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 رسول السماء

ص�لى هللا علي�ه (الرس�ول ا�عظ�م ولد لقد 

في رحم الكمال قبل الخل�ق أعوام�ا،  )وآل�ه
وُرفع���ت ل���ه عل���ى ي���د ال���وحي م���ن ك���ل 

ـ��ـ  الفض��ائل أع1م��ا، وع��اش ف��ي دي��ارٍ 
غريب��ا، وب��ين تل��ك  ـ��ـ غي��ر دي��ار ا8خ��رة

الحيط��ان الطيني��ة الت��ي م��ا رأت زخرف��ا 
قض��ى أيام���ه  خادع��ا وF س��لطانا زائ��1

، ق��د أحي��ى حيات��ه بالعب��ادة، ع��ائ1ً  اً عب��د
وجّملھ��ا بالزھ��ادة، وانت��زع لك��ل ص��دٍر 
من ال�دنيا س�ھما م�ن ا8خ�رة، وس�ّن لك�ل 

  ..حبل من الشيطان حّدا من التوبة
قاب�������ل أذى المش�������ركين بحلم�������ه، 
وأع���رض ع���ن مج���ازاة بغ���يھم بكرم���ه، 

طم���ع الن���اس ف���ي عف���وه عن���د غض���به، ي
فاره بع��د عس��ره، وباس��تغ عن��دوبج��وده 

مماته، وله مع ذلك في يوم القيامة مقاما 
  .. محمودا يغبطه به ا�ولون وا8خرون

س�يدة  أخوه أمير المؤمنين، وبضعته
ش�باب أھ�ل  نساء العالمين، وول�داه س�يّدا

بع�د الجنّة، وذريته سادة الخلق أجمعين، 
وجع��ل .. آت��اه هللا م��ن فض��له الك��وثر أن

  ..  شانئه ھو ا�بتر



 

قب�ل موت�ه  )علي�ه الس�1م( سينقد عقد للح
مأتم���ا، ول����م يج����د ف����ي إذن رب����ه بقتل����ه 
مغرما، فلله ك�ٌف ض�ّمت ترب�ة مض�ّمخة 

قل����ب اطّل����ع عل����ى غي����ب وb  !بال����دماء
فوج�����د ف�����ي بكائ�����ه  !ش�����ھادة النجب�����اء

يُحيي���ه بع���ده  ،م���امغن )علي���ه الس���1م(للحس���ين
ق��تّص أث��ره ف��ي ذل��ك خ��الص الُعبّ��اد، وي

  ..العباد
اء م�ا انع�م هللا ھنيئا لك ي�ا أب�ا الزھ�ر

عليك حين أيّدك بوليّه الضرغام، وسيفه 
فقرب���ه .. الصمص���ام، والص���ّديق الھُم���ام

من��ك، والص��قه ب��ك، حت��ى جعل��ه نفس��ك 
التي بين جنبي�ك، وق�د وف�ى ل�ك الوص�ي 
بعھ����ده، وب����ذل في����ك خ����الص مھجت����ه، 
وصدقك عل�ى الض�يق والس�عة، ولزم�ك 
عن��د الخ��ذFن والنص��رة، فك��ان س��اعدك 

س�انك ال�ذي ب�ه تنط�ق، الذي به تفت�ك، ول
ذلك ھو علي بن .. وبابك الذي منه تُؤتى

ص���احبك عن���د : )علي���ه الس���1م(أب���ي طال���ب
الوحدة، وانيسك عند الوحش�ة، والوع�اء 
ال��ذي م��ن علم��ك ينھ��ل، والمنك��ب ال��ذي 
عن كاھلك يحم�ل، فبثثت�ه ش�كواك وبث�ك 
ش��كواه حت��ى كأنكم��ا روح ف��ي جس��دين، 

  .. واصل واحد في فرعين
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إن ل��ك ف��ي الي��وم ..  ءي��ا س��يد ا�نبي��ا
وحكما مطاعا،  المشھود منزلة معلومة،

وشفاعة مقبولة، فانظر لنا في ذلك اليوم 
نظ��رة الش��فيق العط��وف، واس��تنقذنا م��ن 
ذلك الموقف المخوف، وحاشا أن تلھي�ك 
لحظ��ات راح��ة وان��س، أو ت��ركن للدع��ة 
منك نفس، وعياٌل م�ن أمت�ك ق�د س�مرھم 
ف���ي المحش���ر حس���اب طوي���ل، وع1ھ���م 

ع��ذاٍب مھ��ول، وتكامل��ت عل��يھم  ش��ھيقُ 
ظُلَُم الُكَرِب واFنحباس، وحش�رجت ف�ي 

  ..حناجرھم زفرات اليأس من الخ1ص
ينتظ���رون .. لئ���ك ھ���م ي���ا س���يديأو

 وص��ول فض��لك ال��يھم كالس��يل المنح��در
م، عباٌد تغّذوا من ليستنقذھم من بين الظُلَ 

فاضل خوان كرمك، وناموا عند أعت�اب 
نح�و  أبواب رحمتك، وَعش�ت أبص�ارھم

سراجك النيّ�ر البھ�ي، واعتاش�ت أنفس�ھم 
عل���ى ي���انع ع���ودك ا�خض���ر الط���ري، 
وشربت قلوبھم من معين مائك القدس�ي، 
فالتف���ت أغص���انھم عل���ى وFء وص���يك، 

أوراقھ�م عل�ى محب�ة بض�عتك،  ورفرفت
ثم����ارھم عل����ى طاع����ة أھ����ل ونض����جت 

ا�رض  ج����زاك هللا ع����ن أھ����ل ..بيت����ك
   .وأھل السماء أفضل الجزاء

   



 

  
  ةخير قدو

ھل يمكن للبشر أن يتص�وروا ال�دنيا 
دون ھ��ذا الموج��ود العظ��يم، وھ��ل يمك��ن 
لsنسانية أن تتطلع إل�ى ظھ�ور المص�لح 

  في آخر الدنيا دون وFدة أصله الكريم؟
إن نظ�����رة مبص�����رة الي�����وم عل�����ى 
المجتمع��ات الت��ي ظل��ت ف��ي مع��زل ع��ن 

 تل���كھ���دي اuس���1م خي���ر مث���ال عل���ى 
الحقيق���ة، فالتفك���ك ا�س���ري، والت���ردي 

�خ1ق���ي، وانتش���ار الج���رائم، وس���يادة ا
أم�ور أص�بحت .. المال فوق ك�ل اعتب�ار

يعلمھ���ا القري���ب والبعي���د،  مألوف���ة فيھ���ا،
ويق�ر بھ��ا القاص��ي وال��داني، حت��ى ب��دأت 
عص��ور الجاھلي��ة ا�ول��ى تظھ��ر للعي��ان 

  ..بلباس جديد في تلك المجتمعات
ص��لى هللا (فھ��ل يح��يط بش��كر رس��ول هللا

يبل���غ ح���د الثن���اء الم���ادحون، أو  )علي��ه وآل���ه
عليه الواصفون، وھ�ل يمك�ن أن نص�ف 
مقدار تلك النعمة الت�ي م�ّن هللا بھ�ا عل�ى 
عباده بغير ما ذكره القرآن الكريم حي�ث 

َوَم�������ا أَْرَس�������ْلنَاَك إِ�َّ َرْحَم�������ةً : (ق�������ال
  )..لِّْلَعالَِمينَ 

بل لك�ل أف�راد  ــF بد لكل المسلمين 
أن ينظ���روا إل���ى  ـ���ـ المجتم���ع البش���ري
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) ص��لى هللا علي��ه وآل��ه( رس��ول الك��ريمش��خص ال

وس���يرته بع���ين التأم���ل والت���دبر، بغي���ة 
اFقتداء به والت�أدب بآداب�ه والس�ير عل�ى 
نھجه وس�لوكه، �ن�ه م�ا م�ن عاق�ل عل�ى 

 س�مووجه ھذه المعمورة يمكنه أن ينك�ر 
وادب���ه ) ص��لى هللا علي���ه وآل��ه( خل��ق رس���ول هللا

يتأك�د اقت�داء .. الرفيع ونھجه القويم، نع�م
س���لمين ب���ه باعتب���ارھم يعلم���ون ان���ه الم

اuنس��ان الوحي��د ال��ذي يترب��ع عل��ى قم��ة 
  .عرش الكمال اuنساني دون منازع

إنن���ا بحاج���ة ماس���ة ف���ي مث���ل ھ���ذه 
العص���ور إل���ى التع���رف لھ���دي الحبي���ب 

والوق����وف ) ص����لى هللا علي����ه وآل����ه( المص����طفى
عل���ى دق���ائق تفاص���يل حيات���ه الكريم���ة، 

م عل�يھ( وبخاصة من قبل أتباع أھ�ل البي�ت

باعتب���ار أنھ���م ال���ذين وقف���وا عل���ى  )الس���1م
 )عل���يھم الس���1م( حقيق���ة أخ���1ق أھ���ل البي���ت

وفاض����ل س����جاياھم ومس����تقيم نھجھ����م، 
ا�م���ر ال���ذي يوص���لھم بك���ل يس���ر إل���ى 
معرف���ة الرس���ول ا�ك���رم وص���وF إل���ى 
معرف��ة الب��اري ع��ز وج��ل، Fن رس��ول 

عل�يھم ( وأھل بيته الكرام) صلى هللا عليه وآله( هللا

أعظم ا8يات التي تدل على هللا ھم  )الس1م
  .. سبحانه على اuط1ق

  



 

  
  درر من شمائله

لق��د ش��اء هللا تع��الى أن يك��ون خ��اتم 
عل�ى ص�ورة تلي�ق  )صلى هللا عليه وآله( أنبيائه

بعل��و منزلت��ه عل��ى س��ائر العب��اد، حت��ى 
ص��ارت ش��مائله تج��اري ك��ريم خص��اله، 
وظ��اھره يواف��ق جمي��ل باطن��ه، وF ب��أس 

اءن��ا م��ن الت��اريخ ف��ي أن نم��ّر عل��ى م��ا ج
نع���ت بع���ض خ1ل���ه الكريم���ة، لنس���تزيد 
بذلك معرفة به وحبا له، فان الحب فرع 

  ..المعرفة
ك��ان فخم��ا  )ص��لى هللا علي�ه وآل��ه( روي ان�ه

مفّخم����ا، وف����ي العي����ون معظم����ا، وف����ي 
ما، يت{� وجھه ت�{� القم�ر القلوب مكرّ 

ليل��ة الب��در، أزھ��ر من��ّور الل��ون مش��ربا 
، )اب���يض الل���ون( أغ���ر أبل���ج.. بحم���رة

 واس���ع الجب���ين، داف���ئ الجبھ���ة، أدع���ج
، أكح���ل، أھ���دب )ش���ديد س���واد الع���ين(

، أش�كل )طويل رم�وش العين�ين(اFشفار
، مق��رون )ف��ي بياض��ھما حم��رة(العين��ين

الح������اجبين، س������ھل الخ������دين، طوي������ل 
الزن��دين، ع��ريض ال��ذراعين، ع��ريض 
الص��در، ض��خم الق��دمين، ك��ّث اللحي��ة، 
س���بط الش���عر، ك���أن عنق���ه ف���ي ص���فاء 

لفضة، معتدل الخل�ق، ل�م يك�ن بالطوي�ل ا
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الب��ائن وF بالقص��ير الش��ائن، ك��أن كف��ه 
ك���ف عطّ���ار مّس���ھا الطي���ب، إذا رض���ي 
وس��ّر فك��أن وجھ��ه الم��رآة، وإذا ض��حك 
افتّر عن سنا الب�رق إذا ت�{�، وإذا طل�ع 
بوجھ���ه عل���ى الن���اس رأوا جبين���ه كأن���ه 
ض��وء الس��راج المتوق��د، ك��أن عرق��ه ف��ي 

ي�ب م�ن رائح�ة وجھه اللؤلؤ ورائحته أط
المس��ك اFذف��ر، يمش��ي ھون��ا ف��إذا التف��ت 
التف��ت جميع��ا، خ��افض الط��رف، نظ��ره 
إل����ى ا�رض أط����ول م����ن نظ����ره إل����ى 
الس���ماء، وك���ان جھي���ر الص���وت أحس���ن 

  . الناس نغمة
وك��ان ش��ديد الحي��اء، ف��إذا ك��ره ش��يئا 
ُع���رف ذل���ك ف���ي وجھ���ه، وك���ان أش���جع 
الناس، فإذا احمّر البأس اتقى المس�لمون 

احد اق�رب إل�ى الع�دو من�ه، به فما يكون 
ق����د أعط����اه هللا الص����بر، فيص����بر ف����ي 
الض��راء كم��ا يص��بر ف��ي الس��راء، وف��ي 
الفاقة كما يصبر في الغن�ى، وف�ي ال�ب1ء 
كما يص�بر ف�ي العافي�ة، ف�1 يش�كو حال�ه 
بم�ا يص�يبه م��ن ال�ب1ء، وإذا اش�تد وج��ده 

  .أكثر من مّس لحيته الكريمة
  



 

  
  شذرات من أخ1قه

ھر الت�ي طغ�ت وإن من اظھر المظا
ص��لى هللا علي��ه ( عل��ى شخص��ية خ��اتم النبي��ين

الخل�ق العظ�يم ول�ين ال�نفس وحس�ن : )وآله
العش��رة، �ن��ه م��ا بُع��ث إF لي��تمم مك��ارم 
ا�خ��1ق، ويك��ون ا�س��وة الحس��نة الت��ي 
تطي��ب بش��ذى عطرھ��ا النف��وس، وتنھ��ل 
م��ن ع��ذب معينھ��ا القل��وب، كي��ف F وق��د 

 َوإِنَّ���كَ : (ق���ال في���ه رب الع���زة والج1ل���ة
  )..لََعلى ُخلٍُق َعِظيمٍ 

ويحسن بن�ا ف�ي ھ�ذا المق�ام أن ن�ذكر 
ش���ذرات م���ن أخ1ق���ه الرفيع���ة وآداب���ه 
الس���امية لنجعلھ���ا قبل���ة لن���ا ف���ي س���لوكنا 
ومن���ارا نھت���دي ب���ه ونستض���يء بن���وره، 

ى ظ�علّنا نحيي بسلوكنا بع�ض س�ننه لنح
بشرف القرب منه ونفوز بعظيم المنزلة 

ان�ه  )ه وآل�هص�لى هللا علي�( لديه، فق�د روي عن�ه
إن م��ن أح��بكم إل��ي وأق��ربكم من��ي : (ق��ال

  ).  مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخ1قا
فق�د في تواضعه وحسن عش�رته اما 
ك�ان يرق�ع ثوب�ه  )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه( ورد انه

ويخص��ف نعل���ه ويحل���ب ش���اته ويجل���س 
 عل��ى ا�رض ويرك��ب الحم��ار وي��ردف

، وF يمنعه الحياء )يركب شخصا خلفه(
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ا يأخذه من السوق إلى أھل�ه، أن يحمل م
ويسلم على من استقبله من غني وفقي�ر، 
وكبير وصغير، وF يحقر م�ا دع�ي إلي�ه 
ول�����و إل�����ى حش�����ف التم�����ر، وإن ك�����ان 
 ليص��افحه الرج��ل فم��ا يت��رك رس��ول هللا

يده حتى يكون الرجل ھو ) صلى هللا عليه وآله(
الت��ارك، وم��ا من��ع س��ائ1 ق��ط؛ إن ك��ان 

  ).ي هللا بهيأت: (عنده أعطى وإF قال
ف��ي ھ��ذا ) ص��لى هللا علي��ه وآل��ه( روي عن��ه

خم���س F أدعھ���ن حت���ى : (الب���اب قول���ه
الممات، ا�كل على ا�رض م�ع العبي�د، 
ورك��وبي مؤكف��ا، وحلب��ي العن��ز بي��دي، 
ولبس الصوف، والتسليم عل�ى الص�بيان 

لو أُھ�دي : (وقوله) ليكون سنة من بعدي
إل���يَّ ك����راٌع لقبل���ُت ول����و ُدعي���ت علي����ه 

إن هللا تعالى يح�ب م�ن : (قولهو) �جبت
عبده إذا خرج إل�ى إخوان�ه أن يتھي�أ لھ�م 

أمرن�ي رب�ي بم�داراة : (، وقوله)ويتجمل
، )الن���اس كم���ا أمرن���ي ب���أداء الف���رائض

أمرن���ي رب���ي بح���ب المس���اكين : (وقول���ه
مروتن��ا أھ��ل : (وقول��ه) المس��لمين م��نھم

البي��ت العف��و عم��ن ظلمن��ا وإعط��اء م��ن 
  ).حرمنا

م���ع أھل���ه  أم���ا ف���ي آداب���ه وس���يرته
وخدم����ه، فق����د ك����ان مث����اF تفتخ����ر ب����ه 



 

اuنس�����انية عل�����ى اخ�����ت1ف مش�����اربھا 
وأذواقھ���ا، كي���ف F يك���ون ك���ذلك وھ���و 

خي����ركم خي����ركم �ھل����ه وأن����ا : (القائ����ل
أكم���ل : (وھ���و القائ���ل) خي���ركم �ھل���ي

المؤمنين إيمانا أحس�نھم خلق�ا، وخي�اركم 
إن م���ن : (وھ���و القائ���ل) خي���اركم �ھل���ه

  ).على ا�ھل أعظم ا�مور أجًرا النفقة
F يرتف���ع  )ص���لى هللا علي���ه وآل���ه( ك���انفق���د 

على عبيده وإمائه ف�ي مأك�ل وF مل�بس، 
 Fلع�ن ام�رأة و Fوما شتم احداً بش�تمة و

وم�ا ض�رب خادم�ا ل�ه وF  ،خادما بلعن�ة
بل م�ا ض�رب بي�ده ش�يئا ق�ط إF  ــامرأة 

وك���ان إذا  ـ���ـ أن يجاھ���د ف���ي س���بيل هللا
أص���بح مس���ح عل���ى رؤوس ول���ده وول���د 

) ولدت ل�ه بن�ت( ولده، وإذا بُّشر بجارية
  ..ريحانة، ورزقھا على هللا: قال

أم��ا مجالس��ه فلعم��ري إنھ��ا المج��الس 
الت����ي تح����ن إليھ����ا القل����وب، وتتمناھ����ا 
النفوس، وتشتاقھا ا�رواح، حي�ث روي 

ك���ان يعط���ي ك���ل ) ص���لى هللا علي���ه وآل���ه( ان���ه
جلسائه نصيبه ف1 يحس�ب اح�د م�نھم أن 

وكان يقسم لحظاته  أحدا أكرم عليه منه،
بين أصحابه، فينظر إل�ى ذا وينظ�ر إل�ى 
ذا بالس����وية، ول����م يبس����ط رجلي����ه ب����ين 
أصحابه قط، وم�ن جالس�ه ص�ابره حت�ى 
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يك��ون ھ��و المنص��رف، مجلس��ه مجل��س 
حلم وحياء وصدق وأمان�ة، F ترف�ع في�ه 
 Fت���ؤبن في���ه الح���رم، و Fا�ص���وات و

في��ه  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه( تثن��ى فلتات��ه، وك��ان
م البش��ر س��ھل الخل��ق ل��ين الجان��ب، دائ��

 Fض����ّحاك و Fغل����يظ و Fل����يس بف����ظّ و
فّحاش وF عيّاب وF مّداح، F ي�ذم أح�دا 
 Fيطل�������ب عثرات�������ه و Fيعي�������ره و Fو
عورته وF ي�تكلم إF فيم�ا يرج�ى ثواب�ه، 
إذا تكل����م أط����رق جلس����اؤه ك����أّن عل����ى 
 Fرؤوس�ھم الطي�ر، ف��إذا س�كت تكلم��وا و

ص��لى هللا ( انيتن��ازعون عن��ده الح��ديث، وك��

يض���حك مم���ا يض���حكون من���ه،  )علي���ه وآل���ه
  .ويتعجب مما يتعجبون منه



 

  
 هجھادو محنته

تع���د المص���ائب الت���ي م���رت عل���ى 
أعظ���م  م���ن )ص���لى هللا علي���ه وآل���ه( رس���ول هللا

بھ�ا أنبي�اء هللا وأولي�اؤه المحن التي من�ي 
ن عب���ر الت���اريخ، فھ���ذا النب���ي المص���لحو

بدء دعوت�ه منذ  ــ )صلى هللا عليه وآله(ا�قدس 
ف��ي مك��ة المكرم��ة، م��رورا بقي��ام دولت��ه 

 ـ��ـ ف��ي المدين��ة وانتش��ار دعوت��ه عالمي��ا
م���ن المكائ���د الت���ي حاكھ���ا  ع���انى كثي���را

  .ضده ويحوكھا المشركون والمنافقون
ونح���ن إذ نس���تذكر جانب���ا م���ن  تل���ك 
اF8م والمح��ن، فإنن��ا نح��اول أن نش��ارك 

ع���زاءه ف���ي  )ص���لى هللا علي���ه وآل���ه(رس���ول هللا 
لج��زء بس��يط علّن��ا نك��ون أوفي��اء نفس��ه، 

الفضل الكبير الذي عّم عل�ى الع�الم  تجاه
أجم��ع بجھ��ود ھ��ذا اuنس��ان ال��ذي عق��م 

  ..الوجود عن أن ينجب مثله
  

  
  محنته في نفسه

 )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه( ك��م Fق��ى رس��ول هللا
ص��ه الك��ريم م��رات لح��ق بشخ اذىم��ن 

الكثي��ر م��ن اFنتھ��اك  عدي��دة، أص��ابه في��ه
ة F تط��اق، وبخاص��ة بص��ور والت��وھين
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حت��ى م��ع جس��يم منزلت��ه عن��د هللا تع��الى، 
ما اوذي : (قوله )صلى هللا عليه واله( ورد عنه

   ).نبي مثلما اوذيت
روي أن أب������ا جھ������ل نح������ر يوم������ا 
ج���زورا، ث���م أخ���ذ س���1ھا فغرس���ھا ب���ين 

وھ���و ) ص���لى هللا علي���ه وآل���ه(كتف���ي رس���ول هللا 
تطرح�ه  )عليھا الس�1م( ساجد، فأقبلت فاطمة

اللھ�م علي�ك ب�أبي : (فلم�ا ف�رغ ق�العنه، 
جھ���ل ب���ن ھش���ام، وبعتب���ة ب���ن ربيع���ة، 
وبش��يبة ب��ن ربيع��ة  وبالولي��د ب��ن عتب��ة، 
وبأمية بن خلف، وبعقبة ابن أبي مع�يط، 

، وك���م م���ن أمث���ال ھ���ذا )إنھ���م أوھن���وني
اFنتھاك تكرر عل�ى رس�ول هللا م�ن قب�ل 

  ..أتباع الشيطان أولئك
وك��م م��ن م��رة ك��انوا يري��دون قتل��ه  
إF أن هللا تعالى نّجاه م�نھم، وكان�ت فيھا 

م��ن  اجتم��اع زم��رة أش��ھر حادث��ة منھ��ا
المش��ركين عل��ى اغتيال��ه عش��ية خروج��ه 
 إلى يثرب، فكان ان فداه أمي�ر الم�ؤمنين

بنفسه بمبيته عل�ى فراش�ه تل�ك  )عليه الس1م(
 الليلة، وكذلك كان عل�ي اب�ن أب�ي طال�ب

ص�لى هللا علي�ه ( في كل موقف معه )عليه الس�1م(

  . )وآله
لمش��ركين ع��ن أن ول��م تك��ّف أي��دي ا

ص�لى ( مرار لرسول هللاتنسج المكائد باست



 

حت���ى بع���د أن اس���تتب ا�م���ر  )هللا علي���ه وآل���ه
�م���ة اuس���1م، ولع���ل م���ن اب���رز تل���ك 

 )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه( المكائ��د محاول��ة اغتيال��ه
ف��ي العقب��ة حينم��ا ك��ان عائ��دا م��ن غ��زوة 
 تب��وك، حي��ث أراد جماع��ة م��ن المن��افقين

ص�لى هللا علي�ه وآل�ه ( هللا أن ينفّروا ناقة رسول

  .وھو عليھا عند حافة واٍد سحيق )وسلم
 )ص��لى هللا علي��ه وال��ه( كم��ا ك��ان رس��ول هللا

يع��يش الت��أثر النفس��ي الش��ديد وھ��و ي��رى 
ص��ّد الن��اس ع��ن س��بيل الح��ق، وايث��ارھم 
البغ��������ي والض��������1ل عل��������ى الھ��������دى 
واFس��تقامة، حت��ى ن��زل ق��ول هللا تع��الى 

لََعلَّ��َك بَ��اِخٌع نَّْفَس��َك َعلَ��ى آثَ��اِرِھْم فَ : (الي��ه
، )إِن لَّ���ْم يُْؤِمنُ���وا بَِھ���َذا اْلَح���ِديِث أََس���فًا

زيادة عل�ى ذل�ك، ش�دة كدح�ه ف�ي طاع�ة 
هللا وطلب مرضاته، حت�ى ورد ان�ه ك�ان 
يق��ف للعب��ادة عش��ر س��نين عل��ى أط��راف 
أصابعه، فتورمت قدماه واصفر وجھ�ه، 

 ع��ز ويق��وم اللي��ل أجم��ع، حت��ى ان��زل هللا
َم���ا أَنَزْلنَ���ا َعلَْي���َك  * ط���ه: (وج���ل علي���ه

وق��د ك��ان يبك��ي حت��ى ) اْلقُ��ْرآَن لِتَْش��قَى
يا رسول هللا أليس : يغشى عليه، فقيل له

هللا ع��ز وج��ل ق��د غف��ر ل��ك م��ا تق��دم م��ن 
بل���ى، أف���1 : (ذنب���ك وم���ا ت���أخر؟ فيق���ول

  )أكون عبدا شكورا؟
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  محنته في أمته وأتباعه

 ذل�����كواس�����تمر النواص�����ب عل�����ى 
لمنوال حتى شنّوا علي�ه الح�رب ع1ني�ة ا

بع��د أن قوي��ت ش��وكة المس��لمين، فكان��ت 
ح��د وحن��ين، استش��ھد ف��ي أح��رب ب��در و

أثنائھ��ا خي��ار الص��حابة وأك��ابر الس��ابقين 
عل�ى  الم�ؤمنينع�ز أح�د ألsس1م، منھم 

ب�ن عب�د حم�زة : )ص�لى هللا علي�ه وآل�ه( الرسول
ال��ذي آذى مص��رعه  )علي��ه الس��1م( المطل��ب

زوج�ة أب�ي  اً أن ھن�د Fسيّمارا، كثي النبي
س���فيان ق���د مثل���ت بجس���ده الط���اھر ش���ّر 

  .تمثيل
 رس�ول هللا نَّ أَ ، ھ�ل ثم ماذا بعد ذل�ك

يام�ه ق�د ن�ال ف�ي أواخ�ر أ )صلى هللا علي�ه وآل�ه(
  ؟ راحة من كيد الضالين

 إن الت���اريخ يب���ين لن���ا ص���راحة ان���ه
إF  المن��افقينل��م ين��ل م��ن  )ص�لى هللا علي��ه وآل��ه(

عان���اة، فھ���ذا عب���د هللا ب���ن مزي���دا م���ن الم
رزي�ة ي�وم الخم�يس حينم�ا لعباس يبك�ي 

ف��ي م��رض  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه( ك��ان النب��ي
أن ي��أتوه إل��ى الن��اس  دع��ا حي��ثالم��وت، 

ب��دواة وقل��م ليكت��ب ل{م��ة كتاب��ا يعص��مھا 
م���ن الض���1ل بع���ده، فيُلق���ي المن���افقون 
بدلوھم، ويمنعونه من مراده أمام الم�{، 
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ي محض���ر ف ف���فيكث���ر اللغ���ط واFخ���ت1
، إل���ى درج���ة أن )ص���لى هللا علي���ه وآل���ه( النب���ي

وأم������رھم  )ص������لى هللا علي������ه وآل������ه( غض������ب
ول���م يُكت���ب .. ب���الخروج م���ن محض���ره

  ..الكتاب
ص��لى ( وھ�ل انتھ�ت معان�اة رس�ول هللا

  !بعد رحيله إلى الم{ ا�على؟ )هللا عليه وآله
  



 

  
  محنته في اھل بيته

من  )صلى هللا عليه وآله وسلم(إن رسول هللا 
ا�حي��اء ال��ذين ھ��م عن��د ربھ��م يرزق��ون، 
وھو مطّلع بإذن هللا تع�الى عل�ى م�ا يم�ر 
من أسى وظلم على خي�ر ا�م�م، ويش�ھد 

لتع���اليم خ���اتم  ك���افرينعل���ى تحري���ف ال
ا�دي����ان، وانح����راف س����1طين الج����ور 

ع��ن مع��دنھا ا�ص��يل،  بالش��ريعة اuلھي��ة
وھ��و ف��ي  )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه( وأن م��ا يش��ھده

F بد ان يكون جارحا لنفس�ه، جوار ربه 
مؤلم��ا لقلب��ه، وھ��و يرق��ب ع��ن كث��ب م��ا 

  ..يمر على أمته ودينه
المآس��ي واF8م،  وم��ن ب��ين ك��ل ھ��ذه

 وقع��ا عل��ى قل��ب رس��ول هللاھا ان اش��دك��
 مص��يبته ف��ي أھ��ل بيت��ه )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه(
، الذين لم يّدخر جھدا في بيان )عليھم الس1م(

ه فض����لھم وك����رامتھم عل����ى هللا س����بحان
وتعالى، حتى ق�ال مناش�دا المس�لمين ف�ي 

أوص���يكم بأھ���ل بيت���ي : (آخ���ر س���اعاته
  ..).هللا هللا في أھل بيتي.. خيرا

ص�لى هللا علي�ه ( انه لو لم يكن لرسول هللا

خصوص��ية م��ن ب��ين س��ائر خل��ق هللا  )وآل�ه
س�����بحانه، ول�����و ل�����م يوج�����ب هللا عل�����ى 

ي القرب�ى أج�را عل�ى والمسلمين م�ودة ذ



 ٢٣

لن�اس أن يف�وا ل�ه اب ح�ريلك�ان  ،رسالته
 )ص��لى هللا علي��ه وآل��ه( بج��زء م��ن فض��ل النب��ي

 عليھم، وذلك حينما يخلفوه في أھ�ل بيت�ه
  ..خلفال باحسن )عليھم الس1م(

يتتب��ع نس��ل الطلق��اء وأبن��اء .. والي��وم
 )عل�يھم الس�1م( الطلقاء أتباع أھل بيت محم�د

قت1 وتشريدا وتكذيبا واھانة ــ كم�ا ك�ان 
ء هللا وحجج��ه ـ���ـ آب��اؤھم يفعل��ون بأولي��ا

ص�لى ( يطعنون عليھم أن أحبوا رسول هللا

وأط��اعوه ف��ي وص��يته �ھ��ل  )هللا علي��ه وآل��ه
، فان����ا b وإن����ا إلي����ه )عل����يھم الس����1م(بيت����ه 

  .راجعون
  

نعم، F بد أن يأتي الي�وم ال�ذي يأخ�ذ 
هللا تعالى فيه الثأر لنبيه الك�ريم، ويش�في 
ص��دره م��ن الك��افرين عل��ى م��ا فعل��وه ب��ه 

ه وبع��د وفات��ه، وھ��ل م��ن اح��د ف��ي حيات��
أن ) ص��لى هللا علي��ه وآل��ه(أول��ى م��ن رس��ول هللا 
ال��ذي  اFل��مك��ل  بع��ديث��أر ل��ه هللا س��بحانه 

إِنَّ��ا : (مّس��ه؟ وھ��و القائ��ل ع��ز م��ن قائ��ل
لَنَنُصُر ُرُس�لَنَا َوالَّ�ِذيَن آَمنُ�وا فِ�ي اْلَحيَ�اِة 

ْنيَا َويَْوَم يَقُوُم اDَْْشَھادُ    ).الدُّ



 

  
  ا�علىفيق الر إلىالرحيل 

ك��ل ) ص��لى هللا علي��ه وال��ه(وبع��د ان قاس��ى 
تل���ك الص���عاب لنش���ر دي���ن هللا، واع���1ء 
راي���ة الھ���دى، اقترب���ت س���اعة ال���وداع، 
وتفط���رت قل���وب الم���ؤمنين حزن���ا ل���دنو 

فاظلم��ت ال��دنيا لرحيل��ه، لحظ��ة الف��راق، 
خ���رة للقائ���ه، وج���اءه مل���ك وتن���ورت ا8

الم�����وت مس�����تأذنا ان يق�����بض روح�����ه 
اخت��اره هللا تع��الى  المقدس��ة، فاخت��ار م��ا

له، ورضي بما اراده عز وجل من لق�اء 
  . حبيبه، فاجاب مطمئنا راغبا

دخ����ل ) علي����ه الس����1م( روي ان جبري����ل
عليه وھ�و ف�ي مرض�ه ال�ذي ت�وفي في�ه، 

ھ���ذا مل���ك الم���وت يس���تأذن : (وق���ال ل���ه
 Fعلي��ك، م��ا اس��تأذن عل��ى آدم��ي قبل��ك و

ص�لى هللا ( فق�ال) يستأذن عل�ى آدم�ي بع�دك

ف�أذن ل�ه، فس�لم علي�ه ) إئذن ل�ه: ()عليه واله
يا محمد، إن هللا أرس�لني إلي�ك، : (ثم قال

ف��إن أمرتن��ي أن أق��بض روح��ك قبض��ته، 
أو : (فق�ال) وإن أمرتني أن أتركه تركته

نع�م، ب�ذلك : (ق�ال) تفعل يا ملك الم�وت؟
فنظ�ر النب�ي ) أمرت، وأمرت أن أطيعك

ي�ا محم�د، : (إلى جبريل، فقال له جبريل
صلى ( فقال النبي) إلى لقائك إن هللا اشتاق
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أم���ِض لم���ا : (لمل���ك الم���وت )هللا علي���ه وال���ه
  . فقبض روحه) أمرت به

وج��اءت ) ص��لى هللا علي��ه وال��ه(فلم��ا ت��وفي
: التعزية، سمعوا صوتا من ناحية البي�ت

الس��1م عل��يكم أھ��ل البي��ت ورحم��ة هللا (
وبركات����ه، إن ف����ي هللا ع����زاء م����ن ك����ل 

من مصيبة، وخلفا من كل ھالك، ودركا 
ك��ل فائ��ت، فب��اb فثق��وا، وإي��اه ف��ارجوا، 

فق��ال ) فإنم��ا المص��اب م��ن ح��رم الث��واب
أتدرون من ھ�ذا؟ : ()عليه الس1م(اFمام علي

  ).عليه الس1مھذا الخضر 
  



 

  
 )صلى هللا عليه واله(من وصايا النبي

  )عليه الس1م(�مير المؤمنين

وصية ) صلى هللا عليه وال�ه( جاء عن النبي
ش�ذرات ن�ذكر  )عليه الس1م( نFمير المؤمني

دواء ) ص�����لى هللا علي�����ه وال�����ه( منھ�����ا، فك1م�����ه
القل�����وب، ون������ور اFبص�����ار، وس������بيل 

  :المھتدين
يا علي، عليك بالص�دق وF تخ�رج (

وF تجت��رئن عل��ى  ،م��ن في��ك كذب��ة أب��دا
ك ت�راه ن�خيانة أبدا ، والخوف م�ن هللا كأ

وعليك  ،وابذل مالك ونفسك دون دينك. 
اركبھ�����ا وعلي�����ك بمحاس�����ن ا�خ�����1ق ف

  ). بمساوي ا�خ1ق فاجتنبھا
يا عل�ي، أح�ب العم�ل إل�ى هللا ث�1ث 

م��ن أت��ى هللا بم��ا افت��رض علي��ه : خص��ال
فھ��و م��ن أعب��د الن��اس، وم��ن ورع ع��ن 
مح��ارم هللا فھ��و م��ن أورع الن��اس، وم��ن 

  قنع بما رزقه هللا فھو من أغنى الناس
: ث من مكارم ا�خ�1قيا علي، ث1 

 ،م�ن حرم�كوتعط�ي  تصل م�ن قطع�ك،
  .وتعفو عمن ظلمك



 ٢٧

تك���ف : ث���1ث منجي���ات ،ي���ا عل���ي 
ويس��عك  ،وتبك��ي عل��ى خطيئت��ك ،لس��انك

  .بيتك
: يا علي سيد ا�عمال ث1ث خصال 

ومس���اواة  إنص���افك الن���اس م���ن نفس���ك،
  ..وذكر هللا على كل حال ،ا�خ في هللا

ي���ا عل���ي ث���1ث ث���وابھن ف���ي ال���دنيا  
والص��دقة  ،الح��ج ينف��ي الفق��ر: وا8خ��رة

  .لبلية وصلة الرحم تزيد في العمراتدفع 
1ث م��ن ل��م يك��ن في��ه ل��م ث�� ،ي��ا عل��ي 

ورع يحج�زه ع�ن معاص�ي : يقم له عمل
وعل����م ي����رد ب����ه جھ����ل  ،هللا ع����ز وج����ل

  .وعقل يداري به الناس ،السفيه
، ث1ث��ة تح��ت ظ��ل الع��رش ي��ا عل��ي 

رج�ل أح�ب �خي�ه م�ا أح�ب : يوم القيامة
ورج��ل بلغ��ه أم��ر فل��م يتق��دم في��ه  لنفس��ه،
خر حت��ى يعل��م أن ذل��ك اFم��ر b ول��م يت��أ

ورج��ل ل��م يع��ب أخ��اه  ،رض��ى أو س��خط
بعيب حتى يصلح ذلك العيب م�ن نفس�ه، 
فإن��ه كلم��ا أص��لح م��ن نفس��ه عيب��ا ب��دا ل��ه 

  .منھا آخر، وكفى بالمرء في نفسه شغ1
كل ع�ين باكي�ة ي�وم القيام�ة  ،يا علي

ع�ين س�ھرت ف�ي س�بيل : إF ث1ث أع�ين
 ، وع����ين غض����ت ع����ن مح����ارم هللا،هللا

  .وعين فاضت من خشية هللا



 

ط��وبى لص��ورة نظ��ر هللا  ،ي��ا عل��ي 
إليھا تبكي على ذنب لم يطل�ع عل�ى ذل�ك 

  . الذنب أحد غير هللا
ث���1ث موبق���ات وث����1ث  ،ي���ا عل���ي

. متب��ع  وىفھ��: فأم��ا الموبق��ات ،منجي��ات
 ،وإعج��اب الم��رء بنفس��ه ،ط��اعمُ  وش��حّ 

وأم����ا المنجي����ات فالع����دل ف����ي الرض����ا 
، والفق��ر ف��ي الغن��ى والقص��د ،والغض��ب

 وخ���وف هللا ف���ي الس���ر والع1ني���ة كأن���ك
  ..تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

اFك�ل : ، أربع يذھبن ض�F1يا علي
زرع وال� ،والسراج في القمر بعد الشبع،

ف���ي ا�رض الس���بخة، والص���نيعة عن���د 
  ..غير أھلھا

أرب��ع م��ن يك��ن في��ه كم��ل  ،ي��ا عل��ي
والحي����اء  ،والش����كر ،الص����دق: إس����1مه

  .وحسن الخلق
قل���ة طل���ب الح���وائج م���ن  ،ي���ا عل���ي 

الن����اس ھ����و الغن����ى الحاض����ر وكث����رة 
الح���وائج إل���ى الن���اس مذل���ة وھ���و الفق���ر 

  . )الحاضر
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ُ َعلَْيه َوآلِهِ (ِزياَرة النَّبي ِمَن  )َصلّى هللاَّ
  اْلبُعد

ص���لى هللا علي���ه ( اذا أردت زي���ارة النّب���ي

فاغتسل  ،المنورة في ما عدا المدينة )وآل�ه
به القب�ر واكت�ب علي�ه ومثّل بين ي�ديك ش�

ف ثّم قف وتوّجه بقلب�ك الي�ه اسمه الّشري
   :وقُل

ُ َوْح���َدهُ �  اَْش���َھُد اَْن � اِل���هَ اِ�َّ هللاَّ
��داً َعْب��ُدهُ  َش��ريَك لَ��هُ، َواَْش��َھُد اَنَّ ُمَحمَّ
ل��يَن  َوَرُس��ولُهُ، َواَْش��َھُد اَنَّ��هُ َس��يُِّد اDَْوَّ

بِي�����اِء َواKِْخ�����ريَن، َواَنَّ�����هُ َس�����يُِّد اDَْنْ 
َواْلُمْرَسليَن، اَللُّھ�مَّ َص�لِّ َعلَْي�ِه َوَعل�ى 

ِة الطَّيِّبينَ اَْھِل بَيْ    .تِِه اDَئِمَّ
  :ثّم قل

ِ، ا ���Sُم َعلَْي���َك ي���ا َرُس���وَل هللاَّ َ◌لسَّ
���Sُم  ِ، اَلسَّ ���Sُم َعلَْي���َك ي���ا َخلي���َل هللاَّ اَلسَّ
��Sُم َعلَْي��َك ي��ا  ِ، اَلسَّ َعلَْي��َك ي��ا نَبِ��يَّ هللاَّ

���Sُم َعلَْي���َك ي���ا َرْحَم���ةَ  َص���فِيَّ  ِ، اَلسَّ هللاَّ
 ،ِ �����Sُم َعلَْي�����َك ي�����ا ِخيَ�����َرةَ هللاَّ ِ، اَلسَّ هللاَّ
��Sُم  ِ، اَلسَّ ��Sُم َعلَْي��َك ي��ا َحبي��َب هللاَّ اَلسَّ

 ِ �Sُم َعلَْي�َك ي�ا َعلَْيَك ي�ا نَجي�َب هللاَّ ، اَلسَّ
��Sُم َعلَْي��َك ي��ا َس��يَِّد  خ��اتََم النَّبِيّ��يَن، اَلسَّ



 

���Sُم َعلَْي���َك ي���ا قائِم���اً  اْلُمْرَس���ليَن، اَلسَّ
بِاْلقِْسِط، اَلسSَُّم َعلَْيَك يا فاتَِح اْلَخْيِر، 
�����Sُم َعلَْي�����َك ي�����ا َمْع�����ِدَن اْل�����َوْحِي  اَلسَّ

ُمبَلِّغ�اً َع�ِن  َوالتَّْنزيِل، اَلسSَُّم َعلَْيَك ي�ا
�����راُج  �����Sُم َعلَْي�����َك اَيَُّھ�����ا السِّ ِ، اَلسَّ هللاَّ
����ُر،  ����Sُم َعلَْي����َك ي����ا ُمبَشِّ اْلُمني����ُر، اَلسَّ
��Sُم َعلَْي��َك  ��Sُم َعلَْي��َك ي��ا نَ��ذيُر، اَلسَّ اَلسَّ
 ِ ��Sُم َعلَْي��َك ي��ا نُ��وَر هللاَّ ي��ا ُمْن��ِذُر، اَلسَّ
���Sُم َعلَْي���َك  الَّ���ذي يُْستَض���اُء بِ���ِه، اَلسَّ

َعل��ى اَْھ��ِل بَْيتِ��َك الطَّيِّب��يَن الطَّ��اِھريَن وَ 
����Sُم َعلَْي����َك  اْلھ����اديَن اْلَمْھ����ِديّيَن، اَلسَّ
َك َعْبِد الُمطَّلِِب، َوَعلى اَبيَك  َوَعلى َجدِّ
�َك آِمنَ�ةَ بِْن�ِت  ِ، اَلسSَُّم َعلى اُمِّ ِعْبِد هللاَّ
�َك َحْم�َزةَ َس�يِِّد  َوَھٍب، اَلسSَُّم َعلى َعمِّ

َھدا �َك اْلَعبَّ�اِس الشُّ ِء، اَلسSَُُّم َعل�ى َعمِّ
�َك  �Sُم َعل�ى َعمِّ ْبِن َعْب�ِد الُمطَّلِ�ِب، اَلسَّ
�Sُم َعل�ى اْب�ِن  َوَكفيلَِك أبي طالِ�ٍب، اَلسَّ
َك َجْعفَ�ٍر الطَّيَّ�اِر ف�ي ِجن�اِن اْلُخْل�ِد،  َعمِّ
�Sُم َعلَْي�َك  �ُد اَلسَّ اَلسSَُّم َعلَْي�َك ي�ا ُمَحمَّ

�� ِ ي��ا اَْحَم��ُد اَلسَّ ��ةَ هللاَّ Sُم َعلَْي��َك ي��ا ُحجَّ
ليَن َواKَْخريَن َوالسَّابُِق اِل�ى  َعلَى اْ�َوَّ
طاَعِة َربِّ اْلعالَميَن، َواْلُمَھ�ْيِمُن َعل�ى 
���اِھُد  ُرُس���لِِه، َواْلخ���اتَُم ِ�ْنبِيائِ���ِه، َوالشَّ

�فِيُع اِلَْي�ِه، َواْلَمك�يُن  َعل�ى َخْلقِ�ِه، َوالشَّ
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لَُكوتِ��ِه، اْ�َْحَم��ُد لََدْي��ِه، َواْلُمط��اُع ف��ي مَ 
�����ُد لِس�����ائِِر  ِم�����َن اْ�َْوص�����اِف، اْلمَحمَّ
، َواْلُمَكلَُّم  بِّ اْ�َْشراِف، اْلَكريُم ِعْنَد الرَّ
��باِق،  ِم��ْن َوراِء اْلُحُج��ِب، اْلف��ائُِز بِالسِّ
َواْلفائِ��ُت َع��ِن اللِّح��اِق، تَْس��ليَم ع��اِرٍف 
بَِحقِّ��َك ُمْعتَ��ِرٍف بِالتَّْقص��يِر ف��ي قِياِم��ِه 

واِجبَِك، َغْيَر ُمْنَكٍر َما اْنتَھى اِلَْيِه ِمْن بِ 
فَْض��لَِك، ُم��وقٍِن بِاْلَمزي��داِت ِم��ْن َربِّ��َك، 
ُم��ْؤِمٍن بِاْلِكت��اِب اْلُمْن��َزِل َعلَْي��َك، ُمَحلِّ��ٍل 
ٍم َحراَم���َك، اَْش���َھُد ي���ا  َحSلَ���َك، ُمَح���رَّ
لُھ��ا  ِ َم��َع ُك��لِّ ش��اِھٍد، َواَتََحمَّ َرُس��وَل هللاَّ

جاِحٍد، اَنََّك قَْد بَلَّْغ�َت ِرس�ا�ِت َعْن ُكلِّ 
تِ�َك، َوجاَھ�ْدَت ف�ي  َربَِّك، َونََصْحَت ِ�ُمَّ
َس������بيِل َربِّ������َك، وَص������َدْعَت بِ������اَْمِرِه، 
َواْحتََمْل��َت اْ�َذى ف��ي َجْنبِ��ِه، َوَدَع��ْوَت 
اِل����ى َس�����بيلِِه بِاْلِحْكَم�����ِة َواْلَمْوِعَظ�����ِة 

ْي�َت اْلَح� قَّ الَّ�ذي اْلَحَسنَِة اْلَجميلَِة، َواَدَّ
ك������اَن َعلَْي������َك، َواَنَّ������َك قَ������ْد َرُؤْف������َت 
بِاْلُمْؤِمنيَن، َوَغلُْظ�َت َعلَ�ى اْلك�افِريَن، 
َ ُمْخلِصاً َحتّى اَتاَك اْليَقيُن،  َوَعبَْدَت هللاَّ
ميَن،  ُ بَِك اَْش�َرَف َمَح�لِّ اْلُمَك�رَّ فَبَلََغ هللاَّ
بيَن، َواَْرفَ����َع  َواَْعل����ى َمن����اِزِل اْلُمقَ����رَّ

اِت اْلُمْرَس���ليَن، َحْي���ُث � يَْلَحقُ���َك َدَرج��
�ِح��ٌق، َو� يَفُوقُ��َك ف��ائٌِق، َو� يَْس��بِقَُك 



 

سابٌِق، َو� يَْطَمُع ف�ي اِْدراِك�َك ط�اِمٌع، 
ِ الَّ���ذي اْس���تَْنقََذنا بِ���َك ِم���َن  َّp اَْلَحْم���ُد
���Sلَِة،  اْلَھلََك���ِة، َوَھ���دانا بِ���َك ِم���َن الضَّ

َرنا بَِك ِمَن الظُّْلَمةِ  ُ ي�ا َونوَّ ، فََجزاَك هللاَّ
ِ ِم���ْن َمْبُع���وٍث اَْفَض���َل م���ا  َرُس���وَل هللاَّ
�ْن  تِ�ِه، َوَرُس�و�ً َعمَّ جازى نَبِيَّاً َع�ْن اُمَّ
اُْرِسَل اِلَْيِه، بَاَبي اَْنَت َواُّمي يا َرُسوَل 
ِ، ُزْرتُ�����َك عاِرف�����اً بَِحقِّ�����َك، ُمقِ�����ّراً  هللاَّ
بِفَْض����لَِك، ُمْستَْبِص����راً بَِض����Sلَِة َم����ْن 
خالَفَ���َك َوخ���الََف اَْھ���َل بَْيتِ���َك، عاِرف���اً 
بِاْلُھ��َدى الَّ��ذي اَْن��َت َعلَْي��ِه، بِ��اَبي اَْن��َت 
َواُّمي َونَْفسي َواَْھلي َومالي َوَولَدي، 
ُ َعلَْي�َك،  اَنَا اَُصلّي َعلَْيَك َكما َص�لَّى هللاَّ
َوَص�����لّى َعلَْي�����َك َمSئَِكتُ�����هُ َواَْنبِي�����اُؤهُ 

تابَِع�����ةً وافِ�����َرةً َوُرُس�����لُهُ، َص�����Sةً ُمتَ 
ُمتَواِص��لَةً �َ اْنقِط��اَع لَھ��ا َو� اََم��َد َو� 
ُ َعلَْيَك َوَعلى اَْھِل بَْيتَِك  اََجَل، َصلَّى هللاَّ

  . الطَّيِّبيَن الطَّاِھريَن َكما اَْنتُْم اَْھلُهُ 
  :ثّم ابسط كفّيك وقل

اَللُّھ���مَّ اْجَع���ْل َجواِم���َع َص���لَواتَِك، 
َوفَواِض�َل َخْيراتِ��َك، َونَ�واِمَي بََركاتِ�َك، 

َوَش�������رائَِف تَِحيَّاتِ�������َك َوتَْس�������ليماتَِك 
َوَكراماتِ������َك َوَرَحماتِ������َك َوَص������لَواِت 
بيَن، َواَْنبِيائِ��������َك  َمSئَِكتِ��������َك اْلُمقَ��������رَّ
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تِ������َك اْلُمْنتََجب������يَن،  اْلُمْرَس������ليَن، َواَئِمَّ
�ماواِت  الِحيَن، َواَْھِل السَّ َوِعباِدَك الصَّ

َس���بََّح لَ���َك ي���ا َربَّ  َواْ�ََرض���يَن، َوَم���نْ 
ليَن َواKِْخريَن، َعلى  اْلعالَميَن ِمَن اْ�َوَّ
����ٍد َعْب����ِدَك َوَرُس����ولَِك َوش����اِھِدَك  ُمَحمَّ
َونَبِيِّ����َك َونَ����ذيِرَك َواَمينِ����َك َوَمكينِ����َك 
َونَِجيِّ����َك َونَجيبِ����َك َوَحبيبِ����َك َوَخليلِ����َك 
��������تَِك  َوَص��������فيَِّك َوَص��������ْفَوتَِك َوخاصَّ

ْحَمتَِك َوَخْيِر ِخيََرتَِك ِمْن َوخالَِصتَِك َورَ 
ْحَم������ِة، َوخ������اِزِن  َخْلقِ������َك، نَبِ������يِّ الرَّ
اْلَمْغفِ����َرِة، َوقائِ����ِد اْلَخْي����ِر َواْلبََرَك����ِة، 
َوُمْنقِ����ِذ اْلِعب����اِد ِم����َن اْلَھلََك����ِة بِاِْذنِ����َك، 
ِل  َوداعيِھْم اِلى دينَِك اْلقَيِِّم بِ�اَْمِرَك، اَوَّ

ِھْم َمْبَعث�اً، الَّ�ذي النَّبيّيَن ميثاقاً، َوآِخرِ 
َغَمْس��تَهُ ف��ي بَْح��ِر اْلفَض��يلَِة َواْلَمْنِزلَ��ِة 

في َعِه، َواْلَمْرتَبَ�ِة اْلَجليلَِة، َوالدََّرَجِة الرَّ
، َواَْوَدْعتَ�������هُ اْ�َْص�������Sَب اْلَخطي�������َرة

الطَّ��اِھَرةَ، َونَقَْلتَ��هُ ِمْنھ��ا اِلَ��ى اْ�َْرح��اِم 
تََحنُّن�اً ِمْن�َك اْلُمَطھََّرِة، لُْطف�اً ِمْن�َك لَ�هُ وَ 

ْل���َت لَِص���ْونِِه َوِحراَس���تِِه  َعلَْي���ِه، اِْذ َوكَّ
َوِحْفِظ��ِه َوِحياَطتِ��ِه ِم��ْن قُ��ْدَرتَِك َعْين��اً 
عاِص��َمةً، َحَجْب���َت بِھ���ا َعْن���هُ َم���دانَِس 
فاِح، َحتَّ�ى َرفَْع�َت  اْلُعْھِر، َوَمعائَِب السِّ
بِ��ِه نَ��واِظَر اْلِعب��اِد، َواَْحيَْي��َت بِ��ِه َمْي��َت 



 

ْن َكَش��ْفَت َع��ْن نُ��وِر ِو�َدتِ��ِه بSِِد، بِ��أَ ْل��ا
ظُلََم اْ�َْستاِر، َواَْلبَْسَت َحَرَمَك بِِه ُحلَ�َل 
اْ�َْنواِر، اَللّھُمَّ فََكما َخَصْص�تَهُ بَِش�َرِف 
ھ���ِذِه اْلَمْرتَبَ���ِة اْلَكريَم���ِة َوُذْخ���ِر ھ���ِذِه 
  اْلَمْنقَبَِة الَعِظْيَمة، َصلِّ َعلَْيِه َكما َوفي

ْھ��ِدَك، َوبَلَّ��َغ ِرس��ا�تَِك، َوقاتَ��َل اَْھ��َل بِعَ 
اْلُجُح��وِد َعل��ى تَْوحي��ِدَك، َوقََط��َع َرِح��َم 
اْلُكْف�ِر ف��ي اِْع�زاِز دينِ��َك، َولَ�بَِس ثَ��ْوَب 
اْلبَْلوى في ُمجاَھَدِة اَْعدآئَِك، َواَْوَجْبَت 
لَهُ بُِكلِّ اََذًى َمسَّهُ اَْو َكْيٍد اََحسَّ بِِه ِمَن 

تي حاَولَْت قَْتلَهُ فَض�يلَةً تَفُ�وُق اْلفِئَِة الَّ 
اْلفَض���ائَِل، َويَْملِ���ُك بَِھ���ا اْلَجزي���َل ِم���ْن 
نَوالِ��َك، َوقَ��ْد اََس��رَّ اْلَحْس��َرةَ، َواَْخفَ��ى 
��ةَ، َولَ��ْم يَ��تََخطَّ  َع اْلُغصَّ ْف��َرةَ، َوتََج��رَّ الزَّ
م��ا َمثَّ��َل لَ��هُ َوْحيُ��َك، اَللُّھ��مَّ َص��لِّ َعلَْي��ِه 

تِِه َص�Sةً تَْرض�اھا لَُھ�ْم، َوَعلى اَْھِل بَيْ 
َوبَلِّْغُھ���ْم ِمنَّ���ا تَِحيَّ���ةً َكثي���َرةً َوَس���Sماً، 
 ًSتِِھْم فَْض���َوآتِن��ا ِم��ْن لَ��ُدْنَك ف��ي ُم��وا
َواِْحس��اناً َوَرْحَم��ةً َوُغْفران��اً، اِنَّ��َك ُذو 

  .اْلفَْضِل اْلَعظيمِ 
ثّم صّل أربع ركعات ص1ة الّزي�ارة 

 ن الّسور،بس1مين واقرأ فيھا ما شئت مِ 
عليھ��ا ( ف��اذا فرغ��ت فس��بّح تس��بيح الّزھ��راء

  :وقُل )الس1م



 ٣٥

�ٍد َص�لّى  اَللّھُمَّ اِنََّك قُْلَت لِنَبِيَِّك ُمَحمَّ
ُ َعلَْيه َوآلِهِ  َولَ�ْو اَنَُّھ�ْم اِْذ ظَلَُم�وا «: هللاَّ

 َ اَْنفَُس������ھُْم ج������اُءوَك فَاْس������تَْغفَُروا هللاَّ
ُس���وُل لََوَج��� َ َواْس���تَْغفََر لَُھ���ُم الرَّ ُدوا هللاَّ

اب���اً َرحيم���اً  َولَ���ْم اَْحُض���ْر َزم���اَن » تَوَّ
َرُسولَِك َعلَْيِه َوآلِِه السSَُّم، اَللّھُمَّ َوقَْد 

ءُزْرتُ�� َعَمل��ي،  هُ راِغب��اً تائِب��اً ِم��ْن َس��يِّ
َوُمْستَْغفِراً لَ�َك ِم�ْن ُذنُ�وبي وُمقِ�ّراً لَ�َك 
ھ��اً  بِھ��ا َواَْن��َت اَْعلَ��ُم بِھ��ا ِمنّ��ي، َوُمتََوجِّ
ْحَم���ِة َص���لَواتَُك  اِلَْي���َك بِنَبِيِّ���َك نَبِ���يِّ الرَّ
��ٍد  َعلَْي��ِه َوآلِ��ِه، فَ��اْجَعْلني اَللُّھ��مَّ بُِمَحمَّ

ْنيا َواَْھ��ِل بَْيتِ��ِه ِعْن��َدَك َوجيھ��اً فِ��ي  ال��دُّ
�ُد ي�ا  بيَن، ي�ا ُمَحمَّ َواKِْخَرِة َوِمَن اْلُمقَرَّ
ِ، بِ��اَبي اَْن��َت َواُّم��ي ي��ا نَبِ��يَّ  َرُس��وَل هللاَّ
�هُ بِ�َك  ِ، اِنّ�ي اَتََوجَّ ِ يا َس�يَِّد َخْل�ِق هللاَّ هللاَّ

ِ َربَِّك َوَربّي لِيَْغفَِر ل�ي ُذنُ�وبي،  ىلإ هللاَّ
َويَتَقَبَّ���َل ِمنّ���ي َعَمل���ي، َويَْقِض���َي ل���ي 
َح��وائِجي، فَُك��ْن ل��ي َش��فيعاً ِعْن��َد َربِّ��َك 
َوَربّي، فَنِْعَم اْلَمْس�ُؤوُل اْلَم�ْولى َربّ�ي، 

�� ��ُد، َعلَْي��َك َونِْع��َم الشَّ فيُع اَْن��َت ي��ا ُمَحمَّ
����Sُم، اَللُّھ����مَّ  َوَعل����ى اَْھ����ِل بَْيتِ����َك السَّ
ْحَم��ةَ  َواَْوِج��ْب ل��ي ِمْن��َك اْلَمْغفِ��َرةَ َوالرَّ
ْزَق اْلواِس��َع الطَّيِّ��َب النَّ��افَِع، َكم��ا  َوال��رِّ
�����داً  اَْوَجْب�����َت لَِم�����ْن اَت�����ى نَبِيَّ�����َك ُمَحمَّ



 

، فَ�اَقَرَّ  َصلَواتَُك َعلَْي�ِه َوآلِ�ِه َوُھ�وَ  َح�يُّ
لَهُ بُِذنُوبِِه َواْستَْغفََر لَهُ َرُس�ولَُك َعلَْي�ِه 
َوآلِ�ِه السS�َُّم، فََغفَ�ْرَت لَ�هُ بَِرْحَمتِ�َك ي�ا 
ْلتُ���َك  اِحميَن، اَللُّھ���مَّ َوقَ���ْد اَمَّ اَْرَح���ْم ال���رَّ
َوَرَجْوتَُك َوقُْم�ُت بَ�ْيَن يَ�َدْيَك، َوَرِغْب�ُت 

��ْن ِس��واَك، َوقَ�� ْل��ُت َجزي��َل اِلَْي��َك َعمَّ ْد اَمَّ
ثَوابَِك، َواِنّي لَُمقِرٌّ َغْيُر ُمْنِكٍر، َوتائُِب 
ا اْقتََرْفُت، َوعائٌِذ بِ�َك ف�ي ھ�َذا  اِلَْيَك ِممَّ
ْمُت ِم��َن اْ�َْعم��اِل التَّ��ي  ��ا قَ��دَّ اْلَمق��اِم ِممَّ
ْمَت اِلَ���يَّ فيھ���ا َونََھْيتَن���ي َعْنھ���ا،  تَقَ���دَّ

َواَُعوُذ بَِك�َرِم  َواَْوَعْدَت َعلَْيَھا اْلِعقاَب،
لِّ  يَوْجِھَك اَْن تُقيَمني َمقاَم اْلِخزْ  َوالذُّ

يَ��ْوَم تُْھتَ��ُك في��ِه اْ�َْس��تاُر، َوتَْب��ُدو في��ِه 
اْ�َْس����رار َواْلفَض����ائُِح، َوتَْرَع����ُد في����ِه 
اْلفَ���رائُِص، يَ���ْوَم اْلَحْس���َرِة َوالنَّداَم���ِة، 

غابُِن، يَْوَم اْ�فَِكِة، يَْوَم اKِْزفَِة، يَْوَم التَّ 
يَْوَم اْلفَْص�ِل، يَ�ْوَم اْلَج�زاِء، يَْوم�اً ك�اَن 
ِمْق����داُرهُ َخْمس����يَن اَْل����َف َس����نٍَة، يَ����ْوَم 
اِجفَ��ةُ تَْتبَُعَھ��ا  النَّْفَخ��ِة، يَ��ْوَم تَْرُج��ُف الرَّ
اِدفَ��هُ، يَ��ْوَم النَّْش��ِر، يَ��ْوَم اْلَع��َرْض،  الرَّ
 يَْوَم يَقُوُم النَّاُس لِ�َربِّ اْلع�الَميَن، يَ�ْومَ 

���ِه َواَبي���ِه  يَفِ���رُّ اْلَم���ْرُء ِم���ْن اَخي���ِه َواُمِّ
َوصاِحبَتِِه َوبَنيِه، يَْوَم تََش�قَُّق اْ�َْرُض 
َواَْكناُف السَّماِء، يَْوَم تَ�أتي ُك�لُّ نَْف�ٍس 
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وَن اِلَ��ى  تُج��اِدُل َع��ْن نَْفِس��ھا، يَ��ْوِم يُ��َردُّ
ِ فَيُنَبِّئُھُْم بِم�ا َعِملُ�وا، يَ�ْوَم � يُْغن�ي  هللاَّ

لًى َع����ْن َم����ْولًى َش����ْيئاً َو� ُھ����ْم َم����وْ 
ُ اِنَّ���هُ ُھ���َو  يُْنَص���ُروَن إّ� َم���ْن َرِح���َم هللاَّ
وَن اِلى ع�الِِم  حيُم، يَْوَم يَُردُّ اْلَعزيُز الرَّ
 ِ وَن اِلَ�ى هللاَّ اْلَغْيِب َوالشَّھاَدِة، يَْوَم يَُردُّ
َم���ْو�ھُُم اْلَح���قُّ يَ���ْوَم يَْخُرُج���وَن ِم���َن 

َك���اَنَّھُْم اِل���ى نُُص���ٍب  اْ�َْج���داِث ِس���راعاً 
يُوفُِض����وَن، َوَك����اَنَّھُْم َج����راٌد ُمْنتَِش����ٌر 
ِ، يَ���ْوَم  اِع اِلَ���ى هللاَّ ُمْھِطع���يَن اِلَ���ى ال���دَّ
اْلواقَِعِة، يَْوَم تَ�ُرجُّ اْ�َْرُض َرّج�اً، يَ�ْوَم 
تَُكوُن السَّماُء َكاْلُمْھِل، َوتَُكوُن اْلِجباُل 

ميماً، يَ�ْوَم َكاْلِعْھِن، َو� يُْسأَُل َحميٌم حَ 
�����اِھِد َواْلَمْش�����ھُوِد، يَ�����ْوَم تَُك�����وُن  الشَّ
اْلَمSئَِك���ةُ َص���فّاً َص���فّاً، اَللُّھ���مَّ اْرَح���ْم 
َم��ْوقِفي ف��ي ذلِ��َك اْليَ��ْوِم بَِم��ْوقِفي ف��ي 
ھ����َذا اْليَ����ْوِم، َو� تُْخِزن����ي ف����ي ذلِ����َك 
اْلَمْوقِ���ِف بِم���ا َجنَْي���ُت َعل���ى نَْفس���ي، 

يَ���ْوِم َم���َع َواْجَع���ْل ي���ا َربِّ ف���ي ذلِ���َك الْ 
��ٍد  اَْولِيائِ��َك ُمْنطَلَق��ي، َوف��ي ُزْم��َرِة ُمَحمَّ
��Sُم َمْحَش��ري،  َواَْھ��ِل بَْيتِ��ِه َعلَ��ْيِھُم السَّ
َواْجَع��ْل َحْوَض��هُ َم��ْوِردي، َوفِ��ي اْلُغ��رِّ 
  اْلِك���راِم َمْص���َدري، َواَْعِطن���ي ِكت���ابِي

بِيَميني َحتّى اَفُوَز بَِحَسناتي، َوتُبَيَِّض 



 

����َر بِ����ِه ِحس����ابِي، بِ����ِه َوْجھ����ي، وَ  تُيَسِّ
َح بِ���ِه ميزان���ي، َواَْمِض���َي َم���َع  َوتُ���َرجِّ
��الِحيَن اِل��ى  اْلف��ائِزيَن ِم��ْن ِعب��اِدَك الصَّ
ِرْضوانَِك َوِجنانَِك اِلهَ اْلعالَميَن، اَللُّھ�مَّ 
اِنّ��ي اَُع��وُذ بِ��َك ِم��ْن اَْن تَْفَض��َحني ف��ي 
ذلِ�����َك اْليَ�����ْوِم بَ�����ْيَن يَ�����َدِي اْلَخSيِ�����ِق 

، اَْو اَْن اَْلقَ�������ى اْلِخ�������ْزَي بَِجريَرت�������ي
َوالنَّداَمةَ بَِخطيئَتي، اَْو اَْن تُْظِھ�َر في�ِه 
هَ  َس��يِّئاتِي َعل��ى َحَس��ناتي، اَْو اَْن تُنَ��وِّ
بَ���ْيَن اْلَخSئِ���ِق بِاْس���مي، ي���ا َك���ريُم ي���ا 
��ْتَر،  ��ْتَر السَّ َك��ريُم، اْلَعْف��َو اْلَعْف��َو، السَّ

وَن ف��ي اَللُّھ��مَّ َواَُع��وُذ بِ��َك ِم��ْن اَْن يَُك��
ذلِ����َك اْليَ����ْوِم ف����ي َمواقِ����ِف اْ�َْش����راِر 
َم�����ْوقِفي، اَْو ف�����ي َمق�����اِم اْ�َْش�����قياِء 
َمقامي، َواِذا َميَّْزَت بَْيَن َخْلقَِك فَُس�ْقَت 
ُك���Sًّ بِاَْعم���الِِھْم ُزَم���َراً اِل���ى َمن���اِزلِِھْم 
فَُس�������ْقني بَِرْحَمتِ�������َك ف�������ي ِعب�������اِدَك 

����الِحيَن، َوف����ي ُزْم����َرِة اَْولِيائِ����� َك الصَّ
  .اْلُمتَّقيَن اِلى َجنّاتَِك يا َربَّ اْلعالَمينَ 

  :ثّم وّدعه وقل
 ،ِ ����Sُم َعلَْي����َك ي����ا َرُس����وَل هللاَّ اَلسَّ
���Sُم َعلَْي���َك اَيَُّھ���ا اْلبَش���يُر النَّ���ذيُر،  اَلسَّ
��راُج اْلُمني��ُر،  ��Sُم َعلَْي��َك اَيَُّھ��ا السِّ اَلسَّ
 ِ ���فيُر بَ���ْيَن هللاَّ ��Sُم َعلَْي���َك اَيَُّھ���ا السَّ  اَلسَّ
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ِ اَنَّ�َك  َوبَْيَن َخْلقِِه، اَْشَھُد ي�ا َرُس�وَل هللاَّ
اْ�َْص���Sِب الّش���اِمَخِة،  ُكْن���َت نُ���وراً فِ���ي

ْس�����َك  َواْ�َْرح�����اِم اْلُمَطھَّ�����َرِة، لَ�����ْم تُنَجِّ
اْلجاِھلِيَّ�ةُ بِاَْنجاِس�ھا، َولَ�ْم تُْلبِْس�َك ِم�ْن 
اِت ثِيابِھ��ا، واَْش��َھُد ي��ا َرُس��وَل  ُم��ْدلََھمَّ

 ِ �ِة ِم�ْن اَْھ�ِل  هللاَّ اَنّي ُمْؤِمٌن بِ�َك َوبِاْ�َئِمَّ
بَْيتَِك ُموقٌِن بَِجميِع ما اَتَْي�َت بِ�ِه راٍض 
��ةَ ِم��ْن اَْھ��ِل  ُم��ْؤِمٌن، َواَْش��َھُد اَنَّ اْ�َئِمَّ
بَْيتَِك اَْعSُم اْلُھدى، َواْلعُْرَوةُ اْل�ُوثقى، 
ْنيا، اَللُّھ���مَّ �  ���ةُ َعل���ى اَْھ���ِل ال���دُّ َواْلُحجَّ

َعْل��هُ آِخ��َر اْلَعْھ��ِد ِم��ْن ِزي��اَرِة نَبِيِّ��َك تَجْ 
����Sُم، َواِْن تَ����َوفَّْيتَني  َعلَْي����ِه َوآلِ����ِه السَّ
فَاِنّي اَْشَھُد في َمماتي َعل�ى م�ا اَْش�َھُد 
ُ � اِلهَ إّ�  َعلَْيِه في َحياتي اَنََّك اَْنَت هللاَّ
�داً  اَْنَت َوْحَدَك � َشريَك لََك، َواَنَّ ُمَحمَّ

ةَ ِمْن اَْھ�ِل َعْبُدَك  َوَرُسولَُك، َواَنَّ اْ�َئِمَّ
بَْيتِ���ِه اَْولِي���اُؤَك َواَْنص���اُرَك َوُحَجُج���َك 
َعل��ى َخْلقِ��َك، َوُخلَف��اُؤَك ف��ي ِعب��اِدَك، 
اُن ِعْلِم�َك،  َواَْعSُمَك في بS�ِِدَك، َوُخ�زَّ
َك، َوتَراِجَم����ةُ وْحيِ����َك،  َوَحفََظ����ةُ ِس����رِّ

��ٍد وَ  ��ٍد، اَللُّھ��مَّ َص��لِّ َعل��ى ُمَحمَّ آِل ُمَحمَّ
���ٍد َوآلِ���ِه ف���ي  َوبَلِّ���ْغ ُروَح نَبِيِّ���َك ُمَحمَّ
س��اَعتي ھ��ِذِه َوف��ي ُك��لِّ س��اَعٍة تَِحيَّ��ةً 
����Sُم َعلَْي����َك ي����ا  ِمنّ����ي َوَس����Sماً، َوالسَّ



 

ِ َوبََركاتُ���هُ، �  ِ َوَرْحَم���ةُ هللاَّ َرُس���وَل هللاَّ
ُ آِخُر تَْسليمي َعلَْيكَ    .َجَعلَهُ هللاَّ

  



 ٤١

  
  )عليه الس1م(لنفس الرسوزيارة 

اّن : (انه ق�ال )عليه الس1م(عن الّصادق 
ص�لى ( رج1ً من اFعراب أتى رس�ول هللا

صلى هللا علي�ه ( يا رسول هللا: فقال ) هللا عليه واله

اّن داري بعي����د م����ن دارك وانّن����ي  )وال����ه
اشتاق الى زيارت�ك ورؤيت�ك فاق�دم الي�ك 
زائراً ف1 يتيّسر رؤيتك فازور عل�ّي ب�ن 

فيؤنس��ني بحديث��ه  )علي��ه الس��1م(ب أب��ي طال��
ومواعظه، ث�ّم اع�ود مغتّم�اً محزون�اً لم�ا 

من زار عليّ�اً : أيست من زيارتك، فقال 
فق��د زارن���ي وم���ن أحبّ���ه فق���د  )علي��ه الس���1م(

أحبّني ومن عاداهُ فقد عاداني بلّغ�ه عنّ�ي 
ال��ى قوم��ك وم��ن أت��اهُ زائ��راً فق��د أت��اني، 
وانّ����ي مجزي����ه ي����وم القِيام����ة وجبري����ل 

  ).لِح المؤمنينوصا

 الّص��ادق وف��ي الح��ديث المعتب��ر ع��ن
اذا زرت جان���ب : (ان���ه ق���ال) علي���ه الس���1م(

وب��دن  )علي��ه الس��1م( النّج��ف ف��زر عظ��ام آدم
وجس���د عل���ّي ب���ن أب���ي  )علي���ه الس���1م( ن���وح

ت���زور ب���ذلك ا8ب���اء  )علي���ه الس���1م( طال���ب
خ��اتم ) ص��لى هللا علي��ه وال��ه( الماض��ين ومحّم��داً 
  . ل اFوصياءالنّبيين وعليّاً أفض

  



 

  
  أمين هللاَّ زيارة 

ق�ال  ،في غاية اFعتب�ارزيارة وھي 
انّھ�ا أحس�ن  :رحمه هللا الع1مة المجلسي

الّزي�ارات متن��اً وَس�نداً وينبغ��ي الُمواظب��ة 
 ،عليھ��ا ف��ي َجمي��ع الّروض��ات المقّدس��ة

َوھي كما روي بأسناد معتبرة عن ج�ابر 
انّ���ه زار ) علي���ه الس���1م( الب���اقراFم���ام َع���ِن 

أمي���ر ) علي���ه الس���1م( اFم���ام زي���ن العاب���دين
فوق���ف عن���د القب���ر  )علي���ه الس���1م( الم���ؤمنين

  :وبكى وقالَ 
ِ ف��ي ◌َ ا ��Sُم َعلَْي��َك ي��ا اَم��يَن هللاَّ لسَّ

��Sُم  تَ��هُ َعل��ى ِعب��اِدِه اَلسَّ اَْرِض��ِه َوُحجَّ
َعلَْي��َك ي��ا اَمي��َر اْلُم��ْؤِمنيَن اَْش��َھُد اَنَّ��َك 

ِ َح��قَّ ِجھ�� اِدِه َوَعِمْل��َت جاَھ��ْدَت فِ��ي هللاَّ
 ُ بِِكتابِ��ِه َواتَّبَْع��َت ُس��نََن نَبِيِّ��ِه َص��لَّى هللاَّ

ُ اِلى ِج�واِرِه   َعلَْيِه َوآلِِه َحتّى َدعاكَ  هللاَّ
َك ءفَقَبََضَك اِلَْيِه بِاْختِياِرِه َواَْل�َزَم اَْع�دآ

��ةَ َم��َع مالَ��َك ِم��َن اْلُحَج��ِج اْلبالَِغ��ِة  اْلُحجَّ
 يُھ�مَّ فَاْجَع�ْل نَْفس�َعلى َجميِع َخْلقِِه اَللّ 

ُمْطَمئِنَّ����ةً بِقَ����َدِرَك راِض����يَةً بِقَض����آئَِك 
 ُمولََعةً بِِذْكِرَك َوُدعآئَِك ُمِحبَّ�ةً لَِص�ْفَوةِ 

اَْرِض�َك َوَس�مآئَِك  ياَْولِيآئَِك َمْحبُوبَةً ف
ص���ابَِرةً َعل���ى نُ���ُزوِل بSَئِ���َك ش���اِكَرةً 



 ٤٣

َك لِفَواِضِل نَْعمآئَِك ذاِكَرةً لَِسوابِِغ آ�ئِ�
َدةً  ُمْش���تاقَةً اِل���ى فَْرَح���ِة لِقآئِ���َك ُمتَ���َزوِّ

  لِيَ��ْوِم َجزآئِ��َك ُمْس��تَنَّةً بُِس��نَنِ  التَّْق��وى
اَْولِيآئِ����َك ُمفاِرقَ����ةً ِ�ْخ����Sِق اَْع����دائَِك 

ْنيا بَِحْمِدَك َوثَنآئِكَ    .َمْشُغولَةً َعِن الدُّ
  :ثّم َوضع خّده على القبر َوقال

مْخبِت���يَن اِلَْي���َك اَللُّھ���مَّ اِنَّ قُلُ���وَب الْ 
اِغبيَن اِلَْي�َك ش�اِرَعةٌ  والَِھةٌ َوُس�بَُل ال�رَّ
َواَْع����Sَم اْلقاِص����ديَن اِلَْي����َك واِض����َحةٌ 
َواَْفئِ������َدةَ اْلع������اِرفيَن ِمْن������َك فاِزَع������ةٌ 
َواَْص����واَت ال����دَّاعيَن اِلَْي����َك ص����اِعَدةٌ 
جابَ��ِة لَُھ��ْم ُمفَتََّح��ةٌ َوَدْع��َوةَ  ِDَْواَْب��واَب ا

ْستَجابَةٌ َوتَْوبَةَ َم�ْن اَن�اَب َمْن ناجاَك مُ 
ِم��ْن اِلَْي��َك َمْقبُولَ��ةٌ َوَعْب��َرةَ َم��ْن بَك��ى 

 لَِم�����نِ  َخْوفِ�����َك َمْرُحوَم�����ةٌ وا�غاث�����ة 
عانَ��ةَ لَِم��ِن   اْس��تَغاثَ   ِDْبِ��َك َمْوُج��ودةٌ َوا

اْس��تَعاَن بِ��َك َمْبُذولَ��ةٌ َوِع��داتَِك لِِعب��اِدَك 
قالَ���ةٌ ُمْنَج���َزةٌ َوَزلَ���َل َم���ِن اْس���تَقالََك مُ 

َواَْعم����اَل اْلع����اِمليَن لَ����َدْيَك َمْحفُوَظ����ةٌ 
َواَْرزاقََك اِلَى اْلَخSئِِق ِمْن لَُدْنَك ناِزلَةٌ 
َوَعوآئَِد اْلَمزيِد اِلَْيِھْم واِص�لَةٌ َوُذنُ�وَب 
اْلُمْستَْغفِريَن َمْغفُ�وَرةٌ َوَح�وآئَِج َخْلقِ�َك 
����ائِليَن  ِعْن����َدَك َمْقِض����يَّةٌ َوَج����وآئَِز السَّ

َعوآئَِد اْلَمزيِد ُمتَواتَِرةٌ َدَك ُمَوفََّرةٌ وَ نْ عِ 



 

  َوَموآئِ��َد اْلُمْس��تَْطِعميَن ُمَع��دَّةٌ َوَمناِھ��لَ 
 يالظِّمآِء ُمْتَرَعةٌ اَللّھُمَّ فَاْستَِجْب ُدعآئ

َوبَ����ْيَن  يَواْجَم����ْع بَْين���� يئاَواْقبَ����ْل ثَن����
��ٍد َوَعلِ��يئااَْولِي�� َوفاِطَم��ةَ  ي بَِح��قِّ ُمَحمَّ

 نَْعم�ائي يُّ َواْلُحَسْيِن اِنَّ�َك َولِ�َواْلَحَسِن 
ي ف���ي َوغايَ���ةُ َرج���ائ يَوُمْنتَھ���ى ُمن���ا

  .يَوَمْثوا ُمْنقَلَبي
 يَوَم���ْو� يَوَس���يِّد َ◌ْن���َت اِلھ���يا

نا اءاْغفِ���ْر Dَِْولِيآئِن���ا َوُك���فَّ َعنَّ���ا اَْع���د
َواْش���َغْلھُْم َع���ْن اَذان���ا َواَْظِھ���ْر َكلَِم���ةَ 

َواَْدِح��ْض َكلَِم��ةَ اْلَح��قِّ َواْجَعْلَھ��ا اْلعُْلي��ا 
ْفلى اِنََّك َعل�ى ُك�لِّ  اْلباِطَل َواْجَعْلَھا السُّ

  .قَديرٌ  يءشَ 
م�ا ق�ال ھ�ذا  )علي�ه الس�1م( ثّم قال الب�اقر

الك1م وF دعى به أح�د م�ن ش�يعتنا عن�د 
أو عند قب�ر  )عليه الس1م( قبر امير المؤمنين

اFّ رفع دعاءه  )عليھم الس�1م( أحد من ا�ئمة
ن ن���ور وطب���ع علي���ه بخ���اتم ف���ي درج ِم���

وك�ان محفوظ�اً ) صلى هللا عليه وآله وس�لم( محّمد
عل�يھم ( لك حتّى يسلّم الى قائم آل محّم�دكذ

فيلق��ى ص��احبه بالبش��رى والتّحيّ��ة  )الس��1م
  .والكرامة ان شاء هللاَّ تعالى

  



 ٤٥

  )عليه الس1م(َوداُع أَمير المؤمنين
علي���ه (اذا ش���ئت وداع امي���ر الم���ؤمنين

  :لفق )الس1م
��������Sُم َعلَْي��������َك َوَرْحَم��������ةُ هللا  اَلسَّ
َوبََركاتُ��هُ، اَْس��تَْوِدُعَك هللا َوأْس��تَْرعيَك 
 pَم، آَمنَّ����ا ب����اS���� َواَْق����َرأ َعلَْي����َك السَّ
ُسِل َوبِما جاَءْت بِِه َوَدَع�ْت اِلَْي�ِه  َوبِالرُّ

��اِھدينَ  . َوَدلَّ��ْت َعلَْي��ِه فَاْكتُْبن��ا َم��َع الشَّ
آِخَر اْلَعْھِد ِمْن ِزياَرتي  اَللّھُمَّ � تَْجَعْلهُ 

اِيَّ���اهُ، فَ���اِْن تَ���َوفَّْيتَني قَْب���َل ذلِ���َك فَ���اِنّي 
اَْش���َھُد ف���ي َمم���اتي َعل���ى م���ا َش���ِھْدُت 
َعلَْي����ِه ف�����ي َحياتي،اَْش����َھُد اَنَّ اَمي�����َر 
اْلُمْؤِمنيَن َعلِيّ�اً َواْلَحَس�َن، َواْلُحَس�ْيَن، 

َد ْبَن  ، َوَعلِيَّ ْبَن اْلُحَسْيِن، َوُمَحمَّ َعلِيٍّ
����ٍد، َومُوَس����ى ْب����َن  َوَجْعفَ����َر ْب����َن ُمَحمَّ
َد ْب�َن  َجْعفٍَر، َوَعلِيَّ ْبَن ُموسى، َوُمَحمَّ
ٍد، َواْلَحَس�َن ْب�َن  ، َوَعلِيَّ ْبَن ُمَحمَّ َعلِيٍّ
��ةَ ْب��َن اْلَحَس��ِن َص��لَواتَُك  َعلِ��يٍّ َواْلُحجَّ
تي، َواَْشَھُد اَنَّ َمْن  َعلَْيِھْم اَْجَمعيَن اَئِمَّ

لَھُْم َوح��اَربَھُْم ُمْش��ِرُكوَن، َوَم��ْن َردَّ قَ��تَ 
َعلَ��ْيِھْم ف��ي اَْس��فَِل َدَرٍك ِم��َن اْلَجح��يِم، 
َواَْش���َھُد اَنَّ َم���ْن ح���اَربَھُْم لَن���ا اَْع���داٌء 
َونَْح����ُن ِم����ْنھُْم بُ����َراُء، َواَنَُّھ����ْم ِح����ْزُب 
 ِ ْيطاِن، َوَعل�ى َم�ْن قَ�تَلَھُْم لَْعنَ�ةُ هللاَّ الشَّ



 

النَّ���اِس اَْجَمع���يَن، َوَم���ْن َواْلَمSئَِك���ِة وَ 
هُ قَ��ْتلَھُمُ  اَللُّھ��مَّ . َش��ِرَك ف��يِھْم َوَم��ْن َس��رَّ

�Sِة َوالتَّْس��ليِم اَْن  اِنّ�ي اَْس�اَلَُك بَْع��َد الصَّ
��ٍد َوَعل��يٍّ َوفاِطَم���ةَ  تَُص��لَِّي َعل��ى ُمَحمَّ
���ٍد  َواْلَحَس���ِن َواْلُحَس���ْيِن َوَعلِ���يٍّ َوُمَحمَّ

ٍد َوَعلِيٍّ َوَجْعفٍَر َوُموسى َوَعلِيٍّ  َوُمَحمَّ
���ِة، َو� تَْجَعْل���هُ آِخ���َر  َواْلَحَس���ِن َواْلُحجَّ
اْلَعْھ�����ِد ِم�����ْن ِزياَرتِ�����ِه فَ�����اِْن َجَعْلتَ�����هُ 
ْيَن  فَاْحُش�����ْرني َم�����َع ھ�����ُؤ�ِء اْلُمَس�����مَّ
����ِة، اَللُّھ����مَّ َوَذلِّ����ْل قُلُوبَن����ا لَُھ����ْم  اْ�َئِمَّ
بِالطَّاَع������ِة َواْلُمناَص�������َحِة َواْلمَحبَّ�������ِة 

  .اْلُمواَزَرِة َوالتَّْسليمِ  َوُحْسنِ 


