
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :قال اهللا عزّوجلّ

 }إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا{

  خدا فقط می خواهد پليدی را از شما اهل بيت ببرد و کامال شما را پاک سازد

 ) 33اآلية : سورة األحزاب( 

از احاديث شريف نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين امر تعداد بسيار زيادی 
داللت دارند که اين آيه مبارکه در خصوص پنج تن آل عبا بوده، و واژه 

، علي، فاطمه، حسن و ‘ محمد: ويژه ايشان است و اينان» اهل بيت«
  :به عنوان مثال رجوع کنيد به. باشند می^حسين

ـلم   ؛ 304و  292:  6، 107:  4، 331: 1): هــ  241(مسند احمد ـ   261(صـحيح مس :  7): هـ
 108:  5): هــ   303(نسائی ی السنن الکبر ؛...و  361:  5): هـ  279(سنن ترمذی ؛  130

حـاکم   الصـحيحين ی المستدرك عل؛ 108): هـ  310(دوالبی  الذرية الطاهرة النبوية؛ 113 و
ـ  794(زرکشـی   البرهـان ؛ 147و  146و  133:  3، 416:  2): هـ  405(نيسابوری  ؛ 197): هـ
ی اصـول الكـاف  ؛ 104:  7): هــ   852(عسـقالنی  ابن حجـر  ی شرح صحيح البخاری فتح البار
دعـائم  ؛ 29، ح 47): هــ   329(ابن بابويـه   االمامة والتبصرة؛ 287:  1): هـ  328(كلينی 
ی االمـال ؛ 550 و 403 ):هـ  381(صدوق  الخصال؛ 37و  35): هـ  363(مغربی  االسالم

جـامع   :ک. نيز به تفسير آيـه در منـابع زيـر ر   و . 783و  482و  438ح ): هـ  460(وسی ط
هــ   468(واحدی  أسباب النزول؛ )هـ  370(اص جصّ أحکام القرآن ؛)هـ  310(طبری  البيان

سـير ابـن   ؛ تف)هــ   671(قرطبی  الجامع ألحكام القرآن؛ )هـ  597(ابن جوزی  زاد المسير؛ )
 فـتح القـدير  ؛ )هـ  911(سيوطی الدر المنثور ؛ )هـ  825(فسير ثعالبی ؛ ت)هـ  774(كثير 

؛ تفسـير فـرات   )هــ   329(؛ تفسير قمی )هـ  320(؛ تفسير عياشی )هـ  1250(شوکانی 
و بسـياری از  ) هــ   560(طبرسـی   مجمع البيـان مر؛ ی اولوا اال ذيل آيه) هـ  352(کوفی 

  .منابع ديگر



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ^نقش اهل بیت
  )7(در بنیان گذارى جماعت صالحان 

  )ساختار شعائر( 
  



 

 

  

  : ‘قال رسول اهللا

كتاب اهللا وعتريت أهل بييت مـا إن متسـكتم    : إني تارك فيكم الثقلني
  .ما لن تضلّوا أبداً، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي احلوض

  :مي فرمايند  ‘پيامبر اكرم

گذارم، كتاب  برجاي مي گرانسنگ در ميان شما] چيز[من دو 
خدا وخاندانم، اهل بيتم، تا زماني كه به اين دو تمسك جوئيد، 
هرگز گمراه نخواهيد شد و به درستي كه اين دو هيچگاه از هم 

  .بر من وارد شوند] كوثر[جدا نمي شوند تا در كنار حوض 
/ مسند أحمد* 432/ 2/سنن الدارمي* 122/ 7/ صحيح مسلم

مستدرك * 189، 182/ 5/و ج 371/ 4وج  26، 17، 14/ 3
 .وجز آن  533، 148، 109/ 3/ الحاكم
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  )7(ان ى جماعت صالحدر بنيان گذار̂ نقش اهل بيت .    
  )ساختار شعائر(

  اهللا سيد محمد باقر حكيمآية  :تاليف
  یطبر یكاظم حاتم :ترجمه

  یاسكندر یمصطف: یويراستار
  ترجمه ه، اداریفرهنگامور معاونت  :تهيه كننده

  ^اهل بيت یمجمع جهان: ناشر
  اول         :چاپ نوبت

  هـ 1433/  ش 1391: تاريخ چاپ
  نسخه 3000 :تعداد
  قم – اعتماد :خانهپچا

   978-964- 529- 325-1: شابك
  978- 964- 529-318- 3: یا شابك دوره

www.ahl-ul-bayt.org 
      info@ahl-ul-bayt.org 

 حقوق چاپ محفوظ است
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  شعائر و اهمیت آنها
چرا كه  ؛روند  شعائر يكي از محورهاي ثابت شريعت اسالم به شمار مي

شعائر نشان از نيازهاي ثابت انساني در زندگي اجتماعي انسان دارند و 
هاي مدني   هاي زندگي اجتماعي يا شرايط پيشرفت  بنابر اين با تغيير شيوه

  .كنند  انسان تغيير نميدر زندگي 
شود كه شعائر ايفاگر آن هستند و   اين ثبات، از رهگذر نقشي ناشي مي

نيازهايي كه در  ؛نشان از همان نيازهاي ثابت زندگي انسان دارند
  :چهار محور ذيل قابل بررسي است

اي است كه وجود هر جمعيتي را از گسيختگي   چوبهچارشعائر  :اول
حدت آن را حفظ نموده، از تفرقه و مصون داشته، همبستگي و و

كند و اين يك نياز ثابت در زندگي انساني   آن جلوگيري مي ةتجزي
  .است
و  جماعت صالحاناين شعائر نقش مهمي در تشخيص هويت  :دوم

استحكام وابستگي آن به اسالم داشته، موجب امتياز و تفاوت اين 
صالت امت و بدان سان كه ا ؛باشد  نيز مي ها تشكلبا ساير  طايفه

استقالل شخصيتي آن را محقق ساخته، احساس سربلندي و كرامت و 
وابستگي به اسالم را در آنان ازدياد بخشيده و روشن است كه نياز به 

  .باشد  استقالل و عزت و كرامت نيز از نيازهاي ثابت انساني مي
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ترين هدف رسالت كه روشنگري الهي  اين شعائر در تحقق اساسي :سوم
اين شعائر  .اجتماعي است نيز داراي نقش هستند ةد تغييرات بهينو ايجا

حاالت احساسي،  عبارت از سلسله رفتارها و گفتارهايي هستند كه بر
اين تأثير در شخص انجام  ؛انسان تأثير مستقيم دارند عاطفي وعقلي

شعائر، در اثر فعاليت مستمر و تطابق دائم ظاهر و باطن و شكل  ةدهند
عالوه بر اين، انجام اين شعائر در وضعيت كلي  .شود ام ميانج او محتو

اين  .باشد اجتماع و شئون مختلف ديگر افراد جامعه نيز تأثيرگذار مي
تأثير از طريق عرفيات عمومي كه شعائر ايجاد كرده و گاه ممكن است 

بنابر . رسد  تأثيري بيش از قوانين و تشريعات داشته باشد، به انجام مي
تواند به صورت فعال در ايجاد حالت ثبات، استقرار و   مي اين شعائر

  .انسجام در فرد و جامعه نقش داشته باشد
تواند   اين شعائر داراي آثار و مضامين مختلفي است كه مي :چهارم

نياز تربيتي، مانند ايجاد  ؛پاسخگوي چندين نياز ثابت انساني باشد
  . قش بسزايي داردعرف عمومي كه در كنترل رفتار اجتماعي افراد ن

جمعي به ه نياز سياسي، كه در ضمن انجام شعائر به صورت دست
آيد، مانند حالتي كه در نمازهاي جمعه و جماعت و يا   وجود مي

و پيوند و عزت  تشكلشود و مظهر قدرت اين   مراسم حج مالحظه مي
حركت منسجم با ساير افراد جامعه،  ةو كرامت آنان بوده، به واسط

از  ،و ترديد را كه ممكن است در بعضي از افراد پيدا شودحالت ترس 
  . برد  ميان مي

ل نياز اجتماعي، كه از راه تأكيد شعائر بر روابط اجتماعي در داخ
و ايجاد روح تعاون، تفاهم و دوستي ميان افراد و تبادل منافع جماعت 
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 به عنوان مثال، به تعبير قرآن، .شود  و مصالح ميان آنان بر آورده مي
   )1(.»حج تا شاهد منافع خويش باشند«در 

نياز تبليغاتي، كه از راه مضامين اعتقادي و مفاهيم فكري و اخالقي 
نمايد حاصل شده و به اين ترتيب   كه انجام شعائر به انسان اعطا مي

تواند بهترين وسيله براي ابراز باورهاي سياسي   برخي از اين شعائر مي
  .و اجتماعي باشد

أكيد اسالم بر نقش شعائر و عبادات، اهل بيت عصمت و پيرو همين ت
يابيم كه شيعيان خود را به همين جهت سوق داده و اين   طهارت را مي

ها و مصاديق شعائر و   ها، نمونه  امور را شرح و توضيح داده و مثال
همه  ةاند كه در بر گيرند  اي براي آنان بيان نموده  عبادات را به گونه
يك انسان مسلمان  ةه، هفتگي، ماهانه و ساالناوقات زندگي روزان

هاي ساختار روحي و اجتماعي   آنان از اين طريق توانستند پايه. باشد
جامعه شيعه را مستحكم نموده و ارتباط انسان شيعي را با خداوند 

چه  را هرجماعت صالحان تر كرده و سنگ بناي   متعال هرچه عميق
  .تر بگذارند  محكم

هاي معروف و مشخص   ر مفصل به توضيح نمونهما در اينجا به طو
عبادات مانند نماز و روزه و حج و زكات و جهاد يا شعائر معروفي 

پردازيم كه اموري   چون عيد فطر و قربان، سالم و امثال اينها نمي
واضح و بديهي هستند، و تنها به بيان شعائر و عباداتي خواهيم 

بزرگواران به بوده و يا آن  ^پرداخت كه مخصوص اهل بيت
                                                         

  .28 /سوره حج }ليشهدوا منافع لَهم{ .1
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  .به آنها اهتمام ورزيده باشند شيعيانصورت خاص در تربيت 
  و شعائر عام ^اهل بیت

 ^نيست كه تاكيدات اهل بيت اآنچه در باال ذكر كرديم به اين معن
تربيت اصحاب  ةرا نسبت به شعائر عام اسالمي در احاديث و نحو

رگواران آنجا كه از آن بز ؛توجهي قرار دهيم  توسط آنان مورد بي
  : روايت شده است

على الصالة و الزكاة و الصوم و احلج و الوالية، : بين اإلسالم على مخس
   )1(.ومل يناد بشيء كما نودي بالوالية

بر نماز، زكات، روزه، حج، و واليت، : اسالم بر پنج پايه استوار شده است
  .استواليت تأكيد نشده  ةها به انداز  هيچ كدام از اين پايه ةو دربار

  : نقل شده است كه فرمود ×واز حضرت امام باقر
  .، روزه و واليتحجبر نماز، زكات، : اسالم بر پنج پايه بنياد نهاده شد

تر   كدام يك از اينها برتر و بافضيلت :زراره به آن حضرت عرضه داشت
  ؟است

واليت از همه برتر است، چرا كه واليت : آن حضرت در پاسخ فرمودند
  . امر راهنمايي كننده به سوي آنها است ّولي كليد آنها و

  ؟برتر است بقيهپس از واليت كداميك از : زراره
نماز ستون دين : فرموده است ‘رسول خدا ؛نماز: آن حضرت فرمودند

  .شما است
  ؟برتر است بقيهپس از نماز كداميك از : زراره

                                                         
  .3ح، 18/ 2 ، الكاىفكليىن.  1
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راه زكات، چون خداوند متعال آن را با نماز هم: آن حضرت فرمودند
: نيز فرموده است ‘كرده و پس از نماز آن را ذكر نموده و رسول خدا

  .برد  زكات گناهان را مي
  ؟برتر است بقيهپس از زكات كداميك از : زراره

و براي {: فرموده است عز و جلّحج، كه خداوند : آن حضرت فرمودند
سوي  كسي كه بتواند به ]البته بر[ ؛خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است

نياز   و هر كه كفر ورزد، يقيناً خداوند از جهانيان بي. آن راه يابد
نيز فرموده است كه يك حج قبول شده از  ‘و پيامبر اكرم )1(}است

بيست نماز مستحب بهتر است و كسي كه اين خانه را طواف كرده و 
هفت بار طواف آن را دقيق انجام داده دو ركعت نماز آن را به نيكويي به 

روز عرفه  ةآمرزد، به عالوه آنچه در بار  آورد خداوند گناهانش را ميجا 
   .و روز مزدلفه فرمود

  ؟برتر است بقيهپس از حج كداميك از : زراره
روزه سپر آتش : فرموده است ‘پيامبر اكرم ،روزه: آن حضرت فرمودند

  .جهنم است
  ؟تر است  آنها عقب ةچرا روزه از هم: گفت

هايي هستند كه اگر از تو   رين عبادات، عبادتبرت: آن حضرت فرمودند
اين عبادات  .اي نخواهي داشت  فوت شوند تا آنها را عيناً ادا نكني توبه

نماز، زكات، حج و واليت كه جز ادا كردن خود آنها چيزي : اند از  عبارت
روزه است كه اگر از تو فوت شود يا  ةجايگزين آنها نيست، تنها در بار

                                                         
  97 /آل عمران .1
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تواني روز ديگري را به جاي آن   كني يا به سفر بروي مي نتواني آن را ادا
شود و قضا بر گردن تو نيست،   روزه بگيري و گناه تو با صدقه بخشيده مي
  .تواند جاي آنها را بگيرد  اما در چهار مورد ديگر چيز ديگري نمي

اما قلّه و كوهان امر و كليد آن و درِ هر چيز : سپس آن حضرت فرمودند
شود پس از شناخت امام اطاعت و   ت خداوند رحمان ميكه موجب رضاي

هر كس از {: فرموده است عز و جلّپيروي از امام است كه خداوند 
و هر كس رويگردان  ؛، در حقيقت، خدا را فرمان بردهبرد پيامبر فرمان

آگاه باشيد كه اگر مردي  )1(}ايم  شود، ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده
مال خود را در  ةروز روزه بدارد، هم ةت برخيزد و همشب به عباد ةهم
عمر خود را به حج برود، اما واليت ولي خدا  ةاه خدا صدقه بدهد و همر

اعمال خود را به داللت و راهنمايي  ةرا نشناسد تا به آن گردن نهد و هم
ندارد و  عز و جلّوي به انجام برساند، حق هيچ اجر و مزدي بر خداوند 

   .مان نيستاز اهل اي
خداوند متعال با فضل و رحمت خود خوبان از اين گروه را : سپس فرمود

  )2(.كند  وارد بهشت مي
  : فرمود به سليمان بن خالد ×حضرت امام باقر 

  ؟كوهان آن خبر دهم ةآيا تو را از اسالم، اصل و فرع و قلّ
   .آري، فدايت شوم: عرض كردم

   .كوهان آن جهاد ةن زكات و قلّاما اصل اسالم نماز است، فرع آ: فرمود

                                                         
  .80 /نساء .1
  .5ح  ،18/  2 ، الكاىفكليىن .2
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  .حال اگر بخواهي تو را از درهاي خير آگاه كنم: سپس فرمود
  .آري، فدايت شوم: عرض كردم

روزه، كه سپر آتش دوزخ است، صدقه، كه گناهان را نابود : فرمود
كند و قيام مرد در دل شب براي ياد خدا سپس اين آيه را تالوت   مي

  )1(.}گردد  ها جدا مي بگاهپهلوهايشان از خوا{: فرمود
هاي ركن واليت   بايد توجه داشت كه عبادت جهاد يكي از شاخه
هايي كه اسالم بر  است كه در حديث شريف به عنوان يكي از پايه

فريضه امر به معروف و نهي از  ةدر بار .آنها بنا شده ياد شده است
زكات  توان خمس را نيز اگر به  منكر نيز همين گونه بوده و بلكه مي

چون صدور فرمان جهاد، و  ؛ملحقش نكنيم به همين موضوع برگرداند
مشروعيت نظام امر به معروف و نهي از منكر و مالكيت خمس به 

  .باشد  دست امام يعني مقام واليت امر مي
توان دريافت كه چرا در روايت فوق از جهاد به   با اين توضيح مي

كه واليت و پيروي از  كوهان اسالم ياد شده است چنان ةعنوان قل
چون جهاد نيز از  ؛امام نيز به همين گونه توصيف گرديده است

  .مصاديق پيروي از امام است
اسالمي نيز همين گونه تأكيدات را با  عامهركدام از عبادات  ةدر بار

  .توان يافت  بيانات مختلف مي
  و شعائر مذهبىى سنت نبو
ي در باب شعائر آنچه گذشت باز هم ممكن است سؤال با وجود

                                                         
  .15ح  ،23/  2 ، الكاىفكليىن. 1
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به آنها اهتمام جماعت صالحان در ساخت  ^خاصي كه اهل بيت
اند پيش بيايد، و آن اين است كه آيا اين شعائر و عبادات كه   ورزيده

شبهاتي  ؛آيد  اند بدعت به حساب نمي  عموم مسلمانان با آنها آشنا نبوده
  .گويند ميها   وهابي به ويژه كه بعضي از مردم
اما در  )1(گذاريم،  ن سؤال را به مباحث عقيدتي وا ميما جواب كامل اي

  .كنيم  اينجا به دو پاسخ كوتاه بسنده مي
به نص صريح حديث ثقلين كه از شيعه و سني  ^پيشوايان اهل بيت :اول

 ةثقل دومي هستند كه مفسر قرآن كريم و بيان كنند ،روايت شده است
جع اسالمي اصيلي آنان مر .باشند  سنت شريف نبوي و شريعت اسالم مي

جزئيات شريعت اسالم و تفسير قرآن كريم  ةهم ‘هستند كه رسول خدا
را به آنان آموخته و مسلمانان را به آنان ارجاع داده است، چه اينكه در 

گذشت كه آنان داناترين مردم به  )2(در تفسير ^بحث مرجعيت اهل بيت
لحاظ علم و درايت  ترين مردم به دين از  رسالت اسالم، راستگوترين و آگاه

  .باشند  ترينِ آنان در فهم و شناخت دين مي  و مورد اطمينان
  : فرمود ×حضرت امام باقر 

نازل شد و از بهشت دو انار براي آن حضرت  ‘جبرئيل بر پيامبر اكرم
آن حضرت را مالقات كرد و از آن حضرت  ×آورد، در اين حال علي

                                                         
ما به زودى در كتاب ششم كه مربوط به مباحث عقيدتى است از اين موضوع حبث خواهيم  .1

 به ويژهاند،   هاى بسيارى نيز هست كه به اين موضوع پرداخته  كرد، چه اينكه كتاب
  .اند  هاىي كه در ميان آثار دانشمندان شيعه و سىن به نقد افكار مذهب وهابيت پرداخته  كتاب

 خبش التفسري ىف) تفسري و مفسران(حبث  ،از مهني نويسنده) علوم القرآن(كتاب  :ك.ر .2
  .عهد الرسول، مرجعية اهل البيت
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اين انار نبوت : يست؟ فرمودچ ،اين دو انار كه در دشت شما است: پرسيد
آنگاه  .است و تو را در آن نصيبي نيست، اما آن ديگري دانش است

داده، نيم  ×انار دوم را دو نيم كرد و نصف آن را به علي ‘پيامبر اكرم
تو در آن با من شريك و من نيز با تو در : ديگر را خود برداشت و فرمود

دانشي نياموخت مگر  ‘رمبه خدا سوگند كه پيامبر اك. آن شريك هستم
و . نيز آموخت، سپس آن دانش به ما رسيده است ×آنكه آن را به علي

  )1(.اش اشاره كرد  با دست خود به سينه
در تأكيد بر  ^از اين رو، شعائر مذهبي كه احاديث از سوي اهل بيت

آنها وارد شده است از باالترين سطح مشروعيت و اعتبار برخوردار 
كه آشناترين  ^چون اهل بيت ؛باشند ي و اصيل ميبوده، سنتي اسالم

مردم به اسالم و اصول و فروع و سنن و آداب آن هستند به اينكه چه 
  .چيزي از شريعت اسالم بوده و چه چيزي نيست داناتر هستند

 چيزيجماعت صالحان پاسخ دوم اين است كه در شعائر مذهبي  :دوم
شعائر اسالمي مخالف  كه از لحاظ شكل يا مضمون، با وجود ندارد

هايي  بوده يا موجب تحريف آنها شده و يا آنها را از اهداف و ويژگي
كه برايشان ذكر كرديم دور كند، بلكه برعكس، اين شعائر در جهت 

  .و روش آنها وارد شده است تأكيد و تعميق آن شعائر و خط
ر به زودي در هنگام بيان تفصيلي اين شعائر خواهيم ديد كه اين شعائ

هستند  دامنه داري سير و عبادات مذهبي يا در جهت پياده كردن خط

                                                         
وجود  ^هبطه با علم ائمها روايت ديگر نيز در را  ، چه اينكه ده3ح  ،263/  1 ، الكاىفكليىن .1

  .دارد



  7در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                            

 

18

 ،كه اسالم آن را تأييد كرده است، مانند انواع نمازها، دعاها و زيارات
مناسبتي هستند كه با دين  ةيا براي زنده نگاه داشتن ياد و خاطر

تنگاتنگ دارد و در نتيجه، اين  ةاسالم و رويدادهاي اسالمي رابط
وجود آن رابطه، زنده نگاه داشتن اسالم و ياد اهل  ةبه واسطشعائر، 

، مبعث شريف ‘آيند، مانند تولد پيامبر اكرم  به شمار مي ^بيت
و يا اينكه براي تقديس و باال بردن يك  ؛... نبوي، عيد غدير و 

هاي رجب و شعبان و   اند، مانند احياي ماه  ارزش اسالمي وضع شده
  ...ها و   در، يا اعمال روزها و شبهاي ق  رمضان، يا احياي شب

از آنجا كه نقش اساسي شعائر، متمايز كردن كساني كه به آنها عمل 
، كامال ويژهبه اين شعائر  ^كنند از ديگران است، اهتمام اهل بيت  مي

براي پيروان خود به  ^آنجا كه اهل بيت ؛با اين نقش هماهنگ است
پيروان آنها در هويت،  ةشيع خواستند  شعائر عام اكتفا نكرده، مي

و حتي در احساسات دروني نيز با ديگران متفاوت و از  خصوصيات،
جماعت  اين نكته كه اكتفا كردن ةبا مالحظ به ويژهآنان متمايز باشند، 

در دراز مدت به ذوب شدن آنان در  ،به انجام شعائر عموميصالحان 
ير گذاري خود جريان حاكم بر مردم منجر شده، و اين گروه نه تنها تأث

را در ميان مردم از دست بدهند كه از اوضاع بد حاكم بر مردم نيز 
زندگي با  در عينخواستند كه پيروانشان   مي ^اهل بيت .تأثير بپذيرند

در شرايط زندگي آنان ذوب نشده، بلكه به عنوان  ،مردم و در ميان آنان
  .الگوي جامعه بر ديگران امتياز داشته باشند

در همان زمان قادر نبودند حتي  ^روان اهل بيتچه اينكه پي
عبادات و شعائر عمومي را با آزادي و در تعامل با مردم به انجام 
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اين امر به جهت نظر منفي مردم نسبت به پيروان اهل  .برسانند
 ساختاردر مبحث  بود كه در اثر عوامل سياسي كه قبالً ^بيت

  .به وجود آمده بود ،به آنها اشاره كرديمجماعت صالحان امنيتي 
و رفتارهاي  ^هاي حديث، دعا و زيارات پيروان اهل بيت  اگر كتاب

به چند خط مشي اصلي  ،در مقام عمل مورد بررسي قرار دهيم را آنان
به آنها اهتمام  ^خوريم كه اهل بيت  در موضوع شعائر بر مي

جماعت ورزيده، شيعيان خود را به آنها تشويق نموده و ساختار 
اين خط  ةاما هم .اند  چوب آن خطوط، بنا نهاده چاررا در صالحان

  :است دو محور اصلي مربوط بهها   مشي
   .تأكيد بر همان شعائر عام اسالمي :يك
  .^شعائر مخصوص به خود اهل بيت :دو

 ؛است كامالً واضح شكي نيست كه تأكيد بر شعائر عام اسالمي امري
سالت آن بوده، اسالم و نگهبانان اسالم و امتداد ر ^زيرا اهل بيت
لذا  ؛رود  به شمار مي جماعت صالحان ترين سنگ بناي شعائر آن مهم

به صورت خاص و گسترده بر شعائر عام  ^بينيم كه اهل بيت  مي
آنها حتي  ةو لزوم اقام... اسالمي، مانند نماز و حج و زكات و روزه و

  .اند  ترين شرايط تأكيد كرده  در سخت
اند كه   محور ديگري نيز قرار داده ،شعائر ةدر زمين ^اما اهل بيت

اسالم است كه  ةنسبت به نظري ^نشأت گرفته از ديدگاه اهل بيت
ديدگاهي كه اسالم را بر پنج پايه  ؛كمي پيشتر به آن اشاره كرديم

داند، و واليت از ديدگاه   نماز، زكات، روزه، حج و واليت استوار مي
آنجا كه  ؛اين اركان پنجگانه استترين ركن از ميان   آن بزرگواران مهم
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واليت اهميت داده نشده و  ةبه هيچكدام از اين پنج ركن به انداز
امر، داناترين كس به آنها است و  ّواليت حافظ ساير اركان، و ولي

امر پذيرفته  ّنماز و زكات و روزه و حج جز با قبول واليت ولي
  .نخواهد شد

 ^لي آن نيز خود اهل بيتمحور واليت، بلكه مضمون و محتواي اص
و  )1(واليت ةو آي خمس ةتطهير، آي ةهستند كه آيات شريفي چون آي

 مثل ‘ديگر آيات، همچنين روايات متواتر نقل شده از پيامبر اكرم
  .اند  بر اين امر تصريح كرده آن و غير )2(حديث غدير و ثقلين و سفينه

                                                         
  .55 /مائده، 41/ انفال، 33/ احزاب، 23/  شورى .1
يا أيها الناس، من كنت مواله فعلى مواله، اللّهم وال من ((: اند  فرموده ‘پيامرب اكرم .2

وااله و عاد من عاداه، و انصر من نصره و اخذل من خذله و أحب من أحبه و أبغض من 
نيز موال و سرپرست ى ر كس من موال و سرپرست او هستم اين علمردم، هى ا  ))بغضه

 ىخود بداند دوست بدار و هر كس او را دمشن مى او است، خداوندا، هركه او را موال
را در ى دارد دمشن بدار، هركس حمبت او را در دل دارد دوست بدار و هر كس كينه و

  .191/  1 رتيلشواهد الت، حاكم حسكاىن .ناخرسند باشى دل دارد از و
تارك فيكم الثقلني  أوشك ان أدعى فاجيب، و إىن إىن((: و نيز از آن حضرت نقل است كه
ى األرض، و عترت كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إىلى، كتاب اهللا عز و جلّ و عترت

احلوض فانظروا مب ى أما لن يفترقا حىت يردا عل و إن اللطيف اخلبري أخربىن، أهل بيىت
را اجابت كنم، و من دو ) مرگ(نزديك است دعوت پروردگار خود  .))فيهما فوىنختل
 ؛گذارم، كتاب خداوند عز و جلّ و عترمتى مى يز سنگني و گران ا در نزد مشا باقچ

است كه از آمسان به زمني كشيده شده است و عترت من مهان  كتاب خدا ريسماىن
 ىخرب داده است كه اين دو از يكديگر جدا من خاندامن هستند، و خداوند لطيف آگاه مرا

  .17/  3 امحد بن حنبل، مسند .شوند تا بر سر حوض كوثر مرا مالقات كنند
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سبت به اهل از اين جهت است كه ابراز محبت و واليت و دوستي ن
به شعاري از شعائر اسالمي  ،كه يك عمل عبادي است چنان ^بيت

هاي   البته وقتي كه اين ابراز محبت در قالب روش ،شود  نيز تبديل مي
هايي كه عقال در هنگام ابراز  روش ؛عقاليي و مشروع انجام شود

چرا كه اين  ،كنند  از آنها استفاده مي چنين احساسات وااليي معموالً
در واقع ابراز محبت به يكي از اركاني است كه اسالم بر آنها بنا كار 

هايي مشروع  راهكاربه صورت  ^شده و روش آن را نيز اهل بيت
  .اند  و معين بيان فرموده
 ةو بقيجماعت صالحان  ^بينيم كه اهل بيت  به همين جهت مي

ين ا ةمسلمانان را بدون تعيين راهكارهاي كلي ايجاد شعائرِ ابراز كنند
  .اند  محبت و واليت، در اين عرصه به حال خود رها ننموده

حال براي بررسي شعائري كه با اين دو محور در ارتباط هستند 
روزها و  ،^شعائر اهل بيت: چندين عنوان را در پيش رو داريم

 بخشكه در چند  مساجد و اماكن مقدسو  آداب و رسوم ،ها شب
  .گردد  ارائه مي

 

                                                                                                             
مثل سفينة نوح، من ركبها جنى و من ختلف عنها  إمنا أهل بيىت((: و مهچنني فرموده است

ات يافته و نوح را مانند كه هر كس بر آن سوار شد جن مهانا اهل بيت من كشىت .))غرق
 :ك.، و ر216/  6 كرتالعمال .شودى كرد غرق مى هر كه از سوار شدن بر آن سرپيچ
  .فضائل اخلمسة من الصحاح الستة
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به انجام  ^پيروان اهل بيتجماعت صالح شعائري كه  بيشترشايد 
ورزند، به صورت مستقيم يا غير مستقيم به اهل  آن مبادرت مي

اما در اين مبحث بر آنيم كه از شعائري  .ارتباط داشته باشد ^بيت
به عنوان اشخاصي كه در نزد  ^سخن به ميان آوريم كه اهل بيت

ز مقام وااليي برخوردار بوده و داراي منصب واليت و امامت خدا ا
  .هستند، محور اصلي آن شعائر باشند

  :شود  چنين شعائري در عناوين ذيل مندرج مي
  .شعائر حسيني. 1
  .زنده كردن ياد معصومان. 2
  .هاي منسوب به آنها  زيارت قبر معصومان و مكان. 3

  
  
  
  
  
  
  





 

 

1  
  شعائر حسینى 

ـ عالوه  اهاي معصومان به لحاظ مضمون و محتو  دمانشعائر حسيني و يا
و به خصوص حضرت امام  ^اهل بيت ةبر اينكه نشان از واليت هم

ـ اجتماعي است با هدف انتشار موضوعات عقيدتي، دارد  ×حسين
اخالقي، اجتماعي، تاريخي و مسائل مربوط به امور مهم زندگي كه 

ن، چنين تجمعي به لحاظ بنابر اي .براي مسلمانان داراي اهميت است
مضمون اجتماعي، شبيه نماز جمعه است كه در آن، مسلمانان براي 

كنند تا آنان را موعظه   هاي خطيب جمعه اجتماع مي  شنيدن خطبه
كرده، به ياد خدا انداخته و در ابعاد مختلف زندگي آنان به بحث 

خن ديگر، از دانش و معرفت و اخالق براي آنان س ةپرداخته و در جنب
  )1(.بگويد

فرهنگي از قسمت دوم همين كتاب از  ةپيش از اين نيز در مبحث جنب
شعائر حسيني و فلسفه و آثار و نتايج روحي، فرهنگي، و سياسي آن، 
همچنين از روايات رسيده در اين باره و نيز از آنچه مردم در اين رابطه 

  .لب نيستاند بحث كرديم و اكنون نيازي به تكرار آن مطا  اختراع كرده

                                                         
زيرا مناز مجعه متشكل  ؛جايگزين مناز مجعه خنواهد بودى به شكل طبيعى چنني اجتماعات .1

مناز مجعه بوده و ى شعائرى از خطبه و مناز است، بلكه اين اجتماعات در امتداد حمتوا
  .آيدى اين گونه شعائر به حساب مى مناز مجعه، ريشه و خط اسالم
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 ةرغم اينكه شعائر حسيني زنده نگاه داشتن ياد يكي از ائمي عل
، اما ما بدان جهت آن را است ×حسين امامحضرت  يعني ^اطهار

جدا كرده و در بخش مستقلي به بحث از  ^هائمهاي   از ساير يادمان
ايم كه اين مراسم  داراي خصوصيات ويژه و اهميت   آن پرداخته
اي كه به يك مكتب فرهنگي، روحي و رفتاري   به گونه ،خاصي است
  .تبديل شده استجماعت صالحان در ساختار 

در  ^هايي را كه پيروان اهل بيت  اي از مراسم و زمان  در اينجا خالصه
  .شماريم  آنها مقيد به احياي شعائر حسيني هستند، در پنج بخش بر مي

محرم، اول  ةاولين بخش، مراسمي است كه در ده :اول محرم ۀده 
شيعيان در تمام  ةهم .شود  يعني از اول ماه تا روز دهم آن، برگزار مي

مناطق جهان، اين شعائر را اقامه نموده و براي عزاداري، ذكر مصيبت 
مسائل مختلف عقيدتي  ةو گريه بر آن حضرت، همچنين گفتگو در بار

يكي از  ةآيند، چنان كه گويي اين كار به منزل  و فرهنگي، گرد هم مي
حتي گاه ممكن است كسي از  .واجبات مذهبي آنان در آمده است

شيعيان پيدا شود كه در طول سال جز اين مراسم در مراسم مذهبي 
اي   كند، به هر حال شيعيان در اين ايام اهتمام ويژه  ديگري شركت نمي

نسبت به اطعام مردم، گرد هم آمدن و اظهار حزن و اندوه، از خود 
  .دهند  بروز مي

ميزان اهتمام شيعيان به اين امور، متفاوت بوده و به ميزان اختالف  البته
  .سطح فرهنگي، فكري، اجتماعي و شرايط سياسي آنان بستگي دارد

بعضي از شيعيان در اين ايام، مجالس بزرگي برپا نموده، براي گرد 
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آوردن تعداد بيشتري از مردم در اين مجالس، پول فراوان خرج كرده 
نمايند و در همين   انان و مرثيه سرايان را دعوت ميو بهترين سخنر

زمان بسياري از افراد هشيار و بافرهنگ شيعه مشتاقانه در اين 
هاي فرهنگي، روحي و   مجالس حضور به هم رسانده و از آنها استفاده

  .كنند  عاطفي مي

در كنار اين افراد، كسان ديگري نيز هستند كه به زيارت امام 
يعني در حرم مطهر آن حضرت در كربال يا از از نزديك،  ×حسين
يعني با سالم دادن و ابراز همدردي و تجديد بيعت با آن  )1(راه دور

 ةحضرت و بيزاري جستن از دشمنان او و لعن و انكار عمل وحشيان
  .كنند  آنان، پرداخته و با اين كار اين شعائر را زنده مي

هاي   زا و درد، از ويژگيگريه و ابراز مظاهر حزن و ع ةچه اينكه مسئل
  .اين ايام در ميان تمام اقشار شيعه است

اطعام مردم و آب دادن به آنها را معموالً در  ةاينها مسئل ةعالوه بر هم
  .توان يافت  هاي شريف مي  اين روزها و شب

 ةهاي ديگري را نيز به ويژه در ميان عام  در كنار اين امور، فعاليت
هاي عزا در   انداختن دسته جات و موكب توان ديد كه به راه  مردم مي

كوچه و خيابان است كه خود عالمت ديگري از حزن و اندوه 

                                                         
در بيان شعائر زيارت، به صورت مستقل به اين مطلب اشاره خواهيم منود كه ى به زود .1

وجود دارد  ^هو ساير ائم  حضرت امام حسنيى خاص براى ها  با زمان هاىي  زيارت
  .از راه دور يا نزديك است كه خمصوص زيارت آن بزرگواران
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هايي از  باشد، يا اجراي مراسم تعزيه و شبيه خواني كه گوشه  مي
گذارد، مانند حركت به كربال،   كربال را براي مردم به نمايش مي ةفاجع

آنچه در روز دهم  ةها، كاروان اسيران و يا نمايش هم  آتش زدن خيمه
محرم در كربال اتفاق افتاد، همچنين كارهاي ديگري كه ممكن است 

 ةآنها وجود نداشته باشد اما مردم به سليق ةبارروايت صريحي در 
  )1(.اند  اندوهشان آنها را اختراع كردهخود براي نشان دادن حزن و 

                                                         
شود كه با  توأم مى) نظري قمه زين(البته بايد اذعان كرد كه متأسفانه بعضى از اين امور با كارهاىي  .1

̂ ه اطهارمشروع نبوده و يا به دور از اهداىف است كه ائم ذوق عمومى منافات داشته، يا اصوالً
ا گروه خاصى از عوام مهچون رانندگان و امثال آا كه كردند، و غالباً نيز تنه از اين شعائر دنبال مى

به مهني  .رسد كنند به ظهور مى در طول سال تنها در چنني ايامى در اين گونه شعائر شركت مى
كنند كه به فهم آنان و شيوه ابراز احساسات خودشان  هاىي استفاده مى  هجهت، آنان از شيو

هاىي شركت   در چنني فعاليت شيعه قها و افراد هشيار بينيم كه علما و ف لذا مى ؛تر است  نزديك
پردازند و يا حد اقل اگر گوش شنواىي  نكرده، بلكه احياناً در سخنان خود به خمالفت با آا نيز مى

نيابند، يا ترس از فتنه و اختالف و نزاع وجود داشته باشد كه خطر آن از خطر اين گونه اعمال 
  .جويند نه اعمال بيزارى مىبيشتر باشد، در دل از اين گو

چه اينكه بعضى از شرايط سياسى كه بر اين شعائر و مراسم گذشته و حاكمان ستمگر براى از ميان    
اند نيز بعضى از عوام را بر آن داشته تا مهان   بردن اصل آن، كمر به نابودى اين گونه مراسم بسته

مهه جزئيات اين گونه مراسم نيز  تعصب مي ورزند، به ×گونه كه نسبت به حضرت امام حسني
تعصب پيدا كنند، و بعضى از علما نيز به دليل اشتياق فراوان به حفظ شعائر حسيىن در برابر 

چرا كه عامه مردم، نريوى مردمى  ؛اند  اجنام آن را داده ةكارهاى مورد حبث سكوت منوده و يا اجاز
از علما نيز چون دليل شرعى بر حرمت اين بعضى  ؛روند در برابر حاكمان ستمگر به مشار مى شيعه

شعارى از آن را نيز در چنان  ةاند، آن را بنا بر اصل، مباح دانسته و استفاد  گونه اعمال نيافته
اند، و يا اينكه سكوت در برابر چنني كارهاىي   شرايطى، به مصلحت و يا موجب دفع مفسده دانسته
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و  رسد، بازارها تعطيل شده  اين مراسم در روز دهم به اوج خود مي
 ةشيعيان در مراسم عزاداري شركت نموده و به تعداد هم ةتقريباً هم

شركت كنندگان نيز به صورت مردمي غذا تهيه شده و همه از آن ميل 
  .كنند  مي

ايام ماه محرم و  ةبخش دوم، مراسمي است كه در بقي :محرم و صفر
 ةاول محرم در درج ةرسد و بعد از ده ايام ماه صفر به انجام مي ةهم

دوم اهميت قرار دارد، و بدين ترتيب اين دو ماه به موسم شعائر 
هاي   حسيني تبديل شده مجالس عمومي از سوي اصناف و جمعيت

آنان هر ده  .شود هاي عمومي و خصوصي بر قرار مي  مختلف در مكان
روز از اين دو ماه را به عنوان فصل جديدي از عزاداري قرار داده و 
                                                                                                             

  .اند  سم عزادارى حسيىن دانستههاى مردم به مرا  را راه خوىب براى جذب توده
سيد ى اما موضع صحيح در اين مسئله مهان است كه مرحوم حضرت آيت اهللا العظم   

حمسن حكيم در اواخر عمر خود اختاذ منوده است، مهچنني موضع رهرب كبري انقالب 
ى ا  كه جانشني او حضرت آيت اهللا خامنه و فرماىن +ايران حضرت امام مخيىنى اسالم

ى از علماى و نيز موضع بسيار. اند  در رابطه با اين گونه اعمال صادر فرموده ))ظلّهدام ((
بيشتر از  شيعهى بزرگ در اين زمينه اين است كه امروزه زيان اين گونه اعمال برا

گشته و از رسيدن انوار  شيعه ةچهر مناىي چرا كه موجب زشت ؛باشد ىمنفعت آن م
كند ىمى از اسالم به عموم مسلمانان جلوگريو فهم اصيل آن بزرگواران  ^هائم.  

كه به  در اين گونه اعمال شبهه بدعت حرام نيز وجود دارد چون كساىن كه وهبه عال   
رسانند كه  ىبه اجنام مى ورزند، آا را به عنوان عبادات اجنام اين گونه امور مبادرت مي

در رابطه با ى ونه نص شرعدانيم هيچ گ ىموجب تقرب آنان به خداوند متعال گردد و م
اين مسئله وجود ندارد كه مشروعيت آا را به صورت خاص اثبات منايد و حتت عنوان 

و اهللا اعلم. آن پيدا كردى براى نيز داخل نيستند تا به استناد آن بتوان حممل شرعى عام.  
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پردازند تا به اربعين حسيني   ناسب با آنها ميدر آنها به ذكر مطالب م
آخر ماه صفر مربوط به مسائل بازگشت اسيران به  ةمنتهي شود و ده

باشد كه در جاي خود  مي ‘مدينه و ذكر وفات حضرت پيامبر اكرم
  .به آن پرداخته خواهد شد

كلي اين دو ماه برگزاري مراسم است، به استثناي اربعين كه در  ةوجه
اي عزاداري در شهرهاي مقدس كربال در عراق و مشهد ه  آن موكب

در قم و جاهاي  ÷و حرم حضرت فاطمه معصومه ×حضرت رضا
ديگر در ايران، همچنين اماكن عمومي مقدس مانند مساجد بزرگ يا 

اين مراسم و شعائر براي  ةهم .شود  ها و مؤسسات برگزار مي  هيحسين
گاه داشتن جريان و جاودانه ن ×حسين امامتجديد عهد با حضرت 

  .شود  بازگشت اسيران كربال به مدينه انجام مي

بخش سوم مجالسي است كه به صورت هفتگي يا  :مجالس هفتگى
ماهانه برگزار شده و شيعيان به انجام آنها در هر هفته يا هر ماه عادت 

ها، اين پاسخ مثبت   اند، چه در اماكن عمومي و چه در خانه  كرده
در برگزاري چنين اجتماعاتي است كه در  ^هائمشيعيان به نداي 

  .ايم  روابط اجتماعي به روايات اين باب اشاره كرده ساختارمبحث 

 ^و واليت و ياد اهل بيت ×امام حسين ةاين گونه است كه مسئل
نيز  ^اجتماعات گرديده كه توصيه و تشويق اهل بيتمحور اين 

عقيدتي،  اگر چه در اين مجالس مطالب مختلف ؛همين بوده است
  .گردد  اخالقي، رفتاري، تاريخي و ادبي نيز بيان مي

ها، يا اشخاص، روز يا شبي از هفته   بينيم كه جمعيت  به همين دليل مي
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يا ماه را انتخاب كرده و به حسب اقتضاي شرايط خود، مقيد به 
برگزاري مجلسي در آن هستند و اين مجالس و اجتماعات، 

سال برپا بوده و شيعيان تالش  دانشگاهي مستمر است كه در طول
كنند تا روزها و اوقات را در ميان خود تقسيم كنند تا همه بتوانند   مي

گرچه بيشترين انتخاب در اين  ؛مند گردند  از اين اجتماعات بهره
زمينه، به دليل خصوصيت شب و روز جمعه شامل اين شب و اين روز 

  .گردد  مي

ي تحكيم گرديده، منافع ديني از رهگذر اين اجتماعات، روابط اجتماع
و  ^و دنيوي به تحقق رسيده و پس از پايان ذكر اهل بيت

كند، اجتماع هر گروه از   موضوعات ديني كه خطيب جلسه عنوان مي
 شود، مثالً  مردم به بحث در باره مسائل مورد ابتالي آنان كشيده مي

مور هاي علمي، اهل ادب به مسائل ادبي، تجار به ا  اهل علم به بحث
  .تجاري و به همين ترتيب ساير طبقات و اقشار

چهارمين بخش، مجالس ماه مبارك رمضان  :جلسات ماه رمضان 
مجالس  يآنجا كه اين موسم شريف عبادي، از طريق برقرار ؛است
 ×حضرت امام حسين مصايب اصلي آنها ذكر ةكه وجه ىمموع

مسائل  است، اما مباحث مطرح شده در آنها شامل ساير موضوعات و
اسالمي نيز گرديده و بر مسائل اخالقي، روحي، رفتاري، احكام 
شرعي، قرائت قرآن و گاه موضوعات فكري و عقيدتي و تاريخي نيز 

  .گردد  شود، به ايام و موسمي فرهنگي نيز تبديل مي  مي

بينم بين ماه مبارك رمضان و دو ماه محرم و صفر از  بدين ترتيب مي



  7در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                             

 

34

با اين تفاوت كه در موسم اول  ؛قرار شده استلحاظ فرهنگي موازنه بر 
يعني محرم و صفر، موضوع بحث بيشتر در حول مسائل سياسي، مبارزه 
با ستم، سركشي، فساد و شناخت اهداف و عوامل و اسباب تاريخي 

عقايد مذهبي دور  ةهاي عاطفي و احساسي به اضاف  آن، همچنين جنبه
ك رمضان، بيشتر در مسائل زند، اما در موسم دوم يعني ماه مبار  مي

روحي، اخالقي، احكام شرعي مربوط به رفتارهاي انساني و به ويژه 
به عالوه تالوت قرآن مجيد ... مسائل و احكام نماز و روزه و زكات و

هاي مربوط به اصول دين همچون توحيد و نبوت و وحي و   و جنبه
  .معاد، تمركز يافته است

جلسات بر گزار شده در هر دو همه، وجه مشترك مراسم و  با اين
  .است ×و موضوع امام حسين شيعيانموسم، اوضاع عمومي افراد 

هاي   پنجمين بخش، مجالس حسيني در مناسبت :هاى خاص  مناسبت 
به جماعت صالح در ايجاد ساختار  ^زيرا اهل بيت ؛باشد  خاص مي
و اند،   هاي مختلف اهتمام ورزيده  اجتماعات در مناسبت انعقادموضوع 

مجالسي كه در  مثالً ؛اين اجتماعات است ةشعائر حسيني محور هم
شود شامل قرائت قرآن كريم و   رابطه با فوت اشخاص مختلف برپا مي

الي اهللا و  قربةو ياران آن حضرت است كه  ×ذكر مصيبت امام حسين
  .شود براي تسكين ناراحتي حاصل از مصيبت انجام مي

گشت از مجالسي كه به مناسبت باز، همچون چنين است ساير مناسبات
عمومي  ةجديد، افتتاح مؤسس ةحج يا سفرهاي طوالني يا انتقال به خان
هاي   هاي سخت و ساير مناسبت  يا خصوصي، در طلب شفاي بيماري
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مواردي كه اوضاع اجتماعي اقتضاي برگزاري  ؛گردد عام بر قرار مي
گير بعضي از حتي بعضي از مسائل خاص كه دامن. مجلس در آنها دارد

شود و با تشكيل مجلس روضه و نزديك شدن به خداوند   مردم مي
خواهند، يا از ذكر نام امام   متعال با اين كار از خدا حاجت مي

جويند و اين امور به حدي در ميان شيعيان شيوع  تبرك مي ×حسين
  .شده است شيعه ةامعيافته كه مجالس حسيني شعار ج
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  هاى معصومین  زنده نگه داشتن یادمان
  :توان به دو بخش عمده تقسيم كرد  اين امر را مي

  .ها و وفيات  زنده نگه داشتن شهادت: اول

  .ها  زنده نگه داشتن ياد تولدها و شادي: دوم

  ها  ها و شهادت  زنده نگه داشتن یاد وفات )1(
چنانكه در مبحث روابط اجتماعي اشاره كرديم جماعت صالح در اثر 

ها و   هميشه به احياي يادمان وفات ^اهل بيتدستورات و تأكيدات 
و دختر  ‘پيامبر اكرم ،هاي سيزده پيشواي معصوم خود  شهادت
و يا بعضي از اوالد و  ^و يازده امام ÷اش فاطمه زهرا  گرامي

، زيد بن علي، ÷شيعيان آنها مانند مسلم بن عقيل، زينب كبري
  .اند  اهتمام ميورزيده... البنين و ام ابوطالب، 

در  ^هائم ةاين گرايش عمومي وجود دارد كه هم شيعيفرهنگ در 
حضرت اميرالمؤمنين و حضرت امام  ؛اند  معرض قتل و شهادت قرار گرفته

 عجل  به استثناي حضرت حجت ـ ^هائم ةبا شمشير، و بقي ’حسين
  .اند  سم به شهادت رسيده ةاند، به وسيل  ـ كه هنوز زنده  اهللا فرجه

 يعني ^هائمتعداد معيني از  ةر تاريخي جز در باراين امر اگر چه از نظ
به اثبات  ^حضرت امام حسن، حضرت امام كاظم و حضرت امام رضا
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نرسيده است، اما محدثان در اثبات اين نظريه به روايت معتبري استناد 
  : روايت شده است كه فرمود ×كنند كه از حضرت رضا  مي

   )1(.ما منا إالّ مقتول أو مسموم

  .نيست مگر اينكه يا به قتل رسيده و يا مسموم شده است هائمما كسي از 

تاريخ شهادت و وفات معصومين نيز اگر  ةروايات مشخص كنند
نيست، ضبط دقيق  شاست و به داليلي كه مجال ذكرچه متفاوت 

در پيروي از  شيعهتاريخي نسبت به آنها انجام نگرفته است، اما 
اين زمينه به صورت كلي بعضي  اجتهادات دانشمندان بزرگ خود در

از اين روايات را گرفته و مطابق آنها عمل نموده و بدين ترتيب 
ها اختصاص يافت كه پيروان اهل   روزهاي معيني به اين مناسبت

در آنها گرد هم آيند و ياد آن بزرگواران را گرامي دارند، البته  ^بيت
اي   شارهدر بعضي از مناطق اختالفات مختصري وجود دارد كه ا

  .اجمالي نيز به آنها خواهيم داشت

هاي سال قمري   ماه ةدر بقي )2(ها و وفيات به جز ماه شعبان  اين شهادت
ساالنه را تشكيل  ةها يك دور  پخش شده است، به نحوي كه اين مناسبت

دهد كه اين كار با برنامه ريزي   دهد و اين فكر را مورد تأكيد قرار مي  مي
ها به صورت يكي از  ه وقوع پيوسته، تا اين مناسبتدقيقي در ميان شيعه ب

مضامين فرهنگي، روحي،  ؛شيعه تبديل گردد ةشعارهاي چند منظور

                                                         
  .2ح، 32/ 102 حبار االنوار، جملسی.  1
  .و سرور استى ، ماه شعبان ماه شادكه در عنوان سوم خواهيم گفت چنان .2
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  .اجتماعي كه هماهنگ با شرايط اجتماعي اين جماعت نيز باشد

در اين اجتماعات به بحث در رابطه با زندگاني معصوم مورد نظر، 
دهاي تاريخي مربوط به آن ابراز مظلوميت وي، به عالوه تحليل رويدا

اي از مسائل عقيدتي اسالمي، يا مذهبي و   حضرت، همراه با پاره
پندهاي اخالقي مرتبط با معصوم مورد نظر پرداخته شده و در انتها 

با ذكر مصيبت معصوم مورد نظر و ذكر مصيبت حضرت امام  معموالً
  .رسد  به پايان مي ×حسين

ديگري از مجالس حسيني است  شايد بتوان گفت اين مجالس نيز نوع
  .شود  كه با عنايت به معصوم مورد نظر بر پا مي

از ميان وفيات معصومان ـ گذشته جماعت صالح  در ميان عموم اقشار
اي به سالروز وفات   ـ اهميت ويژه ×از شهادت حضرت امام حسين

اما  .شود  داده مي ÷زهرا ةو فاطم ×، حضرت علي‘پيامبر اكرم
نسبت به سالروز شهادت بعضي از معصومان  شيعه ردر بعضي از اقشا

در شهرهايي كه آن بزرگواران در  به ويژهشود،   اي ابراز مي  اهتمام ويژه
در كاظمين اهتمام خاصي به سالروز شهادت  اند، مثالً  آن مدفون شده

اي كه اين مراسم حالت عزاي   شود به گونه  معمول مي ×امام كاظم
جات عزاداري به راه ه ها تعطيل شده، دستعمومي به خود گرفته، بازار

در خراسان و  ×همچنين است شهادت حضرت امام رضا ؛افتد  مي
  )1(.در سامرا ×بلكه سراسر ايران، و وفات امام هادي

                                                         
جات عزادار ه اين گونه مراسم مهواره در كشور عراق اجنام شده و مردم به صورت دست .1
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جماعت ها را به ترتيبي كه در ميان اقشار   حال تاريخ اين مناسبت
  :كنيم  وار بيان مي معروف است فهرستصالح 

  .صفر 28روز : ‘رمـ وفات پيامبر اك1

كه از تاريخ (ماه رمضان  21تا  19از : ×ـ شهادت حضرت علي2
  ).گردد  ضربت خوردن تا به شهادت رسيدن آن حضرت را شامل مي

 15ربيع الثاني،  8: ÷زهرا ةـ شهادت حضرت صديقه، فاطم3
زيرا روايات مختلفي در تعيين  ؛جمادي الثاني 3ول و جمادي األ

مجالس وفات آن  وارد شده است و معموالًتاريخ وفات آن حضرت 
بيست  ةدر فاصل گردد و احياناً  حضرت در دو تاريخ اخير برپا مي

در عراق، در تاريخ اول نيز  .يابد  ميان اين دو تاريخ ادامه مي ةروز
  .شود  مجالسي بر قرار مي

صفر  28صفر در عراق و  7: ×ـ وفات حضرت امام حسن مجتبي4
  .ز وفات پيامبر مصادف استدر ايران كه با سالرو

آن سخن  ةمحرم كه در بار 10: ×ـ شهادت حضرت امام حسين5
  .گفتيم

محرم، گاه در  25: ×ـ شهادت حضرت امام سجاد زين العابدين6
  .شود  دوازدهم محرم نيز برگزار مي

                                                                                                             
از ى كردند، اما رژمي بعث عفلق ىاز سرتا سر كشور به قصد زيارت آن حضرت حركت م

ى ا را به كلدارند، با مهه اين مراسم خمالفت كرده و آ ^كه با اهل بيتى ا  رهگذر كينه
  .تعطيل كردند
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  .احلجةذي  7: ×ـ شهادت حضرت امام محمد باقر7

  .شوال 25: ×ـ شهادت حضرت امام جعفر صادق8

  .رجب 25: ×شهادت حضرت امام كاظم موسي بن جعفر ـ9

صفر در  17: ×ـ شهادت حضرت امام علي بن موسي الرضا11
  .عراق و آخر ماه صفر در ايران

  .آخر ذي القعده: ×ـ شهادت حضرت امام محمد تقي12

  .رجب 3: ×ـ شهادت حضرت امام علي نقي13

  .ربيع االول 8: ×ـ شهادت حضرت امام حسن عسكري14

  معصومانى تولدها و ایام شاد )2(
هاي تولد معصومان است كه در كنار   قسمت دوم، مربوط به جشن

هاي آنان، موجب ايجاد  مراسم عزاداري و احياي وفيات و شهادت
تعادل ميان اهتمام فراوان شيعيان به حزن و اندوه و اهتمام آنان به 

  .شود  شادي و سرور مي

ه با مجالس عزاداري با مراسم جشن و شادي شيعيان در مقايس
  :شود  هاي چندي برگزار مي  تفاوت

با ...) هاي سياه و  مثل پرچم(ـ جايگزين شدن مظاهر حزن و اندوه 1
  ...).مثل چراغاني و(مظاهر شادي و سرور 

و  ^ـ سخنراني و گفتار در چنين مجالسي ذكر فضايل اهل بيت2
سرايي،  مقامات آنان از طريق ايراد سخنراني، شعرخواني، مديحه
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  .سرودخواني و همراهي حاضران با اظهار شعف و شادماني است

 ؛ادبي و احساسي است ةهاي والدت وجه  كلي اين يادمان ةـ وجه3
هايي برگزار شده و در آنها شعرا و ادبا و   آنجا كه مراسم و جشنواره
كنند، اگر چه گاه با بعضي از موضوعات   خطباي متعددي شركت مي

 بقيةشود، به ويژه در ميالد حضرت   نيز همراه ميفرهنگي و عقيدتي 
ـ كه فرصت مناسبي براي بحث  اهللا فرجه الشريف عجل اهللا امام زمان ـ

هاي ميالد نيز   پيرامون والدت آن حضرت است و بدين سان در جشن
  .ميان هر دو نوع موضوع مطلوب جمع شده است

مختص به  معموالًها   يابيم كه اين جشن  مواليد معصومين، مي ةدر زمين
 ةيكي از معصومين است به خالف مراسم عزاداري كه شامل هم

اين مطلب در اين  سرشايد  .شود  اند مي  معصوميني كه به شهادت رسيده
ها و  در عزاداري، بيان ستم ^باشد كه گرايش عمومي پيروان اهل بيت

 ؛اند  متحمل آن گرديده ^هايي است كه اهل بيت  دردها و محنت
  .و پيروان آنها است ^اي كه واقعيت بارز تاريخ زندگي اهل بيت  پديده

را با قواي صبر و پايداري و ايجاد  شيعيان اين توجه ويژه، به عالوه
شفافيت در ديدن و فهم رويدادهاي زمان و سنن تاريخ و سير حركتي 

  .نمايد  ، تقويت مي^خره تأسي از اهل بيتو باأل آن

روايت  ×ه از حضرت زين العابدينشايد اين گرايش مبتني بر آنچ
  :شده است باشد كه فرمود

  .امنا أعيادنا مآمتنا
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   .هاي ما است  همانا اعياد ما سوگ

  : و فرمود

   .القتل لنا عادة و كرامتنا من اهللا الشهادة

  .بزرگواري ما در نزد خداوند است ةكشته شدن عادت ما و شهادت نشان

به آن اشاره ) روزها(ه زودي در بحث درك صحيح از اعياد نيز بنا بر آنچه ب
خواهيم كرد، عبارت است از استفاده از آنها در جهت عبادت و شناخت 

  .خداوند، خدمت به مردم و توقع پاداش و جايزه تنها از خدا داشتن

خورد اين است كه به   اين اعياد به چشم مي ةديگري كه از مالحظ ةنكت
عزاداري بوده و ماه شعبان  استثناي دو ماه محرم و صفر كه مختص به

هاي سال به   ماه ةها در بقي  كه اختصاص به مواليد دارد، اعياد و عزاداري
البته از لحاظ برپا شدن مراسم، اما به . صورت مساوي تقسيم شده است

  .تر است  كار از اين گسترده ^هائملحاظ تاريخ والدت 

اي بهتر و   نهعزاداري، تعادل و مواز ةبدين ترتيب با ترجيح در جنب
  .فراگيرتر محقق شده است

حال به فهرست زماني مواليد معصومين كه شيعيان نسبت به برگزاري 
  :ورزند توجه كنيد مراسم جشن در آنها اهتمام مي

ول، كه در عين حال سالروز ربيع األ 17: ‘ـ ميالد پيامبر اكرم1
  .نيز هست ×ميالد حضرت امام صادق

را در دوازدهم ربيع  ‘ميالد پيامبر اكرموجود رواياتي كه  با البته
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ول دانسته و اين تاريخ در ميان عموم مسلمانان از شهرت بيشتري األ
را عادت بر اين بوده است تا روز  ^باشد، اهل بيت  برخوردار مي

  )1(.هفدهم ربيع االول را به عنوان سالروز ميالد آن حضرت بدانند

  .رجب 13: ×ـ ميالد حضرت علي2

  .جمادي اآلخر 20: ÷حضرت صديقه فاطمه زهراـ ميالد 3

  .رمضان 15: ×ـ ميالد حضرت امام حسن4

  .شعبان 3: ×ـ ميالد حضرت امام حسين5

  .شعبان 5: ×ـ ميالد حضرت امام سجاد6

  .ذي القعده 11: ×ـ ميالد حضرت امام رضا7

  .شعبان 15ـ  اهللا فرجه عجل ـ ميالد حضرت امام زمان ـ8

برگزاري  ةال پيش بيايد كه چرا در زمينحال ممكن است اين سؤ
جشن والدت تنها اين معصومان انتخاب شده و براي تولد معصومان 

  شود؟  ديگر جشن ميالد برگزار نمي

نيز  ^هائم ةدر اينجا الزم است بر اين نكته تأكيد كنيم كه براي بقي
شود اما در سطح   به صورت محدود مراسم سالگرد والدت برپا مي

                                                         
 فاصلةايران به هر دو تاريخ فوق امهيت داده و با قرار دادن ى اسالمى نظام مجهور .1

را مسبل وحدت ميان   وحدت، رسول خدا هفتةهفت روزه ميان اين دو تاريخ به عنوان 
در باره اين ى خواهد آمد، شرح بيشترى مسلمانان دانسته و در مبحث ايام كه به زود

  .وز خواهيم دادر
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هاي تاريخي و معنوي برخوردار   موارد ذكر شده از ويژگي شيعه عموم
 ‘پيامبر اكرم .را به خود اختصاص داده است شيعههستند كه اهتمام 

 ×گرامي آن حضرت، حضرت امام صادق ةپيام آور انسانيت، نواد
سمبل مذهبي و عقيدتي  ×حضرت علي ،شيعهسمبل مذهبي و فقهي 

 ‘شين بال فصل پيامبر اكرمچون اولين امام و جان(جماعت صالحان 
نوراني  ةسبط اكبر و آغاز سلسل ×، حضرت امام حسن)باشد  مي

سبط شهيد كه والدت وي  ×نسل آن حضرت، حضرت امام حسين
نيز با حزن و گريه همراه است، ميالد حضرت امام سجاد نيز در امتداد 

در اوايل ماه شعبان واقع ×هاي والدت حضرت امام حسين  جشن
، روز ×نجا كه روز سوم شعبان والدت امام حسينآ ؛شده است

، و روز پنجم شعبان، والدت ×چهارم آن والدت حضرت ابوالفضل
سه شخصيتي كه در متن واقعه كربال  ؛باشد  حضرت زين العابدين مي

  .حضور داشتند

اي در ايران برگزار   هاي گسترده  جشن ×اما در ميالد حضرت رضا
حضرت از ويژگي خاصي تاريخي آن  ةگردد، چون مرحل  مي

برخوردار بوده و وجود آن حضرت در ايران سمبل واليت مردم 
  .است ^مسلمان ايران نسبت به اهل بيت

واليت در  ةـ امتداد و بازماند اهللا فرجه عجل و اما حضرت امام زمان ـ
  .ميان امت اسالم است

  





 

 

3  
 زیارت قبور و اماکن  

  منسوب به معصومین
  مشروعیت زیارت) 1(
، همچنين قبور انبيا، ^اهل بيت هائمو  ‘يارت قبر پيامبر اكرمز

شود كه   از جمله شعائري محسوب مي ^هائمصالحان و نوادگان 
بند  به انجام آن پايجماعت صالحان  بر آن تأكيد كرده و^اهل بيت

جماعت اي گسترده و بزرگ در زندگي   زيارت پديده. باشند  مي
  .استصالحان 

آيد و به لحاظ شكل و   ئر كلي اسالم به حساب مياين موضوع از شعا
به زودي خواهيم ديد كه رواياتي نيز  .محتوا نوعي از انواع حج است

  .باشد  حج مي ةتكميل كنند ،در اين رابطه وارد شده است كه زيارت

اند   با اين همه باز هستند كساني كه به كراهت عمل زيارت معتقد شده
قبور و سفر كردن براي اين كار، و يا حكم به حرمت زيارت اين 

 اند، چنان  همچنين حرمت ساختن ساختمان و يا گنبد بر روي آنها داده
كه محمد بن عبدالوهاب و پيروان وي كه به وهابيان معروف هستند، 

اما روايات فراوان و متواتري كه از اهل  .اي دارند  چنين عقيده
ن حضرت و اصحاب بزرگ آ ‘و همچنين از پيامبر اكرم ^بيت

  .نقل شده است بر استحباب اين عمل داللت دارد
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در اينجا به چند روايت در تأكيد بر استحباب زيارت و اينكه اين 
جماعت صالحان  در ايجاد ^عمل از شعائر مهمي است كه اهل بيت

  .نماييم  اند، اشاره مي  از آن بهره جسته

  : فرمود ×حضرت امام رضا

يان خود عهد و پيماني دارد و از موارد هر امامي بر گردن دوستان و شيع
وفاي به آن عهد و پيمان زيارت قبور آنان است، پس هر كس آنان را 

هاي امامان خود را تصديق نمايد، آنان در   مشتاقانه زيارت كند و خواسته
  )1(.روز قيامت شفيع وي خواهند بود

 ×و در روايت معتبر ديگري زيد شحام به حضرت امام صادق
  پاداش كسي كه يكي از شما را زيارت كند چيست؟  كند ميعرض 

  : فرمود

  )2(.را زيارت كرده باشد ‘مانند كسي است كه رسول خدا

در هر شب . خداوند مخلوقاتي را پرتعدادتر از فرشتگان نيافريده است
آيند و تمام شب را به دور خانه   هفتاد هزار فرشته از آسمان به زمين مي

كند، به سمت قبر پيامبر   نگامي كه فجر طلوع ميكنند، ه  كعبه طواف مي
كنند، سپس به نزد قبر حضرت   رفته و به آن حضرت سالم مي ‘اكرم

كنند، سپس به نزد قبر   رفته و به آن حضرت سالم مي ×اميرالمؤمنين
كنند، آنگاه به نزد قبر   رفته و به آن حضرت سالم مي ×حسن بن علي

                                                         
  .1ح  ،116/  97 نوارحبار األجملسى،  .1
  .5ح  ،117/  97 نوارحبار األجملسى،  .2



  )ع(شعائر اهل بيت 

 

49

كنند، و پيش از آنكه آفتاب   رفته و به آن حضرت سالم مي ×حسين
آنگاه فرشتگان روز كه هفتاد هزار  .روند  طلوع كند به آسمان باال مي

كعبه  ةآيند، و تمام روز را به طواف خان  فرشته هستند فرود مي
 ‘گذرانند، وقتي نزديك غروب آفتاب شد، به سوي قبر پيامبر اكرم  مي

حضرت  كنند، سپس به نزد قبر  رفته و به آن حضرت سالم مي
كنند، آنگاه به نزد قبر   رفته و به آن حضرت سالم مي ×اميرالمؤمنين

كنند، سپس به نزد قبر   رفته و به آن حضرت سالم مي ×حسن بن علي
كنند و پيش از اينكه خورشيد   رفته و به آن حضرت سالم مي ×حسين

  )1(.گردند  غروب كند به آسمان بر مي

  : هل حجاز گفتو در حديث ديگر ابوعامر تباني واعظ ا

فرزند رسول  اي :رفتم و عرض كردم ’به نزد اباعبداهللا جعفر بن محمد
را زيارت نموده و  ×خدا، براي كسي كه قبر حضرت اميرالمؤمنين

  ؟تربتش را آباد كند چه پاداشي است

  :فرمود

 ×از علي ^اي اباعامر، پدرم از پدرش، از جدش حسين بن علي 
اي علي به خدا  :به وي فرمود ‘روايت كرده است كه رسول خدا

سوگند كه تو در سرزمين عراق كشته شده و در آن سرزمين مدفون 
   .خواهي شد

اي پيامبر خدا، براي كساني كه قبور ما را  :به آن حضرت عرض كردم
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  ؟تعمير و نگهداري كنند، چه اجر و پاداشي است

اي از   عهاي ابوالحسن، خداوند قبر تو و قبر فرزندان تو را بق :فرمود
هاي آن قرار داده و دل نجبا و   اي از عرصه  هاي بهشت و عرصه  بقعه

برگزيدگان خلق خود را به سوي شما جلب كرده كه در راه شما متحمل 
آنان قبرهاي شما را مرمت نموده، آنها را بسيار زيارت  .ذلت و آزار شوند

را طلب كرده و بدين ترتيب به خداوند تقرب جسته و دوستي پيامبر خدا 
اي علي چنين كساني به شفاعت من اختصاص داشته و به   كنند  مي

  .حوض من وارد گشته و زيارت كنندگان من در بهشت خواهند بود

اي علي، هر كس قبور شما را مرمت كند، و به اين امر همت گمارد، 
چنان است كه گويا حضرت سليمان بن داود را در ساختن بيت المقدس 

كسي كه قبور شما را زيارت كند به تعداد هر زيارتي،  و ياري كرده باشد
ثواب يك حج واجب و هفتاد حج مستحب را دارد، و در بازگشت چنان 

 .شود كه گويا دو باره از مادر متولد شده است  از گناهان خود خارج مي
پس بر تو بشارت باد و شيعيان و دوستان خود را نيز بشارت ده كه 

چيزي كه نه چشمي  ؛شم در انتظار شما استبهشت پر نعمت و روشني چ
تاكنون آن را ديده و نه گوشي وصفي از آن شنيده و نه بر قلب بشري 

شوند كه زايران قبور شما را   اما مردمان پليدي پيدا مي .خطور كرده است
كنند گويا كه زن زناكار را بر عمل زنا سرزنش   بر اين كار سرزنش مي

ان در امت من هستند، خداوند آنان را به نمايند، اينها بدترين كس  مي
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  )1(.شفاعت من نرساند و به حوض من داخل نگردند

نيز مشاهده كرديم روايات بسياري در تأكيد بر زيارت  كه قبالً چنان
وارد شده است، همچنين با  ×و امام حسين ‘قبر پيامبر اكرم

اين  .×نسبت كمتري در رابطه با زيارت قبر حضرت اميرالمؤمنين
وجود خصوصياتي است كه در زيارت اين  ةامر نيز به واسط

و اين دو بزرگوار،  ‘چرا كه پيامبر اكرم ،باشد  بزرگواران موجود مي
باشند و عالوه بر اين، زيارت آنان   مي جماعت صالح سمبل و شعار

  .داراي آثار خاص تربيتي، فرهنگي، روحي و سياسي است

زيارت در  ةعام بر مسئل در بحث زيارات خواهيم ديد كه تأكيد 
به زيارت  ^هائموارد شده و زيارت ساير  ‘زيارت پيامبر اكرم

هاي خاص به   اما زيارت. شريف آن حضرت ملحق گرديده است
و امام  ×زيارت حضرت اميرالمؤمنين ة، در باردمؤكّصورت 
  .وارد شده است ×حسين

  زیاراتى فرهنگى محتوا) 2(
سسات فرهنگي در ضمن بحث از در بحث گذشته، در رابطه با مؤ

به آثار روحي، سياسي و اجتماعي  ×زيارت حضرت امام حسين
كنيم كه زيارت تجسم   ايم، در اينجا اضافه مي  اين عمل اشاره كرده

زاير معتقد  .است ^معصومين هائمعملي و روحي ارتباط شيعيان با 
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  :فرمايد  آن مي ةبار اي شده است كه خداوند در  خانهداخل است 

آنها رفعت يابد و  ]قدر و منزلت[هايي كه خدا رخصت داده كه   در خانه{
  }نامش در آنها ياد شود

  .دهد  شنود و پاسخ وي را مي  و بر امامي وارد گرديده كه سخن وي را مي 

شايد اين متن روايي كه براي اذن دخول همه مشاهد مشرفه و عتبات 
  :شتر آشكار نمايداين حقيقت را بي ،معصومين وارد شده است همقدس

اللهم إين قد وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك صلواتك عليه و آله، و 
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تدخلُوا { :قد منعت الناس أن يدخلوا إالّ بإذنه ، فقلت

، اللّهم إين أعتقد حرمة صاحب هذا املشهد }بيوت النبِي إِالّ أَنْ يؤذَنَ لَكُم
لشريف يف غيبته، كما أعتقدها يف حضرته، و أعلم أن رسولك و خلفاءك ا

عليهم السالم أحياء عندك يرزقون، يرون مقامي و يسمعون كالمي ويردون 
سالمي، و أنك حجبت عن مسعي كالمهم و فتحت باب فهمي بلذيد 

ثانياً، و أستأذن  ‘مناجام، و إين أستأذنك يا رب اوالً، و أستأذن رسولك
فتك اإلمام املفروض علي طاعته ـ و املالئكة املوكلني ذه البقعة املباركة خلي

ثالثاً، ءأدخل يا رسول اهللا؟ ءأدخل يا حجة اهللا؟ ءأدخل يا مالئكة اهللا املقربني 
املقيمني يف هذا املشهد؟ فأذن يل يا موالي يف الدخول أفضل ما أذنت ألحد 

   )1(.ت أهل لذلكمن أولياءك ، فإن مل أكن أهال لذلك فأن

كه درود و  ـ هاي پيامبرت  خداوندا، هم اكنون بر درگاه يكي از خانه
بدون اجازه به  وارد شدن ام، و تو مردمان را از  ايستاده ـ سالمت بر او باد
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هاي  ايد، داخل اتاق  اي كساني كه ايمان آورده({اي كه   خانه او منع فرموده
   }داده شودپيامبر مشويد، مگر آنكه به شما اجازه 

چنان به رعايت  خداوندا، من در حال غيبت صاحب اين بارگاه شريف آن
دانم كه پيامبرت و   حرمت او اعتقاد دارم كه در زمان حياتش، و مي

 .خورند  اند و در نزد تو روزي مي  زنده ـ كه بر آنها درود باد ـ جانشينانت
دهند، و تو   مي شنوند و سالمم را پاسخ  بينند، صداي مرا مي  آنان مرا مي

اما درهاي فهمم را بر روي ، اي  گوش مرا از شنيدن صداي آنان بسته
خواهم،   و من ابتدا از تو اجازه ورود مي .اي  انگيزشان گشوده  نجواهاي دل

خواهم و براي سومين بار از   پس از تو از پيامبرت اجازه ورود مي
نام (اي ـ   دهجانشين تو و پيشواي خود كه پيروي او را بر من واجب نمو

، و فرشتگان پاسبان اين بارگاه مبارك اجازه )شود  امام مورد نظر ذكر مي
اي حجت خدا؟  اي رسول خدا؟ آيا وارد شوم آيا وارد شوم. طلبم  ورود مي

اي  اي فرشتگان مقرب خدا كه مقيم اين آستان شريفيد؟ پس آيا وارد شوم
كه به يكي از اولياي  اي  دخول ده، بهترين اجازه ةمرا اجاز ،موالي من
  .اي، كه اگر من سزاوار و شايسته آن نباشم تو شايسته آني  خود داده

مضامين مشتركي كه در نوع زيارات معصومين وجود دارد از ابعاد 
عقيدتي، توحيدي، اسالمي و روحي برخوردار است، مانند صد بار اهللا 

از ديگري يكي پس  ^هائماكبر گفتن، اداي شهادتين، سالم دادن بر 
و نام بردن آنان و موضوعات ديگري همچون شكر و حمد و تقديس 

را  ^هائماين امور زيارت  .ذات مقدس خداوند متعال بر اين توفيق
  .هاي مستقيم عقيدتي، اخالقي و روحي تبديل كرده است  به كالس



  7در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                             

 

54

هاي حديثي به صورت گسترده به اين موضوع   المعارف دايرة
و  ^هاي حديث پيروان اهل بيت  اي كه كتاب  اند، به گونه  پرداخته
هاي   اسالم كتاب نخستيناز اين جهت ممتاز هستند و از قرون  شيعيان

كامل مخصوص به زيارت و دعا تأليف شده است، مثل كتاب 
سيد بن  اقبالشيخ طوسي،  مصباح المتهجدابن قولويه،  الزيارات

 مصباح شهيد، مزارشيخ محمد بن المشهدي،  مزار كبيرطاووس، 
اين امر دليل اهتمام ويژه و بسيار نسبت  .هاي ديگر  و كتاب )1(كفعمي

  .به اين موضوع عبادي و شعائري است

  انواع زیارات) 3(
حال به صورت گذرا به اقسام كلي زيارات و برخي از اوقات مهمي 

پردازيم و   نمايند، مي  كه شيعيان در آنها به انجام زيارات اقدام مي
هاي مفصل   بيشتر در اين زمينه را به مراجعه به كتاب توضيح و تفصيل
نهيم، بيشترين اتكاي ما در اين بحث بر كتاب مشهور   زيارت وا مي
  .است مفاتيح الجنان

آداب و مراسم عامي دارد كه خوب است انسان مؤمن به آنها  ،زيارت
                                                         

و شايد ترين و مشهورترين كتاب جامع برگزيده و نسبتاً خمتصر در اين زمينه، كتاب  .1
است كه در زمان معاصر و به ى تأليف مرحوم حاج شيخ عباس قم ))مفاتيح اجلنان((

ها نسخه از   نوشته و در آن از منابع خمتلف استفاده شده و تا كنون مليونى زبان فارس
، عرىبى ها  اين كتاب به زبان .شهرها و كشورها چاپ و منتشر گرديده است همةآن در 

توان به منت زيارات و  ىاين كتاب م مطالعةبا  .ديگر ترمجه شده استى ها  اردو و زبان
  .پيدا كردى آداب و اوقات آا و دعاها دسترس
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 .هاي اين شعار مبارك است  مقيد باشند كه اين خود يكي از جنبه
ادب معنوي زيارت غسل و وضو و نظافت مادي بدن و ترين   مهم

ها است، همچنين ذكر خداوند متعال مانند   لباس از نجاسات و پليدي
  .باشد  تسبيح و حمد و شكر خداوند بر توفيق زيارت مي

به طور كلي مسافرت داراي آداب و مراسم مخصوص به خود و 
زيارت به  ةمقدم زيرا مسافرت معموالً ؛معين استدعاها و اوقات 

رود و به همين دليل مؤلفان كتب حديث و زيارات، اين آداب   شمار مي
  )1(.اند  باب حج و زيارت ذكر كرده ةرا در مقدم

  ^ه بقیعو ائم ‘زیارت قبر پیامبر اکرم .1
تأكيد بر ثواب زيارت  نسبت بهتظافر رسيده،  ّحدروايات فراواني كه به 

زيارت آن  ،ز اين رواياتبعضي ا حتي ؛است رسيده ‘پيامبر اكرم
واجب نموده و تصريح دارد  ـ صورت امكان در ـ در سفر حج حضرت را

بسياري از  و بر پيامبر است، يكه ترك زيارت آن حضرت حرام و جفا
اين احاديث بر اين نكته تأكيد كرده كه زيارت آن حضرت موجب رفتن به 

  :×قاين روايات، حديثي است از امام صاداز  .شود  بهشت مي

چون يكي از شما حج به جا آورد، بايد حج خود را با زيارت ما به پايان 
  .باشد  برساند، كه اين كار باعث كامل شدن حج او مي

  : نيز نقل شده است كه فرمود ×و از حضرت اميرالمؤمنين
                                                         

كه به  311ـ  306 /، و آداب زيارت306ـ  302 /، آداب سفرمفاتيح اجلنان :ك.ر .1
  .صورت خالصه ذكر شده است
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به پايان برسانيد كه ترك اين عمل جفا  ‘حج خود را با زيارت رسول خدا
شما را به زيارت و  عز و جلّبرهايي كه خداوند است، همچنين با زيارت ق

  .اداي حق آنها الزام كرده است و در كنار آن قبور از خدا روزي بخواهيد

  : روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت امام باقر

   )1(.و ميتاً كنت له شفيعاً يوم القيامةأمن زارين حياً : قال ‘إن النيب

س مرا در حال زندگي يا مرگم زيارت هر ك: اند  فرموده ‘پيامبر اكرم
  .كند، من نيز در قيامت شفيع او خواهم بود

  : پرسيد ‘حضرت امام حسن مجتبي از پيامبر اكرم

پسرم، هر كس مرا در حال زندگي يا مرگم زيارت كند، يا پدر و برادر و 
خود تو را زيارت كند، بر من است كه در قيامت به زيارت وي بروم و او 

  )2(.هانش برهانمرا از گنا

  : فرمود ×به حضرت امام حسين ‘پيامبر اكرم : نيزو

فرزندم، هر كس پس از مرگ من به زيارتم بيايد، جزايش بهشت است، 
و هر كس پس از مرگ پدرت به زيارتش برود، جزايش بهشت است، و 
هر كس پس از مرگ برادرت به زيارت او برود، جزايش بهشت است، و 

  )3(.و به زيارتت بيايد، جزايش بهشت استهر كس پس از مرگ ت
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  .7ح  ،140/  97 نوارحبار األ جملسى، .2
  .16ح  ،142/  97 نوارحبار األ جملسى، .3
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  : نقل شده است كه فرمود ×و در روايت ديگري از حضرت رضا

   )1(.من زارين يف حيايت أو بعد مويت فقد زار اهللا تعاىل

هر كس مرا در حال زندگي يا مرگم زيارت كند، گويا خداوند متعال را 
  .زيارت كرده است

  .عرض كرد ×زيد به حضرت امام صادق 

   ؟را زيارت كند چه پاداشي است ‘براي كسي كه پيامبر اكرم

  : فرمود

  )2(.مانند كسي است كه خداوند متعال را در عرش زيارت كرده باشد

  : سؤال شد ×از امام صادقو

  ؟شود  آيا پدر شما زيارت مي

   .آري: فرمود

   ؟براي كسي كه او را زيارت كند چه پاداشي است: راوي پرسيد

  : فرمود

  .ه امامت او هم معتقد باشد جزايش بهشت استاگر ب

   ؟و كسي كه از زيارت او رويگردان شود چه: راوي پرسيد

                                                         
  .4ح، 139/ 97 نوارحبار األ جملسى،.  1
  .31ح  ،144/  97 نوارحبار األ جملسى، .2
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  )1(.پشيماني در روز قيامت كه روز حسرت و پشيماني است: فرمود

  : فرمود ×و امام صادق

هر كس مرا زيارت كند، گناهانش آمرزيده شده و فقير از دنيا 
  )2(.رود  نمي

به اين عنوان است كه زيارت آن  ‘ر زيارت پيامبر اكرمالبته اين تأكيد ب
  .ساير زيارات است ةحضرت افضل زيارات بوده و مقياس و نمون

آن  ةو پيشوايان از ذري ‘و شكي نيست كه زيارت پيامبر اكرم
مقيد به جماعت صالحان حضرت از برترين اعمال و شعائري است كه 
ي به آن ورزيده و در راه آن بوده و در موسم حج و عمره اهتمام خاص

در  به ويژه ،خريدههايي را به جان  ها و ناراحتي  انجام آن چه سختي
اين روزگار كه متوليان اين مشاهد مشرفه بر زايران سخت گرفته و 

  .نمايند  آنان را به امور باطل متهم مي

  ×زیارت امام حسین .2
است  دمؤكّمستحب  ،اوقات ةدر هم ×زيارت حضرت امام حسين

چه از نزديك باشد و به صورت حضور در حرم مطهر آن حضرت 
در مكاني دور از حرم  يا از راه دور باشد به اينكه مثالً )3(انجام شود،

                                                         
  .36ح  ،145 / 97 نوارحبار األ جملسى، .1
  .34ح  ،145/  97 نوارحبار األ جملسى، .2
در بعضى از روايات آمده است كه زيارت آن حضرت بر كسى كه استطاعت اجنام اين سفر را  .3

كه در حبث شعائر حسيىن به اين مطلب اشاره كردمي، و اگرچه  داشته باشد واجب است، چنان
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اگر چه زيارت آن حضرت در محل مرقد  ؛آن حضرت انجام شود
يا  ×شريف آن حضرت يا در مرقد شريف حضرت اميرالمؤمنين

قدس به نص صريح بعضي از يا ديگر اماكن م ^هائم ةمراقد بقي
هاي مقدس، بدون شك از   روايات و خصوصاً در بعضي از اين مكان

    .باشد  فضيلت و ثواب بيشتري برخوردار مي

آمده بود كه فضيلت زيارت هر يك از  ات پيشيندر بعضي از رواي
است، يا اينكه ‘همان فضيلت زيارت پيامبر اكرم ^هائم:  

   .×ار احلسنيمن زار واحداً منا كان كمن ز

را زيارت كرده  ×هر كس يكي از ما را زيارت كند گويا حسين
   )1(است

  .استن از لحاظ فضيلت با يكديگر يكسان و اينكه زيارت قبور آنا

گانه با آن زيارت  امامان يازده ةكه هم ىنصشايد مشهورترين 
باشد كه با اين عبارت  امين اهللاشوند زيارت معروف به زيارت   مي

  : شود  ميشروع 
                                                                                                             

ه باشد، اما بعيد نيست كه اين وجوب به حسب شناسيم كه به اين امر فتوا داد فقيهى را منى
هاىي كه در زمان صدور نص وجود داشته، واجىب والىي بوده، يا اينكه مراد از آن،   ضرورت

بوده باشد، و در هر صورت چنني رواياتى حد  ^وجوب حمبت و واليت و ارتباط با اهل بيت
مهچنان مقدس داللت دارد، اقل بر شدت استحباب اين عمل و مطلوب بودن آن در نزد شارع 

  در مسئله مناز مجاعت، روايات زيادى در تأكيد بر استحباب آن وارد شده كه پيامرب اكرم كه
  .شان كرده بود  شدند ديد به خراب كردن خانه كساىن را كه در مناز مجاعت حاضر منى

  .10ح  ،118/  97 نوارحبار األ جملسى، .1
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  .السالم عليك يا امين اهللا في أرضه و حجته علي عباده

  :و مرحوم عالمه مجلسي در باره آن فرموده است

اين زيارت از لحاظ متن و سند از بهترين زيارات است و سزاوار است 
  .هاي مقدس بر خواندن آن مواظبت شود  حرم ةكه در هم

نقل شده  ×م باقراين زيارت با سند معتبر از جابر، از حضرت اما
با اين زيارت جدش حضرت  ×است كه حضرت امام زين العابدين

  )1(.را زيارت كرده است ×اميرالمؤمنين

تأكيد بر زيارت  با مضمونبينيم كه تعداد روايات   با اين همه مي
و اجر و پاداش عظيم مترتب بر آن  در مقام  ×حضرت امام حسين

در بعضي از اين روايات  .ه استعمل، بيشتر بوده، و به حد تواتر رسيد
بعد  هائمنيز آمده است كه فضيلت زيارت آن حضرت از زيارت ساير 

                                                         
ذكر   امرياملؤمنني مطلقةاتيح اين زيارت را در زيارات ، مؤلف مف350 /مفاتيح اجلنان .1

ما قال : را نقل كرده است كه فرمود  منوده و سپس در ذيل آن سخن حضرت امام باقر
إالّ رفع اهللا  ،هذا الكالم احد من شيعتنا عند قرب امرياملؤمنني أو عند قرب أحد من األئمة

، و كان حمفوظاً حىت يسلّم إىل قائم آل  درج من نور، و طبع عليه خبامت حممد دعائه ىف
از شيعيان ما اين ى كس .فيلقى صاحبه بالبشرى و التحية والكرامة إن شاء اهللا: حممد

خواند  ىمن ^هاز ائمى يا در نزد قرب يك  سخنان را در نزد قرب حضرت امرياملؤمنني
  ا مهر حضرت حممداز نور باال برده و آن را بى او را در درجى مگر اينكه خداوند دعا

تسليم منايد و  ^دارد تا سر اجنام آن را به قائم آل حممد ىممهور منوده و حمفوظ نگاه م
منايد،  ىمالقات مى اين زيارت در آن روز صاحب خود را با بشارت و حتيت و بزرگوار

  .ان شاء اهللا
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از آن حضرت بيشتر است، و همچنين به لحاظ اوقات مخصوص 
زيارت آن حضرت و تعدد اسناد روايات اين زيارات مخصوص و 

  .توان آنها را خواند  زيارات مطلقه كه در هر زمان مي

ي كه در خصوص زيارات نوشته شده است اوقات هاي در مجموعه
به ترتيب تسلسل زماني  ×مخصوص زيارت حضرت امام حسين

  :سال هجري قمري به اين صورت آمده است
شود و   ـ زيارت عاشورا، كه در روز دهم محرم الحرام انجام مي1

  )1(.چندين متن در اين خصوص روايت شده است
ماه صفر انجام شده و چندين متن ـ زيارت اربعين، كه در روز بيستم 2

  .در اين خصوص روايت شده است
  .شعبان يكي است ةـ زيارت اول ماه رجب، كه با زيارت نيم3
ـ زيارت شب و روز نيمه رجب ، كه با زيارت اول ماه رجب يكي 4

  .است
ـ زيارت و صلوات بر آن حضرت در روز ميالد ايشان كه روز سوم 5

  .ماه شعبان است

                                                         
ورد مطالعه م 469ـ  348 /مفاتيح اجلنانتوان منت اين زيارات خاص را در كتاب  ىم .1

از زيارت اول رجب آغاز ى ا  ها را به صورت زجنريه  مؤلف كتاب اين زيارت .قرار داد
كه در ى را به زيارات نواراأل حباراز كتاب ى نيز فصل بزرگى مه جملسعالّ. منوده است

آن حضرت وارد شده، اختصاص داده است كه جلد نود و هشتم از چاپ دار احياء  بارة
  .تاس التراث العرىب
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شعبان كه متن آن همان  ةن حضرت در شب و روز نيمـ زيارت آ6
  .رجب است ةزيارت نيم

  .ماه رمضان) 23و  21و  19(هاي قدر   ـ زيارت شب7
  .ـ زيارت شب عيد فطر و شب عيد قربان8
  ـ زيارت روز عيد فطر و روز عيد قربان9

  .نهم ذي الحجه ،ـ زيارت روز عرفه10

شعبان و روز عرفه كه  ةاين زيارات دو زيارت شب نيم ةاز ميان هم
روايت متعددي در خصوص آنها وارد شده است، از نظر اجر و ثواب 

به  شيعيان اي هستند، و طبعاً به لحاظ ميزان اهتمام  داراي اهميت ويژه
اين  ةدر بار .باشند  انجام اين دو زيارت نيز از ديگر زيارات برتر مي

ستحب نيز دو زيارت در روايات آمده است كه از حج و عمره م
تر بوده و خداوند متعال در روز عرفات نظر رحمت خود را   بافضيلت

اندازد و پس از آن، به   مي ×ابتدا به زايران قبر حضرت امام حسين
  .افكند  اند نظر رحمت مي  حاجياني كه در عرفات وقوف كرده

و چنين است زيارت عاشورا و اربعين از لحاظ اهتمامي كه پيش از 
آنجا  ،گردد  جانب شيعيان به مراسم عزاداري ابراز مياين دو روز از 

كه مجالس بزرگ عزا برپا گشته و دستجات عزاداري منظم و فراوان 
  .آيند  در اين ايام بيرون مي

اي نيز براي حضرت   عالوه بر اين زيارات مخصوص، زيارات مطلقه
توان آن حضرت را در اوقات   روايت شده است كه مي ×امام حسين
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مفاتيح قمي در  محدثاز دور و نزديك زيارت كرد، مختلف و 
ها ذكر كرده كه   مختلف براي اين گونه زيارت ة، هفت زيارتنامالجنان
  )1(.ترين آنها زيارت مشهور وارث است  معروف

داراي آداب كلي و مفصل و اعمالي  ×زيارت حضرت امام حسين
د، ورز است كه زاير در حرم آن حضرت به انجام آنها مبادرت مي

ترين اين اعمال اين است كه انسان داراي طهارت معنوي، يعني با   مهم
وضو بوده و بدن و لباس وي نيز از آلودگي پاك باشد، همچنين دعا و 
تضرع به درگاه خداوند، رو به سوي خدا كردن و ذكر و حمد و شكر او 
را به جاي آوردن، و تقيد به همه آدابي كه انسان بايد در حضور و زمان 
حيات امام معصوم آنها را رعايت كند، كه اين آداب شامل زيارت پيامبر 

  )2(.شود  نيز مي ^و ساير ائمه ‘اكرم

  )3(×زیارت حضرت على .3

                                                         
  .430ـ  422 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
  .138ـ  134/  97 نوارحبار األ جملسى،و  422ـ  411 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2
بوده، و يا در فضيلت، ى خود در فضيلت مساوى به خود ^هائم همةاگرچه زيارت  .3

ضرت امام باشند، اما به دليل اينكه زيارت ح ىتابعِ مرتلت معصومِ زيارت شده م
زيارات برخوردار است، ما نيز  همةنسبت به ى در روايات از اهتمام بيشتر ×حسني

اين اهتمام بيش  ؛مقدم داشتيم ×زيارت آن حضرت را بر زيارت حضرت امرياملؤمنني
است كه اين زيارت را در ى و روحى از حد به دليل طبيعت اين مصيبت و شرايط سياس

به  شيعيان ةمطلب را پيشتر نيز ذكر كردمي، اهتمام ويژ اين مهچنان كهبر گرفته است، 
در اين باره و تعداد زياد  ^زيارت آن حضرت نيز از مهني توجيهات خاص اهل بيت
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آمده بود، ثواب و  ‘در روايات پيشين كه در باب زيارت پيامبر اكرم
پاداش بسيار زيادي نيز براي زيارت حضرت اميرالمؤمنين علي بن 

ده بود، روايات ديگري نيز وجود دارد كه از فضيلت ذكر ش ×طالب  ابي
  : زيارت آن حضرت سخن به ميان آورده است

   :گويد مي وهب قصري ابو از آن جمله

رفتم، به آن حضرت  ×وارد مدينه شده و به محضر حضرت امام صادق
 ×فدايت شوم، من بدون اينكه قبر حضرت اميرالمؤمنين: عرض كردم

   .ام  شما آمده را زيارت كنم به ديدار

  : فرمود

كني كه خدا به همراه فرشتگان،   بد كاري كردي، آيا كسي را زيارت نمي
   .كنند  همچنين پيامبران و مؤمنين زيارتش مي

   .فدايت شوم، من اين مطلب رانمي دانستم: عرض كردم

 ةدر نزد خدا از هم ×پس اين را هم بدان كه اميرالمؤمنين :فرمود
رسد و   اعمال آنها به او نيز مي ةواب همبرتر است و ث ^هائمبر  ^هائم

  )1(.يابند  اساس اعمال خود برتري مي

نقل شده است  ×و در حديث معتبر ديگري از حضرت امام صادق
  : كه فرمود

                                                                                                             
  .شده استى خمصوص آن حضرت ناشى ها  زيارت

  .3ح  ،257/  97 نوارحبار األ جملسى، .1
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در هر روز هفتاد هزار . خداوند مخلوقاتي را پرتعدادتر از فرشتگان نيافريده است
كنند،   ت المعمور رفته و به دور آن طواف ميآيند و به بي  فرشته از آسمان فرود مي

كعبه نازل شده و به دور آن طواف  ةپس از طواف به دور بيت المعمور، به خان
رفته و به آن حضرت  ‘كنند، پس از اين طواف، به سمت قبر پيامبر اكرم  مي

رفته و به آن حضرت  ×كنند، سپس به نزد قبر حضرت اميرالمؤمنين  سالم مي
كنند و   رفته و به آن حضرت سالم مي ×، آنگاه به نزد قبر حسينكنند  سالم مي

  .روند و تا روز قيامت اين كار همه روزه ادامه دارد  به آسمان باال مي

  : و نيز آن حضرت فرمود

را با شناخت حق آن حضرت زيارت  ×هر كس حضرت اميرالمؤمنين
شهيد كند و از اهل كبر و غرور نباشد، خداوند او را اجر صد هزار 

آمرزد و او را در گروه كساني   دهد و گناهان گذشته و آينده او را مي  مي
، حساب را بر وي آسان انگيزد  مي بر كه در روز قيامت در امان هستند

رود فرشتگان به استقبال وي رفته و چون باز   گيرد، چون به زيارت مي  مي
فرشتگان او  كنند، چون بيمار شود  اش همراهي مي  گردد، او را تا خانه  مي

را عيادت نموده و چون بميرد از پي او تا كنار قبر برايش طلب استغفار 
  .نمايند  مي

  : سپس آن حضرت فرمود
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را با شناخت حقش زيارت كند، خداوند  ×هر كس حضرت امام حسين
عمل  ةقبول شده در نام ةقبول شده و صد هزار عمر حجمتعال پاداش صدهزار 

  )1(.آمرزد  او را مي ةشته و آيندنويسد و گناهان گذ  او مي

  : نقل شده است كه فرمود ×و از حضرت امام صادق

خداوند متعال واليت ما را بر اهالي تمام شهرها عرضه كرد و جز اهل 
كوفه كسي آن را نپذيرفت، در كنار اين شهر قبري است كه هيچ غمگيني 

مگر اينكه رود كه چهار ركعت نماز در كنار آن بخواند،   به نزد آن نمي
  )2(.گرداند  خداوند متعال وي را با روا شدن حاجتش شادمان باز مي

  : ياد كرد و فرمود×از حضرت اميرالمؤمنين ×امام صادق روزيو 

هر كس جدم را با شناخت حقش زيارت كند، خداوند او را به تعداد هر 
سر اي پ. نمايد  اي قبول شده عطا مي  دارد، پاداش حج و عمره  گامي كه بر مي

مارد، به خدا سوگند، خداوند متعال هرگز پاهايي را كه پياده يا سواره در راه 
آتش نخواهد  ةغبار آلود شده باشد، طعم ×زيارت حضرت اميرالمؤمنين

  )3(.اي پسر مارد، اين حديث را با آب طال بنويس. كرد

هاي آن حضرتـ  كه   زيارت :×هاى مطلقه و مخصوصه امیرالمؤمنین  زیارت
ـ به دو قسمت تقسيم ميصلوات    :شود  و سالم خدا بر او باد 

 مفاتيح الجنانهاي مطلقه، مرحوم حاج شيخ عباس قمي در   زيارت :اول
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ترين آنها   هفت زيارت مطلقه براي آن حضرت ذكر كرده است كه بزرگ
زيارت اول است كه آن را به شيخ مفيد، شيخ شهيد، سيد ابن طاووس و 

ترين زيارت مطلقه آن حضرت همان   مهم ديگران منسوب نموده است و
  .به آن اشاره كرديم زيارت امين اهللا است كه قبالً

در زيارت اول جزئيات بيشتري شرح داده شده كه از ابتداي خروج 
اش تا رسيدن به كوفه و حركت به سوي قبر مطهر آن   زاير از خانه

حضرت در نجف اشرف آغاز شده تا وداع زاير با آن حضرت را 
، پيامبر ’شود و زيارت حضرت آدم، حضرت نوح  ل ميشام
  )1(.نيز در ضمن آن آمده است×و حضرت امام حسين ‘اكرم

تعداد بيشتري از زيارات مطلقه آن حضرت بيان  نواربحار األدر كتاب 
  )2(.شده است

هاي مخصوص آن حضرت كه مختص به روزهاي معيني   زيارت :دوم
  :است و تعداد آنها چهار زيارت است

ترين زيارت مخصوص   است كه بزرگ غديرزيارت روز  :زيارت اول
اي از تمام مفاهيم و فضايل مربوط به   آن حضرت بوده، شامل خالصه

در چنين روزي، يعني هجدهم ماه . شود  مي ×حضرت اميرالمؤمنين
به امامت و جانشيني ×، انتصاب حضرت اميرالمؤمنيناحلجةذي 

آنجا كه پيامبر  ؛ام گرفته استپيامبر و واليت امر مسلمانان انج

                                                         
  .361ـ  339 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
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در اين روز حجاج را در جايي كه مسير كاروانيان مناطق  ‘اكرم
شد و غدير خم نام داشت جمع نموده و   مختلف از هم جدا مي

مشهور است براي  حديث غدير خمسخنراني معروف خود را كه به 
  .آنان ايراد فرمودند

فرموده  مفاتيحدر اين زيارت طبق آنچه مرحوم حاج شيخ عباس قمي 
كه  ؛نقل شده است ×است، با سندهاي معتبر از حضرت امام هادي

آن حضرت در زماني كه معتصم عباسي ايشان را در بغداد تحت نظر 
گرفته بود در چنين روزي جد بزرگوار خود را با اين عبارات زيارت 

مرحوم شيخ مفيد نيز اين زيارت را به صورت مرسل  )1(فرموده است،
از پدر بزرگوارش روايت نموده  ×ضرت امام حسن عسكرياز ح
  )2(.است

 ×همچنين در فضيلت زيارت روز غدير روايتي از حضرت امام رضا
  :نصر فرمودند  نقل شده است كه به احمد بن ابي

نصر، هر كجا كه بودي روز غدير خود را به حرم حضرت   اي پسر ابي 
گناه شصت  ]اداش اين عملبه پ[برسان كه خداوند متعال  ×اميرالمؤمنين

آمرزد و دو برابر آنچه در ماه رمضان و   مردان و زنان مؤمن را مي ةسال
شب قدر و شب عيد فطر از آتش جهنم آزاد نموده است، در اين شب از 

                                                         
  .363/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
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  )1(.نمايد  آتش آزاد مي

متون ديگري نيز  مفاتيح الجنانومحدث قمي در  بحارعالمه مجلسي در 
اند كه از جمله آنها   روز عيد غدير ذكر كردهبراي زيارت آن حضرت در 

  .زيارت امين اهللا است

است كه هفدهم ربيع  ‘ميالد پيامبر اكرمزيارت روز  :زيارت دوم
و سيد بن  المزارمرحوم شيخ مفيد و شهيد در كتاب  ؛باشد  ول مياأل

حضرت  ×اند كه حضرت امام صادق  ذكر نموده اقبالطاووس در 
نين روزي با متني خاصي زيارت كرده و اين را در چ ×اميرالمؤمنين

 .محمد بن مسلم ثقفي آموخته است ،جليل القدر ةمتن را به راوي ثق
 محدثو  بحارمجلسي در  ةمتن كامل اين زيارت را مرحوم عالم

اند كه شامل توصيف آن حضرت به صفات   آورده )2( مفاتيحقمي در 
حضرت، بيزاري فضيلت و علم و جهاد، ابراز واليت نسبت به آن 

  .باشد  جستن از دشمنان وي و اعتراف به حق او مي

است كه  ‘مبعث شريف پيامبر اكرمزيارت شب و روز  :زيارت سوم
، روز بيست و هفتم ماه اماميهبنابر مشهور و بلكه متفق عليه ميان 

متن اين زيارت را شيخ مفيد و سيد بن طاووس نقل  )3(.رجب است
                                                         

  .2ح  ،358/  97 نوارحبار األ جملسى،. 1
  .374 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى، و  373/  97 نوارحبار األ جملسى،. 2
با نزول قرآن جميد مهراه بوده ى اثبات شده است كه مبعث شريف نبوى به حلاظ تارخي. 3

أُنزِلَ فيه ى شهر رمضانَ الَّذ{: شريفه يةى نيست كه نزول قرآن به داللت آو شك ؛است
در ماه )ت كه در آن، قرآن فرو فرستاده شده استاس ]مهان ماه[ماه رمضان  ؛ }الْقُرآن
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را از آن دو نقل كرده است اما در پايان  مجلسي آن ةنموده و عالم
اين متن چنين توضيح داده كه به سند اين زيارت دست نيافته و دليلي 

البته اين  )1(.بر اختصاص زيارت خاصي به اين روز پيدا نكرده است
قمي نيز سه متن متفاوت براي  محدثامر در ميان شيعه مشهور بوده ، 
  .زيارت اين روز ذكر نموده است

                                                                                                             
در شب قدر  ]قرآن را[ما  ؛ }لَيلَة الْقَدر إِنا أَنزلْناه ىف{: شريفه يةرمضان و به داللت آ

به مهني جهت ممكن است در انتساب تاريخ  .در شب قدر اتفاق افتاده است) نازل كردمي
كه شايد نزول : توان گفت ىاما م .ودبيست و هفتم رجب به اين امر، اجياد سؤال ش

 ؛آن در ماه مبارك رمضان بوده باشدى قرآن در بيست و هفتم رجب و نزول دفعى تدرجي
  :دو گونه نزول بوده استى زيرا بدون شك، قرآن جميد دارا

كه به صورت قطعه قطعه در طول مدت بيست و سه ساله بعثت ى تفصيلى نزول تدرجي: يك
  .نازل گرديده است ‘متا وفات پيامرب اكر

: نازل گرديده ‘احكام، يكباره بر وجود مقدس پيامرب اكرم حلةى كه در مرنزول دفع: دو
است كه آيات آن  كتاىب ؛ }كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيم خبري{

 1: وره هودس(() بيان شده است آگاه، به روشىنى استحكام يافته، سپس از جانب حكيم
  .و اين نزول در ماه مبارك رمضان بوده است، واهللا العامل ))

، در رابطه با مفاتيح اجلناننيز در ى قم حمدث، مرحوم 383/  97 نوارحبار األ جملسى،. 1
اين سؤال را مطرح منوده است كه چرا در ) ‘ميالد و مبعث پيامرب اكرم(اين دو زيارت 

 ×زيارت حضرت امرياملؤمنني ‘پيامرب اكرم زيارت حضرتى اين دو روز به جا
جان پيامرب  لةبه مرت  ×دهد كه اوالً حضرت امرياملؤمنني ىوارد شده است؟ و پاسخ م

بوده و زيارت آن حضرت زيارت پيامرب است و ثانياً اينكه شايد اين امر  ‘اكرم
دو كه مهان مظلوميت ايشان است باشد و  ×حضرت امرياملؤمننيى بر ويژگى تأكيد

  .379ـ  378 /مفاتيح اجلنان :ك.ر. ها ذكر كرده است  حديث نيز در تأييد اين نكته
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آن حضرت است كه بيست و يكم ماه  روز شهادتزيارت  :ارت چهارمزي
 امالي مرحوم شيخ كليني در كافي و شيخ صدوق در ؛مبارك رمضان است

  : اند كه  روايت نموده

آن  ةفرا رسيد هم ×چون روز به شهادت رسيدن حضرت اميرالمؤمنين
لرزه ، از گريه و شيون مردم به ‘منطقه، همچون روز وفات پيامبر اكرم

در اين هنگام مردي گريان و با عجله و انا هللا و انا اليه راجعون  .در آمد
امروز جانشيني نبوت قطع شد، تا اينكه : گفت  آمد و مي  گويان پيش مي

در آن بستري بود، آن  ×اي رسيد كه حضرت اميرالمؤمنين  به درِ خانه
ين قوم خدايت رحمت كناد، تو اولين نفر از ا ،ابوالحسن اي: گاه گفت

مردم نيز ساكت شدند تا سخنان وي به پايان  .بودي كه اسالم آوردي
نيز گريستند، اما پس از ‘ او اصحاب پيامبر ةرسيد و گريست و از گري

  .آن هرچه به دنبال وي گشتند، او را نيافتند

 ×گروهي را عقيده بر اين است كه اين شخص حضرت خضر نبي
  )1(.بوده است

ه اهل بیتزیارت ائم^  
زيارت  ةدر بار ^عالوه بر تأكيد فراواني كه از سوي اهل بيت

ابراز  ×و حضرت امام حسين ×، حضرت علي‘پيامبر اكرم
معصومين را نيز در  هائمتوان تأكيد بر زيارت ساير   گرديده است مي

                                                         
بر اين نظريه  مفاتيحدر ى قم مة، مرحوم عال356ـ  355/  97 نوارحبار األ جملسى،. 1

  .استى است كه منت اين زيارت بسيار شبيه زيارت آن حضرت در مبعث شريف نبو
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زيارت ((تحت عنوان  بخشدر ابتداي اين  ؛گفتار آنان مشاهده كرد
تعدادي از اين روايات را مالحظه  ))نقبور و اماكن منسوب به معصومي

كرديم، حال روايات متظافر فراوان ديگري نيز هست كه بر همين 
  :معني داللت دارند

  : از زيد شحام روايت شده است كه گفت

 ‘براي كسي كه پيامبر اكرم: كردم عرض ×به حضرت امام صادق
  ؟را زيارت كند چه پاداشي است

  : فرمود

  )1(.ند متعال را در عرش زيارت كرده باشدمانند كسي است كه خداو

  :عرض كرد ×عيسي بن راشد به حضرت امام صادق 

براي كسي كه قبر حسين را زيارت كند و دو ركعت نماز در نزد آن 
  ؟بخواند چه اجر و پاداشي است

  : فرمود 

   .شود  ثواب يك حج و يك عمره برايش نوشته مي

شوم، براي كسي كه به  فدايت: به آن حضرت عرض كردم: عيسي گويد
  ؟اي برود همين ثواب است  زيارت قبر هر امام مفترض الطاعه

آري، چنين است براي كسي كه به زيارت قبر هر امام مفترض : فرمود
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  )1(.اي برود  الطاعه

  :عرض كرد ×حضرت امام كاظمبه عبدالرحمن بن مسلم 

از ميان اين زيارات كدام فضيلت بيشتري دارد؟ زيارت حضرت 
يا فالن امام و  ×يرالمؤمنين صلوات اهللا عليه، حضرت امام حسينام

   .فالن امام و امامان را يكي پس از ديگري نام بردم

  :آن حضرت به من فرمودند

اي عبدالرحمن، هر كس اولين تن از ما را زيارت كند گويا آخرين تن از  
اولين ما را زيارت نموده و هر كس آخرين تن از ما را زيارت كند گويا 

تن از ما را زيارت نموده است، هر كس واليت اولين تن از ما را بپذيرد 
گويا واليت آخرين تن از ما را پذيرفته و هر كس واليت آخرين تن از 
ما را بپذيرد گويا واليت اولين تن از ما را پذيرفته است، و هر كس نياز 

ا را بر آورده يكي از اولياي ما را بر آورده سازد، گويا كه نياز همه م
  .ساخته است

اي عبدالرحمن، ما را دوست بدار و ديگران را نيز در راه محبت ما  
دوست بدار، واليت ما را در دل بگير و واليت اهل واليت ما را نيز 

بدان كه هر كس ما را . دارد دشمن بدار  بپذير، و هر كه ما را دشمن مي
رسول خدا را رد را رد كرده و هر كس  ‘رد كند جد ما رسول خدا

  .نمايد خداوند متعال را رد كرده است

                                                         
  .18ح  ،119) / از چاپ جديد 100( 97 نوارحبار األ جملسى،. 1
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اي عبدالرحمن، آگاه باش كه هر كس ما را دشمن بدارد محمد را دشمن  
را دشمن جلّ و عال خداوند داشته و هر كس محمد را دشمن بدارد 

   .را دشمن بدارد خداوندجلّ و عال داشته و هركس خداوند 

م بسوزاند و او را هيچ يار و ياوري متعال را سزد كه او را به آتش جهن
  )1(.نيست

، در خصوص فضيلت ث بسيار ديگري نيزياحاد اين روايات غير از
ما در بيان فضيلت زيارت  ؛وارد شده است ^هائمزيارت هركدام از 
 ^بقيعه ائمبه روايات دال بر فضيلت زيارت  ‘حضرت پيامبر اكرم

ت ديگري با اين مضمون اشاره اي داشتيم، در اينجا به روايا  نيز اشاره
  :كنيم  مي

  :عرض كرد ×ابن سنان به حضرت رضا

  ؟پاداش كسي كه پدرت را زيارت كند چيست

  )2(.جزايش بهشت است، پس او را زيارت كن: فرمود

  : نقل است كه فرمود ×حضرت امام رضا يو در روايت ديگر

  )3(.بغداد به جهت وجود قبر اوالد امام حسين در آن نجات يافت

اين مضمون وارد شده است كه زيارت قبر حضرت  هروايات چندي ب

                                                         
  .26ح  ،121) / از چاپ جديد 100( 97 نوارحبار األ جملسى،. 1
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  .است ×مانند زيارت حضرت امام حسين ’موسي بن جعفر

و در روايت ديگري آمده است كه زيارت آن حضرت مانند زيارت 
است، البته به لحاظ فضيلت،  ×و حضرت اميرالمؤمنين ‘رسول خدا

  )1(.د را دارندهر كدام از اين بزرگواران جايگاه ويژه خو

روايات بسياري كه بعضي از آنها معتبر نيز هستند در فضيلت  و
وارد شده است كه چند  ×زيارت حضرت امام علي بن موسي الرضا

  : آوريم  نمونه از آنها را در ذيل مي

  : نقل شده است كه فرمود ×از حضرت امام صادق

اهللا عز و جلّ ستدفن بضعة مين بأرض خراسان ال يزورها مؤمن إالّ أوجب 
   )2(.النار ىله اجلنة و حرم جسده عل

 ؛اي از وجود من به زودي در سرزمين خراسان مدفون خواهد شد  پاره
بهشت  عز و جلّهيچ مؤمني او را زيارت نخواهد كرد مگر اينكه خداوند 
  .نمايد  را بر وي واجب نموده و جسمش را بر آتش حرام مي

  : چنين آمده است ×رضاوايت ديگري از خود حضرت و در ر

به خدا سوگند كه كسي از ما نيست مگر اينكه كشته شده و به شهادت 
   .خواهد رسيد

  ؟رساند  چه كسي شما را به قتل مي: به آن حضرت عرض شد
                                                         

  .19ح  ،4) / از چاپ جديد 102( 99 نوارحبار األ ،جملسى. 1
  1ح، 31)/ از چاپ جديد 102( 99 نوارحبار األ جملسى،.   2
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بدترينِ خلق خدا در زمان من، مرا به وسيله سم به قتل : فرمود 
 ؛سپارد  مياي ويران در ديار غربت به خاك   رساند و مرا در خانه  مي

بدانيد، هر كس مرا در غربتم زيارت كند خداوند متعال پاداش يكصد 
و يكصد هزار حج كننده و يكصد هزار  صديقهزار شهيد و يكصد هزار 

نويسد و در زمره   عمره كننده و يكصد هزار مجاهد را در نامه عملش مي
ما محشور خواهد گرديد و در درجات باالي بهشت رفيق ما خواهد 

  )1(.بود

  : آمده است كه ×و در روايت حضرت اميرالمؤمنين

ستدفن بضعة مين خبراسان ما زارها مكروب إالّ نفس  ‘قال رسول اهللا
   )2(.اهللا كربته و ال مذنب إالّ غفر اهللا ذنوبه

اي از وجود من در خراسان به خاك  به زودي پاره: فرمود ‘پيامبر اكرم
نكند مگر اينكه خداوند متعال غمگيني او را زيارت  ؛سپرده خواهد شد

اندوهش را زايل سازد و گنهكاري زيارتش ننمايد مگر اينكه خدا 
  .گناهانش را بيامرزد

كه  ىعامخاصي غير از روايات  نصاگر چه  ^هائم بقيه ةاما در بار
گذشت در فضيلت زيارت آنان وارد نشده و يا اگر وارد شده نادر 

 ×زيارت حضرت امام حسن عسكرياست مانند روايتي كه در باره 
  : از قول خود آن حضرت نقل شده كه فرمود

                                                         
  .2ح  ،32) / از چاپ جديد 102( 99 نوارحبار األ جملسى،. 1

  10ح، 33/ ) از چاب جديد 102( 99 نوارحبار األ جملسى،.  2
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   .امنيت اهل شرق و غرب است ةقبر من در سامرا ماي

دعايي را به يكي از  ×و يا روايتي كه در آن، حضرت امام هادي
  : فرمايد  ياران خود تعليم نموده و در ادامه مي

كنار قبرم بخواند، وي را ام كه هر كس اين دعا را در   و از خدا خواسته
   .نااميد نكند

محمد  رايـ ب  اهللا فرجه الشريف عجل  يا توقيعي كه از جانب حضرت حجتـ 
آمده و در آن، كيفيت زيارت آن حضرت و سالم بر او توضيح داده  حميرى

آيد كه ترك تصريح به   اما چنين بر مي .شده و امثال اين روايات و نوادر
با تكيه بر حجم گسترده روايات و تأكيدات عام و  فضيلت زيارت هر امام

هاي   خاص در اين زمينه باشد، و شايد همين امر نيز پرداختن گسترده كتاب
تا ذكر زيارات مفصل و  ^هائمهاي نزديك به عصر   مزار از همان زمان

به عالوه متون مختصرِ نقل شده از خود آن  ^هائممتعدد براي هريك از 
ابن  كامل الزياراتهايي نظير   كتاب ؛كند  اي ما تفسير ميبزرگواران را بر

شيخ مفيد  مزاراز شيخ صدوق و كتاب  مزارِ من ال يحضره الفقيهقولويه، كتاب 
در  ^هائماين امر به روشني بر اين نكته داللت دارد كه  ؛قدس اهللا ارواحهم
وزهاي اين روش را در پيش گرفته و از همان ر اماميه ةطايفساخت و ايجاد 

  )1(.اول، آن را به پيروان خود آموخته و در متن زندگي آنان جاري ساختند

  زیارت در بارة مهم ۀدو نکت) 4(

                                                         
در  حبار، مهچنني كتاب املزار از فاتيح اجلنانمتوان به كتاب  براى استفاده از اين متون مى. 1

  .از چاپ قدمي مراجعه كرد 99و  98و  97از چاپ جديد و  102و  101و  100جلدهاى 
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را با ذكر دو نكته مهم  ^هائمخوب است سخن پيرامون زيارت قبور 
كه در روايات وارد شده است به پايان بريم، البته به نحو اختصار چرا 

ر كتاب عقيدتي از همين سلسله كه تفصيل بحث در اين رابطه د
  .ها خواهد آمد  كتاب

از مبادرت  ^هائمبر زاير است كه در مقام زيارت قبور  :اول ةنكت
شرك به خداوند متعال، يا عبادت كردن براي  همتوبه كارهايي كه 

  .كند خودداري نمايد  صاحب قبر را در ذهن بينندگان ايجاد مي

در  ؛اند  از اين گونه اعمال نهي كرده ^هدي هائمبينيم   از همين رو مي
نقل شده است  ×روايتي كه با سند معتبر از زراره، حضرت امام باقر

  :چنين آمده

  ؟توان در ميان قبرها نماز خواند آيا مي: به آن حضرت عرض كردم

  : فرمود

كه رسول  ؛اما قبرها را قبله خود قرار نده ،در كنار آنها نماز بخوان
قبر مرا قبله و مسجد خود : هي نموده و فرموده استاز اين كار ن ‘خدا

 ةكساني را كه قبر پيامبران خود را قبل عز و جلّكه خداوند  ؛قرار ندهيد
  )1(.سازند لعنت كرده است  خويش مي

روايت معتبر ديگري نيز در نهي ارشادي از طواف به دور قبور وارد  
است كه  روايت شده ×از حلبي، از حضرت امام صادق: شده است

                                                         
 ئعبه نقل از علل الشرا 7ح  ،128) / از چاپ جديد 100( 97 نوارحبار األ جملسى،. 1

  .صدوق
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  : فرمود

 ؛در حال ايستاده آب نخور، بر قبر طواف نكن و در آب زالل بول نكن
چرا كه هر كس چنين كارهايي بكند و باليي بر سرش بيايد نبايد جز 

  )1(.خود كسي را سرزنش كند

شك نيست كه مراد معصومين از نهي مردم از قبله قرار دادن قبور يا 
بر آنها، در واقع نهي از اين است كه مسجد قرار دادن آنها و يا طواف 

  .اين قبرها مستقالً به عنوان قبله يا محل سجود واقع گردد

آري سجده كردن بر قبر يا رو به آنها نماز خواندن صحيح نيست، اما 
صرف اينكه در موقع نماز، قبر در سمت قبله نمازگزار واقع شود يا 

شود در تحت اين  اينكه در كنار آن قبر مسجد يا ساختماني ساخته
توان   تناسب حكم و موضوع مي ةگردد و بنا به قاعد  نهي واقع نمي

گفت كه چنين نهيي تنزيهي بوده و براي دور نگه داشتن عبادت از 
  .شبهه شرك صادر گرديده است

توحيدي دارد  ةمضاميني هم كه در متن زيارات وارد شده و جنب
كبير و حمد و شكر ت: مواردي چون ؛كند  را تأييد مي اهمين معن

به  ^هائمخداوند متعال بر توفيق و نعمت وابستگي به پيامبر و 
                                                         

اين  بارةدر ى مه جملسعالّ 3ح  ،126) / از چاپ جديد 100( 97 نوارحبار األ جملسى،. 1
حاجت كردن بر آن ى روايت احتمال داده است كه مراد از لفظ طواف كردن بر قرب قضا

چرا كه اين  ؛از لغت و حديث بر اين مطلب ذكر منوده كه بعيد هم نيستى است و شاهد
امر با ساير فقرات روايت مانند بول كردن در آب زالل و ايستاده آب خوردن و احتمال 

  .داردى بيشترى در اثر اين كارها سازگارى اد خطر ماداجي
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عنوان برپا دارندگان نماز، دهندگان زكات، آمران به معروف، ناهيان از 
منكر و كساني كه در در راه خدا جهاد كرده و حق جهاد را ادا نموده، 

  .توحيدي صحيح هاي  اند، و ديگر مضمون  رسالت الهي را ابالغ كرده

در اين  ^هائمو  ‘التفات به اين مسئله كه زيارت پيامبر اكرم :دوم ةنكت
دفن اين بزرگواران  ةهايي به واسط  اماكن، به اين اعتبار است كه چنين مكان

اند و در نزد پروردگار خود روزي   زنده{در آن، شرافت يافته و آنان 
و سالم آنان را پاسخ  شنوند،  ، سخن زيارت كنندگان را مي}خورند  مي
بنابر اين، بر انسان زاير است كه از زيارت آن بزرگواران تمام آن . دهند  مي

معاني را كه ممكن است در هنگام زيارت و ديدار آنان در حال زندگي 
اموري چون ابراز واليت، نشان دادن محبت و  ؛برايش تحقق يابد، الهام بگيرد

ترام و بزرگداشت و اطاعت و پيروي دوستي و احساس نزديكي با آنان، اح
كه بدين ترتيب، چنين زيارتي از يك اقدام خشك مادي كه عبارت  ؛از آنان

هاي پوسيده و ساير مضامين مادي كه داراي   از تقديس مردگان و استخوان
بت پرستانه خالي از ايمان به خداوند متعال و زندگي ابدي حقيقي و  ةوجه

كند، بلكه در حقيقت، وجود اين   رج ميدائمي اين ذوات مقدس است خا
 ةهمين وجود زنده و باقي و مستمر اين بزرگواران، با هم ةزيارات به واسط

مضامين الهي و ربط آن با خداوند متعال است و انجام اين كار، اجابت امر 
  .پروردگار به قبول واليت، پيروي و ياري آنان است

نقل  ×حضرت امام صادقدر بعضي از روايات كه با سند معتبر از 
  : شده است آمده كه آن حضرت فرمودند

هيچ پيامبر و يا وصي پيامبري نيست كه جسدش پس از مرگ بيش از سه 
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روز در زمين باقي بماند و روح و استخوان و گوشت او به آسمان صعود 
روند كه سالم زيارت  كند، و مردم براي اين به مكان دفن آنها مي مي

شود، اما سالم زيارت   دور با واسطه به آنان رسانده ميكنندگان از راه 
  )1(.شنوند كنند را خود مي كنندگاني كه در محل دفن آنها حضور پيدا مي

و صالحان ^ هزیارت اوالد ائم  
از طريق بيان روايات مربوط به مبحث زيارت و و علل و آثار آن، 

د شده وار ^ائمههمچنين روايات عامي كه در باره زيارت عموم 
گرايش خاصي به  شيعيان و ^يابيم كه در نزد اتباع اهل بيت  است مي

زيارت اين قبور و آباد كردن آنها وجود دارد، چه با ساخت و ساز و 
تا بدان پايه كه بسياري از  ؛ها  چه با انجام زيارت و رفتن به آن مكان

وجود حرم يا مشهدي  ةشهرهاي مناطق شيعه نشين از ابتدا به واسط
كه در  اي، چنان  چه قبر امامي باشد يا امام زاده ؛اند  سيس گرديدهتأ

شهرهاي نجف اشرف، كربال، قاسم، حمزه، علي شرقي، علي غربي و 
تا جايي كه . بسياري شهرهاي ديگر در عراق و ايران همين گونه است

توان تنها در عراق صدها مرقد استوار و باشكوه از اوالد بال فصل   مي
  .سوبان به آنها حتي علما و صالحان را مشاهده كرديا من ^ائمه

ها مورد در ديگر   همچنين هزارها از اين گونه مراقد در ايران و ده
                                                         

كامل به نقل از ابن قولويه،  13ح  ،130) / از چاپ جديد 100( 97 نوارحبار األ جملسى،. 1
حبار مه جملسى آن را در گذشته از معىن به آمسان رفنت جسد انبيا و اوصيا كه عالّ. الزيارات

بر آن  ^هما مهم است فقره پاياىن آن است كه ائم توضيح داده است آنچه در اين حديث براى
  .اند  تأكيد داشته
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ترين آنها پس از مراقد   شود، و شايد مهم  كشورهاي اسالمي يافت مي
مرقد مطهر حضرت ابوالفضل، مسلم بن عقيل و قاسم بن  ^هائم

ن مرقد مطهر حضرت معصومه موسي بن جعفر در عراق، و در ايرا
، و حضرت احمد بن )1(در شهر مقدس قم ’دختر موسي بن جعفر

در شيراز و حضرت عبدالعظيم ) شاهچراغ( ’موسي بن جعفر
بنابر يك  ÷، و در دمشق قبر حضرت زينب)2(در شهر ريحسني 

  روايت و 

  )3(.بنابر روايت ديگر در محل رأس الحسين در قاهره است

                                                         
اش وارد شده است   فضيلت زيارت خواهر مكرمه رةبادر  از حضرت امام رضاى روايات. 1

 ))شت استى هر كس او را زيارت كند پاداش و ؛من زارها فله اجلنة ((: از مجله اينكه
. موجود است عيون اخبار الرضاو  عمالثواب األ، كامل الزياراتاين روايات در 

  .1ح  ،265) / از چاپ جديد 102( 99 نوارحبار األ جملسى،
وارد شده است با اين مضمون كه ثواب  ×ىاز حضرت امام حسن عسكرى روايات. 2

. است  ×مطابق با ثواب زيارت حضرت امام حسني زيارت حضرت عبدالعظيم حسىن
  .268) / چاپ جديد از 102( 99 نوارحبار األ جملسى،

  ×دختر حضرت امرياملؤمنني ÷در ميان مورخان در تعيني مكان دفن حضرت زينب. 3
 منطقةاز مورخان بر اين اعتقاد هستند كه قرب آن حضرت در ى بعض .ختالف شده استا

از آا نيز معتقد هستند كه قرب ايشان در قاهره ى غوطه در شهر دمشق است، و بعض
ديگر است، اما اين دو مزار در نزد پريوان و حمبان ى را نيز اعتقاد ديگرى بوده و بعض
مهچنني حديث  .برخوردار استى مسلمانان از شهرت بيشتر همةو  ^اهل بيت
است، آجنا كه گفته شده  ×حمل دفن سر مقدس حضرت امام حسني بارةدر ى ديگر

معروف است  ^تاست اين حمل در دمشق واقع شده است، اما در ميان شيعيان اهل بي
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ساير قبور معموالً توسط كساني از شيعيان كه در اين قبور و نيز 
در  آنان معموالً ؛شوند  مناطق نزديك به آنها سكونت دارند زيارت مي

ها اجتماع   هاي جمعه و يا روزهاي مخصوصي در اين مكان  شب
كنند، چه اينكه بعضي از زايرين از مناطق دور نيز به زيارت اين   مي

  .روند  اماكن مقدس مي

از  ^زيارت پيروان اهل بيت: توان گفت  ين نكات ميبا توجه به ا
ها به صورت اقدامي هفتگي و در بعضي از اقشار نزديك به   اين مكان

  .آنها روزانه، در آمده است

  زیارتى عام براى ها  زمان) 5(
و معصومين از نسل آن حضرت و اوالد  ‘زيارت قبر پيامبر اكرم

خاصي نيست، اما با اين آنها اگر چه به لحاظ زماني محدود به وقت 
يابيم كه از اهتمام خاص و اجتماع بزرگ در   هايي را مي حال زمان
يك ويژگي  ةاند، اين مطلب يا به واسط  ها برخوردار شده  اين مكان

مبارك در اين اوقات بوده، يا به اين جهت است كه مردم در اين 
  .اوقات از فرصت بيشتري براي اين كار برخوردار هستند

و فرزندان آنها، مانند روزهاي تولد يا وفات، موجب  ^هائمربوط به ايام م
  .شود  اهتمام خاص نسبت به زيارت همان امام در آن روز خاص مي

چنين است شب و روز جمعه كه از يك جهت به دليل فضيلت خاص 
                                                                                                             
كه سر مقدس آن حضرت در وقت بازگشت اسريان به كربال به بدن مطهر آن حضرت 

  .ملحق و در كنار آن دفن گرديد



  7در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                             

 

84

آنها و تعطيل بودنش از جهت ديگر، زمان مناسبي براي زيارت به 
 ةكه در بار ×ت حضرت امام حسينرود، خصوصاً زيار  شمار مي

  .فضيلت و ثواب انجام آن در شب جمعه رواياتي نيز وارد شده است

همچنين اعياد و روزهاي مبارك كه همان دو ويژگي موجود در روز 
  .جمعه در آنها نيز هست

توان تعطيالت تابستاني مدارس را نيز اضافه كرد،   اين عوامل مي ةبه هم
چرا كه اين  ؛اي براي زيارت است ق كنندهاين فرصت نيز عامل تشوي

ها براي سفر و حركت خصوصاً به مقصد  بهترين فرصت را براي خانواده
بينيم بعضي   به همين جهت است كه مي. نمايد  هاي دور فراهم مي  مكان

از مراقد مشرفه همچون مرقد مطهر حضرت امام رضا، حضرت امام 
در  ÷رت زينببي حض  و بي )1(^حسين، حضرت اميرالمؤمنين

                                                         
البته به دليل شرايط سياسى حاكم بر بعضى از كشورها گاه تعداد زايران مراقد در آن . 1

جلوگريى از در كشور عراق به سبب  شود، به مهني دليل است كه مثالً كشورها كم مى
زيارت و بيدادى كه نظام جنايتكار بعث نسبت به زايران مراقد مشرفه اعمال كرده و فشارى 
كه به عموم مردم وارد آورده است، شاهد كاهش چشمگريى در تعداد زايران در عراق 

چنني است در مجهورى اسالمى ايران كه به دليل در گري شدن در جنگ حتميلى و . هستيم
نيز  ^بعضى كشورهاىي كه پريوان اهل بيت ناحيةر حماصره و قطع رابطه از قرار گرفنت د

اما . كمتر از سابق شده است ×شود، تعداد زايران خارجى حضرت رضا در آا يافت مى
اى افزايش   شود كه اين روزها تعداد زايران به شكل ىب سابقه اين احوال مالحظه مى همةبا 

پنج ميليون نفرى زايران در اربعني سال گذشته و حضور  يافته است و اخبار حاكى از حضور
سه ميليون نفرى آنان در زيارت روز غدير مهان سال است، گذشته از زيارت حضرت امام 

  .رسد ها نفر مى  ها تعداد زايران به ميليون  كه در بعضى از مناسبت ×رضا
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  .ها نفر از زايران مشتاق است دمشق، در چنين ايامي پذيراي ميليون

  جامعهى ها  زیارت) 6(
هاي مخصوصي وجود دارد كه يك امام خاص   پيشتر دانستيم زيارت

اما  ؛توان با آن زيارت كرد  را در يك وقت خاص يا در همه وقت مي
ق دارد، عالوه بر اين گونه زيارات كه به يك امام خاص تعل

 هائم ةتوان به وسيله آنها هم  اي نيز هست كه مي  هاي جامعه  زيارت
را بدون استثنا و در همه مشاهد و حتي مشاهد  ^اهل بيت

  .زادگان زيارت كرد  امام

هاي جامعه به لحاظ ساختار لغوي داراي اسلوبي بديع و به   اين زيارت
  .لحاظ محتوايي مشتمل بر مضامين بلند و كلي است

  :هاي ذيل باشد  ترين اين زيارات جامعه زيارت  يد معروفو شا

كه مختصرترين زيارت جامعه بوده و  امين اهللازيارت معروف به  :اول
ترين   قمي ـ در نهايت اعتبار و داراي دقيق ةـ بنا به فرموده عالم

مضامين  ةاين زيارت عليرغم اختصار، در بر دارند ؛باشد  مضامين مي
اي   نيز اشاره و مناجات با خداوند است و قبالًزيارت، دعا براي خود 

  .به آن داشتيم

كه از سرور و موالي ما حضرت امام  هجامعه كبيرزيارت : دوم
ترين و مشهورترين زيارات جامعه   روايت شده و از بزرگ ×هادي
نويسد كه اين   اين زيارت مي ةمجلسي در بار ةمرحوم عالم .است

، از لحاظ مورد فراگيرترين، از ترين  زيارت از لحاظ سند از صحيح
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ترين و   ترين، از لحاظ مضمون و معني بليغ  لحاظ لفظ و عبارت فصيح
  )1(.از لحاظ شأن و رتبه باالترين زيارات است

بسياري از علماي اعالم نيز دست به شرح و تفسير و تأويل مواردي از 
اين زيارت كه داراي ابهام و پيچيدگي است پرداخته و براي دفع 

اند، از   شكاالت و انتقادات احتمالي، نكات غامض آن را تشريح نمودها
مجلسي اول و پدر (ست مرحوم مال محمد تقي مجلسي آنهااين جمله 

، همچنين سيد محمد بن عبدالكريم )مال محمد باقر صاحب بحار
  .و ساير اعالم عبداهللا شبرطباطبايي بروجردي معروف، سيد 

مصباح بن طاووس در  دسيكه  المؤمنين ةئمأ ةجامعزيارت  :سوم
روايت كرده و براي آن آدابي از  ^آن را از ائمه طاهرين الزائر

اين زيارت داراي مضامين  .ابتداي سفر زيارت ذكر نموده است
مختلف عقيدتي، اجتماعي و سياسي سطح بااليي بوده و پس از 

  .دوم اهميت قرار دارد ةكبيره در مرتب ةزيارت جامع

مجلسي اين زيارت را به عنوان زيارت پنجم از زيارات جامعه  ةعالم

                                                         
از مهني جلد  127در صفحه  ،144) / از چاپ جديد 102( 99 نوارحبار األ جملسى،. 1

  .544 /مفاتيح اجلنانشرح و توضيح ذكر شده است، مهچنني ى نيز اين زيارت با مقدار
اين زيارت و زيارت بزرگ غدير اين است كه آن زيارت نيز از  ةقابل مالحظه در بار نكتة

روايت شده است و اين دو منت رواىي و ديگر متون از اين دست، نشان  ×حضرت امام هادى
است كه به خواست خدا در  ^سوم از مراحل تاريخ اهل بيتة هاى دور ى از ويژگىدهنده يك

  .صورت توفيق، در پنجمني كتاب از اين دوره به شرح و توضيح بيشتر آن خواهيم پرداخت
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  )1(.ذكر كرده است

، شيخ كليني در كامل الزياراتزيارتي است كه ابن قولويه در  :چهارم
آن را از  من ال يحضره الفقيهو  عيون اخبار الرضاو شيخ صدوق در  كافي

مزار امام رفتن به  ةكه از آن حضرت در بار ؛اند  نقل كرده ×حضرت رضا
  : فرمودند ،و كيفيت زيارت آن حضرت سؤال شد ’موسي بن جعفر

در مساجدي كه در اطراف قبر مطهر آن حضرت واقع شده است نماز 
   .بخوانيد، و در زيارت مزار مطهر هر امامي كافي است كه بگويي

  .تا آخر زيارت ـ أولياء اهللا وأصفيائه ىالسالم عل

  : سپس فرمود

ها كافي است، به همراه آن نيز   زيارت ةنامه در هم  تخواندن اين زيار
را يك يك نام  ^هائمفرستي و   صلوات بسيار بر پيامبر و آلش مي

جويي، آن گاه هر چه خواستي براي   بري و از دشمنانشان بيزاري مي  مي
  .كني  خود و مؤمنين و مؤمنات دعا مي

ارت و اين زي: مجلسي در پايان اين زيارت فرموده است ةعالم
  )2(.مختصر و جامعي است

اي از زيارات جامعه را نقل كرده است   مجلسي مجموعه ةمرحوم عالم
                                                         

مفاتيح حمدث قمى، مهچنني  *162) / از چاپ جديد 102( 99 نوارحبار األ جملسى،. 1
  .577 /اجلنان

مفاتيح  حمدث قمى،: مهچنني 126) / از چاپ جديد 102( 99 وارنحبار األ جملسى،. 2
  .543 /اجلنان
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منسوب  ^هائمرسد و بيشتر آنها به   كه تعداد آنها به چهارده مي
رود كه از سوي علما تأليف شده باشند،   باشند، و لذا احتمال مي  نمي

روز عرفه زيارت  ةقمي نيز در ضمن بيان ادعي ةچه اينكه مرحوم عالم
اي را ذكر نموده كه سيد بن طاووس آن را به حضرت امام   جامعه
نسبت داده است و ما به جهت رعايت اختصار و همچنين  ×صادق

  )1(.عدم اعتبار اين زيارت، از ذكر آن خودداري كرديم
هاي   هاي مزار زيارت  عالوه بر اين نوع از زيارات جامعه، صاحبان كتاب

آنجا كه  ؛اند  بر حسب ايام هفته ذكر كرده ^هائماي ديگري را نيز بر
تقسيم شده  ^معصومين هائمو  ‘روزهاي هفته در ميان پيامبر اكرم

روز يكشنبه مخصوص  ،‘روز شنبه مخصوص پيامبر اكرم .است
، روز دوشنبه مخصوص حضرت امام حسن و ×حضرت اميرالمؤمنين
م سجاد، شنبه مخصوص حضرت اما  ، روز سه’حضرت امام حسين

، روز چهارشنبه مخصوص ^حضرت امام باقر و حضرت امام صادق
حضرت امام كاظم، حضرت امام رضا، حضرت امام جواد و حضرت امام 

و  ×، روز پنجشنبه مخصوص حضرت امام حسن عسكري^هادي
در . باشد  ـ مي  اهللا فرجه عجل  روز جمعه مخصوص حضرت حجت ـ
را به همراه حضرت  ÷هراز ةمصباح الزائر صلوات بر حضرت فاطم

  .آورده است ‘پيامبر اكرم
نيز حديثي به همين مضمون در تقسيم ايام هفته نقل كرده و براي  بحار

زيارت هر روز و صلوات بر هر معصوم در هر روز، متني آورده 
                                                         

 حمدث قمى،: مهچنني 209ـ  126) / از چاپ جديد 102( 99 نوارحبار األ جملسى،. 1
  .552 /مفاتيح اجلنان
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)1(.است

                                                         
  .230ـ  210) / از چاپ جديد 102( 99 نوارحبار األ جملسى،. 1
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  شعائر زمانی

  





  

 

  

  ها  روزها و شب
آيين  .هاي مبارك است  دومين عنوان از مبحث شعائر، روزها و شب

پاك اسالم بعضي از روزهاي خاص را براي برگزاري شعائر اسالمي 
هايي آداب و رسوم و احكام  معين فرموده و براي چنين روزها و شب

  .و وظايف خاصي را معين نموده است

عيد سعيد ( احلجة ، روز دهم ذي)عيد سعيد فطر(روز اولِ ماه شوال 
در كل جهان اسالم از شعائر اسالمي روزهاي جمعه  ةو هم) قربان

  .دانسته شده است

در عيد فطر و قربان نبايد روزه گرفت، پرداخت زكات فطره در عيد  
فطر، و قرباني كردن گوسفند، گاو، يا شتر در عيد قربان براي 

آورند واجب بوده، انفاق در اين دو   حاجياني كه حج تمتع به جاي مي
ويژه قرباني كردن در عيد قربان براي  روز استحباب مؤكد داشته و به

غير حجاج نيز از استحباب خاصي برخوردار است و ديگر اعمال و 
كه در  ...مراسم مانند دعا، ديد و بازديد ميان دوستان و خويشاوندان و
  .طول اعصار و قرون در ميان مسلمانان شايع و رايج بوده است

گردد كه خداوند متعال   در روز جمعه نيز نماز معروف جمعه اقامه مي
و مطابق آنچه  )1(جمعه از آن ياد كرده است ةنيز در قرآن مجيد در سور

                                                         
ذا نودى للصالة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِىل ذكْرِ اللّه و ذَروا الْبيع يا أَيها الَّذين آمنوا إِ{ . 1
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اند به صورت واجب تعييني يا  خود ذكر كرده ةهاي عملي  فقها در رساله
  .تخييري بر مسلمانان واجب است

چه اينكه مسلمانان اين روز را كه كارهاي عادي در آن تعطيل است 
  .دهند  خير اختصاص مي به عبادت و كارهاي

ها نيز شب قدر به اين عنوان شناخته شده و خداوند   در ميان شب
متعال نيز از آن با احترام و تعظيم فراوان ياد كرده و آن را برتر از 

امور در اين  ةقرآن در اين شب نازل شده و هم .هزار ماه دانسته است
  :عال فرمايدخداوند مت. يابد  شب به استحكام و استواري فيصله مي

لَيلَةُ الْقَدرِ خير من * و ما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدر * إِنا أَنزلْناه يف لَيلَة الْقَدر {
سالم هي * تنزلُ الْمالئكَةُ و الروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمر * أَلْف شهر 

تر ىحطْلَعِ الْفَجم{   

و از شب قدر، چه آگاهت كرد * در شب قدر نازل كرديم  ]قرآن را[ما 
فرشتگان، با ] شب[در آن * شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است * 

فرود ] كه مقرر شده است[روح، به فرمان پروردگارشان، براي هر كاري 
  .تا دمِ صبح، صلح و سالم است ]آن شب[* آيند 

                                                                                                             
فَإِذا قُضيت الصالةُ فَانتشروا فى اَْألرضِ و ابتغوا من *  ذلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمون

كَثري وا اللّهاذْكُر و لِ اللّهونفَضحفْلت لَّكُما لَع{.  
ذكر خدا ى مناز مجعه ندا درداده شد، به سوى ايد، چون برا كه اميان آورده كساىنى ا   

و چون مناز * مشا تر است ى اگر بدانيد اين برا. بشتابيد، و داد و ستد را واگذاريد
را بسيار زمني پراكنده گرديد و فضل خدا را جويا شويد و خدا  ]روي[گزارده شد، در 

  .كنيد، باشد كه مشا رستگار گرديد ياد
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  :و فرموده است

* فيها يفْرق كُلُّ أَمر حكيم * ناه يف لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرين إِنا أَنزلْ{
   )1(}أَمرا من عندنا إِنا كُنا مرسلني

در * كه ما هشدار دهنده بوديم  ]زيرا[ما آن را در شبي فرخنده نازل كرديم، 
كاري است  ]اين[. بديا  استوار فيصله مي ]به نحوي[كاري  ]گونه[هر  ]شب[آن 

  .بوديم ]پيامبران[ما فرستنده  ]گيرد  صورت مي[از جانب ما  ]كه[

هاي ماه   تمامي مسلمانان بر بزرگداشت اين شب متبرك كه يكي از شب
رمضان است اتفاق نظر دارند، البته چنان كه از قرآن كريم استنباط 

نيست و  شود، در اينكه اين شب در ماه مبارك رمضان است اختالفي  مي
تنها اين مطلب كه كدام شب از ماه رمضان شب قدر است مورد اختالف 

  .اي خواهيم نمود  واقع گرديده كه به اين مسئله اشاره

  كهاى متبر  در روزها و شب̂ اهل بیت ةسیر
براي محكم كردن ساختار  ^بينيم كه اهل بيت  عالوه بر آنچه گذشت مي

چه در  ؛اند  خاصي پرده برداشته ةويدر اين زمينه از سيره و ر جماعت صالحان
مسلمانان و چه در  ةهاي متبرك شناخته شده در نزد هم  ارتباط با روزها و شب

  .باشد  مسلمانان شناخته شده نمي ةهاي متبركي كه در نزد هم  روزها و شب ةبار

اي داشته باشيم به اين   كوشيم تا به صورت اجمالي اشاره  در اينجا مي
به اجرا در آمده و آن  ^انب اهل بيتروش اسالمي كه از ج

                                                         
  .5 – 3 دخان.  1



  7در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

 

96

بزرگواران به واسطه دانش خود به شريعت اسالم كه از خصوصيات 
  .اند  منحصر به فرد ايشان است آن را به امت ارائه نموده

  شب قدر) 1(
ترين شب سال به شمار   شب قدر به لحاظ اهميت و قدر و شرافت مهم

قدر به وصف  ةن سوررود، قرآن كريم يك سوره كامل را تحت عنوا  مي
در آن، هر كاري به ((: اين شب مقدس اختصاص داده، و فرموده است

  .گذشت كه قبالً ))يابد  استواري فيصله مي

از سوي ديگر روايات فراواني در فضيلت و شرافت و اهميت اين 
مانند  )1(شود وارد گرديده است  شب و آثاري كه بر آن مترتب مي

  : معصوم كه ةفرمود

در شب قدر، از اذان مغرب تا صبح، بال و پر زنان سالم و فرشتگان 
  .كنند  رحمت را بر بندگان خدا نازل مي

  : يا اين سخن كه

اي حالل نيست كه براي   و تا آن شب به صبح نرسيده، براي هيچ ستاره
  .)2(آيد رجم و طرد شياطين به صورت شهاب فرود

                                                         
  .تفسري الدر املنثور و تفسري نور الثقلنيتفسري سوره قدر از  :ك.ر. 1
وِ لَقَد زينا السماَء الدنيا بِمصابيح و جعلناها رجوماً {شريفه  يةاين روايت ناظر به آ. 2

طرد  يةنيا را با ستارگان زينت دادمي و آا را ماو در حقيقت آمسان د ؛}للشياطني
  .باشد ـ مترجم ىم) شياطني قرار دادمي
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زار ماه برتر عمل صالح و عبادت در شب قدر از عبادت ه: و اينكه
  .است

پرداختن به اعمال عبادي در اين شب با آماده شدن : يا اين سخن كه
  .براي جهاد در راه خدا برابر است

شب قدر  ةدر بار ^از بررسي آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت
  :شود  نكاتي چند آشكار مي

ـ اين شب فرصتي مناسب و نعمتي از جانب خداوند متعال است تا 1
بتوانند وجود خود را آشكار نموده و اهداف و آمال خود را از  بندگان

طريق پرداختن به كارهاي شايسته و توبه و انابه به درگاه خداوند متعال 
بدين گونه است كه انسان در اثر انتخاب عمل عبادي مناسب  .پياده نمايد

  .هاي خود برسد  خواسته ةتواند به هم  در وقتي مناسب، مي

تر از   تر و بزرگ  نتخابي است كه ابعادي به مراتب گستردهعمل به چنين ا
اين حقيقتي است كه انسان  .بخشد  وقت محدود زندگي انسان به او مي

يابد، مانند سخن پيامبر   هاي خاص زندگي خود مي  گاه آن را در فرصت
در جنگ خندق عمرو  ×طالب  كه وقتي حضرت علي بن ابي ‘اكرم

  : فرمودند ،را به قتل رساند ودبن عبد

   )1(.دل عبادة الثقلنياضربة علي يوم اخلندق تع

چرا كه ارزش اين ضربت تنها به زور و نيروي صرف شده در آن 

                                                         
   .در روز خندق با عبادت جن و انس برابر است ىضربت عل.  1
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نبوده، بلكه ارزش و قيمتش از جهت وقت و شرايط خاصي است كه 
  .آن به وقوع پيوسته است

ـ اين شب شبي است كه تقديرات و سرنوشت خاليق و قضا و قدر الهي 2
چرا كه احكام و مقدرات الهي گاه در چارچوب  ،گردد  ه آنان مقدر مينسبت ب

بر آن حاكم  مسبباتنظام مادي هستي و نظام الهي كه بر اساس نظام اسباب و 
اوامر و فرامين الهي كه فراتر از نظام  ةاست، شكل گرفته و گاه نيز به واسط

رد و خداوند گي  جهان مادي است صورت تكوين به خود مي مسبباتاسباب و 
  :متعال نيز از آن به اين صورت تعبير فرموده است كه

   )1(}و ما أَمرنا إِالّ واحدةٌ كَلَمح بِالْبصر{

   چون چشم به هم زدني ]آن هم[و فرمان ما جز يك بار نيست 

   )2(}إِنما أَمره إِذا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُون{و 

پس  ؛))باش((: گويد  زي اراده فرمايد، كارش اين بس كه ميچون به چي
  .شود  موجود مي ]درنگ  بي[

آيد كه ماه مبارك رمضان از اساس  و باز از بررسي اين معارف بر مي
براي آمادگي هرچه بيشتر انسان مؤمن تعيين گرديده تا از طريق 
ل پرداختن به عبادت و بندگي خدا از درجات كمال صعود نموده، مشمو

  .آن احكام و مقدرات گردد كه مطابق با رحمت واسع الهي است

                                                         
  .50 /قمر.  1
  .82 /يس.  2
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در  ^اهل بيت هائمو  ‘رواياتي كه از پيامبر اكرم :زمان شب قدر
رابطه با تعيين وقت اين شب مبارك وارد شده، ضمن تأكيد و اتفاق 
نظر بر اينكه اين شب در ماه مبارك رمضان است در اينكه كدام شب 

از  .باشد اختالف دارند  مصادف با شب قدر مي هاي ماه رمضان  از شب
آيد كه اين مخفي كاري و پوشيده   بعضي از اين روايات نيز بر مي

داشتن با هدف خاصي صورت پذيرفته است، اين هدف ترغيب هرچه 
بيشتر مؤمنان به انجام حد اكثري كارهاي شايسته، دعا، مناجات و 

آنجا كه در  ؛باشد  مي ...وتضرع به درگاه خداوند متعال، انفاق، نماز 
شود كه از ميان دو شب بيست   سؤال مي ×برخي روايات از معصوم

و يكم و بيست و سوم، كدام شب، شب قدر است؟ آن حضرت از 
  : فرمايند  تعيين تاريخ خودداري نموده و در جواب مي

   .براي رسيدن به مطلوب، دو شب بر تو بسيار آسان است

  .در دو شب به كار خير بپردازي؟شود اگر   تو را چه مي: يا

تر   رود و از بقيه معروف  هايي كه احتمال شب قدر در آنها مي  اما شب
است نوزدهم، بيست و يكم و بيست و سوم ماه مبارك رمضان است كه 

آن  ةاز اين ميان، شب بيست و سوم به دليل روايات بسياري كه در بار
نيز معروف  جهىنشب اين شب به  .وارد شده، از بقيه مشهورتر است

وي يكي از مسلمانان بوده كه در خارج شهر مدينه سكونت داشته  .است
و از پيامبر اكرم تقاضا كرده، شبي را در طول سال به او معرفي كند تا 
وي آن شب را به طور كامل به عبادت خدا مشغول شود، آن حضرت نيز 

  .رمودندشب بيست و سوم ماه مبارك رمضان را براي وي تعيين ف
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شايد اعمال مختلف و فراواني كه در روايات براي شب بيست و سوم 
  )1(.ماه رمضان بيان شده است نيز اشاره به همين حقيقت داشته باشد

 ةبايد در هم  گرچه طبيعتاً اعمال شب قدر مي :اعمال شب قدر
رود يكسان باشد اما اين   هايي كه احتمال شب قدر در آنها مي شب

اعمال مشترك و : شود  جزئيات به دوبخش تقسيم مي اعمال از لحاظ
  .ها  اعمال مخصوص به هركدام از اين شب

  :ها، اين اعمال وارد شده است  اين شب ةهم اعمال مشتركدر 

  .ـ غسل1

  .ـ دو ركعت نماز به همراه استغفار2

  ـ دعاي طلب نجات از آتش جهنم و بر آورده شدن حاجات به 3

  .شفاعت قرآن مجيد

طلب حاجت با واسطه قرار دادن قرآن و مؤمنان و سوگند ـ دعاي 4
  .^دادن خداوند به چهارده معصوم

  .×ـ زيارت حضرت امام حسين5

  ).داري شب زنده(ـ احيا 6

ـ به جا آوردن يكصد ركعت نماز به همراه استغفار فراوان و دعا در 7

                                                         
بدين ترتيب كه  ؛نيز ميان اين سه شب وجود داشته باشدى رود كه ارتباط ىاحتمال م. 1

  .برسد يست و سوم به تكامل اىيببوده و در شب ى ديگر ةممقد هركدام از آا
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هاي دنيا و آخرت براي خود، پدر، مادر، خويشان و   باره حاجت
  .مؤمن از زنده و مرده برادران

  .^ـ فرستادن صلوات بسيار بر محمد و آل محمد8

ـ ذكر خداوند متعال به حمد و تسبيح و بزرگداشت و تكبير و تهليلِ 9
  .بسيارِ ذات مقدس خداوندي

  : براي اين امور دعاهاي خاصي نيز ذكر شده است مانند دعاي

وايت كفعمي حضرت امام كه بنا به ر ))الّلهم إين أمسيت لك عبداً داخراً((
هايي بسيار به خواندن آن مبادرت  در چنين شب ×زين العابدين

كه اين  ؛جوشن صغيرو دعاي  جوشن كبيرميورزيد، يا قرائت دعاي 
داري به عبادت خدا در شب   دعاها عالوه بر اينكه موجب شب زنده

  .باشند  شوند، متضمن سه بند اخير از اعمال فوق الذكر نيز مي  قدر مي

ـ طلب علم و رفتن به دنبال تحصيل معرفت و شناخت به مسائل و 10
احكام و اخالق و مفاهيم شرع كه اقدام به اين عمل شريف بنا بر 
آنچه مرحوم صدوق نقل كرده از برترين اعمال براي احياي اين 

  )1(.ها دانسته شده است  شب

  :گانه  هاي سه  به هر يك از اين شب اعمال مخصوصاما 

  :زدهم اين اعمال وارد شده استدر شب نو

چرا كه  ؛×صد مرتبه استغفار، صد مرتبه لعن بر قاتالن حضرت اميرالمؤمنين
                                                         

  .226ـ  225 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى، . 1
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اهللا  لعنةآن حضرت در اين شب، مورد اصابت شمشير عبدالرحمان بن ملجم 
  .عليه كه از خوارج بود قرار گرفتند

))الّلهم اجعل فيما تقضي و تقدر((همچنين در اين شب قرائت دعاي 
و  )1(

))يا ذا الذي كان((دعاي 
هاي ماه مبارك رمضان وارد   شب ةكه در هم )2(

  .شده است، مورد تأكيد ويژه قرار گرفته است

اما شب بيست و يكم، يكي از دو شب محتمل شب قدر است و 
  .احتمال و اشتهار آن به شب قدر از شب نوزدهم بيشتر است

رمضان آغاز  آخر ماه مبارك ةاز همين شب اعمال مخصوص ده
هاي ماه مبارك رمضان بيشتر به   اي كه از ساير شب  دهه ؛گردد  مي

آنجا كه پيامبر  ؛داري اختصاص يافته است عبادت و شب زنده
نهاد و كمر را براي   در اين دهه رختخواب خود را كناري مي ‘اكرم

بود و   بست و پيوسته مالزم و معتكف در مسجد مي  عبادت محكم مي
  .نمودند  راي آن حضرت در مسجد برپا ميچادري مويين ب

تأكيد بر احياي اين شب به نماز و صلوات بر پيامبر و آل آن حضرت، 
اند   را مورد ستم قرار داده ^لعن بر كساني كه محمد و آل محمدهمچنين 

چرا كه در روزِ بيست  ؛از جمله اعمال مخصوص اين شب وارد شده است
  )3(.اند  ت رسيدهبه شهاد ×و يكم حضرت اميرالمؤمنين

                                                         
  .226/مفاتيح اجلنانحمدث قمى، . 1
  .215/مفاتيح اجلنانحمدث قمى، . 2
  .234ـ  227/مفاتيح اجلنانحمدث قمى، . 3
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ترين است و   ها با فضيلت  اما شب بيست و سوم در ميان اين شب
اعمال خاصي نيز در آن وارد شده است، از آن جمله قرائت قرآن 

هاي عنكبوت،   ها مانند سوره  است، به خصوص قرائت بعضي از سوره
همچنين تأكيد خاصي نسبت به  ؛روم و دخان، و هزار مرتبه سوره قدر

  .در اين شب وارد شده است ×رت امام حسينزيارت حض

  : ـ  اهللا فرجه عجل همچنين دعاي مشهور امام زمان ـ

آبائه يف هذه  ىالّلهم كن لوليك احلجة بن احلسن صلواتك عليه و عل
 و عيناً حىت الساعة و يف كلّ ساعة ولياً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليالً

    .طويالًتسكنه أرضك طوعاً و متتعه فيها 

بن  حجةها براي ولي خود   خداوندا، در اين ساعت و در همه ساعت
الحسن كه درود تو بر او و پدرانش باد، سرپرست، نگاهبان، ياور و چشم 
بينا باش تا آن هنگام كه زمين را مطيع وي سازي و او را در آن ساكن 

و  البته خواندن مند گرداني  گرداني و دير زماني وي را در آن بهره
  .مداومت بر اين دعا در همه اوقات خوب است

هاي ادعيه وارد شده   قرائت بعضي از متون دعايي كوتاه كه در كتاب 
  )1(.نيز در اين شب مستحب است

در پايان بحث از شب قدر، يادآوري اين نكته سزاوار است كه روز 
از لحاظ فضيلت و  )2(قدر نيز ـ چنان كه در روايات معتبر وارد شده ـ

                                                         
  .235 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى، . 1
  .236 /انمفاتيح اجلنحمدث قمى،  .2
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اهميت خاص شبيه شب قدر است و اين امر شبيه به حالت شب جمعه 
  .است كه از روز جمعه كسب اهميت و اعتبار نموده است

  عید فطر و عید قربان )2(
چنان كه دانستيم اين دو عيد سعيد در بسياري از احكام با هم مشترك 

نماز مانند حرمت روزه در آنها، وجوب يا استحباب به جا آوردن  ؛باشند  مي
اند ـ   خود ذكر نموده ةعملي ةعيد در آنها، ـ به تفصيلي كه فقها در رسال

  .همچنين وجوب يا استحباب انفاق در آنها، دعا و ديدار برادران ديني

امور ديگري نيز در اين دو عيد سعيد از  ةعالوه بر آنچه گذشت در بار
  :تأكيد شده است ^جانب اهل بيت

به خصوص در عيد سعيد فطر، در اعمال و تكبيرهاي خاص  :اول
سجاديه نيز براي هر كدام از اين دو عيد دعاي خاصي وارد  ةصحيف

  .شده است

  .غسل در روز اين دو عيد :دوم

آراستن خود و به كار بردن بوي خوش، همچنين پوشيدن  :سوم
  .هاي خوب و نظافت بيش از پيش  لباس

  .×زيارت حضرت امام حسين :چهارم

اجر و پاداش اعمال مستحبي كه انسان به  مضاعف بودن :پنجم
چرا  ؛دهد، به بركت اين دو روز  صورت معمول در طول سال انجام مي

كه اين دو روز داراي فضيلت خاصي هستند كه طبيعتاً در اعمال 
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  .يابد  انجام شده در آنها نيز انعكاس مي

  روز و شب جمعه) 3(
ها و   يگر شبروز و شب جمعه به لحاظ شرافت و بزرگي نسبت به د

در روايات  .روزها از ويژگي، امتياز و برتري خاصي برخوردار هستند
در توصيف اين روز آمده است كه خداوند متعال در هر ^اهل بيت

كند و در اين   ساعت از آن، ششصد هزار تن را از آتش جهنم آزاد مي
روز، اعمال نيك انسان را در نامه عملش دو برابر نوشته، گناهان وي 

در چنين روزي خداوند  .برد  از آن محو نموده، درجاتش را باال مي را
متعال حاجات را برآورده، ناماليمات را بر طرف نموده، دعا را 

بندگان را پذيرفته، روزي آنان را  ةمستجاب، گناهان را آمرزيده، توب
  .ستاند  از آسمان نازل كرده و انتقام مظلوم را از ظالم مي

  :كنيم  ه روايت معتبر اشاره ميدر همين زمينه به س

  : نقل است كه فرمود ×ـ از حضرت امام رضا1

روز جمعه سرور ايام است كه در آن، خداوند : فرمودند ‘پيامبر اكرم
متعال حسنات را دو برابر محاسبه، سيئات را از نامه اعمال مردمان محو 

تجاب، برد، در اين روز خداوند دعاها را مس  نموده و درجات را باال مي
اين روز، روزي  .نمايد  ناماليمات را برطرف و حوائج عظيم را برآورده مي
دارد، خداوند را در اين   است كه خداوند تفضل بيشتري بر بندگان روا مي

كسي از مردم در روز جمعه خدا . روز آزاد شدگاني از آتش جهنم است
د، مگر را نخواند در حالي كه حرمت و حق اين روز شريف را نيز بشناس
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اينكه بر خداوند متعال است كه به يقين وي را از آزاد شدگان از آتش 
چنين كسي اگر در شب يا روز جمعه بميرد شهيد است و  ؛جهنم قرار دهد

و كسي حق روز جمعه را  .در كمال امنيت بر انگيخته خواهد گرديد
ضايع نكرده و آن را سبك نشمارد مگر اينكه بر خداوند متعال است كه 

  )1(.به يقين وي را به آتش جهنم بسوزاند مگر اينكه توبه كند

  : روايت شده است كه فرمود ×ـ و از حضرت امام باقر2

در اين روز  ؛خورشيد بر روزي برتر از روز جمعه طلوع نكرده است
بر تو سالم باد، : گويند  رسند چنين سخن مي  چون پرندگان به يكديگر مي

  )2(.سالمِ روزي شايسته

  : نقل شده است كه فرمود ×از حضرت امام صادق ـ و3

هر كس از شما روز جمعه را درك كرد، در آن به كاري غير از عبادت 
چرا كه گناه بندگان خدا در اين روز آمرزيده و  ؛خدا مشغول نشود

  )3(.گردد  رحمت خداوندي بر آنان نازل مي

 .ن روز واجب استاند در اي  نماز جمعه نيز بنا به تفصيلي كه فقها ذكر كرده
اي از اعمال و مستحبات نيز در اين روز شريف وارد   عالوه بر اين، مجموعه

توان به جزئيات آنها   هاي ادعيه و اعمال مي  شده كه با مراجعه به كتاب
  :توان به عناوين ذيل اشاره كرد  اعمالي كه در صدر آنها مي ؛دسترسي پيدا كرد

                                                         
  .29 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
  .30/مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2
  .30 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .3
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ورد تأكيد قرار گرفته است ـ غسل جمعه كه استحباب آن به حدي م1
  .اند  كه بعضي از علما معتقد به وجوب آن شده

هاي مبارك الرحمن، احقاف،   ـ قرائت قرآن كريم، به ويژه سوره2
  .مؤمنون و واقعه

  .خود ةـ دادن صدقه و انفاق نمودن خصوصاً خرج كردن براي خانواد3

هاي نيكو و رسيدگي به سر و وضع ظاهري و   ـ پوشيدن لباس4
  .ستفاده از عطر و مواد خوشبو كنندها

هاي اسالم   ـ به جا آوردن نمازهاي خاص كه منسوب به شخصيت5
، نماز ×، نماز حضرت اميرالمؤمنين‘است، مانند نماز پيامبر اكرم

 هائمو نمازهاي منسوب به ساير  ×، نماز جعفر طيار÷زهرا ةفاطم
 همچنين بسيار صلوات فرستادن بر محمد و آل ،^طاهرين
  .^محمد

، مانند دعاي )نقل شده از معصومين(ـ خواندن ادعيه و اذكار مأثوره 6
، دعاي حضرت ))يا شاهد كل جنوى((، دعاي ))إنّ من يأ و تعبأ((كميل، دعاي 

در روز جمعه، دعاي سمات و دعاهاي ديگر، همچنين  ×امام سجاد
  .ذكر تسبيحات اربعه و ساير اذكار

در روز جمعه، زيارت پيامبر و  ×ـ زيارت حضرت امام حسين7
و زيارت قبور مؤمنان در صبح جمعه و ديدار با برادران مؤمن ^هائم.  

  .ـ همت به فراگيري امور ديني و احكام شرعي8
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  چهارگانهى ها  شب )4(
شب ، شب عيد قربان، شب عيد فطرهاي چهارگانه عبارتند از   شب

اهميت و  كه اين چهار شب در شب نيمه شعبانو  اول ماه رجب
از حضرت امام . فضيلت احياي آنها به عبادت، با هم مشترك هستند

 ×از پدرانش روايت شده است كه حضرت اميرالمؤمنين ×صادق
داشت كه در طول سال چهار شب را به عبادت   بسيار دوست مي

ها عبارت بودند از شب اول ماه   اين شب .خداوند اختصاص دهد
  .طر و شب عيد قربانشعبان، شب عيد ف ةرجب، شب نيم

  :از جمله ؛اين چهار شب در بعضي از اعمال نيز اشتراك دارند

هاي متبرك   كه اگر در اعمال شب ×ـ زيارت حضرت امام حسين1
  .ها وارد شده است  اين شب ةبينيم اين عمل در هم  مي ،جستجو كنيم

البته به استثناي شب عيد قربان كه در روايات نامي از  ،ـ غسل كردن2
  .در اين شب برده نشده است غسل

در شب عيد فطر و قربان  ))الربية ىيا دائم الفضل عل((ـ خواندن دعاي 3
  .كه در شب جمعه نيز وارد شده است

در عين حال هر كدام از اين چهار شب داراي اعمال خاصي نيز 
داري در آنها كه چنان  احيا و شب زنده ةهستند كه در جزئيات نحو

 .چهار شب مشترك است با يكديگر تفاوت دارند كه دانستيم در هر
  :اعمال كامل هر شب به قرار ذيل است
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  شب عيد فطر. 1
داري در اين شب  احاديث متعددي در فضيلت عبادت و شب زنده

داريم و حتي روايت شده است كه اهميت اين شب از شب قدر كمتر 
  :باشد  نيست، و داراي اعمال ذيل مي

  .ـ غسل1

  .شب به عبادت، مانند نماز، دعا، استغفار و بيتوته در مسجدـ احياي اين 2

ـ گفتن تكبيرهاي چهار گانه بعد از نمازهاي مغرب، عشا، صبح و 3
  .نماز عيد

هاي مختلف   ـ به جا آوردن نمازهايي با دستورهاي خاص و در وقت4
  .داري براي پر كردن وقت شب زنده

  .×ـ زيارت حضرت امام حسين5

  .))الربية ىيا دائم الفضل عل((ـ خواندن دعاي 6

  شب عيد قربان .2
شوند، در   اين شب، شب مباركي است كه درهاي آسمان در آن باز مي

اين شب دعاهايي وارد شده است كه مخصوص هنگام بيتوته در مشعر 
الحرام در مراسم حج است اما در عين حال عالوه بر احيا و عبادت و 

  :اين شب وارد شده است دعا و نماز، اعمال ديگري نيز در
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  .×ـ زيارت حضرت امام حسين1

  )1(.))الربية ىيا دائم الفضل عل((ـ خواندن دعاي 2

  )2(.هاي خاص  ـ شش ركعت نماز با خواندن سوره3

غسل در اين شب وارد نشده است، اما بعيد  ةاگر چه روايتي در بار
ر نيست كه غسل هم يكي از اعمال اين شب باشد تا با اعمال ساي

چون اين  ؛ها و روزهاي شريفي از اين دست هماهنگ بوده باشد  شب
  .واهللا العالم. عمل در امثال چنين ايامي وارد شده است

اعمال اين شب جز موارد ذكر شده  ةقابل توجه اين است كه در بار ةنكت
باال چيز ديگري ذكر نشده و روايت مهم ديگري وارد نگرديده است، چه 

ه نيز دعا و جزئيات ديگري براي آن بيان نگرديده اينكه در كتب ادعي
شايد سبب اين امر واقع شدن اين شب در ايام حج باشد كه اعمال . است

  .واهللا العالم. آن را با مناسك حج قرين نموده است

  شب اول ماه رجب .3
اي از   هاي اعمال و ادعيه مجموعه  شب شريفي است كه در كتاب

  :استاعمال براي آن بيان گرديده 

روايت كرده  ‘آنجا كه بعضي از علما از پيامبر اكرم ؛ـ غسل1

                                                         
  .33/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
، گرچه اين روايت در سياق اعمال شب عيد فطر 222/  5 وسائل الشيعه، حر عاملى .2

  .در آن، استفاده اطالق منودتوان از تعبري به شب عيد  ىوارد شده است اما م
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كس در اول، وسط و آخر ماه رجب غسل كند، همچون است كه هر 
  .شود  روزي كه از مادر متولد شده از گناهان خود خارج مي

  .×ـ زيارت حضرت امام حسين2

  .هاي گوناگون  ـ نمازهاي متعدد به صورت3

  )1(.هاي گوناگون  تـ دعاهاي متعدد و به صور4

  شعبان هشب نيم .4
شب بسيار با عظمت و شرافتي است و احاديث بسياري در بيان 

 ×از حضرت امام صادق .فضيلت و شرافت آن وارد شده است
  : روايت شده است كه فرمود

شعبان سؤال شد، آن  ةفضيلت شب نيم ةدر بار ×از حضرت امام باقر
ترين شب   ز شب قدر با فضيلتاين شب پس ا: حضرت در پاسخ فرمودند

در اين شب خداوند متعال از فضل خود به بندگانش بخشيده و بر  .است
آمرزد، پس در اين شب براي نزديك   آنان منت نهاده، گناهانشان را مي

تالش كنيد كه خداوند متعال به ذات خود  عز و جلّشدن به خداوند 
رد نكند مگر اينكه سوگند ياد نموده است حاجت هيچ سائلي را در آن 

اين شب همان شبي است كه خداوند آن . اش نافرماني خدا باشد  خواسته
را در برابر فضيلتي كه از شب قدر براي پيامبر ما قرار داده، براي ما اهل 
بيت مقرر داشته است، پس در اين شب در دعا به درگاه خدا و حمد و 

                                                         
  .141ـ  140 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
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  )1(.ثناي الهي سخت بكوشيد

  : عرض كردم ×مام باقربه حضرت ا: زراره گفت

  : فرمايي فرمود  شعبان چه مي ةشب نيم ةدر بار

از  )2(در اين شب بيش از عدد موي بزهاي بني كلب عز و جلّخداوند 
آمرزد، و فرشتگان را به آسمان دنيا، همچنين به زمين در   بندگان خود مي

  )3(.فرستد  مكه فرو مي

دت با بركت ترين بركات اين شب اين است كه وال  و از بزرگ
ـ در سحرگاه اين شب در  اهللا فرجه عجل  حضرت صاحب الزمان ـ

  .سال دويست و پنجاه و پنج اتفاق افتاده است

  :عالوه بر احياي اين شب اعمال متعدد ديگري نيز براي آن وارد شده است

  .شود  ـ غسل، كه باعث تخفيف گناهان مي1

تأكيد عتبري مكه روايات متعدد و  ×ـ زيارت حضرت امام حسين2
  .اهميت آن است ةكنند

ـ دعاهاي مخصوص به اين شب مانند دعاي كميل و دعايي كه بعد 3
                                                         

  .3ح  238/  5 وسائل الشيعه، حر عاملى .1
قضاعه هستند و طبق آنچه در تاريخ آمده، در زمان خود در  قبيلةاز ى ا  كلب طايفه بىن .2

يت نيز اين رواى ها  از نقلى اند در بعض  ميان عرب بيشترين تعداد احشام را داشته
آمده است،  ))كلب گوسفندان بىنى بيش از عدد مو ؛ عر غنم كلبألكثر من ش((عبارت 
  .ـ مترجم 365/  3 حتفة األحوذىى، مباركفور

  .1ح  ،238/  5وسائل الشيعه ، حر عاملى .3
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شود، همچنين دعاهاي   از نماز شفع در سحرگاه اين شب خوانده مي
  .مأثور در وقت سحر

  .ـ صلوات بر پيامبر و آلش4

  .ـ نمازهاي خاص به اين شب از جمله نماز جعفر طيار5

  )1(.وارد شده است ‘در اين شب از رسول خداهايي كه   ـ سجده6

  چهارگانهى روزها )5(
در بيست و هفتم  روز مبعث شريف نبويروزهاي چهارگانه يكي 

ول، در هفدهم ربيع األ ‘روز ميالد مسعود پيامبر اكرمرجب، ديگري 
در بيست و  رضروز دحو األو  احلجةدر هجدهم ذي  روز عيد غدير

  .باشند  الحرام مي القعدةپنجم ذي 

اين روزها داراي فضيلت بسيار بوده و در روايات شريف منقول از 
هاي ادعيه،   از آنها به خوبي تعريف شده و در كتاب ^اهل بيت

  .اعمال و آدابي براي آنها بيان گرديده است

حديث خاصي نيز براي فضيلت اين روزها و استحباب روزه گرفتن  
 ةاين روز برابر با روز ةوزدر آنها وارد شده، به اين مضمون كه ر

  .شصت ماه است

  روز مبعث شريف نبوى .1
به رسالت مبعوث گشته و نبوت الهي  ‘در چنين روزي رسول خدا

                                                         
  .170ـ  165 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
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نازل گرديد، كه در مبحث زيارات به اين مطلب  ‘بر حضرت محمد
  :باشد  اعمال اين روز بدين شرح مي .ايم  اشاره كرده

  .ـ غسل1

  .ـ روزه2

  .‘يامبر اكرمـ صلوات بسيار بر پ3

كه در مبحث زيارات در  ×و حضرت علي ‘ـ زيارت پيامبر اكرم4
  .باره اين دو زيارت سخن گفتيم

كه پس ) هر دو ركعت به يك سالم(ـ نماز خاصي با دوازده ركعت 5
  .از آن قرائت قرآن و ذكر خاصي دارد

كه چون هارون  ’ـ دعاي خاصي از حضرت امام موسي بن جعفر6
ين روزي دستگير و به بغداد منتقل نمود، به حضرتش را در چن

خواندن آن مبادرت فرموده بودند، و در همين سفر بود كه هارون آن 
  .حضرت را به شهادت رساند

  )1(.هاي بافضيلت بوده و داراي اعمالي است  شب اين روز هم از شب

  ‘ميالد با سعادت پيامبر .2
 دوازده امامي ةدر اين روز كه بنا بر روايت مشهور در نزد شيع

 ‘ول است، والدت با سعادت پيامبر اكرممصادف با هفدهم ربيع األ
  .به وقوع پيوسته است

                                                         
  .152و  148 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
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  :باشند  اعمال اين روز نيز بدين قرار مي

  .ـ غسل1

  .ـ روزه2

از دور يا نزديك، همچنين زيارت حضرت  ‘ـ زيارت پيامبر اكرم3
  .يمكه در مبحث زيارات در باره اين دو زيارت سخن گفت ×علي

  )1(.شود  ـ نماز خاصي كه دعاي خاصي هم بعد از آن خوانده مي4

  روز عيد غدير .3
شود، از   برداشت مي ^اهل بيت روز غدير بر اساس آنچه از روايات

به  ×زيرا منصوب شدن حضرت علي ؛معتبرترين اعياد و ايام است
و گرفتن بيعت از مردم  ‘واليت و امامت پس از پيامبر اكرم قامم

الوداع در چنين روزي به وقوع  حجةآن حضرت، پس از پايان براي 
مردم را در محلي كه راه زايران  ‘آنجا كه پيامبر اكرم ؛پيوسته است

زيرا وحي بر آن  ؛شد فرا خواندند  مناطق مختلف از هم جدا مي
  :حضرت نازل شده بود كه

}بر نم كزِلَ إِلَيلِّغْ ما أُنولُ بسا الرهيا أَي هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَم و ك
)2(}و اللّه يعصمك من الناس

   

و  ؛اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده، ابالغ كن
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   دارد  مردم نگاه مي ]گزند[و خدا تو را از . اي  اگر نكني پيامش را نرسانده

بر منبري كه از جهاز شتران براي آن  ‘در اينجا بود كه پيامبر اكرم
حضرت برپا كرده بودند باال رفته و پس از اينكه مردم را به شهادت 
گرفت كه رسالت الهي را ابالغ كرده و اين وظيفه را به نحو احسن به 
انجام رسانده است و اينكه وي بر جان مسلمانان از خود آنان 

  : سزاوارتر است، فرمودند

   )1(الّلهم وال من وااله و عاد من عاداه. علي مواله من كنت مواله فهذا

هر كس من موال و سرپرست او هستم اين علي نيز موال و سرپرست او 
است، خداوندا، هركه او را موالي خود بداند دوست بدار و هر كس او را 

   .دارد دشمن بدار  دشمن مي

ن و كه پيشتر بيان داشتيم ـ محدثا تاريخي را ـ چنان ةاين قضي
  .اند  اختالف مذاهب خود نقل كرده ةباهممسلمان تاريخ نگاران 

  :مبارك قرآن نيز نازل گرديد ةدر رابطه با اين رويداد، اين آي

   )2(}الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم و أَتممت علَيكُم نِعميت و رضيت لَكُم اِْإلسالم دينا{

كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و  امروز دين شما را برايتان
  .آييني برگزيدم] به عنوان[اسالم را براي شما 

آيد كه عيد قرار دادن اين روز بر   از برخي روايات نيز چنين بر مي
                                                         

  .3ح )×ى امري املؤمننيباب االشارة والنص عل( 292/ 1، الكاىف كليىن. 1
  .3 /مائده.  2
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در ابن  ×به حضرت اميرالمؤمنين ‘اساس وصيت پيامبر اكرم
  .ارتباط بوده است

   :گويد مي سالم

آيا غير از عيد فطر، قربان و جمعه : يدمپرس ×از حضرت امام صادق
  ؟براي مسلمانان عيد ديگري نيز هست

  : فرمود

   .آري، عيدي كه از اين اعياد حرمت بيشتري دارد

  ؟فدايت شوم، آن كدام عيد است: عرضه داشتم

  را به امامت  ×حضرت اميرالمؤمنين ‘روزي كه رسول خدا: فرمود

و سرپرست او هستم اين علي هر كس من موال : منصوب نموده و فرمود
   .نيز موال و سرپرست او است

  ؟سزاوار است كه ما در اين روز چه عملي را انجام دهيم: عرض كردم

داري، عبادت و زنده كردن ياد آل محمد به   خداوند را با روزه: فرمود
اند و اوصياي خويش را نيز وصيت   ياد آوريد، همه انبيا نيز چنين بوده

ا روز منصوب شدن خود به مقام وصايت را به عنوان عيد اند ت  نموده  مي
  )1(.گرامي بدارند

  : و در روايت ديگري نيز آمده است
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داند تا روزي را كه وصي در آن به   پيامبران به اوصياي خود فرمان مي
  )1(.شود را به عنوان عيد گرامي دارند  مقام وصايت منصوب مي

ن روز اشاره كرده و آورده تاريخي اي ةبعضي از روايات نيز به ريش 
  : است

را پذيرفت و آدم  ×در اين روز بود كه خداوند متعال توبه حضرت آدم
به شكرانه اين امر، اين روز را روزه گرفت، همچنين در اين روز بود كه 

را از آتش نمرود نجات داد و او به  ×خداوند متعال حضرت ابراهيم
همچنين در اين روز بود كه شكرانه اين امر اين روز را روزه گرفت، 

را به جاي خود در ميان بني  ×برادر خود هارون ×حضرت موسي
اسرائيل منصوب كرد و او به شكرانه اين امر اين روز را روزه گرفت، 

وصي خود شمعون الصفا  ×همچنين در اين روز بود كه حضرت عيسي
را روزه را براي قوم خود آشكار نمود و او به شكرانه اين امر اين روز 

را  ×حضرت علي ‘گرفت، همچنين در اين روز بود كه پيامبر اكرم
پيشواي مردم قرار داد و در چنين روزي فضيلت و وصايت او را براي 

داري، نماز، اطعام و ديدار   و اين روز، روزِ روزه ـ مردم آشكار نمود
  )2(.برادران ديني بوده، روز رضايت خداوند رحمان و ناكامي شيطان است

اي از اعمال براي اين روز شريف ذكر   هاي ادعيه و اعمال نيز مجموعه  در كتاب
                                                         

  .2ح  ،323/  7وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
روايات و جزئيات ذكر شده ، بدون توجه به اين 12، ح 327/  7 ، وسائل الشيعهحر عاملى. 2

امهيت  ^توان اين نكته را دريافت كه اين روز از روزهاىي است كه اهل بيت در آا نيز مى
  .اند  دانسته مى اماميه يفةطااى به آن داده و آن را عيدى از اعياد امت اسالم و   فوق العاده
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  :شده است

  .ـ غسل1

  .ـ روزه2

   .ت ـ كه در بحث زيارات نيز گذش ـ×ـ زيارت حضرت اميرالمؤمنين3

  .ـ نماز، كه چند نماز مختلف براي اين روز ذكر شده است4

ان نعمت واليت ـ دعا به درگاه الهي و شكر اين نعمت بزرگ كه هم5
اي از دعاهاي   مجموعه اقبالمرحوم سيد بن طاووس در  ؛باشد

  .طوالني را براي اين روز ذكر كرده است

هاي نيكو و   ـ آراستن خود مانند استفاده از عطر و پوشيدن لباس6
  .اظهار سرور و شادماني

ـ انفاق كردن و بر آوردن حاجات مؤمنان، صله ارحام، خرج كردن براي 7
  .داران  عيال، غذا دادن به مؤمنان و افطاري دادن به روزه اهل و

ـ ديدار برادران ديني و دست دادن با آنها، برقرار كردن عقد اخوت 8
  .با آنها و ارسال هدايا براي آنان

  .^ـ بسيار صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد9

  )1(.ـ همت به عبادت و بندگي خدا10

  رضروز دحو األ .4
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باشد،   الحرام مي القعدة ض، روز بيست و پنجم ماه ذيرروز دحو األ
آمده  ×در باره اين روز در حديث معتبري از حضرت امام رضا

  : است

و  ×شبي است كه حضرت ابراهيم القعدة شب بيست و پنجم ماه ذي
كعبه  ةدر آن به دنيا آمده و زمين از زير خان ’حضرت عيسي بن مريم

   )1(.گسترده شده است

اين، وارد شده است كه در اين روز كعبه و رحمت از آسمان عالوه بر 
  )2(.نازل شده است ×بر حضرت آدم

روزي كه نشان از  ؛توان به اهميت اين روز پي برد  از همين جا مي
والدت بيت المعمور و رحمت الهي دارد، به عالوه كه روز ميالد دو 

است كه  ’پيامبر بزرگ الهي، حضرت ابراهيم و حضرت عيسي
  .هترين درود و تحيت الهي بر آنان بادب

اي از اعمال نيز براي اين روز بيان   هاي ادعيه و اعمال مجموعه  در كتاب
  :شده است

  ـ روزه1

  ـ غسل2

حمد و پنج  ةـ نماز، دو ركعت در هنگام ظهر كه در آن يك بار سور3

                                                         
  .1ح  ،331/  7 يعهوسائل الش، حر عاملى. 1
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  .سوره شمس وارد شده و دعاي مخصوصي نيز دارد ةمرتب

آن را آورده  مصباحاين روز كه شيخ در  ـ خواندن دعاي مخصوص4
  .است

خود آن را ذكر  ةكه سيد داماد در رسال ×ـ زيارت حضرت امام رضا5
  .كرده است

ـ عبادت بسيار و ذكر فراوان خداوند متعال در شب اين روز نيز 6
  )1(.وارد شده است

  روز عاشورا) 6(
سبط رسول  ×روز دهم محرم الحرام است كه حضرت امام حسين 

در آن به  ÷زهرا ةطاهره، فاطم ةو فرزند حضرت صديق ‘خدا
  .شهادت رسيده است

اي وحشتناك روي داده است كه در تاريخ   شهادت آن حضرت در واقعه
آن حضرت به همراه هجده تن از اهل بيت خود و تني   .انسانيت نظير ندارد

 ؛ادت رسيدندرسيد به شه  چند از يارانش كه تعداد آنها به بيش از هفتاد نفر مي
افرادي كه در ميان آنان، شيوخ، دانشمندان، بزرگان صحابه و تابعين، همچنين 

  .زنان، كودكان خردسال، نوجوانان، و جوانان وجود داشتند

به شهادت رساندن اين گروه نيز پس از محاصره و بستن آب بر روي 
آنان با لب تشنه به شهادت  ةاي كه هم  آنان صورت پذيرفت، به گونه
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آنان هيچ گناهي نداشتند جز اينكه از بيعت با طاغوت  ؛رسيدند
  .سركش زمان خود يزيد بن معاويه سر باز زده بودند

به همراه اصحاب با وفاي خود قهرمانانه با لشكريان  ×حضرت امام حسين
صبر، پايداري، قدرت تحمل، و پافشاري  ةدشمن نبرد كردند و باالترين درج

الق را در رو به رو شدن با رويدادها و آشكار نمودن بر اصول و واالترين اخ
 ؛حقايق و اهدافي كه در راه آن كشته شدند، از خود به نمايش گذاشتند

  .كاري كه تأثير شگرفي در تاريخ اسالم و بلكه انسانيت داشت

پيشتر، از آثار اين حادثه و شعائر مربوط به آن و تفسير هركدام از آنها به 
  .بحث پرداختيم

ترين روزها   از با اهميت شيعيانو ^ن روز، در نزد پيروان اهل بيتاي
اين روز را روز مصيبت و عزا دانسته و به تأسي از  و ؛رود  به شمار مي

در اين روز به اظهار حزن و اندوه پرداخته و همه در  ^اهل بيت
اي بر پا   مراسمي از اين دست شركت نموده و اجتماعات گسترده

توان   نمي شيعيان توان گفت، در طول سال در ميان  نمايند كه مي  مي
  .روزي را يافت كه در آن، چنين تجمعي برپا شود

  :اين روز نيز داراي آداب و مراسم خاصي است

  .به آن اشاره كرديم ـ زيارت، كه قبال1ً

ـ نشستن و اجتماع براي عزاداري، گريه و قرائت مقتل حضرت امام 2
  .ايم  ه پيشتر به آنها اشاره كردهو ساير مراسم عزاداري ك ×حسين

حوائج دنيوي، كه در اين رابطه از  عدم تالش براي دستيابي به ـ3
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  : روايت شده است كه فرمود ×حضرت امام رضا

هاي دنيوي را   هر كس در روز عاشورا سعي و تالش در راه نيازمندي
 كند، و هر  كنار بگذارد، خداوند حوائج دنيا و آخرت او را برآورده مي

اش باشد، خداوند متعال   كس كه روز عاشورا روز عزا و مصيبتش و گريه
روز قيامت را روز سرور و شادماني او قرار داده و در آن روز چشمانش 

گرداند، و هر كس روز عاشورا را روز   را در بهشت به ديدار ما روشن مي
 بركت دانسته و براي خانه خود در آن چيزي ذخيره نمايد، خداوند آنچه

را كه ذخيره نموده بركت ندهد و در روز قيامت با يزيد و عبيد اهللا بن 
  .شود  زياد و عمر بن سعد ـ كه خدا آنها را لعنت كناد ـ محشور مي

  : ـ تعزيت گفتن مؤمنان به يكديگر، مثل اينكه به يكديگر بگويند4

 بثأره و جعلنا اهللا و إياكم من الطالبني ×عظّم اهللا أُجورنا مبصابنا باحلسني
   .^مع اإلمام املهدي من آل حممد

زياد نمايد و ما و  ×خداوند اجر و پاداش ما را در عزاداري كردن بر حسين
  .قرار دهد ^شما را از جمله خون خواهان وي در ركاب مهدي آل محمد

  .ـ آب و غذا دادن به مؤمنان و عزاداران5

ان و پيروان و و لعن آن ×ـ بيزاري جستن از قاتالن حضرت امام حسين6
ياران آنها، همچنين كساني كه تا روز قيامت به كار آنها راضي شوند و به 

  .شيوه آنان عمل نمايند

  .ـ بسيار قرائت كردن سوره توحيد7
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بني اميه به اين روز تبرك جسته و آن را  :امویان و روز عاشورا 
 آنان رواياتي را در دوران خالفت ؛دانستند  روز عيد و شادماني مي
به تهمت و دروغ جعل نمودند كه مضمون  ‘خود از زبان پيامبر اكرم

آنها تشويق مردم به گرفتن روزه در اين روز و تبرك جستن به آن 
را در جامعه مورد آزار قرار  ^بوده است تا با اين كار، اهل بيت

داده و مردم را هرچه بيشتر از دانستن حقايقي كه در اين روز به وقوع 
به دنبال آنها بوده  ×دافي كه قيام حضرت امام حسينپيوسته و اه

  .دور نگاه دارند ،است

روز عاشورا و  ةاز اين روايات دروغ و جعلي كه در استحباب روز
روايتي است كه مسلم و بخاري هر دو در  ،تبرك جستن به آن است

 ةروز ‘نديدم پيامبر اكرم: اند كه  صحيح خود از ابن عباس نقل نموده
ماهي را بر  ةاين روز كه روز عاشورا باشد و روز ةر روزروزي را ب

  .ترجيح دهد ،اين ماه كه ماه رمضان باشد ةروز

اهل : اند كه گفت  چه اينكه باز مسلم و بخاري از ابو موسي اشعري نقل كرده
گرفتند و آن روز را روز عيد   خيبر همواره روز عاشورا را روزه مي

هاي زيبا پوشيده و زيور آالت   اسزنان آنها در اين روز لب ،دانسته
شما هم اين روز : نيز فرمودند ‘بردند، پيامبر اكرم  خود را به كار مي

  )1(.را روزه بداريد

هاي شيعه و اهل سنت در رابطه با   از مجموع رواياتي كه در كتاب
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آيد كه اين روز قبل از   اين روز وارد شده است چنين بر مي ةروز
لي و يهوديان شناخته شده بوده و يهوديان اسالم در نزد مشركين جاه

نيز ابتدا اين روز را روزه  ‘پيامبر اكرم .دانستند  آن را عيد مي
ماه مبارك رمضان بر مسلمانان  ةگرفتند، اما پس از اينكه روز  مي

روز عاشورا را ترك نموده و به  ةواجب گرديد، آن حضرت روز
  .صورت خاص به ترك آن اهتمام ورزيدند

در اين  ×اميه پس از به شهادت رسيدن حضرت امام حسين اما بني
روز، اين سنت جاهلي را بار ديگر باز گردانده، روز عاشورا را روز 
بركت و عيد و شادماني قرار دادند، از طرف ديگر برخي از صحابه را با 
دادن پول فريب دادند تا اين عملِ متروك و منسوخ را مورد تأكيد قرار 

تسكين داده و  ^خود را نسبت به اهل بيت ةسيله كينو دهند تا بدين
  .سرپوش بگذارند ،روي جنايت بزرگي كه مرتكب شده بودند

  : اند كه گفت  بخاري، مسلم، ترمذي و ابن داود از عايشه نقل كرده

گرفتند، رسول خدا   قريش در زمان جاهليت روز عاشورا را روزه مي((
داند، هنگامي هم كه به   مينيز در زمان جاهليت اين كار را انجام 

مدينه مهاجرت فرمودند فرمان دادند كه مردم اين روز را روزه بدارند، 
 ةماه مبارك رمضان بر مسلمانان واجب شد روز ةاما وقتي كه روز

گيرد و   روز عاشورا ترك شد، حال هركه بخواهد در اين روز روزه مي
  )1(.))گيرد  هر كس كه نخواهد روزه نمي

                                                         
  .89/  2 التاج اجلامع لألصول. 1
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بن حارث عطار نقل شده است كه  هجنيبا سند معتبر از  در كافي ولي
  : گفت

روز عاشورا پرسيدم، در پاسخ  ةروز ةدر بار ×از حضرت امام باقر
  : فرمودند

ماه مبارك رمضان متروك شده است، و  ةاي است كه با نزول روز  روزه
  .انجام عملي كه متروك شده است بدعت است

همين سؤال را از  ×ام باقرپس از شهادت حضرت ام: گويد جنيه
پرسيدم، آن حضرت نيز پاسخي مانند پاسخ پدر  ×حضرت امام صادق

  : خود به من داده، سپس اضافه كردند

 ةبدان كه روزه گرفتن در اين روز روزه گرفتن در روزي است كه در بار
اي در كتاب خدا نازل شده و نه سنتي بر آن جاري گشته است   آن نه آيه

  .’ياد در شادماني از قتل حسين بن عليمگر سنت آل ز

نقل شده است كه  ×و در روايت ديگري از حضرت امام صادق
  : فرمود

اي است   اش از اين عمل همان بهره  هر كس اين روز را روزه بدارد بهره
  .برند  كه پسر مرجانه و آل زياد از آن مي
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 ؟آنان از اين عمل چيست ةبهر: عرض كردم: راوي گويد
، خداوند ما را از آتش و هر كاري كه انسان را به آتش آتش: فرمود

  )1(.كند حفظ كند  نزديك مي

از عبداهللا بن فضل هاشمي از حضرت امام  عللصدوق نيز در 
  : چنين روايت كرده است ×صادق

چگونه است كه  ‘فرزند رسول خدا اي :به آن حضرت عرض كردم
اند آن حضرت ابتدا   ، روز عاشورا را روز بركت ناميده)اهل سنت( عامه

  : قدري گريستند و سپس فرمودند

به قتل رسيد مردمي در شام خود را به يزيد  ’چون حسين بن علي
نزديك كردند و براي اينكه بيشتر خود را در نزد او جلوه دهند بناي جعل 

اميه را نهادند و بدين ترتيب به اموال و جوايز و هداياي   روايت به نفع بني
شدند، از جمله چيزهايي كه جعل كردند در رابطه با اين روز فراواني نايل 

وسيله مردم را از عزاداري و گريه  بود كه آن را روز بركت ناميدند تا بدين
مايحتاج  ةو مصيبت و اندوه در اين روز به شادي و سرور و تبرك و ذخير

  )2(.خداوند ميان ما و آنها داوري كند ،زندگي در آن برگردانند

ي همان صالح بايد به اين ترفند تبليغاتي كه به هدف گمرالذا مسل
مسلمانان و دوري آنان از حقايق تاريخي و اهداف بلند اين روز 

                                                         
  .341ـ  340/  7 وسائل الشيعه، حر عاملى. 1
 7ح  ،341/  7 وسائل الشيعه، حر عاملى :، مهچنني270/  44 نوارحبار األ جملسى،. 2
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  .بزرگ ساخته و پرداخته شده است، توجه كامل داشته باشد

را در چند جا كه  ×چون موضوع نهضت حضرت امام حسين
ايم   ذكر كردهآخرين موردش در موضوع شعائر حسيني و زيارات بود 

  .بريم  در اينجا به اختصار از آن گذشته و آن را به پايان مي

  دیگرى روزها) 7(
روزهاي مبارك ديگري نيز هست  پيشترگفتيم عالوه بر روزهايي كه

زيرا رواياتي از  ؛دهند  به بزرگداشت آنها اهميت مي شيعيان كه
ه اين وارد شده است كه دال بر اهتمام آنان ب ^پيشوايان اهل بيت

اين روزها روز  ةاز جمل ؛روزها يا وقوع حوادث مهمي در آنها است
   )1(مباهله است

الحرام است كه در آن، پيامبر  احلجةبيست و چهارم ذي  روز مباهله
با مسيحيان نجران كه اشخاصي چون سيد و عاقب در ميان  ‘اكرم

 ^آن حضرت، علي، فاطمه، حسن، و حسين ؛آنها بودند مباهله كرد
  : ا در زير كسا جمع كرد و فرمودر

                                                         
را در ى ديگرى از طرفني دعوى مباهله لعن كردن دو طرفه است، به اين صورت كه يك. 1

هند لعنت خود كنند كه از خدا خبوا ىخواند و توافق م ىگفتار خود به مبارزه فرا م راسىت
پيامرب ما نيز مهني گونه اتفاق افتاد و آن حضرت به  ةدر بار .را بر دروغگو نازل كند
است كه خداوند او را از خاك آفريده است و به حلاظ ى بشرى مسيحيان فرمود كه عيس

خلقت به مانند حضرت آدم است و چون مسيحيان منكر اين مطلب شدند با آنان 
  .كرمي نيز از اين واقعه خرب داده استمباهله منود كه قرآن 
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الّلهم إنه كان لكلّ نيب من األنبياء أهل بيت هم أخص اخللق إليه، الّلهم و 
  .هؤآلء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهرياً

ترين   خداوندا، هر پيامبري از پيامبرانت را اهل بيتي بوده است كه نزديك
ن افراد اهل بيت من هستند، پليدي را از آنان اند، بارالها، اي  مردم به آنان بوده

در اين هنگام جبرئيل نازل شد دور كن و آنان را به خوبي پاكيزه گردان 
إِنما يريد اللّه ليذْهب عنكُم الرجس {شريف را نازل نمود كه  ةو اين آي

   }أَهلَ الْبيت و يطَهركُم تطْهريا

بزدايد و ] پيامبر[خواهد آلودگي را از شما خاندان   ا ميجز اين نيست كه خد
  .شما را پاك و پاكيزه گرداند

آنها را براي مباهله با خود بيرون برد، چون  ‘سپس پيامبر اكرم
هاي صدق و راستي را در   چشم مسيحيان نجران به آنان افتاد و نشانه

آنان و عالمات عذاب را در جانب خود مشاهده نمودند جرأت 
كردند با آنها مباهله كنند و خواستار مصالحه گرديده، پذيرفتند كه ن

  مبارك نازل گرديد كه  ةجزيه بپردازند، در اين هنگام اين آي
} ناَءنا وأَب عدا نعالَولْمِ فَقُلْ تالْع نم ما جاَءك دعب نم فيه كاجح نفَم

 نِساَءكُم نِساَءنا و و ناَءكُمأَب ةَ اللّهنلْ لَععجهِلْ فَنتبن ثُم كُمفُسأَن نا وفُسأَن و
   }الْكاذبني ىعلَ

آمده، با تو  ]حاصل[پس از دانشي كه تو را  ]باره[پس هر كه در اين 
بياييد پسرانمان و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و : گوكند، ب حماجه
سپس مباهله كنيم، و لعنت خدا  ؛هايتان را فرا خوانيم  هايمان و جان  جان
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  .را بر دروغگويان قرار دهيم

غسل، : در اين روز آداب و اعمالي وارد شده است، از آن جمله است
ي دارد كه شيخ ، نماز اين روز نيز كيفيت خاص)1(روزه، نماز و دعا

  )2(.آن را بيان كرده است مصباحطوسي در 

در حال ركوع نماز،  ×در همين روز بود كه حضرت اميرالمؤمنين
مبارك در شأن اين  ةنيازمندي داد و اين آي ةانگشتر خود را به صدق

  :عمل آن حضرت نازل گرديد كه

ا الَّذين يقيمونَ الصالةَ و يؤتونَ إِنما وليكُم اللّه و رسولُه و الَّذين آمنو{
   }الزكاةَ و هم راكعون

همان  ؛اند  ولي شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده
  .دهند  دارند و در حال ركوع زكات مي  كساني كه نماز برپا مي

، روز بيست و پنجم ماه ذي شيعياناز ديگر روزهاي مبارك در نزد 
حضرت (( ^هل اَتي در شأن اهل بيت ةدر اين روز سور ؛است جةاحل

و حضرت امام حسن و امام  ÷زهرا ة، حضرت فاطم×علي
گرفتند و در   آنان سه روز بود كه روزه مي ؛نازل گرديد ))’حسين

پايان هر سه روز به صورت متوالي غذاي افطار خود را به مسكين و 
ه در اين روز به جهت تأسي به يتيم و اسير صدقه داده بودند، لذا صدق

   .اعمال آن بزرگواران، از آداب اين روز است
                                                         

  .282 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  :ك.ر. 1
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از ديگر روزهاي مهم، روز عرفه است كه از روزهاي بسيار با اهميت 
است و ما در مبحث عبادات هنگام پرداختن به مبحث حج به صورت 

  .مفصل به آن خواهيم پرداخت

  نتیجه
دس خوب است به بيان هاي مق  پس از مروري بر اين روزها و شب

توان از اين مرور به آن دست يافت نيز اشاره كنيم،   ديدگاه كلي كه مي
  :نمايد  مهم رخ مي ةدر اين زمينه چند مسئل

داري و احياي شب به  هاي شريف به شب زنده  اين شب ةهم: اول
مخصوص خلوت با  ،زيرا شب ؛عبادت خداوند اختصاص يافته است

ه وسيله دعا و بندگي ذات اقدس او است، خداوند و مناجات با او ب
طهارت و پاكيزگي معنوي با  ةچه اينكه در همين راستا بر جنب
  .صورت مثالي غسل تأكيد شده است

نظافت و زينت ممتاز  ةروزهاي شريف همچون اعياد به مسئل: دوم
گشته و به همين دليل در آنها بر استحباب غسل و استعمال عطر و 

يبا و پاكيزه تأكيد گرديده است، و از طرفي به هاي ز  پوشيدن لباس
اجتماعي آنها اهميت داده شده كه در اعمال عبادي اين روزها  ةجنب

كه در نمازهاي  شود چنان  همچون نماز نيز اين وجهه مشاهده مي
جمعه و عيد قربان و فطر، همچنين زيارت و ديدار برادران و دوستان 

اعي وارد شده در اين روزها، اين و انفاق و احسان و ساير امور اجتم
  .گردد  خصوصيت به خوبي مشاهده مي
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و ارتباط و  ^نشان دادن محبت و واليت نسبت به اهل بيت: سوم
الگوگيري از آنان، همچنين ستايش از كارهايي كه آن بزرگواران 

كارهايي از اين دست  ؛اند و بيزاري جستن از دشمنان آنان  انجام داده
ها و روزهاي با فضيلت در   كلي در همه شب ةبه صورت يك پديد

و  ×توان آن را در تأكيد بر زيارت حضرت امام حسين  آمده و مي
ها   ، همچنين فرستادن صلوات بسيار در اين شب×حضرت امام علي

  .مالحظه نمود^و بلكه ارتباط مستمر مردم با اهل بيت

در اين روزهاي شريف روزه گرفتن از ويژگي خاصي : چهارم
ردار است اما در روز عيد سعيد فطر و قربان اين عبادت جايز برخو

چرا كه آنچه در اين دو روز  ؛نبوده حكم به حرمت آن وارد شده است
مورد نظر و مطلوب است رها بودن بندگان خدا از قيد و بند چنين 
التزاماتي است، اما در ديگر روزها همچون روزهاي چهارگانه سابق 

اما . باالي استحباب برخوردار است ةرجداري از د الذكر روزه
هاي خاص وارد   روز جمعه مگر در حالت ةتأكيدي بر استحباب روز

  .چهارشنبه و پنجشنبه ةنشده است مانند طلب حاجت يا تكميل روز

هاي سال   هاي عبادي در بيشتر ماه  ها بر مناسبت  تقسيم روزها و شب: پنجم
ضان، شوال، ذي القعده، هاي رجب، شعبان، رم  ماه ؛خورد  به چشم مي

را  ^هاي مختص به اهل بيت  ول، حال اگر مناسبتو ربيع األ احلجة  ذي
  .طول سال را در بر خواهد گرفت ةنيز به آنها اضافه كنيم هم

ها و اختالفاتي   بسياري از جزئيات وارد در اين روزها و شب :ششم
رها خورد همه براي پر كردن همين محو  كه در ميان آنها به چشم مي



  شعائر زماني

 

133

چنين  ةديدگاه اسالم در بار ةو گرايشات كلي است كه شكل دهند
براي  ^ريزي كلي اهل بيت اين امر در ضمن برنامه .اوقاتي است

تربيت روحي و اخالقي، ايجاد اراده، تكامل روحي و درمان 
  .هاي روحي مردم به انجام رسيده است  بيماري

زها را به طور كلي ها و رو  هاي اين شب  وقتي اعمال و برنامه :هفتم
ادامه و امتداد روزهاي يابيم كه آنها   دهيم، مي  مورد مالحظه قرار مي

اصل  ةها و روزهايي كه به منزل  شب ؛ين و شب قدر هستندجمعه، عيد
هاي   شاخه ةها و روزهاي متبرك به منزل  بوده و اعمال ساير شب

افت آنچه توان دري  با در نظر گرفتن اين نكته مي .باشند  فرعي آنها مي
صادر شده، يا از روي  ^ها از اهل بيت  در فضيلت اين روزها و شب

دانش و معرفت فراگير آنان به شريعت اسالم بوده و يا نشان از وجود 
توان جزئيات   يك اصل كلي و اصيل در شريعت اسالم دارد كه مي

 ةبدين ترتيب بر اساس فرمود .بسياري را از آن استخراج نمود
رسول خدا مرا هزار باب از دانش آموخت كه ((: فرمودكه  ×حضرت علي

اين جزئيات  ةتوان هم  مي ))گردد  از هر كدام از آنها هزار درِ دانش گشوده مي
  .را از آن اصل اصيل استخراج كرد

*   *   *  
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  شعائر مکانی

  





  

 

  
  

]1[  
  مساجد و اماکن مقدس 

مساجد و اماكن مقدس  شيعيان زداز جمله مصاديق شعائر اسالمي ن
 ةبا هم اين مصداق از شعائر ^در ديدگاه اهل بيت .هستند

گستردگي، شمول و عمق آن، از اهميت خاصي برخوردار است كه از 
  . گيرد  هاي مبارك قرار مي  لحاظ اهميت در كنار روزها و شب

آن اتفاق  ةمسلمانان در بار ةاست كه هم چيزهايياز  ماكن مقدسا
اولين  .داشته، بلكه ساير اديان آسماني نيز به آن التزام دارندنظر 

مصداق عنوان عام مكان مقدس در نزد مسلمانان مسجد است كه 
باشد، قرآن كريم نيز در چندين جا به اين   محل عبادت مسلمانان مي

  :مسئله اشاره كرده است، از جمله

 ىه و الْيومِ اْآلخرِ و أَقام الصالةَ و آتإِنما يعمر مساجِد اللّه من آمن بِاللّ{
   )1(}أُولئك أَنْ يكُونوا من الْمهتدين ىالزكاةَ و لَم يخش إِالَّ اللّه فَعس

كنند كه به خدا و روز بازپسين ايمان   مساجد خدا را تنها كساني آباد مي
اند، پس اميد   ز خدا نترسيدهآورده و نماز برپا داشته و زكات داده و جز ا

  .يافتگان باشند  است كه اينان از راه
                                                         

  .18 /توبه.  1
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و أَقيموا وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد و ادعوه مخلصني لَه الدين كَما {و 
   )1(}بدأَكُم تعودون

كنيد، و در  ]به سوي قبله[در هر مسجدي روي خود را مستقيم  ]اينكه[و 
ايد وي را بخوانيد، همان   ود را براي او خالص گردانيدهحالي كه دين خ

  .گرديد  برمي ]به سوي او[گونه كه شما را پديد آورد 

  : همچنين اين آيه شريف كه

   )2(}و أَنَّ الْمساجِد للّه فَال تدعوا مع اللّه أَحدا{

  .و مساجد ويژه خداست، پس هيچ كس را با خدا مخوانيد

  .و آيات ديگر 

  مسجد و نقش آن
مخصوص مسلمانان بوده و در مقابلِ ساير اصطالحاتي  مسجداصطالح 

بردند مانند صومعه   براي اماكن مقدس خود به كار ميپيشين است كه اديان 
ـ بنا به نقلي ـ براي يهوديان يا  مصليبراي يهوديان و  هبيعبراي مسيحيان و 

  :شده است اين اصطالحات در قرآن كريم نيز وارد .صابئيان

} ساجِدم و لَواتص و عبِي و عوامص تمدض لَهعبِب مهضعب اسالن اللّه فْعال د لَو و

                                                         
  .29 /اعراف . 1
 مسجد صريح در مهان معىن مةكلذكر شده در منت،  يةالبته در اولني آ. 18 /جن.  2

ممكن است منظور ى بعد يةاما در دو آ مكان مقدس عبادت است مسجد يعىنى اصطالح
  .از اين كلمه، حمل سجده كردن، يا خود عمل سجود باشد
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   )1(}يذْكَر فيها اسم اللّه كَثريا و لَينصرنَّ اللّه من ينصره إِنَّ اللّه لَقَوِي عزيز

ها و   كرد، صومعه  بعض ديگر دفع نمي و اگر خدا بعضي از مردم را با
شود،   ها و مساجدي كه نام خدا در آنها بسيار برده مي  كليساها و كنيسه
كند،   او را ياري مي ]دين[شد، و قطعاً خدا به كسي كه   سخت ويران مي

  .ناپذير است  دهد، چرا كه خدا سخت نيرومند شكست  ياري مي

خاصي در شريعت مسجد در نزد مسلمانان از آغاز داراي نقش 
اسالمي بوده است كه تنها منحصر در عبادت نبوده، بلكه در كنار 
عبادت، نقش فرهنگي و آموزشي و بسيج روحي و سياسي عمومي 

چه اينكه احياناً و به ويژه در صدر اسالم از مسجد در  ؛نيز داشته است
شد و بدين   امور كشور، قضاوت و حل اختالفات استفاده مي ةادار

مسجد به پايگاهي عبادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي تبديل ترتيب 
گرديد كه در جوامع اسالمي به ايفاي نقش فعال خود پرداخته و از 

  .قداست، احترام و بزرگداشت خاص خود برخوردار است

بينيم اين حجم باال از روايات از پيامبر   به همين دليل است كه مي
ن مسجد و ئوكام، آداب و شو اهل بيت گرامي آن حضرت به اح‘اكرم

كيفيت تعامل با آن از لحاظ تقديس و تكريم و تعمير ساختماني آن، 
همچنين آباد كردن مساجد با انجام عبادت در آن و ثواب رفتن به 

  )2(.مسجد، خواندن نماز، اعتكاف و حتي توقف در آن پرداخته است

                                                         
  .40/حج.  1
ترين آا   اند كه مهم  نيز در مواضع متعدد به اين ابعاد پرداختهى و حديثى فقهى ها  كتاب. 2
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]2[  
  در باره اماکن مقدسه ^دیدگاه اهل بیت

يابيم كه اين تقدس ـ در بعضي از ابعاد ـ   مي ^بيت در احاديث اهل
هاي پيامبر و اهل بيت او، يا مراقد   هاي ديگري همچون خانه  به مكان

هايي كه به لحاظ تاريخي با انبيا  شريف آنان، همچنين بعضي از مكان
و بندگان شايسته خدا ارتباط داشته، نمازي در آن خوانده يا در 

  .نيز امتداد يافته است اند،  ساخت آن شركت داشته

هايي  اهميت دادن به مكان ةاين نظريه از ديدگاه اسالم نسبت به مسئل
گيرد كه با پيامبران و صالحان و حوادثي كه در زندگي آنان   نشأت مي

آنجا كه از آيات قرآن كريم و ساير  ؛روي داده است در ارتباط باشد
يادگارهاي تاريخي كه  ها و  توان توجه و عنايت به نشانه متون ديني مي
ها و اعمال انبيا و صالحان،   گيري ها، موضع حركت ةمجسم كنند

همچنين شكرگزاري آنان به درگاه خداوند است همچنين لزوم تقديس 
  .تاريخي از آنها را به خوبي دريافت ةو استفاد

توان از بررسي بعضي از حوادثي كه قرآن   بنياد اين نوع تفكر را مي
ثبت كرده، يا بعضي از شعائر كه توسط قرآن كريم مورد كريم آنها را 

تأييد و استفاده قرار گرفته و يا مفاهيم تاريخي كه آنها را به عنوان 
اي   در اينجا به پاره. است دريافت بخشي از رسالت اسالم تثبيت نموده

  :نماييم  ها اشاره مي  از اين نشانه
                                                                                                             

  .مبحث مكان منازگزار در كتاب الصلوة است
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سرگذشت آنان به اين جريان اصحاب كهف كه قرآن كريم ضمن بيان  :اول
نكته اشاره كرده كه وقتي گروهي از مردم از جريان اصحاب كهف اطالع 
حاصل كردند، براي بزرگداشت و تجليل از اين صالحان كه بر ضد بت 

  پرستي قيام كرده بودند در محل خواب آنان مسجدي بنا نمودند 

ا علَيهِم بنيانا ربهم أَعلَم بِهِم قالَ الَّذين إِذْ يتنازعونَ بينهم أَمرهم فَقالُوا ابنو{
   )1(}أَمرِهم لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِدا ىغَلَبوا عل

 اي  عده[كردند، پس   هنگامي كه ميان خود در كارشان با يكديگر نزاع مي

ان آن ]حال[بر روي آنها ساختماني بنا كنيد، پروردگارشان به : گفتند]
حتماً بر : كساني كه بر كارشان غلبه يافتند گفتند] سرانجام[. داناتر است

  .ايشان معبدي بنا خواهيم كرد

هنگام  ×سنگي كه حضرت ابراهيم ؛))مقام ابراهيم((تجليل از  :دوم
اي،   آنجا كه قرآن در آيه ؛ايستاد  شريف كعبه بر آن مي ةبناي خان

ف بر حاجيان واجب و يا به خواندن نماز در آن مقام را پس از طوا
  : قولي مستحب دانسته است

   )2(}و اتخذُوا من مقامِ إِبراهيم مصلى{

   .در مقام ابراهيم، نمازگاهي براي خود اختيار كنيد ]:و فرموديم[

  .مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند ةو اين امري است كه هم

                                                         
  .21 /كهف . 1
 .125/ بقره. 2
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در طواف  ماعيلحجر اسرواياتي كه دال بر داخل بودن  :سوم
همچنين  .كعبه نيست ةباشد، در حالي كه حجر اسماعيل جزو خان  مي

اين امور از مدفون  ةاستحباب خواندن نماز در حجر اسماعيل، كه هم
ش هاجر به همراه جمعي از ا بودن حضرت اسماعيل و مادر گرامي

  .پيامبران خدا در اين مكان مقدس نشأت گرفته است

كريم كه بر سعي ميان صفا و مروه و اينكه اين  آياتي از قرآن: چهارم
  : عمل از شعائر خدا است تأكيد نموده است

إِنَّ الصفا و الْمروةَ من شعائرِ اللّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَال جناح علَيه أَنْ {
ا فَإِنَّ اللّهريخ عطَوت نم بِهِما و فطَّوليم يع ر1(}شاك(   

پس هر كه  ؛]كه يادآور اوست[از شعاير خداست  ))مروه((و  ))صفا((در حقيقت، 
را حج كند، يا عمره گزارد، بر او گناهي نيست كه ميان آن دو سعي به  ]خدا[خانه 

  .و هر كه افزون بر فريضه، كار نيكي كند، خدا حق شناس و داناست. جاي آورد

ت كه ميان سعي بين صفا و مروه ارتباطي و در تاريخ ذكر شده اس
وجود دارد با رفت و آمد حضرت هاجر، مادر حضرت اسماعيل در 
ميان اين دو كوه براي يافتن آب و نجات كودكش از تشنگي كه به 

  . يافتن چاه زمزم منتهي گرديد

  : فرمود ×امام صادق

كودك  فرزند خود اسماعيل را در مكه وا نهاد، تشنگي بر ×چون ابراهيم

                                                         
  . 158/ بقره.  1
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غلبه كرد، در آن هنگام در ميان دو كوه صفا و مروه درخت بود، مادر 
آيا در اين بيابان : اسماعيل رفت تا بر باالي كوه صفا ايستاد و فرياد بر آورد

آيا : شود؟ و جوابي نشنيد، آنگاه بر كوه مروه شد و فرياد زد  مونسي يافت مي
خي نشنيد، او بار ديگر به كوه شود؟ و باز پاس  در اين بيابان مونسي يافت مي

صفا باز گشت و سخن خود را باز گفت، و اين عمل را هفت مرتبه تكرار 
  )1(.كرد، خداوند نيز هفت مرتبه سعي ميان صفا و مروه را سنت قرار داد

 ةوارد شده است كه قبل قصيمسجد األآنچه در تعظيم و تكريم  :پنجم
و به صراحت قرآن كريم  اول مسلمانان، عبادتگاه پيامبران پيشين

  .است ‘محل به معراج رفتن پيامبر اكرم

بر آن اتفاق نظر  مسجد قباآنچه مسلمانان در تكريم و احترام  :ششم
چرا كه اين مسجد همان مسجدي است كه به تعبير قرآن از  ؛دارند

آغاز بر اساس ايمان و تقواي الهي بنياد نهاده شده و محلي است كه 
ام هجرت به مدينه، پيش از ورود به شهر مدتي را هنگ ‘پيامبر اكرم

در محل آن به نماز و عبادت گذرانده و بعداً مسلمانان اين مسجد را 
اين مسجد بيشتر سخن  ةاند و به زودي در بار  در آن مكان ساخته

  .خواهيم گفت

مفهومي كه قرآن كريم آن را به عنوان يك اصل انكارناپذير  :هفتم
هايي است كه خداوند متعال اجازه   آن وجود خانهاثبات نموده است و 

 ؛رفعت يافته نام مقدسش در آنها برده شودداده است تا جايگاه آنها 

                                                         
  .2ح  ،202/  4، الكاىف كليىن. 1
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  :سكونت مردمان صالح استاي به تعبير قرآن كريم محل   چنين خانه

غدو و يف بيوت أَذنَ اللّه أَنْ ترفَع و يذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْ{
رِجالٌ ال تلْهيهِم تجارةٌ و ال بيع عن ذكْرِ اللّه و إِقامِ الصالة و * اْآلصالِ 

   )1(}إيتاِء الزكاة يخافُونَ يوما تتقَلَّب فيه الْقُلُوب و اَْألبصار

آنها رفعت يابد و ] قدر و منزلت[هايي كه خدا رخصت داده كه   در خانه
ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش ]خانه[در آن . ش در آنها ياد شودنام
مرداني كه نه تجارت و نه داد و ستدي، آنان را از ياد خدا و * كنند   مي

دارد، و از روزي كه   برپا داشتن نماز و دادن زكات، به خود مشغول نمي
  .هراسند  شود مي  ها در آن زير و رو مي  ها و ديده دل

بينيم اهل  ز اين فهم صحيح از حقايق قرآني است كه ميبه تبعيت ا
هاي   ـ به جهت دانش فراگير خود نسبت به تاريخ رسالت ^بيت

جانبه از رسالت اسالم ـ به كاري دست زدند   آسماني و فهم دقيق همه
هاي اين   ن ممتاز كرده است و آن احياي نشانهاكه آنان را از ساير

هاي پيشين ـ و   م و چه در رسالتتاريخ الهي ـ چه در رسالت اسال
. دعوت همگان به تقديس اين اماكن و زنده نگه داشتن تاريخ آنها است

قصي در قدس شريف در رام، مسجد النبي، همچنين مسجد األمسجد الح
  .نزد همه مسلمانان از احترام و اهميت خاصي برخوردار هستند

ينكه جز براي فضيلت اين سه مسجد و ا ةجمهور مسلمانان نيز در بار
شود، و اين خصوصيت تنها براي   رفتن به سوي آنها بار سفر بسته نمي

                                                         
  .37 – 36 /نور . 1
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چه اينكه در قرآن  )1(؛اند  ها نقل نموده  اين سه مسجد است، روايت
كريم نيز در باره اين سه مسجد خصوصاً مسجد الحرام سخن به ميان 

  .آمده است

مي و به موضوع مساجد و اماكن مقدس از لحاظ ك ^اما اهل بيت
  .اند  تر و فراگيرتري داده  كيفي ابعاد گسترده

بينيم كه احترام و تقديس اين اماكن از يك   از لحاظ كيفي مي
تاريخي اين اماكن از سوي ديگر و اعمال مربوط به آنها سو و ريشه 

  .از جهت سوم بسيار گسترده و فراگير است

ازه اهميت و يابيم كه اماكن ديگري نيز به اند  و از لحاظ كميت نيز مي
سطح اعتبار و درجه قداست خود به اين احترام و تقديس نايل 

مسجد : توان به اين موارد اشاره كرد  اند، از جمله اين اماكن مي  گشته
 ×كوفه، مسجد قبا، مسجد سهله يا سهيل، حرم حضرت امام حسين
، ×در كربال، وادي السالم در نجف اشرف، حرم حضرت اميرالمؤمنين

در طوس خراسان و مشاهد  ×، حرم حضرت امام رضامسجد براثا
  .ساير معصومان ةمشرف

*   *   *  

                                                         
ى، خبار: پنجگانه كه عبارتند ازى ، به نقل از علما224/  1 التاج اجلامع لالصول. 1

در بيان احادث اهل بيت در اين رابطه، ى البته به زود. ىو نسائى مسلم، ابن داود، ترمذ
  .چند مسجد اختصاص ندارد خواهيم دانست كه اين خصوصيات تنها به مهني
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]3[  
  احکام مساجد

خوب است پيش از پرداختن مفصل به اهم مصاديق مساجد و اماكن 
  )1(.احكام كلي مساجد بيان نماييم ةمقدس چند نكته را در بار

مسجد ـ نماز خواندن در مسجد مستحب است و برترين مسجد، 1
است كه نماز در آن، معادل يك ميليون نماز است، پس از آن،  الحرام

است كه نماز خواندن در آن، معادل ده هزار نماز بوده و  مسجد النبي
است كه نماز در آنها هزار  قصيمسجد األو  كوفهالمسجد پس از آن، 

برابر، و پس از آن به ترتيب، مسجد جامع هر شهر، صد برابر، مسجد 
  .باشد  بيست و پنج برابر و مسجد بازار دوازده برابر مي) لهقبي(محله 

خود محلي را براي به جا  ةهمچنين مستحب است كه هر كس در خان
. گردد  آوردن نماز مهيا نمايد كه البته احكام مسجد بر آن مترتب نمي

بر بانوان نيز مستحب است كه نمازهاي خود را در خانه به جا آورند 
  .ر است كه در اطاق خلوت باشدو در خانه نيز بهت

مستحب است كه اين مشاهد،  ^هائمـ نماز گزاردن در مشاهد 2
هايي است كه خداوند متعال فرمان داده كه قدرش  مصداق همان خانه

بلند گرديده و نام مقدسش در آنها برده شود و بلكه اين مشاهد از 
                                                         

 عروة الوثقىاز ) احكام مسجد(و ) اماكن مستحبه(اين نكات در مبحث مكان منازگزار . 1
هـ  به  1399و پسران، سال ى چاپ حممود كتابچ 600ـ  598/  1  سيد طباطباىي

  .امي  تصرف ذكر كردهى صورت مفصل آمده و ما آن را به اختصار و باندك
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  .برخي مساجد نيز برتر است

اي متعدد به جا آورده شود تا در روز ه  ـ مستحب است نماز در مكان3
در روايت . ها به خواندن نماز بندگان خدا شهادت دهند  قيامت همه اين مكان

  : پرسيد ×آمده است كه راوي از حضرت امام صادق

هاي مختلف خوانده شود يا در يك  بهتر است نمازهاي نافله در مكان
  : مكان؟ فرمودند

ها در روز قيامت برايش   كه اين مكان نه، بلكه در اينجا و آنجا بخواند
  .دهند  شهادت مي

مسجد نماز خواندن در غير آن مسجد بدون علت  ةـ براي همساي4
  : اند  فرموده ‘پيامبر اكرم. مكروه است) مثل باران(

   .مسجد جز در مسجدش نمازي نيست ةبراي همساي

شود بر يك   همچنين مستحب است با كسي كه در مسجد حاضر نمي
ننشينند و مشورت و همنشيني و وصلت با چنين شخصي را سفره 

  .ترك نمايند

ـ تعطيل كردن مسجد مكروه است، در اين رابطه از حضرت امام 5
  : روايت شده است كه فرمود ×صادق

شكايت  عز و جلّسه چيز است كه در روز قيامت به درگاه خداوند 
انشمندي كه در مسجد خرابي كه اهلش در آن نماز نگزارند، د: كنند  مي

ميان نادانان بوده و قرآني كه در كناري نهاده شده گرد و خاك بر آن 
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  )1(.بنشيند و خوانده نشود

ـ زياد رفت و آمد كردن به مسجد مستحب است، در اين باره از 6
  : نقل شده است كه فرمود ‘پيامبر اكرم

 ةهر كس به مسجدي از مساجد خدا برود، به ازاي هر گامي كه در فاصل
عملش ثبت،  ةدارد ده حسنه در نام  خانه تا مسجد و مسجد تا خانه بر مي

  )2(.گردد  عملش محو و ده درجه به مقاماتش افزوده مي ةده گناه از نام

ـ ساختن مسجد مستحب بوده و داراي اجر و پاداش بزرگي 7
  : اند  فرموده ‘اكرماست، پيامبر 

يا (ازاي هر يك وجب هر كس در دنيا مسجدي بسازد خداوند متعال در 
از آن، در بهشت به مسافت چهل هزار سال راه، شهري از طال ) يك ذراع

  و نقره و لولؤ و زبرجد به وي عطا خواهد نمود

  : است كه ×و نيز از حضرت امام صادق

  .سازد  اي در بهشت برايش مي  هر كس مسجدي بسازد، خداوند خانه

ديوار مسجد نيز  ـ تزيين مسجد با طال حرام است و نقاشي بر8
  .كراهت دارد

ـ فروختن مسجد يا فروختن زمين آن در صورت خرابي مسجد و يا 9
  .داخل كردن مسجد در ملك شخصي جايز نيست

                                                         
  .63ح  ،385/  83 وارنحبار األ جملسى،. 1
  .25ح  ،367/  83 نوارحبار األ جملسى،. 2
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ـ نجس كردن مسجد حرام است و در صورت نجس شدن مسجد بر طرف 10
كردن نجاست از آن بر همه مكلفين واجب فوري است، همچنين داخل كردن 

  .شود در آن حرام است  هتك حرمت مسجد ميچيزي كه موجب 

ـ بر انسان مؤمن مستحب است كه در رفتن به مسجد از ديگران پيشي 11
  .بگيرد و در هنگام خروج از مسجد ديرتر از بقيه از آن خارج شود

كارهايي مانند روشن كردن  ؛ـ خدمتگزاري مسجد مستحب است12
مستحب است  همچنين. چراغ مسجد، جارو كردن و دستمال كشيدن

با پاي راست وارد مسجد شوند و با پاي چپ از آن بيرون بيايند، 
همچنين مواظب باشند كه با كفش خود كثافت يا نجاستي به مسجد 
وارد نكنند، همواره در مسجد رو به قبله بنشينند و مشغول خواندن 

و آل آن حضرت صلوات  ‘خداوند متعال بوده بر پيامبر اكرم
  .ه با وضو و طهارت باشندبفرستند و هموار

ـ مستحب است هنگام ورود به مسجد دو ركعت نماز تحيت مسجد 13
خوانده شود و البته به جا آوردن نماز واجب، نماز نافله و يا ساير 

  .تواند جايگزين اين نماز باشد  نمازهاي مستحب مي

هاي زيبا و استفاده   ـ خوشبو كردن مسجد، همچنين پوشيدن لباس14
  .ر هنگام رفتن به مسجد مستحب استاز عطر د

ـ عبور كردن از داخل مسجد براي رفتن به جايي ديگر يعني معبر 15
قرار دادن مسجد بدون خواندن دو ركعت نماز در آن، مكروه است، 
ريختن اخالط در مسجد و خوابيدن در آن جز در موارد ضروري 
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و امثال مكروه است همچنين بلند كردن صدا در مسجد جز براي اذان 
آن همچون وعظ و ارشاد يا درس و سخنراني و امثال اينها مانند 

همچنين خريد و فروش در . ^مداحي و مرثيه سرايي اهل بيت
زيرا  ؛مسجد و سخن گفتن در امور دنيوي شخصي در آن، كراهت دارد

مسجد محل عبادت پروردگار و پرداختن به مسائلي است كه استفاده 
مچنين از ديگر امور مكروه در مسجد آشكار ه. همگاني داشته باشد

نمودن اسلحه و گرفتن آن به سمت قبله است، و چنين است داخل 
شدن شخصي كه پياز يا سير و ساير چيزهاي بد بو خورده باشد، كه 

ديگر اجازه دادن به . شود  اين امر موجب آزار و اذيت مؤمنين مي
اينكه آنجا را  كودكان و ديوانگان براي ورود به مسجد است، يا

كارگاه قرار دهند، همچنين برهنه شدن يا كشف عورت نمودن در آن 
مكان حتي اگر هيچ كس آن شخص را نبيند مكروه است و اين حكم 
حتي براي برهنه كردن ران و زانو يا ناف نيز هست يا مثال خارج 

  .كردن باد از خود و ديگر كارهايي كه خالف آداب عمومي است

*   *   *  
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]4[  
  مهم ترین اماکن مقدس

  شریف، مسجد الحرام و مکه ۀکعب) 1(
اي است كه   خوانند، اولين خانه  كعبه كه بيت الحرامش نيز مي ةخان

   :براي مردم نهاده شده است
}ده كًا وباركَّةَ ماسِ لَلَّذي بِبلنل عضت ويلَ بىإِنَّ أَو  لْعالَمنيل * آيات فيه

الناسِ حج الْبيت منِ  ىام إِبراهيم و من دخلَه كانَ آمنا و للّه علَبينات مق
   )1(}استطاع إِلَيه سبيالً

مردم، نهاده شده، همان است  ]عبادت[اي كه براي   در حقيقت، نخستين خانه
در آن، . هدايت است ]مايه[كه در مكه است و مبارك، و براي جهانيان 

و هر كه در آن درآيد  ؛مقام ابراهيم است ]از جمله[هايي روشن است   نشانه
 ]البته بر[ ؛مردم است ةو براي خدا، حج آن خانه، بر عهد ؛در امان است

  .كسي كه بتواند به سوي آن راه يابد

كعبه را احاطه كرده است و  ةمسجد الحرام نيز مسجدي است كه خان
است كه در قرآن كريم تصريح در درون آن، مقام ابراهيم واقع شده 

  شده حاجيان پس از طواف بايد در كنار آن نماز بگزارند 

}لصم راهيمقامِ إِبم نذُوا مخات ىو{   

 
                                                         

  .97 – 96 /آل عمران.  1
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   .در مقام ابراهيم، نمازگاهي براي خود اختيار كنيد ]:و فرموديم[

  .لذا مسجد الحرام اولين مسجدي است كه بشريت به خود ديده است

را برده است، چه  مسجد الحرامم در چندين جا صريحاً نام قرآن كري
ساخت  ةاينكه در هنگام سخن گفتن از كعبه و بيت الحرام و تاريخچ

آن و اينكه اين مكان از جانب خداوند متعال محل بازگشت و محل 
امن و امان مردم بوده و براي طواف كنندگان، مجاوران، ركوع 

گشته، نيز به مسجد الحرام اشاره كنندگان و سجده گزاران پاكيزه 
  .رسد  اين امور در مسجد الحرام به انجام مي ةچرا كه هم )1(.كرده است

به زودي در مبحث حج خواهد آمد كه دو هزار سال پيش از خلقت 
آدم نيز مسجد الحرام محل به جا آوردن حج بوده است، چه اينكه در 

اوند متعال آفريد محل روايات وارد است كه اولين نقطه از زمين كه خد
  )2(.كعبه بود و سپس زمين از زير آن گسترش يافته است ةخان

 ةشود كه قرار دادن خان  ديگري از روايات چنين استفاده مي ةاز دست 
كعبه به عنوان محل طواف از هنگامي شروع شد كه خداوند متعال 

  : ستاي كه در قرآن كريم آمده ا  تصميم گرفت آدم را بيافريند به گونه
   ـ)3(}و إِذْ قالَ ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في اَْألرضِ خليفَة{

                                                         
  .26 /حج، 97/ مائده، 127و  125/ بقره. 1
  .6و  5و  4و  2و  1ح  ،3ـ  1/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى، . 2

  .البيت وعلة بنائه وطوافه 2باب  ،5/ 10 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  . 3
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من در زمين جانشيني خواهم : و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت
  .گماشت

و اينكه خداوند متعال آن را براي امتحان ميزان فرمانبرداري و انقياد 
رفتن به زيارت آن در بندگان از خود در حفظ احترام اين مكان و 

مكاني كه قرآن مجيد خود  ؛اي بي آب و علف، قرار داده است  منطقه
  )1(.تعبير كرده است) وادي غير ذي زرع(نيز از آن به 

مسجد  حدگردد كه   ديگري از روايات معتبر آشكار مي ةو باز از دست
تر از مسجد   وضع نمود وسيع ×الحرام آن گونه كه حضرت ابراهيم

كه اكنون در بيرون مسجد واقع است تا  حزوره ةده از منطقفعلي بو
گرفته است، در بعضي از   محل سعي بين صفا و مروه را در بر مي

مسجد مابين صفا و مروه است كه  ّروايات هم اين گونه آمده كه حد
  )2(.تر از مسجد فعلي است  در هر صورت بزرگ

نه ذرع  ×مكعبه نيز در زمان حضرت ابراهي ةچه اينكه خود خان
بوده سپس در زمان قريش به هجده ذرع و در زمان حجاج به بيست 

  )3(.و هفت ذرع افزايش يافته است

كعبه نيست، بلكه محل دفن مادر آن  ةحجر اسماعيل جزو خان
حضرت، هاجر و جمعي از پيامبران خدا است و از اين جهت در 

                                                         
  .3باب  ،19/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى، . 1
  .5و  4و  3و  1ح  ،25ـ  23/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى، . 2
  .8ح  ،25/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى، . 3
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  )1(.ستطواف داخل شده است كه گام نهادن بر اين قبرها مكروه ا

سود نيز ر اين امر داللت دارند كه حجر األبعضي از روايات معتبر نيز ب
سنگي از بهشت بوده و خداوند متعال پس از اينكه عهد و پيمان 

كعبه قرار  ةخاليق را در درون آن نهاده، آن را در اين قسمت از خان
داده است و اين سنگ در روز قيامت شاهد بر اعمال كساني است كه 

اند، و   ت الهي را پاس داشته و به عهد و پيمان خود وفادار ماندهامان
دست ماليدن به آن (اين دعا كه خواندن آن در هنگام استالم حجر 

  :  وارد است نيز از همين جا نشأت گرفته است) توسط حاجيان

   )2(.القيامةيوم  باملوافاة، و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي أديتهاامانتي 

ادا نمودم و عهد و پيمان خود را مستحكم ساختم تا در  امانت خود را
  .روز قيامت شاهد وفاي به عهدم باشي

كعبه در نزد خداوند متعال از فضيلت و جايگاه وااليي برخوردار است 
رود، چه از لحاظ آثار   و حرمت آن به همراه بيت الحرام باال مي

س آن، تكويني شرعي و چه به لحاظ اجر و ثواب مترتب بر تقدي
  .طواف كردن به دورش و يا نماز خواندن در مسجد الحرام

 ةاصحاب فيل بيان شده است كه خداوند آنان را به وسيل ةدر قرآن كريم قص
مورد ) كلوخ(هايي از گل سفت شده   پرندگاني به نام ابابيل، با سنگ ريزه

متون  .ندكعبه آمده بود ةچرا كه آنان با هدف ويران كردن خان ؛اصابت قرار داد
                                                         

  .12ح  ،25/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى، . 1
  .6و 5ح، 32 – 10/31 جامع احاديث الشيعهبروجردى، .  2
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خواستند اين ) تبع(اند كه پيش از آن نيز اصحاب   ديني همچنين اشاره كرده
خانه را ويران كنند كه به عقوبت گرفتار آمدند اما بعداً پشيمان شده و به 

اين مشيت خداوند است كه عقوبت خود را بر  )1(.بزرگداشت كعبه پرداختند
در اين  .ته باشد، نازل نمايدهر جباري كه قصد سوئي نسبت به اين خانه داش

  : نقل شده است كه فرمود ×رابطه در حديثي از حضرت اميرالمؤمنين

و الكوفة حرمي ال يريدها جبار  ‘مكه حرم اهللا و املدينة حرم رسول اهللا
   )2(.إالّ قصمه اهللا

و كوفه حرم من است، هيچ  ‘مكه حرم خدا، مدينه حرم رسول خدا
دارد مگر اينكه خداوند وي را   آن روا نميستمگري قصد سوئي نسبت به 

  .در هم خواهد شكست

اند، به اعتبار همين   و چنان كه بعضي از روايات به اين امر اشاره كرده
مصالح  ةكعبه بر هم ةحرمت خاص است كه در مكه مصلحت خان

  )3(.ديگر تقدم دارد

همچنين خداوند متعال به نص قرآن كريم ورود مشركان را به مسجد 
در روايات معتبر آمده است كه هر كس  )4(.حرام حرام فرموده استال

                                                         
  .41/  10 جامع احاديث الشيعهجردى، برو .1

  .19ح، 10/50 جامع احاديث الشيعهبروجردى، .  2
  .2و  1ح  ،58/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .3
  .27 /توبه .4
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   )1(.كعبه قضاي حاجت كند، مجازاتش اعدام است ةعمداً در خان

  : روايت شده است كه فرمود ×همچنين با سند معتبر از حضرت امام باقر

  )2(.ساختماني بلندتر از كعبه بسازد] در نزديكي كعبه[كسي را نسزد كه 

 ةيلت خانه كعبه نيز روايات فراواني وارد شده است از جملفض ةدر بار
نقل  ×اين روايات است روايتي كه با سند معتبر از حضرت امام باقر

  :شده است

   )3(.إن اهللا عز و جلّ ما خلق بقعة يف األرض أحب إليه منها، و إن النظر إليها عبادة

تر از   نزد وي محبوب اي را در زمين نيافريده كه در  بقعه عز و جلّخداوند 
  .باشد، و نگاه كردن به آن عبادت است) كعبه(آن 

  : روايت شده است كه فرمود ‘از پيامبر اكرم 

   )4(.إن النظر إليها يهدم اخلطايا هدماً

  .كند  نگاه كردن به كعبه خطاهاي انسان را نابود مي

  : روايت شده است كه فرمود ×و با سند معتبر از حضرت امام صادق

وند تبارك و تعالي در اطراف كعبه يكصد و بيست رحمت قرار داده خدا
است شصت رحمت از آن طواف كنندگان، چهل رحمت از آن نمازگزاران و 

                                                         
  .11باب  ،59/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .83/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2

  6ح، 10/63 يعهجامع احاديث الشبروجردى،  . 3
  .حماسنبه نقل از  ،10/65 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  . 4
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  )1(.بيست رحمت از آن بينندگان

  : در حديث معتبر ديگري از همان حضرت نقل شده است كه فرمود 

ذي عرف من حقّها و الكعبة فعرف من حقّنا و حرمتنا مثل ال من نظر إىل
   )2(>حرمتها، غفر اهللا له ذنوبه كلّها و كفاه هم الدنيا و اآلخرة

كعبه را  ةهر كس به كعبه نگاه كند و همان گونه كه حق و حرمت خان
 ةشناسد، حق و حرمت ما خاندان را نيز بشناسد، خداوند متعال هم مي

رت او را كفايت هاي دنيا و آخ ناراحتي ةآمرزد و در هم گناهانش را مي
  .نمايد مي

و نماز در مسجد الحرام برترينِ نمازها است و وارد است كه نماز 
 ؛تر است  نيز با فضيلت ‘گزاردن در آن از نماز در مسجد رسول خدا

النبي آنجا كه ثواب نماز در مسجد الحرام معادل هزار نماز در مسجد 
  زار برابر بوده و نماز در مسجد النبي هزار و يا به قولي صد ه

  )3(.نماز در ساير مساجد ـ غير از مسجد الحرام ـ است

نقل است ×ثمالي از حضرت امام باقر ةدر روايت ديگري از ابوحمز 
  : كه فرمود

                                                         
  .، الكاىفكليىنبه نقل از  ،64/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1

عمر از  اين روايت به جهت نقل ابن اىب 15ح، 10/66 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  . 2
  .بن عبد العزيز معترب استى عل

حبار  جملسى، :مهچنني *8و  7و  5و  4و  3ح  ،536/  3 وسائل الشيعه ،حر عاملى .3
  .و ذيب، الكاىف كليىنبه نقل از  10و  5و  4ح  ،148ـ  146/  97 نواراأل
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 ةهر كس يك نماز واجب را در مسجد الحرام بخواند خداوند هم
نمازهايي  ةنمازهايي كه از زمان واجب شدن نماز بر وي خوانده و هم

  )1(.كند  تا زمان مرگ خواهد خواند را قبول مي كه بعداً

خداوند متعال شهر مكه را نيز به جهت حرمت و فضيلت مسجد الحرام 
زيرا در روايات آمده است  ؛كعبه، فضل و شرافت بخشيده است ةو خان

ترين مكان   ترينِ شهرها مكه است و با فضيلت  كه بهترين و با فضيلت
در مسجد الحرام مابين ين مكان در مكه مسجد الحرام است و بهتر

 ×كعبه و حطيم اسماعيل ةسود، مقام ابراهيم، درِ خانركن حجر األ
  )2(.است

همچنين در رابطه با فضيلت مكه و فضيلت عبادت و سكونت در 
اليم براي كساني كه در اين شهر مرتكب گناه شوند متون آن و عذاب 

شريفه كه  ةاين آياز آن جمله است  ؛ديني متعددي وارد گرديده است
  : فرمايد  مي

   )3(}و من يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْم نذقْه من عذاب أَليم{

منحرف شود، او را از  ]از حق[هر كه بخواهد در آنجا به ستم  ]نيز[و 
  .چشانيم  عذابي دردناك مي

همچنين خداوند متعال حريم شهر مكه را تا روز قيامت براي كساني 
                                                         

  .2و  1ح  ،536/  3وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
  .روايت ميسره 69/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2

  .25 /حج.  3
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شوند حرم امن قرار داده، شكار كردن حيوانات غير   داخل ميكه در آن 
باشد،  آبزي و كندن درخت، جز در موارد استثنايي در آن جايز نمي

همچنين حمل سالح، آشكار كردن آن و ترساندن مردم نيز در اين شهر 
  .سزاوار نيست و ساير احكام مخصوص به اين شهر مقدس

مشرفه،  ة، مسجد الحرام و كعبهر كدام از اين مناطق، از حرم، مكه
آداب و رسوم و اعمال خاص خود را دارد كه در مبحث حج به 

توان   بعضي از آنها اشاره خواهيم نمود و براي اطالع كامل از آنها مي
  .هاي حج و احكام و آداب و مستحبات آن مراجعه نمود  به كتاب

*   *   *  
  ‘مسجد النبى) 2(

منوره  ةدر مدين ‘مسجد النبي ،يلتپس از مسجد الحرام از لحاظ فض
معادل هزار  ‘گفتيم كه فضيلت نماز در مسجد رسول خدا است، قبالً

نماز است و در روايات چندي آمده است كه نماز در اين مسجد 
  )1(.هزار نماز است معادل ده

هاي   مكاني قرار دارد كه باغي از باغ ،و در ميان اين مسجد مقدس
كه هم  ‘جايي بين خانه رسول خدااين مكان در  .بهشت است

كه درود ـ  اكنون محل قبر شريف آن حضرت است و منبر آن حضرت
  .واقع گرديده استـ خداوند بر وي و خاندان پاكش باد 

                                                         
  .4و 3و  2ح  ،543/  3وسائل الشيعه  ،حر عاملى .1
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  : كند ميعرض  ×معاويه بن وهب به حضرت امام صادق

  : آيا رسول خدا فرموده است

ضرت در پاسخ آن ح هاي بهشت است  ميان قبر و منبر من باغي از باغ
اي   ما بين خانه ’و خانه علي و فاطمه: سپس فرمود آري: فرمودند

در آن است تا دري كه در محاذات كوچه واقع  ‘است كه پيامبر اكرم
   .شود  اي كه به بقيع منتهي مي  كوچه ؛شده

اگر از اين در وارد شوي آن مكان در سمت شانه چپ : سپس فرمود
   .تو خواهد بود

نماز در مسجد من معادل : فرموده است ‘مبر اكرمپيا: سپس فرمود
  )1(.هزار نماز در ساير مساجد است مگر مسجد الحرام كه باالتر است

باز در حديث ديگري آمده است كه قبر شريف آن حضرت بر روي  
و در روايات چندي  )2(.هاي بهشت بنا گرديده است  اي از دريچه  دريچه

نقل  ×رند از حضرت امام صادقكه بعضي از آنها سندهاي معتبري دا
  .نبوي نيز برتر است ةفاطمه از نماز در روض ةشده است كه نماز در خان

  : عرض كرد ×به امام صادق يونس بن يعقوب

  تر است يا در روضه؟  فاطمه بافضيلت ةنماز در خان

                                                         
  .1ح  ،542/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .1
  .4ح  ،543/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .2



  يشعائر مكان

 

161

  )1(.))فاطمه ةدر خان((: فرمود

نيز  ×علي ةخان هاي نبوي ـ كه  و در روايت ديگري آمده كه نماز در خانه
جزو آنها است ـ همچون نماز در مسجد النبي بوده و بلكه افضل از آن 

 ةكه گذشتـ  بين خان ـ چنان ÷حضرت علي و فاطمه ةو خان )2(است
  )3(.پيامبر و دري است كه مقابل كوچه منتهي به بقيع واقع شده است

ورد تأييد گروهي مساحت مسجد النبي بنا بر آنچه در روايتي آمده كه اعتبار آن م
  )5(.است )4(مكسراز دانشمندان بزرگ واقع شده، سه هزار و ششصد ذراع 

  :حدود مسجد و روضه نبوي در دو روايت صحيح چنين آمده است

  : است كه فرمود ×از ابوبصير مرادي از حضرت امام صادق

نبوي در مسجد النبي تا سايبان و حد مسجد تا دو ستون  ةحد روض

                                                         
  .1ح  ،547/  3وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
  .4ح  ،543/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .2
ن از بني سف متامى اين آثار اآلبا كمال تأ ، البته1ح  ،542/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .3

چرا كه مذهب وهاىب نه تنها توجهى به يادگارهاى تارخيى ديىن ندارد، بلكه سعى  ؛رفته است
ظاهراً مراد از درى كه در روايت فوق آمده، درى باشد كه اينك . در حمو و نابودى آا نيز دارد

مشال شرقى آن واقع شده  زاوية بر قرب شريف رسول خدا قرار دارد و در پشت ضرحيى كه فعالً
  .است

است و چون از ذراع ملك ) سانىت متر 5/12هر قبضه (ذراع مكسر به قوىل، برابر با شش قبضه  .4
البته مكسر به . كه يكى از پادشاهان اَكاسرِه بوده يك قبضه كمتر است ذراع مكسر ناميده شده است

ـ مترجم  ازهمعىن ضرب حدود چهارگانه در يكديگر براى اند   .گريى مساحت نيز هست 
  .2ح  ،546/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .5
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  )1(.رود  بر تا راهي است كه به سمت بازار ليل ميسمت راست من

 ‘مسجد الرسول حد ةاز آن حضرت در بار گويد مي محمد بن مسلم
  : پرسيدم، فرمود

از ستوني كه در باالي قبر پيامبر است تا دو ستوني كه پشت منبر در 
اند، و در پشت منبر راهي بوده باريك، كه   سمت راست آن واقع شده

خواست از آن رد شود بايد   شده و اگر انسان مي  د ميگوسفند از آن ر
  )3(.باشد  تا صحن مي )2(كرد و فضاي باز مسجد از بالط  خود را كج مي

   :‘در مسجد النبى كهاى متبر  ديگر مكان
هاي متبرك  علي و فاطمه، مكان ةنبوي و خان ةعالوه بر مسجد و روض

منبر پيامبر وجود دارد مانند  ‘ديگري نيز در مسجد پيامبر اكرم
  .ايستادند  و محرابي كه در آن به نماز مي‘اكرم

  : اند  فرموده به معاويه بن عمار ×امام صادق

فارغ شدي، به كنار منبر برو و بر  ‘چون از دعا در نزد قبر پيامبر اكرم
پاييني آن را بگير و صورت و چشم خود  )4()رمانه(آن دست بكش و دو 

د شفاي چشم است و در كنار آن بايست و شو  را به آن بمال كه گفته مي

                                                         
  .3ح  ،546/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .1
  .ن موجود نيست ـ مترجمبالط مكاىن بوده سنگفرش بني مسجد نبوى و بازار كه قطعاً اآل .2
  .1ح  ،546/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .3
باال و ى ها  تزيني منرب در دو طرف پيلهى يباً به شكل انار كه براتقر هاىيى برجستگ .4

  .كنند ـ مترجم ىپايني منرب تعبيه م
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 ‘چرا كه پيامبر اكرم ؛حمد و ثناي الهي را بجا آور و حاجتت را بخواه
هاي بهشت است،   اي از دريچه  ميان قبر و منبر من دريچه: فرموده است

آيي و در نزد آن هر چه خواستي نماز   سپس به كنار قبر پيامبر مي
  )1(.گزاري  مي

است كه زايران براي طلب اذن دخول از ) جبرئيل مقام(و از اين مكان 
  . ايستند  آن حضرت مي

  :×امام صادق

 ؛به مقام جبرئيل كه در زير ناودان واقع است بيا فرمود بن عمار ةمعاويبه 
چرا كه اينجا همان محلي است كه جبرئيل هنگام تشرف به محضر رسول 

 اي: پس تو نيز بگوطلبيد،   ورود مي ةايستاد و از آن حضرت اجاز  مي ‘خدا
خواهم كه بر محمد و آل   اي دور، از تو مي اي نزديك، اي بزرگوار، بخشنده،

  )2(.محمد درود فرستي و نعمت خويش را به من بازگرداني

اند از   گانه كه عبارت هاي سه  هاي متبرك است ستون  و از همين مكان
گري كه كه به ستون توبه معروف است، و دو ستون دي )3(ابولبابة ستون

                                                         
  .1ح  ،270/  10 وسائل الشيعه، حر عاملى .1
  .1ح  ،271/  10 وسائل الشيعه، حر عاملى .2
ده بو و از مجله كساىن ‘از صحابه پيامرب اكرمى يكى، بشري بن عبداملنذر انصارى و .3

از غنيمت نيز ى گذاشت و سهمى است كه پيامرب او را در جنگ بدر، در مدينه باق
يظه قر يهود بىن ‘جريان ستون او نيز چنني است كه چون پيامرب اكرم .برايش قرار داد

ضرت طلب صلح كردند، پيامرب نپذيرفت و از آنان را حماصره منود، آنان از آن ح
ن ند، آنان از پيامرب خواستند كه به آا مهلت خواست تا بر حكم سعد بن معاذ گرد
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و  ؛اند  و مقام و محراب پيامبر واقع شده ّمصالبعد از آن به طرف 
در  ‘مستحب است كه زيارت كنندگان قبر و مسجد پيامبر اكرم

  .كنار اين سه ستون نيز اعمال خاصي را انجام دهند

چند روايت با  تهذيبو شيخ طوسي در  كافيمرحوم شيخ كليني در 
ين اماكن و اعمال مربوط به آنها سخن اند كه از ا  سندهاي معتبر آورده

  .اند  گفته

  : روايت شده است كه فرمود ×بن عمار از حضرت امام صادق ةمعاوياز 

گيري و   ماني اولين روز چهارشنبه را روزه مي  اگر در مدينه سه روز مي
كه همان ستون توبه است كه وي ابولبابة  شب چهارشنبه در كنار ستون

اش از آسمان نازل گرديد نماز   نكه قبول توبهخود را به آن بست تا اي
ماني، سپس شب جمعه به   گزاري، و روز چهارشنبه را در كنار آن مي  مي

روي كه بعد از ستون توبه، به سمت مقام و مصالّي پيامبر   كنار ستوني مي
گذراني و   واقع شده است و شب و روز خود را در كنار آن به نماز مي

                                                                                                             
او به آنان گفت كه اگر  .دهد تا با ابولبابة كه خريخواه و مشاور آنان بود مشورت كنند

ارند كشته خواهند شد، و نبايد اين پيشنهاد را بپذيرند، زبه حكم سعد بن معاذ گردن گ
خيانت روا داشته   ل خدااما پس از اين عمل پشيمان شد و احساس كرد كه به رسو

خود را به اين ستون بست و هفت شبانه روز از خوردن و  ،توبهى است، بنابر اين برا
نازل ى در اين هنگام وح .هوش شد آشاميدن امتناع ورزيد تااينكه از شدت ضعف ىب

 ‘او مورد پذيرش قرار گرفت، چون اين خرب به او رسيد از پيامرب اكرم ه،شد و توب
 175/  1 تنقيح املقالمامقاىن،  :ك.ر. را از ستون باز كندى با دست خود وخواست تا 

  .شرح حال ابولبابة
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داري، و اگر بتواني در اين روزها جز به   روز جمعه را هم روزه مي
ضرورت سخن نگويي، همچنين جز براي رفع حاجت از مسجد خارج 

ها و روزها نخوابي اين كار   نشوي بهتر است و نيز اگر بتواني در اين شب
را هم انجام بده كه داراي فضيلت است، سپس در روز جمعه حمد و ثناي 

فرست و حاجت خود را بخواه، در  خدا را به جا آور و بر پيامبر درود
خداوندا، هر حاجتي كه : گويي حتماً اين كلمات را نيز بگو  ميان آنچه مي

من به درگاه تو دارم كه آغاز به خواستن و التماسش از تو كرده باشم يا 
نه، و آن را از تو خواسته باشم يا نخواسته باشم، براي رسيدن به همه 

پيامبرت كه پيام آور رحمت است  هاي بزرگ و كوچك خود به  حاجت
سزاوار خواهي بود كه حاجتت روا  هللا شاء ا پس ان. ام  روي آورده

  )1(.گردد

  ساير مساجد مدينه منوره
در  ‘در مدينه منوره مساجد ديگري نيز هست كه يا پيامبر اكرم

محل آنها نماز خوانده و بعد در آنجا مسجد ساخته شده و يا خود آن 
  .ن مساجد را بنا نموده استحضرت مستقيماً آ

است كه در  مسجد قباترينِ آنها   ترينِ اين مساجد و با فضيلت  مهم
  :قرآن كريم نيز به آن اشاره شده است

من أَولِ يوم أَحق أَنْ تقُوم فيه فيه رِجالٌ  ىالتقْو ىلَمسجِد أُسس علَ{
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ي اللّه وا ورطَهتونَ أَنْ يبحرينيطَّهالْم ب1(}ح(   

مسجدي كه از روز نخستين بر پايه تقوا بنا شده، سزاوارتر است كه در 
اند كه دوست دارند خود را پاك   در آن، مرداني ]و[. ايستي] به نماز[آن 

  .دارد  اند دوست مي  سازند، و خدا كساني را كه خواهان پاكي

  : روايت شده است كه فرمود ‘و از پيامبر اكرم

هر كس به مسجد من، مسجد قبا برود و در آن دو ركعت نماز بخواند، با 
  )2(.گردد  ثواب عمره باز مي

كه در آنجا  مسجد فضيحمسجد ديگري نيز وجود دارد به نام 
برگشت و  ×طالب خورشيد براي حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي

  .نيز در آنجا نماز خوانده است‘پيامبر اكرم

در  ‘كه در اين مكان پيامبر اكرم فتحو  مسجد احزابهمچنين 
عامري در  ودبا عمرو بن عبد  ×تن به تن حضرت علي ةمبارز

  .جنگ احزاب براي پيروزي آن حضرت دعا فرمودند

در قبا در جريان ورود  ‘كه در هنگام توقف پيامبر اكرم ابراهيم اُم مشربه و نيز 
  .ده استآن حضرت به مدينه محل سكونت و نماز آن حضرت بو

بن عبدالمطلب عموي  ةمحزو قبور شهدا كه قبر حضرت  مسجد احدو 
  .پيامبر و سيد الشهدا در آنجا است
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  : اند  فرموده ×حضرت امام صادق: بن عمار گفت ةيمعاو

مسجد قبا زيرا همان مسجدي : هاي متبرك را رها نكن  رفتن به اين مكان
ام   ةه است، مشرببنا نهاده شد ااست كه از روز نخست بر اساس تقو

   .ابراهيم، مسجد فضيح، مسجد شهدا كه همان مسجد فتح است

  : آن حضرت ادامه دادند

چون به زيارت قبور شهدا  ‘به ما چنين رسيده است كه پيامبر اكرم
سالم بر شما براي صبري كه از خود بروز داديد و چه : فرمود  آمد مي  مي

  .خوب جايگاهي در آخرت براي شما است

اي فريادرس اندوهناكان  :خواني بگو  دعاهايي كه در مسجد فتح ميو در 
خواهش بيچارگان، ناراحتي و غم و گرفتاري مرا بر  ةاي پاسخ دهند  و

كه غم و اندوه پيامبرت را برطرف نمودي و در اين  طرف گردان، چنان
  )1(.مكان هراس و اندوه دشمن را از دل وي زدودي

  :پرسيد ×صادقبن خالد از حضرت امام  عقبة 

هنگامي كه قصد رفتن به مساجد اطراف مدينه را داريم بهتر است از كدام 
  ؟مسجد آغاز كنيم

  : فرمود

چرا كه اين اولين  ؛از مسجد قبا آغاز كن و در آن بسيار نماز بگزار
در مدينه در آن نماز گزارده است،  ‘مسجدي است كه پيامبر اكرم
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ر آن نماز بگزار كه مسكن و مصالي ام ابراهيم برو و د  سپس به مشربه
روي و در آن نماز   رسول خدا بوده است، سپس به مسجد فضيح مي

هنگامي كه مساجد  ؛خواني كه پيامبرت نيز در آن نماز خوانده است  مي
اين طرف مدينه را زيارت كردي به سمت اُحد برو و از مسجدي كه 

ه به كنار مزار شهدا پايين حيره است آغاز كن و در آن نماز بگزار، آنگا
اي ساكنان اين ديار، شما پيشگامان ما  سالم بر شما: گويي  روي و مي  مي

روي كه   آنگاه به مسجدي مي. هستيد و ما نيز به شما ملحق خواهيم شد
شود،   در محوطه وسيع بوده و در كنار كوه احد دست راست تو واقع مي

آوري كه اين   مي چون به كوه احد برسي در آن مسجد نيز نماز به جا
چون براي نبرد با مشركان در جنگ  ‘همان مكاني است كه پيامبر اكرم

احد در آن مستقر بود وقت نماز شد و در آنجا نماز خواند، سپس از آنجا 
عبور كن تا باز گردي و در كنار مزار شهدا به ميزاني كه خداوند برايت 

و برو تا به مسجد مقدر كرده است نماز بخواني، بعد حركت كن و به جل
چرا كه  ؛احزاب برسي و در آن نماز بگزاري و خداوند متعال را بخواني

 :در روز احزاب در اين مكان خدا را خواند و عرض كرد ‘پيامبر اكرم
اي نجات   اي پاسخ دهنده خواهش بيچارگان و اي فريادرس اندوهناكان،

ردان كه به دهنده غمگينان، ناراحتي و غم و گرفتاري مرا بر طرف گ
  )1(.بيني  تحقيق حال من و يارانم را مي

مسجد در باره  ×و از عمار بن موسي در حديثي از حضرت امام صادق
شمس يا برگشتن خورشيد براي  ردچنين آمده است كه جريان  فضيح
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  )1(.در همين مسجد اتفاق افتاده است ×حضرت اميرالمؤمنين

، كه مسجد قبلتينند مساجد معروف ديگري نيز در مدينه هست مان
   :تغيير قبله ةروايت شده آي

تقَلُّب وجهِك في السماِء فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد  ىقَد نر{
  .نازل گرديده است ‘در اين مسجد بر پيامبر اكرم )2(}الْحرام

ري بر سر رسول خدا فرود كه در اين مكان اب مسجد غمامههمچنين 
و مسجدهاي پنج  ،آمد تا آن حضرت را از گرماي آفتاب باز دارد

زهرا و مسجد  ةگانه منسوب به ابوبكر، عمر، عثمان، علي و فاطم
در آن به مباهله با نصاراي نجران پرداخته،  ‘مباهله كه پيامبر اكرم

  :قرآن كريم نيز اين گونه به آن اشاره نموده است

تعالَوا ندع أَبناَءنا و أَبناَءكُم و نِساَءنا و نِساَءكُم و أَنفُسنا و أَنفُسكُم ثُم فَقُلْ {
   )3(}الْكاذبني ىنبتهِلْ فَنجعلْ لَعنت اللّه علَ

هايمان و   بياييد پسرانمان و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و جان: بگو
سپس مباهله كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان  ؛نيمهايتان را فرا خوا  جان

  قرار دهيم 

  )1(.و مسجد سلمان فارسي
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 ‘رسول خدا معرسمنوره  ةهاي متبرك مدين  از ديگر مكان
همان محلي است كه چون پيامبر از مكه به مدينه باز است و اين 

در مرحوم كليني  .خواندند  گشتند در آن اقامت نموده و در آن نماز مي
اي از روايات را در اين زمينه ذكر نموده است، از جمله   مجموعه كافي

 ×امام صادق حضرت: بن عمار كه گفت ةمعاوياين روايت معتبر از 
  : اند  فرموده

چون قصد بازگشتن از مكه به مدينه داشتي در راه بازگشت از مكه به 
اگر وقت نماز  النبي نيز برو و معرسمدينه چون به ذوالحلَيفه رسيدي، به 

واجب يا نافله بود در آن نماز هم بخوان و اگر در غير وقت نافله و نماز 
چرا كه رسول خدا هرگاه شب از سفر  ؛واجب بود كمي در آنجا بنشين

  )2(.خواند  كرد و در آن نماز مي  گشت در آنجا اقامت مي  باز مي

بر نيز هست كه در اين مكان پيام مسجد غديردر راه مكه و مدينه 
را به پا داشت و او را به مقام  ×در غدير خم حضرت علي‘اكرم

  .امامت و واليت منصوب نمود

مرحوم كليني با سند معتبر از عبدالرحمان بن حجاج نقل كرده است 
  :كه گفت

نماز خواندن در مسجد  ةدر بار) ×امام كاظم(از حضرت ابا ابراهيم 
   :غدير خم در حال سفر در روز پرسيدم، فرمودند
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در آن نماز بخوان كه داراي فضيلت است و پدرم همواره به اين كار 
  )1(.داد  فرمان مي

مروري كه تا اينجا بر مساجد و اماكن مقدس مدينه منوره داشتيم و 
در  را مروري كه در ادامه بر ساير اماكن مقدس خواهيم داشت آنچه

ينكه ديدگاه ا ؛دهد  بيشتر مورد تأكيد قرار مي ،ابتداي بحث بيان داشتيم
نسبت به اماكن مقدس از تفكر ضرورت حفظ و  ^اهل بيت

نگهداري آثار اسالمي مربوط به تاريخ و مراحل مختلف رسالت اسالم 
هايي كه در آنها اتفاق  و اينكه چنين رويدادهاي تاريخي براي مكان

اند ايجاد قداست و   هايي كه در آنها واقع گرديده افتاده و زمان
كند كه حاصل آن، عبادت خدا و شكر به درگاه او   يمعنويت خاصي م

  .و تقديس اوامر و نواهي ذات مقدسش در اين اماكن است

*   *   *  
  کوفه و مساجد آن) 3(

اي برخوردار است، چه   از جايگاه ويژه ^كوفه در ديدگاه اهل بيت
هاي الهي و پيامبران گذشته، و   در بعد تاريخي و ارتباط آن با رسالت

و چه در  ^عد سياسي و موضع مثبت آن نسبت به اهل بيتچه در ب
بعد فرهنگي و نقش آن در به دوش كشيدن بار رسالت و فرهنگ اهل 

نگري و آنچه در آينده در اين  خره چه در بعد آيندهو باأل ^بيت
ايفا  ^افتد و نقشي كه در زمان ظهور مهدي آل محمد  شهر اتفاق مي
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گر نگوييم در حد تواتر هستند روايات بسياري كه ا. خواهد نمود
وارد شده است كه با  ^باشند از اهل بيت  الاقل در حد استفاضه مي

چشم پوشي از بعضي جزئيات كه به صورت علمي قابل اثبات نيستند، 
بعضي از تحقيقات  ةنتيج. كنند  بر اين جايگاه ويژه تأكيد مي اجماالً

ديني همچون هاي كهن   علمي و بررسي متون اصيلِ برخي از كتاب
آمده است  ^تورات و زبور نيز حقايقي را كه در روايات اهل بيت

  )1(.دهد  مورد تأكيد قرار مي

  :عرض كرد ×امام باقر به ابوبكر حضرمي

كدام يك از شهرها از فضيلت  ‘بعد از حرم الهي و حرم رسول خدا
  ؟بيشتري برخوردار است

  : فرمود

كه در آن قبر پيامبران مرسل و اي ابابكر، اين شهرِ پاك و خالص  كوفه،
واقع شده  )2(غير مرسل و اوصياي راستگو است و در آن، مسجد سهيل

است كه خداوند پيامبري را مبعوث به رسالت ننموده مگر آن پيامبر در 
اين مسجد نماز خوانده است، و در اين شهر است كه عدالت خداوندي 

آن پس در اين شهر خواهد نمايد و قوام و استواري امر قائم از   ظهور مي
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  )1(.اين شهر منزلگاه پيامبران، اوصيا و صالحان است ؛بود

  : اند  فرموده ×و امام صادق

به ميزان خرج كردن يكصد درهم در غير  )2(خرج كردن يك درهم در كوفه
  )3(.گردد  شود و دو ركعت نماز در آن يكصد ركعت محاسبه مي  آن محسوب مي

  : شنيد كه ×از حضرت امام صادق عاصم بن عبدالواحد مديني 

و كوفه حرم علي بن  ‘مكه حرم خدا، مدينه حرم رسول خدا
نسبت به  ‘است و آنچه كه ابراهيم نسبت به مكه و محمد×طالب  ابي

  )4(.آن را نسبت به كوفه حرام نموده است ×اند، علي  مدينه حرام كرده

   .آمده و عرضه داشت ×مردي به نزد حضرت امام صادق

چه داشتم به طال و نقره تبديل كرده و خانه و زمين خود را نيز من هر
زيرا  ؛اين كار را نكن: خواهم ساكن شهر مكه شوم فرمودند  ام و مي  فروخته

 ‘حرم رسول خدا: عرض كرد اند  اهل مكه آشكارا به خدا شرك ورزيده
پس در كدام يك : عرض كرد آنان از اهل مكه بدتر هستند :چطور فرمودند

بر تو باد به عراق و شهر كوفه، كه بركت : رها سكونت گزينم فرمودنداز شه
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ظاهراً با دست (دهد، اينطور و اينطور   اين شهر دوازده ميل را پوشش مي
، و در كنار اين شهر قبري است كه هيچ )اند  اشاره به چهار جهت اصلي كرده

رش غمزده و گرفتاري به نزد آن نرود مگر اينكه خداوند متعال در كا
    )1(.نمايد  گشايش حاصل مي

   :شنيد كه ×ابو اسامه از حضرت امام صادق

در اين شهر قبر نوح، ابراهيم و  ؛هاي بهشت است  كوفه، باغي از باغ
سيصد و هفتاد پيامبر ديگر، همچنين قبر ششصد وصي از اوصياي 

  )2(.است ×پيامبران و قبر سرور اوصيا حضرت اميرالمؤمنين

اي از اماكن مقدس وجود دارد   د، در كوفه مجموعهعالوه بر اين ابعا
  .افزايد  كه بر اهميت، فضيلت و قداست آن مي

  مسجد بزرگ كوفه
زيرا در  ؛باشد مسجد بزرگ كوفه در صدر اماكن مقدس اين شهر مي

تقدس و فضيلت نماز و عبادت در آن روايات بسيار زيادي از  ةبار
. آوريم  را در اينجا ميوارد شده است كه بعضي از آنها  ^اهل بيت

، محاسن، برقي در اماليو  مجالس،  صدوق در كافيمرحوم كليني در 
با سند از  تهذيبو شيخ طوسي در كامل الزيارات ابن قولويه در 
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. بوده و خمصوص به زمان صدور روايت بوده باشدى ارشادى اين روايت، اوامر و نواه
  .پر واضح است كه در عني حال لسان روايت در باره كوفه ثابت و تغيريناپذير است اما

  .61ح  ،404/  97 نوارحبار األ جملسى، .2
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به من  ×اند كه حضرت امام صادق هارون بن خارجه نقل كرده
  : فرمودند

  .بين محل زندگي تو و مسجد كوفه چقدر فاصله است؟ يك ميل

   .نه :عرض كردم

  ؟آوري  آيا همه نمازهايت را در آن مسجد به جا مي: فرمود

   .نه: عرض كردم

كردم   آگاه باش كه اگر من در نزديكي مسجد كوفه زندگي مي: فرمود
اميدوار بودم كه هيچ نمازي از من در غير آن مسجد خوانده نشود، آيا 

و عبد صالح يا داني كه فضيلت اين مكان تا چه حد است؟ هيچ مؤمن  مي
پيامبري نيست مگر اينكه در مسجد كوفه نماز خوانده است، حتي وقتي كه 

 اي: آن حضرت عرض كرد بردند، جبرئيل به  را به معراج مي ‘پيامبر اكرم
داني االن در كجا هستيم؟ االن در مقابل مسجد كوفه   آيا مي ‘رسول خدا
بگير تا به اين مسجد رفته و پيامبر به او فرمود از خداوند اجازه . قرار داريم

دو ركعت نماز در آن به جا آوريم، جبرئيل نيز از خداوند اجازه گرفت و 
هاي   سمت راست اين مسجد باغي از باغ. خداوند نيز اجازه اين كار را داد

هاي بهشت و جلوي اين مسجد نيز   بهشت، وسط اين مسجد باغي از باغ
ت نماز واجب در اين مسجد باشد، يك ركع هاي بهشت مي  باغي از باغ

معادل هزار ركعت و يك ركعت نماز نافله در آن معادل پانصد ركعت نماز 
و نشستن در آن بدون تالوت و ذكر نيز عبادت است و اگر مردم از اجر و 
پاداشي كه در اين مسجد نهفته است آگاهي داشتند حتي به حال خزيدن و 
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  )1(.رفتند  چهار دست و پا به آنجا مي

  : فرمودند ×ت امام صادقحضر

معين  ×است كه اين حد را حضرت آدم )2()سراجين(حد مسجد كوفه آخر 
   .دانم كه در اين محدوده سواره وارد شوم  نموده است و من ناپسند مي

به آن حضرت عرض كردم چه كسي حدود مسجد را از : راوي گويد
  آنچه حضرت آدم قرار داده بود تغيير داد؟ 

تغيير اين حدود طوفان نوح بود، سپس ياران كسري و اولين عامل در 
  )4(.سفيان، كساني بودند كه آن را تغيير دادند  و در آخر، زياد بن ابي )3(نعمان

  : روايت شده است كه فرمود ×از حضرت امام باقر

اگر مردم آنچه از فضيلت و شرافت در مسجد كوفه است بدانند براي 
نماز واجب در اين مسجد  ؛بستند  ر ميرفتن به آن از جاهاي دور بار سف

  )5(.معادل يك حج و نماز نافله در آن معادل عمره است

نقل  ×به سند خود از حضرت اميرالمؤمنين من ال يحضره الفقيهصدوق در  
  : كرده كه فرمود

                                                         
  .3ح  ،521/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .1
  .در كوفه ـ مترجمى نام حمل .2
بود كه  از پادشاهان حريهى لقب پادشاهان ايران قبل از اسالم و نعمان نيز يكى كسر .3

  .كرد ـ مترجم ىايران حكومت مى در عراق زير سلطه امپراطور
  .8ح  ،523/  3وسائل الشيعه ، حر عاملى .4
  .14ح  ،525/  3وسائل الشيعه ، حر عاملى .5
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مسجد الحرام، مسجد : شود  جز براي رفتن به سه مسجد بار سفر بسته نمي
  )1(.كوفهالالنبي و مسجد 

  :فرمودند ×ميرالمؤمنينو ا

اي به شما داده است كه به هيچ   هديه عز و جلّاي اهل كوفه، خداوند  
از اين جهت كه مصالّي شما را خانه آدم،  ؛اي نداده است  كس چنين هديه

و خانه نوح و خانه ادريس، مصالّي ابراهيم خليل، مصالّي برادرم خضر 
يكي از چهار مسجدي  و مصالّي من قرار داده است و اين مسجد شما

 ؛از ميان همه مساجد انتخابشان كرده است عز و جلّاست كه خداوند 
بينم كه در محشر، اين مسجد با دو پارچه سفيد همچون احرام   گويا مي

اند   بستگان وارد شده و از اهل خود و كساني كه در آن نماز گزارده
گذرد   يي نمينمايد و شفاعتش رد نخواهد شد، روزها و شبها  شفاعت مي

كه حجر االسود نيز در اين مسجد نصب خواهد شد و زماني بر اين 
مسجد خواهد گذشت كه مصالّي مهدي از فرزندان من و مصالّي هر 
مؤمني خواهد گرديد و بر روي زمين مؤمني نخواهد ماند مگر اينكه يا به 

پس اين مسجد . گردد  آيد و يا دلش به سوي آن مايل مي  اين مسجد مي
مهجور نگذاريد و با نماز گزاردن در آن به خداوند متعال تقرب جوييد  را

دانستند چه بركاتي در آن است از گوشه و كنار زمين به   كه اگر مردم مي
  )2(.آمدند و لو اينكه بر روي يخ و برف بخزند  سوي آن مي

                                                         
  .16ح  ،525/  3وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
  18ح  ،526/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .2
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از نظر فضيلت و  كوفهالمسجد در بعضي از روايات نيز آمده است كه 
   .نيز ترجيح دارد قصيد األمسجثواب بر 

  : فرمود ×در همين رابطه امام صادق

كه در مسجد كوفه نشسته بود آمد و  ×مردي به نزد حضرت اميرالمؤمنين
اي امير مؤمنان، آن حضرت  عرض كرد سالم و رحمت و بركت خدا بر تو باد

  .نيز جواب سالم او را دادند

ام تا به شما   م و آمدهفدايت شوم، من عازم بيت المقدس هست: مرد گفت
  .سالمي گفته و با شما وداع نمايم

  ؟از اين سفر چه قصد و نيتي داري: آن حضرت به او فرمودند

  .عرض كرد قربانت شوم به دنبال فضيلت آن هستم

راهت را بخور و  ةشترت را بفروش و توش: امير المؤمنين به وي فرمود
در آن يك حج مقبول و چرا كه نماز واجب  ؛در همين مسجد نماز بخوان

نماز نافله در آن يك عمره مبروره است و بركت اين مسجد دوازده ميل 
شود، سمت راست آن يمن، سمت چپ آن  در دوازده ميل را شامل مي

اي از  اي از شير، چشمه اي از روغن، چشمه و در وسط آن چشمه )1(مكر

                                                         
، كليىندر  ×كوفه در روايىت از حضرت امام صادقوجود مكر در مست چپ مسجد  .1

به منازل شيطان  من ال حيضره الفقيهبه منازل سلطان و در روايىت از آن حضرت در  الكاىف
تفسري شده است و بنا به فرموده صاحب جواهر شايد مراد از سلطان و شيطان داراالماره 

ح  ،492/  3  ، الكاىفكليىن ...و بازار كوفه باشد كه در مست چپ مسجد واقع شده است
  .ـ مترجم 141/  14 جواهر الكالم *694ح  ،231/  1 من ال حيضره الفقيه *3
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است، كشتي اي از آب پاك براي آنان  آب گوارا براي مؤمنان و چشمه
هاي نسر و يعوق و يغوث  نوح از اين مسجد سير خود را آغاز كرد و بت

   )1(.نيز زماني در همين مسجد نصب شده بود

اند كه من يكي  در اين مسجد هفتاد پيامبر و هفتاد وصي پيامبر نماز خوانده
اش اشاره نمود ـ ، هيچ غمگيني در   از آنها هستم ـ و با دست خود به سينه

خواند مگر اينكه خداوند متعال دعايش   سجد خدا را در حاجتي نمياين م
  )2(.نمايد  را اجابت نموده و اندوهش را برطرف مي

وجود  ^اهل بيت هائمهايي منسوب به انبيا و   مكان كوفهالمسجد در 
دارد كه هركدام به مقام يكي از اين بزرگواران معروف است، در همين 

كنار ستون هفتم، مقام امام  ×ميرالمؤمنينروايات آمده كه مقام حضرت ا
در كنار ستون  ×در كنار ستون پنجم، مقام حضرت ابراهيم ×حسن

  )3(.سوم و مقام جبرئيل در كنار ستون پنجم از طرف باب كنده است

هاي خاص به خود دارد كه در   اعمال، نمازها، دعاها و مناجات كوفهالمسجد 
، از آن جمله است دو ركعت نماز هاي ادعيه و زيارات آمده است  كتاب

هاي كافرون، نصر و   حاجت كه در هركدام از آنها حمد و معوذتين و سوره
انجام گرفته و  ÷زهرا ةقدر تالوت شده و پس از سالم نماز نيز تسبيح فاطم

                                                         
باشد كه در آيه بيست و سوم سوره نوح  ىاشاره به سه بت معروف زمان حضرت نوح م .1

  .نام آا ذكر شده است ـ مترجم
  .1ح  ،528/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .2
باب استحباب الصالة عند األسطوانة السابعة و  ،530/  3 وسائل الشيعه ،حر عاملى .3

  .اخلامسة
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شاء اهللا برآورده خواهد  شود كه ان  آنگاه حاجت از خداوند متعال خواسته مي
  )1(.اين مسجد مستجاب خواهد گرديدشد و دعاي نماز گذار در 

   و وادى السالم ×قبر مطهر حضرت على
قبر مطهر حضرت اميرالمؤمنين نيز در كوفه و در پشت اين شهر در نزديكي 

يا نجف ناميده ) غَري(اين منطقه به نام  ؛است) هاي سفيد  تپه(ربوات البيض 
دا شدن قبر شود و زمين آن مورد استفاده زراعي واقع نشده پس از پي  مي

مطهر آن حضرت در آنجا محل دفن مردگان كوفه گرديده و رفته رفته با 
هايي در اطراف قبر مطهر، شهر نجف اشرف در كنار آن   ساخته شدن خانه

تأسيس گرديده و مركزيت استان به آنجا منتقل شده، نجف شهر اصلي و 
  .گرديدشود به يكي از توابع آن تبديل   هم ناميده مي) قضاء(كوفه كه 

ما پيشتر در همين كتاب از زيارت آن حضرت و فضيلت آن سخن 
اي   گفتيم و در ضمن بيان روايتي به فضيلت اين مكان مقدس نيز اشاره

  )2(.داشتيم

  : فرموده است ×باز در همين رابطه امام صادق

چهار شهر بودند كه در زمان طوفان به درگاه خداوند تضرع كردند، يكي 
، كربال )نجف(خداوند آن را به آسمان برد و ديگر غري بيت المعمور كه 

                                                         
كه در  401ـ  386 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى، ، و 532/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .1

  .آجنا اعمال مسجد كوفه را به تفصيل بيان داشته است
  .مبحث شعائر، قسمت زيارات .2
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  )1(.و طوس

   :نقل شده كه

و حيره تا  خورنقهاي بين منطقه   در كوفه زمين ×حضرت اميرالمؤمنين
كوفه را به مبلغ چهل هزار درهم از كشاورزان آن مناطق خريداري نمود 

  .و بر اين معامله شاهد نيز گرفت

امير مؤمنان، آيا چنين زميني  اي :رض شدبه آن حضرت ع: راوي گويد
  ؟اي ندارد  كني كه از محصول بهره  را به اين بهاي گزاف خريداري مي

  : آن حضرت در پاسخ فرمود

شهري كه  ؛كوفه، كوفه: فرمود  شنيدم كه مي ‘از پيامبر خدا
گردد، از پشت اين شهر هفتاد هزار نفر   اولش به آخرش بر مي

گردند، و من   ساب وارد بهشت ميشوند كه بدون ح  محشور مي
  )2(.خواستم تا اين افراد از ملك من محشور شوند

  : واميرالمؤمنين ـ كه صلوات خداوند بر او باد ـ فرمود

 ؛اي كه خداوند متعال در آن عبادت شد پشت كوفه بوده است  اولين منطقه
آنان در اين  ،چون وقتي خداوند به فرشتگان دستور سجده بر آدم را داد

  )3(.مكان سجده نمودند

                                                         
  .22ح  ،231/  97 نوارحبار األ جملسى، .1
  .21ح  ،231/  97 نوارحبار األ جملسى، .2
  .25ح  ،232/  97 نوارحبار األ جملسى، .3
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  : نقل است كه گفت ينرع حبهو از 

از كوفه به سمت پشت شهر خارج  ×به همراه حضرت اميرالمؤمنين
هايي از مردم   شديم، آن حضرت در وادي السالم ايستاد، گويا كه با گروه

گويد، من نيز به همراه آن حضرت ايستادم تا خسته شدم، لذا   سخن مي
كشيد كه از نشستن دلگير شدم و برخاستم تا اينكه  نشستم و آنقدر طول

دوباره از ايستادن خسته شدم، آنگاه عبايم را از دوش برداشته و به آن 
امير مؤمنان، من از ايستادن طوالني شما نگران  اي :حضرت عرض كردم

ام، دمي استراحت كنيد و عبايم را زير پاي آن حضرت   حال شما شده
  .بنشيند پهن كردم تا بر روي آن

  : آن حضرت فرمودند

   .شوم  ، من با مؤمنان سخن گفته و با آنان مأنوس ميحبهاي 

  ؟امير مؤمنان، آنان هم چنين هستند اي :عرضه داشتم

بيني كه   آري، اگر پرده از مقابل چشمانت كنار رود، آنان را مي: فرمود
   .گرداگرد يكديگر حلقه زده و به گفتگو مشغول هستند

  ؟به صورت جسم يا روح: عرض كردم

ميرد مگر   به صورت روح، مؤمني در جايي از مناطق جهان نمي: فرمود
به وادي السالم ملحق شو، و اين مكان : شود  اينكه به روحش گفته مي

  )1(.اي از بهشت عدن است  قطعه

                                                         
  .26ح  ،234/  97 نوارحبار األ جملسى، .1
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  : نقل است مجالو از صفوان 

 به قصد كوفه از مدينه خارج شدم هنگامي ×همراه حضرت امام صادق
عرض  .اي صفوان :كه از منطقه حيره گذشتيم آن حضرت به من فرمودند

ها به سوي   كاروان ]در آينده[: اي پسر رسول خدا، فرمود لبيك :كردم
   )1(.است روانه خواهند شد) نجف اشرف(قائم كه ابتداي مسيرِ غري 

چون به منطقه قائم الغري رسيديم آن حضرت ريسمان : صفوان گويد
الياف نارگيل بافته شده بود بيرون آورد و به طرف غرب  باريكي كه از

چندين قدم از قائم دور شد و سپس ريسمان را انداخت و چون به انتهاي 
آن رسيد توقف كرد و دست بر خاك زده مشتي خاك برداشت و مدتي 
آن را بو كرد سپس جلو رفت تا به مكاني رسيد كه االن قبر مطهر 

و دوباره مشتي خاك برداشت و آن را در آنجا است  ]×حضرت علي[
بو كرد، در اين حال فريادي از دل برآورد كه گفتم از دار دنيا رفت، 

به خدا سوگند كه اين قبر : هنگامي كه به هوش آمد فرمود
اي  است، آنگاه خطوطي بر زمين نقش كرد، عرض كردم ×اميرالمؤمنين

 ^هل بيتشود كه آزادگان ا  فرزند رسول خدا، چه چيز موجب مي
ترس از بني مروان و : نتوانند قبر آن حضرت را آشكار كنند؟ فرمود
  .خوارج كه مبادا به قبر آن حضرت جسارت نمايند

                                                         
مسجد حنانه در اطراف جنف اشرف ى باشد كه مكان فعلى ظاهراً قائم مهان قائم الغر .1

بوده، منظور امام ى خمف ×است و چون تا آن زمان قرب مطهر حضرت امرياملؤمنني
زايرين از اين مسري به زيارت قرب آن ى ها  آشكار شدن اين قرب در آينده و رفنت كاروان
  .ورود به جنف اشرف از مهان راه استى بزرگوار است كه گويا هنوز هم مسري اصل
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شما چگونه آن : پرسيدم ×از حضرت امام صادق: صفوان گويد
  ؟كنيد  حضرت را زيارت مي

صفوان، اگر خواستي اين كار را بكني، غسل كن و دو لباس  اي :فرمود
سته شده يا نو بپوش و قدري عطر به خود بزن، و اگر عطر نيافتي پاك ش

خداوندا من از : ات خارج شدي بگو  مانعي ندارد، پس چون از خانه
  .ام  ام خارج شده  خانه

امام زيارت را به صورت كامل بيان فرمودند اما من به دليل : صفوان گويد
  )1(.طوالني بودن آن را ذكر نكردم

   مسجد سهله
در فضيلت آن، از  .است مسجد سهلهاماكن مقدس كوفه  از جمله

اي وارد مسجد سهله   نقل شده كه هيچ غمزده ×حضرت امام صادق
نشده و بين نماز مغرب و عشا دو ركعت نماز در آن نخوانده و دعا 

كند مگر اينكه خداوند دعايش را مستجاب خواهد نمود و   نمي
  .اندوهش را زايل خواهد كرد

ين نكته اشاره دارند كه اين مسجد از مساجدي است كه و روايات به ا
  .اند  پيامبران پيشين و صالحان حتي قبل از ابراهيم خليل در آن نماز خوانده

  : كه كند  عبد اهللا بن ابان نقل مي

آيا در ميان شما : داخل شديم، آن حضرت از ما پرسيد ×امام صادق بر

                                                         
  .1ح  ،235/  97 نوارحبار األ جملسى، .1
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   ؟كسي هست كه چيزي از عمويم زيد بداند

من چيزي از عموي شما به ياد : از ميان جمع به پا خاست و گفت مردي
دارم، شبي در خانه معاويه بن اسحاق انصاري بوديم، عموي شما زيد 

  .بياييد به مسجد سهله رفته و در آنجا نماز بخوانيم: گفت

  ؟اين كار را هم كرد: فرمود ×امام صادق

  .او شد خير، كاري پيش آمد كه مانع از رفتن: مرد عرض كرد

بدان كه اگر به واسطه رفتن به مسجد سهله از  ؛: فرمودند ×امام
داني كه   داد، آيا نمي  خواست، خداوند او را پناه مي  خداوند يكسال پناه مي

اين مسجد جايي است كه خانه ادريس پيامبر در آن بوده و در آنجا 
ا به يمن نموده، همچنين از اين مكان بوده كه ابراهيم عمالقه ر  خياطي مي

سير داد و از اين مكان بود كه داود براي جنگ با جالوت عزيمت نمود، 
و در آن صخره سبزي است كه مثال هر پيامبري در آن است و خمير 
مايه و طينت هر پيامبري از زير همان صخره گرفته شده و سواره در آن 

اين سواره : شود؟ از آن حضرت سؤال شد  مكان از اسب پياده مي
  )2(.×خضر: فرمود )1(كيست؟

حضرت امام : االسود نقل است كه گفت همچنين از صالح بن ابي
  : وقتي از مسجد سهله ياد كردند فرمودند ×صادق

                                                         
  .))چيست؟((: از رواياتى در بعض .1
  .3ح  ،533/  3 وسائل الشيعه، ملىحر عا .2
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   )1(أما إنه مرتل صاحبنا إذا قام بأهله

  .بدانيد كه چون صاحب ما با يارانش قيام كند اين مكان منزلگاه او است

نقل است  ×حضرت امام صادقاز  خزارو از عبدالرحمان بن سعيد 
  : كه فرمود

گويند، اگر عمويم زيد   در كوفه مسجدي است كه به آن مسجد سهله مي
به آن مسجد رفته و به خدا پناه برده بود خداوند بيست سال او را از شر 

داد، در اين مسجد محل پياده شدن سواره است، و خانه   دشمنانش پناه مي
شود كه بين نماز   وارد اين مسجد نمي اي  ادريس پيامبر، و هيچ غمزده

مغرب و عشا دو ركعت نماز بخواند و دعا كند، مگر اينكه خداوند 
  )2(.دعايش را مستجاب نموده، اندوهش را زايل خواهد كرد

  
  ×حرم امام حسین )4(

فضيلت عظيم و اجر و پاداش بسيار بزرگ  ةدر مبحث زيارات در بار
سخن گفتيم كه به جهت  ×الحسين زيارت حضرت سيد الشهدا اباعبدهللا

واقعه كربال و بار روحي، عاطفي فرهنگي و سياسي فردي و اجتماعي آن، 
  .اي در ميان زيارات برخوردار است  از اهميت و اعتبار خاص و ويژه

داراي ) حائر حسيني(عالوه بر آن مطالب، خود حرم حسيني 

                                                         
  4ح، 3/533 وسائل الشيعه، حر عاملى. 1
  .5ح  ،533/  3وسائل الشيعه ، حر عاملى .2
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چ هاي بسياري است كه با توجه به خصوصيات فوق، هي  فضيلت
  .رسد  فضيلتي به پايه آن نمي

 ؛تعيين حدود حرم حسيني و فضيلت آن رواياتي وارد شده است ةدر بار
 ×از آن جمله روايتي است كه با سندهاي معتبر از حضرت امام صادق

  : كه فرمود شده نقل

را حرمتي شناخته شده است كه هر كس آن را  ×مكان قبر حسين
  .دبشناسد و به آن پناه برد پناه ياب

  : عرض كردم: راوي گويد

  . محل قبر آن حضرت را برايم توصيف كن

  : فرمود

از طرف پايين پا و باالي سر قبر آن حضرت هر كدام بيست و پنج ذراع 
را اندازه بگير، و محل دفن آن حضرت از روزي كه بدن شريف آن 

هاي بهشت است و در آن باالبري   حضرت در آن دفن شده، باغي از باغ
برد و در آسمان   اعمال زوار آن حضرت را به آسمان باال مي است كه
خواهند اجازه زيارت قبر   اي نيست مگر اينكه از خدا مي  فرشته
همواره فوجي از فرشتگان در حال  ؛را به ايشان عطا نمايد ×حسين

  )1(.باشند  نزول به اين مكان مقدس و فوجي در حال صعود از آن مي

  : ست كه فرمودروايت شده ا ×از امام باقر

                                                         
  4ح  ،400/  10 وسائل الشيعه، حر عاملى .1
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خداوند كربال را بيست و چهار هزار سال قبل از كعبه آفريده، آن را 
مقدس و مبارك گردانيد، پس كربال قبل از خلقت خاليق همواره مقدس 
و مبارك بوده و هميشه نيز چنين خواهد بود، خداوند آن را بهترين جاي 

  )1(.زمين در بهشت قرار داده است

  : ندفرمود ×وحضرت امام صادق

با لشكريان خود از شهر خارج شدند، وقتي به  ×حضرت اميرالمؤمنين
يك يا دو ميلي كربال رسيدند، خود پيشاپيش جمعيت حركت كرد، و 

اينجا قبري است كه در : وقتي كه به محل شهادت شهدا رسيدند فرمود
فرزندزاده ( آن، دويست پيامبر، دويست وصي پيامبر و دويست سبط

اند، سپس آن   هستند كه همگي با ياران خود شهيد شدهمدفون  )پيامبر
حضرت در حالي كه پاها را از ركاب در آورده سوار بر استر خود شروع 

اينجا : نمود  به گشتن در آن منطقه نمود اين كلمات را زير لب زمزمه مي
محل فرو افتادن سواران و قتلگاه شهيداني است كه نه پيش از آنان كسي 

بوده و نه بعد از آنان كسي خواهد آمد كه مقامي واالتر از از ايشان برتر 
  )2(.آنان داشته باشد

خداوند متعال عالوه بر قداست و ثواب مترتب بر  :تربت حسينى
زيارت اين حرم شريف، آثار وضعي خارجي نيز براي آن قرار داده 
است، از آن جمله است شفاي بيماران به واسطه تناول كمي از تربت 

                                                         
  5ح  ،404/  10وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
  .6ح  ،405/  10وسائل الشيعه ، حر عاملى .2
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لذا فقها نيز علي رغم فتواي كلي به  ؛مطهر اين حرم شريفيا خاك 
حرمت خوردن خاك، در مورد تناول مقدار كمي از اين تربت پاك 

  )1(.اند  به قصد استشفا فتوا به جواز داده

روايات زيادي نيز در استحباب استشفا به اين تربت وارد شده است 
  : فرمود ×حضرت امام صادق: كنيم  كه برخي از آنها را ذكر مي

   )2(.لتربة محراء فيها شفاء من كل داء إالّ السام ×عند رأس احلسني

خاك سرخي است كه جز  ×در قسمت باال سر قبر حضرت امام حسين
  .ها است  بيماري سام دواي همه بيماري

  : و از ابن ابي يعفور نقل است كه گفت

عرض كردم، چگونه است كه كسي از خاك  ×به حضرت امام صادق
شود اما ديگري   مند مي  بهرهدارد و از آن   بر مي ×حضرت امام حسينقبر 

  : اي ندارد فرمود  دارد اما براي او چنين فايده  از آن خاك بر مي

نه به خدا سوگند، كسي كه معتقد باشد خداوند وي را از اين تربت نفع 
  )1(.خواهد رساند حتماً از آن منتفع خواهد شد

                                                         
وال تأخذوا من تربىت ((: در حديثى روايت شده است كه فرمود  ×و از حضرت امام كاظم .1

فإن اهللا عز و جلّ  ×شيئاً لتربكوا به، فإن كلّ تربة لنا حمرمة إالّ تربة جدى احلسني بن علي
چرا كه  ؛هرگز از خاك قرب من چيزى براى تربك برنداريد ؛جعلها شفاًء لشيعتنا و أوليائنا 

كه خداوند عز و  ×ما حرام است مگر تربت جدم حسني بن علىخوردن هر گونه خاك بر 
  .10/414 وسائل الشيعه، حر عاملى ))جلّ آن را شفاى شيعيان و اولياى ما قرار داده است

  .1ح، 10/408 وسائل الشيعه، حر عاملى. 2
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  : ه است كه فرمودنقل شد ×و از حضرت امام صادق
خداوند متعال تربت حسين را شفاي هر درد و امان از هر ترسي قرار داده 
است، پس اگر كسي از شما قدري از اين خاك برداشت آن را بوسيده، بر 

هاي بدن خود بكشد و در اين حال   چشمان خود بگذارد و آن را به ساير اندام
ي كه در اين خاك آرميده و خداوندا، به حق اين تربت و به حق كس: بگويد

مدفون گرديده است، و به حق پدر و مادر و برادرش و پيشواياني كه از نسل او 
اند سوگندت   هستند، و به حق فرشتگاني كه گرداگرد اين حرم سكونت گزيده

دهم كه اين تربت را شفاي از هر درد، عافيت از هر مرض، نجات از هر   مي
پروا و بيم دارم قرار دهي، سپس از آن استفاده  آفت و پناهگاه از هر چه از آن

   .كني  مي

  : ابواسامه گويد
من در طول عمر طوالني خود از اين دستور همان گونه كه آن حضرت 

  )2(.فرموده بودند پيروي كرده و بحمد اهللا هيچ ناراحتي نديدم

همچنين مستحب است كه از تربت شريف آن حضرت تسبيح بسازند 
ين است كه اگر در دست كسي باشد حتي در حال كه از آثار آن ا

  .شود  غفلت نيز برايش ثواب تسبيح نوشته مي

در همين رابطه از محمد بن عبداهللا بن جعفر حميري چنين نقل شده 
  : است

                                                                                                             
  .2ح  ،409/  10وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
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آيا ساختن تسبيح با : اي نوشتم و از آن حضرت پرسيدم  نامه )1(به فقيه
در توقيعي كه آن  خاك قبر جايز است؟ و آيا اين كار فضيلتي دارد؟

اي   حضرت در پاسخ من فرستادند و من آن را خوانده و از روي آن نسخه
  : نيز نوشتم، چنين آمده بود

رسد، و   ها چيزي به فضيلت آن نمي  با چنين خاكي تسبيح بساز كه در ميان تسبيح
از جمله فضيلت آن اين است كه اگر تسبيح گو از گفتن ذكر غفلت كند و اين 

  )2(.شود  در دست خود بگرداند براي وي ثواب گفتن همان ذكر نوشته ميتسبيح را 

از ديگر آثار  :×استجابت دعا در زير گنبد حضرت امام حسين
مستجاب شدن دعا در زير  ×ظاهري حرم مطهر حضرت امام حسين

  .مبارك آن حضرت است قبه

   :در اين رابطه روايت شده است كه

چهار ويژگي به آن  ×امام حسين خداوند متعال در عوض شهادت حضرت
حضرت، مستجاب شدن وجود شفا در تربت آن : حضرت عطا نموده است

ايام زيارت آن دعا در زير گنبدش، اينكه ائمه از نسل او هستند و اينكه 

                                                         
بيشتر براى حضرت امام تصريح مرحوم شيخ طوسى در ذيب ـ  بهاگر چه لقب فقيه ـ  .1

رود اما چون حممد  به كار مى ×و گاه نيز براى حضرت امام حسن عسكرى ×هادى
ـ بوده است مراد   عجل اهللا فرجه  بن عبداهللا بن جعفر محريى معاصر با حضرت بقية اهللا ـ

حضرت آيت اهللا العظمى . باشد وجود مقدس آن حضرت مىوى از فقيه در اين روايت 
  .ـ مترجم. 927ح  ، 3  /303ذيب شيخو  249/  17 معجم رجال احلديثخوىي، 

  1ح  ،420/  10 وسائل الشيعه، حر عاملى .2
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  )1(.گردد  حضرت از مدت عمر زايران آن حضرت محسوب نمي

  : عرض كرد ×شعيب عقرقوفي به حضرت امام صادق 

جر و پاداش براي كسي است كه به نزد قبر حضرت امام چه مقدار ا
   ؟رفته و آن را زيارت كند ×حسين

كند مگر   اي شعيب، كسي در نزد قبر آن حضرت دعا نمي  :فرمود
  .شود چه در زمان حال يا در آينده  حاجتش برآورده مي

  .بيشتر بفرماييد: عرض كردم
: د اين استشو  گفته مي ×كمترين چيزي كه به زائر حسين: فرمود

  )2(.گناهت را بخشيديم، پس اعمال خود را از امروز از نو آغاز كن

نيز  ×در رابطه با ثواب نماز و عبادت در كنار قبر مطهر حضرت امام حسين
  .كنيم  روايات متعددي وارد شده است كه بعضي از آنها را ذكر مي

  : نقل شده است كه به مردي فرمود ×امام باقر
شوي به نزد قبر   دارد كه وقتي گرفتار و حاجتمند ميفالني، چه مانعي 

بروي و چهار ركعت نماز بخواني و حاجت خود را بخواهي؟  ×حسين
چون نماز واجب در نزد قبر آن حضرت معادل يك حج است و نماز 

  )3(.باشد  نافله در كنار قبر او معادل يك عمره مي

                                                         
  1ح  ،421/  10وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
  .4ح  ،422/  10 وسائل الشيعه، حر عاملى .2
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  : اند  فرموده ×حضرت امام باقر: النمير نقل است كه گفت  و از ابي
واليت ما بر اهل همه شهرها عرضه شد و اهل هيچ شهري به خوبي اهل كوفه 

 ×آن را نپذيرفتند، دليل اين مطلب نيز اين است كه قبر حضرت اميرالمؤمنين
قبر حضرت امام (در آن واقع شده است و در نزديكي آن نيز قبر ديگري است 

ا چهار ركعت نماز در كنار آن و كسي به نزد اين قبر نيايد كه دو ي) ×حسين
بخواند و سپس حاجت خود را از خدا بخواهد، مگر اينكه خداوند حاجت او 

  )1(.را برآورده و در هر روز هزار فرشته او را در بر خواهند گرفت

در بعضي از روايات آمده است  :تخییر بین شکسته یا تمام خواندن نماز
اي است كه مسافر در آنها   هاي چهارگانه كه حرم حسيني يكي از مكان

هاي   اين مكان ؛مختار است نماز خود را به قصر يا اتمام به جا آورد
مكه مكرمه يا مسجد الحرام، مدينه منوره يا : چهارگانه عبارت هستند از

مسجد النبي، مسجد كوفه و حائر حسيني، بسياري از علما و مجتهدان 
ن عيسي، از حضرت امام حماد ب )2(.اند  نيز به اين مسئله فتوا داده

  : روايت كرده است كه فرمود ×صادق
از اموري كه در علم خداوندي به وديعت نهاده شده اين است كه نماز 

، حرم ‘حرم الهي، حرم رسول خدا: مسافر در چهار جا تمام است

                                                         
  .4ح  ،406/  10وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
 ،71مسئله  ،361/  1 منهاج الصاحلنيسيد حمسن حكيم، ى حضرت آيت اهللا العظم .2

منهاج ، سيد ابوالقاسم خوىيى هـ ق، حضرت آيت اهللا العظم 1396چاپ دار التعارف 
  .هشتمچاپ بيست و  ،952مسئله  ،255/  1 الصاحلني
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  )1(.’و حرم حسين بن علي ×اميرالمؤمنين

   :اند  مودهفربه زياد قندي  ×همچنين حضرت ابو الحسن امام كاظم
پسندم و آنچه را كه   پسندم براي تو مي  اي زياد، من آنچه براي خود مي

در حرمين،  ؛شمارم  دارم براي خود نيز ناپسند مي  براي خود ناخوش مي
  )2(.نماز را تمام بخوان ×در كوفه و در نزد قبر حسين

]5[  
  مساجد و اماکن دیگر

  قصىبیت المقدس و مسجد األ. 1
به سوي آن سير  ‘مكاني است كه رسول خدا قصي همانمسجد األ

سبحانَ الَّذي أَسرى {داده شد و قرآن كريم در اين آيه به آن اشاره دارد 
است  مرته )3(}الْمسجِد اَْألقْصى الَّذي باركْنا حولَه من الْمسجِد الْحرامِ إِلَىبِعبده لَيالً 

از مسجد الحرام به سوي مسجد  اش را شبانگاهي كه بنده ]خدايي[آن 
  .ايم ـ سير داد االقصي ـ كه پيرامون آن را بركت داده

 ‘بعضي از روايات بر اين مطلب داللت دارند كه معراج پيامبر اكرم 
گويند   و صخره معروفي كه مي )4(انجام شده قصيمسجد األبه آسمان از 

                                                         
  .1ح  ،543/  5وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
  .13ح  ،546/  5وسائل الشيعه ، حر عاملى .2
  .1 /ءاسرا .3
  .بن ابراهيمى به نقل از تفسري عل 19ح  ،103/  3 نور الثقلني .4
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  .محل معراج بوده در اين مسجد وجود دارد

اين مسجد روايات معروفي وارد شده است كه تقريباً فضيلت  ةدر بار
اين همان روايت است كه در آن  ؛مسلمانان است ةمورد اجماع هم

مسجد : شود  جز براي رفتن به سه مسجد بار سفر بسته نمي: آمده
  .قصيالحرام، مسجد النبي و مسجد األ

: اين فضيلت است ةكه تأكيد كنند رسيدهرواياتي از اهل بيت نيز 
  : روايت كند كه فرمود ×ثمالي از حضرت امام باقر ةوحمزاب

مسجد الحرام، مسجد النبي، مسجد : مساجد چهارگانه عبارت هستند از
اي ابوحمزه، نماز واجب در اين مساجد  .بيت المقدس و مسجد كوفه

  )1(.معادل حج و نماز نافله در آنها معادل عمره است

  : كه شده روايت ×همچنين از حضرت علي

نماز در بيت المقدس معادل هزار نماز، در مسجد بزرگ شهر صد نماز، 
بيست و پنج نماز و نماز در مسجد بازار دوازده ) محله(در مسجد قبيله 

  )2(.اش به تنهايي يك نماز است  نماز و نماز مرد در خانه

  مسجد خیف. 2 
در مني  مسجد خيفو از اماكن مقدس معروف در ميان مسلمانان 

در رابطه با فضيلت اين  ؛ترين مسجد آن منطقه است و بزرگباشد  مي

                                                         
  .64باب  ،1ح  ،550/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى 1
  .2ح  ،551/  3 وسائل الشيعه، حر عاملى .2
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وارد شده  ^احاديثي از اهل بيت وكيفيت عبادت در آن مسجد
  .است

روايت كرده است  ×شيخ كليني با سند معتبر از حضرت امام صادق
  : كه فرمود

 ‘و محل مسجد رسول خدا. در مسجد خيف نماز بگذار كه مسجد مني است
به مساحت سي ذراع از كنار مناره واقع در وسط مسجد  در زمان آن حضرت،

به سمت قبله و همچنين سمت راست، چپ و پشت آن بوده است، اين مكان را 
كامال مورد دقت قرار بده و اگر توانستي آن را محل نماز خود قرار دهي اين كار 

خيف اند، اين مسجد بدين جهت   چرا كه هزار پيامبر در آن نماز خوانده ؛را بكن
تر از دشتي است كه در آن بنا شده است و   ناميده شده كه زمين آن قدري مرتفع

  )1(.شود  هر بنايي كه اين حالت را داشته باشد خيف ناميده مي

نيز روايتي از حضرت امام  مسجد خيفدر رابطه با نماز و عبادت در 
  : است كه فرمود ×باقر

از بگذارد و در هر كس در مسجد خيف در مني يكباره صد ركعت نم
ميان اين عمل از مسجد خارج نشود، عمل او معادل عبادت هفتاد سال 

سبحان (است، و هر كس خداوند را در اين مسجد يكصد بار تسبيح كند 
، تسبيح وي معادل آزاد كردن يك بنده و كسي كه در اين )اهللا بگويد

تهليل وي ) دال اله اال اهللا بگوي(مسجد يكصد مرتبه خداوند را تهليل كند 
معادل احيا كردن يك موجود زنده و كسي كه خداوند را در مسجد خيف 

                                                         
  .1ح  ،534/  3وسائل الشيعه ، ر عاملىح .1
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يكصد مرتبه حمد نمايد، حمد وي معادل اين است كه به ميزان خراج 
  )1(.صدقه داده باشد عز و جلّدر راه خداوند ) كوفه و بصره(عراقين 

  : نقل كرده كه ×وكليني نيز از حضرت امام صادق

  )2(.اصلي صومعه شش ركعت نماز بخواندر مني در مسجد 

  مسجد براثا .3

از مساجد معروف بغداد است كه در راه بغداد به كاظمين  مسجد براثا 
در باره اين مسجد  معجم البلدانواقع شده است، ياقوت حموي نيز در 

در فضيلت اين مسجد  ^سخن گفته است، رواياتي نيز از اهل بيت
 مفاتيح الجنانيخ عباس قمي در وارد شده است كه مرحوم حاج ش

، )3(چند مورد از اين احاديث را در فضيلت اين مسجد ذكر كرده است
 من ال يحضره الفقيهما نيز در اينجا به يك روايت كه شيخ صدوق در 

آن را از صحابي معروف جابر بن عبداهللا  تهذيبو شيخ طوسي در 
  : كنيم، جابر گويد  اند اشاره مي  انصاري نقل كرده

در راه بازگشت از نبرد با خوارج، به همراه ما كه حدود  ×حضرت علي
صد هزار نفر بوديم در مسجد براثا نماز جماعت اقامه نمود، در اين هنگام 

  ؟فرمانده اين سپاه كيست: مردي مسيحي از صومعه خويش فرود آمد و گفت

  .اين شخص فرمانده سپاه است: به او گفتيم
                                                         

  .1ح  ،535/  3وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
  .2ح  ،535/  3وسائل الشيعه ، حر عاملى .2
  .490 – 488/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .3
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  ؟آقاي من، آيا تو پيغمبر هستي: سالم كرد و گفت وي پيش آمد و بر آن حضرت

  .نه، موالي من پيامبر از دنيا رفته است: فرمود

  ؟وي پرسيد آيا تو وصي پيامبر هستي

بنشين، چه چيز باعث شد كه : آري، و به آن مرد مسيحي فرمود: فرمود
  ؟اين سؤال را از من بپرسي

م دارد بنا شده است و اين صومعه، براي اين مكان كه براثا نا: مرد گفت
ام كه در اين مكان كسي با چنين جمعيتي   هاي آسماني خوانده  در كتاب
ام تا   گزارد مگر اينكه پيامبر يا وصي پيامبر باشد و من آمده  نماز نمي

  .اسالم آورم، وي مسلمان شد و به همراه ما به سوي كوفه به راه افتاد

چه كسي در اين مسجد داني كه   آيا مي: به او فرمودند ×حضرت علي
  ؟نماز خوانده است

  .مرد پاسخ داد عيسي بن مريم و مادرش

آيا تو را خبر دهم كه چه كسي در اينجا نماز : آن حضرت فرمودند
  ؟ خوانده است

  آري : مرد گفت

  )1(.×ابراهيم خليل: امام فرمودند

  ×مشهد امام رضا .4

                                                         
  .1ح  ،549/  3وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
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زيارت حضرت فضيلت و ثواب و اهميت  ةدر بار نسبتاً زياديروايات 
در سرزمين خراسان وارد شده است كه  ×امام علي بن موسي الرضا

  .ايم  در بحث زيارات نيز به آنها اشاره كرده

عالوه بر اين، روايات و نصوص ديگري نيز هست كه عالوه بر 
زيارت مرقد آن حضرت بر تقدس اين حرم شريف فضيلت و ثواب 

  .نيز تأكيد نموده است

است كه پيشتر نيز آن را  ×، روايتي از حضرت امام صادقاين روايات ةاز جمل
  : ذكر نموديم

چهار شهر بودند كه در زمان طوفان به درگاه خداوند تضرع كردند، يكي 
، كربال )نجف(بيت المعمور كه خداوند آن را به آسمان برد و ديگر غري 

  )1(.و طوس

  : فرمود ×حضرت رضا

خواهد گذشت كه محل رفت و در خراسان مكاني هست كه زماني بر آن 
آمد فرشتگان خواهد شد و تا نفخ صور فرشتگان فوج فوج فرود آمده و 

   .نمايند  صعود مي

  ؟اين كدام مكان است: به آن حضرت عرض شد

اين مكان در زمين طوس است و به خدا سوگند كه باغي از : فرمود
 هاي بهشت است و هر كس كه مرا در آن زيارت كند همچون كسي  باغ

                                                         
  .2ح  ،441/  10وسائل الشيعه ، حر عاملى .1
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را زيارت كرده باشد و خداوند براي وي ثواب  ‘است كه رسول خدا
هزار حج مبرور و عمره مقبوله داده، من و پدرانم شفيعان او در روز قيامت 

  )1(.خواهيم بود

  : فرمود شنيدم كه ×از مواليم امام هادي: گويد صقر مي

را در طوس زيارت  ×هر كس حاجتي از خداوند متعال دارد قبر جدم رضا
وي بايد غسل كرده باشد و در باالي سر آن حضرت دو ركعت نماز  ؛كند

بگزارد و حاجت خود را در قنوت اين نماز از خدا بخواهد كه اگر حاجت او 
محل قبر آن حضرت . شود  نافرماني خدا يا قطع رحم نباشد حتماً پذيرفته مي

اينكه اي از بقاع بهشت است كه هيچ مؤمني آن را زيارت نكند مگر   بقعه
  )2(.نمايد  خداوند وي را از آتش جهنم آزاد و ساكن دار القرار مي

  ^قم و قبر حضرت فاطمه دختر موسی بن جعفر .5

از اهميت خاص و نقش مهمي در تاريخ  ^شهر قم در نظر اهل بيت 
آيد كه از بـُعد  برخوردار است، و چنين بر مي طايفه اماميهو حيات 

وم اهميت قرار داشته و نام اين شهر د ةفرهنگي پس از كوفه در درج
   )3(.در بسياري از روايات در كنار نام كوفه آمده است

                                                         
  .4ح  ،445/  10سائل الشيعه و، حر عاملى .1
  2ح  ،446/  10 وسائل الشيعه، حر عاملى .2
إذا فقد ((: نقل شده است كه فرمود ×از حممد بن سهل بن اليسع از حضرت امام صادق .3

األمن من العباد و ركب الناس على اخليول و اعتزلوا النساء و الطيب فاهلرب اهلرب عن 
ها سوار شده از هيجان   خدا از بني رفته مردم بر مركب هنگامى كه امنيت بندگان ؛جوارهم
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كوفه است و به  ةمكتب و مدرس ةشهر قم به لحاظ علمي نيز دنبال
دوم اهميت قرار دارد، چرا  ةعلمي، پس از كوفه در درجلحاظ اعتبار 

ان شيعه نيز كه اشعريان از كوفه به اين شهر مهاجرت كرده و دانشمند
در ادوار مختلف تاريخ به اين شهر كوچ نمودند، از برخي اخبار نيز 

شيعه  ةآيد كه اين شهر در آينده نيز نقش اول را در آيند چنين بر مي
  )1(.ايفا خواهد نمود

                                                                                                             
بايست از آن ديار فرار  با زنان و استعمال بوى خوش را رها كنند، حتماً مى رابطةجنگ 
إىل الكوفه و : به كجا بايد فرار كرد؟ فرمود: راوى گويد به آن حضرت عرض كردم .كرد

آن، مهچنني قم و  حومةبه كوفه و  ؛ عنهمافإن البالء مدفوع  ؛نواحيها، أو إىل قم و حواليها
  .29ح  ،214/  57 نوارحبار األ جملسى، ))اطراف آن كه بال از اين دو شهر دفع شده است

أهل خراسان أعالمنا، و أهل قم أنصارنا، و أهل ((: است كه ×و از حضرت امام صادق
ما، اهل قم ى ها  اهل خراسان پرچم ؛كوفة أوتادنا، و أهل هذا السواد منا وحنن منهم 

از ما و ما از ) ظاهراً مدينه باشد(ياوران ما، اهل كوفه ستون خيمه ما و اهل اين منطقه، 
  .30ح  ،214/  57 نوارحبار األ جملسى، ))آنان هستيم

قم عش آل حممد و مأوى شيعتهم، و لكن سيهلك ((: و از حضرت ابواحلسن اول نقل است
اإلستخفاف و السخرية بكربائهم و مشاخيهم و مع ذلك  مجاعة من شبام مبعصية آبائهم و

قم آشيانه آل حممد و پناهگاه شيعيان آا است  ؛و كلّ سوء ى يدفع اهللا عنهم شر األعاد
از پدران و مسخره كردن بزرگان و  از جوانان ايشان به دليل نافرماىنى لكن گروه

را ى د شر دمشنان و هر گونه بدمشايخ خود هالك خواهند گرديد، اما با اين مهه خداون
  .31ح  ،214/  57 نوارحبار األ جملسى، .))از اهل اين شهر دور كرده است

كوفه  هدر سخىن در بار ×در كتاب تاريخ قم نقل شده است كه حضرت امام صادق .1
ستخلو كوفة من املؤمنني و يأزر عنها العلم كما تأزر احلية ىف جحرها، مث (( ؛فرموده است

العلم ببلدة يقال هلا قم، و تصري معدناً للعلم و الفضل حىت ال يبقى ىف األرض  يظهر
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علميه  ةالبته پس از شرايط بسيار ناگواري كه در عصر حاضر حوز
ت بزرگي كه خداوند متعال رو به رو شد، همچنين بعد از نعمنجف با آن 

با برپا شدن حكومت اسالمي در ايران به اين كشور عطا نمود و پس از 
قم و به رهبري عالم رباني حضرت اي كه از   كارهاي بزرگ و سازنده

قم، در اين زمينه به انجام  يةعلم ةبا مشاركت فعال حوز +امام خميني
  .رسد  رسيد، درستي اين اخبار بيش از پيش به اثبات مي

                                                                                                             
مستضعف ىف الدين حىت املخدرات ىف احلجال، و ذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل اهللا قم 
و أهله قائمني مقام احلجة، و لوال ذلك لساخت األرض بأهلها و مل يبق ىف األرض حجة، 

سائر البالد ىف املشرق و املغرب، فيتم حجة اهللا على اخللق حىت ال  فيفيض العلم منه إىل
و يسري سببا لنقمة اهللا و   يبقى أحد على األرض مل يبلغ إليه الدين و العلم، مث يظهر القائم

به زودى كوفه از  .))سخطه على العباد، ألن اهللا ال ينتقم من العباد إالّ بعد إنكارهم حجته
 رود، از آن خارج مى خود فرو مى نةو دانش مهچون مارى كه به ال شده مؤمنان ى

اين شهر معدن  ؛شود آنگاه علم و دانش در شهرى بروز خواهد منود كه قم ناميده مى ؛گردد
دانش و فضيلت خواهد گرديد، تا بدان حد كه در روى زمني و حىت در ميان بانوان پرده 

ضعيف باشد باقى مناند، و اين امر در نزديكى نشني نيز كسى كه از حلاظ ديىن نادان و 
بدين ترتيب قم و اهل آن، جانشني و قائم مقام حجت بر مردم  ؛ظهور قائم ما خواهد بود

خواهند بود، و اگر چنني نباشد حجىت در زمني باقى منانده و زمني اهل خود را فرو 
شود و  و غرب سرازير مىبنا بر اين، علم از اين شهر به ساير شهرها در شرق . خواهد برد

ماند مگر اينكه علم و  اى كه در زمني كسى منى  شود به گونه حجت خدا بر مردم متام مى
ظهور خواهد كرد و گروهى از مردم روى زمني با   دين به وى خواهد رسيد، سپس قائم

زيرا  ؛انكار و خمالفت با آن حضرت موجب خشم و عذاب خداوند بر بندگان خواهند شد
 ))د تنها پس از امتام حجت بر بندگان، از كساىن كه نافرماىن كنند انتقام خواهد كشيدخداون
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قم و نقش و جايگاه  ةاين مسئله منجر به ايجاد تحول بزرگ و مهمي در حوز
معصومه دختر حضرت امام  ةالبته وجود قبر حضرت فاطم. آن گرديده است

نيز نقش بزرگي در ايجاد تحول و پيشرفت حالت ديني و  ×موسي كاظم
در رابطه با زيارت آن حضرت رواياتي از حضرت  وعلمي داشته است، 

حرم مطهر آن حضرت در بعضي از ادوار  عالوه كهوارد شده، به  ×ضار
مهم و وااليي از راويان بوده است، در باب زيارات  ةو پناهگاه طبق اتاريخ مأو

نيز به استحباب زيارت قبر شريف آن حضرت و اينكه مرقد شريف آن 
   )1(.ايم  است اشاره كرده̂ هائمترين مراقد معروف فرزندان   حضرت از مهم

  

  

                                                         
، در آجنا از شيخ صدوق روايىت با سندى در حد 562 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  :ك.ر .1

رها فله من زا((: نقل شده است كه فرمود ×صحيح از سعد بن سعد از حضرت رضا
و با سند معترب  ))را زيارت كند شت پاداش او است) حضرت معصومه(هر كس او  ؛اجلنة

هر كس  ؛من زار عمىت بقم فله اجلنة((: نقل كرده كه فرمود  ديگرى از حضرت امام جواد
جملسى نقل كرده است كه  عالمةو از  ))ام را در قم زيارت كند پاداش وى شت است  عمه

در نزد ) ^اهل بيت(اى سعد، قربى از ما  :ه سعد اشعرى قمى فرمودندب ×حضرت رضا
آيا منظور مشا قرب فاطمه دختر موسى بن : گفتم: باشد، سعد گويد مشا مردم قم مى

آرى، هر كس وى را  ؛...نعم، من زارها عارفاً حبقّها فله اجلنة: است؟ فرمود ^جعفر
  .وى شت است زيارت كند و به حق او معرفت داشته باشد، براى





 

 

  

 فهرست

  ساختار شعائر
  7 - پیش درآمد

  9 -  شعائر و اهميت آنها
  12 -  و شعائر عام ^اهل بيت
  15 -ی و شعائر مذهب یسنت نبو

  
  23 - ^ت یاهل ب شعائر

  27 -ی شعائر حسين ]1[
  28 - دهة اول محرم
  31 - محرم و صفر
  32 - ی مجالس هفتگ

  33 -  جلسات ماه رمضان
  34- خاص یها مناسبت

  37 - معصومين یها  زنده نگه داشتن يادمان ]2[
  37 - ها ها و شهادت زنده نگه داشتن ياد وفات) 1(
  41 - معصومان یتولدها و ايام شاد) 2(



  7در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

 

206

  47 - منسوب به معصومين زيارت قبور و اماكن ]3[
  47 - مشروعيت زيارت) 1(
  51 - زيارات یفرهنگ یمحتوا) 2(
  54 -  انواع زيارات) 3(

  55 - ^و ائمه بقيع ‘زيارت قبر پيامبر اكرم. 1
  58 - ×يارت امام حسينز. 2
  63 -×یزيارت حضرت عل. 3
  66 - مطلقه و مخصوصه اميرالمؤمنين یها زيارت. 4
  71 - ^زيارت ائمه اهل بيت. 5

  77 -  دو نكتة مهم در بارة زيارت) 4(
  81 -  و صالحان ^زيارت اوالد ائمه 

  83 -  زيارت یعام برا یها زمان) 5(
  85 - جامعه یها زيارت) 6(

  
  91 -  زمانیشعائر . 2

  93 -  ها  روزها و شب
  95 - متبرك یها در روزها و شب ^سيرة اهل بيت

  96 -  شب قدر) 1(
  99 -  زمان شب قدر
  100 -  اعمال شب قدر



  فهرست

 

207

  104 - عيد فطر و عيد قربان) 2(
  105 - روز و شب جمعه) 3(
  108 - چهارگانه یها شب) 4(

  109 - شب عيد فطر. 1
  109 - شب عيد قربان. 2
  110 - شب اول ماه رجب. 3
  111 - شب نيمه شعبان. 4

  113 -  چهارگانه یروزها) 5(
  113 - ی روز مبعث شريف نبو. 1
  114 - ‘ميالد با سعادت پيامبر. 2
  115 - روز عيد غدير. 3
  120 - روز دحو األرض. 4

  121 - روز عاشورا) 6(
  124 - امويان و روز عاشورا

  128 - ديگر یروزها) 7(
  128 -  روز مباهله

  131 -  نتيجه
  
  135 - شعائر مکانی. 3

  137 - مساجد و اماكن مقدس ]1[
  138 -  مسجد و نقش آن



  7در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

 

208

  140 -  در باره اماكن مقدسه ^ديدگاه اهل بيت ]2[
  146 - احكام مساجد ]3[
  151 - مهم ترين اماکن مقدس ]4[

  151 -  كعبة شريف، مسجد الحرام و مكه) 1(
  159 - ‘یمسجد النب) 2(

  162 - هاي متبرک در مسجد النبي ديگر مكان
  165 -  ساير مساجد مدينه منوره

  171 -  كوفه و مساجد آن) 3(
  174 -  وفهمسجد بزرگ ك

  180 -  و وادي السالم یقبر مطهر حضرت عل
  184 - مسجد سهله

  186 -  ×حرم امام حسين) 4(
  188 - ی تربت حسين

  190 - ×استجابت دعا در زير گنبد حضرت امام حسين
  193 - تخيير بين شكسته يا تمام خواندن نماز

  194 -  مساجد و اماكن ديگر ]5[
  194 -ی بيت المقدس و مسجد األقص. 1
  195 -  مسجد خيف. 2
  197 -  مسجد براثا. 3
  198 -  مشهد امام رضا. 4
  200 - قم و قبر حضرت فاطمه دختر موسي بن جعفر. 5
  205 -  فهرست


