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املقدمة 

اللهمَّ صلِّ عىل حممٍد وآِل حممد 
السالم عىل احلسني وعىل عيل بن احلسني وعىل اوالد 
احلسني وعىل أصحاب احلسني الذين بذلوا مهجهم دون 

.احلسني
سالٌم عىل أعزائنا زّواِر أيب عبد اهلل احلسني امُلشاة 

الذين لبَّوا إستغاَثَتُه يوم نادى هل من نارٍص ينرُصين.
 سالٌم عىل من واَسوا أمَّ املصائب زينب الكربى

وشاركوا اإلماَم السجاَد زيَن العابديَن يف مصيبتِه.
بيِت  آِل  من  واألطفال  السبايا  رافقوا  من  سالٌم عىل 
بلٍد،  إىل  بلٍد  من  مسريهم  يف  ومشاعرهم  بقلوهبم  النبّوة 

حتى وصلوا كربالء يوَم األربعنَي.
سريوا عني اهللِ ترعاكم، واملالئكُة حتُفكم لتكتَب لكم 
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أعداِئُكم  من  تلقون  ما  عىل  واصربوا  حسنة  خطوة  بكل 
أعداء الدين واإلنسانية فإن اهللَ معكم وهو نارصكم هنيئًا 
عليهم  البيت  ألهل  الوالء  نعمة  يف  تعيشون  وأنتم  لكم 
رجاالً  يشٍء  وكّل  واملاِل  اجلهِد  ببذِل  فتواسوَنم  السالم 
اهلل،  شاَء  إن  مقبوُل  وعمُلكم  وأطفاالً،  وشبابًا  ونساًء 
يستفزّنكم  فال  احلّق،  جادِة  عىل  وأنتم  اهلل  باذِن  ومبارٌك 
مّيُت القلِب، وناقُص الديِن من أعدائكم وإن تعاىل صوُته 
ت بسقوِط النظام البائِد. وهذا  املبحوُح فإن شوكَته قد ُكِسَ
مصرُي كلِّ من ركَن إىل ظامل واصطفَّ إىل جانبه، وجتاهل 
ُكُم  نداء اهللِ وحتذيره: ﴿َوَل َتْرَكنُوا إَِل الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

وَن﴾)))  النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّ ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ َل ُتنَْصُ
املسافات  قطعتم  من  يا   احلسني زوار  إخواننا 
اهلل  عبد  أيب  موالنا  زي��ارِة  يف  األجر  لزيادِة  طلبًا  البعيدَة 
فاضت  قد  القلوَب  فإن  األق��داُم  َتِعَبت  لئن   احلسني

))) هود: 113.
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باملحبة والوالء وُغمَرت باإليامِن والوفاء.
يا أّحبَة احلسني وشيعتُه بعض املروياِت عن  وإليكم 
عىل  مشيًا   احلسني زيارِة  فضل  يف   الصادق اإلمام 

األقداِم أو ركوبًا ، لتقر به عيونكم.
لك يا زائر 

املحزنة  املنا�سبة  بهذه  التعازي  كل  لك  نقدم  الكرمي  الزائر  اأخي 
بالأنبياء  تا�سيًا  القدام  على  �سريًا  قدومك  من  بعملك  واحلارة  لقلبك 
والأئمة، فيا من جت�سم عناء الطريق من الربد واجلوع والأمل تكرم 

علينا مب�ساركتنا معك بهذا امل�ساب اجللل ببع�ض املوؤازرة:
*. لتف�سد عملك بالأمور التافهة من غيبة اأو نظرة حرام اأو ا�ساءة 
ملتكرٍم ومتف�سٍل مع اأن عملك هو عمل الأنبياء و الأئمة الأطهار وهم 

ل يقبلون بذلك. 
كل  يف  الأعالم  العلماء  ف�سل  تن�ض  ول  اأهله  من  الن�سح  *.تقبل 

املراحل الع�سيبة حتى اأ�سموهم �سمام اأمان املراحل ال�سعبة. 
الهدف  ال�سالح فهما  والعمل  بالعلم  والفتنة  الفرقة  نار  *. اخمد 
فبهم  والخالق  والفقه  العقيدة  �سيمًا  ل  الدنيا  هذه  من  واملراد  ال�سامي 

�سعادة الدنيا والآخرة.
وجدوا  فقد  واملدنية  احلكومية  التنظمية  اجلهات  مع  تعاون   .*
امية  بني  من  املنافقني  اأذى  باج�سادها  تدفع  حتى  ونهارًا  لياًل  خلدمتك 

والتكفرييني لعنهم اهلل. 
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ثواب زيارة الإمام احل�سني

احلسني  زي��ارة  ت��دع  »ل   :  الصادق اإلم��ام  ق��ال 
خلوف فان من تركه رأى من احلرسة ما يتمنى أن قربه كان 
عنده، أما حتب أن يرى الل شخصك وسوادك فيمن يدعو 
أما حتب   ،وعيل وفاطمة واألئمة له رسول الل
ذنوب  لك  ويغفر  مىض  ملا  باملغفرة  ينقلب  ممن  تكون  أن 
سبعني سنة ؟ أما حتب أن تكون ممن خيرج من الدنيا وليس 
عليه ذنب يتبع به ؟ أما حتب أن تكون غدا » ممن يصافحه 

 (((»رسول الل
قال أبو عبد اهلل: »من خرج من منزله يريد زيارة 
قبر الحسين بن علي ان كان ماشيا كتب الله له بكل 
الحائر  إذا صار في  خطوة حسنة ومحى عنه سيئة، حتى 

))) بحار األنوار / جزء 98 / ص53.
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كتبه الله من المفلحين المنجحين، حتى إذا قضى مناسكه 
كتبه الله من الفائزين، حتى إذا اراد النصراف أتاه ملك 
لك:  ويقول  السالم  يقرؤك   الله رس��ول  ان  فقال: 

استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى«)))
 الحسين قبر  الى  ليخرج  الرجل  »ان   :  وعنه
لم  ثم  ذنوبه،  مغفرة  خطوة  بأول  اهله  من  خرج  إذا  فله 
الله  ناجاه  اتاه  فإذا  يأتيه،  حتى  خطوة  بكل  يقدس  يزل 
أطلب  اجبك،  ادعني  ُأعطِك،  َسْلني  عبدي  فقال:  تعالى 
مني أعطِك، سلني حاجة اقضها لك، قال: وقال أبو عبد 

الله: وحق على الله ان يعطي ما بذل«.)))
وعنه ايضًا : »من زار الحسين من شيعتنا لم 

يرجع حتى يغفر له كل ذنب..«)3)

))) كامل الزيارات ص 53)
))) كامل الزيارات ص 53)
)3) كامل الزيارات ص 57)
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ُسئل اإلمام الصادق: ما تقول فيمن زار اباك عىل 
خوف، قال: »يؤمنه الله يوم الفزع األكبر وتلقاه المالئكة 
بالبشارة، ويقال له: ل تخف ول تحزن هذا يومك الذي 

فيه فوزك«))).
 :قال االمام أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق
»إن أيام زائري الحسين بن علي ل تعد من آجالهم«))).
أبا عبداهلل وهو  قال: سمعت  وعن أيب صامت، 
الله له بكل  يقول: »من أتى قبر الحسين ماشيا كتب 
خطوة ألف حسنة، ومحى عنه ألف سيئة، ورفع له ألف 
وامش  نعليك،  وعلق  فاغتسل  الفرات  أتيت  فإذا  درجة، 
الحائر  باب  أتيت  فإذا  الذليل،  العبد  وامش مشي  حافيا، 
رأسه  ائت  ثم  أربعا،  كبر  ثم  قليال،  امش  ثم  أربعا،  فكبر 

))) كامل الزيارات ص )4).
))) وسائل الشيعة ص))3.
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فقف عليه فكبر أربعا، وصل عنده وسل الله حاجتك«))).
»عالمات   :قال اإلمام احلسن بن عيل العسكري
الفرائض  ومخ��س��ني)اي  اإلح��دى  ص��الة  مخ��س:  املؤمن 
اليومية وهي سبع عرشة ركعة والنوافل اليومية وهي أربع 
اليمين،  في  والتختم  الربعين،  وزيارة  ركعة(،  وثالثون 

وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم«))).
ُسئل اإلمام الصادق عن زيارة احلسني هل هلا 

وقت أفضل من غريه؟
قال : »زوروه في كّل زمان فاّن زيارته خير مقّرر، من 
نصيبه  قّل  منها  أقّل  الخير ومن  من  نصيبه  كثر  منها  أكثر 
ففيها  الّشريفة  الوق��ات  في  زيارته  في  واجتهدوا  منه، 
يضاعف أجر الّصالحات وتنزل فيها المالئكة من الّسماء 

 »لزيارته

))) وسائل الشيعة ج4)، ص440.
))) فقه الرضا ج7/ ص35.
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زيارة الربعني

الُم َعلى َخليِل اللِه  الُم َعلى َولِيِّ اللِه َوَحبيبِِه، السَّ السَّ
الُم َعلى  الُم َعلى َصِفيِّ اللِه َواْبِن َصِفيِِّه، السَّ َوَنجيبِِه، السَّ
الُكُرباِت  أسيِر  على  الُم  السَّ هيِد،  الشَّ الَمْظُلوِم  الُحَسْيِن 
َولِيَِّك  َواْبُن  َولِيَُّك  ُه  أنَّ أْشَهُد  إّني  الّلُهمَّ  الَعَبراِت،  َوَقتيِل 
هاَدِة  بِالشَّ أْكَرْمَتُه  بَِكراَمتَِك،  الفائُِز  َصِفيَِّك  َواْبُن  َوَصِفيَُّك 
َوَجَعْلَتُه  ال��ِولَدِة،  بِطيِب  َواْجَتَبْيَتُه  عاَدِة،  بِالسَّ َوَحَبْوَتُه 
الذاَدِة،  ِمْن  َوذائِ��دًا  القاَدِة،  ِمَن  َوقائِدًا  الساَدِة،  ِمَن  َسيِّدًا 
ًة َعلى َخْلِقَك ِمَن  َوأْعَطْيَتُه َمواريَث األْنبِياِء، َوَجَعْلَتُه ُحجَّ
عاِء َوَمنََح النُّْصَح، َوَبَذَل ُمْهَجَتُه  األْوِصياِء، َفأْعَذَر فِى الدُّ
َوَقْد  الَلِة،  الضَّ َوَحْيَرِة  الَجهاَلِة  ِمَن  ِعباَدَك  لَِيْسَتنِْقَذ  فيَك 
األْدنى،  بِاألْرَذِل  َحظَُّه  َوباَع  ْنيا،  الدُّ ْتُه  َغرَّ َمْن  َعَلْيِه  َتواَزَر 
فِي  َوَت��َرّدى  َوَتَغْطَرَس  األْوَك��ِس،  بِالَّثَمِن  آِخَرَتُه  َوَشرى 
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أْهَل  ِعباِدَك  ِمْن  َوأطاَع  َنبِيََّك،  َوأْسَخَط  َوأْسَخَطَك  َهواُه، 
النّاَر،  الُمْسَتْوِجبيَن  األْوزاِر  َوَحَمَلَة  َوالنِّفاِق  قاِق  الشِّ
طاَعتَِك  فِي  ُسِفَك  َحّتى  ُمْحَتِسبًا  صابِرًا  فيَك  َفجاَهَدُهْم 
ْبُهْم  َوَعذِّ َوبياًل  َلْعنًا  َفالَعنُْهْم  الّلُهمَّ  َحريُمُه،  َواْسُتبيَح  َدُمُه 
الُم  السَّ اللِه،  َرُس��وِل  ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  السَّ أليمًا،  َعذابًا 
َواْبُن  اللِه  أميُن  أنََّك  أْشَهُد  األْوِصياِء،  َسيِِّد  ْبَن  َيا  َعَلْيَك 
َمْظُلومًا  َفقيدًا  َوَمَضْيَت َحميدًا َوُمتَّ  أمينِِه، ِعْشَت َسعيدًا 
َمْن  َوُمْهلٌِك  َوَع��َدَك،  ما  ُمنِْجٌز  اللَه  أنَّ  َوأْشَهُد  َشهيدًا، 
بَِعْهِد  َوَفْيَت  أنََّك  َوأْشَهُد  َقَتَلَك،  َمْن  ٌب  َوُمَعذِّ َخَذَلَك، 
َفَلَعَن اللُه َمْن  اللِه َوجاَهْدَت فِي َسبيلِِه َحّتى أتاَك الَيقيُن، 
ًة َسِمَعْت بِذلَِك  َقَتَلَك، َوَلَعَن اللُه َمْن َظَلَمَك، َوَلَعَن اللُه ُامَّ
َفَرِضَيْت بِِه، الّلُهمَّ إّني ُأْشِهُدَك أّني َولِيٌّ لَِمْن والُه َوَعُدوٌّ 
أنََّك  أْشَهُد  اللِه،  َرُسوِل  ْبَن  َيا  َوأّمي  أْنَت  بِأبي  لَِمْن عاداُه 
َرِة، َلْم  ُكنَْت ُنورًا في األْصالِب الّشاِمَخِة َواألْرحاِم الُمَطهَّ
ْسَك الجاِهلِيَُّة بِأْنجاِسها َوَلْم ُتْلبِْسَك الُمْدَلِهّماُت ِمْن  ُتنَجِّ
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الُمْسلِميَن  َوأْركاِن  الّديِن  َدعائِِم  ِمْن  أنََّك  َوأْشَهُد  ثِيابِها، 
ِضيُّ  الرَّ التَِّقيُّ  الَبرُّ  اإلماُم  أنََّك  َوأْشَهُد  الُمْؤِمنيَن،  َوَمْعِقِل 
َة ِمْن ُوْلِدَك َكلَِمُة  ، َوأْشَهُد أنَّ األئِمَّ كِيُّ الهاِدي الَمْهِديُّ الزَّ
ُة على أْهِل  التَّْقوى َوأْعالُم الُهدى َوالُعْرَوُة الُوْثقى، َوالُحجَّ
بَِشرايِِع  ُموِقٌن  َوبِإيابُِكْم  ُمْؤِمٌن،  بُِكْم  أّني  َوأْشَهُد  ْنيا،  الدُّ
ديني َوَخواتيِم َعَملي، َوَقْلبي لَِقْلبُِكْم ِسْلٌم َوأْمري ألْمِرُكْم 
َفَمَعُكْم  َلُكْم،  اللُه  َيأَذَن  َحّتى  ٌة  ُمَعدَّ َلُكْم  َوُنْصَرتي  ُمتَّبٌِع 
ُكْم َصَلواُت اللِه َعَلْيُكْم َوعلى أْرواِحُكْم  َمَعُكْم ل َمَع َعُدوِّ
َوأْجساِدُكْم َوشاِهِدُكْم َوغائِبُِكْم َوظاِهِرُكْم َوباطِنُِكْم آميَن 

َربَّ العالِميَن. 
ثّم تصيّل ركعتني وتدعو بام أحببت وترجع.
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زيارة احل�سني املطلقة

َاللُه َاْكَبُر َكبيرًا، َوالَحْمُد للِه َكثيرًا، َوُسْبحاَن اللِه ُبْكَرًة 
َوَاصياًل، الَحْمُد للِه الَّذي َهدانا لِهذا َوما ُكنّا لِنَْهَتِدَي َلْو ل 

نا بِالَحقِّ ثّم ُقل : َاْن َهداَنا اللُه، َلَقْد جاَءْت ُرُسُل َربِّ
َنبِيَّ  يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اللِه،  َرُسوَل  يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
الُم َعَلْيَك يا َسيَِّد  الُم َعَلْيَك يا خاَتَم النَّبِّييَن، َالسَّ اللِه، َالسَّ
يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اللِه،  يا َحبيَب  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ الُمْرَسليَن، 
الُم  َالسَّ الَوِصّييَن،  َسيَِّد  يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ الُمْؤِمنيَن،  َاميَر 
ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ ليَن،  الُمَحجَّ الُغرِّ  قائَِد  يا  َعَلْيَك 
َة  الَئِمَّ َوَعَلى  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ العاَلميَن،  نِساِء  َسيَِّدِة  فاطَِمَة 
الُم  الُم َعَلْيَك يا َوِصيَّ َاميِر الُمْؤِمنيَن، َالسَّ ِمْن ُوْلِدَك، َالسَّ
َمالئَِكَة  يا  َعَلْيُكم  الُم  َالسَّ هيُد،  الشَّ ديُق  الصِّ َها  َايُّ َعَلْيَك 
يا  َعَلْيُكْم  الُم  َالسَّ ريِف،  الشَّ الَمقاِم  هَذا  فِي  الُمقيميَن  اللِه 
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الُم  الِم، َالسَّ َمالئَِكَة َربِّي الُمْحِدقيَن بَِقْبِر الُحَسْيِن َعَلْيِه السَّ
ْيُل َوالنَّهاُر. َعَلْيُكْم ِمنّي َاَبدًا ما َبقيُت َوَبِقَي اللَّ

ثّم تقول:

الُم َعَلْيَك َيا ْبَن َرُسوِل  الُم َعَلْيَك يا َابا َعْبِداللِه، َالسَّ َالسَّ
الُم َعَلْيَك َيا ْبَن َاميِر الُمْؤِمنيَن َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك  الله، َالسَّ
قِّ َوالّتاِرُك لِْلِخالِف َعَلْيُكْم َوالُموالي  َواْبُن َاَمتَِك الُمِقرُّ بِالرِّ
َواْسَتجاَر  َحَرَمَك  َقَصَد  ُكْم،  لَِعُدوِّ َوالُمعادي  لَِولِيُِّكْم 
اللِه،  َرُسوَل  يا  َأَاْدُخُل  بَِقْصِدَك،  اَِلْيَك  َب  َوَتَقرَّ بَِمْشَهِدَك، 
َأَاْدُخُل يا َنبِيَّ اللِه َءَاْدُخُل يا َاميَر الُمْؤِمنيَن، َأَاْدُخُل يا َسيَِّد 
الَوِصّييَن، َأَاْدُخُل يا فاطَِمُة َسيَِّدَة نِساِء العاَلميَن، َأَاْدُخُل يا 

َمْولَي يا َابا َعْبِداللِه، َأَاْدُخُل يا َمْولَي َيا ْبَن َرُسوِل اللِه.
ادخل  ثّم  االذن  عالمة  فهو  عينك  ودمعت  قلبَك  خشع  فإْن 
َمِد الَّذي َهداين لِِوالَيتَِك،  وُقل : احلَْمُد هللِ الواِحِد االََحِد الَفْرِد الصَّ

َل يل َقْصَدَك.  ني بِِزياَرتَِك، َوَسهَّ َوَخصَّ
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زيارة وارث

الُم َعَلْيَك يا  الُم َعَلْيَك يا واِرَث آَدَم َصْفَوِة اللِه، َالسَّ َالسَّ
الُم َعَلْيَك يا واِرَث اِْبراهيَم َخليِل  واِرَث ُنوٍح َنبِيِّ اللِه، َالسَّ
الُم  َالسَّ اللِه،  َكليِم  ُموسى  واِرَث  يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اللِه، 
يا واِرَث  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اللِه،  يا واِرَث عيسى ُروِح  َعَلْيَك 
الُم َعَلْيَك يا واِرَث َاميِر الُمْؤِمنيَن  ٍد َحبيِب اللِه، َالسَّ ُمَحمَّ
الُمْصَطفى،  ٍد  ُمَحمَّ ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ الُم،  السَّ َعَلْيِه 
ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ الُمْرَتضى،  َعلِيٍّ  ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
الُكْبرى،  َخديَجَة  ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ ْهراِء،  الزَّ فاطَِمَة 
الُم َعَلْيَك يا ثاَر اللِه َواْبَن ثاِرِه َوالِوْتَر الَمْوُتوَر، َاْشَهُد  َالسَّ
بِالَمْعُروِف  َوَاَمْرَت  كاَة،  الزَّ َوآَتْيَت  الَة  َاَقْمَت الصَّ َقْد  َانََّك 
َاتاَك  َحّتى  َوَرُسوَلُه  اللَه  َوَاَطْعَت  الُمنَْكِر،  َعْن  َوَنَهْيَت 
ًة َظَلَمْتَك، َوَلَعَن  ًة َقَتَلْتَك، َوَلَعَن اللُه ُامَّ الَيقيُن، َفَلَعَن اللُه ُامَّ
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ًة َسِمَعْت بِذلَِك َفَرِضَيْت بِِه، يا َمْولَي يا َابا َعْبِداللِه،  اللُه ُامَّ
َوالَْرحاِم  الّشاِمَخِة،  الَْصالِب  فِي  ُنورًا  ُكنَْت  َانََّك  َاْشَهُد 
ْسَك الجاِهلِيَُّة بَِاْنجاِسها، َوَلْم ُتْلبِْسَك ِمْن  َرِة، َلْم ُتنَجِّ الُمَطهَّ
َوَاْركاِن  الّديِن،  َدعائِِم  ِمْن  َانََّك  َوَاْشَهُد  ثِيابِها،  ُمْدَلِهّماِت 
كِيُّ  الزَّ ِضيُّ  الرَّ التَِّقيُّ  الَبرُّ  اِلماُم  َانََّك  َوَاْشَهُد  الُمْؤِمنيَن، 
َمَة ِمْن ُوْلِدَك َكلَِمُة التَّْقوى،  الهاِدي الَمْهِدىُّ َوَاْشَهُد َانَّ الَئِّ
ْنيا،  ُة َعلى َاْهِل الدُّ َوَاْعالُم الُهدى، َوالُعرَوُة الُوْثقى، َوالُحجَّ
ُمْؤِمٌن  بُِكْم  َاّني  َوُرُسَلُه  َوَاْنبِياَءُه  َوَمالئَِكَتُه  اللَه  َوُاْشِهُد 
َوَقْلبي  َعَملي،  َوَخواتيِم  ديني  بَِشرايِِع  ُموِقٌن،  َوبِاِيابُِكْم 
َعَلْيُكْم  اللِه  َصَلواُت  ُمتَّبٌِع،  ِلَْمِرُكْم  َوَاْمري  ِسْلٌم  لَِقْلبُِكْم 
َوَعلى َاْرواِحُكْم َوَعلى َاْجساِدُكْم َوَعلى َاْجساِمُكْم َو َعلى 

شاِهِدُكْم َوَعلى غائِبُِكْم َوَعلى ظاِهِرُكْم َوَعلى باطِنُِكْم.
ثّم انكّب عىل القرب وقّبله وُقل :

َوُاّمي  َاْنَت  بَِابي  اللِه،  َرُسوِل  ْبَن  َيا  َوُاّمي  َاْنَت  بَِابي 
بَِك  الُمصيَبُة  َوَجلَِّت  ُة  ِزيَّ الرَّ َعُظَمِت  َلَقْد  َعْبِداللِه،  َابا  يا 
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اللُه  َفَلَعَن  َوالَْرِض،  ماواِت  السَّ َاْهِل  َجميِع  َوَعلى  َعَلْينا 
َابا  يا  َمْولَي  يا  لِِقتالَِك،  َوَتَهيََّأْت  َوالَجَمْت  َاْسَرَجْت  ًة  ُامَّ
َعْبِداللِه، َقَصْدُت َحَرَمَك، َوَاَتْيُت اِلى َمْشَهِدَك، َاْسأُل اللَه 
َي  أِن الَّذي َلَك ِعنَْدُه َوبِالَمَحلِّ الَّذي َلَك َلَدْيِه َاْن ُيَصلِّ بِالشَّ
ْنيا  الدُّ فِي  َمَعُكْم  َيْجَعَلني  َوَاْن  د،  ُمَحمَّ َوآِل  د  ُمَحمَّ َعلى 

َوالِْخَرِة.
فاذا  أحببت  ما  فيهام  اقرأ  ال��ّرأس  عند  ركعتني  َفَصلِّ  ُقم  ثّم 

فرغت من صالتك فُقل :

َلَك َوْحَدَك ل  َوَرَكْعُت َوَسَجْدُت  ْيُت  اِّني َصلَّ َالّلُهمَّ 
اِلّ  َتُكوُن  ُجوَد ل  َوالسُّ ُكوَع  َوالرُّ الَة  ِلَنَّ الصَّ َلَك،  َشريَك 
د  َلَك ِلَنََّك َاْنَت اللُه ل اِلَه الّ َاْنَت، َالّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
َواْرُدْد  َوالتَِّحيَِّة،  الِم  السَّ َاْفَضَل  َعنّي  َوَاْبلِْغُهْم  د  ُمَحمَّ َوآِل 
ٌة ِمنّي اِلى  ْكَعتاِن َهِديَّ َالّلُهمَّ َوهاتاِن الرَّ الَم،  ِمنُْهُم السَّ َعَليَّ 
الُم، َالّلُهمَّ َصلِّ َعلى  َمْولَي الُحَسْيِن ْبِن َعلِيِّ َعَلْيِهَما السَّ
د َوَعَلْيِه، َوَتَقبَّْل ِمنّي َوأُجْرني َعلى ذلَِك بَِاْفَضِل َاَملي  ُمَحمَّ

َوَرجائي فيَك َوفِي َولِيَِّك يا َولِيَّ الُمْؤِمنيَن.
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بن  عيّل  رأس  عند  وِق��ف  القرب  رجيل  عند  اىل  ورِص  ُقم  ثّم 

احلسنيوُقل:

ْبَن  َيا  الُم َعَلْيَك  ْبَن َرُسوِل اللِه، َالسَّ َيا  الُم َعَلْيَك  َالسَّ
الُم َعَلْيَك  الُم َعَلْيَك َيا ْبَن َاميِر الُمْؤِمنيَن، َالسَّ َنبِيِّ اللِه، َالسَّ
الُم  هيُد، َالسَّ َها الشَّ الُم َعَلْيَك َايُّ هيِد، َالسَّ َيا ْبَن الُحَسْيِن الشَّ
َقَتَلْتَك،  ًة  ُامَّ اللُه  َلَعَن  الَمْظُلوِم،  َواْبُن  الَمْظُلوُم  َها  َايُّ َعَلْيَك 
بِذلَِك  َسِمَعْت  ��ًة  ُامَّ اللُه  َوَلَعَن  َظَلَمْتَك،  ��ًة  ُامَّ اللُه  َوَلَعَن 

َفَرَضيِْت بِِه.
ثّم انكّب عىل القرب وقّبله وُقل:

َعُظَمِت  َلَقْد  َولِيِِّه،  َواْبَن  اللِه  َولِيَّ  يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
ُة بَِك َعَلْينا َوَعلى َجميِع الُمْسلِميَن،  ِزيَّ الُمصيَبُة َوَجلَِّت الرَّ

ًة َقَتَلْتَك، َوَاْبَرُأ اَِلى اللِه َواَِلْيَك ِمنُْهْم. َفَلَعَن اللُه ُامَّ
���ذي عند رج��يل ع��يّل بن  ث��ّم اخ��رج م��ن ال��ب��اب الَّ

احلسني ثّم توّجه اىل الّشهداء وُقل:

َعَلْيُكْم  الُم  َالسَّ َوَاِحّباَئُه،  اللِه  َاْولِياَء  يا  َعَلْيُكْم  الُم  َالسَّ
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الُم َعَلْيُكْم يا َاْنصاَر ديِن اللِه،  يا َاْصِفياَء اللِه َوَاِوّداَءُه، َالسَّ
الُم َعَلْيُكْم يا َاْنصاَر  الُم َعَلْيُكْم يا َاْنصاَر َرُسوِل اللِه، َالسَّ َالسَّ
الُم َعَلْيُكْم يا َاْنصاَر فاطَِمَة َسيَِّدِة نِساِء  َاميِر الُمْؤِمنيَن، َالسَّ
ْبِن  ٍد الَحَسِن  الُم َعَلْيُكْم يا َاْنصاَر َأبي ُمَحمَّ العاَلميَن، َالسَّ
الُم َعَلْيُكْم يا َاْنصاَر َابي َعْبِداللِه،  َعلِيِّ الَولِيِّ النّاِصِح، َالسَّ
ُدفِنُْتْم،  فيها  الَّتي  الَْرُض  َوطاَبِت  طِْبُتْم  َوُاّمي  َاْنُتْم  بَِابي 

َوُفْزُتْم َفْوزًا َعظيمًا، َفيا َلْيَتني ُكنُْت َمَعُكْم َفَاُفوَز َمَعُكْم.
لك  ال��ّدع��اء  من  وأك��ثِ��ر   احلسني رأس  عند  اىل  ُع��د  ث��ّم 
وألهلك ولوالديك وإلخوانك فاّن مشهده ال ترّد فيه دعوة داٍع وال 

سؤال سائل.
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زيارة عا�سوراء

ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ َعْبِداللِه،  َابا  يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
الُم  الُم َعَليَك يا ِخَيَرِة اللِه واْبَن َخيَرتِِه( َالسَّ َرُسوِل اللِه)السَّ
الُم  َالسَّ الَوِصّييَن،  َسيِِّد  َواْبَن  الُمْؤِمنيَن  َاميِر  ْبَن  َيا  َعَلْيَك 
َعَلْيَك  الُم  َالسَّ العاَلميَن،  نِساِء  َسيَِّدِة  فاطَِمَة  ْبَن  َيا  َعَلْيَك 
الُم َعَلْيَك َوَعَلى  يا ثاَر اللِه َواْبَن ثاِرِه َوالِوْتَر الَمْوُتوَر، َالسَّ
الَْرواِح الَّتي َحلَّْت بِِفنائَِك َعَلْيُكْم ِمنّي َجميعًا َسالُم اللِه 
ْيُل َوالنَّهاُر، يا َابا َعْبِداللِه َلَقْد َعُظَمِت  َاَبدًا ما َبقيُت َوَبِقَى اللَّ
َجميِع  َوَعلى  َعَلْينا  بَِك  الُمصيَبُة  َوَعُظَمِت  َوَجلَّْت  ُة  ِزيَّ الرَّ
ماواِت  السَّ فِي  ُمصيَبُتَك  َوَعُظَمْت  َوَجلَّْت  ْسالِم  الِْ َاْهِل 
َسْت َاساَس  ًة َاسَّ ماواِت، َفَلَعَن اللُه ُامَّ َعلى َجميِع َاْهِل السَّ
ًة َدَفَعْتُكْم  ُامَّ َاْهَل الَبْيِت، َوَلَعَن اللُه  الظُّْلِم َوالَجْوِر َعَلْيُكْم 
َبُكُم اللُه فيها،  َرتَّ َعْن َمقاِمُكْم َوَازاَلْتُكْم َعْن َمراتِبُِكُم الَّتي 
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ديَن َلُهْم بِالَّتْمكيِن  ًة َقَتَلْتُكْم َوَلَعَن اللُه الُمَمهِّ َوَلَعَن اللُه ُامَّ
َاْشياِعِهْم  َوِمْن  ِمنُْهْم  َواَِلْيُكْم  اللِه  اَِلى  َبِرْئُت  ِقتالُِكْم،  ِمْن 
َوَاْتباِعِهْم َوَاْولِيائِِهم، يا َابا َعْبِداللِه اِّني ِسْلٌم لَِمْن ساَلَمُكْم 
َوَحْرٌب لَِمْن حاَرَبُكْم اِلى َيْوِم الِقياَمِة، َوَلَعَن اللُه آَل ِزياد َوآَل 
َمْرواَن، َوَلَعَن اللُه َبني ُاَميََّة قاطَِبًة، َوَلَعَن اللُه اْبَن َمْرجاَنَة، 
ًة  َوَلَعَن اللُه ُعَمَر ْبَن َسْعد، َوَلَعَن اللُه ِشْمرًا، َوَلَعَن اللُه ُامَّ
َلَقْد  َوُاّمي  َاْنَت  بَِابي  لِِقتالَِك،  َبْت  َوَتنَقَّ َوالَجَمْت  َاْسَرَجْت 
َعُظَم ُمصابي بَِك َفَاْسَأُل اللَه الَّذي َأْكَرَم َمقاَمَك َوَاْكَرَمني 
د  َاْن َيْرُزَقني َطَلَب ثاِرَك َمَع اِماٍم َمنُْصوٍر ِمْن َاْهِل َبْيِت ُمَحمَّ
َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوآلِِه، َالّلُهمَّ اْجَعْلني ِعنَْدَك َوجيهًا بِالُحَسْيِن 
ُب  َاَتَقرَّ اِّني  َعْبِداللِه  َابا  ْنيا َواآلِخَرِة، يا  الُم فِي الدُّ َعَلْيِه السَّ
اِلى اللِه َو اِلى َرُسولِِه َواِلى َاميِر الُمْؤِمنيَن َواِلى فاطَِمَة َواَِلى 
َوَنَصَب  قاَتَلَك  ْن  َوبِالَبراَءِة )ِممَّ بُِموالتَِك  َواَِلْيَك  الَحَسِن 
َوالَجْوِر  الظُّْلِم  َاساَس  َاَسسَّ  ْن  ِممَّ َوبِالَبراَءِة  الَحْرَب  َلَك 
َاساَس  َاَسسَّ  ْن  ِممَّ َرُسولِِه(  َواِلى  اللِه  اَِلى  َوَاْب��َرُأ  َعَلْيُكْم 
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َعَلْيُكْم  َوَج��ْوِرِه  ُظْلِمِه  فِي  َوَجرى  ُبنْياَنُه  َعَلْيِه  َوَبنى  ذلَِك 
ُب  َوَاَتَقرَّ ِمنُْهْم  َواَِلْيُكْم  اللِه  اَِلى  َبِرْئُت  َاْشياِعُكْم،  َوعلى 
اَِلى اللِه ُثمَّ اَِلْيُكْم بُِموالتُِكْم َوُموالِة َولِيُِّكْم َوبِالَبراَءِة ِمْن 
َاْشياِعِهْم  ِمْن  َوبِالَبراَءِة  الَحْرَب  َلُكُم  َوالنّاِصبيَن  َاْعدائُِكْم 
لَِمْن حاَرَبُكْم  َوَحْرٌب  لَِمْن ساَلَمُكْم  ِسْلٌم  اِّني  َوَاْتباِعِهْم، 
الَّذي  اللَه  َفَاْسَأُل  عاداُكْم  لَِمْن  َوَعُدوٌّ  والُكْم  لَِمْن  َوَولِيٌّ 
ِمْن  الَبراَءَة  َوَرَزَقنِي  َاْولِيائُِكْم  َوَمْعِرَفِة  بَِمْعِرَفتُِكْم  أْكَرَمني 
ُيَثبَِّت  َوَاْن  َواآلِخَرِة  ْنيا  الدُّ فِي  َمَعُكْم  َيْجَعَلني  َاْن  َاْعدائُِكْم 
َغنِي  ْنيا َواآلِخَرِة َوَاْسَأُلُه َاْن ُيَبلِّ لي ِعنَْدُكْم َقَدَم ِصْدق فِي الدُّ
الَمقاَم الَمْحُموَد َلُكْم ِعنَْد اللِه َوَاْن َيْرُزَقني َطَلَب ثأري َمَع 
ُكْم  بَِحقِّ اللَه  َوَاْسأُل  ِمنُْكْم  بِالَحقِّ  ناطِق  ظاِهر  ُهدًى  اِمام 
أِن الَّذي َلُكْم ِعنَْدُه َاْن ُيْعطَِيني بُِمصابي بُِكْم َاْفَضَل ما  َوبِالشَّ
َتها فِي  ُيْعطي ُمصابًا بُِمصيَبتِِه ُمصيَبًة ما َاْعَظَمها َوَاْعَظَم َرِزيَّ
اْجَعْلني  َالّلُهمَّ  َواألْرِض  ماواِت  السَّ َجميِع  َوفِي  اإلْسالِم 
َتناُلُه ِمنَْك َصَلواٌت َوَرْحَمٌة َوَمْغِفَرٌة،  ْن  فِي َمقامي هذا ِممَّ
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َوَمماتي  د  ُمَحمَّ َوآِل  د  ُمَحمَّ َمْحيا  َمْحياَي  اْجَعْل  َالّلُهمَّ 
بِِه  َكْت  َتَبرَّ َيْوٌم  هذا  اِنَّ  َالّلُهمَّ  د،  ُمَحمَّ َوآِل  د  ُمَحمَّ َمماَت 
َبنُو ُاَميََّة َواْبُن آكَِلِة الَكباِد اللَّعيُن اْبُن اللَّعيِن َعلى لِسانَِك 
َعَلْيِه َوآلِِه فِي ُكلِّ َمْوطٍِن َوَمْوِقف  َنبِيَِّك َصلَّى اللُه  َولِساِن 
َوَقَف فيِه َنبِيَُّك َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوآلِِه، َالّلُهمَّ الَعْن َابا ُسْفياَن 
ْعنَُة َاَبَد اآلبِديَن،  َوُمعاِوَيَة َوَيزيَد اْبَن ُمعاِوَيَة َعَلْيِهْم ِمنَْك اللَّ
الُحَسْيَن  بَِقْتلِِهُم  َمْرواَن  َوآُل  ِزياد  آُل  بِِه  َفِرَحْت  َيْوٌم  َوهذا 
ِمنَْك  ْعَن  اللَّ َعَلْيِهُم  َفضاِعْف  َالّلُهمَّ  َعَلْيِه،  اللِه  َصَلواُت 
الَيْوِم  هَذا  فِي  اَِلْيَك  ُب  َاَتَقرَّ اِّني  َالّلُهمَّ  )الَليَم(  َوالَعذاَب 
ْعنَِة َعَلْيِهْم  َوفِي َمْوِقفي هذا َوَاّياِم َحياتي بِالَبراَءِة ِمنُْهْم َواللَّ
الُم ثّم تقول  َوبِالُموالِة لِنَبِيَِّك َوآِل َنبِيَِّك َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم َالسَّ
د  د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظَلَم َحقَّ ُمَحمَّ مائة مّرة : َالّلُهمَّ الَعْن َاوَّ
َوآِخَر تابِع َلُه َعلى ذلَِك، َالّلُهمَّ الَعِن الِعصاَبَة الَّتي جاَهَدِت 
الُحَسْيَن عليه السالم َوشاَيَعْت َوباَيَعْت َوتاَبَعْت َعلى َقْتلِِه، 
يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ  : ثّم تقول مائة مّرة  الَعنُْهْم َجميعًا  َالّلُهمَّ 
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ِمنّي  َعَلْيَك  بِِفنائَِك  َحلَّْت  الَّتي  َوَعَلى الَْرواِح  َعْبِداللِه  َابا 
ْيُل َوالنَّهاُر َول َجَعَلُه اللُه  َسالُم اللِه َاَبدًا ما َبقيُت َوَبِقَي اللَّ
َوَعلى  الُحَسْيِن  َعَلى  الُم  َالسَّ لِِزياَرتُِكْم،  ِمنّي  الَعْهِد  آِخَر 
َاْصحاِب  َوَعلى  الُحَسْيِن  َاْولِد  َوَعلى  الُحَسْيِن  ْبِن  َعلِيِّ 
ْعِن  بِاللَّ ظالِم  َل  َاوَّ َاْنَت  ُخصَّ  َالّلُهمَّ   : تقول  ثّم  الُحَسْيِن، 
لً ُثمَّ )الَعِن( الّثانَي َوالّثالَِث َوالّرابَِع َالّلُهمَّ  ِمنّي َواْبَدْأ بِِه َاوَّ
َمْرجاَنَة  َواْبَن  ِزياد  ْبَن  اللِه  ُعَبْيَد  َوالَعْن  خاِمسًا  َيزيَد  الَعْن 
َوُعَمَر ْبَن َسْعد َوِشْمرًا َوآَل َابي ُسْفياَن َوآَل ِزياد َوآَل َمْرواَن 
اِلى َيْوِم الِقياَمِة ثّم تسجد وتُقول : َالّلُهمَّ َلَك الَحْمُد َحْمَد 
تي  الّشاكِريَن َلَك َعلى ُمصابِِهْم الَحْمُد للِه َعلى َعظيِم َرِزيَّ
َقَدَم  لي  َوَثبِّْت  الُوُروِد  َيْوَم  الُحَسْيِن  َشفاَعَة  اْرُزْقني  َالّلُهمَّ 
ِصْدق ِعنَْدَك َمَع الُحَسْيِن َوَاْصحاِب الُحَسْيِن َالَّذيَن َبَذُلوا 

الُم. ُمَهَجُهْم ُدوَن الُحَسْيِن َعَلْيِه السَّ
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َوَاْنبِيائِِه  بيَن،  الُمَقرَّ َمالئَِكتِِه  َوَس���الُم  اللِه  َس��الُم 
َهداِء  الشُّ َوَجميِع  الّصالِحيَن،  َوِع��ب��اِدِه  الُمْرَسليَن، 
َوَتُروُح،  َتْغَتدي  في�ما  الطَّيِّباُت  اكِياُت  َوالزَّ ّديقيَن،  َوالصِّ
َعَلْيَك َيا ْبَن أميِر الُمْؤِمنيَن، أْشَهُد َلَك بِالتَّْسليِم، َوالتَّْصديِق 
ْبِط  َوالسِّ الُمْرَسِل،  النَّبِيِّ  لَِخَلِف  َوالنَّصيَحِة  َوال��َوف��اِء 
َوالَمْظُلوِم  ِغ،  الُمَبلِّ َوالَوِصيِّ  العالِِم،  ليِل  َوالدَّ الُمنَْتَجِب، 
الُمْؤِمنيَن  أميِر  َوَعْن  َرُسولِِه  َعْن  اللُه  َفَجزاَك  الُمْهَتَضِم، 
أْفَضَل  َعَلْيِهْم  اللِه  َصَلواُت  َوالُحَسْيِن  الَحَسِن  َوَع��ِن 
الَجزاِء، بِما َصَبْرَت َواْحَتَسْبَت َوأَعنَْت، َفنِْعَم ُعْقَبى الّداِر، 
َك، َواْسَتَخفَّ  َلَعَن اللُه َمْن َقَتَلَك َوَلَعَن اللُه َمْن َجِهَل َحقَّ
الُفراِت،  ماِء  َوَبْيَن  َبْينََك  حاَل  َمْن  اللُه  َوَلَعَن  بُِحْرَمتَِك، 
أْشَهُد َانََّك ُقتِْلَت َمْظُلومًا، َوأنَّ اللَه ُمنِْجٌز َلُكْم ما َوَعَدُكْم، 
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ٌم  ُمَسلِّ َوَقْلبي  إَِلْيُكْم،  َوافِدًا  ْاُلْمْؤِمنيَن  أميِر  ْبَن  َيا  ِجْئُتَك 
َيْحُكَم  َحّتى  ٌة،  ُمَعدَّ َلُكْم  َوُن�ْصَرتي  تابِ�ٌع،  َلُكْم  َوأَنا  َلُكْم، 
ُكْم،  َعُدوِّ َمَع  َمَعُكْم ل  َفَمَعُكْم  الحاكِميَن،  َخْيُر  َوُهَو  اللُه 
َوَقَتَلُكْم  َوبَِمْن خاَلَفُكْم  الُمْؤِمنيَن،  ِمَن  َوبِإيابُِكْم  بُِكْم  إّني 

ًة َقَتَلْتُكْم بِاأليدي َواللُسِن. ِمَن الكاَفريَن، َقَتَل اللُه ُامَّ
ثم ادخل وانكب عىل قرب وقل:

َها الَعْبُد الّصالُِح الُمطيُع للِه َولَِرُسولِِه  الُم َعَلْيَك َايُّ َالسَّ
َعَلْيِهْم  اللُه  َصلَّى  والُحَسْيِن  َوالَحَسِن  الُمْؤِمنيَن  َوألميِر 
َوَمْغِفَرُتُه  َوَبَركاُتُه  اللِه  َوَرْحَمُة  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ َم،  َوَسلَّ
َانََّك  َوِرْضواُنُه َوَعلى ُروِحَك َوَبَدنَِك، َاْشَهُد و ُاْشِهُد اللَه 
وَن َوالُمجاِهُدوَن فِي َسبيِل  َمَضْيَت َعلى ما َمضى بِِه الَبْدِريُّ
ُنْصَرِة  الُمبالُِغوَن فِي  َاْعدائِِه  َلُه فِي ِجهاِد  الُمناِصُحوَن  اللِه 
الَجزاِء،  َاْفَضَل  اللُه  َفَجزاَك  َاِحّبائِِه  َعْن  الّذابُّوَن  َاْولِيائِِه 
ْن َوفى  َوَاْكَثَر الَجزاِء، َوَاْوَفَر الَجزاِء، َوَاْوفى َجزاِء َاَحٍد ِممَّ
بَِبْيَعتِِه َواْسَتجاَب َلُه َدْعَوَتُه َوَاطاَع ُولَة َاْمِرِه، َاْشَهُد َانََّك َقْد 
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باَلْغَت فِي النَّصيَحِة، َوَاْعَطْيَت غاَيَة ْالَمْجُهوِد، َفَبَعَثَك اللُه 
َعداِء، َوَاْعطاَك  َهداِء، َوَجَعَل ُروَحَك َمَع َاْرواِح السُّ فِي الشُّ
ِذْكَرَك  َوَرَف��َع  ُغَرفًا،  َوَاْفَضَلها  َمنِْزلً  َاْفَسَحها  ِجنانِِه  ِمْن 
َهداِء  َوالشُّ ّديقيَن  َوالصِّ النَّبِّييَن  َمَع  َوَحَشَرَك  ّييَن،  ِعلِّ فِي 
َتِهْن  َلْم  َانََّك  َاْشَهُد  َرفيقًا،  ُاولئَِك  َوَحُسَن  َوالّصالِحيَن 
ُمْقَتِديًا  َاْمِرَك  ِمْن  َبصيَرة  َعلى  َمَضْيَت  َوَانََّك  َتنُْكْل،  َوَلْم 
َبْينَنا َوَبْينََك َوَبْيَن  بِالّصالِحيَن، َوُمتَّبِعًا لِلنَّبِّييَن، َفَجَمَع اللُه 
ُه َاْرَحُم الّراِحميَن. َرُسولِِه َوَاْولِيائِِه فِي َمناِزِل الُمْخبِتيَن، َفاِنَّ

ثم انحرف اىل عند الرأس فصلِّ ركعتني وقل:

د، َول َتَدْع لي فِي  د َوآِل ُمَحمَّ َالّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
ِم َوالَمْشَهِد الُمَعظَِّم َذْنبًا اِلّ َغَفْرَتُه، َول  هَذا الَمكاِن الُمَكرَّ
َسَتْرَتُه،  َشَفْيَتُه، َول َعْيبًا اِلّ  َجَتُه، َول َمَرضًا اِلّ  َفرَّ َهّمًا اِلّ 
اِلّ  َشْماًل  َول  آَمنَْتُه،  الّ  َخْوفًا  َول  َبَسْطَتُه،  اِلّ  ِرْزقًا  َول 
َجَمْعَتُه، َول غائِبًا اِلّ َحَفْظَتُه َوَاْدَنْيَتُه، َول حاَجًة ِمْن َحوائِِج 
ْنيا َواآلِخَرِة َلَك فيها ِرضًى َولَِي فيها َصالٌح اِلّ َقَضْيَتها  الدُّ
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يا َاْرَحَم الّراِحميَن.
ثّم ُعد اىل الّضيح فقف عند الّرجلني وُقل :

الُم َعَلْيَك يا َاَبا الَفْضِل الَعّباَس اْبَن َاميِر الُمْؤِمنيَن،  َالسَّ
ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ الَوِصّييَن،  َسيِِّد  ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
اللِه،  بِديِن  َوَاْقَوِمِهْم  ايمانًا  َوَاْقَدِمِهْم  اِْسالمًا  الَقْوِم  ِل  َاوَّ
َوَاْحَوطِِهْم َعَلى اِلْسالِم، َاْشَهُد َلَقْد َنَصْحَت للِه َولَِرُسولِِه 
ًة َقَتَلْتَك، َوَلَعَن  َولَخيَك َفنِْعَم الَُخ الُمواسي، َفَلَعَن اللُه ُامَّ
ِمنَْك الَمحاِرَم،  ًة اْسَتَحلَّْت  ُامَّ َوَلَعَن اللُه  ًة َظَلَمْتَك،  ُامَّ اللُه 
َواْنَتَهَكْت ُحْرَمَة اِلْسالِم، َفنِْعَم الّصابُِر الُمجاِهُد الُمحاِمي 
ِه،  َربِّ طاَعِة  اِلى  الُمجيُب  َاخيِه،  َعْن  الّدافُِع  َوالَُخ  النّاِصُر 
َوالثَّناِء  الَجزيِل  الثَّواِب  ِمَن  َغْيُرُه  فيِه  َزِهَد  فيما  الّراِغُب 
النَّعيِم،  َجنّاِت  فِي  آبائَِك  بَِدَرَجِة  اللُه  َوالَحَقَك  الَجميِل، 
َثوابَِك  فِي  َرْغَبًة  َاْولِيائَِك  لِِزياَرِة  ْضُت  َتَعرَّ اِّن��ي  َالّلُهمَّ 
َي  ُتَصلِّ َاْن  َفَاْسَاُلَك  اِْحسانَِك،  َوَجزيِل  لَِمْغِفَرتَِك  َوَرجاًء 
داّرًا  بِِهْم  ِرْزقي  َتْجَعَل  َوَاْن  الّطاِهريَن،  َوآلِِه  د  ُمَحمَّ َعلى 



29

بِِهْم  َوَحياتي  َمْقُبوَلًة  بِِهْم  َوِزياَرتي  ق��اّرًا،  بِِهْم  َوَعْيشي 
َينَْقلُِب  ْن  ِممَّ َواْجَعْلني  الُمْكَرميَن،  اِْدراَج  َوَاْدِرْجني  َطيَِّبًة، 
اْسَتْوَجَب  َقِد  ُمنِْجحًا،  ُمْفلِحًا  َاِحّبائَِك  َمشاِهِد  ِزياَرِة  ِمْن 
ُنوِب َوَسْتَر الُعُيوِب َوَكْشَف الُكُروِب، اِنََّك َاْهُل  ُغْفراَن الذُّ

التَّْقوى َوَاْهُل الَمْغِفَرِة.
َورد يف  بام  الرّشيف ووّدعه  القرب  فادُن من  أردت وداعه  فاذا 

رواية أيب محزة الّثاميل وذكره العلامء أيضًا :

الَم،  َالسَّ َعَلْيَك  َوَاْق��َرُأ  َوَاْسَتْرعيَك  اللَه  َاْسَتْوِدُعَك 
اللِه،  ِعنِْد  ِمْن  بِِه  جاَء  َوبِما  َوبِكِتابِِه  َوبَِرُسولِِه  بِاللِه  آَمنّا 
الَعْهِد  آِخَر  َتْجَعْلُه  ل  َالّلُهمَّ  الّشاِهديَن،  َمَع  َفاْكُتْبنا  َالّلُهمَّ 
َوآلِِه،  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  َرُسولَِك  َاخي  اْبِن  َقْبَر  ِزياَرتي  ِمْن 
َواْرُزْقني ِزياَرَتُه َاَبدًا ما َاْبَقْيَتني َواْحُشْرني َمَعُه َوَمَع آبائِِه فِي 
ْف َبْيني َوَبْينَُه َوَبْيَن َرُسولَِك َوَاْولِيائَِك، َالّلُهمَّ  الِجناِن، َوَعرِّ
بَِك  الْيماِن  َعَلى  ني  َوَتَوفَّ د  ُمَحمَّ َوآِل  د  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ 
ِة  َوالتَّْصديِق بَِرُسولَِك َوالِولَيِة لَِعليِّ ْبِن َابي طالِب َوالَئِمَّ
َقْد  َفاِّني  ِهْم،  َعُدوِّ ِمْن  َوالَبراَءِة  الُم  السَّ َعَلْيِهُم  ُوْلِدِه  ِمْن 
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د. د َوآِل ُمَحمَّ َرضيُت يا َربِّي بِذلَِك، َوَصلَّى اللُه َعلى ُمَحمَّ
من  واخرت  واملسلمني  وللمؤمنني  وألبويك  لنفسك  ادُع  ثّم 

الّدعاء ما شئت.
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الأحكام ال�سرورية باخت�سار 

))التقليد((

لد. التقليد : معناه العمل وفق فتاوى املرجع املقَّ

والتقليد واجب عىل كل ذكر أكمل مخس عرشة سنة، 
الشعر  انبات  مثل  البلوغ  عالمات  عليه  ظهرت  من  أو 
 – منه  املنوي  السائل  خروج  أو  العانة  منطقة  يف  اخلشن 
البلوغ  – وان ظهرت عالمات  اليقظة  أو  االحتالم  حال 

قبل سن )5)( إعترب بالغًا.
ودخوهلا  هاللية  سنني  تسع  باكامهلا  البنت  وتبلغ 
ومجيع  وال��ص��وم  ال��ص��الة  عليها  جت��ُب  حيث  ال��ع��ارشة 

التكالف.
الرشد من  بلغ سن  إذا  مسألة:جيب عىل كل مكلف 
مجيع  يف  للرشوط  واج��دًا  جمتهدًا  يقلد  أن  وامل��رأة  الرجل 
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عباداته ومعامالته وسائر أفعاله وأعامله الرشعية.
�شروط التقليد: 

يشرتط يف مرجع التقليد : البلوغ ، العقل ، االيامن، 
والذكورة ، والعدالة، والعلم.

سؤال: كيف نحصل عىل معرفة هذه الرشوط؟
القلبي،  االطمئنان  وح��ص��ول  العلم  اجل���واب: 
أكثر أهل  أوبشهادة عادلني من أهل اخلربة، والشياع بني 

العلم واخلربة.
مسألة: ال جيوز تقليد امليت ابتداًء.

أعلم  امليت  كان  فان  فامت،  جمتهدا  قلد  اذا  مسألة: 
من األحياء وجب البقاء عىل تقليد امليت، وإذا كان أحد 

املراجع األحياء أعلم من امليت جيب الرجوع إليه.)))
مسألة: ال جيوز العدول من املرجع احلي اىل امليت.

مرجع  اىل  احلي  املرجع  من  العدول  مسألة: ال جيوز 

املسائل املنتخبة حسسب فتاوى السيد السيستاين (((
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حّي آخر، إال إذا صار الثاين أعلم أو كان األول غري جمتهد 
وغري واجد للرشوط.

مسألة: جيب عىل املكلف أن يتعلم أحكام العبادات 
 ، والصيام   ، الصالة  أحكام  مثل:  ورشائطها،  الواجبة 
والطاهر،  والنجس   ، والرشاء  والبيع  واحلرام،  واحلالل 

وغري ذلك.
))التخلي(( 

التخلي: وهو اجللوس للتبول والتغوط.

وفيه جيب سرت العورة وهي القبل والبيضتان، والدبر 
عن الناظر املميز األجنبي ، اي غري الزوج والزوجة.

وحيرم حال التخيل استقبال القبلة أو استدبارها.
مسألة: لو اشتبهت عليه القبلة ومل يستطع معرفتها ومل 
يستطع حتى أن يعرف جهتها جاز له التخيل اىل أيِة جهة 

شاء.
مسألة: ال جيوز النظر اىل عورة غريه وان كان كافرًا أو 
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صبيًا مميزًا سواء أكان النظر مبارشة أو بواسطة مرآة أو من 
خالل زجاجة وغريها.

مسألة: ال جيوز التخيل يف ملك غريه إاّل بأذنه أو بعد 
إحراز رضاه.

))كيفية ال�ستنجاء(( 

اال�ستنجاء: هو تطهري خمرج البول والغائط.

ويغسل خمرج البول باملاء وال جيزي غريه فإن كان املاء 
اإلبريق  كامء  قلياًل  املاء  كان  وإن  واحدة،  مرة  كفى  كثريًا 

وغريه فالبد من غسل املوضع مرتني أو ثالث أفضل.
ان  اىل  بخرقة  املوضع  لف  امل��اء  عىل  حيصل  مل  وإذا 

حيصل عىل املاء فيطهره.
غسله  تعني  املخرج  تعدى  فإن  الغائط  موضع  وإما 
بني  ختري  املخرج  يتعدَّ  مل  وإن  املتنجسات،  كسائر  باملاء 
اخلرق  أو  باألحجار  مسحه  وبني  ينقى  حتى  باملاء  غسله 

ثالثًا واملاء أفضل.
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مسألة: جيب أن تكون االحجار طاهرة.
يف  يكفي  ال  دم  بعده  أو  الغائط  مع  خرج  اذا  مسألة 

تطهريه إاّل املاء.
الشجر  وحتت  الشوارع  يف  اجللوس  يكره  مسألة: 
التي  وهي  اللعن.  ومواضع  األنار  شطوط  وعىل  املثمر 
واملواضع  والدكاكني  الدور  كأبواب  املتخيل  فيها  ُيلعن 
املعّدة لنزول الزوار. وربام حيرم اجللوس يف هذه املواضع.

كام يكره للمتخيل استقبال الريح أثناء البول، والبول 
يف املاء الراكد ويف ثغور احليوانات واألكل والرشب حال 

اجللوس للتخيل ، والكالم بغري ذكر اهلل تعاىل.
مسألة: إذا خرجت رطوبة بعد البول وقبل االسترباء 

فهي بول.
))كيفية ال�سترباء(( 

القضيب  اصل  اىل  املقعد  من  املسح  هو  اال�سترباء: 

ثالثًا ثم منه اىل رأس احلشفة ثالثًا، ثم ينرتها ثالثًا.
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وفائدته تظهر فيام اذا خرج بلل مشتبه فإن كان استربأ 
فالبلل حمكوم بالطهارة وال جيب الوضوء منه.

اذا شك يف االسترباء بنى عىل عدمه وإذا شك من مل 
يستربئ يف خروج الرطوبة أو ظن هبا بنى عىل عدمها اي 

كأنا مل تكن.
))الو�سوء(( 

اجزاء الو�سوء: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس 

والرجلني.
كيفية غ�سل الوجه: يبدأ من منبت الشعر اىل طرف 

الذقن طوالً وما بني األصبع الوسط واإلهبام عرضًا.
اىل  الوجه  اع��ىل  من  االب��ت��داء  األح��وط  عىل  وجي��ب 
املاء  صب  أي   – النكس  جي��وز  وال  فاألسفل  األسفل 

بالعكس من األسفل اىل األعىل – 
مانع من وصول  العني كحل  أن ال يكون عىل  جيب 
املاء وأن ال يكون عىل حاجب املرأة أو عىل وجهها مكياج 
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أو خطاط له جرم مانع من وصول املاء اىل البرشة.
كيفية غ�سل اليدين: جيب غسل اليدين من املرفقني 

اىل أطراف األصابع، وجيب األبتداء وصب املاء عىل اليد 
العكس  جيوز  وال  االصابع  اطراف  اىل  املرفق  من  اليمنى 
اليد  ذلك  وبعد  األعىل-  اىل  األسفل  من  الوضوء  -أي 

اليسى كذلك من املرفق اىل أطراف االصابع.
وجيب أيضًا ازالة احلاجب املانع من وصول املاء من 

اعضاء الوضوء.
مسألة: جتب إزالة الوسخ حتت االظافر اذا كان مانعًا 

من وصول املاء اىل البرشة.
م�سح الراأ�س: بعد ذلك جيب مسح مقدم الرأس وهو 

مما ييل اجلبهة بام بقي من بلل اليد اليمنى.
من  القدمني  مسح  جيب  ذلك  بعد  القدمني:  م�سح 

ويسمى  والقدم  الساق  بني  املفصل  اىل  األصابع  أطراف 
الكعبني وال يكفي املسح عىل اجلورب.
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الرأس  مثل  املسح  اعضاء  تكون  أن  جيب  مسألة: 
والقدمني يابسة وطاهرو.

مسألة: جيب أن يكون مسح الرأس والقدمني بالبّلة 
لغري ذلك  أو  اجلو  اليد حلرارة  اليد، ولو جفت  الباقية يف 
جاز للمتويضء أن يأخذ من بّلة حليته واملسح هبا وال جيوز 

له املسح بامء جديد يف كل األحوال.
مسألة: من كان عىل أحد أعضاء وضوئه جبرية فإن 
متكن من نزعها وغسلها باملاء وجب ، وإاّل أكتفى باملسح 
وضع  نجسة  كانت  وإن  طاهرة،  كانت  إن  اجلبرية  عىل 

عليها خرقة طاهرة ومسح عليها.
باجلمع  فيحتاط  للعضو  مستوعبة  اجلبرية  كانت  إذا 

بني الوضوء مع املسح عىل اجلبرية وبني التيمم.
املسح  جيوز  ال  مغصوبة  اجلبرية  كانت  اذا  مسألة: 

عليها ولو مسح مل يصح وضوؤه عىل االحوط.
مسألة: اذا كان احد اعضاء الوضوء نجسًا ومل يتمكن 
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من تطهريه تّعني التيمم.
ي�سرتط يف الو�سوء اأمور:

منها : طهارة املاء وإطالقه أي : أن ال يكون مضافًا 
كامء الورد أو غريه.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء املغسولة واملمسوحة.
ومنها: إباحة املاء، وعدم املانع من استعامله ملرض أو 

غريه.
ومنها : نية الُقربة. وهي قصد التعبد هبا اىل اهلل تعاىل 
ويعترب فيها االخالص فلو ضم إليها الرياء بطل الوضوء ، 
نعم لو ضم إليها نية قصد التنظيف أو التربيد مل يقدح هبا.

مثل  للوضوء  متعددة  أسباب  اجتمعت  لو   : مسألة 
أو  الطواف  وصالة  واملستحبة  الواجبة  للصالة  الوضوء 
عليه  أجتمعت  ولو  واحد  وضوء  كفى  القرآن...  مس 
النفاس  أو  احليض  وغسل  اجلنابة  كغسل  متعددة  اغسال 
بقصد  واح��د  غسل  كفاه  غريها  أو  امليت  مس  وغسل 
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اجلميع أو بقصد اجلنابة فقط. 
ومسحها  أعضاِئه  لغسل  املتويضء  مبارشة  ومنها: 
أه  فلو شاركه فيها غريه بطل الضوء، وإن كان عاجزًا فوضَّ

غريه جاز ولكن عىل املتويضء أن يتوىل النّية بنفسه.
بحيث ال  واملسح  للغسل  املتابعة  أي  املواالة  ومنها: 
األعضاء  جفت  فإذا  الالحق.  قبل  السابق  العضو  جيف 

بسبب عدم املتابعة بطل وضوؤه.
ومنها: الرتتيب بتقديم الوجه أوالً ثم اليدين اليمنى 
ثم  اليمنى  الرجل  مسح  ثم  الراس  مسح  ثم  اليسى  ثم 

اليسى.
توضأ  الوضوء  يف  وشك  احلدث  تّيقن  من  مسألة: 

ومن تّيقن أنَّه توضأ وشك يف احلدث بنى عىل الوضوء.
مسألة: إذا اتم صالته ثم شك يف انه توضأ أم ال بنى 

عىل الصحة.
الصالة  قطع  ال  أم  توضأ  هل  الصالة  اثناء  شك  إذا 
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وتوضأ وأعاد الصالة.
مسألة: جتب إزالة كل مانع من وصول املاء اىل البرشة 
والقري  والبوية  والسيكوتني  كالِعلك  بالوضوء  البدء  قبل 

وصبغ األظافر للمرأة وغريها.
أو  حاجب  وجود  يف  الوضوء  بعد  شك  اذا  مسألة: 
عىل  بنى  ال  أو  امل��اء  وص��ول  عن  حيجب  هذا  ان  يف  شك 

الصحة.
نواق�س الو�سوء:

األول والثاين : خروج البول والغائط.
الثالث: خروج الريح من خمرج الغائط.

بغلبته عىل  العقل ويعرف  الغالب عىل  النوم  الرابع: 
السمع والبرص.

اخلامس : اإلستحاضة.
مسألة : ال جيوز ملن نَقَض وضوَءُه أو مل يكن متوضًأ 
مسُّ كتابة القرآن وأسم اجلاللة وسائر اسامِئِه وصفاته وبه 
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.تلحق أسامء االنبياء واالوصياء وسيدة النساء
مسألة: ال يبطل الوضوء بخروج املذي أو الودي أو 
الوذي »املذي « ما خيرج بعد املالعبة و»الودي« ما خيرج 

بعد البول ، »والوذي « ما خيرج بعد املني.
))الغ�سال الواجبة(( 

وهي غسل اجلنابة واحليض واالستحاضة والنفاس 
وغسل مس امليت.

))غ�سل اجلنابة(( 

وسببه امران:
املوضع  من  بدونا  أو  بشهوة  املني  خروج  األول: 
موجب  بشهوة  ُقُبلها  من  اخلارج  فاملاء  املرأة  وأما  املعتاد 

لغسل اجلنابة، وإذا خرج بدون شهوة فال أثر له.
أنه منه وجب  ثيابه منيًا وعلم  مسألة: من وجد عىل 
اغتسل  قد  سابقة  جنابة  من  املني  يكن  مل  إذا  الغسل  عليه 

منها.
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الثاين: اجلامع ولو مل ينزل املني، بل جمرد دخول احلشفة 
يف القبل أو الدبر.

من  للطرفني  اجلنابة  حتققت  اجلامع  حتقق  إذا  مسألة: 
غري فرق بني الصغري والعاقل واملجنون والقاصد وغريه.

مسألة : اذا شك يف أنه هل حصل الدخول ام ال؟ ال 
جيب عليه الغسل.

االأمور التي حترم على املجنب:

اجلنابة عدا . ) قبل غسل  املجنب  الصالة من  التصح 
صالة امليت.

وكذلك ال يصح الطواف الواجب باالحرام مطلقًا.. )
وتلحق . 3 فيها  والبقاء  املساجد  دخ��ول  جي��وز  ال 

.باملساجد املشاهد املرشفة للمعصومني
ال جيوز عىل للُمجنب مس كتابة القرآن.. 4
ال جتوز قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي امل . 5

السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق.
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شهر . 6 يف  اجلنابة  عىل  البقاء  تعمد  لو  اي  الصوم 
رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه. 

واجبات غ�سل اجلنابة:

جتب النّية يف الغسل كام يف الوضوء وبقية األعامل.. )
مسمى . ) به  يتحقق  وج��ه  عىل  البدن  ظاهر  غسل 

الغسل.
وجيب رفع احلاجب ان وجد عىل البدن ليصل املاء اىل 
مجيع اجلسم. وجيب رفع عني النجاسة عن متام البدن قبل 

الرشوع بالغسل أو أثناءه.
3.ينقسم الغسل اىل قسمني:

الرأس  متام  غسل  وهو   : الرتتيبي  الغسل  األول: 
متام  ثم  االيمن  النصف  متام  بغسل  البدن  بقية  ثم  والعنق 

النصف األيس.
املاء  اجلسم يف  ادخال  االرمتايس: وهو  الغسل  الثاين 
أثناء  يف  النية  مقارنة  من  والبد   ، تدرجيًا  او  واحدة  دفعة 
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الدخول يف ماء احلوض أو النهر.
جيوز  وال  السبيل  ماء  من  الوضوء  جيوز  ال  مسألة: 

االغتسال به إال إذا ريَض صاحُبه.
مسألة: إذا شك يف غسل اجلنابة بنى عىل عدمه وإذا 
كالطرف  الالحق  قبل  كالراس  السابق  غسل  يف  شك 

األيمن من البدن أعاد غسل السابق.
يبدأ  أن  قبل  الرأس والرقبة  اذا شك يف غسل  مثال: 
ذلك  وبعد  ال��رأس  غسل  يعيد  األيمن  الطرف  بغسل 

األيمن واأليس.
مسألة: غسل اجلنابة جيزي عن الوضوء.

قد  كان  فإن  الغسل  بعد  رطوبة  خرجت  اذا  مسألة: 
استرباء بالبول بعد اجلنابة حكم بطهارهتا وإن مل يكن قد 

استرَبَأ بالبول أعاد غسله.
))ال�سالة((

فِي  ُهْم  الَِّذيَن  اْلُمْؤِمنُوَن)1(  َأْفَلَح  ﴿َقْد   : تعاىل  قال 
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َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَن﴾ املؤمنون ))-))
الفرائض،  وأهم  املؤمن  ومعراج  الدين  عمود  هي 
وجتب عىل كل بالغ وبالغة وال تسقط بحال من األحوال 

والصالة جهرية واخفاتية.
حيث  والعشاء  واملغرب  الصبح  كصالة  فاجلهرية: 
مسموع  بصوت  وس��ورة«  »احلمد  املصيل  يقرأ  أن  جيب 
واضح »واجلهر جيب عىل الرجال فقط/ وليس عىل النساء 

اجلهر«
عىل  وجيب  والعرص  الظهر  كصالَت  واالخفاتية: 
أي  مهموس  بصوت  وس��ورة«  »احلمد  يقرأ  أن  املصيل 

يسمعه َمن بجانبه فقط.
وجتب يف ال�سالة اأمور:

األول: تعيني القبلة فمن صىل مستدبرًا القبلة بطلت 
صالته وإذا كان منحرفًا إىل ما بني اليمني والشامل, صحت 

صالته.
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سرت  وامل��رأة  الرجل  عىل  جيب  حيث  السرت  الثاين: 
العورة وعورة املرأة مجيع بدنا ما عدا ما يغسل يف الوضوء 

من الوجه والكفني وظاهر وباطن القدمني.
الثالث: لباس املصيل والبد فيه من الطهارة واإلباحة 
ال  مما  يكون  ال  وأن  واجرته  قامشه  مغصوبًا  يكون  ال  اي 

يؤكل حلمه مثل جلد امليتة.
الصالة  اثناء  الذهب  لبس  للرجال  جيوز  ال  مسالة: 

وغري الصالة أيضًا.
أو  اذ ال تصح الصالة فريضة  الرابع: مكان املصيل، 

نافلة يف املكان املغصوب.
مسألة: اذ سبق واحد إىل مكان يف املسجد للصالة أو 

لغريها، مل جَيُْز لغريه ازاحته عن ذلك املكان.
مسألة: البد من تقدم الرجل عىل املرأة وتأخرها عنه 

بحيث يكون موضع سجودها حماذيًا ملوضع ركبته.
عليه  السجود  يصح  م��ا  ع��ىل  السجود  اخل��ام��س: 
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يصح  ما  جيد  مل  وإذا  وغ��ريه  والرمل  الطاهر  كالرتاب 
وإاّل  املأكول  النبات غري  اوراق  عليه سجد عىل  السجود 

صىل عىل قرطاس.
الصالة  اثناء  عليه  السجود  ما يصح  فقد  إذا  مسألة: 

سجد عىل غريه.
األذان واألقامة :

ومها مستحبان قبل الفريضة أداءًا وقضاءًا، حضًا أو 
سفرًا.

واجبات ال�سالة :

  3.  القيام  ).  تكبرية اإلحرام  ).  النية
  6.  الركوع  5.  الذكر  4.  القراءة

  9.  التسليم  8.  التشهد  7.  السجود
  )).  املواالة  0).  الرتتيب

إليه  وتذلاًل  تعبدًا  اهلل  اىل  القربة  قصد  وهي  ).النية: 
يف  استحضاُرها  يكفي  وإنام  التلفظ  فيها  جيب  وال  تعاىل 
القلب ويعترب فيها اإلخالص فلو ضم إليها الرياء بطلت 
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صالته.
).تكبرية االحرام : »وهي اهلل أكرب« واذا متت حرم ما 
ال جيوز فعله من منافيات الصالة وهي ركن تبطل الصالة 

بنقصانا أو زيادهتا سهوًا او عمدًا,
3.القيام: وهو ركن حال تكبري االحرام وقبل الركوع 

إذا كرب وهو جالس أو مايش بطلت صالته. 
القراءة  وجتب  وسورة  احلمد  قراءة  اي   : 4.القراءة 
احلمد  ج��ه��رًا)))  يقرأ  أن  الرجل  عىل  وجيب  الصحيحة 
يف  واخفاتًا  والعشاء  واملغرب  الصبح  صالة  يف  وسورة 
الظهر والعرص وإذا خالَف ذلك عمدا بطلت صالته وال 

جيب اجلهر يف الصالة عىل النساء.
5.الركوع : وهو واجب يف كل ركعة وهو ركن تبطل 
الذكر  بزيادته أو نقصه سهوًا أو عمدًا وجيب فيه  الصالة 

يقف  من  يسمعه  بحيث  وسورة  احلمد  يقرأ  ان  هو  اجلهر   (((
بجانبه واإلخفات أن يسمع نفسه.
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)سبحان ريب العظيم وبحمده( واالنحناء بقصد اخلضوع 
هلل تعاىل والُطمأنينة وهي استقرار البدن ورفع الرأس حتى 

ينتصب قائاًم.
سجدتان  ركعة  كل  يف  منه  والواجب  6.السجود: 
واحدة.  سجدة  بزيادة  الصالة  تبطل  وال  ركن  معًا  ومها 
وجيب فيه السجود عىل اجلبهة والكفني والركبتني واهبامي 

القدمني وجيب ذكر »سبحان ريب األعىل وبحمده«.
7.التشهد: وهو واجب بعد رفع الرأس من السجدة 
ويف  واح��دة  ّمرة  الثنائية  يف  الثانية،  الركعة  من  األخ��رية 
الثالثية والرباعية مّرتان. وهو غري ركن. فإن تركه عمدًا 
بطلت الصالة وان تركه سهوًا أتى به مامل يركع للثالثة إاّل 

قضاه بعد الصالة ويسجد سجدت السهو. 
8. التسليم : وهو الواجب يف كل صالة وبعد التسليم 

خيرج من الصالة.
َم املتأّخَر وأّخَر  9. الرتتيب: بني أفعال الصالة فإذا قدَّ
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املتَقّدَم عمدًا بطلت الصالة.
ال  أي  الصالة  افعال  يف  واجبة  وهي  0).امل���واالة: 

يفصل بينها عىل وجه يوجب حمو صورة الصالة. 
منافيات ال�سالة:

فإنه مبطل للصالة  أو أكربًا  ). احلدث: أصغرًا كان 
يعني إذا خرج منه ريح أو كان جمنبًا أو حاضت املرأة تبطل 

الصالة.
حد  بلغ  فإذا  عذر  عن  ال  القبلة  عن  االلتفاف:   .(
االستدبار بطلت الصالة وإذا كان ما بني اليمني والشامل مل 
خيّل بصحة الصالة وإاّل وجبت اعادهتا بمعنى إذا التفت 
التفت قلياًل  إذا  اثناء الصالة إىل الوراء بطلت صالته أما 

نحو اليمني أو اليسار ال تبطل الصالة.
كتاب  يف  كالقراءة  الصالة  لصورة  ماحيًا  كان  ما   .3
بحركات  حترك  أو  باخلياطة  اشتغل  إذا  بمعنى  وغريها 

رسيعة اثناء الصالة بطلت الصالته.
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4. التكلم عمدًا ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد 
ينادي حممدًا بطلت  به أن  يعطي معنى لو قال )م( ويريد 

صالُتُه فلو تكلم سهوًا ليس عليه يشء. 
اجلواب  رد  املصيل ولكن  السالم عىل  يكره   : مسألة 
واجب فلو سلم عليه أحد ردَّ عليه بمثل سالمه دون زيادٍة 

أو نقصان.
5. القهقهة : وهي الضحك وان مل يكن باختياره.

بابتالع  بأس  وال  وكثريُه،  قليلُه  والرشب  االكل   .6
بقايا الطعام يف فمه.

7. التكفري : وهو وضع احدى اليدين عىل األخرى 
كام هو معروف عند غرينا فانه مبطل للصالة.

مبطل  فإنه  الفاحتة  امتام  بعد  »آم��ني«  قول  تعمد   .8
للصالة إذا اتى به املأموم عامدًا.

أو  دينية  لضورة  إاّل  أختيارًا  الفريضة  قطع  جيوز  ال 
دنيوية مثل حفظ املال وحفظ العرض والنفس ولإلمساك 
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بالدابة من الفرار وغريها.
))�سالة اجلماعة((

كبري  أجر  وهلا  اليومية  الفرائض  يف  اجلامعة  تستحب 
الفاحتة والسورة ويقرأ ما  املأموم مع اإلمام  وال يقرأ فيها 
عدامها، كام جتب فيها متابعة اإلمام يف األفعال فال يتقدم 
 َ عليه وال يتأخر عنه تأخر كثريًا فال جيوز للمأموِم أن يكربِّ

قبل اإلمام، وتنعقد صالة اجلامعة بشخصني فأكثر.
ثواب �سالة اجلماعة :

عن رسول اهلل عن جربئيل أنه قال »يا حممد 
هيدمها  مل  هديتني  اليك  وأهدى  السالم  يقرؤك  ربك  إن 
إىل نبي قبلك. قلت: ما تلك اهلديتان؟ قال: الوتر ثالث 
ركعات، والصالة اخلمس يف مجاعة. قلت: يا جربئيل، ما 
اهلل  كتب  اثنني  كانا  إذا  حممد،  يا  قال:  اجلامعة؟  يف  ألّمتي 
كانوا  وإذا  صالة،  ومخسني  مائة  ركعة  بكل  واحد  لكل 
ثالثة كتب اهلل لكل واحد بكل ركعة ستامئة صالة، وإذا 
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كانوا أربعة كتب اهلل لكل واحد ألفًا ومائتي صالة، وإذا 
كانوا مخسة كتب اهلل لكل واحد بكل ركعة الفني واربعامئة 
بكل  منهم  واحد  لكل  اهلل  كتب  ستة  كانوا  وإذا  صالة، 
كانوا سبعة كتب  وإذا  وثامنامئة صالة،  أربعة آالف  ركعة 
وستامئة  آالف  تسعة  ركعة  بكل  منهم  واح��د  لكل  اهلل 
بكل  منهم  واحد  لكل  اهلل  كتب  ثامنية  كانوا  وإذا  صالة، 
ركعة تسعة عرش الفا ومائتي صالة، وإذا كانوا تسعة كتب 
اهلل لكل واحد منهم بل ركعة ثامنية وثالثني الفا واربعامئة 
بكل  منهم  واحد  لكل  اهلل  كانوا عرشة كتب  وإذا  صالة، 
ركعة ستة وسبعني الفا والفني وثامنامئة صالة. فان زادوا 
عىل العرشة، فلو صارت السموات كلها قرطاسا والبحار 
مل  كتابا  املالئكة  مع  والثقالن  أقالما  واالشجار  م��دادا 

يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة«))).

))) العروة الوثقى : يف ثواب صالة اجلامعة.
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))�سجود ال�سهو((

كيفية �سجود ال�سهو :

حمله  غري  يف  وللسالم  ساهيا  للكالم  السجود  جيب 
ويتعنّيُ  التشهد.  ونسيان  واخلمس  االرب��ع  بني  وللشك 

سجود السهو بتعدد موجباته.
وباهلل  اهلل  »بسم  وصورته  متواليتان  سجدتان  وهو 
يتشهد  ثم  وبركاته«  اهلل  ورمحة  النبي  اهيا  عليك  السالم 

ويسلم.
))�سالة امل�سافر((

فقط  الرباعية  يف  ركعتان  وهي  قرصًا  املسافر  صالة 
وذلك باسقاط الركعتني االخرييتني: مثال أن يصيل الظهر 
صالة  وُيصيل  الصبح  كصالة  ركعتني  والعشاء  والعرص 

الصبح ركعتني وصالة املغرب ثالث ركعات ال تتغري.
السفر يتحقق برشوط:

). قصد قطع املسافة وهي)44( كيلو مرتًا تقريبًا ال 
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أقل منها ذهابًا وإيابًا.
اىل نفس   مثال: يذهب مسافة ))كيلو مرتًا ويرجع 

مكانه ))كيلو مرتًا.
أعاد  عدمها  فظهر  املسافة  باعتقاد  قرصَّ  إذا  مسألة: 

الصالة.
من  وربام  املسافر  بلد  آخر  من  املسافة  تبدأ  مسألة: 
 (( مسافة  حيسب  يعني   ، الكبرية  املدن  يف  احلي  أطراف 

كيلو مرتًا من آخر البلد.
يرتدد  وال  يعدل  فال  املسافة  قطع  قصد  استمرار   .(

عن السفر وإذا فعل ذلك َأَتّم.
3. أن يكون السفر مباحًا ومل يكن سفر معصية مثاًل 
يسافر ليسق أو يرتكب عماًل حمرمًا فإذا كان لغاية حمرمة 

أتمَّ صالته والّراجُع من سفر املعصية يقرص.
مدينته  بني  كالسائق  عرفًا  له  عمالً  السفر  كان  إذا   .4
واملدن التي تبعد عنها بمسافة أو أكثر فإنه ُيتمُّ صالته يف سفره.
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نعم إذا سافر السائق سفرًا آخرًا ليس من مهنته قرّص، 
مثال سافر للزيارة أو لعمل خاص به.

5. أن ال يكون بيته معه كالرعاة والبدو وغريهم.
6. ان يصل حد الرتّخص وهو املكان الذي يتوارى 
ابتعاده عنهم وال  بسبب  البلد  أهل  أنظار  املسافر عن  فيه 

يرى بيوهتم واضحة.
مسألة: إذا سافر إىل بلد ومل ينو اإلقامة فيه عرشة ايام 
َقرّص صالته ما دام باقيًا يف ذلك البلد فإذا نوى اإلقامة ثم 

خرج تنكس االقامة وعليه أن يصيل قرصًا إذا رجع 
 أو ينوي االقامة عرشة أيام إذا أراد البقاء مرة اخرى.

مسألة: إذا مر بموطنه أثناء السفر أتم فيه صالته.
والوطن هو مسقط الرأس أو البلد الذي اختذه مقرًا 

ملعيشته ومل ُيعِرض عنه.
مسألة من قصد اإلقامة يف مكاٍن عرشة ايام ثم عدل 
عن قصده، فإن كان قد صىل صالة رباعية مثل صالة الظهر 
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والعرص جيب عليه أن يتم بقية صلواته اليومية حتى خيرج.
التامم  بني  املصيل  فيها  يتخري  التي  االماكن  مسألة: 

والقرص هي:
مسجد بيت اهلل احلرام يف مكة.. )
مسجد النبي يف املدينة املنورة.. )
مسجد الكوفة))). 3
فقط، . 4 احلسني  قرب  من  بالقرب   احلسيني احلائر 

وعرشين  مخس  بمقدار   احلسني بقرب  حييط  فيام 
ذراعًا من كل جانب.

))�سالة الق�ساء(( 

عذر  ألي  الواجبة  اليومية  صالته  يؤدِّ  مل  من  مسألة: 
كان، عمدًا أو سهوًا أو جهاًل أو مرضًا وغري ذلك ، َوَجَب 

عليه قضاؤها. 

))) يصح التخري بني القرص والتامم يف هذه املدن الثالث يف كل 
املدينة »السيستاين«.
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جيوز قضاء الصلوات اليومية يف أي وقت كان اللياًل 
. أو النهارًا، يف سفٍر أو يف َحَضٍ

قضاؤها  جيب  احلض  يف  الصالة  من  فاته  ما  مسألة: 
متامًا وان كان يف السفر ، وما يفوت يف السفر جيب قضاؤُه 

قرصًا وان كان يف احلض.
مثال: إذا كان مسافرًا ومل يصلِّ صالة الظهر والعرص 
يف سفره مثاًل يقضيها قرصًا حتى لو كان يف وطنه وإذا مل 

يصلِّ يف وطنه وأراد أن يقضيها يف سفره يقضيها متامًا.
مسألة: من فاتته الفريضة لعذر ومل يقضها مع التمكن 
ولده  عنه  يقضيها  أن  وجوبًا  فاألحوط  مات  حتى  منه 
األكرب وال جيب عليه أن يبارش القضاء بنفسه بل جيوز أن 

يستأجر غريُه لذلك.
))�سكوك ال�سالة((

مسألة: من شك يف اتيان الصالة بعد خروج وقتها مل 
يعَتن بشّكه مثال ذلك إذا شك لياًل بانه صىل الظهر والعرص 
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ه قبل املغرب َصىّل. ال يعتني بشّكه واما إذا كان شكُّ
يعَتِن  مل  منها  الفراغ  بعد  ومن شك يف صحة صالته 
ان سلم  بعد  الصالة  إذا شك يف صحة  مثال ذلك:  أيضًا 

وخرج من الصالة مل يعتِن بالشك.
املغرب  وص��الة  الصبح  ص��الة  يف  الشك  مسألة: 
والركعة األوىل والثانية من صالة الظهر والعرص والعشاء 
فإنه مبطل للصالة )بمعنى إذا شك بني االوىل والثانية يف 

الصالة بطلت صالته(.
مسألة: الشك يف عدد ركعات الصالة الرباعية فيه مسائل:
يف  ال��دخ��ول  بعد  وال��ث��الث  اإلثنني  بني  ).ال��ش��ك 
السجدة الثانية فإنه يبني عىل الثالث ويتم صالته ثم يأت 

بركعة من قيام احتياطًا.
إذا شك بني الثالث واألربع فإنه يبنى عىل األربع ويتم 

صالته ثم يأت بركعتني من جلوس أو بركعة من قيام.
إذا شك بني األثنني واألربع بعد الدخول يف السجدة 
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الثانية فإنه يبني عىل األربع ويأت بركعتني من قيام.
).إذا شك بني األثنني والثالث واألربع بعد الدخول 
يف السجدة الثانية فإنه يبني عىل األربع ويتم صالته ثم يأت 

بركعتني قائاًم ثم بركعتني جالسًا.
يف  الدخول  بعد  واخلمس  األرب��ع  بني  شك  3.إذا 
سجدت  ويسجد  األربعة  عىل  يبني  فإنه  الثانية  السجدة 

السهو بعد الصالة.
وهناك تفصيل راجع املسائل العملية يف الرسالة.

مسألة: كثري الشك ال ُيعَتنى بشكه...
بعد  مبارشًة  هبا  يأت  االحتياط:  صالة  كيفية  مسألة: 
للصالة،  منايف  بيشء  يأت  أن  وقبل  الصالة  من  االنتهاء 
وليس فيها غري قراءة سورة الفاحتة فقط، كام ال قنوت فيها.

))�سالة اجلمعة((

مسألة: صالة اجلمعة ركعتان كصالة الصبح ومتتاز عنها 
بخطبتني وهي حتتل موضع صالة الظهر يف يوم اجلمعة.
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مسألة: يتخري املكلف يف زماننا هذا بني احلضور فيها 
إذا أقيمت برشوطها الرشعية وبني أداء صالة الظهر.

مسألة: ومن الرشوط املعتربة يف صحة صالة اجلمعة 
هي:

). أن تؤّدى مجاعة وال يقّل عدد املشرتكني فيها عن 
مخسة أحدهم اإلمام.

). ان يتوفر يف اإلمام رشوط إمام اجلامعة من العدالة 
واإليامن وغريها.

آخر،  مكان  يف  أخرى  مجعة  صالة  تسبقها  ال  أن   .3
كيلو  مخسة  مجعة  ص��الَتْ  بني  الفاصلة  تكون  أن  وجيب 

مرتات.
 هذا ما أمكن مجعة خمترصًا من رسالة آية اهلل العظمى 

.السيد السيستاين
منكم  ونرجو  اهلل  حفظه  الزائر  حيتاجه  ما  أهم  وهو 

الدعاء وفقكم اهلل ملواساة أهل البيت رسوله الكريم.
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