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سامحة املرجع الديني األعىل السيد السيستاين 
اهلل  ورمحة  عليكم  السالم  الوارف(  ظّله  )دام 

وبركاته

 عّظم اهلل لكم األجر.. 

بمناسبة  املقّدسة  كربالء  اىل  نتوّجه  ونحن 
إىل  نحتاج   ،Aالشهداء سيد  اإلمام  أربعينية 
لتكون  العظيمة  املناسبة  هبذه  أبوية  توجيهات 
الفائدة أكرب واجلزاء أعظم وللتنبيه عاّم نغفل عنه 
لكافة  التوجيه  يكون  أن  نأمل  أجره.  نعلم  ال  أو 
املبارك  وجودكم  نعمة  اهلل  أدام  املجتمع.  رشائح 

إّنه سميع قريب ونسألكم الدعاء.

مجٌع من املؤمنني
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اجلواب:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
سيدنا حممد وآله الطاهرين..

الذين  املؤمنون  يلتفت  أن  ينبغي  فإنه  وبعد: 
سبحانه  اهلل  اّن  الرشيفة  الزيارة  هلذه  اهلل  وّفقهم 
ليكونوا  واوصياء  أنبياء  عباده  من  جعل  وتعاىل 
فيهتدوا  عليهم  وحّجة  للناس  وقدوة  أسوة 

بتعاليمهم ويقتدوا بأفعاهلم.

مشاهدهم  زيارة  إىل  تعاىل  اهلل  رّغب  وقد    
ذلك  وليكون  لشأهنم  واعالًء  لذكرهم  ختليدًا 
تذكرة للناس باهلل تعاىل وتعاليمه وأحكامه، حيث 
إهنم كانوا املثل األعىل يف طاعته سبحانه واجلهاد 

يف سبيله والتضحية ألجل دينه القويم.
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الزيارة  هذه  مقتضيات  من  فإّن  وعليه   
اإلمام  تضحيات  استذكار  إىل   -مضافًا 
االهتامم  هو  تعاىل-  اهلل  سبيل  يف   Aاحلسني
الصالة  من  احلنيف  الدين  تعاليم  بمراعاة 
واالدب  واحللم  والعفو  واإلصالح  واحلجاب 
لتكون  الفاضلة  املعاين  وسائر  الطريق  وحرمات 
سبيل  يف  خطوة  تعاىل  اهلل  بفضل  الزيارة  هذه 
حتى  آثارها  تستمر  املعاين  هذه  عىل  النفس  تربية 
الزيارات الالحقة وما بعدها فيكون احلضور فيها 
عىل  والرتبية  التعليم  جمالس  يف  احلضور  بمثابة 

.Aاإلمام

B إننا وإن مل ندرك حمرض األئمة من أهل البيت 
تعاىل  اهلل  أّن  إال  أيدهيم  منهم ونرتبى عىل  لنتعلم 
زيارة  إىل  ورّغبنا  ومواقفهم  تعاليمهم  لنا  حفظ 
واخترب  لنا  شاخصة  أمثاالً  ليكونوا  مشاهدهم 
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احلضور  من  نرجوه  فيام  صدقنا  مدى  بذلك 
كام  ومواعظهم،  لتعاليمهم  واالستجابة  معهم 
عندهم،  وحرضوا  معهم  عاشوا  الذين  اخترب 
فلنحذر عن أن يكون رجاؤنا أمنية غري صادقة يف 
حقيقتها، ولنعلم أننا إذا كنّا كام أرادوه )صلوات 
شهدوا  الذين  مع  نحرش  أن  يرجى  عليهم(  اهلل 
أّنه قال يف   Aاملؤمنني معهم، فقد ورد عن أمري 
يف  يزالوا  مل  قوم  حرضنا  )قد  أنه  اجلمل:  حرب 

أصالب الرجال وأرحام النساء(. 

فمن صدق يف رجائه منا مل يصعب عليه العمل 
بتعاليمهم واالقتداء هبم، فتزّكى بتزكيتهم وتأدب 

بآداهبم.

فاهلل اهلل يف الصالة فإهنا -كام جاء يف احلديث 
الرشيف- عمود الدين ومعراج املؤمنني إن ُقبِلت 
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وينبغي  سواها،  ما  ُردَّ  ُرّدت  وإن  سواها  ما  ُقبَِل 
االلتزام هبا يف أول وقتها فإّن أحّب عباد اهلل تعاىل 
إليه أرسُعهم استجابة للنداء إليها، وال ينبغي أن 
أخرى  بطاعٍة  وقتها  اول  املؤمن عنها يف  يتشاغل 
)ال   :Bالطاعات، وقد ورد عنهم أفضل  فإهنا 

تنال شفاعتنا مستخّفًا بالصالة(. 

عنايته  شّدة   Aاحلسني اإلمام  عن  جاء  وقد 
بالصالة يف يوم عاشوراء حتى إّنه قال ملن ذكرها 
من  اهلل  جعلك  الصالة  )ذكرت  وقتها:  أول  يف 
مع  القتال  ساحة  يف  فصىّل  الذاكرين(  املصّلني 

شّدة الرمي.

  اهلل اهلل يف اإلخالص فإّن قيمة عمل اإلنسان 
وبركته بمقدار إخالصه هلل تعاىل، فإّن اهلل ال يتقّبل 
إال ما خلص له وسلم عن طلب غريه. وقد ورد 
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عن النبيF يف هجرة املسلمني إىل املدينة أّن من 
هاجر إىل اهلل ورسوله فهجرته إليه ومن هاجر إىل 
دنيا يصيبها كانت هجرته إليها، وان اهلل ليضاعف 
يف ثواب العمل بحسب درجة اإلخالص فيه حّتى 
يبلغ سبعامئة ضعف واهلل يضاعف ملن يشاء. فعىل 
وحتّري  مسريهتم  يف  اهلل  ذكر  من  اإلكثار  الزوار 
اإلخالص يف كل خطوة وعمل، وليعلموا ان اهلل 
له  بنعمة مثل اإلخالص  يمنَّ عىل عباده  مل  تعاىل 
يف االعتقاد والقول والعمل، وان العمل من غري 
إخالص لينقيض بانقضاء هذه احلياة وأّما العمل 
هذه  يف  مباركًا  خمّلدًا  فيكون  تعاىل  هلل  اخلالص 

احلياة وما بعدها.

ما  أهّم  من  فإّنه  واحلجاب  السرت  يف  اهلل  اهلل 
الظروف  البيتB حّتى يف أشّد  به أهل  اعتنى 
 قساوة يف يوم كربالء فكانوا املثل األعىل يف ذلك، 
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ما  بمثل  أعدائهم  فعال  يتأّذواB بيشء من  ومل 
تأّذوا به من هتك ُحَرمهم بني الناس، فعىل الزوار 
مجيعًا وال سّيام املؤمنات مراعاة مقتضيات العفاف 
والتجنب  ومظاهرهم  ومالبسهم  ترصفاهتم  يف 
عن أي يشء خيدش ذلك من قبيل األلبسة الضّيقة 
واالختالطات املذمومة والزينة املنهّى عنها ، بل 
ينبغي مراعاة أقىص املراتب امليسورة يف كل ذلك 
غري  الشوائب  عن  املقّدسة  الشعرية  هلذه  تنزهيًا 

الالئقة.

النبي  مقام  رفعة  من  يزيد  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
الدنيا  يف   Bاألطهار بيته  وأهل   Fاملصطفى
واآلخرة بام ضّحوا يف سبيله وجاهدوا بغية هداية 
عىل  صىّل  كام  عليهم  صالته  ويضاعف  خلقه 
املصطفني من قبلهم ال سيام ابراهيم وآل ابراهيم كام 
Aنسأله تعاىل أن يبارك لزوار أيب عبد اهلل احلسني 
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به عمل عباده  يتقبل  ما  بأفضل  ويتقبلها  زيارهتم 
يف  وسريهتم  سريهم  يف  يكونوا  حّتى  الصاحلني 
لغريهم  مثاًل  حياهتم  من  بقي  وما  هذه  زيارهتم 
وأن جيزهيم عن أهل بيت نبّيهمBخريًا لوالئهم 
هلم واقتدائهم بسريهتم وتبليغ رسالتهم عسى أن 
كل  يدعى  حيث  القيامة  يوم  يف   Bهبم ُيدَعوا 
هذا  يف  منهم  الشهداء  حيرش  وأن  بإمامهم  أناس 
من  بذلوه  بام  وأصحابه   Aاحلسني مع  السبيل 
ألجل  واالضطهاد  الظلم  من  وحتّملوه  نفوسهم 

والئهم إّنه سميع جميب.
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زيارة األربعني

روى الشيخ الطويسH يف التهذيب واملصباح 
عن اإلمام احلسن العسكريA قال:

)عالمات املؤمن مخس: صالة إحدى ومخسني 
اليومّية، وهى سبع عرشة ركعة،  الفرائض  )أي: 
ركعة(،  وثالثون  أربع  وهي  اليومية،  والنوافل 
وزيارة األربعني، والتختم باليمني، وتعفري اجلبني 

بالسجود، واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم(.

 Hوقد روى زيارته يف هذا اليوم الشيخ الطويس 
يف التهذيب واملصباح عن صفوان اجلاّمل أنه قال: 
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يف  عليه(  اهلل  )صلوات  الصادق  موالي  يل  قال 
زيارة األربعني: تزور عند ارتفاع النهار، وتقول:

الُم َعىل َخِليِل  الُم َعىل َوِلِّ اهلل َوَحبِيبِِه، السَّ السَّ
ِه،  َصِفيِّ َواْبِن  اهلل  َصِفيِّ  َعىل  الُم  السَّ َوَنِجيبِِه،  اهلل 
الُم  السَّ ِهيِد،  الشَّ املَْظُلوِم  احُلَسنْيِ  َعىل  الُم  السَّ
إِنِّ  الّلُهمَّ  الَعَباِت،  َوَقتِيِل  الُكُرباِت  َأِسرِي  َعىل 
الفائُِز  َصِفيَِّك،  َواْبُن  َك  َوَصِفيُّ َك،  َولِيُّ ُه  َأنَّ َأْشَهُد 
عاَدِة،  بِالسَّ َوَحَبْوَتُه  هاَدِة،  بِالشَّ َأْكَرْمَتُه  بَِكراَمتَِك، 
ِمَن  َسيِّدًا  َوَجَعْلَتُه  الِوالَدِة،  بِِطيِب  َواْجَتَبْيَتُه 
اَدِة، الذَّ ِمَن  َوذائِدًا  القاَدِة،  ِمَن  َوقائِدًا  اَدِة،   السَّ
َعىل  ًة  ُحجَّ َوَجَعْلَتُه  اأَلْنبِياءِ،  َمواِريَث  َوَأْعَطْيَتُه 
َوَمَنَح  عاِء،  الدُّ يِف  َفَأْعَذَر  اأَلْوِصياء،  ِمَن  َخْلِقَك 
ِمَن  ِعباَدَك  لَِيْسَتْنِقَذ  ِفيَك،  ُمْهَجَتُه  َوَبَذَل  ْصَح،  النُّ
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ْتُه  الَلِه، َوَقْد َتواَزَر َعَلْيِه َمْن َغرَّ ِة الضَّ اجَلهاَلِة، َوَحرْيَ
آِخَرَتُه  َوَشى  اأَلْدنى  بِاأَلْرَذِل  ُه  َحظَّ َوباَع  ْنيا،  الدُّ
َهواُه،  يِف  َوَتَرّدى  َوَتَغْطَرَس  ااَلْوَكِس،  َمِن  بِالثَّ
ِعباِدَك  ِمْن  َوَأطاَع  َنبِيََّك،  َوَأْسَخَط  َوَأْسَخَطَك 
َلَة ااَلْوزاِر، امُلْسَتْوِجبنَِي  قاِق َوالنِّفاِق، َومَحَ َأْهَل الشِّ
َتِسبًا، َحّتى ُسِفَك  النَّار، َفجاَهَدُهْم ِفيَك صابِرًا حُمْ
َفالَعْنُهْم  الّلُهمَّ  َحِريُمُه،  َواْسُتبِيَح  َدُمُه،  يِف طاَعتَِك 

ْم َعذابًا َألِياًم.  ْبُ َلْعنا َوبِياًل َوَعذِّ

الُم َعَلْيَك  ْبَن َرُسوِل اهللِ، السَّ الُم َعَلْيَك يا  السَّ
َواْبُن  اهلل  َأِمنُي  َأنََّك  َأْشَهُد  اأَلْوِصياء،  ِد  َسيِّ ْبَن  يا 
َوُمتَّ  مَحِيدًا،  َوَمَضْيَت  َسِعيدًا،  ِعْشَت  َأِمينِِه، 
ما  ُمْنِجٌز  اهلل  َأنَّ  َوَأْشَهُد  َشِهيدًا،  َمْظُلومًا  َفِقيدًا، 
َقَتَلَك،  َمْن  ُب  َوُمَعذِّ َخَذَلَك،  َمْن  َوُمْهِلُك  َوَعَدَك 

...................................................................................................... زيارة األربعني   



)14(

توجيهات املرجعية العليا بخصوص زيارة أربعني............................................. 

َوَأْشَهُد َأنََّك َوَفْيَت بَِعْهِد اهلل، َوجاَهْدَت يِف َسبِيِلِه 
َوَلَعَن  َقَتَلَك  َمْن  اهلل  َفَلَعَن  ِقنُي،  اليَّ َأتاَك  َحّتى 
بِذلَِك  َسِمَعْت  ًة  ُامَّ اهلل  َوَلَعَن  َظَلَمَك،  َمْن  اهلل 
 َفَرِضَيْت بِِه، الّلُهمَّ إِنِّ ُأْشِهُدَك، َأنِّ َوِلُّ مِلَْن َواالُه،
َرُسوِل  ْبَن  يا  ي  َوُامِّ َأْنَت  بَِأِب  عاداُه،  مِلَْن  َوَعُدوُّ 
ِة،  اِمَ َأنََّك ُكْنَت ُنورًا يِف ااَلْصالِب الشَّ اهلل، َأْشَهُد 
بَِأْنجاِسها  ُة  ْسَك اجلاِهِليَّ ُتَنجِّ مَلْ  َرِة،  امُلَطهَّ َوااَلْرحاِم 
ِمْن  َأنََّك  َوَأْشَهُد  ثِياِبا،  ِمْن  ِت  امُلْدَلاِمَّ ُتْلبِْسَك  َومَلْ 
يِن، َوَأْركاَن امُلْسِلمنَي، َوَمْعِقِل امُلْؤِمننَِي،  َدعائِِم الدِّ
 ، ِكيُّ الزَّ  ، ِضُّ الرَّ  ، التَِّقيُّ  ، الَبُّ اإلمام  َأنََّك  َوَأْشَهُد 
ِة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة  ، َوَأْشَهُد َأنَّ اأَلئِمَّ الاِدي املَْهِديُّ
ُة  التَّْقوى، َوَأْعالِم اُلدى، َوالُعْرَوُة الُوْثقى، َواحُلجَّ
ابُِكْم  ْنيا، َوَأْشَهُد َأنِّ بُِكْم ُمْؤِمٌن، َوبِإِيَّ عىل َأْهِل الدُّ
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َوَقْلبِي  َعَمِل،  َوَخواتِيِم  ِدينِي،  بَِشايِِع  ُموِقٌن، 
ِت َلُكْم  بٌِع، َوُنْصَ لَِقْلبُِكْم ِسْلٌم، َوَأْمِري اَلْمِرُكْم ُمتَّ
َمَع  ال  َمَعُكْم  َفَمَعُكْم  َلُكْم؛  اهلل  َيْأَذَن  َحّتى  ٌة  ُمَعدَّ
َأْرواِحُكْم،  َوَعىل  َعَلْيُكْم،  اهلل  َصَلواُت  ُكْم،  َعُدوِّ
َوظاِهِرُكْم،  َوغائِبُِكْم،  َوشاِهِدُكْم،  َوَأجساِدُكْم، 

َوباِطنُِكْم، آِمنَي َربَّ العامَلنَِي. 

ثم تصيل ركعتني وتدعو بام أحببت وترجع

...................................................................................................... زيارة األربعني   






