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7
رــــشاــنلا ةـــمدــقم

بسم هللا الرحمن الرحيم
في خضم التسارع التكنولوجي وتعدد وسائل االتصال ،أم�سى القارئ
بأمس الحاجة إلى املناهل الرصينة التي يستقي منها املدد الفكري املتمثل
باملنشورات املكتوبة والتي التزال لها الصدارة عند املثقف العربي .مهمة
التصدي لتوفير املناهل العلمية واملصادر الفكرية ،مسؤولية البد من
التصدي لها بشكل مدروس؛ للحفاظ على التراث الفكري وتطوير
األطروحة العلمية وتقديمها بأيسرسبلها وأبهى صورها للقارئ الكريم.
وقد أخذت مؤسسة نور املعارف هذه املسؤولية بالتصدي لنشر
الكتب األخالقية والدينية التي يحتاجها القارئ الكريم ،السيما في هذا
الوقت الذي كثر فيه التأليف وتعددت مصادر النشر حتى أم�سى القارئ
أمام آالف العناوين املطبوعة اليعلم غثها عن سمينها ،مع غياب الرقابة
العلمية الرصينة التي تحمل في صميمها املسؤولية الشرعية واألخالقية
في تقديم املائدة الفكرية للقراء الكرام.
إن منهج مؤسسة نور املعارف في التواصل مع القارئ الكريم يتمثل
في األمانة بتقديم الكتب الرصينة واألطروحات الفكرية التي تنبثق من
فكرآل محمد‘ ،تحت إشراف دقيق ومراجعة لكل مايحمله الكتاب
املنشور من أطروحة فكرية .حيث نقدم في هذا املوسم للقارئ الكريم

7

مجموعة عناوين لكتب جديدة بأطروحة فكرية سلسة يأنس بها املطلع
ويحصد من كنوزها ما يسعه إنائه.
وبين يدي القارئ الكريم كتاب «أسرار الزیارة» ملؤلفه سماحة
املربي الشيخ حبيب الكاظمي ،ونعد القارئ الكريم بمزيد من الطبعات
األخالقية والفكرية التي ستقدمها مؤسسة نور املعارف ،سائلين املولى
أن يجعلنا من الذين يحملون شعلة الفكر املحمدي لطالبيه ،آملين أن
نكون عند حسن ظن القارئ الكريم.
دارنور املعارف
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مقدمة املؤلف

9
ــــلؤــــملا ةـمدـــقم

بسم هللا الرحمن الرحيم
وصلى هللا على محمد وآله الطاهرين ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أجمعين إلى قيام يوم الدين.
إن زيارة املشاهد املشرفة ،فرصة للوصول إلى مقامات القرب املتميز
من هللا تعالى أوال ومن أوليائه ثانيا ،أضف إلى الثواب املترتب عليها.
ولكن من املعلوم أن الزيارة ليست حركة بدنية محضة ،وإنما هي عملية
شعورية ،قوامها استشعار الزائر حقيقة املحضرية بين يدي املزور،
فإنه إذا تحقق هذا املعنى في قلبه ،فإنه سيتأدب بكل اآلداب الواردة
من دون تكلف ،فإن هيبة املقام تجعله مراقبا لسلوكه قبل الزيارة ،
وفي مشاعره حين الزيارة ،وفي ثباته على ما اكتسبه من مزايا بعد الزيارة،
فيخرج من مجموع ذلك كيوم ولدته أمه من جهة( :غفران) الذنوب،
ومن جهة (التغيير) الباطني بمعنى تغييرالشاكلة ،فيهجراملعا�صي نفورا
منها ويقبل على الطاعات شوقا إليها.
إننا حاولنا في هذا الكتاب  -بفضل هللا تعالى وتسديد أوليائه  -بعد
مراجعة كثيرمن روايات الباب ،استعراض اآلداب القلبية:
•قبل الزيارة :تهيؤا لها من جهة االستعداد الفكري والقلبي ،لتكون
الزيارة محققة ألهدافها.
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•حين الزيارة :بمعنى ما ينبغي أن يكون عليه الزائر حينها ،سواء من
جهة املأثورات اللفظية أو الحاالت القلبية.
•بعد الزيارة :سواء في ساعة الوداع؛ ألنه تقترن عادة بحسرة الفراق،
أو بعد الرجوع إلى الوطن.
•في خصوص زيارة بعض املعصومين :بمعنى ما يلزم أن يكون عليه
الزائر في خصوص تلك املشاهد ،كمشهد النبي‘ والزهراء÷
وأمير املؤمنين× والجوادين’ والرضا× والعسكريين’،
وإنما أفردناهم بالذكر ،لورود نصوص خاصة لكل من تلك
املشاهد املشرفة.
ّ
•في خصوص زيارة الحسين× :حيث كثرت فيها الروايات املبينة
لفضلها ،وآدابها ،وما يترتب عليها من اآلثار.
•في نقاط مركزة :وهي مستخلصة من مجمل ما ذكر آنفا ،ليراجعها
الزائرفي قراءة سريعة الستيعاب أهم النقاط فيها.
نسأل هللا تعالى أن ينفع الزائرين بما ذكرناه من آداب ،وال ندعي
االستقصاء التام فيها  ،بل هي إطاللة عليها ،مستعينين بروايات كثيرة
فيها  ،بحيث ال يكاد يخلوأدب من اآلداب القلبية من نص شريف  ،وذلك
من أجل أن يسعى الزائر في قدح املعاني الباطنية في نفسه ،من خالل
التأمل الذاتي ،واالستمداد من بركات املزورالذي شد إليه الرحال.
حبيب الكاظمي
مشهد اإلمام الرضا×
في الخامس من جمادي األولي سنة  1441هجرية

1
يف التهيؤ القلبي للزيارة

1.1صفاء الباطن:

2.2سرية املعصوم:

ً
من املناسب للزائر أن يصطحب معه كتابا حول سيرة من يزوره من
املعصومين ،حتى تتحقق في نفسه حالة من املعرفة العلمية ،لتتعمق
ً
بعدها حالة شعورية تجاهه .وإال فمن الواضح أن من يزور مجهوال
لديه ،ال تنقدح عنده حالة الشوق إليه ،حيث ال يعلم أي تفصيل عنه،
ال عن كلماته الحكمية ،وال عن كرائم أخالقه ،وما بدا من بركاته لألمة؛
فإن ما يحمله من هذه املعرفة اإلجمالية ،قد ال تكفي إليجاد حالة من
التفاعل الشعوري معه ،كتفاعله مع من يشتاق إليهم من األحياء.

13

ايزلل يبلقلا ؤيهتلا يف   :لوألا لصفلا

ّإن عالم الخيال بمثابة حوض مائي ،وله روافد تصب فيه ،فكثرة
الخياالت والهواجس في النفس واالبتالء بها ،مرتبطة بكثرة الروافد
ً
الخارجية لها .فمثال :فضول النظريتحقق بالنظرإلى ما ال يعنيه الناظر،
وفضول القول يتحقق بذكرما ال يعنيه القائل ،وفضول الخيال يتحقق
ّ
املتخیل؛ فهذه كلها روافد قد تصب في خلخلة هذا
بتخيل ما ال يعنيه
ً
ً
الكيان الباطني أو تشويشه على األقل .فال بد ملن يريد عاملا خاليا من
الخياالت الباطلة  -ليهنأ في زيارته ألوليائه ويتلذذ بمناجاته لربه  -أن
يتحكم في مناشئها املتمثلة بالجوارح وما يترشح منها من النظروالسمع.
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3.3اجلدية يف احلياة:

الجدية هي السمة الغالبة في حياة املؤمن ،ألنه يعتقد بالعبودية
هلل تعالى ،ويستشعر هذا املعنى في وجوده ،ومقت�ضى ذلك أن تكون
أوقاته كلها مما تصب في مرضاة املعبود .أما غير املؤمن فتجد عنده
حالة من حاالت االسترخاء في حياته ،وتعطيل لقواه الفكرية والقلبية
والجوارحية ،حتى وإن كان له مستوى اجتماعي متميز ،ومن ذوي
التخصصات العلمية الراقية.
أما غير املؤمن فهو يبرمج وقته حسب مصالحه الدنيوية ،فيميل إلى
االسترخاء واالستمتاع باملتاع .وال ريب أن من مواطن اإلحساس بالجدية
في الحياة هي مشاهد املعصومين^ فيجعل أيام زيارته من أفضل
ساعات عمره ،حيث يتزود منها آلخرته ،ألنه بعد الرجوع إلى وطنه،
سينشغل بالكثيرمن ملهيات الدنيا.
ايزلل يبلقلا ؤيهتلا يف   :لوألا لصفلا
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4.4الدوافع الذاتية:

ّإن دوافع غيراملؤمن ألي عمل يقوم به ،تأتي عادة من الخارج ،ككسب
ً
مال أو متعة أو غيرها ،فتراه يتقن عمله ما دام محققا لهذا املكسب
ً
ومشتغال به .أما املؤمن فعالقته بربه ودوافعه ،ذاتية منطلقة من إيمانه
ً
وعبوديته هلل تعالى ،فعينه دائما على رضاه وقبوله لعمله ،وال فرق عنده
إن كان هناك عوض من متاع عاجل أو ال.
ومن هنا فإن املحب املوالي ال يحتاج إلى كثير من الحث في زيارة
مواليه ،بل إنه يرى السياحة في األرض بال هدف راجح ،خسارة مع ضيق
األعمار ومحدودية الفرص .ومن هنا آلى بعض الصالحين على نفسه أن
ال يشد الرحال وال يقطع البلدان إال ملا يتحول إلى زاد آلخرته ،وهي زيارة
مشاهدهم املباركة ،إذ ينق�ضي أمده ويبقى أجره وأثره.

5.5زيارة الشوق:

ً
ال يجد بعض املؤمنين في نفسه طلبا لحاجة عاجلة في زيارته ألئمته^
ً ً
إال أن ّ
يبرد ذلك الغليل املعتلج في قلبه شوقا وحبا ،وال يريد بزيارته إال
السالم على مواله ،شاك ًرا إياه على ما ّ
تحمله× في هذه الدنيا ،من أجل
ً
إيصال الرسالة إلينا ،بعد أن كانوا أنوارا محدقين بعرشه تعالى .لذا تراه
ً
مثال في أيام العزاء في عاشوراء يشد الرحال لزيارة الحسين× ،ليعيش
أجواء الحزن ملا جرى عليه في ذلك اليوم .إنها حركة جميلة مفعمة
بالعواطف الصادقة ،متمثلة بتحمل اإلنسان للمشاق ال لحاجة من
حوائج الدنيا ،وإنما ليقدم العزاء إلمام زمانه  -وهو املصاب بكل هذه
ً
الفجائع  -ثم يقفل راجعا!
6.6رفع املوانع:

7.7معرفة الوجه:

يريد املؤمن بنيته في العبادات التقرب بها لوجه هللا تعالى ،والحال أن
ً
هذا املعنى ال يتحقق إال بمعرفة ذلك الوجه الكريم ،بأن يكون متجليا
ً
ً
في قلبه ،وإال فإنه يكون وجها مجهوال لديه ،فال ُيعلم كيف يتقرب إليه،

ايزلل يبلقلا ؤيهتلا يف   :لوألا لصفلا

إن املقتضيات عند املؤمن كثيرة ،ولكن تحقق األثر مشروط بانتفاء
ً
املوانع أيضا ،فزيارة املشاهد والدعاء عند املعصومين^ لهو ِن ْعم
ً
املقت�ضي ،ولكن ال بد من رفع موانع االستجابة أيضا ،ومنها ظلم العباد،
ّ ََ
ً
وخصوصا األقربين منهم .فلو ُ
بعدو ظلمه ،ودعا ربه في
ابتلي الظالم لغيره
مشهد املعصوم أن ينتقم منه ويعجل في عقوبته ،فكيف يتوقع اإلجابة
ً
وهو أيضا ظالم لغيره ،وهناك من يدعو عليه؟! فإذا كان البناء على
ً
تعجيل العقوبة للظاملين ،فليعلم أنه من الظاملين أيضا!
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فاإلخالص في التوجه فرع معرفة املتوجه إليه ،حيث إن مجرد املعرفة
النظرية بأن لكل معلول علة ،والتقرب إلى هللا تعالى بما أنه علة لهذا
الوجود ،قد ال يحفزاإلنسان وال يغريه بالسعي نحوه والفرارإليه.
وهذا بخالف ما لو توجه إلى الجميل في هذا الوجود وليس إلى علته،
فاإلنسان يقدس صاحب الحق في عقله ،ويميل إلى من هو جميل في
قلبه .ولهذا ّ
فإن من يريد أن يتوجه إلى وجه هللا تعالى حقيقة ،ال بد
أن يكون على معرفة بالوجه الربوبي بحيثية الجمال فيه .وهذه املعاني
كلها تتجلى فيمن وصل إلى أعلى الدرجات ،وهم املوصوفون في الزيارة
(((
والتامني يف حمبة اهلل» فاستحضاركل هذه املعاني من
الجامعة بالقولّ « :
موجبات التفاعل في زيارة املعصومين^.
8.8املشاعر املتنوعة:

ايزلل يبلقلا ؤيهتلا يف   :لوألا لصفلا
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ّإن طاعتنا للنبي| واألئمة من آله^ إنما هي العتقادنا بأنهم
السبيل إلى هللا تعالى ،والباب الذي منه يؤتى ،ووجه هللا الذي يتوجه
ً
إليه األولياء .فال مانع أبدا أن نعيش مشاعر مختلفة ولكن في طول
بعضها البعض ،فتارة نعيش الشوق إلى هللا تعالى ،وتارة نعيش الشوق
إلى أوليائه املعصومين^ ،وكالهما يعود إلى شوق واحد .فتوقيرالوكيل
ً
توقير لألصيل ،وهو توقير لهما معا ،فلوال قرب الوكيل من األصيل ملا
توجه الزائر إليه ،ولوال قرب األصيل من الوكيل ملا تم امتثال أمره
بالنسبة إليه.
9.9معرفة املقامات:

16

من األمور املؤثرة في تنمية اإلحساس الوجداني باملعصومين^،
 )1مفاتيح اجلنان ،الزیارة اجلامعة.

ُ
اإلملام بسيرتهم الطاهرة ،واملعرفة ملقاماتهم ،فإن املعرفة التفصيلية
قد تؤجج الحاالت الروحية .ولكن من املناسب عند االطالع على سيرة
ً
املعصومين^ قراءة املتون األصلية أوال؛ ألن بعض الكتب التحليلية
قد ال تجد فيها إال القليل من املصادر األصلية ،فينحصر األمر في ذلك
التأليف بمجموعة من التأمالت من مؤلفه ،وقد تكون تأمالت وتحليالت
صائبة ،وقد تكون خاطئة.
ً
ّ
ّ
فإنه من املناسب أن يشبع الباحث في سيرتهم ذهنه أوال باملتون
فلهذا
ً
ً
والروايات األصلية ،حتى إذا قرأ تحليال خاطئا ،صارت له القدرة على
تمييز أن هذا التحليل يخالف ما ورد عنهم وخاصة مع االختالف في
تفصيل سيرتهم.
1010احلاجة إىل الرتكيز:
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املؤمن من أكثر الناس حاجة إلى التركيز ،ألن املنشغل بأمور الدنيا،
ال يمكنه اإلقبال ُّ
بتوج ٍه في عبادته لربه .فكيف يمكن للزائر أن يركز في
ً
دعائه أو زيارته ،إذا كان مشغول الذهن مثال بأزمة عائلية ،أو مالية ،أو
غيرها ،ولهذا فإن املؤمن حريص في القضاء على منا�شئ التوترفي حياته،
لئال تكون مما يصده عن السبيل ،وخاصة حين مباشرة العبادة أو قبلها
بقليل .وعليه فال بد ملن يبتغي زيارة فيها �شيء من التوفيق ،أن يصفي ّلبه
من ّ
املكدرات قبل الزيارة وحينها ،لئال تتوارد عليه الخواطر املزاحمة في
ِ
سفر ،أحوج ما يكون فيه إلى هدوء الباطن واستقراره.

17

1111الدعوة الرمسية:

ً
إن باب الكريم مفتوح دائما ،ولكن هنالك ساعات ُيفتح فيها بابه على
ً
وحينئذ نقول :إن هناك أياما يتأكد فيها استحباب الزيارة،
مصراعيه،
ٍ

17

وكأن هنالك دعوة رسمية من املعصوم لزيارته .فمن يريد أن يأخذ العطاء
األكمل ،فعليه أن يتحين تلك الفرص من أيام الزيارات املخصوصة:
كزيارة الحسين× في النصف من شعبان ،وفي يوم األربعين ،وفي يوم
عرفة؛ ليحصل على أعلى درجات التزود من املعصومين^ فإن الزمان
واملكان ليسا على ّ
حد سواء عند هللا تعالى ،فإنه يفضل بعضها على
ٍ
بعض ،كما فضل أنبياءه على بعض.
1212تر ّصد الفرص:
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إن من صفات املؤمن أنه مترصد للفرص التي تمر ّ
مر السحاب ،ومنها
ً
املناسبات املرتبطة بكل معصوم ،وهوما يصرح به الشهيد األول قائال(((:
ب الزيارة يف املواسم املشهورة قصد ًا وقصد اإلمام الرضا× يف
«يستح 
رجب فإنه من أفضل األعامل» .وعليه فإن املوالي لهم يتعمد زيارتهم في
تلك املناسبات ،إما من قرب أو من بعد  -ولو بشطر سالم  -فإنه يصل
إليهم ،وخاصة إذا اقترن ذلك بركعتين خاشعتين.
ً
فمثال كتطبيق على اغتنام هذه الفرص بعد معرفة مواقيتها،
واالستعداد لها قبل ورودها ،جمع العالمة املجل�سي مناسبات زيارة
ً
ً
النبي األكرم| معددا لها من ميالده إلى وفاته قائال(((()« :أقول :يتأكد
زيارته× يف األيام الرشيفة ،واألوقات واألزمان املتربكة ،ال سيام األوقات
التي هلا اختصاص به× .كيوم والدته ،وهو السابع عرش من ربيع األول...
ويوم وفاته وهو الثامن والعرشون من شهر صفر ،ويوم مبعثه وهو السابع
والعرشون من رجب ،واأليام التي نرصه اهلل فيها عىل أعدائه أو نجاه من
رشهم كيوم فتح بدر وهو السابع عرش من شهر رمضان ،ويوم فتح مكة
 )1الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية ،ج ،2ص.24
 )2بحار األنوار ،ج ،97ص .168

وهو العرشون من شهر رمضان ويوم غزوة أحد وهو سابع عرش شوال،
ويوم فتح خيرب وهو الرابع والعرشون من رجب ،وسائر فتوحاته عىل ما
مر ذكرها يف كتاب تارخيه ،ويوم مباهلته مع نصارى نجران وهو الرابع
والعرشون من ذي احلجة ،وقيل اخلامس والعرشون منه ،وليلة هجرته من
مكة وهي أول ليلة من ربيع األول ،ويوم دخوله املدينة وهو يوم الثاين عرش
من ربيع األول ،ويوم خروجه من شعب أيب طالب وهو منتصف رجب،
وليلة محل أمه به وهي ليلة تسع عرشة من مجادى اآلخرة ،وليلة معراجه
وهي احلادي والعرشون من شهر رمضان وقيل تاسع ذي احلجة وقيل سابع
عرش ربيع األول ،ويوم تزوجه بخدجية ريض اهلل عنها وهو عارش شهر ربيع
األول» .فكم يقترب الزائر إلى قلب النبي| وهو يسلم عليه في السنة

ضمن أربع عشرة محطة!.

1313املشقة يف الزيارة:

 )1مالذ األخيار يف فهم هتذیب األخبار ،ج ،4ص.264
 )2مرآة العقول ،ج،26ص.28
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إن درجات النور التي ُتعطى في مشاهد املعصومين متناسبة مع مستوى
حز َُها»((( ،أي
إن َأ ْف َض َ 
املشقة واملعاناة في زيارتهم ،فقد وردَّ « :
ل ْالَ ْع َم ِل َأ ْ َ
أشقها على النفس .وعليه ُ
فليعلم أن من يأتي للزيارة وهو يعاني من شح
في ماله أو سقم في بدنه ،فإنه ُيعطى أكثرمما ُيعطاه املترف أو املستريح في
زيارته؛ ألن زيارته في تلك الحالة تكشف عن شوق أكيد لزيارة صاحب
ّ
املشهد ،ملا كان فيه من العائق الذي تجاوزه ،واملانع الذي تغلب عليه.
وهذه قاعدة عامة في مجمل القربات إلى هللا تعالى ،وهو ما يفهم
ِ
ل×
من قول اإلمام الصادق× عندما يقول عن شيعته« :إِ َّن َو ِ َّل َع ٍّ
ــل َل؛ ِلَ َّن ص ِ
ُل إِ َّل ا ْل َح َ
َان ك ََذلِك»((( .ثم يصـف جده
اح َب ُه ك َ
َل َي ْأك ُ 
َ

19

ً
قائالَ « :و َل َع َر َض َل ُه َأ ْم َر ِ
ان
أمير املؤمنين×  -الذي عبر عنه بصاحبه -
ِ
ِ
ها َعىل َبدَ نِه»(((.
ها 
لِ َطا َع ٌة إِ َّل َأ َخ َذ بِ َأ َشدِّ َ
ك َل ُ َ
1414درجات القرب:

ايزلل يبلقلا ؤيهتلا يف   :لوألا لصفلا

20

20

ُ
النور املعطى للمؤمن يختلف بحسب درجات القرب من هللا
إن الطرق إىل اهلل بعدد أنفاس
تعالى ومن أوليائه^ ،ومن هنا قيلّ « :
ُ
اخلالئق»((( ،فكل زائرتعطى له هبة بحسب درجته من ذلك القرب ،ومن
هنا تتفاوت درجات الناس في الجنة ،فأعلى درجة في الجنة هي درجة
ً
الرسول األكرم| ،وأدناها درجة من كان ضيفا على أهل الجنة.
فكم من الدرجات بين هاتين الدرجتين مما ُيعطى للزائرين بحسب
كيفية زيارتهم لتلك املشاهد! .فمن املعلوم أن دخول الحرم يشترك فيه
جميع الزائرين ،إال أن الكالم فيمن يخرج بالجوائز العظمى ،كالفرق
ً
بين من يدخل البحر ويخرج مبتال بمائه ،وبين من يخرج بالجواهر
والآللئ.
1515عرفان احلق:

ّإن قبول الزيارة والثواب العظيم املترتب عليه  -كما وعد عليه في
الروايات  -مترتب على عرفان حق اإلمام ،أي املعرفة بمنزلته عند
هللا تعالى ،وما يترتب عليه من حقه على العباد .فقد روي عن اإلمام
ً
الصادق× ما يدل على تعليق األجر مثال على زيارة أمير املؤمنين×
ِِ
على عرفان حقه ،حيث قال« :من ز ِ
ني× َع ِارف ًا بِ َح ِّقه»(((،
َار َأم َري ا ْل ُم ْؤمن َ
َ ْ َ
 )1الکايف ،ج ،15ص.389

 )2انظر :بحار األنوار ،ج ،64ص.137
 )3األمايل (للطويس) ،ص.214

ً
َار َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
ز
ن
م
ي
«
:
أيضا
وكذلك في زيارة الحسين× حيث قال×
ْ
َ
َ
َ
ْب ِن َع ِ ٍّل× َع ِارف ًا بِ َح ِّق ِه»((( ،بل في زيارة السيدة فاطمة بنت مو�سى
َار َها
بن جعفر× حيث قال اإلمام الرضا× عن أختهَ « :م ْن ز َ
ً
َع ِارف ًا بِ َح ِّق َها»((( ،بل ورد ما يدل على حق املؤمن أيضا حيث روي عن
ِ ِ
ِ
ُور ُه َع ِارف ًا بِ َح ِّق ِه»(((.
الصادقين’ أنه قالَ « :أ ُّي َم ُم ْؤم ٍن َخ َر َج إِىل َأخيه َيز ُ
وعليه فإن املقامات والعطاءات املتميزة ،إنما تتحقق ملن يزور
ً
ً
املعصوم احتراما وتقديرا ملقامه ،وليس لقضاء حوائجه فحسب .ومن
املعلوم أن من يزور مواله وروحه تستشعر هذا املعنى من التعظيم
والتوقير ،يختلف عمن يزوره بروح خالية من هذه املعاني.

1616االعتقاد باملرزوقية:

 )1الکايف ،ج ،9ص.327

 )2بحار األنوار ،ج ،48ص.317
 )3الكايف ،ج ،3ص.470
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من لوازم االعتقاد بمنزلة اإلمام عند هللا تعالى هو االعتقاد بحياته؛ إذ
إن الشهيد حي مرزوق ،فكيف بأئمة الشهداء؟! فهم أئمة وشهداء في آن
واحد ،وما منهم أحد إال وهو مقتول بالسيف أو ّ
السم في سبيل الدعوة
إلى هللا تعالى والجهاد في سبيله.
ومن لوازم هذه املرزوقية أن يلتفت املعصوم إلى زائريه ،ويفيض عليهم
من عنايته وبركاته ،ولكن بشرط معايشة تلك الحقيقة املذكورة .فإن
من لم يستوعب هذا املبدأ الواضح  -بأدنى تأمل  -كيف يمكنه التوجه
ً
ً
إلى حقيقة روح ذلك املعصوم× وهو ال يرى أمامه إال قبرا ومزارا؟.
ُ
وليعلم في املقام أن بعض الروايات أسندت الزيارة إلى املعصوم
نفسه  -ال إلى قبره  -كما في رواية اإلمام الصادق× حيث يقولَ « :أ ُّي َم

21

ِ
ي× َع ِارف ًا بِ َح ِّقه»((( ،وعلى هذا املعنى ُيحمل ما ورد
َار ا ْل ُح َس ْ َ
ُم ْؤم ٍن ز َ
في العبارات من زيارة القبر ،فإن القبر يزار باعتبار من ثوى فيه ،ومن
ثوى فيه فإنما يزار باعتبار روحه املتصلة به ،وروحه تزار باعتبار الحياة
املتحققة فيها.

1717مظاهر الكرم:
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ٌ
مظهر من مظاهر الكرم اإللهي ،ونهجهم هو العطاء
إن أئمتنا^
الخالد الذي ال يخطر ببال زائريهم ،والواقفين ببابهم ،واملستجدين
لعطائهم ،ولكن هذا العطاء  -بنحوه األكمل  -يتوجه إلى النفوس الطاهرة
التي تستقبل مثل هذا العطاء في عالم األرواح ،حيث إن الكريم الحكيم
ً
ً
ً
ال ّ
يقدم طعاما سائغا في إناء متقذر .فيطلب منه تطهير إنائه أوال ،ثم
ً
ثانيا .وعليه فإنه لو لم ّ
يمن عليه بالعطاء
يصب فيه ما عنده من العطاء
فألجل عدم تطهيره إلنائه .فليس املنع لعدم املقت�ضي بل لوجود املانع.
وكتطبيق على ذلك نقول :إن اإلمام الحسين× لم يستقبل الحر
الشهيد إال بعد أن رأى القابلية في إنائه ،من خالل توبته وندامته
الصادقة ،فألحقه اإلمام×  -بعد توسعة قابليته  -بمن كان معه من
ً
األصحاب وصار من خير الشهداء .ونقول هنا أيضا :إن من املناسب أن
ً
يطلب الزائر من اإلمام أن يوسع من إنائه أوال ،ثم يصب فيه ما يناسب
ً
كرمه من العطاءثانیا.
1818إدمان الزيارة:

الذين أدمنوا على زيارة مواليهم^ يرون أن من أفضل أنواع
السياحة في األرضَّ ،
شد الرحال إلى بقاعهم الطاهرة .فشتان بين سفر
 )1کامل الزیارات ،ص.183

ُيتعب فيه اإلنسان بدنه وماله ،ليرجع إلى وطنه وقد استنشق هواء أو
ً
رأى منظرا ،لم يبق له أثرإال الذكريات في عالم الخياالت ،مقرونة ببعض
الصور في اآلالت ،وبين زيارة للمشاهد يبقى أثرها ونفعها إلى أبد اآلبدين،
ً
حيث يرى الزائر املعصوم× في عرصات القيامة ،شاكرا لسعيه في
سبيل زيارته ،وهو أحوج ما يكون إلى مثل تلك العناية ،حيث ال معين وال
مغيث له من أهله.
1919زيارة املكابدة:

ه َذا َأ َشدَّ َفال َّثواب فِ ِيه ع َل َقدْ ِر ا ْلخَ و ِ
اف ِف إِ ْت َيانِ ِه َآم َن اهللُ َر ْو َع َت ُه
فَ ،و َم ْن َخ َ
ْ
َ
َ ُ
َ
ت ع َليهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْص َ
َّاس ل َر ِّب ا ْلعا َل َ
َي ْو َم ا ْلق َي َامة َي ْو َم َي ُقو ُم الن ُ
ف بِا ْل َمغْف َرة َو َس َّل َم ْ َ ْ
ني َ ،وان َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ب بِن ْع َمة م َن اهللِ َو َف ْض ٍل َل ْ َي ْم َس ْس ُه
َار ُه النَّبِ ُّي| َو َد َعا َل ُهَ ،وا ْن َق َل َ
ا ْل َم َلئ َك ُة َوز َ
وء َوا َّت َب َع ِر ْض َو َان اهلل»(((.
ُس ٌ

 )1کامل الزیارات ،ص.127
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ال شك أن الزيارة التي فيها نوع مكابدة مشقة ،أقرب إلى القبول
من الزيارة الخالية من األذى ،ومن املعروف ما كان يعانيه أتباع أهل
البيت^ طوال التاريخ من شماتة األعداء ومواجهتهم في زيارتهم لهم
بأنواع األذى إلى حد القتل .فما نراه هذه األيام من سهولة الزيارة في
السفرواإلقامة ال بد أن ّ
يعوض بالتوجه والتركيزفيها.
ً
ومما يدل على ذلك أن الحر العاملي& فتح بابا في الوسائل بعنوان:
«استحباب زيارة الحسين واألئمة^ في حال الخوف واألمن» .وذكر
روايات عديدة ،منها ما عن اإلمام الباقر× عندما سأل أحدهم :هل
َان ِم ْ
ن
تأتي قبرالحسين×؟ فقال :نعم ،على خوف ووجل ،فقالَ « :ما ك َ

23

2020التلذذ بالعبادة:

إن مشاهد املعصومين^ موضع انطالقة مباركة ،لكي يصل العبد
إلى مرحلة التلذذ بالعبادة ،بحيث تزول كلفتها في نفسه وتثبت حالوتها
في قلبه ،فإن انقطاع الزائر عن األجواء الشاغلة في بلده وتفرغه للزيارة
أيام زيارته ،والتفاتة املعصوم إليه لحق وفادته عليه ،لهي فرصة جميلة
لالنطالق إلى هذا العالم املؤنس ،الذي من املمكن أن يكون الزائر قد
تعرف علیه ّ
ّ
لتوه .ومن املعلوم أنه إذا وصل إلى هذه النقطة املضيئة أيام
زيارته ،فإنه يمكنه استصحابها ثم توسعتها بعد رجوعه من املشهد ،لئال
تغره الدنيا بزينتها ،حيث وصل إلى جوهر هذه الحقيقة وهي أنه «لكل
جديد بهجة» و«الليل والنهار ُيبليان كل جديد».
2121الزيارات املتكررة:
ايزلل يبلقلا ؤيهتلا يف   :لوألا لصفلا
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لو كان الزائر بين خيارين وهما :زيارة قصيرة متكررة طوال العام،
أو يا ة مطولة مرة واحدة فيهّ ،
فإن من األفضل له اإلتيان بزيارات
زر
متكررة طوال العام ملحدودية املال والفرصة ،وال شك أن للزيارات
ً
املتكررة أثرها في تثبيت املكاسب الروحية ،حيث إن للمعصوم إكراما
ً
مستقال بحسب كل زيارة له ،إذ ال يعقل أن يكتفي بعطاء زيارة ماضية
عن عطاء زيارة قادمة ،حيث إن هذا ال ينسجم مع من نصفهم في الزيارة
ّان ا ْل ِع ْلم ِ،ومنْتَهي ا ْل ِ
ِ
ح ْلمَِ ،و ُأ ُص َ
ول
َّح ِةَ ،و ُخز َ
َُ َ
الجامعة بالقولَ « :و َم ْعد َن الر ْ َ
ا ْلك ََر ِم»((( .أضف إلى ذلك أن الزائربإمكانه أن يرفع مستوى زياراته في كل
مرة ،ليصل إلى األوج أو ما يقرب منه بعد زيارات متكررة ،وخاصة إذا
وصل إلى العدد املبارك وهو عدد األربعين ،حيث ميقات مو�سى× مع
رب العاملين.
 )1من الحیرضه الفقیه ،ج ،2ص.610

2222الزيارة القصرية:

إن الزيارات القصيرة للمشاهد  -والتي قد تقدر بساعات في بعض
األحيان  -قد تؤثر في مسيرة العبد في القرب إلى هللا تعالى أكثر من إقامته
ً
فيها ألسابيع أو أشهر ،من املمكن أن تجلب له شيئا من القسوة من جهة
ً
ً
التكرار في الزيارة ،أو صيرورة املشهد وطنا اتخاذيا له كباقي املواطن ،فال
ً
يزورذلك املشهد إال ملاما.
وقد ُذكر أن بعض علماء األخالق كان يو�صي تالمذته ّ
بشد الرحال
إلى مشهد بعيد كأرض طوس ،ليزور ذلك املقام لسويعات ثم يعود من
ُ
حيث ذهب ،فيا ترى كم يكون حرص مثل هذا الزائر الغتنام كل لحظة
من لحظات زيارته بعد ذلك العناء وتلك املشقة؟.
2323مشاركة احلزن والفرح:
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ً
يفرح املوالون عادة بمواليد أئمتهم^ كما يحزنون في مناسبات
ً
ً
استشهادهم ،فيقيمون املجالس فرحا وحزنا .ومن هنا يمكن القول
ً
بوجود خصوصية للزيارة في تلك املناسبات ،فينوى الزائر مثال تقديم
ً
العزاء لصاحب الذكرى ،كما لو زار أحدهم قبر الجوادين’ مثال
في مناسبة استشهاد اإلمام الرضا× ليقدم العزاء ألبيه تارة ووالده
ً
عليهما السالم تارة أخرى.
ً
وبشكل عام فإن وجود اإلمام الحي املتمثل باإلمام املهدي #أيضا
فرصة لتقديم العزاء له في مناسبة األحزان ،والتهنئة في مناسبة األفراح،
وهذا عرف مألوف بين الخلق في أن صاحب املناسبة يفرح بمن يشاركه
فيها ،ويرحب بقدومه ،بل ال يعاقبه لو كانت بينه وبين الوارد عليه ما
يوجب العقوبة والتأديب.

25

2424حلية املال:

هنالك عالقة مباشرة بين حلية املال وقبول الزيارة ،فكما أن
ً
الصالة الواجبة تبطل بالثوب املغصوب مثال ،فإن الزيارة قد ال
ً
ُ
تقبل أيضا بذلك ،فإن هللا تعالى إنما يتقبل من املتقين .ومما يناسب
التأكيد في هذا املجال لزوم استحالل الزائر من العباد وذوي الحقوق
ً
عليه ،ألن وجود من يدعو عليه في غيابه أيضا من موجبات عدم
العناية الخاصة به ،وهذا ال ّ
يعد من صور تحمل الذل عند من يطلب
االستحالل من الغير؛ ألن طبيعة الناس قائمة على ّ
تفهم هذا النحو
من االستحالل.
2525إرشاد التائهني:
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قد ُيبتلى اإلنسان بعشرة غير صالحة ولكنها ملزمة كاألوالد والزوجة،
فيصل إلى درجة من اليأس يفقد معه األمل في إصالحهم لتكرارنصحهم
وعدم تأثرهم به .وعندئذ يكون من سبل األخذ بأيديهم وتخليصهم مما
هم فيه ،اصطحابهم  -ولو بالتحبيب والترغيب  -إلى املشاهد املشرفة،
وتوكيل أمرهم بعد ذلك إلى املعصوم الذي هو حي يسمع الكالم ،وله
تأثيره كما لو كان في أيام حياته ،وذلك من خالل نظرته اإلشراقية
النافذة ،فيكون حال الزائر في املقام ،كحال من يأخذ بيد املريض إلى
طبيب حاذق ،أو الجاهل إلى رجل عالم ،ليقوما بما عجز هو عن القيام
به بعد تسليمه إليهما.

2626حياة املزور:

26

ّإن أدنى درجات املعرفة لدى الزائر ،أن ال ّ
يفرق بين املزور في حال
حياته وبعد موته ،فإن حقيقة املوت ليست الفناء لتنتفي خصائص
ومزايا املزور بعد موته ،بل إن زيارة املعصوم× في مشهده كزيارته له

ً
أيام حياته بال فرق بينهما في ذلك أصال  -إن لم نقل إن يد املعصوم
مبسوطة في البرزخ أكثر مما كانت عليه في دار الدنيا  -وقد روي عن
اج َر إِ َ َّل ِف َح َي ِات
َار َق ْ ِبي َب ْعدَ َم ْو ِت ك َ
َان ك ََم ْن َه َ
النبي| أنه قالَ « :م ْن ز َ
ِ
الس َل َم َفإِ َّن ُه َي ْب ُلغُنِي»(((.
َفإِ ْن َل ْ ت َْستَطي ُعوا َفا ْب َع ُثوا إِ َ َّل َّ
ً
بل قد يقال :إن زيارته بعد حياته أكثر أجرا ،حيث إنها من مصاديق
اإليمان بالغيب ،وفيه من التعبد بما ورد عنهم من األمر بالزيارة ما ال
ب
يخفى .وقد ورد عن النبي| في وصف من آمنوا به بعدهَ « :أ ْع َج ُ
الن ِ
ُون ِب َو َل ْ َي َر ْو ِن ُأو َلئِ َك إِ ْخ َو ِان َح ًّقا»(((.
ُون ِم ْن َب ْع ِدي ُي ْؤ ِمن َ
َّاس إِ َيمنًا َق ْو ٌم َي ْأت َ
2727حقيقتان متالزمتان

ك ِعنْدَ اهللِ َم َقام ًا َم ْع ُلوم ًاَ ،وإِ َّن َل َ
َفإِ َّن َل َ
ك ِعنْدَ اهللِ َجاه ًا َعظِي ًام َو َش َفا َع ًةَ ،و َقدْ
(((
ون إِ َّل َل ِ ِن ْارتَىض»
َق َال اهللُ َت َع َالَ :وال َي ْش َف ُع َ
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ً
إن أهل البيت عليهم السالم يؤكدون علی حقيقتين متالزمين دائما،
ً
وهما التوحيد والوالية ،فيجعلون ذكرهم طريقا إلى ذكر هللا تعالى،
بل هو ذكر هللا تعالى بلحاظ أنه هو من أمر بذلك .فقد ورد عن اإلمام
ِ
ِ
ين إِ َذا َخ َل ْوا َذك َُروا اهللَ ،إِ َّن
اء َب ْين َُه ُم ،ا َّلذ َ
الر َ َ
الصادق× أنه قال« :شي َع ُتنَا ُّ
ح ُ
ِذك َْرنَا ِم ْن ِذك ِْر اهللِ ،إِنَّا إِ َذا ُذكِ ْرنَا ُذكِ َر اهللَُ ،وإِ َذا ُذكِ َر َعدُ ُّونَا ُذكِ َر َّ
الش ْي َطان»(((.
كما يجعلون عليهم السالم ذكر هللا تعالى وسيلة للتوسل بهم،
ّ
مذكرين زائريهم بأنهم قد استثنوا من عمومات نفي الشفاعة؛ ألن هللا
تعالى رضيهم لهذا املقام ،وهو ما ُيفهم من زيارة أبي الحسن الهادي×
لجده أميراملؤمنين قائال« :إِ َّن ِل ُذنُوب ًا كَثِ َري ًة َف ْ
اش َف ْع ِل ِعنْدَ َر ِّب َ
ي،
ك َيا َم ْو َل َ

 )1املزار(للمفید)،ص .168

 )2االستذکار(البن عبد الرب) ،ج ،1ص.188
 )3الکايف ،ج ،3ص.476

 )4املصدر السابق ،ج ،9ص.295
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2828الفضيلة املشرتكة:

إن بعض الروايات عندما تثبت فضيلة زيارة مشهد من مشاهدهم،
ً
فإنها ال تنفيها عن باقي مشاهدهم الشريفة ،حيث إنهم جميعا من نور
واحد ،وقد ّ
عبر اإلمام الصادق× عن كمال االشتراك في املزايا بقوله:
احدٌ و ُك ُّلنَا و ِ
احدٌ و َف ْض ُلنَا و ِ
احدٌ و ِع ْلمنَا و ِ
« َخ ْل ُقنَا و ِ
احدٌ ِعنْدَ َاهللِ َت َع َال»(((،
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ
َ
ّ
وكتطبيق على ذلك فإن ما ذكر من املزايا في زيارة البعض منهم ثابتة
للبعض اآلخر.
وهذه الحقيقة نفهمها من سؤال الراوي وجواب اإلمام الصادق×
ِ
َار َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× َو َص َّل ِعنْدَ ُه َر ْك َعت ْ ِ
َي
له وذلك عندما سألهَ « :ما َل ْن ز َ َ
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ت فِدَ َ
اكَ :وك ََذلِ َ
ك ك ُُّل
ت َل ُه ُج ِع ْل ُ
ت َل ُه ِح َّج ٌة َو ُع ْم َرةَ .ق َالُ :ق ْل ُ
َق َال× :كُتِ َب ْ
َ
َم ْن َأتَى َق ْ ِ
ت ٍ
ض َطا َع ُت ُه؟ َق َال×َ :وك ََذلِ َ
ب إِ َما ٍم
َ
ك ك ُُّل َم ْن أتَى َق ْ َ
ب إ َما ٍم ُم ْف َ َ
ً
ً
(((
ت ٍ
ض َطا َع ُت ُه»  .وهذه الرواية تفتح بابا واسعا ،ومفاده أنه يرجح
ُم ْف َ َ
ُ
ن ّ ً
بالزائر أن يكو مؤمال لكل العطاءات التي ذكرت في زيارة الحسين×
عند زيارة قبرأي واحد من املعصومين^.

2929مشاهد غري املعصومني:

ال تنبغي االستهانة بمشاهد غير املعصومين ممن لهم حظوة عند أهل
البيت^ بل إن توقيرهم بزيارتهم من موجبات تعجيل قضاء الحاجة.
فمنهم السفراء األربعة في أرض بغداد ،فيناسب عرض الحاجة لهم،
إلبالغ ذلك إلى موكلهم كما كان األمر كذلك في زمان حياتهم ،حيث كانوا
هم الباب الخاص له .ومنهم السيدة فاطمة املعصومة÷ بقم ،التي قال
 )1الغيبة (للنعامين) ،ص.86

 )2کامل الزیارات ،ص.160

عنها اإلمام الجواد×َ « :م ْن ز ََار َق ْ َب َع َّمتِ ي بِ ُق َم َف َل ُه ا ْل َج َّن ُة»((( .وكالسيد
عبدالعظيم الحسني في أرض الري ،الذي قال عنه اإلمام الهادي×:
« َأ َما إِن َ
ي×»(((.
َار ا ْل ُح َس ْ َ
ْت ك ََم ْ
ب َع ْب ِد ا ْل َعظِي ِم ِعنْدَ ك ُْم َل ُكن َ
نز َ
َّك َل ْو ز ُْر َت َق ْ َ
وقد ورد في بعض كتب الزيارة« :ويستحب زيارة جعفر بن أيب طالب
ريض اهلل عنهام بمؤتة ،ويستحب زيارة الشهداء يف بدر ،ويستحب زيارة أيب
ذر ريض اهلل عنهام يف الربذة ،قريب ًا من الصفراء عىل يمني الطريق للجائي من
مكة إىل املدينة»(((.

3030املراقبة املمتدة:

 )1وسائل الشيعه ،ج ،14ص.576
 )2کامل الزیارات ،ص.324

 )3بحاراألنوار ،ج ،97ص.222
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إن زيارة الزائر تبدأ من حين الخروج من منزله ،فيناسب أن يجعل
ً
ً
ساعات زيارته  -بدءا من الخروج وختما بالعودة  -من أفضل ساعات
املراقبة والتوجه إلى هللا تعالى ،لتكون ساعة الوصول إلى املشهد أوج
التعلق بعالم الغيب ،كما أنه من املناسب أن يجعل لنفسه أربعينية
ً
مستمدا املدد من ذلك املعصوم الذي ّ
تشرف بزيارته ،فإن
بعدها،
البركات بعد الزيارة تشمل العبد أكثر من شمولها له قبلها ،لتحقق ما
ً
نواه الزائرخارجا.
وال ريب أن أربعينية املراقبة واملحاسبة  -بترك املعا�صي وإتقان
الواجبات وعلى رأسها الصالة  -ملن أفضل اآلثار الباقية بعد الزيارة.
فكيف إذا جمع الزائربين أربعينية قبل الزيارة ،وأخرى بعدها ليصل إلى
مرحلة ال ّ
يتخيلها من الكمال الباطني.

29

3131توسعة األرزاق:

إن الحاج واملعتمرال بد له أن ّ
يعرج على قبرالنبي األكرم| وإال ُع ّد
ً
مجافيا له كما ذكره أمير املؤمنين× بقولهَ « :أ ُّل ِوا بِرس ِ
ول اهللِ| إِ َذا
َ ُ
ت اهللِ ا ْل َح َرا ِمَ ،فإِ َن ت َْر َك ُه َج َف ٌاء َوبِ َذلِ َك ُأ ِم ْر ُتم»((( ،ثم يعطف
ل َب ْي ِ 
َخ َر ْجت ُْم إِ َ 
ً
قائالَ « :و َأ ُّل ِوا بِا ْل ُق ُب ِ
ُم
ور ا َّلتِي َأ ْلز ََمك ُ
عليه قبور ذريته من املعصومين^
ً
هللُ َح َّق َها َو ِز َي َار َ َتا»((( .ويجعل ذلك حقا لهم؛ ألن ذلك من مصاديق
ا 
ً
مودة ذوي القربي .ثم يجعل محفزا لعامة الخلق الذين يدعوهم قضاء
ً
الرز َْق ِعنْدَ َها»((( ،ومن املعلوم أن
الحوائج للزيارة عادة قائالَ « :وا ْط ُل ُبوا ِّ
الرزق ّ
أعم من املادي واملعنوي منه .ومن هذا الحديث وأمثاله ُيعلم أن
ً
ً
ّ
هناك رزقا مقدرا للعبد فيما لو طلبه العبد في مظانه ،ومنها املشاهد،
وهو أوسع من رزقه الفعلي الذي قد ُيزوى عنده ،ملا ارتكبه من موجبات
ُ
البعد عن هللا تعالى.
ايزلل يبلقلا ؤيهتلا يف   :لوألا لصفلا
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3232الزيارة اهلادفة:

إن رغبة بعض من يسيح في األرض ،هو مجرد اكتشاف للمجاهیل
من الكهوف والجبال والغابات وغيرها من دون هدف مقدس في البين،
من االعتبار واليقين بعظمة الخالق ،ولكن املؤمن متزود آلخرته في كل
ً
حركاته وسكناته ،فيجعل سياحته أوال فيما يبقى أثره وهو شد الرحال
إلى مواطن االستجابة ،ثم يحاول أن يجعلها مستوعبة لكل املحطات في
املوطن الواحد.
ومن هنا فإن اإلمام الصادق× يدعو لزيارة املعالم املباركة في
 )1وسائل الشيعه ،ج ،14ص.325
 )2املصدر السابق.
 )3املصدر السابق.

ً
ِ ِ
ج ِد ُق َبا؛ َفإِ َّن ُه ا ْل َم ْس ِ
وم ْس ِ
جدُ ا َّل ِذي
املدينة قائالَ « :ل تَدَ ْع إِ ْت َي َ
ان ا ْل َم َشاهد ُك ِّل َهاَ ،
ِ
ُأسس ع َل ال َّت ْقوى ِمن َأو ِل يومٍ ،وم ْ ِ
يم َو َم ْس ِ
ج ِد ا ْل َف ِضيخِ َو ُق ُب ِ
ور
َ
ِّ َ َ
ش َبة ُأ ِّم إِ ْب َراه َ
ْ َّ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َاب َو ُه َو َم ْس ِ
الش َهدَ اء َو َم ْس ِ
جد ْالَ ْحز ِ
جدُ ا ْل َفتْحِ ا ْل َحد َ
ُّ
يث»((( .ومن املعلوم
ً
أن لكل مسجد أو معلم مما ذكر آنفا قصته في تأريخ اإلسالم ،فينبغي
ً
االعتباربها جميعا ،وهو يتوقف على اإلملام بما جرى من األحداث في تلك
البقاع الطاهرة ،وذلك بأخذها من مصادرها املعتبرة.
3333التطهر بالغسل:

هناك بعض اآلداب املشتركة في زيارة املشاهد ومنها الغسل ،فإن في
ً
ً
هذا ّ
التنزه طهارة للبدن ظاهرا وللروح باطنا ،وقد ندب إلى ذلك اإلمام
الصادق× بقوله« :ا ْلغُس ُل ِعنْدَ لِ َق ِ
اء ك ُِّل إِ َما ٍم»((( ،وكم من املناسب أن
ْ
يقرن الزائر غسله بمناجاة بليغة ،توجب له طهارة الباطن ،وهو ما كان
ً
اج َع ْل ُه ِل نُور ًا
يدعو به× في غسل الزيارة بعد الفراغ منه قائالُ « :
الله َّم ْ

ومنه ُيعلم أن كل حركات املؤمن مقترنة باآلداب الباطنية ،وعمدتها هو
التوجه القلبي إلى هللا تعالى بموازاة العمل البدني.

3434التهيؤ للزيارة:

النظافة الظاهرية ،واستعمال الطيب ،واستقبال القبلة ،من األمور
 )1املصدر السابق ،ج ،5ص.285
 )2بحاراألنوار ،ج ،80ص.169
 )3کامل الزیارات ،ص.186
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ٍ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
اه ٍةَ ،و َط ِّه ْر بِ ِه
َو َط ُهور ًا َوح ْرز ًا َوكَافي ًا م ْن ك ُِّل َداء َو ُس ْق ٍم َوم ْن ك ُِّل آ َفة َو َع َ
َق ْلبِي َو َج َو ِار ِحي َو ِع َظ ِامي َو َْل ِمي َو َد ِمي َو َش ْع ِري َو َب َ ِ
شي َو ُ ِّ
مي َو َع َصبِي
ِ
ِ
ِ
اجتِي َو َف ْق ِري َو َفا َقتِي»(((.
اج َع ْل ُه ِل َشاهد ًا َي ْو َم َح َ
َو َما َأ َق َّلت ْالَ ْر ُض منِّيَ ،و ْ

31

31

التي تيهئ الزائر لإلقبال في زيارته ،أضف إلى ما فيه من التوقير لصاحب
ّ
املشهد ،وهو ما علمه اإلمام الصادق× محمد بن مسلم عند زيارته
ً
ف ثِ َيابِ َ
لجده أمير املؤمنين قائالَ « :فا ْغت َِس ْل غ ُْس َل ال ِّز َي َار ِةَ ،وا ْل َب ْس َأ ْن َظ َ
ك،

َو َش َّم َش ْيئ ًا ِم َن ال ِّط ِ
يبَ ،و ْام ِ
ش َو َع َل ْي َ
ت إِ َل
السكِينَ َة َوا ْل َو َق َارَ ،فإِ َذا َو َص ْل َ
ك َّ
ِ
اس َت ْقبِ ِل ا ْل ِق ْب َل َة َوك ِّ ِ
َب ِ
ني َم َّر ًة»(((،
َب اهللَ َث َلث َ
الس َل ِم َف ْ
اب َّ

ُ
وليعلم في املقام أن الدعوة إلى التكبير في املشاهد ،أمر متكرر في
ً
ً
رواياتهم^ تعظيما ملقام الربوبية ،وتحقيقا للعناية اإللهية.

3535التكريم بالزيارة:

ايزلل يبلقلا ؤيهتلا يف   :لوألا لصفلا
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على الزائرأن يتذكرهذه الحقيقة ويستوعبها ،وهي أن هللا تعالى خصه
بكرامة االختيار في فعل الطاعات  -ومنها قصد زيارة املشاهد  -فبإمكانه
أن ّ
يشد الرحال إليها بعد أن ُيقذف في قلبه حب زيارتها ،وإال فإن
الكائنات ّ
املسيرة ،كاملالئكة ،تتمنى اإلذن اإللهي في الزيارة ،وهو ما ذكره
ك والَ َنبِي ِف َالسمو ِ
ٍ
ِ
ات
َّ َ َ
اإلمام الصادق× كما روي عنهَ « :ل ْي َس م ْن َم َل َ
ٍّ
هلل َأ ْن ي ْأ َذ َن َُلم ِف ِزيار ِة َق ِب َا ْلحس ِ ِ
لس َ
ال ُم»((( ،وهذا
إِلّ َو ُه ْم َي ْس َأ ُل َ
ْ
ون َا َ َ
ي َع َل ْيه َا َّ
َ َ ْ ُ َ ْ
بدوره رافد من روافد الشكراإللهي على هذه النعمة.
3636مظا ّن اهلبات:

إن مشاهد األئمة^كلها من مظان الهبات الخاصة ،وال يبعد أن يكون
ُ
لكل مشهد بركاته الخاصة التي ال تعلم إال من خالل رواية صاحب ذلك
ً
املشهد ،وذلك سوى البركات املشتركة في زيارتها جميعا ،فمن ذلك زيارة
اإلمام الصادق× التي تالزم زيارة ثالثة من األئمة املستشهدين قبله.
 )1املزار الکبری ،ص.205
 )2الکايف ،ج ،4ص.588

وقد ذكر اإلمام الصادق× بنفسه ما لزيارته من أثر وبركة فقال
كما روي عنهَ « :م ْن ز ََار ِن غ ُِف َر ْت َل ُه ُذنُو ُب ُه َو َل ْ َي ُم ْت َف ِقري ًا»((( ،ومن املمكن
استفادة نفي الفقرباملعنى األعم ،أي الخالص من الفقرفي الدنيا واآلخرة.
3737دفع البالء:

3838نعمة اإلذن:

بعض ما ورد في زيارات األئمة^ ،يستفاد منه أن على الزائر أن
ً
يستذكر نعمة اإلذن اإللهي له في يا تهمّ ،
فإن العمل  -وإن كان منتسبا
زر
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ّ
إن البقاع التي ثوى فيها أئمة الهدى× أمان لساكنيها ،فإن باملؤمن
ُيدفع البالء عن بلد هو فيه ،فكيف بمن هو ٌ
إمام للمؤمنين ،ونعتقد
ً
بحياته بعد موته أيضا؟ .ومن هنا تعددت الروايات الدالة على هذه
ً
س َم ْن
الحقيقة .فمنها ما ذكره اإلمام العسكري× قائالَ « :ق ْ ِبي بِ ُ َّ
ان ِلَ ْه ِل ا ْل َجانِ َب ْ ِ
ي»((( ،وقيل في تفسير الجانبين أي جانبي النهر،
َر َأى َأ َم ٌ
وقيل للمخالف واملؤالف .ومنها ما ذكره اإلمام الرضا× عندما قال
ّ
له ّ
زكريا بن آدم :إني أريد الخروج عن أهل بيتي ،فقد كثر السفهاء
ك ُيدْ َف ُع َعن ُْه ْم بِ َ
فيهم ،فقالَ « :ل َت ْف َع ْل! َفإِ َّن َأ ْه َل َب ْيتِ َ
ك ،ك ََم ُيدْ َف ُع َع ْن
ِ
ِ
الس َل ُم»((( .وكذلك ما ذكره زكريا
َأ ْه ِل َب ْغدَ ا َد بِ َأ ِب ا ْل َح َس ِن ا ْلكَاظ ِم َع َل ْيه َّ
إن اهللَ ن ََّجى َب ْغدَ ا َد بِ َمك ِ
َان َق ْ ِب
بن آدم القمي عن الرضا× أنه قالَّ « :
َأ ِب ا ْل َح َس ِن»(((.

 )1املقنعة (للمفيد) ،ص.474
 )2املزار (للمفيد) ،ص.202

 )3بحاراألنوار ،ج ،57ص.221

 )4مناقب آل أيب طالب (البن شهرآشوب) ،ج ،4ص.329
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ً
إليه خارجا  -إال أنه ال تنبغي الغفلة عن اإللقاء اإللهي لحب الزيارة في
قلبه ،وهو مقت�ضى تزيين اإليمان في القلب كما ذكره القرآن الكريم.
ّ
الروائية في زيارة من
وهذا الذي قلناه ُيستفاد مما ورد في املصادر
ي إِ َل ْي َ
ك َأ ْن
زياراتهم^ حيث يقول الزائر فيهاَ « :أ ْس َأ ُ ل اهللَ ا َّل ِذي َقدَّ َر ِر ْح َلتِ 

َان َأ ْن َل َيع َله ِ
ك ك َْر ِبَ ،وا َّل ِذي َقدَّ َر َع َل فِ َر َاق َه َذا ا ْل َمك ِ
ُينَ ِّف َس بِ َ
آخ َر ا ْل َع ْه ِد
َْ ُ
َّ
ِمن رج ِ
كَ ،و َأ ْس َأ ُل َم ْن َأ ْبكَى َع ْينِي َع َل ْي َ
وعي إِ َل ْي َ
ي َع َل ُه ِل ُذ ْخر ًاَ ،و َأ ْس َأ ُل
ْ ُ ُ
ك َأ ْن َ ْ
ِ
ِ
ِ
ك َأ ْن ُي ِ
ك َو َهدَ ِان للت َّْسلي ِم َع َل ْي َ
اهللَ ا َّل ِذي َأ َر ِان َم َق َام َ
ور َد ِن َح ْو َضك ُْم َو َي ْر ُز َقني
ُم َرا َف َق َتك ُْم ِف ا ْل ِجنَان»((( ،فتكرر التعبير بما يدل على التوفيق في هذه
الفقرات ،من حيث إسناد الفعل إلى غيره ،وذلك في قولهَ « :قدَّ َر ِر ْح َلتِي»،
«أ ْبكَى َع ْينِي» ،و َ
و َ
ان َم َق َام َ
«هدَ ِان لِلت َّْسلِيمِ».
«أ َر ِ 
ك» ،و َ

3939طلب املودة:
ايزلل يبلقلا ؤيهتلا يف   :لوألا لصفلا
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إن األساس في زيارة مشاهدهم ،يتمثل في الحب الباطني للزائر الذي
يدعوه إلى شد الرحال إليهم ،وهذا الحب إذا اقترن بالعمل تحول إلى
مودة خالصة ،وهو ما أمرنا هللا تعالى بها من خالل ما ورد في القرآن
ُ
ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ً ّ َ َّ َ
الق ْر َب﴾(((.
املودة يف
الكريم بقوله ﴿قل ل أسألكم علي ِه أجرا إل
ولهذا ّ
فإن الزائر يطلب من هللا تعالى في مشاهدهم هذه املزية ،والتي
هي بمثابة العلة ملا يصدر من الزائر من أدب ،وهو ما يفهم من دعاء
الله َم ْار ُز ْقن ِ ي ُح َّب ُه ْم َو َم َو َّد َ ُت ْم َأ َبد ًا َما َأ ْب َق ْيتَنِي»((( .وقد قيل في الفرق
الزائرُ « :
بين املودة والحب :إن األول هو الحب املقترن بالعمل ،ومن هنا ناسب أن
تكون هذه الدرجة من املحبة هو األجرعلى الرسالة.
 )1هتذیب األحكام ،ج ،6ص.89
 )2سورة الشوری ،اآلیة .23

 )3من الحیرضه الفقیه ،ج ،2ص.606

4040عدة السفر:

ّ
لكل سفرفي الدنيا ُع ّدته املناسبة له ،وإن عدة الزائرفي سفره املرتبط
باآلخرة أمور ذكرها اإلمام الكاظم× في قولهَ « :ل ت َْس َتغْنِي ِشي َع ُتنَا َع ْن

ل ع َليها ،و َخا َت ٍم يتَخَ تَّم بِ ِه ،و ِسو ٍ
ٍ
اك َي ْست ُ
َاك بِ ِهَ ،و ُس ْب َح ٍة ِم ْن
َ َ
َأ ْر َبعٍُ :خ َْرة ُي َص ِّ  َ ْ َ َ
َ ُ
ِ
ِ
طِ ِ
ني َق ْ ِب َأ ِب َع ْب ِد اهللِ× فِ َيها َث َل ٌ
ب
ث َو َث َل ُث َ
ون َح َّب ًةَ ،متَى َق َل َب َها َذاكر ًا لِ كُت َ
ِ
ِ
ون حسنَ ًة ،وإِ َذا َق َلبها س ِ
ٍ
اهي ًا َي ْع َب ُ
ون
ش َ
ث ِ َبا كُت َ
َ
ََ َ
َل ُه بِك ُِّل َح َّبة َأ ْر َب ُع َ َ َ
ب َل ُه ع ْ ُ
ُ
َح َسنَ ًة»((( .وال ينبغي االستغراب مما ذكر من خصوصية لسبحة اإلمام
الحسين× ،حيث ّإن من جعل الشفاء في تربته ،ما املانع أن يجعل

ّ
بركة التذكر -من دون ِذكر -في تدويرسبحته؟.

4141اجلزاء املسانخ:

 )1هتذیب األحكام ،ج ،6ص.75
 )2کامل الزیارات ،ص.109

 )3وسائل الشيعه ،ج ،14ص.423
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ً
ّإن جزاء الزائرمتناسب مع ما كان فيه املزورمن البالء واملحنة ،فمثال:
كان اإلمام الحسين× في أشد املحنة عندما جرى عليه في كربالء ما
ً
جرى من املصائب العظام ،وهو الذي عبر عن نفسه قائالَ « :أنَا َقتِ ُ
يل
ا ْل َع ْ َب ِةُ ،قتِ ْل ُت َمك ُْروب ًا»((( ،ثم ذكرجزاء الزائراملكروب بما يعاكس الكرب،
ِ ِ
ِ
وب ،إِ َّل
أعني السروروالفرح فقال×َ « :و َحق ٌيق َع َل اهللِ َأ ْن َل َي ْأت َيني َمك ُْر ٌ
َ ِِ
سور ًا»((( ،وهو السر في رجوع الزائرين من قبره في
َر َّد ُه َو َق َل َب ُه إِ َل أ ْهله َم ْ ُ
حالة من البسط واالنشراح ،وهو الذي يدعوهم لتكرار الزيارة حتى لو
صادفتهم املشقة فيها.
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4242احلوائج الباقية:

إن أئمة أهل البيت× أرادوا من خالل ربط الزيارات بقضاء الحوائج،
تحفيز الزوار للتوجه إلى مشاهدهم الشريفة .فقد ورد عن اإلمام
ي×َ ،فإِ َّن إِ ْت َيا َن ُه َي ِزيدُ ِف
الباقر× أنه قالُ « :م ُروا ِشي َع َتنَا بِ ِز َي َار ِة َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
الرز ِْق ويم ِف ا ْلعم ِر وي َفع م افِع السوء»((( ّ
فإن القصد األولي من الزيارة
َ َ ُ دُّ
ُ ُ َ َ دْ ُ َ دَ َ َّ ْ
ِّ
وإن كان ألجل قضاء الحوائج ،إال أن الزائر بعد وصوله إلى املشهد ،قد
ً
يتحول إلى الجانب التوحيدي ،مناجاة وتضرعا بين يدي هللا تعالى.
ولو تحققت هذه الحالة عنده ،لكانت ّ
أجل وأبلغ من قضاء حوائجه
الدنيوية الفانية .ومن هنا ّ
فإن هللا تعالى قد يؤخرقضاء حاجة الزائربعد
ً
إمضائها ،ليزيد الداعي في دعائه ويكثر من زيارته ،تجديدا لتلك الحالة
املقدسة .ومن طريف الروايات في هذا املجال ما روي عن النبي|:
يل اِ ْق ِ ِ ِ
«إِ َّن َا ْل َع ْبدَ َل َيدْ ُعو َاهللَ َو ُه َو ُيِ ُّب ُهَ ،ف َي ُق ُ ِ
بئِ َ
اج َت ُه
ض ل َع ْبدي َه َذا َح َ
ولَ :ل ْ َ

ايزلل يبلقلا ؤيهتلا يف   :لوألا لصفلا
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ِ
ب َأ ْن الَ َأز ََال َأ ْس َم ُع َص ْو َت ُهَ ،وإِ َّن َا ْل َع ْبدَ َل َيدْ ُعو َاهللَ َع َّز َو َج َّل
َو َأ ِّخ ْر َها َفإِ ِّن ُأح ُّ
يل اِ ْق ِ ِ ِ
َو ُه َو ُي ْب ِغ ُض ُه َف َي ُق ُ
بئِ ُ
اج َت ُه َو َع ِّج ْل َها َفإِ ِّن َأك َْر ُه
ض ل َع ْبدي َه َذا َح َ
ولَ :يا َج ْ َ
َأ ْن َأ ْس َم َع َص ْو َت ُه»(((.

4343شبه الزيارة للصالة:

َ
إن مثل زيارة الحسين× كمثل الصالة ،فكما ورد في الصالة من
ّ
الص َل ُة َخ ْ ُي
أنه ال حد لإلتيان بها ،حيث ورد عن النبي| أنه قالَّ « :
َم ْو ُضو ٍع َ ،ف َم ْن َش َاء ْاس َت َق َ ل َو َم ْن َش َاء ْاس َت ْك َث َر»((( .وكذلك األمر في الزيارة،
فقد ورد األمر بزيارته بالصيغة نفسها ،فعن اإلمام الباقر× أنه قال:
 )1کامل الزیارات ،ص.151

 )2جامع األخبار (للشعريي) ،ص.133

 )3مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ج ،3ص.43

«زُوروه ص َّل اهللُ ع َلي ِه ِف ك ُِّل و ْق ٍ
ت َو ِف ك ُِّل ِح ٍ
ني؛ َفإِ َّن ِز َي َار َت ُه× َخ ْ ُي
َ
ُ ُ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ ُ ِّ َ َ (((
َم ْو ُضوعٍَ ،ف َم ْن َأ ْك َث َر من َْها َف َقد ْاس َت ْك َث َر م َن ا ْلخَ ْيَ ِ،و َم ْن قلل قلل ل ُه» .
وأما من جهة الوقت فقد ورد األمربتحري األوقات الشريفة ،فعنه×
ً
الشي َف َة؛ َفإِ َّن ْالَعم َل الص َِ
ات َّ ِ
ال َة
أيضا أنه قالَ « :و َ َت َّر ْوا بِ ِز َي َارتِك ُُم ْالَ ْو َق َ
َّ
َْ
ات َم ْهبِ ِط ا ْل َم َلئِك َِة لِ ِز َي َارتِه»((( .فمن املعلوم ّأن هلل
فِ َيها ُم َضا َع َف ٌةَ ،و ِه َي َأ ْو َق ُ

تعالى تجليات بحسب األزمنة ،واملفهوم من الرواية أن املالئكة تعرف
هذه األوقات وتختارها لزيارتها.

4444حركة بليغة:

الش َّق ُة َون ََأ ْت بِ ِه الدَّ ُارَ ،ف ْل َي ْع ُل َع َل َمن ِْزلِ ِه َو ْل ُي َص ِّل َر ْك َعت ْ ِ
َب ُعدَ ْت بِ َأ َح ِدك ُُم ُّ
َي
الس َل ِم إِ َل ُق ُب ِ
ورنَاَ ،فإِ َّن َذلِ َ
ك َي ِص ُل إِ َل ْينَاَ ،و ْلت َُس ِّل ْم َع َل ْالَئِ َّم ِة^ ِم ْن
َو ْل ُيو ِم بِ َّ
ب ِع ٍ
يد ك ََم ت َُس ِّل ُم َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َق ِر ٍ
َّك َل َي ِص ُّح َأ ْن َت ُق َ
ولَ :أ َت ْيت َ
َي َأن َ
ُك زَائِر ًا،
َ
يب ،غ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ن ُح ُض ِ
َب ْل َت ُق ُ
ول َم ْوض َع ُهَ :ق َصدْ ت َ
ور َم ْش َهد َك،
ْت َع ْ
ُك بِ َق ْلبِي زَائر ًا إِ ْذ َع َجز ُ
كَ ،ف ْ
ُكَ ،ص َّل اهللُ َع َل ْي َ
ك َس َل ِمي لِ ِع ْل ِمي بِ َأنـَّ ُه َي ْب ُلغ َ
ت إِ َل ْي َ
اش َف ْع ِل ِعنْدَ
َو َو َّج ْه ُ
(((
َر ِّب َك َع َّز َو َج ّلَ َ،وتَدْ ُعو بِ َم َأ ْح َب ْب َت» .
 )1وسائل الشيعة ،ج ،14ص.473
 )2إقبال األعامل ،ج ،1ص.10
 )3املزار (للمفيد) ،ص.215
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ّ
أي من
من الروايات امللفتة في مجال الزيارة ،ما ورد في زيارة ٍ
املعصومين^ عن ُبعد ،فيجعل اإلنسان منزله بمثابة املشهد ،ويقوم
ً
ً
ً
ودعاء ،ومن
فيه بما يقوم في املشهد من األعمال املشتركة صالة وزيارة
املمكن أن ُيعطى مثل هذا الزائر ما ال ُيعطاه الزائر في املشهد الحقيقي؛
ألن من ُ
بعد منزله عن مشاهدهم ،قد يعيش حالة الشوق لزيارة
مواليه× ،أكثرممن وفق للوصول إلى مشاهدهم.
وهذه الزيارة عن ُبعد قد ذكرها اإلمام الصادق× بقوله« :إِ َذا

37

4545إهداء الطاعات:

ّ
ّ
ال مانع من أن يجعل الزائر زيارته  -جلها أو كلها  -لبعض املعصومين
أو لجميعهم ،فإن ذلك يصل إليهم ،ويوجب الرد بأضعافه ،كما هو
ً
املتوقع من كرام الدنيا ،فكيف بكرام الدنيا واآلخرة معا؟! .ويؤيد ذلك
ً
اء َك
ما ذكره أحدهم لإلمام العسكري× وما فعله قائال« :إِ ِّن ز ُْر ُت آ َب َ

ِ
ك بِ َذلِ َ ِ
كَ ،ف َق َال×َ :ل َ
ك َل َ
ت َذلِ َ
يمَ ،و ِمنَّا
َو َج َع ْل ُ
ك م َن اهللِ َث َو ٌ
اب َو َأ ْج ٌر َعظ ٌ
ا ْل َم ْح َمدَ ُة»(((.
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ولكن ال بد من التفات الزائر هنا إلى أن ما ُيراد إهداؤه للمعصوم ،ال
بد وأن يكون مما يليق بشأنه  -بقدر استطاعته  -فيحقق حضور القلب
وغيره من اآلداب املأثورة في هذا املجال؛ فإن الهدية املنقوصة أو املعيبة
ال تستحق القبول .وقد أشار الشهيد إلى ما هو املطلوب في املشاهد
ً
قائال« :إحضار القلب يف مجيع أحواله مهام استطاع ،والتوبة من الذنب،
واالستغفار واإلقالع»(((.

4646بركة اجملاورة:

من الالزم معاملة مشاهد املعصومين^ معاملة مواطن حياتهم في
دار الدنيا ،فكما أن املسلمين كانوا يتباهون بمقامهم في املدينة بجوار
ً
النبي| أيام حياته ،فمن املناسب أيضا ملن سكن املشاهد أن
ً
يستشعربركة مثل هذا الجوارأيضا.
ّ ً
ً
فمثال يصبح في األعياد مسلما على صاحب املشهد لتهنئته ،كما لو
ً
كان حاضرا أيام حياته في مجلسه ،وهو ما ذكره اإلمام الكاظم× بعد
ً
تفضيله املقام في املدينة قائال في وصف جده الصادق×َ « :ق َال َأ ُبو َع ْب ِد
 )1وسائل الشيعة ،ج ،14ص.593

 )2الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمامية ،ج ،2ص.24

اك ي ْوم فِ ْط ٍر َو َجاء إِ َل رس ِ
ول اهللِ| َف َس َّل َم َع َل ْي ِه ِف ا ْل َم ْس ِ
ج ِدُ ،ث َّم
َ َ ُ
اهللِ× َذ َ َ َ
اهللِ|»(((.
ول 
ل َر ُس ِ
َّاس ا ْل َي ْو َم بِ َس َل ِمنَا َع َ 
َق َالَ :قدْ َف َض ْلنَا الن َ 

4747آداب السفر:

ّإن آداب السفر كثيرة فيما ورد عن أهل البيت^ ،وال شك أن
السفرإلى املشاهد من أهم تلك األسفار ،كما أنه ال ريب في أن الشياطين
يغيظها سفر العبد إلى ما فيه قربة مميزة من ربه ،ومن هنا قد توسوس
له وتلقي في باله ما يزعجه ،فعليه االلتزام باملأثور من األقوال واألفعال
مما ُيدفع به البالء ،فقد روي في هذا املجال عن اإلمام الصادق× أنه
ٍ ِ
ِِ
ِ
الله َم َأظِ َّلنِي
قال« :إِ َذا َخ َر َج َأ َحدُ ك ُْم م ْن َمن ِْزلهَ ،ف ْل َيت ََصدَّ ْق بِ َصدَ َقة َول َي ُق ِلُ :

4848دعاء السفر:

هناك صيغة أخرى للصدقة والدعاء قبل السفر عمل بها أمير
املؤمنين× وقوامها :الدعاء ،وقراءة السور ،واالستغفارّ ،
فإن مجموع
ً
ما ذكرمما يدفع به البالء ،وهوما روي من أنه× أراد سفرا فلما استوى
 )1الکايف ،ج.267 ،9

 )2مستدرك الوسائل ،ج ،8ص.126
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ِ
ت َكن َِف َ
الس َل َم ِة َوا ْل َعافِ َي ِة
َ ْت َ
ك َ ،و َه ْ
َاء َّ
ب ِل َّ
الس َل َم َة ِف َو ْج ِهي َه َذا ،ا ْبتغ َ
ِ
َوا ْل َمغ ِْف َرةَ ِ،و ْ ِ
اج َع ْل ُه ِل َأ َمان ًا ِف َو ْج ِهي َه َذا،
اص ْ
اع ا ْل َب َلءُ ،
الله َّم َف ْ
ف َع ِّني َأن َْو َ
اجز ًا ِمن ك ُِّل مكْر ٍ
َو ِح َجاب ًا َو ِس ْت ًا َو َمانِع ًا َو َح ِ
م ُذ ٍ
ور َو َجِي ِع َأن َْوا ِع ا ْل َب َل ِء،
وه َو َ ْ
ْ
َ ُ
اب َج َوا ٌد َم ِ
ت َذلِ َ
اجدٌ ك َِريم، َفإِن َ
إِن َ
ك َو ُق ْل َت ُه َل ْ َتز َْل ِف ظِ ِّل
َّك إِ َذا َف َع ْل َ
َّك َو َّه ٌ
ِ
ْكَ ،و َل ْاس َت ْق َب َل َ
الس َم ِء إِ َّل َو َد َف َع ُه َعن َ
َصدَ َقتِ َ
ك َب َل ٌء ِف
كَ ،ما َنز ََل َب َل ٌء م َن َّ
ْكَ ،و َل َأ َرا َد َك ِم ْن َه َوا ِّم ْالَ ْر ِ
ش ٌء ِم ْن َ ْتتِ َ
ك إِ َّل َو َصدَّ ُه َعن َ
َو ْج ِه َ
ك َو َل
ض َ ْ
ِ
ك َو َل َع ْن َي َس ِ
َع ْن َي ِمين ِ َ
الصدَ َق ُة»(((.
ار َك إِ َّل َو َقم َع ْت ُه َّ

39

ِ
على دابته قال« :ا ْلحمدُ  ِ
ني َوإِنَّا إِ َل َر ِّبنَا
لِ ا َّلذي َسخَّ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق ِرن َ
َ ْ
ٍ
ِ
ٍ
َ
ات َة ا ْلكت ِ
َاب َث َل َ
ْب َث َل َ
ث َم َّرات،
ونُ .ث َّم َق َر َأ َف ِ َ
َُل ْن َقلِ ُب َ
ث َم َّراتُ ،ث َّم َق َال :اهللُ أك َ ُ
ت َن ْف ِس َفاغ ِْف ْر ِلَ ،فإِ َّن ُه َل َيغ ِْف ُر ُّ
ْت.
ُث َّم َق َالُ :س ْب َحان َ 
ُوب إِ َّل َأن َ
َك إِ ِّن َظ َل ْم ُ
الذن َ
يل َله :يا َأ ِمري ا ْلم ْؤ ِمنِني ِمن َأي َش ٍء َض ِ
ح َ ِ
ُثم َض ِ
ت
ْت؟ َق َالَ :ر َأ ْي ُ
حك َ
َ ُ
كَ ،فق َ ُ َ
َّ
َ ْ ِّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َر ُس َ
تَ :يا َر ُس َ
ت ُث َّم َضح َ
ي
كَ ،ف ُق ْل ُ
ول اهلل| َق َال م ْث َل َما ُق ْل ُ
ول اهلل م ْن َأ ِّ
ب بِ َع ْب ِد ِه إِ َذا َق َال :اغ ِْف ْر ِل ُذن ِ
ش ٍء ت َْض َح ُ
ُوب!
ك؟ َق َال :إِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل ُي ْع َج ُ
َ ْ
َي ْع َل ُم َأ َّن ُه َل َيغ ِْف ُر ُّ
َي ُه»(((.
الذن َ
ُوب غ ْ ُ

4949شكوى اإلدبار:
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ً
ً
قد تمر فترة على املؤمن ال يرى في نفسه إقباال وإصرارا على زيارة
مواليه ،فال ينبغي االستسالم لهذه الحالة ،بل ال بد من تقديم الشكوى
والطلب من هللا تعالى في تغيير هذه الحالة ،وذلك بطلب تزيين الزيارة
ّ
ً
الله َّم
في قلبه .ومن هنا يعلمنا اإلمام الصادق× هذا الدعاء قائالُ « :
اهدَ هم و َشهاد َتم ،حتَّى ُت ْل ِ
ِ
ح َقنِي ِبِ ْم َو َ ْت َع َلنِي َُل ْم َف َرط ًا َوتَابِع ًا
ب إِ َ َّل َم َش ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
َح ِّب ْ
ْ ْ ِ ((( ّ
فإنه إذا طال عهد أحدهم بمشاهدهم ،من دون
ِف الدُّ ن َيا َوالخ َرة» ،

إحساس بالشوق إلى زيارتهم ،كان ذلك عالمة على نقص في باطنه،
أوجب فقدان مثل هذه الشهية.
5050خماوف السفر:

قد يستشعر الزائر بعض املخاوف في سفره إلى املشاهد ،وخاصة في
بعض األزمنة حيث تسلط الظاملين ،وعليه فإن من اآلداب الراجحة
قبل السفر أن يجمع الزائر بين الدعاء والصدقةّ ،
فإن هللا تعالى بيده
 )1املصدر السابق ،ج ،8ص.137
 )2کامل الزیارات ،ص.195

األمر فيمحو ما يشاء ويثبت ،فيمكن بهما دفع البالء وهو أيسر من رفعه
ُ
بعد وقوعه ،فقد ذكر أن املسافر إذا أراد الخروج من منزله فليتصدق
ً
أوال ،ثم يقول« :اللهم إِن ْاش َتي ُ ِ ِ
الصدَ َق ِة َس َل َمتِي َو َس َل َم َة َس َف ِري
ُ َّ ِّ
ت ِ َبذه َّ
َْ

ِ
ِ
اح َف ْظ َما َم ِعيَ ،و َس ِّل ْمنِي َو َس ِّل ْم َما َم ِعيَ ،و َب ِّلغْنِي
َو َما َمعيُ ،
اح َف ْظني َو ْ
الله َّم ْ
ك ا ْل َح َس ِن ا ْل َج ِم ِ
َو َب ِّلغْ َما َم ِعي بِ َب َل ِغ َ
يل»(((.

5151سالم املعصوم:

ك ا ْلم َل ُ ِ
ِ
ِ ِ
السا َع ُةَ ،ل ْي َس َأ َحدٌ ِم َن
ك َقائ ٌم َحتَّى َت ُقو َم َّ
ا ْلع َباد َف َأ ْع َطا ُه اهللَُ ،ف َذل َ َ
ِِ
ني َي ُق ُ
كَ :و َع َل ْي َ
م َّم ٍد َوآلِ ِه َو َس َّل َم إِ َّل َق َال ا ْل َم َل ُ
كُ ،ث َّم
ول َص َّل اهللُ َع َل ُ َ
ا ْل ُم ْؤمن َ
ول َر ُس ُ
الس َل َمَ ،ف َي ُق ُ
كَ :يا َر ُس َ
َي ُق ُ
ول اهللِ إِ َّن ُف َلن ًا ُي ْق ِرئ َ
ول ا ْل َم َل ُ
ول اهللِ|:
ُك َّ
ِ
الس َل ُم»(((.
َو َع َل ْيه َّ

5252جماورة املشاهد:
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إن السالم املتوجه من عامة الخلق لبعضهم ،ال يعدو كونه تحية
متوجهة إلى من ُيراد ّ
تحيته ،وقد ال يترتب عليه أثر غير ذلك ،ولكن إذا
صدرالسالم من الذوات املقدسة فإنه يرسل نفحة باطنية إلى نفس من
توجه إليه السالم؛ إذ ليس سالمهم من مقوله األلفاظ ،بل هو إنشاء
لحقيقة متمثلة في السلم واألمان.
والسبيل إلى جلب هذه النفحة هو توجيه السالم والتحية إليهم مع
َ
َ
توجه إجماليُ ،ليوصله امللك املوكل بالسالم إلى صاحبه ،فعن أ ِبي َج ْعف ٍر
الباقر× أنه َق َ
ال« :إِ َّن لِ َم َلك ًا ِم َن ا ْل َم َلئِك َِةَ ،س َأ َل اهللَ َأ ْن ُي ْعطِ َي ُه َس ْم َع

من املواضع التي تستحق السكنى فيها مشاهد أهل البيت^،
 )1بحاراألنوار ،ج ،73ص.236
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وهو ما كان يتمناه اإلمام الصادق× عندما أشار إلى قبر أمير املؤمنين
ً
والحسين’ داعيا إلى زيارتهما وطلب الحوائج عندهما ،فيقولُ « :أو َلئِ َ
ك

وه ْم َوا ْف َز ُعوا ِعنْدَ ُه ْمَ ،و ْار َف ُعوا بِ َح َوائِ ِ
ُّ
جك ُْم
الش َهدَ ُاء ا ْل َم ْرزُو ُق َ
ُور ُ
ونَ ،فز ُ
ً
ِعنْدَ ُه ْم»((( ،ثم يذكر للراوي أنه لو كان قريبا من مشهدهما لهاجر إليهما
ً
ِ ِ ِ
قائالَ « :لو يكُون َ ِ
َاه ْم ِه ْج َر ًة»((( .ثم يعلق
ُون منَّا ك ََم ْوضع ِه ْم منْك ُْمَ ،ل َّت َْذن ُ
ْ َ
ً
العالمة املجل�سي على هذه الرواية قائال(((« :أي هلاجرنا إليهم ،واختذنا
عندهم وطن ًا ،ويدل عىل رجحان املجاورة عندهم».

5353النفس الواحدة:
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تواترت النصوص في بيان موضع أمير املؤمنين× من النبي|،
ويجمعها جامع واحد أال وهوأنهما في حكم نفس واحدة ،وهوما يفهم من
ََُْ َ َ َ ُْ َ ُ
ك ْم﴾(((والزم ذلك أن حرب ّ
أي واحد منهما في حكم
آية ﴿وأنفسنا وأنفس
ِ
ُ
حرب اآلخر ،وكذلك األمرفي حبهما وبغضهما وزيارهما ،وهذا املعنى يفهم
ًّ
ً
قائالَ « :أتَى َأ ْعر ِاب إِ َل رس ِ
ول اهللِ|
جليا مما رواه اإلمام الصادق×
َ ُ
َ ٌّ

ول اهللِ| :إِ َّن من ِْز ِل ن ٍ
َف َق َال لِرس ِ
ك َو َأ ْشت ُ
كَ ،وإِ ِّن َأ ْشتَا ُق َ
َاء َع ْن َمن ِْزلِ َ
َاق إِ َل
َ
َ ُ
ِ
ِ
اعظِهِ
ب× بِح ِديثِ ِه ومو ِ
ِ
كَ ،و َأ ْقد ُم َف َل َأ ِجدُ َك َو َأ ِجدُ َع َّل ْب َن َأ ِب َطال ٍ
ِز َي َارتِ َ
َََ
َ
كَ .ف َق َال|: من ز ِ
ف َع َل ُرؤْ َيتِ َ
َو َأ ْر ِج ُع َو َأنَا ُمت ََأ ِّس ٌ
َار ِنَ ،و َم ْن
َار َعل ّي ًا َف َقدْ ز َ
َ ْ َ
َأ َح َّب ُه َف َقدْ َأ َح َّبنِيَ ،و َم ْن َأ ْبغ ََض ُه َف َقدْ َأ ْبغ ََضنِيَ ،أ ْبلِغْ َق ْو َم َ
ك َه َذا َعنِّيَ ،و َم ْن َأتَا ُه
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ ِ َ
بئِ ُ
ني»(((.
يل َو َصال ُح ا ْل ُم ْؤمن َ
زَائر ًا َف َقدْ أتَانَ ،وأنَا ا ْل ُم َجازي َل ُه َي ْو َم ا ْلق َي َامة َو َج ْ َ
 )1املصدر السابق ،ج ،97ص.261
 )2املصدر السابق.
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2
يف اآلداب القلبية حني الزيارة

1.1اإلذن الواقعي:

حتري زمان الرقة؛ ألن الغرض األهم حضور القلب
دخل ،وإال فاألفضل له ّ
ليلقى الرمحة النازلة من الرب»(((.

2.2استيعاب املعاني:

ً
ينبغي للمؤمن أوال قبل أن يزورأويدعو ،أن يقرأ نص الزيارة أوالدعاء

 )1الدروس الرشعية يف فقه اإلمام ّية ،ج ،2ص.23

45

زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا

ً
من يقرأ كلمات االستئذان في الزيارة لقلقة وبال تهيئة نفسية ،ثم
يدخل املشهد الشريف ،فليعلم أن هذا االستئذان الظاهري ال يالزم
اإلذن الواقعي .فالبد للزائر عندما يقف على باب املشهد ،أن ينتظر
ً
تحقق عالمة اإلذن في نفسه أوال ،وهي رقة القلب ،ثم يدخل بعد ذلك؛
ً
وإن كان هذا األمر ُيعد أدبا من اآلداب املعنوية ،وليس فيه إلزام فقهي
كما هو معلوم.
ً
ّ
وإنما خصصنا رقة القلب بالذكر؛ ألن ما يقارنه أحيانا كجريان
الدمع ليست عالمة فارقة ،فقد يخشع القلب وال تجري لسبب عضوي،
ً
فال ينبغي ربط اإلقبال به .وقد ذكرالشهيد في الدروس هذا األدب قائال:
«الوقوف عىل بابه ،والدعاء واالستئذان باملأثور ،فإن وجد خشوع ًا ورقة

45

قراءة تأملية ،ثم يفكر في املفردات ومعانيها؛ فإن استيعاب املقروء
قبل القراءة مؤثر في التفاعل القلبي .فالذي يقرأ الزيارة وهو ملتفت إلى
ً
مضامينها وأبعادها الفكرية واملعنوية؛ فإن زيارته ستكون أكثر تفاعال
ً
قياسا إلى القراءة املجردة عن الفهم .وال يخفى ما في ألفاظ الزيارات
ً
واألدعية من الكلمات املشكلة  -كما في دعاء الصباح والسمات مثال  -فال
يحسن التلفظ بها من دون علم بمفرداتها على األقل.
3.3كاشفية الزيارة:

زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا

46

46

إن التوفيق للزيارة فيه كاشفية عن دعوة رب العاملين لعبده املؤمن
واإلذن له في زيارته ،وأنه أراد بذلك أن يكرمه بهذه الزيارة .وعليه فإنه
إذا انتهك حرمة هللا تعالى في محضر املعصوم ،وذلك بارتكاب محرم من
ً
املحرمات :غيبة أو كذبا ،أو غيرهما من املحرمات القولية والفعلية ،فإن
وزره وعقوبته مضاعفة؛ إذ إنه بذلك يكون قد هتك حرمة التشريع
ّ
وصاحبه واملبلغ له في ٍآن واحد.
ِ
ومن هنا ينبغي ملن يريد قطف الثمار الكاملة من الزيارة ،أن يلتزم
بالقواعد األربعة لضبط السلوك وهي« :املشارطة» ،و«املراقبة»،
و«املحاسبة» ،و«املعاقبة» وذلك أيام الزيارة على األقل.
4.4احلضور الدائم:

قد يصل املؤمن إلى درجة من درجات النضج واملراقبة الباطنية،
ً
بحيث ال يرى حائال بينه وبين هللا تعالى ،وال يختلف عنده األمر في مكان
ّ
دون غيره؛ ألنه يعتقد بأن رب العاملين  -بعينه الناظرة واملراقبة  -مطلع
على كل أركان الوجود ،وأن املراقبة اإللهية ليست محدودة بمكان دون
مكان ،وهذه هي الحالة النموذجية األرقى من املراقبة الباطنية.

ومن الالزم أن تشتد هذه الحالة في محضراملعصوم؛ ألن حرمة املكان
تقت�ضي ذلك ،ومن هنا تعددت اآليات الداعية إلى التأدب بين يدي
النبي| .وال يخفى أن ما يقال في حقه| يقال في حق أوصيائه^؛
ً
ألنهم امتداد له ،يضاف إلى كل ذلك استواؤهم جميعا في الحال واملقام
عند الحياة واملمات.
5.5املراقبة املشددة:

6.6الصدقة الدافعة:

إن الصدقة تدفع البالء املبرم ،ولكن البالء للبعض أصلح لحاله
وأنفع ملآله؛ ّ
فإن رفع البالء أودفعه مشروط بأن ال يكون في صالح العبد،
ً
ولهذا فإن رب العاملين  -رحمة بعبده الجاهل باملقاصد والحكمة  -قد
 )1سورة املائدة ،اآلية .95
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يجب على املؤمن أن يشدد مراقبة نفسه في مواطن الطاعة
وأزمنتها  -كاألشهر الحرم ،وشهر رمضان ،وليالي الجمعة  -حيث إن لها
ً
جزاء مضاعفا بالنسبة إلى باقي األماكن واألوقات .فالنظرة املحرمة في
هذه األماكن املقدسة ،من موجبات سلب التوفيق ،وسلب عناية ذلك
املعصوم ،واألسوأ من ذلك حلول غضبه!.
َ
أ َوليس من الخسارة الكبرى ،أن يأتي الزائر إلى املشهد بعد املعاناة
ً
ً
ً
وبذل املال ثم يرجع محروما وخائبا ،بل ومتحمال لبعض األوزار؟! ومما
ً
يشهد على ما قلناه ما ذكره تعالى في كتابه الكريم عمن قتل صيدا في
ً
﴿و َم ْن َع َد َفيَنْتَق ُم ُ
متعمدا ثم عاد إلى الصيد فيقولَ :
اهلل ِمنْ ُه﴾(((،
الحرم
ِ
فاالنتقام اإللهي يكون عادة لألمور الكبرى ،ولكن حرمة الحرم مع
اإلحرام ،أوجبت العقوبة املضاعفة.
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ال يرفع عنه البالء الذي هو خير له .ولهذا قد ُيبتلى الزائر ببعض البالء
حين الزيارة أو بعدهاّ ،
فيتبرم في نفسه ويتعجب من هذا البالء املقارن أو
الالحق ،والحال أن هذا البالء قد يكون عالمة من عالمات القبول .فعن
ن بِا ْل َب َل ِء ك ََم
اهدُ َع ْبدَ ُه ا ْل ُم ْؤ ِم َ
اإلمام الصادق× أنه قال« :إِ َّن اهللَ َت َع َال َي َت َع َ

ي َتعاهدُ الرج ُل َأه َله بِا ْله ِدي ِة ،و َي ِم ِيه الدُّ ْنيا كَم َ ِ
يب ا ْل َم ِر َ
يضَ ،وإِ َّن
يمي ال َّطبِ ُ
َ َ ْ
َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ٍ
ِ ِ
الرز ِْق إِ َّل َسا َق ُه إِ َل ْي ِه ْمَ ،و َل َعاف َية َأ ْو
لِ ع َباد ًا م ْن َخ ْلقه َما م ْن َبل َّية َأ ْو َت ْقت ٍري ِف ِّ
ِ ِ ِ
َس َع ٍة ِف ِّ ِ
ي َأ ْه ِل ْالَ ْر ِ
ض
ص َ
ُور َأ َحده ْم ُقس َم َب ْ َ
ف َعن ُْه ْمَ ،و َل ْو َأ َّن ن َ
الرزْق إِ َّل َ َ
َل ْك َت َف ْوا بِ ِه»(((.

7.7حقيقة الذكر:
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إن حقيقة الذكرهوما يتحقق في القلب من املعاني املناسبة له ،حيث
إن اللفظ هو الطريق للتعبير عن هذه املعاني ،من خالل حركة عضلة
ً
ّ
ولكن هناك مفهوما
اللسان وعظام الفكين وخيوط األوتار وغيرها.
ً
ً
خاطئا في نظرالعرف؛ إذ يجعلون الذكرمنحصرا بعالم اللسان ،فعندما
ً
يقال :ال بد من االلتزام بذكرمعين مثال فإنه يتبادرإلى الذهن مجرد تلك
الحركة اللسانية اللفظية ،وكذلك األمر في زيارات املعصومين^ في
ً
مشاهدهم .والحال أن الذكر أمر قلبي ،واللسان ال يكون إال كاشفا عما
في القلب ،كما يقول الشاعر:
ّ
إن الكالم لفي الفؤاد وإنما

جعل اللسان على الفؤاد دليال

8.8االنشغال باملعاني:

في بعض الحاالت يشتد الذكر في قلب املؤمن إلى درجة ينشغل به
عن الذكر اللفظي ،وذلك عندما يرى بأن االسترسال في عالم األلفاظ
 )1أعالم الدین يف صفات املؤمنني (للديلمي) ،ص.435

ُيذهله عما يعيشه من املعاني .وعليه فإنه يصعب على البعض التركيز
على الزيارة اللفظية عندما يشتد عليه توارد املعاني في تلك اللحظات،
فيلجأ إلى حالة من التأمل والحديث القلبي مع املعصوم× ،فتراه تجري
دمعته وهو صامت متأمل ،بعيد عن تزاحم الناس حول القبرالشريف؛
ألنه يرى ذلك أوقع في القلب ،وأليق باملقام ،وأسرع في التفاعل الباطني،
ً
بل أدعى لقضاء الحاجة أيضا.
9.9ترك املعاصي:

1010اجملاهدة املرحلية:

إن بعض املبتدئين في عالم التكامل قد يشق عليه الجد في املراقبة
املتصلة من الصباح إلى الليل طوال العام ،بخالف من كان في مرحلة
ً
عليا من التكامل فيهون عليه ذلك ،حيث أصبح مزاجه مالئما لذلك.
ومن هنا نقول :إن البعض ممن ال يتحمل املراقبة املستمرة ،عليه أن
يخادع نفسه ،ما دام في سفر إلى مشهد من هذه املشاهد الشريفة،
ً
ً
وذلك بأن يحاول ضبط نفسه جوارحيا وجوانحيا طوال فترة ذهابه
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يستهوي بعضهم إهداء العبادات الجوارحية :كالختمات والصلوات
واألوراد إلى من يزوره في املشهد .ولكننا نعتقد بأن من أفضل ما يهديه
الزائر عند زيارته للمعصوم ،هي معاهدة هللا تعالى على ترك معصية من
ً
ً
معاصيه متوسال في محضر املعصوم ،ومحققا لبركات املشهد الشريف.
ومن املعلوم أن هذه الحركة من الزائرمن أفضل القربات إلى هللا تعالى،
ولعلها خير مما لو صلى ألف ركعة وأهداها للمعصوم ،وهو عاكف
وحينئذ نقول :لو التزم املوالون بهذه القاعدة في زياراتهم
على الحرام!
ٍ
للمشاهد ،فهل تبقى مساحة للمعصية في حياتهم؟.
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وإيابه ،وذلك بأن يعيش حالة املراقبة املتصلة .وليس املقصود باملراقبة
هنا تلك املراقبة املستوعبة من الصباح إلى الليل ،بل بما يجعل أيام
زيارته مختلفة عما هو عليه وهو في وطنه.
1111طلب النور:
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الزائرالذي يقصد هذه البقاع املقدسة ،من مشاهد املعصومين^،
أو البيت الحرام ،يمكنه أن يطلب نور القلب من ذلك املعصوم×،
فهذا من طرق تفضل املعصوم على بعض زائريه ،فالزائرون على درجات:
فهناك من يطلب الشفاء في بدنه ،أو الزيادة في ماله ،ولكن هناك من
يطلب الدرجات واملقامات العليا عند ربه ،واإلمام يمكن أن يستجيب
للزائر في طلب املقامات  -وهو من ّ
أجل املطالب  -كما تحقق هذا العطاء
بالنسبة إلى لقمان الحكيم ،عطاء من رب حكيم .وليس من املهم أن
نعلم بعد ذلك أنه بأي طريق يمكن أن يتحقق ذلك ،فذلك أمر موكول
ألهله من أصحاب العطاء الخالد.
1212التفكر املغري:

من أفضل العبادات التي يؤديها الزائر في الحرم ،التفكر ّ
املغير ملسيرة
حياته .ولكن املالحظ أن البعض يركز في الزيارة على الجانب الشعوري
فقط ،وكأن الزيارة الكاملة متمثلة في الحاالت الروحية املتألقة من
البكاء ،وإظهارالشوق وغيره ،والحال أن هذه الحاالت إنما هي من بركات
ً
الزيارة ،ومما تصاحب الزائر ما دام الزائر متواجدا في املشهد الشريف،
ً
ً
ومن املمكن أن يفقدها الزائر ،وال يرى لها أثرا  -ولو قليال  -بعد رجوعه
إلى وطنه.

1313التسانخ مع اللقب:

من موجبات ّ
تلقي الفيض من املعصوم عند زیارته هوأن يتسانخ الزائر
ً
مع لقب ذلك املعصوم  -ولو بدرجة من الدرجات املمكنة عنده  -فمثال
من يزور اإلمام الكاظم× وهو متصف بصفة كظم الغيظ ،فإنه من
املمكن أن يحظى بعنايته× أكثر ممن هو سريع الغضب ،وكذلك من
ً
كان متصفا بصفة الجود في زيارة الجواد× أو الرضا بالقضاء والقدر
في زيارة اإلمام الرضا× أوصفة هداية الخلق في زيارة اإلمام الهادي×
وهكذا األمرعند زيارة باقي املشاهد الشريفة ،فيحاول الزائرأن يجتهد في
تحقيق تلك الصفة التي اشتهر بها ذلك املعصوم  -من خالل لقبه  -فإن
ذلك من موجبات االلتفاتة الخاصة منه.
1414أمراض القلب:
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عندما ُيبتلى بعضهم بمرض في بدنه ،يسارع إلى من يعالجه ويبذل ما
في وسعه لعالج نفسه ،ولكنه يتغافل عن أمراضه القلبية ،غير مكترث
ً
بخطورتها .والحال أن األمراض الباطنية أشد خطرا ،وال تقاس باألمراض
الظاهرية! فمرض البدن مهما طال ،فإنما هو لفترة محددة في هذه
الدنيا ،ولكن أمراض القلب تتعدى آثارها إلى عالم البرزخ والقيامة،
وتحرمه السعادة األبدية.
وال ريب أن املعصومين^ هم أطباء النفوس ،ومشاهدهم هي
مواضع الشفاء واالستشفاء ،ولطاملا رجع الزائرون امللتفتون إلى هذه
ً
الحقيقة بخالص أنفسهم من أمراض لو جاهدوا أنفسهم عمرا في إزالتها
ملا أفلحوا فيهاّ ،
ولكن املعصوم يعين زائره  -بإذن هللا تعالى  -على ما يزيل
َ
ً
املل َكة ّ
ويغيرمعه العاقبة ،كما وقع للحرالشهيد مثال.
به
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1515جوهر اآلداب:

إن معنى الزيارة في املشاهد حقيقة هو أن يرى الزائر نفسه بين يدي
املزور ،كما لو رأى نفسه بين يدي مزور حي .وفي هذا املعنى جوهر اآلداب
ُ
في الزيارة كلها ،فإن ما ذكرمن إقبال القلب ،وامل�شي بخشوع ،والتأدب في
املشهد ،وعدم الدخول بالإذن ،فإنها كلها متفرعة على ما ذكرمن اإلحساس
الباطني ،وكلما تعمق هذا الشعور في الزيارة تميزاألثرالخارجي له.
ُ
وليعلم أنه مع خلو الزائر من هذا اإلحساس ،فإنه سوف ينشغل
ً
وحينئذ يكون حاله شبيها
بالنظرإلى جدران املشهد وما فيه من العمران،
ٍ
ُ
بحال امليت الذي تحمل جنازته إلى قبراملعصوم ،فال يقال بأن امليت قد
زاراملعصوم حق الزیارة.
1616البكاء النافع:
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قد تتفق للبعض حاالت روحية متألقة ُ
فيخدع بها ،ويظن أنه على
خير ،مع أنه قد يرتكب ما هو مجانب للشريعة حينها! ..وعليه فإن البكاء
ً
في ّ
حد نفسه ليس له كثير قيمة إذا لم يغير من واقعه شيئا :إذ إنه لم
يراقب نفسه ولم يلتفت لسلوكه الخارجي! ومما ينبغي ذكره في هذا
املجال أن بعض حاالت البكاء الشديد في مشاهدهم ،قد تكون لتذكر
ً
ذنوب سابقة ،أو طلبا لحاجة مستعصية تثير بكاءه ،كبكاء من يهوى
ً
امرأة بعينها ،فهذا بكاء ال يعكس كماال في باطن صاحبه ،وإنما يعكس
ً
ً
ً
حبا ّ
لربه ،أو
تأثرا داخليا لحاجة في نفسه .فما يعكس الكمال هو البكاء
ً
ً
خوفا من سخطه ،أو خشية من مقامه ،أو شوقا للمعصوم الذي زاره.
1717التحفيز البشري:

من طبيعة اإلنسان الذي لم يصل إلى درجة كبيرة من يقظة الباطن،

أن ال ُيقدم على أمر إال إذا كان في مقابله مصلحة دنيوية تعود بالنفع
العاجل إليه .لذا من املناسب االطالع على ما ورد من الروايات في فضل
زيارة األئمة^ ،وما يترتب عليها من الجزاء :كقضاء الحوائج في الدنيا،
ً
ونيل املغفرة والشفاعة في اآلخرة؛ فذلك أيضا من دواعي إتيان املشاهد،
و ذلك ملن لم يصل إلى درجة من البلوغ النف�سي يجعله يزور املعصوم
ً
لذاته وحبا له.
1818نور األعمال:

1919مقام الرضوان:

أهل البيت^ مظهر من مظاهر الكرم اإللهي غير املحدود ،ومن
ً
املمكن أن يحوز املؤمن  -بتوسله بهم ً -
عطاء ال يخطر بباله أبدا .فمن
الخسران أن نقصر طلبنا على �شيء من الجزاء املادي فحسب ،والحال
أنه يمكن الوصول إلى مقام الرضوان ببركة شفاعتهم ،فإن بعض أهل
الجنة يذهل عن الحور والقصور ،وذلك عندما يعيش حالة النظر إلى
وجه هللا تعالى ،بما ّ
يزهده عن النظرإلى ما سواه.
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كل عمل صالح يقوم به املؤمن ،من صالة ،أو تالوة للقرآن الكريم،
أو غيرها من األعمال الصالحة ،له نور مختص به ،ورب العاملين وعد
ً
في كتابه املنزل أن ال يضيع أجر من أحسن عمال ،ومن املمكن أن يهدي
ً
املؤمن نور عمل صالح يقوم به ملواله وإن كان مستغنيا عنه.
ُ
وليعلم في املقام أن من أفضل ما ُيهديه الزائر للمعصوم ركعتان
خاشعتان ،يحاول أن يستجمع فكره فيهما ،ثم يدعو بعدهما بما شاء،
وال شك أن ذلك من موجبات االستجابة لحوائجه؛ فإن الكريم ّ
يرد
الهدية بأضعافها ،كما هو متعارف في سيرة الكرماء.
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َ
أ َوليس من املمكن أن تنتاب الزائرمثل هذه الحالة وهوفي مشاهدهم؟
فهي ليست بأقل من الجنة ،بل هي الجنة بعينها لو كشف الغطاء عنه،
فقد تعددت الروايات ّ
املشبهة ملشاهدهم بروضة الجنان.
2020إبقاء احلالة:
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من املناسب ملن تأتيه حالة الرقة في املشاهد املشرفة ،أن ُيبقي هذه
الحالة إلى أق�صى مدى ممكن ،وال ّ
يفرط فيها ببعض السلوكيات التي قد
توجب حجب تلك الحالة أو زوالها ،فهذه الهبة اإللهية بمثابة الضيف
الذي إذا لم تكرمه ارتحل عنك ،أو تأخررجوعه إليك ثانية!.
ُ
وعليه نقول :إذا أعطيت حالة من اإلقبال ،حاول أن تبقيها إلى أن
ً
تنطفئ تلقائيا ،فليس انطفاؤها بنفسها كما لو أطفاتها أنت باختيارك،
ُ
فذلك ُي ّ
عد عدم تقديرلتلك النعمة ،وقد تسلب منك بال رجعة ،حتى لو
ُ
حاولت بعدها استرجاع هذه الحالة التي ال تقدربثمن.
2121إهداء الصلوات:

إن اإلكثار من الصالة على النبي وآله^ في املشاهد املشرفة أو في
مجالس ذكرهم ،من موجبات التفاتة صاحب ذلك املشهد إليك .ومن
املعلوم أنه بمقدار ما تهديهم من الصلوات ،تأتيك الهبات من طرفهم
وخاصة إذا كان ذلك في املشهد .فإن الصلوات عليهم فيها طلب لرفع
مقاماتهم ،فاملؤمل من ذلك املعصوم املزور -من باب رد الجميل  -أن
ً
يطلب من هللا تعالى أن يرفع من درجاتك أيضا ،من باب التطابق بين
الهدية الواصلة والراجعة.
ولك أن تتصور نتيجة الدعاء املستجاب من املعصوم من رفع
الدرجات! وهذا هو السر في أن الصالة على النبي وآله^ دواء لكل

مرض ،وسبب لقضاء كل حاجة ،ومن موجبات السرورواالبتهاج كما هو
مجرب ،وخاصة ملن أدمن عليها.
2222فعلية اإلمامة:

2323طلب املغفرة:

إن أئمة أهل البيت^ مظاهر الفيض اإللهي ،وهم السبيل إليه
تعالى ،فما يصل إلينا منهم ،إنما هو من بركات هذا القرب من هللا
تعالى .فمن املناسب للزائر أن يستغفر ربه بين يدي ذلك املعصوم الذي
زاره ،ويطلب شفاعته عند هللا تعالى ،فإنه من موجبات تحقيق املغفرة
اإللهية ،وهو ما نفهمه من وعد يعقوب× االستغفارلبنيه ،وكذلك من
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
استَغف َر
قوله تعالى﴿ :ولو أنهم ِإذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اهلل و
ً
ً
َ ُ ُ َّ ُ ُ
ول ل َ َو َج ُدوا ْ َ
اهلل تَ َّوابا َّر ِحيما﴾(((.
لهم الرس
 )1بحاراألنوار ،ج ،34ص.24
 )2سورة النساء ،اآلية .64
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ّ
اإلمامة مقام إلهي ،سواء تحققت ّ
فعليتها أم لم تتحقق ،واتباع
ً
الناس لإلمام ليس دخيال في تقويم مفهوم اإلمامة؛ فإنها منصب إلهي
جعله هللا تعالى ألوليائه ،سواء ر�ضي البشر بذلك أم ال ،فاإلمام إمام
من هللا تعالى ولو لم يكن في الدنيا مأموم واحد .وعليه فإن ّ
خلو بعض
ً
املشاهد من الزائرين  -كما نراه في مشهد أئمة البقيع  -ال يحقق فرقا
ً
فارقا بين مشاهدهم ،بعد أن علمنا أننا نزور صاحب هذه الرتبة من
الوالية ،ال من له اتباع في حال حياته أومماته .وهذا املعنى برمته يستفاد
من قول أمير املؤمنين×َ « :ل َي ِزيدُ ِن َك ْث َر ُة ال َّن ِ
اس َح ْو ِل ِع َّزةًَ ،و َل َت َف ُّر ُق ُه ْم
َعنِّي َو ْح َش ًة»(((.
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ومن املعلوم أن املعصومين^ كلهم نور واحد ،وما أعطي
ً
للنبي|  -عدا مقام النبوة  -فهو متحقق لباقي األئمة جميعا ،وذلك
من جهة إمامة الخلق ورعاية شؤونهمُ .
وليعلم أن ما نعنيه من االستغفار
ً
هنا ،هو ما كان مقترنا باستشعارالندامة الباطنية  -فهو قوام االستغفار
 فال استغفارملن ال ندامة له.2424طي املسافات:
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ما دمنا في زمن غلبت عليه املاديات والشهوات ،وصعب فيه اإلتيان
ً
بالتكاليف الشرعية  -فضال عن املجاهدات الكبرى  -فلنغتنم زيارة
املعصومين^ لطي املسافات الطويلة في عالم املعنى ،وذلك بزيارة
قصيرة إلى مشاهدهم في عالم املادة.
ً
ً
ولنتأمل في هذا املثال :لو أن فقيرا كان عاجزا عن العمل ،وال سبيل
ً
له إال أن يزور الكرام ،فاستطرق بابهم مستجديا عطاءهم ،فقد يتفق
أن يعطيه ذلك املزور ما ال يكتسبه ذلك الفقیر في سنة أو سنوات ّ
بكده
وجهده .وبناء على هذا املثال نقول :كم من الذين شملتهم النظرة الوالئية
في زيارة معصوم من املعصومين^ فأخذوا في ليلة واحدة ،ما قد ال
يحصلون عليه في سنوات باملجاهدات املتواصلة ،والرياضات الشاقة،
واملطالعات الكثيرة!.
2525االلتجاء واإلجارة:

إن املؤمن عندما يزور سادته ومواليه يصل إلى درجة من القرب
العاطفي منهم بحيث يلتجئ إليهم التجاء الولد إلى أبيه ،فعندما يضع
رأسه على الضريح يتخيل نفسه وكأنه واضع رأسه على صدر مواله
حقيقة ،فما يجري على لسانه من الحديث معه ،يترشح من قلبه.

كما أن من ثمارهذا الحب واشتداد العالقة العاطفية مع املعصوم ،أن
يصل الزائرإلى حالة من األنس والدالل عند الحديث معهم ،فيتكلم بلسان
فطرته من دون قيد أوتكلف؛ ألنه قد وصل إلى درجة من درجات املحرمية
والبنوة املعنوية لهم .وعليه فال مانع أن يتكلم الزائر مع املعصوم  -بعد
الفراغ من زيارته املأثورة  -بعفويته وسجيتهّ ،
ويعبر عما يختلج في باطنه
من مشاعر؛ بل إن هذا هواملطلوب في تثبيت عالقته بمواله.
2626انشراح السفر:

2727الدعاء يف احملضر:

املناجيات الخمس عشرة لإلمام السجاد× بمثابة مجمع دواء
ً
متكامل ،فكل مناجاة فيها تعالج جانبا من جوانب النفس بكل أبعادها.
ً
طالبا منه أن ّ
يؤمن على
فلو ناجى بها الزائر وهو على مقربة من مثواه×
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ً
ً
تكون النفس عادة في حالة انشراح وبسط أثناء السفرعموما ،وعند
ً
زيارتها للمشاهد خصوصا ،ولهذا فإن من املناسب للزائر استغالل فترة
ً
الزيارة ،مصطحبا معه عائلته ،فيجتمع معهم بنية إصالح ما قد فسد
من أمر دينهم أو دنياهم .واملالحظ في هذا املقام أن النفوس عادة في
ً
ً
مثل هذه الزيارات ،أكثر استعدادا لقبول الوعظ والنصيحة قياسا إلى
حالها قبلها ،يضاف إلى ذلك عناية املعصوم بمن زاره وخاصة إذا طلب
مباركتهم فيمن اصطحبهم من ذريته.
ً
وهنا نقول باملناسبة أيضا :من الالزم مراعاة حسن التعامل
مع الزائرين ،وعدم إيذائهم بقول أو فعل  -وخاصة إذا كانوا من
ً
ً
ً
األرحام  -تقديرا وتعظيما لذلك املزور؛ إذ إنهم جميعا من شؤونه ،وفي
حكم امللتجئين إلى حماه ما داموا في زيارته.
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دعائه ،أفهل يستبعد بعدها أن تتحقق في حقه هذه املضامين ،التي قد ال
يستجاب لها في غيرزيارته؟!.
ً
وهذا املعنى يسري في أدعية املعصومين^ جميعا ،فقراءة دعاء كميل
بجوار أمير املؤمنين× ودعاء عرفة بجوار اإلمام الحسين× وزيارة
الجامعة بجواراإلمام الهادي× لها خصوصيتها في تلك املشاهد ،حيث
ً
يجتمع شرف الدعاء مع الداعي ،فكيف إذا أضيف إليه الزمان أيضا،
ليكتمل مثلث الدعاء والزمان واملكان؟.
2828الدعاء لآلخرين:
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ّإن طبع املؤمن قائم عند الدعاء ،أن يوسع من دائرة من يدعو لهم
ّ
مظان االستجابة  -ومنها املشاهد  -فيدعو ملن له حق عليه كالجيران
في
ً
ً
واألرحام فضال عن الوالدين واألوالد ،وال ين�سى أيضا من وعدهم بالدعاء
ً
ً
ً
والزيارة ساعة السفروالوداع ،فإن بعض الفقهاء يراه وعدا ُملزما شرعا
ولو من باب االحتياط الشرعي ،وليس من التقوى أن يهملهم الزائر
ً
متعمدا ،فهو نوع عدم اكتراث بالوعد وبمن وعده ،وخاصة إذا ّادعى
ً
عند رجوعه أنه دعا لهم ،فيدخل في دائرة الكذب مع خلف الوعد أيضا.
وفي ًا بما وعد به ،بل ّ
فعليه ال بد أن يكون ّ
يقدم غيره على نفسه في
الدعاء له ،فإن هذا أقرب لإلجابة فيما لو حصر الدعاء على نفسه.
وقد ذكر الشهيد األول((( صيغة جامعة للزيارة عن الغير حيث يقول:
«ويستحب ملن حرض مزار ًا أن يزور عن والديه وأحبائه وعن مجيع املؤمنني
فيقول :السالم عليك يا موالي من فالن بن فالن ،أتيتك زائر ًا عنه فاشفع له
عند ربك وتدعو له ،ولو قال :السالم عليك يا نبي اهلل من أيب وأمي وزوجتي
وولدي وحامتي ومجيع إخواين من املؤمنني أجزأ ،وجاز له أن يقول لكل
 )1الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام ّية ،ج ،2ص.17

واحد :قد أقرأت رسول اهلل عنك السالم ،وكذا باقي األنبياء واألئمة».
ولنتأمل في هذه السيرة الفاطمية ،حيث وصف اإلمام الكاظم×
ً
ت ،تَدْ عو لِ ْلم ْؤ ِمنِني وا ْلم ْؤ ِمن ِ
َات،
َت َفاطِ َم ُة÷ إِ َذا َد َع ْ
جدته× قائال« :كَان ْ
َ َ ُ
ُ ُ

ول اهللِ ،إِن ِ
ْت رس ِ
َّك تَدْ عني لِلن ِ
َو َل تَدْ ُعو لِنَ ْف ِس َها َف ِق َ
َّاسَ ،و َل
يل َلاَ :يا بِن َ َ ُ
تَدْ عني لِنَ ْف ِس ِك؟ َف َقا َل ْت :ا ْل َج ُار ُث َّم الدَّ ُار»(((.

2929الدعاء باملأثور:

3030الواحة املتصلة:

إن حياتنا متمثلة في واحات متقطعة في صحراء قاحلة ،وليست
كواحة متصلة الثمارواألنهار ،إال أن املؤمن بإمكانه بحركة واحدة  -وهي
استحضار نية القربة هلل تعالى في كل تقلباته  -أن ّ
يحول حياته كلها إلى
واحة متصلة.
 )1علل الرشائع ،ج ،1ص.182

 )2الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام ّية ،ج ،2ص.23
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إن األصل في الدعاء والزيارة أن يكون باملأثور ،فمع وجود دعاء مأثور
ال تصل النوبة إلى غير املأثور؛ فإن ما يصدر عن املعصوم ال يقاس
بغيره؛ إذ هم معادن الحكمة واملعرفة ،وال مانع أن يتوجه الزائر بعد
الزيارة املأثورة بما أحب ولو بلغته ،وهو ما ذكره الشهيد في دروسه(((:
وليعمم
«الدعاء بعد الركعتني بام نقل ،وإال فبام سنح له يف أمور دينه ودنياه،
ّ
الدعاء فإنه أقرب إىل اإلجابة».
ً
ُ
وليلحظ في املقام أن كثيرا من الزيارات واألدعية في كتب الدعاء
مسندة إلى غير املعصومين^ وال مانع من أن يلهج بها الزائر من دون
نسبتها إلى املعصوم.
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وبذلك يجعل الزيا ة لهم في هذا السياق؛ ّ
فإن بهجة مشاهدهم
ر
ّ
يمكن أن تتعدى إلى أرضه القاحلة ،وخاصة مع تكرار الزيارة؛ فإن لكل
زيارة أثرها املستقل في تكامل النفس ،فتتراكم هذه اآلثار ّ
لتحول واحات
إقباله القلبي املتقطعة إلى واحات متقاربة ،وهذه نعمة كبرى متمثلة في
ً
ً
أن ال يرى الزائر في قلبه إدبارا طويال وهو في حال الزيارة حيث الحاجة
إلى اإلقبال.
3131هبوب النفحات:
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الزائر امللتفت إلى نفسه يترصد حاالت اإلقبال عند تواجده في
املشاهدّ ،
فييهئ نفسه قبل الزيارة بغسل أومراجعة لسيرة ذلك املعصوم،
ً
ً
فال يزوره إال في وقت يكون ُمقبال فيه بقلبه ،وقد أخذ قسطا من راحة
لبدنه.
ُ
ومن املناسب للزائرأن يكثرفي املشاهد الشريفة من سجدات الشكر
ً
إقباال في الزيارة؛ ألن النفحات التي ّ
تهب على نفس الزائر ،إنما
كلما رأى
ُ
هي لطف من األلطاف اإللهية التي ّ
تعرض لها الزائر بزيارته ،وال يعلم
ضابطتها ومواقيت هبوبها ،فهي تأتي دفعة من دون سابق توقع لها،
فكأن الشكرمن موجبات تكرر هذه النفحات وتقارب أزمانها.
3232التفكري البنّاء:

إننا ال نعني بالتفكير في مشاهدهم مطلق التفكير ،بل ذلك التفكير
الذي ّ
يغير مجرى حياة الزائر ،وهو التفكير املكتنف بحالة عبادية،
ً
فيمكن مثال بعد زيارة املعصوم× أن يسجد سجود التجاء بين يدي
ً
هللا تعالى ،فيكرر فيه الذكر اليون�سي عددا من املرات بحسب سعته
ً
واستعداده؛ إذ ال عدد مأثورا فيه ،وبعد ذلك يطلب من هللا تعالى أن

ّ
هللُ بِ َع ْب ٍد
يبصره بعيوب نفسه ،فقد ورد عن النبي| أنه قال« :إِ َذا َأ َرا َد ا 
ِ
ص ُه بِ ُع ُي ِ
ف الدِّ ِ
وب َن ْف ِسه»((( .كما ورد عن
َخ ْي ًا َف َّق َه ُه ِ 
ينَ ،وز ََّهدَ ُه ف الدُّ ْن َياَ ،و َب َّ َ
ف َر َّبه»(((.
ف َن ْف َس ُه َع َر َ
ن َع َر َ
أميراملؤمنين أنه قال « َم ْ
وعليه فاملراد باملعرفة هنا أن يعرف صاحبها التركيبة العامة ملطلق
النفس ،وأن يعرف خفايا نفسه بخصوصها ،وما هي الثغرات التي يمكن
أن يتسلل من خاللها الشيطان.
3333الزيارة الفضلى:

3434وجدان املزور:

الزيارة الحقيقية تتمثل في استشعار الزائر معنى الزيارة ،أي أن يرى
نفسه بين يدي املزور .فهناك فرق بين املواجهة الظاهرية للمزور ،وبين
املواجهة الباطنية لهّ .
فإن حقيقة املزور -وهو املعصوم×  -فوق ما
يراه الزائرمن اآلثارفي البناء من قباب ومنائر.
 )1األمايل (للطويس) ،ص.531

 )2بحاراألنوار ،ج ،92ص.456
 )3وسائل الشيعه ،ج ،4ص.74
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الزيارة الفضلى هي التي تكون بحالة من اإلقبال القلبي حتى لو كانت
لدقائق معدودة ،وهي خير من زيارة مطولة في حالة من اإلدبار ولو
ً
لساعات طويلة .وعليه فلو رأى الزائر في قلبه إدبارا فإنه ال ُيلزم نفسه
البقاء في ذلك املشهد ،لئال يبتلى بسوء األدب بين يدي املزور من جهة
املكوث في الحرم وهوكاره لذلك ملا فيه من اإلدبار .والدليل على أن العبرة
بالكيف ال ّ
بالكم  -كقاعدة عامة  -ما ورد عن النبي| أنه قالَ « :يا َأ َبا
َان ُم ْقت ََصدَ ت ِ
َذ ٍّر! َر ْك َعت ِ
َان ِف ال َّت َفك ُِّرَ ،خ ْ ٌي ِم ْن ِق َيا ِم َل ْي َل ٍة َوا ْل َق ْل ُب َس ٍاه»(((.
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وعليه فال ينبغي له أن يشغل نفسه بالنظرإلى املعالم املادية للمشهد،
ّ
وأحس بالقرب املعنوي لذلك املعصوم ،دعاه ذلك إلى
فلوتجرد من ذلك
عدم مزاحمته للزائرين رغبة في القرب الح�سي منه؛ فإن مواجهة الروح
ً
ً
للروح ال تتوقف على ذلك القرب الح�سي ،وإن كان عنصرا مساعدا
بنفسه .ومع ذلك فإن القرب مطلوب لو تيسر ،حيث يقول الشهيد في
وتوه ُم أن البعدَ
دروسه« :الوقوف عىل الرضيح مالصق ًا له أو غري مالصقُّ ،
وهم ،فقد ن ُّص عىل االتكاء عىل الرضيح وتقبيله»(((.
ٌ
أدبٌ ،
3535اإلدبار يف الزيارة:
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إذا كان الزائر يعيش حالة اإلدبار عند دخوله املشهد ،فعليه أن
يبث شكواه إلى املعصوم؛ إذ قد تكون قسوته من باب ما روي عن
وب ،وما َقس ِ
ِ
ِ
ِ
ت
أمير املؤمنين علي×« :ما َج َّفت الدُّ ُم ُ
وع إِ َّل ل َق ْس َوة ا ْل ُق ُل ِ َ َ َ
الذن ِ
وب إِ َّل لِ َك ْث َر ِة ُّ
ُوب»((( .ومن املعلوم أن االستشفاع باملعصوم×
ا ْل ُق ُل ُ
من موجبات غفران الذنوب ،فيرتفع ما ترتب عليها من جفاف الدمع
وقسوة القلب .وعليه فإن َمثل الزائر املدبر قلبه ،كمثل من أصيب
بمرض في بدنه وهو على باب املستشفى ،فما عليه إال أن يسارع في
ّ
ً
الدخول فيه وااللتجاء إلى الطبيب الحاذق ،طالبا منه أن يخلصه مما
هو فيه من األذى.
3636املوائد املعنوية:

إن الجالس على مائدة الطعام يأكل منها بما يوافق مزاجه ،وال
ً
ً
يحمل نفسه على صنف جبرا وإلزاما ،وهكذا األمر في املوائد املعنوية في
 )1الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام ّية ،ج ،2ص.23
 )2علل الرشائع ،ج ،1ص.81

القلب ،وهو أفضل من أعامل اجلوارح ،وأيض ًا أثره أعظم وأدوم ،إذ ربام
صار تفكر ساعة سبب ًا للتوبة عن املعايص ،ولزوم الطاعة متام العمر».

3737ساعة احملاسبة:

ً
إن من أفضل الساعات في حياة العبد وأكثرها تأثيرا في سعادته ،ساعة
املحاسبة؛ فإن إهمال النفس من دون محاسبة يوجب انجرارها نحو
ن َل ُ ِ
ِ
ب
ياس ْ
الهاوية .وقد ورد عن اإلمام الكاظم× أنه قالَ « :ل ْي َس منَّا َم ْ ْ َ
َن ْف َس ُه ِف ك ُِّل َي ْومٍَ ،فإِ ْن َع ِم َل َح َسن ًا ْاس َتزَا َد اهللَ؛ َوإِ ْن َع ِم َل َس ِّيئ ًا ْاس َت ْغ َف َر اهللَ ِمنْ ُه،

 )1الکايف ،ج ،1ص.141

 )2ذكر هذا التعليل ّ
العلمة املجليس يف مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،ج ،7ص.340
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املشاهد ،فإن على الزائر أن ُيقبل فيها على الطعام املعنوي بما يوافق
ً
ً
مزاجه أيضا ،فإذا رأى في نفسه إقباال على الصالة ،فإنه يصلي ويكثر
منها فإنها خير موضوع ،وإن كان إقباله على تالوة القرآن الكريم فيكثر
من تالوته ،فإنه خير موضوع للتدبر فيه ،حيث إنه في حضرة املعصوم،
فيستلهم منه التسديد واملباركة.
وأما إذا رق قلبه وخشعت نفسه ،فيمكنه اإلقبال على املناجاة
والدعاء ،وخاصة مما نسب إلى ذلك املعصوم .وإن لم يكن له إقبال
ً
على كل ذلك ،فيمكنه الجلوس في زاوية من املشهد ،متفكرا في أمره،
ً
مستحضرا عظمة الربوبية عنده ،وقرب املعصوم منه ،فلعله يهتدي
بذاك إلى فكرة تغير مجرى حياته .وقد ورد عن اإلمام الصادق× ما
يؤيد ذلك حيث قالَ « :أ َّن َت َفك َُّر َسا َع ٍة َخ ْ ٌي ِم ْن ِق َيا ِم َل ْي َلة»((( .وفي بعض
الروايات( :سنة) ،وفي بعضها( :سبعون سنة) ،ولعل السبب في اختالف
أجرالتفكرمن جهة املدة ،هو الختالف أثرذلك التفكرفي سلوك العبد،
وقد علل بعضهم((( أصل هذا الترجيح بالقول« :ألن التفكر من أعامل
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َاب إِ َل ْيه»((( .ومن املواقع املناسبة لذلك مشاهد املعصومين^ حيث
َوت َ
يمكن أن يطلب الزائر من مواله أن يعينه على نفسه ويلهمه عيوبها،
فلطاملا ّنبهوا مواليهم على عيوبهم وما يوجب ُبعدهم عن هللا تعالى،
ّ
ً
ً
أحياء وأمواتا.
والفرض  -كما هو املسلم عندنا  -أنه ال فرق بينهم
ومن طريف ما يمكن أن يذكر في مجال تسديد اإلمام ألصحابه ،هو
آن بِا ْلكُو َف ِةَ ،ف َمز َْحت َُها
ما رواه أبو بصيرحيث قال(((ُ « :كن ُ
ْت ُأ ْق ِرئُ ْام َر َأ ًة ا ْل ُق ْر َ

ِ
َب َّ
ْب ِف
ش ٍءَ .ف َل َّم َد َخ ْل ُ
الذن َ
ت َع َل َأ ِب َج ْع َف ٍر× َعا َت َبني َو َق َالَ :م ِن ْار َتك َ
بِ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ت.
اء َو ُت ْب ُ
ت لِ ْل َم ْر َأ ِة؟ َف َغ َّط ْي ُ
ش ٍء ُق ْل َ
ا ْلخَ َلء َل ْ َي ْع َبأ اهللُ بِه! َأ َّ
ت َو ْج ِهي َح َي ً
ي َ ْ
َف َق َال َأ ُبو َج ْع َف ٍر×َ :ل َت ُعد!».

3838شكر اهلل على الزيارة:

زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا

64

ّ
إن شكر النعم مما يوجب يادتها ،وهو ما ورد في قوله تعالى﴿ :لَ ْ
ئ
ز
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ُ
ك ْم﴾((( ،فمن املناسب أن يختم الزائر زيارته للمعصوم
شكرتم ل ِزيدن

بركعتي شكر بآدابها وسننها ،مقرونة بسجدتي شكر مطولة ،مع مناجاة
ً
كمناجاة الشاكرين مثال .فإنه لوال التوفيق اإللهي له واإلذن له بزيارة
ً
ُ
مصداقا لقوله تعالىَ :
﴿و َما بِك ْم
ذلك املشهد ملا ُوفق لتلك الزيارة
ْ َْ َ َ
هلل﴾((( ،ثم يتوجه بالشكر إلى صاحب ذلك املقام وهو
ِمن نِعم ٍة ف ِمن ا ِ
ً
املعصوم× ،فإنه املقصود بالزيارة أيضا ،وله حقه على الزائر؛ إذ
كل ما يصل إلى الزائر من بركات اإلقبال في الصالة والدعاء ،فإنما هو
من بركات الحضور في مشهده الشريف .ومن البديهي أن من لم يشكر
املخلوق لم يشكرالخالق.
 )1الکايف ،ج ،4ص.269
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 )2اخلرائج واجلرائح (للراوندي) ،ج ،2ص .594
 )3سورة إبراهيم ،اآلية .7

 )4سورة النحل ،اآلية .53

3939صالة الليل:

من األمور التي يناسب الزائر االلتزام بها في املشاهد ،اإلتيان بصالة
ً
الليل عند قبراملعصوم× متزودا املدد من بركات مقامه ،حيث األجواء
ّ
املذكرة باالرتباط بعالم الغيب ،وكأنه يريد أن يقول بلسان الحال :إن ما
يقوم به من التهجد  -وخاصة إذا كان بتوجه  -فإنما هو انعكاس لتربية
األئمة^ ملتبعيهم ،وال شك أن ذلك من موجبات مباهاتهم بمثل هذا
الزائربين باقي الزائرين ،كمباهاة املربي بمن أحسن تربيته.
وال ينبغي أن يتذرع الزائرفي ترك قيام الليل في املشاهد بأنه غيرموفق
لها في وطنه ،فما املانع أن يكون هذا القيام في مشهد املعصوم ،مقدمة
لاللتزام به طوال العمر ،حيث ال يخفى ما في قيام الليل من البركات التي
ُ
ال تعوض بعبادة أخرى .ويكفى في املقام ما جاء في وصية النبي|
ك بِ ِ
لعلي× حيث قال له« :يا ع ِلُ ،أ ِ
ف َن ْف ِس َ
اح َف ْظ َهاُ .ث َّم
خ َص ٍ
يك ِ 
وص َ 
ال َف ْ
َ َ ُّ

4040صدق املقالة:

تكرر التعبير في مختلف الزيارات بأن اإلمام املزور يشهد املقام ويرد
السالم ،ومن ذلك ما في زيارة اإلمام ّ
الرضا× حيث نخاطبه قائلين:
ك َم ٌ
حي عند ر ّب َ
«أشهدُ أن َ
رزوق»(((،
ّك تشهدُ َمقامي،
وتسمع كالميَ ،
ُ
وأنت ٌّ
فعلى الزائر امللتفت أن ينطق بهذه الكلمات وهو معتقد بما يقوله ،وإال
كان ّاد ً
عاء ال واقع له ،وخاصة أنه ُيشهد هللا تعالى على صدق مقالته.
ً
ومن املعلوم أن هذا االعتقاد الحق ،مما يجعل الزائر متأدبا في
 )1من الحیرضه الفقیه ،ج ،4ص.188

 )2عدة الداعي ونجاح الساعي (البن فهد احليل) ،ص.65
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ك بِ َص َل ِة ال َّل ْي ِلَ ،و َع َل ْي َ
الله َّم َأ ِعنْه! ..إىل أن قالَ :و َع َل ْي َ
ك بِ َص َل ِة ال َّل ْي ِل،
َق َالُ :
َو َع َل ْي َك بِ َص َل ِة ال َّل ْيل»(((.

65

زيارته على األقل ،من حين دخوله املشهد إلى حين خروجه منه .وقد
ّ
يقال في املقام :إنه إذا ر ّد اإلمام السالم على من سلم عليه  -بمقت�ضى ما
ذكر ّ
فإن القلوب املستنيرة بنور هللا تعالى ،تستشعر حالة من السلم
واألمان بعد تلك الزيارة ،بمقت�ضى رد املعصوم للسالم عليه.
4141احلديث مع املعصوم:

زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا
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ّإن جوهر املناجاة هو الحديث الخفي في الباطن مع من يستحق أن
ُيناجى ،وهو متمثل تارة برب العزة والجالل ،وتارة بأوليائه الكرام الذين
ُ
مظاهر ألسمائه الحسنى .ومن هنا ورد مثل هذا التعبير في زيارتهم
هم
ِ
حيث يقول الزائرَ « :و َأن َ
ت َب َ 
اب
ت َع ْن َس ْمعي ك ََل َم ُه ْمَ ،و َفت َْح َ 
َّك َح َج ْب َ
ّ
َفه ِم  ِ ِ
فكأن فتح باب الفهم تعويض عن حجب
َاج ِاتِ ْم»(((.
ْ
ي بِ َلذيذ ُمن َ
السمع.
ُ
َ
ومن الالفت هنا أن الزائر يسند «الحجب» و«الفتح» إلى هللا تعالى
ً
تحقيقا ملبدأ التوحيد ضمن إشهار الوالية ،كما هو األمر في كل مواطن
التسبيب اإللهي .ومن الروايات امللفتة في هذا الباب ،والدالة على رقة
العالقة بين املوالي وولي أمره ،هو ما ذكره الراوي حيث قال :كتبت إلى
يحب أن يف�ضي إلى إمامه ،ما ّ
أبي الحسن الهادي×ّ :إن الرجل ّ
يحب
ك َش َف َت ْي َ
َان َل َ
اب
اج ٌة َف َح ِّر ْ
أن يف�ضي إلى رّبه .فكتب« :إِ ْن ك َ
كَ ،فإِ َّن ا ْل َج َو َ
ك َح َ
َي ْأتِ َ
يك»(((.
4242الرمحة باخللق:

إن تقديم الصدقة قبل أي عمل ّ
قربي من موجبات قبول ذلك

 )1املزار الکبری ،ص.155

 )2بحاراألنوار ،ج ،50ص.155

العمل؛ ألن من يرحم من في األرض سيرحمه من في السماء ،وال يخفى
ً
أن التصدق في املشهد  -احتراما ملن ثوى فيه  -يوجب التفاتة املعصوم
ً
ً ً
لزائره ،وخاصة إذا كان العطاء مميزا ،ورافعا كربة عن مؤمن ملهوف
ً
مميزفي إيمانه ،فكيف إذا كان من ذريتهم أيضا؟!.
ً
وما املانع أن يكون التصدق في املشهد قريبا من القبر الشريف؟ فقد
قيل :إن أجرها مضاعف في املشاهد  -ليتوجه الزائربعده إلى مواله بلسان
ً
الض َوجئْنَا بب َض َ
يز َم َّسنَا َوأَ ْهلَنَا ُّ ُّ
قائال﴿ :يَا َأ ُّي َها الْ َعز ُ
اع ٍة
الحال واملقال
ِ
ِِ
ِ
ََ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
ِّ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُّم ْز َجا ٍة فأ ْو ِف لَا الكيل َوتصدق علينا إِن اهلل ي ِزي المتصد ِقني﴾((( ،فإذا
ً
كان الزائر متصدقا بما عنده من دون سؤال ،فكيف باملعصوم أمام
ً
من يسأله بلهفة ،متضرعا بمسكنة؟ .ومن جميل ما يدعو به الزائر في
اش َ
مشاهدهم قولهَ « :و َح َ
ك بِ َطا َعتِ َ
اك َيا َر ِّب َأ ْن َت ْق ِر َن َطا َع َة َولِ ِّي َ
ك َو ُم َواال َت ُه

4343إقامة اجملالس:

إن إقامة املجالس عند قبورهم الطاهرة ملن موجبات استجالب
ّ
نظرتهم املباركة ،فعلى الزائر استدرار الدمعة من خالل تذكر مصابهم
ّ
في نفسه من دون مذك ٍر غيره ،فإن انقداح الرقة الباطنية ملا جرى
عليهم  -وخاصة على جدتهم الزهراء÷ وجدهم الحسين×  -كاشف
عن نوع سنخية معهم ،وهو ما ُيعبر عنه البعض باملحرمية الباطنية
ً
ً
مقابل املحرمية النسبية؛ إذ لوال هذا التأثرباطنا لم تجرالدمعة ظاهرا.
 )1سورة يوسف ،اآلية .88

 )2بحار األنوار ،ج ،99ص.173
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ك َو َم ْع ِص َي َت ُه بِ َم ْع ِص َيتِ َ
بِ ُم َواالتِ َ
كُ ،ث َّم ت ُْؤيِ َس زَائِ َر ُه َوا ْل ُمت ََح ِّم َل ِم ْن ُب ْع ِد ا ْلبِ َل ِد
ِ
ِ
وب إِ َل ْي َ
ك َل َينْ َع ِقدُ َع َل َذلِ َ
إِ َل َق ْ ِب ِهَ ،و ِعزَّتِ َ
ك
ك َضم ِريي ،إِ ْذ كَانَت ا ْل ُق ُل ُ
بِا ْل َج ِم ِ
يل ت ُِشري»(((.

67

وهذه الحالة من التأثر -بمجرد التذكر -نشهدها في سيرة األئمة^.
فقد ذكرزكريا بن آدم ،أنه كان عند الرضا× إذ جيء بأبي جعفر×،
وسنه أقل من أربع سنين ،فضرب بيده إلى األرض ،ورفع رأسه إلى السماء
فأطال الفكر ،فقال له الرضا×« :بِنَ ْف ِسَ ،فلِ َم َط َال فِك ُْر َك؟!َ .ف َق َال فِ َيم
ُصن ِ َع بِ ُأ ِّمي َفاطِ َمة!.(((».
4444فقدان النور:
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إن التبذير في الطعام وغيره مما يوجب أن يكون الشخص في عداد
إخوان الشياطين ،فكيف إذا كان التبذيرفيما هو أهم من الطعام ،من
العطايا املعنوية! .فكما أن الحاج عليه نور الحج ما لم يلم بذنب  -كما
ً
روي عن اإلمام الصادق×(((  -فإن الزائر ملشاهدهم الشريفة أيضا
ً
عليه نور الزيارة ما لم يلم بذنب أيضا ،ألن املالك فيها مشترك وهو
التعرض لألنوار اإللهية ،فكما أن الحاج يتعرض لنور الحج في الحج،
ً
ّ
فإن الزائريتعرض أيضا لنور الزيارة في مواطن التخييراألربعة وما يلحق
بها .ومن هنا يعترف البعض أنه بعد الرجوع من الحج والعمرة وزيارة
املشاهد ،يبتلى ب�شيء من التقهقر الباطني ،بل امليل إلى بعض املعا�صي
التي قد هجرها قبل تلك الزيارة.
الس َحر:
4545اغتنام وقت َّ

ً
من املناسب أن يغتنم العبد املتعبد ساعات السحر عموما وفي
ً
ً
ُ
فيحسن مثال حرص الزائرعلى زيارة املشهد،
املشاهد املشرفة خصوصا،
كمشهد الحسين× ساعة السحر -وخاصة ليلة الجمعة  -فهي من
 )1املصدر السابق ،ج ،50ص.59

يلم بذنب» .الكايف ،ج ،8ص .185
 )2عن اإلمام الصادق×:
«احلاج اليزال عليه نور ّ
ّ
احلج ما مل ّ

ً
الساعات التي فيها لطف إلهي مضاعف ،وذلك ألمرين :أوال :ملا في القيام
في تلك الساعة من املعاناة واملشقة على النفس ،ولهذا يقول تعالى:
ََ َ َ ُ ُ ُُ ْ َ َْ َ
اج ِع﴾(((.
﴿تتجاف جنوبهم ع ِن المض ِ
ومن املعلوم أن أعذب ساعات النوم ،هي تلك الساعات األخيرة من
ً
الليل .وثانيا :ألنها من ساعات التجليات اإللهية الخاصة بأوليائه ،أي له
عناية مضاعفة للقائمين في هذه الفترة من الليل .ولهذا نالحظ أن القرآن
َ ُْ ْ َْ َ َ
ين بِاأل ْس َح ِار﴾(((،
الكريم يشيرإلى هذه الطائفة بقوله تعالى﴿ :والمستغ ِف ِر
ً
فكما أن هلل تعالى تجليات في ليلة الجمعة والقدر ،فإن له أيضا تجليات
في كل ليلة وذلك ساعة السحر املباركة ،حيث هدأت األصوات وسكنت
الحركات ،وخال كل حبيب بحبيبه!
4646اإلهداء للمعصوم:

 )1سورة السجدة ،اآلية .16

 )2سورة آل عمران ،اآلية .17

 )3الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام ّية ،ج ،2ص.24
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من الهدايا التي ّ
تسر املعصوم حين زيارته ،إهداؤه ما تيسر من تالوة
كتاب ربه بمقدار ختمة أو أقل أو أكثر منها ،وهو ما ذكره((( الشهيد في
الدروس في آداب الزيارة حيث قال« :وثامنها :تالوة يشء من القرآن عند
الرضيح وإهداؤه إىل املزور ،واملنتفع بذلك الزائر ،وفيه تعظيم للمزور».
ومن املناسب بعد ذلك أن يطلب الزائر في مشاهدهم شرح صدره لفهم
ُ
مراده ،فإنهم هم الذين خوطبوا به ،وهم الترجمان له.
ً
ومن املمكن أن ُيرزق الزائر حين زيارته أو بعدها فهما لظاهر القرآن
ً
الكريم ،بما يقدح في نفسه تأمال في آيات ربه بما لم يعهده في حياته من
قبل .ومما يدل على حسن إهداء العبادات ألئمة الهدى× ما ذكره

69

الراوي((( حيث قال« :قلت أليب جعفر الثاين× :قد أردت أن أطوف عنك
ف َما
ل ُط ْ
وعن أبيك ،فقيل يل :إن األوصياء ال يطاف عنهم .فقال يل×َ :ب ْ 
َأ ْم َكن ََك َفإِ َّن ُه َجائِ ٌز».

4747ساعات االستجابة:

ً
إن ساعة االستجابة عموما هي الساعة املناسبة للزيارة أيضا ،فإن في
ً
الزيارة ما هومرتبط بعالم الغيب أيضا ،كالدعاء والصالة والتالوة ،وعليه
فإن من الساعات التي يناسب الزائرالخروج فيها إلى الزيارة  -وإن لم تكن
من عادته  -ساعات االستجابة العامة ،ومنها :ساعة نزول املطر ،وهبوب
الرياح ،واألذان ،وزوال الشمس ،وما بين فراغ اإلمام من الخطبة إلى أن
تستوي الصفوف ،حيث تتفق إقامة صالة الجمعة في املشهد الشريف.
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4848شوق اللقاء:

إن الزيارة األولى تتميزبأن فيها حالة الشوق األكيد ،وخاصة ملن يزور
املشهد ألول مرةّ ،
فإن البعض  -لعدم إتيانه بزيارة سابقة  -قد يصاب
بحالة من حاالت الدهشة والذهول ،وذلك كمن يرى الكعبة الشريفة
ً
ألول مرة ،فيتفاجأ بها مستشعرا بعض املشاعر التي ال توصف ،وكأنها
صديق قديم له ،فهذه الكعبة التي كان يتوجه إليها في كل يوم خمس
مرات ،وإذا به يراها أمامه رأي العين.
وعليه ّ
فإنالزيارةاألولىللمشاهدتقترنبمشاعرمتميزةالتتكرر،فالينبغي
تفويت الفرصة فيها؛ إذ فيها ٌّ
كم كبيرمن حاالت الشوق لزيارة املعصوم×.
وال م ذلك أن ال يقدم على الذهاب إلى ذلك املشهد ،إال بعد أن ُي ّ
عد نفسه
ز
ِ
لزيارة متميزة له؛ إذ قد ينطفئ ذلك الشوق في الزيارات الالحقة.
 )1الکايف ،ج ،8ص.329

4949حزن الوداع:

ً
عند بلوغ الزائر املشهد الشريف ،وإقامته قريبا منه ،تتكرر منه
ً
الزيارة بين الحين واآلخر .لكن زيارة الوداع األخيرة تختلف تماما عن
الزيارة األولى ،فالزيارة األولى فيها حالة الشوق والنشاط واالستبشار،
ً
ً
ً
فترى الزائر بعد رجوعه من هذه الزيارة فرحا ومستمتعا ومترقبا لزيارة
ً
ً
الحقة .ولكنه في الزيارة األخيرة يرجع كئيبا حزينا؛ إذ يستشعرألم الفراق
َّ
ألنه سيرجع إلى وطنه وقد ال يوفق لزيارة ثانية .ومن الالفت في املقام أن
البعض ممن أنس بزيارة املعصوم× قد يغلب حزنه بفراق مواله ،على
سروره بلقاء أحبته عند عودته  -وإن طال عهده بهم  -وهذه عالمة أخرى
على حسن تفاعله في ذلك املشهد الشريف.
5050زيارة املودع:

 )1کامل الزیارات ،ص.255
 )2املزار الکبری ،ص.426

زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا

كما أنه تعالى أمرنا بصالة املودعين عند صالة العشاء ،فإن من
ً
املناسب أيضا أن نزور بزيارة املودعين عند املشاهد ،فال ضمانة أن
َّ
يرجع إليها الزائر مرة أخرى ،فلطاملا زارها الزائرون ولم يوفقوا للعودة
إليه لحيلولة املنون دون ذلك.
وهذا اإلحساس كفيل بأن يعيش اإلنسان مشاعرمتميزة عند الوداع،
فشأنه شأن من يودع عزيزه إلى األبد .ولهذا يدعو بلهفة ّ
وجد عند طلب
ً
العودة إلى ذلك املشهد قائالَ « :وإِ ْن َأ ْب َق ْيتَنِي َيا َر ِّب َف ْار ُز ْقنِي ا ْل َع ْو َد إِ َل ْي ِه ُث َم
ّ ً
ا ْل َع ْود»((( ،ويخرج من املقام ودمعته على خديه ،مسلما بلسان حاله
ومقاله« :س َلم م َو ِّدعٍَ ،ل َق ٍ
ال َو َل َسئِمٍَ ،فإِ ْن َأن َ ِ
ف َف َل َع ْن َم َل َلة»(((.
ْص ْ
َ َ ُ
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5151احرتام الزائرين:

ّإن الزائر  -وإن كان من العاصين ُ -يعد حين الزيارة من شؤون
املزور ،فينبغي مراعاة االحتياط في التعامل معه ،لئال ُيثاربذلك سخط
ً
املزورعلى من آذى زائره .وهذا أيضا أمرمتعارف بين الخلق ،حيث ّإن
ً
امللتجئ إلى الغير ُي ّ
عد في حماه ما دام محتميا عنده ،فال ينبغي التجاوز
ً
عليه بقول أو فعل ،وإال ُع ّد تجاوزا على من التجأ إليه امللتجئ وحط
رحاله عنده .ولعل ذلك بعض السر في إدبار بعض الزائرين الذين ال
ُيحسنون صحبة من صاحبهمُ .
وليعلم في املقابل أن اإلحسان إليهم من
موجبات االلتفاتة الخاصة لذلك املعصوم× إلى زائره ،ولهذا ورد
استحباب خدمة الزائرين بأي لون من ألوان الخدمة.
5252مجع الغافلني:

زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا

72

72

من السلبيات التي ُيبتلى بها بعض الزائرين  -وخاصة في موسم
هب ّ
الحج  -االبتالء بجمع الغافلين واالنخراط معهم في كل ما ّ
ودب،
ُ
فيفقده ذلك ما اكتسبه من األنوار عند تواجده في ذلك املشهد .والحل
ً
الجامع في مثل هذه الحاالت هو اختيار الزائر رفقة الطريق أوال ،ممن
ّ
يذكر باهلل تعالى رؤيتهم ،أو على األقل ال ُيشغل العبد عن التوجه إليه،
ثم عدم الخوض في باطلهم ،من لغوفي القول أومزاح ال وجه له ،بل ال بد
له من التصدي لكل منكريراه فيهم ،فإن ذلك مما ُيفقدهم بعض بركات
ً
الزيارة أيضا ،فالرفق بالصحبة ال يكون من خالل طعامهم وشرابهم
فحسب ،وإنما يتعدى ملا يعينهم على أمر آخرتهم ،ومنها ما يعينهم على
زيارة متميزة وهو األهم في املقام.
نعم إذا كانت صحبة الغافلين بنية إرشادهم واألخذ بأيديهم  -سواء
حين الزيارة أم خارجها  -فهذا أمر راجح ،ولكن ملن له القدرة على التأثير

في النفوس وتغيير مسيرتها ،فالبعض كالشمس مشعة في ذاتها ومشعة
لغيرها.
5353فقدان اإلقبال:

5454التسوق واإلهداء:

ّ
للتبضع أو جلب هدية إلى من
قد يضطر الزائر للذهاب إلى األسواق
وعندئذ ال بد من مراعاة سلبيات األمر من جهة مراعاة عدم
يحب،
ٍ
االختالط ،وعدم إتالف الوقت فيما ال ضرورة فيه ،فإن أيام الزيارة
ُ
ٌ
باق
محدودة ،واألولوية في حركته وسكنته إنما هي ملا يكتسب به أمر ٍ
ً
بدال من متاع زائل.
ب ا ْلبِ َل ِد إِ َل اهللِ َع َّز َو َج َّل
وقد روي عن النبي| أنه قالَ « :أ َح ُّ
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بعض الزائرين يشتكي من هذه الحالة ،وهي أنه وهوفي وطنه قد يكون
على حالة جيدة من التفاعل الشعوري عند ذكر املعصومين وخاصة
اإلمام الحسين× ،وقد ترافقه هذه الحالة إلى حين املجيء إلى املشهد،
ّ
ولكن بمجرد الدخول في الحرم واالقتراب من القبر الشريف يتبلد عنده
ً
اإلحساس بالتفاعل الذي كان يجده سابقا ،فال يجد في قلبه وهو على
القرب ما كان يجده على البعد.
والسر في ذلك هو أن الشياطين يغيظها كل فعل ّ
يقرب العبد إلى
هللا تعالى  -ومنه هذه الزيارة التي قد ّ
تغي ُر مسير الزائر  -ولهذا ورد األمر
باالستعاذة من الشيطان عند تالوة القرآن الكريم  -كفعل ّ
قربي  -ألن
ً
األمر مما يغيظه أيضا .وعليه فال بد من اإلكثار من االستعاذات حين
الزيارة بل قبلها وبعدها ،لألمن من تأثيرالشياطين الحاسدة له.
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َم َس ِ
اجدُ َهاَ ،و َأ ْبغ َُض ا ْلبِ َل ِد إِ َل اهللِ َأ ْس َوا ُق َها»((( .وعليه فال بد من اإلقالل
ّ
مظان قسوة القلب ،وتشتت البال،
من الذهاب إلى األسواق ،فإنها من
والوقوع في النظر املحرم ،وحتى مع الذهاب فإنه ال بد من قصد القربة
ً
لشراء الهدية املأمور به شرعا.

5555صالة جعفر&:
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إن من الصلوات التي يرجح أن ُيكثر منها الزائر في مشهد املعصوم
صالة جعفرالطيار& وهي صالة معروفة في فتح اآلفاق املعنوية للعبد
حتى ُعبر عنها باإلكسير األحمر ،وهي الصالة التي تتكرر فيها التسبيحات
األربع ،ومن املعلوم أن هذه التسبيحات هي أركان الكعبة العرشية
املوازية للكعبة األرضية ،والتي يطوف حولها املالئكة املقربون .وقد
قال عنها املحدث الخبير العالمة املجل�سي(((« :اعلم أن هذه الصالة من
املتواترات ،ورواها العامة والخاصة بأسانيد كثيرة ،ويرى املخالفون
ً
استحبابها أيضا ،إال النادر منهم .أما أكثرهم فينسب هذه الصالة إلى
العباس ّ
عم النبي بسبب العداوة الباطنية التي يكنونها تجاه اإلمام أمير
املؤمنين× وأقاربه .وال توجد بعد النوافل اليومية صالة كهذه الصالة
من حيث صحة السند وكثرة الثواب».
ً
وال عجب في ذلك بعد التأمل فيما ذكره النبي| لجعفر& قائال:
« َيا َج ْع َف ُر َيا َأخُ !َ ..أ َل َأ ْح ُب َ
يك؟ َأ َل َأ ْص َط ِف َ
وك؟ َأ َل ُأ ْعطِ َ
َّاس
يك؟ َق َالَ :ف َظ َّن الن ُ

َأ َّنه يعطِي جع َفر ًا عظِي ًام ِمن ا ْلم ِل ،و َذلِ َ ِ
ِ ِ
ب َو َغن ََّم ُه
َ
َ
َ ْ
ُ ُْ
َ َ
ك َلا َفت ََح اهللُ َع َل َنب ِّيه َخ ْي َ َ
ِ
َأ ْر َض َها َو َأ ْم َو َالا َو َأ ْه َل َهاَ ،ف َق َال َج ْع َف ٌرَ :ب َل فدَ َ
اك َأ ِب َو ُأ ِّميَ ،ف َع َّل َم ُه|»(((.
 )1جمموعة ورام ،ج ،1ص.69
 )2زاد املعاد ،ص.320

 )3بحاراألنوار ،ج ،88ص.193

َ ُ ْ
ت َف َأ ِّد َها ك َُّل َي ْومٍَ ،وإِ ْن َل ْ ت َْستَطِ ْع َف ِفي ك ُِّل
َو ِفي ِرو َاي ٍة أخ َرى« :إِ ِن ْاس َت َط ْع َ
ِ ِ
ُأ ْس ُبو ٍع َم َّرةًَ ،فإِ ْن َل ْ ت َْستَطِ ْع َف ِفي َّ
السن ِ ِة َم َّرةً،
الش ْه ِر َم َّرةًَ ،فإِ ْن َل ْ ت َْستَط ْع َففي َّ
َفإِ ْن َل تَستَطِع َف ِفي ا ْلعم ِر مر ًة و ِ
احدَ ةً؛ لِ َيغ ِْف َر اهللُ َل َ
الصغَائِ َر َوا ْل َك َبائِ َر ِم ْن
ك َّ
ُ ُ َ َّ َ
ْ ْ ْ
ِ
ِ
ُذنُوبِ َكَ ،و َجديدَ َها َو َقد َيم َهاَ ،و َع ْمدَ َها َو َخ َط َأ َها»(((.
5656الصلوات املختصة:

5757متين اخلالف:

ً
يأتي بعضهم لزيارة الحسين× قائال« :السالم عليك يا أبا عبد هللا ،يا
ً
ً
ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما» وهوفي قلبه يتمنى خالف ذلك ،إذ لو
عرض عليه الجهاد ،لكان من أول الفا ّرين أو املستنكفين له! فهذا الزائر
لم يتحقق في قلبه معنى ملا يقوله بلسانه ،وإنما هو مجرد ألفاظ ّ
يمررها
على لسانه ،وال شك أن هذه الكذبة  -وإن لم تكن مقصودة  -تشكل
ً
حجابا بينه وبين مواله فيحول بينه وبين العطايا املميزة ،فإن الكذب في
مقام العمل قبيح ،كالكذب في القول.
 )1زاد املعاد ،ص.322
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من الصلوات املناسب اإلتيان بها في مشهد املعصومين^ هي تلك
الصالة املختصة بهم كصالة النبي| في املسجد النبوي ،وكذلك
صالة أميراملؤمنين× في أرض الغري ،وصالة الحسين× في كربالء.
ً
وال شك أن هناك ارتباطا بين املعصوم وصالته ،فينعكس هذا االرتباط
على الزائرعندما يقوم بها وهوعند قبره ،حيث اجتماع بركات تلك الصالة
مع مكان إقامتها بجوار من ثوى فيها ،وال مانع من الفصل بين ركعاتها
ً
تخفيفا على النفس ،فيأتي بالركعتين في وقت ،ثم يكملهما في وقت آخر.
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5858التولي والتربي:

التبري جزء من اإليمان ،وهو ّ
مكمل للتولي ،فمن لم يتبرأ من أعداء
ً
أهل البيت^ لم يكن صادقا في توليه لهم؛ إذ هما أمران متالزمان
ً
ً
كما هو املتعارف عند البشر ،فمن أحب أحدا عادى أعداءه أيضا.
ً
ً
وهذا التبري ُيظهره زائر أمير املؤمنين× صريحا عند زيارته ،ومتأسيا
ً
ً
في ذلك باإلمام الهادي× حيث يخاطب جده عليا× قائالَ « :أ ْش َهدُ

ِ
ت َحتَّى َأت َ
َأن َ
َاك
احت ََس ْب َ
َّك َأ َّو ُل َم ْظ ُلو ٍم َو َأ َّو ُل َم ْن غُص َ
ب َت َو ْ
ب َح َّق ُهَ ،ص َ ْ
ِ
ْت َش ِهيدٌ َ ،ع َّذ َب اهللُ َقاتِ َل َ
نيَ ،و َأ ْش َهدُ َأن َ
ك بِ َأن َْوا ِع
يت اهللَ َو َأن َ
َّك َل ِق َ
ا ْل َيق ُ
ِ
ُك َع ِ
ا ْل َع َذ ِ
ك ُم ْس َت ْب ِص ًا بِ َش ْأنِ َ
ارف ًا بِ َح ِّق َ
ابِ ،ج ْئت َ
ك
اب َو َجدَّ َد َع َل ْيه ا ْل َع َذ َ
مع ِ
ادي ًا ِلَ ْعدَ ائِ َكَ ،و َم ْن َظ َل َم َك َأ ْل َقى َع َل َذلِ َك َر ِّب إِ ْن َش َاء اهللُ َت َع َال»((( ،وال
ُ َ

شك أن التبري من أعدائه ،من موجبات االستنان بسنته كما ندعو
به في زيارة أمين هللا.
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5959شكر التوفيق:

ّإن أول حركة ينبغي أن يقوم بها الزائر عند دخول املشهد الشريف،
هي تقديم الشكرهلل تعالى  -سواء بقوله أم بفعله  -لتوفيقه للوصول إلى
ً
ً
املشهد أوال ،وتوفيقه ألن يكون ممن انقدح في قلبه زيارة موالية ثانيا.
وإلى كال املعنيين يشير اإلمام الصادق× بقوله« :ا ْل َح ْمدُ لِ ا َّل ِذي

ِِ
ح َلنِي َع َل َد َوا ِّب ِهَ ،و َط َوى ِ َل ا ْل َب ِعيدَ َ ،و َد َف َع َعنِّي ا ْل َمك ُْرو َه،
َس َّ َي ِن ِف بِ َلدهَ ،و َ َ
َحتَّى َأ ْد َخ َلنِي َح َر َم َأ ِخي َنبِ ِّي ِه َو َأ َرانِ ِيه ِف َعافِ َي ٍة ،ا ْل َح ْمدُ لِ ا َّل ِذي َج َع َلنِي ِم ْن
ز َُّو ِار َق ْ ِب َو ِص رس ِ
ول اهللِ‘»(((.
ِّ َ ُ

وال بد هنا من التفات الزائرإلى أن السعي وإن كان منه ،إال أنه يسند
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 )1کامل الزیارات ،ص.41
 )2املصدر السابق.

التوفيق لربه حيث يقول« :حملني» ،و«دفع» ،و«طوى» كما هو األمر في
كل موارد التوفيق للدين أو الدنيا.
6060شهداء املشاهد:

ُ
بعض املشاهد هي مثوى ملن قتل في سبيل هللا تعالى من غير
املعصومين ،كالشهداء بين يدي اإلمام الحسين× وال يخلو مشهد
ُ
من مشاهدهم الشريفة ممن قتل كذلك ،وإن لم نعلم آثارهم وتفصيل
شهادتهم فيها ،فأرض وادي السالم عند أميراملؤمنين× تعج بالشهداء
منذ زمانه إلى يومنا هذا.
ً
ّ
ويذكرنا املعصوم بهؤالء في الزيارة أيضا من خالل طلب إنزال اللعنة
من هللا تعالى على من شرك في دمائهم ،كما كان اإلمام الصادق× يدعو
ً
مم ٍد َأ ِ
قائالَ « :و َق َت َل ِة م ْن ُقتِ َل ِف َو َلي ِة ِ
ني َع َذاب ًا
بلعن بليغ فيه تفصيل
جع َ
آل ُ َ َّ ْ َ
َ
َ

6161عقد الطاعة:

ّإن الزائر الذي يريد أن يحوز رضا مواله عند مواليهُ ،يظهر عقد
الطاعة لهم بين الحين واآلخر ،ومن املعلوم أن املشاهد من املواطن
املناسبة لذلك ،فكما نجدد العهد بقبول امليثاق عند استالم الحجر في
الطواف ،فكذلك ينبغي استحضار هذا امليثاق في زيارة تلك املشاهد،
مع استحضارحقيقة أن ما يزوربه الزائرإنما هو إقراربين أيديهم ،حيث
 )1کامل الزیارات ،ص.44
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م َضاعف ًا ِف َأس َف ِل در ٍك ِمن ا ْلج ِ
ف َعن ُْه ْم ِم ْن َع َذابِ َ
حيمَِ ،و َل ُ َت ِّف ْ
كَ ،و ُه ْم فِ ِيه
َ َ
ُ َ
َْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْي
ُم ْبلِ ُس َ
ون َم ْل ُعون َ
ُون ناك ُسو ُرؤُ س ِه ْم عنْدَ َر ِّبِ ْم َ ،قدْ َعا َينُوا النَّدَ َام َة َوا ْلخز َ
ال َّط ِو َ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ك َو ُر ُسلِ َ
ت َة َأ ْنبِ َيائِ َ
ني،
الصال َ
ك َو َأ ْت َبا َع ُه ْم م ْن ع َباد َك َّ
يل ،ب َقتْله ْم ع ْ َ
اللهم ا ْلعنْهم ِف مستَس الس و َظ ِ
اه ِر ا ْل َع َلنِ َية»(((.
ُ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ ِّ ِّ ِّ َ
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يسمعون ما يقال ويشهدون عليه يوم القيامة ،فلنكن صادقين عندما
نذكرما علمنا اإلمام الصادق× في زيارتهم بقولهَ « :و َأنَا َع ْبدُ اهللِ َو َم ْو َل َك
ِف َطا َعتِ َك َوا ْل َوافِدُ إِ َل ْي َكَ ،أ ْلت َِم ُس بِ َذلِ َك ك ََم َل ا ْل َمن ِْز َل ِة ِعنْدَ اهللِ»(((.
وال يخفى فيما ذكره اإلمام× من أدب التعبد بين يدي هللا تعالى،
ً
حيث جعل اإلقراربالعبودية هلل تعالى أوال ،ثم جعل اإلقرارباملولوية لهم
ً
ً
في الطاعة ثانيا ،ثم جعل الغاية من ذلك كمال القرب اإللهي ثالثا.
6262احملرومون من الزيارة:

زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا
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من املناسب أن يقيس الزائر نفسه إلى غيره ممن لم يوفق للوصول
إلى مشاهدهم الشريفة ،إما لعدم االعتقاد بأصحابها في األصل ،أو
لعدم التوفيق حتى مع العزم والجزم لقصد ذلك ،وهو ما ُيظهره الزائر
ً
ِ
ب َعنْك ُْم َأ ْه ُل
عند قبور أئمة البقيع^ قائالَ « :ف َقدْ َو َفدْ ُت إِ َل ْيك ُْم ،إِ ْذ َرغ َ
الدُّ ْن َيا»((( ،وهذا بدوره من موجبات الشكر بين يدي هللا تعالى في تلك
املشاهد العظام للتوفيق ملثل هذه الوفادة.
وقد ذكراإلمام الصادق× في الزيارة ما يدل على أن كل هذا التوجه
ً
إلى املعصوم× والوفادة إليه ،إنما هو بطلب وأمر من هللا تعالى ،دفعا
لشبهة الغلو حيث اتهم به محبوهم وزائروهم طوال التاريخ فيقول×:
ي َم ْن َأ َم َر ِن اهللُ بِ َطا َعتِ ِهَ ،و َح َّثنِي َع َل بِ ِّر ِهَ ،و َد َّلنِي َع َل َف ْضلِ ِه،
« َو َأن َ
ْت َيا َم ْو َل َ
َو َهدَ ِان ُِل ِّب ِهَ ،و َر َّغ َبنِي ِف ا ْل ِو َفا َد ِة إِ َل ْيه»(((.

 )1املصدر السابق ،ص.45

 )2املزار(للمفید) ،ص.188
 )3کامل الزیارات ،ص.45

6363ملكوت املشاهد:

من موجبات التأثر في مشاهد أهل البيت^ النظر إلى ملكوت تلك
املشاهد وما خفي عن الحس فيها ،فإننا وإن لم نعلم تفاصيل ذلك
ً
امللكوت ،إال أن النصوص الواردة عنهم تبين شطرا من تلك األسرار.
ً
فمثال قبر الحسين× محفوف بما لو اطلع عليه الزائر لم يتوقف عن
البكاء.
ُ
وهو ما يفهم من قول اإلمام الصادق× حيث يقول عن مرقد جده
ف م َل ٍ
ِ
الشهيدَ « :وك ََّل اهللُ بِ َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
ك ُش ْع ٌ
ُب َي ْبكُو َن ُه
ي× َأ ْر َب َع َة َآل َ
ثغْ ٌ
إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة»((( ،هذا سوى املالئكة التي تتوالى على قبره الشريف ،كما
ً
ف السمو ِ
ون اهللَ َأ ْن َي ْأ َذ َن َُل ْم ِف
قال× أيضاَ « :ل ْي َ 
ات إِ َّل َو ُه ْم َي ْس َأ ُل َ
ش ٌء ِ  َّ َ َ
س َ ْ
ِز َي َار ِة ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× َف ْو ٌج َين ِْز ُل َو َف ْو ٌج َي ْع ُر ُج»(((.
من اآلداب الالزم مراعاتها في مشاهد املعصومين× عدم تشتيت بال
الزائرين بالكالم الذي ال رجحان فيه ،فقد يتفق أن أحدهم يذكر ألخيه
الزائر ما يوجب تشويش باله ،فيخرج من الحالة التي كان عليها ،فبذلك
يسخط عليه املزوراملقصود بالزيارة والتوجه.
ُ
فليتأمل في هذا النص عن اإلمام الصادق× حيث قال« :إِ َذا ز ُْرت ُْم
ِ
ت إِ َّل ِم ْن َخ ْي؛ َوإِ َّن َم َلئِ َك َة ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ار ِم َن
الص ْم َ
َأ َبا َع ْبد اهللِ× َفا ْلز َُموا َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونَا ِم ْن ِشدَّ ِة
ين بِا ْل َحائ ِر َفت َُصاف ُح ُه ْم َف َل ُيِي ُب َ
ض ا ْل َم َلئ َك َة ا َّلذ َ
ا ْل َح َف َظة َ ْت ُ ُ
ا ْلبك ِ
َاء»((( ،فلو انكشف الغطاء عن هذه الحقيقة التي يذكرها اإلمام×
ُ
 )1وسائل الشيعة ،ج ،14ص.409

 )2املصدر السابق ،ج ،14ص.414
 )3کامل الزیارات ،ص.86
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6464تشتيت بال الغري:
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في مشهد الحسين× اللتزم الزائربكثير من اآلداب الظاهرية والباطنية
من دون تكلف وإلزام.
6565جفاف الدمع:

زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا
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ً
إذا وجد الزائر جفافا في دمعته ،فعليه أن ال يستسلم ملا هو فيه،
ً
ً
فإن كان أمرا عابرا ملوجب في حينه فال ضير في ذلك ،ولكن إذا استمرت
هذه الحالة طوال أيام إقامته في املشهد ،فليعلم أن هذه عالمة ال تبشر
بخير ،بل هي نذيرحجب ومنع ،فليجتهد في إثارة مشاعره  -ولو بقليل من
الدمع  -من خالل االستغفاروالتوسل البليغين.
فقد ورد عن اإلمام الصادق× في بيان قيمة هذه الدمعة أنه قال:
ِ
ي× ِعنْدَ ُه َفخَ َر َج ِم ْن َع ْين ِ ِه ِم َن الدُّ ُمو ِع ِم ْقدَ ُار َجنَاحِ
« َو َم ْن ُذك َر ا ْل ُح َس ْ ُ
َان َث َوا ُب ُه َع َل اهللِ َع َّز َو َج َّل َو َل َي ْر َض َل ُه بِدُ ِ
ُذ َب ٍ
ون ا ْل َجن َِّة»((( ،ومن املعلوم
اب ،ك َ
ْ
أن قيمة الدمعة ليست بنفسها ،وإنما باملخزون الشعوري وراءها ،إذ
لوال هذا التأثرالباطني ملا جرت هذه الدمعة.
6666التكبري املتكرر:

ورد في بعض روايات الزيارة ما يزيل شبهة الغلوعند زيارة مشاهد أهل
البيت^ ،فمن ذلك التكبيرات قبل الزيارة والتكبيرات حينها ،من أجل
تذكير العبد بربه وهو في حال زيارة وليه ،فيتخلل بذلك ذكر هللا تعالى
حركة الزائرفي تلك املشاهد ،وهوما كان عليه أصحاب تلك املشاهد أيام
حياتهم ،حيث إنهم لم يغفلوا عن هللا تعالى طرفة عين.
فمنه ما روي عن اإلمام الصادق× في زيارة من زياراته حيث يقول:
«ثم ام ِ ِ
اح ِد اهللَ َس ْبع ًا َو َس ِّبحِ اهللَ َت َع َال َس ْبع ًا
َب َس ْبع ًا َو َه ِّل ْل َس ْبع ًا َو ْ َ
ْ
ش َقل ًيلَ ،فك ِّ ْ
 )1وسائل الشيعة ،ج ،14ص.507

كد ِ
ول َلبي َ ِ
َان َل ْ ُيِ ْب َ
ك َبدَ ِن
اع َي اهللِ ،إِ ْن ك َ
ك َداع َي اهللِ َل َّب ْي َ َ
َو َأ ِج ْب ُه َس ْبع ًاَ ،و َت ُق ُ َّ ْ
شي ور ْأيِي وهواي ع َل التَّسلِي ِم َِل َل ِ
َف َقدْ َأ َجا َب َ
ف ال َّنبِ ِّي
َ َ َ َ َ
ْ
ك َق ْلبِي َو َش ْع ِري َو َب َ ِ َ َ
ا ْل ُم ْر َس ِل»((( ،فأمربالتكبيروالذكرقبل إظهارالطاعة والتلبية لوليه.

6767الورود التدرجيي:

ال ينبغي للزائر االستعجال في الدخول إلى محضر املعصوم× فإن
وجود األروقة املتعددة في مشاهدهم ،توفيق قهري للتدرج النف�سي
للورود إلى القبر الشريف .ومن املناسب أن ال يدخل الزائر ذلك املحضر
إال وقد بلغ األوج في التأثرالباطني  -وخاصة في الزيارة األولى واألخيرة  -ومن
ً
ً
املناسب أن يلهج الزائر باالستغفار في طريقه إلى املشهد ذهابا وإيابا،
لتصفية عالقته بربه ،فلعل ذنوبه التي نسيها وأحصتها الكتبة من
املالئكة ،هي املانعة له من اإلقبال لو وصل إلى املقام الشريف.

 )1کامل الزیارات ،ص.218

زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا

6868األدب باالستئذان:

ً
ورد في زيارات املعصومين فقرات االستئذان من هللا تعالى أوال ،ثم
ً
ً
من نبيه ثانيا ،ثم من أئمة الهدى ثالثا ،إلى أن ينتهي األمر باملالئكة
املحدقة بذلك الحرم .ومن املعلوم أن هذا األدب من موجبات مباركة
من استأذنهم قبل دخول الحرم ،ملا فيه من التوقير وإظهار األدب بين
ً
ً
أيديهم .وال يبعد أن يكون من استأذنهم الزائر -تأدبا في زيارته  -أعوانا له
في عبادته ،ومن موجبات دعائهم لتوفيقه في زيارته لهم .ومن هنا فإن
ً
بعض املتأدبين في زيارتهم يمكث مقدارا بعد طلب اإلذن ،لعله يستشعر
ً
في قلبه شيئا من قبول الطلب من خالل رقة القلب وجريان الدمع.
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6969أمجع الزيارات:

من الزيارات التي تعمق صلة الزائر باملعصوم ،الزيارة الجامعة التي
أصح الزيارات سند ًا ،وأعمها مورد ًا ،وأفصحها لفظ ًا،
قال عنها املجل�سيّ « :
ً (((
وأبلغها
معنى ،وأعالها شأنا»  ،ومن املناسب إطالع الزائر على شرح
ً
لها  -ضمن الشروح املتعددة لها  -لئال يستغرب من بعض املضامين
التي قد ال يستوعبها بفكره القاصر ،مع أنها مناسبة لشأنهم بعد التأمل
فيما حباهم هللا تعالى به ،كإسناد بعض ظواهرالطبيعة إليهم ،وهي التي
ذكرها القرآن الكريم مستندة إلى املالئكة الذين هم دون املعصومين^
في الدرجات.
وهنا نلفت النظر إلى قاعدة عامة أال وهي لزوم التأدب قبال رواياتهم
الشريفة ،فما ال تستوعبه عقولنا  -مما ال نقطع بعدم صدورها منهم  -ال
ينبغي أن نسارع إلى إنكاره ،بل نذره في سنبله.
زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا
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7070تعميم الدعاء:

من املناسب أن ُي ّ
عمم الزائر في دعائه ذوي الحقوق عليه ،فيزور نيابة
ً
ً
جميعا ،وحينئذ لو رجع إلى وطنه ّ
وادعى الدعاء لهم لكان صادقا في
عنهم
ٍ
ُ
دعواه ولو بنحو العموم .ومما يناسب ذكره في هذا املجال دعاء ذكر في
ً
م َّم ٍد
كتب األدعية ،و هو دعاء يشمل األرحام جميعا(((« :ال ّل ُه َّم َص ِّل َعىل َ ُ

وات و َأع ِ
ِ ِ
ِ
آل ُ َ ٍ
َو ِ
ي َو ِال ْخ ِ
اممي َو َع ّم ِت َو َأ ْخ ِ
وال
وان َو َأ َخ ِ َ ْ
م َّمدَ ،واغْف ْر ِل َولوالدَ َّ
دادي وجدّ ِات و َأو ِ
خاالت و َأج ِ
رارهيِ ْم َو َأز ِ
الد ِه ْم َو َذ ِ
ْواجي َو ُذ ِّر ّي ِات َوا ْق ِربائِي
َو
َ ْ
َ َ
ِ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ريان َوإِ ْخ ِ
اصدقائي َو ِج ِ
َ
الش ِق َوالغ َْر ِ
وان ف َ
بَ ،و َِلمي ِع َأ ْه ِل
َو ْ
يك م ْن أ ْه ِل َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َوا ُمل ْؤمنات االَ ْحياء من ُْه ْم َواالَ ْموات َو َِلمي ِع َم ْن َع َّل َمني
َم َو َّد ِت م َن ا ُمل ْؤمن َ
 )1مالذ األخیار يف فهم هتذيب األخبار(للعالمة املجليس) ،ج ،9ص.278
 )2مفاتیح اجلنان ،ص.840

ِ
ِ
َخ ْي ًا َأ ْو َت َع َّل َم ِمنِّي ِع ْل ًام ،ال ّل ُه َّم ْ ِ
يار ِت َل ِ ْش َه ِد
اشك ُْه ْم ِف صالحِ ُدعائي َو ِز َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ك ،و ْ ِ ِ
ِ
حتِ َ
ُح َّجتِ َ
ني،
الراح َ
ك َو َول ِّي َ َ
اشكْني ِف صالحِ َأ ْدع َيت ِه ْم بِ َر ْ َ
ك يا ْأر َح َم َّ
وب ِّلغْ ولِي َ ِ
السال ُم».
ك من ُْه ُم َّ
َ َ َ َّ

7171أحسن الزيارات:

7272دعاء الصالة:

إن الزائربعد صالة الركعتين عند املعصوم يذكرأمرين :األول ما يدل
على إهدائه تلك الركعتين للمزور ،ومن املعلوم أنه ال بد من إتقانهما
لتليق بمقامه الشريف ،والثاني ما يزيل كل شبهة في التوجه إلى غير هللا
ت َل َ
ك
ت َو َس َجدْ ُ 
الله َم إِ ِّ 
ت َو َر َك ْع ُ
ن َص َّل ْي ُ
تعالى حيث يقول الزائربعدهماُ « :
يك َل َ ِ
ك َل َ ِ
ش َ
ُون إِ َّل َلك»(((،
َو ْحدَ َ
الس ُجو َد َل َيك ُ
الرك َ
ك؛ لَ َّن َّ
ُوع َو ُّ
الص َل َة َو ُّ
ً
ّ
فكأن املعصوم يريد أن يكون الزائر في مشاهدهم صادحا بالتوحيد،
 )1املصدر السابق ،ص.526

 )2مصباح املتهجد وسالح املتعبد ،ج ،2ص.721
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زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا

من الزيارات التي تأكد الحث عليها في مشاهد املعصومين^ زيارة
أمين هللا املروية عن اإلمام السجاد× في زيارة جده أمير املؤمنين×
التي قال عنها الشيخ عباس القمي(((« :وهي في غاية االعتبار ،ومروية
في جميع كتب الزيارات واملصابيح وقال عنها املجل�سي :إهنا أحسن
الزيارات متن ًا وسند ًا ،وينبغي املواظبة عليها يف مجيع الروضات املقدسة».
ومما يلفت النظر في املقام :أن ما فيها من مناجاة لرب العاملين ،أكثر
مما فيها من التوجه لزيارة أمير املؤمنين× التي سيقت الزيارة ألجله،
ً
وهي شاهدة أيضا على أن أئمتنا× أرادوا من زوارمشاهدهم الجمع بين
املعاني الوالئية والتوحيدية فيها ،ليرجع الزائروقد أتم عهده بربه وبهم^.

83

فلو رآه أحدهم ممن ال يعتقد بإمامتهم ،كان الزائر بذلك ممن دعا إلى
سبيلهم بالقول والفعل.
7373طلب بليغ:

زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا

84

84

ّإن البعض تدركه الرقة في مشهد املعصوم× ،فيحتار في ما يقدمه
من طلب بين يدي هللا تعالى وهو في تلك الحالة التي يكاد يقطع فيها
باإلجابة لكل ما يطلبه منه .وخير ما يدله على ما ينبغي طلبه هو دعاء
اإلمام السجاد× املعروف بدعاء «مكارم األخالق» فإنه لم يترك صفة
من صفات الباطن إال وقد ذكرها فيه.
ومن املناسب حينها أن يطلب من هللا تعالى  -في هذا املوضع من
ّ
االستجابة  -أن يعينه على تحقيق كل عناصرالكمال أو جلها ،واملذكورة
في هذا الدعاء الشريف .ولك أن تتصور سعادة الزائر في الدارين إذا
تحققت فيه تلك الصفات الكمالية.
7474إكثار السالم:

من اآلداب التي يناسب أن يلتزم بها كل من نوى زيارة مشاهد أهل
البيت^ اإلكثار من السالم عليهم سواء من خالل الصلوات املتعارفة
ً
أم السالم عليهم عن ُبعدُ .ويفهم من الرواية أن هناك صنفا من املالئكة
ّ
يبحثون في األرض عن هؤالء املسلمين ،فقد روي عن النبي| أنه
ِ
ِ
ِ
ني ِف ْالَ ْر ِ
الس َل َم»(((،
قال«:إ َّن لِ َم َلئ َك ًة َس َّياح َ
ضُ ،ي َب ِّلغ ِّ
ُون َع ْن ُأ َّمت َي َّ
ِ
ُ
فإذا توفق هذا الصنف من األمة للسالم عن قرب عند زيارتهم
للمشاهد  -بعدما كانوا ملتزمين بذلك عن ُبعد  -فهل يهملهم أصحابها،
والحال أنهم مظاهرالكرم اإللهي؟.
 )1األمايل (للصدوق) ،ص.312

7575رفع اهلموم:

هم ّ
ّ
وغم في حياته ،سواء كان ذلك ألمردينه أودنياه،
ال يخلوإنسان من ٍ ٍ
ً
فبدال من اجتراره ّ
للهم إلى درجة تفقده النشاط واالنشراح الباطني ،فإنه
من املناسب أن يغتنم مواطن الدعاء واإلجابة  -ومنها املشاهد املقدسة
ً
طلبا من هللا تعالى أن يفرج عنه كل ّ
هم.
واملزارات الشريفة -
ّ
وقد علمنا اإلمام الصادق× كيف ندعو عند هذا الطلب ،وهو ما
ً
ذكره عند زيارة مسجد الفتح باملدينة على مشرفها السالم قائالَ « :يا

ِ
َ ِ
ين ،اك ِْش ْ
هي َوغ َِّمي َوك َْر ِب،
ص َ
يخ ا ْل َمك ُْروبِ َ
يب َد ْع َوة ا ْل ُم ْض َط ِّر َ
ني َو َيا ُ ِم َ
ف َ ِّ
ه ُه َوغ ََّم ُه َوك َْر َب ُه َو َك َف ْي َت ُه َه ْو َل َعدُ ِّو ِه ِف َه َذا ا ْل َمك ِ
ت َع ْن َنبِ ِّي َ
َان»(((.
ك ََم ك ََش ْف َ
ك َ َّ

7676عمارة املشاهد:

اد ِه َ ِ
نُجباء ِمن َخ ْل ِق ِه وص ْفو ٍة ِمن ِعب ِ
ت ُّن إِ َل ْيك ُْمَ ،و َ ْتت َِم ُل ا ْل َم َذ َّل َة َو ْالَ َذى فِيك ُْم،
َ َ َ ْ َ
َ َ َ ْ
ِ
(((
ون ِز َي َار َتا» .
ورك ُْم َو ُيكْث ُر َ
َف َي ْع ُم ُر َ
ون ُق ُب َ
وال يخفى ما في كالم النبي| من إشارة إلى أن هذه القبور سيصيبها
من تعرض الظاملين ما يلزم معه العمارة ،كقبر أمير املؤمنين× الذي
ً
علل خفاءه ولده اإلمام الصادق× فترة من الزمن قائالَ « :ح َذر ًا ِم ْن
 )1الکايف ،ج ،9ص.274

 )2املزار (للمفید) ،ص.228
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ّ
من بركات زيارة املشاهد اطالع الزائر على ما يلزم ذلك املشهد من
عمارة وتجديد بناء ،وبذلك يحوز على أجرالصدقة الجارية ،وخاصة أنه
يشاد بجوار مقام إمام من أئمة الهدى^ ويعود نفعه إلى زائري ذلك
املقام من محبيهم ،وهو بدوره يوجب سرور املزور لسرور زائريه ،وهو
وب
ما ذكره النبي| في خطابه ألمير املؤمنين×َ « :وإِ َّن اهللَ َج َع َل ُق ُل َ

85

ف َأ َذاه»((( ،وكذلك قبر ولده الحسين×
َال ِ 
ان َوا ْلخَ َو ِارجِ َأ ْن َ ْتت َ 
َبنِي َم ْر َو َ

أيام تسلط الظاملين على البالد كهارون الذي حرث موضع القبر ومحا
أثره ،وكاملتوكل  -عليهما اللعنة  -حيث كرب قبرالحسين× ّ
وعفى آثاره،
ً
ووضع على سائر طرق ّ
الزوار مسالح ،ال يجدون أحدا زاره إال أتوا به
فقتلوه ،أو أنهكوه عقوبة.

7777وظيفة السدنة:
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إن بركات الزائر تعم جميع املحيطين به ،ومن يلتقيهم في زيارته
ُ
للمشاهد ،فمن املعلوم أنه ألجل عين ألف عين تكرم ،ومن هنا ورد
ً
الحث من بعض علمائنا على إكرام من في املشهد من السدنة  -فضال
ً
عن املحتاجين فيه  -فيقول الشهيد في دروسه مذكرا بوظيفة الزائر
من« :التصدق عىل السدنة واحلفظة للمشهد ،بإكرامهم وإعظامهم ،فإن فيه
إكرام صاحب املشهد عليه الصالة والسالم»(((.
ً
ثم يذكر وظيفة السدنة واملتولي ألمر املشهد قائال« :وينبغي هلؤالء
أن يكونوا من أهل اخلري والصالح والدين واملروة واالحتامل والصرب
وكظم الغيظ ،خالني من الغلظة عىل الزائرين ،قائمني بحوائج املحتاجني،
مرشدين ضال الغرباء والواردين ،وليتعهد أحواهلم الناظر فيه ،فإن وجد
من أحد منهم تقصري ًا نبهه عليه ،فإن أرص زجره»(((.

7878فرح احلجة:#

من أهم مزايا زيارة أمين هللا  -سوى ما فيها من املضامين الوالئية

 )1الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام ّية ،ج ،2ص.24
 )2املصدر السابق ،ج ،97ص.135
 )3املصدر السابق.

والتوحيدية البليغة  -أنها تصل إلى الحجة القائم #فيفرح بها وهو
الناظرألعمال األمة ،ومن املعلوم أن هذا السرورمما ينعكس على الزائر
ً
ً
فيرى أثره عاجال أثناء زيارته ،أو آجال بعد عودته إلى وطنه.
ومن امللفت في املقام أن هذه الحقيقة يذكرها اإلمام الباقر× قبل
والدة ولده املهدى #بسنوات طويلة ،حيث يقول عن زيارة أمين هللا
ً
املروية عن أبيه السجاد× قائالَ « :ما َقا َل ُه َأ َحدٌ ِم ْن ِشي َعتِنَا ِعنْدَ َق ْ ِب َأ ِم ِري

ِِ
ني× َأ ْو ِعنْدَ َق ْ ِب َأ َح ٍد ِم َن ْالَئِ َّم ِة^ إِ َّل َو َق َع ِف َد َرجٍ ِم ْن ن ٍ
ُور َو ُطبِ َع
ا ْل ُم ْؤمن َ
ع َلي ِه بِ َطاب ِع ُ َ ٍ
ِ
ِ
شى
َ
َ ْ
م َّمد| َحتَّى ُي َس َّل َم إِ َل ا ْل َقائ ِمَ #ف َي ْل َقى َصاح َب ُه بِا ْل ُب ْ َ
ِ
ِ
ِ
َوالتَّح َّية َوا ْلك ََر َامة إِ ْن َش َاء اهللُ َت َع َال»(((.

7979من دواعي االلتفات:

 )1مصباح املتهجد وسالح املتعبد ،ج ،2ص.739
 )2کامل الزیارات ،ص.103
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استحضار الزائر حقيقة أن املعصوم يرعى حاالت املوالي  -وخاصة
ً
ً
عند الزيارة  -من موجبات الشكر ،طلبا للمزيد أوال ،ومن موجبات
ً
ً
التركيز على ما ير�ضي به املعصوم× ثانيا ،فالبكاء مثال على جدهم
الشهيد من أهم دواعي التفاتة املعصومين^ إلى صاحبه ،ومن بينهم
صاحب املصيبة نفسه وهو سيد الشهداء×.
ً
فقد ورد عن اإلمام الصادق× يصف جده قائالَ « :وإِ َّن ُه َل َينْ ُظ ُر إِ َل
َم ْن َي ْبكِ ِيهَ ،ف َي ْس َتغ ِْف ُر َل ُه َو َي ْس َأ ُل َأ َبا ُه ِال ْستِ ْغ َف َار َل ُه»((( ،ومن املعلوم هنا أن
استغفارالحسين× كاف لزائره ،فكيف إذا أضيف إليه استغفارأبيه
ً
له  -كما روي آنفا  -وال يبعد أن يراد به جده| ،وهو الشافع املشفع
ً
الذي أشيرفي القرآن الكريم إلى تأثيراستغفاره ملن جاءه مستغفرا.

87

8080املضامني اجلامعة:

ً
من املناسب أن ال ّ
يفوت الزائر في مشاهدهم جميعا ،تلك الزيارة
املوسومة بالجامعة الكبيرة املروية عن اإلمام الهادي× والتي تفتتح
بالتكبيرات ،لتتحقق املضامين الوالئية والتوحيدية في نفس الزائر،
ً
وهذه الزيارة هي ما ذكره× في جواب من سأله قائالَ « :ع ِّل ْمنِي َيا ا ْب َن
َام ًل إِ َذا زُر ُت و ِ
ول اهللِ| َقو ًل َأ ُقو ُله بلِيغ ًا ك ِ
رس ِ
احد ًا ِمنْك ُْمَ ،ف َق َال×:
ْ َ
ُ َ
ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
الش َها َدت ْ ِ
ص َت إِ َل ا ْل َب ِ
اب َفق ْ
ف َو ْاش َهد َّ
ت
ْت َع َل غ ُْس ٍلَ ،فإِ َذا َد َخ ْل َ
َي َو َأن َ
إِ َذا ْ
ِ
َ
َ
ني َم َّرةًُ ،ث َّم ْام ِ
ش َقلِ ًيل َو َع َل ْي َ
ب َف ِق ْ
ك
َو َر َأ ْي َ
ْب َث َلث َ
ت ا ْل َق ْ َ
ف َو ُق ْل :اهللُ أك َ ُ
ْب اهللُ أك َ ُ
ِ
السكِينَ َة َوا ْل َو َق َار َو َق ِ
ف َوك ِّ ِ
ي ُخ َط َ
اكُ ،ث َّم ِق ْ
ني َم َّرةًُ ،ث َّم ا ْد ُن ِم َن
ار ْب َب ْ َ
َب اهللَ َث َلث َ
َّ
ِ
ِ
ِ
(((
ا ْل َق ْ ِب َوك ِّ ِ
ني َم َّر ًة تَ َا َم مائَة َم َّرة» .
َب اهللَ َأ ْر َبع َ
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وال يخفى ما في هذه الزيارة من مضامين عالية ال تحتملها إال العقول
املستوعبة ملقاماتهم ،ومن األدب أن يقرأ الزائرهذه الزيارة وأمثالها وهو
معتقد بمضامينها ،مستوعب لحقائقها ،وإال ُع ّد لقلقة بال تصور ،أو
ادعاء بال تصديق.
8181احلرص على األدب:

ّإن بعض اآلداب التي ورد ذكرها في زيارات املعصومين^ تدل على
لزوم حرص الزائرعلى مراعاة األدب في مشاهدهم قدراإلمكان ،ومنها ما
ت ِم َ
ذكر في زيارة اإلمام الكاظم×َ « :وإِ َذا َخ َر ْج َ 
ن ا ْل َق ْ ِب َف َل ت َُو ِّل َو ْج َه َ 
ك
ِ
يب َع ْن َب َ ِ
ص َك»(((.
َعنْ ُه َحتَّى َيغ َ
ومن املعلوم أن هذا أدب يرجح اإلتيان به في جميع مشاهدهمّ ،
فإن
عدم استدبار قبورهم الطاهرة عند الخروج أقرب لألدب ،وقد أكد

 )1وسائل الشيعة ،ج ،14ص.391
 )2هتذیب األحكام ،ج ،6ص.90

تعالى في كتابه الكريم على لزوم التأدب في التعامل مع النبي| وذلك
بعدم رفع الصوت عنده ،وعدم تسميته باسمه الشريف.
8282األدب عند الرأس:

الحضور عند قبر املعصوم له آدابه ،فهذا املوضع من ّ
أجل ما على
وجه األرض من موضع ،حيث فيه مثوى أشرف الخلق .وهنا يذكر
ً
ً ً
الشهيد في الدروس أدبا مهما متعلقا بمواجهة الرأس الشريف ،فإن هذا
املوضع أجل موضع حيال القبر ،حيث وجه املعصوم× الذي طاملا
ً
ً
خر هلل ساجدا ،وخصوصا ما كان عند رأس الحسين× حيث جرى
عليه ما جرى من عظائم األمور ،فيقول في وظيفة الزائر عند الرأس
الشريف(((« :استقبال وجه املزور ،واستدبار القبلة حال الزيارة ،ثم يضع

8383أدب العبودية:

إن أئمة أهل البيت^ كانوا قمة في العبودية والتذلل بين يدي هللا
ً
تعالى ،ومن هنا جعلوا بعض األمور حصرا على مقام الربوبية ،فها هو
اإلمام السجاد× ينهى أبا حمزة الثمالي عما فعله حيث يروي ما جرى
ً
ت َع َل َقدَ َم ْي ِه ُأ َق ِّب ُل ُه َمَ ،ف َر َف َع َر ْأ ِس بِ َي ِد ِه َو َق َالَ :ل َيا
مع إمامه قائالَ « :ف َأ ْك َب ْب ُ
الس ُجو ُد لِ َع َّز َو َج َّل»((( وال شك أن هذا النهي يرد بطريق
اح َز َة إِن ََّم َيك ُ
َأ َب َ ْ
ُون ُّ
 )1الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام ّية ،ج ،2ص.23
 )2وسائل الشيعة ،ج ،14ص.408
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عليه خده األيمن عند الفراغ من الزيارة ويدعو مترضع ًا ،ثم يضع خده
األيرس ويدعو سائ ً
ال من اهلل تعاىل بحقه وحق صاحب القرب أن جيعله من
أهل شفاعته ،ويبالغ يف الدعاء واإلحلاح ،ثم ينرصف إىل ما ييل الرأس ،ثم
يستقبل القبلة ويدعو».

89

أولى في عتباتهم الطاهرة ،بعد ورود النهي عن تقبيل شخص اإلمام بهيئة
ً
ً
الساجد ،وهذا طبعا غيرالسجود شكرا هلل تعالى على توفيق الزيارة فإنه
ال شبهة في ذلك ،بل هو أمرراجح.
8484التعبري اجلامع:
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من التعابير الجامعة التي وردت في زيارات اإلمام الحسين× مما
يدل على اجتماع جتهي التوحيد والوالية في زياراتهم ،بل في االعتقاد بهم
ً
ً
قائال« :إِراد ُة الرب ِف م َق ِ
اد ِير
مطلقا ،هو ما ذكره اإلمام الصادق×
َ َ َّ ِّ
َ
ُأ ُم ِ
ور ِه َ ْتبِ ُط إِ َل ْيك ُْمَ ،وت َْصدُ ُر ِم ْن ُب ُيوتِك ُْم»(((.
ُ
فما ذكر في هذه الفقرة من الزيارة ،إشارة إلى أن ما يجري من قضاء
للحوائج وغيرها  -مما يصدر من بيوت أئمة أهل البيت^  -إنما هو من
آثار تقدير هللا تعالى في أمره ،وتدبيره في خلقه ،فهو الذي أذن لصدور
أنواع الكرامات من تلك البيوت ،كما أذن لعي�سى× في إحياء املوتى،
وإبراء األكمه واألبرص .وعليه فال غرابة في كل ذلك ،ما دامت تلك
ً
ً
الكرامة الخارقة ،منتسبة إلى الرب املتعال أوال وأخيرا.
8585احلذر من التقصري:

من موجبات الحذرفي الطاعات  -ومنها زيارة املشاهد  -أن يعلم صاحبها
أن التواجد في مواطن القدس والطهارة له لوازمه وآدابه ،ومن هنا أمر
تعالى مو�سى الكليم× أن يخلع نعله وهو في الواد املقدس .وحينئذ
نقول :إن مشاهد أخص خلق هللا تعالى ليس بأقل من ذلك الوادي،
فال بد من مراعاة آداب اإلجالل والتعظيم ملن ثوى فيها ،فقد يصدر من
ً
الزائر ما قد يصدق عليه االستخفاف باملقام ،كما لو نهر سائال ،أو آذى
 )1الکايف ،ج ،9ص.312

ً
مومنا وهو بجوارتلك املراقد الطاهرة .ومن هنا ذكرالعلماء هذه الفقرة
ف َه َذا ا ْل َم ْش َه ِد ا ْل ُم َقدَّ ِ
س
ي ِ
ل َم َق ِام 
اج َع ْ 
من الدعاء عند زيارتهمُ « :
الله َم ْ
ا ْلم َطه ِر م َقام إِجاب ٍة واستِع َط ٍ
ِ
ٍ
افَ ،و َل َ ْت َع ْل ُه َم َقا َم إِ َهانَة َو ْاستخْ َفاف»(((.
ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ
8686طلب املقامات:

8787الصالة يف املشاهد:

إن ميقاتية الصالة أمرال يخفى على املؤمن في كل حاالته ،ومنها حاله
في املشاهد ،فال بد من حرص الزائرعلى صالته وهو في محضراملعصوم،
ً
حيث إنه يخاطبه بالقول أنه أقام الصالة ،فكان لزاما على الزائرالتأ�سي
ً
ً
به في إقامة الصالة عموما ،وفي املشهد خصوصا ،ولهذا ال يحسن به أن
يؤخرالصالة عن أول وقتها وهو في املشهد من غيرعلة.
ومن هنا يدعو الشهيد في دروسه ،أن يجعل الزائر صالته في املشهد
 )1بحاراألنوار ،ج ،99ص.203
 )2املزار الکبری ،ص.542
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زلا نيح ةيبلقلا بادآلا يف :يناثلا لصفلا

إن طلب املقامات املعنوية من أفضل ما يطلبه الزائر في مشاهدهم،
فمنها ما يرتبط بعالم التعقل والتفكر ،ومنها ما يتعلق بعالم املشاعر
م َّم ٍد َو َع َل
الله َّم َص ِّل َع َل ُ َ
واإلحساس ،ويتمثل األول في قول الزائرُ « :
ِ
آل ُ َم َّم ٍد َو َع ِّل ْمنِي َما َينْ َف ُعنِيَ ،وا ْن َف ْعنِي بِ َم َع َّل ْمتَنِي» ويتمثل الثاني في قوله:
« َو ْام َ ْ
الله َّم إِ ِّن َأ ْس َأ ُل َ
ك َون َِق َمتِ َ
ل َق ْلبِي ِع ْل ًام َو َخ ْوف ًا ِم ْن َس َط َواتِ َ
ك َم ْس َأ َل َة
كُ ،
ك ،ا ْلخَ ائِ ِ
ك ،ا ْل ُم ْش ِف ِق ِم ْن َع َذابِ َ
ا ْل ُم ْض َط ِّر إِ َل ْي َ
ف ِم ْن ُع ُقو َبتِك»(((.
ومن هذه املناجاة وأمثالها في مشاهدهم ُيعلم أن الغرض من إتيان
هذه املشاهد ،ليس مجرد تحصيل األجر والثواب ،وإنما طلب املقامات
ً
ً
الباقية أوال ،ثم السعي لتحقيقها ثانيا.
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في أول وقتها قائال« :ومن دخل املشهد واإلمام يصيل بدأ بالصالة قبل
الزيارة ،وكذلك لو كان قد حرض وقتها ،وإال فالبدأة بالزيارة أوىل ،ألهنا
غاية مقصده .ولو أقيمت الصالة استحب للزائرين قطع الزيارة واإلقبال
عىل الصالة ،ويكره تركه وعىل الناظر أمرهم بذلك»(((.

 )1الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام ّية ،ج ،2ص.25

3
يف اآلداب القلبية
عند الوداع وبعد الزيارة

1.1مم ّدات الربزخ:

اط و ِعنْدَ ا ْلحو ِ ِ
ِ
ِ ِ
َل َتع ِر ُفن ِ  ِ
اس َم ِةَ .ق َال
َ ْ
الص َ
ْ
ض َوعنْدَ ا ْل ُم َق َ
ي عنْدَ ا ْل َم َمت َوعنْدَ ِّ َ
ا ْل َح ِار ُثَ :و َما ا ْل ُم َق َاس َم ُة؟ َق َال×ُ :م َق َاس َم ُة النَّار»(((.
 )1بحاراألنوار ،ج ،6ص.179

ايزلا دعبو عادولا دنع ةيبلقلا بادآلا يف :ثلاثلا لصفلا

إن اإلنسان في حركة تكاملية ما دام في هذه الحياة الدنيا ،باعتبار
ما يقوم به من األعمال الصالحة ،ومن املعلوم أن الدنيا دار عمل وال
جزاء ،واآلخرة دار جزاء وال عمل .ولكن من املمكن أن يقال :إن بعض
املؤمنين من املمكن أن يتكامل في عالم البرزخ ،ملا ُيعمل له في الدنيا من
الصالحات ّ
املمدات ،أو ملا يتركه من أعمال يستفاد منها من بعده كالعلم
النافع والصدقة الجارية.
وعليه ُيعلم أن من ممدات العطاء في عالم البرزخ هي زيارات
ُ
ً
مثال أن ّ
يرد املزور زيارة زائره في
املعصومين^ ،فهل من املستبعد
الحياة الدنيا ،وذلك بتفقد حاله في عالم البرزخ ،حيث أن لكل قادم
كرامة ،ولكل ضيف قر ًى؟!.
ً
ّ
وتفقد الذوات الطاهرة ملحبيهم إجماال يفهم من هذا النص ،حيث
روي عن أمير املؤمنين× أنه قال لحارث الهمدانيُ « :أ َب ِّش َك َيا َح ِ
ار ُ
ث،
ُ
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2.2قوة الردع:

إن من أفضل بركات الزيارة ،بل من أفضل عالمات قبولها ،أن يرجع
اإلنسان إلى وطنه وقد وصل إلى هذا املستوى من الهمة واإلرادة ،وهو أن
تكون له قدرة ردع ليست متوجهة فقط إلى جوارحه ،بل حتى إلى مساوئه
الباطنية :كسوء الظن ،والحسد ،واالحتقار .فهذه أمراض باطنية
ً
وعالجها ال بد أن يكون بحركة باطنية أيضا .فمن الجميل أن يصل
ً
املؤمن إلى هذه املرحلة من التحكم في جوارحه ،فيكون مالكا إلرادته فيها.
3.3أقبح الظلم:

ايزلا دعبو عادولا دنع ةيبلقلا بادآلا يف :ثلاثلا لصفلا
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من مصاديق ظلم النفس :ارتكاب الحرام في الخلوة كالنظر في جوف
الليل إلى منظرمحرم ،وإن لم يتعد صاحبه على أحد ،ولم يمارس الحرام
معه .وال شك أن ظلم النفس من أقبح صور الظلم ،فاإلنسان قد يعذب
ً
ً
ابنا له ،فهذا ُي ّ
عد في دائرة الشذوذ.
عدوا له ،أما أن يعذب
وعليه فإن من يظلم نفسه ،هو في منتهى درجات التسافل :ألنه
يرتكب ما يوجب العذاب لنفسه التي بين جنبيه! ومن هنا ال بد أن يسعى
الزائر في زيارته أن يحوز على أدنى درجات الحصانة الباطنية ،بحيث ال
يرى للحرام بعدها مساحة في حياته؛ ألنه من أعظم الظلم وخاصة إذا
صدرمثل ذلك أيام زيارته وتواجده عند املعصوم×.
4.4طلب التأثري:

من الحوائج الراجحة ،بل املصيرية في زيارة املشاهد ،أن يطلب
ً
الزائر من مزوره تأثيرا في قوله ،وقدرة على إرجاع اآلبقين إلى ربهم ،فهذا
مو�سى×  -وهو كليم هللا  -يطلب من ربه أن يعينه على أداء رسالته،
من خالل شرح صدرهّ ،
وحل عقدة لسانه.

ُ
وليعلم أن أقل مكسب في هذا املجال أن يرجع الزائر من زيارة ،فيرى
ً
نفوذا لكالمه في نفوس املحيطين به من األهل والعيال .فإنه إذا ّ
من هللا
تعالى عليه بذلك ،كان أقدرعلى تغييرواقع من حوله ،فيريحهم ويستريح
بهم.
5.5حقيقة املشايعة:

َ َّ
َ
يعت ِه َلب ْ َرا ِه َ
يم﴾(((،
إن كلمة املشايعة وردت في قوله تعالى﴿ :وإِن ِمن ِش ِ ِ

6.6املعاهدة املقدسة:

من أهم بركات زيارة املعصومين^ أن يعاهد اإلنسان ربه في هذه
املشاهد الشريفة  -وخاصة عند حاالت اإلقبال  -أن ال يعود إلى املعا�صي
ً
أبدا .فإن ترك املعا�صي واالستقامة على طريق التقوى والورع ،هي غاية
ما يريده أئمة أهل البيت^ من أتباعهم ،سواء في حياتهم أم مماتهم،
فقد كان جهدهم وجهادهم من أجل تحقيق هذا الهدف في الخلق.
ولكن ُليعلم أن الذي يزور املشاهد املقدسة ويعاهد املعصوم على
 )1سورة الصافات ،اآلیة .83

ايزلا دعبو عادولا دنع ةيبلقلا بادآلا يف :ثلاثلا لصفلا

إشارة ملشايعة األنبياء بعضهم لبعض ،فكل نبي يشايع من كان قبله من
األنبياء ،بمعنى أنه يضع قدمه موضع قدم النبي السابق ،وإال فاألنبياء
ً
جميعا على دين واحد وهو الحنيفية .فاملوالي الحقيقي هو ذلك الذي
يحاول  -بقدراإلمكان  -أن يضع رجله موضع رجل املعصومين^.
وعليه فإن الزيارة املجردة وامل�شي أمام القبرالشريف أو خلفه ال يعد
من املشايعة ،بل ال بد من وضع رجل املتابعة على جادة الحياة التي كان
عليها املعصوم ،ومما يمكن أن يعين على مثل هذا األمرمراجعة ما كتب
عنهم في باب اآلداب والسنن ،فإنها من أهم األبواب في سيرتهم الطاهرة.
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ترك املعا�صي ،ثم يرجع إلى ما كان عليهُ ،يخ�شى عليه من حلول الغضب
اإللهي؛ ألنه استخفاف بما عاهد هللا تعالى عليه وهو في محضر وليه،
وكم من الذين خالفوا هذه العهود وأصيبوا بانتكاسة ذريعة بعدها!.
7.7الكرامة اجللية:

ايزلا دعبو عادولا دنع ةيبلقلا بادآلا يف :ثلاثلا لصفلا
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من األمور التي تبين كرامة املعصوم  -غيرتلك الكرامات التي فيها خرق
للعادة  -أن يرجع الزائر بنمط سلوكي جديد في الحياة .ومن املعلوم أن
هذه الكرامة  -وهي من أجلى الكرامات وأغالها ِ -ن ْعم اإلغراء للغير ألن
ً
ً
يتأ�سى بمثل هذا الزائر؛ فمن كان سيئا في مزاجه وسريعا في غضبه ،ثم
ّ
تحول بعدها إلى إنسان حليم ذي أناة وصبر ،فإنه بهذا التحول ُيفهم
اآلخرين بأن هناك كرامة باطنية متحققة في هذه املشاهد سوى الكرامة
الخارجية ،وهذا تطبيق واضح ملا طلبه اإلمام الصادق× من أتباعه
َّاس بِغ ْ ِ
بقوله« :كُونُوا ُد َعا ًة لِلن ِ
َي َأ ْل ِسنَتِك ُْم؛ لِ َ َي ْوا ِمنْك ُُم ا ْل َو َر َع َو ِال ْجتِ َها َد
كد ِ
ِ
اع َي ٌة»(((.
الص َل َة َوا ْلخَ ْ َي؛ َفإِ َّن ذل َ َ
َو َّ
ّ ً
وقد أجمل الشهيد هذا األدب ،منوها بما ينبغي أن يكون عليه الزائر
ً
قائال(((« :أن يكون الزائر بعد الزيارة خري ًا منه قبلها ،فإهنا حتط األوزار إذا
صادفت القبول».
8.8األعداء املرتبصة:

إن رب العاملين  -ملوقع وليه املعصوم منه  -يكرم الزائر بعطاء يليق
بشأن املزور ،ولكن املشكلة في األعداء املتربصة به من الشياطين ،وذلك
في طريق عودته من املشاهد ،فكم يغيظها ما غنمه العبد من املكاسب
 )1الکايف ،ج ،3ص.202

 )2الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام ّية ،ج ،2ص.24

اإليمانية في زيارته ،فتكثف جهودها ملصادرة ما اكتسبه في تلك الزيارة.
ولهذا ترى البعض عندما يرجع من الزيارة إلى أرض الوطن يخسر في
أول امتحان له ،فال يفقد ما كسبه في زيارته فحسب ،بل يقع في بعض
املزالق املهلكة ،فيكون حاله بعد الزيارة أسوأ من حاله قبلها .ويا لها من
كارثة بأن يعود اإلنسان  -بعد جهد جهيد  -إلى ما كان عليه.
9.9تعميم التوفيق:

1010نور املشاهد:

األعمال الصالحة من موجبات اكتساب النور الباطني ،ولكل عمل
صالح لونه بحسبه ،وهذا النور يتجلى لصاحبه في ظلمات القبر وفي
ً
عرصات يوم القيامة .ومن آثار ذلك النور أيضا في الحياة الدنيا ،أن
تتحقق للمؤمن بصيرة في أموره ،فيرى حقائق األشياء ملا يتحقق له من
ّ
فيجنب نفسه عواقب
الحدس الصائب ،فيتوقع ما ال يتوقعه غيره،

ايزلا دعبو عادولا دنع ةيبلقلا بادآلا يف :ثلاثلا لصفلا

إن من يفلح في حمل نفسه وترويضها على ما ير�ضي هللا تعالى في
ً
فترة الزيارة ،فإنه قادر أيضا على ذلك في أي زمان أو مكان .فمن حاز
على التوفيق في التوجه إلى هللا تعالى في مشهد املعصوم ،عليه أن يعمم
موجب ذلك التوفيق عند الرجوع إلى وطنه ،فإن نفس املزور لم تتغير
وإن تغير املزار .ومن املعلوم أن رب العاملين بابه مفتوح للسائلين في كل
زمان ومكان.
وعليه نقول :ما دام الزائرقد أعطي تلك النفحات اإللهية في املشهد،
ً
فهذا كاشف عن أن له القابلية لتلقي تلك النفحات خارج املشهد أيضا.
فلو ُحرم منها بعد العودة إلى وطنه ،فال يكون ذلك إال لتقصير منه في
التقرب والتوجه إلى هللا تعالى.
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كثيرة ،كان من املمكن أن يقع فيها لوال ذلك النور املصاحب له ،وقد ورد
عن اإلمام الصادق×َ « :فا َّت ُقوا فِ َر َاس َة ا ْل ُم ْؤ ِم ِنَ ،فإِ َّن ُه َينْ ُظ ُر بِن ِ
ُور اهللِ ا َّل ِذي
ُخلِ َق ِمنْ ُه»(((.
ومن مواطن اجتذاب هذا النور ،مشهد املعصوم× ،فهو مظهر
للنور اإللهي الذي أشرقت به السماوات واألرض .فمن املناسب بل الالزم
أن يطلب الزائر هذا النور وهو بجانب نور األنوار ،فإن ُحرم من هذا
ً
النور في مشاهدهم فأين يطلبه بعد ذلك وهو الذي يزورهم قائال« :إِ َن
َالا ِف غ ْ ِ
ُك َأ ْن َين َ
َي ِهَ ،و َل َأ َحدٌ َأ ْش َقى ِم ِن
حت َ 
ن َفا َت ْت ُه فِ ِ
َه َذا َم ْش َهدٌ َل َي ْر ُجو َم ْ
يه َر ْ َ
ْام ِر ٍئ َق َصدَ ُه ُم َؤ ِّم ً
آب َعنْ ُه َخائِب ًا»(((.
ال َف َ

1111حفظ املكاسب:
ايزلا دعبو عادولا دنع ةيبلقلا بادآلا يف :ثلاثلا لصفلا
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إن حفظ البركات اإللهية النازلة على العبد أصعب من تحقيق
ً
أصلها ،فإن الشيطان باملرصاد لكل من رأى فيه توفيقا ملا يقربه إلى هللا
تعالى ،ومنه التوفيق لزيارة مشاهد أوليائه ،لعلمه بأنها مواطن التغيير
الجوهري في الزائر الذي يتقن زيارته .وقد ورد عن النبي| أنه قال
ابن آدمَ ،لنَ َظر إِ َل ا َمل َلك ِ
ول َأ َّن َّ ِ
ول َق ِ
« َل َ
ون َح َ
ُوت»(((.
وم َ
الشياط َ
ني َ ُ
َ
لب ِ َ َ
ي ُ
ومن هنا لزم الحرص على حفظ املكتسبات في هذه األسفاراملباركة،
فإنها عرضة للزوال والسلب ،ومما يؤيد هذا املعنى ما ورد عن اإلمام
الرضا× أنه قالَ « :أ ْح ِسنُوا ِج َو َار النِّ َع ِم َفإِ َّنَا َو ْح ِش َّي ٌةَ ،ما ن ََأ ْت َع ْن َق ْو ٍم
َف َعا َد ْت إِ َل ْي ِهم»(((.
 )1املحاسن ،ج ،1ص.131

 )2بحاراآلنوار ،ج ،99ص.172

 )3تفسری نور الثقلنی (للحويزي) ،ج ،1ص.735
 )4حتف العقول (للحراين) ،ص.448

1212دائرة اجلذب:

من أهم مكاسب املشاهد املباركة الدخول في دائرة الجذب اإللهي
ً
والوالئي فيها ،فإن العبد إذا صار مجذوبا في تلك الدائرة املقدسة،
انتظم سيره في حركة الحياة بما ال يرى معها كثير مجاهدة في مخالفة
هوى نفسه ،ألن هواه يصبح في متابعة مراد مواله .ومن أبرز املصاديق
لهذا املعنى ،السيدة الجليلة مريم العذراء÷ ،التي اقتربت من دائرة
الجاذبية اإللهية ،فاصطفاها رب العاملين واختارها ّ
وطهرها ،وكفلها
ً
زكريا× ثم جعلها ّأما لعي�سى× من دون اقتران ببشر.
َ
املخلص واملخلص .فما املانع أن يطلب
وهذا هو الفرق الجوهري بين ِ
الزائر في زيارته ،كفالة إمامه املنتظر #ليتحقق له  -ولو بدرجة من
الدرجات  -ما تحقق ملريم÷ في كفالة زكريا× لها؟!

إن أثر الزيارة يتجلى في ساعة املوت والعبد أحوج ما يكون لعناية
ُ
مواليه الذين زارهم أيام حياته ،فلو فرض أن أحدهم رجع بغير قضاء
حاجته في الدنيا ،أال تكفيه هذه البشارة من اإلمام الصادق× حيث
يقولَ « :أ َما إِن َ
كَ ،و َو ِص َّيت َُه ْم َم َل َ
ور آ َبائِي َل َ
تى ِعنْدَ َم ْوتِ َ
ك
ك ُح ُض َ
َّك َس َ َ

ك ا ْلمو ِ
ِ
ك وما ي ْل َقون َ ِ ِ
ِ
ت َأ َر ُّق َع َل ْي َ
ك
َك بِه م َن ا ْلبِ َش َارة َأ ْف َض ُلَ ،و َل َل ُ َ ْ
ا ْل َم ْوت بِ َ َ َ َ ْ
ح ًة َل َ
ك ِم َن ْالُ ِّم َّ
الش ِفي َق ِة َع َل َو َل ِد َها»(((.
َو َأ َشدُّ َر ْ َ

فالعناية الباقية ولو كانت مؤجلة ال تقاس بعطاء زائل عابر ولو كان
ً
معجال ،وهذا املعنى بدوره يجعل الزائر ال يعيش في داخله حالة العتب
على عدم قضاء حاجة من حوائجه الفانية ،إذ ما هي قيمة مجموع تلك
الحوائج ،مقابل دفع هول املطلع عنه؟.
 )1کامل الزیارات ،ص.131
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1313العطاء األبدي:
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1414غاية األجر:

إن غاية ما يمكن ذكره من الجوائز لزوار املشاهد هو ما ذكره اإلمام
ً
الصادق× في ثواب زيارة جده املصطفى| قائال ملن سأله عن ثواب
زيارة جده« :ك ََم ْن ز ََار اهللَ َف ْو َق َع ْر ِش ِه»(((.
ومن املعلوم أنه معنى كنائي عن اللقاء بكرامته وعنايته ،وهو ما أشير
َ
َ
إليه في قوله تعالى﴿ :ف َم ْن ك َن يَ ْر ُجو ِل َق َاء َر ِّب ِه﴾((( ،ثم يضاف إلى هذه
ً
الرواية ما ذكره اإلمام الصادق× ملن سأله عن ثواب من زار أحدا
ً
َار َر ُس َ
ول اهللِ»(((| فمقت�ضى الجمع بينهما ،أنه
منهم قائال« :ك ََم ْن ز َ
يمكن أن تتحقق هذه املزية لزائري جميع املشاهد  -أعني زيارة هللا تعالى
في عرشه  -وهو ما فسره صاحب الوسائل بقوله(((« :يعني أن لزائره من
ايزلا دعبو عادولا دنع ةيبلقلا بادآلا يف :ثلاثلا لصفلا
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الثواب واألجر كمن رفعه اهلل إىل سامئه ،وأدناه من عرشه ،وأراه من خاصة
ملكوته ما به توكيد كرامته ،وليس عىل مقتىض التشبيه».

1515ساعة الوداع:

من الساعات املهمة للزائر امللتفت ،ساعة الوداع؛ فال بد من
استجماع قواه لتكون تلك الساعة من أفضل ساعات إقامته ،وهو
املتوقع ممن أنس بذلك املعصوم في زيارته ،حيث إن ساعة فراق
الحبيب من أصعب الساعات على قلب املحب ،وذلك فيما لو كان
ً
ً
صادقا في محبته طبعا .ومن أفضل ما يقوله املحب في تلك الساعة
هك ُْمَ ،و َص ِّي ِ
اج َع ُل ِ
هو «بِ َأ ِب َأ ْنت ُْم َو ُأ ِّمي َو َن ْف ِس َو َأ ْه ِل َو َم ِ
ون ِف
الْ ،
ون ِف َ ِّ
ُ
 )1وسائل الشيعة ،ج ،14ص.335
 )2سورة الکهف ،اآلیة .110
 )3الکايف ،ج ،9ص.320

 )4وسائل الشيعة ،ج ،14ص.335

ون ِف َش َفا َعتِك ُْمَ ،وا ْذك ُُر ِ
ِح ْزبِك ُْمَ ،و َأ ْد ِخ ُل ِ
ون ِعنْدَ َر ِّبك ُْم»(((.
ولك أن تتصور ما يصل إلى الزائر من الهبات لو استجيبت هذه
ً
الفقرات في حقه!ُ .
وليعلم في املقام أنه ال بد للزائرأن يكون صادقا عندما
ً
ّ
يفدي املعصوم بأبيه وأمه وأهله وماله ،وإال كان مجانبا للصدق.

1616شوق العودة:

َما َت ْف ُر ُغ ِم ْن َح َوائِ ِ
ت ِعنْدَ ُد ُخولِ َ
ج َ
الله َّم
اصن َْع ِم ْث َل َما َصنَ ْع َ
ك َو ُق ِلُ :
كَ ،و ْ
َل َ ْتع ْله ِ
كَ ،فإِ ْن ت ََو َّف ْيتَنِي َق ْب َل َذلِ َ
آخ َر ا ْل َع ْه ِد ِم ْن ِز َي َار ِة َق ْ ِب َنبِ ِّي َ
ك َفإِ ِّن َأ ْش َهدُ
َ ُ
ِ
م َّمد ًا َع ْبدُ َك
ِف َم َ ِات َع َل َما َش ِهدْ ُت َع َل ْيه ِف َح َي ِاتَ ،أ ْن َل إِ َل َه إِ َّل َأن َ
ْت َو َأ َّن ُ َ
َو َر ُسو ُل َك»(((.
ُ
وليعلم أن اإلمام× أشارإلى رجحان ذكرالحوائج عند قبرجده|،

وجعل ذاك قبل الوداع ،لتكون ساعة الوداع محصورة بما ذكر من
الحالة الشعورية من ألم الفراق.

 )1هتذیب األحکام ،ج ،6ص.101
 )2الکايف ،ج ،9ص.280
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تكرر التعبير في الزيارات بطلب الزائر أن ال تكون زيارته آخر العهد
في زيارة تلك املشاهد ،وهو يستلزم الشوق للعودة مرة أخرى ،فمن ال
يجد مثل هذا الشوق ،فإنه ال يصدق عليه أنه ّ
متمن للعود إليها .ومن
ٍ
محفزات إتقان زيارة الوداع احتمال أن تكون هذه هي آخرزيارة له ،لعدم
ضمان بقاء الحياة بعد تلك الزيارة كما اتفق للكثيرين منهم.
ّ
ومن هنا يعلمنا اإلمام الصادق× كيف نودع جده| حيث
ِ
ِ
ت َأ ْن َتْرج ِم  ِ ِ
يقول« :إِ َذا َأ َر ْد َ 
ب النَّبِ ِّي| َب ْعدَ
ُ َ َ
ن ا ْل َمدينَة َفا ْغتَس ْلُ ،ث َّم ائْت َق ْ َ
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1717لوعة الوداع:

من مقاييس املودة لوعة الفراق في ساعة الوداع ،ومن املعلوم أنه
كلما اشتدت املودة تأججت نار حرقة الفراق .وعليه فمن أراد أن ينظر
إلى قربه من املعصوم الذي تشرف بزيارته ،فلينظر إلى قلبه ساعة
ً
ً
وداعه له ،فإن رأى حسرة وتأملا لفراقه ،فليحتمل أن املزور أيضا له
التفاتة إليه.
وال يبعد أن يحزن املزور لفراق البعض ممن اكتووا بنار املحبة لهم.
فلنتأمل هذه الكلمات التي نقلت في زيارتهم ،وهی تبين الحالة التي ينبغي
أن يكون عليها الزائرساعة الوداع حيث يقولَ « :ف َوا َأ َس َفا ُل ِ َف َار َق ِة َجنَابِك ُْم،

ايزلا دعبو عادولا دنع ةيبلقلا بادآلا يف :ثلاثلا لصفلا
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َو َوا َش ْو َقا ْه إِ َل َت ْقبِ ِ
يل َأ ْعتَابِك ُْمَ ،وا ْل ُو ُلوجِ بِإِ ْذنِك ُْم ِلَ ْب َوابِك ُْمَ ،و َت ْع ِف ِري ا ْلخَ دِّ َع َل
م ِّال َأبدَ انِكُم و َأ ْشخَ ِ
ِ
ِ
اصك ُُم ،ا ْل َم ْح ُفو َف ِة
ْ َ
َأ ِريجِ ت َُرابِك ُْمَ ،وال ِّل َياذ بِ َع َر َصاتك ُْمَ ،و َ َ ْ
بِا ْلم َلئِك َِة ا ْلكِرامِ ،وا ْلمتْحو َف ِة ِمن اهللِ بِالر ِ
ْت َلا
الس َلمَِ ،و ِد ْد ُت َأ ْن ُكن ُ
َ
َ َ َ ُ
َّ ْ َ
حة َو َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يلَ ،و َل َي ُفوتُني ِ َبا ا ْل ُمق ُ
الرح ُ
يل،
َسادن ًاَ ،و ِف ِج َو ِار َها َقاطن ًاَ ،ل ُيزْع ُجني َعن َْها َّ
لِ َي ْك ُث َر ِ َبا إِ ْل َم ِميَ ،و ْاستِ َل ِمي َلا َو َس َل ِمي»(((.

1818اخلوف والرجاء:

كما أن حالة الخوف والرجاء مطلوبة في العالقة مع هللا تعالى ،فهي
ً
مطلوبة أيضا في العالقة باملعصومين^ وذلك بعد زيارة املشاهد،
من جهة الترديد في أصل قبول الزيارة أو عدمها؛ فإن هذه الزيارة
عمل كاألعمال العبادية األخرى تشملها قواعد الرد والقبول ،ومن
املعلوم أن هللا تعالى حصر القبول في جانب املتقين ،وملا يقيده بقيد
أو بنوع من الطاعة.
ُ
وهذا املعنى املعلوم  -بحسب الروايات واآليات  -يظهره الزائر عند
 )1بحاراألنوار ،ج ،99ص.205

ً
ِ
ف َح ِ
ت ِش ْع ِري َيا َسا َد ِت َك ْي َ
ور ٌة
الوداع قائالَ « :ف َيا َل ْي َ
ال ِف ِر ْح َلتيَ ،أ َم ْغ ُف َ
ِ
ُور ٌة ُع ُي ِ
ُذن ِ
اجتِيَ ،و ُمن َْج َح ٌة َطلِ َبتِيَ ،ف َذ َ
اك ا َّل ِذي
وبَ ،و َم ْقض َّي ٌة َح َ
ُوبَ ،و َم ْست َ
َأ َّم ْل ُت ُهَ ،و ِف ك ََر ِمك ُْم ت ََو َّس ْم ُت ُهَ ،ف َم َأ ْس َعدَ ِن بِك ُْمَ ،و َأ ْع َظ َم َف ْو ِزي بِ ُح ِّبك ُْمَ ،أ ْم
ر ِ
م ُجوب ًا ُد َعائِيَ ،خائِب ًا َر َجائِيَ ،ف َيا ِش ْق َوتَا ْه
اح ٌل بِ ِو ْز ِريُ ،م ْث ِق ٌل بِ ِه َظ ْه ِريْ َ ،
َ
ِ
ِ
َت َهذه َح ِال، َو َيا َخ ْي َب َة َآم ِال»(((.
إِ ْن كَان ْ
1919جتديد امليثاق:

جتديد العهد وامليثاق املأخوذ يف رقاب العباد ،وسبيل الزاير أن يقول عند
زيارهتم عليهم السالم :جئتك يا موالي زائر ًا لك ،ومسل ًام عليك ،والئذ ًا
بك ،وقاصد ًا إليك ،أجدد ما أخذه اهلل عز وجل لكم يف رقبتي ،من العهد
والبيعة ،وامليثاق بالوالية لكم ،والرباءة من أعدائكم ،معرتف ًا باملفروض من
طاعتكم»(((.
 )1املصدر السابق.

 )2املصدر السابق ،ص.197

ايزلا دعبو عادولا دنع ةيبلقلا بادآلا يف :ثلاثلا لصفلا

من موجبات االلتزام بجادة التقوى بعد الرجوع من املشاهد ،تجديد
البيعة وامليثاق مع أصحاب تلك املشاهد ،فهذا العهد ُيظهره الزائر في
محضرهم وهم الشاهدون عليها ،وبذلك يتأكد االلتزام به؛ ألن مخالفة
ً
مثل هذا العهد  -وإن كان عائدا إلى هللا تعالى  -إال أنه يعود للمعصوم
ً
أيضا ،حيث إنه باب من أبوابه ،ووجه يتوجه به إليه تعالى ،وبذلك يتم
الجمع بين الشاهد واملشهود في االستخفاف عند الشهادة عندهما.
وقد تعارف الخلق على احترام العهود إذا أجريت في محضر
ً
الكرام  -إجالال ملقامهم  -وقد نقل العالمة املجل�سي في بحاره صيغة لهذا
ً
العهد قائال« :روى غري واحد أن زيارة ساداتنا عليهم السالم ،إنام هي
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2020التعويض عن الزيارة:

إن بعض املحبين قد ال يوفق لزيارة املشاهد املشرفة ،فيعيش
حالة من الحسرة واألذى من هذا الحرمان ،وال ريب أن هذا بدوره قد
يكون من موجبات حيازة األجر املوعود به  -إن لم يكن أكثر منه  -فيما
ً
لو كان صاحبه صادقا في نية الزيارة والحسرة على عدم التوفيق لها.
ً
وقد ذكروا^ سبيال للتعويض عن ذلك بالقول ،كما روي عن اإلمام
ال  ِ
ن َل ي ْق ِدر َأ ْن يزُورنَا َف ْليزُر ص ِ
َب
ي َم َوالينَا ُي ْكت ْ
َ ْ َ
الكاظم× أنه قالَ « :م ْ ْ َ ْ َ َ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َب َل ُه
اب ِز َي َارتنَاَ ،و َم ْن َل ْ َي ْقد ْر َع َل ص َلتنَا َف ْل َيص ْل َصالي َم َوالينَا ُي ْكت ْ
َل ُه َث َو ُ
اب ِص َلتِنَا»((( .ومن هذا الحديث وأشباهه يعلم ما للمؤمن الصالح من
َث َو ُ

قدرعند مواليه ،بحيث جعلوا زيارته وصلته في حكم زيارتهم وصلتهم.
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 )1بحاراألنوار ،ج ،99ص.295

4
يف اآلداب القلبية
لزيارات بعض املعصومني^

1.1القرب املخفي:

إهنا دفنت بالبقيع ،وقال بعضهم :إهنا دفنت بالروضة ،وقال بعضهم:
إهنا دفنت يف بيتها ،فلام زاد بنو أمية لعنهم اهلل يف املسجد ،صارت من مجلة
املسجد .وهاتان الروايتان كاملتقاربتني ،واألفضل عندي أن يزور اإلنسان
من املوضعني مجيع ًا ،فإنه ال يرضه ذلك ،وحيوز به أجر ًا عظي ًام ،وأما من قال:
إهنا دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب».

2.2قرب الزهراء÷:

من املشاهد التي تثير حسرة املؤمن مدينة الرسول| ،حيث إن
الزائر ال يعلم قبرا فيها معلوما للزهراء÷ ومن هنا فإنه يكرر السالم

 )1هتذیب األحکام ،ج ،6ص.9

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا

ً
مما ّ
يحزفي نفس الزائرأنه ال يعلم قبرا ملوالته الزهراء÷ ،وذلك عند
يا ته ملدينة أبيها| وحينئذ ّ
فإن من املناسب أن يعدد مواطن زيارتها،
زر
ٍ
ً
متأثرا بفقدان قبرها بين القبور بوصية منها ،مسجلة بذلك سخطها ملا
جرى عليها وعلى بعلها بعد وفاة أبيها.
ونذكرهنا باملناسبة ما ذكره الشيخ الطو�سي((( رحمه هللا تعالى في هذا
املجال حيث قال« :قد اختلف أصحابنا يف موضع قربها ،فقال بعضهم:
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عليها في مواضع شتى ،وهي البقيع والروضة وقرب قبر النبي|،
ليطمئن أنه أحرز زيارة قبرها إجماال ،ولكن ورد نص في أن من زارأباها أو
بعلها فكأنما زارها ،وأن قبرها مجمع للمالئكة التي تكثرمن الصالة عليها.
ومن هنا فإنه يمكن التوجه إليها بالسالم عليها ،وطلب الحاجة
ً
عند أبيها وبعلها عليهما السالم ،وما ذكرناه آنفا يستفاد مما روي عن
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ونَا
ي َف ُظ َ
النبي| أنه قال« :إِ َّن اهللَ َقدْ َوك ََّل بِ َفاط َم َة َرع ًيل م َن ا ْل َم َلئكَة َ ْ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اتا
م ْن َب ْي َيدَ ْ َيا َوم ْن َخ ْلف َها َو َع ْن َيمين َها َو َع ْن َي َسار َهاَ ،و ُه ْم َم َع َها ف َح َي َ
الص َل َة َع َل ْي َها َو َع َل َأبِ َيها َو َب ْعلِ َها َو َبن ِ َيهاَ ،ف َم ْن
َو ِعنْدَ َق ْ ِب َها َب ْعدَ َم ْو ِ َتاُ ،يكْثِ ُر َ
ون َّ
ِ
ِ
َار
َار ِنَ ،و َم ْن ز َ
َار َفاط َم َة َفك ََأن ََّم ز َ
َار َفاط َم َةَ ،و َم ْن ز َ
َار ِن َب ْعدَ َو َف ِات َفك ََأن ََّم ز َ
ز َ
ِ
َع ِ َّل ْب َن َأ ِب َطالِ ٍ
َار
َار ا ْل َح َس َن َوا ْل ُح َس ْ َ
ي َفك ََأن ََّم ز َ
َار َفاط َم َةَ ،و َم ْن ز َ
ب َفك ََأن ََّم ز َ
ِ
ها»(((.
َار ُ َ
َار ُذ ِّر َّيت َُه َم َفك ََأن ََّم ز َ
َعل ّي ًاَ ،و َم ْن ز َ
صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا
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3.3زيارة احلسن×:
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 )1بحار األنوار ،ج ،97ص.122

ً
إن النبي|كان كثيرا ما يشير إلى أهل بيته^ سواء من جهة بيان
فضائلهم ،أم البكاء على مصائبهم ،أم بيان فضل زائريهم .ومن املعلوم
ً
أن كل ذلك كان مرتبطا بوحي السماء ،حيث إنه ال ينطق عن الهوى وال
عن ميل إلى ذريته من منطلق البشرية املحضة .وقد خص الحسنين’
ن الدُّ ْن َيا
َاي ِم َ
يا َنت َ
ها َر ْ َ
بكثير من هذه الروايات في سياق واحد كقولهَ ُ « :
َو ُق َّرتَا َع ْينِي»(((.
ومنها ما ذكر في حق خصوص الحسين× وهي كثيرة مرتبطة
بمقتله ،والبكاء عليه وزيارة قبره ،ومنها ما ذكر في خصوص الحسن×
 )2املصدر السابق ،ج ،44ص.242

ت َقدَ مه ع َل الص ِ
ِ ِِ
اط َي ْو َم ت َِز ُّل فِ ِيه
َار ا ْل َح َس َن ِف َبقيعهَ ،ث َب َ ُ ُ َ
كقوله|َ « :م ْن ز َ
ِّ َ
ْالَ ْقدَ ا ُم»(((.

4.4زيارة اإلمام السجاد×:

من مزايا زيارة أمين هللا أن اإلمام السجاد× زار ودعا بها عند زيارة
ً
جده أميراملؤمنين× قادما من املدينة مع ولده اإلمام الباقر× وذلك
بعد أن عايش ما عايش من الحزن بعد استشهاد أبيه الحسين×،
وهذه الزيارة ينقلها ولده الباقر× مع ما سبقها من مقدمة ملفتة،
حيث اإلشارة إلى حال أبيه السجاد× بعد مقتل والده فيقول(((:
َان َأ ِب َع ِل ْب ُن ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× َق ِد َّات ََذ َمن ِْز َل ُه ِم ْن َب ْع ِد َم ْقت َِل َأبِ ِيه ا ْل ُح َس ْ ِ
ي ْب ِن
«ك َ
ُّ

5.5البالء الشديد:

ّإن املعاناة التي عاشها اإلمام الكاظم× كانت فريدة بين مصائب
آبائه السابقين وأبنائه الالحقين ،وهي طول مدة الحبس في سجون
الظاملين ،مع ما كان يالقيه من التعذيب ،ومنعه من لقاء أصحابه وأهل
 )1املصدر السابق ،ج ،97ص.141
 )2املصدر السابق ،ج ،97ص.267

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا

ث ِبا ِعدَّ َة ِسنِني كَر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اه َي ًة ُل ِخَ ا َل َط ِة
َ َ
َع ٍّل× َب ْيت ًا م ْن َش ْع ٍر َو َأ َقا َم بِا ْل َباد َيةَ ،ف َلبِ َ َ
َان ي ِصري ِمن ا ْلب ِ
ِ
الن ِ
اد َي ِة بِ ُم َق ِام ِه ِ َبا إِ َل ا ْل ِع َر ِاق زَائِر ًا ِلَبِ ِيه
َّاس َو ُم َل َب َست ِه ْمَ ،وك َ َ ُ َ َ
م َّمدُ ْب ُن َع ِلَ :فخَ َر َج َس َل ُم اهللِ
َو َجدِّ ِه× َو َل ُي ْش َع ُر بِ َذلِ َ
ك ِم ْن فِ ْعلِ ِهَ .ق َال ُ َ
ٍّ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ات اهللِ َع َل ْي ِه َو َأنَا َم َع ُه
ني َص َل َو ُ
َع َل ْيه ُمت ََو ِّجه ًا إِ َل ا ْلع َر ِاق ل ِز َي َارة َأم ِري ا ْل ُم ْؤمن َ
َيَ ،ف َلم ا ْنتَهى إِ َل النَّج ِ
ف ِم ْن بِ َل ِد ا ْلكُو َف ِة َو َص َار
َو َل ْي َس َم َعنَا ُذو ُروحٍ إِ َّل النَّا َقت ْ ِ َّ َ
َ
اخ َض َّل ْ ِ
ِِ
إِ َل َمك ٍ
الس َل ُم َع َل ْي َ
ك َيا
َان ِمنْ ُهَ ،ف َبكَى َحتَّى ْ
ت ْل َي ُت ُه بِدُ ُموعه َو َق َالَّ :
ِ
ِِ
ِ
الس َل ُم َع َل ْي َ
ني اهللِ ِف َأ ْر ِض ِه.»....
ك َيا َأم َ
َأم َري ا ْل ُم ْؤمن َ
ني َو َر ْ َ
ح ُة اهللِ َو َب َركَا ُت ُهَّ ،
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بيته^ ،فلم تمر على أحد من املعصومين^ مثل هذه املحنة التي
هي أشد مما ابتلي به أوالده الكرام من اإلقامة الجبرية كولده الرضا×
ً
وحفيديه العسكريين’ ومن هنا اشتهربكونه بابا للحوائج إلى هللا تعالى،
كما اشتهرقول الشافعي عنه(((« :قرب موسى الكاظم الرتياق املجرب» .كما
ذكرالخطيب في تاريخه((( بإسناده ،عن الحسن بن إبراهيم الخالل قال:
ما همني أمرفقصدت قبرمو�سى بن جعفر× فتوسلت به إال سهل هللا
تعالى لي ما أحب.
وهنا ال بد من تذكر ما ذكره ولده الرضا× في فضل زيارته ،حيث
قال ملن سأل عن الفضل في زيارة قبر أبيه فقال« :فِ ِيه ِم َن ا ْل َف ْض ِل َك َف ْض ِل
ب َوالِ ِد ِه َي ْعنِي َر ُس َ
ول اهللِ|»((( ،وقد مر أن من زاره| كان
َم ْن ز َ
َار َق ْ َ
كمن زارهللا تعالى في عرشه.
صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا
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6.6الفضل املميز:

كثرت الروايات في بيان فضل زيارة الرضا× إلى درجة صارت في
الفضيلة بعد زيارة الحسين× ،بل إن اإلمام الجواد× ّ
عبر عن زيارة
ً
ً
أبيه قائالِ « :ز َي َار ُة َأ ِب َأ ْف َضل» معلال ذلك بقولهَ « :و َذلِ َ
ك َأ َّن َأ َبا َع ْب ِد اهللِ×
ُور ُه ك ُُّل الن ِ
ن ِّ
اص ِم َ
ُور ُه إِ َّل ا ْلخَ َو ُ 
الشي َع ِة»(((.
َّاسَ ،و َأ ِب َل َيز ُ
َيز ُ
بل إن أباه الكاظم× جعل زوار قبر الرضا× أعلى الزوار درجة
ات ِعنْدَ ُه َل ْي َل ًة
َار ُه َو َب َ
وذلك في حديث الفت حيث يقول كما روي عنهَ « :م ْن ز َ
َان
َار اهللَ ِف َع ْر ِش ِهُ ،ق ْل ُ
َار اهللَ ِف َع ْر ِش ِهَ ،ق َالَ :ن َع ْم ،إِ َذا ك َ
ك َ
ت :ك ََم ْن ز َ
َان ك ََم ْن ز َ

 )1حياة احليوان (للدمريي) ،ج ،1ص .189

 )2تاريخ مدينة السالم املعروف بتاريخ بغداد ،ج ،1ص.133
 )3هتذیب األحکام ،ج ،6ص.82
 )4الکايف ،ج ،9ص.335

ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
َان َع َل َع ْر ِ
َي ْو ُم ا ْل ِق َي َام ِة ك َ
ح ِن َأ ْر َب َع ٌة م َن ْالَ َّول َ
ني َو َأ ْر َب َع ٌة م َن ْالخ ِر َ
الر ْ َ
ش َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يسى َع َل ْي ِه ُم
ين ُه ْم م َن ْالَ َّول َ
ني َفن ٌ
َف َأ َّما ْالَ ْر َب َع ُة ا َّلذ َ
وسى َوع َ
يم َو ُم َ
ُوح َوإِ ْب َراه ُ
ِ
الس َلم ،و َأما ْالَربع ُة ا َّل ِذ ِ
ي،
ين َف ُم َح َّمدٌ َو َع ِ ٌّل َوا ْل َح َس ُن َوا ْل ُح َس ْ ُ
ين م َن ْالخ ِر َ
َ
َّ ُ َ َّ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
الس َل ُمَ ،أ َل إِ َّن
ور ْالَئ َّمة َع َل ْي ِه ُم َّ
َار ُق ُب َ
ُث َّم ُي َمدُّ ا ْلم ْض َم ُرَ ،ف َي ْق ُعدُ َم َعنَا َم ْن ز َ
ِ
ِ ِ
الس َل ُم»(((.
َأ ْع َل ُه ْم َد َر َج ًة َو َأ ْق َر َ ُب ْم َح ْب َوةً ،ز َُّو ُار َق ْ ِب َو َلدي َع ٍّل َع َل ْيه َّ

وال عجب في ذلك ،فهم األدرى بمقامات بعضهم ومالك التفاضل في
زيارة قبورهم ،ومن املعلوم أن ما ذكره اإلمام الكاظم× في حق ولده،
إنما هو من رشحات عالم الغيب ،ال من منطلق بشريته.

7.7امتداد األبدية:

ِ
وس ُ ْ
ْالَ َّيا ُم َوال َّل َي ِ
م َت َل َ
َار ِن ِف
ف ِشي َعتِي َوز َُّو ِاريَ ،أ َل َف َم ْ
ال َحتَّى تَص َري ُط ُ
نز َ
ِ
َان َم ِعي ِف َد َر َجتِي َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َم ْغ ُفور ًا َل ُه»(((.
وس ،ك َ
غ ُْر َبتي بِ ُط َ

وال يخفى اللطف في املقابلة بين ما ذكره من غربته  -حيث إنه أبعد
مشهد من بين مشاهد أهل البيت^  -وبين إشارته إلى أن مشهده
ًّ
ً
جليا هذه األيام.
سيصير ُمختلفا لشيعته وزواره ،وهو ما نشهده
8.8الزيارة اجململة:

ً
ُ
إن بعض الروايات تجمل الزيارة في عمل ال يكلف الزائر كثيرا ،وهو
ً
ً
مدعاة بدوره ألن يتقن الزائرذلك العمل ،معتمدا على كيف العمل بدال
 )1املزار الکبری ،ص.547

 )2عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.264

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا

من أعظم بركات الزيارة امتداد أثرها إلى أبد اآلبدين ،إليجابها
دار الكرامة بجوار أكرم الخلق من محمد وآله^ ،وقد ذكر اإلمام
الرضا× هذه املزية العظمى في زيارته ،فقال كما روي عنهَ « :ل َت ْن َق ِض
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من اإلكثار من ّ
كمه ،فها هو اإلمام الهادي× يذكر كيفية زيارة جده
ً
الر َضا×
الرضا× قائالَ « :م ْن كَان ْ
َت َل ُه إِ َل اهللِ َح َ
ب َجدِّ َ
ي ِّ
اج ٌة َف ْل َيز ُْر َق ْ َ

وس َو ُه َو َع َل غ ُْس ٍلَ ،و ْل ُي َص ِّل ِعنْدَ َر ْأ ِس ِه َر ْك َعت ْ ِ
َيَ ،و ْل َي ْس َأ ِل اهللَ َت َع َال
بِ ُط َ
اج َت ُه ِف ُقنُوتِ ِه؛ َفإِ َّن ُه َي ْست ِ
يب َل ُه َما َل ْ َي ْس َأ ْل َم ْأ َث ًام َأ ْو َقطِي َع َة َر ِح ٍم»(((.
َج ُ
َح َ
وليتأمل في تأكيده× على الدعاء في موضع القنوت  -ألنه من مواضع

اإلجابة  -وال ضير في العمل بهذه العبادة في كل مشاهدهم ،فإن الغسل
والصالة أمران راجحان في كل حاالت الزيارة.

9.9الشبه باجلنة:

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا
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إن التعبير بكون مشاهدهم الشريفة بقعة من بقاع الجنة ،يشير إلى
حالة االرتياح التي يعيشها الزائر في تلك املشاهد ،فإن من خصوصيات
الجنة شرح الصدر وراحة البال ،فعليه لو كشف الغطاء عن الزائر
ً
الستشعر ذلك يقينا في باطنه ووجدانه ،وهو ما أشار إليه اإلمام
ً
الهادي× في مزية زيارة جده الرضا× قائال« :إِ َّن َم ْو ِض َع َق ْ ِب ِه َل ُب ْق َع ٌة

ِ
ِ
ُور َها ُم ْؤ ِم ٌن إِ َّل َأ ْع َت َق ُه اهللُ َت َع َال ِم َن الن ِ
َّارَ ،و َأ ْد َخ َل ُه َد َار
م ْن بِ َقا ِع ا ْل َجنَّةَ ،ل َيز ُ
ا ْل َق َر ِار»(((.

ومن املعلوم أن هذا امللكوت ثابت لذلك املقام وإن لم يشعربه الزائر
كملكوت ليلة القدر ،حيث ُّ
تنزل املالئكة الذي ال يحس به إال من انكشف
له ملكوت األشياء.

1010العناية الشاملة:

ُ
إن اإلمام الجواد× أول أئمة أهل البيت^ من الذين قتلوا

 )1وسائل الشيعة ،ج ،14ص.569
 )2األمايل (للصدوق) ،ص.588

في ريعان شبابهم ،إضافة إلى ابتالئه بمن شركت في دمه ،وكذلك إلى
ً
مداراته ملن كان خصما لوالده وهو املأمون إلى درجة كتب له اإلمام  -كما
ً
نقل  -حرزا يحتمي به ،وهو املعروف بحرز الجواد× وهذا يدل على
سعة جوده ولطفه ،حيث خص عدوه بمثل تلك التحفة.
ً
ِ
وقد ذكر في وصفه أبوه الرضا× قائالَ « :ه َذا ا ْل َم ْو ُلو ُد ا َّلذي َل ْ ُيو َلدْ
ً
َم ْو ُلو ٌد َأ ْع َظ ُم َب َر َك ًة َع َل ِشي َعتِنَا ِمنْ ُه»((( ،مشيرا إلى زوال الخالف بوالدته بين
شيعته حيث ّادعى بعضهم عدم وجود خلف له وغير ذلك من البركات.
وحينئذ نقول :إذا كانت عناية اإلمام الجواد× بهذه املثابة التي ّ
عمت
أعداءه ،فكيف بمحبيه وزائريه ومقيمي عزائه عند قبره؟.
1111قبور األعداء:

أن اخلليفة املستنرص مشى مرة إىل رس من رأى ،وزار العسكريني’ وخرج
فزار الرتبة التي دفن فيها اخللفاء من آبائه وأهل بيته ،وهم يف قبة خربة،
يصيبها املطر ،وعليها زرق الطيور ،وأنا رأيتها عىل هذه احلال ،فقيل له:
أنتم خلفاء األرض وملوك الدنيا ،ولكم األمر يف العامل ،وهذه قبور آبائكم
هبذه احلال ال يزورها زائر ،وال خيطر هبا خاطر ،وليس فيها أحد يميط
عنها األذى ،وقبور هؤالء العلويني كام تروهنا بالستور والقناديل والفرش
والزاليل والفراشني والشمع والبخور وغري ذلك ،فقال :هذا أمر ساموي ال
 )1الکايف ،ج ،2ص.102

 )2کشف الغمة يف معرفة األئمة ،ج ،2ص.519

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا

من امللفت حقا أن مشهد اإلمامين العسكريين’  -وهو مثواهما بعد
أن استشهدا فيه ،مبعدين عن ديارآبائهم وهما في ريعان شبابهما  -كانت
ً
مثابة للزائرين في كل العصور ،خالفا لقبور أعدائهم من خلفاء الجور ،فها
ً
هواإلربلي صاحب كشف الغمة ينقل قائال(((« :حكى يل بعض األصحاب
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حيصل باجتهادنا ،ولو محلنا الناس عىل ذلك ،ما قبلوه وال فعلوا» ،وهذا
اء َو ّ
انل َ
الز َب ُد َفيَ ْذ َه ُ
مظهر لتحقق قوله تعالى﴿ :فأَ ّما َّ
أما َما َينْ َف ُع َّ
ب ُج َف ً
اس
َ
َ ُ
فيَ ْمك ُث ِف األ ْر ِض﴾(((.
1212إحراز الرضا:

ُ ّ ً
عد دارا لإلمامين بمعنى أنه ملك
من مزايا حرم العسكريين’ أنه ي
شخ�صي لهما .ومن هنا ال بد من التأدب املضاعف في زياراتهما ،بمعنى
لزوم إحراز رضاه في دخول داره ،إلى درجة احتاط بعضهم في دخول
الدار ،كما أشار إلى ذلك صاحب الوسائل حيث قال(((« :املنع من دخول

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا
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الدار هو األحوط واألوىل؛ ألن الدار قد ثبت أهنا ملك الغري ،وال جيوز لنا
(((
أن نترصف فيها بالدخول فيها وال غريه ،إال بإذن صاحبها» ،إال أنه ذكر
ً
ً
أيضا دليال على جوازدخول الداربعد اإلشكال فيه« :وقد تقدم يف الصالة
عنهم :ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة نفس منه ،وقد علم طيبة نفس
املالك #لدخول الدار ،وعدم الرضر عليه ،وحصول زيارة التعظيم له
وألبيه وجده× مع عموم أحاديث الزيارات وإطالقها ،الدال عىل اإلذن،
وعدم وصول النهي عن الدخول ،إىل غري ذلك من الوجوه».

1313الدعاء بلهفة:

ينبغي للزائر الذي يحب أن يحظى بنظرة مواله في أي مشهد من
مشاهدهم ،أن ُيكثر من الدعاء لفرج وليه املهدي #بلهفة وتضرع،
ّ
فإن بفرجه تنجلي الهموم عن كافة منتظريه ،وليكن الدعاء له في املشهد
 )1سورة الرعد ،اآلیة .17

 )2وسائل الشيعة ،ج ،14ص.572

 )3املصدر السابق ،ج ،10ص.449

في ساعة اإلقبال حيث استجابة الدعاء .وقد أحسن الشهيد األول في
ً
مقالته ،حيث جعل زيارته #غير محددة بزمان أو مكان قائال(((:
كل مكان ّ
ويستحب زيارة املهدي #يف ّ
وكل زمان» ،ومن الطبيعي أن
«
ّ
ُ
من وفق لزيارته ،فإنه سيتوجه بالدعاء له بطريق أولى في مشهد أبويه
ّ
في أرض سامراء ،فكل جزء من ذلك املشهد يذكر به ،سواء عند قبر
العسكريين’ أو أمه وعمته أو في سرداب الغيبة.
1414تغيري القضاء:

1515اهتمام املعصوم:

إن بعض مواطن الطاعة غيرمشاهد أهل البيت^ مما ال ينبغي أن
ّ
يفوتها الزائرفي زيارته ،ومنها مسجد الكوفة التي ورد في فضلها الكثيرمن
 )1الدروس الرشعية ،ج ،1ص.160
 )2بحاراألنوار ،ج ،52ص.317

 )3هتذیب األحکام ،ج ،6ص.37

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا

إن قوة زيارة بعض املواطن الشريفة في التأثير ،تصل إلى درجة من
ً
املمكن أن يتغير معها القضاء اإللهي ولو أبرم إبراما ،ومن تلك املواطن،
ً
مسجد السهلة ،فهو وإن لم يكن مشهدا من مشاهدهم بمعنى مثواهم،
ً
ً
إال أن له ارتباطا خاصا ببقية املاضين منهم ،أعني اإلمام املهدي#
الذي له تعلق بهذا املسجد ،وهومن املواطن التي تدور فيها بعض أحداث
ُول ا ْل َقائِ ِم
ن َأ َرى ُنز َ 
زمان الظهور ،فعن اإلمام الصادق× أنه قال« :ك ََأ ِّ 
ِف مس ِ ِ
الس ْه َل ِة بِ َأ ْهلِ ِه َو ِع َيالِه»((( ،ومما يدل على ما ذكر من التأثير في
جد َّ
َ ْ
ً
ً
تغيير التقدير اإللهي ،ما ذكره× أيضا مشيرا إلى عمه زيد بقولهَ « :أ َما
إِ َّن ُه َل ْو َص َّل فِ ِيه َر ْك َعت ْ ِ
َي ُث َم ْاست ََج َار بِاهللِ، َلَ َج َار ُه َسنَة»(((.
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الروايات .فمن املمكن أن يتخذه الزائر محطة لسياحة روحية متميزة
متمثلة بالصالة في مواقعها املتعددة ،مع ما فيها من األدعية البليغة.
ّ
الث ّ
ماليَ « :أ َّن َع ِ َّل
فمما دل على فضل هذه البقعة ،ما ذكره أبو حمزة

ي× َأتَى َم ْس ِ
ْب َن ا ْل ُح َس ْ ِ
جدَ ا ْلكُو َف ِة َع ْمد ًا ِم َن ا ْل َم ِدين َِة َف َص َّل فِ ِيه َر ْك َعت ْ ِ
َي،
ُثم جاء حتَّى ركِب ر ِ
يق»((( .ومعنى هذه الرواية أنه×
اح َل َت ُه َو َأ َخ َذ ال َّط ِر َ
َّ َ َ َ َ َ َ

قصد هذا املكان الشريف من املدينة ،في قبال باقي املشاهد الشريفة
ً
كقبر جده وأبيه’ .ومعنى «عمدا» ُيفهم من قول أبي جعفر× الذي
سئل« :عمن زَار َقب النَّبِي| م َتعمد ًا َق ِ
اصد ًاَ ،ق َالَ :ل ُه ا ْل َجنَّ ُة»(((.
ُ
َ َّ ْ َ ْ َ ِّ
ُ َ ِّ
1616موطن اإلجابة:

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا
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ّ
من سبل حث عامة الناس على زيارة املشاهد واملزارات املقدسة،
إيصال هذه الحقيقة إلى قلوبهم ،وهي أن قضاء الحاجة بيد هللا تعالى،
وهو يحب أن يدعى في مواطن اإلجابة في تلك املشاهد ،ومنها  -سوى
مراقدهم الطاهرة  -مسجد الكوفة الذي ورد في فضله الكثير.
ومنه ما روي عن االمام الصادق× حيث قال ألحد أصحابه(((َ « :يا

اج ِة؟ َأ َما تَ ُ ُّر بِا ْل َم ْس ِ
ج ِد َا ْلَ ْع َظ ِم ِعنْدَ ك ُْم بِا ْلكُو َف ِة؟
ُفال َُن!َ .أ َما َت ْغدُ و ِف َا ْل َح َ
ت :ب َل« َق َال َفص ِّل فِ ِيه َأربع ر َكع ٍ
ات ُق ْل فِ ِ
يه َّنَ :غدَ ْو ُت بِ َح ْو ِل َاهللِ َو ُق َّوتِ ِه،
ََْ َ َ
َ
ُق ْل ُ َ
َغدَ ْو ُت بِغ ْ ِ
كَ ،أ ْس َأ ُل َ
ك َيا َر ِّب َو ُق َّوتِ َ
َي َح ْو ٍل ِمنِّي َوالَ ُق َّو ٍةَ ،و َلكِ ْن بِ َح ْولِ َ
ك َب َر َك َة
ك َأ ْن ت َْر ُز َقنِي ِم ْن َف ْضلِ َ
َه َذا َا ْل َي ْو ِم َو َب َر َك َة َأ ْهلِ ِهَ ،و َأ ْس َأ ُل َ
ك َح َ
الالً َط ِّيب ًا ،ت َُسو ُق ُه
إِ َ َّل بِ َح ْولِ َك َو ُق َّوتِ َك َو َأنَا َخافِ ٌض ِف َعافِ َيتِ َك».

 )1املصدر السابق.27 ،

 )2بحاراألنوار ،ج ،97ص.143

 )3وسائل الشيعة ،ج ،8ص.123

1717جممع األرواح:

من املواطن التي يتعمد الزائر زيارتها في أرض الغري ،وادي السالم،
الذي ُيعد أعظم مجمع ألرواح املؤمنين على وجه األرض في تلك البقعة
املباركة ،فإلى جانب أنها زيارة ألصل القبور ،فإنها تكريم ملن ُدفن بجوار
أميراملؤمنين× من خالل إهداء الصالحات من التالوة والدعاء لهم.
ومن املعلوم أن صاحب املشهد هو املتصدي إلكرامهم ورعاية
ً
لجوارهم ،وهو ما ذكره َح َّبة ْال ُع َر ّ
ت َم َع َأ ِم ِري ا ْل ُم ْؤ ِمن ِ َني
ني قائال(((َ « :خ َر ْج ُ

1818ذكر االنتساب:
إن أئمة أهل البيت^ كانوا يتعمدون ذكرانتسابهم إلى الرسول|

إلثبات أولويتهم لوراثته من كل الجهات ،وهوما ذكره اإلمام السجاد×

في مجلس الطاغية إلشعاره بعظم جريرته ،ومن ذلك ما فعله اإلمام
الكاظم× عندما كان في مشهد النبي| مع هارون فخاطب جده
ً
ك يا َأب ِ
اج َت َب َ
اص َط َف َ
اك َو َهدَ َ
اك
ت! َأ ْس َأ ُ ل اهللَ ا َّل ِذ 
اك َو ْ
ي ْ
الس َل ُم َع َل ْي َ َ َ
قائالَّ « :
 )1املصدر السابق ،ج ،97ص.234

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا

ادي الس َل ِم ك ََأ َّنه ُ َ ِ
ف بِو ِ
ت بِ ِق َي ِام ِه َحتَّى
ب ِلَ ْق َوامٍَ ،ف ُق ْم ُ
ماط ٌ
ُ
إِ َل ال َّظ ْه ِرَ ،ف َو َق َ َ
َّ
ت َحتَّى نَا َلنِي ِم ْث ُل َما نَا َلنِي َأ َّوالً ُث َّم
تُ .ث َّم ُق ْم ُ
ت َحتَّى َملِ ْل ُ
ت ُث َّم َج َل ْس ُ
َأ ْع َي ْي ُ
ِِ
ِ
ني إِ ِّن
ت ِر َدائِي َف ُق ْل ُ
ج ْع ُ
تُ .ث َّم ُق ْم ُ
ت َحتَّى َملِ ْل ُ
َج َل ْس ُ
تَ :يا َأم َري ا ْل ُم ْؤمن َ
ت َو َ َ
ك ِمن ُط ِ ِ
الر َد َاء لِ َي ْجلِ َس
اح ًة َسا َع ًةُ ،ث َّم َط َر ْح ُ
َقدْ َأ ْش َف ْق ُ
ول ا ْلق َيا ِم َف َر َ
ت َع َل ْي َ ْ
ت ِّ
تَ :يا َأ ِم َري
ما َد َث ُة ُم ْؤ ِم ٍن َأ ْو ُم َؤان ََس ُت ُهَ .ق َالُ :ق ْل ُ
َع َل ْي ِه َف َق َالَ :يا َح َّب ُة ،إِ ْن ُه َو إِ َّل ُ َ
ِِ
ف َل َ
ني َوإِ َّنُ ْم َلك ََذلِ َ
ك؟! َق َالَ :ن َع ْم َل ْو ك ُِش َ
ني
ك َل َر َأ ْيت َُه ْم َح َلق ًا َح َلق ًا ُ ْ
م َتبِ َ
ا ْل ُم ْؤمن َ
وت ِف
اح َو َما ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن َي ُم ُ
ونَ .ف ُق ْل ُ
َيت ََحا َد ُث َ
اح؟ َف َق َالَ :أ ْر َو ٌ
تَ :أ ْج َسا ٌم َأ ْم َأ ْر َو ٌ
ِ
ِ
ض إِ َّل ِق َ ِ ِ ِ
ُب ْق َع ٍة ِم ْن بِ َقا ِع ْالَ ْر ِ
الس َل ِم َوإِ َّنَا َل ُب ْق َع ٌة ِم ْن
يل ل ُروحه ا ْل َحقي بِ َوادي َّ
َجن َِّة َعدْ ٍن».
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ال هار ُ ِ ِ
ك َأ ْن ُي َص ِّ َل َع َل ْي َ
ى بِ َ
ت َما َق َال؟ َق َال:
َو َهدَ 
يسىَ :س ِم ْع َ
ون لع َ
ك َ ،ف َق َ  َ ُ
ونَ :أ ْش َهدُ َأ َّن ُه َأ ُبو ُه َح ّق ًا»(((.
َن َع ْمَ ،ف َق َال َه ُار ُ

ً
ومن هنا نقول :مما يناسب ذرية الرسول من املتأخرين أيضا،
تلقين أنفسهم هذه النسبة ،مخاطبين جدهم بهذا الخطاب عند زيارة
مشاهدهم ،أي قائلين :يا أبت!.
1919قبور الصاحلني:

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا
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من املواطن التي يقصدها املؤمن ،سواء في الوطن أم املشاهد ،هي
قبور الصالحين واألولياء ،وخاصة ممن كان لهم دور في تشييد معالم
ِ
ُورنَا،
الدين ،وقد ورد عن اإلمام الكاظم× أنه قالَ « :م ْ
ن َل ْ َي ْقد ْر َأ ْن َيز َ
ِ
ِ
اب ِز َي َارتِنَا»(((.
َب َل ُه َث َو ُ
َف ْل َيز ُْر َصالي َم َوالينَا ُي ْكت ْ
وقد تعددت الروايات في بيان آداب زيارة القبور ،ومنها ما ذكره
ت َم َع
ْت بِ َف ْيدَ  -وهي بقعة يف الطريق إىل مكة َ -ف َم َش ْي ُ
الراوي((( بقولهُ « :كن ُ

م َّم ِد ْب ِن إِ ْس َم ِع َ
يل ْب ِن َب ِزيعٍَ ،ف َق َال ِل َع ِ ُّل ْب ُن بِ َل ٍل :قال ِل
َع ِ ِّل ْب ِن بِ َل ٍل إِ َل َق ْ ِب ُ َ
ِ
َ
ب َأ ِخ ِيه ا ْل ُم ْؤ ِمنَ ،ف َو َض َع َيدَ ُه َع َل
َصاح ُ
ب َه َذا ا ْل َق ْ ِب َع ِن ِّ
الر َضا×َ :م ْن أتَى َق ْ َ
ا ْل َق ِب و َقر َأ إِنَّا َأ ْن َز ْلناه ِف َلي َل ِة ا ْل َقدْ ِر سبع مر ٍ
اتَ ،أ ِم َن َي ْو َم ا ْل َف َز ِع ْالَك َ ِْب» .ومنها
َ ْ َ َ َّ
ُ ْ
ْ َ َ
الله َّم
ما روي عن اإلمام الحسين× حيث قالَ « :م ْن َد َخ َل ا ْل َم َقابِ َر َف َق َالُ :
اد ا ْلبالِي ِة ،وا ْل ِع َظا ِم الن ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ت
َّخ َر ِة ا َّلتِي َخ َر َج ْ
َر َّب َهذه ْالَ ْر َواحِ ا ْل َفان َيةَ ،و ْالَ ْج َس َ َ َ
ك ُم ْؤ ِم َن ٌةَ ،أ ْد ِخ ْل َع َل ْي ِه ْم َر ْوح ًا ِمن َ
ِم َن الدُّ ْن َيا َو ِه َي بِ َ
َب اهللُ
ْك َو َس َلم ًا ِمنِّيَ ،كت َ 
ل َأ ْن َت ُقو م الساع ُة حسن ٍ
ن َلدُ ْن آ َد َم إِ َ 
َل ُه بِ َعدَ ِد ا ْلخَ ْل ِق ِم ْ
َات»((( .ويستحب قراءة
َ َّ َ َ َ
 )1کامل الزیارات ،ص.19

 )2بحاراألنوار ،ج ،99ص.295
 )3املزار (للمفید) ،ص.217

 )4مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ج ،2ص.373

﴿ ُق ْل ُهو اهللُ َأ َحد﴾ إحدى عشرة ّ
مرة وإهدائها ألهل القبور.
2020الزيارة عن بُعد:

يذكر الشهيد األول عند ذكر زيارة النبي| كيفية خاصة للزيارة
عن ُبعد ،وهو أن يستحضرأحدهم هيئة القبر ،ثم يتخيل صاحب القبر
ّ
ِ
ِ
ي َيدَ ْي َ
ك
وكأنه مواجه له فيقولَ « :فإِ َذا َأ َر ْد َت ِز َي َار َت ُه م َن ا ْل ُب ْعدَ ،ف َم ِّث ْل َب ْ َ

ِ
ْت ُمتَخَ ِّي ٌل
ُون َع َل غ ُْس ٍل ُث َّم ُق ْم َقائِ ًام َو َأن َ
ُب َع َل ْي ِه ْاس َم ُهَ ،و َتك ُ
ش ْب َه ا ْل َق ْ ِب َوا ْكت ْ
ِ
الس َلم»((( ،وهي مروية عن اإلمام الصادق× .ومن بركات
ُم َو َ
اج َه َت ُه َع َل ْيه َّ
ً
هذه الزيارة ،أن يعيش الزائر للنبي| بهذه الكيفية ،إحساسا باملثول
بين يديه| وكأنه في روضته املباركة.

2121اجلامعة الصغرية:

ِ ِِ
ِ
اهللِ و ِ ِ ِ
لسال ُم َعىل أن ِ
ْصار اهللِ َو ُخ َلفائِ ِه،
َ ْ
لسال ُم َعىل َأمناء اهللِ َوأح ّبائهَ ،ا َّ
أصفيائهَ ،ا َّ
ِ
ِ
ِ
لسال ُم َعىل ُم ْظ ِهرى
لسال ُم َعىل َمساك ِن ذك ِْر اهللَِ ،ا َّ
لسال ُم َعىل َم ِّال َم ْع ِر َفة اهللَِ ،ا َّ
َا َّ
ِ
ِ
ِ
ين يف َم ْرضاة
لسال ُم َع َل ا ْل ُم ْستَق ّر َ
لسال ُم َع َل الدُّ عاة َإل اهللَِ ،ا َّ
ْأم ِر اهللِ َو َنْيِهَ ،ا َّ
اهللَِ ،السالم ع َل ا ْلمخْ لِصني يف طاع ِة اهللَِ ،السالم ع َل ِ
األدالّ ِء َع َل اهللِ.(((»...
َ
َّ ُ َ
َ
َّ ُ َ
ُ
ً
وامللفت في هذه الزيارة :أوال :أنه× ختم كل فقرة من الزيارة بلفظ

الجاللة ،والتي تكررت عشرين مرة في هذه الزيارة البليغة ،مما يدل
ً
على تمازج الذكر اإللهي مع ذكر أوليائه في زياراتهم .وثانيا :تلك املضامين
 )1املزار (للشهید األول) ،ص.10
 )2الکايف ،ج ،4ص.578

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا

من الزيارات الجامعة التي يناسب الزيارة بها في جميع املشاهد ،ما ذكره
اإلمام الرضا× عندما سئل عن إتيان قبرأبيه اإلمام الكاظم× حيث
ِ
ياء
أمربهذه الزيارة املعروفة بالجامعة الصغيرة ،ومفتتحها « َا َّ
لسال ُم َعىل ْأول َ
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التي تبين السبب في قربهم املتميز من رب العاملين وما استتبعه من األجر
العظيم في زيارتهم ،فمنها :أنهم محال ملعرفة هللا تعالى ،فمن تعداهم فقد
ّ
ضل عن سبيل ربه ،ومنها :أنهم مستقرون في مرضاته والزم ذلك الداللة
على العصمة ،فإن من لم يخرج من دائرة رضاه تعالى ال يكون إال كذلك،
ومنها :أنهم وصلوا إلى مرتبة اإلخالص في طاعته ،ومنها :أنهم يدلون على
الطريق املوصل إلى هللا تعالى ،ومنها :أن التخلي عنهم من موجبات التخلي
عن هللا تعالى وهو في باطنه يعود إلى الكفر.
2222وصية الزمة

ً
ذكر الشهيد األول ما ينبغي عليه أن يكون زائر الرسول| قائال :
(((

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا
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«ول ُيكثر املجاور فيها من الصالة يف مسجد رسول اهلل| وتالوة الكتاب
العزيز وتد ّبر معانيه ،ومت ّثل أنّه بحرضة رسول اهلل| ،ويزوره إن استطاع
ً
يف ّ
كل يوم مرار ًا» .ويمكن تعدية هذه الوصية إلى مشاهدهم جميعا،

فإنها أمور راجحة في حد نفسها ،أي اإلكثارمن الصالة والتدبرفي الكتاب
وتكرار الزيارة .وال يخفى اللطف في تأكيده +على تدبر القرآن الكريم
مع تالوته ،وهو ما قد ال يلتفت إليه البعض من الزائرين ويكتفي بالتالوة
املجردة.
2323كشف الغطاء:

ُ
ُ
حال من كشف له الغطاء في مشاهد أهل البيت^ ،كحال من
يتقلب في الجنان ،حيث إن رحيق الجنة متمثل باإلحساس بالرضوان
اإللهي فيها ،والذي هو أكبر من كل نعيم ظاهري فيها ،ومن هنا فإن هذا
الصنف من الزائرين يعيش حالة في املشهد ال يدركها إال من كان في رتبتهم.
 )1الدروس الرشعية ،ج ،2ص.21

ومما يؤيد ارتباط مشهد من مشاهدهم كمرقد النبي| بملكوت
ِ
ِ
ْبي َر ْو َض ٌة
الجنة ،هو ما روي عنه| حيث قال(((َ « :ما َب َ ْ
ي َب ْيتي َو من ِ َ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِم ْن ِر َي ِ
َب ِف
اض ا ْل َجنَّةَ ،و من َ ِْبي َع َل ت ُْر َعة م ْن ت َُر ِع ا ْل َجنَّةَ ،و َق َوائ ُم من َ ِْبي ُرت ٌ
تِ :ه َي َر ْو َض ٌة ا ْل َي ْو َمَ ،ق َالَ :ن َع ْم إِ َّن ُه َل ْو ك ُِش َ
ف ا ْل ِغ َط ُاء َل َر َأ ْيت ُْم»،
ا ْل َجن َِّةَ ،ق َالُ :ق ْل ُ
ً
فليتأمل فيما ذكره‘ أخيرا من أن هناك حقائق في الروضة ال تدرك

ٌ
وقليل ما هم .وهذا املعنى يسري على كل ما
إال ملن كشف عنهم الغطاء
وصف بأنه روضة من رياض الجنة كقبرالحسين×.

2424موجبات القضاء:

اء ويوم ْالَربِع ِ
ِ
اء ِعنْدَ ْالُ ْس ُط َوان َِة ا َّلتِي ت َِل َر ْأ َس
َوا ْل ُج ُم َع َةَ ،و َص ِّل َل ْي َل َة ْالَ ْربِ َع َ َ ْ َ ْ َ
يس َو َي ْو َم ا ْلخَ ِم ِ
النَّبِ ِّي| ،و َل ْي َل َة ا ْلخَ ِم ِ
يس ِعنْدَ ُأ ْس ُط َوان َِة َأ ِب ُل َبا َب َةَ ،و َل ْي َل َة
ا ْل ُج ُم َع ِة َو َي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة ِعنْدَ ْالُ ْس ُط َوان َِة ا َّلتِي ت َِل َم َقا َم النَّبِ ِّي|َ ،وا ْد ُع ِ َب َذا
ِ ِ
ك َو ُقدْ َرتِ َ
ك َو ُق َّوتِ َ
ك بِ ِعزَّتِ َ
الله َّم إِ ِّن َأ ْس َأ ُل َ
اجتِ َ
ك َو َجِي ِع
ك َو ُه َوُ :
الدُّ َعاء َل َ
مم ٍد َو َع َل ِ
َما َأ َح َ
اط بِ ِه ِع ْل ُم َ
م َّم ٍد َو َأ ْن َت ْف َع َل ِب ك ََذا
آل ُ َ
كَ ،أ ْن ت َُص ِّ َل َع َل ُ َ َّ
َوك ََذا» ،واملالحظ في هذا الدعاء أنه× جمع بين االختصار ،وبين عظمة
ما أقسم به اإلمام× ثم جعل طلب قضاء الحاجة بعد الصالة على
ً ً
ُ
النبي وآله^ ،فهو الطلب املقدم دائما وأبدا وفي كل األحوال واملشاهد.

 )1الکايف ،ج ،9ص.259

 )2وسائل الشيعة ،ج ،14ص.352

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا

إن الجمع بين الصالة والصوم والدعاء ،من موجبات قضاء الحاجة،
فكيف إذا اجتمع كل ذلك بجوار قبر نبي الرحمة|فعلى زائره في
املدينة أن يغتنم الفرصة في زيارته له ويجمع بين ما ذكر.
ِ
ً (((
يس
اء َوا ْلخَ م َ
وهو ما أو�صى به اإلمام الصادق× قائال ُ « :ص ِم َالْ ْربِ َع َ
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2525حصر احلاجة:

من املناسب أن يجعل الزائر صالته على النبي وآله^ حاجة في
حد نفسها بحيث يغنيه  -بل يذهله  -عن طلب الحوائج األخرى مما يهم
شخصه .ومن املعلوم أنهم مظاهر الكرم اإللهي ،فال يعقل إهمالهم ملن
صلى عليهم وخاصة إذا كان بتوجه.
فها هو اإلمام الصادق× وهو عند قبر جده| يجعل طلبه من
ً
ً
اص َط َف َ
هللا تعالى منحصرا في ذلك قائال(((َ « :أ ْس َأ ُل اهللَ ا َّل ِذي ا ْنت ََج َب َ
اك َو
ك َو ْ

اك َو َهدَ َ
َأ ْص َف َ
كَ ،أ ْن ُي َص ِّ َل َع َل ْي َ
اك َو َهدَ ى بِ َ
ون َع َل
ك، إِ َّن اهللَ َو َمالئِ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ِ
ين َآمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْسلِي ًام».
النَّبِ ِّي يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ

2626الوالية والتوحيد:
صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا
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124

روايات أهل البيت^ مشحونة باملضامين الداعية للزائر أن يتوجه
إلى هللا تعالى ،وهو بين أيديهم في مشاهدهم ،ومن ذلك ما طلبه اإلمام
ً
الصادق× من زائر قبر جده| أن يتوجه إلى هللا تعالى مستقبال
القبلة ،وإن استلزم ذلك أن يستدبرقبرالنبي| فإن من األدب امتثال
َت َل َ
اج َع ْل
أمر من نريد التأدب بين يديه ،فقال×َ « :وإِ ْن كَان ْ
اج ٌة َف ْ
ك َح َ

اجت َ
ك َو ْاس َت ْقبِ ِل ا ْل ِق ْب َل َة َو ْار َف ْع َيدَ ْي َ
ف كَتِ َف ْي َ
ب النَّبِ ِّي| َخ ْل َ
َك؛
ك َو َس ْل َح َ
َق ْ َ
(((
َفإِ َّن ُه َأ ْح َرى َأ ْن ُت ْق َض إِ ْن َش َاء اهللُ»  ،فجعل× نفس املقام بين القبلة

والقبر من موجبات اإلجابة ،وإن لم ّ
يفصل الزائر في الدعاء عند طلب
حاجته ،حيث لم يذكراإلمام× دعاء بعينه.

2727تثبيت خط اإلمامة:

اتخذ األئمة^ زياراتهم للمشاهد فرصة لتثبيت خط الوالية في
 )1األمالی (للمفید).140 ،

 )2بحاراألنوار ،ج ،97ص.151

نفوس أتباعهم ،من خالل بيان ما يدل على ثبوت الوالية لهم بين الخلق،
وعلى رأس تلك األدلة ما ذكره النبي| في حق أمير املؤمنين× في
واقعة الغدير ،ومن هنا صار من الالزم االهتمام بهذه املحطة املباركة
في حياة األمة ،والتزام الزائر بزيارة صاحبها بأرض الغري في يوم تنصيب
الو�صي بعد النبي|.
ّ
وهو ما دعا إليه اإلمام العسكري× حيث روي أن ه زار بها في يوم
ّ
الغدير في السنة التي أشخصه املعتصم(((َ « :فإِ َذا َأ َر ْد َت َذلِ َ
ك َف ِق ْ
ف َع َل

 )1املصدر السابق ،ج ،97ص.359

صعملا ضعب تارايزل ةيبلقلا بادآلا يف :عبارلا لصفلا

اب ا ْل ُقب ِة َّ ِ ِ
اب لِنَبِ ِّي ِه| فِ َ
يك َد ْع َو َت ُهُ ،ث َّم
الشي َفةَ ...و َأ َّن اهللَ َت َع َال ْاست ََج َ
َب ِ َّ
ِ
َأ َم َر ُه بِإِ ْظ َه ِ
ِ
ار َما َأ ْو َل َك ِلُ َّمتِ ِه ،إِ ْع َل ًء لِ َش ْأنِ َ
ب َهانِ َ
كَ ،و َد ْحض ًا
كَ ،وإ ْع َلن ًا ل ُ ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
لِ ْ َ
ل َباطِ ِ
ني َوا َّت َقى فِ َ
يك
يلَ ،و َق ْطع ًا ل ْل َم َعاذ ِيرَ ،ف َل َّم َأ ْش َف َق م ْن ف ْتنَة ا ْل َفاسق َ
ِ
ِ
ِِ
الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ ما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ
ك ِم ْن
ني َأ ْو َحى إِ َل ْيه َر ُّب ا ْل َعا َل َ
ا ْل ُمنَافق َ
ني﴿ :يا َأ ُّ َيا َّ
ك ِم َن الن ِ
ْت ِرسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
َر ِّب َ
َّاس﴾ َف َو َض َع َع َل
ك َوإِ ْن َل ْ َت ْف َع ْل َفام َب َّلغ َ
َن ْف ِس ِه َأوزَار ا ْلم ِس ِري ،ون َض ِف رم َض ِ
اء ا ْل َه ِ
ب َف َأ ْس َم َع َونَا َدى َف َأ ْب َلغَ
ج ِريَ ،فخَ َط َ
َْ
َ ََ
ْ َ َ
الله َّم ْاش َهدْ ُ .ث َّم
ج َعَ ،ف َق َالَ :ه ْل َب َّلغ ُ
الله َّم َب َلَ ،ف َق َالُ :
ْت؟ َف َقا ُلواُ :
ُث َّم َس َأ َُل ْم َأ ْ َ
ِِ
ني ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم؟ َف َقا ُلواَ :ب َلَ ،ف َأ َخ َذ بِ َي ِد َك َو َق َالَ :م ْن
َق َالَ :أ َل ْس ُ
ت َأ ْو َل بِا ْل ُم ْؤمن َ
ُكن ُْت َم ْو َل ُه َف َه َذا َع ِ ٌّل َم ْو َل ُه».
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5
يف اآلداب القلبية
لزيارة الحسني ×

1.1تكريم الزائر:

ل زُو ِار ِه ،وإِ َّن ه َأعرفُ ِبِ م وبِ َأسمئِ ِهم و َأسم ِء آبائِ ِهم وما ِف ِرح ِ
ال ْم ِم ْن
َ
َل َينْ ُظ ُر إِ َ  َّ
ْ َ َْ ْ َ َْ َ ْ ََ
َ ُ َْ
َأ َح ِد ِه ْم بِ ُو ْل ِد ِهَ ،وإِ َّن ُه َل َينْ ُظ ُر إِ َل َم ْن َي ْبكِ ِيه َف َي ْس َتغ ِْف ُر َل ُهَ ،و َي ْس َأ ُل َأ َبا ُه ِال ْستِ ْغ َف َار َل ُه
َو َي ُق ُ
ت َما َأ َعدَّ اهللُ َل َ
ْتَ ،وإِ َّن ُه
ت َأ ْك َث َر ِمَّا َح ِزن َ
ك َل َف ِر ْح َ
ولَ :أ ُّ َيا ا ْل َباكِيَ ،ل ْو َعلِ ْم َ
َل َي ْس َتغ ِْف ُر َل ُه ِم ْن ك ُِّل َذن ٍ
ْب َو َخطِيئ ٍَة»((( ،وهذا هو السر في أن الزائر امللتفت

ً
يخرج من الحرم الشريف متحسسا لبرد الغفران ،ومتلذذا بحالوة
الرضوان في قلبه.

2.2الرتحم على الزائرين:
إن أئمتنا^كانوا يدعون بلهفة لزوار مشهد الحسين×

ّ
وكأن هذه الزيارة تمسهم بأعيانهم،
بالخصوص إلى درجة مذهلة،
 )1کامل الزیارات ،ص.103
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ً
كريما من كرام الدنيا ،فإنه ّ
يقدرقدوم زائره ،ويبالغ
إن املزورإذا كان
في تكريمه بما أمكنه ،فكيف إذا كان املزور من مظاهر أسمائه الحسنى
كالوهاب واملعطي؟ .واملفهوم من الروايات أن املعصوم× يدعو لزائره
في حال زيارته بأبلغ الدعاء.
ً
فقد ورد عن الصادق× أنه يصف جده الحسين× قائالَ « :وإِ َّن ُه
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فإنهم هم املفجوعون بجدهم .وهذه الرواية عن اإلمام الصادق×

من غرر الروايات في هذا املجال ،حيث يفصل في الدعاء لزائري جده
الحسين× بحسب ما انتابهم من أذى في األبدان وحسرة في القلوب.
ِ
الش ْم ُسَ ،و ْار َح ْم تِ ْل َ
فيقول(((َ « :ف ْار َح ْم تِ ْل َ
َي َ ْتا َّ
ك
ك ا ْل ُو ُجو َه ا َّلتي غ َ َّ

ِ
ب َع َل َح ْض ِة َأ ِب َع ْب ِد اهللِ ا ْل ُح َس ْ ِ
ي×َ ،و ْار َح ْم تِ ْل َ
ك
ا ْلخُ دُ و َد ا َّلتي َت َت َق َّل ُ
َ
ِ
ح ًة َلنَاَ ،و ْار َح ْم تِ ْل َ
ت
وب ا َّلتِي َج ِز َع ْ
ْالَ ْع ُ َ
ك ا ْل ُق ُل َ
ي ا َّلتي َج َر ْت ُد ُمو ُع َها َر ْ َ
الله َّم إِ ِّن َأ ْست َْو ِد ُع َ
ت َلنَاَ ،و ْار َح ْم تِ ْل َ
ك
الص َخ َة ا َّلتِي كَان ْ
ت َق ْ
َت َلنَاُ ،
َو ْ
ك َّ ْ
اح َ َ
ض َي ْو َم ا ْل َع َط ِ
ك ْالَ ْن ُف َس َحتَّى ت َُو ِّف َي ُه ْم َع َل ا ْل َح ْو ِ
ان َوتِ ْل َ
تِ ْل َ
ش ْالَك َْب»،
ك ْالَ ْبدَ َ

ال َي ْد ُعو َو ُه َو َساج ٌد ب َه َذا ُّ
َف َما َز َ
الد َعاء.
ِ ِ
3.3مستويات الزائر:
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إن أجرالزيارة متناسب مع أمور ثالثة متمثلة :في مستوی إيمان الزائر
ً
وفهمه ملقامات أهل البيت× أوال ،وااللتزام بآداب الزيارة واإلقبال
ً
ً
الالزم في مشاهدهم ثانيا ،وفيما يجده الزائر من املشقة في زيارته ثالثا،
وخاصة ما كانت في زمان التقية ،كالخوف في زيارة الحسين×.
اف
فها هو اإلمام الصادق× يقول البن بكير(((َ « :أ َما َت ْع َل ُم َأ َّن ُه َم ْن َخ َ

ت ا ْل َع ْر ِ
شَ ،و َآم َن ُه
ي× َ ْت َ
َِل ْوفِنَا َأ َظ َّل ُه اهللُ ِف ظِ ِّل َع ْر ِش ِهَ ،وك َ
َان ُمَدِّ ُث ُه ا ْل ُح َس ْ َ
ًّ
ِ ِ
ِ
مليا في
َّاس َو َل َي ْفز َُع» .وال بد من التأمل
اهللُ م ْن َأ ْفزَا ِع َي ْو ِم ا ْلق َي َامة َي ْفز َُع الن ُ
ً
الجائزة العظمى لتلك الزيارة ،واملتمثلة بكون الحسين× محدثا للزائر

ً
تحت العرش ،وهذا التعبيرلم يرد نظيره في آثاروثواب الزيارات عموما.
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4.4أدب الصحبة:

إن اإلمام الصادق× يدعو مواليه لاللتزام بآداب الحج في زيارة
الحسين×  -ومن املعلوم أن لباقي مشاهدهم ما لهذا املشهد من
ي ً
ً
قائالَ :ف َي ْل َز ُم َنا َما َي ْل َز ُم ْال َح َّ
اج؟
املزايا إجماال  -وذلك عندما سأله الراو
ً
ّ
فبين له× مجموعة من اآلداب قائال(((َ « :ي ْلز َُم َ
الص َحا َب ِة َل ِ ْن
ك ُح ْس ُن َّ

ك َك ْث َر ُة ِذك ِْر اهللِ َو َي ْلز َُم َ
ك ِق َّل ُة ا ْلك ََل ِم إِ َّل بِخَ ْ ٍيَ ،و َي ْلز َُم َ
،و َي ْلز َُم َ
َي ْص َح ُب َ
ك
ك َ
َن َظا َف ُة ال ِّث َياب» ،ومن الالفت في الخبر الجمع بين ما يعود إلى هللا تعالى من

الذكر ،وإلى الخلق بحسن الصحبة ،وإلى الفرد نفسه من قلة الكالم
ونظافة الثوب.

5.5مراقبة اجلوارح:

ِ
ك َو َر ْغ َبتِ َ
ك َع ْن َأ ْهلِ َ
ْتابِ َ
ت َما ِعنْدَ ُه بِنَ َف َقتِ َ
ت
ك فِ َيم َر ِغ ْب َ
ِم َن ا َّل ِذي َط َل ْب َ
ك َو اغ َ
ف بِا ْلمغ ِْفر ِة و الر ِ
الر ْض َو ِ
َأ ْن َتن َ ِ
ان» وفي هذه الرواية إشارة ضمنية
ْص َ َ َ َ َّ ْ َ
حة َو ِّ
إلى أن ما ُوعد به زائرالحسين× من ثواب الحج والعمرة مقيد بما ذكر

ً
من الشروط ،وليس مطلقا كما قد يظنه البعض.

6.6خصوصية املشي:

ً
هناك خصوصية للزيارة ماشيا إلى مشاهدهم الشريفة ،وذلك من

 )1بحاراألنوار ،ج ،98ص.142
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ً
إن الروايات ّ
تفصل في آداب الزيارة بعد ذكر الثواب إجماال ،فتشير
إلى :غض البصر ،وترك الجدال ،واملواساة لإلخوان وغيرها ،ليتحقق
ذلك األجر املوعود واملتمثل بالحج والعمرة ،وهو ما ذكره اإلمام
ً
ك َو ُع ْم َرت َ
ك ت ََّم َح ُّج َ
ت َذلِ َ
ت
ُكَ ،و ْاست َْو َج ْب َ
الصادق× قائال(((َ « :فإِ َذا َف َع ْل َ
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جهات شتى ،وهو ما ُيفهم من كالم اإلمام الصادق× حيث قالَ « :م ْن
ِ
َأتَى َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
َب اهللُ َل ُه بِك ُِّل ُخ ْط َو ٍة َوبِك ُِّل َقدَ ٍم َي ْر َف ُع َها
ي× َماشي ًاَ ،كت َ
َ
َو َي َض ُع َها ِعت َْق َر َق َب ٍة ِم ْن ُو ْل ِد إِ ْس َم ِع َيل»(((.

فمن تلك الجهات :أن أفضل األعمال أشقها على النفس ،وامل�شي
أشق من الركوب ،أضف إلى ذلك ما في امل�شي من إطالة ألمد الزيارة إلى
حين الوصول إلى املشهد ،وهذه فرصة ملن أراد التوجه فيها إلى نفسه
بالتأمل في صفات نقصها وكمالها ،وبذلك يتقن الزيارة عند وصوله إليه.

7.7األذى يف الزيارة:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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ً
ُ
يتفق أن ُيصاب الزائر ً
بأذى بليغ في زيارة املشهد ،والتي تعد مصداقا
من مصاديق الهجرة إلى هللا ورسوله ،ملا فيه من تعظيم الذين أمر هللا
تعالى بمودتهم من خالل زيارة قبورهم ،وبذلك يقع أجره على هللا تعالى.
ً
ً
وقد يتفق أن تكون منيته في الزيارة برا أو بحرا ،فتكون العاقبة ما
ً
ذكره اإلمام الصادق× عمن مات في زيارة جده الحسين× قائال:
ٍ ِ
ِ
الس َم ِء :طِ ْبت ُْم َو
« َو َم ْن َأتَا ُه بِ َس ِفين ٍَة َف َك َف ْ
ت ِبِ ْم َسفي َنت ُُه ْم ،نَا َدى ُمنَاد م َن َّ
َطابت َلكُم ا ْلجن ُة»((( ،وعليه فلو ُ
امتحن أحد بفقد عزيزله في سبيل زيارة
ُ َ َّ
َ ْ
الحسين× ،فال ينبغي له أن يجزع عليه ،بعد ما ذكرنا تلك املزية ملن
مات في طريق زيارته.
8.8العربة بالكيف:

إن العبرة في مجمل حركة التقرب إلى هللا تعالى وأوليائه هي الكيف
ً
ً
دون ّ
الكم ،فالبعض قد يمكث وقتا طويال في مشهد من مشاهدهم وهو
 )1املصدر السابق ،ص.134
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ً
ُ
دبر ،فال يرى أثرا لإلقبال واإلجابة ،بينما اإلمام الباقر× يعلمنا
م ِ
كيف ندعو في مشاهدهم بأقل قول وأيسرجهد ،حيث يشيرإلى قبرجده
ً
قائالَ « :فم ِمن ٍ
آت َي ْأتِ ِيه َف ُي َص ِّل ِعنْدَ ُه َر ْك َعت ْ ِ
َي َأ ْو َأ ْر َب َع ًةُ ،ث َّم َي ْس َأ ُل
الحسين×
َ َ
ح ُّ ِ
اهللَ حاج َته إِ َّل َق َضاها َله ،وإِ َّنه َلي ِ
ف م َل ٍك»((( ُ
وليلحظ أن
َ َ ُ
ف بِه ك َُّل َي ْو ٍم َأ ْل ُ َ
َ ُ َ ُ َ
في الجملة األخيرة إشارة إلى حقيقة من املمكن أن تكون من موجبات
اإلقبال عند الزيارة ،أال وهي احتفاف قبره الشريف باملالئكة املقربين.
9.9حمطة اهلموم:

1010التذكر القليب:

ً
إن السرفي الزيارة املميزة هي حالة الشوق مقترنا بالتفاعل الشعوري،
وحينئذ ال يتوقف األمر على قطع املسافات وتجشم عناء السفر ،فإن
ٍ

 )1کامل الزیارات ،ص.168
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ً
إن روايات أهل البيت^ تدعونا ألن نجعل املعصومين محطا لبث
الهموم والغموم ،كما يبث أحدنا ّ
همه وشكواه ألقرب الخلق إليه وأحبهم
ً
لديه ،معتقدا بأنه قادرعلى كشف ما هو فيه ،وهو ما ذكره الراوي وهو
ً
ً
الش ْو ُق إِ َل ْي َ
يخاطب اإلمام الصادق× مبينا شوقه إليه قائالَ « :د َع ِان َّ
ك
َأ ْن َ َت َّش ْم ُت إِ َل ْي َك َع َل َم َش َّق ٍة»((( ،فأوصاه اإلمام× بعد إبدائه لهذا
ً
ي× َفدَ َع ْو َت اهللَ ِعنْدَ ُه َو َشك َْو َت
الشوق بوصية ،قائالَ « :أل َأ َت ْي َ
ت ا ْل ُح َس ْ َ
إِ َل ْي ِه َح َوائِ َج َك»((( ،وال يخفى ما في الحديث من داللة على الجمع بين
التوجه إلى هللا تعالى بالدعاء ،ثم بث الشكوى إلى املعصوم× إذا
أرجعنا الضميرإليه.
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التذكر القلبي مع قليل من الذكر اللساني يؤتي ثمرته ،فقد قال الراوي:
ّ
ًّ
ً
جلوسا عند اإلمام الصادق× َ
سنا،
وكان املتكلم ُيونس وكان أكبرنا
كنا
فسألهُ :جع ْل ُت ف َد َ
اك إ ِّني َك ِثي ًرا َما َأ ْذ ُك ُر ْال ُح َس ْي َن× َف َأ َّي �شيء َأ ُقو ُل؟ َقالَ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ
ك َيا َأ َبا َع ْبد اهللِ ،تُعيدُ َذل َ
الس َل ُم َع َل ْي َ
الس َل َم َيص ُل إِ َل ْيه م ْن
ك َث َلث ًاَ ،فإِ َّن َّ
قلَّ « :
َق ِر ٍ
يب َو ِم ْن َب ِعيد»(((.
ُ
وليعلم أنه في كل موارد الدعوة إلى التلفظ باألمر -دعاء أوزيارة  -فإنه ال
بد فيها من موافقة القلب لحركة اللسان ،من أجل تحقق اآلثاراملرجوة في
ِ
ي×»(((،
املقام ،وهو ما ذكره الراوي حيث قال« :إِ ِّن كَثري ًا َما َأ ْذك ُُر ا ْل ُح َس ْ َ
ً
وهو ال يريد ما اقتصرعلى اللفظ نظرا ملقام الراوي ،وهو الذي أحال إليه
اإلمام الرضا× ،ألخذ معالم الدين منه(((.
1111مواطن التخيري:
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من أهم مواطن الزيارة هي املشاهد التي ُيخير فيه املسافر بين القصر
والتمام ،فال بد من معرفة الجامع بينها ،أال وهي املعاني املشتركة فيها
والتي ّ
تكمل بعضها البعض ،فمقام التوحيد يمثله املسجد الحرام،
ً
ومقام النبوة يمثله املسجد النبوي ،ومقام الوالية تمثله الكوفة ،وأخيرا
فإن مقام الشهادة تمثله أرض كربالء بمن ثوى فيها.
وقد ذكرت الرواية أنه من مخزون العلم اإللهي ،حيث روي عن
مز ِ
ُون ِع ْل ِم اهللِ ْ ِ
الصادق× أنه قالِ « :م ْن َ ْ
التْ َا ُم ِف َأ ْر َب َع ِة َم َواطِ َنَ :ح َر ِم
ِِ
ِ
ِِ
ني× َو َح َر ِم ا ْل ُح َس ْ ِ
ي×»(((.
اهللِ َو َح َر ِم َر ُسوله| َو َح َر ِم َأم ِري ا ْل ُم ْؤمن َ
 )1کامل الزیارات ،ص.198
 )2املصدر السابق.

 )3انظر :رجال الكيش ،ص.490

 )4وسائل الشيعة ،ج ،8ص.524

1212جاذبية احلب:

من أهم املقامات التي يمكن أن يصل إليها العبد في دارالدنيا ،وقوعه
ً
في دائرة جاذبية الحب اإللهيّ ،
فإن هللا تعالى إذا أحب عبدا فتح له أبواب
الخير كله ،ومن روافد هذه املحبة اإللهية حب الحسين× املستلزم
ً
ي ِمنِّي
للحب اإللهي ،كما ذكره النبي| في روايته املعروفة قائالُ « :ح َس ْ ٌ
َو َأنَا ِم ْن ُح َس ْ ٍ
ي ِس ْب ٌط ِم َن ْالَ ْس َباط»(((،
ب ُح َس ْين ًا ُح َس ْ ٌ
ب اهللُ َم ْن َأ َح َّ
يَ ،أ َح َّ
وال ريب أن من مظاهر محبته ،بل من موجبات ذلك ،زيارته في مشهده،
وخاصة إذا كان عن شوق ورغبة ،وعن خوف ومحنة.
1313الشفاعة الكربى:

ِ
َطوائِ ُ ِ
ون بِ َذلِ َ
ب َك َةَ ،و َح ِق ٌيق َع َ َّل َأ ْن آتِ َي ُه ْم
ُورو َنك ُْمَ ،ف َي ْلت َِم ُس َ
َ
ف م ْن ُأ َّمتي َيز ُ
ك ا ْل َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السا َعة َوم ْن ُذن ِ
ُوبِ ْمَ ،و ُي ْسكن ُُه ُم اهللُ
َي ْو َم ا ْلق َي َامة َحتَّى ُأ َخ ِّل َص ُه ْم م ْن َأ ْه َوال َّ
ً
ا ْل َجنَّ َة»((( ،والرواية تدل على كمال الشفاعة ،وذلك بالخالص أوال من

أهوال القيامة ،ثم دخول الجنة.

1414االستنان بالنيب|:

إن التوجه لزيارة الحسين× والبكاء عليه ،نوع استنان بسنة النبي
ُ
َان
األكرم| الذي بكى على ولده الذي لم ُيولد بعد ،فقد روي أنه« :ك َ
َر ُس ُ
تَ :ما َل َ
ك َيا
ول اهلل| َأ ْص َب َح َص َباح ًاَ ،ف َر َأ ْت ُه َفاطِ َم ُة َباكِي ًا َح ِزين ًاَ ،ف َقا َل ْ

 )1کامل الزیارات ،ص.52
 )2املصدر السابق ،ص.58
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النبي األكرم| هو صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة ،وقد
ً
جعل شطرا من شفاعته لزوار مشاهد ذريته الطاهرة ،الذين وصفهم
بأنهم قتلى ومصارعهم شتى ،ثم ذكر جزاءهم بالقولَ « :يا ُبن ََّي ُأو َلئِ َ
ك
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َ
َر ُس َ
ول اهللَِ ،ف َأ َبى َأ ْن ُ ْ
ْب ِنَ ،ف َق َال:
ب َهاَ ،ف َقا َل ْ
تَ :ل آك ُُل َو َل أ ْ َ
ش ُب َحتَّى ُت ِ َ
يَِ
َان بِ ُّ ِ ِ
يل× َأت ِ
ِ
بئِ َ
ي َم ْل بِ ِه َب ْعدُ َ ،و َل ْ َتك ُْن
الت َبة ا َّلتي ُي ْقت َُل َع َل ْي َها غ َُل ٌم َل ْ ُ ْ
إ َّن َج ْ َ
ْ
َ ْت ِم ُل بِا ْل ُح َس ْ ِ
ي× َو َه ِذ ِه ت ُْر َب ُته»((( .وهنا نقول :إذا كانت مصيبته مبكية

قبل والدته ،فكيف األمر بعد الوالدة وبعدما جرى عليه يوم عاشوراء
من املصائب العظام التي ال يعلمها إال أهله؟.
1515انتظار املنتقم:
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قد ال يتفاعل البعض مع مصيبة الحسين× حتى أثناء زيارته،
بدعوى تقادم العهد ،وأن األمر قد مضت عليه األعوام والسنون،
فنقول :إن مصيبته لم تنته ُ
بعد ،إذ لم يتم األخذ بثأره ،وها هو وارثه
اإلمام املهدي #ينتظر اإلذن للخروج ،ليأخذ الثأر لدم جده ،وهو ثأر
هللا وابن ثأره.
ُ
ومن املعلوم أن طالب الدم في كرب وأذى ،ما دام لم يثأر ملن فجع
به ،فقد روي عن أبي جعفر× أنه بعد أن تال هذه اآلية﴿ :إنَّا َلَنْ ُ ُ
ص
ِ
ْ
َّ
ُ َ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
ين َ
ال َ
هاد﴾ َق َ
ي ْب ُن
آمنُوا ِف الَيا ِة ادلنيا ويوم يقوم الش
ُرسلنا َو ِ
ال« :ا ْل ُح َس ْ ُ
َع ِل ِمن ُْه ْم َو َل ُين َْص َب ْعدُ ُ .ث َّم َق َالَ :واهللِ َل َقدْ ُقتِ َل َق َت َل ُة ا ْل ُح َس ْ ِ
ب
ي× َو َل ْ ُي ْط َل ْ
ْ ْ
ٍّ
ِ
(((
بِدَ ِمه َب ْعدُ » .

1616مصيبة السماء:

ما قام به الحسين× انعكس أثره في السماء ،سواء من جهة :عظمة
املصيبة التي جرت عليه وقد شهدها سكانها ،أم من جهة دوره في إحياء
ّ
الدين وتشريعاته النازلة من السماء .ومن هنا فإن اإلمام الصادق×
 )1املصدر السابق ،ص.62

 )2بحاراألنوار ،ج ،45ص.298

ِ
ِ
الس َم ِء
يقول للراوي بعد أن دخل عليه وهوفي مصالهَ « :م ْن َيدْ ُعو لز َُّو ِاره ِف َّ
َأ ْك َث ُر ِم َّ ْن َيدْ ُعو َُل ْم ِف ْالَ ْر ِ
ض»((( ،ومن املعلوم أن من هو في السماء من

ُ
الداعين ال يعلمهم إال هللا تعالى .فأي حاجة ال تق�ضى بعد هذا الدعاء
الحثيث من أهل السماء وأهل األرض لزوارالحسين×؟.
1717احلسرة يف الربزخ:

1818زيارة العرش:

تكرر التعبير أن الزائر ملواليه كمن زار هللا تعالى في عرشه ،وقد ورد
ذلك في خصوص زيارة كل من الرسول| وأمير املؤمنين والحسين
والرضا^ ،وهذا التعبير ال ينافي أن تكون هذه املزية لباقي األئمة^؛
ألنهم في الفضل سواء.
 )1الکايف ،ج ،9ص.332

 )2وسائل الشيعة ،ج ،14ص.413
 )3کامل الزیارات ،ص.126
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إن الحسرة على التقصير في زيارة الحسين× تظهر معاملها في
عالم البرزخ إلى درجة يتمنى التارك لهذه الزيارة أن لو كان قبره عند
الحسين× ،فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قالَ « :يا ُم َع ِ
او َي ُة َل
تَدَ عهَ ،فمن تَر َكه ر َأى ِمن ا ْلح ِ
َ
َان ِعنْدَ ُه»((( ،ليكون
ب ُه ك َ
ُْ َ ْ َ ُ َ
َ َ َْ
سة َما َيت ََمنَّى أ َّن َق ْ َ
ً
هذا الجوارتعويضا عن التقصيرفي حياته الدنيا.
ثم يذكر× ما يدعو إلى الحرص على زيارته ،وهو أن يكون أحدهم
ً
ِ
ب َأ ْن َي َرى اهللُ َشخْ َص َ
ك
مشموال بدعاء النبي وآله^ حيث يقولَ « :أ َما ُت ُّ
ِ
يم ْن َيدْ ُعو َل ُه َر ُس ُ
ول اهللِ| َو َع ِ ٌّل َو َفاطِ َم ُة َو ْالَئِ َّم ُة»((( ،فال
َو َس َوا َد َك ف َ
ينبغي لزائر الحسين× أن ينتابه اليأس في إجابة دعوته ،ال من جهة
استحقاقه ،بل من جهة دعاء أهل اإلجابة له!.
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ومن املعلوم أن هذا التشبيه إنما هو من جهة ّ
تلقي الفيوضات
والعطايا املعنوية من ربه ،كما يتلقاها من املعصوم في محضره .وقد
ذكرالشيخ الصدوق&((( في أماليه في تفسيرقول املعصوم« :كان كمن
ّ
ً
زار الله في عرشه» قائال« :ليس بتشبيه؛ ألن املالئكة تزور العرش وتلوذ به

وتطوف حوله وتقول :نزور اهلل يف عرشه كام يقول الناس :نحج بيت اهلل
ونزور اهلل ،ال أن اهلل تعاىل موصوف بمكان ،تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا».

1919الغفران الشامل:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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تدل الروايات على غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر في زيارات
املعصومين^ ،وهي ليست بقليلة ،وحينئذ ال بد من أن نفسرها بما
ال يؤدي إلى تجري الزائر على املعا�صي ،وذلك باألمن من العقوبة عليها،
ً
فيع�صي ربه في مستقبل أيامه بعد الزيارة معوال على زيارته ،فإن هذا
ً
املعنى غيرمقصود قطعا ملن كان في قمة العبودية والتذلل هلل تعالى.
وهذا املعنى ُيفهم من القيد الوارد في الخبر وهو ما ذكره اإلمام
ً
قائالَ « :أدنَى ما ي َثاب بِ ِه زَائِر َأ ِب عب ِد اهللِ× بِ َش ِّط ا ْل ُفر ِ
ات
الكاظم×
َْ
ْ َ ُ ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ف َح َّق ُه َو ُح ْر َم َت ُه َو َو َل َي َت ُه َأ ْن ُي ْغ َف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم م ْن َذ ْنبِه َو َما ت ََأ َّخ َر»(((،
إِ َذا َع َر َ
ً
فأشار× إلى عرفان الحق والحرمة والوالية ،وال يراد قطعا ما كان
ً
نظريا منها ،بل ما تحول إلى العمل ،فمن وصل إلى هذه الدرجة من
عرفان الحق املوجب للعمل ،تحققت فيه ملكة ترك الحرام ،فال تصدر
منه املعصية ُليجازى بها ،ال أنه ال يجازى بما وقع من املعصية.

 )1األمايل (للصدوق) ،ص.120
 )2الکايف ،ج ،9ص.329

2020ملكة الطهارة:

خير ما ّ
يعبر عن حال زائر الحسين× بعد الزيارة من جهة غفران
َار َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× ُج ِع َل
الذنوب ،ما روي عن اإلمام الصادق×َ « :م ْن ز َ َ

ُذنُوبه ِجس ًا ع َل ب ِ ِ ِ
ِ
ي ِّل ُ َ
ب َها ك ََم ُ َ
س َو َر َاء ُه إِ َذا
ُُ ْ َ َ
ف أ َحدُ ك ُُم ا ْلج ْ َ
اب َدارهُ ،ث َّم َع َ َ
َع َ َب ُه»((( ،وهو توجيه ملا دل على غفران الذنوب بقول مطلق ،ففيها داللة

ُ
على هجران الذنوب إلى غير جعةّ ،
فإن شاكلة الزائر الذي قبلت زيارته
ر
تتغير ،بحيث ال يعود إلى الحرام ،لعدم امليل إليه ،وهو معنى التوبة
النصوح ،حيث ّ
شبه اإلمام تجاوزه مرحلة الذنوب بمن تجاوز الجسر
وتركه خلفه ،ويا له من تشبيه جميل!ّ .
فإن من كان في سفرممتع ،ويريد
الوصول إلى مأربه ،ال يعقل أن يعود إلى جسر قد عبر منه وتجاوز عنه،
ليتخلف عن ركب السائرين!.

إن آثار زيارة الحسين× تتعدى لتشمل ما بعد الزيارة إلى ساعة
املوت بل إلى يوم القيامة ،فإن امليت أحوج ما يكون ملثل هذه العناية،
وخاصة عند االحتضاروكذا في البرزخ بعوامله املوحشة.
فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قالَ « :وك ََّل اهللُ بِ َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي×

ف م َل ٍ
ِ
ِ ِ
َار ُه َع ِ
ك ُش ْع ٌ
ارف ًا بِ َح ِّق ِه
َأ ْر َب َع َة َآل َ
ُب َي ْبكُو َن ُه إِ َل َي ْو ِم ا ْلق َي َامةَ ،ف َم ْن ز َ
ثغْ ٌ
ات َش ِهدُ وا
َش َّي ُعو ُه َحتَّى ُي ْبلِغُو ُه َم ْأ َمنَ ُهَ ،وإِ ْن َم ِر َض َعا ُدو ُه ُغدْ َو ًة َو َع ِش َّي ًةَ ،وإِ ْن َم َ
ِجنَا َز َت ُه َو ْاس َت ْغ َف ُروا َل ُه إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة»((( ،وال غرابة في كل ما ذكر ،فما املانع
أن يكرم رب العاملين زائر الحسين× بهذه الكرامات املتنوعة ،كرامة

ً
ُ
ملن قتل مظلوما في سبيله ،وهو في أعلى درجات املعرفة واالنقياد له؟!.

 )1من الحیرضه الفقیه ،ج ،2ص.581
 )2کامل الزیارات ،ص.189
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2121اآلثار عند املوت:
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2222امللك وامللكوت:
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من الحقائق التي ال يمكن إنكارها وجود ملكوت لظاهر هذا امللك
املادي ،الذي ال يعرفه إال األولياء املقربون من هللا تعالى ،وعليه نقول:
إن األرض التي دفن فيها اإلمام الحسين× لها ظاهر ُملكي ،وهو ما نراه
من القبر الذي ضم بدنه الشريف ،ولها باطن ملكوتي ،وهي أنها روضة
ً
من رياض الجنة ،حيث ذكر اإلمام الصادق× هذه الحقيقة قائال:
« َم ْو ِض ُع َق ْ ِب َأ ِب َع ْب ِد اهللِ ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× ُمن ُْذ َي ْو َم ُدفِ َن فِ ِيه َر ْو َض ٌة ِم ْن ِر َي ِ
اض
ِ
ِ (((
ي× ت ُْر َع ٌة ِم ْن ت َُر ِع
ب ا ْل ُح َس ِ ْ
ا ْل َجنَّة» وفي رواية أخرى عنه×َ « :م ْوض ُع َق ِ ْ
ا ْل َجن َِّة»(((.
وقد ورد مثل هذا التعبير بالنسبة إلى مدفن النبي| ،وكذلك
مدفن ولده الرضا× .ومن املعلوم أن استيعاب هذه الحقائق ،يوجب
ً
ً
مزيدا من التعلق للزائربها ،بحيث لو أتيح له التخذ هذه املشاهد مسكنا
لنفسه!.
2323مشاركة األجر:

إن تمني الزائر مشاركة الحسين× وأصحابه في جهادهم يوم
ً
عاشوراء ،يوجب مشاركته لهم في األجر ،بشرط كونه صادقا في ذلك
كد ِ
ك َبدَ ِن ِعنْدَ ْاستِغَا َثتِ َ
َان َل ْ ُيِ ْب َ
ك َ ،ولِ َس ِ 
ان
اع َي اهللِ ،إِ ْن ك َ
حينما يقولَ « :ل َّب ْي َ َ
ِعنْدَ ْاستِن َْص ِ
ك َق ْلبِي َو َس ْم ِعي َو َب َ ِ
ار َك، َف َقدْ َأ َجا َب َ
صي»((( ،لوضوح أن التمني
ً
املجرد ال أثر له في املقام ،فإن اللفظ الخارجي يكون صادقا إذا كان مما
ينبئ عن حقيقة راسخة في الباطن ،وهو ال يتم إال مع وجود سنخية  -ولو
 )1املصدر السابق ،ص.271
 )2الکايف ،ج ،9ص.258

 )3کامل الزیارات ،ص.230

بدرجة من الدرجات  -بين املحب ومن يحبه.
ومن املعلوم أن األجر العظيم املوعود على هذا التمني ،قرينة على
أن هذا األجر العظيم  -املتمثل بمجاورة النبي| في الجنة  -ال ُيعطى
إال للصادق في مشاعره ،للزوم املناسبة اإلجمالية بين الفعل والجزاء،
حديث له أنه قالَ « :يا ا ْب َن َشبِ ٍ
س َك
فقد ورد عن الرضا× ِفي
ٍ
يب ،إِ ْن َ َّ
ي×َ .يا ا ْب َن َشبِ ٍ
ْب َع َل ْي َ
س َك َأ ْن
ك َفز ُِر ا ْل ُح َس ْ َ
َأ ْن َت ْل َقى اهللَ َو َل َذن َ
يب ،إِ ْن َ َّ
ف ا ْل َم ْبن ِ َّي َة ِف ا ْل َجن َِّة َم َع النَّبِ ِّي| َفا ْل َع ْن َق َت َل َة ا ْل ُح َس ْ ِ
ي ×.
ت َْسك َُن ا ْلغ َُر َ
ك ِم َن ال َّث َو ِ
َيا ا ْب َن َشبِ ٍ
ُون َل َ
اب ِم ْث ُل َما َل ِ ِن ْاست ُْش ِهدَ َم َع
س َك َأ ْن َيك َ
يب ،إِ ْن َ َّ
ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× َف ُق ْل َمتَى َذك َْر َ ُت ْمَ :يا َل ْيتَنِي ُكن ُْت َم َع ُه ْم َف َأ ُفو َز َف ْوز ًا َعظِي ًام»(((.

2424السياحة املباركة:

ون بِا ْلبي ِ
ٍ
وإِ َّنه َلين ِْز ُل ِمن السم ِء ك َُّل مس ٍ
ون َأ ْل َ
ت َل ْي َل ُه ْم
اء َس ْب ُع َ
ف َم َلك َي ُطو ُف َ َ ْ
َ َ
َ ُ َ
َ َّ َ
ِ
ب
ْص ُفوا إِ َل َق ْ ِب النَّبِ ِّي| َف َس َّل ُموا َع َل ْيهُ ،ث َّم َي ْأت َ
َحتَّى إِ َذا َط َل َع ا ْل َف ْج ُر ان َ َ
ُون َق ْ َ
ِِ
ِ
ون
ون َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َي ْأت َ
ني َع ِ ٍّل× َف ُي َس ِّل ُم َ
ب ا ْل َح َس ِن× َف ُي َس ِّل ُم َ
َأم ِري ا ْل ُم ْؤمن َ
ُون َق ْ َ
ِ
ْ
ُون َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
الس َم ِء
ون َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َي ْع ُر ُج َ
ي× َف ُي َس ِّل ُم َ
ون إِ َل َّ
َع َل ْيهُ ،ث َّم َيأت َ َ
ف م َل ٍ
الش ْم ُسُ ،ث َّم َتن ِْز ُل َم َلئِ َك ُة الن ََّه ِ
َق ْب َل َأ ْن َت ْط ُل َع َّ
ون
ك َف َي ُطو ُف َ
ار َس ْب ُع َ
ون َأ ْل َ َ
ت ا ْلحرا ِم نارهم ،حتَّى إِ َذا دن ِ
بِا ْلبي ِ
الش ْم ُس لِ ْلغ ُُر ِ
َت َّ
ْص ُفوا إِ َل َق ْ ِب
َ
َ َ ََ َ ُ ْ َ
َْ
وب ان َ َ
 )1وسائل الشيعة ،ج ،14ص.417

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

ّإن من أكثر أيام حياة الزائر بركة ،تلك األيام التي يتنقل فيها بين
مشاهد املعصومين^ فيصرف ماله ويتعب بدنه في هذا السبيل ،وهو
خيرمن سياحة ال هدف فيها سوى االستمتاع املجرد .وهذا الذي ذكرناه
من التردد بين املشاهد املباركة ،صفة صنف من املالئكة التي تسيح في
األرض لزيارة تلك املشاهد ،وهو ما روي عن اإلمام الصادق× ،حيث
ً
يصف تلك املالئكة ّ
السياحة قائالَ « :ما َخ َل َق اهللُ َخ ْلق ًا َأ ْك َث َر ِم َن ا ْل َم َلئِك َِة،
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ِ
ِِ
ُون َق ِ
رس ِ
ْ
ون
ول اهللِ| َف ُي َس ِّل ُم َ
ني× َف ُي َس ِّل ُم َ
ب َأم ِري ا ْل ُم ْؤمن َ
َ ُ
ون َع َل ْيهُ ،ث َّم َيأت َ ْ َ
ِ
ِ
ْ
ُون َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي×
ب ا ْل َح َس ِن× َف ُي َس ِّل ُم َ
َع َل ْيهُ ،ث َّم َي ْأت َ
ون َع َل ْيهُ ،ث َّم َيأت َ َ
ُون َق ْ َ
ِ
ِ
يب َّ
الش ْم ُس»(((.
ون َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َي ْع ُر ُج َ
َف ُي َس ِّل ُم َ
الس َمء َق ْب َل َأ ْن تَغ َ
ون إِ َل َّ

2525العمر املبارك:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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مما ّ
يحفززائرالحسين× إلطالة املكوث عنده ،هو ما ورد في األخبار
الدالة على أن أيام الزيا ة ال ُت ّ
عد من عمر الزائر ،وال ريب أن هذه األيام
ر
من أفضل ساعات عمرالزائر ،لو التفت إلى ما هو فيه وما هو عليه!.
فكم من الفوز أن يجمع العبد بين البركة في أصل العمر  -زيادة عن
ُ
عمره املقدر  -وبين ما تتحقق فيها من البركات .وهذا املعنى ذكر في سياق
املزايا الخاصة التي اختص بها اإلمام الحسين× بين أوالده املعصومين
ُ َ
َ
َ َ
وهوما ذكره محمد بن مسلم قالَ :س ِم ْعت أ َبا َج ْعف ٍر َو َج ْعف َر ْبن ُم َح َّم ٍد’
َُ َ
ي× ِم ْن َقتْلِ ِه َأ َّن ْ ِ
ال َم َام َة ِم ْن ُذ ِّر َّيتِ ِهَ ،و ِّ
اء
يقولن« :إِ َّن اهللَ َع َّو َض ا ْل ُح َس ْ َ
الش َف َ
ِف تُربتِ ِه ،وإِجاب َة الدُّ ع ِ
اء ِعنْدَ َق ْ ِب ِهَ ،و َل ُت َعدُّ َأ َّيا ُم زَائِ ِر ِيه َجائِي ًا َو َر ِ
اجع ًا ِم ْن
َ
َْ َ َ َ
ُع ُم ِر ِه»(((.

2626معادلة احلج:

ّإن روايات معادلة زيارة الحسين× بالحجة والعمرة كثيرة ،وقد
َار َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي
تراوحت بين الواحدة  -كقول اإلمام الرضا×َ « :م ْن ز َ َ
ور ًة»(((  -وأكثر من ذلك كقول اإلمام الصادق×:
َكت َ
ب َ
َب اهللُ َل ُه َح َّج ًة َم ْ ُ
« ِز َي َار ُت ُه َخ ْ ٌي ِم ْن َح َّج ٍة َو ُع ْم َر ٍة َو َح َّج ٍة َو ُع ْم َر ٍة َحتَّى َعدَّ ِع ْ ِ
ين َح َّج ًة َو ُع ْم َر ًة
ش َ
 )1املصدر السابق ،ج ،14ص.421
 )2املصدر السابق ،ج ،14ص.423
 )3املصدر السابق ،ج ،14ص.427

ورات»((( ،ولعل هذه االختالف في املعادلة إنما هو بحسب
ب َ
ُث َّم َق َالَ :م ْ ُ
درجات الزائر في معرفة املزور ،وقربه من الحق املتعال وإتقانه لعمله،
ّ
فإن العمل الواحد قد يصدر من عبدين ،ولكن لهما من األجر ما بين
املشرقين .وال ينبغي االستغراب من هذه املثوبة العظمى؛ ّ
فإن األمر كما
ذكره اإلمام الرضا×َ « :كت ََب اهللُ َل ُه» فيدخل األمر في باب التفضل
اإللهي ،فهو الذي بيده الخيروال ُيسأل عما يفعل!
ومما ّ
يقرب معنى هذه الزيادة في األجر ،قول اإلمام الرضا× كما
ي َلَك َْر ُم َع َل اهللِ ِم َن ا ْل َب ْي ِت»((( ،وهو أمر واضح
روي عنهَ « :وإِ َّن ا ْل ُح َس ْ َ
ملن اطلع على سير ما جرى من األحداث بعد النبي| ،حيث إنه لوال
الحسين× لضاعت معالم الدين ،وملا بقي البيت على قداسته حيث
انتهك مرات عديدة ،وهو معنى كون النبي| منه كما في الرواية
املعروفة.

بلغ حرص األئمة^ على زيارة الحسين× إلى درجة جعلوا فيها
ً
ترك زيارته في السنة والسنتين  -مع تيسرها لصاحبها طبعا  -من
موجبات الغبن والخسران يوم القيامة ،ومن املعلوم أن من ّ
قصر في
هذا األمرّ ،
فإن الخسران يعود إليه ال إلى غيره .فقد روي عن اإلمام
ِ ِ ِ
ِ
ِ
السنَ ُة
الصادق× أنه قالَ « :يا َع ُّلَ ،ب َلغَني َأ َّن ُأنَاس ًا م ْن شي َعتنَا تَ ُ ُّر ِبِ ُم َّ
السنَت ِ
َان َو َأ ْك َث ُر ِم ْن َذلِ َ
ت :إِ ِّن
ي ْب َن َع ِ ٍّل×ُ ،ق ْل ُ
ور َ
ون ا ْل ُح َس ْ َ
ك َل َي ُز ُ
َو َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َفةَ .ف َق َالَ :أ َما َواهللَِ ،ل ِّظ ِه ْم َأ ْخ َطأواَ ،و َع ْن
َلَ ْع ِر ُ
ف ُأنَاس ًا كَثري ًا ِ َبذه ِّ

 )1ثواب األعامل و عقاب األعامل ،ص.94
 )2بحاراألنوار ،ج ،97ص.40

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

2727من موجبات الغنب:
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َث َو ِ
اب اهللِ َزاغُواَ ،و َع ْن ِج َو ِار ُ َم َّم ٍد| ِف ا ْل َجن َِّة َت َبا َعدُ وا»((( .وفي رواية
ِ ِ
ِ
أخرى عنه×َ « :و َل َي ْن َب ِغي التَّخَ ُّل ُ
ني»(((.
ف َع ْن ُه َأ ْك َث َر م ْن َأ ْر َب ِع سن َ

2828الزيارة بالوكالة:

ّإن البعض مع إمكان خروجه للزيارة يستنيب من يزور عنه
الحسين× ،ولكن اإلمام الصادق× بعد أن يذكر جواز هذا األمر،
يحث من أوكل الزائر بالزيارة عنه أن يكون هو الحائز لهذا األجر بزيارته،
َ
ً
ً
وذلك عندما سأله الراوي قائالِ :فإ ْن أخرج عنه رجال ُيجزئ ِذلك عنه؟
َ َ
وج ُه بِ َن ْف ِس ِه َأ ْع َظ ُم َأ ْجر ًا َو َخ ْ ٌي َل ُه ِعنْدَ َر ِّب ِه»((( ،وال يخفى
قالَ « :ن َع ْمَ ،و ُخ ُر ُ
ً
أن موارد البر املقبول ،هو أن يجعل العبد شطرا من ماله في سبيل زيارة
املشاهد ولو بتوكيل الغيرفي ذلك.
حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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2929خطوات الزيارة:

إن زيارة الحسين× تبدأ من اللحظات األولى للخروج من املنزل،
فمنها تبدأ الضيافة اإللهية في زيارة وليه ،وهوما ذكره اإلمام الصادق×
بقولهَ « :ف َل ُه إِ َذا َخ َر َج ِم ْن َأ ْهلِ ِه بِ َأ َّو ِل ُخ ْط َو ٍة َمغ ِْف َر ُة َذ ْنبِ ِه»((( ،ثم ذكر× أن
ً
في خطواته الالحقة أمرا آخر -سوى املغفرة  -وهو ما عبر× عنه بقوله:
« ُث َّم َل ْ َيز َْل ُي َقدَّ ُس بِك ُِّل ُخ ْط َو ٍة َحتَّى َي ْأتِ َي ُه»((( ،ومن املعلوم أن التقديس أمر
ثبوتي يتوجه إلى الزائربعد نفي الذنب عنه ،وهو كالتجلية بعد التخلية.
ثم يترقى اإلمام× في بيان األجر للزائر ،وذلك عندما يصل إلى قبره
 )1املزار (للمفید) ،ص.225

 )2کامل الزیارات ،ص.297

 )3وسائل الشيعة ،ج ،14ص.430

 )4املصدر السابق ،ج ،14ص.440
 )5کامل الزیارات ،ص.132

َاجا ُه اهللُ َف َق َالَ :ع ْب ِديَ ،س ْلنِي ُأ ْعطِ َ
ك ا ْد ُعنِي
الشريف فيقولَ « :فإِ َذا َأتَا ُه ن َ
ُأ ِج ْب َك»((( .وال يخفى ما في قوله×« :ناجاه اهلل» من الداللة على كمال
املؤانسة بين زائر للحسين× وربه ،حيث يناجيه ربه في قلبه ،وهو أمر
ً
قد ورد التعبيربمثله فيما ذكره أميراملؤمنين× في حديث له ،مشيرا إلى
ً
قائالِ « :عباد نَاجاهم ِف فِك َِر ِهم ،و َك َّلمهم ِف َذ ِ
ات
صنف متميز من العباد
ْ َ َُ ْ
َ ٌ َ ُ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
است َْص َب ُحوا بِن ِ
األس َم ِع َواأل ْب َص ِار َواأل ْفئدَ ة»(((.
ُور َي ْق َظة ِف ْ
ُع ُقول ْمَ ،ف ْ

3030رجحان املشي:

3131لوعة النيب|:

ّإن النبي| ما ترك فرصة إال ّ
وبين فيها فضل أهل بيته من جهة ،وما
ً
ً
يجري عليهم من املصائب من جهة أخرى ،وذلك تثبيتا ألتباعهم ،وتحذيرا
لغيرهم ممن سيجفونهم بعد وفاته .فقد ذكراإلمام الصادق× صورة
 )1املصدر السابق ،ص.152

 )2بحاراألنوار ،ج ،66ص.325

 )3وسائل الشيعة ،ج ،14ص.441

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

ّإن الزيارة في األزمنة القديمة كانت ممكنة بالدواب من الخيل
ً
والجمال وغيرها ،ولكن اإلمام الصادق× يحث على الزيارة ماشيا،
ً
ِ
َار ُه ِم َن ال َّث َو ِ
اب؟ َق َالَ :م ْن َأتَا ُه
ي َو َل تَدَ ْع ُهُ .ق ْل ُ
قائال« :ز ُِر ا ْل ُح َس ْ َ
تَ :ما َل ْن ز َ
م ِ
اشي ًا َكت ََب اهللُ َل ُه بِك ُِّل ُخ ْط َو ٍة َح َسنَ ًةَ ،و َ َما َعنْ ُه َس ِّي َئ ًةَ ،وت ُْر َف ُع َل ُه َد َر َج ٌة»(((.
َ
ً
وعليه فهذا الرجحان يأتي في زماننا هذا أيضا مع وجود اآلالت الحديثة
في التنقل .وعليه فليس معنى الرواية رجحان امل�شى عند عدم وجود ما
ُيركب عليه ،وإنما املستفاد منها إطالة الزيارة ،وتحمل �شيء من العناء في
زيارته ،وخاصة إذا تحول األمرإلى شعارفيه عزة لإليمان والوالية.
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ات
ي× َذ َ
من صور اهتمامه| بالحسين× حيث قال« :ك َ
َان ا ْل ُح َس ْ ُ
يو ٍم ِف حج ِر ال َّنبِي| وهو ي َل ِعبه وي َض ِ
ت َعائِ َش ُةَ :يا َر ُس َ
ول
اح ُك ُهَ ،ف َقا َل ْ
َ ْ
َْ
ِّ
َ ُ َ ُ ُُ َ ُ
ف َل ُأ ِحبه و ُأعجب بِهِ،
ِ
اهللَ ،ما َأ َشدَّ إِ ْع َجا َب َ
الصبِ ِّي! َف َق َال َلاَ :و َك ْي َ
ُّ ُ َ ْ َ ُ
ك ِ َب َذا َّ
َو ُه َو َث َم َر ُة ُف َؤ ِادي َو ُق َّر ُة َع ْينِي؟ َأ َما إِ َّن ُأ َّمتِي َس َت ْق ُت ُل ُه»(((.

ً
ولعل اإلشارة إلى األمة في الرواية ،من جهة أن من يقتله ليس خارجا
عن اإلسالم بحسب الظاهر ،بل هم امتداد لالنحراف الذي جرى بعد
وفاته ،بما جعل البعض يستحل دمه بدعوى خروجه على خليفة زمانه!
.
3232دفع اآلفات:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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ّإن من يخ�شى من املصائب التي قد تجري عليه في سنته ،فعليه بزيارة
الحسين× لدفع شروروآفات تلك السنة ،ولكن بالقيود التي وردت في
روايات أهل البيت^ ،فإنهم أدرى بمزايا الزمان واملكان.
ات َل ْي َل َة َع َر َف َة ِف ك َْر َب َل َءَ ،و َأ َقا َم
فعن اإلمام الباقر× أنه قال ََ « :م ْن َب َ
ِ َبا َحتَّى ُي َع ِّيدَ َو َين َ ِ
ش َسن ٍَة»((( ،وكم من الربح الوفير أن
ْص َ
فَ ،و َقا ُه اهللُ َ َّ
يتخلص اإلنسان من املزعجات التي ال يتوقعها من خالل زيارة في ليلة
ويوم ،فهو فضل هللا يؤتيه من يشاء ،ويصرفه عمن يشاء من عباده!.
3333التجلي اإلهلي:

ّ
التجليات
من أبلغ الروايات الواردة في زيارة الحسين× ما دل على
اإللهية لعبده  -وهي غاية منى السالكين إلى هللا تعالى  -إذ بذلك التجلي
تنجلي الحجب عنه فيرى سبيله وما ال يراه اآلخرون .ومن موجبات
 )1املصدر السابق ،ج ،14ص.451
 )2کامل الزیارات ،ص.269

هذا التجلي ما ذكره اإلمام الصادق× بقوله« :إِ َّن اهللَ َت َب َار َك َو َت َع َال
ي× َقب َل َأه ِل عر َف ٍ
َيت ََج َّل لِز َُّو ِار َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
اتَ ،ف َي ْف َع ُل َذلِ َ
ك ِبِ ْم َو َي ْق ِض
ْ ْ ََ
حوائِجهم ،ويغ ِْفر ُذنُوبم ،وي َش ِّفعهم ِف مسائِلِ ِهمُ ،ثم ي ْث ِّني بِ َأه ِل عر َف ٍ
ات
ْ ََ
ْ َّ َ
َُ ْ َُ ُُ ْ َ َ
َ َ َ ُ ْ ََ ُ
ِ ِ (((
َي ْف َع ُل َذلِ َك ب ْم» .

وال غرابة في ذلك ،فإنه لو علم كريم بأن أحدهم استنقذ ولده من
ً
ً
مثال ،ثم جاءه ائ ًرا ،فإنه ّ
يقدمه على خاصة ضيوفه ،عرفانا
الهالك
ز
لعظيم حقه عليه ،وها هو الحسين× خرج ليستنقذ عباده من
الجهالة وحيرة الضاللة!.

3434أرواح األنبياء:

ِ
ي ب ِن ع ِل’ ِف النِّص ِ
ِ
ون َأ ْل َ ِ
انَ ،فإِ َّن
ش َ
ف ِم ْن َش ْع َب َ
ْ
َوع ْ ُ
ب ا ْل ُح َس ْ ْ َ ٍّ
ف َنب ٍّي َف ْل َيز ُْر َق ْ َ
ني ت َْست َْأ ِذ ُن اهللَ ِف ِز َي َارتِ ِه َف ُي ْؤ َذ ُن َُل ْم»((( ،وال يخفى ما في التعبير
اح ال َّنبِ ِّي َ
َأ ْر َو َ

«تستأذن هللا» من داللة على عظمة هذا املشهد ،من جهة بيان شوق
ُ
األنبياء ،ثم طلبهم اإلذن من هللا تعالى لزيارة من قتل في سبيل إحياء
ً
الرسالة الخاتمة والناسخة لشرائعهم جميعا.
وكم من الجميل أن يكون الزائر في تلك الليلة ممن يكثر من الدعاء
ً
أيضا بدعائه الشريف ،وهو ّ
املؤمل
لفرج مولود تلك الليلة ،فيحظى هو
ً
إلحياء دارس سنن املرسلين جميعا.
 )1املصدر السابق ،ص.165

 )2وسائل الشيعة ،ج ،14ص.467

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

ً
من مواطن اللقاء إجماال بأرواح األنبياء ،قبر الحسين× ،ومن
ً
مواطن اللقاء بهم جميعا ليلة النصف من شعبان عنده ،فقد روي
عن اإلمام الصادق× أنه قال« :من َأحب َأ ْن يصافِحه ِما َئتَا َأ ْل ِ
ف َنبِ ٍّي
ُ َ َ ُ
َ ْ َ َّ
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3535إدمان الربكات:

ً
ّإن بعض األعمال العبادية إنما تؤتي ثمارها مع اإلدمان عليها ،فمثال
من أراد بركات الحج مستمرة إلى آخر حياته ،فما عليه إال أن يحج في
ثالث سنوات متتاليات ،وهو ما ذكره اإلمام الصادق× بقولهَ « :و َم ْن
َح َّج َث َل َث ِح َججٍ ُمت ََوالِ َي ٍةُ ،ث َّم َح َّج َأ ْو َل ْ َ ُي َّجَ ،ف ُه َو بِ َمن ِْز َل ِة ُمدْ ِم ِن ا ْل َح ِّج»(((،
ً
وقد ذكر هذا األمر نفسه في زيارة الحسين× فعنه× أيضا أنه قال:
ث ِسنِني متَوالِي ٍ
َار َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي ْب ِن َع ِ ٍّل× َث َل َ
ات َل َي ْف ِص ُل َب ْين َُه َّن ِف
َ ُ َ َ
« َم ْن ز َ َ
ِ
النِّص ِ
ْ َ (((
ان ،غُف َر ْت َل ُه ُذنُو ُب ُه ال َب َّتة»  ،وال يخفى أن هذا التوفيق
ف ِم ْن َش ْع َب َ
ْ
سواء في الحج أم زيارة الحسين× يحتاج إلى عناية إلهية متعلقة
بالعبد ،وال يتحقق بمجرد تيسراملال ،بل حتى مع النية على العمل.

3636مجع املزايا:
حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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ّ
املتعبد أن يجمع بين شرف ليلة القدر -وهي أفضل
ما أجمل املؤمن
الليالي في العام  -وبين املكوث عند الحسين× ،فال يبعد أن يتكرر
ً
التجلي اإللهي املأثور في يوم عرفة للزائر في ليلة القدر أيضا ولو لبعض
الزائرين املتعرضين لنفحات عالم الغيب ،وبذلك يضمن الزائر كتابة
مقدراته بما فيه خيره ،وهو بجوار خير الشهداء ،وذلك في خير البقاع في
َان َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر َي ْف ُر ُق اهللُ
خيرالليالي .فعن اإلمام الصادق× أنه قال« :ا َذا ك َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
السابِ َع ِة ِم ْن ُب ْطن ِ
َان ا ْل َع ْر ِ
ش :إِ َّن اهللَ
الس َمء َّ
ف َيها ك َُّل َأ ْم ٍر َحكيمٍ ،نَا َدى ُمنَاد م َن َّ
َقدْ َغ َف َر َل ِ ْن َأتَى َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي×»(((.
َ

 )1من الحیرضه الفقیه ،ج ،2ص.216
 )2املزار الکبری ،ص.403

 )3وسائل الشيعة ،ج ،14ص.475

3737أعظم اجلوائز:

إن يوم الحسين× وهويوم عاشوراء هوذلك اليوم الذي أقرح جفون
أهل البيت^ وأسبل دموعهم  -كما روي عن اإلمام الرضا×  -فمن
ّ
املناسب أن يحط املحب املوالي برحله في تلك البقعة املباركة ،ليوا�سي
بذلك إمام زمانه #بجوار قبر جده الحسين× ،فإن التفجع على
مصيبته عنده تكون ّ
أشد ،حيث يرى الزائر مصارع العشاق في تلك
البقعة املقدسة .وهذه الزيارة من مواطن الحصول على أعظم ما يمكن
أن ُيكرم به زائر من زوار مشاهدهم .فقد روي عن اإلمام الصادق×
ور َاء َع ِ
ب َأ ِب َع ْب ِد اهللِ× َي ْو َم َع ُ
َان ك ََم ْن
ارف ًا بِ َح ِّق ِه ،ك َ
أنه قالَ « :م ْن ز َ
اش َ
َار َق ْ َ
ِ
ِ
(((
َار اهللَ َت َع َال ِف َع ْرشه»  .وقد فسره الشهيد األول بالقول« :وهو كناية
ز َ
ً
وال بد من االلتفات دائما إلى قيد العرفان بالحق ،فإن هذه الجائزة
العظمى ال تعطى للزائر ،الظاهري من دون هذا الرصيد الباطني،
وهو العمدة في املقام؛ ألن الزائر الذي ال يستحق زيارة هللا تعالى في
ً
عرشه  -لكدرفي باطنه ولو كان متواجدا بجسمه  -كيف ُيؤذن له في تلك
الزيارة؟!
3838عالمة املؤمن:

لزيارة الحسين× خصوصية في يوم األربعين وهو اليوم الذي قال
ين ِمنْ ُه َ -ي ْو ِم ا ْل ِع ْ ِ
عنه الشيخ في مصباح املتهجدِ « :ف ا ْل َي ْو ِم ا ْل ِع ْ ِ
ين ِم ْن
ش َ
ش َ

وع َح َر ِم َس ِّي ِدنَا َأ ِب َع ْب ِد اهللِ ا ْل ُح َس ْ ِ
ي ْب ِن َع ِ ِّل ْب ِن َأ ِب َطالِ ٍ
ب×
َص َفر  -ك َ
َان ُر ُج ُ

 )1هتذیب األحکام ،ج ،6ص.51

 )2تسلية املجالس وزينة املجالس (للحائري) ،ج ،2ص.520

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

عن كثرة الثواب واإلجالل ،بمثابة من رفعه اهلل إىل سامئه وأدناه من عرشه
خاصة ملكه ما يكون به توكيد كرامته»(((.
وأراه من ّ
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ل م ِدين َِة الرس ِ
ول‘»((( ،وقد جعلها اإلمام العسكري× من
ن َّ
ِم َ
َّ ُ
الشا ِم إِ َ  َ
ات ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َخ ٌْس:
سمات املؤمن في الرواية املشهورة التي قال فيهاَ « :ع َل َم ُ

ِ
ِ
نيَ ،و َت ْع ِفري ا ْل َجبِ ِ
نيَ ،والتَّخَ ت ُُّم ِف ا ْل َي ِم ِ
ني،
نيَ ،و ِز َي َار ُة ْالَ ْر َبع َ
َص َل ُة ا ْلخَ ْمس َ
ُ
الر ِحي ِم»(((.
الر ْ َ
ح ِن َّ
َوا ْل َج ْه ُر بِبِ ْس ِم اهللِ َّ

ومن املمكن القول بأن هذه العالمة  -بمالحظة ما نشهده من أثر
لزيارة األربعين في ترويج خط اإلمامة  -يمكن أن تكون مقصودة لتحقق
مثل هذا األثرولو بعد قرون ،حيث إنه لم تمرفترة على اإلمامية ،شهدت
فيه أيام األربعين مثل هذه الزيارة.
3939زيارة الرب:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

150

150

من الروايات النادرة التي صرحت برجحان زيارة الحسين× ليلة
ْ
َ
الجمعة ،ما ذكره اإلمام الصادق× في جواب من سأله :أت ُزو ُر ُه ُج ِعل ُت
ِ
َ َ َ َ
«و َك ْي َ
ج َع ٍةْ َ ،يبِ ُط َم َع ا ْل َم َلئِك َِة
ِفداك؟ قالَ :
ُور ُه ك َُّل َل ْي َلة ُ ُ
ُور ُه َواهللُ َيز ُ
ف َل َأز ُ

ممدٌ َأ ْف َض ُل ْالَ ْنبِي ِ
ِ
ِ
ت فِدَ َ
ُور ُه
تُ :ج ِع ْل ُ
اءُ .ق ْل ُ
اك َف َنز ُ
َ
اءَ ،و ُ َ َّ
اء َو ْالَ ْوص َي ُ
إِ َل ْيه َو ْالَ ْنبِ َي ُ
ِف ك ُِّل ٍ
َب َل َ
ان ،ا ْل َز ْم َذلِ َ
ك
الر ِّب؟ َق َالَ :ن َع ْم َيا َص ْف َو ُ
ك ُي ْكت ْ
ُُ
ج َعة ُندْ ِر ُك ِز َي َار َة َّ
ِ
ْ ِ ٌ (((
ِز َي َار ُة َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× َو َذل َك َتفضيل»  ،وال شك أن ما يقال في زيارة الرب

ً
في هذه الرواية ،يقال فيما ورد أيضا في القرآن الكريم من مجيئه تعالى
يوم القيامة ،واستوائه على العرش ،فالوجه في مجازيتهما واحد.
ً
الرب سبحانه يف هذا
وقد ذكر بعضهم توضيحا لذلك بقوله« :زيارة ّ

اخلاصة ،بإسبال فيضه املتواصل
احلديث وما يف معناهّ ،إما توجيه عنايته
ّ
عليه ،أو إبداء يشء من مظاهر جالله العظيم ا ّلذي ّ
جتل للجبل ،فجعله
 )1مصباح املتهجد وسالح املتعبد ،ج ،2ص.787
 )2هتذیب األحکام ،ج ،6ص.52

 )3وسائل الشيعة ،ج ،14ص.480

وخر موسى صعق ًا ،واإلمام× كان يزوره ليدرك هاتيك العناية
د ّك ًا،
ّ
اخلاصة ،أو يشاهد تلك املظاهر اللطيفة التي كانت لترشيفهم ،ولذلك كانوا
يتحملون مشاهدته ،وألن مقامهم عليهم السالم أرفع من مقام موسى×
ّ
(((
يتحمله» .
الذي مل
ّ

4040زيارة ليلة اجلمعة:
مما ورد في سيرة اإلمام الحسين× أنه كان يزورقبرأخيه الحسن×
ً
ي
ملتزما بوقت بعينه ،وهو ما ذكره اإلمام الصادق× بقولهَ « :أ َّن ا ْل ُح َس ْ َ
ِ ِ
ِ
ج َع ٍة»((( ،فيمكن
ْب َن َع ِ ٍّل ك َ
ب ا ْل َح َس ِن ْب ِن َع ٍّل× ك َُّل َعش َّية ُ ُ
َان َيز ُ
ُور َق ْ َ
استفادة الخصوصية لتلك الليلة والتي خصها× بزيارة أخيه فيها،

ً
ً
فال مانع من القول  -تأسيا به  -برجحان زيارته أيضا في خصوص ليلة
الجمعة ،إضافة إلى عمومات تضاعف األعمال ليلة الجمعة ونهارها.

إضافة إلى تحقق البركة في عمر زائر الحسين× ،فال تعد أيام زيارته
ً
من عمره ،فهناك أيضا البركة في نماء ماله ،فما ينفقه في سفره ُيعد
ً
ً
إنفاقا في سبيل رضاه ،والزمه أن ُي َّ
عوض الزائربذلك أضعافا مضاعفة.
وهو ما يفهم من قول اإلمام الصادق× كما روي عنهَ « :و ُي َص َّل
ِعنْدَ ُه َو ُي َص َّل َخ ْل َف ُه َو َل ُي َت َقدَّ ُم َع َل ْي ِهَ .ق َالَ :فم لِ ْل ُمن ِْف ِق ِف ُخ ُر ِ
وج ِه إِ َل ْي ِه َوا ْل ُمن ِْف ِق
َ
َ ِ ِ
ِ
(((
صل خلفه
عنْدَ ُه؟ َق َال :الدِّ ْر َه ُم بِأ ْلف د ْر َه ٍم»  ،وال يخفى ما في التعبيرُ « :ي ّ
وال يتقدم عليه» من داللة على لزوم اعتبار األدب في مشهده بعد حياته

كما يلزم في محضره حين حياته.

 )1ن ُِق َل عن العالمة األميني يف تعليقة مدينة معاجز األئمة اإلثني عرش^ ،ج ،4ص .208
 )2وسائل الشيعة ،ج ،14ص.408

 )3املصدر السابق ،ج ،14ص.408

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

4141مناء املال:
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4242الوتر املوتور:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

152

152

ّ ً
هينا على ر ّب العزة والجالل،
إن ما جرى في يوم عاشوراء لم يكن
ُ
حيث قتل في زمانه أشرف الخلق ،ألقدس هدف ،وهو إحياء الشريعة،
ً
على يد أعتى الخلق ،وبأبشع طريقة! ..ومن هنا ُع ّبرعنه أوال  -كما في زيارة
(((
فالوتر
اإلمام الصادق× لجده  -بالقولَّ « :
الس َل ُم َع َل ْي َك َيا َوت َْر اهلل» ِ ً ،
ُ
«بالكسر» بمعنى أن هللا تعالى قد وتر به ،حيث إنه× ملا كان شأنا من
ً
شؤون الحق املتعال ،فإن قتله كان تعديا على ما هو منتسب إليه،
وبذلك يكون ثأر هللا تعالى ،أي :من سيثأر لهَ ،
والوتر «بالفتح» بمعنى
الفرد املتفرد في كمال العبودية له.
ً
ْ ْ ِ (((
ثم ُيخاطبه× ثانيا بالقولَ « :أ ْش َهدُ َأ َّن َد َم َك َسك ََن ِف الخُ لد» ،
ً
بمعنى أن الدم الذي أريق على األرض ظاهرا ،انتقل إلى عالم الخلود
ً
باطنا ،ثم يترقى× في التعبير فيقولَ « :وا ْق َش َع َّر ْت َل ُه َأظِ َّل ُة ا ْل َع ْر ِ
ش»(((،
كناية عن أعلى ما في العرش  -وهو سقفه  -واملتمثل بسكنتها من كبار
املالئكة وأرواح األنبياء.
4343بكاء املمكنات:

ً
املفهوم من مجموع كلمات القرآن الكريم ،أن ما نعده جمادا في
ظاهره ،هو وجود مستشعر للمعاني في باطنه ،ومثاله الجلود التي تشهد
على أصحابها يوم القيامة ،واأل ض التي ّ
تحدث أخبارها هناك.
ر
ً
ً
وعليه ّ
فإن من املعقول أيضا مشاركة ما نظنه جامدا في مصيبة
ً
الحسين× أيضا .ومن هنا ذكر اإلمام الصادق× هذه الحقيقة
 )1الکايف ،ج ،9ص.309

 )2املصدر السابق ،ج ،9ص.310
 )3املصدر السابق.

الس ْب ُعَ ،و َما فِ ِ
يه َّن َو َما َب ْين َُهنَّ،
الس َم َو ُ
بقولهَ « :و َبك ْ
الس ْب ُعَ ،و ْالَ َر ُض َ
ون َّ
ات َّ
َت َل ُه َّ
َو َم ْن َي َت َق َّل ُب ِف ا ْل َجن َِّة َوالن َِّار ِم ْن َخ ْل ِق َر ِّبنَاَ ،و َما ُي َرى َو َما َل ُي َرى»((( ،ويؤيده
ما ذكرفي نصوص عديدة في مقتل الحسين× :من أن السماء أمطرت

ً
دما ،وأنه لم يبق في بيت املقدس حصاة إال وجد تحتها دم عبيط.

4444املظلوم بقول مطلق:

 )1املصدر السابق.

 )2بحاراألنوار ،ج ،98ص.66

 )3وسائل الشيعة ،ج ،14ص.496
 )4املصدر السابق.

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

إن املظلومين في التاريخ كثيرون ،ولكن املظلوم بقول مطلق هو
ُ
سيد الشهداء× الذي لم تفجع البشرية بمثله منذ أن خلق هللا تعالى
آدم× ومن دونه ،وهوالتعبيرالذي أطلقه اإلمام الصادق× على جده
ُون َم ْس َك ُن ُه ِف ا ْل َجن َِّة َو َم ْأ َوا ُه ا ْل َج َّن َةَ ،ف َل َيدَ ْع ِز َي َار َة
ب َأ ْن َيك َ
حين قالَ « :م ْن َأ َح َّ
ي»((( .ثم أردف ذلك بالقول :إن
ا ْل َم ْظ ُلومُِ .ق ْل ُ
تَ :و َم ْن ُه َو؟ َق َال :ا ْل ُح َس ْ ُ
ً
إتيانه ال بد وأن يكون واجدا لشرطين ،وهما الشوق إليه والحب لوالديه
وجده^ ،فإنهم هم املوتورون به حيث قالَ « :ف َم ْن َأتَا ُه َش ْوق ًا إِ َل ْي ِه َو ُح ّب ًا
ِِ
ِ
ِ ِ
لِرس ِ
ني× ،(((»...ثم ذكر
ول اهللِ| َو ُح ّب ًا ل َفاط َم َة÷ َو ُح ّب ًا ِلَم ِري ا ْل ُم ْؤمن َ
َ ُ
الجزاء بعد ذلك وهو سرعة الحساب يوم القيامة فقالَ « :أ ْق َعدَ ُه اهللُ َع َل
موائِ ِد ا ْلجن َِّة ي ْأك ُُل معهم والنَّاس ِف ا ْل ِ
ح َس ِ
اب»(((.
َ َُ ْ َ ُ
ََ
َ َ
ُ
ومن هذا النص وأمثاله يعلم أن الثواب األكمل املترتب على زيارته،
إنما هو بشروط مذكورة من خالل روايات مبثوثة في املجاميع الروائية،
فال بد من البحث عنها وتطبيق مضامينها.
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4545من كواشف القرب:

إن من كواشف القرب من الحق املتعال هو التأثر البليغ بما جرى
على الحسين× حيث إن لقتله حرارة في قلوب املؤمنين ال تبرد أبدا،
ومنه أيضا حب زيارته املتفرع على حبه× ،فإن هذا مما ُيعد من
األلطاف اإللهية الخاصة بمن اختارهم هللا تعالى للعناية بهم ،وهو ما
ف ِف َق ْلبِ ِه
يفهم من قول اإلمام الصادق×َ « :م ْن َأ َرا َد اهللُ بِ ِه ا ْلخَ ْ َيَ ،ق َذ َ
ي× و حب ِزيارتِ ِه ،و من َأراد ا ُ ِ
ب ا ْل ُح َس ْ ِ
ف ِف َق ْلبِ ِه
وءَ ،ق َذ َ
ُح َّ
َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
هلل بِه ُّ
الس َ
ِ ِ (((
ُبغ َْض ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× َو ُبغ َْض ِز َي َارته» .
ُ
ومن هذا النص ُيعلم التالزم بين حبه× وحب زيارته ،فاملعرض أو

ً
املستنكف عن زيارته بال وجه وجيه ،ال يكون صادقا في دعوى املحبة،
فإن طبيعة املحبة تستدعي اللقاء واملجاورة.
حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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4646رأس الصاحلات:

ً ً
ثالثا ّ
صدرها
ذكر اإلمام الصادق× على رأس الصالحات أمورا
بصيغة التفضيل :فواحدة منها يتعلق بما بين العبد وربه حيث قال:
اجدٌ ب ٍ
اك»((( .وأخرى بما بين العبد
« َو َأ ْق َر ُب َما َيك ُ
ُون ا ْل َع ْبدُ إِ َل اهللِ َو ُه َو َس ِ َ
َ ِ ِ
ِ
الس ِ
َ
ور َع َل ا ْل ُم ْؤ ِم ِن»(((.
والخلق حيث قالَ « :وأ ْف َض ُل ْال ْع َمل عنْدَ اهلل إِ ْد َخ ُال ُّ ُ
ِ
ب ْالَ ْعم ِل إِ َل اهللِ
والثالثة فيما بين العبد وأوليائه حيث قال« :م ْن َأ َح ِّ
َ
ً
ِز َي َار ُة َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي×»((( .فمن جمع بين الخصال الثالثة يكون واجدا
ُ
لدرجات عليا من الكمال ،تفهم من صيغة التفضيل الواردة في الرواية.
 )1کامل الزیارات ،ص.142

 )2وسائل الشيعة ،ج ،14ص.500
 )3کامل الزیارات ،ص.146

 )4وسائل الشيعة ،ج ،14ص.499

4747الذكر اجلماعي:

إن الذكر الجماعي ملصائب أهل البيت^  -وعلى رأسها مصيبة
الحسين×  -أدعى لسرورهم من الذكر في الخلوات ،ملا فيه من إحياء
للشعائروترسيخ ملودة ذوي القربي ،وهو من موجبات حياة القلب وقرارة
العين في اآلخرة ،وهو ما ذكره اإلمام الرضا× بقولهَ « :م ْن ت ََذك ََّر ُم َصا َبنَا

ون ،ومن ج َلس َ ْ ِ
ِ
ِ
ي َيا فِ ِيه َأ ْم ُرنَا
َف َبكَى َو َأ ْبكَىَ ،ل ْ َت ْبك َع ْينُ ُه َي ْو َم َت ْبكي ا ْل ُع ُي ُ َ َ ْ َ َ
ملس ًا ُ ْ
وب»((( ،بل إن مطلق الذكر املتعلق بهم سواء
ت َق ْل ُب ُه َي ْو َم تَ ُ ُ
َل ْ َي ُم ْ
وت ا ْل ُق ُل ُ

4848البكاء واالستغفار:

إن جلب املغفرة اإللهية له طرق شتى ،فمنها االستغفار وإظهار الندم
ً
ً
الصادق ،ومنها البكاء على مصيبة الحسين×؛ ّ
فإن فيه إظهارا ضمنيا
ملودة ذوي القربى الذين أمرنا هللا تعالى بطاعتهم والتبري من قتلتهم ،بل
إن اإلمام الرضا× يذكر بأن هذا البكاء من موجبات غفران الذنوب
ي َف ْليب ِ
ِ
َاء
ك ا ْل َباك َ
العظام حيث قال×َ « :ف َع َل م ْث ِل ا ْل ُح َس ْ ِ َ ْ
ُون؛ َفإِ َّن ا ْل ُبك َ
ِ
ي ُّط ُّ
ُوب ا ْل ِع َظا َم»((( .وال ريب أنهم كانوا على رأس الباكين على
الذن َ
َع َل ْيه َ ُ
جدهم ،بل من املتفجعين عليه.
 )1عیون أخبار الرضا × ،ج ،1ص.294
 )2وسائل الشيعة ،ج ،14ص.501
 )3األمالی (للصدوق) ،ص.128

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

من جهة فضائلهم ،أم ما يوجب التأ�سي بهم ،من موجبات التعرض
للرحمة اإللهية الغامرة ،وهو ما ذكره اإلمام الصادق× بقوله« :إِ َّن
تِ ْل َك ا ْل َم َجالِ َس ُأ ِح ُّب َهاَ ،ف َأ ْح ُيوا َأ ْم َرنَا َف َر ِح َم اهللُ َم ْن َأ ْح َيا َأ ْم َرنَا»((( .وال شك
أن دعوة اإلمام الصادق× تشمل من أحيا أمرهم ،سواء في زمانه أم
بعده إلى زمان غيبة ولده املهدي.#
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4949الذكر من دون مذكر:

ً
إن في سيرة أصحاب األئمة صورا من الوالء الصادق ،واملحبة الراسخة
ً
ً
تجاه من كان محطا لتوجههم جميعا ،أي :الحسين× فهذا أحدهم وهو
َ
َّ
الَ :ق َ َ َ
َ
ُيدعى ِم ْس َمع ْبن َع ْب ِد ْالَ ِل ِك َق َ
يث :أ َما
ال ِلي أ ُبو ع ْب ِد الل ِه× ِفي ح ِد ٍ
َْ ُ ُ َ َُِ ِ َ ْ ْ
ُْ ُ ََ َ َ ََ ْ َ ُ ُْ
ُ
ْ
ُ
َ
تذكر ما ص ِنع ِب ِه؟ يع ِني ِبالحسي ِن× ،قلت :بلى ،قال :أتجزع؟ قلتِ :إي
َّ َ
َ ََ
َّ
َ
َ ََ َ
َوالل ِهَ ،وأ ْس َت ْع ِب ُر ِبذ ِل َك َح َّتى َي َرى أ ْه ِلي أث َرذ ِل َك َعل َّي فأ ْم َت ِن ُع ِم َن الط َع ِام َح َّتى
َكَ ،أما إِن َ ِ ِ
ِ
َ َْ َ َ َ َ ْ ََ َ
ون
ين ُي َعدُّ َ
َّك م َن ا َّلذ َ
يست ِبين ذ ِلك ِفي وج ِهي فقالَ « :رح َم اهللُ َد ْم َعت َ َ
ِمن َأه ِل ا ْلج َز ِع َلنَا ،وا َّل ِذين ي ْفرح َ ِ ِ
ُون ُِلزْنِنَا»(((ُ .
فليلحظ في
ي َزن َ
َ َ َ ُ
َ
َ
ْ ْ
ون ل َف َرحنَا َو َ ْ
هذا النص مدى التأثر الباطني لهذا املحب في مصيبة الحسين× من
ّ
دون مذكر ،إلى درجة يمنعه من الطعام ،ملا ينتابه من الجزع عند تذكر
تلك املصيبة.
حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

5050التعويل على املنتقم:

156

املستفاد من مختلف الروايات أن األئمة^ كانوا ّ
يعولون على
ولدهم املهدي #في األخذ بثأرالحسين× ،وهو ما يتجلى في مضامين
زيارة عاشوراء املعروفة ،وكذا في املضمون الذي ذكره اإلمام الباقر×
ً
َْ َ
ف ُي َع ّزي َب ْع ُ
ملن سأله :كي
ض َنا َب ْعضا؟ أي :في يوم عاشوراء ،فقال×:
ِ
ِ
ِ
ورنَا بِ ُم َصابِنَا بِا ْل ُح َس ْ ِ
« َت ُق ُ
ني
ي× َو َج َع َلنَا َوإِ َّياك ُْم م َن ال َّطالبِ َ
ولَ :ع َّظ َم اهللُ ُأ ُج َ
ِ
ي ِم ْن ِ
بِ َث ْأ ِر ِهَ ،م َع َولِ ِّي ِه َو ْ ِ
آل ُ َم َّم ٍد»((( ،ولهذا يناسب املوالي أن
ال َما ِم ا ْل َم ْهد ِّ
يخاطبه  -عند الدعاء لتعجيل فرجه  -بأن يجعله من أعوانه وأنصاره في
األخذ بثأرجده الحسين×.
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 )1وسائل الشيعة ،ج ،14ص.508

 )2املصدر السابق ،ج ،14ص.509

5151جمالس املنزل:
من موجبات نزول الرحمة والبركة على املنزل ،إقامة عزاء الحسين×

مع ما يقارنها من البكاء وإظهار الجزع عليه ،وال شك أن هذه الدار من
الدور التي أذن هللا تعالى أن يذكر فيها اسمه؛ ألن ذكرهم× ذكر هلل
ً
تعالى ،وإلى هذا يدعونا اإلمام الباقر× في حديث له قائالَ « :و َي ْأ ُم ُر َم ْن ِف
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
يم ِف َد ِار ِه ا ْل ُم ِصي َب َة بِإِ ْظ َه ِار ا ْل َج َز ِع َع َل ْي ِه»(((.
َد ِاره م َّ ْن َل َيتَّقيه بِا ْل ُبكَاء َع َل ْيهَ ،و ُيق ُ
ومن املعلوم أن اجتماع املحبين على البكاء على إمامهم ،يستتبعه
ً
أيضا ،فإن مجالسهم جامعة بين َ
العبرة
ما يوجب لهم التزود لآلخرة
وال ِعبرة.
5252الشفاء بالرتبة:

ِ ِ ْ
َي ُه َف َل َينْت َِف ُع بِ ِهَ ،ف َق َالَ :ل َواهللَِ ،ل َي ْأ ُخ ُذ ُه َأ َحدٌ َو ُه َو َي َرى
َف َينْتَف ُع بِه َو َيأ ُخ ُذ غ ْ ُ
ً
َأ َّن اهللَ َينْ َف ُع ُه بِ ِه إِ َّل َن َف َع ُه بِ ِه»((( .بل إن الرواية عبرت عنه قياسا إلى باقي
ً
أيضاِ « :ف طِ ِ
ني َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× ِّ
اء ِم ْن
موجبات الشفاء فقال×
الش َف ُ
ٍ
(((
َ
ْب» .
ك ُِّل َداء َو ُه َو الدَّ َو ُاء ْالك َ ُ
 )1املصدر السابق.

 )2الکايف ،ج ،9ص.345

 )3کامل الزیارات ،ص.275

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

إن تربة الحسين× من عناصرالشفاء في هذا الوجود ،فالذي جعل
خاصية الشفاء في عسل أو نبات أو شراب ،كيف ال يجعله في تربة ضمت
أعز الشهداء على هللا تعالى ،ولكن بشرط أن يكون ذلك مع االعتقاد
التام.
ِ
ِ
ان م ْن ط ِ
ني َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
فقد سئل اإلمام الصادق×َ « :ي ْأ ُخ ُذ ْ ِ
ي×
الن َْس ُ
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5353األمان يف الرتبة:

إن تربة الحسين× إضافة إلى أنها من موجبات الشفاء بتناولها  -كما في
ً
الروايات املتعددة  -فإنها أيضا من موجبات الحفظ واألمان وذلك بحملها،
ويفهم ذلك من خالل ما ذكره الراوي حيث قالَ « :ب َع َ
ث إِ َ َّل َأ ُبو ا ْل َح َس ِن

الر َضا× ِر َزم ثِي ٍ ِ
ت
ابَ ،ر َأ ْي ُ
اب َوغ ْل َمن ًا ...إِ َل َأ ْن َق َالَ :ف َل َّم َأ َر ْد ُت َأ ْن ُأ َع ِّب َي ال ِّث َي َ
َ َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ت للرس ِ
ِف َأ ْض َعاف ال ِّث َي ِ
ولَ :ما َه َذا؟ َف َق َالَ :ل ْي َس ُي َو ِّج ُه بِ َمتَا ٍع إِ َّل
اب طين ًا َف ُق ْل ُ َّ ُ
َج َع َل فِ ِيه طِين ًا ِم ْن َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
الر ُس ُ
ولَ :ق َال َأ ُبو ا ْل َح َس ِن×ُ :ه َو
ي×ُ .ث َّم َق َال َّ
ان بِإِ ْذ ِن اهللِ»((( .وقد جمعت رواية االمام الصادق بين الشفاء واألمان في
َأ َم ٌ
قوله« :إِ َّن اهللَ َج َع َل ت ُْر َب َة ا ْل ُح َس ْ ِ
ي ِش َف ًاء ِم ْن ك ُِّل َد ٍاءَ ،و َأ َمان ًا ِم ْن ك ُِّل َخ ْوف»(((،

وال مانع من أن نفسر الخوف بأي خوف ومن أي مصدر ،سواء كان من
جهة ،الشياطين ،أم الجن ،أم البشر ،أم الهوام والسباع.
حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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5454االنشراح الباطين:

إن تربة الحسين× وإن كانت تستعمل للشفاء من األسقام ،ولكن
من خالل الدعاء املروي حين تناولهاُ ،يفهم أن ما ُيتوقع منها من األثر
ما هو أبعد من الشفاء الظاهري ،أال وهو انشراح الباطن للمعرفة،
إضافة إلى توسعة الرزق بمعناه األعم ،وهو ما يفهم من رواية االمام
ِِ
ِ
الت َب ِة ا ْل ُم َب َارك َِة
الصادق× حيث قال« :ا َذا َأ َك ْل َت ُه َت ُقول: ُ
الله َّم َر َب َهذه ُّ ْ

آل ُ َ ٍ
ِ
ِ
مم ٍد َو ِ
اج َع ْل ُه ِع ْل ًام نَافِع ًا،
م َّمدَ ،و ْ
ص ا َّلذي َو َار ْت ُهَ ،ص ِّل َع َل ُ َ َّ
َو َر َّب ا ْل َو ِّ
َو ِرزْق ًا َو ِاسع ًاَ ،و ِش َف ًاء ِم ْن ك ُِّل َد ٍاء»((( ،فجعل× الشفاء بعد العلم

النافع والرزق الواسع.
 )1هتذیب األحکام ،ج.40 ،8

 )2وسائل الشيعة ،ج ،14ص.523
 )3کامل الزیارات ،ص.284

5555االستنابة يف الدعاء:

وف بِا ْلبي ِ
َر ُس َ
ت َو ُي َق ِّب ُل ا ْل َح َج َرَ ،و ُح ْر َم ُة النَّبِ ِّي َوا ْل ُم ْؤ ِم ِن
ول اهللِ| ك َ
َان َي ُط ُ َ ْ
َأع َظم ِمن حرم ِة ا ْلبي ِ
تَ .و َأ َم َر ُه اهللُ َع َّز َو َج َّل َأ ْن َي ِق َ
ف بِ َع َر َف َةَ ،وإِن ََّم ِه َي
ْ ُ ْ ُ ْ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب َأ ْن ُيدْ َعى ِل َح ْي ُ
ب اهللُ َأ ْن
با ُ
ث ُي ُّ
هلل َأ ْن ُي ْذك ََر ف َيهاَ ،ف َأنَا ُأح ُّ
َم َواط ُن ُي ُّ
َّ
فليتأس املوالون بهم في ذلك عند مرضهم ،بل في مطلق
ُيدْ َعى فِ َيها»(((.

الشدائد ،سواء كانت متعلقة بأنفسهم أم بإخوانهم.

5656الثواب املوحد:

من الروايات الجامعة في باب الزيارات ،ما ورد من الثواب املوحد
ً
على زيارة النبي ووصيه وولديه الحسن والحسين^ جميعا ،واملتمثل
بضمان النبي| في تخليص زائرهم من األهوال ،والكون معه في
 )1وسائل الشيعة ،ج ،14ص.537
 )2الکايف ،ج ،9ص.293

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

من األمور امللفتة في سيرة األئمة^ أنهم كانوا يستنيبون بعض
أصحابهم للدعاء لهم عند الحسين× إلى درجة كان يثير تعجب
ُ
القريبين منهم .وقد ذكر هذا األمر في سيرة اإلمام الصادق× فقد
َ
ً
روي أنه مرض ،فأمر من عنده أن يستأجروا له أجيرا يدعو له عند
ً
جال فقالوا له ذلك ،فقال :أنا أم�ضي َّ
ولكن
قبر الحسين× فوجدوا ر
ّ
َّ
الحسين إمام مفترض الطاعة ،وهو إمام مفترض الطاعة فرجعوا إلى
ف َأ َّن لِ َت َع َال
الصادق× وأخبروه فقالُ « :ه َو ك ََم َق َالَ ،و َلكِ ْن َأ َما َع َر َ
اب فِ َيها الدُّ َع ُاء؟ َفتِ ْل َك ا ْل ُب ْق َع ُة ِم ْن تِ ْل َك ا ْلبِ َقا ِع»(((.
بِ َقاع ًا ُي ْست ََج ُ
ُ
كما ذكرت هذه االستنابة في سيرة اإلمام الهادي× ،حيث أرسل
ً
ً
مستغرباَ :ما َك َ
ان
أيضا في مرضه من يدعو له في الحائر ،فقال أحدهم
ً
َي ْ َ
ْ ُ ْ ْ
ت َل ُه :إِ َّن
صن ُع الحي َر ،ه َو ال َحي ُر؟ فرد عليه اإلمام× قائالَ « :أ َل ُق ْل َ
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الجنة ،وهوأرقى ما يمكن تصوره من جزاء؛ ألنه مرتبط باألبدية والخلود.
ِ
َار ِن ِف َح َي ِات َأ ْو َب ْعدَ َم ْو ِت،
فقد روي عنه| أنه قال« :يا َع ُّل َم ْن ز َ

ك ِف َح َي ِ
َار ا ْبنَ ْي َ
ك َأ ْو َب ْعدَ َم ْوتِ َ
َار َك ِف َح َياتِ َ
اتِ َم َأ ْو َب ْعدَ َم ْو ِتِ َم،
كَ ،أ ْو ز َ
َأ ْو ز َ
ْت َله يوم ا ْل ِقيام ِة َأ ْن ُأ َخ ِّلصه ِمن َأهو َ ِ
ِ
الا َو َشدَ ائِ ِد َهاَ ،حتَّى ُأ َص ِّ َي ُه َم ِعي
َ ُ ْ ْ َ
َضمن ُ ُ َ ْ َ َ َ
ِف َد َر َجتِي»((( .أوهل تتصور جائزة أعظم من ذلك ،حيث ينتقل العبد

من شدائد القيامة إلى مجاورة املعصوم؟.
5757حمطات الزيارة:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

160

160

ُ
إن زيارة الحسين× مما ندب إليها في محطات مختلفة  -سوى ما
ورد من الدعوة إلى زيارته في كل وقت  -والتي ال يحيط بسرها إال أهل
البيت^ ،فهم أدرى بمواقيت زيارة جدهم× وهذه املحطات متمثلة
في:
كل شهر :فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قال عن ثواب ذلك:
اب َثواب ِمائ َِة َأ ْل ِ
ِ
ف َش ِه ٍيدِ ،م ْث َل ُش َهدَ ِاء َبدْ ر»(((.
« َل ُه م َن ال َّث َو ِ  َ ُ
ب
كل جمعة :فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قالَ « :م ْن ز َ
َار َق ْ َ
ا ْل ُح َس ْ ِ
ج َع ٍة َغ َف َر اهللُ َل ُه ا ْل َبتَّة»(((.
ف ك ِ
ي× ِ 
ُل ُ ُ
ْ
ٌ
كل يوم :فقد أشار اإلمام ال َبا ِق ُر× إلى زيارة عاشوراء قائالَ « :يا
ُور ُه ِف ك ُِّل َي ْو ٍم ِ َب ِذ ِه ال ِّز َي َار ِة ِم ْن َد ْه ِر َك َفا ْف َع ْل،
َع ْل َق َم ُة إِ ِن ْاس َت َط ْع َ
ت َأ ْن َتز َ
َف َل َ
اب َجِي ِع َذلِ َك إِ ْن َش َاء اهللُ َت َع َال»(((.
ك َث َو ُ
أول يوم من رجب :فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قالَ « :م ْن

 )1املصدر السابق ،ج ،9ص.321
 )2کامل الزیارات ،ص.183
 )3املصدر السابق.

 )4املصدر السابق ،ص.179

ن َر َج ٍ
ب، َغ َف َر اهللُ َل ُه ا ْل َبتَّة»(((.
َار ه َأ َّو َل َي ْو ٍم ِم ْ
ز َ
ً
النصف من رجب :فقد سأل الراوي اإلمام الرضا× قائال :في
ب والنِّص ِ
ِ ِ
ف ِم ْن
أي شهر نزور الحسين×َ « :ق َال ِف الن ِّْصف م ْن َر َج ٍ َ ْ
َش ْع َبان»(((.
الثالث من شعبان :فقد خرج إلى القاسم بن عالء وكيل اإلمام
ِ
الس َل ُم ُولِدَ َي ْو َم ا ْلخَ ِم ِ
يس
العسكري×َ « :أ َّن َم ْو َلنَا ا ْل ُح َس ْ َ
ي َع َل ْيه َّ
لِ َث َل ٍ
انَ ،ف ُص ْم ُه َمنْدُ وب ًا.(((»..
ث َخ َل ْو َن ِم ْن َش ْع َب َ
النصف من شعبان :فقد روي عن اإلمام السجاد× أنه قال:
ِ
ِ ِ َ ِ
َ
« َم ْن َأ َح َّ َ
ون َأ ْل َ
ف َنبِ ٍّي َف ْل َيز ُِر
ش َ
ب أ ْن ُي َصاف َح ُه ما َئ ُة أ ْلف َنبِ ٍّي َوأ ْر َب َع ٌة َوع ْ ُ

 )1هتذیب األحکام ،ج ،6ص.48
 )2کامل الزیارات ،ص.182
 )3املزار الکبری ،ص.397

 )4وسائل الشيعة ،ج ،14ص.470

 )5املصدر السابق ،ج ،14ص.473
 )6املزار (للمفید) ،ص.54

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

ِ
ا ْلحسي× َلي َل َة النِّص ِ
ني
ف ِم ْن َش ْع َب َ
ُ َ َْ
اح النَّبِ ِّي َ
ان؛ َفإِ َّن ا ْل َم َلئ َك َة َو َأ ْر َو َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُون اهللَ ِف ِز َي َارتهَ ،ف َي ْأ َذ ُن َُل ْمَ ،ف ُطو َبى َل ْن َصا َف َح ُه ْم َو َصا َف ُحوه»(((.
َي ْست َْأ ِذن َ
شهر رمضان :فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قالَ « :م ْن
ِ
اشع ًا ُ ْ ِ
جاءه× َخ ِ
ال مس َتغ ِْفر ًاَ ،ف َش ِهدَ َقبه ِف إِحدَ ى َث َل ِ
ث
َ َُ
ْ
َُْ
متَسب ًا ُم ْستَقي ً ُ ْ
آخ ِر َلي َلةٍ
فَ ،أو ِ
الشه ِرَ ،أو َلي َل ِة النِّص ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َلي ٍ
ال م ْن َش ْه ِر َر َم َض َ
ْ
ْ
ْ
انَ ،أ َّول َل ْي َلة م َن َّ ْ ْ ْ
َ
ِ
ِ
يم
ِمنْ ُه ،ت ََسا َق َط ْ
ت َعنْ ُه ُذنُو ُب ُه َو َخ َطا َيا ُه ا َّلتي ْ
ت َح َها ،ك ََم َيت ََسا َق ُط َهش ُ
اج َ َ
اص ِ
ا ْلور ِق بِالريحِ ا ْلع ِ
ُون ِم ْن ُذنُوبِ ِه ك ََه ْيئ َِة َي ْو ٍم َو َلدَ ْت ُه ُأ ُّمه»(((.
فَ ،حتَّى َأ َّن ُه َيك ُ
َ
ِّ
ََ
َان
ليلة القدر :فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قال« :إِ َذا ك َ
َلي َل ُة ا ْل َقدْ ِر وفِيها ي ْفر ُق ك ُُّل َأم ٍر حكِيمٍ ،نَادى من ٍ
ك ال َّل ْي َل َة ِم ْن ُب ْطن ِ
َاد تِ ْل َ
َان
ْ َ
َ
َ ُ
ُ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
شَ :أ َّن اهللَ َت َع َال َقدْ َغ َف َر َل ْن َأتَى َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
ا ْل َع ْر ِ
ي ِف َهذه ال َّل ْي َلة»(((.
َ
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ب
ليلة الفطر :فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قالَ « :م ْن ز َ
َار َق ْ َ
ِ
ِ
ث َلي ٍ
ا ْل ُح َس ْ ِ
الَ ،غ َف َر اهللُ َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه َو َما ت ََأ َّخ َر،
ي× َل ْي َل ًة م ْن َث َل َ
ت فِدَ َ
ي ال َّل َي ِ
اكَ ،ق َالَ :ل ْي َل َة ا ْل ِف ْط ِرَ ،و َل ْي َل َة ْالَ ْض َحى،
ال ُج ِع ْل ُ
َق َال ُق ْل ُ
تَ :أ َّ
و َلي َل َة النِّص ِ
ان»(((.
ف ِم ْن َش ْع َب َ
ْ
َ ْ
َار
«م ْن ز َ
ليلة عرفة :فقد روي عن اإلمام الباقر× أنه قالَ :
ض ك َْر َب َل َء َو َأ َقا َم ِ َبا َحتَّى
َار َل ْي َل َة َع َر َف َة َ -أ ْر َ 
ي× َ -أ ْو َق َال َم ْ
ا ْل ُح َس ْ َ
نز َ
ُي َع ِّيدَ ُث َّم َين َ ِ
ش َسنَتِ ِه»(((.
ْص َ
فَ ،و َقا ُه اهللُ َ َّ
يوم عرفة :فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قال« :إِ َّن اهللَ
ي× َقب َل َأه ِل عر َف ٍ
َت َب َار َك َو َت َع َال َيت ََج َّل لِز َُّو ِار َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
اتَ ،و َي ْق ِض
ْ ْ ََ
حوائِجهم ،ويغ ِْفر ُذنُوبم ،وي َش ِّفعهم ِف مسائِلِ ِهمُ ،ثم ي ْثنِي بِ َأه ِل عر َف ٍ
ات،
ْ ََ
ْ َّ َ
َ َ َ ُ ْ ََ ُ َُ ْ َُ ُُ ْ َ َ
َف َي ْف َع ُل ِبِ ْم َذلِك»(((.
حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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ليلة األضحى ويومها :وقد مرت رواية ذلك ضمن الليالي الثالث.
ليلة عاشوراء ويومه :فقد روي عن اإلمام الصادق× أنه قال:

ات ِعنْدَ َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× َل ْي َل َة َع ُ
ور َاءَ ،ل ِق َي اهللَ َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ُم َل َّطخ ًا
« َم ْن َب َ
اش َ
ً
ِ
ِ
ِِ
(((
َار
بِدَ مه ،ك ََأن ََّم ُقت َل َم َع ُه ِف َع ْر َصة ك َْر َب َل َء»  ،وعنه× أيضاَ « :م ْن ز َ
ي× َي ْو َم َع ُ
ي َيدَ ْي ِه»(((.
ور َاء َو َب َ
ات ِعنْدَ ُه ،ك َ
ا ْل ُح َس ْ َ
َان ك ََم ِن ْاست ُْش ِهدَ َب ْ َ
اش َ
ات
يوم األربعين :فقد روي عن اإلمام العسكري× أنه قالَ « :ع َل َم ُ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،والتَّخَ ت ُُّم ِف ا ْل َي ِم ِ
ني،
نيَ ،و ِز َي َار ُة ْالَ ْر َبع َ
ا ْل ُم ْؤم ِن َخ ٌْسَ :ص َل ُة ا ْلخَ ْمس َ
َو َت ْع ِفري ا ْل َجبِ ِ
الر ِحي ِم»(((.
الر ْ َ
ح ِن َّ
نيَ ،وا ْل َج ْه ُر بِبِ ْس ِم اهللِ َّ
ُ
 )1کامل الزیارات ،ص.180

 )2إقبال األعامل ،ج ،1ص.330
 )3کامل الزیارات ،ص.165
 )4املزار الکبری ،ص.352

 )5کامل الزیارات ،ص.173
 )6املزار (للمفید) ،ص.53

5858الدعاء لذوي احلقوق:

ً
إن الزائر ال ين�سى ذوي الحقوق في زيارته للمشاهد عموما وملشهد
ً
الحسين× خصوصا ،وعلى رأسهم اآلباء واألوالد ،فإن كانوا أحياء
ً
يسأل هللا تعالى عنده حفظهم في دينهم ودنياهم ،وإن كانوا أمواتا يسأله
تعالى أن يتجاوز عنهم برحمته.
ً
وقد ذكر ذلك الشيخ في مصباحه مشيرا إلى ما ذكرناه بقوله« :ثم عد
إلی عند رأس الحسین× وأکثرمن الدعاء لك و ألهلك ولولدك وإلخوانك
فإن مشهده ال ترد فیه دعوة وال سؤال سائل»((( .ثم أردفه بذكر أدب
ّ ّ
ً
ّ
آخر قائال« :ثم قم واخرج والتول ظهرك وأکثر من قول" :إنا لله و إنا إلیه
راجعون" حتی تغیب عن القبر»((( .ومن املعلوم أن تكرار آية االسترجاع،

يدل على ما يستشعره العبد من مصيبة فقد مواله.

إن مشهد الحسين× من أفضل املواطن للمناجاة مع هللا تعالى
وطلب املغفرة منه ،ليرجع الزائر بعدها إلى وطنه وقد رأى في وجوده
ً
ً
تغييرا جوهريا يلمسه في نفسه ،وعالمة ذلك أنه يرى في وجدانه حقيقة
أن الدنيا مزرعته لآلخرة ،ونتيجة ذلك أنها ال تشغله بمتاعها وبريقها عما
يراد منه.
ً
ً
ومن املناسب أن يكون هذا الطلب متخلال لزيارة الزائرخصوصا عند
الوداع ،حيث يزداد ّ
همه في فراق مواله ،فقد روي عن اإلمام الصادق×
الله َّم َل ت َْش َغ ْلنِي ِف
ي ْب َن َع ِ ٍّل× َف ُقلُ :
أنه قال« :إِ َذا َأ َر ْد َت َأ ْن ت َُو ِّد َع ا ْل ُح َس ْ َ
ِ
ِ
كَ ،ل بِإِ ْك َث ٍ
الدُّ ْن َيا َع ْن ِذك ِْر نِ ْع َمتِ َ
ات
ب َ ْب َجتِ َهاَ ،و َت ْفتِنُنِي ز ََه َر ُ
ار ُت ْل ِهيني َع َجائ ُ

 )1مصباح املتهجد وسالح املتعبد ،ج ،2ص.723
 )2املصدر السابق.

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

5959الزيارة واملناجاة:
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ِ ِ
ٍ
ض بِ َع َم ِل كَدُّ ُهَ ،و َي ْم َ ُ
ه ُهَ ،أ ْعطِنِي ِم ْن َذلِ َ
ك
ل َصدْ ِري َ ُّ
زينَت َهاَ ،و َل بِإِ ْق َلل َي ُ ُّ
ِ
ِ
كَ ،و َب َلغ ًا َأن َُال بِ ِه ِر َض َ
ش ِار َخ ْل ِق َ
الر ِاحِني»(((.
اكَ ،يا َأ ْر َح َم َّ
غنًى َع ْن َ

6060الزيارة والفرج:

هناك عالقة وطيدة بين زيارة الحسين× وطلب فرج اإلمام
املهدي #وهو الثائر لدمه الطاهر ،حيث إنه لم يتم القصاص من
خط قتلته ،واملتمثل بما يقابل خط الوالية.
ومن هنا فإنه عندما يشتد توجه الزائر عند قبره الشريف ،فإنه من
املناسب أن يلهج بدعاء الفرج من أعماق وجوده ،وكأنه ُمصاب شخصيا
ُ َ ْ ُ ً ََ ْ
بهذه الفاجعة فعن َأبي َج ْع َفر× في َق ْولهَ :
﴿و َم ْن ق ِتل َمظلوما فقد
ِِ
ِ
ْ ٍ
ِ
ْ َ ْ َّ ُ َ َ ْ ُ ً ((( َ
َ َ ْ َ ِّ ُ ْ ً َ ُ ْ
َ
سف ِف القت ِل ِإنه اكن منصورا﴾  ،قالُ « :ه َو
ي
ال
جعلنا لِو ِل ِه سلطانا ف
ِ
حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ا ْل ُح َس ْ ُ
ي ْب ُن َع ٍّل× ُقت َل َم ْظ ُلوم ًاَ ،ون َْح ُن َأ ْول َياؤُ ُهَ ،وا ْل َقائ ُم منَّا إِ َذا َقا َم َط َل َ
ُ
بِ َث ْأ ِر ا ْل ُح َس ْ ِ
ي×»((( ،وال شك أن األعمال تعرض على وجوده الشريف في

زمان الغيبة ،ومن أهم األعمال التي تلفت نظره الشريف هي زيارة جده
الحسين×.
6161شفاعة الزائر:

من املزايا الكبرى في زيارة الحسين× أن زائره ُيمنح مقام الشفاعة
ً
يوم القيامة ،ومن املعلوم أن من يشفع لغيره ليكون فائزا ،فإنه بنفسه
من أعظم الفائزين بطريق أولى ،وليس من ّ
الهين أن يختار الزائر من
يحب من ذوي الحقوق عليه ،من أجل إدخاله الجنة.
 )1کامل الزیارات ،ص.253
 )2سورة اإلرساء ،اآلية .33

 )3بحاراألنوار ،ج ،44ص.218

َادي من ٍ
وقد ورد عن اإلمام الصادق× أنه قال« :ين ِ
َاد َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة:
ُ
ُ
ِ
َأي َن ِشي َع ُة ِ
يص ِ
م َّم ٍد؟ َف َي ُقو ُم ُعن ٌُق ِم َن الن ِ
يه ْم إِ َّل اهللُ َت َع َال
آل ُ َ
َّاس َل ُ ْ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّاسُ .ث َّم ُينَادي ُمنَادَ :أ ْي َن ُز َّو ُار َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
ون نَاح َي ًة م َن الن ِ
ي×
وم َ
َف َي ُق ُ
َفي ُقوم ُأنَاس كَثِري َفي َق ُال َُلمُ :خ ُذوا بِي ِد من َأحببتُم ،ا ْن َطلِ ُقوا ِبِم إِ َل ا ْلجنَّةِ،
َ
َ ُ ٌ
ْ
َ َ ْ ْ َْ ْ
ْ
ٌ ُ
ِ
ِ
الر ُج َل م َن الن ِ
َّاس َي ُق ُ
ول ل َر ُج ٍلَ :يا ُف َل ُن
الر ُج ُل َم ْن َأ َح َّ
ب َحتَّى إِ َّن َّ
َف َي ْأ ُخ ُذ َّ
ت َل َ
ك َي ْو َم ك ََذا َوك ََذاَ ،ف ُيدْ ِخ ُل ُه ا ْل َجنَّ َةَ ،ل ُيدْ َف ُع
َأ َما َت ْع ِر ُفنِي؟ َأنَا ا َّل ِذي ُق ْم ُ
َو َل ُي ْمن َُع»(((.

6262انكشاف امللكوت:

ض ِلَم ٍر ما ،يستَه ِد ِ
ِ
ِ ٍ ِ
َ
الس َب َح
ص َن بِ َواحد م َن ْالَ ْم َلك َ ْيبِ ُط إِ َل ْالَ ْر ِ ْ َ َ ْ ْ َ
ين منْ ُه ُّ
أ ْب َ ْ
اب ِم ْن طِ ِ
ني َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي×»((( ،وهذا من موجبات حفظ حرمة
الت َ
َو ُّ َ

التربة الحسينية ،التي قد ال ّ
يقدرها البعض ،لكونها مبذولة ومتاحة لكل
أحد.
6363السجود والرتبة:

إن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد ،ومن موجبات القرب
املضاعف أن تكون السجدة على تربة الحسين× ،فإنها هي التربة
 )1کامل الزیارات ،ص.166

 )2بحاراألنوار ،ج ،82ص.133

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

إن عالم امللكوت منكشف عند أهل السماء بما ال ينكشف ألهل
األ ض ،ومن هنا ّ
فإن األعين عند أهلها هناك ترى ما ال يراه أهل امللك
ر
في األرض .ومن ذلك نظرة الحور العين إلى تربة الحسين× وما لها
من الفضل؛ ألنها تعلم ما فيها من األسرار الكامنة أكثر مما نعلمه نحن
ِ
ُ َ
ني إِ َذا
ور ا ْلع َ
اآلدميین ،إذ ال نرى فيها إال تربة مجردة ،فقد ر ِويَ « :أ َّن ا ْل ُح َ
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ً
التي سجد عليها وهو مضرج بدمائه الزكية ،مبديا تسليمه التام لرب
العاملين .فيمكن القول بأن هذه الصالة املمزوجة بالدم  -كصالة أبيه
أمير املؤمنين’  -أرقى صالة ُعبد بها رب العاملين على وجه األرض ،من
حيثية الجمع بين العبادة والشهادة.
َّ
ومن هنا فإن اإلمام َّ
الص ِاد ُق× كان ال يسجد ِإل َعلى تربة
ً
تذلال ل َّله َع ّز َ
وجل واستكانة ِإليه((( .يضاف إلى ذلك
الحسين×
ِ
َان ِلَ ِب َع ْب ِد اهللِ× َخ ِري َط ُة
طريقته في السجود عليها ،فقد روي« :أنه ك َ
الص َل ُة َص َّب ُه َع َل
ِدي َباجٍ َص ْف َر ُاء فِ َيها ت ُْر َب ُة َأ ِب َع ْب ِد اهللِ× َفك َ
ض ْت ُه َّ
َان إِ َذا َح َ َ
َس َّجا َدتِ ِه َو َس َجدَ َع َل ْي ِه»((( ،ومن املعلوم أن هذه الطريقة أدعى للتذلل،

وإلرغام األنف والوجه بتربته املباركة.

6464خرق احلجب:
حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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إن الدعاء حال السجود من موجبات اإلجابة  -وخاصة إذا كان
ً
بتضرع وإنابة  -وعالمة ذلك ما ذكره اإلمام الصادق× قائال« :إِ َذا
ت َع ْين َ
َاكَ ،فدُ ون ََك ُدون ََكَ ،ف َقدْ ُق ِصدَ َق ْصدُ َك»(((،
ا ْق َش َع َّر ِج ْلدُ َك ،هو َد َم َع ْ
ومن موجبات تأكد اإلجابة السجود على تربة الحسين×؛ ألن العبد
قد يقوم بما فيه املقت�ضي من جهة اإلنابة والتذلل ،ولكن ملانع في البين
ال يصل دعاؤه إلى العرش.
ً
ومن موجبات رفع املانع ما ذكره اإلمام الصادق× قائال« :إن
الس ْب َع»((( ،وما يخرق
السجو َد َع َل ت ُْر َب ِة َأ ِب َع ْب ِد اهللِ× َ ْ
ي ِر ُق ا ْل ُح ُج َ
ُ
ب َّ
 )1هداية األمة إىل أحكام األئمة^ (للحر العاميل) ،ج ،2ص.238
 )2وسائل الشيعة ،ج ،5ص.366
 )3الکايف ،ج ،4ص.321

 )4وسائل الشيعة ،ج ،5ص.366

الحجب فإنه يصل إلى هللا تعالى ،وهو كناية عن االستجابة.
6565كفاية اإلشارة:

إن الزائر يصل إلى درجة من كمال املعرفة بمقامات مواليه ،واليقين
ً
بإجابة رب العاملين له ،بما ال يكلفه كثيرا من العناء في طلب حاجته ،فإن
الكريم تكفيه اإلشارة ليفيض على سائله بجوده .وهذه الحقيقة يذكرها
اإلمام َّ
اج ٌة إِ َل اهللِ َع َّز َو َج َّلَ ،ف ْل َي ِق ْ
ف ِعنْدَ
الص ِاد ِق× بقولهَ « :م ْن ك َ
َان َل ُه َح َ

س ا ْل ُح َس ْ ِ
َر ْأ ِ
ي× َو ْل َي ُق ْلَ :يا َأ َبا َع ْب ِد اهللِ َأ ْش َهدُ َأن َ
َّك ت َْش َهدُ َم َق ِاميَ ،وت َْس َم ُع
ك ورب ِف َق َض ِ
اء َح َوائِ ِ
َّك َح ٌّي ِعنْدَ َر ِّب َ
ك ََل ِميَ ،و َأن َ
جي،
اس َأ ْل َر َّب َ َ َ ِّ
ك ت ُْرز َُقَ ،ف ْ

َفإِ َّنَا ُت ْق َض إِ ْن َش َاء اهللُ َت َع َال»(((.

6666اآلداب اجلامعة:

قلبك ،باکیة عینك ،وأکثر من التکبری والتهلیل والثناء علی اهلل عز و جل،
والصالة علی النبي| ،والصالة علی احلسنی خاصة ،والعن علی من
قتله والرباءة ممن أسس ذلك علیه»(((،

فيشيرمن جهة الذكراللفظي إلى مجموعة األذكارالتي يناسب االلتزام
ّ
مظان االستجابة ،واملتمثل بذكرهللا تعالى بما ذكره ،والثناء عليه،
بها في
والصالة على نبيه وآله^ ،والسالم على الحسين× ،ولعن قاتليه،
 )1عدة الداعي ونجاح الساعي (البن فهد احليل) ،ص.65
 )2مصباح املتهجد وسالح املتعبد ،ج ،2ص.719

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

يذكر الشيخ الطو�سي في مصباحه مجموعة جامعة من اآلداب
الظاهرية والباطنية في زيارة الحسين× ،وذلك عندما يصل الزائر إلى
البقعة القريبة من قبره الشريف ،بعدما ّ
أعد نفسه لتلك الزيارة من
أرض الوطن باملقدمات املعهودة ،فيقول رحمه هللا تعالى« :ورس خاشعا
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وإلى بعض ما ذكر تشير رواية اإلمام الصادق× حيث يقولُ « :ث َّم ْام ِ
ش
َحافِي ًا َفإِن ََّك ِف َح َر ٍم ِم ْن َح َر ِم اهللِ َو َح َر ِم َر ُسولِ ِه»((( ،فيشير إلى قدسية
املكان ،حيث نسب× حرمه إلى هللا تعالى ورسوله.

6767االنتقام اإلهلي:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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كثرت الروايات التي تشير إلى االنتقام اإللهي ممن سفك دم
الحسين× ،فتارة تشير إلى أنه تعالى هو بنفسه ّ
ولي الدم ،ويثأر بنفسه
َّك َث ُار اهللِ ِف ْالَ ْر ِ
له كما في قول اإلمام الصادق×َ « :و َأن َ
ضَ ،والدَّ ُم ا َّل ِذي
َل ُيدْ ِر ُك َث َار ُه َأ َحدٌ ِم ْن َأ ْه ِل ْالَ ْر ِ
ضَ ،و َل ُيدْ ِر ُك ُه إِ َّل اهللُ َو ْحدَ ه»((( .وتارة تشير
إلى أن كل مؤمن كذلك ،كما في قول اإلمام الصادق×َ « :وبِك ُْم ُيدْ ِر ُك
اهللُ تِ َر َة ك ُِّل ُم ْؤ ِم ٍن ُي ْط َل ُب ِ َبا»((( ،وتشير تارة إلى أن هللا تعالى يثأر لدمه من
خالل أوليائه ،ومن املعلوم أن على رأس الثائرين ،اإلمام املنصور من
ً
أهل بيت النبي| كما ُيفهم من قول اإلمام الصادق× أيضاَ « :و َأن َ
َّك
ضِ ،م َن الدَّ ِم ا َّل ِذي َل ُيدْ َر ُك َث ُار ُه ِم َن ْالَ ْر ِ
َث ُار اهللِ ِف ْالَ ْر ِ
ض إِ َّل بِ َأ ْولِ َيائِ َك»(((.
6868التوسط يف الفيض:

إن بعض املتون الروائية تنسب بعض مظاهرالتكوين كإنزال الغيث
وإمساك السماء  -كما في الزيارة الجامعة  -إلى أئمة أهل البيت^،
وال عجب في ذلك بعد أن علمنا أن هلل تعالى مظاهر التوسيط في هذا
العالم من املالئكة املدبرة إلى قابض األرواح ،فمن املعلوم أنه هو املتوفي
 )1الکايف ،ج ،9ص.308

 )2کامل الزیارات ،ص.216
 )3الکايف ،ج ،9ص.312

 )4بحاراألنوار ،ج ،98ص.148

ّ
واملدبر لكل األمور وإليه املصير .وعليه فاملستفاد من خالل
لألنفس،
الجمع بين تلك املضامين ،أن ما سواه هم وسطاء فيضه ومنفذون
ألمره ،فيتم الجمع بين استقالل الخالق فيما يريد ،وبين عظمة املخلوق
الذي فوض إليه تعالى تحقيق ما أراده ملنزلته عنده.
وقد ورد مثل هذا املضمون في زيارة اإلمام الحسين× كما ذكره
ً
ت ْالَ ْر ُض َأ ْش َج َار َهاَ ،وبِك ُْم ُت ِْر ُج
اإلمام الصادق× قائالَ « :وبِك ُْم ُتنْبِ ُ

الس َم ُء َق ْط َر َها َو ِر ْز َق َهاَ ،وبِك ُْم َيك ِْش ُ
ف اهللُ
ْالَ ْش َج ُار َأ ْث َم َر َهاَ ،وبِك ُْم ُتن ِْز ُل َّ
ا ْلك َْر َب َوبِك ُْم ُينَز ُِّل اهللُ ا ْل َغ ْي َث»((( ،بل يصل األمر إلى ما هو أعظم من
ذلك ،أال وهو قسمة النار على يد أمير املؤمنين× ،والحال أن هذا من

6969األبدان املميزة

إن بدن اإلمام يختلف عن باقي األبدان البشرية ،فإنها متميزة ّ
تميز
أرواحهم وباقي شؤونهم ،وهو ما ُيفهم مما ذكره اإلمام الهادي×
في الزيارة الجامعة حيث يقولَ « :و َأ ْس َمؤُ ك ُْم ِف ْالَ ْس َم ِءَ ،و َأ ْج َسا ُدك ُْم ِف
ِ
وسَ ،وآ َث ُارك ُْم ِف ْال َث ِ
احك ُْم ِف ْالَ ْر َواحِ َ ،و َأ ْن ُف ُسك ُْم ِف النُّ ُف ِ
ار،
ْالَ ْج َسادَ ،و َأ ْر َو ُ

 )1من الحیرضه الفقیه ،ج ،2ص.596
 )2األمايل (للصدوق) ،ص.134

 )3طبقات احلنابلة (البن أيب يعىل) ،ج ،1ص.320
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صفات رب العاملين ،وهو ما فهمه أحمد بن حنبل عندما قال له رجل:
ّ
ً
«يا أبا عبد الله! .ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن عليا قال :أنا
قسيم النار؟ فقال :وما تنكرون من ذا؟ أليس قد روينا أن النبي| قال
ّ
ك إِ َّل ُمنَافِق!»(((؟ قلنا :بلى .قال:
ك إِ َّل ُم ْؤ ِم ٌن، َو َل ُي ْب ِغ ُض َ 
لعليَ « :ل ُيِ ُّب َ 
فأين املؤمن؟ قلنا :في الجنة .قال :وأين املنافق؟ قلنا :في النار .قالّ :
فعلي
قسيم النار»(((.
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ورك ُْم ِف ا ْل ُق ُبور»((( ،كما يفهم ذلك مما دل في بعض الروايات على
َو ُق ُب ُ
عدم بقاء أجسادهم بعد املوت في باطن األرض ورفعها إلى السماء.
ومن هنا يتوجه السالم من الزائر على البدن الشريف كما يتوجه إلى
ات اهللِ
األرواح ،وهو ما نخاطب به اإلمام الحسين× في زيارتهَ « :ص َل َو ُ
ع َل ر ِ
وح َك َو َع َل َبدَ نِ َك»((( ،حيث إن ما جرى من القتل والهتك في يوم
َ ُ
ً
َ
َّ
مقتله توجه لهذا البدن الظاهري ،فصاربذلك شأنا من شؤون الغيب،
فكما أن تابوت مو�سى× وقميص يوسف× صار لهما ُّ
تمي ٌز في عالم
املادة من أجل االنتساب إلى أصحابها ،فكذلك بدن اإلمام× وتربته
ً
صارا متميزين أيضا ،النتسابهما إلى عالم الغيب الذي ُيضفي على ما
انتسب إليه ما ُيراد من مزايا ،وإن كانت مذهلة.
7070أصدق األصحاب:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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ً
كما أن اإلمام الحسين× كان سيدا للشهداء  -بما بذل من
مهجته في سبيل ربه وهي أغلى املهج  -فكذلك أصحابه الذين قال عنهم
ِ
أصحايب»((( ،فصاروا
الحسين×« :ما َر َأ ْی ُ
اصحاب ًا أ َب َّر َو ْأوفی م ْن ْ
ت ْ
ً
سادة للشهداء أيضا كما ذكر اإلمام الصادق× في زيارته لهم حيث
الشهدَ ِ
اء ِف الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َرةَ ِ،فإِ َّنك ُْم
يقولَ « :أ ْش َهدُ َأ َّنك ُْم َأن َْص ُار اهللَِ ،و َسا َ َد ُة ُّ َ

َ َ ِّ ْ ْ َ ٍّ َ َ َ َ ُ ِّ ُّ َ َ ٌ َ
ري فما
َأن َْص ُار اهللِ ك ََم َق َال اهللُ َع َّز َو َج َّل﴿ :وكأين ِمن ن ِب قاتل معه ِربيون ك ِث
ِ َ َ ُُ ََ ْ ُ
صاب ُه ْم ف َ
َو َهنُوا لا أَ َ
استَاكنوا﴾ َو َما َض ُع ْفت ُْم َو َما
يل اهلل وما ضعفوا وما
ب
س
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ (((
ِ
ْاس َت َكنْت ُْم َحتَّى َلقيت ُُم اهللَ َع َل َسبِ ِ
ُصة كَل َمة اهلل الت ََّّامة» .
يل ا ْل َح ِّقَ ،ون ْ َ

ُ
وليعلم أنهم إنما اكتسبوا هذا الوسام الخالد؛ ألنهم بلغوا ذروة

 )1من الحیرضه الفقیه ،ج ،2ص.316
 )2کامل الزیارات ،ص.196

 )3روضة الواعظني ،ج ،1ص.219
 )4الکايف ،ج ،9ص.305

التفاني في الذب عن إمام زمانهم ،وذلك في أحلك ظروف حياة هذه األمة.
7171املضامني التوحيدية:

إن زيارات األئمة^ مشحونة باملضامين التوحيدية إلى درجة ال تدع
ً
شكا في أنهم عباد مربوبون ،وأن ما وصلوا إليه من الدرجات إنما هو
ببركة اندكاك إرادتهم في إرادة هللا تعالى ،فأعطاهم تعالى من خزائنه ما لم
ً
ً
يعطه أحدا من العاملين ،وهم يعطون أيضا  -كما كان العطاء لسليمان
النبي×  -بإذنه بغيرحساب.
ّ
ولدى التأمل في مضامين الزيارات الواردة ،نرى هذه املعاني جلية فيها،
فمن ذلك ما ورد عن اإلمام الصادق× وهويخاطب جده الحسين×
ً
جي ِمن َأم ِر د ْنياي و ِ
ك ِف َجِي ِع َح َوائِ ِ
آخ َر ِت ،بِ َ
قائالَ « :و َأت ََو َّس ُل إِ َل اهللِ بِ َ
ك
ْ ْ ُ َ َ َ

ً
ّ
متتابعة وال يعجل فيها ،فكأنه يريد بذلك أن ُيقبل في ثنائه لربه متأنيا
ً
فيها ،خالفا ملا عليه املستعجلون من الذاكرين ،ثم يختمها× بكلمات
فيها كمال التمجيد والتوحيد حيث يقول« :ا ْلحمدُ لِ ا ْلو ِ
اح ِد ا ْل ُمت ََو ِّح ِد ِف
َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب يشء ِم ْن ُأ ُم ِ
ْالُ ُم ِ
وره ْم َع ْن ع ْلمه»(((.
ور ُك ِّل َهاَ ،خ َل َق ا ْلخَ ْل َق َف َل ْم َيغ ْ
7272النفور من األعداء:

ً
إن الزائر املصاب بمصيبة الحسين× يرى في نفسه نفورا وأذى
ً
ً
بليغا ملن تورط في سفك دم الحسين× ،فيبين أوال  -كما ذكر اإلمام
الصادق×  -الجهة في ّ
تبريه ،وفيها إشارة إلى ما جرى من الفتن في حياة

 )1کامل الزیارات ،ص.196
 )2املصدر السابق.
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ج ِهم ،وبِ َ ِ ِ
ِ
الت ِ
ِ َ
ات
َيت ََو َّس ُل ا ْل ُمت ََو ِّس ُل َ
ون إِ َل اهللِ ِف َح َوائ ِ ْ َ
ك ُيدْ ر ُك عنْدَ اهلل أ ْه ُل ِّ َ
َطلِبت َُهم»((( ،ثم يطلب اإلمام× من الراوي أن ّ
يكبرإحدى عشرة تكبيرة
َ ْ
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ً
ِ
ين َبدَّ ُلوا نِ ْع َمت َ
َكَ ،و َخا َل ُفوا
النبي| وبعد مماته قائالُ « :
الله َّم ا ْل َع ِن ا َّلذ َ
ِ
َ
ِم َّلت َ
ات ُموا َر ُسو َل َكَ ،و َصدُّ وا َع ْن َسبِيلِ َك»((( ،ثم
َكَ ،و َرغ ُبوا َع ْن أ ْم ِر َكَ ،و َّ َ
ً
اح ُش
يطلب من هللا تعالى أن ينزل عليهم أشد أنواع العذاب قائالُ « :
الله َّم ْ
الله َّم
ش ُه ْم َو َأ ْش َيا َع ُه ْم إِ َل َج َهن ََّم ز ُْرق ًاُ ،
ور ُه ْم نَار ًاَ ،و َأ ْج َوا َف ُه ْم نَار ًاَ ،و ْ
ُق ُب َ
اح ُ ْ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ا ْل َعن ُْه ْم َل ْعن ًا َي ْل َعن ُُه ْم بِه ك ُُّل َم َلك ُم َق َّر ٍ
بَ ،وك ُُّل َنبِ ٍّي ُم ْر َس ٍلَ ،وك ُُّل َع ْبد ُم ْؤم ٍن
ليم ِن ،اللهم ا ْلعنْهم ِف مست َِس الس و ِف َظ ِ
ِ
اه ِر ا ْل َع َلنِ َي ِة»(((،
ْامت ََحن َ
ُ َّ َ ُ ْ ُ ْ ِّ ِّ ِّ َ
ْت َق ْل َب ُه ل ْ ِ َ
وال يخفى أن طلب العذاب واللعن املستمر من املوالين طوال زمان
ً
الغيبة ،من موجبات تشديد العذاب على طواغيت العصور ،وخصوصا
قتلة الحسين× ،إضافة إلى العذاب اإللهي ّ
املقدر لهم مع دعاء ولي
األمر× عليهم؛ ألنه الوارث لهم واملتفجع عليهم .ويمكن بعدها تخيل
مدى العذاب املستمر النازل على أعداء أهل البيت^ طوال القرون
املتمادية ،بعد هذه اللعنات املتوالية!

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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7373السالم املتتابع:

تكرر التعبير بطلب الصلوات املستمرة على الحسين× كما في
ً
زيارة عاشوراء ،كقول الزائر« :عليك مني سالم هللا أبدا ما بقيت وبقي
الليل والنهار» وكذلك في الزيارات األخرى .ومنها ما ورد في زيارة اإلمام
ً
الصادق× لجده حيث يطلب أوال من هللا تعالى ،أن يجعل صلواته
عليه شبيهة بصلوات هللا تعالى عليه  -حيث ورد ذكرها في القرآن
الكريم  -والتي ال يعلم كنهها أحد ،ثم شبيهة بصالة جده| و أبيه×
ْت َو َر ُسو ُل َ
ك َو َأ ِم ُري
ت َع َل ْي ِه َأن َ
الله َّم إِ ِّن ُأ َص ِّل َع َل ْي ِه ،ك ََم َص َّل ْي َ
فيقولُ « :
 )1الکايف ،ج ،9ص.303
 )2املصدر السابق.

ً
ِِ
ني»((( ،ويطلب منه تعالى ثانيا أن يجعل هذه الصلوات متصلة
ا ْل ُم ْؤمن َ
بال انقطاع ،وذلك أبد اآلبدين حيث يقول×« :ص َل ًة م َتتَابِع ًة متَو ِ
اص َل ًة
ُ َ ُ َ
َ
ِ
مَ ِ
اع َلاَ ،و َل َأ َمدَ َو َل َأ َج َل»((( ،ويطلب
تاد َف ًةَ ،ت ْت َب ُع َب ْع ُض َها َب ْعض ًاَ ،ل انْق َط َ
ُ َ
ً
منه تعالى ثالثا أن ال تتوقف بركات الصلوات على التواجد في محضر
الحسين× ،بل تبقي مستمرة حتى بعد عودة الزائر إلى وطنه ،حيث
مَ ِ
ضنَا َه َذاَ ،وإِ َذا ِغ ْبنَا َو َش ِهدْ نَا»(((.
يقول×ِ « :ف َ ْ
7474الصدر اجلريح:

 )1مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،ج ،18ص.297
 )2املصدر السابق.

 )3الکايف ،ج ،9ص.306

 )4کامل الزیارات ،ص.238
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إن الدعاء من أجل شفاء الصدر ألحدهم إنما يكون إذا كان موجب
ً
األذى باقيا ،وإال فال معنى للدعاء لفرد سليم أو من انتهى أمد حياته،
ومن هنا فإن ما ورد من الدعاء لشفاء صدرالحسين× بعد مقتله يدل
ً
على أن صدره× ال زال جريحا ال باملعنى املادي له ،وإنما بمعنى أنه لم
يتم االنتقام من خط قتلته وإن أبيدت أشخاصهم ،فوارثه املهدي#
ينتظراإلذن في ذلك.
ُ
وهذا املعنيان  -أي أذى الصدر وانتظار االنتقام  -يفهم مما روي عن
الله َّم َر َّب
اإلمام الصادق× حيث يقول في دعائه حين زيارته لجدهُ « :
ي ْاش ِ
ب ا ْل ُح َس ْ ِ
ف َصدْ َر ا ْل ُح َس ْ ِ
ا ْل ُح َس ْ ِ
الله َم َر َ 
ي ا ْط ُل ْب بِدَ ِم ا ْل ُح َس ْي» (((،
يُ ،
وكم من املناسب أن يلهج الزائر بهذه العبارة ّ
بتوجه وإنابة وهو بجوار
قبره ،وخاصة إذا كان مواجها لصدره الشريف.
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7575تنوع اللعن:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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أئمة أهل البيت^ ّ
يبينون املعاني اإللهية السامية من خالل
أدعيتهم الشريفة ،ومنها املناجاة الشعبانية والخمس عشرة ،كما يبينون
املعاني الوالئية من خالل زياراتهم  -وخاصة في زيارة الحسين×  -حيث
ً
يذكرون شطرا من ظالماتهم ،لتكون الزيارة أوقع في النفوس ،وأكثر
ً
إقناعا للعقول.
فها هو اإلمام الصادق× عندما يلعن قتلة جده الحسين× يذكر
ً
بعض ما جرى من الهتك على رموز الشريعة من الكتاب والقبلة أوال،
ِ
كَ ،و َهدَ ُموا َك ْع َبت َ
ين ك ََّذ ُبوا َر ُسو َل َ
َكَ ،و َح َّر ُفوا
حيث يقولُ « :
الله َّم ا ْل َع ِن ا َّلذ َ
ً
كِتَا َب َ
ك»((( .ويذكر ثانيا بعض ما جرى من الظلم على أهل البيت^
ً
ً
قائالَ « :و َس َفكُوا ِد َم َاء َأ ْه ِل َب ْي ِت َنبِ ِّي َك»((( .ويذكرثالثا ما جرى من االعتداء
ً
ِ
وهم»(((.
على األمة قائالَ « :و َأ ْف َسدُ وا ع َبا َد َك َو ْاست ََذ ُّل ُ
7676ذكر الفرج:

ّإن أئمة أهل البيت^ استفادوا من مختلف الفرص لربط األمة
بولدهم املهدي ،#حيث ينحصربه االنتقام لجده الحسين× ،وهذا
ً
ّ
يقض مضاجعهم ،كما يتبين
االنتقام هو ما يهم األئمة جميعا بل مما
من خالل كلماتهم في حق اإلمام املنتظر ،#كقول اإلمام الصادق×:
ادي ،واب َتز ْ ِ
ت ع َل ِمه ِ
ِ
ي َغ ْي َبت َ
اح َة
« َس ِّي ِد 
ُك َن َف ْ
ت ُر َقادي َ ،و َض َّي َق ْ َ َّ َ
َّت منِّي َر َ
َ ْ
ُف َؤ ِادي»(((.
 )1املصدر السابق ،ص.217
 )2املصدر السابق.
 )3املصدر السابق.

 )4كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،2ص.353

ومن هذه الفرص تذكير الزائر به وبالدعاء لفرجه عند زيارة
الحسين× حيث استجابة الدعاء تحت قبته ،فها هو اإلمام
ً ّ
ْت ان ِْق َطاع ًا إِ َل ْي َ
كَ ،وإِ َل َو َل ِد َك
الصادق× يقول مخاطبا جدهِ « :جئ ُ

وو َل ِد و َل ِد َك ،ا ْلخَ َل ِ
ف ِم ْن َب ْع ِد َك َع َل َب َرك َِة ا ْل َح ِّقَ ،ف َق ْلبِي َلك ُْم ُم َس ِّل ٌم َو َأ ْم ِري
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني لديني
يك َُم اهللَُ ،و ُه َو َخ ْ ُي ا ْلحاكم َ
ُص ِت َلك ُْم ُم َعدَّ ٌة َحتَّى َ ْ
َلك ُْم ُم َّتبِ ٌعَ ،ون ْ َ
ِِ
ِ
ني بِ َر ْج َعتِك ُْم َل ُأنْكِ ُر لِ
َو َي ْب َع ُثك ُْم َف َم َعك ُْم َم َعك ُْم َل َم َع َعدُ ِّوك ُْم إِ ِّن م َن ا ْل ُم ْؤمن َ
ُقدْ َر ًة َو َل ُأك َِّذ ُب َل ُه َم ِش َّي ًة»((( ،فذكرالخلف من بعده ،ثم التذكيربالرجعة

قرينة على إرادة ولده املهدي.#

7777الذكر يف املشهد:

ويدَ ي َ ِ
ت َوت ََو َّج ْه
اجلِ ْس ِعنْدَ َر ْأ ِس ِهَ ،وا ْذك ُِر اهللَ بِ َم َأ ْح َب ْب َ
ك َجيع ًا َع َل ا ْل َق ْ ِبُ ،ث َّم ْ
ََ ْ
ِ
إِ َل ْي ِهَ ،و ْاس َأ ْل َح َوائ َجك»(((.
ومن املناسب هنا االلتفات إلى قوله× «وتوجه إليه» ففيه معنى

أعمق من الذكر ،أال وهو االلتفات إلى جهة العزة والجالل ،وال يلزم
من ذلك طلب حاجة بعينها حينه ،بل تكون الحاجة منحصرة في طلب
االلتفاتة منه تعالى إلى داعيه ،وفي هذه االلتفاتة املباركة كل البركات
النازلة على العبد في الدنيا واآلخرة.
 )1کامل الزیارات ،ص.217
 )2املصدر السابق ،ص.218

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

من موارد الذكر اإللهي  -غير العبادات املعروفة كالصالة والطواف
ً
مثال  -الجلوس عند قبر الحسين× واالنشغال بذكر هللا تعالى ،ثم
التوجه إليه وسؤال الحوائج منه ،وهو ما أو�صى به اإلمام الصادق×،
وهو أعلم الناس بآداب زيارة جده من غيره ،فيقولُ « :ث َّم َض ْع َخدَّ ْي َ
ك
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7878التفضل اإلهلي:

املستفاد من روايات أهل البيت^ أن لزيارة الحسين×  -ولو
املختصرة منها َ -
أثرها البليغ في حيازة األجر العظيم الذي ال تحتمله
العقول ،وال عجب في ذلك ما دام األمر يدخل في باب التفضل اإللهي
نسبة بين ألف شهر وإحياء ليلة واحدة
الذي ال يقاس بالعمل ،فأية
ٍ
في العبادة؟ .بل ما النسبة بين الجزاء الخالد وبين عمل محدود في
دار الدنيا.
ومن هذه الروايات التي تدل على األجر العظيم بزيارة مختصره
له× ما روي عن اإلمام الصادق× وهو يخاطب سدير الصيرفي
ً
ور َق ْب ا ْل ُح َس ْ ِ
ِ َ
قائالَ « :و َما َع َل ْي َ
ج َع ٍة َخ َْس
ي× ِف ك ُِّل ُ ْ
ك َيا َسد ُير أ ْن َت ُز َ َ

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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اك إِ َّن بينَنَا وبينَه َفر ِ
ت :ج ِع ْل ُ ِ
ٍ
اس َخ كَثِ َريةً،
َم َّرات َو ِف ك ُِّل َي ْو ٍم َم َّرةًُ ،ق ْل ُ ُ
ت فدَ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ
َف َق َال ِل :اصعدْ َفو َق س ْط ِ
سةًُ ،ث َّم ت َْر َف ُع َر ْأ َس َ
ح َ
ك
كُ ،ث َّم َت ْلت َِف ُ
ْ َ ْ َ
ت َي ْمنَ ًة َو َي ْ َ
ِ
الس َم ِءُ ،ث َّم ان ُْح ن َْح َو ا ْل َق ْ ِب َو َت ُق ُ
الس َل ُم َع َل ْي َ
الس َل ُم
إِ َل َّ
ك َيا َأ َبا َع ْبد اهللَِّ ،
ولَّ :
َب َل َ
َع َل ْي َ
ك َز ْو َر ٌة َوال َّز ْو َر ُة َح َّج ٌة َو ُع ْم َرةٌَ .ق َال
ح ُة اهللِ َو َب َركَا ُت ُهُ ،ت ْكت ُ
ك َو َر ْ َ
الش ْه ِر َأ ْك َث َر ِم ْن ِع ْ ِ
ت ِف َّ
ين َم َّر ًة»(((.
َس ِد ٌيرَ :ف ُر َّب َم َف َع ْل ُ
ش َ

7979الزيارة والصيام:

الصيام عنصر متخلل لكثير من العبادات ،وال يخفى ما يوجبه من
صفاء النفس ،وهو أمر راجح ملن أراد ذلك قبل الزيارة ،ففرق بين من
وصل إلى درجة الغفران قبل الزيارة ،ليحوز على رتبة الرضوان بعدها،
وبين من يأتي إلى املشهد وهو لم يتخفف ُ
بعد من أعباء ذنوبه.
فنالحظ في زيارة الحسين× دعوة إلى الصيام قبلها ،كما في رواية
اإلمام الصادق× حيث يقول« :إِ َذا َأ َر ْد َت ا ْل َم ِسري إِ َل َق ْ ِب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي×
َ
 )1مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،ج ،18ص.319

َفصم يوم ْالَربِع ِ
اء َو ا ْلخَ ِم ِ
يس َوا ْل ُج ُم َع ِة»((( ،ثم يذكر الغسل والدعاء بما
ُ ْ ََْ ْ َ
ِ
ِ
الله َّم
ني َت ْغتَس ُلُ ،
فيه طلب للطهارة وشرح الصدر فيقول×َ « :و ُق ْل ح َ
ِ
اش ْح ِل َصدْ ِري»((( ،وكذلك الشفاء من األسقام
َط ِّه ْرن َو َط ِّه ْر َق ْلبِي َو ْ َ
ومن كل شريحذ ه الزائرفي يا ته فيقول×« :و ِش َفاء ِمن ك ُِّل د ٍ
اء َو ُس ْق ٍم
زر
ر
َ
ً ْ
َ
وآ َف ٍة وع ٍ ِ
َ َ (((
اف َوأ ْحذ ُر»  ،ومن مصاديق الشر الذي
ش َما َأ َخ ُ
َ َ َ
َ
اهةَ ،وم ْن َ ِّ
ينبغي الحذر منه ،وساوس الشيطان الذي يسلب التوجه من العبد
حين زيارته .وهنا نقول باملناسبة :إن تخليل الدعاء بالذكر ،من موجبات
ً
اجتماع ما يوجب تطهيرالظاهروالباطن معا.

8080الدعاء املخزون:

ث مر ٍ
ث مر ٍ
اج َع ْلنِي ِف
ات إِ َذا َأ ْم َس ْي َ
ات إِ َذا َأ ْص َب ْح َ
تُ :
الله َّم ْ
تَ ،و َث َل َ َ َّ
َث َل َ  َ َّ
ِدر ِع َك ا ْل َح ِصين َِة ا َّلتِي َ ْت َع ُل فِ َيها م ْن ت ُِريد»((( ،وقد ّ
فسرها املجل�سي في مرآة
ْ
َ
العقول بقوله« :أي خمزون عن غري أهله ،ال تعلمه كل أحد ،أو املخزون يف
كنوز مقالة املؤمنني التي حيفظها املالئكة املقربون»(((.
والالفت أن اإلمام الصادق× ذكرهذه الفقرة من الدعاء في ضمن
ً
اج َع ْلنِي ِف ِد ْر ِع َ
ك ا ْل َح ِصين َِة ا َّلتِي
زيارته لجده الحسين× قائالُ « :
الله َّم ْ
ث مر ٍ
ِ
َ ْتع ُل فِيها من ت ُِريدُ  ،اللهم إِن َأبر ُأ إِ َلي َ ِ
ِ
ات»(((.
َ َ ْ
َ
ك م َن ا ْل َح ْول َوا ْل ُق َّوة َث َل َ َ َّ
ُ َّ ِّ ْ َ ْ
 )1کامل الزیارات ،ص.223
 )2املصدر السابق ،ص.224
 )3املزار الکبری ،ص .370
 )4الکايف ،ج ،4ص.447

 )5مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،ج ،12ص.228
 )6کامل الزیارات ،ص.224

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

من األدعية التي وصفها املعصوم× بقوله« :إنه من الدعاء املخزون»
ما روي عن اإلمام الصادق× حيث يقولَ « :ل تَدَ ع َأ ْن تَدْ عو ِب َذا الدُّ ع ِ
اء
َ
َُ
ْ
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8181كرامة الزائر:

يشير اإلمام الصادق× إلى حقيقة بديهية في عرف كرام الدنيا،
وهي أن الزائر له كرامته على املزور ،ومن هنا ينبغي إكرامه وإتحافه بما
يناسب شأنه ،وكلما زادت كرامته عند املزور زاد قدر ما يقدم له من
التحف.
ً
وقد نطق بهذه الحقيقة اإلمام الصادق× في زيارة جده مناجيا ربه
ً
ت لِك ُِّل زَائِ ٍر ك ََر َام ًةَ ،و لِك ُِّل َوافِ ٍد ُ ْت َف ًةَ ،و َقدْ َأ َت ْيت َ
ُك زَائِر ًا
قائالَ « :و َقدْ َج َع ْل َ
ِ
اي َفك َ
ك َص َل َوات َ
ب ا ْب ِن َنبِ ِّي َ
اج َع ْل ُ ْت َفت َ
َاك َر َق َبتِي ِم َن الن َِّار»(((،
ُك َع َل ْيهَ ،ف ْ
َك إِ َّي َ
َق ْ َ
ومن املعلوم أنه ال يعني بهذا الفكاك ،الفكاك في ساعته ،وإنما الفكاك
املطلق ،وذلك كناية عن الخالص من عاقبة الدخول في النار ،حيث ّإن
من زحزح عنها فقد فاز.
حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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8282عظمة املصيبة:

ً
ً
من ال يعلم مقام اإلمامة أوال ،وال يعلم منزلة املعصوم ثانيا ،فإنه
ال يمكنه فهم ما جرى على ولي هللا األعظم يوم عاشوراء؛ ألنه وقع
ً
عليه× هتك ال مثيل له ،فعظمت مصيبته على هللا تعالى أوال ،ثم على
ً
النبي الخاتم| ومطلق األنبياء ثانيا ،ثم على املأل األعلى بما فيه من
ً
املالئكة املقربين .ومن هنا يخاطب اإلمام الصادق× جده قائالَ « :يا

َك ِعنْدَ َجدِّ َك رس ِ
َأ َبا َع ْب ِد اهللِ إِنَّا لِ َوإِنَّا إِ َل ْي ِه ِ
ونَ ،ما َأ ْع َظ َم ُم ِصي َبت َ
ول
راج ُع َ
َ ُ
ف اهللَ َع َّز َو َج َّلَ ،و َأ َج َّل ُم ِصي َبت َ
اهللِ|َ ،و َما َأ ْع َظ َم ُم ِصي َبت َ
َك
َك ِعنْدَ َم ْن َع َر َ
ل ْالَع َل ،و ِعنْدَ َأ ْنبِي ِ
ِ
اء اهللِ َو ُر ُسلِ ِه»(((.
عنْدَ ا ْل َم َ ِ ْ َ
َ

ً
وعليه فإن من عرف هللا تعالى حق معرفته ،صارعارفا بعظم املصاب

 )1املصدر السابق ،ص.225

 )2کامل الزیارات ،ص.230

ً
على من قتل في سبيل طاعته .ومن هذا النص يعلم أيضا أن من ال
يتفاعل مع مصيبة الحسين× ،فهو ناقص في معرفته باهلل تعالى.
8383جزع الزائر:

يصور لنا اإلمام الصادق× حالة الزائر املتميز في زيارته ،وهو الذي
انتابه الجزع عند تذكرمصيبة الحسين× بما أورثته حالة من النحيب
ً
ً
والشهيق ،فيقول× مخاطبا جده قائالَ « :يا َأ َبا َع ْب ِد اهللِ إِ َل ْي َ
َت
ك كَان ْ

َان َأس ِفي ون ِ
ِر ْح َلتِي َم َع ُب ْع ِد ُش َّقتِيَ ،و َل َ
ب ِتَ ،و َع َل ْي َ
ك َف َ
َحيبِي
اض ْ
َ
كك َ َ
ت َع ْ َ
ص ِاخي َو َز ْف َر ِت َو َش ِه ِيقي»(((.
َو ُ َ

8484تعدد الباكني:

اإلمام الصادق× يذكر حقيقة محركة للوجدان محفزة للباطن،
أال وهي التذكير بهذه الحقيقة املتمثلة في أن السماوات واألرض بكت
ْت َو ُأ ِّمي َيا َس ِّي ِديَ ،ب َك ْيت َ
ُك َيا ِخ َ َي َة
على الحسين× حيث يقول« :بِ َأ ِب َأن َ

كَ ،و َقدْ َب َكت َ
اهللِ َوا ْب َن ِخ َ َيتِ ِهَ ،و َح ٌّق ِل َأ ْن َأ ْبكِ َي َ
ون
الس َم َو ُ
ات َو ْالَ َر ُض َ
ْك َّ
َوا ْل ِج َب ُال َوا ْلبِ َح ُار»((( ،وقد ثبت في محله وجود حالة من اإلدراك في عالم
 )1املصدر السابق ،ص.234
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وهذه الحاالت التي ُعبر عنها بالفعل املا�ضي يمكن أن تكون إشارة إلى
حال الزائرفي الحرم ،ولكنها يمكن أن تكون إشارة إلى حالته املاضية قبل
الوفود على الحرم الشريف .ولك أن تتصور حال الزائرالذي يزورمواله،
وهو يملك هذا املخزون العظيم من املشاعر! .كما لك أن تتصور هيئة
اإلمام الصادق× وهو يبكي على جده بتلك الكيفية املفجعة ،حيث
إنه أولى الناس بما يصفه من حالة الزائر.
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الوجود  -حتى في الجمادات منها  -ثم يترقى× في األمر ليشير إلى جده
املصطفى| وهو املفجوع بولده الحسين× ،وذلك بتعبير ّ
مشبع
بالعاطفة تجاهه وتجاه ربه حيث يقولَ « :ف َم ُع ْذ ِري إِ ْن َل ْ َأ ْبكِ َ
كَ ،و َقدْ
ً
َبك َ
يب َر ِّب»((( .ثم يعطف عليه األئمة من ذريته قائالَ « :و َب َكت َ
ْك
َاك َحبِ ُ
ْالَئِ َّم ُة^»((( ،ثم يترقى من الباكين على األرض ليشيرإلى من يبكيه في املأل
ً
األعلى قائالَ « :و َبك َ
ون ِسدْ َر ِة ا ْل ُمنْت ََهى إِ َل ال َّث َرى َجزَع ًا َع َل ْي َك»((( ،وال
َاك َم ْن ُد َ
عجب في كل ذلكّ ،
فإن الحسين× يمثل السماء في األرض بكل معانيها.
8585االسرتحام والتذلل:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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بعض مضامين املناجاة املتخللة لزيارة الحسين× َّ
قل نظيرها في
مناجيات االسترحام والتذلل بين يدي امللك الجبار ،وهو دليل على أن
األئمة يريدون من مواليهم كمال التذلل للخالق املتعال وهم في مشاهد
أوليائهم.
ً
فتأمل مثال في هذه الفقرات من دعاء اإلمام الصادق× ضمن
ٍ
زيارة الحسين× حيث يقولَ « :يا ُس ْب َحان َ
ت ْأ ُت َع َل ْي َ
ك،
ي ُج ْر َأة ْ
َك َأ َّ
اج َ َ

ِ
ٍ
ِ
ي َغ ْف َل ٍة َأ ْع َط َبتْنِيَ ،ما
ي َسك َْرة َأ ْو َب َقتْنيَ ،و َأ ُّ
ي َتغ ِْر ٍير غ ََر ْر ُت بِنَ ْفسَ ،و َأ ُّ
َو َأ َّ
وء َن َظ ِري َو َأ ْو َح َش فِ ْع ِلَ ،يا َس ِّي ِدي َف ْار َح ْم َك ْب َو ِت ُِل ِّر َو ْج ِهي
ك َ
َان َأ ْق َب َح ُس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الت ِ
اب َخدِّ يَ ،و َندَ َامتي َع َل َما َف َر َط منِّيَ ،و َأق ْلني
َو َز َّل َة َقدَ ميَ ،و َت ْعفريي ف ُّ َ
ع ْثر ِت ،وارحم ص ِ
اخي وعب ِت ،وا ْقب ْل مع ِذر ِت ،وعدْ بِ ِ
ح ْل ِم َ
ك َع َل َج ْه ِل
َ ُ
َ َ
َ ََْ َ َ َ ْ َ
َ ْ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
َوبِإِ ْح َسان َك َع َل َخطيئ َِات َوبِ َع ْف ِو َك َع َ َّل»((( ،فينقل اإلمام× الزائر -وهو
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في مشهد الحسين×  -بهذه العبارات إلى عرصات القيامة املخيفة ،ومن
الطبيعي أن يتوجه الزائربعدها إلى من له مقام الشفاعة في ذلك املوقف
ً
العصيب  -وهم املعصومون جميعا  -وخاصة عند زيارة النبي| الذي
ّادخرشفاعته ألهل الكبائرمن أمته ،ومن بعده األئمة من ذريته.
8686قسوة القلب:

ِ
ِ ِ
ِ
ني َل َ
ك بِا ْل َق َو ِد ِم ْن َن ْف ِسَ ،فا ْق َب ْل ت َْو َبتِيَ ،و َن ِّف ْس ك ُْر َبتِي،
َيدي َونَاص َيتي َأ ْستَك ُ
وعي وان ِْق َط ِ
وعي و ُخ ُض ِ
وارحم ُخ ُش ِ
اعي إِ َل ْيك»((( .وهذه الصورة من املزج
َ
َ
َ ْ َ ْ
بين املناجاة والزيارة أمر متعارف في مجمل زيارات أهل البيت^ ومنها

زيارة أمين هللا .فهل تبقى بعدها شائبة لتهمة الغلو والشرك في إتيان
مشاهدهم وزيارة قبورهم؟.

8787إيقاظ النفس:

من طرق إيقاظ النفس من هجعتها التذكيرباملآل الذي نحن صائرون
ً
إليه جميعا بعد هذه الحياة الدنيا ،فهو هادم لحالة التشاغل والتلذذ
 )1کامل الزیارات ،ص.236
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من أصعب ما ُيبتلى به العبد في مشاهد املعصومين ،إحساسه بقسوة
حينئذ
القلب التي توجب بدورها ضعف اإلقبال على املزور ،فيلزم
ٍ
تقديم الشكوى بين يدي هللا تعالى لينتفع الزائرمن زيارته املنقوصة بهذا
ّ
اإلدبار .ومن هنا يعلمنا اإلمام الصادق× أن نناجي هللا تعالى في زيارة
الحسين× قائلينَ « :ر ِّب َأ ْشكُو إِ َل ْي َ
ك َق َس َاو َة َق ْلبِي َو َض ْع َ
ف َع َم ِلَ ،ف ْامن َْح
ف بِخَ طِيئَتِي»(((.
بِ َم ْس َأ َلتِيَ ،ف َأنَا ا ْل ُم ِق ُّر بِ َذ ْنبِي ا ْل ُم ْع َ ِت ُ
ً
ثم يدعونا إلى التملق بين يديه تملق املتضرع املنقطع إليه قائالَ « :و َه ِذ ِه

181

181

باملتاع العاجل .ومن أفضل مواطن اليقظة واالستيقاظ ،محضر
املعصوم× ،فإن مشاهدهم وإن كانت من مقولة األماكن ،إال أن
التفاتتهم لزوارهم وتحقيق حالة االنقالب الباطني لديهم من مقولة
األحوال.
ومن هنا يدعونا اإلمام الصادق× في مشهد جده الحسين× إلى
ً
أن نجعله  -وهو الوجيه عند هللا تعالى بشهادته  -سببا للنجاة والخالص
من تبعات ذلك اليوم العصيب ،فيقول× كما روي عنهَ « :فك ُْن َي ْو َمئِ ٍذ

ِ
ي َر ِّب ِل ُمن ِْقذ ًاَ ،ف َقدْ َع ُظ َم ُج ْر ِمي إِ َذا ْار َت َعدَ ْت َف َرائِ ِصَ ،و ُأ ِخ َذ
ِف َم َقامي َب ْ َ
ي َيدَ ْ
ت ِمن س ِ
ِ
ِ
وء َع َم ِلَ ،و َأنَا َع ٍ
ار ك ََم َو َلدَ تْنِي
بِ َس ْمعي َو َأنَا ُمنَك ٌ
ِّس َر ْأس بِ َم َقدَّ ْم ُ ْ ُ
ُأمي ،ورب يس َأ ُلنِيَ ،فكُن ِل َش ِفيع ًا ومن ِْقذ ًاَ ،ف َقدْ َأعدَ دت َ ِ
اجتِي
ُك ل َي ْو ِم َح َ
ْ ْ
ْ
َُ
َ َ ِّ َ ْ
ِّ
ِ
َو َي ْو ِم َف ْق ِري َو َفا َقتي»((( ،ومن املعلوم أن ربط الزيارة بمواقف القيامة،
حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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من موجبات إثارة الحالة الباطنية املستلزمة للبكاء لدى الزائر ،ومن
ً
َ
ث َّم االلتجاء إلى هللا تعالى متقربا بصاحب ذلك املشهد ،فيكون البكاء
ً
ً
توحيديا ووالئيا في آن واحد.

8888تيسر بكاء املصيبة:

ً
ً
إن البكاء خشية من هللا تعالى ،وخوفا من مقامه ،ال يتسنى إال ملن
وصل إلى مقامات عليا في التوحيد ،ولكن البكاء على الحسين× أمر
ميسور ملن تذكر أو سمع بمصيبته ،كما نراه عند متوسطي اإليمان بل
عند غيراملسلمين.
قّ
وحينئذ نقول :إذا ر القلب وجرت الدمعة على مصيبته ،فما املانع
ٍ
أن ّ
نحول هذه الحالة من التوسل إلى مناجاة مع هللا تعالى ،وذلك من
ً
خالل املناجيات املثيرة للمشاعركمناجاة التائبين مثال؟ .ولك أن تتصور
 )1املصدر السابق.

مدى اللطف اإللهي املتوجه إلى من بكى عليه ،بعد العلم أن هذا البكاء
ّ
مما يحط الذنوب العظام  -كما ذكره اإلمام الرضا×  -ثم أردفه
بالندامة واالستغفار ،وهو تحت قبة ال يرد فيها الدعاء!.
8989اإلكثار من اللعن:

من األمور املوجبة لعناية الحسين× لزائريه في مشهده هو اإلكثار
من لعن قاتليه ،وهومما ورد بشكل متكرر في زيارة عاشوراء ،ولكن اإلمام
ً
ّ
ّ
يخص أقواما باللعن
املفصلة لجده الحسين×
الصادق× في زيارته
من خالل بيان ما صدر منهم من عظيم الجرم في حقه ،وذلك ضمن
ً
ً
خطابه لجده ،مشيرا إلى بعض ما جرى في مقتله قائالَ « :ل َع َن اهللُ َم ْن َر َم َ
اك،

ً
الواردة فيه ،وبكى جزعا على مواله ،فيا ترى ما هو موقعه عنده؟.

9090تلهف املعصوم:

من العبارات التي تنم عن كمال حرقة قلب املعصومين× في مصيبة
جدهم الحسين× ،هو ما ورد عن اإلمام الصادق× حيث يخاطب
ً
ربه ،طالبا منه االنتقام ممن شرك في دم الحسين× بأي صورة من
ً
ً
ي ْاش ِ
الله َّم َر َّب ا ْل ُح َس ْ ِ
ف َصدْ َر
صور املشاركة فيه معددا لها قائال فيهاُ « :

الله َّم َر َّب ا ْل ُح َس ْ ِ
ب بِدَ ِم ا ْل ُح َس ْ ِ
الله َّم َر َّب ا ْل ُح َس ْ ِ
ا ْل ُح َس ْ ِ
ي ا ْنت َِق ْم
يُ ،
يُ ،
ي ا ْط ُل ْ
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ح َل َر ْأ َس َ
اح َت َّز َر ْأ َس َ
َل َع َن اهللُ َم ْن َط َعن َ
كَ ،ل َع َن
َكَ ،ل َع َن اهللُ َم ِن ْ
كَ ،ل َع َن اهللُ َم ْن َ َ
ِ
اهللُ من َنك َ ِ ِ
ي َثنَا َي َ
اء َكَ ،ل َع َن اهللُ َم ْن َأ ْيت ََم
َت بِ َقضيبِه َب ْ َ
َ ْ
اكَ ،ل َع َن اهللُ َم ْن َأ ْبكَى ن َس َ
كَ ،ل َع َن اهللُ َم ْن َمنَ َع َ
كَ ،ل َع َن اهللُ َم ْن َس َار إِ َل ْي َ
ان َع َل ْي َ
ك
َأ ْو َل َد َكَ ،ل َع َن اهللُ َم ْن َأ َع َ
اء ا ْل ُفر ِ
ِمن م ِ
ك َو َخ َّل َكَ ،ل َع َن اهللُ َم ْن َس ِم َع َص ْوت َ
اتَ ،ل َع َن اهللُ َم ْن غ ََّش َ
َك َف َل ْم
َ
ْ َ
ُيِ ْب َك»((( ،فإذا تذكرالزائربهذه الفقرات من الزيارة بعض جزئيات املقتل
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الله َّم َر َّب ا ْل ُح َس ْ ِ
ِم َّ ْن َر ِض بِ َقت ِْل ا ْل ُح َس ْ ِ
ي ا ْنت َِق ْم ِم َّ ْن َخا َل َ
ي،
ف ا ْل ُح َس ْ َ
يُ ،
َ
ِ
ِ
ِ (((
الله َّم َر َّب ا ْل ُح َس ْ ِ
ي ا ْنتَق ْم م َّ ْن َف ِر َح بِ َقت ِْل ا ْل ُح َس ْي»  ،وال شك أن هذا
ُ
الدعاء بطلب االنتقام من قتلة الحسين× يسري على كل من اتصف
بهذه الصفة ،ممن فرح بقتله× في زمانه إلى يومنا هذا.

9191املشاركة يف العزاء:

حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا
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إن املعزي عندما يعزي أحدهم ممن أصيب بحبيب إلى قلبه ،فإنه
ً
بعزائه هذا يوجب ارتياحا عند صاحب املصيبة ،ومصيبته في الوقت
ً
ُ
ُ
نفسه ال تذهله عن شكرمن قدم له العزاء ،وخاصة إذا كان املعزي أيضا
ً
ً ً
ً
متأثرا حقيقة تأثرا بليغا بتلك املصيبة ،منكشفا حاله عند صاحب العزاء.
ومن هنا نقول :إن من زار الحسين× عليه أن يستشعر في نفسه حالة
املصيبة عند الوقوف على قبرقرة عين الحسين× وهو على األكبر×.
وحينئذ نقول :إنه بمقدارما تجري دمعة الزائرعنده ،فإن أباه سيلتفت
ٍ
إليه بعين اللطف والكرامة ،حيث إنه× يشهد مقامه ويرى حاله عند
ّ
قبره وقبر ولده ،وخاصة إذا سلم عليه بما يذكره اإلمام الصادق×
ً
ك وع َل ر ِ
وح َ
ك
الس َل ُم َع َل ْي َ َ َ ُ
حيث يقول في زيارة عمه الشهيد متفجعاَّ « :
ْت َو ُأمي ِم ْن م ْذ ُبوحٍ َوم ْقت ٍ
ُول ِم ْن غ ْ ِ
َو َبدَ نِ َ
ْت َو ُأ ِّمي
َي ُج ْرمٍ ،بِ َأ ِب َأن َ
َ
َ
ك ،بِ َأ ِب َأن َ ِّ
ِ
ك ا ْل ُم ْر َت َقى بِ ِه إِ َل َحبِ ِ
ي َي ِدي َأبِ َ
َد َم َ
يك،
يب اهلل ِ،بِ َأ ِب َأن َ
ْت َو ُأ ِّمي م ْن ُم َقدَّ ٍم َب ْ َ
ك بِ َك ِّف ِه إِ َل َأ ْعن ِ
ك َو َي ْبكِي َع َل ْي َ
يت َِس ُب َ
ك َق ْل ُب ُهَ ،ي ْر َف ُع َد َم َ
م َ ِتق ًا َع َل ْي َ
الس َم ِء،
ك ُْ
َْ
َان َّ
ِ
ِ
ِ ْ ِ ِ (((
ك م ْن َأبِ َ
َل َي ْر ِج ُع م ْن ُه َق ْط َر ٌة َو َل ت َْسك ُُن َع َل ْي َ
يك َز ْف َرةٌَ ،و َّد َع َك للف َراق» .

 )1بحاراألنوار ،ج ،98ص.185
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9292الصالة بسور مميزة:

من السور املتميزة في القرآن الكريم ما ُي َّ
عبرعنها بقلب القرآن الكريم،
املتمثلة بسورة (يس) حيث روي عن اإلمام الصادق× أنه قال« :إِ َّن
ِ
ب ا ْل ُق ْر ِ
آن يس»((( ،وكذلك ما يعبر عنها بعروس
لك ُِّل يشء َق ْلب ًاَ ،وإِ َّن َق ْل َ
لكل ٍ
القرآن حيث روي عن النبي| أنه قالِ « :
وعروس
عروس،
يشء
ُ
ٌ
ِ
القرآن سورة الرمحن َج َّل ذكره»(((.
ً
ومما يميزها أيضا أن اإلمام الصادق× يدعو الزائر لقراءتهما في
صالة زيارة الحسين×ُ « :ثم تَدُ ور ِمن َخ ْل ِ
ف ا ْل ُح َس ْ ِ
ي× إِ َل ِعن ِْد َر ْأ ِس ِه،
ُ ْ
َّ

َو َص ِّل ِعنْدَ َر ْأ ِس ِه َر ْك َعت ْ ِ
َي َت ْق َر ُأ ِف ْالُ َ
ول ا ْل َح ْمدَ َويسَ ،و ِف ال َّثانِ َي ِة ا ْل َح ْمدَ
ت َخ ْل َ
ْت
ْت َص َّل ْي َ
ح َنَ ،وإِ ْن ِشئ َ
ف ا ْل َق ْ ِب َو ِعنْدَ َر ْأ ِس ِه َأ ْف َض ُلَ ،فإِ َذا َف َرغ َ
الر ْ َ
َو َّ
ِ
ِ
ِ
ِّ َ ٍ (((
َف َص ِّل َما َأ ْح َب ْب َت ،إِ َّل َأ َّن َر ْك َعت َِي ال ِّز َي َارة َل ُبدَّ من ُْه َم عنْدَ كُل ق ْب»  ،وفي هذه

9393شكورية املؤمن:

إن املؤمن شكور ،فال ين�سى فضل من له فضل عليه و بعد هللا
ّ
تعالى ورسوله واألوصياء من بعده ،أال وهما الوالدان .ومن هنا يذكرنا
اإلمام الصادق× بهما ،لئال نهمل ذكرهما في زيارة الحسين× حيث
ً
الله َّم اغ ِْف ْر
االستجابة في مشهده وتحت قبته ،فيقول× داعيا لهماُ « :

ِ
يان ص ِغري ًا ،و ِ
ِ ِ
ها
ها َعنِّي َخ ْي ًاُ ،
الله َّم ْ
َ ْ
ح ُهام كَام َر َّب ِ َ
ِل َولوالدَ َّ
ي َو ْار َ ْ
اج ِز َ
اج ِز َ
ِ
ِ
الحس ِ ِ
حتِ َ
كَ ،و َح ِّر ْم
الس ِّيئَات ُغ ْف َران ًاُ ،
الله َّم َأ ْدخ ْل ُه َم ا ْل َجنَّ َة بِ َر ْ َ
ان ا ْح َسان ًا َوبِ َّ
بِ ْ ِ ْ َ

 )1ثواب األعامل وعقاب األعامل ،ص.111
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حلا ةرايزل ةيبلقلا بادآلا يف :سماخلا لصفلا

الرواية إشارة إلى أنه ال بد وأن يصليهما الزائرعند قبركل معصوم ،وهو
بدوره يكشف عن أهمية هاتين السورتين والصالة بهما.
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ِ
ِ
ِ
وه ُه َم َع ْن َع َذابِ َ
ب ْيِ َم،
ُو ُج َ
كَ ،و َب ِّر ْد َع َل ْيه َم َم َضاج َع ُه َمَ ،وا ْف َس ْح َُل َم ف َق ْ َ
ِ
َو َع ِّر ْفن ِ ِ
حتِ َك َو ِج َو ِار َحبِيبِ َك ُ َم َّم ٍد|»(((.
يه َم ِف ُم ْس َت َق ٍّر م ْن َر ْ َ

ومن املعلوم أن األبوين يصالن إلى كمال السعادة لو استجيبت في
حقهما هذه املضامين العظيمة الواردة عن املعصوم في حقهما ،وذلك في
عالم البرزخ حيث االنقطاع التام عن العمل ،إال ما يصلهما من الداعين
لهما في دارالدنيا.

 )1املصدر السابق ،ص.244

6
وصايا مركزة يف آداب الزيارة

ولنختم آداب الزيارة بأربعين وصية مركزة في هذا املجال ليستحضرها
الزائرقبيل زيارته وهي:
1.1عالمة القبول:

2.2معنى الزيارة:

استحضار معنى الزيارة ،وأنها الوقوف بين يدي املزور كإحساس
وجداني يستشعره صاحبه ،فإنه يسمع الكالم ويرد السالم ،حيث إن
االعتقاد بحياة اإلمام املزور ،من لوازم االعتقاد بقربهم ومنزلتهم من هللا
تعالى ،كيف وهم أئمة الشهداء األحياء عند ربهم بنص القرآن!.
3.3النيابة يف الزيارة:

استحضار نية الزيارة نيابة عن األوصياء واألنبياء^ فإن هذا من
ً
صور الوفاء بحقهم ،وال شك أنهم يردون الهدية أضعافا مضاعفة،
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استحضار معنى اإلذن ،وأنه يحتاج إلى ّ
توجه باطني ملجيء الجواب
بالقبول ،وقد قيل :إن البكاء أو الرقة من عالمات اإلذن ،وإال فإن األولى
بالزائر املكوث خارج الحرم ،ليتلقى الجواب بالعالمة املذكورة .ومن هنا
ً
تعددت زيارات اإلمام مرحلة فمرحلة ،وصوال إلى قبره الشريف.

189

َ

َ

َ

َ

من باب َ
﴿وإِذا ُحيِّيْتُم بِتَ ِح َّي ٍة ف َح ُّي ْوا بِأ ْح َس َن ِمنْ َها أ ْو ُر ُّد ْو َها﴾((( ،وال ينبغي
نسيان األرحام وخاصة األموات منهم ،حيث انقطاعهم عن العمل بعد
الرحيل من هذه الدنيا.

4.4الزيارات املأثورة:

االلتزام بالزيارات الواردة على تنوعها ،والتأمل في مضامينها،
واالستغناء بذلك عن الزيارات املخترعة التي ال أساس لها .أضف إلى
لزوم حالة التأدب في خصوص املشهد وحین اإلقامة في البلد ،ال بد من
مراقبة النظر والقول ،واالجتناب عن فضول القول ،ناهيك عن الحرام
املزيل لحالة اإلقبال والتوجه.
5.5آداب السفر والثياب:
رايزلا بادآ يف ةزكرم اياصو :سداسلا لصفلا
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لبس أنظف الثياب ،واستعمال الطيب ،فهذا من سنة النبي وأهل
بيته^ ،وال يحسن الذهاب بثياب االبتذال التي ال تناسب املشاهد
املشرفة ،والتي ّ
يجل اإلنسان نفسه أن يزور بها وجهاء الدنيا .وكذلك
االلتزام بأدعية السفر قبل الخروج من املنزل ،وااللتزام بدفع صدقة
ً
الطريق ،فإنها تدفع البالء وقد أبرم إبراما.
6.6االنشغال بالذكر:

ً
ً
الزيارة ماشيا قدر اإلمكان مقترنا بالتوجه والذكر ،واختيار الطرق
التي تقل فيها املشغالت الدنيوية؛ َّ
فإن كثرة االنشغال باملشوشات
الخارجية مما قد يوجب فقدان التركيز داخل الحرم ،والحال أن الزائر
 )1سورة النساء ،اآلية .86

ً
أحوج ما يكون إلى التركيز .كما أنه يحسن الذهاب إلى الحرم ،منشغال
باألذكار اللسانية املتنوعة ،مع موافقة القلب لذلك طبعا تهيئة للحال
داخل الحرم.
7.7استغالل ساعات الفراغ:

استغالل ساعات الفراغ في محل إقامته بما ينفع من املطالعة
الهادفة ،ويا حبذا لو التزم الزائربختمة للمعصوم أيام إقامتهّ ،
فإن هذه
خير هدية يقدمها ،وخاصة إذا كان مع حضور القلب والفكر .ومجمل
القول في املقام إنه ال ينبغي أن يجعل املؤمن لنفسه ساعة فراغ في
حياته ،فإنه يعيش حالة من الجدية حتى في سياحته ،إلحساسه بأنه في
حركة تكاملية طوال حياته.

االطالع اإلجمالي على سيرة املعصوم× ،واصطحاب كتاب مناسب
ّ
ّ
في هذا املجال ليطلع عليه أثناء السفر ،ثم تذكرمواقفه الدالة على شدة
رأفته بأعدائه  -كما في قصة الجلودي مع اإلمام الرضا×  -فيتصور
مدى إحسانهم ملحبيهم وزائريهم .ومن املناسب االطالع على فضل زيارتهم
تحفي ًزا للهمم؛ ّ
فإن اإلنسان بطبيعته يميل إلى املحفزات املادية ،فالقليل
من العباد يتوجه إلى هللا تعالى وأوليائه بما هم أهل لذلك.
9.9احلديث املسرتسل:

الحديث املسترسل النابع من صفاء الفطرة ،فإن مقام األبوة الثابتة
للنبي‘ وعلي× ،يشمل أوالدهما الكرام أيضا بنفس املالك.
َ
فالحديث النابع من أعماق القلب أقرب للتفاعل الشعوري ومن ث ّم
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8.8االطالع على سريتهم:

191

191

االستجابة ،باإلضافة إلى االلتزام بما ورد من الزيارات املاثورة دون
املخترعة.
1010املراقبة طوال الوقت:

ً
ً
إن الزيارة تبدأ من املنزل إلى املنزل ذهابا وإيابا ،وعليه ال بد من
املراقبة املستمرة في هذه املدة على األقل ،لتزداد قدرة الزائر على تلقي
الفيوضات الغيبية حين الزيارة .وال شك أن من أفلح في هذه الفترة
القصيرة للسيطرة على باطنه ،فإنه من املرجو أن ّ
يسري ذلك على كل
الفترات الالحقة من عمره؛ فما الحياة إال مجموع هذه الفرص.
1111توسعة القابلية:

رايزلا بادآ يف ةزكرم اياصو :سداسلا لصفلا
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اإلمام كالشمس الساطعة ،تشرق نورها على الجميع ،فال بد من
توسعة القابلية ،من أجل أن تكون االستفادة في أوجها؛ ّ
فإن القلوب
ً
أوعية أحسنها أوعاها ،والذي يرجع خائبا من سفره فإن التقصير إنما
هو منسوب إلى القابل ال الفاعل ،الذي ال بخل في جانبه وهو الفياض
املطلق.
1212احرتام رفقة الطريق:

ال بد من النظر إلى رفقة السفر على أنهم من امللتجئين إلى ساحة
املعصوم× .فال ّبد من توقيرهم ،وقضاء حوائجهم برغبة وشوق
ً
دون ّ
منة ،فإنهم من شؤون املولى املزور ،والعكس هو الصحيح أيضا،
ً
حيث إن إيذاءهم سيثير إعراض املزور أيضا ،بل قد يقال بتحقق األثر
الوضعي حتى لو كان األذى من دون قصد.

1313االلتفات ملقام اإلمامة:

االلتفات التفصيلي إلى مقام اإلمامة الكبرى ملن يزورهم من أصحاب
املشاهد ،فإن هذا مما يحقق معنى العرفان بالحق الذي يترتب عليه
الثواب األكبر ،والذي ُعلق عليه دخول الجنة في روايات متعددة.
1414التعبد الشرعى:

إن املعصوم× حجة هلل تعالى على عباده ،والزم ذلك هو االنقياد
من جهة املوالين لهم .وال شك أن من أفضل األوقات إلحرازذلك هي أيام
الزيارة ،فهل من مانع إلحراز العدالة املؤقتة أيام زيارتهم ،ليكون ذلك
ً
ً
تمرينا عمليا لقوة اإلرادة ولو في فترة محددة؟!.
1515لعلها الزيارة األخرية:

1616التنويع يف موجبات الفيض:

أي التنويع في الحرم بين مختلف روافد الفيض ،من الدعاء ،والقرآن،
ُ
والصالة ،والتفكر .وال بد من تقديم ما يناسب املزاج ،فكما تراعى
الشهية املادية عند األكل فكذلك األمرفي الشهية املعنوية؛ فإن اإلقبال
على املائدة بشهية يوجب التملي من بركات تلك املائدة.
1717العربة بالكيف:

العبرة هي في الكيف ال في الكم ،فركعتان مقتصدتان بتوجه ،خيرمن
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استحضار حقيقة أنه من املمكن أن تكون هذه الزيارة آخر زيارة
للزائر ،بل ال بد أن يلقن حاله ذلك ،لئال يصاب بالكسل والفتور في
زيارته ،كما ورد األمربصالة املودع عند صالة العشاء.
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ساه ،كما هو مستفاد من مضامين الروايات.
قيام الليل كله والقلب ٍ
ً
ً
ومن املناسب أن ُيكثر الزائر من سجدات الشكر ،خاصة إذا رأى إقباال
ً
ً
شديدا في املشهد املبارك ليزداد توفيقا في زيارته.
1818انتخاب أيام الزيارة:

من املناسب االلتزام أيام الزيارة ببعض املستحبات التي ال ُيوفق لها
ً
اإلنسان خارج أيام الزيارة كصالة الليل مثال ،ليعمل بالحديث الذي
يدعو اإلنسان أن يعمل باملستحبات ولو مرة واحدة في عمره ،بحيث ال
يترك سنة من سنن رسول هللا تعالى إال وقد عمل بها.
1919التصدق على الفقراء:
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التصدق على فقراء البلد ،أي املستحقين منهم ،لتظهرالرأفة العملية
على اآلخرين ،فيأمل الزائرعناية املزورعلى املتصدق ،فإن الراحمين ملن
في األرض سيرحمهم من في السماء.
2020االستغفار املركز:

التركيز على االستغفار بين يدي املعصوم؛ ألنه وارث النبي| الذي
يجلب االستغفار بين يديه تلك املغفرة اإللهية للذنوب ،كما نفهم من
َ َ ْ َْ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ
استَغف َر
استَغف ُروا اهلل و
قوله تعالى﴿ :ولو أنهم إِذ ظلموا أنفسه م جاؤك ف
ً
ً
َ ُ ُ َّ ُ ُ
ول ل َ َو َج ُدوا َ
اهلل تَ َّوابا َرحيما﴾((( ،وال مانع من مناشدة املعصوم
لهم الرس
ّ
بأعز املحبوبين لديه ،وخاصة أمه الزهراء÷؛ فإنهم يكنون لها محبة
خاصة ،وخاصة بمالحظة ما جرى عليها من الظلم الفادح!.
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2121طلب املقامات العالية:

ال مانع من طلب املقامات املعنوية العالية باإلضافة إلى الحوائج
ً
ً
الدنيوية ،فإن البعض يرجع فائزا وحائزا على املقامات التي ال تخطر
على البال ،كاالنقطاع إلى هللا تعالى وغيره من صور الكرامة الخاصة.
ولیحاول الزائرأن یطلب من املعصوم أن ّ
یتبناه تبني الكافل لليتيم ،فإن
هذا خيرثمرة للزيارة ،ويا لها من ثمرة!.
2222عدم سلب العطاء:

2323اختيار مناسبات الزيارة:

اختيارالفصول الخاصة للزيارة كشهررجب وشعبان ،وكذلك الليالي
الخاصة كليالي الجمعة والقدر ،وخاصة في ساعة السحر ،ووجود بعض
موجبات اإلجابة كنزول املطر وغيرها .ومن املناسب التوجه للزيارة في
أيام الوالدة والشهادة ،من باب تقديم العزاء أو التهنئة.
2424أفضل الزيارات:

أفضل الزيارات من حيث تأجج نار العاطفة ،هي الزيارة األولى حيث
فيها «الشوق األكيد» ،واألخيرة حيث فيها «ألم الفراق» .فال بد من اغتنام
هاتين الساعتين ،فإن ما بينهما من الساعات ال ترقى لهذه الساعة عادة.
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من املناسب أن يطلب الزائرمن املعصوم ،أن ال يسلب منه العطاءات
ً
املعطاة ،فإن حفظ النعمة أولى من أصل العطاء .فالكثير ُيعطى نورا
بعد زيارة شاقة إال أنه سرعان ُيسلب منه ذلك النور بعد انتهاء الزيارات،
كما هو مجرب بالوجدانّ ،
فإن الشياطين باملرصاد في سلب البركات بعد
الرجوع من السفر ،فال بد من الحذرالشديد في هذا املجال.
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2525حلية مال الزيارة:

ّ
حاول أن يكون املال الذي تزور به اإلمام من أكثر األموال حلية ،فإن
الزيارة املقبولة تحتاج إلى أموال طاهرة ،وإال فكيف يرجى القبول من
ً
ُ
ويرجح أن يكون للزائر منزال في املشاهد الشريفة،
زيارة بمال مغصوب؟!
ً
ليكون دافعا من دوافع الزيارة املتكررة ،وكذلك لسكنى إخوانه الزائرين،
كما يحسن املقام عندهم ،ولكن بشرط إعطائه حقه وإال فقد ينعكس
األمرإلى جفاء غيرمقصود!.

2626االستحالل من اخللق:
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حاول قبل السفر طلب براءة الذمة من ذوى الحقوق ،فإن وجود
مظلوم في البين ،مما يمكن أن يمنع العطاء الخاص ،وخاصة من جهة
األقربين ،فكما ال ُينال العهد اإللهي الظاملين ،فكذلك بالنسبة للبركات
الخاصة .وهذا االستحالل ال ينبغي النظر إليه على أنه صورة من صور
تحمل الذل؛ ألن طبيعة الناس على ّ
تفهم هذا النحو من االستحالل.
2727اجتناب الغافلني:

عدم السفر مع الغافلين أو الفاسقين ،فإن طبيعة الرفقة تؤثر في
حاالت القلب؛ حيث إن املرء على دين خليله كما ورد ،إال إذا كان من
أجل اإلرشاد ،ولكن ال بد من الحذرفي ذلك ،فإن القدرة على تغييرمسيرة
العباد ،يحتاج إلى توفيق خاص ،وهو ال يكون إال للعاملين ال العاملين،
والفاعلين ال القائلين.
2828الواسطة يف جلب الزائرين:

ً

حاول أن تكون وسيطا في جلب الزوار إلى مشاهد أهل البيت^

ً
ً
 وخاصة ملن لم يوفق للزيارة أصال  -فإن املزور سينظر إليك قطعاً
سبيال في جلب الزوار إليه ،وخاصة إذا كانوا على مستوى
عندما تكون
من املعرفة والتقوى ،ثم اطلب منهم أن يطلبوا رضا موالك عنك.
2929مراعاة آداب الزيارة:

راجع آداب الزيارة املأثورة وغيرها كالغسل وغيره ،فإن لكل أدب تأثيره
في توفيق الزيارة ،وخاصة مع االلتفات إلى ملكوت املستحب .فإن الغسل
الظاهري قد يوجب الطهارة الباطنية مع االلتفات ،وخاصة مع مالحظة
ما ورد من الدعاء أثناء االغتسال ،والتي تذكرنا بالطهارة من كل رجس.
3030ذكر مصائبهم:

3131صالة أول الوقت:

احرص على صالة أول الوقت  -وخاصة في الحرم  -فإن االنشغال
بالزيارة وقت الفريضة ،قد ال ُير�ضي الرب املتعال ،حيث جعل الصالة
ً
ً
على املؤمنين كتابا موقوتا ،وحالة إمامنا الشهيد في يوم عاشوراء خير
برهان على ذلك.
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من أفضل سبل الدخول إلى قلب اإلمام× ،ذكر مصائب
ً
آبائه  -وخصوصا جده الشهيد×  -وكذلك مصائب اإلمام نفسه؛ فإن
هذا من موجبات العطاء الخاص ،كما اتفق لدعبل الخزاعي .ولتكن
ً
رقة القلب عندها توددا إلى املزور ال مقدمة لطلب مادي ،فإن القرب
املعنوي منهم ّ
أجل من قضاء الحوائج.
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3232الشكوى من قسوة القلب:

إذا وجدت قساوة في القلب طوال فترة الزيارة ،فارفع أمرك إلى
ً
جفاء بينك وبين املعصوم ،وهو خير
املعصوم ،فلعل هناك ما أوجب
األطباء ملر�ضى الباطن .وال بد عند التوسل بهم^ من استذكار حقيقة
أنه ال استقاللية ألحد من الخلق في قبال خالقه ،فهم عباد مكرمون ال
يسبقونه بالقول ،ولطاملا دعوناهم من خالل وجاهتهم عند هللا تعالى في
الشفاعة لديه.
3333زيارة أهل القبور:
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ً
حاول أن تزور الذين دفنوا بجوار املعصومّ ،
فإن زيارتهم  -إكراما
ً
ملجاورتهم للمعصوم  -من موجبات التفاتته قطعا .وال شك أن زيارة أهل
ً
القبور عموما من موجبات نزول البركات اإللهية ،وخاصة عند القيام
باملأثور عند زيارة أهل القبور.

3434االحرتاز من األسواق:

ّ
مظان قسوة القلب ،وتشتت
أقلل من الذهاب إلى األسواق ،فإنها من
البال ،ومن مظان الوقوع في النظر املحرم .وحتى مع الذهاب ال بد من
ً
قصد القربة لشراء الهدية املأمور بها شرعا ،فإن أبغض البالد إلى هللا
تعالى هي األسواق ،كما أن أحب البالد إلى هللا تعالى هي املساجد.
3535اهلم األوحد:

ال يكن الهم األوحد هو قضاء الحاجة ،بحيث إذا رجعت من عند
املعصوم من دون قضاء الحاجة عشت حالة من اإلحباط والحرمان،
فإن هذا جهل بما ّادخره هللا تعالى من األجر الجزيل ،والذي ال يقاس

ببعض صور املتاع العاجل ،ولو كشف الغطاء عن العبد لتمنى أن لو لم
تستجب له دعوة واحدة ،ملا يرى من التعويض الذي ال يقاس بقضاء
الحاجة الفانية.
3636الصلوات املأثورة:

القيام بالركعتين من قراءة سورة يس والرحمن في ركعتين ،والدعاء
بعدها بتوجه وإقبال ،وكذلك اإلتيان ببعض الصلوات املعروفة:
كصالة االستغاثة بالزهراء÷ ،وصالة الحجة ،#وصالة جعفرالطيار
ً
يوم الجمعة .ومن املناسب أيضا اإلتيان بالصالة الخاصة للمعصوم،
وذلك في مشهده وإهدائها إليه.
3737استصحاب اإلقبال:

3838العزم على ترك املعاصي:

العزم العملي على اإلقالع عن املعا�صي ،بحيث يرجع الزائر إلى وطنه
ً
ّ
ليرى نفسه وكأنه ُولد من جديد مستشعرا للنور الذي اكتسبه في ذلك
املقام ،وهذا خير ترويج لزيارة املعصوم× ،حيث يتحقق في حقه:
«كُونُوا ُد َعا ًة إِ َل َأ ْن ُف ِسك ُْم بِغ ْ َِي َأ ْل ِسنَتِ ُكم»(((.
 )1املحاسن ،ج ،1ص.18
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محاولة استصحاب حالة اإلقبال في الحرم ،وعدم تضييع الهبات
فيها ،بمجرد الخروج من الحرم ،فإن هذا نوع كفران لنعمة اإلقبال،
مما قد يوجب عدم عود الحالة ثانية ،فإن البعض بمجرد خروجه من
الحرم ،يخرج من الحالة التي كان عليها ،والحال أن روح اإلمام املعصوم
حقيقة ثابتة ،مشرفة على محبيه أينما كانوا ،فكيف بزائريه؟!.
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3939عدم التعويل على احلاالت القلبية:

عدم التعويل على حاالت اإلقبال القلبي املجرد عن العمل ،فإن هذه
الحاالت من لوازم الضيافة اإللهية عند املعصوم ،ومن الطبيعي أن
تزول بعد مغادرة تلك املشاهد .ومن املعلوم أن تغيير امللكات الباطنية،
ً
أهم من اإلقبال القلبي املتقطع ،وهذا أيضا مما يوجب الخالص عن
العجب املهلك.
4040اإلكثار من دعاء الفرج:
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اإلكثار من الدعاء للفرج  -وخاصة عند اإلقبال الشديد  -إذ لعل في
ً
ً
تلك الساعة يكون اإلمام املنتظر #أيضا حاضرا في ذلك املشهد،
فيدعو لداعيه بالتأييد .ومن املعلوم ذلك الفرق الكبير بين دعاء اإلمام
وغيره؛ إذ إن دعاء اإلمام ال ّ
يرد ،فهو الحبل املتصل بين األرض والسماء،
وهو الذي بيمنه رزق الورى ،وبوجوده ثبتت األرض والسماء.
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ال َس ْ ِ
7.7إِ َذا َأ َر ْد َت ا َْل ِس َري إِ َل َق ْ ِب ُْ
ي× َف ُص ْم
ن ا َْل ِدين َِة َفا ْغت َِس ْل
ج ِم َ
ت َأ ْن َت ُْر َ
8.8إِ َذا َأ َر ْد َ 
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َاك َفدُ ون َ
َك
1010إِ َذا ا ْق َش َع َّر ِج ْلدُ َك َو َد َم َع ْ
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الش َّق ُة َو ن ََأ ْت بِ ِه الدَّ ُار
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1616ا َذا ك َ
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1717إِراد ُة الرب ِف م َق ِ
اد ِير ُأ ُم ِ
90
اإلمام الصادق×
ور ِه َ ْتبِ ُط إِ َل ْيك ُْم
َ َ َّ ِّ َ
اك َو َأ ْص َف َ
اص َط َف َ
َ 1818أ ْس َأ ُل اهللَ ا َّل ِذي ا ْنت ََج َب َ
اإلمام الصادق× 124
اك
ك َو ْ
ِ
َ 1919أ ْش َهدُ َأن َ
76
اإلمام الهادي×
ب َح َّق ُه
َّك َأ َّو ُل َم ْظ ُلو ٍم َو َأ َّو ُل َم ْن غُص َ
ب الن ِ
27
رسول هللا‘
ُون ِم ْن َب ْع ِدي
َّاس إِ َيمنًا َق ْو ٌم َي ْأت َ
َ 2020أ ْع َج ُ
ت ُْ
ال َس ْ َي× َفدَ َع ْو َت اهللَ ِعنْدَ ُه َو َشك َْو َت إِ َل ْي ِه اإلمام الصادق× 133
َ 2121أل َأ َت ْي َ
َ 2222أ ُّل ِوا بِرس ِ
ت اهللِ َْ
30
أمیراملؤمنين×
ال َرا ِم	
ول اهللِ‘ إِ َذا َخ َر ْجت ُْم إِ َل َب ْي ِ 
َ ُ
ِ
ِ
ِ
َ 2323أ َما إِن َ
ور آ َبائي َل َ
تى عنْدَ َم ْوت َ
اإلمام الصادق× 101
ك
ك ُح ُض َ
َّك َس َ َ
َ 2424أ َما إِن َ
29
اإلمام الهادي×
ب َع ْب ِد ا ْل َعظِي ِم ِعنْدَ ك ُْم
َّك َل ْو ز ُْر َت َق ْ َ
َ 2525أ َما إِ َّن ُه َل ْو َص َّل فِ ِيه َر ْك َعت ْ ِ
اإلمام الصادق× 117
َي ُث َم ْاست ََج َار بِاهللِ
َ 2626أ َما ُ ِت ُّب َأ ْن َي َرى اهللُ َشخْ َص َك َو َس َوا َد َك فِ َيم ْن َيدْ ُعو اإلمام الصادق× 137
اف َِل ْوفِنَا َأ َظ َّل ُه اهللُ ِف ظِ ِّل َع ْر ِش ِه اإلمام الصادق× 130
َ 2727أ َما َت ْع َل ُم َأ َّن ُه َم ْن َخ َ
أحد املعصومین^ 19
حز َُها
َ 2828أ َن َأ ْف َض َ 
ل ْالَ ْع َم ِل َأ ْ َ
َ 2929أ َّن ُْ
ب َْ
ال َس ِن ْب ِن َع ِ ٍّل’ اإلمام الصادق× 151
ي ْب َن َع ِ ٍّل ك َ
ال َس ْ َ
َان َيز ُ
ُور َق ْ َ
الور ا ْل ِعني إِ َذا َأبص َن بِو ِ
أحد املعصومین^ 165
اح ٍد ِم َن ْالَ ْم َل ِك ...
َ
ْ َ ْ َ
َ 3030أ َّن ُْ َ
ي ِر ُق ُْ
السجود َع َل ت ُْر َب ِة َأ ِب َع ْب ِد اهللِ× َ ْ
ال ُج َب اإلمام الصادق× 166
3131إن
ُ
هلل َو ُه َو ُيِ ُّب ُه َف َي ُق ُ
36
رسول هللا‘
ول
3232إِ َّن َا ْل َع ْبدَ َل َيدْ ُعو َا َ
ال َس ْ ِ
3333إِ َّن اهللَ َت َب َار َك َو َت َع َال َيت ََج َّل لِز َُّو ِار َق ْ ِب ُْ
اإلمامالصادق× 162،147
ي×
48
اإلمام الصادق×
ن بِا ْل َب َل ِء
اهدُ َع ْبدَ ُه ا ُْل ْؤ ِم َ
3434إِ َّن اهللَ َت َع َال َي َت َع َ
ي ِش َفاء ِمن ك ُِّل د ٍ
ال َس ْ ِ
3535إِ َّن اهللَ َج َع َل ت ُْر َب َة ُْ
اإلمام الصادق× 158
اء
َ
ً ْ
ي× ِم ْن َقتْلِ ِه َأ َّن ْ ِ
3636إِ َّن اهللَ َع َّو َض ُْ
142
اإلمام الباقر×
ال َم َام َة
ال َس ْ َ
110
رسول هللا‘
3737إِ َّن اهللَ َقدْ َوك ََّل بِ َفاطِ َم َة َر ِع ًيل ِم َن ا َْل َلئِك َِة
هللَ ن ََّجا َب ْغدَ ا َد بِ َمك ِ
َان َق ْ ِب َأ ِب َْ
َ 3838أ َن ا 
33
اإلمام الرضا×
ال َس ِن
63
اإلمام الصادق×
َ 3939أ َّن َت َفك َُّر َسا َع ٍة َخ ْ ٌي ِم ْن ِق َيا ِم َل ْي َلة
4040إِ َّن تِ ْل َ
اإلمام الصادق× 155
ك ا َْل َجالِ َس ُأ ِح ُّب َها َف َأ ْح ُيوا َأ ْم َرنَا
ِ
َ ِ ِ
بئِ َ
136
رسول هللا‘
الت َب ِة ا َّلتِي ُي ْقت َُل َع َل ْي َها غ َُل ٌم
يل× أتَان ب ُّ ْ
4141إ َّن َج ْ َ

ك َش َف َت ْي َ
ك
اج ٌة َف َح ِّر ْ
َان َل َ 
4242إِ ْن ك َ
ك َح َ
ِ
ب ا ْل ُق ْر ِ
آن يس
4343إِ َّن لك ُِّل يشء َق ْلب ًا َوإِ َّن َق ْل َ
ِ
ِ
ني ِف ْالَ ْر ِ
ض
َّ 4444
إن لِ َم َلئ َك ًة َس َّياح َ

 4545إِ َّن لِ َم َلك ًا ِم َن ا َْل َلئِك َِة َس َأ َل اهللَ َأ ْن ُي ْعطِ َي ُه
4646إِ َّن ِل ُذنُوب ًا كَثِ َري ًة َف ْ
اش َف ْع ِل ِعنْدَ َر ِّب َ
ك
4747إِ َّن َم ْو ِض َع َق ْ ِب ِه َل ُب ْق َع ٌة ِم ْن بِ َقا ِع َْ
الن َِّة
ُل إِ َّل َْ
ال َل َ 	ل
4848إِ َّن َو ِ َّل َع ِ ٍّل× َل َي ْأك ُ 
َ 4949أنَا َقتِ ُ
ت َمك ُْروب ًا
ب ِة ُقتِ ْل ُ
يل ا ْل َع ْ َ
ت نِ ْع َم ًة َأ ْن َع َم اهللُ
5050إِنَّنِي َذك َْر ُ 
َان ِلَ ِب َع ْب ِد اهللِ× َخ ِري َط ُة ِدي َباجٍ َص ْف َر ُاء فِ َيها
5151أنه ك َ
ُ 5252أو َلئِ َ
ك ُّ
وه ْم
الش َهدَ ُاء ا َْل ْرزُو ُق َ
ُور ُ
ون َفز ُ

اء
الص َل ُة َخ ْ ُي َم ْو ُضو ٍع َف َم ْ
َّ 6666
ن َش َ
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اإلمام الصادق×
اإلمام الجواد×
اإلمام الهادي×
اإلمام الصادق×
اإلمام الحسین×
أمیراملؤمنين×
اإلمام الصادق×
اإلمام الصادق×
اإلمام الصادق×
اإلمام الصادق×
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اإلمام الصادق×
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رسول هللا‘

207

سراــهــفلا

َ 5353أيم م ْؤ ِم ٍن َخرج إِ  ِ ِ
ُور ُه َع ِ
ارف ًا بِ َح ِّق ِه
َ َ
ىل َأخيه َيز ُ
ُّ َ ُ
ي× َع ِ
َار ُْ
ارف ًا بِ َح ِّقه
ال َس ْ َ
َ 5454أ ُّي َم ُم ْؤ ِم ٍ
نز َ
ِ ِ ِ
ِ
الس َن ُة
َ 5555ب َلغَني َأ َّن ُأنَاس ًا م ْن شي َعتنَا تَ ُ ُّر ِبِ ُم َّ
5656ثم ام ِ ِ
َب َس ْبع ًا َو َه ِّل ْل َس ْبع ًا
ْ
ش َقل ًيل َفك ِّ ْ
ِ
ِ
ال َوارجِِ
ان َو َْ
ن َبني َم ْر َو َ
َ 5757ح َذر ًا م ْ
ي ِمنِّي َو َأنَا ِم ْن ُح َس ْ ٍ
ب ُح َس ْين ًا
ُ 5858ح َس ْ ٌ
ب اهللُ َم ْن َأ َح َّ
ي َأ َح َّ
المدُ لِ ا َّل ِذي سي ِن ِف بِ َل ِدهِ
ْ َْ 5959
َ َّ َ
احدٌ و ِع ْلمنَا و ِ
َ 6060خ ْل ُقنَا و ِ
احدٌ
َ ُ َ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
َك ،أ َما إن َ
َ 6161ر ِح َم اهللُ َد ْم َعت َ
ون
ين ُي َعدُّ َ
َّك م َن ا َّلذ َ
6262زُوروه ص َّل اهللُ ع َلي ِه ِف ك ُِّل و ْق ٍ
ت
َ
ُ ُ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ 6363ز َي َار ُة َأ ِب َأ ْف َضلَ ،و َذل َ
ك َأ َّن َأ َبا َع ْبد اهللِ×
ِ 6464ز َي َار ُت ُه َخ ْ ٌي ِم ْن َح َّج ٍة َو ُع ْم َر ٍة َ ..حتَّى َعدَّ ِع ْ ِ
ين َح َّج ًة
ش َ
ِ
ِ
ين إِ َذا َخ َل ْوا َذك َُروا اهللَ
اء َب ْين َُه ُم ،ا َّلذ َ
الر َ َ
6565شي َع ُتنَا ُّ
ح ُ

اإلمام العسکري×

66
185
84
41
27
114
19
35
13
166
41
21
22
144
81
86
135
76
28
156
37
112
143
27
36
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6767ص ِم ْالَربِعاء و َْ ِ
يس َو ُْ
ال ُم َع َة َو َص ِّل َل ْي َل َة ْالَ ْربِ َع ِاء اإلمام الصادق× 123
الم َ
ْ َ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
145
أمیراملؤمنين×
اه ْم ِف فك َِره ْم َو َك َّل َم ُه ْم ِف َذات ُع ُقول ْم
َاج ُ
6868ع َبا ٌد ن َ
ات ا ُْل ْؤ ِم ِن َخْس ص َل ُة َْ ِ
اإلمامالعسکري×162،150
ني
َ 6969ع َل َم ُ
ال ْمس َ
ٌ َ
7070ا ْلغُس ُل ِعنْدَ لِ َق ِ
30
اإلمام الصادق×
اء ك ُِّل إِ َما ٍم
ْ
َ 7171فا َّت ُقوا فِ َر َاس َة ا ُْل ْؤ ِم ِن َفإِ َّن ُه َينْ ُظ ُر بِن ِ
اإلمام الصادق× 100
ُور اهللِ
َاجا ُه اهللُ َف َق َالَ :ع ْب ِديَ ،س ْلنِي ُأ ْعطِ َ
اإلمام الصادق× 145
ك
َ 7272فإِ َذا َأتَا ُه ن َ
َ 7373فإِ َذا َف َع ْل َت َذلِ َك ت ََّم َح ُّج َك َو ُع ْم َرت َُك َو ْاست َْو َج ْب َت اإلمام الصادق× 131
ف ثِ َيابِ َ
َ 7474فا ْغت َِس ْل غ ُْس َل ال ِّز َي َار ِة َو ا ْل َب ْس َأ ْن َظ َ
31
اإلمام الصادق×
ك
ي َف ْليب ِ
َ 7575ف َع َل ِم ْث ِل ُْ
155
اإلمام الرضا×
َاء
ك ا ْل َباك َ
ال َس ْ ِ َ ْ
ُون َفإِ َّن ا ْل ُبك َ
َ 7676فم ِمن ٍ
آت َي ْأتِ ِيه َف ُي َص ِّل ِعنْدَ ُه َر ْك َعت ْ ِ
133
اإلمام الباقر×
َي َأ ْو َأ ْر َب َع ًة
َ َ
ٍ
ِ
ِ 7777ف طِ ِ
ال َس ْ ِ
ني َق ْ ِب ُْ
ي× ِّ
اإلمام الصادق× 157
اء م ْن ك ُِّل َداء
الش َف ُ
ِ
َ 7878ق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهللِ× َذ َ
39
اإلمام الکاظم×
اء
اك َي ْو َم ف ْط ٍر َو َج َ
ِ ِ ِ
112
اإلمام الرضا×
ب َوالِ ِد ِه
َ 7979ق َال :فيه م َن ا ْل َف ْض ِل َك َف ْض ِل َم ْن ز َ
َار َق ْ َ
الانِ َب ْ ِ
ان ِلَ ْه ِل َْ
اإلمام العسكري× 33
ي
س َم ْن َر َأى َأ َم ٌ
َ 8080ق ْ ِبي بِ ُ َّ
ال َس ْ ِ
َان َأ ِب َع ِ ُّل ْب ُن ُْ
111
اإلمام الباقر×
ي× َق ِد َّات ََذ َمن ِْز َل ُه
8181ك َ
59
اإلمام الکاظم×
ت
َت َفاطِ َم ُة÷ إِ َذا َد َع ْ
8282كَان ْ
ف مس ِ ِ
ن َأرى ُنز َ  ِ
اإلمام الصادق× 117
الس ْه َل ِة
جد َّ
ُول ا ْل َقائ ِم ِ  َ ْ
8383ك ََأ ِّ  َ
8484كُونُوا ُد َعا ًة إِ َل َأ ْن ُف ِسك ُْم بِغ ْ ِ
اإلمام الصادق× 199
َي َأ ْل ِسنَتِ ُكم	
َّاس بِغ ْ ِ
8585كُونُوا ُد َعا ًة لِلن ِ
98
اإلمام الصادق×
َي َأ ْل ِسنَتِك ُْم
ان ا َْل َش ِ
اه ِد ُك ِّل َها َم ْس ِ
31
اإلمام الصادق×
ج ِد ُق َبا
َ 8686ل تَدَ ْع إِ ْت َي َ
35
اإلمام الکاظم×
َ 8787ل ت َْس َتغْنِي ِشي َع ُتنَا َع ْن َأ ْر َب ٍع
ك ُيدْ َف ُع َعن ُْه ْم بِ َ
8888ال َت ْف َع ْل َفإِ َّن َأ ْه َل َب ْيتِ َ
33
اإلمام الرضا×
ك
ِ
َ 8989ل َتنْ َق ِض ْالَ َّيا ُم َو ال َّل َي ِ
113
اإلمام الرضا×
وس
ال َحتَّى تَص َري ُط ُ
169
رسول هللا‘
ن َو َل ُي ْب ِغ ُض َ
َ 9090ل ُيِ ُّب َ
ك إِ َّل ُمنَافِق
ك إِ َّل ُم ْؤ ِم ٌ
َ 9191ل َي ِزيدُ ِن َك ْث َر ُة الن ِ
55
أمیراملؤمنين×
َّاس َح ْو ِل ِع َّز ًة

ِ
ك بِ َذلِ َ ِ
َ 9292ل َ
يم
ك م َن اهللِ َث َو ٌ
اب َو َأ ْج ٌر َعظ ٌ
لكل ٍ
ِ
ِ 9393
القرآن سورة الرمحن
وعروس
عروس
يشء
ُ
ٌ

رسول هللا‘
رسول هللا‘
اإلمام الصادق×
اإلمام الصادق×
اإلمام الصادق×
اإلمام الصادق×
أحد املعصومین^
اإلمام الصادق×
اإلمام الصادق×
اإلمام الصادق×
اإلمام الصادق×
اإلمام الکاظم×
رسول هللا‘
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اإلمام الصادق×
اإلمام الباقر ×
اإلمام الباقر×
اإلمام الباقر×
اإلمام الصادق×
اإلمام الرضا×
اإلمام الصادق×
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اإلمام السجاد×
اإلمام الصادق×
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أن ّ
الشياطني حيومون حول قلب ابن آدم
9494لوال ّ
ك َْ
اج َع ْلنِي ِف ِد ْر ِع َ
ال ِصين َِة ا َّلتِي َ ْت َع ُل فِ َيها
ُ 9595
الله َّم ْ
اج َع ْل ُه ِل نُور ًا َو َط ُهور ًا َو ِح ْرز ًا
ُ 9696
الله َّم ْ
ِ
ِ
ِ
َك َو َخا َل ُفوا م َّلت َ
ين َبدَّ ُلوا ن ْع َمت َ
َك َو
ُ 9797
الله َّم ا ْل َع ِن ا َّلذ َ
ِ
ك َو َهدَ ُموا َك ْع َبت َ
ين ك ََّذ ُبوا َر ُسو َل َ
َك
ُ 9898
الله َّم ا ْل َع ِن ا َّلذ َ
 9999اللهم إِن ْاش َتي ُ ِ ِ
الصدَ َق ِة َس َل َمتِي
ُ َّ ِّ
ت ِ َبذه َّ
َْ
ِ
ب إِ َ َّل َم َشاهدَ ُه ْم َو َش َها َد َ ُت ْم
ُ 10100
الله َّم َح ِّب ْ
ي ْاش ِ
ال َس ْ ِ
ف َصدْ َر ُْ
الله َّم َر َّب ُْ
ال َس ْ ِ	
ي
ُ 10101
ِ
ات إِ َّل َو ُه ْم
الس َم َو 
َ 10102ل ْي َ 
ش ٌء ِف َّ
س َ ْ
ك و الَ َنبِي ِف َالسمو ِ
ٍ
ِ
ات إِالَّ
َّ َ َ
َ 10103ل ْي َس م ْن َم َل َ
ٍّ
س ِمنَّا من َل ُ ِ
ب َن ْف َس ُه
ياس ْ
َ 10104ل ْي َ  َ ْ ْ َ
اض َْ
ي َب ْيتِي َو ِمن َ ِْبي َر ْو َض ٌة ِم ْن ِر َي ِ
الن َِّة
َ 10105ما َب ْ َ
ِ
ِ
ِ
وع إِ َّل ل َق ْس َوة ا ْل ُق ُل ِ
وب
ت الدُّ ُم ُ
10106ما َج َّف 
َ 10107ما َخ َل َق اهللُ َخ ْلق ًا َأ ْك َث َر ِم َن ا َْل َلئِك َِة َوإِ َّن ُه َل َين ِْز ُل ...
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ني×
َ 10108ما َقا َل ُه َأ َحدٌ م ْن شي َعتنَا عنْدَ َق ْ ِب َأم ِري ا ُْل ْؤمن َ
الو ِ
ن ه َذا َأ َشدَّ َفال َّثو ِ ِ
10109ما ك َ ِ
ف
اب فيه َع َل َقدْ ِر َْ ْ
َ ُ
َان م ْ َ
َ
ِ
ِ
ُ 11110م ُروا شي َع َتنَا بِ ِز َي َارة َق ْ ِب ُْ
ي×
ال َس ْ ِ
ِ
َب اهللُ َل ُه بِك ُِّل ُخ ْط َو ٍة َح َسنَ ًة
َ 11111م ْن َأتَا ُه َماشي ًا َكت َ
َ
ب َأ ِخ ِيه ا ُْل ْؤ ِمن َف َو َض َع َيدَ ُه َع َل ا ْل َق ْ ِب
َ 11112م ْن أتَى َق ْ َ
ِ
ال َس ْ ِ
َ
ب ُْ
َب اهللُ
ي× َماشي ًا َكت َ
َ 11113م ْن أتَى َق ْ َ
ِ
ال َس ْ ِ
ب ْالَ ْع َم ِل إِ َل اهللِ ِز َي َار ُة َق ْ ِب ُْ
ي×
11114م ْن َأ َح ِّ
11115من َأحب َأ ْن يصافِحه ِما َئ ُة َأ ْل ِ
ف َنبِ ٍّي َو َأ ْر َب َع ٌة َو
َ ْ َ َّ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
ب َأ ْن ُي َصافِ َح ُه ما َئتَا َأ ْلف َنبِ ٍّي
َ 11116م ْن َأ َح َّ
الن َِّة َو َم ْأ َوا ُه َْ
ُون َم ْس َكنُ ُه ِف َْ
النَّ َة
ب َأ ْن َيك َ
َ 11117م ْن َأ َح َّ

اإلمام العسکري×
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ِ
ال َس ْ ِ
ب ُْ
َ 11118م ْن َأ َرا َد اهللُ بِ ِه َْ
ي×
ال ْ َي َق َذ َ
ف ِف َق ْلبِه ُح َّ

ْب ِف َْ
َب َّ
ال َل ِء َل ْ َي ْع َبأِ اهللُ بِ ِه
الذن َ
َ 11119م ِن ْار َتك َ
ال َس ْ ِ
ات ِعنْدَ َق ْ ِب ُْ
ي× َل ْي َل َة َع ُ
ور َاء َل ِق َي اهللَ
َ 12120م ْن َب َ
اش َ
ات َل ْي َل َة َع َر َف َة ِف ك َْر َب َل َء َو َأ َقا َم ِ َبا َحتَّى
َ 12121م ْن َب َ
12122من ت ََذكَّر مصابنَا َفبكَى و َأبكَى َل َتب ِ
ك َع ْينُ ُه
ْ ْ
َ ُ َ َ َ َ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
متَسب ًا ُم ْستَقي ً
ال ُم ْس َتغْفر ًا َف َش ِهدَ
اء ُه× َخاشع ًا ُ ْ
َ 12123م ْن َج َ
الله َّم َر َّب َه ِذ ِه ْالَ ْر َواحِ ا ْل َفانِ َي ِة
َ 12124م ْن َد َخ َل ا َْل َقابِ َر َف َق َال ُ
السن ِف ب ِق ِ
ت َقدَ ُم ُه
يع ِه َث َب َ
َار َْ َ َ َ
َ 12125م ْن ز َ
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َار ُْ
ض ك َْر َب َل َء َو َأ َقا َم ِ َبا َحتَّى
ي× َأ ْر َ 
ال َس ْ َ
َ 12126م ْن ز َ
ِ
ِ
ِ
ني× َع ِ
ارف ًا بِ َح ِّقه
َار َأم َري ا ُْل ْؤمن َ
َ 12127م ْن ز َ
َار َر ُس َ
ق َع ْر ِشه	
َار اهللَ َف ْو َ 
ول اهللِ‘ ك ََم ْ
نز َ
َ 12128م ْن ز َ
ِ
ب َأ ِب َع ْبد اهللِ× َي ْو َم َع ُ
ور َاء
َ 12129م ْن ز َ
اش َ
َار َق ْ َ
ال َس ْ ِ
ب ُْ
ي× ُج ِع َل ُذنُو ُب ُه ِج ْس ًا
َ 13130م ْن ز َ
َار َق ْ َ
ٍ
ال َس ْ ِ
ب ُْ
ج َعة َغ َف َر اهللُ َل ُه
ف ك ِ
ي× ِ 
ُل ُ ُ
َ 13131م ْن ز َ
َار َق ْ َ
ِ
ِ
ث َلي ٍ
ال َس ْ ِ
ب ُْ
ال َغ َف َر اهللُ َل ُه
َ 13132م ْن ز َ
ي× َل ْي َل ًة م ْن َث َل َ
َار َق ْ َ
ث ِسنِني متَوالِياتٍ
ِ
ال َس ْ ِ
ب ُْ
ي ْب ِن َع ٍّل× َث َل َ
َ 13133م ْن ز َ
َ ُ َ َ
َار َق ْ َ
ال َس ْ ِ
ي ْب ِن َع ِل× َع ِ
ب ُْ
ارف ًا بِ َح ِّق ِه
َ 13134م ْن ز َ
ٍّ
َار َق ْ َ
ال َس ْ ِ
ب ُْ
ور ًة
ي َكت َ
َ 13135م ْن ز َ
ب َ
َار َق ْ َ
َب اهللُ َل ُه َح َّج ًة َم ْ ُ
ب َع َّمتِي بِ ُق َم َف َل ُه َْ
َ 13136م ْ
النَّ ُة
نز َ
َار َق ْ َ
اج َر إِ َ َّل ِف َح َي ِات
َار َق ْ ِبي َب ْعدَ َم ْو ِت ك َ
َان ك ََم ْن َه َ
َ 13137م ْن ز َ
ت َف ِقري ًا
َار ِن غ ُِف َر ْت َل ُه ُذنُو ُب ُه َو َل ْ َي ُم ْ
َ 13138م ْن ز َ
ِ
ب َغ َف َر اهللُ َل ُه ا ْل َبتَّة
ن َر َج ٍ 
َاره َأ َّو َل َي ْو ٍم م ْ
َ 13139م ْن ز َ
َار اهللَ
َار ُه َو َب َ
ات ِعنْدَ ُه َل ْي َل ًة ك َ
َان ك ََم ْن ز َ
َ 14140م ْن ز َ
َار َها َع ِ
ارف ًا بِ َح ِّق َها
َ 14141م ْن ز َ
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ن َع َرفَ َن ْف َس ُه َع َرفَ َر َّبه
َ 14142م ْ
ِ
ِ
اج ٌة إِ َل اهللِ َعز َّو َج َّل َف ْل َيق ْ
اإلمام الصادق×
ف عنْدَ
َ 14143م ْن ك َ
َان َل ُه َح َ
الر َضا× اإلمام الهادي×
َ 14144م ْن كَان ْ
َت َل ُه إِ َل اهللِ َح َ
ب َجدِّ َ
ي ِّ
اج ٌة َف ْل َيز ُْر َق ْ َ
أمیراملؤمنين×
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14145من َل ي ْق ِدر َأ ْن يزُورنَا َف ْليزُر ص ِ
الي َم َوالِينَا
َ ْ َ
َ ْ َْ ْ َ َ
ِ
ِ
مز ِ
ُون ِع ْل ِم اهللِ ْ ِ
ِ 14146م ْن َ ْ
التْ َا ُم ِف َأ ْر َب َعة َم َواط َن
ِ
ِ
الس َم ِء َأ ْك َث ُر ِم َّْن َيدْ ُعو َُل ْم
َ 14147م ْن َيدْ ُعو لز َُّو ِاره ِف َّ
ال َس ْ ِ
َ 14148م ْو ِض ُع َق ْ ِب َأ ِب َع ْب ِد اهللِ ُْ
ي× ُمن ُْذ َي ْو َم ُدفِ َن فِ ِيه
ال َس ْ ِ
َ 14149م ْو ِض ُع َق ْ ِب ُْ
ي× ت ُْر َع ٌة ِم ْن ت َُر ِع َْ
الن َِّة
اء ِم ْن َخ ْل ِق ِه
َ 15150و إِ َّن اهللَ َج َع َل ُق ُل َ
وب ن َُج َب َ
َت َل َ
ب النَّبِ ِّي‘
َ 15151و إِ ْن كَان ْ
اج ٌة َف ْ
ك َح َ
اج َع ْل َق ْ َ
ي َم ْن َأ َم َر ِن اهللُ بِ َطا َعتِ ِه
َ 15152و َأن َ
ْت َيا َم ْو َل َ
َ 15153و إِ َّن ُه َل َينْ ُظ ُر إِ َل َم ْن َي ْبكِ ِيه َف َي ْس َتغ ِْف ُر َل ُه
ِ ِ
ِ
وب إِ َّل
َ 15154و َحق ٌيق َع َل اهللِ َأ ْن َل َي ْأت َيني َمك ُْر ٌ
آل ُمَم ٍد َأ ِ
ِ
ِ
ِ
ني
جع َ
َ 15155و َق َت َلة َم ْن ُقت َل ِف َو َل َية ِ َّ ْ َ
15156و َل عر َض َله َأمر ِ ِ
ها لِ َطا َع ٌة إِ َّل َأ َخ َذ
ان ك َل ُ َ
ُ َْ
َ ََ
15157و من ُذكرِ
السي× ِعنْدَ ه َفخَ رج ِمن عينِهِ
ْ
ُ
َ َ ْ َ َ ُْ
ُ َ َ ْ َْ
ِ
ِ
َ ِ
الس ِ
َ
ور َع َل ا ُْل ْؤم ِن
َ 15158وأ ْف َض ُل ْال ْع َمل عنْدَ اهللِ إِ ْد َخ ُال ُّ ُ
اجدٌ ب ٍ
اك
َ 15159و َأ ْق َر ُب َما َيك ُ
ُون ا ْل َع ْبدُ إِ َل اهللِ َو ُه َو َس ِ َ
السي َلَكْرم ع َل اهللِ ِمن ا ْلبي ِ
ت
َ 16160وإِ َّن ُْ َ ْ َ
َ ُ َ
َ َْ
ل ز َُّو ِار ِه َوإِ َّن ُه َأ ْع َرفُ ِبِ ْم َوبِ َأ ْس َمئِ ِه ْم
َ 16161وإِ َّن ُه َل َينْ ُظ ُر إِ َ 
الس ْب ُع
الس َم َو ُ
َ 16162و َبك ْ
الس ْب ُع َو ْالَ َر ُض َ
ون َّ
ات َّ
َت َل ُه َّ
ات َّ ِ
الشي َف َة َفإِ َّن
َ 16163و َت ََّر ْوا بِ ِز َي َارتِك ُُم ْالَ ْو َق َ
ف م َل ٍ
ِ
ال َس ْ ِ
َ 16164وك ََّل اهللُ بِ َق ْ ِب ُْ
ك ُش ْع ٌ
ث
ي× َأ ْر َب َع َة َآل َ
ِ ِ
ِ
َ 16165و َل َينْ َب ِغي التَّخَ ُّل ُ
ني
ف َعنْ ُه َأ ْك َث َر م ْن َأ ْر َب ِع سن َ
ِ
ال َس ْ ِ
ب ُْ
َ 16166و َما َع َل ْي َ
ي×
ك َيا َسد ُير َأ ْن َتز َ
ُور َق ْ َ
ت ِبِ ْم َس ِفينَت ُُه ْم نَا َدى ُمنَاد
َ 16167و َم ْن َأتَا ُه بِ َس ِفين ٍَة َف َك َف ْ
ِ ٍ
16168ومن حج َث َل َ ِ
ي َّج
َ َ ْ َ َّ
ث ح َججٍ ُمت ََوال َية ُث َّم َح َّج َأ ْو َل ْ َ ُ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ 16169ه َذا ا َْل ْو ُلو ُد الذي ل ْ ُيولدْ َم ْولو ٌد أ ْعظ ُم َب َر َك ًة
ن الدُّ ْن َيا َو ُق َّرتَا َع ْينِي
َاي ِم َ
يا َنت َ
ها َر ْ َ
َ ُ 17170
َان ُم ْقت ََصدَ ت ِ
َ 17171يا َأ َبا َذ ٍّر! َر ْك َعت ِ
َان ِف ال َّت َفك ُِّر

اإلمام الكاظم× 120،106
اإلمام الصادق× 134
اإلمام الصادق× 137
اإلمام الصادق× 140
اإلمام الصادق× 140
85
رسول هللا‘
اإلمام الصادق× 124
78
اإلمام الصادق×
87
اإلمام الصادق×
35
اإلمام الحسین×
77
اإلمام الصادق×
20
اإلمام الصادق×
80
اإلمام الصادق×
اإلمام الصادق× 154
اإلمام الصادق× 154
143
اإلمام الرضا×
اإلمام الصادق× 129
اإلمام الصادق× 153
37
اإلمام الباقر×
اإلمام الصادق× 139،79
اإلمام الصادق× 144
اإلمام الصادق× 176
اإلمام الصادق× 132
اإلمام الصادق× 148
115
اإلمام الجواد×
110
رسول هللا‘
61
رسول هللا‘

211

َ 17172يا َأ َبا َع ْب ِد اهللِ إِ َل ْي َ
َت ِر ْح َلتِي َم َع ُب ْع ِد ُش َّقتِي
ك كَان ْ
َ 17173يا ا ْب َن َشبِ ٍ
ْب َع َل ْي َ
ك اإلمام الرضا×
س َك َأ ْن َت ْل َقى اهللَ َو َل َذن َ
يب ،إِ ْن َ َّ
ِ
ك َطوائِ ُ ِ
ِ
رسول هللا‘
ُورو َنك ُْم
َ 17174يا ُبن ََّي ُأو َلئ َ َ
ف م ْن ُأ َّمتي َيز ُ
َ 17175يا َج ْع َف ُر َيا َأخُ !َ ..أ َل َأ ْح ُب َ
رسول هللا‘
وك؟ َأ َل ُأ ْعطِ َ
يك؟
ِِ
ار ِة اإلمام الباقر×
َ 17176يا َع ْل َق َم ُة إِ ِن ْاس َت َط ْع َ
ُور ُه ِف ك ُِّل َي ْو ٍم ِ َبذه ال ِّز َي َ
ت َأ ْن َتز َ
ِ
رسول هللا‘
َار ِن ِف َح َي ِات َأ ْو َب ْعدَ َم ْو ِت
17177يا َع ُّل َم ْن ز َ
ك بِ ِ
17178يا ع ِلُ ،أ ِ
رسول هللا‘
يك ِف َن ْف ِس َ
اح َف ْظ َها
خ َص ٍ
وص َ 
ال َف ْ
َ َ ُّ
ِ
ِ
َ 17179يا ُم َع ِ
او َي ُة َل تَدَ ْع ُه َف َم ْن ت ََر َك ُه َر َأى م َن َْ
اإلمام الصادق×
سة
ال ْ َ
َ 18180ي ْلز َُم َ
ك َو َي ْلز َُم َ
الص َحا َب ِة َل ِ ْن َي ْص َح ُب َ
اإلمام الصادق×
ك
ك ُح ْس ُن َّ
ٍ
ِ
َاد ي ْوم ا ْل ِقيام ِةَ :أي َن ِشي َع ُة ِ
اإلمام الصادق×
آل ُم ََّم ٍد؟
ُ 18181ينَادي ُمن َ َ َ َ ْ
اإلمام الصادق×
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141
135
74
160
160
65
137
131
165

فهرس األعالم
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محمد بن املكي املعروف بالشهيد ّ
ّ
األول ،89 ،86 ،69 ،62 ،59 ،45 ،38 ،18
149 ،98 ،91
		
64
أبوبصیر
177 ،105 ،82 ، 74 ،58 ،42
العالمة محمدباقراملجل�سي
83
الشیخ عباس القمی
95
حارث الهمدانی
الشيخ ّ
116 ،102
حرالعاملي
163 ،109
الشيخ الطو�سی
112
الشافعی
112
الخطیب البغدادی
115
علي بن عي�سى اإلربلی
118
ابوحمزه الثمالي
119
حبة العرني
130
ابن بكير
محمد بن علي بن بابويه الشيخ الصدوق
138
142
محمد بن مسلم
175
سديرالصيرفي
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القرآن الکریم.
نهج البالغة.
مفاتیح الجنان.
تسلية املجالس وزينة املجالس :ملحمد بن أبي طالب الحائري (القرن
العاشر) ،نشرمؤسسة املعارف اإلسالمية ـ قم املقدسة.
 مدينة معاجز األئمة اإلثني عشر^ :للسید هاشم البحراني (1107هـ)،
نشرمؤسسة املعارف اإلسالمية ـ قم املقدسة.
مناقب آل أبي طالب :البن شهر آشوب املازندراني (588هـ) ،نشر العالمة ـ
قم املقدسة.
تاريخ مدينة السالم املعروف بتاريخ بغداد :ألحمد بن علي الخطيب
البغدادي (463هـ) ،نشردارالغرب اإلسالمي ـ بیروت.
حياة الحيوان :ملحمد بن مو�سی الدمیري (808هـ) ،نشر دار الکتب العلمیة
ـ بیروت.
استذکار :لیوسف بن عبد هللا النمري القرطبي (463هـ) ،نشر دار الکتب
العلمیة ـ بیروت.
طبقات الحنابلة :ملحمد بن محمد أبوالحسین ابن أبي يعلى (526هـ) ،نشر
داراملعرفة ـ بيروت.
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ّ
الدروس الشرعية في فقه اإلمامية :ملحمد بن املکي العاملی املعروف
بالشهید األول (786هـ) ،دارالنشراإلسالمي لجماعة املدرسين ـ قم املقدسة.
تفسيرنور الثقلين :لعبد العلی بن جمعة العرو�سي الحويزي (1112هـ) ،دار
نشرإسماعيليان ـ قم املقدسة.
أعالم الدين في صفات املؤمنين :لحسن بن محمد الديلمي (841هـ) ،دار
نشرمؤسسة آل البيت^ ـ قم املقدسة.
جامع األخبار :ملحمد بن محمد الشعیري (القرن السادس) ،مطبعة
الحيدرية ـ نجف األشرف.
زاد املعاد :ملحمد باقر بن محمد تقي املجل�سي (1110هـ) ،موسسة األعلمي
للمطبوعات ـ بیروت.
 سفينة البحار :لثقة اإلسالم الشیخ عباس القمي (1359هـ) ،دار نشر
األسوة ـ قم املقدسة.
املزار الكبير :ملحمد بن جعفر ابن مشهدي (610هـ) ،دار النشر اإلسالمي
لجماعة املدرسين ـ قم املقدسة.
ّ
املزار :ملحمد بن املکي العاملي املعروف بالشهید األول (786هـ) ،دار النشر
اإلمام املهدي (عج) ـ قم املقدسة.
روضة الواعظين و بصيرة املتعظين :ملحمد بن أحمد الفتال النیشابوري
(508هـ) ،نشرالر�ضي ـ قم املقدسة.
مالذ األخیار في فهم تهذیب األخبار :ملحمد باقر بن محمد تقي املجل�سي
(1110هـ) ،مؤسسة آية هللا مرع�شي النجفي – قم املقدسة.
َ
عدة الداعي و نجاح الساعي :ألحمد بن فهد الحلي (841هـ) ،دار الكتب
اإلسالمية – بيروت.
هدایة األمةَ :
ملحمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحرالعاملي (1104هـ)،
نشرمؤسسة البعثة – قم املقدسة.
مرآة العقول في شرح أخبارآل الرسول :ملحمد باقربن محمد تقي املجل�سي
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(328هـ) ،دارالكتب اإلسالمية – طهران.
ثواب األعمال و عقاب األعمال :للشيخ الصدوق أبوجعفر َ
محمد بن علي
الحسين بن مو�سى بن بابويه َ
القمي (381هـ) ،مطبعة أمير -قم املقدسة.
مجموعة َ
الورام :ألبي الحسين َورام بن أبي فراس املالكي ،دارإحياء التراث
العربي.
األمالي :للشيخ الصدوق ألو جعفر َ
محمد بن َ
علي بن الحسين بن مو�سى بن
بابويه َ
القمي ،نشردارالثقافة  -قم املقدسة.
وسائل الشيعة :للشيخ محمد حسن الحر العاملي (1104هـ) ،مؤسسة آل
البيت إلحياء التراث – قم املقدسة.
ملحمد باقر بن ّ
بحار األنوار الجامعة ُلدرر أخبار األئمة األطهارّ :
محمد تقی
املجل�سي1110( ،هـ) ،نشردارالكتب اإلسالمية  -طهران.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول :ملحمد باقر بن ّ
محمد تقی
املجل�سي(1110هـ) ،نشردارالکتب اإلسالمية  -طهران.
الكافي :لثقة اإلسالم أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني
(328هـ) ،نشردارالكتب اإلسالميه  -طهران.
 األمالي :لشيخ الطائفة أبي جعفرمحمد بن الحسن الطو�سي (460هـ) ،نشر
دارالثقافة  -قم املقدسة.
کامل الزیارات :لجعفر بن محمد ابن قولویه (367هـ) ،نشر دار املرتضوية
 النجف األشرف.من الیحضره الفقیه :للشيخ أبى جعفرالصدوق محمد بن علي بن الحسین
بن بابويه القمي(381هـ) ،دار النشر اإلسالمي لجماعة املدرسين  -قم
املقدسة.
مناسك املزار :للشيخ املفيد أبي عبدهللا محمد بن محمد بن النعمان
التلعكبري البغدادي (413هـ) ،نش ر املؤتمر العالمي أللفية الشيخ املفيد -
قم املقدسة.
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الغيبة :ملحمد بن إبراهيم ابن أبي زينب النعماني (360هـ) ،نشر الصدوق
 طهران.الغیبة :لشیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطو�سي (460هـ) ،علي
أحمد ناصح ،نشراملعارف اإلسالمية  -قم املقدسة.
املقنعة :للشيخ املفيد أبي عبدهللا محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري
البغدادي (413هـ) ،نش ر املؤتمرالعالمي أللفية الشيخ املفيد  -قم املقدسة.
تهذیب األحکام :لشیخ الطائفة أبي جعفرمحمد بن الحسن الطو�سي (460
هـ) ،نشردارالكتب اإلسالمية  -طهران.
مستدرک الوسائل و مستنبط املسائل :للميرزا حسين النوري الطبر�سي
(1370هـ) ،نشرمؤسسة آل البيت إلحياء التراث  -قم املقدسة.
إقبال األعمال :لر�ضي الدين أبي القاسم علي بن مو�سي بن جعفربن محمد
بن طاووس الحلي (664هـ) ،نشردارالكتب اإلسالمي ه  -طهران.
علل الشرائع :للشيخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن
بابويه القمي(381هـ) ،نشراملكتبة الحيدرية  -النجف األشرف.
الخرائج و الجرائح :لسعيد بن هبة هللا قطب الدين راوندى( 573هـ) ،نشر
مؤسسة اإلمام املهدى (عج) -قم املقدسة.
املحاسن :ألحمد بن محمد بن خالد البرقي (280هـ) ،نشر دار الكتب
اإلسالمية  -قم املقدسة.
مصباح املتهجد :لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطو�سي
(460هـ) ،نشرمؤسسة فقه الشيعة  -قم املقدسة.
تحف العقول عن آل الرسول :ألبي محمد بن الحسن بن على بن الحسين
بن شعبة الحراني(القرن الرابع) ،نشر مؤسسة النشر اإلسالمي  -قم
املقدسة.
عیون أخبار الرضا :للشيخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسین
بن بابويه القمي(381هـ) ،نشرمؤسسة األعلمي  -بيروت.

كشف الغمة في معرفة األئمة :لعلي بن عي�سي اإلربلي (692هـ) ،نشر بني
هاشمي  -مدينة تبريز.
كمال الدين و تمام النعمة :للشیخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن
الحسین بن بابويه القمي (381هـ) ،نشردارالکتب اإلسالمية  -طهران.
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