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 عيد الفطر االغر :
والرسور  الفرح  عود  يعني  العود،  من  العيد 
والبهجة إىل يوم انتهاء حمنة أو بالء أو إنجاز مهم. 
ويأيت العيد كمكافأة للصرب والتعب الذي تم 

بذله. 
العرب سمي  لسان  ابن األعرايب كام يف  وقال 

العيد عيدًا ألنه يعود كل سنة بفرح جمدد. 
ع( الجتامع الناس  وقد ُيطلق عليه اسم )املجمِّ
والبهجة  الفرح  ومظاهر  مشاعر  إلبراز  فيه 

والرسور. 
والفرح هو االنبساط واالنفراج وهبجة القلب 
وأحاسيس  معان  من  العيد  يثريه  بام  ولّذته 
ودالالت يف نفوس الناس ُتشكل الدافُع القويُّ 

واألكيد إلحياء العيِد وإقامته وإجراءمراسِمه. 
فام هي مناسبة عيد الفطر؟ وما دواعي الرسور 

والبهجة فيه؟ وما مراسمه ومستحباته؟ 

  ما الداعي لالحتفال بعيد الفطر؟ 
وعيُد الفطر عيد إسالمي يقام يف اليوم األول 
من شهر شوال الذي يفطر فيه املسلمون حمتفلني 

بإمتام عبادة الصيام يف شهر رمضان. 
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وهو أحد ثالثة أعياد يف اإلسالم اىل جنب عيد 
ذي  شهر  من  العارش  يف  يقع  الذي  األضحى 
احلجة. وعيد الغدير الذي يقع يف الثامن عرش 
   منه أيضا. وقد احتفل املسلمون مع النبي
بأول عيد فطر يف اإلسالم يف السنة الثانية للهجرة 

بعد صيام أول رمضان يف تلك السنة.)1( 
ثمرة  السعيد  الفطِر  عيَد  اإلسالُم  جعل  وقد 
رحلة ملكوتية، يسري فيها املؤمن شهًرا كاماًل 
الليايل  يف طاعة اهلل تعاىل وتالوة كتابه واحياء 
املغفرة مبتغيا تصفية  بالعبادة والدعاء وطلب 
النفس وختليصها من الشوائب وتنميتها لتكون 
احلال  تلك  املؤمن يف  فيسري  بارئها،  إىل  اقرب 
لتظّلله  النازلة والصاعدة  عىل أجنحة املالئكة 
مفتوحة،  الساموات  حيث  والربكة،  بالكرامة 
واملغفرة  الرمحة  وأبواب  مغلولة،  والشياطني 

مرشعة والضيافة الربانية مبذولة. 
اإلصالحية  املسرية  هذه  املرء  استكمل  فإذا 
من  كامل  شهر  مدى  عىل  للنفس،  والتنموية 
اإلهلية،  واجلائزة  املرجّوة  بالغاية  فاز  السنة، 
وحصل امللكات الفاضلة، التي يؤهله ليكون 
   1(  السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم(

ج11 ص45.
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هذا  ومن  املستقيم،  احلق  سبيل  باتباع  جديًرا 
الباب استحق االحتفال وإعالن الفرحة والشكر 
هلل تعاىل، وهلذا فإّن من أجىل مظاهر العيد عند 

املسلمني هو التكبري والتهليل والتحميد. 
ومن هنا ساّمه رسوُل اهلل   بيوم اجلوائز: 

الباقر  قال:  1. فقد روى جابر عن اإلمام 
»قال النبي  : إذا كان أّول يوم من شّوال، نادى 
ا املؤمنون ُأغدوا إىل جوائزكم، ثّم قال:  مناٍد: أيُّ
يا جابر، جوائز اهلل ليست كجوائز هؤالء امللوك، 

ثّم قال: هو يوم اجلوائز«. )1(
2. وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل  : »إذا 
كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة اجلائزة 
فإذا كانت غداة الفطرة بعث اهلل عّز وجّل املالئكة 
يف كل البالد فيهبطون إىل األرض فيطوفون عىل 
أفواه السكك فينادون بصوت يسمعه مجيع من 
خلق اهلل إال اجلن واإلنس فيقولون يا أمة حممد 
أخرجوا إىل ربكم رب كريم يعطي اجلزيل ويغفر 
عّز  اهلل  يقول  مصالهم  إىل  برزوا  فإذا  العظيم 
وجّل: يا مالئكتي ما جزاء األجري إذا عمل عمله؟ 
فتقول املالئكة إهلنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره 

)1(  من ال حيرضه الفقيه  ج1 ص511.
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قال: فيقول عّز وجّل: فإين أشهدكم مالئكتي 
أين قد جعلت ثواهبم عن صيامهم شهر رمضان 
وقيامهم رضائي ومغفريت. ويقول جّل جالله: يا 
عبادي سلوين فوعزيت وجاليل ال تسألوين اليوم 
شيئًا يف مجعكم آلخرتكم إال أعطيتكم ولدنياكم 
إال نظرت لكم وعزيت ألسرتن عليكم عثراتكم 
ما رأيتموين وعزيت ال أخزينكم وال أفضحنكم 
بني يدي أصحاب اخللود انرصفوا مغفورًا لكم 
قد أرضيتموين فرضيت عنكم فتعرج املالئكة 
وتستبرش بام يعطي اهلل عّز وجّل هذه األمة إذا 

أفطروا من شهر رمضان«)1(
املؤمنني   يف  املعنى ورد عن أمري  3. وهذا 
وصف العيد وأّن من يستحق الفرح واالحتفال 
هو املؤمن، الذي طوى مسرية التكامل الروحي، 
من خالل الصيام وطاعة اهلل تعاىل، وأّما من مل 
يّتصف هبذه الصفة فال عيد له، إنه قال   يف 
بعض األعياد: »إّنام هو عيد ملن َقبِل اهلل صيامه، 
وشكر قيامه، وكّل يوم ال تعيص اهلل فيه فهو يوم 

عيد«. )2(
4. وعن اإلمام زين العابدين يف دعائه يف وداع 

)1(  الصدوق: فضائل األشهر الثالث ص 127.
)2(  هنج البالغة ص551 )حتقيق صالح(.
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ا َنُتوُب إَلْيَك يِف َيْوِم فِْطِرَنا  شهر رمضان: »أللَُّهمَّ إنَّ
اّلِذي َجَعْلَتُه لِْلُمْؤِمننَِي ِعيدًا َوُسـُرورًا. َواِلْهِل 
ِملَّتَِك جَمَْمعًا َوحُمْتشدًا ِمْن ُكلِّ َذْنب َأْذَنْبنَاُه، َأْو 
ُسْوء َأْسَلْفنَاُه، َأْو َخاطِِر رَشٍّ َأْضَمْرَناُه، َتْوَبَة َمْن الَ 
َينَْطِوْي َعىَل ُرُجوع إىَل َذْنب َوال َيُعوُد َبْعَدَها يِف 

َخطِيَئة« )1(. 
5. قال اإلمام الصادق : خطب أمري املؤمنني 
»أّيا  فقال:  الفطر  يوم    طالب أيب  بن  عيل 
الناس! إّن يومكم هذا يوم يثاب فيه املحسنون، 
وخيرس فيه املبطلون، وهو أشبه بيوم قيامكم، 
فاذكروا بخروجكم من منازلكم إىل مصاّلكم 
واذكروا  رّبكم،  إىل  األجداث  من  خروجكم 
بوقوفكم يف مصاّلكم وقوفكم بني يدي رّبكم، 
واذكروا برجوعكم إىل منازلكم رجوعكم إىل 
منازلكم يف اجلنّة، عباد اهلل! إّن أدنى ما للصائمني 
من  يوم  آخر  يف  ملك  يناديم  أن  والصائامت 
شهر رمضان: أبرشوا عباد اهلل، فقد غفر لكم ما 
سلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيام 

تستأنفون«)2(. 
ويتضح مما سبق ان البهجة والرسور يف العيد 

)1(  الصحيفة السجادية الدعاء 45.
)2(  األمايل للصدوق: 160
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ألجل ما ناله اإلنسان املؤمن من الضيافة اإلهلية 
يف شهر رمضان، وهذا ما رصحت به الروايات 
السابقة، وأيضا نجده عند علامئنا، قال الشيخ 
املؤمنني  عيد  كان  »وإّنام  رسه(:  املفيد)قدس 
بمرّسهتم بقبول أعامهلم وتكفري سيئاهتم ومغفرة 
ذنوهبم، وما جاءهتم من البشارة من عند رهّبمـ  
جّل اسمهـ  من عظيم الثواب هلم عىل صيامهم، 

وقرهبم واجتهادهم«)1(. 

 أعمال ليلة عيد الفطر: 
فيستحب  ليلته  من  العيد  واعامل  مراسم  تبدأ 
احياؤها بالعبادة فقد روي عن النبي   قال: 
متوت  يوم  قلبه  يمت  مل  العيد  ليلة  أحيا  »من 
اهلل:  رمحه  املفيد  الشيخ  وقال  القلوب«.)2( 
»تطابقت اآلثار عن أئمة اهلدى عليهم السالم 
واالنتصاب  الليلة،  القيام يف هذه  باحلث عىل 
للمسألة، واالستغفار، والدعاء. وروي أن أمري 
املؤمنني   كان ال ينام فيها، وحيييها بالصالة 
والدعاء والسؤال، ويقول: يف هذه الليلة يعطى 

األجري أجره«. )3( 
)1(  مسار الشيعة: 31

)2(  الصدوق، ثواب االعامل ص 104.
)3(  املفيد، مسار الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة، ص 34.
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وقد كان لإلمام زين العابدين   طريقته اخلاصة 
واملميزة يف وداع شهر رمضان واستهالل العيد، 
»حيث كان إذا دخل شهر رمضان ال يرضب 
عبدًا له وال أمة، وكان إذا أذنب العبد واألمة 
يكتب عنده أذنب فالن، أذنبت فالنة، يوم كذا 
وكذا، ومل يعاقبه فيجتمع عليهم األدب حتى إذا 
كان آخر ليلة من شهر رمضان، دعاهم ومجعهم 
حوله، ثم أظهر الكتاب ثم قال: يا فالن فعلت 
كذا وكذا ومل أؤدبك أتذكر ذلك؟ فيقول: بىل يا 
بن رسول اهلل، حتى يأيت عىل آخرهم ويقررهم 

مجيعًا. ثم يقوم وسطهم ويقول هلم: 
احلسني  بن  عيل  يا  وقولوا:  أصواتكم  ارفعوا 
ما عملت، كام  إن ربك قد أحىص عليك كل 
أحصيت علينا كل ما عملنا، ولديه كتاب ينطق 
عليك باحلق، وال يغادر صغرية وال كبرية مما 
لديه  عملت  ما  كل  وجتد  أحصاها،  إال  أتيت 
حارضًا، كام وجدنا كل ما عملنا لديك حارضًا، 
واصفح كام ترجو من املليك العفو وكام حتب أن 
يعفو املليك عنك، فاعف عنا جتده عفوًا، وبك 
رحياًم، ولك غفورًا، وال يظلم ربك أحدًا، كام 
لديك كتاب ينطق علينا باحلق، ال يغادر صغرية 
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وال كبرية مما أتيناها إال أحصاها. فاذكر يا عيل بن 
احلسني ذل مقامك بني يدي ربك احلكم العدل 
الذي ال يظلم مثقال حبة من خردل، ويأيت هبا 
يوم القيامة، وكفى باهلل حسيبًا وشهيدًا، فاعف 
واصفح يعُف عنك املليك ويصفح، فإنه يقول: 
اهلل  يغفر  أن  حتبون  أال  وليصفحوا  ﴿وليعفوا 

لكم﴾. 
قال: وهو ينادي بذلك عىل نفسه ويلقنهم، وهم 
يبكي وينوح،  بينهم  ينادون معه، وهو واقف 
ويقول: رب إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا 
فقد ظلمنا أنفسنا، فنحن قد عفونا عمن ظلمنا، 
كام أمرت، فاعف عنا فإنك أوىل بذلك منا ومن 
املأمورين، وأمرتنا أن ال نرد سائالً عن أبوابنا، 
وقد أتيناك سؤاالً ومساكني، وقد أنخنا بفنائك 
وعطاءك،  ومعروفك  نائلك  نطلب  وببابك، 
فامنن بذلك علينا، وال ختيبنا فإنك أوىل بذلك منا 
ومن املأمورين، إهلي كرمت فأكرمني، إذ كنت 
من سؤالك، وجدت باملعروف فاخلطني بأهل 

نوالك يا كريم. 
ثم يقبل عليهم ويقول: قد عفوت عنكم فهل 
عفوتم عني ومما كان مني إليكم من سوء ملكة، 
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فإين مليك سوء، لئيم ظامل، مملوك ملليك كريم 
جواد عادل حمسن متفضل، فيقولون: قد عفونا 
عنك يا سيدنا وما أسأت. فيقول هلم قولوا: اللهم 
اعف عن عيل بن احلسني كام عفا عنا، واعتقه من 
النار كام أعتق رقابنا من الرق، فيقولون ذلك، 
فيقول: اللهم آمني يا رب العاملني، اذهبوا فقد 
للعفو  رجاء  رقابكم  وأعتقت  عنكم،  عفوت 
عني وعتق رقبتي، فيعتقهم. فإذا كان يوم الفطر 
أجازهم بجوائز تصوهنم وتغنيهم عام يف أيدي 
الناس، وما من سنة إال وكان يعتق فيها آخر ليلة 
من شهر رمضان ما بني العرشين رأسًا إىل أقل أو 

أكثر«)1(. 
ان من اهم اعامل ليلة عيد الفطر هو اخراج زكاة 
الكراس  هذا  يف  احكامها  اوردنا  وقد  الفطرة 

فراجع. واما بقية االعامل فهي:
األّول: الُغسل إذا غربت الّشمس. 

والّدعاء واالستغفار  بالّصالة  إحياؤها  الّثاين: 
والبيتوتة يف املسجد. 

املغرب  صلوات  أعقاب  يف  يقول  أن  الّثالث: 
َبُ ال 

ْ
َبُ اهلُل أك

ْ
والعشاء وعقيب صالة العيد: »اهلُل أك

)1( عطاردي ،مسند االمام السجاد ،  ج1 ص90.
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َْمُد هلِل َع ما 
ْ
َْمُد، ال

ْ
َبُ َوهلِل ال

ْ
، اهلُل أك َبُ

ْ
 اهلُل َواهلُل أك

ّ
إلـَه إال

ْكُر ع ما أْوالنا«.  ُ الشُّ
َ

َهدانا َول
الّرابع: أن يرفع يديه إىل الّسامء إذا فرغ من فريضة 
ْوِل، يا َذا  َمنِّ َوالطَّ

ْ
املغرب ونافلته، ويقول: »يا َذا ال

د،  د َوآل ُمَمَّ ُه، َصلِّ َع ُمَمَّ د َوناِصَ ُوِد، يا ُمْصَطِفَ ُمَمَّ
ْ
ال

َواْغِفْر يل ُكَّ َذنْب أْحَصيْتَُه ا وَُهَو ِعنَْدَك يف ِكتاب ُمبني، ثّم 
 اهلِل«. 

َ
يسجد ويقول يف سجوده مئة مّرة: أتُوُب إل

اخلامس: زيارة اإلمام احلسني  ، فإّن هلا فضاًل 
عظياًم. )وقد اوردناها يف آخر الكراس( فقد ورد 
بسنٍد معترٍب عن الصادق   قال: »من زار قرب 
احلَُسني   ليلة من ثالث لياٍل غفر اهلل له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر: ليلة الفطر، وليلة األضحى، 
وليلة النصف من شعبان«. وعنه   قال: »من 
زار احلَُسني بن عيل   ليلة النصف من شعبان، 
وليلة الفطر، وليلة عرفة يف سنة واحدة كتب اهلل له 
ألف حجة مربورة وألف عمرة متقبَّلة، وقضيت 

له ألف حاجة من حوائج الدنيا واآلِخرة«)1(. 
الّسادس: أن يدعو عرش مّرات هبذا الّدعاء: »يا 
يَِّة، يا باِسَط ايلَِّديِْن بِالَعِطيَِّة، يا صاِحَب  دائَِم الَفْضِل َع الَبِ
ٍد َوآِلِ َخْيِ الَورى َسِجيًَّة،  نِيَِّة، َصلِّ َع ُمَمَّ الَمواِهِب السَّ

)1(  املجليس، بحار األنوار 101 / 91 ، ح 32.
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ا يا ذا الُعىل يِف ِهِذهِ الَعِشيَِّة«. 
َ

َواْغِفْر ل
الّسابع: أن يصيّل عرش ركعات يقرأ يف ُكل ركعة 
فاحتة الكتاب مرٍة واحدة وُقْل ُهَو اهلل أحد َعرش 
مرات، وَيقول يف ركوعه وسجوده َعرش مرات: 
 ، ُسْبحاَن اهلل َواحلَْمُد هللِ َوال إِلَه إاِلّ اهلل َواهلل َأْكرَبُ
ويتشهد يف ُكل ركعتني، ثم يسلم، فإذا فرغ ِمن 
آخر َعرش ركعات وسلم استغفر اهلل ألف مرٍة 
ِمن  فرغ  فإذا  إَِلْيِه،  َوَأُتوُب  اهلل  َأْسَتْغِفُر  يقول: 
االستغفار سجد، وَيقول يف سجوده: يا َح يا َقيُّوُم، 
نْيا َواآلخَرةِ َورَِحيَمُهما،  راِم، يا رَْحَن ادلُّ

ْ
يا ذا الاَلِل َواإلك

ِلنَي َواآلِخِريَن، إِْغِفْر يِل ُذنُوِب  نَي، يا إَِل األوَّ اِحِ رَْحَم الرَّ
َ
يا أ

َوَتَقبَّْل َصْوِم وََصالِت َوِقياِم. قاَل النبي صىّل اهلل عليه 
وآله وسلم: »والَّذي بعثني باحلق نّبيًا إنَّ جربائيل 
أخربين َعن إرسافيل َعن رّبه تبارك وَتعاىل أّنه ال 
يرَفُع رأسه من السجود حتى يغفر اهلل َلُه ويتقّبل 

ِمنُه َشهر َرَمضان ويتجاوز َعن ذنوبِِه«. 
الّثامن: يصيّل ركعتني، يقرأ يف األوىل بعد احلمد 
الّتوحيد ألف مّرة، ويقرؤها يف الّثانية مّرة واحدة 
ويسجد بعد الّسالم فيقول: أُتوُب إىَل اهللِ، ثّم 
د َصىّل اهلُل  ْوِل، يا ُمْصَطِفَ ُمَمَّ َمنِّ َوالطَّ

ْ
يقول: »يا َذا ال

د َوآِلِ َواْفَعْل يب َكذا َوَكذا ويسأل  َعلَيِْه َوآِلِ، َصلِّ َع ُمَمَّ
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حاجته«. وروي أّن أمري املؤمنني   كان يصّليها 
كام ذكر فإذا رفع رأسه يقول: »والذي نفيس بيده 
ال يفعلها أحد يسأل اهلل تعاىل شيئًا إاّل أعطاه ولو 
أتاه من الّذنوب عدد رمل الّصحراء غفر اهلل له«. 
ووردت الّتوحيد يف رواية أخرى مئة مّرة عوض 
األلف مّرة، ولكن عىل هذه الّرواية يصيّل هذه 

الّصالة بعد فريضة املغرب ونافلته. 
الّتاسع: يصيّل أربع عرشة ركعة يقرأ يف كّل ركعة 
احلمد وآية الكريس وثالث مّرات سورة ُقل هو 
اهللُ أحٌد ليكون له بكّل ركعة عبادة أربعني سنة 

وعبادة كّل من صام وصىّل يف هذا الّشهر. 
العارش: قال الّشيخ يف املصباح: »اغتسل يف آخر 

الّليل واجلس يف مصالّك إىل طلوع الفجر«. 

  اعمال يوم عيد الفطر: 
ففي  البيت:  من  اخلروج  قبل  اإلفطار   .1
عن  آبائه  عن  جعفر  عن  بإسناده  اجلعفريات 
عيل عليهم السالم: أن النبي   كان إذا أراد 
يفطر عىل  الفطر كان  يوم  املصىل  إىل  أن خيرج 
مترات أو زبيبات)1(. وعن زرارة بن أعني، عن 

)1(  الطباطائي، سنن النبي   ص296-297. سنن النبي ) ص (، السيد 
الطباطبائي، ص 299، وعن الصدوق يف املقنع: والسنّة أن يطعم الّرجل يف 
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أيب جعفر   قال: كان أمري املؤمنني صلوات 
اهلل عليه ال خيرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي 

االفطار أي الفطرة)1(. 
كان  الصالة:  إىل  اخلروج  عند  التكبري   .2
رافعًا  واألضحى  الفطر  يوم  خيرج     النبي
صوته بالتكبري)2(. يكرب يوم الفطر من حني خيرج 

من بيته حتى يأيت املصىل. 
   اهلل رسول  كان  حافيًا:  ماشياً  اخلروج   .3
وسلم خيرج إىل العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا)3(. 
وعن زيد بن عيل   أنه كان عيل   يميش يف 
يوم  اليرسى:  بيده  نعليه  ويعلق  حافيًا،  مخسة 
الفطر، والنحر، واجلمعة، وعند العبادة، وتشييع 
اجلنازة، ويقول: »إهنا مواضع اهلل تعاىل، وأحب 

أن أكون فيها حافيًا«)4(. 
صالة  إىل     الرضا اإلمام  خلروج  كان  وقد 
العيد أصداء كبرية ومؤثرة يف نفوس املسلمني 
كام روى عيل بن إبراهيم عن يارس اخلادم والريان 
بن الصلت قالوا: ملا حرض العيد وكان املأمون 

األضحى بعد الصالة ويف الفطر قبل الصالة.
)1(  السيد ابن طاووس، اقبال االعامل، صفحة 47٨.

)2(  العالمة احليل، تذكرة الفقهاء 14٨.
)3(  املصدر السابق، صفحة 144.

)4(  حلية االبرار، البحراين، ص 260.
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قد عقد للرضا   بوالية العهد بعث إليه يف 
واخلطبة  بالناس  والصالة  العيد  إىل  الركوب 
فيهم. فبعث إليه الرضا   »قد علمت ما كان 
بيني وبينك من الرشوط فاعفني من الصالة«. 
فقال له املأمون إنام أريد بذلك أن تطمئن قلوب 
الناس ويعرفوا فضلك. ومل تزل الرسل ترتدد 
بينهام يف ذلك فلام ألح عليه املأمون أرسل إليه إن 
أعفيتني فهو أحب إيل وإن مل تعفني خرجت كام 
خرج رسول اهلل   وأمري املؤمنني عيل بن أيب 

طالب   فقال له املأمون أخرج كيف شئت. 
إىل  يبكروا  أن  والناس  القواد واحلجاب  وأمر 
باب الرضا   فقعد الناس أليب احلسن   يف 
الطرقات والسطوح واجتمع النساء والصبيان 
ينتظرون خروجه وصار مجيع القواد واجلند إىل 
بابه فوقفوا عىل دواهبم حتى طلعت الشمس 
فاغتسل أبو احلسن   ولبس ثيابه وتعمم بعاممة 
بيضاء من قطن ألقى طرفًا منها عىل صدره وطرفًا 
بني كتفيه ومس شيئًا من الطيب وأخذ بيده عكازًا 
وقال ملواليه افعلوا مثلام فعلت فخرجوا بني يديه 
وهو حاف قد شمر رساويله إىل نصف الساق 
وعليه ثياب مشمرة فمشى قلياًل ورفع رأسه إىل 
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السامء وكرب، وكرب مواليه معه ثم مشى حتى وقف 
عىل الباب فلام رآه القواد واجلند عىل تلك الصورة 
سقطوا كلهم عن الدواب إىل األرض وحتفوا 
وكان أحسنهم حاالً من كان معه سكني قطع 
هبا رشاك نعليه وكرب الرضا   عىل الباب وكرب 
الناس معه فخيل لنا أن السامء واحليطان جتاوبه 
وتزعزعت “مرو” بالبكاء والضجيج ملا رأوا أبا 
احلسن   وسمعوا تكبريه. وبلغ املأمون ذلك 
فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستني يا أمري 
املؤمنني إن بلغ الرضا   املصىل عىل هذا السبيل 
افتتن به الناس وخفنا كلنا عىل دمائنا فابعث إليه 
أن يرجع فبعث إليه املأمون: قد كلفناك شططًا 
وأتعبناك ولسنا نحب أن تلحقك مشقة فارجع 
أبو  دفع  هبم  يصيل  كان  من  بالناس  وليصل 

احلسن   بخفه فلبسه وركب ورجع)1(. 
زمان حضور  واجبة يف  العيد وهي  4. صالة 
الرشائط،  اجتامع  مع  السالم(  )عليه  اإلمام 
ومستحّبة يف عرص الغيبة مجاعة وفرادى، وعندئٍذ 
ال يعترب فيها - إن كانت باجلامعة - العدد وال 
تباعد اجلامعتني وال غري ذلك من رشائط صالة 

)1(  إقبال األعامل للسيد ابن طاووس.



18

اجلمعة. 
احلمد  منهام  كلٍّ  يف  يقرأ  ركعتان  وكيفّيتها: 
وسورة، واألفضل أن يقرأ يف األُوىل )والشمس( 
ويف الثانية )الغاشية( أو يف األُوىل )األعىل( ويف 
مخس  األُوىل  يف  يكرّب  ُثمَّ  )والشمس(  الثانية 
تكبريات، ويقنت بني كّل تكبريتني، ويف الثانية 
يكرّب بعد القراءة أربعًا ويقنت بني كّل تكبريتني 
كّل  يف  تكبريات  ثالث  عىل  االقتصار  وجيوز 
والركوع، وجيزٔی  اإلحرام  تكبرييت  ركعة عدا 
يف القنوت ما جيزٔی يف قنوت سائر الصلوات، 
واألفضل أن يدعو باملأثور، فيقول يف كّل واحد 

منها: 
اجلود  وأهل  والعظمة،  الكربياء  أهل  »الّلهم 
واجلربوت، وأهل العفو والرمحة، وأهل التقوى 
جعلته  الذي  اليوم  هذا  يف  أسألك  واملغفرة، 
د )صّلی اهلل عليه وآله(  للمسلمني عيدًا، وملحمَّ
د،  د وآل حممَّ ذخرًا ومزيدًا، أن تصيّل عىل حممَّ
كأفضل ما صّليت عىل عبد من عبادك، وصلِّ 
للمؤمنني  واغفر  ورسلك،  مالئكتك  عىل 
واملؤمنات، واملسلمني واملسلامت، األحياء منهم 
واألموات، الّلهم إيّن أسألك خري ما سألك به 
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عبادك الصاحلون وأعوذ بك من رّش ما استعاذ 
بك منه عبادك املخلصون«. 

ويأيت اإلمام بخطبتني بعد الصالة يفصل بينهام 
بجلسة خفيفة، وال جيب احلضور عندمها، وال 
اإلصغاء، واألحوط لزومًا عدم تركهام يف زمان 
يتحّمل  وال  مجاعة،  الصالة  كانت  إذا  الغيبة 
اإلمام يف هذه الصالة غري القراءة من األذكار 

والتكبريات والقنوتات. 
بل  إقامة،  وال  أذان  العيدين  لصالة  وليس 

يستحّب أن يقول املؤّذن: )الصالة( ثالثًا. 
إىل  الشمس  طلوع  من  العيدين  صالة  وقت 
الزوال، ويسقط قضاؤها لو فاتت، ويستحّب 
الغسل قبلها، واجلهر فيها بالقراءة إمامًا كان أو 
منفردًا، ورفع اليدين حال التكبريات، والسجود 
عىل األرض، واإلصحار هبا إاّل يف مّكة املعّظمة 
املسجد احلرام أفضل، وأن  اإلتيان هبا يف  فإّن 
بيضاء  عاممة  البسًا  حافيًا  راجالً  إليها  خيرج 

مشّمرًا ثوبه إىل ساقه. )1( 
5. أمجع فقهاء املسلمني عىل حرمة الصوم يوم 

العيدين؛ عيد الفطر وعيد األضحى. 
)1(  اقتبسنا االحكام من كتاب منهاج الصاحلني، آلية اهلل العظمى السيد عيل 

احلسيني السيستاين.
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6. وليعلم املؤمنون بعدم اكتامل فرحة أهل البيت 
   يف العيد: فعن عبد اهلل بن دينار، عن أيب جعفر
أنه قال: »يا عبد اهلل ما من عيد للمسلمني أضحى 
وال فطر، إال وهو يتجدد آلل حممد فيه حزن، 
قال: قلت: ومل؟ قال: ألهنم يرون حقهم يف يد 
غريهم«. فكيف يمكن ألهل البيت أن يفرحوا 
يف أي عيد من األعياد وحقهم مسلوب وإرثهم 
مغصوب وقائمهم غائب حمجوب وكم جيدر بنا 
نحن املوالني هلم واملنتظرين لفرجهم أن نكثر من 
دعاء الفرج بظهور إمامنا احلجة املهدي عجل اهلل 

فرجه.

 زكاة الفطرة: 
الزكاة: مصدرها »ز ك و« بمعنى النمو والزيادة. 
وقال الفراهيدي: »زكاة املال، وهو تطهريه... 
تقول:  الصالح.  والزكاة:  تزكية،  يزكي  زكى 
رجل زكي ]تقي[، ورجال أزكياء أتقياء. وزكا 
الزرع يزكو زكاء: ازداد ونام، وكل يشء ازداد ونام 

فهو يزكو زكاء«)1(
برامج  أهم  ومن  الدين  فروع  من  والزكاة 
يف  تعاىل  اهلل  ذكرها  فقد  االقتصادية،  اإلسالم 

)1(  الفراهيدي، كتاب العني، ج 5، ص 394 .
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القرآن الكريم يف 59 آية، من 29 سورة، 72 منها 
اَلَة   الَصّ

ْ
ِقيُموا

َ
إىل جانب الصالة، كقوله تعاىل: ﴿َوأ

اِكِعنَي﴾. البقرة: 43.  َمَع الَرّ
ْ
َكَة َواْرَكُعوا  الَزّ

ْ
َوآتُوا

حسني  املريزا  و  العاميل  احلر  أورد  وقد 
النوري 19٨0 حديثًا يف باب الزكاة مما يدل 
عىل أمهية هذه الفريضة اإلهلية، وما هلا من اآلثار.

فمن آثارها:

تطهري وتزكية روح اإلنسان. •

عمود من أعمدة الدين. •

تطفئ غضب الرب تعاىل. •

رشط لقبول الصالة. •

اإلنسان  • عالقة  عن  عالمة  الزكاة  أداء 
بربه تعاىل.

سبب ملحبة اهلل تعاىل لعبده. •

أصعب الواجبات. •

سبب لصالح املجتمع. •

حتفظ االموال. •

تكّفر الذنوب. •

تزيد يف الرزق، وأن أداء الزكاة ال يأيت  •
بالفقر أبدًا.

تزكية للنفس وزيادة للامل. •
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دواء لكل عليل. •

تدفع البالء عن املرء وأهل. •

الزكاة امتحان لألغنيان وعون للفقراء. •

عالج للبخل. •

سبب للتخفيف عن األموات. •

حماربة للفقر. •
ولرتك الزكاة آثار سلبية عىل تاركها، ومنها:

تلف أموال من يمنع الزكاة. •

تضاعف اخلسارة. •

تضاعف اإلنفاق يف معصية اهلل تعاىل. •

احلرمان من الرمحة اإلهلية. •

واحدة من أفراد الرسقة. •

عدم قبول الصالة. •

املال الذي مل ُيزكى يكون نارًا عىل صاحبه  •
يوم القيامة.

دين  • غري  عىل  يموت  يزكي  ال  من 
اإلسالم.

عدم الزكاة تسلب الربكة. •
واجبة،  وهي  الفطرة  زكاة  الزكاة  أنواع  ومن 
آثار  هلا  ان  كام  وجوهبا،  عىل  اثنان  خيتلف  ومل 
تدفع  أهّنا  فوائدها  ومن  خاصة  كبرية  وفوائد 
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املوت يف تلك السنة عّمن ُاّديت عنه ان شاء اهلل 
فعن  الصوم،  قبول  توجب  أهّنا  ومنها  تعاىل، 
الصادق   أّنه قال لوكيله: »إذهب فأعط من 
عيالنا الفطرة أمجعها؛ وال تدع منهم أحدًا فإّنك 
إن تركت منهم أحدًا ختّوفت عليه الفوت، قلت: 

وما الفوت؟ قال  : املوت«. )1(
من  »إّن  قال:  أيضًا    الصادق اإلمام  وعن 
الصالة عىل  أّن  كام  الزكاة،  إعطاُء  الصوم  متام 
النبّي   من متام الصالة، ألّنه من صام ومل يؤّد 
الزكاة فال صوم له إذا تركها متعّمدًا، وال صالة 
له إذا ترك الصالة عىل النبّي   إّن اهلل تعاىل قد 
*وََذَكَر 

َّ
فْلََح َمن تََزك

َ
بدأ هبا قبل الصالة وقال: ﴿قَْد أ

﴾«)2(. واملراد بالزكاة يف هذا اخلرب هو  اْسَم َربِِّه فََصىلَّ
زكاة الفطرة. 

ومن فوائد دفع زكاة الفطرة كام قال اهلل تعاىل 
ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُتَطّهُرُهْم َوتَُزّكيِهم بَِها﴾ حيث 

َ
﴿ ُخْذ ِمْن أ

ان إخراجها يوجب نامء الرزق وزيادته من اهلل 
تبارك وتعاىل، ونفس هذا املعنى الذي أشارت 
)عليها  الزهراء  فاطمة  الطاهرة  الصديقة  اليه 
السالم( يف خطبتها الكبرية عندما استعرضت 

)1(  السيد حمسن احلكيم، مستمسك العروة الوثقى.
)2(  الطويس، االستبصار،ج1 ص3٨3.
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فيها فلسفة بعض العقائد والعبادات واألخالق؛ 
حيث قالت : »فجعل اهلل اإليامن تطهريًا لكم 
الكرب،  عن  لكم  تنزيًا  والصالة  الرشك،  من 

والزكاة تزكية للنفس ونامء للرزق«. 
وفيام ييل احكام زكاة الفطرة اقتبسناها من كتاب 
منهاج الصاحلني لسامحة املرجع الديني االعىل 
آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين 

دام ظله. 

من  وجملة  الفطرة  وجوب  شروط   
أحكامها: 

وعدم  والعقل،  البلوغ،  وجوهبا:  يف  ويشرتط 
اإلغامء، والغنى، واحلّرّية - عىل تفصيل مذكور 
يف حمّله - فال جتب عىل الصبّي واململوك واملجنون 
واملغمى عليه والفقري، وهو الذي ال يملك قوت 

سنة فعالً وال قّوًة كام تقّدم يف زكاة األموال. 
واملشهور بني الفقهاء )رضوان اهلل تعاىل عليهم( 
املذكورة  أّنه يعترب يف وجوهبا اجتامع الرشوط 
يتحّقق  أن  إىل  العيد  ليلة  الغروب  قبل  ما  آنًا 
الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة 
كانت  إذا  وكذا  جتب،  مل  للغروب  مقارنًا  أو 
مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، ولكن األحوط 
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وجوبًا إخراجها فيام إذا حتّققت الرشوط مقارنة 
للغروب بل بعده أيضًا ما دام وقتها باقيًا. 

زكاة  إخراج  للفقري  يستحّب   :1171 مسألة 
الفطرة عن نفسه وعّمن يعوله، وإذا مل يكن عنده 
إاّل صاع واحد تصّدق به عىل بعض عياله، ُثمَّ هو 
يتصّدق به عىل آخر منهم وهكذا يديروهنا بينهم، 
واألحوط استحبابًا عند انتهاء الدور التصّدق 
عىل األجنبّي، كام أّن األحوط استحبابًا إذا كان 
لنفسه  الويّل  يأخذه  أن  جمنون  أو  صغري  فيهم 

ويؤّدي عنه. 
مسألة 1172: ال يشرتط يف وجوب زكاة الفطرة 
أسلم  إذا  ولكنّه  الكافر  عىل  فتجب  اإلسالم، 
بعد الليل سقطت الزكاة عنه، وال تسقط عن 

املخالف إذا اختار مذهبنا بعد اهلالل. 
مسألة 1173: جيب يف أداء زكاة الفطرة قصد 
القربة عىل النحو املعترب يف زكاة املال وقد مّر يف 

املسألة )1163(. 
مسألة 1174: جيب عىل املكّلف - املستجمع 
للرشوط املتقّدمة - أن خيرج زكاة الفطرة عن 
نفسه وعن كّل من يعول به، واجب النفقة كان 
أم غريه، قريبًا أم بعيدًا، مسلاًم أم كافرًا، صغريًا أم 
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كبريًا. 
وأّما الضيف فإن مل يعّد عرفًا ممّن يعوله مضيفه 
ولو موّقتًا - كام إذا دعا شخصًا إىل اإلفطار عنده 
ليلة العيد - مل جتب فطرته عىل املضيف، وأّما إذا 
عّد كذلك فتجب عليه فطرته فيام إذا نزل عليه 
قبل اهلالل وبقي عنده ليلة العيد وإن مل يأكل 
عنده، وكذلك فيام إذا نزل بعده عىل األحوط 

لزومًا. 
بنفقته  يفي  إذا بذل لغريه ماالً  مسألة 1175: 
مل يكف ذلك يف صدق كونه من عياله فيعترب يف 
صدق )العيلولة( نوع من التبعّية، بمعنى كونه 

حتت كفالته يف معيشته ولو يف مّدة قصرية. 
غريه  عىل  فطرته  وجبت  َمْن   :1176 مسألة 
سقطت عنه، إاّل إذا مل خيرجها من وجبت عليه 
عصيانًا أو نسيانًا، فإّنه جيب عىل األحوط أداؤها 

عىل نفسه إذا كان مستجمعًا للرشوط املتقّدمة. 
وإذا كان املعيل فقريًا وجبت الفطرة عىل العيال 
إذا اجتمعت فيهم رشوط الوجوب، ولو أّداها 
ولزمهم  عنهم  تسقط  مل  الفقري  املعيل  عنهم 

إخراجها عىل األحوط لزومًا. 
مسألة 1177: إذا ولد له ولد بعد الغروب مل جتب 
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عليه فطرته، وأّما إذا ولد قبل الغروب أو تزّوج 
امرأة فإن ُعّدا عياالً له وجبت عليه فطرهتام، وإاّل 
فعىل من عال هبام، وإذا مل يعل هبام أحد وجبت 
فطرة الزوجة عىل نفسها إذا استجمعت الرشوط 

املتقّدمة، ومل جتب فطرة املولود. 
الثنني  عياالً  شخص  كان  إذا   :1178 مسألة 
التوزيع، ومع  نحو  فطرته عليهام عىل  وجبت 
فقر أحدمها تسقط عنه - واألحوط لزومًا عدم 
سقوط حّصة اآلخر - ومع فقرمها تسقط عنهام، 
الرشوط  استجمعت  إن  العيال  عىل  فتجب 

املتقّدمة. 

   جنس زكاة الفطرة ومقدارها: 
مسألة 1179: الضابط يف جنس زكاة الفطرة أن 
يكون قوتًا شائعًا ألهل البلد، يتعارف عندهم 
التغّذي به وإن مل يقترصوا عليه، سواء أكان من 
والتمر  والشعري  )احلنطة  األربعة  األجناس 
رة، وأّما ما  والزبيب( أم من غريها كاألرز والذُّ
ال يكون كذلك فاألحوط لزومًا عدم إخراج 
الفطرة منه وإن كان من األجناس األربعة، كام 
أّن األحوط لزومًا أن ال خترج الفطرة من القسم 
املعيب، وجيزئ دفع القيمة من النقود بدالً عن 
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األجناس املذكورة، واملدار عىل قيمة وقت األداء 
ال الوجوب، وبلد اإلخراج ال بلد املكّلف. 

مسألة 1180: مقدار زكاة الفطرة )صاع( وهو 
كيلو  ثالث  إخراج  فيها  ويكفي  أمداد  أربعة 

غرامات. 
وال جيزئ ما دون الصاع من اجلّيد وإن كانت 
قيمته تساوي قيمة صاع من غري اجلّيد، كام ال 
جيزٔى الصاع امللّفق من جنسني، وال يشرتط احّتاد 
ما خيرجه عن نفسه مع ما خيرجه عن عياله، وال 
احّتاد ما خيرجه عن بعضهم مع ما خيرجه عن 

البعض اآلخر. 

   وقت وجوب زكاة الفطرة: 
جتب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد عىل املشهور 
بني الفقهاء )رضوان اهلل تعاىل عليهم(، وجيوز 
تأخريها إىل زوال الشمس يوم العيد ملن مل يصلِّ 
تأخريها  عدم  لزومًا  واألحوط  العيد،  صالة 
عن صالة العيد ملن يصّليها، وإذا عزهلا جاز له 
التأخري يف الدفع إذا كان النتظار فقري معنّي ونحو 
ذلك، فإن مل يدفع ومل يعزل حّتى زالت الشمس 
مل تسقط عنه عىل األحوط لزومًا، ولكن يؤّديا 
بعدئٍذ بقصد القربة املطلقة من دون نّية األداء 
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والقضاء. 
مسألة 1181: جيوز تقديم زكاة الفطرة يف شهر 
التقديم  استحبابًا  األحوط  كان  وإن  رمضان، 

بعنوان القرض ُثمَّ احتسابه عند دخول وقتها. 
مال  يف  الفطرة  عزل  جيوز   :1182 مسألة 
خمصوص من األجناس املتقّدمة أو من النقود 
بقيمتها، وال جيوز - عىل األحوط - عزهلا يف 
األزيد منها بحيث يكون املعزول مشرتكًا بينها 
وبني املكّلف، وهكذا عزهلا يف مال مشرتك بينه 

وبني غريه وإن كان ماله بقدرها. 
مسألة 1183: إذا عزل الفطرة يف مال تعّينت 
فال جيوز تبديلها إاّل بإذن احلاكم الرشعّي، وإن 
أّخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إىل 

املستحّق عىل ما مّر يف زكاة املال. 
إىل  الفطرة  زكاة  نقل  جيوز   :1184 مسألة 
اإلمام   أو نائبه وإن كان يف البلد من يستحّقها، 
واألحوط لزومًا عدم النقل إىل غريمها خارج 
البلد مع وجود املستحّق فيه، نعم إذا سافر عن 
بلد التكليف إىل غريه جاز دفعها يف البلد اآلخر. 

  مصرف زكاة الفطرة: 
األحوط لزومًا اختصاص مرصف زكاة الفطرة 
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الرشوط  استجامع  مع  واملساكني  بالفقراء 
املتقّدمة يف زكاة املال. 

وإذا مل يكن يف البلد من يستحّقها من املؤمنني جاز 
دفعها إىل غريهم من املسلمني وال جيوز إعطاؤها 

للناصب. 
عىل  اهلاشمّي  غري  فطرة  حترم   :1185 مسألة 
اهلاشمّي  عىل  اهلاشمّي  فطرة  وحتّل  اهلاشمّي، 
وغريه، والعربة عىل املعيل دون العيال، فلو كان 
عىل  فطرته  حتّل  مل  املعيل  دون  هاشمّيًا  العيال 
اهلاشمّي، وإذا كان املعيل هاشمّيًا والعيال غري 

هاشمّي حّلت فطرته عىل اهلاشمّي. 
إىل  فطرته  دفع  للاملك  جيوز   :1186 مسألة 
استحبابًا واألفضل  بنفسه، واألحوط  الفقراء 

دفعها إىل الفقيه. 
واألحوط استحبابًا أن ال يدفع للفقري أقّل من 
صاع إاّل إذا اجتمع مجاعة ال تسعهم، وجيوز أن 

يعطي الواحد أصواعًا. 
األرحام  تقديم  يستحّب   :1187 مسألة 
الرتجيح  وينبغي  الفقراء،  سائر  عىل  واجلريان 

بالعلم والدين والفضل. 
واهلل سبحانه أعلم واحلمد هلل رّب العاملني
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 االستفتاءات حول زكاة الفطرة: 
سؤال: إذا كان األب فقريًا واألم غنية، بام أنه 
جيب عىل الولد االنفاق عىل أبويه لو كانا فقريين 
كذلك فهل جيب عىل األم دفع زكاة فطرة اوالدها 

لو كانت غنية واألب فقري واألوالد فقراء؟ 
مفروض  يف  ذلك  عليها  جيب  نعم  اجلواب: 
السؤال إذا كانت تعوهلم أي كانوا حتت كفالتها 
يف معيشتهم وإالّ فال جيب عليها سوى اخراجها 

عن نفسها فقط. 
سؤال: هل جيوز اعطاء زكاة الفطرة قبل حلول 
عيد الفطر الحتامل عدم متكنه من اعطائها يف 

صبيحة العيد لتعذر ايصاهلا ايل مستحّقيها؟ 
اجلواب: جيوز طيلة شهر رمضان. 

سؤال: أخرجت والديت مبلغ الفطرة ليلة العيد 
لرتسله اىل مستحقيه ولكنها فوجئت باختفاء 
املبلغ من مكانه وهي تعتقد أنه قد رسق ولكنّها 
ال تعلم الفاعل مع العلم بأن العيد قد مىض وما 

زالت حائرة فامذا تفعل؟ 
اجلواب: اذا اّخرت الدفع مع امكان دفعه إىل 
املستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعه مرة ثانية 
وان كان التأخري مع عدم امكان الدفع فال يشء 
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عليها. 
سؤال: هل جيب اخراج زكاة الفطرة للجنني يف 

بطن أمه؟ 
اجلواب: ال جيب. 

سؤال: لو مل ينو الشخص القربة إىل هلل تعاىل أثناء 
اعطاء زكاة الفطرة للفقري أو أثناء توكيل غريه 
باعطائها نيابة عنه للفقري من دون عمد حيث 
اعتقد أن املوكل أيضًا يوكل بنية القربة للزكاة 
ويكتفي الوكيل بنية املوكل، أو أعتقد أن النية ال 
جتب يف الزكاة، فهل تربأ ذمته أمام اهلل بحسب ما 
ذكر عىل رأي السيد اخلوئي )قدس رسه( والسيد 

السيستاين )دام ظله(؟ 
اجلواب: يكفي يف النية ان يكون داعيه لذلك 
وليست يف صيغة خاصة تقال وواضح ان الدفع 
مل يكن بنية اهلبة فان قصد بالدفع أمرًا آخر كاهلبة 
او اداء الدين او غري ذلك فال جيزي، واما اذا أّداها 
قاصدًا هبا الزكاة من دون قصد القربة فاألظهر 

تعينها واجزاؤها وإن أثم. 
سؤال: هل جيوز يل اخراج الفطرة )فطرة عائلتي 
مكونة من 7 اشخاص( ألخويت وخاصة لدي 
نفسه )بيت  البيت  اخ قارص ونحن نسكن يف 
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والدي( ووالدي متويف ووالديت عىل قيد احلياة 
ونحن غري منعزلني نأكل ونرشب معنا؟ 

اجلواب: اذا كنت معيال هلم وجب عليك دفع 
فطرهتم واال مل جيب نعم اذا طلبوا منك ذلك أو 
أذنوا لك فال اشكال )علام أنه يعترب يف صدق 
)العيلولة( نوع من التبعية، )بمعني كونه حتت 

كفالتك يف معيشته ولو يف مدة قصرية(. 
سؤال: هل جيب دفع زكاة الفطرة لوكيل املرجع 

الذي اقلده؟ أم جيوز دفعها لوكيل مرجع آخر؟ 
ان  للمستحق وجيوز  تدفعه  ان  اجلواب: جيوز 
تدفعه ملن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان 

وكيل مرجعك ام مل يكن. 
سؤال: هل جيوز ألصحاب الصناديق اخلريية 
أن جيمعوا أموال زكاة الفطرة ثم يسلموها إىل 
الفقراء شهريًا نظرًا لزيادهتا أم جيب عليهم دفعها 

إىل مجيع الفقراء يف نفس الليلة؟ 
بإذن احلاكم  التأخري إال  اجلواب: ال جيوز هلم 

الرشعي. 
سؤال: شخص اعزب ويعيش بعيدًا عن اهله 
ويرصف عىل نفسه فذهب اىل بيت والده ليلة 
عيد الفطر وبقى ملدة مخسة أيام فهل جيب عليه 
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إخراج الفطرة أم جتب عىل والده؟ 
اجلواب: يف مفروض السؤال جتب فطرته عىل 

أبيه. 
سؤال: ما حكم من مل يدفع زكاة الفطرة يف حياته 

أبدًا؟ 
لزومًا،  األحوط  عىل  عنه  تسقط  ال  اجلواب: 
ولكن يؤديا بعدئٍذ بقصد القربة املطلقة من دون 

نية األداء والقضاء. 
املال  ان استقرض مبلغًا من  سؤال: هل جيوز 

لدفع زكاة الفطرة؟ 
اجلواب: ال مانع منه. 

سؤال: هل جيب أن أخرب الفقري بأن املال املعطى 
إالّ  به  الفطرة حتى ال يشرتي  له هو من زكاة 

الطعام؟ وهل جيوز ان يشرتي به غري الطعام؟ 
زكاة  من  بأنه  ان ختربه  عليه  اجلواب: ال جيب 

الفطرة، وال جيب عليه رشاء الطعام باملال. 
بالد  نحن كطالب يف  علينا  سؤال: هل جيب 
الغربة دفع الزكاة، أو نكتفي بام يدفعه االهل يف 
بلدنا علام بانني طالب من الدولة واحصل عىل 
خمّصص شهري؟ واذا كان اجلواب بنعم فلمن 

ادفعها وخصوصا انني ال اعلم مستحقيها؟ 
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اجلواب: اذا مل تكن حتت عيلولة االهل فتجب 
الزكاة عليهم ومستحقها هو الفقري الشيعي فان 
مل يكن هناك فيمكنكم توكيل َمن خيرجها عنكم 

يف بلد آخر من مال يقرتضه لكم. 
سؤال: أنا متزوج واسكن يف بيت والدي ومرت 
سنة ومل أدفع زكاة الفطرة عني وعن زوجتي وال 
ادري ان كان والدي يدفعها عني ام ال، فهل جيب 

عيّل ان ادفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها؟ 
فزكاة  االب  عيلولة  حتت  كنَت  اذا  اجلواب: 
فطرتك عىل والدك نعم اذا علمَت بأنه مل يؤدها 

عنك فاالحوط وجوبا أن تؤديا. 
سؤال: هل جيوز إعطاء زكاة الفطرة ملن يضع 
هو  الذي  داره  يف  )الدش(  الفضائيات  جهاز 

مظنّة الوقوع يف املعصية؟ 
جهرًا  احلرام  يف  يستخدمه  كان  إذا  اجلواب: 
فرض  لو  فيجوز  وإال  اعطائه  عدم  فاالحوط 
كونه مع ذلك فقريًا حيث يقتني ما ال حاجة له 

اليه. 
هلاشمي  فطرته  زكاة  أعطى  شخص  سؤال: 

جهالً منه باحلكم فهل تربأ ذمته بذلك؟ 
وإال  االمكان  مع  اسرتجاعها  جيب  اجلواب: 
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فعليه ان يدفع بدهلا إىل املستحق. 
الفطرة  يمكن االستفادة من زكاة  سؤال: هل 

للمسامهة يف بناء وتشييد املساجد؟ 
اجلواب: ال جيوز عىل االحوط. 

سؤال: إذا دعا شخصًا أو أشخاصًا لتناول طعام 
اإلفطار ليلة العيد فهل جيب عليه أن يدفع عنهم 
زكاة الفطرة يوم العيد علاًم بأهنم ال يبيتون عنده 

لياًل بل يعودون إىل بيوهتم؟ 
اجلواب: ال جيب. 

سؤال: هل جيوز دفع زكاة الفطرة والكفارات 
جيب  أم  املحتاج  بلد  بقيمة  وغريها  والفدية 
اخراجها بقيمة بلد املكلف علاًم انني اسكن يف 

بلد ال يتوفر فيه مساكني يستحقون ذلك؟ 
بلد  قيمة  الفطرة دفع  املعترب يف زكاة  اجلواب: 
االخراج وهو بلد املكلف عادة، واما الكفارات 

والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه. 
سؤال: هل جيوز لوكيل احلاكم الرشعي أن ينقل 
زكاة الفطرة من بلده لبلد آخر مع وجود املستحق 
يف بلده؟ أو وجود من هو أكثر استحقاقًا خارج 

بلده؟ 
للحاكم  وكيالً  بصفته  تسلمها  إذا  اجلواب: 
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الرشعي جاز له ذلك. 
سؤال: ذكرتم حفظكم اهلل أنه )جيوز نقل زكاة 
الفطرة إىل األمام  ( أو نائبه؟ ما املقصود بنائبه 

العام؟ 
احلاكم  العام  النائب  من  املقصود  اجلواب: 

الرشعي. 
متصلة  أصبحت  اليوم  القطيف  قرى  سؤال: 
ببعضها البعض فهي كأحياء النجف متامًا فهل 
البعض  الفطرة من بعضها إىل  جيوز نقل زكاة 
األخر أم ال جيوز لغري احلاكم الرشعي أو وكيله؟ 
اجلواب: إذا كان املجموع ُيعد بلدًا واحدًا جاز 

نقل زكاة الفطرة بني أرجائه. 
سؤال: ما هو املقصود من البلد الذي ال جيوز 
إخراج الزكاة منه؟ هل هو الوطن الرشعي أم 

يشمل القطر بأكمله؟ 
اجلواب: املقصود منه املكان الذي تتواجد فيه 

الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها. 
زكاة  يف  الفقري  عن  البحث  جيب  هل  سؤال: 
الفطرة فلو كنت ال أعلم بوجود الفقري يف بلدي 

فهل جيوز نقلها؟ 
ثبت لك عدم  إذا  إال  النقل  اجلواب: ال جيوز 
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وجود املستحق أو عدم تيرس الوصول إليه فال بد 
من الفحص إذا كان ذلك متوقفًا عليه. 

عن  الفطرة  بزكاة  التربع  جيوز  هل  سؤال: 
االخرين؟ ومع عدم اجلواز فلو تربع شخص 
كوهنم  مع  اوالده  اوالد  عن  كاجلد  غريه  عن 

ليسوا من عياله فهل تربأ ذمتهم بذلك؟ 
اجلواب: جيوز التربع باملال الذي تؤدى به زكاة 
الفطرة وال جيوز التربع يف االداء بل يلزم ان يكون 
االداء بطلب َمن جتب الزكاة عليه واال مل تربأ 

ذمته. 
سؤال: هل جيوز توكيل غريه ممن يسكن بلدًا آخر 
ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علاًم بأنه ليس له يف 

ذلك البلد مال وال غري؟ 
من  خيرجها  أن  يف  يوكله  أن  يمكنه  اجلواب: 
مال نفسه عىل وجه الترّبع به إن وافق عىل ذلك 
ويمكنه أن يوّكله يف أن يقرضه مبلغًا من املال 
وبعد ان يصري املال ُملكًا له خيرج زكاة الفطرة 

عنه، فيلزمه أداء قرضه الحقًا. 
البلد  أموال يف غري  للشخص  كان  إذا  سؤال: 
الذي يسكن فيه فهل جيوز له إخراج زكاة الفطرة 

منه ورفعه إىل مستحقه هناك؟ 
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اجلواب: جيوز. 
سؤال: هل من املمكن إعطاء زكاة الفطرة إىل أيب 

إذا كان فقريًا؟ 
اجلواب: ال جيوز إعطائها ملن جتب نفقته عليك 

كاألب واالبن. 
عىل  الكاد  عىل  الفطرة  زكاة  حكم  ما  سؤال: 
عياله، ولكن يسكن يف بيت أبيه، ويأكل مما يقدمه 

له أبوه؟ 
اجلواب: ال جيب عىل الفقريـ  وهو من ال يملك 
مؤنة سنته فعاًل أو بالقوة ـ اخراج زكاة الفطرة 
اذا كان عياالً عىل  نعم  له ذلك  وانام يستحب 
غريه وجب عىل الغري اخراجها عنه اذا توفرت 

الرشائط املعتربة لوجوهبا فيه. 
سؤال: اذا كان املكلف يسكن يف بيت والده مع 
عائلته وكان يدفع مبلغًا من املال مقابل سكنه 
ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع 
والده الزكاة عنه وعّمن يعول به، فهل تسقط عنه 

أم تبقي يف ذمته؟ 
اجلواب: اذا كان قد دفعها بإذن من الولد بذلك 

سقطت عنه وإال مل تسقط. 
املسلمني  من  االموال  مجع  حاليا  يتم  سؤال: 
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الشيعة يف مدينتي لغرض بناء حسينية، فهل جيوز 
العام واالعوام  الفطرة هذا  مبلغ زكاة  دفع  يل 
املقبلة هلذا املرشوع؟ علاًم بأننا بحكم قوانني البلد 
ال يوجد لدينا من ينطبق عليه حكم الفقري وهلذا 

اضطر إىل إرسال املال إىل العراق كل عام؟ 
اجلواب: مرصف زكاة الفطرة عند سامحة السيد 
جيوز  وال  االحوط  عىل  الفقراء  خصوص  هو 

رصفها عىل ُسُبل اخلري االخرى. 
سؤال: لدي احدى اخوايت متزوجة وقد قتل 
الرشد  سن  يبلغوا  مل  اطفال   5 ولديا  زوجها 
ولديا راتب من الرعاية االجتامعية وتسكن يف 
بيت ملك ونساعدها عيل املعيشة بام يرس اهلل كل 

شهر فهل جيوز اعطاؤها زكاة الفطرة؟ 
اجلواب: اذا كانت حتسب ممن تعولوهنم أي من 
عيالكم فال جيوز ان تعطوها زكاة فطرتكم واال 

فال مانع من هذا اجلانب. 
سؤال: نحن يف السويد وال يوجد فقري يستحق 
زكاة الفطرة فهل جيوز لنا ان نرسلها اىل اقربائنا 
يف العراق لكي تسلم ملستحقيها هناك علام بأنه 
سوف يتم حتويل العملة من الكرونة السويدية 

اىل الدوالر وتسلم للفقراء بالدوالر؟ 
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اجلواب: ال مانع من ذلك. 
يف  شخص  اىل  الفطر  زكاة  حولت  انا  سؤال: 
لبنان. ولكن هذا الشخص التي باسمه احلوالة مل 
يقدر ان يأخذها. فلغيتها واسرتجعت املال. ومل 
ادفع الزكاة. فامذا افعل. هلام زلت اقدر ان ادفعها 
امهم  زوجي  اخ  اوالد  عىل  جتوز  وهل  االن. 

تركتهم والوالد ال يقدر عىل مصاريفهم؟ 
اجلواب: زكاة الفطرة اذا عينتها يف مال فال جيوز 
الترصف فيها وال جيوز بعثها كحوالة بل ال بد 
من دفع العني للفقري ويمكنك اخذ الوكالة من 
الفقري يف القبض عنه فتكون ملكا له ثم تبعثينها 
مع  للمذكورين  وجيوز  اآلن  دفعها  وجيوز  له 

فقرهم.

عيد  في     الحسين اإلمام  زيارة   
الفطر: 

تقول اذا اردت الزيارة:
»يا َمْوالَي يا أَبا َعْبِد اهلل يا ْبَن َرُســوِل 
لِيُل بَْيَن يََدْيَك  اهلل َعْبُدَك َواْبُن أََمتَِك الذَّ
َوالُمَصغَُّر ِفي ُعُلــوِّ َقْدِرَك َوالُمْعَتِرُف 
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ـَك جاَءَك ُمْســَتِجيراً بِــَك قاِصداً  بَِحقِـّ
اًل  ها إلى َمقاِمَك ُمَتَوسِّ إِلى َحَرِمَك ُمَتَوجِّ
إِلــى اهلل تَعالى بِــَك، أَأَْدُخُل يــا َمْوالَي 
أَأَْدُخــُل يا َولِــيَّ اهلل أَأَْدُخُل يــا َمالئَِكَة 
اهلل الُمْحِدِقيــنَ بِهذا الَحــَرِم الُمقِيِميَن 

ِفي هذا الَمْشَهِد«. 
فإن خشــع قلبك ودمعت عينك فادخل 
وقــدم رجلــك اليمنــى على اليســرى 
وقــل: »بِْســِم اهلل َوبِاهلل َوِفي َســبِيِل 
اهلل َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل اهلل اللُّهمَّ أَْنِزلْنِي 
ُمْنَزاًل ُمباَركا َوأَْنَت َخْيُر الُمْنِزلِيَن«. 

ثم قــل: »اهلل أَْكَبُر َكبِيراً َوُســْبحاَن 
اهلل ُبْكَرًة َوأَِصيــاًل َوالَحْمُد هلِل الَفْرِد 
ِل الَمنَّاِن  َمــِد الماِجِد األَحــِد الُمَتَفضِّ الصَّ
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َل  لِِه َســهَّ َِّذي ِمْن تََطوُّ ِل الَحنَّاِن ال الُمَتَطوِّ
لِي ِزياَرَة َمْوالَي بِإِْحسانِِه َولَْم يَْجَعْلنِي 
َعــْن ِزياَرتِــِه َمْمُنوعــًا َوال َعــْن ِذمَّتِِه 

َل َوَمَنَح«.  َمْدُفوعًا بَْل تََطوَّ
ثــم ادخــل فــإذا توســطت فقــم حذاء 
ع وقل:  القبر بخضوع وبــكاء وتضرُّ
ــالُم َعلَْيــَك يــا واِرَث آَدَم َصْفَوِة  »السَّ
الُم َعلَْيَك يا واِرَث ُنوٍح أَِميِن  اهلِل، السَّ
ــالُم َعلَْيَك يا واِرَث إِْبراِهيَم  اهلِل، السَّ
ــالُم َعلَْيــَك يــا واِرَث  َخلِيــِل اهلِل، السَّ
ــالُم َعلَْيــَك يا  ُموســى َكلِيــِم اهلِل، السَّ
الُم َعلَْيَك  واِرَث ِعيسى ُروِح اهلِل، السَّ
ٍد َصلّــى اهلل َعلَيِه وآلِِه  يــا واِرَث ُمَحمَّ
ــالُم َعلَْيــَك يا وارث  َحبِيــِب اهلِل، السَّ
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ــالُم َعلَْيــَك أَيُّها  ــِة اهلِل، السَّ َعلِــيٍّ ُحجَّ
ــالُم َعلَْيَك يا ثاَر  الَوِصيُّ الَبرُّ التَّقِيُّ السَّ
اهلل َواْبَن ثاِرِه َوالِوْتَر الَمْوُتوِر، أَْشَهُد 
كاَة  ــالَة َوآتَْيَت الزَّ أَنََّك َقــْد أََقْمَت الصَّ
َوأََمْرَت بِالَمْعــُروِف َونََهْيَت َعِن الُمْنَكِر 
َوجاَهــْدَت ِفــي اهلل َحــقَّ ِجهــاِدِه َحتّى 

َمْظُلومًا«.  اْسُتبِيَح َحَرُمَك َوُقتِْلَت 
ثم قم عند رأســه خاشــعًا قلبك، دامعة 
الُم َعلَْيَك يا أَبا َعْبِد  عينك ثم قل: »السَّ
ــالُم َعلَْيَك يا ْبَن َرُســوِل اهلِل،  اهلِل، السَّ
ــالُم َعلَْيَك يا ْبــَن َســيِِّد الَوِصيِّيَن،  السَّ
ْهراِء  ــالُم َعلَْيَك يا ْبَن فاِطَمــة الزَّ السَّ
الُم َعلَْيَك يا  َســيَِّدِة نِســاِء العالَِميَن، السَّ
بََطــَل الُمْســلِِميَن يا َمْوالَي أَْشــَهُد أَنََّك 
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ــاِمَخِة  ُكْنــَت ُنــوراً ِفي األْصــالِب الشَّ
ْســَك  ُتَنجِّ لَــْم  الُمَطهَّــَرِة  َواأَلرحــاِم 
ـُة بِأَْنجاِســها َولَــْم ُتْلبِْســَك ِمْن  الجاِهلِيَـّ
اِت ثِيابِها، َوأَْشــَهُد أَنََّك ِمْن َدعائِِم  ُمْدلَِهمَّ
َوَمْعقِــِل  الُمْســلِميَن  َوأَْركاِن  يــِن  الدِّ
ـَك اإلمــام الَبرُّ  َـّ الُمْؤِمنِيــَن، َوأَْشــَهُد أَن
 ، ِكيُّ الهــاِدي الَمْهِديُّ ِضيُّ الزَّ التَّقِــيُّ الرَّ
ــِة ِمــْن ُولْــِدَك َكلَِمُة  َوأَْشــَهُد أَنَّ اأَلئِمَّ
التَّْقوى َوأَْعالِم الُهدى َوالُعْرَوُة الُوْثقى 

ْنيا«.  ُة على أَْهِل الدُّ َوالُحجَّ
ثم انكّب على القبر وقل: »إِنّا هلِل َوإِنّا 
إِلَْيِه راِجُعوَن يا َمْوالَي، أَنا ُمواٍل لَِولِيُِّكْم 
ُكْم َوأَنا بُِكْم ُمْؤِمٌن َوبِإِيّابُِكْم  َوُمعاٍد لَِعُدوِّ
ُموِقٌن بَِشــرايِِع ِدينِــي َوَخواتِيِم َعَملِي، 
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َوأَْمــِري ألْمِرُكْم  ِســْلٌم  لَِقْكبُِكْم  َوَقْلبِي 
ُمتَّبِــٌع. يــا َمــْوالَي أَتَْيُتَك خائِفــًا َفآِمنِّي 
َوأَتَْيُتَك  َفأَِجْرنِــي  ُمْســَتِجيراً  َوأَتَْيُتَك 
َفقِيــراً َفأَْغنِنِي، َســيِِّدي َوَمــْوالَي أَْنَت 
ُة اهلل َعلــى الَخْلِق أَْجَمِعيَن  َمْوالَي ُحجَّ
ُكْم َوَعالنَِيتُِكْم َوبِظاِهِرُكْم  آَمْنُت بِِسرِّ
لُِكْم َوآِخِرُكْم، َوأَْشــَهُد  َوباِطنُِكــْم َوأَوَّ
اِعي  أَنََّك التَّالَِي لِِكتاِب اهلل َوأَِميُن اهلل الدَّ
إِلى اهلل بِالِحْكَمِة َوالَمْوِعَظِة الَحَسَنِة، 
لََعــَن اهلل ُأمًَّة َظلََمْتَك َوُأمًَّة َقَتلَْتَك َولََعَن 

اهلل ُأمًَّة َسِمَعْت بِذلَِك َفَرِضَيْت بِِه«. 
ثم صل عند الرأس ركعتين فإذا سلمت 
َّْيــُت َولََك  ـي لَــَك َصل ِـّ فقــل: »اللُّهــمَّ إِن
َرَكْعُت َولََك َسَجْدُت َوْحَدَك ال َشِريَك 
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ُكوُع  ــالُة َوالرُّ َُّه ال تَُجوُز الصَّ لَــَك َفإِن
َِّذي ال إِلَه  ــُجوُد إِالّ لََك أَْنَت اهلل ال َوالسُّ
ٍد َوآِل  إِالّ أَْنــَت، اللُّهــمَّ َصــلِّ َعلــى ُمَحمَّ
ــالِم  ـي أَْفَضَل السَّ ــٍد َوأَْبلِْغُهــْم َعنِـّ ُمَحمَّ
الَم، اللُّهمَّ  َوالتَِّحيَِّة واْرُدْد َعلَيَّ ِمْنُهُم السَّ
َوهاتاِن الّرْكَعتاِن َهِديٌَّة ِمنِّي إِلى َسيِِّدي 
الُم، اللُّهمَّ  الُحَســْيِن ْبِن َعلِيٍّ َعلَْيِهما السَّ
ٍد َوَعلَْيــِه َوتََقبَّْلُهما ِمنِّي  َصلِّ َعلــى ُمَحمَّ
َوأَِجْرنِي َعلَْيِهمــا أَْفَضَل أََملِي َوَرجائِي 

ِفيَك وِفي َولِيَِّك يا َولِيَّ الُمْؤِمنِيَن«. 
ثــم انكــب علــى القبــر وقبِّلــه، وقل: 
َعلِــيٍّ  ْبــِن  الُحَســين  َعلــى  ــالُم  »السَّ
ِهيِد َقتِيِل الَعَبراِت َوأَِسيِر  الَمْظُلوِم الشَّ
ـُه َولِيَُّك  َـّ الُكُربــاِت، اللُّهمَّ إِنِّي أَْشــَهُد أَن



48

ـَك الثَّائِــُر بَِحقَِّك  ـَك َوَصفِيُـّ َواْبــُن َولِيِـّ
هاَدِة  لَُه بِالشَّ أَْكَرْمَتُه بَِكراَمتَِك َوَخَتْمَت 
اَدِة َوقائِداً ِمَن القاَدِة  َوَجَعْلَتُه َسيِّداً ِمَن السَّ
َوأَْعَطْيَتُه  الــِوالَدِة  َوأَْكَرْمَتــُه بِِطيــِب 
ًة على  َمواِريــَث اأَلْنبِياِء َوَجَعْلَتــُه ُحجَّ
َخْلقَِك ِمَن اأَلْوِصياء، َفأَْعَذَر ِفي الدُّعاِء 
َوَمَنَح النَِّصيَحَة َوبََذَل ُمْهَجَتُه ِفيَك َحتّى 
اْســَتْنَقَذ ِعباَدَك ِمــَن الَجهالَــِة َوَحْيَرِة 
ْتُه  اللَِة، َوَقْد تَــواَزَر َعلَيِه َمْن َغرَّ الضَّ
ــهُ ِمَن اآلِخرِة بِاألْدنى  ْنيا َوباَع َحظَّ الدُّ
َوتََرّدى ِفي َهواُه َوأَْســَخَطَك َوأَْسَخَط 
ــقاِق  نَبِيَِّك َوأَطاَع ِمْن ِعباِدَك ُأولِي الشِّ
الُمْسَتْوِجبِيَن  األْوزاِر  َوَحَملََة  َوالنِّفاِق 
النَّاَر، َفجاَهَدُهْم ِفيَك صابِراً ُمْحَتِســبًا 
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ُمْقبِــاًل َغْيــَر ُمْدبِــٍر ال تَأُخــُذُه ِفي اهلل 
لَْوَمُة الئٍِم َحتّى ُســفَِك ِفي طاَعتَِك َدُمُه 
َواْســُتبِيَح َحِريُمــُه، اللُّهــمَّ الَعْنُهــْم لَْعنا 

ْبُهْم َعذابًا أَلِيمًا«.  َوبِياًل َوَعذِّ
   ثم اعطف على اإلمام علي بن الحسين
وهــو عند رجــل الُحَســين  ، وقل: 
ــالُم  ــالُم َعلَْيــَك يا َولِيَّ اهلِل، السَّ »السَّ
الُم َعلَْيَك  َعلَْيَك يا ْبَن َرُســوِل اهلِل، السَّ
ــالُم َعلَْيَك يا  يــا ْبَن خاتَــِم النَّبِيِّيَن، السَّ
الُم  ْبَن فاِطَمَة َســيَِّدة نِساِء العالَِميَن السَّ
ــالُم  َعلَْيــَك يا ْبَن أَِميــِر الُمْؤِمنِيَن، السَّ
ــِهيُد، بِأَبِي أَْنَت  َعلَْيــَك أَيُّها الَمْظُلوُم الشَّ
ـي ِعْشــَت َســِعيداً َوُقتِْلــَت َمْظُلوما  َوُأمِـّ

َشِهيداً«. 
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ثم انحرف إلى قبور الشــهداء رضوان 
ــالُم َعلَْيُكم أَيُّها  اهلل عليهم وقل: »السَّ
الُم َعلَْيُكْم  ابُّوَن َعْن تَْوِحيِد اهلِل، السَّ الذَّ
اِر، بِأَبِي أَْنُتْم  بِما َصَبْرُتْم َفنِْعَم ُعْقبى الدَّ

َوُأمِّي ُفْزُتْم َفْوزاً َعِظيمًا«. 

   ٍّثم امِض إلى مشــهد العباس بن علي
وقــف على ضريحــه الشــريف، وقل: 
الِــُح  ــالُم َعلَْيــَك أَيُّهــا الَعْبــُد الصَّ »السَّ
ّديُق الُمواِســي، أَْشــَهُد أَنََّك آَمْنَت  َوالصِّ
بِاهلل َونََصْرَت اْبَن َرُسوِل اهلل َوَدَعْوَت 
إِلى َسبِيِل اهلل َوواَسْيَت بَِنْفِسَك، َفَعلَْيَك 

الم«.  ِمَن اهلل أَْفَضَل التَِّحيَِّة َوالسَّ
ثــم انكب على القبر، وقــل: »بِأَبِي أَْنَت 
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الُم َعلَْيَك يا  َوُأمِّي يا ناِصَر ِديِن اهلِل، السَّ
َعلَْيَك  الُم  السَّ ّديِق،  الصِّ الُحَسْيِن  ناِصَر 
ــِهيِد، َعلَْيَك ِمنِّي،  يا ناِصَر الُحَسْيِن الشَّ
الُم ما بَقِيُت َوبَقَِي اللَْيُل َوالنَّهاُر«.  السَّ

ثــم صّل عنــد رأســه   ركعتين وقل 
ما قلت عند رأس الُحَســين   أي ادع 
َّْيــُت َوَرَكْعُت  ـي َصل ِـّ إِن بدعــاء: »اللُّهمَّ 
َوَســَجْدُت لَــَك َوْحَدَك ال َشــِريَك لََك 
وَد ال  ــجُ ُكوَع َوالسُّ ــالَة َوالرُّ اِل نَّ الصَّ
يَُكوُن إِالّ لَــَك ألنََّك أَْنَت اهلل ال إِلَه إِالّ 
ٍد  ــٍد َوآِل ُمَحمَّ أَْنــَت اللُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
ــالِم  َوأَْبلِْغُهــْم َعنِّي أَْفَضَل التَِّحيَِّة َوالسَّ
ــالَم،  ِمْنُهــُم التَِّحيَِّة َوالسَّ َواْرُدْد َعلَــيَّ 
اللُّهمَّ َوهاتاِن الّرْكَعتــاِن َهِديٌَّة ِمنِّي إِلى 
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َمْوالَي َوَسيِِّدي وإِماِمي الُحَسْيِن بِْن َعلِيٍّ 
ٍد  ــالُم، اللُّهمَّ َصــلِّ َعلى ُمَحمَّ َعلَْيِهما السَّ
ــٍد َوتََقبَّْل ذلِــَك ِمنِّي َواْجِزنِي  َوآِل ُمَحمَّ
َعلى ذلِــَك أَْفَضَل أََملِــي َوَرجائِي ِفيَك 

اِحِميَن«.  وِفي َولِيَِّك يا أَْرَحَم الرَّ
ثم ارجع إلى مشــهد الُحَسين   وأقم 
عنده مــا أحببت إِالّ أنّه يســتحب أن ال 
تجعله موضع مبيتك فإذا أردت وداعه 
فقــم عند الــرأس وأنت تبكــي وتقول: 
ــالُم َعلَْيَك يا َمْوالَي َسالَم ُمَودٍِّع  »السَّ
ال قاٍل َوال َســِئٍم، َفــإِْن أَْنَصِرُف َفال َعْن 
َماللَــٍة َوإِْن ُأِقْم َفال َعْن ُســوِء َظنٍّ بِما 
ابِِريَن، يا َمْوالَي ال َجَعلَُه  َوَعَد اهلل الصَّ
اهلل آِخَر الَعْهِد ِمنِّي لِِزياَرتَِك َوَرَزَقنِي 



53

الَعْوَد إِلَْيَك َوالَمقاَم ِفي َحَرِمَك َوالَكْوَن 
ِفي َمْشَهِدَك آِميَن يا َربَّ العالَِميَن«. 

ثم قبِّله وأَِمرَّ عليه جميع جسدك فإنّه 
أمان وحرز، واخرج من عنده القهقرى 
الُم َعلَْيَك  وال توله دبرك، وقل: »السَّ
ــالُم َعلَْيَك يا َشِريَك  يا باَب الَمقاِم، السَّ
َة الِخصاِم،  الُم َعلَْيَك يا ُحجَّ الُقْرآِن، السَّ
الُم  ــالُم َعلَْيَك يا َسفِيَنة النَّجاِة، السَّ السَّ
ـَي الُمقِيِميَن ِفي  ِـّ َعلَْيُكــْم يــا َمالئَِكَة َرب
ــالُم َعلَْيَك أَبَداً ما بَقِيُت  هذا الَحَرِم، السَّ

َوبَقَِي اللَْيُل َوالنَّهاُر«. 
وقل: »إِنّــا هلِل َوإِنّا إِلَْيِه راِجُعوَن َوال 
َة إِالّ بِاهلل العلِيِّ الَعِظيِم«،  َحْوَل َوال ُقوَّ

ثم انصرف. 
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