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  مقدمة

م��ا إن يط��رق اس��م عاش��وراء س��مع 
المتفك����ر البص����ير، حت����ى تتمث����ل أم����ام 

ة كئيب�ة ذات أج�واء قاتم�ة ناظريه ص�ور
تعتص��ر القل��ب وتج��رح ال��نفس وتخلّ��ف 
ف��ي الص��در غّص��ة B تنقض��ي إل��ى ي��وم 
القيامة، فعلى الرغم من كل المحن الت�ي 

 عل��يھم الس��Jمش��ھدھا أھ��ل بي��ت النب��وة 
واBنتھاك�����ات الت�����ي ارتكبتھ�����ا اLم�����ة 
الجاحدة بحقھ�م، إB أنھ�م ل�م يت�أثروا بھ�ا 

لم�ا ت�أثروا ألماً ولم ينتحب�وا لھ�ا ش�جى مث
وانتحبوا ليوم عاشوراء، ل�ذلك ورد ع�ن 

إن : (قول��ه علي��ه الس��JماTم��ام الرض��ا 
ي����وم الحس����ين أق����رح جفونن����ا وأس����بل 
دموعن����ا وأذل عزيزن����ا ب����أرض ك����رب 
وبJء، أورثتنا الك�رب وال�بJء إل�ى ي�وم 

  ).اBنقضاء
لق��د حم��ل ي��وم عاش��وراء ب��ين طيات��ه 
تلك المصائب والمآس�ي بع�دما امتزج�ت 

الطھر والقداسة، ف�تمّخض ع�ن بمظاھر 
ذل���ك التركي���ب العجي���ب ملحم���ة عريق���ة 
تط��وف باLجي��ال عل��ى الحق��ائق اTلھي��ة 
الخفية، وتصل بھم في النھاية إلى حي�ث 

أطن�����اب : المش�����اھد المؤلم�����ة اLخي�����رة
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تلتھمھ��ا الن��ار بش��راھة، وس��ماء حجبتھ��ا 
سحب الدخان المظلم، وأطفال يض�جون 

س�ياط بالبكاء مشدوھين، ونساء ي�تJقفن 
اLعداء بص�بر ووج�ل، وأجس�اد مقطّع�ة 
الرؤوس تسقي اLرض بدمائھا الزكي�ة، 
وعليٌل يتحامل عل�ى عص�اه وھ�و يرق�ب 

  .لحظات القدر المريعة تلك
إن اLجواء الكارثية لي�وم عاش�وراء 
قد طغت وتفاقمت حتى صار الجJد في 
المعرك��ة م��ن المك��روبين الب��اكين، ول��م 

م الت�ي يكن السبب ف�ي ذل�ك ك�ون المظ�ال
نُف����ّذت مج����رد ج����رائم بش����عة المنظ����ر 
فحس��ب، وإنم��ا Lن المظل��وم فيھ��ا ك��ان 
عل��ى أعل��ى درج��ات الفض��ل والكرام��ة 
أيض���ا، ل���ذلك ف���إن المواق���ف المش���ھودة 

وأنص��اره وأھ��ل  علي��ه الس��Jمللحس��ين 
بيته قد حّولت يوم الط�ف إل�ى ي�وم إلھ�ي 
ي��رتبط بع��الم الغي��ب وبأجوائ��ه الط��اھرة 

  .إلى أبعد الحدود
م��ن جمل��ة الش��واھد عل��ى ھ��ذه  ولع��ل

عن����د  èالحقيق����ة ن����داء العقيل����ة زين����ب 
علي���ه  مرورھ���ا عل���ى مص���رع الحس���ين

حيث قالت بص�وت ح�زين وقل�ب  السJم
  : كئيب
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ي���ا محم���داه، ص���لى علي���ك مJئك���ة (
الس���ماء، ھ���ذا حس���ين ب���العراء، مرّم���ل 
بال��دماء مقط��ع اLعض��اء، وبنات��ك س��بايا 
وال�������ى هللا المش�������تكى وال�������ى محم�������د 

ل��ى عل��ي المرتض��ى وال��ى المص��طفى وا
فاطم����ة الزھ����راء وال����ى حم����زة س����يد 

  ..).الشھداء
بع�����د أن ) س�����Jم هللا عليھ�����ا( فھ�����ي

تصف ذل�ك المص�اب الجل�ل لرس�ول هللا 
، ترفع ش�كواھا لتل�ك صلى هللا عليه واله

الرم��وز المقدس��ة الت��ي ختم��ت وجودھ��ا 
الحض��وري بوج��ود ذل��ك المس��ّجى عل��ى 
س��احة الط��ف، وھ��ي ب��ذلك تب��ين أن ي��وم 

راء يوم متجذر في أصول العقي�دة عاشو
  ...اTسJمية اLصيلة وليس بعيدا عنھا
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  سبايا آل محمد

ش��مس تغ��رب وقم��ر يأف��ل وموك��ب 
السبايا يحث الخطى من مكان إلى آخر، 
ويقط��ع القف��ار تل���و القف��ار يتقدم���ه رأس 

ص�لى رجل من أشبه الن�اس برس�ول هللا 
وأق���ربھم من���ه وأعJھ���م  هللا علي���ه وال���ه

رج���ل انقط���ع بقتل���ه وج���ود ق���درا، رأس 
عل��يھم آب��اء اLوص��ياء م��ن أھ��ل الكس��اء 

  ..السJم
لق���د ك���ان لھ���ذا الرك���ب م���ن جان���ب 
ح��رارة ث��ورة واحتق��ان س��ورة، ول��ه م��ن 
جان��ب آخ��ر أن��ين مك��روب وبك��اء عل��ى 
فراق حبيب، ليس لعودته رجاء وB بع�د 

فم�ا ح�ال جم�ع م�ن النس�اء .. وداعه لق�اء
وس���ط وح���وش ل���يس لھ���ا م���ن الرحم���ة 

وما مصير أطف�ال يت�امى غ�اب نصيب، 
 Bع��نھم ال��ولي والكفي��ل، ول��م يب��َق لھ��م إ
إم���ام علي���ل ق���د أخ���ذت الكرب���ات من���ه 
مأخ����ذھا، وح����ال الم����رض بين����ه وب����ين 

  الحول والقّوة؟
ف��J زال اLل��م مقيم��ا ب��ين حناي��ا ذل��ك 
الركب الحزين، يعتصر بالحرق�ة قل�وب 
المكروب��ات م��ن بن��ات النبي��ين، م��ع م��ا 

م�ن المص�ير يحيطھّن من خوف ووج�ل 
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المحتوم الذي ينتظ�رھّن وھ�ّن عل�ى تل�ك 
الصفة، فالحارس قاتل اLحبة، والحادي 
مل��ؤه الش��نآن والغلظ��ة، والمش��ايعون ق��د 
ماتت قلوبھم فھم في ش�ھواتھم يعمھ�ون، 
B يقيم��ون إB عل��ى ال��ذّل، وB يطيع��ون 

  ..إB الھوى، وB يعبدون إB الدنيا
علي�ه كما كان ركب س�بايا الحس�ين  
مش��عل ن��ور وھداي��ة ف��ي من��اطق  Jمالس��

عدة وثّقھا التاريخ عل�ى ص�فحات المج�د 
واTباء، فعلى الرغم من أن ج�ّل الرك�ب 
كان م�ن النس�اء والص�بية، إB ان�ه ص�ار 
كس��يف ُمغم��ٍد تلم��ع حشاش��ته ك��ل ح��ين، 
لترتع�د من��ه ف�رائص الظ��المين وتتزل��زل 
ل����ه ع����روش الطواغي����ت المتجب����رين، 

وض�عه فيبادروا لتحريك الموك�ب ع�ن م
  .ودفعه إلى حيث ُمستقّره

لق��د أق��ام ذل��ك الرك��ب بع��د مص��رع 
ث��ورة بح��د  علي��ه الس��JماTم��ام الحس��ين 

ذاته، ذلك انه في خض�م تش�ويه الحق�ائق 
التي كان يسعى إليه سJطين بن�ي أمي�ة، 
فان��ه ق��د يس��ھل آن��ذاك تبري��ر قت��ل اTم��ام 

وتمويه الحقائق على الن�اس  عليه السJم
نّ��ى لھ��م تبري��ر ف��ي ذل��ك الوق��ت، ولك��ن أ
ص��لى هللا علي��ه س��بي بن��ات رس��ول هللا 

عل���ى م���رأى ومس���مع اLم���ة ب���ين  وال���ه
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البلدان؟ فان ھذا العمل لوحده كان كافي�ا 
لفض���ح الس���لطان اLم���وي أم���ام اLم���ة 
وتعري���ة وجھ���ه القب���يح إم���ام المس���لمين 

  . جميعا
ھ��ذا باTض��افة إل��ى م��ا ك��ان اTم��ام 

وعمات��ه وأخوات��ه  علي��ه الس��Jمالس��جاد 
ون���ه م���ن خط���ب وكلم���ات بليغ���ة ف���ي يلق

الن��اس تب��ين الحق��ائق وتح��رك المش��اعر 
ضد الظلم والطغيان، لذا تجد أنَّ في كل 

 عل��يھم الس��Jممق��ام وع��ظ Lھ��ل البي��ت 
على رؤوس الم} تسمع البكاء والعوي�ل 
ب���ين حش���ود الن���اس، حت���ى قي���ل ل|م���ام 

نح��ن كلن��ا ي��ا اب��ن : علي��ه الس��Jمالس��جاد 
ح��افظون  رس��ول هللا س��امعون مطيع��ون

ل��ذمامك غي��ر زاھ��دين في��ك وB راغب��ين 
عن��ك، فمرن��ا ب��أمرك يرحم��ك هللا، فإن��ا 
ح���رب لحرب���ك وس���لم لس���لمك، لنأخ���ذن 

  ..).يزيد ونبرأ ممن ظلمك وظلمنا
الس��Jٌم عل��ى اTم��ام المفج��وع أس��ير 
أوBد البغاي�����ا، والس�����Jم عل�����ى عي�����ال 

س���بايا آل محم���د  علي���ه الس���Jمالحس���ين 
Jم عل���ى ، والس���ص���لى هللا علي���ه وال���ه

الذري���ة الط���اھرة الممتحن���ة م���ا أش���رقت 
  .شمس وأنار قمر ورحمة هللا وبركاته
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عليه  فضل زيارة اTمام الحسين

  السJم
لق�����د ورد ف�����ي تراثن�����ا اTس�����Jمي 
اLص��يل الكثي��ر م��ن الرواي��ات الش��ريفة 

علي��ه ف��ي ث��واب زي��ارة اTم��ام الحس��ين 
وفي عظم فضلھا وشدة الترغيب  السJم

ينب�ئ ع�ن أھمي�ة زيارت�ه فيھا، وكل ذلك 
وأبعادھ������ا الروحي�������ة  علي������ه الس�������Jم

واBجتماعي���ة، ونح���ن ف���ي ھ���ذا المق���ام 
اخترن��ا الم��رور عل��ى جمل��ة منھ��ا عل��ى 

  .سبيل التذكير واBستفادة
 صلى هللا علي�ه وال�هروي عن رسول هللا  •

من زارني : (عليه السJمأنه قال للحسين 
حيا أو ميتا، أو زار أباك حي�ا أو ميت�ا، أو 

ر أخ�اك حي��ا أو ميت��ا، أو زارك حي��ا أو زا
ميت���ا، ك���ان حق���ا عل���ي أن اس���تنقذه ي���وم 

  ).القيامة
ان�ه  ص�لى هللا علي�ه وال�هوعن رسول هللا  •

يأتي قوم في آخر الّزمان ي�زورون : (قال
، فم�ن زاره عليه السJمقبر ابني الحسين 

فكأنّم��ا زارن��ي، وم��ن زارن��ي فكأنّم��ا زار 
  ..).هللا سبحانه 

ان��ه  علي��ه الس��Jمب��ي جعف��ر وع�ن اTم��ام أ •
م��روا ش��يعتنا بزي��ارة قب��ر الحس��ين : (ق��ال
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فان إتيانه يزي�د ال�رزق ويم�د  عليه السJم
ف��ي العم��ر وي��دفع م��دافع الس��وء، وإتيان��ه 
مفترض على كل مؤمن يق�ر ل�ه باTمام�ة 

  ).من هللا
ان��ه  علي��ه الس��Jموع��ن اTم��ام الص��ادق  •

علي���ه م���ن ل���م ي���أت قب���ر الحس���ين : (ق���ال
يموت كان من�تقص اTيم�ان  حتى  السJم

منتقص ال�دين، إن ادخ�ل الجن�ة ك�ان دون 
  ).المؤمنين فيھا

ل��و أن أح��دكم ح��ج : (علي��ه الس��Jموعن��ه  •
علي��ه دھ�ره ث��م ل��م ي��زر الحس�ين ب��ن عل��ي 

لكان تاركا حقا من حق�وق رس�ول  السJم
، Bن حق الحسين صلى هللا عليه والههللا 

فريضة من هللا تع�الى واجب�ة  عليه السJم
  ) .لى كل مسلمع

ح��ق عل��ى : (ان��ه ق��ال  علي��ه الس��Jموعن��ه  •
علي�ه الغني أن يأتي قبر الحسين بن عل�ي 

في السنة مرتين وحق على الفقي�ر  السJم
  ).أن يأتيه في السنة مرة

إن أيام زائري : (أيضا عليه السJموعنه  •
B تع�د م�ن  علي�ه الس�Jمالحسين بن عل�ي 

  ).آجالھم
: ان��ه ق��ال علي��ه الس��Jموع��ن أب��ي الحس��ن  •

ف��ي  علي��ه الس��Jمم��ن أت��ى قب��ر الحس��ين (
  ).السنة ثJث مرات أمن من الفقر
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وروى علي بن ميمون الصائغ أن اTم�ام  •
ي���ا عل���ي، ( :ق���ال علي���ه الس���Jمالص���ادق 

بلغن��ي أنَّ قوم��اً م��ن ش��يعتنا يم��ّر بأح��دھم 
علي�ه الحسين  الّسنة والّسنتان B يزورون

جعل��ت ف��داك، إن��ي أَِع��رُف : قل��ت الس��Jم
علي���ه ناس���اً كثي���رة بھ���ذه الص���فة، فق���ال أ

أم�ا وهللا لحظّھ�م أخط�أوا، وع�ن : (السJم
ث���واب هللا زاغ���وا، وع���ن ج���وار محّم���د 

ف�إن : قل�ت ) وآل�ه تباع�دوا صلى هللا عليه
: أخ���رج عن���ه رج���Jً فيج���وز ذل���ك؟ ق���ال

وخروجه بنفسه أعظم أجراً وخي�راً  نعم،(
ل��ه عن��د رب��ه ؛ ي��راه ربّ��ه س��اھَر اللّي��ِل ل��ه 

نّھار، ينظ�ر هللا إلي�ه نظ�رة توج�ُب ال تعب
له الفردوَس اLعلى مع محّمد وأھ�ل بيت�ه 

الس�Jم، فتنافس�وا ف�ي ذل�ك وكون�وا  عليھم
  . )من أھله

إّن فاطم���ة : (أيض���ا علي���ه الس���Jمعن���ه و •
ص�لى هللا علي��ه عليھ�ا الس��Jم بن�ت محم��د 

ل��زّوار قب��ر ابنھ��ا الحس��ين  تحض��ر وال��ه
  .)فتستغفر لھم ذنوبھم عليه السJم

أح�ّب اLعم�ال : (قول�ه عليه الس�Jموعنه  •
علي��ه إل��ى هللا تع��الى زي��ارةُ قب��ر الحس��ين 

، وأفض�ل اLعم�ال عن�د هللا إدخ�اُل السJم
السروِر عل�ى الم�ؤمن، واق�رب م�ا يك�ون 

  ).العبد إلى هللا تعالى وھو ساجد باك
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وم��ن ب��ين ك��ل تل��ك الفض��ائل والمناق��ب  
تب����رز خصوص����ية ف����ي زي����ارة اTم����ام 

ف��ي ي��وم اLربع��ين  الس��Jمعلي��ه الحس��ين 
اTم�����ام الحس�����ن بال�����ذات، فق�����د ع�����دھا 

أح��دى عJم��ات  علي��ه الس��Jمالعس��كري 
: علي�����ه الس�����Jمالم�����ؤمن، حي�����ث ق�����ال 

ص�Jة اTح�دى : عJمات المؤمن خم�س(
والخمس��ين، وزي��ارة اLربع��ين، والتخ��تم 
في اليمين، وتعفير الجبين، والجھر ببس�م 

  .)هللا الرحمن الرحيم
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عليه ة اTمام الحسين المشي إلى زيار

  السJم
إن الن�����اظر البص�����ير إل�����ى واقعن�����ا 
المعاص���ر الي���وم يج���د أن ذل���ك الرك���ب 

علي�ه الحسيني الذي تقدمه اLمام السجاد 
B ي�����زال  èوزين�����ب العقيل�����ة  الس�����Jم

مستمرا عبر الق�رون واLجي�ال، متح�ديا 
مباين��ا لJث��م والع��دوان، فھ��ذه .. للطغي��ان

ل�ى اLق�دام الجحافل المليوني�ة الس�ائرة ع
من كل حدب وصوب في تقاطرھا على 

 علي��ه الس��Jمقب��ر أب��ي عب��د هللا الحس��ين 
تشبه إلى حد بعي�د موك�ب زي�ن العاب�دين 
وبن��ات الرس��الة ف��ي ع��ودتھم م��ن الش��ام 
إلى ارض كربJء، حيث يجددون العھ�د 

ويبث���ون  علي���ه الس���JمباTم���ام الحس���ين 
أح��زانھم وي��ذرفون دم��وعھم عن��ده، وك��م 

لمواس�اة Lھ�ل بي�ت النب�وة في ذل�ك م�ن ا
  ..عليھم السJمالطاھرين 

كم���ا أن ظ���اھرة مس���ير أتب���اع أھ���ل 
إل��ى زي��ارة اTم��ام  عل��يھم الس��Jمالبي��ت 

ف���ي المناس���بات  علي���ه الس���Jمالحس���ين 
الديني��ة تحم���ل أص��وB إس���Jمية أص���يلة 

ص��لى تع��ود إل��ى التع��اليم الس��امية للنب��ي 
 عل��يھم الس��Jموأھ��ل بيت��ه  هللا علي��ه وال��ه
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Jل م��ا ك��انوا يفعلون��ه وي��دعون م��ن خ��
ص�لى إليه، فق�د روي ع�ن النب�ي الك�ريم 

م�ن اغب�رت ق�دماه : (قول�ه هللا عليه وال�ه
، )ف��ي س��بيل هللا حرمھم��ا هللا عل��ى الن��ار

 علي���ه الس���Jموورد أن أمي���ر الم���ؤمنين 
م��ن الس��نّة أن ي��أتي العي��د ماش��يا : (ق��ال

، وجاء عن اTمام الحسن )ويرجع ماشيا
ان�ه ح�ج إل�ى بي�ت  معلي�ه الس�Jبن عل�ي 

هللا الحرام خمس�ا وعش�رين حج�ة ماش�يا 
وان الرواح���ل لتق���اد ب���ين يدي���ه، وع���ن 

م�ا : (انه قال عليه السJماTمام الصادق 
 Bعب����د هللا بش����يء أش����د م����ن المش����ي و

   ).أفضل
وبخصوص السير إلى زيارة اTم�ام 

وردت رواي���ات  علي���ه الس���Jمالحس���ين 
 عدة تبين الفضل العظ�يم لم�ن س�عى إل�ى

ماش��يا، روي ع��ن  علي��ه الس��Jمزيارت��ه 
م��ن : (..ان��ه ق��ال علي��ه الس��Jمالص��ادق 

خرج من منزله يريد زيارة الحسين ابن 
إن ك�ان  عليه الس�Jمعلي بن أبي طالب 

ماش���يا كت���ب هللا ل���ه بك���ل خط���وة حس���نة 
وح���ط بھ���ا عن���ه س���يئة، حت���ى إذا ص���ار 
بالح����ائر كتب����ه هللا م����ن المفلح����ين، وإذا 

م��ن الف���ائزين،  قض��ى مناس��كه كتب��ه هللا
حتى إذا أراد اBنصراف أت�اه مل�ك فق�ال 



 

 ١٧

أن�ا رس�ول هللا، رب�ك يق�رؤك الس�Jم : له
اس�تأنف العم�ل فق�د غف�ر ل�ك : ويقول لك
  ).ما مضى

م��ن : (ان��ه ق��ال علي��ه الس��Jموعن��ه 
B  علي�ه الس�Jمأراد زيارة قب�ر الحس�ين 

أش����را وB بط����را وB ري����اء وB س����معة 
ف��ي ُمّحص�ت ذنوب��ه كم��ا يمح��ص الث��وب 

الماء فJ يبقى عليه دنس، ويكتب هللا ل�ه 
بك��ل خط��وة حج��ة، وك��ل م��ا رف��ع قدم��ه 

  ).عمرة
  

  توجيھات للمتشرفين بزيارة اLربعين
Bبدَّ لمن يتوج بھذا الش�رف، ش�رف 
المس����ير لزي����ارة اTم����ام أب����ي عب����د هللا 

من أن يت�ذكر دائم�ا  عليه السJمالحسين 
ھ��ذه الوص��ايا وھ��و يح��ث الخط��ى نح��و 

Lح���زان للنھ���ل م���ن مع���ين س���يد مدين���ة ا
الش��ھداء الث��ر، مع��ين ذل��ك الرج��ل ال��ذي 
قت����ل ھ����و وعيال����ه وأخوت����ه وأص����حابه 
وس��بيت نس��اؤه B لش��يء إB  م��ن أَج��ل 

إني : (عليه السJمإعJء كلمة الدين قال 
لم أَخرج أش�را وB بط�را وإنّم�ا خرج�ت 

  ).لطلب اTصJح في امة جدي
من ھنا أخي الزائ�ر ينبغ�ي علين�ا أن 

زينا Tمامنا وB نكون ش�ينا علي�ه،  نكون



 

 ١٨

: علي��ه الس��Jمج��اء ع��ن اTم��ام الص��ادق 
يا معشر الش�يعة أنك�م ق�د نس�بتم إلين�ا (.. 

كون��وا لن��ا زين��اً وB تكون��وا علين��ا ش��يناً 
قول���وا للن���اس حس���ناً واحفظ���وا ألس���نتھم 

  ). وكفوھا عن الفضول وقبيح القول
                   :                    ولنتذكر معا ھذه الوصايا

اBلتزام بأداء الصJة في أوقاتھا . ١
وس���ائر الواجب���ات الش���رعية اLخ���رى، 
واس���تغJل فرص���ة المس���ير إل���ى زي���ارة 
اLربع���ين لت���داول اLحك���ام الفقھي���ة ب���ين 
شرائح الم�ؤمنين كاف�ة، حت�ى نك�ون م�ن 

علي��ه المنتس��بين ل|م��ام جعف��ر الص��ادق 
  .حقا ونحضى برضاه السJم
من أن نوظّ�ف جھ�دنا ال�ذي B بدَّ . ٢

نبذل���ه ف���ي المس���ير إل���ى ك���ربJء باتج���اه 
تربية أنفسنا وتزكيتھا فيما يحبه الحسين 

ويرضاه، وأن B يكون ھ�ذا  عليه السJم
العم��ل مج��رد طق��وس ش��كلية خالي��ة م��ن 

  . المضمون والغاية
اBبتع��اد ع��ن ك��ل م��ا يش��وب ھ��ذا . ٣

العم����ل المب����ارك وي����نقص م����ن ق����دره، 
ن م�ن ا�ف�ات الكثي�رة Bسيما حف�ظ اللس�ا

الت��ي ق��د تص��در من��ه، كالغيب��ة والبھت��ان 
والك��ذب والش��تم والم��زاح الم��ذموم وم��ا 

  .شابه



 

 ١٩

تطبي�ق واج�ب اLم�ر ب�المعروف . ٤
والنھ��ي ع��ن المنك��ر عل��ى ط��ول المس��ير 
المب�����ارك إل�����ى ك�����ربJء حت�����ى نك�����ون 

علي���ه حس���ينيين حق���ا، فاTم���ام الحس���ين 
ض��حى بنفس��ه وبأھ��ل بيت��ه ف��ي  الس��Jم

  .يق ھذا الواجب المقدسسبيل تطب
عل����ى أخواتن����ا النس����اء اBلت����زام . ٥

بكامل الحجاب الشرعي والتنزه عّما ق�د 
ي��نقص من��ه ول��و بالش��يء اليس��ير، تأس��يّا 

الت�ي ض�ربت  èبسيدتھّن العقيلة زين�ب  
المث��ل اLعل��ى ف��ي الحف��اظ عل��ى حجابھ��ا 
ومكانتھ���ا عل���ى ال���رغم م���ن س���بيھا ب���ين 

مؤمن��ة اLوط��ان، كم��ا B يلي��ق ب��المرأة ال
مزاحم���ة الرج���ال ف���ي أوق���ات الزح���ام، 
فتتخط���ى الح���دود الش���رعية وتق���ع ف���ي 

  .المحذور
اBبتع���اد ع���ن الج���دال والتن���ازع . ٦

والخصومة، واBشتغال ب�ذكر هللا وذك�ر 
، فيك���ون علي���ه الس���Jممص���يبة الحس���ين 

الس���ائرون إل���ى زي���ارة اLربع���ين إخ���وة 
متحابين متآزرين ينضوون تحت ش�عار 

علي��ه ام الحس��ين واح��د ھ��و ش��عار اTم��
  .السJم
التع���اون م����ع اLجھ���زة اLمني����ة . ٧

الت�������ي ُوظّف�������ت لحماي�������ة الزائ�������رين 



 

 ٢٠

ومس���اعدتھم، ف���ان أع���داء أھ���ل البي���ت 
يتربص����ون ب����الموالين  عل����يھم الس����Jم

ال���دوائر، وB ب���د م���ن تفوي���ت الفرص���ة 
  .عليھم بالحكمة واBلتزام بالقانون

وف����ق هللا الجمي����ع لزي����ارة مقبول����ة 
  .ودعاء ُمستجاب



 

 ٢١

  
من توجيھات المرجعية الدينية في 

  مناسبة زيارة اLربعين
وف��ي ھ��ذا المق��ام ن��ود أن نس��تفيد م��ن 
توجيھ��ات المرجعي��ة الديني��ة ووص��اياھا 
الس�����ديدة للم�����ؤمنين الك�����رام بمناس�����بة 
 Bربع��ين، فالمرجعي��ة الديني��ة كان��ت وLا
تزال حاضرة في ھذا المقام تسدد خطى 

 علي����ه الس����Jمخدم����ة اTم����ام الحس����ين 
ئري���ه الك���رام، ت���ارة عل���ى مس���توى وزا

اLحك��ام الش��رعية وت��ارة عل��ى مس��توى 
التوصيات الرشيدة وت�ارة عل�ى مس�توى 
التوجيھات العام�ة لرف�ع المس�توى الع�ام 
لل��وعي الجم��اھيري تج���اه ث��ورة اTم���ام 

  .عليه السJمالحسين
فعل����ى مس����توى اLحك����ام الش����رعية 
اخترن��ا مجموع��ة م��ن اBس��تفتاءات الت��ي 

ي��ر م��ن الم��ؤمنين الك��رام يبتل��ى بھ��ا الكث
 علي�ه الس�Jمعلى طريق اTمام الحس�ين 

ن��ذكر جانب��ا م��ن اTجاب��ات الت��ي وردت 
ع����ن مكت����ب س����ماحة المرج����ع ال����ديني 
اLعل��������ى الس��������يد عل��������ي الحس��������يني 

  ):دام ظله الوارف(السيستاني
عل�يھم يقوم خدم�ة أتب�اع أھ�ل البي�ت 

م���ن خ���Jل المواك���ب الحس���ينية  الس���Jم



 

 ٢٢

ام الحس���ين  بط���بخ الطع���ام ل���زوار اTم���
أثناء الزيارة اLربعينية م�ن  عليه السJم

خ����Jل م����ا تيس����ر لھ����م م����ن تبرع����ات 
ال���رز، (الم���ؤمنين م���ن الم���واد العيني���ة 

، والذي يحصل )والدھن، السكر، الشاي
عن��دھم أن��ه توج��د زي��ادة ف��ي م��ادة معين��ة 
ك���الرز ونق���ص ف���ي م���واد أخ���رى مم���ا 
يؤدي إلى شرائھا من السوق وف�ي كثي�ر 

قى قسم من المبلغ دين في من اLحيان يب
ذمة القائمين على المواكب، فھ�ل يج�وز 

  :لھم
 ًBبي��ع م��ا يت��يقن زيادت��ه وش��راء : أو

  المادة التي يحصل فيھا نقص؟
بعد انتھاء مراسيم الزيارة ھل : ثانياً 

يجوز بيع ما تبق�ى لغ�رض تس�ديد ال�دين 
  الذي عليھم؟

 ً بيع م�ا تبق�ى وش�راء م�واد م�ن : ثالثا
يرھ��ا مم��ا س��يحتاجھا أوان��ي زجاجي��ة وغ

  الموكب؟ 
إذا ل��م يج��ز أي م��ن الص��ور : رابع��اً 

المتقدمة وخيف على المادة الغذائي�ة م�ن 
التل���ف ل���و خزن���ت إل���ى الس���نة القادم���ة، 

  فماذا يعملون؟
  :الجواب



 

 ٢٣

إن إعطاء تل�ك الم�واد إن ك�ان عل�ى 
س��بيل التص��دق للجھ��ة الخاص��ة ـ وھ��ي 
المواك��ب ـ أقتض��ى ص��رفھا ف��ي تل��ك 

ر وص���رفھا ف���ي تل���ك الجھ���ة، وإذا تع���ذ
الجھة ف�اLحوط ص�رفھا ف�ي تل�ك الجھ�ة 
بعينھ��ا فيم��ا ھ��و اLق��رب ف��اLقرب إل��ى 
الجھ�ة الخاص�ة فيعط�ى لس�ائر المواك�ب 
التي تحتاج م�ثJً ول�و تع�ذر ذل�ك وخي�ف 
التل���ف عل���ى الم���واد ل���و أبقي���ت للس���نة 
القادمة بيع�ت وادخ�ر ثمنھ�ا لش�راء مث�ل 

  .ذلك في السنة القادمة
عل�����ى س�����بيل وإن ك�����ان اTعط�����اء 

التملي����ك المطل����ق للجھ����ة م����ع تخوي����ل 
المتولي في صرفه على الجھة أو تبديل�ه 
حس���ب مص���لحة الجھ���ة ج���از للمت���ولي 
حينئ��ذ تبديل��ه أو أي تص��رف أخ��ر فِھ��َم 

  . فيه
وإن ك�����ان اTعط�����اء عل�����ى س�����بيل 
التوكي���ل بالص���رف ف���ي تل���ك الجھ���ة ل���م 
يخ��رج م��ا أعط��اه ع��ن ملك��ه ف��إذا تع��ذر 

ص�رفه صرفه ف�ي الجھ�ة الخاص�ة ج�از 
فيم��ا يح��رز رض��اه بالتص��رف في��ه وإن 
احتم��ل ع��دم رض��اه بص��رفه ف��ي غيرھ��ا 
 ًJوج�ب مراجعت��ه ف�ي ذل��ك إن ك�ان س��بي



 

 ٢٤

لمعرفت����ه، وإB ك����ان مجھ����ول المال����ك 
  .وتصدق به على الفقراء المتدينين

ينق��ل بعض��ھم ب��ان زي��ارة : الس��ؤال
اLربع����ين غي����ر ثابت����ة فم����ا ھ����و رأي 

  سماحتكم؟
  : الجواب

  .قل بھذا الشأنB يصغى إلى ما ين
  

أما عل�ى ص�عيد التوص�يات الس�ديدة 
للمرجعي����ة الديني����ة اخترن����ا نب����ذة م����ن 
التوصيات الصادرة عن مكت�ب المرج�ع 
ال���ديني الكبي���ر آي���ة هللا العظم���ى الس���يد 

  : )قد( محمد سعيد الحكيم
الت���زام مظ���اھر الح���زن تأس���ياً ب���آل  .١

فف�ي الح�ديث ع�ن  عليھم السJمالبيت 
ك�ان : (ق�ال معليه السJاTمام الرضا 

أب�ي ص�لوات هللا علي��ه إذا دخ�ل ش��ھر 
المحرم لم يُ�َر ض�احكاً، وكان�ت كآبت�ه 
تغلب عليه، حت�ى يمض�ي من�ه عش�رة 
أيام، فإذا كان اليوم العاش�ر ك�ان ذل�ك 
الي��وم ي��وم مص��يبته وحزن��ه وبكائ��ه، 

ھ���ذا الي���وم ال���ذي قت���ل في���ه : ويق���ول
  ).عليه السJمالحسين 

اBھتم���ام بالحض���ور ف���ي المس���اجد  .٢
لمراك��ز والھيئ��ات الحس��ينية خ��Jل وا

عشرة محرم، لما في ذلك م�ن تعظ�يم 



 

 ٢٥

ِ فَإِنَّھَ�ا (الشعائر  َوَمن يَُعظِّ�ْم َش�َعائَِر هللاَّ
، وك���ذلك تأكي���د )ِم���ن تَْق���َوى اْلقُلُ���وبِ 

اBرتب��اط بالج��ذور الديني��ة اLص��يلة، 
خاصة بالنسبة  ل}خوة الذين يقطنون 

 .ضمن مجتمعات غير إسJمية
اليب الت�ي تج�ذب الش�باب انتقاء اLس .٣

والي�������افعين للمراك�������ز والمج�������الس 
الحسينية وتحيي في نفوس�ھم النھض�ة 

ويJح����ظ أن (الحس����ينية ودروس����ھا، 
تكون الشعائر واLساليب منطقب�ة م�ع 
الض���وابط الش���رعية، وذات انطب���اق 

 ).ايجابي في الوسط الذي تقام فيه
م����ن الض����روري لعلم����اء المن����اطق  .٤

م والخطب����اء إب����راز شخص����ية اTم����ا
وأئم���ة أھ���ل  علي���ه الس���Jمالحس���ين  

وتمي���زھم ع���ن  عل���يھم الس���Jمالبي���ت 
القادة والثائرين وبيان مقامھم الش�امخ 
م��������ن خ��������Jل ا�ي��������ات الكريم��������ة 
والنص����وص المعتب����رة ال����واردة ف����ي 
فض������لھم وس������يرتھم، ل������تحفظ لھ������م 
خصوص����يتھم القيادي����ة الق����دوة الت����ي 
يتمي���زون بھ���ا، ومواجھ���ة التي���ارات 

الت�ي تتح�دث  التي تحط من مقامھم أو
عن��ه باس���تحياء، فف���ي الح���ديث ع���نھم 



 

 ٢٦

نح���ن أھ���ل البي���ت B ( عل���يھم الس���Jم
 ).يقاس بنا أحد

إب���راز الج���رائم المأس���اوية الفظيع���ة  .٥
الت���ي ارتكب���ت ف���ي ح���ق آل الرس���ول  

وأتب���اعھم ف���ي  ص���لى هللا علي���ه وال���ه
فاجع�����ة الط�����ف وغيرھ�����ا، لتعري�����ة 
الظ���المين والمنح���رفين ال���ذين رام���وا 

ية ع��ن خطھ��ا ح��رف الس��يرة اTس��Jم
المس����تقيم، وك����ذلك لتأكي����د اBرتب����اط 

لما  عليھم السJمالعاطفي بأھل البيت 
ف��ي ذل��ك م��ن دور فاع��ل ف��ي اس��تقامة 
ش���يعتھم أم���ام المح���ن العص���يبة الت���ي 

 .اعتادوا عليھا جيJً بعد جيل
توض���يح مختل���ف جوان���ب النھض���ة  .٦

الحسينية وبيان أھميتھا وفاعليتھا ف�ي 
غاة فيه صيانة اTسJم من تJعب الط

وتحريف����ه، ورس����م الخ����ط المس����تقيم 
 عل����يھم الس����Jملش����يعة أھ����ل البي����ت 

م��ن الض��روري (بأجي��الھم المتعاقب��ة 
اعتم��اد المنط��ق العلم��ي الموض��وعي 

 ).في ذلك
تأكيد العلماء والخطباء على استلھام  .٧

ال�����دروس م�����ن النھض�����ة الحس�����ينية 
وتح���ذير الم���ؤمنين م���ن الوق���وع ف���ي 
ورط����ة المجتمع����ات الت����ي واجھ����ت 



 

 ٢٧

وب���اقي  علي���ه الس���Jمم الحس���ين اTم���ا
 .وخذلتھم عليھم السJمأھل البيت 

اھتمام المحاضرين ب�التثقيف ال�ديني  .٨
الواس����ع بمختل����ف أبع����اده العقائدي����ة 
والفقھي��ة والتربوي��ة، وك��ذلك معالج��ة 
الس�����لبيات الش�����ائعة ف�����ي اLوس�����اط 
المختلف����ة والتح����ديات الت����ي تواج����ه 

 .اTسJم والمسلمين
س����يني اس����تثمار موس����م الع����زاء الح .٩

لتأكي��د ال��ود والمحب��ة ب��ين الم��ؤمنين، 
وب����ذل الجھ����ود لمعالج����ة الخJف����ات 
الثانوي�������ة بالتواص�������ل والزي�������ارات 

 .المتبادلة
تعري��������ف المجتمع��������ات غي��������ر   .١٠

اTس��������Jمية بالنھض��������ة الحس��������ينية 
وأبعادھ��ا باعتم��اد اس��لوب حض��اري 
جذاب، فإنه يمثل ج�زًء م�ن ح�ق س�يد 

والدماء الزكي�ة  عليھم السJمالشھداء 
 .أريقت في سبيل هللا تعالىالتي 



 

 ٢٨

وعلى صعيد التوجيھات الت�ي ترف�ع 
مس���توى ال���وعي ال���ديني ب���ين طوائ���ف 
المحبين نورد جانب�اً م�ن البي�ان الص�ادر 
ع����ن مكت����ب س����ماحة المرج����ع ال����ديني 

  :)دام ظله(اLعلى الشيخ إسحاق الفياض
إن زي��ارة اLربع��ين م��ن الزي��ارات 
العظيم����ة والمناس����بات المقدس����ة الت����ي 

بھ�ا المؤمن�ون وداوم محب�و أھ�ل   تمّس�ك
البيت عل�ى إحيائھ�ا من�ذ استش�ھاد اTم�ام 

إلى يومن�ا الحاض�ر  عليه السJمالحسين 
بإص��رار عجي��ب وبعزيم��ة مذھل��ة رغ��م 
كل محاوBت المنع ووس�ائل القم�ع الت�ي 
مارس���ھا العدي���د م���ن الطغ���اة وأش���رار 
الخل���ق لقط���ع الطري���ق عل���ى الزائ���رين 

ة Lج����ل القض�����اء عل����ى ھ�����ذه الش�����عير
اTيماني��������ة المبارك��������ة، وم��������ن تل��������ك 
الممارس�ات ح�رث موض�ع القب�ر، وف�تح 
الس���يل علي���ه Tخفائ���ه، ودرس معالم���ه 
وم���ن تقطي���ع اLي���دي وبت���ر اLعض���اء، 
وف������رض الض������رائب الكبي������رة عل������ى 
الزائ��رين، وغي��ر ذل��ك م��ن المح��اوBت 
اليائس��ة الت��ي أرادوا أن يطف��وا بھ��ا ن��ور 
هللا تعالى ويعتِّموا على نص�ره الم�ؤزر، 
ولكن يأبى هللا إB أن يتم ن�وره ول�و ك�ره 
الك���افرون، ف���إن اLجي���ال ق���د اس���تلھمت 
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وحملت�ه ف�ي  عليه الس�Jمنصر الحسين  
حناياھا ليصبح الزحف إلى كربJء ي�وم 
اLربع��ين عJم��ة م��ن عJم��ات الم��ؤمن 
وس��مة تمي��زه عل��ى ا�خ��رين، ف��إن ث��ورة 

امت���دت لتس���ري  علي���ه الس���Jمالحس���ين  
إل����ى ك����ل اLرواح إش����عاعاتھا الب����اھرة 

التائق��ة إل��ى التح��رر والس��مو، ولتحض��ر 
ف��ي ص��راع الخي��رين ونض��الھم المري��ر 
ض��د ق��وى الظ��Jم واBنح��راف ف��ي ك��ل 
مك���ان وزم���ان، فث���ورة الحس���ين م���نھج 
لJس���تقامة وتق���ويم لJنح���راف وتمس���ك 
الش������ريعة اTس������Jمية الغ������راء، ف������إن 

اTس�����Jم محم�����دي الوج�����ود حس�����يني (
رس�ول هللا ، وھذا ھو معن�ى ق�ول )البقاء

حس��ين من��ي وأن��ا : (ص��لى هللا علي��ه وال��ه
أي بق�������اء ش�������ريعتي ) م�������ن حس�������ين

  .عليه السJمواستمرارھا من الحسين 
وأن���ه لخط���أ كبي���ر أن تفھ���م الث���ورة 
الحسينية بغير ھذا المعن�ى اLص�يل كم�ا 
ھ����و حاص����ل فع�����Jً ف����ي العدي����د م�����ن 
اLوس��اط، وإن��ه لم��ن المؤس��ف ج��داً أن 

ة ويضيق تختزل كل تلك المعاني السامي
ذل���ك الطري���ق الواس���ع كم���ا عب���ر عن���ه 

: حينم�ا ق�ال علي�ه الس�JماTمام الصادق 
نح��ن س��فن النج��اة ولك��ن س��فينة ج��دي (
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ليص���بح ھ���ذا الطري���ق ) الحس���ين أوس���ع
الواس���ع مج���رد مجموع���ة م���ن الش���عائر 
والطق����وس الت����ي اعت����اد الن����اس عل����ى 
ممارس��تھا ف��ي ھ��ذه المناس��بة العظيم��ة، 

وس، ونح��ن B نس��تنكر عل��ى ھ��ذه الطق��
وB نمنع م�ن إقامتھ�ا، ولك�ن م�ا نرفض�ه 
ونس���تنكره أش���د اBس���تنكار أن تخت����زل 
اBس���تفادة م���ن ث���ورة الحس���ين ف���ي ھ���ذه 
الطقوس فحسب، وأن تتجس�د تض�حيات 

عب������ر ھ������ذه  علي������ه الس������Jمالحس������ين 
الممارسات فحس�ب، Bس�يما وإن الكثي�ر 
ممن يمارس ھذه الشعائر بعيد كل البع�د 

ھج ف����ي واق����ع حيات����ه ع����ن حقيق����ة ال����ن
الحس����يني واBلت����زام بتع����اليم الش����ريعة 
المقدس��ة، فإنن��ا ن��رى العدي��د مم��ن ي��أتون 

وھ�م B  علي�ه الس�Jمإلى زيارة الحس�ين 
يص��������لون، أو B يص��������ومون ش��������ھر 
رمض��ان، أو مم��ن يرتكب��ون المحرم��ات 
كالغيب���ة والك���ذب وس���وء الخل���ق وإي���ذاء 
ا�خ��رين و غي��ر ذل��ك م��ن اBنحراف��ات 

بھ����ا والس����لوكيات المحرم����ة الت����ي حار
وض���حى بحيات���ه  علي���ه الس���Jمالحس���ين 

  .الشريفة من اجل القضاء عليھا
إن ھ���ؤBء ف���ي الواق���ع ل���م يفھم���وا 
حقيق���ة الث���ورة الحس���ينية ول���م يJمس���وا 
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جوھرھا الوض�اء، Bن ص�راع الحس�ين 
كان صراعاً شامJً ضد كل  عليه السJم

ش�����كل م�����ن أش�����كال الظل�����م والفس�����اد، 
ومناھض�������اً Lي ن�������وع م�������ن أن�������واع 

، وإن ث���ورة الحس���ين م���نھج اBنح���راف
متكام��ل ودس��تور ق��يم، وعل��ى ك��ل م��ن 
أراد الوص��ول إل��ى رض��ى هللا تع��الى أن 
 Bيتمسك به ويلت�زم بمفردات�ه حرفي�اً، وإ

علي��ه ف��إن م��ن ل��م ين��تھج نھ��ج الحس��ين 
B يمك��ن أن نتص��وره إB فاس��داً  الس��Jم

منحرفاً عن الطري�ق المس�تقيم، وإن م�ن 
لي���ه عفات���ه أن يخت���ار معس���كر الحس���ين 

فْليلتح��ق ا�ن وإB فإن��ه س��يكون  الس��Jم
ف��ي معس��كر يزي��د B محال��ة، فم��ن ج��اء 
إلى الزيارة وھو تارك لبعض الواجبات 
فليغتنم ھذه الفرصة ويعلن توبته ليلتحق 
فع���Jً بمس���يرة الحس���ينيين، وم���ن ك���ان 
يرتك���ب المحرم���ات قب���ل الي���وم فليق���ف 

ف��ي  علي��ه الس��Jمص��ادقاً أم��ام الحس��ين 
مقدسة ليعلن براءت�ه م�ن درب كربJء ال

معس������كر يزي�������د، معس�������كر الخطاي�������ا 
واBنح���راف، وليلتح���ق برك���ب الحس���ين 

ركب اBس�تقامة والص�Jح،  عليه السJم
إنم���ا خ���رج  علي���ه الس���Jمف���إن الحس���ين 



 

 ٣٢

طلب��اً ل|ص��Jح وتق��ويم اBعوج��اج ف��ي 
  .دين جده، كما ورد في مقولته الشھيرة

إذاً فلينتب�����ه الزائ�����رون الحس�����ينيون 
 تع��الى إل��ى إن اBلت��زام بتع��اليم أيّ��دھم هللا

الش�����ريعة والتطبي�����ق الكام�����ل للم�����نھج 
اTس��Jمي المق��دس ھ��و الھ��دف الحقيق��ي 
لثورة الحس�ين وھ�و الغاي�ة الت�ي ض�حى 

  .من أجلھا كل تلك التضحيات العظيمة
وتظل ھنا كلم�ة أخي�رة نوجھھ�ا إل�ى 
رج��ال ال��دين وخطب��اء المنب��ر الحس��يني، 

الح��ال نرج��و بھ��ا ص��Jح اLم��ة وتغيي��ر 
ونأم�����ل م�����نھم أع�����زھم هللا تع�����الى أن 
يأخ��ذوھا بنظ��ر اBعتب��ار ويلتزم��وا بھ��ا 
قرب���ة إل���ى هللا تع���الى، ف���نحن ف���ي ھ���ذه 
المرحل�����ة بحاج�����ة ماس�����ة إل�����ى دع�����اة 
مخلص��ين واع��ين يأخ��ذون عل��ى ع��اتقھم 
مس��ؤولية رعاي��ة الجم��اھير وتحص��ينھم 
عقائ��دياً وفقھي��اً وأخJقي��اً، فإنق��اذ الن��اس 

م يوم القيام�ة أمان�ة وتبيان ما يبرئ ذمتھ
 B في أعناقنا وواجب ش�رعي ينبغ�ي أن
نتھاون في�ه أب�داً، ل�ذا ينبغ�ي عل�ى رج�ال 
ال�����دين أي�����دھم هللا تع�����الى أن يكس�����روا 
الح�����واجز، وليتخط�����وا الموان�����ع الت�����ي 
وض��عھا الش��يطان وأعوان��ه بي��نھم وب��ين 
عام�������ة الن�������اس، وليختلط�������وا معھ�������م 
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ويتواض��عوا لھ��م ويتلطف��وا ف��ي مع��املتھم 
ا ف������ي مجالس������ھم، ويھتم������وا فيجلس������و

بقض��اياھم، وبالخص��وص ف��ي م��ا يتعل��ق 
باLحك����ام الش����رعية، وتبي����ان الح����Jل 
والح��رام، ف��إن زي��ارة اLربع��ين فرص��ة 
عظيم���ة للت���داخل م���ع الن���اس، وإيص���ال 
التع���اليم المقدس���ة إل���يھم بس���ھولة ويس���ر 
عبر جلس�ات اBس�تراحة ف�ي دق�ائق ول�و 
قليل���ة م���ا ب���ين الص���لوات، وحت���ى ف���ي  

Tطع����ام، وأثن����اء الس����ير ف����ي جلس����ات ا
الطريق، فإن ذلك كله ھو حقيق�ة الم�نھج 
الحس��يني، وھ��و اLث��ر الن��وراني لث��ورة 

  .عليه السJمالحسين 
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 علي�ه الس�Jم زيارة اTمام الحس�ين

  يوم اLربعين
: روي عن ص�فوان الجّم�ال ان�ه ق�ال

ق���ال ل���ي م���وBي الّص���ادق ص���لوات هللاَّ 
  :عليه في زيارة اLربعين

  :ند ارتفاع النّھار وتقولتُزور ع 
ِ َوَحبيبِ��ِه،  ��Jُم َعل��ى َولِ��يِّ هللاَّ اَلسَّ
ِ َونَجيبِ����ِه،  ����Jُم َعل����ى َخلي����ِل هللاَّ اَلسَّ
ِ َواْب�ِن َص�فِيِِّه،  اَلسJَُّم َعلى َصفِيِّ هللاَّ
�����Jُم َعل�����ى اْلُحَس�����ْيِن اْلَمْظلُ�����وِم  اَلسَّ
الشَّھيِد، اَلسJَُّم على أس�ير اْلُكُرب�اِت 

اْلَعبَراِت، اَللّھُمَّ اِنّي اَْش�ھَُد اَنَّ�هُ َوقَتيِل 
َولِيُّ���َك َواْب���ُن َولِيِّ���َك َوَص���فِيَُّك َواْب���ُن 
َص���فِيَِّك اْلف���ائُِز بَِكراَمتِ���َك، اَْكَرْمتَ���هُ 
��������عاَدِة،  ��������ھاَدِة َوَحبَْوتَ��������هُ بِالسَّ بِالشَّ
َواَْجتَبَْيتَ���هُ بِطي���ِب اْل���ِوBَدِة، َوَجَعْلتَ���هُ 

، َوقائِ�داً ِم�َن اْلق�اَدِة، َسيِّداً ِمَن الس�اَدةِ 
َوذائِداً ِمْن اْلذاَدِة، َواَْعَطْيتَهُ َمواريَث 
��ةً َعل��ى َخْلقِ��َك  اLنبي��اء، َوَجَعْلتَ��هُ ُحجَّ
عاِء  ِمَن اLَْ◌ْوِصياِء، فَاَْعَذَر ف�ِى ال�دُّ
َوَم��نََح النُّْص��َح، َوبَ��َذَل ُمْھَجتَ��هُ في��َك 

َحْي��َرِة لِيَْس�تَْنقَِذ ِعب�اَدَك ِم��َن اْلَجھالَ�ِة وَ 
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���Jلَِة، َوقَ���ْد تَ���واَزَر َعلَْي���ِه َم���ْن  الضَّ
ْنيا، َوب��اَع َحظَّ��هُ بِ��اLَْْرَذِل  ْت��هُ ال��دُّ َغرَّ
اLَْ◌ْدن���ى، َوَش���رى آِخَرتَ���هُ بِ���الَّثَمِن 

َوتََغْط���َرَس َوتَ���َرّدى فِ���ي  ِس،اLَْْوَك���
ھَ���واهُ، َواَْس���َخطََك َواَْس���َخَط نَبِيَّ���َك، 

���قاِق َواَط���اَع ِم���ْن ِعب���اِدَك اَْھ���َل ا لشِّ
َوالنِّف���������������اِق َوَحَملَ���������������ةَ اLَْْوزاِر 
اْلُمْس��تَْوِجبيَن النَّ��اَر، فَجاھَ��َدھُْم في��َك 
ص���ابِراً ُمْحتَِس���باً َحتّ���ى ُس���فَِك فِ����ي 
طاَعتَِك َدُمهُ َواْستُبيَح َحريُم�هُ، اَللّھُ�مَّ 
ْبھُْم َع��ذاباً  فَ��اْلَعْنھُْم لَْعن��اً َوب��يJً َوَع��ذِّ

  .اَليماً 
ِ،  اَلسJَُّم َعلَْيكَ   يَا اْبَن َرُسوِل هللاَّ

اَلسJَُّم َعلَْيَك يَا ْبَن َس�يِِّد اLَْْوِص�ياِء، 
ِ َواْب���ُن اَمينِ���ِه،  اَْش���ھَُد اَنَّ���َك اَم���يُن هللاَّ
ِعْشَت َسعيداً َوَمَضْيَت َحمي�داً َوُم�تَّ 
 َ فَقيداً َمْظلُوم�اً َش�ھيداً، َواَْش�ھَُد اَنَّ هللاَّ

ٌك َمْن َخَذلََك، ُمْنِجٌز ما َوَعَدَك، َوُمْھلِ 
ٌب َمْن قَتَلََك، َواَْشھَُد اَنََّك َوفَْيَت  َوُمَعذِّ
ِ َوجاھَ��ْدَت فِ��ي َس��بيلِِه َحتّ��ى  بَِعْھ��ِد هللاَّ
ُ َم���ْن قَتَلَ���َك،  اَت���اَك اْليَق���يُن، فَلََع���َن هللاَّ
�ةً  ُ اُمَّ ُ َمْن َظلََم�َك، َولََع�َن هللاَّ َولََعَن هللاَّ
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ِه، اَللّھُمَّ اِنّي َسِمَعْت بِذلَِك فََرِضيَْت بِ 
أُْش��ِھُدَك أَنّ��ي َولِ��يٌّ لَِم��ْن واBهُ َوَع��ُدوٌّ 

  .لَِمْن عاداهُ 
بِاَبي أَْنَت َوأُّم�ي يَ�ا اْب�َن َرُس�وِل  

ِ، أْش�������ھَُد أنَّ�������َك ُكْن�������َت نُ�������وراً  هللاَّ
���اِمَخِة َواLَْْرح���اِم  ف���ىِ  اLَْْص���Jِب الشَّ

ْس����َك اْلجاِھلِيَّ����ةُ  اْلُمَطھَّ����َرِة، لَ����ْم تُنَجِّ
اُت ِم�ْن  بِاَْنجاِسھا َولَْم تُْلبِْسَك اْلُم�ْدلَِھمَّ
ثِيابِھا، َوأُْشھَُد اَنََّك ِم�ْن َدع�ائِِم ال�ّديِن 
َوأَْركاِن اْلُمْسلِميَن َوَمْعقِِل اْلُمْؤِمنيَن، 
َوأَْش����ھَُد اَنَّ����َك اTِم����اُم اْلبَ����رُّ التَّقِ����يُّ 
 ، ِك���يُّ اْلھ���اِدي اْلَمْھ���ِديُّ ِض���يُّ الزَّ الرَّ

��ةَ ِم��ْن ُوْل��ِدَك َكلَِم��ةُ َواَْش��ھَ  ُد اَنَّ اLَئِمَّ
التَّْق����وى َوأَْع����Jُم اْلھُ����دى َواْلُع����ْرَوةُ 
ْنيا،  ��ةُ عل��ى أَْھ��ِل ال��دُّ اْل��ُوْثقى، َواْلُحجَّ
َوأَْش���ھَُد أَنّ���ي بُِك���ْم ُم���ْؤِمٌن َوبِإِي���ابُِكْم، 
ُموقٌِن بَِشرائِع ديني َوَخواتيِم َعَملي، 

اَْم��ري Lَِْم��ِرُكْم َوقَْلب��ي لِقَْل��بُِكْم ِس��ْلٌم وَ 
ةٌ َحتّى يَ�أَذَن  ُمتَّبٌِع َونُْصَرتي لَُكْم ُمَعدَّ
ُكْم  ُ لَُكْم، فََمَعُكْم َمَعُك�ْم B َم�َع َع�ُدوِّ هللاَّ
ِ َعلَ�ْيُكْم َوعل�ى اَْرواِحُك�ْم  َصلَواُت هللاَّ
َواَْجس������اِدُكْم َوش������اِھِدُكْم َوغ������ائِبُِكْم 



 

 ٣٧

َوظ������اِھِرُكْم َوب������اِطنُِكْم آم������يَن َربَّ 
  .عالِمينَ الْ 

ثّم تصلّي ركعتين وتدعو بما أحببت 
  .وترجع

علي��ه زي��ارة أخ��رى ل|م��ام الحس��ين 
  :في يوم اLربعين السJم

ُكن��ت م��ع : روي ع��ن عط��ا ان��ه ق��ال
ج����ابر ب����ن عب����د هللاَّ اLنص����اري ي����وم 
العش����رين م�����ن ص�����فر، فلّم�����ا وص�����لنا 
الغاض��ريّة اغتس��ل ف��ي ش��ريعتھا ول��بس 

: يقميص��اً ك��ان مع��ه ط��اھراً ث��ّم ق��ال ل��
: ء م��ن الطّي��ب ي��ا عط��ا؟ قل��ت أمع��ك ش��ي

فجع��ل من��ه عل��ى رأس��ه وس��اير .. س��عد
جس��ده ث��ّم مش��ى حافي��اً حتّ��ى وق��ف عن��د 

وكبّر ثJثاً ث�ّم  عليه السJمرأس الحسين 
  :خّر مغشيّاً عليه، فلّما أفاق سمعته يقول

��Jُم  ِ، اَلسَّ ��Jُم َعلَ��ْيُكْم ي��ا آَل هللاَّ اَلسَّ
 ِ ، اَلسJَُّم َعلَْيُكْم يا َعلَْيُكْم يا َصْفَوةَ هللاَّ

ِ ِمْن َخْلقِِه، اَلسJَُّم َعلَْيُكْم ي�ا  ِخيََرةَ هللاَّ
���Jُم َعلَ���ْيُكْم ي���ا  ���اداِت، اَلسَّ س���اَدةَ السَّ
���Jُم َعلَ���ْيُكْم ي���ا  لُيُ���وَث اْلغاب���اِت، اَلسَّ
ُسفَُن النَّجاِة، اَلسJَُّم َعلَْيَك يا اَبا َعْبِد 

ِ اْلُحَسْيِن،  Jُم َعلَْيَك يا واِرَث اَلسَّ  هللاَّ
��Jُم َعلَْي��َك ي��ا  ِ، اَلسَّ ُموس��ى َكل��يِم هللاَّ



 

 ٣٨

������Jُم  ِ، اَلسَّ واِرَث عيس������ى ُروِح هللاَّ
 ،ِ ���ٍد َحبي���ِب هللاَّ َعلَْي���َك ي���ا واِرَث ُمَحمَّ
�����ٍد  �����Jُم َعلَْي�����َك يَ�����ا اْب�����َن ُمَحمَّ اَلسَّ
���Jُم َعلَْي���َك يَ���ا اْب���َن  اْلُمْص���طَفى، اَلسَّ

��Jُم َعلَْي��َك يَ��ا َعلِ��يِّ اْلُمْرتَض��ى،  اَلسَّ
�Jُم َعلَْي�َك  ْھ�راِء، اَلسَّ اْب�َن فاِطَم�ةَ الزَّ
يَا اْبَن َخديَجةَ الُكبرى، اَلسJَُّم َعلَْيَك 
يا َشھيُد اْبَن الشَّھيِد، اَلسJَُّم َعلَْيَك يا 
��Jُم َعلَْي��َك ي��ا  قَتي��ُل اْب��َن اْلقَتي��ِل، اَلسَّ

ِ َواْبَن َولِيِِّه، اَلسَّ  Jُم َعلَْيَك ي�ا َولِيَّ هللاَّ
تِ��ِه َعل��ى َخْلقِ��ِه،  ِ َواْب��َن ُحجَّ ��ةَ هللاَّ ُحجَّ
�Jةَ َوآتَْي�َت  اَْشھَُد اَنَّ�َك قَ�ْد اَقَْم�َت الصَّ
ك��اةَ َواََم��ْرَت بِ��اْلَمْعُروِف َونَھَْي��َت  الزَّ
َع����ْن اْلُمْنَك����ِر، َوُرِزْئ����َت بِوالِ����ديَك 
َك، َواَْشھَُد اَنََّك تَْس�َمُع  َوجاھَْدَت َعُدوَّ
اْلَكJَم َوتَ�ُردُّ اْلَج�واَب، َواَنَّ�َك َحبي�ُب 
ِ َوَخليلُ���هُ َونَجيبُ���هُ َوَص���فِيُّهُ َواْب���ُن  هللاَّ
َص���فِيِِّه، ي���ا َم���ْوBَي َواْب���َن َم���ْوBَي، 
 ِ ُزْرتَُك ُمْشتاقاً فَُكْن لي َشفيعاً إلى هللاَّ
َك  ِ بَِج��دِّ ي��ا َس��يِّدي، َواَْستَْش��فُِع إل��ى هللاَّ

، َوبِأبيَك َسيِِّد اْلَوِص�يّيَن، َسيِِّد النَّبِيّينَ 
َك فاِطَمةَ َس�يَِّدِة نس�اء الع�المين،  َوبِاُمِّ



 

 ٣٩

ُ ظالِميَك  ُ قاتِليَك َولََعَن هللاَّ اBَ لََعَن هللاَّ
ُ س���الِبيَك َوُمْبِغض���يَك ِم���َن  َولََع���َن هللاَّ
ُ َعلى  ليَن َواْ�ِخريَن، َوَصلَّى هللاَّ اLْوَّ

�������ٍد َوآلِ�������ِه  الطَّيِّب�������يَن َس�������يِِّدنا ُمَحمِّ
��Jُم َعلَْي��َك ي��ا واِرَث .الطَّ��اِھرينَ  اَلسَّ

ِ َوبََركاتُ��هُ،  ِعْل��ِم اLَْْنبِي��اِء َوَرْحَم��ةُ هللاَّ
��Jُم َعلَْي��َك ي��ا واِرَث آَدَم َص��ْفَوِة  اَلسَّ
ِ، اَلسJَُّم َعلَْيَك يا واِرَث نُوٍح نَبِيِّ  هللاَّ
ِ، اَلسJَُّم َعلَْيَك ي�ا واِرَث اِْب�راھيمَ   هللاَّ

���Jُم َعلَْي���َك ي���ا واِرَث  ِ، اَلسَّ َخلي���ِل هللاَّ
 ،ِ   اِْسماعيَل َذبيِح هللاَّ

ثّم قبّل القبر الطّاھر وتوّجه إلى قب�ر 
ف���زره  علي���ه الس���Jمعل���ّي ب���ن الحس���ين 

  : وقُل
��Jُم َعلَْي��َك ي��ا َم��ْوBَي َواْب��َن  اَلسَّ
 ُ ُ قاتِلي���َك َولََع���َن هللاَّ َم���ْوBَي، لََع���َن هللاَّ

ِ ظالِمي�����َك، اِ  ُب إل�����ى هللاَّ نّ�����ي اَتَقَ�����رَّ
 ِ بِِزي��اَرتُِكْم َوبَِمَحبَّ��تُِكْم َواَبَ��َرأُ إل��ى هللاَّ
���Jُم َعلَْي���َك ي���ا  ِم���ْن اَْع���دائُِكْم، َوالسَّ

ِ َوبََركاتُهُ    .َمْوBَي َوَرْحَمةُ هللاَّ
ثّم امض إلى قبُور الّشھداء رضوان 

  :هللاَّ عليھم، فإذا بلغتھا فقف وقُل



 

 ٤٠

���Jُم َعلَ���ى ا Lَْْرواِح الُمنيَخ���ِة اَلسَّ
ِ اْلُحَس���ْيِن َعلَْي���ِه  بِقَْب���ِر أب���ي َعْب���ِد هللاَّ
��Jُم َعلَ��ْيُكْم ي��ا ط��اِھريَن  ��Jُم، اَلسَّ اَلسَّ
�����Jُم َعلَ�����ْيُكْم ي�����ا  نَِس، اَلسَّ ِم�����َن ال�����دَّ
 ،ِ َمْھِديُّوَن، اَلسJَُّم َعلَْيُكْم يا اَْبراَر هللاَّ

�����Jُم َعلَ�����ْيُكْم َوَعلَ�����ى اْلَمJئَِك����� ةِ اَلسَّ
اْلح��افِّيَن بِقُبُ��وِرُكْم اَْجَمع��يَن، َجَمَعنَ��ا 
ُ َواِيَّاُكْم فِي ُمْستَقَرِّ َرْحَمتِِه َوتَْحَت  هللاَّ
اِحميَن،  َعْرِش�����ِه اِنَّ�����هُ اَْرَح�����ُم ال�����رَّ

ِ َوبََركاتُهُ    .َواَلسJَُّم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاَّ
ثّم امض إلى حرم العبّاس اب�ن أمي�ر 

ف��إذا بلغت��ه فقِ��ف  معلي��ه الس��Jالم��ؤمنين 
  :على باب قبّته وقُل

ِ َوَس�������Jُم َمJئَِكتِ�������ِه  َس�������Jُم هللاَّ
بيَن َواَْنبِيائِِه اْلُمْرَس�ليَن َوِعب�اِدِه  اْلُمقَرَّ
��������ھَداِء  ��������الِحيَن َوَجمي��������ِع الشُّ الصَّ
اِكي���اُت الطَّيِّب���اُت  ���ّديقيَن، َوالزَّ َوالصِّ
فيم��ا تَْغتَ��دي َوتَ��ُروُح َعلَْي��َك يَ��ا اْب��َن 

ِر اْلُم��ْؤِمنيَن، اَْش��ھَُد لَ��َك بِالتَّْس��ليِم اَمي��
َوالتَّْص�����ديِق َواْلَوف�����اِء َوالنَّص�����يَحِة 
ُ َعلَْي��ِه َوآلِ��ِه  لَِخلَ��ِف النَّبِ��يِّ َص��لَّى هللاَّ
ليِل  ْبِط اْلُمْنتََجِب، َوالدَّ اْلُمْرَسِل، َوالسِّ



 

 ٤١

اْلع�الِِم، َواْلَوِص�يِّ اْلُمبَلِّ�ِغ، َواْلَمْظلُ�وِم 
ُ َع��ْن َرُس��ولِِه اْلُمْھتََض��مِ  ، فََج��زاَك هللاَّ

َوَع��ْن اَمي��ِر اْلُم��ْؤِمنيَن َوَع��ِن اْلَحَس��ِن 
ِ َعلَ�ْيِھْم اَْفَض�َل  َواْلُحَسْيِن َصلَواُت هللاَّ
اْلَج����زاِء بِم����ا َص����بَْرَت َواْحتََس����ْبَت 
 ُ اِر، لََع��َن هللاَّ َواََعْن��َت فَ��نِْعَم ُعْقبَ��ى ال��دَّ

ُ َم��نْ  َجِھ��َل َحقَّ��َك  َم��ْن قَتَلَ��َك َولََع��َن هللاَّ
ُ َم��ْن  َواْس��تََخفَّ بُِحْرَمتِ��َك، َولََع��َن هللاَّ
حاَل بَْينََك َوبَْيَن م�اِء اْلفُ�راِت، اَْش�ھَُد 
َ ُمْنِج��ٌز  اَنَّ��َك قُتِْل��َت َمْظلُوم��اً، َواَنَّ هللاَّ
لَُكْم م�ا َوَع�َدُكْم، ِجْئتُ�َك يَ�ا اْب�َن اَمي�ِر 

ب��ي ُمَس��لٌِّم ْالُْم��ْؤِمنيَن َوافِ��داً اِلَ��ْيُكْم، َوقَلْ 
لَُكْم َوتابٌِع، َواَنَا لَُكْم تابٌِع، َونُْص�َرتي 
ُ َوھُ�َو َخْي�ُر  ةٌ َحتّ�ى يَْحُك�َم هللاَّ لَُكْم ُمَعدَّ
اْلح����اِكميَن، فََمَعُك����ْم َمَعُك����ْم B َم����َع 
ُكْم، اِنّ����ي بُِك����ْم َوبِإي����ابُِكْم ِم����َن  َع����ُدوِّ
 اْلُمْؤِمنيَن، َوبَِمْن خالَفَُكْم َوقَ�تَلَُكْم ِم�نَ 

�����ةً قَتَلَ�����ْتُكْم  ُ اُمَّ اْلك�����افَريَن، قَتَ�����َل هللاَّ
  .بِاBَْْيدي َواBَْْلُسنِ 

  :ثّم ادخل فانكّب على القبر وقُل
�الُِح  اَلسJَُّم َعلَْيَك اَيُّھَ�ا اْلَعْب�ُد الصَّ
ِ َولَِرُس�������ولِِه َوBَِمي�������ِر  اْلُمطي�������ُع �َّ



 

 ٤٢

اْلُم��ْؤِمنيَن َواْلَحَس��ِن واْلُحَس��ْيِن َص��لَّى 
 ُ ����Jُم َعلَْي����َك هللاَّ َعلَ����ْيِھْم َوَس����لََّم، اَلسَّ

ِ َوبََركاتُ������هُ َوَمْغفَِرتُ������هُ  َوَرْحَم������ةُ هللاَّ
َوِرْض��وانُهُ َوَعل��ى ُروِح��َك َوبَ��َدنَِك، 
َ اَنَّ��َك َمَض��ْيَت َعل��ى  اَْش��ھَُد واُْش��ِھُد هللاَّ
م���������ا َمض���������ى بِ���������ِه اْلبَ���������ْدِريُّوَن 
 ِ َواْلُ◌مجاِھ������ُدوَن فِ������ي َس������بيِل هللاَّ

لَ��هُ فِ��ي ِجھ��اِد اَْعدائِ��ِه  اْلُمناِص��ُحونَ 
ابُّوَن  اْلُمبالُِغوَن فِي نُْصَرِة اَْولِيائِِه الذَّ
ُ اَْفَض�����َل  َع�����ْن اَِحبَّائِ�����ِه فََج�����زاَك هللاَّ
اْلَج����زاِء، َواَْكثَ����َر اْلَج����زاِء، َواَْوفَ����َر 
���ْن  اْلَج���زاِء، َواَْوف���ى َج���زاِء اََح���ٍد ِممَّ

هُ َوف��ى بِبَْيَعتِ��ِه َواْس��تَجاَب لَ��هُ َدْعَوتَ���
  .َواَطاَع ُوBةَ اَْمِرهِ 

اَْش�����ھَُد اَنَّ�����َك قَ�����ْد بالَْغ�����َت فِ�����ي 
النَّص���������يَحِة، َواَْعَطْي���������َت غايَ���������ةَ 
ُ فِ��������ي  ْاَلْ◌مْجھُ��������وِد، فَبََعثَ��������َك هللاَّ
ھَداِء، َوَجَع�َل ُروَح�َك َم�َع اَْرواِح  الشُّ
�����َعداِء، َواَْعط�����اَك ِم�����ْن ِجنانِ�����ِه  السُّ

اً، اَْفَس����َحھا َمْن����ِزBً َواَْفَض����لَھا ُغَرف����
َوَرفَ��َع ِذْك��َرَك فِ��ي ِعلِّيّ��يَن، َوَحَش��َرَك 
���ھَداِء  ���ّديقيَن َوالشُّ َم���َع النَّبِيّ���يَن َوالصِّ



 

 ٤٣

��الِحيَن َوَحُس��َن اُولئِ��َك َرفيق��اً،  َوالصَّ
اَْشھَُد اَنَّ�َك لَ�ْم تَِھ�ْن َولَ�ْم تَنُك�ْل، َواَنَّ�َك 
َمَض���ْيَت َعل���ى بَص���يَرٍة ِم���ْن اَْم���ِرَك 

�الِحينَ  ، َوُمتَّبِع�اً لِلنَّبِيّ�يَن، ُمْقتَِدياً بِالصَّ
ُ بَْينَن�ا َوبَْينَ�َك َوبَ�ْيَن َرُس�ولِِه  فََجَمَع هللاَّ
َواَْولِيائِ���ِه فِ���ي َمن���اِزِل اْلُ◌مْخبِت���يَن، 

اِحمينَ    .فَاِنَّهُ اَْرَحُم الرَّ
ث��ّم انح��رف إل��ى عن��د ال��ّرأس فص��ّل 
ركعتين ثّم صّل بعدھما ما ب�دا ل�ك وادُع 

  :ّركعاتهللاَّ كثيراً وقُل عقيب ال
ٍد،  ٍد َوآِل ُمَحمَّ اَللّھُمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
ِم  َوB تَ��َدْع ل��ي فِ��ي ھ��َذا اْلَمك��اِن اْلُمَك��رَّ
 Bَغفَْرتَ�هُ، َو Bَِّواْلَمْشھَِد اْلُمَعظَّ�ِم َذْنب�اً ا
َجتَهُ، َوB َمَرضاً اBِّ َشفَْيتَهُ،  ھَّماً اBِّ فَرَّ

ْزق����اً اBِّ َوB َعْيب����اً اBِّ َس����تَْرتَهُ، َوB رِ 
 ًJَشْم Bآَمْنتَهُ، َو Bَّخْوفاً ا Bبََسْطتَهُ، َو
اBِّ َجَمْعتَ�����هُ، َوB غائِب�����اً اBِّ َحفَْظتَ�����هُ 
ْنيا  َواَْدنَْيتَ��هُ، َوB حاَج��ةً ِم��ْن َح��وائِِج ال��دُّ
َواْ�ِخ��َرِة لَ��َك فيھ��ا ِرض��ًى َولِ��َي فيھ��ا 
اِحمينَ    .َصJٌح اBِّ قََضْيتَھا يا اَْرَحَم الرَّ

ث���ّم ُع���د ال���ى الّض���ريح فق���ف عن���د 
  :الّرجلين وقُل



 

 ٤٤

اَلسJَُّم َعلَْيَك يا اَبَا اْلفَْضِل اْلَعبَّ�اَس 
��Jُم َعلَْي��َك يَ��ا  اْب��َن اَمي��ِر اْلُم��ْؤِمنيَن، اَلسَّ
��Jُم َعلَْي��َك يَ��ا  اْب��َن َس��يِِّد اْلَوِص��يّيَن، اَلسَّ
ِل اْلقَ�ْوِم اِْس�Jماً َواَْق�َدِمِھْم ايمان�اً   اْبَن اَوَّ

ِ، َواَْح���َوِطِھْم َعلَ���ى  َواَْق���َوِمِھْم بِ���ديِن هللاَّ
 ِ ْس�����Jِم، اَْش������ھَُد لَقَ������ْد نََص������ْحَت �َّ ِBْا
َولَِرُس��������ولِِه َوBَِخي��������َك فَ��������نِْعَم اBَُْخ 
�ةً قَتَلَْت�َك، َولََع�َن  ُ اُمَّ اْلُمواسي، فَلََع�َن هللاَّ
������ةً  ُ اُمَّ ������ةً ظَلََمْت������َك، َولََع������َن هللاَّ ُ اُمَّ هللاَّ

لَّْت ِمْن��َك اْلَ◌مح��اِرَم، َواْنتَھََك��ْت اْس��تَحَ 
������ابُِر  ْس������Jِم، فَ������نِْعَم الصَّ ِBُْحْرَم������ةَ ا
اْلُ◌مجاِھ�����ُد اْلُ◌مح�����اِمي النَّاِص�����ُر 
َواBَُْخ ال��دَّافُِع َع��ْن اَخي��ِه، اْلُ◌مجي��ُب 
اِغُب فيما َزِھَد فيِه  اِلى طاَعِة َربِِّه، الرَّ
َغْي���ُرهُ ِم���َن الثَّ���واِب اْلَجزي���ِل َوالثَّن���اِء 
ُ بَِدَرَجِة آبائِ�َك فِ�ي  اْلَجميِل، َواَْلَحقََك هللاَّ

  .َجنَّاِت النَّعيمِ 
ْض�����ُت لِِزي�����اَرِة  اَللّھُ�����مَّ اِنّ�����ي تََعرَّ
اَْولِيائِ���َك َرْغبَ���ةً فِ���ي ثَوابِ���َك َوَرج���اًء 
لَِمْغفَِرتَِك َوَجزيِل اِْحسانَِك، فَاَْساَلَُك اَْن 
���������ٍد َوآلِ���������ِه  تَُص���������لَِّي َعل���������ى ُمَحمَّ

َن،َواَْن تَْجَعَل ِرْزقي بِِھ�ْم داّراً الطَّاِھري
َوَعْيش���ي بِِھ���ْم ق���اّراً، َوِزي���اَرتي بِِھ���ْم 



 

 ٤٥

َمْقبُولَةً َوَحي�اتي بِِھ�ْم َطيِّبَ�ةً، َواَْدِرْجن�ي 
�����ْن  اِْدراَج اْلُمْك�����َرميَن، َواْجَعْلن�����ي ِممَّ
يَْنقَلُِب ِمْن ِزياَرِة َمشاِھِد اَِحبَّائَِك ُمْفلِحاً 

نُوِب ُمْنِجح�اً، قَ��ِد اْس��تَ  ْوَجَب ُغْف��راَن ال��ذُّ
َوَسْتَر اْلُعيُوِب َوَكْش�َف اْلُك�ُروِب، اِنَّ�َك 

  .اَْھُل التَّْقوى َواَْھُل اْلَمْغفَِرةِ 
ف��إذا أردت وداع��ه ف��ادُن م��ن القب��ر 

  :الّشريف ووّدعه بقول
َ َواَْس���تَْرعيَك َواَْق���َرأُ  اَْس���تَْوِدُعَك هللاَّ

 ِ ���Jَم، آَمنَّ���ا بِ���ا�َّ َوبَِرُس���ولِِه  َعلَْي���َك اَلسَّ
 ،ِ َوبِِكتابِ��ِه َوبِم��ا ج��اَء بِ��ِه ِم��ْن ِعْن��ِد هللاَّ
 B َّاِھديَن، اَللّھُ��م�� اَللّھُ��مَّ فَاْكتُْبن��ا َم��َع الشَّ
تَْجَعْلهُ آِخَر اْلَعْھِد ِمْن ِزياَرتي قَْبَر اْبِن 
ُ َعلَْي��ِه َوآلِ��ِه،  اَخ��ي َرُس��ولَِك َص��لَّى هللاَّ

ا اَْبقَْيتَن���ي َواْرُزْقن���ي ِزياَرتَ���هُ اَبَ���داً م���
َواْحُشْرني َمَعهُ َوَمَع آبائِِه فِي الِجن�اِن، 
ْف بَْين���ي َوبَْينَ���هُ َوبَ���ْيَن َرُس���ولَِك  َوَع���رِّ

  .َواَْولِيائِكَ 
�ٍد  �ٍد َوآِل ُمَحمَّ اَللّھُمَّ َصلِّ َعل�ى ُمَحمَّ
َوتَ��َوفَّني َعلَ��ى اBْيم��اِن بِ��َك َوالتَّْص��ديِق 

ْبِن أبي طالِ�ٍب بَِرُسولَِك َواْلِوBيَِة لَِعليِّ 
����Jُم  ����ِة ِم����ْن ُوْل����ِدِه َعلَ����ْيِھُم السَّ َواBَْئِمَّ
ِھْم، فَاِنّي قَْد َرضيُت  َواْلبَراَءِة ِمْن َعُدوِّ



 

 ٤٦

�ٍد  ُ َعل�ى ُمَحمَّ يا َربِّي بِذلَِك، َوَص�لَّى هللاَّ
دٍ    .َوآِل ُمَحمَّ

ث��ّم ادُع لنفس��ك وLبوي��ك وللم��ؤمنين 
  .  والمسلمين واختر من الّدعاء ما شئت

      



 

 ٤٧

        


