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 بسم هللا الرمحن الرحيم
هرين، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينـا ممـد وهلـل النييبـني النيـا

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.
 

 أمهية املراقد املطهرة
: )إن لكـ  إمـام عهـدا  ن عنـل أوليائـل و ـيعال ، وان مـن  قـال اإلمام الرضا 

متام الوفـا  للعهـد ونسـن اء ا  ة رة قبـورهم ، فمـن ةارهــم رزبـة ن ة ريـم و صـدي ا  
 .1أئماهم  فعا هم يوم ال يامة(مبا رزبوا فيل كان 

ــالم( فائــدة  نيويــة كبــرية لل ــيعة ، كمــا م  إن لانــا ر قبـــور أهـــ  البيــ  )علــيهم الس 
فائــدة أرورويــة وهــي نيــ  ال ــفاعة ، وقــد مــرت ال ــيعة بةــروج سياســية  الفــة ناي ــة 
جتمعها نـول قبور أئماها، وصعولت عديـدة فرضـها احلـاكمون وزـريهم مــن الـدوال  

اجانـ، ، وكانــ  ا ياــات احلســينية  المــ  مســؤوليات عديــدة علــى عا  هــا لانةــيم اء
وإنيا  املراسيم وال عائر ومنها هياـا كم املباركــة والـم  مـ  ًرمـا  م ـرقا  هدمـة أهـ  
البي  )عليهم الس ـالم(، سـوا  فــي العـرا  أو ن زـريه ، وهـا أنـام اليـوم  الملـون عنـا  

إىل قـــم امل دســـة نيـــة قـــو فا مـــة املعصـــومة  الرضـــا  الســـفر مــــن م ـــهد اإلمـــام
، ومــن مجلــة الفوائـــد الــم  ر بــ  علـــى انا ــار قبــور اءئمـــة بنــ  اإلمــام الكـــا م 

)علــــيهم الســــالم( ن م ــــار  اءر  ومياروــــا هــــي  و يــــد وصــــ  العالقــــة والاــــ وي 
هاصــة أو والاعــارج بــني أبنــا  ال ــيعة ، وتلــه عنــد  القــيهم ن املناســبات والــ  رات ا

                                                        
 ط بريوت . 1ح 2ب 116ص 97ـ حبار اءنوار : ج1
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العامـة  ـ ه ال بـور ، وهـ ا احل ـد كـان الًـ    ـال  سياسـيا  وع ائـد   ن ايامـ  العــاملي 
، وهنــاف فوائــــد ااجاماعيــة واقاصـــا ية وزريهـــا مــن هـــ ا الانـــا ر ، ف ــال  عــــن أن واجـــو  
قبـــور اءئمـــة )علـــيهم الســـالم( ن هـــ ه البلـــدان رألـــة  ءهلهـــا ونـــيلهم اءاجـــر والًـــواب 

والـــــ وار ، كمـــــا أن  املنـــــا ل الـــــم  واجـــــد فيهـــــا ال بـــــور اجـــــ ب  ال ـــــيعة  هدمـــــة النـــــا 
واملــؤمنني نو ــا وهــ ا ا اجامــاو مصــدر قــوة   يســاهان بـــل،   ســيما أن ال ــيعة متــر 
أنيــــاا  حبــــا ت مــــن ال ــــعا ناي ــــة ضــــي  احلكـــــام و دوـــــ  ا ســــاعمار ومــــا أ ــــبل 

جلهلــة للا ــاوة علــى مسلــ  للكًــري مــن املنلــرفني وأصــان، ال ــبهات والبــدو مــن ا
مـــًال قـــاموا بابريـــ، قبـــور أئمـــة الب يـــ  سنــــة 2هــــ ه املنـــا ل واملعا ـــدات ، فالوهـــابيون

 نـني انا عوا احل اة من ال ريا نسني واساولوا عليل.  ه1343
و لــــ  هــــ ه ال بــــور علــــى نا ــــا إىل اقن ، ومــــن املعلــــوم أن  قبــــورا  أوــــر  كًـــــرية  

ور اءربعـــة لالئمــــة املعصـــومني )علـــيهم الســــالم(، كانـــ  هنـــاف. فباإلضافــــة إلـــــى ال بـــ
فهنــاف روايــة   ــول زن  ال هــرا  )عليهــا الســالم( قــد  فنــ  هــي اءوــر  ن الب يــ  مــ  

ســـالم ل عليهــا وهنـــاف ن الب يـــ  قـــو أرم 3اوــاالج بـــني املـــؤروني نــول مكـــان  فنهـــا
 .4البنني وقبور أور  ل رية هل الرسول )صلى ل عليل وهلل وسلم(

ولــــان اجــــرت اءقــــدار زن  كــــون هــــ ه ال بــــور  ــــ  إ ــــراج الوهابيــــة فهــــ ه هــــي 
احملص لة، م يد من الةلم والاعسا وعدم معرفة ن ها وعدم ا هامام وا كمـا ينبيـي. 

                                                        
« هـ ه هـي الوهابيـة»_ مل يد من ا  ـالو علـى اجـرائم الوهـابيني واعاـدائهم علـى ال ـيم والع ائـد اإلسـالمية رااجـ  كاـاب 2

 ممد اجوا  مينية .
 180ص 43 ـام كلهـا مبنيــة علـى الــروا ت و واجـد هـ ه الــروا ت ن حبـار اءنــوار : ج_ هنـاف  ـالا انامــا ت ن امل3

 فرااج  لب ما وق  عليها من الةلم .
 ا نامال اءول أهنا ن الب ي  ، ا نامال الًاين أهنا ن بياها ، ا نامال الًالة أهنا بني قو الرسول ومنوه .

لــي بــن احلســـني واإلمــام ممــد البــاقر واإلمــام اجعفــر الصــا   )علــيهم الســـالم( _ مــنهم اإلمــام احلســن اياــ  واإلمــام ع4
وك له  فن ن الب ي  العبا  بن عبد املنيل، عم النيب وعا كة وصفية بنات عبد املنيلـ، وفا مـة بنـ  أسـد وةينـ، وأم  

اجعفــر النييــار وع يــ  بـــن أ  كلًـوم ورقيــة بنــات الرســول وإبــراهيم ابــن الرســـول )صــلى ل عليــل وهلــل وســلم( وعبــد ل بــن 
  ال، وإمساعي  بـن اإلمام اجعفر الصا   إضافة إىل  هدا  أند و هدا  واقعة احلرة .
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علــى عكــر املراقــد امل دســة الــم هــي  ــ  إ ــراج ال ــيعة، كمــا هــو احلــال للنســبة 
امل ــــد  فـــــي مدينــــة قـــــم للســــيدة أو املرقــــد  إىل ال ــــريش ال ــــريا لضمــــام الرضــــا 

فا مـــة املعصـــومة بنـــ  اإلمـــام موســـى بـــن اجعفـــر )عليهمـــا الســـالم( إت  ـــا ال ـــيعة 
عنـدما  و ه ال بور النياهرة، وياوسلون وا إىل ل ، وقــد اجـا  عـن اإلمـام الرضـا 

سرا  عـن ة رة فا مـة بن  موسى )عليها السالم( قال : )من ةارها فلل اجلنة(
5. 

من ال ول هنا أن مدينة قــم مـا صـارت وـ ا ال ـك  لـو  واجـو  قـو السيــدة و بد 
فا مـة املعصومـــة )ســالم ل عليهـا( ، إت كانــ  قــم قبـ  تلــه عبــارة عــن  موعــة مــن 
ال ـــر   صـــ  إىل ســـب  قـــر  و  يصـــ   عـــدا  ســـكاهنا إىل أكًـــر مــــن  ال ـــة ه ج نفـــر 

 .6و  وعبدة الناروكان بعض سكاهنا ن السابل هم من اليهو  واي
أمـــا اليــوم فــ ن  قــم هــي مدينــة كبــرية م اميــة اء ــراج ، وســكاهنا مــن ال ــيعة. ومــا 

 تله إ   بف   فا مة املعصومة )عليها السالم( .

                                                        
ف ـــ  ة رة فا مــة بنــ  موســى بــن اجعفــر البــاب الســا   واملائــة وكــ له انةــر ن  ــواب  324_ كامـــ  الــ  رات: ص5

 . 124اءعمال للصدو  ص
 . 480_ انةر يوم اهالص : ص6
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 وصااي ختص اهليئات املقيمة 
 يف مدينة مشهد املقدسة

 
ا معرفـــة ن ي يـــة والعمـــ  مبـــ املوضـــوو اءول:  بـــد مـــن معرفـــة اإلمـــام الرضـــا 

أرا ، مــن الــدفاو عــن اإلســالم ون ــر مفاهيمــل ، وكمــا هــو واضــش أن اءئمــة مجيعـــا    
الـــــنعهم املـــــوت مـــــن مســـــاو اءنيـــــا  أو رريـــــاهم كمـــــا ن ـــــرأ تلـــــه ن الـــــ  رات ، قـــــال 
الكفعمـــــي )رألـــــل ل( ن ة رة النـــــيب )صـــــلى ل عليـــــل وهلـــــل وســـــلم( أو أنـــــد اءئمـــــة 

ســوله وولفائــه )علــيهم الســالم( أنيــا ر عنــدف وأعلــم أن ر »... )علــيهم الســالم(: 
. فهــــم يســــمعون 7...«يرةقــــون ، يــــرون م ــــامي ويســــمعون كالمـــــي ويــــر  ون سالمـــــي 

اءنيــــا  ويــــر ون اجــــواوم، وإن اإلنســــان نينمــــا ير فــــ  عــــن الــــدنيا واملــــا  ت ســــوج 
. فمم ا ي كر عـن  ـيا النيائفـة النيوسـي )رألـل ل( أنـل   يسم  ر   اإلمام الرضا 

مــن مدينـة الن ــا اء ـرج ن العــرا    يســم   ن يسل ـــم علـى اإلمــام الرضـا كـا
، وعلـى اإلنسـان هنـا أن ي ـكر ل علــى هــ ه النعمـة وهـي اجواب اإلمام الرضا 

روا هـــــ ه النعمــــة و ــــ كروها  ائمــــا  ، وان   اور ــــل لضمــــام  ، لــــ ا علــــيكم أن   ــــد 
أييت يـــوم يرفـــ  ل هـــ ه النعمـــة منـــل. كمـــا اإلنســـان إتا ش ي ـــكر نعمـــة ل عليـــل فلرمبـــا 

لـــــــان  ــــــكرن ءةيـــــــدنكم ولـــــــان كفـــــــرن إن عـــــــ ا  قــــــال  عـــــــاىل ن ال ـــــــرهن الكـــــــر : 
ل ــــديد

: )حنــــن ول نعمــــة ل الــــم أنعــــم وــــا علــــى  ، وقــــال اإلمــــام الصــــا   8
 .9عبا ه ، وبنا فاة من فاة(

                                                        
 فص  ن ال  رات . 473ملصباح للكفعمي : ص_ ا7
 . 7_ سورة إبراهيم : اقية 8
 ط بريوت . 3ح 29ب 51ص 24_ حبار اءنوار : ج9
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نــوةة واسـعة و ــاملة،  ومـن اءمـور الــم ياواجـ، علــيكم ا هامـام وـا ، هــي إ ـا 
إت احلــوةة اليــوم فـــي م ــهد   ــم نــوام  انيــة ه ج مــن النيلبــة وأهــ  العلــم ن نــني 

ـ  20»أن املنيلـوب أن  كــون احلـوةة أوســ  مـن هــ ا، أ    ـم علــى أقــ    ـدير مــن 
ألفا  ، وأن ه ا ممكـن وزيـديكم فـكن كــ  عائلـة قـا رة علـى إرسـال أنـد أبنائهـا « 30

أن هــ ه اهنيــوة ســاوااجل بعــض امل ــاك ، إ   أنكــم  بــد أن  الملــوا إىل احلــوةة، ولــو 
تلــه ، وأن  رســلوا أنــد أبنــائكم والــ   ياميــ  للــ كا  والفنينــة والرزبــة إىل الــدر  ، 
وهــ ا ا بــن لــو ورف اــلن وصــار مــن  ــالب العلــوم اإلســالمية ، فكنــل ســوج يصــبش أنــد 

راجــــل ال ــــريا( ، وســــوج وــــدام واجنــــو  اإلمــــام صــــان، ال مــــان )ع ــــ  ل  عــــاىل ف
واملــداف  عنــل فـــي كــ  نــني . بــ  املــداف  عــن  يصبـــش احلــامي حلــرم اإلمــام الرضــا 

بي ة اإلسـالم كلـل ، ون احل ي ـة أن عـد   ـالب العلـوم الدينيـة قليـ  اجـدا  قياسـا  إىل 
 عـدا  ال ــيعة ونااجـة اإلســالم اليـوم إلـــى أكــو قـدر ممكــن مـن الــدعوة إليـل ، ففــي قــم 

نــوام  ال ـــون ألــا  الــ، ون م ـــهد نــوام  انيــة ه ج ، ن نـــني أن يواجــد هنــا 
الســعو يني الوهــابيني صــار عــد   ــالب مدارســهم ن مكــة لونــدها أضــعافا  م ــاعفة 

ولــ ا إنكــم  ســمعون أن الوهــابيني اللكــون منافـــ  كًــرية فـــي العــاش لــ وي   10 ــ ا العــد 
  كًـــرية  ســـا بال النيلبـــة ، فهنـــاف أفكـــارهم، وإن الوهـــابيني ن الســـعو ية لـــديهم مراكـــ

مرك  ن مكة وهور ن املدينة ، واثلـة ن الـر   ، ون بعـض املـدن اءوـر  . ومـن 
النيبيعـــي نينمـــا يكـــون عـــد  النيلبـــة واملبل يـــني عنـــد الوهابيـــة أكًـــر من ـــا ، فـــان أولاـــه 
نــة يســب وننا لن ــر أفكــارهم ويصــبش  ـــم النفــوت اءعةــم. أش  كــن مكــة ن الســابل مدي

من مدن املسلمني ي ورها كـ  مـن يرزـ، إليهـا، نعـم ، كـان املـر  يسـافر إىل مكـة كمـا 
يســـافر اإلنســـان اليـــوم مـــن اصـــفهان إىل  ـــرياة. أمـــا مـــا نـــراه اليـــوم فهـــو مـــن أ عيـــ، 

 السعو يني نية وضعوا ه ه العراقي  أمام تهاب املسلمني إىل مكة واملدينة .
د مـــنكم  لســـا  نســـينيا  ن بياـــل ن كــــ  املوضـــوو الًـــاين : هـــو أن ي ـــيم كـــ  وانــــ

                                                        
 ألا  ال، .« 150»_   ري بعض اإلنصائيات إىل أن عد  النيالب الوهابيني ن مكة املكرمة وندها يبلغ 10
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أســبوو مــرة، أو كــ  أســبوعني مــرة، أو كــ   ــهر مــرة، وإن  إلقامــة هــ ه ايــالر فوائــد  
كًـــرية منهـــا : تكــــر أهـــ  البيـــ  )علــــيهم الســـالم(، وإقامـــة ايالـــــر ل كرهــــم )علــــيهم 

لــ كر الســالم( يــدف  البـــال  وامل ــكالت، و نـــ ل املالئكــة علــى تلــه املكــان ، وهــ ا ا
 املاواص  يؤكد نب نا  ـم وي دا حنوهم ويربنينا وـم ، ف ـد اجـا  عـن أ  عبـد ل 

أنــــل قــــال: )جتلســــون و الــــد ون ف قــــال: قلــــ  اجعلــــ  فــــداف نعــــم ، قــــال: إن  لــــه 
ايـالر أنبهــا فـكنيوا أمــرا أنـل مــن تكـرا أو تركــرا عنـده فبــرج مــن عينــل مًـ  اجنــاح 

. وهـــ ه ايـــالر كـــم 11انـــ  أكًـــر مـــن ةبـــد البلـــر(الـــ لب زفـــر ل لـــل تنوبـــل ولـــو ك
سوج ي كر فيها الصالة على ممـد وهل ممـد . وهـ ه الصـلوات مً لـة للميـ ان ف ـد 
ور  عن اإلمام اجعفر بن ممد عن هلئل قـال : )قـال رسـول ل )صـلى ل عليـل وهلـل 

اــ  للصــالة وسـلم(: أا عنـــد امليـ ان يـــوم ال يامـة فمـــن   لــ  سـياا ل علــى نسـنا ل اج
علي  نىت أ    وا نسنا ل(

12. 
: )إن نب نــا أهــ  البيــ  لــيل  والفائــدة اءوــر  : هــي مــا قالــل أبــو عبــد ل 

، وماةالــ   لــه 13الــ نوب عــن العبــا  كمــا  ــ  الــريش ال ــديدة الــور  عــن ال ــ ر(
ن ايالر   يد مـن نب نا  م ، إتن  بد من احملافةـة واحلـرص ال ـديد علـى إقاماهـا وإ

هـــ ه ايـــالر لـــو ن ـــرها أهـــ  الـــدار ومــــن  اورهــــم وكـــان عـــد  احلاضـــرين  ســـة أو 
ع ـــرة وصـــعد اهنييـــ، املنـــو و ـــدا  ــــم عــــن اءوـــال  أو الافســـري أو عـــن الاـــاريا 
ا ســـــالمي أو عــــــن اءنكـــــام والوااجبـــــات واحملرمـــــات فـــــ نكم ساســـــافيدون ويســـــافيد 

 أبناركم تكورا  وإااث  .
ًــرية ن  يــن اإلســالم ، أش يكــن النســا  أي ــني ملســ د الرســول فــاملرأة  ــا ن ــو  ك

)صــــلى ل عليــــل وهلــــل وســــلم( ء ا  فري ــــة الصــــالة وان النــــيب )صــــلى ل عليــــل وهلــــل 

                                                        
 بي  النيب )صلى  ل عليل وهلل وسلم( . واب من تكر عنده أه   223_  واب اءعمال للصدو  : ص11
  واب الصالة على النيب )صل ى ل عليل وهلل وسل م( . 186_  واب اءعمال للصدو  : ص12
  واب ن، أه  البي  . 223_  واب اءعمال للصدو  : ص13
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وسلم( نينمــا كـان مـرج لللـرب كـان أيوـ  معـل النسـا  ، فـ تا ش   ـر النسـا  فمـن 
 أين ياعلمن اءنكام ال رعية .

ش يســاًن النســا  مــن الاكليــا ، وإلــا اجعــ  الاكليــا علــى إن  ل  بــارف و عــاىل 
مـــن عمـــ  صـــاحلا  مـــن تكـــر أو أنًـــى الراجـــال والنســـا ، وقـــد اجـــا  ن ال ـــرهن الكـــر : 

وهو مؤمن ...
14. 

ــد لنــــا مــــن  وصــــية لنســــائنا املؤمنــــات ل لاــــ ام الكامــــ  ءوامــــر ال ريعـــــة  وهنــــا  بــ
ن مسـكلة زـض البصـر و ـرف  السملا  وان امهـا ومراعـاة  وصـيات أهـ  البيـ  

ال ينــة ن اءمـــاكن العامــة،  ســـيما ة رة اءئمــة وأو  هـــم )علــيهم الســـالم( ، ومراعـــاة 
احل ـــاب ا ســـالمي الكامـــ  . وعـــدم الاهـــاون فــــي الصـــالة ، ولءوـــ  إتا أقيمـــ  
صـالة مجاعـة وع ـد مافـ  ال ـرهن و ـالر الاع يـة. وأن    كـون  ـالر النسـا  عبــارة 

او للالــدا ن اءمــور الدنيويــة وال  ــا  الــم   نفــ  مــن ورائهــا، بــ   ــ، عــن ااجامــ
أن  كـــون نســـارا ماكســـيات لحلـــورا  ةينــــ، )عليهـــا الس ـــالم( كيـــا كانـــ  ن نفــــر 
الوقـ  إنســانة عاملــة وفاضــلة و ــ اعة وعابــدة و اهــدةف هكــ ا  ــ، أن  كـــون املــرأة 

 اعــة املــوىل و عةــيم ال ــعائر ب ــك  ال ــيعية  ننيلــل مـــن العفــاج إىل العلــم والعبــا ة و 
 صليش زري مناج لألنكام .

                                                        
 . 97_ سورة النل  : اقية 14
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 معرفة املعصوم 
 

فاإلمــــام لــــل قــــدرة زــــري  املوضــــوو الًالــــة: إن علينــــا معرفــــة اإلمـــــام املعصــــوم 
ي ــول : )أين ءعلــم مـــا ن الســموات  مــدو ة ن املعرفــة. اجــا  عــن أ  عبــد ل 
ا ن النــار وأعلــم مــا كــان ومــا يكــون قــال : ومــا ن اءر  وأعلــم مــا ن اجلنــة وأعلــم مــ

  مكـــة هنيهـــة فـــرأ  أن تلـــه كـــو علـــى مــــن مسعـــل منـــل ف ـــال : علمـــ  تلـــه مـــن  
 . )15فيل  بيان ك   ي ي ول :  ، إن  ل  كااب ل 

ف ــدرة اإلنســان العــا   مــا هــي إ   وعــا  مــا  م ابــ  قــدرة اإلمــام الــم هــي أ ــبل 
 بسعة البلر ا ا ر .

اءئمــــة علــــيهم أف ــــ  الصــــالة والســــالم ليســــوا ول ــــا  عــــا    بــــ  هــــم أًو   هــــؤ  
قـــال : )فمــن تا الــ    اءر  وأركــان الكــون وعمــا  الــدين. عــن اإلمــام الرضــا 

هـــ  احللـــوم  يبلـــغ معرفـــة اإلمـــام أو الكنـــل اوايـــاره هيهـــات هيهــــات ضـــل   الع ـــول ًو
ونـارت اءلبـاب ووسـكت العيــون و صازــرت العةمــا  و ــلريت احلكمــا  و  اصــرت 

عـام « 1400»ولـ ا ف ن ل أب اهم منـارا  للب ـر رزـم مـرور أكًـر مـن  16احللما  ...(
رسالة الم أللوها ، ب  لو قدر ل أن  ب ـى اءر  ومــن فيهـا أربعـني على  عويم وال

مليـــــار ســــنة ءب ــــاهم ل رزــــم  مــــ  اءعــــدا  ن يــــد  قبورهـــــم وإةالاهــــا ءهنــــم مل ــــك 
مـــــا عنـــــدكم ينفـــــ  ومـــــا عنـــــد ل املـــــؤمنني وقبلـــــة املبلصـــــني كمـــــا ن قولـــــل  عـــــاىل : 

 .17ل 
مــن املــا  ت ينفــ  ءهنــا قائمــة علــى أســا  أ  أن الــ   عنــدكم ن احليــاة الــدنيا 

                                                        
 . 2ح 261كااب احل ة ص  1_ الكان )أصول( : ج15
 . 1ح 201ص 1( : ج_ الكان )أصول16
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، وملـــا كـــانوا 18الابـــدل والالـــول . ومـــا عنـــد ل ســـبلانل ممـــا يعـــد املا ـــني ل     يـــ ول
فهــم يســـامدون كــ   ـــي   اءئمــة الًلــون إرا ة ل وملـــا كــانوا أقـــرب اهلــل إىل ل 

نفــــ  مــــا مــــن ل ، ول اجعــــ  مصــــدر فيوضــــا ل هــــم ممــــد وهل ممــــد ، فلــــ له   ي
 عندهم.
 
 

 إىل اهليئات عامة
 

 وعلى ا ياات كافـة لإلضافة إىل ما   دم من الوصا  اءرب  أن  عم  على:
ــالم(  أو  : أن   ــ  برا ــا   ؤكــد و عمــل مــن وال ــا نــ، أهــ  البيــ  )علــيهم الس 
ن قلــ، كـــ  فــر ، وهـــ ا احلـــ،  ــ، أن يكـــون عــن وعـــي وفهـــم فــكن  احلـــ، الســـاتج 

لل ياصـدو ن املواقـا احلراجـة. إن صـيازة احلـ، و رسـيبل ن ال لـوب ، لع«الالوعي»
ي ــ  علــى عــا ل ا ياــات احلســينية مبــا   يمــل مــن  ــالر ، وإنيــا  املراســم اإلســالمية 
و عـــوة اهنيبـــا  وزريهـــا مـــن اءمـــور الـــم  يـــي ال لـــوب و  لـــ  مــــن ان ـــدا  اإلنســـان 

 كر أه  البي  )عليهم السالم( .للدنيا، ب   دعوه إىل العروج للروح عاليا  م  ف
اثنيـــا :  بـــد مــــن ا هامـــام لل ــــرهن الكـــر  وإقامـــة احملافـــ  ل ـــرا ة ال ـــرهن و عليمــــل 
ونفةــل وواصــة اء فــال ءهنــم قــوة اإلســالم ن املســا ب  وكــ له ال ــباب والنســا ، 
 فعلى اجلمي  أن ينه  من ه ا املنه  الع ب وإن ا  أنكامل و عاليمل ن ايام  .

اثلًـــا  :  بـــد مــــن إقامـــة  ـــالر   كــــر بعـــض اءنكـــام ال ـــرعية و عليمهـــا النـــا  
و ــدرير بعــض اءمــور الع ائديــة املهمــة الــم جتــ، علــى كــ  أنــد معرفاهــا، مــن قبيــ  
أصـــول اإلســـالم وفروعـــل ، وأصـــول املـــ ه، وفروعـــل ، وألريـــا املـــ ه، ونيـــاة اءئمــــة 

                                                        
 . 339ص 12_  فسري املي ان : ج18
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 املبالى فيها معةم النا  . و صديهم اهالد للنيوازي  واملسائ  الف هية
رابعــــــا  : لــــــاكن مراكـــــــ  ا ياــــــات ملا ــــــى لألوــــــوة ، ومكــــــان للاــــــ وي والالابــــــ، 
والصـد  وتكـر ل ، واإلوـالص فــي مجيـ  عالقا نـا مـ  اءصـدقا  ، مـ  النـا  ، مـ  

  عالقانـــا مـــ  اءئمـــة  اءســـرة ، مـــ  اءو   ، ون الدراجـــة اءوىل عالقانـــا مـــ  ل 
 عليهم السالم(   م   يعاهم ومبيهم .اء هار )

اللهم ص  على ممد وهل ممد ، اللهـم إين أعـوت بـه مـن علـم    ينفـ  ، وقلـ، 
  م ـــ ، و عـــا    يســـم  ، ونفـــر     ـــب ، وصـــلى ل علـــى ممـــد وهلـــل النييبـــني 

 النياهرين .
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 من هدي القرآن احلكيم
 

 اوصا  إىل ا ياات احلسينية، ينبيي ال يام و
 
 _  عريا اإلسالم للنا  أكًر وأكًر .1
... ومن أنسن قو   ممن  عا إىل ل

19  . 
 _ إقامة  الر الوعظ واإلر ا  .2
... أ و إىل سبي  ربه لحلكمة واملوعةة احلسنة

20  . 
 _ إقامة  الر الاف  ل ن الدين .3
روا قــومهم إتا ... فلــو  نفــر مـــن كــ  فرقــة مــنهم  ائفــة لياف هــوا ن الــدين ولينــ 

راجعوا إليهم لعلهم   رون
21. 

 _ ا هامام لءعمال اهريية .4
...  و عاونوا على الو والا و

22. 
 _ ل وم ا باو اءئمة املعصومني )عليهم السالم( .5
أيها ال ين همنوا أ يعوا ل وأ يعوا الرسول وأوم اءمر منكم  

23  . 
 همنــوا الـــ ين ي يمــون الصــالة ويؤ ــون ال كــاة وهـــم إلــا ولــيكم ل ورســولل والــ ين
راكعون

24  . 
                                                        

 . 33_ سورة فصل  : اقية 19
 . 125_ سورة النل  : اقية 20
 . 122_ سورة الاوبة : اقية 21
 . 2_ سورة املائدة : اقية 22
 . 59_ سورة النسا  : اقية 23
 . 55_ سورة املائدة : اقية 24
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أيها ال ين همنوا ا  وا ل وكونوا م  الصا قني  
25. 

 
 ضرورة إقامة ايالر احلسينية  ائما  

تله ومن يعةم  عائر ل ف هنا من   و  ال لوب
26  . 

... أن أقيموا الدين و   افرقوا فيل ...
27  . 

 
 باعليم ال رهن الكر  ا هامام كًريا  

 
... أفال يادبرون ال رهن

28  . 
وه ا كااب أن لناه مبارف فا بعوه وا  وا لعلكم  رألون

29  . 
 وأرمرت أن أكون من املسلمني ... وأن أ لو ال رهن

30  . 
كااب أن لناه إليه مبارف ليدبروا ه  ل وليا كر أولو اءلباب

31  . 

                                                        
 . 119: اقية  _ سورة الاوبة25
 . 32_ سورة احل  : اقية 26
 . 13_ سورة ال ور  : اقية 27
 . 82_ سورة النسا  : اقية 28
 . 155_ سورة اءنعام : اقية 29
 . 92_91_ سورة النم  : اق ت 30
 . 29_ سورة ص : اقية 31

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 14 

 

 من هدي السنة املطهرة
 

  إىل ا ياات احلسينيةوصا 
 _ ينبيي ن ر ن، أه  البي  )عليهم السالم( .1

: )قـــال رســـول ل )صـــلى ل عليـــل وهلـــل وســـلم(: نـــيب  قــــال اإلمـــام الباقــــر 
ون، أه  بيم اف  ن سبعة موا ن أهـوا ن عةيمـة : عنـد الوفـاة، ون ال ـو، وعنـد 

 .  32ن ، وعند الصراط(الن ور، وعند الكااب، وعند احلساب وعند املي ا
 _ ينبيي ا هامام لل رهن و عليمل .2

 .  33قـال رسول ل )صلى ل عليل وهلل وسلم(: )وياركم من  علم ال رهن وعل مل(
 _ ينبيي إقامة  الر الاف ل ن الدين .3

 : قال اإلمام الكا م 
إىل املنــــاةل  ) ف هـــوا فــــي الـــدين فـــان الف ـــل مفاــــاح البصـــرية ومتـــام العبـــا ة والســـب،

الرفيعة والر ، اجلليلة فــي الـدين والـدنيا ، وف ـ  الف يـل علــى العابـد كف ـ  ال ـمر 
 .  34على الكواك، ، ومن ش ياف  ل ن  ينل ش ير  ل لل عمال (

 
 ل وم معرفة اإلمام املعصوم

ومـن يـؤت احلكمـة ف ـد أويت وـريا     :ن قـول ل  قال اإلمـام الصـا   
 . 35ف ال : ) اعة ل ومعرفة اإلمام( كًريا  

                                                        
 . 10ب 2ح 248ص 7_ حبار اءنوار : ج32
 ط قم . 367ص 1_ أمام النيوسي : ج33
 . 25ب 19ح 321ص 75اءنوار : ج _ حبار34
 . 11ح 185ص 1_ الكان )أصول( : ج35
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 عن أندمها )عليهما السالم( أنل قال :
)  يكون العبد مؤمنا  نىت يعرج ل ورسولل واءئمـة كل هـم وإمـام ةمانـل ويـر  إليـل 

 .   36ويسلم لل   قـال : كيا يعرج اقور وهو  ه  اءولف(
ن ا بـــ  هـــواه بيـــري ومـــن أضـــ  ممـــفــــي قولـــل : )  قـــال اإلمـــام أمـــري املـــؤمنني 

 .  37قال : مـن أخت   ينل رأيل بيري إمام من أئمة ا د ( هد  مـن ل
للمكمـــون مــن  ــرائ  الــدين: )مــن مــات   يعــرج  فيمــا كاــ، اإلمــام الرضــا 

    .38أئمال مات مياة اجاهلية(
 

 ضرورة إقامة ايالر  ائما  
 ء  عمارة املن د :  قال اإلمام الصا   

مــــارة أن ــــدين ن احلســــني بــــن علــــي. قــــال: فكن ــــد ل فبكــــى   أن ــــد ل )  أل ع
 .  39فبكى . قـال : فول ماةل  أن ده ويبكي نىت مسع  البكا  من الدار(

أوو رسـول ل )صلى ل عليـل وهلل وسلم( ابنال فا مة ب ا  ولـدها احلسـني ومـا 
: )  أبــ  فمـن يبكــي   ـر  عليـل مــن احملـن  بكــ  فا مـة بكـا ا   ــديدا  ... وقالـ 

 عليل ف ومن يلا م إبقامة الع ا  لل ف
ف ــال النــيب )صــل ى ل عليــل وهلــل وســل م( :   فا مــة إن نســا  أمــم يبكــون علـــى 
أه  بيـم، وراجا ـم يبكون على راجال أه  بيم و د ون العـ ا  اجـيال  بعـد اجيـ  ، ن  

 .  40ك  سنة ...(
 : قال اإلمام الرضا 

                                                        
 . 2ح 180ص 1_ الكان )أصول( : ج36
 . 4ب 10ح 8ص 23_ حبار اءنوار : ج37
 . 4ب 24ح 84ص 23_ حبار اءنوار : ج38
 . 34ب 15ح 282ص 44_ حبار اءنوار : ج39
 . 34ب 37ح 292ص 44_ حبار اءنوار : ج40
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بنا وبكــى ملــا ار ركاــ، بنـا كــان معنــا ن  راجانــا يــوم ال يامــة ، ومــن )مـن  ــ كر مصــا
تكــر مبصــابنا فبكــى وأبكــى ش  بــه عينــل يــوم  بكــى العيــون ، ومـــن اجلــر  لســا   ــ  

 .   41فيل أمرا ش ال  قلبل يوم متوت ال لوب ...(
 

 ف ائ  ة رة قبور املعصومني اءربعة ع ر 
ل وســـلم(: )مـــن ةارين بعـــد وفـــايت كـــان كمـــن قـــال رســـول ل )صـــلى ل عليـــل وهلـــ

 .  42ةارين ن نيايت ، وكن  لل  هيدا  و افعا  يوم ال يامة(
لرسول ل )صلى ل عليل وهلل وسلم(: )  أبـل مـا اجـ ا   قـال اإلمام احلسن 

مــــن ةارف ف ف ــــال: مــــن ةارين أو ةار ألف أو ةارف أو ةار أوــــاف كــــان ن ــــا  علــــي  أن 
 .   43مة نىت أول صل من تنوبل(أةوره يوم ال يا

عارفـا  حب ـل كابـل ل ن أعلـى  : )من أ ى احلسني  قال اإلمام الصا   
)  . 44عل يني 

فــي كاـاب لـل إىل الب ننيـي ـ أنـد أصـلابل ـ: )أبلـغ  ـيعم  قـال اإلمام الرضـا 
:  ألـا ن ـة  قـال الب ننيـي : ف لـ  ء  اجعفـر  أن ة ر ـي  عدل عنـد ل 

 .  45: إ  ول ألا ألا ن ة ملن ةاره عارفا  حب ل(  ة ف قال ألا ن
 

 الفهرس
 

 2 ........................................................................ أمهية املراقد املنيهرة

                                                        
 ط لبنان . 4ح 17 لر  68ص_ أمام الصدو  : 41
 لب ف   ة رة النيب . 27ح 143كااب امل ار ص  97_ حبار اءنوار : ج42
 . 12ح 141ص 97_ حبار اءنوار ج43
 . 2ح 110_  واب اءعمال للصدو  : ص44
 . 565لب ال ا  بعد الواو : ص 1_ سفينة البلار : ج45
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