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زيارة االربعني

قال اإلمام العسكري: »عالمات المؤمن خمس: 
صالة إحدى وخمسين وزيارة األربعين والجهر ببسم الله 

الرحمن الرحيم والتختم باليمين وتعفير الجبين«.
قتلت  العبرة  قتيل  »أن��ا   :احلسني اإلم��ام  قال  و 
مكروبا وحقيق على الله أن ال يأتيني مكروب قط اال رده 

الله واقلبه الى اهله مسرورا«. 
)هتذيب  يف  الطويس  الشيخ  رواها  كام  الزيارة  وهذه 
األحكام( عن صفوان اجلاّمل قال: قال يل موالي الّصادق 

صلوات اهلل عليه يف زيارة األربعني: 

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

. ثّم تصّل ركعتني وتدعو بام أحببت وترجع.
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نهج ال�سائرين يف زيارة االأربعني

تنطلق   ،احلسني اإلم���ام  أربعينية  ذك���رى  يف 
والزمان  العرص  إمام  معزية  كربالء  نحو  املوالني  مجوع 
وآلبائه  له  وال��والء  العهد  وجم��ددة   ،احلسن بن  حممد 
 ،احلسني اإلمام  هنضة  ومستذكرًة   .املعصومني

آخذة منها العربة والدروس.
الفوائد  هذه  الكرام  الزائرين  يدي  بني  نضع  وهنا 
والتوصيات لتتم هبا زيارهتم ومسريهتم عىل أكمل وجه، 
وليستذكروا هبا أهداف عاشوراء التي من أجلها استشهد 
األمة من  العليا، وإلنقاذ  اهلل هي  لتبقى كلمة   ،اإلمام
وجل  عز  املوىل  سائلني  األموي.  والطغيان  الظلم  براثن 
بحق  حوائجهم  وقضاء  أمانيهم  وحتقيق  زيارهتم،  بقبول 

 .اإلمام احلسني
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اأواًل: ف�سل الزيارة

يف  عليها  التعرف  الزائر  حيتاج  التي  الفوائد  أول  إن 
 احلسني اإلمام  زيارة  فضل  هي  املناسبات  هذه  مثل 
وأمهيتها، وما حيصل عليه الزائر من منزلة عظيمة عند اهلل، 

ثم التعرف عىل آداب الزيارة.
. 1- ف�سل زيارة احل�سني

 ،جاء يف فضل امليش لزيارة قرب أيب عبد اهلل احلسني
روايات عديدة منها ما رواه احلسني بن ثوير عن أيب عبد 
اهلل أنه قال: »يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة 
قبر الحسين بن علي ان كان ماشيًا كتب الله له بكل 
خطوة حسنة ومحا عنه سيئة، حتى إذا صار في الحائر كتبه 
الله من المفلحين المنجحين، حتى إذا قضى مناسكه كتبه 
الله من الفائزين، حتى إذا اراد االنصراف أتاه ملك فقال: 
استأنف  لك:  ويقول  السالم  يقرؤك   الله رسول  ان 
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العمل فقد غفر لك ما مضى«))(. 
الى  ليخرج  الرجل  »ان   :الصادق اإلمام  وقال 
قبر الحسين فله إذا خرج من اهله بأول خطوة مغفرة 
فإذا  يأتيه،  حتى  خطوة  بكل  يقدس  يزل  لم  ثم  ذنوبه، 
ادُعني  ُأعطِك،  سلني  عبدي  فقال:  تعالى  الله  ناجاه  اتاه 
 .. لك،  أقِضها  ُأعطِك، سلني حاجة  مني  اطلب  ُأجْبك، 
وقال أبو عبد اهلل: وحق على الله ان يعطي ما بذل«))(.
وعن اإلمام الرضا، قال: »ان لكل امام عهدًا في 
بالعهد وحسن  الوفاء  تمام  أوليائه وشيعته، وان من  عنق 
زيارتهم  في  رغبة  زاره��م  فمن  قبورهم،  زي��ارة  االداء 
يوم  شفعاءهم  ائمتهم  ك��ان  فيه  رغبوا  لما  وتصديقًا 

القيامة«))(

))( كامل الزيارات/ ص 8))/ح 78) .
))( كامل الزيارات/ ص 8))/ح 79) . 
))( كامل الزيارات/ ص 9))/ح )5) .
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بقبر  تعالى  الله  »وّك��ل   :الصادق اإلم��ام  وق��ال 
الحسين سبعين الف ملك شعثًا غبرًا يبكونه الى يوم 
احدهم  الواحدة من صالة  الصالة  عنده،  يصلون  القيامة 
تعدل ألف صالة من صالة اآلدميين، يكون ثواب صالتهم 

)((»وأجر ذلك لمن زار قبره
وال   الحسين »زوروا   :الصادق اإلمام  وقال 
وسيد  الخلق  من  الجنة  اهل  شباب  سيد  فإنه  تجفوه، 

الشهداء«))(.
وقال اإلمام الكاظم: »َمن زار الحسين عارفًا 

بحقه غفر الله له ما تقّدم ِمن ذنبه وما تأّخر«))( .
وقال عبد اهلل بن هالل لإلمام الصادق: جعلت 
»يا   :يل فقال  احلسني؟  قرب  لزائر  ما  أدنى  ما  فداك 

))( كامل الزيارات/ ص 8))/ح 50) .
))( كامل الزيارات / ص 07)/ح 6)) .
))( كامل الزيارات/ص 4))/ح 96) . 
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نفسه  في  يحفظه  الله  ان  له  يكون  ما  أدن��ى  ان  الله  عبد 
الله  القيامة كان  يوم  فإذا كان  اهله،  الى  يرده  واهله حتى 

الحافظ«))(.
وقال اإلمام الصادق: »ما من احد يوم القيامة إاّل 
وهو يتمنّي انه من زوار الحسين، لما يرى مما يصنع بزوار 

الحسين من كرامتهم على الله تعالى«))(.
  والأئ���م���ة   والنبي امل��ائ��ك��ة  دع����اء   -2

للزائرين.

أن   احلسني اإلم��ام  زي��ارة  فضل  يف  ُروي  ومم��ا 
إىل  يدعون  ممن  بيته  وأه��ل   والنبي   املالئكة 
اإلم��ام  فعن  ال��رواي��ات،  يف  ج��اء  كام   ،احلسني زوار 
 الحسين قبر  عند  ملك  آالف  »أربعة   :الصادق
شعث غبر يبكونه الى يوم القيامة، رئيسهم ملك يقال له 

))( كامل الزيارات/ص 0))/ح )8) . 
))( كامل الزيارات/ص )))/ح 88) . 
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منصور، فال يزوره زائر إال استقبلوه، وال يوّدعه مودع إال 
شيعوه، وال يمرض إال عادوه، وال يموت إال صلوا على 

جنازته، واستغفروا له بعد موته«))(
وجاء يف وصية اإلمام الصادق ملعاوية بن وهب 
 الحسين قبر  زي��ارة  تدع  ال  معاوية  »يا  له:  قال  حني 
قبره  أن  يتمنى  ما  الحسرة  من  رأى  تركه  من  فإن  لخوف 
كان عنده، أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن 
.)((» وعلي وفاطمة واألئمة يدعو له رسول الله
وروى داود بن كثري عن أيب عبد اهلل: »ان فاطمة بنت 
فتستغفر   الحسين ابنها  قبر  لزوار  محمد تحضر 

لهم ذنوبهم«))(.
 الصادق اإلم��ام  دعاء  وهب  بن  معاوية  وروى 

))( كامل الزيارات / ص 6))/ح 44).
))(  كامل الزيارات / ص 07)/ح 4))

))( كامل الزيارات / ص 5))/ح )4). 
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 اهلل عبد  أيب  عل  دخلت  قال:   ،احلسني قرب  لزوار 
فسمعته  صالته  قىض  حتى  فجلست  مصاله  يف  وه��و 
وهو يناجي ربه ويقول: »يا من خصنا بالكرامة، ووعدنا 
وختم  األنبياء،  ورثة  وجعلنا  الرسالة،  وحملنا  الشفاعة 
بنا االمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى 
وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي 
الله  بن علي صلوات  الحسين  أبي  قبر  وإلخواني وزوار 
عليهما الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم، رغبة في 
لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على  برنا، ورجاء 
ألمرنا،  منهم  وإجابة  وآله،  عليه  الله  صلى  محمد  نبيك 
رضوانك.  بذلك  أرادوا  عدونا،  على  أدخلوه  وغيظا 
فكافهم عنا بالرضوان، واكألهم بالليل والنهار، واخلف 
الخلف،  بأحسن  خلفوا  الذين  وأوالده��م  أهاليهم  على 
واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد، وكل ضعيف من 
خلقك أو شديد، وشر شياطين اإلنس والجن، وأعطهم 
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آثرونا  أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما 
على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. 

ينههم  فلم  أعداءنا عابوا عليهم خروجهم  إن  اللهم 
ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خالفا عليهم، فارحم 
الخدود  تلك  وارحم  الشمس،  غيرتها  التي  الوجوه  تلك 
التي تقلب على قبر أبي عبد الله، وارحم تلك األعين 
التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي 
كانت  التي  الصرخة  تلك  وارحم  لنا  واحترقت  جزعت 
لنا، اللهم إني أستودعك تلك األنفس وتلك األبدان حتى 

ترويهم من الحوض يوم العطش ..«))( .
ثانيًا: اإحياء اأهداف عا�سوراء

 الكثري من املؤمنني اليوم قاصدون زيارة احلسني
طلبًا لألجر والثواب، وهذا اهلدف بحد ذاته هدٌف عظيٌم 
يبلغ بصاحبٍه الفوز بالدنيا واآلخرة، ولكْن هناك أهداف 

))( كامل الزيارات / ص 07)/ح 4)).
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أخرى ال تقل أمهية عن ثواب الزيارة، وبنفس الوقت هي 
مهمة إلصالح أنفسنا وجمتمعاتنا، سنذكرها هنا عىل نحو 

اإلمجال واإلختصار . 
ليكن  والمجتمع(:  النفس  )إصالح  اإلصالح   -1
من أهدافنا الرئيسية يف هذه املسرية العظيمة هو اإلصالح 
كام كان هدف إمامنا الذي أعلنه عىل املأل وهو متوّجٌه 
إىل الكوفة: »إني لم أخرج أشرًا وال بطرًا، وال ظالمًا وال 
جدي  أمة  في  اإلص��الح  لطلب  خرجُت  وإنما  مفسدًا، 
المنكر  عن  وأنهى  بالمعروف  آمر  ان  ُأريد  الله،  رسول 
فكام   ،»طالب أبي  بن  علي  وأبي  جدي  بسيرة  وأسير 
كانت هنضة اإلمام ضد الطغيان األموي، الذي َضّيع 

املبادئ اإلسالمية وهتك القيم األخالقية . 
تأسيًا  اإلص���الح  شعارها  ال��ي��وم  مسريتنا  فلتكن 
بالتقوى))(  وذلك  أنفسنا،  بإصالح  ولنبدها   ،باإلمام

))( ) قال أمري املؤمنني: »المتقي من اتقى الذنوب«. ]غرر احلكم[
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وترك  بالواجبات  واإلل��ت��زام  اهلل،  حم��ارم  عن  وال���ورع 
مراقبتها  ثم  الفاضلة،  باألخالق  والتحل  املحرمات، 
املجتمع  نواة  هو  املؤمن  فالفرد  أفعاهلا.  عىل  وحماسبتها 
فسد  فسد  وإن  املجتمع  صلح  صلح  ف��إن  ال��ص��ال��ح، 
املجتمع. ثم علينا التوجه إىل اصالح املجتمع وكٌل يعمل 
وتربية  رعاية  عليهام  فاألبوان  املجتمع))(،  يف  موقعه  من 

وقال: »مالك التقوى الكف عن المحارم« . ]عيون احلكم[
وقال: »التقوى حصن المؤمن« . ]غرر احلكم[
وقال: »التقوى مفتاح الصالح« . ]غرر احلكم[

وقال: »ألهل التقوى عالمات يعرفون بها: صدق الحديث، 
وصلة  والبخل،  الفخر  وقلة  بالعهد،  والوفاء  األمانة،  وأداء 
وحسن  المعروف،  وب��ذل   .. الضعفاء،  ورحمة  االرح��ام، 
الخلق، وسعة العلم فيما يقرب إلى الله عزوجل طوبى لهم 

وحسن مآب« . ]مشكاة األنوار[
تكون  بحيث  النصيحة،  إعطاء  عند  احلرص  املؤمن  عىل   )((
وحكمة،  حسن  باسلوب  لآلخرون  يقدمها  التي  النصيحة 
بل  عكسية،  النتيجة  فتكون  اآلخرين  منه  ينفر  ال  بحيث 
َربَِّك  َسبِيِل  إَِلى  ﴿اْدُع  تعاىل:  قال  كام  احلسنة.  باملوعظة  عليه 
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ُقوا  َآَمنُوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قال  وتوعيتهم.  األوالد 
املعلم  َناًرا﴾))(]التحريم/6[، وكذلك  َوَأْهلِيُكْم  َأْنُفَسُكْم 
مع  والصديق  وتوعيتهم،  بنصيحتهم  عليه  تالميذه  مع 
بقية  وهكذا   .. بينهم  فيام  املوظفون  وكذلك  أصدقائه، 

أفراد املجتمع.
2- الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

بالمعروف  آمر  ان  »ُأري��د   :احلسني اإلم��ام  قال 
لعنه  يزيد  لبيعة  رفضه  يف   وقال المنكر«،  عن  وأنهى 
اهلل: »إن يزيد فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، 

وقال  ]النحل/5))[،  اْلَحَسنَِة﴾  َواْلَمْوِعَظِة  بِاْلِحْكَمِة 
»من أمر بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف«   :رسول

]ميزان احلكمة[
))( قال أمري املؤمنني يف تفسري اآلية ﴿ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم 
اإلمام  وقال  احلكم[.  الخير«.]غرر  أهليكم  »علموا  َن��اًرا﴾: 
الصادق يف تفسريها: »تأمرهم ]أي أهلك[ بما أمرهم الله، 
وتنهاهم عما نهاهم الله عنه، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن 

عصوك فكنت قد قضيت ما عليك« .]ميزان احلكمة[
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بأن   اإلمام من  اعالن  .وه��ذا  مثله«  يبايع  ال  ومثلي 
املنكر،  باملعروف والنهي عن  األمر  تنطلق إلحياء  هنضته 
إَِلى  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمَّ ِمنُْكْم  ﴿َوْلَتُكْن  تعاىل:  اهلل  إليها  دعا  التي 
َوُأوَلئَِك  اْلُمنَْكِر  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِاْلَمْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  اْلَخْيِر 
أن  اليوم  فعلينا  عمران/04)[،  ]آل  اْلُمْفلُِحوَن﴾  ُهُم 
باملعروف  نأمر  بأن   إمامنا انطلق  حيث  من  ننطلق 
الباطل وبالقدر  وننهى عن املنكر))(، وُنحّق احلق وُنزهق 
يسلم  كي  الضعف))(،  حالة  يف  بقلوبنا  ولو  لنا،  املتاح 
املؤمنون من َتَسّلط األرشار والظاملني عليهم))(، واألفضل 

أعمال  أفضل  بالمعروف  »األم��ر   :املؤمنني أمري  قال   )((
الخلق«.

))( قال أمري املؤمنني: »إن من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا 
يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و برئ و من أنكره بلسانه فقد 
حجة  لتكون  بسيفه  أنكره  ومن  صاحبه  من  أفضل  وهو  أجر 
الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل 

الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين«. ]غرر احلكم[
ينهوا  ولم  بمعروف  يأمروا  لم  »إذا   :اهلل رسول  قال   )((
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البدء بالنفس قبل أن نأمر وننهى اآلخرين ))(. 
. 3- الإقتداء بالنبي واأهل بيته

كان من الشعارات التي رفعها اإلمام احلسني هو: 
المنكر وأسير بسيرة  بالمعروف وأنهى عن  »ُأريد ان آمر 
 شعاره فكان   ،»طالب أبي  بن  علي  وأبي  جدي 
﴿َلَقْد   :بالنبي التأيس  وهو  الكريم  القرآن  شعار  هو 
َه  ِه ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن َكاَن َيْرُجو اللَّ َكاَن َلُكْم فِي َرُسوِل اللَّ
به  نادى  بام   فنادى ]األحزاب/))[،  اآْلَِخَر﴾  َواْلَيْوَم 
القرآن ألنه هو القرآن الناطق وهو الثقل الثاين املالزم له، 
فاليوم ونحن نسري إىل هذا البطل الشامخ علينا أن نقتدي 
ونجعل  بسريهتم،  والسري  بيته  وأهل   بالنبي

عن منكر ولم يتبعوا األخيار من أهل بيتي، سلط الله عليهم 
شرارهم، فيدعو عند ذلك خيارهم فال يستجاب لهم«. ]أمايل 

الصدوق[ 

ولم  بالطاعة  َأمر  من  نفاقا:  الناس  »أظهر   :عل اإلمام   )((
َيْعَمل بها، وَنهى عن المعصية ولم َينَْتِه عنها« . ]ميزان احلكمة[
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أوامرهم وتوصياهتم دستورًا حلياتنا .
ثالثًا: تو�سيات للزائرين

1- املحافظة على ال�ساة ومواقيتها:

كَِتاًبا  اْلُمْؤِمنِيَن  َعَلى  َكاَنْت  اَلَة  الصَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال 
أداء  أن  الزائر  أخي  فاعلم  ]النساء/)0)[،  َمْوُقوًتا﴾ 
الصالة بوقتها من أهم األمور التي جيب أن نلتفت إليها، 
وال ندع جماالً للشيطان أن يستغل حالة التعب واإلرهاق 
الزائر يف هذه املسرية العظيمة لتضييع وقتها  التي يمر هبا 
واإلنشغال عنها بأمور أخرى حتى يفوت وقتها. فاإلمام 
الظروف  وبأصعب  بوقتها  إقامتها  عىل  أكد   احلسني
»ذكرَت  فقال:  هبا  ذك��روه  عندما  امليدان  وسط  يف  وهو 
أوُل  الذاكريَن نعم هذا  المصليَن  الُله من  الصالَة جعلَك 

وقتِها«))(.

))( مقتل اإلمام احلسني
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2- اأن ل نن�سى ذكر اهلل .

عن  ثانوية  بأمور  وينشغل  يغفل  البعض  احلقيقة  يف 
التي  النهضة احلسينية،  ذكر اهلل، فيغفل بذلك عن جوهر 
الدنيا  بملذات  انشغل  حيث  اهلل،  لعنه  يزيد  عىل  فيها  ثار 
وترك ذكر اهلل وسعى إلهناء هذا الدين العظيم لوال تدخل 

اهلل تعاىل .
الدنيا  بأمور  واإلنشغال  واملزاح  التسلية  ترك  فعلينا 
النفس وعمل اخلري  بذكر اهلل والتسبيح والتفكر وحماسبة 

ومساعدة الناس والزائرين ال سيام الضعفاء والعجزة .
3- اجتناب املحارم .

عىل الزائر أن يكون حذرًا من الوقوع يف املحرمات، 
واإلنتباه من مكائد الشيطان التي ينصبها له، ألّن الشيطان 
يسعى إلفشال هذه املسرية املليونية التي تؤذيه بكل خطوة 

خيطوها الزائر.
فمثاًل الشيطان ال يستطيع إغواء زائر اإلمام احلسني 
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الوالئية  األج��واء  هذه  يف  املحرمات  احلقيقي))(ببعض 
أخرى  مكائد  بث  يف  سيسعى  بالتأكيد  ولكن  للزائرين، 
هذه  وأخطر  املسرية،  هذه  يف  الناس  اختالط  مستغاًل 
احلذر  فعلينا  األجنبية،  للمرأة  املحرمة  النظرة  هو  املكائد 
ننزلق ونقع يف مكيدته، وعلينا  وغض البرص هنا، كي ال 
القلب  يف  تزرع  النظرة  ألن  الفعل؛  هذا  نستصغر  ال  أن 
تعاىل:  اهلل  أمر  بذلك  وخيالف  املؤمن  فيفتتن  الشهوة))(، 
ُفُروَجُهْم  َوَيْحَفُظوا  َأْبَصاِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغضُّ لِْلُمْؤِمنِيَن  ﴿ُقْل 
َوُق��ْل   * َيْصنَُعوَن  بَِما  َخبِيٌر  َه  اللَّ إِنَّ  َلُهْم  َأْزَك��ى  َذلِ��َك 

ألجل  ماشيا  جاء  الذي  احلقيقي  الزائر  بني  نفرق  أن  علينا   )((
الفوز باألجر والثواب واملغفرة، وبني من جاء ألجل أغراض 

أخرى غري الزيارة . 
))( قال اإلمام الصادق يف وصيته لعبد اهلل بن جندب: »يا بن 
جندب ! إن عيسى بن مريم قال ألصحابه: إياكم والنظرة 
فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة، طوبى 
]حتف  عينه«  في  بصره  يجعل  ولم  قلبه  في  بصره  جعل  لمن 

العقول[ 
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لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل 
..﴾ ]النور/0)، ))[ . ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ

. 4- احلزن والبكاء عند ذكر م�ساب احل�سني

واألمل  احل��زن  من  أج��واء  يف  تنطلق  املسرية  هذه  إن 
عدم  عىل  الزائر  أخي  فاحرص   ،احلسني مصاب  عىل 
هذه  مع  أوي��ت��الءم  يتناسب  ال  ال��ذي  وامل��زاح  الضحك 
املناسبة األليمة، وبالذات قرب مرقد اإلمام، أو أثناء 
بل  احلسينية،  املواكب  أغلب  تضعه  الذي  املصاب  سامع 

.حتى عند رشب املاء))(علينا تذكر مصاب احلسني

))( عن داود الرقي، قال: كنت عند ايب عبد اهلل إذا استسقى 
املاء، فلام رشبه رأيته قد استعرب واغرورقت عيناه بدموعه، ثم 
قال يل: »يا داود لعن الله قاتل الحسين، فما من عبد شرب 
الماء فذكر الحسينولعن قاتله اال كتب الله له مائة الف 
الف درجة،  مائة  له  الف سيئة، ورفع  مائة  حسنة، وحط عنه 
القيامة  الله تعالى يوم  وكأنما اعتق مائة الف نسمة، وحشره 

ثلج الفؤاد« ]كامل الزيارات / ص 04)/ح 04)[
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وكذلك علينا استغالل هذه املناسبة كي نذرف فيها 
الدموع من  ملا هلذه  أيب عبد اهلل؛  الدموع عىل مصاب 
هارون  فعن  الروايات،  ذكرته  كام  اهلل،  عند  عظيم  أجر 
فذكرنا  عنده  كنا  قال:   ،اهلل عبد  ايب  عن  خارجة  بن 
رفع  ثم  قال:  وبكينا،   اهلل عبد  أبو  فبكى   ،احلسني
رأسه، فقال: »قال الحسين: انا قتيل العبرة ال يذكرني 

مؤمن إاّل بكى«))(.
مؤمن  »أيما   :احلسني بن  عل  اإلم��ام  وق��ال 
دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة حتى تسيل 
على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا..«))(.

5- التحلي بالأخاق الفا�سلة.

التي أوىص  الفاضلة  التحل باألخالق  الزائرين  عىل 
بني  تسود  حتى   ،بيته وأه��ل   ورسوله اهلل  هبا 

))( كامل الزيارات / ص 04)/ح 04)
))( كامل الزيارات /ص 98 /ح 85)
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الزوار روح األخوة والتعاون، فهذه فرصة لتعلم وممارسة 
األخالق ونحن سائرون إىل منبع األخالق، كالصرب عىل 
أثناء  آذانا  – أذى الطريق أو غريه-، والعفو عمن  األذى 
الطريق بال قصد، وبذل املال عند احلاجة، واإلعتذار من 

اآلخرين وغريها من األمور األخالقية األخرى .
باآلخرين  كاإلستهزاء  السيئة  األخ��الق  ولنرتك 
من  وغريها  البذيء  والكالم  والبخل  الغضب،  ورسعة 
األخالق السيئة، حتى نكون كام أرادنا أئمتنا دعاة للناس 
بغري ألسنتنا، قال اإلمام الصادق: »كونوا دعاة للناس 
والصالة  واالجتهاد  ال��ورع  منكم  ليروا  ألسنتكم،  بغير 
والخير، فإن ذلك داعية« وقال أيضا: »كونوا زينا وال 

تكونوا شينًا«. 
وقال أيضًا للمفضل: »أي مفضل، قل لشيعتنا، 
واجتناب  الله،  محارم  عن  بالكف  إلينا  دع��اة  كونوا 
كان  كذلك  كانوا  إذا  فإنهم  رضوانه،  واتباع  معاصيه، 

الناس إلينا مسارعين« . 
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6- الإيثار والت�سحية لاأخرين .
قال اهلل تعاىل: ﴿َوُيْؤثُِروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن بِِهْم 
َخَصاَصٌة﴾ )احلرش: 9(، من املشاكل التي تطرأ عىل هذه 
– يف  الزيارة  يف  كان  سواء  اإلزدحام،  مسألة  هي  الزيارة 
توزع  التي  املواكب  عىل  اإلزدح��ام  أو  الرشيف-  املشهد 
املأكوالت وبقية اخلدمات، فتبدأ هنا حاالت من التزاحم 
السن  وكبار  الضعاف  ال��زائ��رون  فيها  يتأذى  والتدافع 
وُتكّون صورة سيئة عن الزوار لدى املتابعني ملراسيم هذه 
الزيارة سواء من القنوات الفضائية أو الوكاالت اخلربية، 
نحتاج  فهنا   . اجلميع  قبل  من  مرصودة  ال��زي��ارة  فهذه 
اإليثار والتضحية حتى الننزلق يف حبال الشيطان ونتذكر 
 التضحية التي قدمت يوم عاشوراء وكيف آثر العباس
ألجل أخيه احلسني وهو عطشان وبيده املاء ولكنه مل 

يرشب املاء إيثارًا منه . 
7- ل �سرر ول �سرار .

أثناء  تصادفنا  التي  اآلخرين  ملمتلكات  اإلنتباه  علينا 
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املسري، فنراعي حرمة األرض والناس والزرع وال نفسدها 
ونتلفها, واإلستئذان يف استخدامها حتى ال يشوب الزيارة 
بذلك  ومتبعني  العظيم،  أجرها  من  ويقلل  يعكرها  ما 
نبينا عندما أسس هذه القاعدة، بقوله: »ال ضرر 
وال إضرار في اإلسالم، فاإلسالم يزيد المسلم خيرا وال 

يزيده شرا«))( .
. 8- تقدمي الإحرتام خلدام زوار الإمام احل�سني

املتطوعون  به  يقوم  ال��ذي  ال��دور  تقدير  الزائر  عىل 
الذين يسهرون عىل خدمته ويوفرون له اخلدمات وكل ما 
حيتاجه، وعليه التعاون الكامل معهم، سواء كان املتطوعون 
والدفاع  والداخلية  الصحة  كرجال  الدولة،  دوائ��ر  من 
وغريها،  والبلدية  واملجاري  كاملاء  اخلدمية  الدوائر  وبقية 
سواء  املقدسة  العتبات  خدام  يقدمه  الذي  الدور  وكذلك 
يأتون  الذين  أو  املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني  يف 

))( من ال حيرضه الفقيه 
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زوار  خدمة  يف  للمشاركة  األخ��رى  العتبات  باقي  من 
اإلمام احلسني، وكذلك املتطوعون من األهايل والذين 
طريق  عىل  املنترشة  اخلدمية  واملواكب  املراكز  يف  ينترشون 
عملهم،  وتقدير  وشكرهم  معهم  التعاون  فعلينا  كربالء. 
وأن ال نتضايق من مهامهم التي ُوّكلوا هبا حتى لو كان عىل 

حساب الوقت والتأخري يف التفتيش أو غريه.
 زيارة ابي الف�سل العبا�س ابن اأمري املوؤمنني

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

ًة َقَتَلْتُكْم بِاأليدي َوااللُسِن. الكاَفريَن، َقَتَل اللُه ُامَّ
َها الَعْبُد  الُم َعَلْيَك َايُّ ثم ادخل وانكب عىل قرب وقل:َالسَّ
َوالَحَسِن  الُمْؤِمنيَن  َوألميِر  َولَِرُسولِِه  للِه  الُمطيُع  الّصالُِح 
َوَرْحَمُة  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ َم،  َوَسلَّ َعَلْيِهْم  اللُه  َصلَّى  والُحَسْيِن 
َوَبَدنَِك،  ُروِحَك  َوَعلى  َوِرْضواُنُه  َوَمْغِفَرُتُه  َوَبَركاُتُه  اللِه 
وَن  الَبْدِريُّ بِِه  َمضى  ما  َعلى  َمَضْيَت  َانََّك  اللَه  ُاْشِهُد  و  َاْشَهُد 
َوالُمجاِهُدوَن فِي َسبيِل اللِه الُمناِصُحوَن َلُه فِي ِجهاِد َاْعدائِِه 
اللُه  َفَجزاَك  َاِحّبائِِه  َعْن  الّذابُّوَن  َاْولِيائِِه  ُنْصَرِة  فِي  الُمبالُِغوَن 
َجزاِء  َوَاْوفى  الَجزاِء،  َوَاْوَفَر  الَجزاِء،  َوَاْكَثَر  الَجزاِء،  َاْفَضَل 
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ْن َوفى بَِبْيَعتِِه َواْسَتجاَب َلُه َدْعَوَتُه َوَاطاَع ُوالَة َاْمِرِه،  َاَحٍد ِممَّ
َاْشَهُد َانََّك َقْد باَلْغَت فِي النَّصيَحِة، َوَاْعَطْيَت غاَيَة ْالَمْجُهوِد، 
َاْرواِح  َم��َع  ُروَح���َك  َوَج��َع��َل  ��َه��داِء،  ال��شُّ فِ��ي  اللُه  َفَبَعَثَك 
ُغَرفًا،  َوَاْفَضَلها  َمنِْزالً  َاْفَسَحها  ِمْن ِجنانِِه  َوَاْعطاَك  َعداِء،  السُّ
ّديقيَن  َوالصِّ النَّبِّييَن  َمَع  َوَحَشَرَك  ّييَن،  ِعلِّ فِي  ِذْكَرَك  َوَرَفَع 
َلْم  َانََّك  َاْشَهُد  َرفيقًا،  ُاولئَِك  َوَحُسَن  َوالّصالِحيَن  َهداِء  َوالشُّ
َاْمِرَك ُمْقَتِديًا  َتنُْكْل، َوَانََّك َمَضْيَت َعلى َبصيَرة ِمْن  َتِهْن َوَلْم 
َوَبْيَن  َوَبْينََك  َبْينَنا  اللُه  َفَجَمَع  لِلنَّبِّييَن،  َوُمتَّبِعًا  بِالّصالِحيَن، 

ُه َاْرَحُم الّراِحميَن. َرُسولِِه َوَاْولِيائِِه فِي َمناِزِل الُمْخبِتيَن، َفاِنَّ
وقل:َالّلُهمَّ  ركعتني  فصلِّ  الرأس  عند  اىل  انحرف  ثم 
الَمكاِن  فِي هَذا  لي  َتَدْع  َوال  د،  ُمَحمَّ َوآِل  د  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ 
َجَتُه،  ِم َوالَمْشَهِد الُمَعظَِّم َذْنبًا ااِلّ َغَفْرَتُه، َوال َهّمًا ااِلّ َفرَّ الُمَكرَّ
َوال َمَرضًا ااِلّ َشَفْيَتُه، َوال َعْيبًا ااِلّ َسَتْرَتُه، َوال ِرْزقًا ااِلّ َبَسْطَتُه، 
ااِلّ  غائِبًا  َوال  َجَمْعَتُه،  ااِلّ  َشْماًل  َوال  آَمنَْتُه،  االّ  َخْوفًا  َوال 
َلَك  َواآلِخَرِة  ْنيا  الدُّ َحوائِِج  ِمْن  حاَجًة  َوال  َوَاْدَنْيَتُه،  َحَفْظَتُه 
فيها ِرضًى َولَِي فيها َصالٌح ااِلّ َقَضْيَتها يا َاْرَحَم الّراِحميَن.ثّم 
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الُم َعَلْيَك يا َاَبا  ُعد اىل الرّضيح فقف عند الّرجلني وُقل:َالسَّ
الُم َعَلْيَك َيا ْبَن َسيِِّد  الَفْضِل الَعّباَس اْبَن َاميِر الُمْؤِمنيَن، َالسَّ
َوَاْقَدِمِهْم  اِْسالمًا  الَقْوِم  ِل  َاوَّ ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ الَوِصّييَن، 
َاْشَهُد  ااِلْسالِم،  َعَلى  َوَاْحَوطِِهْم  اللِه،  بِديِن  َوَاْقَوِمِهْم  ايمانًا 
الُمواسي،  االَُخ  َفنِْعَم  َوالَخيَك  َولَِرُسولِِه  للِه  َنَصْحَت  َلَقْد 
ًة  ًة َظَلَمْتَك، َوَلَعَن اللُه ُامَّ ًة َقَتَلْتَك، َوَلَعَن اللُه ُامَّ َفَلَعَن اللُه ُامَّ
َفنِْعَم  ااِلْسالِم،  ُحْرَمَة  َواْنَتَهَكْت  الَمحاِرَم،  ِمنَْك  اْسَتَحلَّْت 
َاخيِه،  َعْن  الّدافُِع  َواالَُخ  النّاِصُر  الُمحاِمي  الُمجاِهُد  الّصابُِر 
ِمَن  َغْيُرُه  فيِه  َزِهَد  فيما  الّراِغُب  ��ِه،  َربِّ طاَعِة  اِلى  الُمجيُب 
الثَّواِب الَجزيِل َوالثَّناِء الَجميِل، َوالَحَقَك اللُه بَِدَرَجِة آبائَِك 
َرْغَبًة  َاْولِيائَِك  لِِزياَرِة  ْضُت  َتَعرَّ اِّني  َالّلُهمَّ  النَّعيِم،  َجنّاِت  فِي 
َاْن  َفَاْسَاُلَك  فِي َثوابَِك َوَرجاًء لَِمْغِفَرتَِك َوَجزيِل اِْحسانَِك، 
بِِهْم  ِرْزقي  َتْجَعَل  َوَاْن  الّطاِهريَن،  َوآلِِه  د  ُمَحمَّ َعلى  َي  ُتَصلِّ
بِِهْم  َوَحياتي  َمْقُبوَلًة  بِِهْم  َوِزياَرتي  قاّرًا،  بِِهْم  َوَعْيشي  داّرًا 
ْن َينَْقلُِب ِمْن  َطيَِّبًة، َوَاْدِرْجني اِْدراَج الُمْكَرميَن، َواْجَعْلني ِممَّ
ُغْفراَن  اْسَتْوَجَب  َقِد  ُمنِْجحًا،  ُمْفلِحًا  َاِحّبائَِك  َمشاِهِد  ِزياَرِة 



32

ُنوِب َوَسْتَر الُعُيوِب َوَكْشَف الُكُروِب، اِنََّك َاْهُل التَّْقوى  الذُّ
الرّشيف  القرب  من  فادُن  وداعه  أردت  الَمْغِفَرِة.فاذا  َوَاْه��ُل 
ووّدعه بام َورد يف رواية أيب محزة الّثاميل وذكره العلامء أيضًا :

آَمنّا  الَم،  َالسَّ َعَلْيَك  َوَاْقَرُأ  َوَاْسَتْرعيَك  اللَه  َاْسَتْوِدُعَك 
َالّلُهمَّ  اللِه،  ِعنِْد  ِمْن  بِِه  جاَء  َوبِما  َوبِكِتابِِه  َوبَِرُسولِِه  بِاللِه 
َفاْكُتْبنا َمَع الّشاِهديَن، َالّلُهمَّ ال َتْجَعْلُه آِخَر الَعْهِد ِمْن ِزياَرتي 
َقْبَر اْبِن َاخي َرُسولَِك َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوآلِِه، َواْرُزْقني ِزياَرَتُه 
ْف  َاْبَقْيَتني َواْحُشْرني َمَعُه َوَمَع آبائِِه فِي الِجناِن، َوَعرِّ َاَبدًا ما 
د  َبْيني َوَبْينَُه َوَبْيَن َرُسولَِك َوَاْولِيائَِك، َالّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
بَِرُسولَِك  َوالتَّْصديِق  بَِك  االْيماِن  َعَلى  ني  َوَتَوفَّ د  ُمَحمَّ َوآِل 
الُم  ِة ِمْن ُوْلِدِه َعَلْيِهُم السَّ َوالِوالَيِة لَِعليِّ ْبِن َابي طالِب َواالَئِمَّ
ِهْم، َفاِّني َقْد َرضيُت يا َربِّي بِذلَِك، َوَصلَّى  َوالَبراَءِة ِمْن َعُدوِّ

د. د َوآِل ُمَحمَّ اللُه َعلى ُمَحمَّ
ثّم ادُع لنفسك وألبويك وللمؤمنني واملسلمني واخرت 

من الّدعاء ما شئت.
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