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 كلمة الناشر
 

 
 

 هو الذي ضحى بكل ما ميلكه يف سبيل اهلل تعاىل حىت أرضاه. اإلمام احلسني 
وكل من أراد رضا الباري عزوجل فعليه أن يأيت إىل تلك القبة النوراء املباركة ليبتغـ  الرضـا 

 الرضيع... ويدعو اهلل وجيأر اليه بالدعاء حبق صاحب الضريح واجلسم اجلريح والطفل
حينما كان باملهد صبياً شفع لذلك امللك الذي أحـر  جناحيـه أطـأ  اإلمام احلسني 

أن يشـــفع لـــذلك امللـــكق عنـــد اهلل يف  ارتكبـــهق وطـــد الـــب جااريـــل مـــن الرســـو  ا ع ـــم 
: اههـــب إىل احلســـني وامســـح جناحيـــك غفـــران هنبـــه وإعـــاد  جناحيـــهق فقـــا  لـــه الرســـو  

 .حىت عادا إليه فطار يف السماء مفتخراً بأنه عتيق احلسني مبهده..وما أن مسحهما 
عطاء ع يم بـأمر اهلل عزوجـلق فـال النـاا يسـارعون إىل تلـك  فعطاء اإلمام احلسني 

البقـــال الطـــاهر  مـــن كـــل حـــدب وصـــوبق ويعـــاون بكـــل مـــا يتيســـر  ـــم عـــن حـــبهم ووالرهـــم 
 آباره وأبناره على مر السنني.. إلمامهم امل لومق ويتاؤون من أعداره وطاتليهق وأعداء

وخاصة يف مثل يوم ا ربعني حيث يزور كربالء املقدسة املاليني من املسـلمني مـن لتلـ  
 أحناء العامل.

ـــاً للزيـــار  املباركـــةق وتعريفـــاً بفوارـــدها.. ومـــن حـــق املســـ ولية والشـــعور بثقلهـــا علـــى   وترغيب
ذ أكثـر مـن ثالثـني سـنة بطبـع وتوزيـع هـذا الكاهلق طام مساحة اإلمام الشريازي )دام ظلـه  ومنـ
 الكراا وأمثاله ـ جماناً ـ للزوار يف كربالء املقدسة...

هـــ وابــع منهــا عشــرون ألــ  نســخة ووزعــت يف هلــك 1332فالطبعــة الثالثــة كانــت ســنة 
 املوسم الع يم.

ــــار  ل مــــام احلســــني  ــــذ  لتصــــر  مــــن فلســــفة الزي ــــى نب ــــاب عل ــــوي الكت ق وبعــــ  وحيت
زارـرين رجـااًل ونسـاًءق كالتوبـة والتـزام احلاـاب والعفـةق وضـرور  اجتنـاب ا رمـاتق التوصيات لل
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 و.. وتعليم ا والد العقارد احلقة وجدو  لتصر عن أرمة أهل البيت 
واليـــوم حيـــث نعيـــد اباعـــة هـــذا الكـــرااق نـــدعو اهلل أن يرزطنـــا العـــود  إىل تلـــك الرحـــاب 

 إنه مسيع جميب.. نيالطاهر ق رحاب موالنا أيب عبد اهلل احلس
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                        
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 آيات قرآنية
 
 

 
 
 

ل اعملوا وق 
فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون

(1 . 
 

 كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

(4 . 
 

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة
(3 . 

                                                           
 .125سور  التوبة:  (0)
 .112سور  آ  عمران:  (2)
 .23ر : سور  البق (9)
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 ومن يبتغ غير اإلسالم ديناً فلن يقبل منه 
وهو في اآلخرة من الخاسرين

(2 . 
 

 يا أيها الذين آمنوا 
وا اليهود والنصارى أولياءال تتخذ

(5 . 
 

 صدق اهلل العلي العظيم

                                                           
 .55سور  آ  عمران:  (4)
 .51سور  املارد :  (5)
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 المقدمة
 

 
 

 احلمد هللق والصال  والسالم على حممد رسو  اهلل وآله الطاهرين.
ليتـــزود الزارـــر مـــن الثقافـــة  وا رمـــة الطـــاهرين  إمنـــا شـــرعت الزيـــار  إىل مراطـــد الرســـو  

يف أفعــــا م وأطــــوا مق  آلــــه ا اهــــار و  اإلســــالمية يف هــــذه املراكــــزق وليقتــــدي بالرســــو 
 ليسعد يف الدنيا كما سعدواق وينا  نصيبه احلسن يف اآلخر ق كما نالوا.. 
ق واهلل وا رمـة  ذا كتبت هذه الكراسةق لتكون مرشد  متواضعة إىل منهاج الرسو  

 املوفق املستعان.
 

 ربالء المقدسةك                                                        
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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 ماذا يجب أن أعتقد ؟ 

 
 لقد زرت هذه املدينة.. فتفكرت يف تصحيح اعتقادي.. فماها جيب أن أعتقد؟س: 
 جيب أن يعتقد اإلنسان:ج: 

 ـ بأن للكون إ ا عاملاً طديراًق هو )اهلل  سبحانه.0
 ـ وأنه )عاد   ال ي لم أحداً.2
  وآخــرهم نــس اإلســالم )حممــد رســل أنبيــاء إىل البشــر  ــدايتهمق أو ــم )آدم ـــ وأنــه أ9
.  

   نصب من بعده اثىن عشر خليفةق هم:ـ وأن رسو  اإلسالم )حممد 4
 .اإلمام أمري امل منني عل  بن أيب االب  
 .اإلمام احلسن  
 .اإلمام احلسني  
 .اإلمام زين العابدين  
 .اإلمام حممد الباطر  
 .مام جعفر الصاد  اإل 
 .اإلمام موسى الكاظم  
 .اإلمام على الرضا  
 .اإلمام حممد اجلواد  
 .اإلمام عل  ا ادي  
 .اإلمام احلسن العسكري  
ق وهذا اإلمام ح  يف دار الدنياق وي هر يف آخر الزمانق ليمأل اإلمام احلاة املهدي  

 ا رض عدالً وطسطاً.
ب هنـــاكق فـــان كـــان حمســـناً يف الـــدنيا يـــنعمق وان كـــان ــــ وان اإلنســـان إها مـــاتق حوســـ 5

مسيئاً يعاطبق مث جيمع اهلل الناا يف )يوم القيامة  فمن آمن وعمل صاحلاً أدخلـه اجلنـةق ومـن  
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 كفر أو عصى أدخله النار.
 
 

 ماذا يجب أن أعمل ؟
 

 لقد تشرفت بالزيار .. فماها جيب أن أعمل؟س: 
 ق منهاج اإلسالم:جيب على اإلنسان ان يعمل على ابج: 

 : بأن يصل  مخق صلواتق يف كل يوم وليلة:0
 صال  الصبح. 
 صال  ال هر. 
 صال  العصر. 
 صال  املغرب. 
 صال  العشاء. 

 : أن يصوم ثالثني يوماًق يف شهر رمضان املبارك.2
بــأن يــدفع مخــق مالــهق إىل مرجــع التقليــدق ليصــرفه يف ا مــور االســالميةق : : أن خيمــق9

 فقراء واملعوزين.ولسد حاجات ال
ــــه4 ــــدفع بعــــ  مال ــــان ي ــــده )إبــــل  أو )غــــنم  أو )بقــــر  أو  (0): أن يزكــــ : ب إها كــــان عن

)ههــب  أو )فضــة  أو )حنطــة  أو ) ــر  أو )شــعري  أو )زبيــب  إىل مرجــع التقليــد ليصــرفه يف 
 املصرف السابق.

 : أن حيج مكة املكرمةق إها استطال.5
  .: أن حيارب الكفارق ويسمى بـ)اجلهاد0
 : أن يأمر باملعروف: أي ا شياء احلسنة.9
 : أن ينه  عن املنكر: أي ا شياء السيئة.0
 واملسلمنيق ويواليهم. وا رمة  : أن حيب اهلل ورسوله 3

                                                           
 حسب ما هكر يف الرسالة العملية. (0)
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ق وأعــــداء اإلســــالمق وأعــــداء ا رمــــة : أن يــــبغ  أعــــداء اهلل وأعــــداء الرســــو  02
 ويعاديهم.

 
 

 كيف العمل؟
 

 فكي  أعمل؟لقد وفقت للزيار .. س: 
يلزم على اإلنسان: أن يقلـد جمتهـداً عـاداًلق وهـو اأبـري با حكـام اإلسـالميةق فيأخـذ ج: 

 )رسالة  منه ويعمل على ابق ما يف الرسالة.
إين )كاسب  أو )موظ   أو )االب  أو )عامل  أو ما أشبه هلـك.. فهـل أكتفـ  س: 

 بالصال  والصيام وحنومهاق أو جيب علّ  أمور أخر؟
عــم.. الواجــب علــى املســلمق أيــة كانــت مهنتــهق رجــالً كــان أو امــرأ : أن يعمــل علــى نج: 

ابــق طــوانني اإلســالم يف ويــع أمــورهق فــالالزم أن يكــون )بيعــه  و)شــراؤه  و)إجارتــه  و)رهنــه  
و)تصرفه يف ا رض  و)سفره  و)زواجـه  و)شـركته  و)مراجعتـه يف املشـاكل  و)سـارر شـ ونه   

 ق وإها مل يعمل اإلنسان باالسالمق خسر السعاد  يف الدنيا واآلخر .كلها على ابق اإلسالم
 أنا ال أعرف طوانني االسالمق فكي  أ كن من معرفتهاق  عمل هبا؟س: 
إها رجعت إىل وانك ـ ان شاء اهلل ـ فاشاك يف حلقة من احللقات الدينية ا سبوعية ج: 

 الــذهاب إليهــاق لتــتعلم هنــاك )القــرآن  الــت تعقــد يف املســاد يف القــرب مــن داركق واســتمر يف
و)ا حكام اإلسالمية  وإها مل تك حلقة يف طربكق فبإمكانك أن تشارك مع واعـة مـن أهـل 

 ا لةق وتعقدون )حلقة دينية أسبوعية   جل هذه الغاية.
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 كيف أتطهر؟
 

 لقد رزطت الزيار .. واآلن أريد أن أتطهر عن اآلثام.. فماها أفعل؟س: 
لالزم عليكق أن تتـوب إىل اهلل تعـاىل مـن كـل عصـيان سـابقق وتنـوي أن ال تعـود إىل اج: 

 املعصية أبداً.
 ويلزم عليك أيضاً: 

: أن تواظــب علــى )حاــاب  زوجتــك وبنتــك وســارر النســاء الــاليت يصــحبنك يف هــذا 0
 واليـــد والرجــل والشـــعر أمـــام (9)الســفرق وكـــذا ســارر نســـاركق بـــأن تــأمرهن بعـــدم إظهــار الوجـــه

وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجابالرجا ق فقد طا  )القرآن : 
(0). 

: أن تنوي تعليم )أوالدك  و)أطاربك  شريعة االسـالمق وأحكـام القـرآنق وتواظـب علـى 2
 تربيتهم تربية دينية فاضلةق فان اإلنسان مس و  عن أوالده.

ن ر اأيانةق وان جتتنب الن ر إىل صور : أن جتتنب الن ر إىل )النساء  وإىل )ا والد  ب9
التلفزيــون اأالعيــةق وأن جتتنــب ارتيــاد املالهــ  والســينمات املايعــةق واملســابح املختلطــةق وســارر 
 ا الت الت خيتلط فيها اجلنسانق وأن جتتنب استمال ا غاين سواء كان يف الراديو أو غريه.

)شـرب اأمـر  و)لعـب القمـار  و)أخـذ : أن تتوب إىل اهلل سبحانهق وتنوي أن جتتنـب 4
الربــا  و)أكــل بــي  الغــنم  و)تعــاا  املهــن ا رمــة  كبيــع اأمــورق ومــا أشــبه.. إها كنــت طــد 
اطافـــت هـــذه ا مـــورق وهكـــذا تتـــوب إىل اهلل ســـبحانه إها كنـــت طـــد اطافـــت االتصـــا  اأـــارن 

 بالنساء أو ا والد أو استعملت )العاد  السرية .
تنـــال عـــن )حلـــق اللحيـــة ق وتنـــزل )حلقـــة الـــذهب  مـــن يـــدك إها كنـــت : وأن تنـــوي االم5

 ترتكب أحدمها.
: كما يلزم على اإلنسان التحل  بالفضارلق مثل: )الصد   و)ا مانة  و)بر الوالدين  0

                                                           
 أي إها كان بزينة او كان خوف افتتانق وإال فاملشهور بني الفقهاء عدم وجوب سا الوجه والكفني. (9)
 .53سور  ا حزاب:  (0)
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و)صــلة الــرحم  و)حســن األــق  و)الغــري   و)الســخاء  و)الشــهامة  و)الشــااعة  و)العمــل  
 .. و)النشاط  و)اإلصالح  وما أشبه

كمـــا يلـــزم أن يتخلـــى مـــن الرهارـــلق مثـــل: )الكـــذب  و)اأيانـــة  و)اجلـــ   و)أهل اجلـــريان  
 و)السب  و)البطالة  و)اإلفساد .

 
 

 بماذا أصرف نشاطي؟
 

لقــد زرت هــذا املرطــد املبــارك.. ولــذا تفكــرت يف أن أن ــم برناجمــاً حليــايت يف املســتقبل س: 
 فبماها أصرف نشاا ؟

ا دمـت يف هـذه املدينـةق املـدارا العلميـة الدينيـةق واملراكـز الثقافيـة من اأري أن تزور مج: 
اإلســالمية وامل سســاتق الــت أنشــئت لغايــة اإلصــالح واإلرشــادق والعلمــاء واملراجــعق والكّتــاب 
البارعني واأطباء اجملاهدين فتتعرف معهمق وتعرف الرصيد اإلسالم  الذي عندكق حىت تعتـز 

 ملذاهب واملبادئ.بذلك على سارر ا ديان وا
 

مث.. إها رجعـت إىل وانـك ـ إن شـاء اهلل ـ  صـم طســماً مـن وطتـك للمسـامهة يف ا مــور 
اإلســالمية كبنــاء املســاجدق وتأســيق املــدارا اإلســالميةق وفــتح املكتبــاتق وتكــوين احللقــات 

ت الدينيـةق الت تعلم القرآن وا حكام وهتيئة املبلغني الذين ينشرون اإلسالمق وإطامة االحتفاال
وتألي  الكتب الت تبحث يف الش ون اإلسالمية وابعها ونشرهاق وما إىل هلك مـن ا عمـا  

 الكثري .
ألـــيق مـــن امل ســـ  أن تـــرل ا ديـــان واملبـــادئ تقـــدمت إىل ا مـــام خطـــوات كبـــري ق وبقــــ  

 ام؟املسلمون يالطون املشاكل وا زماتق لعدم توفر املا  والقو  والنشاطق لدفعهم إىل ا م
 طا  تعاىل:

يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم
(3). 

                                                           
 .7سور  حممد:  (3)
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 واهلل املستعان.
 
 

 اعرف المعصومين األربعة عشر
 

 من هم املعصومون ا ربعة عشر؟س: 
هــم: )النــس  و)فاامــة الزهــراء  و)ا رمــة االثــىن عشــر  علــيهم ويعــاً أفضــل الصــال  ج: 
 والسالم.
 خ والدهتمق ووفياهتم وأين مدافنهم؟ما ه  تواريس: 
 إليك جدوالً بذلك: ج: 
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 المدفن وفاته مولده اسم المعصوم
 املدينة املنّور  صفر    45 ربيع ا و  p 17النس ا كرم 
 املدينة املنور  4وادل  3 4وادل  t 42فاامة الزهراء 

 ا شرفالنا   رمضان   41 رجب   t 13اإلمام عل  أمري امل منني 
 املدينة املنور  صفر   7 رمضان   t 15اإلمام احلسن بن عل  
 كربالء املقدسة حمرم  12 شعبان t 3اإلمام احلسني بن عل  
 املدينة املنور  حمرم  45 1وادل   t 15اإلمام عل  بن احلسني 

 املدينة املنور  هي احلاة   7 صفر   t 3اإلمام حممد بن عل  الباطر 
جعفـــر بـــن حممـــد الصـــاد  اإلمـــام 
t 

 املدينة املنور  شوا   45 ربيع ا و  17

اإلمــام موســى بــن جعفــر الكـــاظم 
t 

 الكاظمية املشرفة رجب   45 صفر  7

 خراسان آخر    صفر هي القعد   t 11اإلمام عل  بن موسى الرضا 
 الكاظمية املشرفة آخر  هي القعد  رحب  t 12اإلمام حممد بن عل  اجلواد 

 سامراء املشرفة رجب  3 رجب  t 4مام عل  بن حممد ا ادي اإل
اإلمــام احلســن بــن علــ  العســكري 

t 
 سامراء املشرفة ربيع ا و   5 ربيع الثاين  12

اإلمــام احلاــة بــن احلســن املهــدي 
 القارم )عج 

 حّ  يرز ق عّال اهلل تعاىل فرجه الشري  شعبان   15
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سـالم علـى املرسـلني واحلمـد هلل رب العـاملنيق وصـلى سبحان ربـك رب العـز  عمـا يصـفون و 

 اهلل على حممد وآله الطاهرين واللعنة على أعدارهم أوعني إىل يوم الدين.
 كربالء المقدسة                                          

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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