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حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

 

(زعلتهمزو سالم) ستضوز ض تسًاز فزأتس يزو لمعض تيزز
 
 

هباء النجار 
 

شلا يسعد اإلنسان أن يكون يف ضيافة الكرام ألن ىذه الضيافة جيدون فيها االحًتام والتقدير وتلبية احتياجاهتم وقضائها وتسهيل 
: عر الذي قال أمورىم وغريىا كثري ، وكل مضياف حبسب كرمو يزداد عطاؤه اىل ضيوفو حىت أن الشا

 
اي ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا      ضلن الضيوف وأنت صاحب ادلنزل 

 
أي أنو أعطاه البيت أبكملو حتت تصرف الضيف من غري أن حيتج أو يعارض ويتعامل وكأنو ىو الضيف وكأنو ال ميلك شيئاً من 

. البيت ، وىذا دليل الكرم عند ىذا ادلضياف 
ماً هبذه اخلصلة احليدة اليت كان العرب يعرفون هبا ، فصدرت أحاديث كثرية لدعم ىذه الصفة والشريعة ادلقدسة أولت اىتما 

وتربيتها تربية صاحلة موجهة ابالجتاه الصحيح لكي ال يكون تضييف الضيف مفرطاً فيو فيكون إسرافاً ، وأذكر ىنا مضمون احلديث 
(( . حسنة لصاحب البيت أن يف كل لقمة أيكلها الضيف : )) الشريف حول إكرام الضيف

 
سلتلفة يعرض فيها سبحانو كرمو على  أماكنوأزمنة وقد جربنا كرم الكرماء وخصوصاً أعظم الكرماء وأكرم األكرمني اخلالق هلالج لج يف 

ضوان ، مسي بشهر الرمحة وادلغفرة والر كمثال على األزمنة فشهر رمضان. العبد حىت يظن العبد أن بيده مفاتيح السموات واألرض 
أي أن الكرم فيو ىو إعطاء الرمحة وادلغفرة والرضوان ، وفيو الدعاء مستجاب واألعمال مقبولة والذنوب مغفورة والنوم عبادة 

أما األماكن فتجد الكرم اإلذلي يتعاظم يف ادلساجد ودور العبادة . واألنفاس تسبيح والشياطني مغلولة واىل غريىا من أنواع الكرم 
.  الصاحلني اء واألولياء واألئمة واألنيبومراقد 

 
وصلد الكرم اإلذلي يف غري األزمنة واألماكن ، فنجده تعاىل يقضي حاجة احملتاجني عند التوسل أبحد ادلعصومني عليهم السالم ، 

ويف أي  ، وىذا الكرم اإلذلي يف أي زمان ومكان لكي يشمل كل إنسان مؤمن يف أي زمان( ع)ويستجيب الدعاء حتت قبة احلسني 
. مكان ، وما ىذا التنويع يف إغداق النعم إال من كرمو سبحانو وتعاىل 
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فلنستفد من ىذا الكرم العظيم ألكرم األكرمني من خالل االستفادة من كرم ادلعصومني عليهم السالم وىو  وما دام األمر ىكذا
زايرة ادلعصومني عليهم السالم يف كل يوم من أايم جزء من كرم الباري جل شأنو ، وميكننا االستفادة من ىذا الكرم عن طريق 

األسبوع ، فكل يوم معني ابسم أحد أو رلموعة من ادلعصومني عليهم السالم ، فكما اعتاد بعض ادلؤمنني أن يدعو أبحد أدعية 
. األايم يف كل يوم من أايم األسبوع نعتاد على زايرة أحد ادلعصومني عليهم السالم يف اليوم ادلخصص لو 

الزايرة اليومية عن األدعية اليومية أبن الدعاء قد يرد وال يستجاب ، ألننا كما نعرف أن للدعاء شروط وظروف لكي وقد تتميز 
، بل إن الزايرة تكون ابابً من أبواب استجابة ( ع)يستجاب ، أما الزايرة فعادة تقبل من دون شروط وخاصة زايرة اإلمام احلسني 

دلؤمنون أبحد الصاحلني الستجابة دعوهتم ميكن القيام بزايرة أحد ادلعصومني عليهم السالم فيشفع ىذا الدعاء ، فكما يتوسل ا
. ادلعصوم عليو السالم عند هللا يف استجابة الدعاء 

 
أي ضيف حيصل من صاحب  ماذا: ولكن اي ترى كيف ستكون ضيافة ادلعصومني عليهم السالم ؟ واجلواب ىو جواب السؤال 

وتلبية احتياجات ضيفو وحياول قدر ادلمكن أن جيعلو مراتحاً وال يشعر ي ضّيفو ؟ فطبيعة احلال يقوم صاحب الدار بقضاء الدار الذ
وكذلك األمر ابلنسبة للمعصوم عليو السالم الذي يستضيف ادلؤمنني الذين يطلبوا ضيافتو ، بضيق يف مأكل أو منام أو غري ذلك ، 

:- وانب بل األمر أكثر من ذلك من عدة ج
. فادلعصومون عليهم السالم أكرم من أي كرمي من ادلخلوقني ، فضيافتهم أفضل من ضيافة اآلخرين  -
ما يقدمو الكرماء لضيوفهم ىو على ادلستوى ادلادي احملدود مثل الطعام وقضاء احلاجات األخرى ، أما ادلعصومون عليهم  -

ند هللا عز وجل ليزيد يف رزقك وليحفظك وليسدد السالم فكرمهم يشمل قضاء حوائجك يف ذلك والشفاعة لك ع
 .خطاك ويستجيب دعوتك ويكفيك شر األشرار وغري ذلك الكثري 

إن ضيافة ادلعصومني عليهم السالم أتيت من طلب ادلؤمن عند زايرهتم وىذه الزايرة تريب اإلنسان على التواصل مع أئمتو  -
 .األسوة والقدوة ، فًتى النتائج ذات أبعاد معنوية جليلة وقادتو لكي اليغيبوا عنو يوماً واحداً فيغيب عنو 

 
بعد كل ما تقدم لنجرب كرمهم عليهم السالم من خالل زايرهتم ابلزايرات ادلذكورة يف مفاتيح اجلنان ، واليت سنذكرىا للتربك 

. والثواب ونسألكم الدعاء 
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 :ًِِو ًَىٌَُ ٌََُّ اٌغّجذِ يف َُ( صٍَ اهلل ػٍْو ًآٌو ًعٍُ)رِوْشُ صّبسحِ اٌنّيبِّ 

ًَاَشْيَذُ أََّهَ لَذْ ثٍََّغْذَ سِعبالدِ سَثِّهَ  اَشْيَذُ اَْْ ال اٌِـوَ بالّ اهللُ ًَؽْذَهُ ال شَشّهَ ٌَوُ ًَاَشْيَذُ أََّهَ سَعٌٌُُوُ ًَأََّهَ ُِؾََّّذُ ثُْٓ ػَجْذِ اهللِ

اٌْؾِىَّْخِ ًَاملٌَْػِظَخِ اٌْؾَغَنَخِ ًَاَدَّّْذَ اٌَّزٍ ػٍََْْهَ َِِٓ اٌْؾَكِّ ًَأََّهَ لَذْ سَئُفْذَ ًََٔصَؾْذَ الَُِِّزِهَ ًَعبىَذْدَ فَ عَجًِْ اهللِ ةِ

ِْذُ هللِِ اٌَّزُِ يِّ اٌُّْىَشَِّنيَ اٌَْؼَثِبٌُّْاِِْننيَ ًَغٍََظْذَ ػٍَََ اٌْىبفِشَّٓ ًَػَجَذْدَ اهللَ ُِخٍِْصبً ؽَزَّ ؤربنَ اٌَْمنيُ فَجٍََغَ اهللُ ثِهَ اشَشَفَ َِؼَ

رِهَ اٌُّْمَشَّثنيَ ًَأَْجِْبئِهَ اعْزَنْمَزَٔب ثِهَ َِِٓ اٌشِّشْنِ ًَاٌضَّاليِ اٌٍَّـيَُُّ صًَِّ ػٍََ ُِؾََّّذ ًَآٌِوِ ًَاعْؼًَْ صٌٍََارِهَ ًَصٌٍََادِ َِالئِهَ

االًٌََّْنيَ ًَاالخِشَّٓ ػٍََ ُِؾََّّذ ْْ عَجَّؼَ ٌَهَ ّب سَةَّ اٌْؼبٌَّنيَ َِِٓ اٌّْـُشْعٍَنيَ ًَػِجبدِنَ اٌصّبٌِؾنيَ ًَاَىًِْ اٌغَّّبًادِ ًَاالَْسَضنيَ ًَََ

سَرِهَ ِِْٓ خٍَْمِهَ ًَاَػْغِوِ ػَجْذِنَ ًَسَعٌٌُِِهَ ًََٔجِِّْهَ ًَاَِْنِهَ ًََٔغِْجِهَ ًَؽَجْجِهَ ًَصَفِِّْهَ ًَ صَفٌَْرِهَ ًَخبصَّزِهَ ًَخبٌِصَزِهَ ًَخَِِ

ٌّـيَُُّ أَِّهَ لٍُْذَ ًٌٌََْ أََّيُُْ اِرْ ضٍَْخَ ًَاٌٌَْعٍَْخَ ًَاٌذَّسَعَخَ اٌشَّفْؼَخَ ًَاثْؼَضْوُ َِمبِبً َِؾٌَُّْداً َّغْجِغُوُ ثِوِ االًٌٌَََُّْْ ًَاالخِشًَُْ اَياٌْفَضًَْ ًَاٌْفَ

ًَعَذًُا اهللَ رٌَّاثبً سَؽّْبً اٌِـيَ فَمَذْ اَرَْْذُ َٔجَِّْهَ ُِغْزَغْفِشاً ربئِجبً ِِْٓ ظٌٍََُّا أَْفُغَيُُْ عبئًنَ فَبعْزَغْفَشًُا اهللَ ًَاعْزَغْفَشَ ٌَيُُُ اٌشَّعٌُيُ يَ

أِّب : صبً صُّ لً صالثِّهَ ًَسَثَّ ٌَِْغْفِشَ ىل رٌُُٔثَ فَصًَِّ ػٍََ ُِؾََّّذ ًَآٌِوِ ًَ اْغِفْشىب يل، ّب عَِّْذَٔب اَرٌََعَّوُ ثِهَ ًَثِبَىًِْ ثَْْزِهَ اٌََِ اهللِ رَؼبىل سَ

 اُصِجْنب ثِهَ ّب ؽَجْتَ لٌٍُُثِنب فَّب اَػْظََُ اٌُّْصْجَخَ ثِهَ ؽَْْشُ أْمَغَغَ ػَنّب اٌٌَْؽُِْ ًَؽَْْشُ فَمَذْٔبنَ فَبِّٔب: صُّ لً  هللِِ ًَأِّب اٌَِْْوِ ساعِؼٌَُْ

ػٍََْْهَ ًَػٍََ آيِ ثَْْزِهَ اٌغّبىِشَّٓ ىزا ٌََُّْ اٌغَّجْذِ ًَىٌَُ ٌَُِّْهَ ًَأََب فْوِ  هللِِ ًَأِّب اٌَِْْوِ ساعِؼٌَُْ ّب عَِّْذَٔب ّب سَعٌُيَ اهللِ صٌٍََادُ اهللِ

ّبفَزَ ًَاَعِشْٔب ًَاَؽْغِْٓ ضَْْفُهَ ًَعبسُنَ فَبَضِفْنَ ًَاعِشَْٔ فَبَِّٔهَ وَشٌُّ رُؾِتُّ اٌضِّْبفَخَ ًََِإٌُِْسٌ ثِبالِْعبسَحِ فَبَضِفْين ًَؤؽْغِْٓ ضِ

 . اَوْشََُ االَْوْشَِنيَ ا ثَِّنْضٌَِخِ اهللِ ػِنْذَنَ ًَػِنْذَ آيِ ثَْْزِهَ ًَثَِّنْضٌَِزِيُِْ ػِنْذَهُ ًَثِّب اعْزٌَْدَػَىُُْ ِِْٓ ػٍِِّْوِ فَبَِّٔوُاِعبسَرَٓ

هبزه اٌضّّبسح (َصٍَ اهلل ػٍْو ًآٌو ًعً)أِّ وٍّّب صسرو : ػجّبط اٌمُِّّ ػُفَ ػَنْو (وزبة ِفبرْؼ اجلنبْ) ّمٌي ِاٌّف اٌىزبة

اٌجضٔغِ صُّ لشؤد ىزِهِ اٌضّّبسح، فَمَذْ سًُُ ثغنذ صؾْؼ بّْ اثٓ (ػٍْو اٌغالَ)ثَذَؤد ثضّبسرو ػٍََ حنٌ ِب ػٍّّو االِبَ اٌشّضب 
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ًّغٍُّ ػٍْو ثَؼذ اٌصالح فإعبةَ ( صٍَ اهلل ػٍْو ًآٌو ًعٍُ)وْف ُّصٍَّ ػٍَ اٌنيبّ (ػٍْو اٌغالَ)ؤثِ ثصري عإي اٌشّضب 

 :ثمٌٌو ( اٌغالَ ػٍْو)

َُ ػٍََْْهَ ّب خَِْشَحَ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب سَعٌُيَ اهللِ ًَسَؽّْخُ اهللِ ًَثَشَوبرُوُ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ُِؾََّّذُ ثَْٓ ػَجْذِ اهللِ اٌَغَّال

ػٍََْْهَ ّب اَِنيَ اهللِ اَشْيَذُ أََّهَ سَعٌُيُ اهللِ ًَاَشْيَذُ أََّهَ ُِؾَّّذُ ثُْٓ ػَجْذِ اهللِ ًَاَشْيَذُ  ؽَجْتَ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب صِفٌَْهَ اهللِ اٌَغَّالَُ

عَضٍ َٔجِّْبً ػَْٓ هللِ اَفْضًََ ِب أََّهَ لَذْ َٔصَؾْذَ الَُِِّزِهَ ًَعبىَذْدَ فَ عَجًِْ سَثِّهِ ًَػَجَذْرَوُ ؽَزَّ ؤربنَ اٌَْْمنيُ فَغَضانَ اهللُ ّب سَعٌُيَ ا

 .عْذٌ اَُِّزِوِ اٌٍَّـيَُُّ صًَِّ ػٍََ َِؾَِّّذ ًآيِ ُِؾَِّّذ اَفْضًََ ِب صٍََّْْذَ ػٍََ اِثْشىَُِْ ًَآيِ بثشاىَُْ أَِّهَ ؽَّْذٌ ََ
  

 (ػٍْو اٌغالَ)صّبسحُ ؤِريِ املاِننيَ

 :ح ال يف اٌنٌَّ ٌَّ االؽذ ًىٌَ ٌُِّو ًىٌُ ّضًسه هبب يف اٌْمظ( ػٍْو اٌغالَ)ثشًاّخ ِٓ شبىذ صبؽِت اٌضِّبْ 

ثِبالِِْبَِخِ ًَػٍََ ضَغْؼَْْهَ آدَََ ًٌَُٔػ ػٍََْْيَِّب اٌَغَّالَُ ػٍَََ اٌشَّغَشَحِ اٌنَّجٌََِّّخِ ًَاٌذًَّْؽَخِ اٌْيبشَِِّّْخِ املُضْئَخِ املُضِّْشَحِ ثِبٌنَّجٌَُّحِ أٌٌُِّْمَخِ 

سِنَ ّب ٍ اَىًِْ ثَْْزِهَ اٌغَِّّْجنيَ اٌغّبىِشَّٓ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ًَ ػٍَََ اٌَّْالئِىَخِ اٌُّْؾْذِلنيَ ثِهَ ًَاٌْؾبفّنيَ ثِمَتْاٌغَّالَُ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ًَػًَ

ٍ ّب ٌَِاْلٍَ ًَاَعِشَْٔ فَبَِّٔهَ وَشٌُّ ٌَِاْلَُ ّب اَِريَ اٌٌُِِّْْننيَ ىزا ٌََُّْ االَْؽَذِ ًَىٌَُ ٌَُِّْهَ ًَثِبعِّْهَ ًَأََب ضَْْفُهَ فْوِ ًَ عبسُنَ فَبَضِفْٓ

ثَْْزِهَ ػِنْذَاهللِ ًََِنْضٌَِزِوِ ػِنْذَوُُْ ًَثِؾَكِّ رُؾِتُّ اٌضِّْبفَخَ ًَ َِإٌُِْسٌ ثِبالِْعبسَحِ فَبفْؼًَْ ِب سَغِجْذُ اٌَِْْهَ فْوِ ًَسَعٌَْرُوُ ِِنْهَ ثَِّنْضٌَِزِهَ ًَ آيِ 

 .اهللُ ػٍََْْوِ ًَآٌِوِ ًَعٍَََُّ ًَػٍََْْيُِْ اَعَّْؼنيَ ٍ اثِْٓ ػَِّّهَ سَعٌُيِ اهللِ صًََّ
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 صّبسحُ اٌضّىْشَاءِ عَالَُ اهللِ ػٍَْيب

حً أََب ٌَهِ ُِصَذِّقٌ صبثِشٌ ػٍََ ِب اَرَ ثِوِ اَثٌُنِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهِ ّب ُِّْزَؾَنَخُ اِْزَؾَنَهِ اٌَّزٍ خٍََمَهِ فٌََعَذَنِ ٌَِّب اِْزَؾَنَهِ صبثِشَ

 َٔفْغَ فَبشْيَذٍ أََّ ظبىِشٌ ًًََصُِّْوُ صٌٍََادُ اهللِ ػٍََْْيِّب ًَأََب ؤَعْإٌَُهِ اِْْ وُنْذُ صَذَّلْزُهِ بالّ اٌَْؾَمْزِنَ ثِزَصْذّمَ ٌَيُّب ٌِزُغَشَّ

 .ًادُ اهللِ ػٍََْْيُِْ اَعَّْؼنيَ ثٌِاَلَّزِهِ ًًَاَلَّخِ آيِ ثَْْزِهِ صًََ

 ؤّضبً صِّبسَرُيب ثِشًاّخ اُخشٍ

 ًََٔؾُْٓ ٌَهِ اًٌَِْبءُ ُِصَذِّلٌَُْ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهِ ّب ُِّْزَؾَنَخُ اِِْزَؾَنَهِ اٌَّزٍ خٍََمَهِ لَجًَْ اَْْ َّخٍُْمَهِ ًَوُنْذِ ٌِّب اِْزَؾَنَهِ ثِو صبثِشَحً

ىَُُّ اِرْ وُنّب ُِصَذِّلنيَ ٌَيُُْ ًنِ صٍَََّ اهللُ ػٍََْْوِ ًَآٌِوِ ًَعٍَََُّ ًَاَرَ ثِوِ ًَصُِّْوُ ػٍََْْوِ اٌغَّالَُ ُِغٌٍََُِّّْ ًَ َٔؾُْٓ َٔغْإٌَُهَ اٌٍَّـًٌَِىًُِّ ِب اَرَ ثِوِ اَةُ

 .سْٔب ثٌِاَلَّزِيُِْ ػٍََْْيُُِ اٌغَّالَُ لَذْ عَوُ اَْْ رٍُْؾِمَنب ثِزَصْذّمِنب ثِبٌذَّسَعَخِ اٌْؼبٌَِْخِ ٌِنُجَشِّشَ أَْفُغَنب ثِبَّٔب

 

 (ػٍْيّب اٌغالَ)ٌََّْ االصننيِ ًَىٌَُ ثِبعُِْ احلغِٓ ًَاحلُغنيِ 

 (ػٍْو اٌغالَ)صِّبسحُ احلَغَِٓ 

ٌَْْهَ َّبثَْٓ فبعَِّخَ اٌضَّىْشاءِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ َّبثَْٓ سَعٌُيِ سَةِّ اٌْؼبٌَّنيَ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ َّبثَْٓ اَِريِ اٌُّْاِِْننيَ اٌَغَّالَُ عَ

ٌغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ٌُٔسَ اهللِ اٌَغَّالَُ ؽَجْتَ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب صِفٌَْحَ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب اَِنيَ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ؽُغَّخَ اهللِ اَ

وُِِّ اٌَغَّالَُ ٌغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ثَْبَْ ؽُىُِْ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ٔبصِشَ دِّٓ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ اَُّّيَب اٌغَِّْذُ اٌضَّػٍََْْهَ ّب صِشاطَ اهللِ اَ

ا اٌْؼبٌُُِ ثِبٌزَّإًًِّْ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ اَُّّيَب اٌْيبدُِ اٌَّْيْذُُّ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ اَُّّيَب اٌْجَشُّ اٌٌَْفُِِّ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ اَُّّيَب اٌْمبئُُِ االَِْنيُ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ اَُّّوَ
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شَّيْذُ اٌصِّذّّكُ  اٌْؾَمْكُ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ اَُّّيَب ايػٍََْْهَ اَُّّيَب اٌغّبىِشُ اٌضَّوُِِّ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ اَُّّيَب اٌزَّمُِِّ اٌنَّمُِِّ اٌغَّالَُ ػٍََْْهَ اَُّّيَب اٌْؾَكُّ

 .اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب اَثب ُِؾََّّذ اٌْؾَغََٓ ثَْٓ ػٍٍَِِّ ًَ سَؽَّْخُ اهللِ ًَثَشَوبرُوُ 

 (ػٍْو اٌغالَ)صِّبسح احلُغَنيِ 

اثَْٓ عَِّْذَحِ ِٔغبءِ اٌْؼبٌَّنيَ اَشْيَذُ أَـَّهَ اَلَّْذَ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ َّبثَْٓ سَعٌُيِ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ َّبثَْٓ اَِريِ اٌُّْاِِْننيَ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ َُ

اهللِ ؽَكَّ عِيبدِهِ ؽَزَّ ؤربنَ اٌصالحَ ًَ آرَْْذَ اٌضَّوٌحَ ًَاََِشْدَ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًََٔيَْْذَ ػَِٓ اٌُّْنْىَشِ ًَػَجَذْدَ اهللَ ُِخٍِْصبً ًَعبىَذْدَ فِِ 

ثَْْزِهَ عٌٍُِْ  ِب ثَمْذُ ًَثَمَِِ اًٌٍَُّْْ ًَاٌنَّيبسُ ًَػٍََ آيِ ثَْْزِهَ اٌغَِّّْجنيَ اٌغّبىِشَّٓ، أََب ّب ٌَِاْلَُ ٌَِىْلً ٌَهَ ًاَلِيِ اٌَْْمنيُ فَؼٍََْْهَ اٌغَّالَُ ِِنِّ

هللُ اَػْذاءَوُُْ َِِٓ االًٌََّْنيَ ًَاالْخِشَّٓ ًَأَـَب ٌَِّْٓ عبٌََّىُُْ ًَؽَشْةٌ ٌَِّْٓ ؽبسَثَىُُْ ُِآٌِِْ ثِغِشِّوُُْ ًَعَيْشِوُُْ ًَظبىِشِوُُْ ًَثبعِنِىُُْ ٌَؼََٓ ا

ىٌَُ ٌَُِّْىُّب ًَثِبعّْـِىُّب ًَأَـَب فْوِ ؤثْشَؤُ اٌََِ اهللِ رَؼبىل ِِنْيُُْ ّب ٌَِاْلَُ ّب اَثب ُِؾََّّذ ّب ٌَِاْلَُ ّب اَثب ػَجْذِ اهللِ ىزا ٌََُّْ االِْصْنَِْْٓ ًَ

عِنب ضِْبفَزَ فَنِؼَُْ َِِٓ اعْزُضْفَ ثِوِ أَْزُّب ًَأَـَب فْوِ ِِْٓ عٌِاسِوُّب فَبَعريأَ فَبَِّٔىُّب َِإٌُِْساِْ ضَْْفُىُّب فَبَضْفبَٔ ًَاَػْ

 .ثِبٌضِّْبفَخِ ًَاالِْعبسَحِ فَصٍَََّ اهللُ ػٍََْْىُّب ًَآٌِىَُّب اٌغَِّّْجنيَ 

 

  ٌََُّْ اٌضّالصبءِ

 : (ع)صّبسهتُ  ;اٌجبلش ًعؼفش ثٓ حمّّذ اٌصّبدق صٌٍاد اهلل ػٍْيُ ؤمجؼني  ًَىٌُ ثبعُ ػٍِّ ثٓ احلغني ًحمّّذ ثٓ ػٍِّ

حَ اٌْيُذٍ اٌَغَّالَُ ػٍََْْىُُْ ّب اَػْالََ اٌزُّمَ اٌَغَّالَُ ػٍََْْىُُْ ّب خُضّاَْ ػٍُِِْ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْىُُْ ّب رَشاعَِّخَ ًَؽِِْ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْىُُْ ّب اَئَُِّ

ٌِْبئِىُُْ ثِبَثَ أَْزُُْ ًَاَُِّ الَُ ػٍََْْىُُْ ّب اًَاْلدَ سَعٌُيِ اهللِ أََب ػبسِفٌ ثِؾَمِّىُُْ ُِغْزَجْصِشٌ ثِشَإِْٔىُُْ ُِؼبد الَِػْذائِىُُْ ٌُِاي الًَِْاٌَظَّ

ثْشَؤُ ِِْٓ وًُِّ ًٌَْغَخ دًَُٔيُُْ ًَاَوْفُشُ ثِبٌْغِجْذِ ًَاٌغّبغٌُدِ ًَاٌالدِ صٌٍََادُ اهللِ ػٍََْْىُُْ اٌٍَّيَُُّ أَِّ اَرٌَاىل آخِشَىُُْ وَّب رٌَاٌَْْذُ اًٌَََّيُُْ ًَاَ
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سَ عُالٌَخَ اٌٌَْصِّْنيَ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ثبقًَِاٌْؼُضٍّ صٌٍََادُ اهللِ ػٍََْْىُُْ ّب ٌَِاٌَِِّ ًَسَؽَّْخُ اهللِ ًَثَشَوبرُوُ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب عَِّْذَ اٌْؼبثِذَّٓ ًَ

ًَُْ اٌضالصبء ًَأََب فْوِ ضَْْفٌ ٌَىُُْ ػٍُِِْ اٌنَّجِّْنيَ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب صبدِلبً ُِصَذِّلبً فِِ اٌْمٌَْيِ ًَاٌْفِؼًِْ ّب ٌَِاٌَِِّ ىزا ٌَُِّْىُُْ ًَىٌَُ َُ

 .َُ اٌغَِّّْجنيَ اٌغّبىِشَّٓ ًَُِغْزَغريٌ ثِىُُْ فَبَضْفٌُِٔ ًَاَعرئًُِ ثَِّنْضٌَِخِ اهللِ ػِنْذَوُُْ ًَآيِ ثَْْزِهُ

 

 ٌََُّْ االسثؼبءِ

 ( :ػٍْيُ اٌغالَ)صّبسهتُ  ;ًَىٌُ ثبعُ ٌُِعَ ثٓ عؼفش ًػٍِ ثٓ ٌُِعَ اٌشّضب ًحمّّذ اٌزمِ ًػٍِ اٌنمِ 

اهللِ فَ ظٍُُّبدِ االَْسْضِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْىُُْ صٌٍََادُ  اٌَغَّالَُ ػٍََْْىُُْ ّب اًٌَِْْبءَ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْىُُْ ّب ؽُغَظَ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْىُُْ ّب ٌُٔسَ

عبىَذْرُُْ فِِ اهللِ ؽَكَّ عِيبدِهِ ؽَزَّ اهللِ ػٍََْْىُُْ ًَػٍََ آيِ ثَْْزِىُُُ اٌغَِّّْجنيَ اٌغّبىِشَّٓ ثِبَثَ أَْزُُْ ًَاَُِّ ٌَمَذْ ػَجَذْرُُُ اهللَ ُِخٍِْصنيَ ًَ

ساىَُْ ٌُِعََ ثَْٓ اَػْذاءوُُْ َِِٓ اٌْغِِّٓ ًَاالِْْٔظِ اَعَّْؼَنيَ ًَأََب اَثْشَؤُ اٌََِ اهللِ ًَاٌَِْْىُُْ ِِنْيُُْ، ّب ٌَِاْلَُ ّب اَثب اِةْ ؤربوُ اٌَْْمنيُ فٍََؼََٓ اهللُ

ّب ٌَِاْلَُ ّب اَثَب اٌْؾَغَِٓ ػٍََِِّ ثَْٓ ُِؾََّّذ أََب عَؼْفَش ّب ٌَِاْلَُ ّب اَثَب اٌْؾَغَِٓ ػٍََِِّ ثَْٓ ٌُِعَ ّب ٌَِاْلَُ ّب اَثب عَؼْفَش ُِؾََّّذَ ثَْٓ ػٍٍَِِّ 

 ثِىُُْ فَبَضْفٌُِٔ ًَ اَعرئًُِ ثِـأيِ ٌَِىْلً ٌَىُُْ ُِآٌِِْ ثِغِشِّوُُْ ًَعَيْشِوُُْ ُِزَضَِّْفٌ ثِىُُْ يف ٌَِِّْىُُْ ىزا ًَىٌَُ ٌََُّْ االَْسْثَؼبءِ ًَُِغْزَغريٌ

 .اىِـشّـَٓ ثَْْزِـىُـُُ اٌغَّْـِّجْـَٓ اٌظّ
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 ٌََُّْ اٌْخَّْظِ

 :فمً يف صّبسرو  ;ًَىٌُ ٌََّ احلغٓ ثٓ ػٍِ اٌؼغىشُ صٌٍاد اهلل ػٍْو 

ًَؽُغَّخَ سَةِّ ِِننيَ ًًَاسِسَ اٌُّْشْعٍَنيَ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ًٌََِِّ اهللِ اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ؽُغَّخَ اهللِ ًَخبٌِصَزَوُ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب اِِبََ اٌْـُّاْ

اٌغَِّّْجنيَ اٌغّبىِشَّٓ، ّب ٌَِاْلَُ ّب اَثب ُِؾََّّذ اٌْؾَغََٓ ثَْٓ ػٍٍَِِّ أََب ٌَِىْلً ٌَهَ ًاَلِيِ ثَْْزِهَ اٌْؼبٌَّنيَ، صٍَََّ اهللُ ػٍََْْهَ ًَػٍََ آيِ ثَْْزِهَ 

ّشٌ ثِهَ فْوِ فَبَؽْغِْٓ ضْبفيت ًاِعبسَرِ ثِؾَكِّ آيِ ثَْْزِهَ اٌغَِّّْجنيَ ًَىزا ٌَُِّْهَ ًَىٌَُ ٌََُّْ اٌْخَّْظِ ًَأَـَب ضَْْفُهَ فْوِ ًَُِغْزَظ

 .اٌغّبىِشَّٓ 

 

 ٌََُّْ اجلُّؼخِ

 :فمً يف صّبسرو  ;ًَىٌُ ٌََّ صبؽِت اٌضِّبْ صٌٍاد اهلل ػٍْو ًثبمسو ًىٌُ اٌٌَْ اٌزُ ّظيش فْو ػغًّ اهلل فشعو 

 ضِوِ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ػََْْٓ اهللِ يف خٍَْمِوِ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ٌُٔسَ اهللِ اٌَّزُ َّيْزَذُ ثِوِ اٌُّْيْزَذًَُْاٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ؽُغَّخَ اهللِ يف اَسْ

اٌنّبصِؼُ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب عَفْنَخَ اٌنَّغبحِ،  ًَُُُّّفَشَّطُ ثِوِ ػَِٓ اٌُّْاِِْننيَ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ اَُّّيَب اٌُّْيَزَّةُ اٌْخبئِفُ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ اَُّّيَب اٌٌَْيِ

َ اهللُ ٌَهَ ِب اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ػََْْٓ اٌْؾَْبحِ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ صٍَََّ اهللُ ػٍََْْهَ ًَػٍََ آيِ ثَْْزِهَ اٌغَِّّْجنيَ اٌغّبىِشُ َْ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ػَغًَّ

 ًَثِأيِ ثَْْزِهَ، ًسِ االَِْْشِ، اٌَغَّالَُ ػٍََْْهَ ّب ٌَِاْلَُ، أََب ٌَِاْلنَ ػبسِفٌ ثِبًُالنَ ًَاُخْشانَ اَرَمَشَّةُ اٌََِ اهللِ رَؼبىل ثِهًََػَذَنَ َِِٓ اٌنَّصْشِ ًَظُوُ

َ ػٍََ ُِؾََّّذ ًَآيِ ُِؼَ َِّذ ًَاَْْ َّغْؼٍََنَ َِِٓ اٌُّْنْزَظِشَّٓ ٌَهَ ًَأَْزَظِشُ ظُيٌُسَنَ ًَظُيٌُسَ اٌْؾَكِّ ػٍََ َّذَّْهَ ًَؤَعْإَيُ اهللَ اَْْ ُّصٍَِِّ

صبؽِتَ اٌضَِّبِْ صٌٍََادُ اهللِ  ًَاٌزّبثِؼنيَ ًَاٌنّبصِشَّٓ ٌَهَ ػٍََ اَػْذائِهَ ًَاٌُّْغْزَشْيَذَّٓ ثََْْٓ َّذَّْهَ يف عٍَُّْخِ اًٌَِْْبئِهَ، ّب ٌَِاْلَُ ّب

 حِ ًَىٌَُ ٌَُِّْهَ اٌُّْزٌََلَّغُ فْوِ ظُيٌُسُنَ ًَاٌْفَشَطُ فْوِ ٌٍُِّْاِِْننيَ ػٍََ َّذَّْهَ ًَلَزًُْ اٌْىبفِشَّٓ ثِغَْْفِهَػٍََْْهَ ًَػٍََ آيِ ثَْْزِهَ ىزا ٌََُّْ اٌْغُُّغَ
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عبسَحِ فَبَضِفْين ًَاَعِشِْٔ صٌٍََادُ ًَأََب ّب ٌَِاْلَُ فْوِ ضَْْفُهَ ًَعبسُنَ ًَأَْذَ ّب ٌَِاْلَُ وَشٌُّ ِِْٓ اًَاْلدِ اٌْىِشاَِ ًََِإٌُِْسٌ ثِبٌضِّْبفَخِ ًَاالِْ

 .اهللِ ػٍََْْهَ ًَػٍََ اَىًِْ ثَْْزِهَ اٌغّبىِشَّٓ 

 :ًؤلٌي (ػٍْو اٌغالَ)لبي اٌغّْذ اثٓ عبًًط ًؤٔب امتضًّ ثؼذ ىزه اٌضّّبسح هبزا اٌشؼش ًاشري اٌْو 

 َْ اٌْجِالدًَِ ضَْْفـُهَ ؽَْْشُ وُنْذُ ِـِ َٔـضٍُّهَ ؽَْـْشُ َِب ارَّغَيَذْ سِوبثَ    
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