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الحمد هللا الذي يسير لنا الخدمة في المجال الفكـري         
ــت     ــد الـــساحة الثقافيـــة بعلـــوم أهـــل البيـ والثقـــافي لنرفـ

E    والـــصالة والــــسالم علـــى مــــصابيح الهـــدى وســــفن
.النجاة محمد وآله األطهار

مساهمة مـن قـسم الـشؤون الفكريـة والثقافيـة فـي نـشر            
ــالم  ــتقطاباً  العلـــــوم اإلســـ ــسينية، واســـ ية والثقافـــــة الحـــ

نـــشر هـــذا إلـــىلألقــالم المؤمنـــة المواليـــة بـــادر قــسمنا   
الكــــراس الــــصغير بحجمــــه والكبيــــر بمــــضمونه ليفــــتح  

ومهــــبط Eنافـــذة علـــى عظمـــة أهــــل بيـــت العـــصمة      
الوحي ومعدن العلم، ولكي يتيسر لمن يطلع على هـذا      

.Eالكراس االنتفاع منه في زيارته ألهل البيت 

الشؤون الفكرية والثقافيةقسم 
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السالم عليك يـا أبـا عبـداهللا، الـسالم عليـك يـا ابـن رسـول                «

اهللا، السالم عليك يا ابن أمير المؤمنين، الـسالم عليـك يـا      
ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السالم عليك يا      
ــريع     ــا صـ ــادين المهـــديين، الـــسالم عليـــك يـ ــة الهـ أبـــا األئمـ

الــــسالم عليــــك يــــا صــــاحب المــــصيبة     الدمعــــة الــــساكبة،  
الراتبــة، الــسالم عليــك وعلــى جــدك وأبيــك، الــسالم عليــك   

السالم عليك وعلى األئمة من ذريتك،  وعلى أمك وأخيك،    
وبنيك أشـهد أنـك لقـد طيـب اهللا بـك التـراب، وأوضـح بـك              
الكتاب، وجعلك وأبـاك وجـدك وأخـاك وبنيـك عبـرة ألولـي           

التـالين الكتـاب، وجهـت    األلباب، يا ابن الميـامين األطيـاب        
سالمي إليك، صلوات اهللا وسالمه عليك، وجعل أفئـدة مـن    

.»الناس تهوي إليك، ما خاب من تمسك بك ولجأ إليك
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D 
إن لكل إمام عهداً فـي عنـق أوليائـه وشـيعته، وإن مـن تمـام        «

الوفـــاء بالعهـــد، وحـــسن األداء زيـــارة قبـــورهم، فمـــن زارهـــم  
زيــارتهم، وتــصديقاً بمــا رغبــوا فيــه، كــان أئمــتهم     رغبــة فــي 

.)١(»شفعاءهم يوم القيامة
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الــسالم علــيكم دار قــوم مـــؤمنين، وأتــاكم مــا توعــدون غـــداً      
.)١(»مؤجلون، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون


L2
 

فــزوروا القبــور فإنهــا تــذكركم المــوت والمــستحب أن يقــول   
ـــوم مــــؤمنين وإنــــا إن شــــاء اهللا بكــــم        الــــسالم علــــيكم دار قـ

.الحقون

O2
 

ـــوم مــــؤمنين وإنــــا إن شــــاء اهللا بكــــم        الــــسالم علــــيكم دار قـ
.)٢(»الحقون، اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد
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2 
فـــإن جبريـــل آتـــاني حـــين رأيـــت فنـــاداني، فأخفـــاه منـــك،       «

إن : فقال... فأجبته، فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك    
.)١(»...يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهمربك

2 
.)٢(»زوروا القبور فإنها تذكركم اآلخرة«

2 
 

ــا تــــذكركم   « إنــــي كنــــت نهيــــتكم عــــن زيــــارة القبــــور، فزوروهــ
.)٤(»اآلخرة

2 
كنــت نهيــتكم عــن زيــارة القبــور فزوروهــا، واجعلــوا زيــارتكم   «

.)٥(»لها صالة عليهم، واستغفاراً لهم
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D 
فاطمــة كانــت تــزور قبــر عمهــا حمــزة كــل جمعــة فتــصلي         «

.)٢(»وتبكيعنده 

D 
ــة « ــور الـــــشهداء   Jفاطمـــ ــزور قبـــ ــت تـــ ــين Mكانـــ بـــ

فتـــصلي هنـــاك، وتـــدعو وتبكـــي حتـــى   والثالثـــةاليـــومين 
.)٣(»ماتت

2
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.)١(»وجبت له شفاعتيمن زار قبري «. ١

.)٢(»من زار قبري حلت له شفاعتي«. ٢

مــن جــاءني زائــراً ال يعملــه حاجــة إال زيــارتي كــان حقــاً   «. ٣
.)٣(»ون له شفيعاً يوم القيامةعلي أن أك

مـــن حــــج فـــزار قبــــري بعـــد وفــــاتي فكأنمـــا زارنــــي فــــي     «. ٤
.)٤(»حياتي

.)٥(»من حج البيت، ولم يزرني فقد جفاني«. ٥
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كنـــــت شـــــفيعاً لـــــه أو    ) مـــــن زارنـــــي  (مـــــن زار قبـــــري أو   «. ٦
.)١(»)شهيداً(

.)٢(»من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة«. ٧

.)٣(»د موتي فكأنما زارني في حياتيمن زارني بع«. ٨

وصــلّى ةمــن حــج حجــة اإلســالم، وزار قبــري، وغــزا غــزو «. ٩
ـــي فـــي بيـــت المقـــدس، لـــم يـــسأله اهللا       فيمـــا  عـــز وجـــل  عل

.)٤(»افترض عليه

.)٥(»من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي«. ١٠

.»من زارني في المدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً«. ١١

 
ــة إلـــىمـــن زارنـــي محتـــسباً  « ــان المدينـ ــوم  فـــي كـ ــواري يـ جـ

.)٦(»القيامة
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.»ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر«. ١٢

 
لـه  تمن زارني ميتاً فكأنما زارني حياً، ومن زار قبري وجب       «

شفاعتي يوم القيامـة ومـا مـن أحـد مـن أمتـي لـه سـعة، ثـم           
.)١(»عذرلم يزرني فليس له 

قبري كنت له يـوم القيامـة     إلىمن زارني حتى ينتهي     «. ١٣
.)٢(»شفيعا«:أو قال»شهيداً

.)٣(»من لم يزر قبري فقد جفاني«. ١٤

مــن أتــى المدينــة زائــراً لــي، وجبــت لــه شــفاعتي يــوم       «. ١٥
.)٤(»القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعث آمناً


2

E
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2 
.)١(»كنت له شفيعاً يوم القيامةمن زارني حياً وميتاً«

D 
إلـى مـن أتـى مكـة حاجـاً، ولـم يزرنـي       «: 2قال رسـول اهللا     

المدينة جفوته يوم القيامة، ومـن جـاءني زائـراً، وجبـت لـه         
.)٢(»شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي، وجبت له الجنة

2 
.)٣(»ائراً كنت شفيعه يوم القيامةمن أتاني ز«

2 
مــن زارنــي فــي حيــاتي، وبعــد مــوتي كــان فــي جــواري يــوم          «

.)٤(»القيامة

D 
من زارني بعد وفـاتي كـان كمـن زارنـي     : 2قال رسول اهللا  «

.)٥(»في حياتي، وكنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة
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الــسالم علــيكم دار قــوم مــؤمنين، وآتــاكم مــا توعــدون غــداً،    «

.)١(»مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون
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L2 
المــؤمن يعرفــه فــي الــدنيا    مــا مــن أحــد يمــر بقبــر أخيــه      «

.)٢(»فيسلم عليه إال عرفه ورد عليه السالم


2 
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ه فـي           « آنـس مـا يكـون الميـت فـي قبـره إذا زاره مـن كـان يحبـ
.)١(»دار الدنيا
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أنـي بكـم   –بـاهللا شـهيداً   وكفـى    –وأشهد اهللا تبارك وتعالى     «
مؤمن، ولكم تـابع فـي ذات نفـسي، وشـرائع دينـي، وخـواتيم              

.»عملي، ومنقلبي ومثواي
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اجعلنــي فــي مقــامي هــذا ممــن تنالــه منــك صــلوات  ماللهـ «
ورحمـــة ومغفـــرة، اللهـــم اجعـــل محيـــاي محيـــا محمـــد وآل  

اللهـــم إنـــي  ... محمـــد وممـــاتي ممـــات محمـــد وآل محمـــد  
أشهدك بالوالية لمن واليت ووالته رسلك، وأشهد بالبراءة    

.»ئت منه رسلكممن برئت منه، وبر
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وأمرت بالمعروف، ،أشهد أنك أقمت الصالة، وآتيت الزكاة   «

.»ونهيت عن المنكر وجاهد في اهللا حق جهاده

D 
وأشــهد أنــك قــد بلغــت عــن اهللا مــا حملــك، وحفظــت مــا         «

اســتودعك، وحلّلــت حــالل اهللا، وحرمــت حــرام اهللا، وأقمــت    
حكام اهللا، وتلوت كتاب اهللا، وصـبرت علـى األذى فـي جنـب          أ

ــين،    ــى أتــــاك اليقــ اهللا، وجاهــــدت فــــي اهللا حــــق جهــــاده حتــ
وأشهد أنك مضيت على مـا مـضى عليـه آبـاؤك الطـاهرون،             
وأجــدادك الطيبــون األوصــياء الهــادون المهــديون لــم تــؤثر   

باطـل، واشـهد أنـك    إلـى عمى على هدى، ولم تمل من حق   
له وألمير المؤمنين، وانك أديت األمانة، نصحت هللا ولرسو 

الـــصالة، وآتيـــت الزكـــاة وأمـــرت واجتنبـــت الخيانـــة، وأقمـــت 
ــدت اهللا مخلـــــصاً     ــر، وعبـــ ــن المنكـــ ــت عـــ ــالمعروف، ونهيـــ بـــ
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مجتهــــداً محتــــسباً حتــــى أتــــاك اليقــــين فجــــزاك اهللا عــــن  
.»اإلسالم وأهله أفضل الجزاء، وأشرف الجزاء
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الــسالم عليــك يــا وارث علــم األنبيــاء، ورحمــة اهللا وبركاتــه،   «
السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهللا، السالم عليك يا وارث 
نـــوح نبـــي اهللا، الـــسالم عليـــك يـــا وارث إبـــراهيم خليـــل اهللا،  

وارث إسماعيل ذبيح اهللا، السالم عليـك يـا   عليك يا  السالم  
رث موســـى كلـــيم اهللا، الـــسالم عليـــك يـــا وارث عيـــسى روح  وا

.»الخ... اهللا، السالم عليك يا وارث محمد حبيب اهللا
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اهللا بمــا يرضــيك، وأبــرء   إلــىرب يــا رســول اهللا إنــي أتقــ   «
ــوال ألوليائـــــك، ومعـــــاد       ــا يـــــسخط، أنـــــا مـــ ــى اهللا ممـــ إلـــ

.)٢(»ألعدائك
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ــكِ « ــا بنــــت نبــــي اهللا الــــسالم عليــ أشــــهد اهللا ورســــله  ... يــ
ــي   ــن رضـ ــي راض عمـ ــن   ومالئكتـــه أنـ ــاخط عمـ ــه، وسـ ت عنـ

سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، 
معـــاد لمـــن عاديـــت، مـــبغض لمـــن أبغـــضت، محـــب لمـــن     
ــاً،     أحببــــــــت، وكفــــــــى بــــــــاهللا شــــــــهيداً، وحــــــــسيباً، وجازيــــــ

.)١(»...ومثيباً

E 
ه ورســـله، وأنـــا اشـــهد اهللا خـــالقي وأشـــهد مالئكتـــه وأنبيائـــ «

وأشهدكم أني مؤمن بكم، مقر بفضلكم معتقـد إلمـامتكم،    
اهللا إلـــــىمــــؤمن بعـــــصمتكم، خاضــــع لـــــواليتكم، متقــــرب    

.)٢(»سبحانه بحبكم وبالبراءة من أعدائكم

D 
ــا مـــوالي « ــاً لمـــن    ... يـ ــاً بحقـــك، مواليـ أتيتـــك زائـــراً معترفـ

ســلماً لمـن سـالمك، حربـاً لمــن    واليـت، عـدواً لمـن عاديـت،     
اهللا، والــــسالم إلــــىحاربــــك، متقربــــاً بمحبتــــك، وواليتــــك  

.)٣(»عليك، وعلى ضجيعيك آدم ونوح ورحمة اهللا وبركاته
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D 
ـــهد أن الــــذين خــــالفوك وحــــاربوك والــــذين     « خــــذلوك أشـ

، ملعونــون علـــى لـــسان النبــي األمـــي، وقـــد   والــذين قتلـــوك 
ــاب مـــن  ــم مـــن األولـــين      خـ ــرى، لعـــن اهللا الظـــالمين لكـ افتـ

واآلخرين، وضاعف عليهم العذاب األليم، أتيتك يا مـوالي    
يـــا بـــن رســـول اهللا زائـــراً عارفـــاً بحقـــك، مواليـــاً ألوليائـــك        
معادياً ألعدائك، مستبصراً بالهدى الذي أنت عليه، عارفـاً    

.)١(»...بضاللة من خالفك


 

يا أبا عبداهللا إني أتقرب إلـى اهللا وإلـى رسـوله، وإلـى أميـر             «
وإلــى فاطمــة، وإلــى الحــسن وإليــك بمواالتــك      المــؤمنين،

وبالبراءة ممن قاتلـك، ونـصب لـك الحـرب وبـالبراءة ممـن           
وإلــى علــيكم، وأبــرء إلــى اهللا، أســس أســاس الظلــم والجــور   

س ذلك وبنى عليه بنيانه، وجرى في ممن أسس أسارسوله
ظلمه وجوره عليكم، وعلى أشياعكم، برئت إلى اهللا وإلـيكم         
منهم، وأتقرب إلى اهللا، ثم إليكم بمواالتكم ومواالة وليكم، 
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وبــالبراءة مــن أعــدائكم والناصــبين لكــم الحــرب، وبــالبراءة  
إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن . من أشياعهم وأتباعهم

.)١(»لمن واالكم، وعدو لمن عاداكمحاربكم، وولي
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في كل يوم؟Dور قبر الحسين يا سدير تز

 
ما أجفاكم؟ 
تزوره في كل جمعة؟

 
تزوره في كل شهر؟

 
فتزور في كل سنة؟
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   يـا ســدير مــا أجفـاكم بالحــسينD أمــا علمــت أن هللا

ألف ملك شعثاً غبراً يبكـون ويرثـون ال يفتـرون زواراً لقبـر         

، وثوابهم لمن زارهDالحسين  
D 

؟Dمتى عهدك بقبر الحسين 

 
        سبحان ربي العظـيم وبحمـده، وأنـت مـن رؤسـاء الـشيعة

كـل  من زاره الحسين كتب اهللا له ب   ! تترك الحسين ال تزوره   
عنـه بكـل خطـوة سـيئة، وغفـر لـه مـا          ىخطوة حـسنة، ومحـ    

ــسين        ــل الحـ ــد قتـ ــان لقـ ــا أبـ ــأخر، يـ ــا تـ ــه، ومـ ــن ذنبـ تقـــدم مـ
صلوات اهللا عليه، فهبط على قبره سبعون ألف ملك شعث  

»يوم القيامةإلىغُبر يبكون عليه، وينوحون عليه  
 

D 
؟Dهل تأتي قبر الحسين 
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      ،ما كان من هذا أشد فالثواب فيه علـى قـدر الخـوف

ومن خاف في إتيانه أمن اهللا روعتـه يـوم يقـوم النـاس لـرب             
العـــالمين، وانـــصرف بـــالمغفرة، وســـلمت عليـــه المالئكـــة،      

فــضل ، ودعــا لــه، وانقلــب بنعمــة مــن اهللا، و 2وزاره النبــي 

»لم يمسه سوء، واتبع رضوان اهللا 
D
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2 
الحمـــــد هللا الـــــذي وفقنـــــي لإليمـــــان بـــــك والتـــــصديق      «

بنبوتك، ومن علي بطاعتك، واتباع ملتك، وجعلنـي مـن          
المحبــين لــدعوتك وهــداني لمعرفتــك، ومعرفــة األئمــة      

.)١(»من ذريتك

2 
... ك يـــا حجـــة اهللا علـــى األولـــين واآلخـــرين    الـــسالم عليـــ «

ــه     ــرف بالتقـــــصير فـــــي قيامـــ ــسليم عـــــارف بحقـــــك، معتـــ تـــ
ــوقن      ــه مـــن فـــضلك، مـ ــى إليـ ــا انتهـ ــر مـ بواجبـــك، غيـــر منكـ
بالمزيــدات مــن ربــك مــؤمن بالكتــاب المنــزل عليــه، محلــل   

ــي يــا رســول اهللا     ... حاللــك، محــرم حرامــك   بــأبي أنــت وأم
صراً بـضاللة مـن   زرتك عارفاً بحقك، مقراً بفضلك، مستبـ  

ت عليـه،  نـ خالفك وخالف أهل بيتك، عارفاً بالهدى الـذي أ    
.)٢(»الخ... بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي وولدي ومالي
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اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك، ورجاء     «

ــى      ــألك أن تــــصلي علــ لمغفرتــــك، وجزيــــل إحــــسانك، فأســ
داراً وعيــشي محمــد وآلــه الطــاهرين، وأن تجعــل رزقــي بهــم 

ـــم طيبــــة،         ــم قــــاراً، وزيــــارتي بهــــم مقبولــــة، وحيــــاتي بهـ بهــ
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وأدرجني إدراج المكـرمين واجعلنـي ممـن ينقلـب مـن زيـارة           
قــــد اســــتوجب غفــــران مــــشاهد أحبائــــك مفلحــــاً منجحــــاً

الذنوب والستر العيوب، وكـشف الكـروب، إنـك أهـل التقـوى        
.)١(»والمغفرة

 
ــاً   تبـــانقل« ــا تائبـــاً حامـــداً هللا شـــاكراً راجيـ يـــا ســـيدي عنكمـ

.)٢(»لإلجابة غير آيس وال قانط





   2


 
.اللهم والي من والهما وعاد من عاداهما

         يا ابن عباس كأني به وقد خضبت شـيبته مـن دمـه

. يدعو فال يجاب ويستنصر فال ينصر

D
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شرار أمتي ما لهم ال أنالهم اهللا شفاعتي.

    عبـاس مـن زاره عارفـاً بحقـه كتـب لـه ثـواب          ابـن   يـا

.)١(»....ألف حجة وألف عمرة

D 
من زار أمير المؤمنين عارفاً بحقه غير متجبر وال متكبـر         «

.)٢(»....كتب اهللا له أجر مائة ألف شهيد وغفر اهللا له

D 
» من أتى الحسين عارفاً بحقه كتبه اهللا فـي أعلـى العليـين        «

»٣(»في عليين(.
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اللهـم اجعلنــي فــي مقــامي هــذا ممــن تنالــه منــك صــلوات   «
ورحمـــة ومغفـــرة، اللهـــم اجعـــل محيـــاي محيـــا محمـــد وآل  

.)٢(»2مماتي ممات محمد وآل محمدمحمد، و
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E

D 
، شيعه جبريل عز وجلمن زار قبر الحسين وهو يريد اهللا    «

.)١(»منزلهإلىوميكائيل وإسرافيل حتى يرد 

D 
ــن ال   « ــه اهللا مـ ــي اهللا أعتقـ ــر الحـــسين هللا وفـ ــار، مـــن زار قبـ نـ

وآمنه يـوم الفـزع األكبـر، ولـم يـسأل اهللا حاجـة مـن حـوائج              
.)٢(»الدنيا واآلخرة إال أعطاه

2


2 
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.)١(»د وفاتي كمن زارني في حياتيمن زارني بع«

 
مـــــن حـــــج فـــــزار قبـــــري بعـــــد وفـــــاتي فكأنمـــــا زارنـــــي فـــــي   «

.)٢(»حياتي

 
.)٣(»من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي«


2E
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.)٢(»سمع الكالم وترد الجوابك تنوأشهد أ«

 
.)٣(»أشهد أنك تسمع كالمي وتشهد مقامي«

 
.)٤(»عارفاً عالماً أنك تسمع كالمي وترد سالمي«


S

P 


L
 

 
D
D




fe

      



 

       


 






 
 

       
2E


 



fe

         
 


 


 

        


 


 



 




 



fe


D 


 

         


 
>  =  <  ;    :

F        E  D   C  B  A  @  ?  >< 



 



fe

 
 
 
 

 
 

٥.........................................................مقدمة القسم

٩.......................................................الزيارةمشروعية

٢١...................................................حكمة زيارة القبور

٢٩.............................................فوائد رسالية اجتماعية

٤٩.........................ثرها في نفس الزائر؟أمتى تؤثر الزيارة 

 


	مقدمة القسم
	مشروعية الزيارة
	حكمة زيارة القبور
	فوائد رسالية اجتماعية
	متى تؤثر الزيارة
	أثرها في نفس الزائر؟

