/ الطبعة األولى 

/ الطبعة األولـى  / محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي / الجواهر السنية   .٢٦
.النجف األشرف/ م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤: سنة الطبع/ مطبعة النعمان : نشر

مجمع البحـوث  : نشر/ محمد هادي األميني : تحقيق/ الشريف الرضي   / خصائص األئمة   .٢٧
مـــشهد / هــــ ١٤٠٦ربيـــع الثـــاني : ســـنة الطبـــع/ اإلســالمية ـ اآلســـتانة الرضـــوية المقدســـة         

.المقدسة

ــسابوري    / روضــة الــواعظين  .٢٨ الطبعــة  / مجتبــى الغرجــي  : تحقيــق / محمــد بــن الفتــال الني
.قم المقدسة/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دليل ما : نشر/ ى األول

الطبعـة الثانيـة   / أبي الفرج جمال الدين بن محمد الجـوزي  / زاد المسير في علم التفسير    .٢٩
.بيروت/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ 

/ در عطـا  محمـد عبـد القـا   : تحقيـق / أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي       / السنن الكبرى  .٣٠
.بيروت/ هـ ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة الثالثة 

مـصطفى عبـد القـادر    : تحقيق/ الطبعة األولى / شمس الدين الذهبي / سير أعالم النبالء    .٣١
.بيروت/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ عطا 

الطبعـة  / سـهيل زكـار   . د: تحقيق/ المطلبي بن يسار إسحاقمحمد بن   / سيرة ابن إسحاق    .٣٢
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.دار الفكر: نشر/ هـ ١٣٩٨: سنة الطبع/ دار الفكر : نشر/ األولى 

عبـد اهللا  : تحقيق/ أبو الفرج نور الدين علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي    / السيرة الحلبية   .٣٣
.بيروت/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األولى / محمد الخليلي 

مؤســسة : نــشر/ الطبعــة األولــى / مــصطفى الــسقا : تحقيــق/ ابــن هــشام / الــسيرة النبويــة .٣٤
.بيروت/ علوم القرآن 

ــق وتعليــق / الــسيد المرعــشي  / شــرح إحقــاق الحــق   .٣٥ الــسيد شــهاب الــدين المرعــشي    : تحقي
.قم المقدسة/ منشورات مكتبة آية اهللا العظمى المرعشي النجفي : نشر/ النجفي 

دار : نـشر / الطبعـة األولـى   / ى بـن شـرف النـووي    ـمحي الدين بن يحيـ / شرح صحيح مسلم  .٣٦
.بيروت/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ بن حزم 

/ محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم   : تحقيــق/ ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي   / شــرح نهــج البالغــة  .٣٧
.بيروت/ م ١٩٥٩، هـ١٣٧٨: سنة الطبع/ دار إحياء الكتب العربية : نشر/ الطبعة األولى 

. د: تحقيـق / أبو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري      / الصحاح ـ تاج اللغة وصحاح العربية  .٣٨
/ هـــ ١٤٢٠: ســنة الطبــع / دار الكتــب العلميــة  : نــشر/ الطبعــة األولــى  / بــديع يعقــوب  أميــل
.بيروت

ــرة بــن البخــاري       / صــحيح البخــاري  .٣٩ ــو عبــد اهللا محمــد بــن إســماعيل بــن المغي عــة الطب/ أب
.بيروت/ هـ ١٤٠٥: سنة الطبع/ عالم الكتب : نشر/ الرابعة 

محمــد عبـــد  . د: تحقيــق / مــسلم بـــن الحجــاج أبــو الحــسين النيـــسابوري    / صــحيح مــسلم   .٤٠
هــ  ١٤٢٠: سنة الطبع/ دار إحياء التراث العربي : نشر/ الطبعة األولى   / الرحمن المرعشلي   

.بيروت/ 

ســنة / دار صـادر ـ دار بيـروت      : نـشر / بعـة األولــى  الط/ محمـد بـن سـعد    / الطبقـات الكبـرى   .٤١
.بيروت/ هـ ١٣٧٦: الطبع

مؤسسة : نشر/ الطبعة األولى / السيد ابن طاووس / الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف .٤٢
.قم المقدسة/ هـ ١٣٩٩: سنة الطبع/ الخيام 

: نـشر / ة األولـى  الطبع/ الشيخ األكبر أبي جعفر الصدوق / عيون أخبار الرضا عليه السالم   .٤٣
.قم المقدسة/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ المكتبة الحيدرية 

: سـنة الطبــع / دار األضـواء  : نــشر/ الطبعـة األولـى   / إبـراهيم بـن محمــد الثقفـي    / الغـارات  .٤٤
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.بيروت/ هـ ١٤٠٧

الطبعـة  / د األمينـي النجفـي   مـ الـشيخ عبـد الحـسين أح   / الغدير في الكتاب والسنة واألدب       .٤٥
.بيروت/ هـ ١٤١٤: سنة الطبع/ مؤسسة البديل ـ دار المتقين : رنش/ األولى 

: نـشر / الطبعـة األولـى   / جار اهللا محمود بن عمـر الزمخـشري    / الفائق في غريب الحديث     .٤٦
.بيروت/ هـ١٤١٧: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية 

/ أحمــد راتــب عرمــوش  : تحقيــق/ ســيف بــن عمــر الــضبي األســدي   / الفتنــة ووقعــة الجمــل  .٤٧
.بيروت/ هـ ١٣٩٧: سنة الطبع/ دار النفائس : نشر/ الطبعة الثانية 

/ عبد الكريم بن طـاووس الحـسني   / فرحة الغري في تعين قبر أمير المؤمنين عليه السالم     .٤٨
ــة األولـــى  / تحـــسين آل شـــبيب الموســـوي  : تحقيـــق ــات  : نـــشر/ الطبعـ ــدير للدراسـ مركـــز الغـ

.بيروت/ هـ ١٤١٩: سنة الطبع/ اإلسالمية 

/ السيد نور الـدين جعفريـان االصـبهاني     : تحقيق/ الشريف المرتضى   / الفصول المختارة   .٤٩
/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤: سنة الطبع/ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع : نشر/ الطبعة الثانية 

.بيروت

) / اغبابــن الــص(حمــد المــالكي أعلــي بــن محمــد بــن  / الفــصول المهمــة فــي معرفــة األئمــة  .٥٠
ــامي الغربـــري :تحقيـــق ــة األولـــى / سـ ســـنة / دار الحـــديث للطباعـــة والنـــشر : نـــشر/ الطبعـ
.قم المقدسة/ هـ ١٤٢٢: الطبع

الطبعـة  / إحسان عبـاس  . د: تحقيق/ محمد بن شاكر الكتبي  / فوات الوفيات والذيل عليها     .٥١
.بيروت/ دار صادر : نشر/ األولى 

دار المفيــد : نــشر/ الطبعــة الثانيــة / ي علــي أكبــر زمــان : تحقيــق/ الــشيخ المفيــد / الكافئــة .٥٢
.بيروت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤: سنة الطبع/ للطباعة والنشر والتوزيع 

الـشيخ جـواد القيـوم    : تحقيـق / الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمـد القمـي    / كامل الزيارات   .٥٣
ــة / األصــــفهاني قــــم / هـــــ ١٤٢٤: ســــنة الطبــــع/ دار نــــشر الفقاهــــة : نــــشر/ الطبعــــة الثالثــ

.دسةالمق

.بيروت/ م ١٩٦٦هـ، ١٣٨٦: سنة الطبع/ دار صادر : نشر/ ابن األثير / الكامل في التاريخ .٥٤

/ الطبعـة األولـى   / علي شـيري  : تحقيق/ أبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي   / كتاب الفتوح   .٥٥
.بيروت/ هـ ١٤١١: سنة الطبع/ دار األضواء : نشر



135...........................................................................................................................................................المصادر

 

ــاب الفــضائل  .٥٦ ســنة  / مؤســسة األعلمــي   : نــشر / األولــى  الطبعــة / شــاذان بــن جبرائيــل    / كت
.بيروت/ هـ ١٤٠٨: الطبع

ذي القعدة : سنة الطبع/ مطبعة الدائرة : نشر/ محمد بن حبيب البغدادي / كتاب المحبر .٥٧
.هـ١٣٦١

: نـشر / الطبعـة األولـى   / محمـد كالنـة   : تحقيق: الشيخ مرتضى األنصاري / كتاب المكاسب   .٥٨
.بيروت/ هـ ١٤١٠: طبعسنة ال/ مؤسسة النور للمطبوعات 

خورشـيد أحمـد فـارق    : تحقيق/ محمد بن حبيب البغدادي / كتاب المنمق في أخبار قريش  .٥٩
.بيروت/ هـ ١٤٠٥: سنة الطبع/ عالم الكتب : نشر/ الطبعة األولى / 

الطبعة األولى / صبحي السامرائي : تحقيق وتعليق/ سبط ابن العجمي / الكشف الحثيث   .٦٠
.بيروت/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٧: سنة الطبع/ ـ مكتبة النهضة العربية عالم الكتب: نشر/ 

/ الطبعـة األولـى   / علـي بـن عيـسى بـن أبـي الفـتح األربلـي        / كشف الغمة في معرفـة األئمـة         .٦١
.بيروت/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ دار األضواء : نشر

محمـد بـن   أبـي : تحقيـق / أبـو إسـحاق الثعلبـي    / تفـسير الثعلبـي   بالكشف والبيان المعروف    .٦٢
.بيروت/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ دار إحياء التراث العربي : نشر/ الطبعة األولى / عاشور 

كفايـة الطالـب فــي مناقـب علـي بــن أبـي طالـب عليــه الـسالم ويليـه البيــان فـي أخبـار صــاحب            .٦٣
/ أبي عبد اهللا محمد بن يوسف الكنجـي الـشافعي   / الزمان عجل اهللا تعالى فرجه الشريف    

: ســنة الطبــع / شــركة الكتبــي  : نــشر/ الطبعــة الرابعــة  / محمــد هــادي األمينــي  . د: تحقيــق
.بيروت/ هـ ١٤١٣

عبد : تحقيق/ الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٦٤
.بيروت/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ دار الفكر : نشر/ الطبعة األولى / اهللا محمد الدرويش 

ثمانيـة  : تحقيـق / محي الدين أبي زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي        / ع شرح المهذب    المجمو.٦٥
.بيروت/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دار الكتب العالمية : نشر/ الطبعة األولى / من الباحثين 

: تحقيـق / أبي الحسن علي بن الحسين بن علـي المـسعودي   / مروج الذهب ومعدن الجوهر    .٦٦
.بيروت/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ مؤسسة األعلمي : نشر/الطبعة األولى / أمير مهنا 

: نـشر / الطبعـة األولـى   ، محمـود البـدري  : تحقيـق / الشيخ محمد بن مكي العاملي    / المزار  .٦٧
.قم المقدسة/ هـ ١٤١٦: سنة الطبع/ مؤسسة المعارف اإلسالمية 
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ــساب  أبـــو/ المـــستدرك علـــى الـــصحيحين  .٦٨ ــاكم النيـ ــد اهللا الحـ ــد اهللا محمـــد بـــن عبـ / وري عبـ
ســنة  / دار الكتــب العلميــة   : نــشر / الطبعــة الثانيــة   / مــصطفى عبــد القــادر عطــا     : تحقيــق 
.بيروت/ هـ ١٤٢٢: الطبع

مكتبـة التـراث   : نـشر / أحمـد محمـد شـكر    : تحقيـق / أحمد بـن محمـد بـن حنبـل        / المسند  .٦٩
.القاهرة/ اإلسالمي 

ظهيـر  : تحقيـق / لتميمـي  يعلى أحمد بن علي بـن المثنـى ا  أبي/ مسند أبي يعلى الموصلي   .٧٠
.بيروت/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ دار الفكر / الطبعة األولى / الدين عبد الرحمن 

مؤسسة الرسالة : نشر/ حمدي عبد المجيد السلفي :تحقيق/ الطبراني / مسند الشاميين .٧١
.بيروت/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧: سنة الطبع/ 

سعيد اللحام : تحقيق وتعليق/ لعبسي عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ا/ المصنف .٧٢
اآلخـرة  يجمـاد : سـنة الطبـع  / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  : نشر/ الطبعة األولى   / 

.بيروت/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩

محمد بن عز الدين / معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم .٧٣
مؤسـسة الطبـع   : نـشر / الطبعة األولـى  / م مبارك عبد الرحي: تحقيق/ بن الحسن الزرندي  

.مشهد المقدسة/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ التابعة لآلستانة الرضوية المقدسة 

دار الحـرمين  : نـشر / قسم التحقيـق بـدار الحـرمين      : تحقيق/ الطبراني  / المعجم األوسط   .٧٤
.م١٩٩٥هـ، ١٤١٥: سنة الطبع/ للطباعة والنشر والتوزيع 

.بيروت/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبراني / ر المعجم الصغي.٧٥

حمـدي عبـد المجيـد    : تحقيـق / أبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي       / المعجم الكبير   .٧٦
.بيروت/ هـ ١٣١٩: سنة الطبع/ الدار العربية للطباعة : نشر/ الطبعة األولى / السلفي 

ســنة / الطبعــة الخامــسة / الــسيد ابــو القاســم الموســوي الخــوئي / معجــم رجــال الحــديث .٧٧
.هـ١٤١٣: الطبع

أبو عبيد عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز البكـري      / معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع  .٧٨
ــة  : نــشر / الطبعــة األولــى  / جمــال طلبــة  . د: تحقيــق/ األندلــسي  ســنة  / دار الكتــب العلمي

.بيروت/ هـ ١٤١٨: الطبع

.بغداد/ دار التربية : نشر/ الطبعة األولى / هاني أبي الفرج األصف/ مقاتل الطالبيين .٧٩
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أبو مخنف لوط بـن يحيـى بـن سـعيد الغامـدي      / مقتل اإلمام الحسين بن علي عليه السالم   .٨٠
ــة األولـــى / كامـــل ســـلمان الجبـــوري  : تحقيـــق/ األزدي الكـــوفي  ــة : نـــشر/ الطبعـ دار المحجـ

.بيروت/ هـ ١٤٢٠: سنة الطبع/ البيضاء 

مؤسـسة النـشر   : نـشر / الطبعـة الخامـسة   / ق بن محمد المكي الخوارزمي   الموف/ المناقب  .٨١
.هـ١٤٢٥: سنة الطبع/ اإلسالمي 

دار : نــشر/ الطبعــة األولــى  / علــي محمــد البجــاوي   : تحقيــق/ الــذهبي / ميــزان االعتــدال  .٨٢
.بيروت/ م ١٩٦٣هـ، ١٣٨٢: سنة الطبع/ المعرفة للطباعة والنشر 

الــشيخ حــسين  : تحقيــق/ الــسيد محمــد حــسين الطباطبــائي   / الميــزان فــي تفــسير القــرآن   .٨٣
/ هـــ ١٤١٧: ســنة الطبــع/ مؤســسة األعلمــي للمطبوعــات  : نــشر/ الطبعــة األولــى / األعلمــي 

.بيروت

دار : نـشر / الطبعـة األولـى   / السيد محمد بن عقيل بن عبد اهللا العلـوي  / النصائح الكافية   .٨٤
.قم/ ـ ه١٤١٢: سنة الطبع/ الثقافة للطباعة والنشر 

جمــال الــدين / نظــم درر الــسمطين فــي فــضائل المــصطفى والمرتــضى والبتــول والــسبطين  .٨٥
: نـشر / الطبعـة األولـى   / محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفـي المـدني      

.بيروت/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ دار إحياء التراث اإلسالمي 

ــ    / الــوافي بالوفيــات  .٨٦ ــدين خليــل بــن أبيــك ال ــاؤوط  : تحقيــق/ صفدي صــالح ال / أحمــد االرن
.بيروت/ هـ ١٤٢٠: سنة الطبع/ دار إحياء التراث العربي : نشر/ الطبعة األولى 

/ أبــو الحــسن علــي بــن أحمــد الواحــدي النيــسابوري   / الوســيط فــي تفــسير القــرآن المجيــد  .٨٧
:ســنة الطبــع  / دار الكتــب العلميــة   : نــشر/ الطبعــة الثانيــة   / مجموعــة محققــين   : تحقيــق

.بيروت/ هـ ١٤١٥

 
 





 
 
 
 
 

احملتويات

٥............................................................................اإلهداء

٩.......................................................................................................مقدمة الكتاب

 
ألولاملبحث ا

من هو حكيم بن حزام الذي حظي هبذه امليزة الفريدة؟

١٧.............ما ذكره أهل الاجم عن هذه الشخصية ودراسة هذه األقوال: اِّـسألة األوُّـ

١٨..................ودراسة هذه األقوال   ) هـ٨٥٢المتوفى سنة  ( ما ذكره ابن حجر   : أوالً

٢٢.....ودراسة هذه األقوال  ) هـ ٥٧١المتوفى سنة   (ما ذكره الحافظ بن عساكر     :  ثانيا

٣١...............دور حكيم بن حزام َّـ الحياة السياسية خالل نصف قرن: اِّـسألة الثانية

٣٦........................................................دوره في مقتل عثمان بن عفان   : أوالً
٣٦........ط بين دور طلحة بن عبيد اهللا في قتل عثمان وظهور منقبة حكيم بن حزام    التراب : أ

٤٠...........................................تجلي منقبة حكيم بن حزام في دفن عثمان بن عفان  : ب

٤٥..............................................دور حكيم بن حزام في معركة الجمل   :  ثانياً





املبحث الثاني

منقبية الوالدة يف الكعبة أهي ذاتية أم مكتسبة؟

ب تعظيم الشرائع السماوية واِّـعتقدات العربية قبل       قدسية الكعبة   : اِّـسألة األوُّـ 

٥٢...............................................................................................................اإلسالم

٥٦..................عوامل ثبوت اِّـنقبية للوالدة َّـ الكعبة وظواهر انتفائها: اِّـسألة الثانية

٥٦...........................................عوامل ثبوت المنقبية للوالدة في الكعبة   : أوالً

ظـــواهر انتفــاء حرمـــة الكعبــة وتعظيمهـــا قبــل اإلســـالم وبعــده وتعارضـــها مـــع      : ثانيــا 
٥٩...................................................................................منقبية الوالدة 

٥٩............ظاهرة تحالف القبائل في مكة لحفظ حرمة الكعبة ومناهضته        :  الظاهرة األولى 
٦٤..............................................ظاهرة ارتكاب الزنى في جوف الكعبة    : الظاهرة الثانية  
٦٥..........................!!اإلشراك باهللا في جوف الكعبة وهي بيت اهللا تعالى       : الظاهرة الثالثة   
٦٧.....................................................حرق الكعبة ورميها بالمنجنيق :  الظاهرة الرابعة 

قتل التابعيين في باحة الحرم وصلب ابن الزبيـر وهـو مقطـوع الـرأس عنـد        : الظاهرة الخامسة 
٦٨..........................................................................................................الكعبة 

٧١..................................للمناقب مفهوم آخر َّـ اإليديولوجيا األموية: اِّـسألة الثالثة

 
املبحث الثالث

مناقشة األقوال يف والدة حكيم بن حزام يف الكعبة، وبيان بطالهنا

٨٠.................عرض األقوال َّـ والدة حكيم بن حزام على طاولة البحث: اِّـسألة األوُّـ

٨٠......) هـ ٢٦١المتوفى سنة  (،  )صاحب الصحيح   (الحافظ مسلم بن الحجاج   : أوالً

٨٠............................................) هـ ٦٧٦المتوفى سنة   (الحافظ النووي :  ثانياً

٨٠..................................) ٦٥٦المتوفى سنة  (ابن أبي الحديد المعتزلي    : ثالثاً



 

٨٠........................................) هـ١٠٤٤المتوفى سنة   (الحلبي في سيرته  : رابعاً

٨١..........................) هـ٤٠٥المتوفى سنة  (الحافظ الحاكم النيسابوري   :  خامساً 

٨١.........................) هـ٥٨٢المتوفى سنة (الحافظ ابن حجر العسقالني   : سادساً 

٨٢......................................................................مناقشة هذه األقوال:انيةاِّـسألة الث

٨٢......................مناقشة قول الحافظ مسلم النيسابوري صاحب الصحيح         : أوالً

٨٣........................................................مناقشة قول الحافظ النووي  :  ثانيا

٨٤...........................................مناقشة قول ابن أبي الحديد المعتزلي    :  ثالثاً

٨٦................................................مناقشة قول الحلبي صاحب السيرة       : رابعا

٨٨......................................مناقشة قول الحافظ الحاكم النيسابوري    :  خامساً 

٨٩....................................مناقشة قول الحافظ ابن حجر العسقالني    : سادساً 

 
املبحث الرابع

دور الزبرييني يف حماربة فضائل علي بن أبي طالب عليه السالم ومعاداهتم عرتة النيب 

صلى ا عليه وآله وسلم ومنها الوالدة يف الكعبة

ــزب بنــاء الكعبــة وانتهــاك حرمتهــا    : اِّـــسألة األوُّـ وســفك دمــاء تغــي عبــد اهللا بــن ال

٩٣........................................................................................................اِّـسلم فيها

معاداة عبد اهللا بن الزب  أهل البيت عليهم السالم وامتناعه من الصالة : اِّـسألة الثانية 

٩٤.........................على النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بغضًا ألهل بيته عليهم السالم

دور الزب بن بكار وعمه مصعب َّـ نشر االدعاء بوالدة حكيم بن حزام : اِّـسألة الثالثة

٩٩...............................................................................َّـ الكعبة، والدليل على زيفه

 





املبحث اخلامس

أمر الوالدة يف جوف الكعبة أهو بيد اإلنسان أم بيد ا تعاىل؟

ما هي الحكمة َّـ والدة اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم َّـ جوف     : اِّـسألة األوُّـ 

١٠٩.............................................................................................................الكعبة؟

١٠٩..........للتالزم بين الكعبة وعلي بن أبي طالب عليه السالم ودليله القرآني        : أوالً

١١١.....................للتشابه بين اإلمام والبيت الحرام في العالقة مع الناس        :  ثانياً

١١٢لتحقق األمان َّـ االلتجاء للبيت الحرام واإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم: ثالثا

١١٢..................................................للتالزم فيما بين اإلمامة واإلقامة    : رابعا

١١٣...........................لالعتبار من حياة علي بن أبي طالب عليه السالم          :  خامساً 

١١٤.....................................للتالزم بين اآلذان ودوران األرض واإلمامة    : سادساً 

ما يدل من األحاديث على ثبوت والدة اإلمام علي عليه السالم َّـ جـوف  : اِّـسألة الثانية 

١١٦..............................................................................................................الكعبة

١١٦..............................................ما ورد في كتب أتباع مدرسة الصحابة      : أوالً

١١٩.........................ما ورد في كتب أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السالم        :  ثانياً

١٣٠.........................................................................املصادر

١٣٨.......................................................................احملتويات
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الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديعبد الوهاب السيد  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

علي كاظم مصالوي. د المقولة واإلجراء النقدي–تالطفيا  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  
السيد نبيل الحسني    

 


	الإهداء
	مقدمة اللجنة العلمية
	مقدمة الكتاب

	المبحث الأول
	من هو حكيم بن حزام الذي حظي بهذه الميزة الفريدة؟
	المسألة الأولى: ما ذكره أهل التراجم عن هذه الشخصية ودراسة هذه الأقوال
	أولاً: ما ذكره ابن حجر (المتوفى سنة 852هـ) ودراسة هذه الأقوال
	ثانيا: ما ذكره الحافظ بن عساكر (المتوفى سنة 571هـ) ودراسة هذه الأقوال

	المسألة الثانية: دور حكيم بن حزام في الحياة السياسية خلال نصف قرن
	أولاً: دوره في مقتل عثمان بن عفان
	أ: الترابط بين دور طلحة بن عبيد الله في قتل عثمان وظهور منقبة حكيم بن حزام
	ب: تجلي منقبة حكيم بن حزام في دفن عثمان بن عفان

	ثانياً: دور حكيم بن حزام في معركة الجمل


	المبحث الثاني
	منقبية الولادة في الكعبة أهي ذاتية أم مكتسبة؟
	المسألة الأولى: قدسية الكعبة بين تعظيم الشرائع السماوية والمعتقدات العربية قبل الإسلام
	المسألة الثانية: عوامل ثبوت المنقبية للولادة في الكعبة وظواهر انتفائها
	أولاً: عوامل ثبوت المنقبية للولادة في الكعبة
	ثانيا: ظواهر انتفاء حرمة الكعبة وتعظيمها قبل الإسلام وبعده وتعارضها مع منقبية الولادة
	الظاهرة الأولى: ظاهرة تحالف القبائل في مكة لحفظ حرمة الكعبة ومناهضته
	الظاهرة الثانية: ظاهرة ارتكاب الزنى في جوف الكعبة
	ألف: قال الطبري (المتوفى 310هـ)
	باء: قال محمد بن حبيب البغدادي (المتوفى سنة 245هـ)
	جيم: قال ابن إسحاق (المتوفى سنة 151هـ)
	دال: وقال ابن كثير

	الظاهرة الثالثة: الإشراك بالله في جوف الكعبة وهي بيت الله تعالى!!
	ألف: قال ابن إسحاق في تعظيم العرب لهبل
	باء: احتواء الكعبة (أعزها الله) على أصنام غير هبل

	الظاهرة الرابعة: حرق الكعبة ورميها بالمنجنيق
	الظاهرة الخامسة: قتل التابعيين في باحة الحرم وصلب ابن الزبير وهو مقطوع الرأس عند الكعبة


	المسألة الثالثة: للمناقب مفهوم آخر في الإيديولوجيا الأموية

	المبحث الثالث
	مناقشة الأقوال في ولادة حكيم بن حزام في الكعبة، وبيان بطلانها
	المسألة الأولى: عرض الأقوال في ولادة حكيم بن حزام على طاولة البحث
	أولاً: الحافظ مسلم بن الحجاج (صاحب الصحيح)، (المتوفى سنة 261هـ)
	ثانياً: الحافظ النووي (المتوفى سنة 676هـ)
	ثالثاً: ابن أبي الحديد المعتزلي (المتوفى سنة 656)
	رابعاً: الحلبي في سيرته (المتوفى سنة 1044هـ)
	خامساً: الحافظ الحاكم النيسابوري (المتوفى سنة 405هـ)
	سادساً: الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة582هـ)

	المسألة الثانية:مناقشة هذه الأقوال
	أولاً: مناقشة قول الحافظ مسلم النيسابوري صاحب الصحيح
	ثانيا: مناقشة قول الحافظ النووي
	ثالثاً: مناقشة قول ابن أبي الحديد المعتزلي
	رابعا: مناقشة قول الحلبي صاحب السيرة
	خامساً: مناقشة قول الحافظ الحاكم النيسابوري
	سادساً: مناقشة قول الحافظ ابن حجر العسقلاني


	المبحث الرابع
	دور الزبيريين في محاربة فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام ومعاداتهم عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها الولادة في الكعبة
	المسألة الأولى: تغيير عبد الله بن الزبير بناء الكعبة وانتهاك حرمتها وسفك دماء المسلمين فيها
	المسألة الثانية: معاداة عبد الله بن الزبير  أهل البيت عليهم السلام وامتناعه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغضاً لأهل بيته عليهم السلام
	المسألة الثالثة: دور الزبير بن بكار وعمه مصعب في نشر الادعاء بولادة حكيم بن حزام في الكعبة، والدليل على زيفه

	المبحث الخامس
	أمر الولادة في جوف الكعبة أهو بيد الإنسان أم بيد الله تعالى؟
	المسألة الأولى: ما هي الحكمة في ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في جوف الكعبة؟
	أولاً: للتلازم بين الكعبة وعلي بن أبي طالب عليه السلام ودليلهُ القرآني
	أولاً: للتلازم بين الكعبة وعلي بن أبي طالب عليه السلام ودليلهُ القرآني
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية


	ثانياً: للتشابه بين الإمام والبيت الحرام في العلاقة مع الناس

	ثالثا: لتحقق الأمان في الالتجاء للبيت الحرام والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
	رابعا: للتلازم فيما بين الإمامة والإقامة
	خامساً: للاعتبار من حياة علي بن أبي طالب عليه السلام
	سادساً: للتلازم بين الآذان ودوران الأرض والإمامة

	المسألة الثانية: ما يدل من الأحاديث على ثبوت ولادة الإمام علي عليه السلام في جوف الكعبة
	أولاً: ما ورد في كتب أتباع مدرسة الصحابة
	ثانياً: ما ورد في كتب أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام


	المصادر
	المحتويات
	المحتويات
	إصدارات  قسم الشؤون الفكرية والثقافية
	في العتبة الحسينية المقدسة



