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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 في رحاب الشجرة المقدسة
 معدداً فضله باملدح تعديدا أجمد املصطفى احملمود متجيدا

 ءي اجلميل والوي حنوها جيدا وفاطم الطهر ازجى حنوها بثنا 
 بعاطر من جميد الذكر ترديدا واملرتضى البطل املقدام اذكره
 قد شاد أركان دين اهلل تشييدا واجملتىب سّيد من بعد والده

 من الشهادة فيها صار مشهودا مث احلسني الذي قد نال مرتبة 
 إمامة اخللق بيضاً كان أو سودا وبعده لعلي اذ أتته هدى 

 يألو لنشر علوم احلق جمهودا اقر العلم قد شق العلوم فلم وب
 وجّدد الدين يف األذهان جتديدا والصادق الطهر أرسى الشرع جمتهداً 

 ومل يزل يذكر الرمحان حتميدا وكاظم كان عبداً صاحلاً أبداً 
 جمد أتاه مبا القاه، حمصودا مث الرضا وهو راض بالقضاء وله 

 اإلله حكم صبيا، بعد، معدودا تاه من ـباب املراد جواد قد ا
 الفخار، هام له بالعّز معقودا واهلادي العلم الزخار عند ذوي
 تلقاه يف عزة العلياء صنديدا والعسكري إمام اخللق قاطبة 
 وكان بالنصر واإلصالح موعودا مث اإلمام الذي قد غاب مسترتاً 

 

 



 

 3 

 مدح الرسول )ص(
 

 حممد خري رسل اهلل كلهم لعلمهو النيب الرسول املصطفى ا
 حوى ويف كل تشريف له مشم طابت مشائله ، من كل مكرمة
 مييله عن هوى صحب وال رحم هادي األنام إىل احلق املبني وال
 يثنيه عن هديه لوم وال ملم يهدي الربايا إىل دار السالم وال
 ومروة واثا يف البيت واحلرم يشتاق قبلة رجليه املىن وصفا

 تـنجاب من نوره الوضاء: الظلم مس حتسده نوراً وحسن سناً الش
 لواله خيم يف األكوان: العدم ألجله برئ اهلل الورى كرماً 

 له بكل املعايل السبق والقدم حوى من الفضل ما مل حيوه أحد
 ومل يطأ من سواه عرشه قدم أضافه اهلل عند العرش تكرمة

 ح من لفظة األعضال والبهمتـنزا  قد اويت الفضل فيما جاء من حكم
 يلوي عن الدين يف األوحال يرتطم ودينه خري أديان السماء ، ومن
 عن دينه ليس بغين العرب والعجم هو الصراط إىل رب العلي أبدا

 

 رثاء الرسول )ص(
 وأصبنا بك يا خمتار رب العاملني قد فجعنا برسول اهلل خري املرسلني

 وغدا حتت الثرى )اهلادي( كالبدر الدفني م الظالمكان ضوءاً فانطفأ، يف فقده ع
 هبدى إرشاده الوضاء يهدي املسلمني أين ذاك املنطق العذب الذي ملا يزل
 اليت كان سناها كوكباً للسائرين أين تلك اجلبهة الشماء ذات االعتالء
 برح املختار فيه مشعالً للسالكني أين ذاك اجمللس العامر بالفضل وما

 فانطفت من أجله أنوار مصباح اليقني ي اليت دافت له السم النقيعشلت أيد
 ملصالك ومن يهدي إىل احلق املبني من حملرابك فيه يقتدي الناس ومن

 أم من سالك بالناس سبيل الراشدين أم مبن يسرتشد الضال ومن يهدي الورى
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 ملاء املعنيأين ذاك املنهمل الطافع با أين ذاك الكوكب الدري يف الليل البهيم
 أين ذاك احلاكم املقسط واهلادي األمني أين ذاك القائد املقدام يف احلرب العدا
 وفقدنا اذ فقدناك ، إمام املتقني قد رزئنا بك رزءاً ، فيه قد ناء اجلبال
 ودفنا بك يف مثواك ، عز املؤمنني يا رسول اهلل قد أظلمت الدنيا بنا

 
 مدح الوصي أمير المؤمنين )ع(

 
 وأمرياً به الوجود تسامى يا علياً به العلى قد تعاىل
 ووصي ، وضل من يتعامى أنت للمصطفى وزير وردء

 وسواهن ، ال هتاب محاماً  خضت بدراً وخيرباً و وحنيناً 
 يف امليادين احجموا احجاماً  واألوىل قدموا عليك ضالالً 

 وعلى متنه اختذت مقاماً  قد علوت املختار يف يوم فتح
 ونتجت األئمة األعالما نت تاج الرسول زوج البتولأ

 وطويت األيام، جوعاً، صياما قد سهرت الظلماء هلل خوفاً 
 بت هلل ساجداً وقياماً  صبحك الذكر، والظهرية وعظ

 واستداروا على احلرام التهاما وزويت النعيم زهداً وقشفاً 
 كان هذا أمريكم واإلماما قام طه على الغدير ينادي

 بينما كنت هتشم األصناما جدوا لألوثان كل، ضالالس
 أخذوا منك، هنمة وانتقاما حقك احلكم بعد أمحد لكن

 
 رثاء الوصي أمير المؤمنين )ع(

 لعن اهلل يف الورى أشقاها قتلوا املرتضى عناداً وظلماً 
 والذي مل يزل يراعي االهلا قتلوا احلق والكتاب وطه
 قتلوا العدل ضلة ومتاها اقتلوا األنبياء واألوصياء
 وأب االميات عند شقاها قتلوا والد األرامل عطفا
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 ـل، ومن اس يف األنام بناها قتلوا العلم واهلداية والفضـ
 ـد وتقوى، ومن أقام لواها قتلوا الشرع والديانة والزهـ

 وعماد الدنيا وقطب رحاها قتلوا عزة األنام مجيعاً 
 هدموا صرح عزة ال تضاها قتلوا املسلمني اذ قتلوه
 حني أردى الوصى حامي محاها شقيت أمة أتت ما أتته
 ال يواري عظماً وضلت هداها زهقت أنفس أتت بنكري
 أغضبوا الباري العظيم، سفاها ما رعوا حق أمحد يف أخيه
 ـه ركن اهلدى وشرعة طه صاح جربيل قد هتدم واللـ

 
 مدح الطاهرة فاطمة )ع(

 ولعايل بناك تعلوا السماء ى الذكاءبسنا عزك تباه
 ـختار من نورك استفاد الضياء فاطم الطهر بنت أمحد املـ

 ال جياريك كوكب وضاء كوكب الصبح قد ألقت ضياءاً 
 من نداك تستمطر األنواء أنت حبر الندا ومنبع فضل
 من فؤادي، واهنا الزهراء قال طه بأن فاطم بضع
 ها للخالق ايذاءواذا ورضاها رضى اإلله تعاىل

 وبنوك األئمة األمناء أنت بنت الرسول زوج علي
 خاطباً، جاء حنوه، الكرباء قد أبان النيب فضلك اذ ما

 العرش ما طأطأت له العظماء )هل أين( فيكم أتت من اله ـ
 حينما لفكم، فخاراً، كساء أنت قطب املطهرين مجيعاً 
  غثاءمن نصارى، مباهلني ودعاك الرسول حني أتاه
 بسواك )تظاهرا( ازراء ولك )إمنا( شهادة طهر

 
 رثاء الطاهرة فاطمة )ع(
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 وهو يدري رضى اإلله رضاك لعن اهلل من اذاك عناداً 
 والرسول املختار، يف ايذاك اسخط الباري املهيمن فيك
 أو مل يسمعوا: أبوك فداك هل، هلم، قال أمحد، اقتلوها
 احلقد ادمعو جفناك ومن كسروا ضلعك نفاقاً وكفراً 
 سقط الطفل، فيه، من أحشاك عصروك بالباب يا املصاب
 عذب اهلل، فاجراً، أدماك هل رسول االله قال اضربوها
 ومن اللطم قد هوى قرطاك معضداً من سياطهم ورثوك
 قاتل اهلل كل من عاداك مرضت فاطم ملا قد دهاها

 ودفنت بالليل يف مثواك وملاذا مت لعمر قليل
 ظلمة الليل، حوهلا ابناك انظري زينب اليتيمة تبكي

 مثل بان، ضعفاً، بغري حراك انظري املرتضى يغسل جسماً 
 وانظري البـيت فاقداً لضياك انظري النعش يف انتظارك يرنو

 
 مدح اإلمام الحسن المجتبى )ع(

 
 ومدحيي يا سيدا ذا العالء حسن اجملتىب تقبل ثنائي

 وحفيد خلامت األنبياء وسبطأنت رحيانة الرسول 
 ببتول وسيد األوصياء ته جالال وسؤدداً واعتزازاً 

 من عطايا البيضاء والصفراء كّفه البحر حني يعطي ولكن
 فرتى منه خضرة الصحراء علمه الغيث حني يهطل وبال
 ال تثّنيه عاصفات اهلواء حلمه الطود راسياً مستقراً 

 لّقاه من صغى، هبناءيت نطقه العذب كالزلزال ارتشافا
 واالوىل ينكثون حني الوفاء جاهد املارقني والقاسطينا

 يف مجال، وهيبة، وهباء خلقة ، ما أجل من قد براه
 ـفجر صبح الربيع باالشذاء خلقة كالنسيم عند مهب الـ
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 قام ام مل يقم، بوحي السماء هو موىل على مجيع الربايا
 الكرماء اجنبته أعاظم سيد وابن سيد وكرمي

 
 رثاء اإلمام  الحسن المجتبى )ع(

 أكؤساً ملؤها زعاف وعلقم جرعته يد الزمان مراراً 
 وأقاموا عليه أخبث ملحم فابن عند عليه جّر جيوشاً 

 اذ لساباط حينما كان أقدم طعنته خبنجر يد بغي
 موصلي أثيم أعمى ملّثم وعلى رجله أمال عصاه
 وما يف اولئكم من ترّحم أرض هنبوا ثقله واردوه يف الـ
 حسبوه ـ من بغيهم _ خري مغنم سلبوه عمامة ورداءاً 

 ه عناداً بالنصح اذ ما تكّلم نافقت صحبه عليه وسبو
 ولسّب الوصي، حقداً تقّدم يا له اهلل حني سيطر حرب
 شيعة الطهر، قد أباد وأعدم أبن هند الوضيع، حني توىل
 س رافت بشيء من السمّ ـ بكأ وأخرياً جعيدة أردت الطهر

 حينذاك اإلمام استفرغ الدم مرّقت قلبه املبارك ارباً 
 هر بالسهم يف ضجيج مرّسم ورمت مرئة جلثمانه الطا

 
 مدح اإلمام الحسين )ع(

 
 وكوكب اجملد لألجيال يف العصر إن احلسني ملصباح اهلدى أبداً 
 فمن هبا يتمسك ينج من خطر سفينة لنجاة اخللق حنو هدى

 4منه الرسول بقي يف األمن من وضر وانه من رسول اهلل نبعته
 وشافع الذنب للمعاصي من البشر وسيد لشباب اخللد قاطبة

 إليه يف طاعة بالسمع والبصر هو اإلمام الذي فاز االوىل قدموا
                                                           

 إشارة إىل احلديث الشريف )حسني مين وأنا من حسني(. الناشرون - 4
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 يا ويله بني أطباق من السقر ومن أىب فجحيم النار مسكنه
 ضل خلى منه يف أمن من الغريف أتى إليه من الفضل الكثري فما
 تناثرت حوله كالزهر والدرر جود وعلم وأخالق ومبقبة

 حيكي أباه أمري البدو واحلضر ويف الشجاعة واالقدام حتسبه
 بطابع احلسن يف لقياه، كالقمر ويف املهابة كاملختار متّـسما

 طابت له الريح مثل الورد والعطر يفوح منه أريج املسك أين أتى
 فمن أطاع جنى من موجب الضرر الورى أوجب الباري إطاعته على

 
 رثاء اإلمام الحسين )ع(

 
 وقتيال عطشان جنب الفرات يا شهيداً أبكى العيون مجيعاً 
 مث حـدوا لقتله الشفرات استضافوه أهل كوفان غدراً 
 ما توالت عليك من نكبات يا حسني املظلوم اقرح جفين
 ي وأعني الساداتووص دمعت فيك عني كل نيب
 تركته األعداء يف الفلوات يا لك اهلل من شهيد عفري

 فعفت منه شاخمات السمات داست اخليل صدره عن عناد
 فسكته الرمال بالسافيات جردوه عن املالبس هنباً 

 وبه توجوا رؤوس القناة قطعوا رأسه الشريف ضالال
 حيث احنت هلل يف السجدات كسروا منه جبهة قد تعالت

 طبع املصطفى هبا قبالت ضرب الرجس بالقضيب شفاها
 الذل ثكلى بلوعة باكيات وسبوا منه نسوة يف اسارـ
 معوالت من األسى نادبات راكبات على نياق هزال

 
 مدح اإلمام علي بن الحسين السجاد )ع(

 والعّز يف بابه يزداد تأييداً  املدح يف شأوه ينهال ترديداً 
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 جد تلقى من األكوان تسديدا نني لههذا علي أمري املؤم
 مذ ناهلا قد رقى فيها الصناديدا ابن احلسني الذي قد حاز مرتبة
 الذي النيب به قد شاد تشييدا وأمه بنت كسرى العادل امللك
 واجملتىب كلهم اثنوه تعديدا وأمحد الطهر والزهراء فاطمة
 امرفعني عن األرجاس تصعيد من آل بيت براهيم رهبم كرما
 والليل يقطعه بالذكر ترديدا يطوي النهار صياماً منه نافلة

 كالسحب هتطل من فيض الندا جودا جم احملاسن عف النفس ذو كرم
 لذا يلّقب بالسجاد متجيدا ما زال يسجد تعظيماً لبارئه

 إال األئمة صنديداً فصنديدا حوى من الفضل مامل حيوه أحد
 كالشمس تعطي على اآلفاق جتديدا دامنه )الصحيفة( جتلو يف الورى أب

 ـعظيم من طاعة مل يأل جمهودا زين العباد، الذي يف جمد خالقهالـ 
 

 رثاء اإلمام علي بن الحسين السجاد)ع(

 ضربوه باكعب من رماح قيدوه على النياق هزال
 أحدقوا حوله ببيض الصفاح اسروه كسىب ترك وروم
 قتله من فالحاقتلوا ف هنبوا ثقله ونادوا هلّموا
 حيث جروا من نطعه املستباح قّلبوه على الرتاب عناداً 
 طعنة القوم يف املسا والصباح يا له اهلل من أسري يعاين
 ومجيعاً طول الثرى يف مناح حشروه مع النساء أسرياً 
 وذويه مرفوعة يف الرماح وأمام السجاد رأس أبيه

 قيدوه به بغري مساح يشخب الدم عنقه حبديد
 ـهري فيها به لدى الضحضاح أحضروه جمالس اخلمر للتشـ

 سبأبرت هلا طويل النباح قرضوه على املاعناويا
 اطفؤا النور من سنا املصباح مث مسّوه بعد هذا وهذا،
 حيث تسفي عليه هوج الرياح هدموا قربه أخرياً بظلم
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 مدح اإلمام محمد بن علي الباقر )ع(

 
 بالسيد العلم اإلمام الباقر  اثين بكل فمي مبدح عاطر

 واألم: الزهراء ذات مآثر  ه املبعوث أمحد ذو العلى من جدّ 
 حنو اإلمام، على لسان )اجلابر( قد أبلغ املختار خري حتية 

 فهو العليم مبا مضى والغابر بقر العلوم وغاص يف أوساطها 
 إذا ما رقى للدرس صهو منابر تنساب كالشالل منه معارف 

 ويداه جوداً كالسحاب املاطر اه كاملصباح جتلو يف الدجى عين
 وهناك مستفت ملالء حماضر يف داره تلقى هنا مستعطياً 
 وتراه مثل عباب حبر ذاخر  العلم يف جنباته متمّوج 

 يبكي إىل اهلل الودود الغافر يف الليل كالنساك يلبس برنسأ 
 ألدمي الزاهرإذ ما يسري على ا أخالقه مثل النسيم لطافة 
 يف جنبه مثل الصيب الصاغر يف هيبة أخاذة، فكبارهم 
 للناس من أهوال يوم آخر يهدي إىل سبل الرشاد حمّذراً 

 
 رثاء اإلمام محمد بن علي الباقر )ع(

 
 على اإلمام الشهيد  أبكى بدمع هتون 
 من الوصي الرشيد نال العدا ما أرادوا 
 تهديدبالسب وال آذوه إذا كان حياً 
 إىل الكفور يزيد  نال االسار صغرياً 

 باحلبس والتبعيد ذاق االمرّين منهم 
 عليه بالتشديد وقد أضاقوا اخلناقا 

 بالوعد والتوعيد وهددوه عناداً 
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 ألسوء من يهود! وقال من قال أنتم
 بأمر طاغ عنيد  مسوه يف السرج ظلماً 
 فياله من فقيد  مات اإلمام شهيداً 

 ـبقيع بالتمجيد وه بأرض الـوأقرب 
 من الضريح املشيد ونال هدم األعادي

 
 مدح اإلمام جعفر بن محمد الصادق )ع(

 اهدي ملوالنا اإلمام الصادق عطر من اجملد الرفيع العابق
 أعمال ال أحد عليه بسابق  الصادق األقوال واألفعال والـ

 وفري السامق من علمه اجلّم ال نشر العلوم على األنام مجيعهم 
 فمثاله مثل الضياء الشارق تلميذه العلماء يف كل الدنا 
 األديان ليس هلم عليه بالحق يف الفقه والتفسري والتوحيد وـ
 يف اإلكتشاف وماله من خارق والكيمياء مبا أتى من معجز 
 رئسوا املذاهب من طموح رامق منه ترّشح حنو جابر، واالوىل
 منه اهلدى، مبغارب ومشارق قد تلمذوا عند اإلمام، وانه

 يف رفعه النخل العظيم الباسق فسواه كالنبت الضعيف وانه 
 عدل املناكب، مستقيم، رائق خط السعادة لألنام مبنهج 

 جتلو النفوس كعطر ورد شقائق وله من األخالق ما فاحت شذى 
 يبقى وليس بزاهق فسبـيله  يهدي األنام إىل السعادة واهلدى 

 
 رثاء اإلمام جعفر بن محمد الصادق )ع(

 وحزين مديد يف األسى وكثري بكائي طويل والدموع غزيرة 
 وكاسات صرب طمعهن مرير أذاقوا اإلمام الصادق الطهر علقماً 

 وليس له ردء هبا ونصري رأى من هشام مث منصور شدة
 منه يسري ومن جورهم بالرغم لقد أبعدوه عن مدينة جده 
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 فأصبح بني القوم وهو حسري  أداروا عليه باجلواسيس ضلة
 على مأل األشخاص وهو صبور  وحيضره املنصور مث يسبه 
 إلنقاذه منهم قوى وظهري  وقد قتلوا مواله بغياً وماله 

 ويلهب يف دار اإلمام سعري كما أضرموا النريان ظلماً ببيته 
 ضاً، بأيدي القوم وهو أسري وحم يرى شهداء الفخ من آل بيته 
 بكأس من السم النقيع تفور وبعد مديد العمر يسقيه فاسق

 له كادت السبع الطباق متور لقد سقطت من آل أمحد شرفة 
 رفيع بناء ليس فيه نظري وهتدم أجالف الورى منه قبة 

 
 مدح اإلمام موسى بن جعفر الكاظم )ع(

 
 عيم احلق موسى الكاظمأعين ز  أهدي مدحيي لإلمام العامل 

 والعلم والشرف الرفيع القائم  ذا احللم والفضل املؤثل والنهى 
 وبنوه أصحاب العلى ومراحم  آباؤه األعالم أطواد النقى 
 واملستجار ملستجري واجم  لوذ ملن فيه متسك من عنا 

 فرتى احلوائج عنده بتزاحم  يقضي احلوائج قبل حل رحاهلا 
 وشبيه حيدر يف مجاع مكارم  نيب حممد )ص(يف فضله مثل ال

 نور كموج األحبر املتالطم  ويشع من أنواره حنو السماء 
 يبكي شجى من خوفه املتعاظم  طول التعبد ناهك منه القوى 
 يدري مداه أو كسيل عارم  يف علمه الزخار كالدء ماء ال 

 أخالقه حيكي لطيف نسائم  حسن الشمائل طيب األعراق، يف 
 ولصرح زيف الكفر أكرب هادم  قد كان لإلسالم خري مدافع 
 ونفاق من لصقوا به بتالحم لواله يعرف نفاق رشيدهم 

 
 رثاء اإلمام موسى بن جعفر الكاظم )ع(
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 من جور هارون حنيفا دنفا  قد مات موسى الكاظم وا أسفا 
 ـسندي بالضرب له، قلباً شفا طال به السجن لدى جلوازة الـ

 يف مظلم السجن، أثيما جمحفا ان قد كبّله بسلسلوك
 نوراً وال برد الليايل إذ غفا  فال يرى اإلمام يف ردء ضحى 
 يشكر ربه ويتلو املصحفا  ميشي اهلوينا من ثقيل قيده 

 شرابه من الزالل قد صفا طعامه مل يك طيباً وال
 وقسوة يف قلبه وصلفا ويلطم الرجس له تكرباً 

 ـكافر هارون به قد هتفا لسم من أمر من الـحىت سقاه ا
 ويشرب الرجس األثيم قرقفا يشرب موسى السم وهو زاهد

 والرجس يف القصر خطا يقرتفا يقضي اإلمام حنبه بزنزن 
 مهانة، يف ذلة لن توصفا حيمل جثة اإلمام أربع

 جسر ببغداد، وال من يعطفا يبقى ثالثاً غري مدفون على الـ
 

 على بن موسى الرضا )ع( مدح اإلمام
 

 يف ثامن األئمة، الطهر علي  أرتل املدح بلحن منجلي 
 وخصه الباري بلطف أمثل  قد اصطفاه اهلل من بني الوردى 

 مبا قضى عليه يف املستقبل  ومسي الرضا ألنه رضى 
 وخري مثال للنيب املرسل  يف زهده وعلمه وفضله 

  كان فقراً يصطلى جاء فقري وكفه كالسحب اذ هتمي وما 
 قد ارتوى من ماء عذب املنهل إال غنياً عاد من عطائه 

 يتلو من الذكر بآي منزل  بطوي الليايل ساجداً وقائماً 
 وأرشد الناس لدنيا أفضل هدى الورى إىل اجلنان يف غد 
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 فقوله مثل النمري السلسل أويت فصل القول فيما قاله 
 ن يغرّه ما قد وىل فلم يك أتاه مأمون بعهد زائف

 ما بان من علومه يف احملفل أويت علم األولني وكفى 
 يف ساطع النور كنور املشعل وفضله شع على كل الورى 

 
 رثاء اإلمام علي بن موسى الرضا )ع(

 
 من الدنا حنبه باهلم واحلزن  نفسي فداء غريب الطوس حني قضى 

 الق األكون ذي املننال يرعوي خ سقاه مأمون مساً حاقداً امثاً 
 يزيده كل يوم كارث احملن  أذاقه املر أصنافاً مصنفة  

 ما جاءه من سهام الطعن يف الزمن   وال، مكراً، لكيما ان خيفف من 
 من بغي مأمون، يف سّر ويف علن كان اإلمام حزيناً صابراً اسفاً 

 شلت يداه، مبا قد كان من فنت  وكاد فيه صالة العيد، من بطر 
 ان خيجل احلق، من مكر ويف شطن واسأل به جملس األديان حني رأى 

 كي يسخر القوم، ظلماً، من أيب احلسن ومأدب الساحر امللعون هيئه
 والطهر يف لوعه من فادح اجملن  ومل يزل كائداً خبثاً وملعنة 

 أو ماء رمان أو مزق من اللنب  حىت سقاه جنيع السم يف عنب 
 لديه من نادب يبكي ومؤمتن ء اإلمام والفقطع السم أحشا

 مستشهداً، سم، يف بعد من الوطن مات الرضا خبراسان هليب احلشا
 

 مدح اإلمام محمد بن علي الجواد )ع(
 

 لساحة الطهر اإلمام اجلواد  أزجى ثنائي وثناء العباد 
 شبيهها أهل التقى والسداد نال من الرفعة ما مل ينل 

 يهدي الربايا لسبيل الرشاد رب اهلدى قد أرشد الناس لد
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 أخالقه تفوق حصر العداد اعراقه كالزهر فواحة 
 لذلكم مسوه )باب املراد( يقضي من احلاجات ما استصعبت 

 حتنو خضوعاً منه سبعاً شدادا وكان كنز العلم نور اهلدى 
 فكم له على الورى من اياد قد غمر الناس بألطافه 

 ور حميّاه يضيء البالدن كأمنا جبهته مشعل
 فهو لدين اهلل أقوى عماد به استقام احلق يف عصره 
 عن نبله وفضله كل ناد سل علمه جملس حيىي وسل
 يعرفه احلاضر منهم وباد ذا حجة اهلل على خلقه  
 ينفع يف الدنيا ويوم املعاد من أهل بيت حبه طاعة 

 
 رثاء اإلمام محمد بن علي الجواد )ع(

 
 واقتلع البناء من بنيانه  ى اهلدى بعنفوانه لقد قض

 قّوض دين اهلل يف أركانه داف الزمان علقماً وحنظال
 املصلح اهلادي على احسانه لقد رأى اجلواد منهم ما يرى 

 غّص مبوت الطهر يف أشجانه  رأى أباه ميتاً من مّسهم 
 أبقاه رب البيت بامتنانه   قطّعه الرجس عناداً، ارباً 

 حتسده إذ ما عال يف شأنه  ن يا هلل من زوجته لك
 سرى نقيع السم يف جثمانه  مسّته أم الفضل من حقد هلا 
 مثل احلسني الطهر يف ضمآنه  متنعه عن شرب ماء بارد 
 تصهره الذكاء من كيوانه  من بعد ذا عرته من أثوابه 
 مات اهلدى ولف يف اكفانه قد هّد ركن الدين خري ركنه 

 ومزق الكتاب يف قرانه دين اهلل من اساسه اصيب
 يزيد حزناً على أحزانه يا هلف نفسي إذ رأى اهلادي ما 

 مدح اإلمام علي بن محمد الهادي )ع(
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 اهلادي الطهر يف آياته الغرر ارتل اجملد للعلياء من مضر 
 كل الربية من باد حمتضر  حتنو له اهلام إجالال وتكرمة 

 أب علّي العلى ذو الصارم البرت تار مث له من جده اهلادي ملخ
 أخالقه كنسيم الفجر يف السحر له من الفضل ما مل حيوه أحد

 آياته كدراري الشهب والدرر جم املناقب، شهم ال مثيل له 
 له الكرامات عّد احلصو واملدر يف اخلافقني معانيه قد انتشرت
 من الغري مقامه الشأو مأمون  وان تغري جاه الناس مستفال

 له يد يف الورى هطالة املطر  السحب منه درت كيف اهلطول وكم 
 وراكبوه على أمن من خطر  يف علمه مثل حبر ال ضفاف له 
 من املعارف واألحكام والسور  هو النقي التقي املمتلي حكماً 
 لشانئيه مكان اخللد يف السقر   من حبه طاعة اهلل جّل، عال

 ومن يواليه يف أمن من الضرر انه وجلومن يعاديه يف خسر 
 

 رثاء اإلمام علي بن محمد الهادي )ع(
 

 يقضي على الطهر الزكي اهلادي  يا ويل معتمد بيوم معاد 
 وصغوا إىل الواشني واحلّساد  كم جرعوه من الزمان نوائباً 
 يشفون حقدهم من االبعاد قد أبعدوه عن مدينة جده 
 يف خان صعلوك بغري سداد  ه يف أرض سامراء القوا رحل

 يدعوهم باللطف واإلرشاد سجنوه من غل عليه فانربى 
 كي تفرتسه جوائع االساد القوه يف برك السباع عداوة 
 وأحال أمرهم إىل امليعاد شاؤا مذلته فأغمض صابراً 

 فدعاهم اهلادي سبيل الرشاد قد أحضروه لدى اخلمور إهانة 
 )باتوا( فغلوا مثّ باألصفاد م قالوا له أنشد، فأنشد فيه
 حنقاً مل يطوون من أحقاد  مّسوه عقىب ما رأوا آياته 
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 يف موته وخبا ضياء بالد قد طاح ركن الدين وانثلم اهلدى 
 وبكى عليه مالك سبع شداد مات اإلمام بلوعة من مّسهم 

 
 مدح اإلمام الحسن العسكري )ع(

 والنا اإلمام العسكرييف مدح م ازجى بأزهار الثنا املتعطر 
 حسن اللقا، عدل، شريف احملضر  خلف العلى سبط النهى وأبو اهلدى 

 جبميل وجه كالضياء األقمر  املسك يف جنباته نّفاحة 
 يف لطف أمحد يف مشائل حيدر حلو احملّيا باسم متكامل 

 ويشّع نوراً مثل بدر أزهر  كشف الدجى بسنا ضياء هبائه 
 وسخائه مثل الغمام املمطر  يطمي مائجاً يف علمه كالبحر 

 مبهابة احلسن الزكي األطهر يف هيبة السبط الشهيد وانه 
 يف بأسه مثل الذي سكن الغريبّ  أخالقه مثل نسيم لطافة 

 شهم بن شهم طاهر بن مطّهر قد طاب حمتده بأصل مونق 
 كالبدر عمهم بنور أنور  قد عم نعماه اخلالئق كلهم 

 ال يزدريهم غري علج منكر ض اإلله ودادهم من معشر فر 
 يف الدين والدنيا ويوم احملشر بوالء هذا البيت ينتفع الورى

 
 رثاء اإلمام الحسن العسكري )ع(

 يا وحشة اإلسالم واإلميان  قد خر بدر من مساء معاين 
 حوت األنام مرارة الفقدان  مات اإلمام العسكري ببغيهم

 تنبوا عن اإلحصاء والتبيان  نوائباً قد جّرعته يد الزمان 
 من غري إجرام، عن اإلوطان آذوه اذ ما بّعدوه، بظلمهم 
 نظروا إليه نظرة الشنآن  عادوه من بغي وحقد فيهم 
 سبط النيب، معادل القرآن سجنوه، يا هلل، وهو إمامهم 
 يشكوا الذي يلقاه للديان  قتلوا أباه، وهو إذ ذا صابر 
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 حىت أبادوهم من العدوان اذا أرادوا منهم يا ويلهم، م
 جوروا على أهلي بغري توان وكأمنا قال النيب هلم اال 

 وسقوه كأس السّم باألشجان  مّسوا اإلمام العسكري عداوة  
 فهوت ذكاء من مسا )عدنان( من بعد ذا منعوه عن شرب الدوا 

 فانمن بعد ما قد لف يف األك وثواه، مهدّي الزمان، بلحده 
 

 مدح اإلمام الحجة المهدي عجل اهلل تعالى فرجه
 فديت إماماً غاب يف أرض سامرا هو النصر معقود برايته الكربى
 لقد أجنبته الطهر فاطمة الزهراء  مّسي رسول اهلل من ولد حيدر 
 تضيء الدنا من نور طلعته الغرا خليفة رب العاملني على الورى 
 ته معاىل اخللق كلهم، طرّاً أت جتمع فيه كل فضل وسؤدد 
 ويظهر، اذ ما شاء رب العلى، جهرا له غيبة طوىل ،املصلحة هبا 

 ال عداء دين اهلل يبرتهم برتا يقوم على اسم اهلل، والسيف مصلت 
 سالم وال تلفي هبا أبداً، شرا ويهدي إىل الدنيا، السالم، فكلها 
 اجلهل والفقراويبعد عنها الضر و  ويصلحها عن كل شني ومنقص 

 وعمر، طويل فيه يشبه اخلضرا له جسم موسى يف مجال حممد )ص(
 خليل لدى ما قد أرادوا به ضرّا  تكون له النريان برداً كجده

 وصولته كاملرتضى حني ما كرّا له قسمات الوجه مثل حممد 
 املغيب، واشدد منه، يا ريب، االزرا اهلي عجل يف ظهور ولّيك 

 
 الحجى المهدي عجل اهلل تعالى فرجه ؟أين اإلمام 

 
 أين الزعيم، الطاهر املسعود اين اإلمام القائم املوعود

 يبغي وأين الشاهد املشهود أين املعّد لقطع دابر كل من
 والنصر فرق لوائه معقود أين الذي يرجى لكل ملّمة 
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 ه الدين وهو مهّدم حمصود أين املؤمل يف إعادة ما بنا 
 فالكفر نثر، واهلدى مشدود لألنام على التقى  أين املؤلف

 ويعيد من بيد الضالل أبيدو  أين املبيد لكل أهل ضاللة 
 واستقاه حنو الضالل جحود أين املذل ملن توىل واعتدى 

 خمتار أين احلاكم املرصود أين الذي حيىي معامل شرعة الـ 
 ره املعبودهلدى الورى، أختا أين الذي يهدي األنام إىل العلى  

 أين اإلمام الغائب احملمود أين ابن طه والوصي وفاطم 
 جّفت، فمنه روائها مردود أين الذي يروى الديانة بعد ما 

 بيد العداة، فشملهم منضود أين املنظم مشل من قد فرّقوا
 

 في رحاب الشجرة المقدسة

 معدداً فضله باملدح تعديدا أجمد املصطفى احملمود متجيدا
 ءي اجلميل والوي حنوها جيدا طم الطهر ازجى حنوها بثنا وفا

 بعاطر من جميد الذكر ترديدا واملرتضى البطل املقدام اذكره
 قد شاد أركان دين اهلل تشييدا واجملتىب سّيد من بعد والده

 من الشهادة فيها صار مشهودا مث احلسني الذي قد نال مرتبة 
 خللق بيضاً كان أو سوداإمامة ا وبعده لعلي اذ أتته هدى 

 يألو لنشر علوم احلق جمهودا وباقر العلم قد شق العلوم فلم 
 وجّدد الدين يف األذهان جتديدا والصادق الطهر أرسى الشرع جمتهداً 

 ومل يزل يذكر الرمحان حتميدا وكاظم كان عبداً صاحلاً أبداً 
 صوداجمد أتاه مبا القاه، حم مث الرضا وهو راض بالقضاء وله 

 اإلله حكم صبيا، بعد، معدودا باب املراد جواد قد اتاه من ـ
 الفخار، هام له بالعّز معقودا واهلادي العلم الزخار عند ذوي
 تلقاه يف عزة العلياء صنديدا والعسكري إمام اخللق قاطبة 
 وكان بالنصر واإلصالح موعودا مث اإلمام الذي قد غاب مسترتاً 
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