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 ديباچه

توٶاٱ   ٯی ،تشیٲ ٓجبدت اػت ٵ اص ٯٴِش ٓشٛبٳی تشیٲ ٵ اثشثخؾ تشیٲ، ٯٔٴٶی حج، ثب ؿ٤ٶٷ

« حوج »اٳوذاص ٟذػوی،    ٱ دس ٳِش ٧شٛت. دس ایوٲ شـوٮ  ٹبی ٧ٺشثبسی ثشای آ اػشاس ٵ ح٤ٰت

تج٬ٶس ٵ تج٬ّی ٛوبی٪ ٵ ٯ٤بس٭ اخالٟویِ ثٺروشیٲ ٯٔجوش ٵ ٧وزس٧بٷ ثوٸ ػوٶی ٯٔجوٶد اص٫وی ٵ         

ٳی٤ٶتشیٲ ٯٴض٩ تض٣یٸ ٵ تٺزیت ٳٜغ اػت. ٓبسٛبٱ، ػیش ٵ ػ٬ٶ١ ٓشٛبٳیِ خٶد سا دس حج ثوٸ  

دٹٴذ. ػوب٤٫بٱ   دس آٱ اٳجب٭ ٯی ٹب سا ٹب ٵ ًبٓت تشیٲ ٓجبدت سػبٳٴذ ٵ ٓبثذاٱ، ٓشؿی ٣ٰب٩ ٯی

آیٴوذ ٵ ٓب٫ٰوبٱ، ثوش ٯٔشٛوت ٵ ح٤ٰوت ٟذػویِ خوٶد         ا٫ی اهلل ثٸ ٛین ٠٫بی ا٫ٺی ٳبئو٪ ٯوی  

اٛضایٴذ... حج ثٸ ساػری دیبس ٯٔشٛت ٵ د٫وذاد٧ی، ٣وٶی ٯّج٘وت ٵ ؿویذایی، ٵادی ػویش ٵ       ٯی

 .ٹبی ٯـربٝ اػت ٹب ٵ جبٱ ػ٬ٶ١ ٵ ت٠شّة، ػشای ٓجٶدیت ٵ ٛشٵتٴی ٵ سػربخیض د٩

ٹوب،   ٹب، ٯٜٺٶٯی ثوٸ ِٰٓوت ٣وٶٷ    ای ثٸ ٧ؼرشٷ اٟیبٳٶع ثذی٪ ٵ ٳبة، ٬ٛؼٜٸ یٲ ٓجبدت ثیا

ٹوب داسد ٵ   ٹب ٵ ٯٔٴٶیری ثوٸ اٵ  ٣ٺ٤ـوبٱ   ٹب، ح٤ٰری ثٸ حالٵت ٧٪ ای ثٸ پٺٴبی آػٰبٱ ثٰشٷ

شٸ ٳی٤ٶػت ٣ٸ ایٲ ٹٰٸ صیجبیی ٵ حالٵت سا دس داٳـ٨بٷ ٓبسٛبٱ ٛشصاٳٸ ٵ ٓب٫ٰبٱ ٵاسػرٸ ثوٸ  

 .ٵ ٗٶ٘اف اٟیبٳٶع ح٤ٰت ٵ داٳؾ ٧ٺشثبس آٳبٱ ثبؿیٮٳِبسٷ ثٴـیٴیٮ 

ؿ٨شٙ ٵ ٬ٛؼوٜٸ ٵ اٹوذاٙ ٵاییوی اػوت ٣وٸ ثوب       ٹبی  حج، داسای اػشاس ٵ ح٤ٰت

تٶاٳذ حج٘ی ٓبسٛبٳٸ، ٓبؿ٠بٳٸ ٵ ح٤یٰبٳٸ ثٸ جبی آٵسد ٵ ثوب ساص   ٯی ٧ضاس داٳؼرٲ آٳٺب، حج

 تٶحیوذ  حج، ك٬یِا ٬ٛؼٜٸ ٵ ح٤ٰت ساػری ثٸ .ٵ سٯض ٟذػی آٱ، ثیـرش ٵ ثٺرش آؿٴب ؿٶد

 ٵ كٜبت دسثبسٷ سا خٶد ٬ٓٮ ٵ ؿٴبخت حج دس ثبیذ ٧ضاساٱ حج یٔٴی اػت؛ اهلل  ٵ

 .ؿٶٳذ آؿٴب اٵٹبی  ٳـبٳٸ ٵ آیبت ثب ثیـرش شٸ ٹشٵ  ٣ٴٴذ صیبد ا٫ٺی اػٰبی
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ٳِیش ثشای اٳغ ٵ د٫ذاد٧ی ثٸ ٯّجٶة ح٠ی٠وی   حج، ٯٶٟٔیری ؿ٤ٶٹٰٴذ ٵ ٛشكری ٣ٮ

ٵاسػرٲ اص ٗیش ٵ سػیذٱ ثٸ دٵػت ٵ ٠٫بی  .ٟذػی اٵػتٵ ت٠شّة ٵ ٳضدی٤ی ثٸ ػبحت 

ٛشحٴب١ اٵ، ح٤ٰت ح٤یٰبٳٸ حج اػت ٵ سػر٨بس ٵ ػٔبدتٰٴذ ٣ؼی اػوت ٣وٸ ٗیوش سا    

 .ث٨زاسد ٵ ث٨زسد ٵ ثٸ یبس ثپیٶٳذد

ٹوبی   اٛضایوذ ٵ پوشدٷ   ٯوی  آٰب٩ ٵ ٯٴبػ٢ ٳٶساٳی حج، ثش كٜبی دسٵٱ ٵ ٳٶساٳیت د٩

٬ٟوٶة   .ػوبصد  ٯوی  آٯوبدٷ ٯٔشٛوت ٵ ٠٫وبی ا٫ٺوی     ٳٺذ ٵ اٵ سا ٯی حجبة د٩ سا ثٸ ٣ٴبسی

 ٓبؿ٠بٱ ٵ ٓبسٛبٱ، دس حج آٯبد٧ی ثیـرشی ثشای ٯٔشٛوت، ٯّج٘وت ٵ ٵكوب٩ ا٫ٺوی پیوذا     

 .ػبصد ٯی تش ٣ٴذ ٵ آٳبٱ سا ثٸ ٯٔجٶد اص٫ی ٳضدی٢ ٯی

ثشای ؿٴبخت ٵ دس١ تٰب٭ صٵیبی ایٲ ٓجبدت ٯٴّلش ثٸ ٛشد ثبیذ ثوٸ ػویشٷ ٵ ٰٓو٪    

سٵی آٵسد توب ثوٸ سٵح حوج     9ٵ ػیشٷ سػوٶ٩ خوذا   :ثضس٧بٱ دیٲ، ثٸ ٵیظٷ اٹ٪ ثیت

ٯٴذ ؿذ. ثش ایٲ اػبع ؿبیؼورٸ اػوت ٯؼوبٛشاٱ ػوشصٯیٲ      ثشد ٵ اػشاس ٓشٛبٳی آٱ ثٺشٷ پی

ٟج٪ ٵ حیٲ ٵ ثٔذ اص ػوٜش سٵحوبٳی حوج آؿوٴب ؿوٶٳذ ٵ اص       :ی، ثب ػیشٷ اٹ٪ ثیتٵح

 ٧ٜربس ٵ سٛربس آٳٺب دس ایٲ ػٜش ٯٔٴٶی ٵ ٛوبی ٯ٤٬ٶتی ثٺشٷ ٣بٛی ثجشٳذ.

پظٵٹـ٤ذٷ حج ٵ صیبست، دس ساػربی است٠بی ٛشٹٴ٦  صائشاٱ، تب٣ٴٶٱ دػت ثٸ اٳرـبس 

اػت. اٯب جبی شٴیٲ اثشی ٣ٸ ثیبٳ٨ش  ٹب ٣ربة دس صٯیٴٸ تبسیخ، اػشاس ٵ ٓشٛبٱ حج صدٷ دٷ

دس حج ثبؿذ، دس ٯجٰٶّ تأ٫یٜوبت خوب٫ی ثوٶد ٣وٸ ٵُیٜوٸ ثوٸ دٵؽ        :ػیشٷ اٹ٪ ثیت

پظٵٹـ٨ش اسجٰٴذ جٴبة حجت ایػال٭ آٟبی جٶاد جٶادی ٧زاؿرٸ ؿذ ٵ ثب ٵا٣بٵی دس 

 ایٲ ٓشكٸ، حبك٪ تالؽ خٶد سا دس اخریبس پظٵٹـ٤ذٷ حج ٵ صیبست ٟشاس داد. 

تـ٤ش اص صحٰبت ٯإ٫ٚ ٯّروش٭، اٯیوذ اػوت ایوٲ اثوش ٯوٶسد تٶجوٸ        دس پبیبٱ هٰٲ 

 ٳِشاٱ ٟشاس ٧یشد ٵ خٌبٹبی احرٰب٫ی آٱ سا ثجخـبیٴذ. كبحت
 

 انه ولی التوفیق 
 گروه اخالق و اسرار

 زيارت و حج پژوهشکده



 

 

 

 

 

 مقدمه

 در بلکه   ،اسهش   ديهن  در تنهها  نه   ک  است يعبادات ترين  جذاب و ترين مهم از ح 

 چنهين  7ابهراهيم  حضرت از زبان کريم قرآن. است برد  مشروع نيز ديگر اديان برخي

يَّتِنا ِمنْ  وَ  لََك  ُمْسلَِمْيِ  اْجَعلْنا وَ  اَربَّن): فرمايد مي ة   ُذرِّ مَّ
ُ
رِنا وَ  لََك  ُمْسلَِمة   أ

َ
 َعلَْيناا تُْب  وَ  َمناِسَكنا أ

نَْت  إِنََّك 
َ
  (821)بقر :  (الرَّحيمُ  اتلَّوَّاُب  أ

 مناسه   تعلهيم  درخراسهت  خهدا  از کعبه   بناي اتما  از پس 7ابراهيم حضرت لذا

 .انهد بهرد   يادگهار  به   الههي  پيهامبر  ايهن  از را حه   ،ابراهيمي اديان تما  . بنابراينکند مي

 سهال  هشت را دختر  با 7مرسي ازدواج شرايط از يکي 7شعيب حضرت همچنين

 بيهان  حه   تعبيهر  بها  را شرط اين مدت ولي ؛کرد بيان خرد  براي 7مرسي کارکردن

 :نمرد

نِْكَحَك إِْحدَ )
ُ
ْن أ

َ
ريُد أ

ُ
ُجَرين  هاَتْيِ ََع ابْنَََتَّ  یقاَل إِِّنِّ أ

ْ
ْن تَأ

َ
ْتَمْماَت   أ

َ
ثَماِِّنَ ِحَجٍج َفإِْن أ

 (12)قصص:  (َعْْشا  َفِمْن ِعْنِدك

 ايحن  به ؛آورم در تو نکاح به را خود دختر دو اين از يکي خواهممي من»: گفت شعيب

 .«توست با اختيار کني تمام را سال ده اگر و کني کار من براي سال هشت که شرط

 و شهعيب  زمهان  مهرد   بهين  ايشهد   شهناخت   امهر  حه   ک  دهدمي نشان بيرتع اين 

 يعنهي  ،زمين روي انسان نخستين ،روايات از برخي اساس بر البت . است برد  8مرسي

 7صادق اما  از روايتي در ابربصير. است داد  انجا  را ح  مناس  نيز 7ابرالبشر آد 
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 :است کرد  نقل

ُل َماْن ََّا َّ   َأَساَسهُ   َو َوَضعَ   اْلَبْيَت   یَبنَ   ُهَو الَِّذي 7إنَّ آَدمَ  اْرَ  َو َأوَّ ُُ الََّّ ُل َمْن َكَساا َو َأوَّ

. إَِلْيه
1  
 

 کسحي  اولحين  و کحرد  گحذاري پايه را آن و نهاد بنا را کعبه خانه که کسي همان 7آدم

 صحد ق کحه  بحود  کسي اولين نيز و پوشاند [مو يا] پشم از ايپارچه با را خدا خانه که بود

 . کرد خدا خانه حج

 و حه   هفتصهد  7آد  حضهرت  ،7بهاقر  اما  از ديگري روايت اساس بر همچنين

 2.آورد جاي ب  عمر  سيصد

 از برخهي  اسهش   در و خصرصيتي خاص دارد؛ زيرا جايگا  اسش  مبين دين در ح 

 از را عبهادت  آن ويژگهي  همهين  که   دارنهد  نيهز  ديگري ابعاد فردي بعد از غير عبادات،

 و ابعهاد ح   ک  يابيممي در ح  در تدبر و نظر دقت با کند. مي متمايز ديگر عبادي الاعم

 بهتهر  تعبيهر  ب  ؛فرهنگي يا و سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي بعد مثل ؛دارد مختلفي جرانب

 و انسهان  زنهدگي  از زيهادي  ابعهاد  بلک  ،باشدنمي فردي تيدعبا ،گرفتن روز  مانند ح 

 روايهات  در که   اسهت  خهاص  ويژگهي  همهين دليهل   ب  شايد د.گير فرامي را اسش  امت

 :فرمايهد  مهي در ايهن بهار     7باقر اما  .است شد  مطرح دين ارکان از يکي ح  ،فريقين

ْسََلمُ   ُبنِيَ » ََلةِ  یَعلَ  ََخْس   یَعلَ   اْْلِ َكاةِ  وَ  الصَّ ْومِ  وَ  الزَّ «اْلَوََلَية وَ  اْْلَ    وَ  الصَّ
 بنحا  پايحه  پحنج  بر اسالم» ؛3

 . «واليت و حج روزه، زکات، نماز،: است شده

 حهاکي  «ايشان اصحاب و ائم  کتب ميان در ح » عنران با مستقلي هايکتاب وجرد

 مها  دست ب  آنها از بسياري متأسفان  ک  باشدمي :بيتاهلنزد  ح  مرضرع اهميت از

 حاوي ک « 7سجاد اما  از ح  مناس » :از ندا عبارت کتب اين از برخي. است نرسيد 

                                                           
 .232ص ،2ج.ق،   ه1113 ،من اليحضره الفقيه، ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه )شيخ صدوق(. 1

 .222ص ،همان. 2

 .11ص ،2ج.ق،   ه1141محمد بن يعقوب کلينی،  الکافي،. 3
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 اصهرر  حسين و شهيد زيد و 7باقر اما  يعني اما  فرزندان هم  را آن و است باب سي

 مسهنرن  ههر  مها » و «فرائض  و الح  مناس  الح ،» عناوين با ييها کتاب ؛اندکرد  روايت

 بهن  جهابر  بهراي  ؛اسهت  شهد   داد  نسبت 7صادق اما  ب  ک  «الح  حديث و ذل  في

 مناسه   بهار  در نرشهت   اين ک  معتقدند برخي ک  برد  رريمشه صحيف  انصاري عبداهلل 

 1.باشدمي ح 

 در نيز آن اثرات ش  بي ،باشد مهم و ارزشمند حد اين اسش  عملي تا دين در وقتي

 آن از ک  است عظيمي فرصت ح  بنابراين برد؛ خراهد گير چشم اسشمي امت و جامع 

 . کرد برداري بهر  مختلف جرانب در اسشمي امت ترقي و رشد براي ترانمي

شان ترقهي  هدف تما  ک  9اکر  پيامبر ايشان رأس در و :بيتاهل ک  است طبيعي

 ايها   در و اندداشت  ح  عنايتي فراوان و خاص ب  است، برد  اسشمي جامع  و پيشرفت

 چه   بها  و چگرنه   اما .ندکردمي را استفاد  کمال ،اسش  متعالي اهداف پيشبرد براي ،ح 

 شي؟رو

 شهرکت  حه   در نانامسهلم  از زيهادي  عهد   سالهر اينک  ب  ترج  با صررت هر در

 فرصهت  ايهن  از حه   گرداننهدگان  ههم  و کنندگان شرکت هم ک  دارد ضرورت کنند، مي

 بههر   ميهان مسهلمانان   آرا تبهادل  و گرناگرن جهات از اسشمي امت پيشرفت براي عظيم

عرصه   در آن ب  کم  بترانيم تا داريم الگر ب  نياز ،مهم امر اين تحقق براي .ببرند کافي

 کامل امکان حد تا بايستي انتخابي الگري .برسيم تري مطلرب نتاي  ب  ح  مختلف هاي

بسها خطها در رو ،    چه   و است حساس اي عرص  ح ، عرص  چراک  ؛باشد نقصبي و

 ييالگهر  درحقيقهت  .اثر معکهرس داشهت  باشهد    حتي يا شرد زحمات اثر شدن باعث بي

 آور اطمينهان  ترانهد مهي  ييالگهر  چنهين  تنها .باشد شد  اخذ معصر  از ک  است نقص بي 

   .برساند اهدافمان ب  را ما و باشد

                                                           
 . 164ـ  124صص ،.ق  ه1134، جاللي حسيني، الشريفه ةالسن تدوينر.ک: . 1
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 بهر  کهرد، نمي نيازبي ضرورت اين از را ما نگاشت  شد  در اين زمين  کتب ک  آنجا از

 حليهل کنهيم  گرناگرن ت مرارد در جامع طررب  را «ح  در :بيتاهل سير » تا شديم آن

 خصهرص  به   ،گهزاران  عمهر   و حاجيهان  بيشهتر  هرچه   اسهتفاد   در را مسيري بتراند تا

 . کند باز مقدس را  اين داعيان و پرچمداران

 ابعهاد  در :بيهت اههل  سهير   از ييالگهر  چنهين  اسهتخراج  پي در ،تحقيق اين در ما

 بهرداري  بههر   بهراي  را زمينه   ،بزرگراران اين رو  طبق بترانيم تا هستيم ح  گرناگرن

 . کنيم آماد  ح  در مرجرد عظيم ظرفيت از بيشتر هرچ 

 زيهارت  و حه   عرصه   در که   کسهاني  ، الز  اسهت تمها   مطلب اهميت ب  ترج  با

 را زمينه   ،خهري   عملکردههاي  در مناسب يروش انتخاب و ييآشنا با هستند تأثيرگذار

 . کنند فراهم ايا  اين در بيشتر تأثيرگذاري براي

 ايهن  ولهي  ،اسهت  حه   تحقيهق  اين در ما بحث محرر ک  است ذکر شايان  نکت اين

 .  شرد استفاد  مي نيز عمر  سفر در مباحث

 پژوهش سؤاالت

 :معصهرمين  رو  و سير  شرد اين است: مي بررسي بحث اين در ک  سؤال اصلي

 است؟ برد  چ  اسش  بلند اهداف ب  نيل براي ح  عظيم ظرفيت از برداري بهر  در

مطهرح   نيهز  زيهر  فرعهي ههاي   پرس  بحث، شدن ترروشن براي و سؤالر  اين بادر

 :شرد مي

 است؟ برد  چ  ح  سفر براي آمادگي در :بيتاهل سير  ه

 چگرنه   حه   از بازگشت از پس و ح  هنگام  ،ح  مسير در بزرگراران اين مشي ه

 ؟است برد 

 بههر   مامهت ا امهر  احيهاي  و واليهت  تهروي   بهراي  حه   از چگرن  ،:هدي ائم  ه

 بردند؟ مي
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 ؟است برد  چ  ح  ايا  در ظلم با مبارز  سياسي ايشان براي رو  ه

 آداب به   آنهها  تربيهت  و مسهلمانان  علمهي  سهط   يارتقا براي :بيتاهلرو   ه

 ؟چ  برد  است اسشمي

 ؟گرفتمي انجا  ييها زمين  چ  در هاتش  اين ه

 چه   از حکايهت  ،مخالفهان  و :معصرمين ميان ح  ايا  در گرفت  شکل مناظرات ه

 ؟داشت اسشمي جامع  چ  تأثيري در و دارد

 برد؟ چ  ح  ايا  در ما پيشرايانرو  تبليغ  ه

 پژوهش ساختار

 پهن   در را رو ، کتهاب پهي   اوليه   مطالعهات  ب  ترج  با و هاي ذيل پرس  اساس بر

 : کنيم مي بررسي فصل

 حج مناسک و مقدماتدر  :بيتاهل سيره: اول فصل

 د:شر  مي بررسي محرر س  در :بيتاهل سير  فصل اين رد

 ؛ح  سفر تدارک براي :معصرمين آمادگي کيفيت .8

 ؛ح  احرا  در بزرگراران آن رو  .2

  .ح  مناس  و اعمال در ايشان سير  .3

  حج عبادي بعد و :بيتاهل: دوم فصل

 :  از ندا تعبا فصل اين در بحث مررد محررهاي

 ؛:معصرمين نزد ح  تکرار مطلربيت .8

 ؛:بيتاهل ح  در مناجات و دعا جايگا  .2

 . ح  مقارن عبادات و مشاعر ب  ترج  .3

 حج اجتماعي بعد و :بيتاهل: سوم فصل

 :  پردازيم مي زير عناوين ب  فصل اين در ما
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   ؛ح  در :بيتاهل همراهان .8

 ؛:معصرمين سير  در حجاج ب  خدمت و ديگران ب  کم  .2

   ؛:بيتاهل با شيعيان ارتباط براي راهي ، ح ايا  .3

  .ح  در هاشخصيت با ارتباط و مخالفان با تعامل .4

 حج تبليغي ـ فرهنگي بعد و :بيتاهل: چهارم فصل

 :  اندشد  بررسي فصل اين در زير هايمحرر

  ؛ح  مرسم در اسشمي عقايد نشر ب  ترج  .8

  ؛ح  در :بيتاهل سنت کردن زند  و اسر  و الگر بيان و معرفي .2

   ؛:بيتاهل از طريق ح  معارف و اسرار ب  زوار دادن ترج  .3

   ؛ح  در افراد تربيت ب  اهتما  .4

 .شبهات و سؤاالت ب  پاسخ .5

 حج سياسي بعد و :بيتاهل: پنجم فصل

 :  باشدمي زير مباحث بر مشتمل فصل اين

   ؛:بيتاهل ح  در مشرکان از برائت جايگا  .8

  ؛ح  در اسشمي بيداري و سياسي مسائل ب  رج ت .2

 . :بيتاهل از طريق ح  ايا  در 9پيامبر وصايت و امامت يادآوري .3

اثبهات ايهن    دنبهال  ب  ،ييروا و تاريخي شراهد و مدارک ب  ترج  با کتاب اين در ما

 قائهل  ايالعهاد   فهرق  اهميهت  ح  براي ،:طهارت و عصمت بيتاهل ک  مطلب برديم

زمينه   در ديني جامع  دهي  جهت و هدايت ابزار ترين مهم از يکي عنران ب  آن از و برد 

 ،حه   مناسب فرصت در آنان .اندبرد  بهر ... و فرهنگي سياسي، اجتماعي، مختلف هاي

 اي عهد   اسهت  ممکهن  البت . ندکردمي گذاري سرماي  جامع  فرهنگي و فکري رشد براي

 در حه   نق  ب  و بدانند آدمي روح اخشقي و انيعرف رشد جهت فردي ح  را عبادتي
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 .  نپردازند اجتماعي و فرهنگي و سياسي ابعاد

 حه   گهرد آورديهم که  دربهار      شهراهدي  پهژوه ،  مختلف مباحث و فصرل در ما

 به   نيهاز  که   مهراردي  در ،آن بر عشو  است. نظر مررد مبحث ب  مربرط و :بيت اهل

 شيع  کتب ب  هم ،خرد مستندات در همچنين .ايم  داد  ترضيحاتي ،داشت  بيشتر نظر دقت

 درصهد  البته   .ايهم کهرد   تمسه   سهنت  اههل  تاريخي و ييروا کتب از رواياتي ب  هم و

 ک  آنجا از. باشدمي شيعي منابع بر ما تکي  بيشترين و برد  ناچيز سنت اهل کتب روايات

 جهاي  در تها  شد ذفح علمي مباحث از برخي ،است گسترد  نرشت  اين مخاطبين دامن 

 . شرد پرداخت  آنها ب  خرد

 پژوهش پيشينه

 نرشت  مقاالتي و هاکتاب ،ح  در :بيتاهل سير  و رفتار زمين  در ک  دانست بايد

 :معصهرمين  از يکهي  ح  تنها دربار  يا شد  نظر آن بعد ي  ب  فقط يا ک  است شد 

 بهار  در که   را روايهاتي  طفقه  و است نشد  سير  از صحبتي اصشً يا و بحث شد  آن در

 .اند آوري کرد  ، جمعاست آمد  ييروا کتب در :معصرمين از برخي ح 

 به   فقط ؛«:االئم  و االنبياء ح »و  «:االئم  و االنبياء و المشئک  ح »هاي  کتاب

 سهير   ب  راجع بحثي در آنها و کرد  اکتفا ائم  و انبيا ،مشئک  ح  ب  مربرط روايات ذکر

 .  است مختصر بسيار اول کتاب اينک  بر عشو  .است نشد  مطرح

 :معصهرمين  ح  از ييها داستان فقط «:البيت اهل مکتب در البيت ح » در کتاب

 .  ندارد سير  ب  نگاهي هيچ و شد  نقل

 .اسهت  نيامهد   ميهان  به   بحثهي  ههيچ  سير  ازنيز « خاتم ح  تا آد  ح  از» در کتاب

 ترييهر  و معهراج  و فيهل  اصحاب ماجراي مانند ؛است تاريخي آن مباحث بيشتر همچنين

  . ...و هجرت و قبل 

 سياسهي  سهير   از بخشهي  ،صفح  دو در فقط «البيت اهل  في الح » در کتاب
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 وقهايع  و روايهات  ،ادامه   در نريسند  البت  .است مختصر بسيار ک  شد  بيان :بيتاهل

 و اسهت  روايهت  ذکهر  فقهط   ک آوردمي :بيتاهل از هري  ح  دربار  را ايتاريخي

 «البيهت   اههل   في الح » عنران با مبحث آن از نريسند  گرچ  .نيست سير  از سخن

 .  است نشد  آن چگرنگي و سير  از سخني ولي ؛ستا کرد  ياد

 آمد  ميان ب  سخن 9پيامبر ح  از فقط کتابي است ک  در آن ،«ح  در 9پيامبر با»

 .  نيامد  است در حد انتظار ،سير  ازبحثي  و

 يها  دو به   ک  يافتيم «ح  در 7صادق اما  سير » عنران بابسيار مختصر هم  ايمقال 

 نشهد   بحث واقعي معناي ب  ،سير  دربار  و پرداخت  7صادق اما  ح  ابعاد از بعد س 

 .  است شد  بسند  روايت نقل ب  بيشتر و

 9پيهامبر  گزاريعمر  دربار  ،است« ح  در :بيتاهل سير » ،کتاب عنران اگرچ 

 ظرفيهت  ،مرارد از بسياري در چراک  ايم؛ اي آورد  مطالب ارزند  نيز ايشان :بيتاهل و

 .  اندمسير هم آن اهداف و عمر  و ح 

   «بيتاهل» و «سيره» شناسي مفهوم

 امها  ؛اسهت  رفتهار  معنهاي  ب  سير  ک  دريافت ترانمي لرري و ادبي منابع مجمرع از

 مسائل در خاص بين  از است عبارت ،تفکر و عقيد  لحاظ ب  ک  رفتار از خاص ينرع

 خاصهي  شهير   ک  اجتماعي و سياسي رفتار در ويژ  وخري خلق داشتن و من  ،اخشقي

 سب  ،مجال اين در سير  واژ  از ما مراد بنابراين 1.باشدمي اجتماعي رفتار و مديريت از

 .  است ح  در معصر  عملکرد و رفتاري رو  و

 : گريدمي سير  معناي در مطهري شهيد

 خودش مقاصد براي روش و عمل در پيغمبر که متدي پيغمبر، سبک يعني پيغمبر سيره

 سحبک  بحود   روشحي  چه پيغمبر تبليغي روش کرد،مي تبليغ پيغمبر مثالً ؛...بردمي کار به
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 سحبک  بود، خودش جامعه براي سياسي رهبر يک پيغمبر بود  سبکي چه پيغمبر تبليغي

 بحا  معاشحرت  در پيغمبحر  سحبک  بحود   متحدي  چحه  جامعحه  در پيغمبحر  محديريت  و رهبري

 1بود  چگونه هامريد اصطالح به و ياران و اصحاب

 چهههارد  شههامل آن مفهههر  کهه  اسهت  ايواژ  در نهها  کتههاب، :بيههتاهههل از مهراد 

 3زههرا  حضهرت  و 9پيامبر خرد ،:اما  دوازد  بر عشو  يعني ؛شردمي :معصر 

   .تطهيرند آي  در :بيتاهل منظرر و هستند آن يقمصاد هم

 در . بنهابراين دارد را 9پيامبر سنت حکم و است حجت شيع  نزد :بيتاهل سير 

 حجيهت  ادله   از برخي ب  تنها و مپردازينمي سير  حجيت بار در تفصيلي بحث ب  اينجا

 . کنيممي اشار  سير 
  :تدالل شد  استبراي حجيت سير  ب  برخي از آيات و روايات اس

ْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن اكََن يَرُْجواْ اهلَل َو اْْلَْوَم اْل  اهلل رسوللََقْد اكََن لَُكْم يف )ـ 
ُ
ِخَر َو َذَكَر اهلَل أ

 (13)احزاب:  (َكثرِيا  

 بحه  کحه  کحس آن بحراي  نيکوست سرمشق و الگو 9خدا رسول در شما براي تحقيق به

 . کندمي ياد فراوان را خدا و دارد اميد بازپسين روز و خدا

 (0ح1)نجم:  (يُوىح َوْحٌ  إِّلَّ  ُهوَ  إِنْ  * الَْهوى َعنِ  َيْنِطُق  ما وَ )ـ 
 کحه  پيغحامي  جز نيست گويدمي آنچه .دگوينمي سخن نفس هواي روي از 9پيامبر و

  .شودمي وحي او به

يَُّها يا)ـ 
َ
ينَ  أ طيُعوا آَمُنوا اَّلَّ

َ
طيُعوا وَ  اهللَ  أ

َ
وِل  وَ  ُسوَل الرَّ  أ

ُ
ْمرِ  أ

َ
 (11)نساء:  (ِمْنُكم اْْل

 .کنيد اطاعت را خود امر اولياي و 9پيامبر و خدا ،ايدآورده ايمان که کساني اي

 بها  لهي و ،است بحث محل 9خدا رسرل سير  حجيت نخست، فقط آي  دو در البت 

 9هللا رسهرل  تلهر  تهالي  را :بيهت اههل  ک  زياد نقلي داليل ب  و( عصمت)مناط تنقي 
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 ميهان  فرقهي  ،جهت اين از . بنابراينداد تعميم :بيتاهل هم  ب  را آن ترانمي ،داند مي

 .  باشدنمي :بيتاهل سير  و 9خدا رسرل سير 

 صري  طبق ک  باشدمي اولراالمر لفظ بر مشتمل 9رسرل و خدا بر عشو  ،سر  آي 

 بهراي  نيهز  ديگهري  آيهات  ب  البت . باشندمي :بيتاهل همان االمراولر ،مذکرر  روايات

يَُّهاا ياا) :است شد  استدالل سير  حجيت
َ
يانَ  أ َ  اتَُّقاوا آَمُناوا اَّلَّ ِِقيَ  َما َ  ُكونُاوا وَ  اّللَّ اا  (الصَّ

 باعهث  را مخالفهت  ايهن  و کهرد   نههي  را 9اهلل رسرل با مخالفت ک  آياتي و (331  )توبه:

 1.داند و حبط اعمال مي عذاب

 حهديث  و ثقلهين  شهريف  حهديث  ،سير  حجيت در داللاست مررد روايات ترين مهم

 شهد   :بيهت اههل  تهرلي  و تبعيهت  ب  امر آنها در ک  است. همچنين در احاديثي سفين 

 ؛ ماننهد اسهت  شهد   تمس  نيز ديگري داليل ب  ،سير  حجيت براي ناي بر عشو  .است

 که   گرفهت  نتيجه   راحتهي  به   ترانمي عصمت نقلي و عقلي اثبات با ک  ايشان عصمت

   .است حجت ح  در جمل  از ،مختلف هايعرص  در ايشان سير 

 چراکه   ؛باشهد مهي  :بيهت اههل  سهير   حجيهت  براي ديگر ادل  از نيز متشرع  سير 

 سهير   و نبهري  سهير   بهراي  وافهري  اهميهت  ،:ائمه   خهرد  جمل  از تابعان و اصحاب

 به   مسهلمانان  از سهير   عنهران  با ک  کتبي از مطلب اين و بردند قائل 9پيامبر بيت اهل

 طهرري که    به   .است مشهرد کامشً ،رسيد  ما ب  :بيتاهل از ک  رواياتي و ماند  جاي

 :بيهت اههل  سهير   به   فقهي احکا  استنباط در گسترد    صررتب سني و شيع  فقهاي

 ،اسهت  معصهر   عصهر  به   متصهل  متشهرع   سير  ک  آنجا از و کنندمي و کرد  مي استناد

 . نمرد استناد آن ب  :بيتاهل سير  حجيت اثبات رايب ترانمي و برد  حجت

 کردند ياري را حقير بند  اثر، اين نگار  در ک  کساني هم  از دانممي الز  پايان در

 خصهرص  به   خراسهتار   روزافهزون  ترفيهق  ايشهان  بهراي  منان خداوند از و نمک تشکر
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 مسهاعدت  طهرح  ايهن  اجهراي  بهراي  زيارت و ح  پژوهشکد  در ک  بزرگراري برادران

 .بحرالعلر محمدمهدي فقي   و زادهر احمد آقايان ج  اسش  ح جمل  از نمردند

 الحسهن  بهن  تحجه  آقها  ،سهال  ههر  واقعي گزار ح  مقدس ساحت ب  را رو پي  اثر

 ييبرپها  و مکه   در مرعهرد  امها   آن زيهارت  اميهد  ب  .کنممي تقديم ه  الفداء ل  ارواحنا ه

 .  ت حضر رکاب در باشکر  حجي مراسم



 



 

 

 

 

 : اولفصل 

 حج مناسک و مقدماتدر  :بيتاهل سيره

 حج سفر تدارک براي آمادگي :گفتار اول

 مقدمه

 ابتهدا  بايسهت مي ،بيشتر مرفقيت کسب جهت کاري هر براي شروع ک  است طبيعي

 ههاي مرقعيت از تراننمي آمادگي ايجاد بدون زيرا آورد؛ فراهم را آن مقدمات و آمادگي

 حاصهل  مطلهرب  نتيجه   و رونهد مهي  دسهت  از هافرصت ،کرد کامل برداري ر به کار آن

 و زمينه   ايجهاد  ،شهرد  گرفته   نظهر  در بايهد  عبادتي هر در ک  مسائلي از يکي .شرد نمي

 به   اسهش   در دين . بنابراين، براي کسب بهر  معنري کامل استعبادت از پي  آمادگي

، پهي  از رسهيدن   نماز ب  فرزندان تشريق ؛ مثشًاست شد  داد  فراواني اهميت نکت  اين

 در حضهرر  يها  شعبان و رجب ما  روز  استحباب .آنهاست براي آمادگي ب  بلرغ، نرعي

 جسهمي  و روحهي  آمهادگي  ،قبيل اين از مراردي و نماز وقت ازقبل  دقيق  چند سجاد 

 .  کند ايجاد مي بيشتر بردن بهر  و عبادت آن ب  ورود براي

نيازمنهد اسهت.    خاصهي  آمهادگي  به   ،دارد ايويژ  جايگا  عبادات بين در ح از آنجا ک  

بايهد بها    . بنهابراين به  حه  مشهرف شهرد     مرتب  ي  تنها ،زندگي دوران طرل در شايد انسان

 حضهررمان  از ولهي  شهرد  هزين  هم  اين باشد قرار اگر. آمادگي کامل، نهايت استفاد  را ببرد

 ،باشهد  ديگهر  جاههاي  و وطنمهان  شبي  برايمان هم آنجا و نبريم ايبهر  هيچ مک  و مدين  در
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   شرد؟ حاصل بايد چگرن  ،ح  سفر براي آمادگي ک  است اين سؤال حال دارد؟ ارزشي چ 

 بهراي  آمهادگي  ايجاد شد  ترج  ب  آن کامشً :بيتاهل سير  در ک  مراردي از يکي

از چگهرنگي   :بيهت اهل سير  با بررسي بايد باال پرس  ب  پاسخ براي. است ح  سفر

 ب  ديگهران  سفارشاتي چ  آگا  شريم و بدانيم در اين زمين  سفر اين براي آمادگي ايشان

 و مهادي  آمهادگي » :کنهيم مهي  تقسهيم  دسهت   دو ب  را ح  سفر براي آمادگي ما. اندداشت 

 . «روحي و معنري آمادگي ؛جسمي

 :معصومين سيره در حج سفر براي جسمي و مادي آمادگي .1

کند که  در آن ترصهي     نقل مي 7روايتي را از اميرمؤمنان« خصال» کتاب در صدوق شيخ

ا یَلاعَ  قّويکميُ  ما برضِ بِ  وائِ  اَْل  یِشَ  يف مواقدَّ تَ فَ  اْل َّ  مُ ردتُ اَ  ذااِ » شرد: مي «ف ِ السَّ
 سحفر  بحراي  آنچحه » ؛1

 بيشهتر  ،آن ريظها ن و روايهت  اين البت . «شود تهيه شودمي سفر در انسان قوت موجب و است احتياج

 تهران نمهي  ضهعيف  و مهري   بدن با چراک  ؛دارد جسم از مراقبت و سشمتي حفظ بر تأکيد

 نقهل  7صادق اما  از روايتي در. کرد درک را ح  عبادت خصرص ب  عبادت، لذت خربي ب 

 و بهادا   مثهل  ؛گرفتند برمي را ترش  و زاد بهترين ،ح  سفر هنگا  7سجاد حضرت ک  شد 

ن ِما دَ زوَّ َتا الرما ةِ وَ     ی اَْل إلَ   َ سافَ  اذا اْلسیِ  بنُ  كان علي » .شيرين و شد  سرخ  شد ر ن آرد و شکر

«.یحلَّ الُ وَ  صِ حمَّ الُ  ويِق السَّ وَ   ِ کَّ السي وَ  زِ ن اللوَّ مِ  الّزادِ  طيِب اَ 
2 

 :معصومين سيره در حج سفر براي روحي و معنوي آمادگي .2

 اخالص تقويت( الف

 :  ردندفرم 7صادق اما 

دْ  اْْلَ َّ  َأَرْدَت  إَِذا .ََّاِجب ُكل   َوََِّجاِب  َشاِغل   ُكّل  ِمنْ  َعْزِمَك   َْقْبلِ  ِمن لِلِِ َقْلَبَك  َفَج  
3
 

                                                           
 .  611ص ،2جشيخ صدوق،  الخصال،. 1

 .343، ص 1ج   کافی،. 2
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 دارد بحاز  خحدا  يحاد  از را تحو  هرچه از را خود قلب ،بروي حج به کردي اراده که زماني

 . کن تهي

 دنيا از گرفتن فاصله( ب

ْنَيا  ََود عِ  و»: فرمايندمي حضرت روايت همان ادام  در اََّاةَ  وَ  الدي ْلاق وَ  ال َّ «اْْلَ
1
 و دنيحا  بحا » ؛

 قيامهت  و قبهر  از ييهها  نشهان   ح  سفر در دانيممي ک  چنان «.کحن  وداع آن خلق و آسايش

 ،بنهدد مهي  خهرد  به   پارچ  تک  دو ،دنيا از تنها و شردمي حر مُ انسان اينک  .دارد وجرد

 سهفر،  اين در :ائم  سفارشات از يکي رو از اين .است تآخر سفر براي آمادگي ينرع

 از يکهي  شهايد . باشهد مهي  دنيها  از کنهدن  دل تجربه   آوردن دست ب  و دنيا از شدن جدا

 .  ،يادآوري قيامت باشدسفر از قبل نام   وصيت نرشتن ب  سفار  هايحکمت

 ديگران حقوق از خود ذمه کردن خارج( ج

 باشهد که    حقرقي اداي فکر ب  ا  زندگي طرل در بار ي  الاقل انسان است شايست 

 و شهد   خطها  دچار زندگي در ما از برخي شايد .معنري و مادي از اعم ؛اوست گردن ب 

 کسهب  ههاي رو  تهرين  مهم از يکي. باشيم کرد  ضايع را يمؤمن مال يا شخصيت ،آبرو

 :فرمايدمي 7صادق اما . باشدمي حقرق اين کردن ادا ،معنري سفر اين براي آمادگي

.الَْْخُلوقِی ِجَهةِ  ِمنْ  َتْلَزُمَك  َُُّقوق   ِمنْ   َاْخُ ْج  و
2
 

 از را خحود  و شو خارج است آمده تو گردن بر خدا خلق طرف از که حقوقي عهده از

 . نما الذمهبريء آن

 و دوسهتان  بها  خهداحافظي  و حشليهت  طلهب  ههاي حکمت از يکي رسدمي نظر ب  

 و خمهس  مثهل  شهرعي  واجهب  حقهرق  اداي که   است ذکر  ب الز . باشد همين آشنايان

 .  کند الذم بريء آن از را خرد بايستي انسان ک  است مراردي جمل  از نيز زکات
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  حج سفر در مکه به رفتن پياده (د

 آن که   شهرد مهي  ديهد   فراوان :بيتاهل از برخي سير  در ح  سفر ب  رفتن پياد 

 .  شرند مشرف سفر اين ب  پياد  داشتند اصرار ،مرکب وجرد با بزرگراران

ُِ َقاَل َرَأْيُت اَْلَسَن َواُْلَسْیَ  یَروَ  افِِري  َعْن َأبِيِه َعْن َجد   یَيْمََِّياِن إَِلا 8إِْبَ اِهيُم ْبُن ال َّ

ا بَِ اكِب  إَِلَّ َنَزَل َيْمِِش َفَثُقَل َذلَِك َعلَ  ْبِن َأِِب َوقَّاص   َبْرِضِهْم َفَقاُلوا لَِسْردِ  یاَْل   َفَلْم َيُم َّ

اي َداِن َيْمَِّاَياِن َفَقااَل َساْرد  اَقْدَثُقَل َعَلْينَا الََّْا ُي َو ََلَنْسَتْحِساُن َأْن َنْ َكاَب َو َهاَذاِن السَّ

 إِنَّ الَِْشَ َقْدَثُقَل َعلَ اَ  َيا 7لِْلَحَسن
د  ْ  یَبا ُُمَمَّ َّْن َمَرَك َو النَّاُس إِْذ َرَأْوُكاَا َ   ِِم

َِّاَياِن ََجَاَعة 

َأْنُفِسانَا  یََلَنْ َكاُب َقاْدَجَرْلنَا َعَلا 7َأْن َيْ َكُبوا َفَلْو َركِْبُتَا َفَقاَل اَْلَسنُ  ََلْ َتطِْب َأْنُفُسُهْم 

ُب الطَِّ يَق َفَأَخَذا َجانِبًا ِمَن النَّ  یَبْيِت الِلِ اَْلَ اِم َعلَ  یالَِْشَ إِلَ  اس.َأْقَداِمنَا و ََلکِنَّنَا َنَتنَکَّ
1
 

 بها  همهرا   پيهاد   پهاي  بها  8حسين اما  و حسن اما  :شردمي استفاد  روايت اين از

 دو ايهن  احتهرا   به   ديدنهد مهي  را حالهت  ايهن  وقتي ايعد  و کردندمي حرکت حجاج

 برايشهان  ولهي  ؛پيمردنهد مهي  پياد  پاي با را مسير ادام  و شد  پياد  هامرکب از بزرگرار

 ،شهرند  سهرار  مرکهب  بر ک  کرد تقاضا اما  دو اين از قاصو ابي بن سعد لذا ؛برد سخت

 خرد پاي با و پياد  ايمکرد  قصد چراک  ؛شريمنمي سرار ما: فرمردند 7حسن اما  ولي

 روي پياد  ب  مجبرر آنها ديدن با ديگران اينک  براي ولي ؛شريم مشرف الحرا  اهلل بيت ب 

 کهاروان  همهرا   دورادور ،ترييهر داد   روانکا از را خرد مسير ،نيافتند زحمت ب  و نشرند

 .آمدندمي

 و مرتبه   بيسهت  ،7حسن اما  ک  است شد  نقل 3سني و 2شيع  کتب از بسياري در

 که   برد  مهم ايشان براي رفتن پياد  قدر آن. رفتند ح  ب  پياد  مرتب  25 ،7حسين اما 
                                                           

 .322ص ،3ج.ق، ابن شهرآشوب،   ه1312طالب،  آل ابي مناقب؛ 122و 121صص ،2ج.ق،   ه1113فيد، شيخ م االرشاد،. 1

شــيخ صــدوق،  الشــراي ، علــل؛ 12ص ،2ج.ق،   ه1141شــيخ طوســی،  االحکــا ، تهــبيب ؛62ص ،1ج مناقــب،. 2

 .  112ص ،2ج.ق،   ه1324شيخ طوسی،  استبصار، ؛111ص ،2ج.ش،   ه1312

 شـبرا   ؛121ص ،1ج.ق،   ه1142ابـن اييـر،    الغابـه،  اسـد  ؛321ص ،1ج.ق،   ه1112لبر، ابـن عبـدا   االستيعاب،. 3

 .141ص ،2 ج.ق،   ه1114ابن سعد،  الکبري، الطبقا  ؛212ص ،1ج.ق،   ه1146ابن عماد الحنبلی،  البهب،
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 اسهتفاد  از  بها  بلک  از آن حذر کنند، نشدند حاضر پا ور  وجرد با 7مجتبي حسن اما 

 در کليني مرحر  هم را مطلب اين. کردند براي ادام  مسير درمان مي را خرد پماد و دارو

 1.انهد کهرد   نقهل  ابراسام  از روايتي در «االمام  دالئل» کتاب در شيع  طبري هم و کافي

 :دفرمايمي چنين «العقرلمرآ» کتاب در کافي از روايت اين نقل از پس مجلسي مرحر 

 .الِل بيت یإل الِش استحباب تأكد یعل يدل و مرجزات یعل مَّتمل اْلرب
2
 

 دارد ايحن  بحر  داللت نيز و باشدمي 7حسن امام بارهدر معجزاتي بر مشتمل روايت اين

 .است مؤکد مستحب خانه خدا به فتنر پياده که

 1و3.است شد  نقل نيز 7حسين اما  دربار  مطلب همين

                                                           
 .112ص.ق،   ه1113محمد بن جرير طبری،  االمامه، دالئل. 1

 .364ص ،2ج.ق،   ه1141عالمه مجلسی،  العقول، ةمرآ. 2

 . 226ص.ق،   ه1361علی بن موسی )ابن طاووس(،  المهمو ، فرج. 3

 اخـب  االمامـه  دالئـل  کتـاب  از همـه  ،انـد  کرده نقل 7حسين اما  درباره را روايت اين که کتبي گفت بايد البته. 1
 فـرج  و 26ص ،11ج العلـو ،  عـوال   ؛31ص ،1ج الوسـائل،  مسـتدرک  ؛112ص ،11ج بحاراالنوار، مانند ؛اند کرده

 از تنسـيخ  در اشـتباه  و اسـت  داده رخ 8حسـين  و حسن نا  بين تصحيفي رسد مي نظر به البته که المهمو 
 لهئمسـ  ايـن  در خود مخاطب اينکه براي .است 7حسن اما  به مربوط جريان اصل واّلا است بوده دالئل کتاب
. کنـي   مـي  نقـل  7حسين اما  مورد در ه  و 7حسن اما  بارهدر ه  را روايت عبار  اصل ما ،کند قضاو 
  7عبادالِل أِب عان الَّاّحام  زيد أسامة أبو یرو و» :آمده است دالئل کتاب از 7حسن اما  به مربوط روايت
 ركبات لو: مواليه برض له فقال قدماُ  فورمت َّافيا  َّاّجا السنی من سنة مّکة یإل 7علّ  بن اْلسن خ ج :قال

 هلاذا دهان مراه أساود  يساتقبلك فإّناه النزل أتيت إذا لکن و كَل: قال  ب جليك يالذ الورم هذا برض عنك لسکن

 اُْلَساْیِ  َدََلئِلِ  ِمنْ  وَ : »آمده است المهمو  فرج کتاب از 7حسين اما  به مربوط روايت ....«.منه فاشرتُ الداء 

ُُ  َما 7َعِلي  ْبنِ ا ي   َجْرَفا    ْبانِ  الِلِ ْبادِ عَ  اْلَربَّااسِ  َأِِب  یإَِلا بِإِْسانَاِدَنا َرَوْينَاا ْماَرِ
ََلئِلِ  كَِتااِب  ِمانْ  اْْلِ ُِ  الادَّ  یإِلا بِإِْسانَاِد

ةَ  یإِلَ  7اُْلَسْیُ  َخَ َج : َقاَل  7الِلَِعْبدِ  َأِِب  ُُ  َفَوِرَمْت  َماِشياً  َسنَة   يِف  َمکَّ  َلَيْساُکنُ  َركِْباَت  َلوْ  َمَوالِيهِ  َبْرُض  َلهُ  َفَقاَل  َقَدَما

هُ  الَْنِْزَل  َهَذا َأَتْينَا إَِذا َكَلَّ  َفَقاَل  ِمنَْك  َهَذا اْلَوَرمُ  ُ ُدْهن   َمَرهُ  وَ  َأْسَودُ  َيْسَتْقبُِلَك  َفإِنَّ  ....«  َفاْشرَتِ
 نسـخه  دو بـين  ولـي  ؛اسـت  7حسـن  امـا   به مربوط دو هر دالئل، در طبري روايت والکافي  در کليني روايت اگرچه
 فـرج  و مسـتدرک  و بحـار  هـاي  کتـاب  در کـه  اسـت  همـان  متن جهت از کامالي الکاف نسخه و دارد وجود ييها تفاو 

 از شـده  نقـل  نسـخه  در و الحسن لفظالکافي  نسخه در که تفاو  اين با ؛است شده نقل 7حسين اما  درباره المهمو 
 بـا  ،اسـت  ينحسـ  امـا   مورد در که روايتي چرا ديد بايد حال. دارد وجود الحسين لفظ المهمو  فرج و مستدرک و بحار
 روايتـي  شـبيه  کـامال  مـتن  جهـت  از ،شده نقل دالئل از المهمو  فرج و مستدرک و االنواربحار مؤلفين گفته طبق آنکه
 کـه  جـوابي  تنهـا  رسد مي نظر به است؟ شده نقل دالئل در که نيست روايتي شبيه و است شده نقلالکافي  در که است
 سـبب  همـين  کـه  اسـت  بـوده  دست در دالئل کتاب از نسخه دو شايد که است اين ،داد سؤال اين به پاسخ در توان مي

 .است شده تعبير در اختالف



 جدر ح :سيره اهل بيت/  20

 دادنصدقه(   ه

 به   مشهروط  امها  ؛اسهت  :معصرمان هم  سير    دادن پي  از تشرف ب  ح ،صدق

 همهان  از چراکه   ؛نشهرد  آن بهر  مترتب ايمفسد  و نشرد اعمال در ضعف مرجب آنک 

ک  گا  براي تذلل هنگا  ورود ب  حر  پاي برهن  و پياد  حرکهت   :روايات معصرمين

 . دارد رجحان نيت و عمل نفس ک  آيدبرمي کردند، مي

 خصهرص  به   عبهادي  سفر در ولي ،است مستحب سفري هر از قبل دادن صدق  البت 

 را مبحهث  ايهن  نيهز  عاملي حر مرحر  طرري ک  ؛ ب است شد  بيشتري تأکيد آن بر ،ح 

 . است آورد  «الح  الي السفر آداب باب» ضمن در

  که  نچنها  ؛است برد  سفر از قبل دادن صدق  ،7العابدين زين اما  سير  روايتي طبق

 :  فرمايندمي 7باقر اما 

اََلَمةَ  یاْشارَتَ   َأْمَوالِاهِ   َبْراضِ   یإَِلا  اُْلاُ وَج  َأَرادَ  إَِذا 7اُْلَساْیِ  ْبنُ  َعِلي  َكانَ   الِلِ ِمانَ  السَّ

َوَجلَّ  َ  بَِا  َعزَّ . ... َيُکونُ  وَ  َتَيّسَّ
1
 

 خحود  زارعمح  از بعضحي  سحوي ه بح  کردندمي اراده وقتي که بود اين 7سجاد امام سيره

 از شحد  محي  ميسر هرچه به ؛خريدند مي تعالي و سبحانه حق از را سفر آن سالمتي ،روند

 . نمودندمي تأمين را سفر سالمت دادن صدقه با يعني ؛دادن صدقه

 کردنوصيت و آشنايان با وداع( و

 و آشهنايان  با وداع ،کندمي بيشتر را ح  سفر براي معنري آمادگي ک  اعمالي از يکي

 :  فرمايندمي حديثي در 7رضا اما  است؛ سفر از قبل کردن يتوص

ْعَت  اَْل    یإِلَ  اُْلُ وَج  َأَرْدَت  إَِذا ْينِ  ِمانَ  َعَلْياَك  َماا َقَضْيَت  وَ  َأْوَصْيَت  وَ  َأْهَلَك  َودَّ  وَ  الادَّ

.اْلَوِصيَّة َأََّْسنَْت 
2
 

                                                           
نعمـان بـن محمـد مغربـی      االسـال ،  دعـائ   ؛311ص ،2ج.ق،   ه1311احمد بن محمـد خالـد برقـی،     المحاسن،. 1

 .  316ص ،1ج.ق،    ه1312حيون(،  )ابن

 . 122ص ،1ج.ق   ه1141حسين بن محمد تقی نوری،  الوسائل، مستدرک. 2
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 بحه  که هايي دين و نما وصيت و کن وداع خود بيتاهل با ،نمودي حج اراده که زماني

 . کن وصيت نيکو و نما ادا داري ذمه

چيهزي  : بيتاهل ک  است طبيعي ولي ،کندنمي سير  بر داللت روايت اين اينک  با

 :  است شد  نقل 9خدا رسرل بار در. ندنمايمي عمل کنند ک  خرد را ترصي  مي

.بَِفاطَِمة داً َعهْ  النَّاسِ  آِخ َ  َكانَ  َسَف اً  َأَرادَ  إَِذا النَّبِيي  َكانَ 
1
 

 ،3فاطمحه  ،برونحد  سحفري  بحه  خواسحتند محي  پيحامبر  کحه  ح  دارد سيره به اشارهح  زمان هر

 .کردندمي وداع او با که بود کسي آخرين

 برد  3زهرا حضرت آنها آخرين ک  برد  ايعد  با کردن عودا ،9پيامبر سير  يعني

 .  است

 سفر از قبل دعا و نماز خواندن (ز

 :  ردندفرم 7رضا اما 

َوَجالَّ  الِلَ ََم دِ  وَ  َرْكَرَتْیِ  َصل   وَ  َأْهَلَك  اَْجَعْ  وَ ...  اَْل  یإِلَ  اُْلُ وَج  َأَرْدَت  إَِذا  َصال   وَ  َعزَّ

ُهمَّ  ُقلِ  وَ  یَتَرالَ  الِلِ یإِلَ  َيَدْيَك  اْرَفعْ  وَ  9النَّبِي   یَعلَ  . ...اللَّ
2
  

 پيامبر بر و بگزار نماز رکعت دو و نک جمع را بيتتاهل ،کردي حج اراده که هنگامي

 . بخوان را دعا اين و بردار دعا به دست و بفرست درود

 شد  نقل نيز 9اکر  رسرل و 7صادق اما  و 7باقر اما  سير  در دعا خراندن البت 

 .  است

 :  کندمي نقل 9اهلل رسرل دربار  مال  بن انس

ُهامَّ بِاَك ََلْ ُيِ ْد َسَف ًا إَِلَّ َقا 9الِلرسولَكاَن  َل ََِّی َينَْهُض ِمْن ََمْلِِسِه َأْو ِمْن ُجُلوِساِه اللَّ

ُهمَّ اْكِفنِي َما َأَهَّ  ْهُت َو بَِك اْعَتَصْمُت َأْنَت ثَِقتِي َو َرَجائِي اللَّ ُت َو إَِلْيَك َتَوجَّ نا َو َماا اْنَتََشْ

                                                           
 . 333ص ،3ج، مناقب. 1

 .212ص .ق،  ه1146 ،7الرضا االما  الي المنسوب الفقه. 2
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ُهمَّ نّ ََل َأْهَتمي َلُه َو َما َأْنَت َأْعَلُم بِِه مِ  ْدِِن التَّْقوَ  ا اللَّ ْهنِي إِلَ  یَزو  اَْلْرِ ََّْياُثَا ی َو اْغِفْ  ِِل َو َوج 

ُ ُج  ْهُت ُثمَّ ََيْ .َتَوجَّ
1
 

 را دعحا  ايحن  خاسحتند برمحي  جحا  از وقتحي  ،رفتنحد محي  کحه  سحفري  هر در: 9خدا رسول

 روي تحو  سحوي  بحه  و شحوم محي  پراکنحده  زمحين  در تحو  کمک به اخداوند» :خواندند مي

 کفايحت  تو خدايا .هستي من اميد و گاهتکيه تو[ چراکه] زنممي چنگ تو به و آورم مي

 از تحر آگحاه  بحدان  تحو  چههر و امنديده تدارک آن براي چههر و دارم نياز به هرچه کن

 رو محرا  روم مي که طرف هر به و ببخش مرا و ده قرار امتوشه و زاد را تقوا خدايا .نيم

 . شدندمي خارج حضرت سپس «.ده قرار خير سوي به

 :  است شد  نقل نيز 7باقر اما  دربار 

اَداَة  7َكاَن َأُبو َجْرَف    ََ ُهامَّ إِِن  َأْساَتْوِدُعَك اْل  ُثمَّ َقااَل اللَّ
إَِذا َأَراَد َسَف ًا ََجََع ِعَياَلُه يِف َبْيت 

ائَِب ال ََ اِهَد ِمنَّا َو اْل ُهامَّ ََل َنْفِِس َو َماِِل َو َأْهِل َو ُوْلِدي َو الََّّ ُهامَّ اْجَرْلنَاا يِف ِجاَواِرَا اللَّ لَّ

ْ َما بِنَا ِمْن َعافَِيتَِك َو َفْضلِك ر  ََ  2.َتْسُلْبنَا نِْرَمَتَك َو ََل ُت

 اين و کردندمي جمع خانه در را بيتشاناهل ،نمودند قصد سفر مي زمان هر 7باقر امام

 و حاضحر  و فرزنحدانمان  و امخحانواده  و محالم  و خحودم  فحردا،  خدايا» :خواندندمي را دعا

 محا  از را نعمتت پروردگارا .بده قرار خود پناه در را ما خدايا .سپارم مي تو به را بمانيغا

 . «مده تغيير اي،داشته ارزاني ما به که را فضلي و عافيت و نکن سلب

 :  است شد  نقلنيز  7صادق اما  دربار 

َنا َأْو َقاَل َمِساَرَنا َو إَِذا َأَرا 7َكاَن َأُبو َعْبِدالِلِ ُهمَّ َخل  َسبِيَلنَا َو َأَِّْسْن َسْرَ َد َسَف ًا َقاَل اللَّ

َأْعظِْم َعافَِيَتنا.
3
 

 باز را راهمان خداوندا»: فرمودندمي ،کردندمي سفري اراده که زمان هر 7صادق امام

 . «بدار سالمت به را ما و گردان، نيکو را سفرمان و فرما

                                                           
 .216ص.ش،   ه1314حسن بن فضل طبرسی،  االخالق، مکار . 1

 .213ص ،1ج ،الکافي ؛324ص ،2ج المحاسن،. 2

 .324ص ،2ج المحاسن،. 3
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  سفر حال در ذکر و دعا (ح

. اسهت  شهد   نقهل  9اهلل رسهرل  سير  در ک  است مراردي از ،سفر هنگا  ذکر و دعا

 :  فرمردند 7صادق اما 

ُِ  يِف  9الِلرسول َكانَ  .َكربَّ  َصِرَد  إَِذا وَ  َسبََّح  َهَبطَ  إَِذا َسَفِ 
1
 

 و ندگفتمي خدا تسبي  ،آمدندمي ينيپا بلندي از که زماني خود سفرهاي در 9پيامبر

 . گفتندمي تکبير رفتندمي باال که هنگامي

 :  گريد مي ک  است شد  نقل منصرر بن  از مطلب اين نيز 7صادق اما  سير  در

 دعحا  اين نماز هر از پس امام .بودم ايشان همراه رفتندمي مکه به حضرت که سفري در

ُهمَّ » :خواندندمي را  از زمحان  هحر  و «َعافَِيَتنَاا َأَِّْسانْ  وَ  ْسايَِرَناتَ  َأَِّْسانْ  وَ  َسبِيَلنَا َخل   اللَّ

ُهمَّ » :خواندندمي را دعا اين ،رفتندمي باال بلندي ُف  َلَك  اللَّ َ ف ُكل   َعَل  الَشَّ .« َشَ
2 

  حج احرام: دومگفتار 

 مقدمه

 تلبيه   گفهتن  و احهرا   لباس پرشيدن و ميقات در حضرر ح ، و عمر  ارکان از يکي

 ،شهدن  ر حْمُ. باشدمي احرا  نشدن منعقد و ح  نادرست بردن سبب آن بطشن ک  است

 عمهل  که  نخسهتين   احهرا   بحهث  بنابراين .است الهي امن حر  ب  ورود و مجرز مقدم 

 براي مهمي مقدم  ،عمل اين گريا است، بسيار اهميت دارد. عمر  يا ح  اعمال ب  ورود

 با مهماني هرقدر. است بزرگ نآ مهماني ب  شدن داخل جراز و عزوجل خداي بر ورود

 آنچه   بنهابر . است تر مهم هم مهماني ب  ورود مقدم  ،باشد ترباعظمت ميزبان و ترشکر 

 انجها   بهراي  آمادگي بيشهتر  معتمر يا حاجي شرد مي سبب آدابي کردن رعايت ،شد بيان

 .  داشت  باشند ح  يا عمر  دادن اعمال
                                                           

 .322ص ،11ج.ق،   ه1111شيخ حر عاملی،  الشيعه، وسائل. 1

 .323ص  همان،. 2
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 ماحرا و ميقات به ورود از قبل آمادگي. 1

 حه   سهفر  تهدارک  براي جسمي و روحي را آمادگي پي ، مبحث در ک  گرن  همان

در اينجا هم پي  از ورود ب  ميقات و احهرا ، نيهاز به  آمهادگي جسهمي و       ذکر کرديم،

 روحي داريم:

 جسمي آمادگي الف(

مربرط ب  زماني است ک  شخص هنرز جامه  احهرا  را نپرشهيد  و     ،جسمي آمادگي

 که   ييهها  زينت ب  بدن زيبا نبردن يا بدن نظافتچرن  ييکارها انندمحر  نشد  است؛ م

 منقهرل  پيهامبر  ح  بار در 7صادق اما  از روايتي در. ماندمي باقي احرا  زمان تا آن اثر

 :است

َجَ ةَ  َنَزَل  لََّا ْبطِ  بِنَْتِف  النَّاَس  َأَم َ  الََّّ ْسلِ  وَ  اْلَراَنةِ   ََّْلِق  وَ  اْْلِ َُ .ِرَداء وَ  إَِزار   يِف  دِ التََّج ي  وَ   اْل
1
 

 خود بدن زائد موهاي که فرمودند امر مسلمانان به احرام از قبل 9اسالم گرامي پيامبر

 دو) رداء و ازار و کنند جدا خود از را دوخته هايجامه و کرده غسل و کنند اصالح را

 . ببندند خود به را( احرام جامه

ديهن   ک  محر  شدن باشد از قبل بدن نظافت ،احرا  غسل هايحکمت از يکي شايد

 را تهدارک  ايهن  فرمهان  ک  پيامبري ک  داشت ترج  بايد اسش  ب  آن ترج  و تأکيد دارد.

 .  کندمي عمل آن ب  نيز خرد کند،مي صادر

 بهدن  زائد هايمري اصشح و ناخن کردن کرتا  ،7صادق اما  از ديگري روايت در

 به   فقهط  که  داريهم   ائمه   از زيادي روايات زمين  اين در البت  2.است شد  شمرد  سنت

 . کرديم اکتفا آنها از مقداري

                                                           
 .212ص ،1ج کافي،ال. 1

اِرِب َو ََّْلاُق اْلَراَناةِ  7الِلَِعْن َأِِب َعْبِد ». 2 ََّْ اِم َتْقلِيُم اْْلَْظَفاِر َو َأْخُذ الََّّ نَُّة يِف اْْلِ  ؛326، ص1، جالکـافي  «.َقاَل: السي
 .221ص.ق،   ه1112شيخ صدوق، المقن ، 
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 و 1محاسهن  و سهر  مهري  نکهردن  اصشح ،احرا  از قبل جسمي هايآمادگي ديگر از

 مانهد مهي  بهاقي  احهرا   زمهان  تا آن اثر ک  مانند حناست ييها زينت از نکردن استفاد  نيز

 رسهيد   مها  دسهت  به   زمينه   ايهن  درههايي که     تروايه  البت  .مر هايرنگ از استفاد  يا

 ؛اسهت  نرسهيد   مها  ب  بيتاهل خرد عمل از ايسير  و هستند نراهي و اوامر ، فقطاست

 و امهر  امها  نيسهت،  :بيهت اههل  ندادن انجا  بر دال نرسيد  ما دست ب  سير  اين اينک 

عمهل   نکهات ترجه  و   ايهن  به   بزرگهراران  آن خهرد  دهد که   نشان مي ايشان کردن نهي

 .  کردند مي

 روحي آمادگي ب(

 ماننهد  ؛شهرد مهي  حاصل احرا  از قبل اعمال ب  ترج  با ،احرا  براي آمادگي نرع اين

 داشهت   اعمهال   به   نسهبت  سهفر  اين ب  پي  از آمدن انسان ک  بهتر است ييها مراقبت

 7سجاد اما   ک چنان ؛شدن محر  هايحکمت و اسرار ب  تفکر و ترج  . همچنينباشد

 :  فرمايندمي چنين شبلي ب  ايشان، ب  منسرب حديث رد

َقاَل َفِحَی َنَزْلَت الِْيَقاَت َنَوْيَت َأنََّك َخَلْرَت َثْوَب الَْرِصَيِة َو َلبِْسَت َثْوَب الطَّاَعاِة َقااَل ََل 

ْدَت ِمَن ال    يِط ثَِيابَِك َنَوْيَت َأنََّك ََتَ َّ
ْدَت َعْن ََمِ ُخوِل يِف َقاَل َفِحَی ََتَ َّ َياِء َو الن َفااِق َو الادي

ُبَهاِت َقاَل َل. الَّي
2
 

 را اححرام  جامحه  تکحه  دو و بيحاوري  در را دوختحه  هحاي  لباس و شوي محرم اينکه از قبل

 اسحت  سحمبلي  اححرام  اعمحال  از کدام هر که فهميديمي و کرديمي تفکر بايد ،بپوشي

 بيرون را دوخته هايلباس که نگاميه . بنابرايناو معصيت از دوري و خدا طاعت براي

 در و کردي دور خود از را نفاق و ريا و معصيت لباس که کرديمي نيت بايد ،آوردي

 . اي کرده تن به را رنگي يک و طاعت لباس احرام جامه دو آن با عوض

                                                           
 .بعد به 312 ص ا ،احر ابواب از 2باب ،12ج وسائل،. 1

 .166ص ،14ج الوسائل، مستدرک. 2
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 ميقات در حضور .2

 تفهاوت  ايهن  بها  1.است همان معناي ب  وِ( -) وَقَتَ مصدر ميقات ،لرريرن گفت  طبق

 آن در خاصهي  عمهل  تها  شد  مقدر و گيري انداز  ک  است زماني و وقت آن ،ميقات ک 

 ايهن  خرا  ؛شردمي انجا  زمان آن در عملي ک  است زماني مقدار ،وقت ولي ؛شرد انجا 

 کلمه   اين کريم قرآن در طرري ک  ب  2.ن  يا باشد شد  مقدر و معين عمل آن براي زمان

 :ستا شد  اطشق زمان بر

ِهلَّةِ  َعنِ  يْسَئلُونََك )
َ
َج وَ  لِلنَّاِس  َمواقيُت  ِهَ  قُْل  اْْل

ْ
 (311)بقره:  (اْل

 بحراي  [طبيعحي  تقويم و] اوقات بيان آنها: بگو .کنند مي سؤال تو از ماه هاي هالل درباره

  .است حج [وقتِ تعيينِ] و مردم زندگي نظامِ

 جمهع  که   مهرازين  مثهل  ؛اسهت  ميقات جمع مراقيت کلم  ،شردمي مشاهد   ک چنان

 کهرد   پيهدا  ييمعنا ترسع  بعداً ،ميقات کلم   نهاي در ،اثير ابن گفت  طبق ؛ ولياست ميزان

 مراضع ب  بنابراين 3.است شد  اطشق شد  تعيين خاصي عمل براي ک  هم مرضعي ب  و

 ،«تحقيهق ال» کتهاب  در مصطفري عشم  نظر ب  بنا البت . شردمي گفت  الح  مراقيت احرا ،

 مکهان  اسهم  يها  مصدر ،مفتاح مثلو  است آلت اسم اوزان از مفعال وزن بر ميقات کلم 

 براي ايوسيل  يعني ؛است شد  لحاظ آليت معناي ميقات کلم  در ،نظر اين طبق يست.ن

 بهراي  است وسيل  ک  مکاني آن يعني ميقات ،ديگر تعبير ب  .لحاظ مررد زمان ب  رسيدن

 کلمه   معنهاي  و فهرق  مطالب ب  ترج  با 1.ح  مناس  ابتداي انزم ب  رسيدن و وصرل

 ايمقدمه   تراندمي آن، مرقعيت و معنا ب  ترج  و ميقات در حاجي شدن حاضر ،ميقات

: فرمايدمي شبلي ب  7سجاد اما  اينک . باشد حق محضر در حضررو  سازي آماد  براي

                                                           
 .  212ص ،2ج.ش،   ه1361مبارک بن محمد بن ايير جزری،  االير، و الحديث غريب في النهايه. 1

 .261ص.ق،   ه1144حسن بن عبداهلل عسکری،  اللغه، في الفروق. 2

 .212ص ،2ج االير، و الحديث غريب في النهايه. 3

 .111ص ،13ج.ش،   ه1312حسن مصطفوی،  القرآن، کلما  في التحقيق. 1
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ُد َقاَل َلبَّْيَك َقاَل َأ ََلْ َأِجْدَا َيتِيًا َفآَوْيُت َو َوَجْدُتَك َضاَلا َفَهَدْيُت  َجَ ِة ُنوِدَي َيا ُُمَمَّ َقاَل   الََّّ

اَجَ ِة  إِنَّ اَْلْمَد َو الن ْرَمَة َو الُْلَك َلَك  9النَّبِيي  يَك َلَك َلبَّْيَك َفلَِذلَِك َأََّْ َم ِماَن الََّّ ََل َشِ

َها. ُدوَن الََواِضِع ُكل 
1
 

 و رسحيدند  شحجره  مسحجد  مقابحل  در آسحمان  در و رفتنحد  معحراج  به 9پيامبر که زماني

 هاآسمان در زمين موقعيت مقابل در که هاييمکان از آمدندمي المعمور بيت به مالئکه

 يحا  :رسحيد  نحدا  ،بحود  شحجره  مقابحل  در 9پيحامبر  چون پس ؛شجره مسجد از غير به بود

 و دادم پنحاه  محأوا و  پحس  نيافتم يتيم را تو آيا :رسيد ندا .گفتند لبيک 9پيامبر و محمد

 و نعمت و سپاس همانا فرمودند، 9پيامبر کردم، هدايت پس نيافتم گمگشته را تو آيا

 بنحابراين  ؛نمحودم  اجابحت  را دعوتحت  ،نيسحت  تحو  بحراي  شريکي توست، براي پادشاهي

 . ديگر جاي از نه شدند محرم شجره از تنها 9پيامبر

 در ديگر مراقيت و شجر  مسجد محاذات ب  مرضعي از نيز مشئک  ،روايت اين طبق

شهب  . هها  آسمان در است کعب  محاذي ک  شرندمي المعمرر بيت ب  رفتن آماد  هاآسمان

 را حهق  نداي ،رسيد شجر  مسجد مقابل جايي در آسمان، ب  9معراج، زماني ک  پيامبر

 و اسهرار  ايهن  به   ترج . شد بستن احرا  براي مکاني شجر  مسجد بنابراين ،گفت لبي 

 .  است مؤثر معتمرين و حاجيان معنري و روحي آمادگي ايجاد در ،معارف

 احرام غسل .3

 به   يد شهد  اسهت؛  بسيار تأک احرا  هنگا  در ، ب  غسل احرا :معصرمين سير  در

 و ميقهات  از قبهل  غسل اين است جايز ميقات در آب نيافتن صررت در حتي ک  طرري

 . شرد انجا  احرا  غسل نيت ب 

است: من ب  همهرا  جمعهي، قصهد داشهتيم از      شد  نقل سالم بن هشا  ازبار   در اين

 مها  ابجر در حضرت .فرستاديمپيا  وداع  7صادق اما  ب  مدين  ب  سمت مک  برويم.
                                                           

 .131و133صص ،2ج الشراي ، علل. 1
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 در که   دار  آن خهرف  که   زيهرا  ؛دهيهد  انجها   احهرا   غسهل  مدين  همين در: »فرمردند

 ايهن  از 1«.بدهيهد  دست از را احرا  غسل فضيلت و شد  مراج  آب کمبرد با ذوالحليف 

 حهائز  ،حه   مناسه   آمادگي و مقدم  عنران ب  احرا  غسل ک  شردمي برداشت روايت

 او بهر  ،شهد  محهر   غسهل  بهدون  کسهي  اگر ک  د ش نقل روايات در حتي. است اهميت

  2.کند اعاد  را احرا  و کرد  غسل ک  است مستحب

 نيهز  مستحاضه   يها  حهائ   زنبهراي   که   است حدي ب  غسل اين جايگا  همچنين

 بهن  محمهد  تاز  ک  عميس بنت اسماء ب  الرداع  در 9پيامبر  ک چنان. است مطلرب

 همهرا   و نهد ک غسهل  که   فرمردند امر برد، نفاس حال در و کرد  حمل وضع را بکر ابي 

 3.شرد محر  ديگر همراهان و اصحاب

 احهرا   ب  کردن ترج  و قلب حضرر شدن ايجاد ،احرا  غسل ، از فرايدروايات طبق

 شهدن  محهر   از پهي   و احرا  غسل از بعد کسي اگر ،دليل همين ب  ؛است ح  اعمال و

 طرفي از. کند غسل دوبار  ک  است مستحب او رب مثشً لباس دوخت  بپرشد، يا و بخرابد

 ،احهرا   از قبل غسل حکمت ب  حاجي دادن ترج  است، آمد  شبلي حديث در چنانچ 

 . بنهابراين اسهت  حه   و اعمهال  مناسه   انجها   بهراي  آمهادگي  ترجه  و  ايجاد از حاکي

اَك  َنَوْياَت  اْغَتَساْلَت  َفِحایَ »: فرمردنهد  شبلي ب  7سجاد حضرت  وَ  اَْلَطاَياا ِمانَ  ْلَت اْغَتَسا َأنَّ

ُنوب « الذي
1
 شحو و شسحت  خطاهحا  و گناهحان  از خحود را  که کردي نيت آيا کردي احرام غسل وقتي»؛ 

 از گنها   را خهرد  بايد احرا  با حاجي ک  دهد خربي نشان مي ب  ،اما  جمل  اين «دهي  مي

 . شرد وارد خدا بر و کرد  پاک

 در مسهجد شهجر    احهرا   از قبهل  ،لرداعا  در ک  است شد  نقل 9پيامبر دربار 
                                                           

 .321ص ،1ج کافي،ال. 1

 .12ص ،2ج االحکا ، تهبيب. 2

 .314ص ،2ج الفقيه،من ال يحضره . 3

 .161ص ،14ج الوسائل، مستدرک. 1
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.« لإلَّا ام اْلليفة  بذي 9النبي اغتسل» ؛کردند غسل
 در که   شهد  متهذکر  را نکت  اين بايد 1

 هفهتم  سال ه القضاء  و ه  ششم سال ه حديبي  عمر  يعني ،9پيامبر مفرد  هايعمر 

سهخني   ،دنهد دا انجها   جعرانه   از الفهت   عها   يعني ،هشتم سال حضرت ک  ايعمر  و ه

 .باشد احرا  از پي  9پيامبر غسل از حاکي ک  نيافتيم

 روايهت  صدوق شيخ ک  است منقرل احرا  از قبل کردن غسل نيز 7صادق اما  بار در

.« لإِْلََِّْ ام اُْلَليَْفةِ   بِِذي 7الِلِ َعْبدِ  َأُبو اْغَتَسَل » :است آورد  «الفقي من ال يحضر  » در را آن
2 

 احرام از قبل هاينماز .4

 منعقهد  ،شهرد مهي  معتمر و حاجي در بيشتر روحي آمادگي باعث ک  اعمالي جمل  از

 در .مسهتحبي  رکعهت  چنهد   خرا ،باشد واجب نماز خرا  ؛است نماز از پس احرا  شدن

 که   طهرري  به  شهد  اسهت؛    شهدن پهس از نمهازگزاردن بسهيار تأکيهد      ب  محر  ،روايات

 َبْراَد  ُدُبِ َهاا يِف  َأََّْ ْماَت  َمْکُتوَباة   َصََلة   ُدُب ِ   يِف  إَِلَّ  إََِّْ ام   ونُ َيکُ  ََل »: فرمردند چنين 7صادق اما 

ْيَت  َنافَِلةً  َكاَنْت  إِنْ  وَ  التَّْسلِيمِ  ا يِف  َأََّْ ْمَت  وَ  َرْكَرَتْیِ  َصلَّ .«ُدُبِ ِهَ
3  

 انجها   مسهتحب  يها  واجب نماز پس از ک  است آن ،مطلرب احرا  روايت اين طبق

 نشهد  اگهر  و ظههر  فريض  از بعد احرا  است مستحب ک  آمد  فقهي کتب در بت ال ؛شرد

 نمهاز  رکعهت  دو يها  شه   ازپهس   و اگهر نشهد،   باشهد  واجب هاينماز از يکي از پس

 ،شهد  محهر   و کرد فرامر  را احرا  غسل ک  کسي . همچنين مانندشرد منعقد مستحب

 را احهرا   از پهي   نمهاز  شهخص،  چنانچ  ،کند اعاد  غسل با را احرا  دوبار  است بهتر

  .دارد مطلربيت نماز از پس هالبي  و احرا  اعاد  کند، فرامر 

 که   کسي وظيف  اينک  بر مبني اينام  جراب در 7جعفر  بن مرسي اما  ،روايتي در

                                                           
 .222ص ،(صدوق) المقن . 1

 .334ص ،1ج ،الکافي ؛322ص ،2ج فقيه،ال يحضره ال من. 2

 .11ص ،2ج االحکا ، تهبيب ؛331ص ،1ج ،الکافي .3
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 ؛1«يِرياُدُ َفَکَتاَب » چيسهت؟ ، آگاهان  يا بهدون آگهاهي   نبرد  نماز و غسل از بعد او احرا 

 از قبهل  نمازِ اهميت شدن واض  براي . همچنين«ببنحدد  احرام دوباره: نوشت سخپا در ايشان»

   کنيد: ترج  روايت اين ب  ،احرا 

ُجِل َياْأِل َبْراَض الََواقِياِت َبْراَد  7َعْن إِْدِريَس ْبِن َعْبِدالِلِ َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِدالِلِ َعِن ال َّ

ِ ِب ُقْلُت َفإِْن َأبَ  یُم إِلَ اْلَرْْصِ َكْيَف َيْصنَُع َقاَل ُيِقي َْ ََجَّاُلُه َأْن ُيِقيَم َعَلْيِه َقاَل َلْيَس َلُه َأْن  یالَ

اْه َ  َع َبْرَد اْلَرْْصِ َقاَل ََل َبْأَس بِاِه َو َلکِن اي َأْكَ ُهاُه لِلَّي نََّة ُقْلُت َأ َلُه َأْن َيَتَطوَّ ِة َو َُيَالَِف السي

ْعُت َقاَل َأْرَبَع َرَكَرات.َتْأِخُر َذلَِك َأََّبي إَِِلَّ   ُقْلُت َكْم ُأَصل  إَِذا َتَطوَّ
2
   

 بحه  عصحر  نمحاز  از بعحد  کحه  کسي پرسيدم 7صادق امام از :گويدمي عبداهلل بن ادريس

 تحا : دادنحد  جحواب  حضحرت  [ کنحد  منعقحد  کي را احرام]  کند چه است، رسيده ميقات

 بلحدچي  و ساربان اگر مپرسيد [«.کند عقدمن مغرب نماز از پس را احرام تا] بماند مغرب

. «کنحد  مخالفت سنت با ندارد حق او»: فرمودند ايشان چه  بماند مغرب تا او که نپذيرد

 مسحتحبي  نمحاز  رکعحت  چنحد  رسحيد  آنجحا  کحه  عصر از بعد تواندمي آيا کردم سؤال باز

 بحه  ندمپسح نمي را اين من ولي ؛ندارد اشکالي: فرمودند حضرت  [شود ومحرم] بخواند

 تحر پسحنديده  محن  نحزد  مغحرب  فريضحه  از بعحد  تا احرام تأخير و 3.آن شدن مشهور جهت

 رکعحت  چنحد  اححرام  از قبل ،بخواند مستحب نماز خواست اگر پرسيدم ديگر بار. است

 . «رکعت چهار»: فرمودند حضرت که بخواند

 که   اسهت  حمطهر  مبهاحثي  فقهها  بين ،ن  يا دارد وجهي احرا  اعاد  آيا اينک  در البت 

 ايشهان  از نقل ب . است نمرد  اشار  آن ب  «االخيار مشذ» کتاب در مجلسي عشم  مرحر 

 اگرچ  ،ندارد وجهي احرا  اعاد » ،«مختلف» در عشم  کش  ظاهر و دريسا ابن نظر طبق

   1«.دارند نظر ،اعاد  استحباب بر مشهرر
                                                           

 .12ص ،2ج االحکا ، تهبيب. 1

 .11ص همان،. 2

 .کند پيدا رواج آنها بين اين و کنند عاد  شدن محر  گونه اين به نمانامسل ندار  دوست که است اين مراد گويا. 3

علـی بـن يوسـف بـن      الشريعه، احکا  في الشيعه مختلف ؛332ص ،1ج.ق،   ه1146عالمه مجلسی،  االخيار، مالذ. 1
 .12ص ،1ج.ق،   ه1113المطهر )عالمه حلی(، 
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. شهريم نمهي  آن متعهر   نايه  از بي  ،کندمي پيدا فقهي صبر  بحث اين چرن البت 

 سهير   در عمهل  اين دادن انجا  از حاکي رواياتي يافتن است بحث محل آنچ  هرحال ب 

   :کنيممي ذکر را مراردي ک  است :بيتاهل

: فرمردنهد  حضهرت  ک  کند مي نقل 7صادق اما  از عبداهلل بن ادريس باال روايت در

نَّةَ  َُيَالَِف  َأنْ  َلهُ  َلْيَس »  سهنت  ،ظههر  فريضه   نمهاز  از پهس  شدن محر  دهد مي نشان ک  «السي

 9اهلل رسهرل  سهير   در ،احهرا   غسهل  بهاب  در ک  روايتي همچنين .است برد  9پيامبر

 9النباي  اغتسال» :اسهت  شد  ذکر 9پيامبر احرا  دربار  نيز احرا  از پي  نماز ،آورديم

.« یصاال و لإلَّاا ام  اْلليفااة بااذي
 از کهه  اسههت آمههد  حلبههي از ديگههري روايههت در 1

 حضهرت  روز؟ يها  شهب  شهدند  محهر   زماني چ  9پرسيد : رسرل خدا 7صادق اما 

 2«.الظه  ةصَل: »فرمردند ايشان ؟روز از ساعتي چ پرسيد   سپس .«هناراً : »دادند جراب

  شهد  ذکهر  احهرا   از پهي   غسهل  بحهث  در ،7صهادق  اما  دربار  روايتي همچنين

َجَ ةِ  َمْسِجَد  َدَخَل  ُثمَّ  إْلََِّْ امِ لِ  7 الِلِ َعْبدِ  َأُبو  اْغَتَسَل » :است « یَفَصلَّ  الََّّ
 ديگهري  روايهت  درو  3

اهُ » اسهت:  شد  نقل چنين 7صادق اما  دربار  اَجَ ةِ  َمْساِجدِ   يِف   َرْكَرَتاْیِ   َصالَّ   َأنَّ  َعَقاَد  وَ  الََّّ

ََّْ ام  1.« اْْلِ

 ،عمهل  ايهن  که   يمشرمي مترج  ،شد بيان احرا  از قبل نماز دربار  آنچ  ب  ترج  با

 و بسيار اهميت دارد. است شدن محر  براي شخص کنند  آماد 

  احرام از پيش کردن دعا .5

 اسهت؛  برخهرردار  ايويهژ   جايگها   از کردن دعا ،اسش  خصرص ب  و اديان تما  در

 زمهين  و هها آسهمان  نهرر  ،ديهن  عمهرد  ،مهؤمن  سهشح  به   آن از روايهات  در ک  طرري ب 
                                                           

 .222ص.ق،   ه1112 صدوق، شيخ، المقن . 1

 .212ص ،1ج ،الکافي .2

 .334ص ،همان. 3

 .111ص ،2ج االستبصار،. 1
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 ؛شهرد مهي  ديهد   بسهيار : معصهرمين  سهير   در ،دعا ب  ديگران قتشري 1.است شد  ياد

 ايهن  ماننهد  ؛شهرد مهي  يافهت  فهراوان  عباراتشهان  در «بالادعاء علايکم» لفهظ  که   طرري ب 

َعاءِ   َعَلْيُکمْ »: فرمردند ک  7صادق اما  از روايت ُباونَ  ََل  َفاإِنَُّکمْ  بِالادي .«بِِمْثلِاه َتَق َّ
 همچنهين  2

 ،سهجادي   صهحيف   که   بهرد   ايشهان  سهير   مختلهف  راقهع م در :ائمه   خرد دعاکردن

 بايسهتي  نيهز،  ح  مثل باشکرهي عبادت در . بنابرايناست مطلب اين بر دليلترين  گريا

 زيهادي  سههم  دعها  ،حه   مختلف اعمال در اساس برهمين .باشد داشت  ايويژ  نق  دعا

  .دارد

 ضهمن  که   ايعيه  اد احهرا ،  بهراي  يها  غسل هنگا  منزل، از خروج هنگا  کردندعا

 را دعها  اهميت فراوان هم  و هم  است، شد  وارد ح  ديگر اعمال يا و سعي يا طراف

 از اسهت،  عمر  يا ح  واجب عمل نخستين ک  شدن محر . دهد نشان مي ح  اعمال در

به  در آينهد    ،:بيتاهل سير  و ح  در دعا جايگا  دربار ؛ )نيست مستثني قاعد  اين

 دانستن جايگا  دعا ب  عنران ،است مدنظر اين  آنچ  (کرد هيمخرا صحبت تفصيل طرر

   است. :معصرمين سير  در احرا  براي اي مقدم 

 حهين  در يها  و احهرا   از قبل محر  است مستحب ک  شد  ذکر ايادعي  روايات، در

 در مها  ولهي  ؛اسهت  شد  ذکر مناس  و ح  ادعي  کتب در هادعا اين متن. بخراند احرا 

 ،احهرا   هنگها   نشهان دههد معصهرمي    که   نيافتيم مرردي :بيتاهل خرد عملي سير 

 که   دههد مي نشان ،آن از پي  يا احرا  هنگا  دعا ب  ايشان امر البت . باشد خراند  ييدعا

 ايجهاد  نهرعي  دعها  که   آنجها  از همچنين برد  است. احرا  براي آمادگي نرعي عمل اين

 عمهر   و ح  مناس  در شروع و خدا مهماني ب  رفتن براي تراندمي ،خداست با ارتباط

 .  باشد مؤثر

                                                           
َعاُء ِساََلُ    9الِلَقاَل رسول». 1 ِمنِ   الدي ْْ ااواِت َو اْْلَْر  ِعاَادُ َو  الُا يِن َو ُناوُر السَّ ، 7االمـا  الرضـا   ةصـحيف  .« الاد 
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 تلبيه هنگام محرم حاالت .6

 بلندمرتبه خداي درگاه هب خشوع و خضوع حالت الف(

 پيهدا  بيشهتري  قلب حضرر احرا  حالت در انسان شردمي سبب ک  ييچيزها از يکي

 ،خشهرع  و عخضهر  حال ببرد، احرا  حالت ماندني ياد ب  لحظات از بيشتري بهر  و کند

 .  هاست لبي  گفتن و احرا  هنگا 

 و هوُنالَ   َّ إصافَ   أَّا مَ  ّا َلافَ   الرابادينَ  ينُ زَ   َّ ََّ »: است شد  نقل 7سجاد اما  حاالت در

 َل: ِل قاوُل فيَ  ّبياكلَ : أقاوَل  أنْ   یََّاأْخ : قاال ناه عَ  لئِ ُسافَ  یّبايلُ  أنْ  عْ ستطِ يَ  وَلَ  عدةُ ال َّ  عليه  ضْت عُ 

.« لّبيك
 رعشه   و پريهدگي  رنهگ  دچهار  ،احهرا   حهين  در سهجاد  اما  ،وايتر اين طبق 1

 از ايشهان  حالهت  اين دربار  وقتي .کنند ادا را هالبي  ترانستندنمي ک  طرري ب  ؛شدند مي

 به   يعنهي  ؛لبي  ال :برسد خطاب لبيکم جراب در ک  دار  آن ترس»: فرمردند پرسيدند،

 غَه   حضهرت  که   اسهت  آمهد   هها لنقه  از برخي در حتي «.نشدي پذيرفت  خدا درگا 

   2.کردند مي

 7صهادق  امها   دربهار   ،سهنت  اهل اربع  ائم  از ،انس بن مال  را مطلب همين شبي 

 آماد  ايشان وقتي .برد  ح  در 7محمد  بن جعفر همرا  هاسال از يکي در :کندمي نقل

 گلهري  از داصه  بگريند تلبي  تا کنندمي تش  قدر هر ک  ديد  ،شدند احرا  لبي  گفتن

 ايشهان  به   و رفهتم  جلهر  .بيافتند مرکبشان از ک  است نزدي  گريا و شردمي قطع ايشان

 ايشهان  .اسهت  واجهب  آن گفهتن  که   يهد يبگر را هها لبيه   !اهلل رسرل يابن: داشتم عرض 

   :فرمردند

 وََل  َك لّبيا ََل :ِل یتراال قاوَل يَ  أنْ  یََّاأْخ وَ  ّبياكلَ  الّلهامَّ  ّبياكلَ : أقاوَل  أنْ   ُ اأجُس  يَف كَ 

.يكرَد َس 
3
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 لبيک َل» :برسد خطاب ترسممي که درحالي ؛لبيک گفتن بر باشم داشته جرأت چگونه

  «.سرديک َل و

 آن از د نشدنيناام و خداوند رحمت به اميدواري ب(

 و داشهتند  خشرع و خضرع انداز  اين تادر برابر خداوند  :بيتاهل ک  گرن  همان

 مهأيرس  نيهز  خداونهد  رحمهت  از ، ايشهان ديدنهد مي مقصر پروردگار پيشگا  در را خرد

 روايهات  ،مطلهب  دليهل . اسهت  برد  رجا و خرف بين هميش  ايشان حالت بلک  ند؛بردن

 از ،خداونهد  رحمهت  از نااميهدي  و يهأس  بهر ايهن دارد که     داللهت  که   فراواني اسهت 

 :  فرمايدمي ثمالي ابرحمز  دعاي در 7سجاد اما . است گناهان ترين بزرگ

ُ َها َما ِعنَْد  لََقنَطُْت  الُْقنُوطِ  َعنِ   إِيَّايَ   هَنْيَِك  وَ  َرْْحَتَِك  َسَرةِ  وَ  َكَ ِمَك  ِمنْ  أَْرُجو َما ََل  لَوْ  .أََتَذكَّ
1
 

 اميحدي ان و قنحوط  از محرا  اگحر  و نبود ات واسعه رحمت و کرم به من اميد اگر !خداوندا

 و شحدم محي  محأيوس  آوردممي ديا به را گناهانم که هنگامي آينه هر ،بودي نکرده نهي

 . دانستممي تو عذاب مستحق را خود

 و بهرد  اميه   بني عامل ک  را زُهري آوردند، جا ب  ح  ک  سالي 7سجاد اما  همچنين

  إِِن  »: فرمهرد  او ب  و کرد  مذمت ،برد شد نااميد  خدا رحمت از اعمال از برخي دليل ب 

« َذْنبِك ِمنْ  َعَلْيَك  َأَخاُف  ََل  امَ   ُقنُوطَِك   ِمنْ   َعَلْيَك   َأَخاُف 
من از آنچه بر نااميدي تو از رحمت خدا »؛ 2

 .«ترسم ترسم از گناهت بر تو نمي مي

 صهادق  امها   از مهردي  ،عرفات در وقرف اتما  از پس ک  کندمي نقل عيين  بن سفيان

 دبردنه  شهد   جمهع  عرفهات  در که   پاسخ تما  خشيقهي  خداوند داري عقيد  آيا: پرسيد

اَذا َوَقاَف  َما»: دادند جراب حضرت کند؟نمي نااميد را کسي و دهد مي  ِمانَ  َأََّاد   الَْوقِاِف  ِِبَ

ِمن   النَّاسِ  ْْ « ...َله الِلُ َغَف َ  إَِلَّ  َكافِ    ََل  وَ  ُم
هيچ مؤمن يا کافري در اين مکحان نايسحتاد مگحر آنکحه     »؛ 3
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 «.شود آمرزيده مي

 ،کندمي بيان خدا رحمت ب  را خرد اميدواري اينک  بر عشو  حضرت جراب، اين با

 .  است دميد  مخاطب دل در را اميد روح

 پيشهگا   در را خهرد  بايهد  معتمهر  و حاجي طرفي از ک  گيريممي نتيج  باال مرارد از

 خداوندترجهي  از بي و آورد ياد ب  را هاي  نافرماني و هاکرتاهي و ديد  مقصر خداوند

 ابهرحمز   دعهاي  در 7سهجاد  امها   که   ري  بهراسد؛ چنهان و رها شدن ب  حال خ عالم

ْ   َلَرلََّك  َأوْ »: فرمايد مي بَّ  ََل
.« َباَلْيت َفَا   َعْينِك ِمنْ  َأْسَقْطَتنِي وَ ... .  َفَباَعْدَتنِي ُدَعائِي َتْسَمعَ  َأنْ  ُُتِ

1  

 يمهرقعيت  را حه   به   آمدن ک  باشد اميدوار خداوند رحمت ب  قدر آن هم ديگر طرف از

 دعهاي  همهان  در 7سهجاد  امها   که   ؛ چنهان بداند او سري ب  بازگشت و خدا با آشتي براي

ي أَْنَت »: فرمايدمي شريف .« َخطِيئَتِي وَ  بِِفْرِل  ُتَقايَِسنِي أَنْ  ِمنْ  َِّْلاً  أَْعظَمُ  وَ  َفْضًَل  َأْوَسعُ  إهَِلِ
2   

 ،شهد  ذکهر  نچه  آ همه   است، ولهي  تلبي  و احرا  لباس نيت،، احرا  واجبات اگرچ 

را فراهم  عمر  يا ح  ديگر اعمال و عمل اين دادن انجا  براي جسمي و روحي آمادگي

 .ببرد کافي بهر  تراند نمي ،نکند ايجاد خرد در را هاآمادگي اين کسي اگر آورد. مي

 حج مناسک و اعمال: سومگفتار 

 مقدمه

خانه    زائهر  تا شرد جا ان کيفيتي چ  با و چگرن  ،عمر  يا ح  مناس  و اعمال اينک 

 به   را حه   کارگزاران فکر گا  ک  است ايمسأل  ،ببرد وافر حظّ و کافي بهر  بتراند خدا

 زائهر  براي بايد مادي و معنري ،روحي جهت از شرايطي چ . است ساخت  معطرف خرد

 خهاطرات  بها يهادآوري   ک  طرري ب  ؛کند درک را ح  معنري لذت بتراند او تا کرد ايجاد

عقيد  دارند ک  ايجهاد شهرايط مناسهب     برخياينک  . شرد مشرف دوبار  کند آرزو ،سفر
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به    درستي ايد  ،خر  کرد  ما ندارد و بايستي ب  شانس دل مديريت ربطي ب  ،براي سفر

مرقعيهت   تراننهد مهي  هها کهاروان  ههدايت  مسئرلين خصرص ب  افراد، بلک  ؛رسد ينم نظر

 آيا ک  است اين بحث اين در نکت  مدنظر .نشرند قدر و قضا تسليم و بسازند را مطلرب

 منظهرر  ب  ايشان عمل چگرنگي ک  بيابيم را مراردي :معصرمين سير  در ترانيممي ما

 حه   مناسه   در :بيهت اههل  ،ديگهر  تعبيهر  ب  باشد؟ در مناس  ح  بيشتر مندي بهر 

 تهرجي   اآيه  ببرنهد؟  عبهادت  ايهن  از اي مطلهرب  بههر   بتراننهد  تا کردندمي عمل چگرن 

 مناسه   آمهاد   مکه   به   رسهيدن  مح  ب  روز؟ يا آورند جا ب  شب را مناس  دادند مي

بدون مقدم ، به    ،بزرگراران آن دادند؟مي انجا  را کار اين حرصل  و صبر با يا شدند مي

 انجها   ييتنهها  به   را اعمهال  شهدند؟ مهي  طهراف  واردپرداختند يا با مقدماتي  مناس  مي

 کيفيتهي  چه   به   و چگرن  ،آن اعمال و عرفات ،منا در ديگران؟ همراهي با يا و دادند مي

 از خاصهي  رو  و حالهت  ،جمهرات  رمهي  کهردن و  قربهاني  بار در آيا کردند؟مي عمل

 دادنهد؟ مهي  انجا  را ح  اعمال ديگر زائرين مانند يا و است شد  گزار  :معصرمين

 .  پردازيم ب  آنها مي ثمبح اين در ،خدا فضل ب  ک  است سؤاالتي از يخشب اينها

 همرا  را اعمال ،مرارد بيشتر در ک  برد اين ،ح  در :بيتاهل هايويژگي از يکي

 پس يا و عمل حين در يا عمل آن از قبل يا حال دادند،مي انجا  ادعي  جمشت و دعا با

. داريهم  :بيتاهل سير  و ح  در دعا جايگا  نا  فصلي با کتاب، دو  بخ  در .آن از

 کنهيم و اينه  دربهار     بحث سير  و دعا در ح  را به  آن قسهمت مرکهرل مهي     ابراينبن

 در ک  ذکراست ب  الز . کرد خراهيم بحث :بيتاهل ح  ديگر هايويژگي و حاالت

 شهرد که    بررسهي مهي   :معصهرمين  اعمال در ييها رو  و رفتارها بيشتر، قسمت اين

 سههير  در مهثشً  ؛باشههد داشهت   عبههادي و معنهري  جنبهه  بيشهتر  و نداشههت  وجهربي  جنبه  

 يها  عرفهات  وارد زماني چ  ذکر شد  است يا عرف  روز در افطار ،ح  در 9خدا رسرل

 . کنيم بررسي نمي را آنها ما ک  نشستند کجا يا شدند منا
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 طواف تا احرام از .1

 که   طهراف  و اسهت  مناس  در عمل نخستين ک  احرا  بين بيشتر مراقع، ک  آنجا از

 سهير   بررسهي  ما با .شردمي واقع زماني فاصل  باشد، مي تمتع يا مفرد  ر عم عمل اولين

شريم. به  خصهرص    ايشان در اين فاصل  زماني آگا  مي در ح ، از اعمال :معصرمين

 روز چنهدين  مک  ب  رسيدن تا و شدندمي محر  مدين  از بزرگراران آن مرارد اکثر در ک 

 . برد فاصل 

 مختلف موارد در آن تکرار و يهتلب به صدا بلندکردنالف( 

آمد  است  1«كالصحيح: »گريدمي آن بار در مجلسي مرحر  ک  ايمرفرع  روايت در

«بِااْلَر     َأْصاَحاَبَك  ُم ْ »: فرمرد و شد نازل جبرائيل ،9ک  با محر  شدن پيامبر
2
 پيحامبر  اي» ؛

  «.کن امر تلبيه به صدا کردن بلند به را اصحابت

 که   بهرديم  نرسيد  روحاء منطق  ب  هنرز» است: شد  نقل انصاري اهللعبد بن جابر از

 .«گرفت صدايمان]از بس در گفتن تلبي  داد زديم[ 

 .اسهت  مدينه   مهايلي  چههل  يها  سهي  فاصهل   در ايمنطق  روحاء ،3قامرس نقل طبق

 .  کردندمي تکرار بلند صداي با را تلبي  زيادي مدت ک  شردمي معلر  بنابراين

 تکهرار  را تلبيه   ،شهدن  محهر   از پهس  ،9اکهر   پيهامبر  که   است منقرل اترواي در

 يه   از ،رفتنهد مهي  بهاال  بلندي از ،کردندمي مشقات را سراري . همچنين وقتيکردند مي

 :گفتنهد مهي  تلبي  ،کردندمي اقام  ک  نمازي هر از بعد يا شب آخر ،آمدندمي ينيپا وادي

َا   ُيَلب ي  َكانَ  وَ » ْيلِ  آِخ ِ  ِمنْ  وَ  َواِدياً  َهَبطَ  َأوْ  َأَكَمةً  َعََل  َأوْ  َراكِباً   َلِقيَ  ُكلَّ َلَوات َأْدَبارِ  يِف  وَ  اللَّ   1.« الصَّ

 بطحهاء  در نخرابيدن برايروايت در ک  کنيم چ  ،احرال اين تما  با
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 منهابع  از يهت روا ايهن  اينک  ب  ترج  با رو از اين. است شد  7باقر اما  سير  ب  تمس 

   است.  تمس مررد بحث اين در ،باشدمي صحيح  و شيع 

 حرم به ورود از قبل کردن غسل ب(

 اسهت  شهد   نقهل براي مناسه  حه     7علي حضرت سير  در ک  مقدماتي از يکي

اهُ » :باشهد مي حر  محدود  ب  ورود از کردن پي  غسل ُخوَل  َأَرادَ  إَِذا َكاانَ  َأنَّ   اَْلاَ مِ   یإِلا  الادي

.« ْغَتَسلا
1
. اسهت  شهد   نقهل  حهر   به   دخهرل  از قبهل  غسل 7باقر اما  دربار  همچنين 

بين مدين  و  7با اما  باقر» :کندمي نقل ،برد  حضرت همرا  ک  ابرعبيد  نا  ب  شخصي

   2.«مک  همرا  برد ، هنگامي ک  ب  مک  رسيد غسل کرد

 که   ترلب بن ابان .است شد  نقل حر  ب  ورود از قبل غسل نيز 7صادق اما  بار در

« اْغَتَسال وَ   َنَزَل   اَْلَ مِ  یإِلَ   اْنَتَهى َفَلاَّ » :کندمي نقل برد ايشان همرا  حجي سفر در
 هنگحامي » ؛3

 . «نمود غسل و آمد فرود رسيد حرم به که

 شدن حرم وارد برهنه پاي باج( 

 و کنهد   را خرد هايکف  ،حر  محدود  ب  ورود هنگا  ک  :بيتاهل از سير  اين

. اسهت  شهد   نقهل  8صهادق  امها   و بهاقر  اما  بار در شرند، مي حر  وارد برهن  پاي با

  :گريد مي حر  ب  ورود از قبل 7اما  صادق غسل روايت ادام  در ترلب  بن ابان

َيا َأَباُن َمْن َصنََع ِمْثاَل  َو َأَخَذ َنْرَلْيِه بَِيَدْيِه ُثمَّ َدَخَل اَْلَ َم ََّافِيًا َفَصنَْرُت ِمْثَل َما َصنََع َفَقاَل 

َو َبنَاى َما َرَأْيَتنِي َصنَْرُت َتَواُضرًا لِلِِ َُمَا الِلُ َعنُْه ِماَئَة َأْلِف َسي َئة  َو َكَتَب َلُه ِماَئَة َأْلِف َََّسنَة  

الِلُ َعزَّ َو َجلَّ َلُه ِماَئَة َأْلِف َدَرَجة  َو َقََض َلُه ِماَئَة َأْلِف ََّاَجة.
1
  

 برهنحه  پحاي  با و گرفته دست به را هايشان کفش حضرت رسيديم حرم محدوده به وقتي
                                                           

 .311ص ،1ج االسال ، دعائ . 1

 .321ص ،1ج ،الکافي .2

 .همان. 3
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 .دادم انجحام  را کحار  همان و کردم اقتدا ايشان به هم من گويدمي ابان .شدند حرم وارد

 خدا پيشگاه در تواضع و خضوع جهت به را کار اين هرکس: »فرمود ابان به امام سپس

 هحزار  صحد  و گيحرد محي  ناديحده  و کحرده  محو را او تيزش هزار صد خداوند ،دهد انجام

 را ححاجتش  هحزار  صحد  و کحرده  عطا او به درجه هزار صد و کندمي ثبت برايش حسنه

 «.کندمي برآورده

«َسااَعة اَْلاَ مِ  يِف  یَمََّا ُثامَّ  بَِيَدْياهِ  َنْرَلْياهِ  َأَخاَذ » اسهت:  شد  نقل نيز 7باقر اما  دربار 
1
 ؛

 . «رفتندمي پياده حرم در مدتي و گرفته دست به را هايشان کفش حضرت»

 روحهي  آمهادگي  ايجهاد  هايرو  از يکي ک  يابيم درمي ،فرق روايت دو ب  ترج  با

 راههي بهراي   ،رفهتن  پابرهنه   ک  است خشرع و خضرع ايجاد ،مک  اعمال ب  ورود براي

 .  باشد مي معتمر يا حاجي در خضرع ايجاد

 آن ينيپا قسمت از مکه از خروج و آن باالي قسمت از مکه به ورود د(

 . دارد قرار وادي ي  در مک  و کعب  محل ،داشت  بيان کريم قرآن ک   طرري همان

يََّت) ْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ
َ
ٍِ َغرْيِ ذي َزْرٍع ِعْنَد بَيْتَِك الُْمَحرَّم  َربَّنا إِِّنِّ أ  (12)ابراهيم:  ( بِوا

 ايدره در [مححادرش همححراه بححه اسححماعيل] را فرزنحدانم  از بعضححي مححن همانححا پروردگحارا 

 .کردم ساکن تو مصون و محترم خانه نزد در زرع و کشت بي

 آب و آيهد مهي  وجهرد   به  سهيل  اثر در ک  است آب  ريز  بستر اصطشح در وادي

 اسهت  طبيعهي  2.اند گفت   وَادِي  هم را کر  دو ميان در  ب  همين دليل ؛دارد جريان آن در

 تهر  پهائين  ديگهر  مکهان  و بهاالتر  سط  ي  مکان ،شردمي جاري اهسيشب آب ک  ييجا

 .  باشد

 ثنيه   از مکه  و  وارد عليها  ثنيه   از 9پيهامبر  ک  است شد  نقل سنت اهل روايات در

                                                           
 .224، ص 1کافي، ج . 1
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 ترظايم يف» آن علهت  ،شد  نقل عمر ابن از ک  رواياتي از يکي در 1.شدندمي خارج سفلي

 2.است  شد ذکر «خدا خانه بزرگداشت و احترام» ؛«البيت

 مکه به ورود ابتداي در منزل به رفتن (  ه

بهتهر اسهت    شهرد، مي مک  وارد محر وقتي  ک  است اين شرد مي مطرح ک  پرسشي

 به   تعظهيم  و ادب عهر   بهراي  با وجرد خسهتگي را ،  ابتدا ؟ابتدا چ  کاري انجا  دهد

 به   راحتاسهت  اسهتقرار و کمهي   از پهس  و رفته   منهزل  به   يا شرد مشرف الحرا  اهلل بيت

 اسهتفاد   :معصهرمين  از برخي سير  از آنچ  دهد؟ انجا  را اعمال و ودر مسجدالحرا 

   .است دو  مررد ،شردمي

هُ » است: شد  نقل 7اميرمؤمنان دربار  ةَ   َقِدمَ  إَِذا  َكانَ   َأنَّ «َيُطاوَف  َأنْ  َقْباَل   بَِمنِْزلِاهِ  َباَدأَ  َمکَّ
3
 ؛

 . «رفتندمي خويش منزل به ابتدا طواف، انجام از بلق ،رسيدندمي مکه به وقتي 7علي حضرت»

 يها  حهاجي  اسهت  بهتردهد ک   نشان مي ،شد ذکر 7علي حضرت بار در ک  روايتي

 تطهير باطن و ظاهر هايآلردگي از را خرد و کرد  غسل ابتدا مک  ب  ورود هنگا  معتمر

  :شرد مشرف مسجدالحرا  ب  اعمال و طراف براي سپس و نمايد

ااِِِفَي َو )  َقاَل: إِنَّ الِلَ َعازَّ َو َجالَّ َيُقاوُل يِف كَِتابِاهِ  7َأِِب َعْبِد الِلَِعْن  اْر بَيْاَِتَ لِلطَّ َو َطهِّ
 ِِ ُجو ِ  السُّ كَّ اَة إَِلَّ َو ُهاَو َطااِه   َقاْد َغَساَل  (الْقاِِِمَي َو الرُّ ي لِْلَرْبِد َأْن ََل َيْدُخَل َمکَّ

َِ َفَينَْب

َو َتَطهَّ . یذَ َعَ َقُه َو اْْلَ 
1
 

 ،کهرد   اهلل بيهت  تطهيهر  به   امر را 7ابراهيم ،خداوند در قرآن چرن ،روايت اين طبق

 خهرد  از را آلهردگي عهرق و   ،شهرد مي مک  وارد ک  زماني شخص ک  است شايست  پس
                                                           

 .باشد مي طوي ذي عقبه ،سفلي ينيه و باشد مي مکه مقبره و حجون بر مشرف که است مدنيين عقبه عليا، ينيه. 1

 .ق، ه1142 شـيبه،  ابـي  ابـن  ،المصـنف  ؛114ص ،1ج.ق،   ه1142الجمهـور(،   الدين )ابن ابی محمد بن زين لي،االلئ عوالي. 2

 .224ص ،1ج

 .322ص ،1ج ،الکافي .3

 .144ص همان، .1
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 . . سپس براي اين منظرر ابتدا ب  منزل بروددشر پاکيز  و بزدايد

 إِنْ  اَْلاَ مِ  یإِلَ  اْنَتَهْيَت  إَِذا: َقاَل »: است آمد  چنين 7صادق اما  از باز ديگري روايت در

ْمَت  إِنْ  وَ  َتْدُخُلهُ  َِّیَ  َفاْغَتِسْل  الِلُ َشاءَ  ة َمنِْزلَِك  ِمنْ  َأوْ  َفخي  ِمنْ  َأوْ  َمْيُمون   بِْئ ِ  ِمنْ  َفاْغَتِسْل  َتَقدَّ .«بَِمکَّ
1 

 بعهد  و قبل البت  ک  است شد  وارد حر  ب  دخرل هنگا  غسل ،روايت اين اساس بر

 در آن از پهس  کنهي،  غسل حر  ب  ورود از قبل نترانستي اگر حتي .است جايز هم آن از

 . است مک  ب  ورود تدايبا در منزل ب  رفتن مستلز  ک  کن غسل منزلت

 پهاکيزگي : رفتن پي  از اعمال، ب  سبب منزل يابيم ک  درمي شد بيان آنچ  مجمرع از

چنانچ  هر  ک  است سفر اثاثي  کردن مستقر و منزل در استقرار ،(غسل)روحي و جسمي

 به   رفتن تا ماندنمي باقي علتي ديگر شرد، تأمين مک  ب  ورود از قبل مرارد اين از کدا 

 از ؛شهرد  رعايهت نمهي   مهذکرر  مهرارد  از برخهي امروز . زيماندا تأخير ب  را مسجدالحرا 

 ريهزي  برنام  با حجاج زيرا ؛آن ب  شدن خلدا مسير يا مک  ب  ورود زمان مديريت جمل 

 .  روند ب  سفرهاي زيارتي مي کاروان با و معين

 حج اعمال هنگام. 2

 بررسهي  مسهجدالحرا   اعمهال  دادن انجها   هنگها   :معصرمين سير  بخ ، اين در

 طهراف  مثل ،مناس  واجب کارهاي از غير ايشان ک  دهيم پاسخ سؤال اين ب  شرد تا مي

   کردند؟مي انتخاب اعمال انجا  شدن بهتر براي را کيفيتي چ  سعي، و طراف نماز و

 طواف حال در و طواف از قبل رکنين استالمالف( 

. است يماني رکن و حجراالسرد رکن ،شد  شمرد  مستحب آنها استش  ک  ارکاني از

 .نمردنهد مي استش  را رکن دو اين ،طراف هنگا  ک است  شد  نقل 9پيامبر حاالت در

 حَجَر مرد  پرسيد: چرا 7صادق اما  از ک  است شد  نقل معاوي   بن بريد از روايتي در

                                                           
 .136، ص 2ترجمه مفردا  راغب، ج . 1
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 ِْلَنَّ »: دادنهد  جهراب  حضرت ن ؟ را ديگر رکن دو ولي ؛کنندمي استش  را يماني رکن و

ْ  وَ   َهَذْينِ   اْسَتَلمَ  9 الِلرسول َا   َهَذْينِ   َيْسَتلِمْ   ََل  1.«9الِلرسول َفَرَل  َما ْفَرُلوايَ  َأنْ  النَّاسِ  َعَل  َفإِنَّ

 و کردنههدمههي اسههتش  را يمههاني و اسههرد رکههن دو پيههامبر ،روايههت ايههن طبههق 

 .  کنند استش  را رکن دو همين فقط هم مرد  دليل همين ب  فرمايندمي 7صادق حضرت

. کردنهد مهي  اسهتش   را رکن دو اين ،طراف از شرط هر در ،حضرت است ک  جالب

ْكنَْیِ   َيْسَتلِمُ  9الِلرسول َكانَ »: فرمايدمي ديگري حديث در 7صادق اما  ْكنَ   الا ي  الَّاِذي الا ي

ْكنَ  وَ  اْْلَْسَودُ  اَْلَج ُ  فِيهِ  َا  اْلَيَاِِنَّ  ال ي «.الطََّواِف  يِف  ِِبَِا  َم َّ  ُكلَّ
َا  و َكانَ » کلم  2  بهر  داللهت  «ِِبِاَا  َم َّ  ُكلَّ

 . دارد طراف از دور هر رد آن انجا  و کار اين استمرار

 از و خهرد  عصاي با را استش  اين ،9پيامبر الرداع  در ک  است اين ذکر قابل نکت 

 :  فرمردند 7صادق اما ک    چنان. دادندمي انجا  ،کردندمي طراف آن بر ک  شتري روي

  ُيَقب اُل  وَ   بِِمْحَجنِاهِ  َكاانَ اْْلَرْ  َيْساَتلِمُ  َجَراَل  وَ  اْلَرْضاَباءِ  َناَقتِاهِ  یَعَلا 9الِلرساول َطاَف 

.الِْْحَجن
3
 

 اسحتالم  را ارکحان  خود عصاي با و نمود طواف خويش 1عضباي شتر روي بر 9پيامبر

  2.بوسيدمي را عصا سپس کرده
                                                           

 .121ص ،2ج الشراي ، علل. 1

 .312ص ،1ج االسال ، دعائ . 2

 .122ص ،1ج ،الکافي .3

 گفتنـد  مـي  عضـباء  را 9پيامبر شتر جهت اين به گويند ه  برخي و است 9پيامبر شتر براي عل  اس  ،عضباء. 1

 ،2ج.ش،   ه1312فخرالـدين بـن محمـد طريحـی،      البحـرين،  مجمـ   ؛بودنـد  داده شـکاف  را آن هـاي  گوش که

 بـوده  9پيـامبر  شتر لقب عضباء :گويد مي و نموده تأييد را اولي همان خود صحاح کتاب در جوهري. 123ص

 .  62ص ،11ج ،العقول ةمرآ ؛است

 از فقهـا  از برخـي  هکـ  چنان ؛باشد طواف در رکوب جواز بر دال است ممکن ،کردندمي طواف سواره 9پيامبر اينکه البته. 2

 بـوده  9پيـامبر  بـه  مخصوص عملي طواف در رکوب است ممکن که احتمال اين با ،اند کرده جواز استفاده سيره همين

 تنهـا  ،نـداري   را فقهـي  هـاي  بحـث  بـه  ورود قصد ما چون ولي ؛است داده را احتمال اين سيمجل مرحو  هک چنان ؛باشد

 وجهي توانمي نمودند مي استال  را حجر عصا با 9پيامبر اينکه همچنين درباره. داني ميکافي  مورد اين در را اي اشاره

 دهـد  نشـان  مـرد   به که بوده جهت اين به  حضر کار اين که نمود بيان، آورده «العقولمرآة» در مجلسي مرحو  که را

 .62ص ،11ج العقول، ةمرآ. ءشي آن بوسيدن سپس و ديگر یءش با حجر استال  است جايز ضرور  صور  در
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 .  است شد  ذکر نيز ديگر :معصرمين سير  در ،يماني رکن و حجراالسرد استش 

 نمهاز ، 8حسنين ک  کندمي نقل خدري ابرسعيد: 8حسين اما  و حسن اما  سير 

 حجراالسهرد  سهمت  به   سهپس  و نهد نمرد اقام  مسجدالحرا  جماعت اما  با را عصري

 و کردنحد  طواف سپس و ندنمود استالم را آن» ؛« ركرتی وصّليا أسبوعاً  طافا ثمّ  فاستلاُ » :آمدند

 ماا وَ » :ردنهد کمي استش  شرط هر در را يماني رکن ايشان همچنين. «خواندنحد  طواف نماز

ا َرأيُتها كنِ  َم َّ ي  بِال ي .« اْسَتَلاُ إَّل  اِْلْج  جانِِب  ِمن اَْلَج َ  َيِلَ  الذَّ
1  

 رکنهين  ،طهراف  در 9پيامبر»: فرمايندمي روايتي در 7باقر اما : 7سجاد اما  سير 

 ديدم» ؛2« َيْفَرُله  َأِِب   َرَأْيُت  وَ » :گذاشتمي آن بر را ا  گرن  و برسيدمي و نمردمي استش  را

 . «دادمي انجام را کار همين پدرم

 را فهرزدق  شهعر  و 7سهجاد  اما  و عبدالمل   بن هشا  جريان ک  روايتي در همچنين

ى اَْلَج ِ  َمْوِضعِ  یإِلَ  َبَلغَ  َفإَِذا بِالْبَْيِت  َيُطوُف  َفَجَرَل » است: آمد  چنين کندمي نقل   یََّتَّا النَّااُس  َتنَحَّ

..«. َمهَيْسَتلِ 
3
 .«کردند باز ايشان استالم براي را راه مردم ،رسيدند حجر به حضرت که زماني» ؛

 حضهرت  همهرا   طراف در ک  کندمي نقل ابرمريم نا  ب  شخصي:  7باقر اما  سير 

ْكنِ  َطَوافِهِ  ِمنْ  َطَواف   يِف  َيُم ي  ََل  َفَکانَ » :برد  « اْسَتَلَمه إَِلَّ   اْلَيَاِِنِ   بِال ي
 رکحن  طوافش از شوط هر در» ؛1

 . «کردمي استالم را يماني

   :کندمي نقل ابراسام :  7صادق اما  سير 

ُِ   َمَسَحهُ  اَْلَج ِ   یإِلَ   یاْنَتهَ  إَِذا  َكانَ  وَ  7الِلِ َعْبدِ  َأِِب  َمعَ  َأُطوُف  ُكنُْت   یاْنَتهَ  إَِذا وَ  َقبََّلهُ  وَ  بَِيِد

ْكنِ  یإِلَ  . َتَزَمهالْ  اْلَيَاِِن   ال ي
2
 

 مسح   را آن دسحتش  بحا  رسحيد محي  حجحر  بحه  هرگحاه  .بحودم  همراه حضرت با طوافي در

                                                           
 .232ص ،13ج دمشق، ةمدين تاريخ. 1

 .141ص ،1ج ،الکافي .2
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 27/  در مقدمات و مناسک حج  :فصل اول: سيره اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 به را آن رسيدمي يماني رکن به که هنگامي و بوسيدمي را خود دست سپس و کرد مي

 .کشيدمي آغوش

 را امها   نيست ک  روايتي است؛ ولي شد  ذکر حجر استش  نيز 7کاظم اما  سير  در

 در نمهاز  از پهس  حضهرت  که   است آمد  روايت در بلک  ،کند صيفتر طراف حال در

  1.چسباند آن ب  را خرد و آمد يماني رکن سمت ب  ،کعب 

 :نکته چند

 ههر  در بلک  ،ندارد مستحب و واجب طراف ب  اختصاص حجراالسرد استش ه  ي 

 کنهد که    نقهل مهي   حجهاج  بهن  رحمانعبهدال . باشهد مهي  جهاري  9پيهامبر  سير  صررت

 .بهرد  طراف حال در من نزدي  ثرري سفيان و برد  طراف در» فرمردند: 7صادق اما 

رسهيد، چه  کهار     به  حجهر مهي    9هنگهامي که  پيهامبر   » پرسيد: من از و آمد جلر ديد 

«َنافَِلة وَ  َفِ يَضة   َطَواِف  ُكل   يِف  َيْسَتلُِمهُ  9الِلرسول َكانَ »: پاسخ داد  من« کرد؟ مي
2
 هم ،پيامبر» ؛

 . «نمودندمي استالم را حجر ،مستحب هم و اجبو طواف در

 ؛ فقط ازشردمي ثابت :معصرمين نزد رکنين استش  بردن سير  طبق روايات،ه  دو

 در. کردنهد مي استش  ترک ،ازدحا  جهت ب  گا  ايشان ک  است شد  نقل 7صادق اما 

 عبهرر  حجراالسهرد  از حضهرت  که   اسهت  آمهد   ،شد نقل اول نکت  در ک  روايتي ادام 

 عرضه   امها   به   و آمهد  جلر ثرري سفيان حين همين در .ننمردند استش  را آن و کردند

 تخلهف  سير  اين از چرا پس ،نمردمي استش  را حجر 9پيامبر ک  فرمرديد شما :داشت

   :دادند جراب حضرت کرديد؟

 َلاهُ  َأْفَ ُجوا اَْلَج ِ  یإِلَ  یاْنَتهَ  إَِذا َكانَ  وَ  ِِل  َيَ ْونَ  ََل  َما 9الِل سوللِ  َيَ ْونَ  َكاُنوا النَّاَس  إِنَّ 

ُُ  إِِن   وَ  َيْسَتلَِمهُ  یََّتَّ  ََّامَ  َأْكَ  .الز 
3
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  28

 ،رسحيدند محي  حجحر  به حضرت که هنگامي و کردند مي رعايت را 9اهلل رسول احترام

 اينکه از دارم کراهت من همانا .نمايد استالم را حجر تا کردندمي باز ايشان براي را راه

 . کنم ايجاد ديگران براي ضايقتم

 الهرداع   در ايشان ک  خرانديم 9پيامبر سير  در ما ک  است اين بحث قابل نکت 

 چهرا  .برسهيدند مهي  را عصها  سپس و کردندمي استش  را حجر عصا با ،شلرغي جهت ب 

 پاسخ اين پرسه   شايد نمردند؟ ترک را حجر استش  کشً ،ازدحا  هنگا  7صادق اما 

آمرختنهد؛    مهي  مهرد   به   را حجهر  استش  مراتب ،:بيتاهل ک  داد تران مي گرن  اين را

 بها  دور از ،نداشهت  امکهان  اگر و رساندند را مي خرد دست ،برد مهيا مرقعيت اگر يعني

 بلکه   ند؛رساندنمي طراف ب  ضرري شد، کردند و چنانچ  نمي مي استش  عصا مثل ءشي

 يهن ا ب  مختلف روايات در  ک چنان ؛داد انجا  را عمل اين نآ ب  اشار  با از دور تران مي

 آن در که   عبيهداهلل  بهن  محمد از نصر ابي بن محمد روايت مانند ؛است شد  اشار  مطلب

 با آن سبب ب  مرد  است شايست  آيا پرسيدند ک  حَجَر دربار  7رضا اما  از است آمد 

 َكانَ  إَِذا»: فرمردند حضرت (؟کربندب مه روي و سر  ب آن، استش  براي) شرند درگير هم

« بَِيِدا إِيَاءً   إَِلْيهِ   َفَأْومِ  َكَذلَِك 
1
 .«کن اشاره آن به دستت با ،باشد شکل اين به اگر» ؛

 کهار  اسهت.  نديد  ثرري سفيان کردند و استش  را حجر اشار  با 7صادق اما  شايد

تهران مقايسه     نمي 7صادق اما  کار با را نمردندمي استش  را حجر عصا با ک  9پيامبر

 جهراز  خراسهتند مي کار اين با و بردند تشريع مقا  دردر 9پيامبر ؛ زيراکرد

 سهير   همهان  در طهرر که     همهان  .کننهد  تفهيم مرد  ب  عصا مثل شيئي با را حجر استش 

 .کرديم نقلالعقرل  مرآ از را ترجي  ينا ،9پيامبر

 حجراالسود مقابل گرفتن قرار امهنگ تسليم و تکبير ب(

 آغهاز و  به   ترجه   ،باشهد  داشت  نظرمد طراف در بايستي حاجي ک  مراردي از يکي
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 29/  در مقدمات و مناسک حج  :فصل اول: سيره اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 ،تسهليم  و تکبيهر  گفهتن . شردمي ختم آن ب  و شد  شروع حجر از ک  است طراف پايان

 ،ايهن  بهر  عهشو   اسهت.  ل ئمسه  اين ب  ترج  براي راهي ،حجر مقابل گرفتن قرار هنگا 

 .است انسان شدن متذکر براي روشي ،کردن ياد عظمت ب  مرضع اين در را خداي

ََلمُ  َأْكرَبُ  الِلُ  َيُقوُل  اَْلَج َ   یأَتَ  إَِذا» :شد  نقل 7صادق اما  حاالت در  ؛1« 9الِلرساول یَعَلا السَّ

 .  «فرستاد ميسالم  9اهلل رسول بر و گفتمي تکبير ،رسيدمي حجر به حضرت که زماني هر»

 زمزم آب از شيدننو ج(

 ،نرشهيد  زمهز   آب از 9پيهامبر  ک  است شد  نقل عباس ابن از سنت اهل روايات در

 نقهل  7صهادق  امها   از روايتهي  کهافي  کتهاب  در کليني مرحر  2.برد ايستاد  ک  درحالي

 َرْكَرَتاْیِ  یَصالَّ  بِاْلَبْياِت  َطااَف  َفَلااَّ »: فرمايندمي 9پيامبر ح  ترصيف در ايشان ک  کند مي

َب   َزْمَزمَ   َدَخَل  وَ  7إِْبَ اِهيمَ  َمَقامِ  َخْلَف  .«ِمنَْها  َفََشِ
3  

. پي  از سعي از آب زمز  نرشهيد  اسهت   9پيامبر اينک  بر دارد تصري  روايت اين

 دربهار   ،«محاسهن » کتهاب  در برقهي  خالهد   بن محمد بن احمد ک  ايمرفرع  روايت در

َب  إَِذا َيُقوُل  7َأُبواَْلَسنِ  نَ َكا» کند: روايت مي چنين 7جعفر  بن مرسي  بِْسامِ   َزْماَزمَ   ِمانْ   َشِ

ْک ُ  اَْلْمُدلِلِِ الِلِ .«لِلِِ الَّي
1 

 کهان  تعبير زيرا ؛است برد  زمز  آب از نرشيدن 7کاظم اما  سير  ،روايت اين طبق

 هنگها   کهردن  دعها  ،روايهت  در استمرار اگرچ  ؛کندمي استمرار بر داللت مضارع فعل با

 .  است زمز  آب دنخرر

 شهد   نقهل  نيهز  7جهراد  امها   سهير   در ،آن نماز و طراف از بعد زمز  آب نرشيدن

                                                           
 .141ص ،1الکافي، ج . 1

 الميـزان،  لسـان  ؛132ص ،12ج.ق،   ه1111ابن حبان،  حبان، ابن صحيح ؛231ص ،2ج.ق،   ه1311 نسائي، سنن. 2

 .112ص ،3ج.ق،   ه1324ابن حجر عسقالنی، 

 .224ص ،1ج ،الکافي .3

 .211ص ،2ج المحاسن،. 1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  61

 اعمال در يعني) زيارت اعمال شب در حضرت ديد  :کندمي نقل مهزيار  بن علي. است

 سهمت  به   مقا  پشت ،آن نماز از پس و داد انجا  نساء طراف ،(منا اعمال از بعد و مک 

َب  وَ » :ريختند خرد دنب بر را آن از مقداري و نرشيدند نآ از و رفتند زمز   َصبَّ  وَ  ِمنْهُ  َشِ

 نيهز  بعد سال در ک  دادند خبر ما اصحاب از برخي :گريدمي . همچنين« َجَسِدُ َبْرضِ ی َعلَ 

هُ » :دادند انجا  را کار همين ک  ديدند را حضرت ُُ  َأنَّ  1.« كَذلِ  ِمْثَل  َفَرَل  بَِسنَة   َذلَِك  َبْرَد  َرآ

 همراهان با اعمال دادن انجام د(

 را اعمهال  دادنهد مي ترجي  ،:معصرمين آيا ک  شرد مي مطرح پرس  اين اينجا در

 بايهد  پرسه   ايهن  به   پاسخ در همسفران؟ و اصحاب همرا  ب  يا دهند انجا  ييتنها ب 

 بها  را اعمهال  بردند، مناس  آمرز  و تعليم مقا  در بزرگراران آن ک  مراردي در :گفت

 9پيهامبر  حه   هاينقل ک در 9خدا رسرل ؛ هماننددادندمي انجا  ديگران

 .  است مطلب ينا از حاکي ،سفر آن در

 يف كاان»: داد جهراب  او کهرد؟ مي هرول  سعي در 9اهلل رسرل آيا پرسيدند عمر ابن از

  2.«ب مله اَّل  رملوا أراهم فَل ف ملوا  الناس من َجاعة

 هروله   بها  جماعهت  آن و دادنهد مهي  انجها   سعي گروهي ميان 9پيامبر ،لنق اين طبق

 را کهار  همهان  نيهز  آنهها  را ببيننهد و  حضرت بردند منتظر يعني ؛کردندمي هرول  ،9پيامبر

 بها  را اعمهال  نداشتند اصراري ،نبردند آمرز  و تعليم مقا  در ک  مراقعي ولي .دهند انجا 

 انجها   ديگهران  همراههي  با را ح  اعمال ک  اميرمؤمنان مانند ؛دهند انجا  ديگران همراهي

 .دادند انجا  مي جعفر بن عبداهلل و 8حسنين ان خرد مثلهمسفر با تنها بلک  ،دادند نمي

 يعنهي  باشهد  آمهرز   مقها   در شخص اگر .است متفاوت هامرقعيت و مقا  بنابراين

؛ دههد  انجها   ديگران با همرا  را مناس  کندمي سعي ،باشد ايعد  ترج  مررد رفتار 
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 60/  در مقدمات و مناسک حج  :فصل اول: سيره اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 ناشهناخت   ديگهران  نزد مرقعيت  و مقا شخص  ک  درصررتي ّلوا مانند روحاني کاروان؛

جهز  ب  حجي هيچ در ک  بينيمميرو  ندارد؛ از اين ديگران همراهي براي ايوظيف  باشد،

 بها  همراههي  به   را مهرد   :معصهرمين  بردنهد،  تعليم مقا  در 9پيامبر ک 

 .  اصحاب از برخي يا خادمين ،خانراد  مگر ،کردندنميدعرت  خري 

  سعي از قبل صفا کوه بر ايستادن و توقف (  ه

 زودتهر  تها  کرد عجل  بايستي اعمال انجا  در ک  است اينشرد  پرسشي ک  مطرح مي

 کهرد؟  شهدن  حِهلّ مُ زود فهداي  را اعمال از لذت و آرام  نبايد يا ريمش خارج احرا  از

 بهراي  اي عجل  بزرگراران آن ک  است اين شردمي برداشت :بيتاهل سير  زا ک  آنچ 

 .  نداشتند احرا  از خروج

َفا یَعلَ   َيِقُف   َكانَ  9الِلرسول إِنَّ »...  است: شد  نقل 7صادق اما  از  ُساوَرةَ  ُيْقاَ أُ  َما بَِقْدرِ  الصَّ

ت ًَل  الْبََقَ ةِ  «ُمرَتَ
1
 ترتيحل  بحا  را بقحره  سحوره  کحه  ايسحتاد  محي  ايانحدازه  بحه  اصحف  کوه روي بر 9پيامبر همانا» ؛

 که   آمهد   روايهت  ابتهداي  در. دارد سهعي  در طهرالني  اي وقفه   از نشان اين روايت«. بخوانند

 .اند داد  انجا  را کار اين( سعي انجا  از قبل يعني)آن نماز و طراف از فراغت از پس حضرت

 سهير   در ،سهعي  از قبهل  دعها  انهدن خر و کعبه   به   کردن رو و صفا کر  بر ايستادن

من َأِمرُ  َكانَ » :است شد  نقل نيز اميرمؤمنان ْْ َفا َصِرَد   َِذاإ 7یَ الُ  َيَدْيهِ  َرَفعَ  ُثمَّ  اْلَکْرَبةَ   اْسَتْقَبَل  الصَّ

.« َيُقول ُثمَّ 
2   

 عرفه روز غسل و(

ينَاا» :اسهت  شهد   نقل 7اميرمؤمنان سير  در ، فقطعمل اين اهُ  7َعاِلي  َعانْ  ُرو    َكاانَ   َأنَّ

َتِسُل  َْ «َعَ َفة  َيْومَ   َي
3
 .«کردندمي غسل ايشان عرفه روز در که شد روايت ما براي 7علي از» ؛

                                                           
 .116ص ،2ج تهبيب، ؛132ص ،1ج کافي،ال. 1

 .132ص ،1ج کافي،ال. 2

 .312ص ،1ج االسال ، دعائ . 3



 جدر ح :سيره اهل بيت/  60

 آن به دادن صدقه و خوردن و آن بر بودن شاهد يا قربانی به دست حاجی  ذبح ز(

 ذبه   ،بردنهد  بهرد   همهرا   که   ييشترها ايشان خرد ک  است آمد  9پيامبر سير  در

 که   شهتري  صهد  از شد  است نقل .نمردند مي شري  آن ذب  در را 7علي و کردند يم

 به   را بهاقي  ذبه   و دکهر  ذبه   خهري   دسهت  بها  را عدد 33 ،داشتند همرا  ب  حضرت

هُ ». سپرد 7علي اَ  َأنَّ ُِ  9َفنََح َ  َهْديِهِ  يِف  َعلِّياً  َأْشَ  َبااقِيَ  َفنََحا َ  7اً َعلِيّ  َأَم َ  وَ  َبَدَنةً   ِست یَ  وَ  َثََلثاً  بَِيِد

َهاا َنَحَ َهاا ِماَئاةً  َكاَنْت  وَ  اْلُبْدنِ  .«النَّْحا ِ  َياْومَ  ُكلَّ
 کتهاب  در مجلسهي  مرحهر   را نقهل  همهين  1

 را روايت ايشان البت  ک  است آورد  7باقر اما  از مفصلي حديث ذيل در «االنراربحار»

 حهاکي  ک  است شد  نقل نتس اهل کتب در نيز رواياتي 2.کندمي نقل «المنتقي» کتاب از

: گريهد مهي  که   جابر روايت ؛ ماننداست 9پيامبر شخص ب  دست قرباني کردن ذب  از

 ايشهان  و 3شد آورد  حضرت براي قرچي سپس ،خراند  9پيامبر با را قربان عيد نماز»

 .«کردند ذب  را آن

 : گريدمي ديگري روايت درعايش  

 را آن و بده من به را چاقو عايشه»: فرمود من به 9پيامبر ،آوردند را ذبيحه که هنگامي

 خوابانيد را ذبيحه و گرفت را آن حضرت سپس .دادم انجام من «کن تيز سنگ يک با

 1.کرد ذب  و

 قربهان  عيد روز بلک  ،نبرد  منا در ذب  ک  دهد نشان مي روايت دو اين ظاهر هرچند

 . است واحد مشک يول ؛برد  مدين  در و

 7اُْلَساْیِ  ْبانُ  َعاِلي  َكانَ »: فرمايندمي 7سجاد اما  جدشان حاالت در ،7صادق اما 

یَ  ََيَْرُل  ک  بِي   َيدِ  يِف  الس  ُجُل  َيْقبُِض  ُثمَّ  الصَّ بِي   َيدِ  یَعلَ  ال َّ .« َفَيْذَبح الصَّ
2 
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 .146 ـ 142صص ،21ج بحاراالنوار،. 2

 .  326ص ،3ج احمد بن حنبل،  احمد، مسند. 3
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 ايهن  به   را ذبه   مسهتقيم  تهرلي  صهبي  دربار  حتي 7سجاد اما  ،نقل اين اساس بر

 خراههد مهي  که   کسي و بگيرد دست ب  را چاقر صبي ک  اند،داد  قرار دقت مررد رو 

 روايهت  ايهن  در اگرچه  . دهد انجا  را ذب  و بگيرد را بچ  آن دست ،دهد انجا  را ذب 

 تهران مهي  قرين  از ، ولياست برد  ح  قرباني ب  مربرط ذب  نشان دهد ک  نيامد  سخني

اين صررت لزومي  غير در زيرا ؛است برد  ح  قرباني ب  مربرط اضحي  ک  کرد استنباط

 قربهاني  منها  در بخراههد  و باشد صبي محر  وقتي بلک  .دهد انجا  را کار اين بچ  ندارد

 .  است پذيرترجي  ،کند

 نحهر  خهري   دسهت  با را اضحي  7صادق اما  ک  کندمي نقل خديج  ابي همچنين

ِ ُج »: کردند یَ   َُيْ ک  ُِ   الس  ْبِح  َمْوِضعَ  َقَطعَ  ْت َوَجبَ  َفإَِذا  بَِيِد ُِ  الذَّ .«بَِيِد
1  

 3زههرا  حضرت ب  قربان عيد روز 9پيامبر ک  شد  نقل 7علي اما  از روايتي در

 :  فرمردند

 قَ  ل  کُ بِ  إنَّ فَ    كتُ يَّ ضحِ اُ   ديهَ اْش  وَ   قومي  مةُ فاطِ  ايَ 
 .نب  ذَ  ل  كُ  ّفارةُ كَ  هامِ دَ  نْ مِ  ط ة 

 يک کفاره آن خون از قطره هر زيرا ؛باش ات ضحيها ذب  بر شاهد و شو بلند فاطمه اي

 .است گناه

 قهرار  عمل ميزان در و شردمي آورد  اضحي  اين قيامت، روز: »فرمردند ادام  در همچنين

 ،مضهمرن  همهين  ب  قريب 2«.شردمي داد  انسان ب  پادا  برابر هفتاد آن مقابل در و گيردمي

 3.است شد  اشار  آنها از برخي ب  يپاورق در ک  است شد  نقل مختلفي روايات

 حهداقل  يا و حاجي ب  دست اضحي  کردن ذب  ب  9پيامبر سير  ،شد ذکر آنچ  طبق

 نقهل  ،دادنهد  انجها   9پيامبر ک  اياضحي  بار در همچنين. است برد  آن بر بردن شاهد
                                                           

 .326، ص 1الکافي، ج . 1

 در را روايـت  همـين  نـوري  مرحـو   البتـه  .321 و 321صـص  ،11جشيخ عبداهلل بحرانی اصفهانی،  العلو ، عوال . 2

 .344ص ،22ج ،االنواربحار. ر.ک: کند مي نقل االنواربحار از مستدرک

 ؛213ص ،2جاحمـد بـن الحسـين بيهقـی،      کبـري،  سـنن  ؛61ص ،1ج المحاسـن،  ؛111ص ،2ج االسال ، دعائ . 3

 .222ص ،1جابوعبداهلل حاک  نيشابوری،  الصحيحين، علي المستدرک
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 از روايتهي  در .دادند نيز صدق  و خرردند آن از 7علي حضرت و ايشان ک است  شد 

 :فرمردند ک  است شد  نقل 8صادق و باقر ما ا

َخَذ   َأنْ  َأَم َ  9الِلرسول إِنَّ  ْْ ا َفَأَم َ  َبْضَرة   َبَدَنة    ُكلِ   ِمنْ  ُي  َفَأَكاَل  َفُطبَِخاْت  9الِلرسول ِِبَ

 7.1 َعِل  وَ  ُهوَ 

 گحاه  آن. شحود  طحبخ  و برداشحته  گوشحت  مقداري ،قرباني شتر هر از داد فرمان 9پيامبر

 . خوردند آن از 7يعل و خود

 در روايتههي 9خههدا رسههرل از جريههان ايههن نقههل از پههس 7صههادق امهها  رو ازايههن

   2.« اهلل رسرلبِ قْتِدَاءًا اضحي  از خرردن است مستحب: »فرمايند مي

 ،قربهاني  از 9اهلل رسهرل  که   اسهت  شهد   نقهل  7صادق اما  از روايتي در همچنين

   3.دادندمي صدق 

 منا در شده حلق موهاي دفن ح(

 در را خهرد  مرهاي حلق، از پس ک  است شد  ديد  :معصرمين از برخي سير  در

 ذکهر  مناسه   در را آن فقهها  که   حلهق  مسهتحبات  از يکهي  همچنين .کردندمي دفن منا

 .  مناست خيم  در مرها کردن دفن ،اند کرد 

ا  بِاَدْفنِ   انِ َياْأُم َ  َكاَناا 8اُْلَسْیَ  وَ  اَْلَسنَ  َأنَّ » است: شد  نقل 8حسنين بار در  ُشاُروِرِهَ

« یبِِمنً 
1
 «.دادند تا موهايشان را در منا دفن کنند دستور مي 8امام حسن و امام حسين»؛ 

 7اُْلَساْیِ  ْبانُ  َعاِلي  َكاانَ » فرماينهد:  مي 7سجاد اما  ب  راجع 7صادق اما  همچنين

ُُ   َيْدفِنُ  .« یبِِمنً   ُفْسَطاطِهِ   يِف   َشْرَ 
 7َعْباِدالِلِ َأُباو َكاانَ » است: شد  نقل روايت همين ادام  در 2

                                                           
 .223 ،2ج تهبيب،. 1

 .116ص ،2ج االسال ، دعائ . 2

 .241ص ،1ج ،الکافي .3
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 ُُ َ َج  َأنْ  َيْکَ  ْر ُ  َُيْ ُ َأنْ  َفَرَلْيهِ  َأْخَ َجهُ  َمنْ  َيُقوُل  یِمنً  ِمنْ  الََّّ  منا از را موها خروج 7صادق امام» ؛«َيُ دَّ

 .«برگرداند ،کرده خارج را آنها هرکس :فرمودمي و دانستمي ناپسند

 حج از ازگشت. ب3

 هنگها   ، وداع بها بيهت،  شهرد مي ديد  بسيار :بيتاهل سير  در ک  اعمالي زا يکي

 .  است برد  دعا و طراف شامل است. اين وداع معنري سفر اين از بازگشت

 ديهد   و کرد مک  از خروج اعش در 9پيامبر» است: شد  نقل عايش  از

 1«.داد انجا  طراف ،شرد خارج مک  از صب آنک   پي  از

 ههر »ب  او سفار  کردند:  7صادق اما  ک  است آمد  عمار بن  از روايتي در

 رکنهين  و کهن  طراف دور هفت و بد  انجا  وداع ،شري خارج مک  از خراستي ک  زمان

«. ...و نما استش  را

 :  گريدمي عمار  بن معاو

َعَها َأنْ  لََّا 7الِلِ َعْبدِ  َأَبا َفإِنَّ  ُ َج   َأنْ  َأَرادَ  وَ  َودَّ  الَْساِجدِ  َباِب  ِعنَْد  َساِجداً  َخ َّ  الَْسِجدِ   ِمنَ   ََيْ

. َفَخَ ج َقامَ  ُثمَّ  َطِويَلً 
2
 

 ، محدتي طحوالني  شحوند  خحارج  مسجد از خواستندمي و کردند وداع حضرت که زماني

 . شدند خارج و شده بلند سپس و رفتند سجده به مسجد در نزد

به   روايهت  همهين  ابتهداي  در خهرد  که   برد  شيرو همان ب  حضرت وداعش   بي

 .کردندمي سفار 

 بيهان  را 7جعفهر  بهن  مرسهي  وداع چگهرنگي  ،مفصهلي  روايت در مسلم بن سعدان

  3.دارد مي

بها   7ديد  ک  امها  رضها  » :گريدمي 7رضا اما  وداع دربار ، محمرد ابي  بن ابراهيم
                                                           

 .111ص ،3جابن حجر عسقالنی،  الباري، فتح. 1

 .211و  214صص ،2ج تهبيب،. 2

 .316ص االسناد، قرب. 3
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از در مسجد بيرون رود، سجد  کرد. سپس رو خان  خدا وداع کرد و زماني ک  خراست 

ُهمَّ »ب  قبل  ايستاد و فرمرد:  .«َأْنَت  إَِلَّ  إَِلهَ  َأَلَّ  یَعلَ  َأْنَقلُِب  إِِن   اللَّ
1 

 نقهل  چنهين  کعب  با ايشان وداع و 7رضا اما  عمر  بار در سش   بن مرسي همچنين

 :کندمي

عَ  َفَلاَّ   َظْها ِ  يِف  الَْساِجدِ  َصاْحنِ  يِف  َوَقاَف  ِمنْهُ  لَِيْخُ َج   اَْلنَّاطِی  اببَ  یإِلَ  َصارَ  وَ   اْلَبْيَت   َودَّ

.َفَدَعا َيَدْيهِ  َرَفعَ  ُثمَّ  اْلَکْرَبةِ 
2
 

 خحارج  آنجحا  از تحا  آمدنحد  حنّحاطين  نحام  به دري سمت به کعبه با وداع از پس حضرت

 دعحا  بحه  را هادست و ايستادند کعبه پشت و مسجد صحن در خروج از قبل ولي ؛شوند

 . کردند بلند

 حجهي  آخهرين  در 7رضا اما  ک  است شد  نقل علي  بن ا از ديگري روايت در

 :دادنهد  انجها   وداع طراف ،(7جراد اما ) ابرجعفر فرزندشان با همرا  ،آوردند جا ب  ک 

عُ  اَْلَسنِ  َأُبو وَ »...  ...«. ِعنَْدُ َفَصلَّ  َقامِ الَ  یإِلَ  َعَدَل  َطَواَفهُ  َقََض  َفَلاَّ  اْلَبْيَت  ُيَود 
3 

 بهرد   حضهرت  وداع برنامه   وجز ،نيز آن نماز و طراف برنام  ،روايت اين اساس بر

 خاد  ،مرفق سن، کمي جهت ب  هم را 7جراد اما  ک  است آمد  روايت اين در. است

 شهرکت  وداع برنامه   در را خردسهال  کهردک  حتهي  .دادنهد مي وداع طراف 7رضا اما 

 . دارد وداع برنام  اهميت بر داللت ک  اند داد 

 روايهت  1.ق  ه225 و 282سال در 7جراد اما  وداع برنام  دربار  نيز مهزيار بن علي

 2.است کرد  نقل را مفصلي

                                                           
 .231ص ،1ج ،الکافي .1

 .11 و 11 صص ،2ج.ق،   ه1311شيخ صدوق،  الرضا، اخبار عيون. 2

.ق،   ه1311علی بن عيسـی اربلـی،    الغمه، کشف ؛214ص.ش،   ه1311علی بن حسين مسعودی،  الوصيه، ايبا . 3

 . 362ص ،2ج

 .است کرده نقل 212 سال 222 سال جاي به ولکن کرده نقل تهبيب در شيخ را روايت همين. 1

 .232ص ،1ج ،الکافي .2



 

 

 

 

 

 :دومفصل 

  حج عبادي بعد و :بيتاهل

 خهالق  بها  ارتبهاط  بهراي  مناسهب  بسيار ييفضا ،مکاني و زماني حيث از ح  ش بي

 بهراي  ،فرصهت  ايهن  از ،حه   مناسه   و اعمهال  از غير ب  تراند سان مينا و است هستي

 بهردن  فهراهم  از حهاکي  ،زمينه   ايهن  در مرجرد روايات .ببرد بهر  نيز ديگر هايعبادت

 در مها  اسهاس  بهرهمين . اسهت  عمهر   و حه   مرسهم  در عبهادي  مناسهب  بسيار مرقعيت

 را بررسهي  :بيهت لاهه  سهير   در حه   ايها   از معنهري  اسهتفاد   ههاي زمين  ،فصل اين

 . کنيم مي

 حج تکرار مطلوبيت: اول گفتار

 تأکيهد  مهرارد  برخهي  در ايشهان  ک  شريممي مترج  :بيتاهل زندگاني در دقت با

 بسهيار  نزدشهان  عمل آن دهد ک  نشان مي اندداشت  اعمال از برخي دادن انجا  بر فراوان

 انجها   به   خردشهان  مهه  ،:بيهت اهل .است ح  اعمال، اين جمل  از ؛مهم برد  است

 .کردنهد مهي  تشهريق  آن تکهرار  و ترج  ب  را ديگران هم و ورزيدندمي مبادرت آن مکرر

 مهذمت  را حه   به   اعتنها بهي  شهخص  و ندانسهت   جايز را ح  ب  يياعتنابي :بيت اهل

 تشهريق  و کاري ب  داشتن اهتما  ،شد مطرح سير  حجيت بحث در  ک چنان ؛نمردند مي

 . است سير  حکم در ترک ، ب  تهديد و آن ب 
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 بررسي کرد. زمين  س  در را :معصرمين سير  ترانمي ،مبحث اين در

  ؛عمل مرضع از .8 

  ؛دعا مرضع از .2

 ديگهران  تشريق و ترغيب در :معصرمين حضرات تأکيدات و سخنان مرضع از .3

 . ح  ب 

 :بيتاهلرفتار  در حج تکرار مطلوبيت. 1

 جها  به   حه   ،دادمهي  اجاز  ايشان ب  شرايط ک  حدي تا ،:امامان يا 9پيامبر اينک 

 امها   از روايتهي  در. اسهت  بزرگهراران  آن نهزد  عبهادت  اين اهميت از حاکي ،آوردند مي

 بار آخرين ک  آوردند جا ب  ح  مرتب  د  9اکر  پيامبر ک  است شد  نقل 7جعفرصادق

مرتبه  حه     بيسهت  9اهلل رسهرل  که   اسهت  آمهد   روايات از برخي در. برد

 ذههن  در و شهد   شهنيد   کمتر ،9رسرل حضرت ح  دفعات ک  آنجا از شدند. مشرف

 حه   تکهرار  روايهات  نق  بست  است، هجري دهم سال ، فقطمخاطبان اکثر

ْ : َقاَل  7َجْرَف    َعنْ  إِْبَ اِهيمَ  ْبنِ  ِغَياِث  َعنْ » :کنيم مي ذکر را 9اکر  رسرل  َبْراَد  9يُ النَّبِا  ََيَُ    ََل

ةَ  ََّ َّ  َقْد  وَ  َواََِّدةً  إَِلَّ  الَِدينَةَ  ُقُدوِمهِ  ات   َقْوِمهِ  َمعَ  بَِمکَّ  1.«َِّجَّ

 ،بردنهد  مکه   در که   زمهاني  و هجرت از قبل 9پيامبر ک  است آمد  روايت اين در

 روايتهي  طبهق . شدند ب  مرفق فقط هجرت از پس ولي ؛گزاردند ح  چندين

ينَ  9الِلرسول ََّ َّ » ،7صادق اما  از ديگر ة ِعَْشِ «ََّجَّ
2
 ُقْلاُت   َقااَل  ِمْهاَ انَ  ْبانِ  ُسَلْيَانَ  َعنْ » ؛

ْرَف ِ  د   ْبنِ  ِِلَ ةً  ِعَّْاِ ينَ  َفَقاَل  9 الِلرسول  ََّ َّ   َكمْ  7ُُمَمَّ ا ََّجَّ   3.«ُمْسَتِّسّ

 دو  تروايه  البته   ک  گزاردند ح  مرتب  بيست 9يامبر، پروايت دو اين ب  ترج  با

                                                           
 .211ص ،1ج الکافي،. 1

 .212ص ،1ج الکافي، «.آورد جابه حج بيست 9مبرپيا». 2

 .231 ص ،2ج الفقيه، يحضره ال من. 3



 69/  و بعد عبادي حج  :فصل دوم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 شهد   نقهل  ،7صهادق  امها   از ديگهري  روايهت  در. کندمي گزار  مخفي را هاح  اين

ات   َعَْشَ  9الِلرسول ََّ َّ » است: اً   َِّجَّ « ُمْسَتِّسّ
1
 . «حج پنهاني انجام دادمرتبه  ده 9پيامبر» ؛

 و «الشهرايع  علهل » ،«االحکها   تههذيب » ،«الشيع  وسائل» جمل  از ديگر ييروا کتب در

 .  است شد  بيان مضمرن همين با رواياتي نيز «نراربحاراال»

 سه   بهراي  9پيامبر ،است رسيد  ما ب  تاريخي هاينقل از آنچ  بنابر ،ح  بر عشو 

 هفهتم  سهال  در القضهاء   ؛هجرت ششم سال در حديبي  عمر : شدند محر  نيز عمر 

 از هجهرت  هشهتم  سهال  در ،حنين جنگ از بازگشت در 9پيامبر ک  ايعمر و  هجرت

 نقل نيز 7صادق اما  از روايتي در ،مطلب اين .دادند انجا  را آن و شدند محر  جعران 

   2.است شد 

 بيهان  را ايشان خدمات و 7علي حضرت ليفضا ک  روايتي ضمن در 7صادق اما 

« ََِّج  َعََشَ   النَّبِِي   َمعَ   ََّ َّ  وَ »: فرمردند کردند،مي
3
 مرتبحه  ده ،9پيحامبر  بحا  7علحي  حضحرت » ؛

دربار  نه    اما ؛بردند 9پيامبر همرا  ک  برد مررد  ي  «.اندآورده جا به حج

 مهثشً  ؛1شرد مي مطرح 9پيامبر هايح  تعداد مررد در مجلسي عشم  سخن ديگر مرتب 

 دوران در است. همچنين اينک  برد  ايشان عمر  و ح  مجمرع  ،ح  د  از مراد يميبگر

 قهر   همرا  يا دادند،مي انجا  9پيامبر همرا  مخفيان  را ح  اعمال  ،مک در حضررشان

 است. برد  مشرکان اعمال با مخالف ک  دادند کارهايي را سرّي انجا  مي فقط ولي ،خرد

 2.رفتنهد  ح  ب  پياد  پاي با فقط مرتب  بيست ک  است آمد  نيز 7حسن اما  بار در

 6.است شد  ذکر مرتب  25نيز  روايات برخي در

                                                           
 .211ص ،1ج ،الکافي .1

 .221ص ،همان .2

 .123ص ،2ج مناقب،. 3

 .114 و 142 صص ،11ج العقول، مرآة. 1

 .31ص ،1ج.ق،   ه1141کثير دمشقی،  ابن والنهايه، البدايه؛ 131ص.ق،   ه1326الدين طبری،  محب ذخائرالعقبي،. 2

 .همان. 6
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 1.مشرف شدند ح  ب  مرتب  25 نيز 7حسين اما 

 از نقلهي  طبهق  همچنين 2.آورد جا ب  ح  مرتب  22 ک  شد  نقل 7سجاد اما  دربار 

 ل  ارواحناه  االمر صاحب حضرت اربع ، نراب از يکي ،عثمان بن محمد و 7صادق اما 

 3.کنندمي شرکت ح  مراسم در هرسال  ه الفداء

 ح  مکرر انجا  ب  عمل، مقا  در :بيتاهل ک  شردمي معلر  ،شد گفت  آنچ  بنابر

 .  نمردندمي مبادرت

 :بيتاهل دعاي در حج تکرار مطلوبيت .2

 به   هها دعها  در ،خداونهد  از معنهري  سهفر  ايهن  تکهرار  طلهب  و ح  رفتن ب  آرزوي

 طبهق  که   ماهي در هم آن ؛دارد ح  اهميت از نشان ،رمضان مبارک ما  ادعي  خصرص

 1«.مستجاب فيه دعاءكم» :9رسرل حضرت مرد فر

  َبْيتِاَك  ََّا َّ   اْرُزْقنِاي وَ »: فرمايهد مي ثمالي ابرحمز  دعاي از فراز چند در 7سجاد اما 

َ امِ    2.«َعام ُكل   يِف  وَ  َهَذا [َعاِمي يِف ] َعاِمنَا يِف   اْْلَ

 بخرانيهد،  در طرل ما  رمضان، پس از هر فريضه   فرمايدمي 7صادق اما  ک  ييدعا

   :است خداوند از ح  طلب فراز  از بخشي

ُهمَّ اْرُزْقنِي يِف َعاِمي َهَذا َو يِف ُكل  َعام  َما َأْبَقْيَتنِي يِف ُيّْس  ِمنَْك َو َعافَِية    اَْلَ امِ   ََّ َّ َبْيتَِك   اللَّ

لِنِي ِمْن تِْلَك الََواقِِف اْلَکِ يَمِة َو ا يَفِة َو ِزَيااَرِة َقارْبِ َنبِي اَك َو َسَرِة ِرْزق  َو ََل ُُتْ ِ لَََّاِهِد الَشَّ

َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو آلِه.
6
 

                                                           
 .62ص ،1ج ،مناقب. 1

 .161ص ،1ج الکافي،. 2

 النعمـه،  تما  و الدين کمال ؛141و66 صص ،2ج.ق،   ه1122شيخ حر عاملی،  والمعجزا ، بالنصوص ةالهدا ايبا . 3

 .114ص ،2ج.ق،   ه1322شيخ صدوق، 

 .23ص الي،االم ؛133ص.ق،   ه1121ابن عقده کوفی،  رالمؤمنين،يام فضائل. 1

 .12ص ،1ج.ق،   ه1142سيد بن طاووس،  االعمال، اقبال. 2

 .21ص ،همان. 6
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عشو  بر اينک  در دعاهاي ما  رمضان، درخراست ترفيق ح  از جانب خداوند شد  

 .کنهد  او نصهيب  مکهرر  را ح  خداوند تا کردندمي دعا شخصي براي :ائم  گا است، 

 و نمهرد   مشقهات  7جعفر بن مرسي با بصر  در ک  کندمي نقل عيسي بن حماد  ک چنان

 و خهاد   ،فرزنهد  ،همسهر  ،خان  من ب  خداوند تا کنند دعا من براي تا خراستم ايشان از

: کردنهد  دعها  چنين اين و بردند باال را مبارک دستان حضرت .نمايد عنايت سال  هر ح ِ

ُهمَّ »   َعَل  َصل   اللَّ
د  د   آلِ  وَ  ُُمَمَّ  ََخِْسیَ  اَْل َّ  وَ  َخاِدماً  وَ  َوَلداً  وَ  َزْوَجةً  وَ  َداراً  ِعيَسى ْبنَ  َْحَّادَ  اْرُزْق  وَ  ُُمَمَّ

 1.آورد جا ب  ح  پنجا  شد مرفق 7جعفر بن مرسي دعاي حماد بن عيسي از .«َسنَة

 محبهرب  ،سهال  ههر  در حه   مشهرف شهدن به     که   شهريم مي مترج  روايت اين از

 خدا ک  کردند دعا او براي و نکردند نهي اضاي حماد راتق اما  ؛است برد  :بيت اهل

   .کند نصيب  مکرر را ح 

 ديگران تشويق و ترغيب در :معصومين تأکيدات و سخنان در حج تکرار مطلوبيت .3

 حج به

 حه   مکهرر  انجها   به   را ديگهران  ،:ائمه   ک  کنيممي مشاهد  مختلف روايات در

 را روايهات  ايهن . شردمي اثبات ح  ب  تشريق در ايشان عملي سير  ک  کردندمي ترصي 

 :کنيم مي تقسيم دست  چند ب 

حتي اگر شخص به    است شد  تأکيد ح  مناس  انجا  بر آنها در ک  رواياتي( الف

بهر   حتهي  ،حه   دادن انجها   که   شهرد مهي  برداشت روايات اين از شرد؛ مشقت مشرف

 و نيسهت  واجهب  ح  شخصي چنين بر اگرچ  و .است مطلرب نيز غيرمستطيع شخص

 را خهرد  و قر  کند تراندمي اگر ولي ،کندنمي االسش   از کفايت فقها فتراي طبق

: گريهد مهي  منصرر ابي بن عيسي. کند درک را ح  مرسمک   ، چ  بهتربياندازد زحمت ب 

 حه   به   سهال هر ولهي  بخهرر  نمه   و نان ترانيمي اگر»: فرمردند من ب  7صادق اما 
                                                           

 .314ص االسناد، قرب. 1
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 جهاي  به   حه   و کنيهد  مقرو  را خرد ک  است آمد  روايات از بعضي در حتي 1.«برو

 و آمهد  مهن  نهزد  صيرفي سدير: است شد  نقل عقب  نا  ب  شخصي از روايتي در. آوريد

! ؟آورينمهي  جها  به   حه   چهرا : »فرمايهد مي و رساندمي سش  تر ب  7صادق اما  گفت

 2.«برو ح  ب  و کن قر 

 ترصهي   انهد داد  انجها   را خرد واجب ح  ک  ديافرا ب  ،روايات سر  دست در ( ب

 روايتهي  در .شهرند  آمهاد   ح  سفر براي بعد هايسال در است، در صررت امکان، شد 

 و هسهتم مسهتطيع   مهن  گريهد:  مهي  7صهادق  امها   خهدمت  مهردي  که   است شد  نقل

 اآيه  .دارد ثهراب  چقدر مستحبي ح  ک  ا شنيد  يطرف از و ا داد  انجا  را االسش  

 را مسهتحبي  ح  ثراب و بدهم صدق  بيشتر آن يا مخارج انداز  ب  ،ح  عر  ترانممي

ْقَت  َلوْ »: فرمردند و ندانداخت ابرقبيس کر  ب  نگاهي حضرت ببر ؟  وَ  َذَهبااً  َهاَذا بِِمْثالِ  َتَصدَّ

ةً  « اَْل  َثَواَب  َأْدَرْكَت  َما فِضَّ
3
 تحواني نمحي  ،بحدهي  صحدقه  نقحره  و طحال  ابوقبيس کوه اندازه به اگر» ؛

 . «کني درک را حج ثواب

 يکهي ب  ح  مشهرد اسهت.   :بيتاهل تشريق و تأکيد ،جهت دو از روايت اين در

 ؛اسهت  روشن بسيار مطلب ک  اما  کش  جهت از .راوي سخن از يديگر و اما  کش  از

 برکهات  و ثهراب  مقهدار  چه   مسهتحبي  ح  ک  ا شنيد  من»گريد:   يم راوي اما آنجا ک 

. اسهت  برد  راي  مسلمانان ميان در هاترغيب و تشريق گرن  اين ک  دهد نشان مي ،«دارد

 انداخته   زحمت ب  را خرد ،نداريد مالي تمکن اگر آمد  است ک  ديگر روايات در حتي

 سهال هر چرا»: فرمايدمي عذافر نا  ب  شخصي ب بار   در اين 7صادق اما  .برويد ح  و

 من از را ترفيق ،عيال و اهل و زندگي مخارج: گريدمي جراب در او «روي؟نمي ح  ب 

                                                           
 الشـيعه،  وسـائل  ؛112 ،2ج االحکا ، بتهبي ؛«فافرل سنه كل يف ُت  و واللح اْلبز تأكل ان استطرت ان یعيس يا». 1

 .132ص ،11ج

 .111ص ،2ج تهبيب، ؛«َّ  و استق    ُت  َل لک ما». 2

 .223ص ،1ج االسال ، دعائ . 3
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 چه   عيالهت  و اههل  بهروي  دنيها  از وقتهي  پهس »: فرمايندمي حضرت. است کرد  سلب

 به   عيالت و اهل همرا  هرسال و کن کم غذايشان از و نکن بهان  را عيال! کرد؟ خراهند

 1«.برو ح 

 :  آمد  استنيز  يروايت در

ْْحَ  َعْبدِ  َعنْ  ََلءِ  ِمنْ  َناساً  إِنَّ  7الِلِ َعْبدِ  ِْلَِِب  ُقْلُت : َقاَل  الِلِ َعْبدِ  َأِِب  ْبنِ  نِ ال َّ ُْ ااصِ  َه  اْلُقصَّ

ةً  َرُجل   ََّ َّ  إَِذا َيُقوُلونَ  َق  ُثمَّ  َِّجَّ  َهاَذا  َفَراَل  َلاوْ  َكاَذُبوا َفَقااَل  َلهُ  َخْراً  َكانَ  َوَصَل  وَ  َتَصدَّ

. لِلنَّاسِ  قِياماً   اْلَبْيَت  َهَذا َجَرَل  یَتَرالَ  الِلَ إِنَّ  ْيُت اْلبَ  َهَذا َلُرط َل   النَّاُس 
2
  

کسي کحه يحک مرتبحه    » :گويندحرف مردمي را که مي 7اين روايت امام صادق طبق

مردود شمرده و علت آن را  ،«هاي بعد به جاي حج صدقه بدهدجا آورد در سال حج به

هر آينه موجحب تعطيلحي ايحن     ،شته باشندکند که اگر همه اين تفکر را داين ذکر ميچن

 شود. توجهي به آن ميخانه و بي

 دانهد.  مهي  ديهن  اداي بر مقد  را مستحبح   دادن انجا  ،روايات از ديگر دست ( ج

 قهر   دوبار  ولي ،است مديرن شخص اگرچ  از روايات آمد  است ک  برخي در حتي

 7صهادق  امها  به    مهرد   از عداديت ک  کندمي نقل وهب بن . برود ح  ب  و کند

 حه   سهفر  به   وهه   کنيم قر ه  شريم مديرن مرتب  دو آيا .هستيم مديرن ماگريند:  مي

 3«.شرد ادا زودتر شما دين شردمي باعث کار اين بل ،»: فرمردندمي حضرت برويم؟

 يها  چههار  هر حداقل شخصي ک  تران مالي دارد،است آمد   روايات از بخشي در( د

 فاصهل   ، بي  از ايهن ح  سفر دو بين دارد کراهت ؛ زيرابگزارد ح  مرتب  ي  سال پن 

 1.بيافتد

                                                           
َما َيْمنَُرَك ِمَن اَْل   يِف ُكل  َسنَة  ُقْلُت ُجِرْلُت فَِداَا اْلِرَياُل َقاَل ا َفَقاَل إَِذا ِمتَّ َفَمْن  7َعْن ُعَذافِ   َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبِد الِلِ». 1

ْيَت   .131 ص ،11 ج ه،الشيع وسائل و 226ص ،1ج کافي، ؛«َو َُّ َّ ِِبِْم ُكلَّ َسنَة  لِِرَيالَِك ا َأْطِرْم ِعَياَلَك اَْللَّ َو الزَّ

 .122ص ،2ج الشراي ، علل. 2

 .111ص ،2ج تهبيب، ؛131ص ،2ج الفقيه،من اليحضره . 3

 .211ص ،1ج ،الکافي .1
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 را او ،کرد مشررت شما با ح  ب  رفتن براي کسي اگر آمد  است ک  رواياتيدر (   ه

 1.ندارد وجرد ح  کردن ترک در خيري هيچ ن  ب  ترک آن؛ چراک  کنيد ح  ب  تشريق

 مهثشً  ؛اندداد  انجا  ح  دفعات ب  ک  کساني پادا  و اجر بر دارد داللت رواياتي( و

 چههل  ک  کسي يا 2کرد نخراهد عذاب را او خداوند ،دهد انجا  ح  مرتب  پن  ک  کسي

 شفاعت خراهيمي ک  کسي هر از: »فرمايدمي او ب  قيامت روز خداوند ،برود ح  مرتب 

 3«.گشايدمي او روي ب  بهشت از مخصرص دري و کن

 مرجب يا بردمي بين از را فقر اينک  مانند ؛دارد داللت ح  دنيري آثار بر ياتيروا (ز

 1.شرد و اداي دين مي جسم صحت

 در و صهدق   ،عتق بر را ح  ک  رواياتي ؛ ماننداست زياد روايات طرايفبار   در اين

 کنهد  مقايس  مي ديگر عبادات با را ح  ک  رواياتي يا .داردمي مقد  جهاد بر مرارد برخي

   2.کندمي تشريق ح  انجا  ب  مؤمنان را و

 ،نهدارد  اختصهاص  واجب ح  ب  ، فقطهاترغيب و تشريق الز  ب  ذکر است ک  اين

 روايهت  ؛ ماننهد اسهت  گرفته   قهرار  ترغيب مررد نيز عمر  تکرار روايات برخي در بلک 

 :  فرمايند مي 9ک  ب  نقل از پيامبر 7صادق اما 

َُا  اْلُرْمَ ةِ  وَ      اَْل   َبْیَ  َتابُِروا ُنوَب  وَ  اْلَفْق َ  َينِْفَيانِ  َفإهِنَّ .الذي
6
 

 را گناهحان  و فقحر  ،دو اين ؛ زيرا(مرتب انجام دهيد) بياوريد هم دنبال به را عمره و حج

 . کندمي دور انسان از

 ُتْساَرى ُعَما    وَ  یَتارْتَ  ََِّجا   » است: آمد  7صادق اما  از ديگري روايت در همچنين

                                                           
 .211 ،1کافی، ج . 1

 .213ص ،1ج الخصال،. 2

 .211ص ،2ج الفقيه،من ال يحضره . 3

 .222ص ،2ج الفقيه،؛ من ال يحضره 222ص ،1ج ،الکافي .1

 . براي دسترسي به اين روايا ، به باب الحج کتب روايي رجوع کنيد.2

 .222ص ،1ج ،الکافي .6
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اْوء ِميَتةَ  وَ  اْلَفْق ِ  َعْيَلةَ  ْدَفْرنَ يَ  «السَّ
1
 تَتْهرَي  حِجَه    ،روايت اين تعبير شردمي مشاهد   ک چنان ؛

 قصهد  که   اسهت  متعهددي  هايعمر  معناي ب  ،تُسْعَي عُمَرٌ و درپي پي هايح  معناي ب 

 . دارد متعدد عمر  و ح  مطلربيت بر دال ک  )در انجا  آنها تش  شد ( شد 

به  انجها     :بيت اهل ک  است اين ،آيدمي دست ب  ييروا طرايف مجمرع  از  آنچ

 دادن ترجه   بهر  ايشهان  سير  و ، بسيار تأکيد کردندمستحب چ  و واجب چ  ،ح  دادن

 شهد  بيان سير  حجيت بحث در ک  آنجا از .است داشت  قرار باشکر  مراسم اين ب  مرد 

 کهاري،  به   مهرال  بهرانگيختن  مقهدار  يعنهي  ،دارد را فعهل  انجا  حکم ،فعل ب  تشريق ک 

 تکهرار  ب  ائم  ،مذکرر روايات طبق . بنابرايناست فعل آن انجا  ب  او اهتما  دهند  نشان

 .  رساندمي را ح  تکرار داشتند ک  مطلربيت تشريق و تأکيد بسيار ح 

 سهير   از ترانسهتيم  ،گفتهاري  و ييدعها  رفتهاري،  مرضهع  سه   از ،مبحهث  ايهن  در ما

 کسهي  شهد،  ذکهر  آنچه   بنابر. کنيم استخراج را ح  مراسم تکرار مطلربيت :بيت اهل

 حه   به   چهرا  که   بگيهرد  خرد شرند  مي مشرف ح  ب  سالهر ک  نيمؤمنا ب  تراندنمي

 روايات طبق ها حرف اين .کن ديگر هايهزين  صرف را ح  مخارج بگريد يا ؟روي مي

را  سهخناني  چنهين  گفهتن  ،روايهات  برخي از با استفاد  بترانيم بسا چ  و باشدمي مردود

 .شرعاً مکرو  و ناروا بدانيم

 :بيتاهل حج در دعا جايگاه :گفتار دوم

به    اينجها  در و است آن ب  رسيدن و ترج  براي چيزي طلب معناي ب  «دَعَرَ» از دعا

 جايگا  دعا براي ،کريم قرآن در واالمرتب  خداوند 2.است کردن دعرت و خراندن معناي

 :  فرمايدمي ک  آنجا. است کرد  باز ايويژ  حساب آن براي و شد  قائل ايويژ 

َِفِن َفلْيَْساَتجيُبوا ي) اِع إِذا  َِّ ْعاَوَة ا َِ جياُب 
ُ
لََك ِعباِي َعِّنِّ َفاإِِّنِّ َقرياٌب أ

َ
َو   َو إِذا َسأ

                                                           
 .261ص ،1الکافي، ج . 1

 .211ص ،3ج.ش،   ه1312حسن مصطفوی،  القرآن، کلما  في التحقيق. 2
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 (313)بقره:  (لََعلَُّهْم يَْرُشُدونَ ْْلُْؤِمُنوا يب

 دعاي .نزديکم [همه به] حتماً من [که بگو] ،ندرسپب من درباره وت از من بندگان چون و

 محن  بحه  و بپذيرنحد  مرا دعوت پس .کنممي اجابت خواندب مرا که هنگامي را کننده دعا

 . يابند راه که شايد آورند ايمان

 از که   کسهاني  ب  عزوجل خداوند ک  بس همين ،قرآن ديدگا  از دعا اهميت در همچنين

 َربُُّكامُ  َقااَل  وَ ) :دهدمي خراري و ذلت حالت با دوزخ ب  ورود وعد  ،باشند گردان روي دعا
ُِْعوين ْستَِجْب  ا
َ
ِينَ  إِنَّ    لَكمُ  أ َِيت َعنْ  يَْستَْكِبُُِونَ  اَّلَّ  آري .(33)غحافر:   (َِاِخاِرين َجَهانَّمَ  َسايَْدُخلُونَ  ِعَبا

از  مصهداقي  دعها  دارد، داللهت  ههم  آيه   ظاهر و 1آمد  تفاسير از برخي در ک  طرر همان

 دعهاي  مطلهب  اين مؤيد. شرد مي آت  در دخرل مرجب آن از استکبار ک  عبادت است

 مبارک ما  با وداع دعاي از قسمتي در 7العابدين زين اما  ک  است سجادي  صحيف  45

 :  فرمايدمي را تشوتدعا  اين ،رمضان

ْيَت ) َفَءكَ   َفَسمَّ ة  َو تَْرَكُه اْستِ   ُِ َِ ْدَت ََعَ ِعَبا اِخِرين ْكَبارا ، َو تََوعَّ َِ ُخوَل َجَهنََّم  ُِ  (تَْركِِه 
 در شحدن  داخحل  و اسحتکبار،  را دعحا  تحرک  و ناميحدي  عبادت را تنخواند و دعا خدايا

 . دادي قرار دعا ترک جزاي را ذلّت و خواري حالت با دوزخ

 و شهد   اشهار   وندخدا از جانب آن استجابت و انبيا ادعي  ب  قرآن در ،اين بر عشو 

   2.است د کر معرفي الدعا سميع را خداوند، 7ابراهيم

 مهراد  تفاسير، از برخي نقل ب  بنا ک  شد  ياد 3أوّا  ب  ابراهيم از آسماني کتاب اين در

 را دعها  ويهژ   جايگها   ،روايات و آيات مجمرع  ،صررت هر در 1.اوست بردن الدعاکثير

 بها  را خهري   کتهب  از برخهي  مها  بهزرگ  علمهاي  ک  طرري ب  ؛دهد ما نشان مي دين در

                                                           
 ذيـل  صـافي،  تفسـير  و (دمشـقي  کثير ابن) العظي  القرآن سيرتف و الميزان و تفسيرالقرآن في البيان مجم  :ک.ر. 1

 .شريفه آيه

 .(32 :ابراهي ). 2

 .(12 :هود). 3

 .161ص ،2ج صافي، تفسير. 1
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   1.اندکرد  تأليف دعا محرريت

 دعها  بهراي  بسهتر  بهتهرين  ،است اسش  ارکان از و ديني شعائر ترين بزرگ از ک  ح 

 که   سهرزميني  در و دهنهد مهي  انجا  معتمر و حاجي ک  اعمالي پرتر در چراک  ؛باشد مي

 زمينه   و گرفته   صهررت  تهر راحت خدا با ارتباط اولياست، و انبيا ،مشئک  حضرر محل

 به   رسهيدن  بهراي  انسهان  همچنهين قلهب   .اسهت  ترفراهم هستي اليزال منبع ب  نزديکي

 بهراي  :بيهت اهل شدمي باعث ح  فرصت .است مهياتر الهي انرار دريافت و ملکرت

 در ک  يمبينمي . بنابراينببرند بيشتري بهر  مرد  تا دهند ارائ  دعا برنام  معنري سفر اين

، از ابتهداي سهفر   مهرقعيتي  هر در و کندمي گري جلر  دعا :معصرمين ح  جاي جاي

 تصهرر  دعها  بهدون  را ح  اعمال اي لحظ  اگر. است برد  دعا بر ايشان سير  ،آن تا پايان

  .کرد خراهيم تصديقروح بردن آن را  بي کنيم،

 و کنهيم  مهي  رسيبر :معصرمين ح  را در سفر دعا جايگا  بحث، از بخ  اين در

 در بزرگهراران  آن رو  که   کنهيم  مهي  ثابت ايشان، سير  از تاريخي و ييروا هاي نقل با

 ، برپايه  دعها  بردنهد مهي  سر ب  مک  سرزمين در ک  مدتي و عمر  و ح  مختلف مناس 

 .  است گرفت  قرار

  :گيريممي پي مقا  دو در راگفتار  اين مباحث

   خراندند؛ مي مناس  دادن نجا ا هنگا  :معصرمين ک  ايادعي  .8

 .  خراندند مي اعمال فاصل  ميان يا زمان اقامت در مک  ک  ييدعاها .2

 مناسک انجام حين در :معصومين دعاي: اول مقام

 در :معصهرمين  دعهاکردن  به   راجع ،ح  احرا  براي آمادگي بحث ،اول بخ  در

                                                           
 کـه  کفعمـي  المصـباح  طوسـي،  شـيخ  از المتعبـد  سـالح  و المتهجـد  مصباح حلي، فهد ابن از الداعي عدة مانند. 1

تـرين   مشـهور  کـه  ديگري کتب و باشدمي مختلف ايا  در وارده يهادع مورد در کتاب دو اين از زيادي هاي بخش

 .است قمي عباس شيخ از الجنان مفاتيح ،مرد  عمو  بين آنها
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 و کنهيم نمهي  اعهاد   را بلق مباحث . بنابراينگفتيم ح  احرا  و مقدمات مختلف مراحل

 . گرييم مي مناس  هنگا  ايشان ادعي  فقط دربار 

 هنگام طواف کردندعا  .1

 رسهيدن  خصهرص  به   و طراف هنگا  :معصرمين ک  است شد  نقل بسياري مرارد در

   :آوريم مي اينجا در را برخي ک  خراندندمي ايادعي  ،حجراالسرد و يماني رکن ب 

 :  فرمايددر حال طراف مي 9يامبرپ يدعا  باردر 7جعفر  بن مرسي

ْكنَ   إَِذا َبَلغَ   یَطاَف بِاْلَکْرَبِة ََّتَّ  9الِلرسولَأنَّ  اْلَکْرَباِة ُثامَّ َقااَل  یَرَفَع َرْأَسُه إِلَ   اْلَيَاِِنَ   ال ي

َفِك َو َعظََّمك... .اَْلْمُد لِلِِ الَّ  ِذي َشَّ
1
 

مبارک را به سمت کعبه  سر ،رسيدندمي مانييکه در حال طواف به رکن  يزمان پيامبر

 ... . خواندندميدعا را  اينو  کردندبلند مي

 يهن االسهرد ا و حجر يمانيرکن  ينک  ب شنيد  9يامبر: از پگريدسائب مي اهلل بنعبد

نا»: خرانددعا را مي ْنيا يِف  آتِنا َربَّ .«النَّار َعذاَب  قِنا وَ  َََّسنَةً  اْْلِخَ ةِ  يِف  وَ  َََّسنَةً  الدي
2 

 به   ،طهراف  هنگها   ايشهان : فرمايدمي 7سجاد اما  طراف ربار د 7صادق حضرت

 آسهمان  به   را خهري   سهر  برسند، ميزاب ب  اينک  از قبل رسيدندمي ک  اسماعيل حِجر

ُهمَّ » :خراندندمي را دعا اين و کرد  بلند ا ِمانَ  َعافِنِي وَ  بَِ ْْحَتَِك  اَِلنَّةَ  َأْدِخْلنِي اللَّ  َأْوِساعْ  وَ  ْقمِ السي

ْزِق  ِمنَ  َعَلَّ  ن   َفَسَقةِ  َشَّ  َعن ي اْدَرأْ  وَ  اَْلََللِ  ال  
ْنسِ  وَ  اِْلِ   3.«اْلَرَجمِ  وَ  اْلَرَ ِب  َفَسَقةِ  َشَّ  وَ  اْْلِ

 [بااق  امام] 7َأِِب  َكانَ » :کندنقل مي :محمد جعفر از پدر  جعفر بن بن يمرس اما 

ُهمَّ : َقاَل   َب الِْيَزا  اْسَتْقَبَل  إَِذا ..«.النَّار ِمنَ  َرَقَبتِي َأْعتِْق  اللَّ
1
ايسحتاد   مي ميزاب به رو پدرم که هنگامي» ؛

                                                           
 .214ص ،2ج الفقيه،من ال يحضره  ؛114ص ،1ج ،الکافي .1

 .ق،  ه1121ابـن تيميـة،    المصـطفي،  اخبار من المنتقي ؛143ص ،2ج الکبري، سنن ؛111ص ،3ج احمد، مسند. 2

 .111ص ،2ج

 .142ص ،2ج االحکا ، تهبيب. 3

 .141ص ،1ج کافي،ال. 1
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 . «ده امفرمود: خدايا از آتش دوزخ رهاييمي

را رد  يلحجهر اسهماع   ،طهراف  در 7که  امها  صهادق    زماني گريدمي ين اذ  بن عمر

 َعَماِل  إِنَّ  اْلَکاَ مِ  وَ  اُِلاودِ  وَ  الطَّاْولِ  وَ  الَان   َذا َياا»: خرانددعا را مي يندر پشت کعب  ا ،کرد مي

ِميعُ  َأْنَت  إِنََّك   منا َتَقبَّْلهُ  وَ  ِِل  َفَضاِعْفهُ  َضِريف   .« اْلَرلِيم السَّ
1 

 وقتهي  .بهرد   7رضها  امها   همهرا   طهراف  در :گريهد مهي  سعد  بن مرسي  بن احمد

 را دعها  ايهن  و کهرد   بلنهد  آسمان ب  ار هادست ،گرفتند قرار يماني رکن مقابل حضرت

.«اْلَرافَِية َراِزَق  َوَيا اْلَرافَِيةِ  َخالَِق  َوَيا اْلَرافَِيةِ  َوِِلَّ  َيا لِلُاَ  َيا» :خراندند
2 

 روز عرفه و هنگام وقوف در عرفات یدعا .2

ک  اگر در اين ترقهف،   است غروب تا ظهر از عرفات در وقرف ،ح  اعمال از يکي

 ارتبهاط  و دعا هم انجا  نشرد، باز يکي از اعمال ح  است؛ اما از آنجا ک اعمال خاصي 

 فرصهت  بهترين عرف  روز شرد، مي کنند  کسل ح  نباشد اگر و است ح  روح ،خدا با

که    شهرد. چنهان   در ايهن روز پرفضهيلت و صهحراي مقهدس مهي      نياز و راز و دعا براي

 :  فرمايندمي 7صادق اما 

َا  ُل  إِنَّ ََلةَ ال ُتَرج  َمعُ  وَ  صَّ َعاءِ  َنْفُسَك  لَِتْفُ غَ  َبْينَُهَا  ََتْ هُ  لِلدي .َمْسَأَلة وَ  ُدَعاء   َيْومُ  َفإِنَّ
3
 

 ايحن  چراکحه  ؛شحوي  دعحا  آماده تا بخوان هم با و سريع را عصر و ظهر نماز روز اين در

  .خداست از خواستن و دعا روز روز،

 و داننهد مهي  جايز را نماز دو بين جمع نيز سنت اهل بار ، اين در ک  داشت ترج  بايد

 شهد   ثابهت  9پيهامبر  سنت در ؛ زيرا اين امردباش  مي اسشمي مذاهب هم  اجماع مررد

 بهال  فراغهت  و آمادگي ،کار اين حکمت ک  شد  بيانروايت در 1.است
                                                           

 .141ص ،1ج کافي،ال. 1

 .16ص ،2ج اخبارالرضا، عيون. 2

 .112ص ،2ج تهبيب، ؛162ص ،1ج کافي،ال. 3

 .121 ص ،1ج.ق،   ه1114ابن االشعث السجستانی،  داود،ابي سنن ؛211 ص ،1ج ،الکافي .1
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 .  سازدمي روشن را روز اين در دعا جايگا  ک  براي ما باشدمي دعا براي

 که   .باشهد مهي  ادعيه   پرمحتهراترين  وتهرين   طهرالني  از ،7حسين اما  عرف  عايد

   .خراندند وقرف حال در و عرفات سرزمين دراين دعا را  7سيدالشهدا

 اسهدي  بشير و بشر از «الزائر مصباح» کتاب در ،طاووس  بن علي الدين رضي مرحر 

 در خري  خيم  ذلل ازبا حالت خضرع و ت عرف  روز در 7حسين اما  ک  کندمي نقل

حرکهت   خهرد  همراههان  و :بيتاهل همرا ب   باوقار و آهست  و آمدند بيرون عرفات

 را هها دسهت  و کهرد   قبل  ب  رو سپس .رسيدند  الرحم جبل کر  چپ سمت کردند تا ب 

 را عرفه   دعهاي  و نهد آورد بهاال  صهررت  مقابهل  تا ،کند مي طلب طعا  ک  مسکيني مانند

 1.«...دافع لقضائه ليس اّلذي لِل ْلمدا» :نمردند زمزم 

 إِنَّ » :کندمي نقل عرفات در 9پيامبر دعاي بار در 7صادق اما  از ميمرن  بن عبداهلل

ِت  َفَلاَّ  بَِرَ َفات   َوَقَف  9الِلرسول ْمُس  َهَّ َِيَب  َأنْ  الََّّ ُهامَّ  َقاَل   َينَْدفِعَ  َأنْ  َقْبَل  َت  ِمانَ  بِاَك  َأُعاوذُ  إِِن   اللَّ

 2..«..َفْق الْ 

 را دعهايي  ، در صهحراي عرفه   عرفات روز غروب هنگا  9پيامبر ،روايت اين طبق

 بيهان  عرف  روز دعاي در 9پيامبر سير  دربار  روايتي نيز سنت اهل منابع در. اندخراند 

 .بهرد   9پيهامبر  همرا  عرفات در :کندمي نقل ک  زيد بن  روايت ؛ ماننداست شد 

 شهتر  :گريهد مي سپس «.کردندمي دعا و برده باال را خود دست دو حضرت» ؛«يدعو يديه ف فع»

 يه   که   درحالي حضرت ولي ؛افتاد 9پيامبر دست از افسار  و کرد حرکتي حضرت

   3.گرفتند را شتر افسار ديگر دست با ،بردند دعا مشررل و برد باال دستشان

 گهزار   را عرفهات  سهرزمين  دعهاي  در 9پيهامبر  عمهل  اينک  بر عشو  روايت اين

                                                           
 االعمـال،  اقبـال  ماننـد  کتبـي  در عرفه دعاي خود البته آوردي ، 211ص ،22ج ،االنوارربحا از نقل به را قضيه اين. 1

 .است شده نقل المعاد زاد و البلداالمين

 .161ص ،1ج کافي،ال. 2

 .124ص ،11ج الباري، فتح ؛221ص ،2ج نسائي، سنن ؛242ص ،2ج احمد، مسند. 3
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 افسار گرفتن انداز  ب  حتي ک  طرري ب  ؛است حضرت نزد دعا اهميت از حاکي ،دهد مي

 نقهل  جهد   و پدر  از شعيب  بن عمرو ،ديگري روايت در. نکردند ترک را دعا شتر،

 لاه لاه  شيک َل وَّدُ الِل اَل اله َل» :9رسرل حضرت ذکر بيشترين ،عرف  روز ک  کندمي

 1.برد «قدي  يشء كل یعل هو و اْلر بيدُ اْلمد  له و اللک

للمرقهف نقهل شهد      ينالحسه  بهن  يعل يمعروف ب  دعا ييعاد نيز 7اما  سجاد از

 2.اندفرمرد  يراددر عرفات ا است ک  ظاهراً

   د:کننقل مي ينچن 7از اما  باقر يشابررين ينحس  بن قاسم

 َأَفااَ   َأنْ  یإَِلا َِمُْدوَدَتْیِ  َزاَلَتا َفَا  ََجِيراً  َيَدْيهِ  َمدَّ  ْوقِِف بِالَ  َوَقَف  ِعنَْدَما 7َجْرَف    َأَبا َرَأْيُت 

.ِمنْهُ  َذلَِك  َعَل  َأْقَدرَ  َأََّداً  َرَأْيُت  َفَا 
3
 

 [دعحا  بحراي ] را دسحتش  دو هحر  پيوسته که ديدم موقف در وقوف هنگام را 7باقر امام

 . نديدم مورد اين در او از ترقوي را کسي و عرفات از رفتن و افاضه زمان تا بود گشوده

 مناجهات  و دعها  مشررل ،عرفات در وقرف مدت تما  در حضرت روايت، اين طبق

 . بردند

   :کندمي نقل 7صادق اما  حاالت در ودودا  بن علي

 یاْلُيْمنَا بِإِْصاَبِرهِ  ُل َيُقاو ُهاوَ  وَ  َثْوبِهِ  ََمَاِمعِ  وَ  بِلِْحَيتِهِ  آِخذاً  الَْوقِِف  يِف  7الِلِ َعْبدِ  َأَبا َرَأْيُت 

َس  ْأسِ  ُمنَک  ُِ  ال َّ تِي َهِذ .َجنَْيُت  بَِا  ُرمَّ
1
 

 زير به سر که حالتي با و گرفته را خويش محاسن که ديدم موقف در را 7صادق امام

 سحبب  بحه  است من حال اين: »فرمودمي و کرد مي اشاره راستش انگشت با بود، افکنده

 «. شدم مرتکب که جنايتي

 در 7صهادق  امها   از عرفه   روز که   کندمي نقل پدر  از ،اکرع  بن   بن اياس

                                                           
 .312و  311صص ،1جابن هشا ،  النبويه، ةالسير. 1

 .112ص.ق،   ه1112محمد بن جعفر بن المشهدی،  الکبير، المزار ؛123ص ،المزار مناسک المزار بکتا. 2

 .332ص ،1ج االعمال، اقبال. 3

 .همان. 1
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َذا  الَْوقِِف   يِف  َعَ َفةَ   َيْومِ   يِف  َيْدُعو» شنيد : عرفات َعاءِ  ِِبَ لِايمُ  الِلُ إَِلَّ  إَِلاهَ  ََل  ُقاْل  ُثامَّ ...  َفنََسْخُته الدي  اْْلَ

.«...اْلَرظِيمُ  اْلَرِلي  الِلُ إَِلَّ  إَِلهَ  ََل  اْلَکِ يمُ 
1 

 :  فرمردمي ک شنيد   7صادق اما  از عرفات در گريدمي ثرري سفيان همچنين

ُهمَ  ُِ   ُخُطَواِل   اْجَرْل   اللَّ اَرًة لَِا َخَطوْ   الَّتِي  َهِذ ا يِف َطاَعتَِك َكفَّ ا يِف َمْرِصَيتِك.َخَطْوُُتَ ُُتَ
2
 

 در که ده قرار هاييگام کفاره شتمبردا تو بندگي و طاعت در که را هاييگام !خداوندا

 . برداشتم معصيت راه

 3.کندمي نقل روايتي عرفات در 7صادق اما  دعاي بار در نيز عيسي  بن حماد

. اسهت  شهد   نقهل  عرفات در وقرف هنگا  دعا نيز 7جعفر  بن مرسي اما  سير  در

 که   نگهامي ه .بهرد   7جعفهر  بن مرسي نزدي در مرقف » :کندمي نقل عبداهلل بن حماد

ُِ  َأَخَذ » ،نهاد غروب ب  رو خررشيد ُهامَّ  َقااَل  ُثامَّ  َثْوبِاهِ  بَِجااِمعِ  یّْسَ ااْليُ  بَِيِد  اْبانُ  وَ  َعْباُداَ  إِِن   اللَّ

.« ... َعْبِدا
1   

 كاان» :اسهت  کهرد   گهزار   را عرفهات  در 7رضها  امها   دعهاي  فضهيل،   بن محمد

 2«....يدعو بر فات واقفا 7ال ضا

 را دعاهها  آن ايشهان  است ممکن ک  شد  نقلنيز  ادعي  ديگري :معصرمين از البت 

 ماننهد  ،انهد خرانهد   را دعها  آن مدينه   در ،عرف  روز مثشً بلک  ،باشند نخراند  عرفات در

ُُ   الِلُ إَِلَّ  إِلاهَ  َل» :دادنهد  تعلهيم  7علي حضرت ب  روز اين در 9پيامبر ک  ييدعا  َل  َوَّْاَد

يَك   6..«.. ُيِميت وَ  َُيْيِي اَْلْمُد  َلهُ  وَ  الُْلُك  َلهُ   َلهُ  َشِ

 َرب   لِلِِ اَْلْماُد :َعَ َفاة َياْومِ  يِف  7ُدَعائِاهِ  ِمانْ  َكاانَ  وَ » :سهجادي   صحيف  42 دعاي همچنين

                                                           
 .362ص ،1ج االعمال، اقبال. 1

 .161ص الکبير، المزار. 2

 .12ص االسناد، قرب. 3

 .332ص ،1ج االعمال، اقبال. 1

 .311ص االمامه، دالئل ؛141صحسين بن عبدالوهاب،  جزا ،المع عيون ؛241ص الوصيه، ايبا . 2

 .331ص همان،. 6
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ُهمَ   اْلرالَِیَ  اَاَواِت   َباِديعَ  اَْلْمُد   َلَك   اللَّ ْكاَ اِم  وَ  اَِلاََللِ  َذا   اْْلَْر ِ  وَ   السَّ  يها . ... « ْْلَْرَباابا َربَّ  اْْلِ

ُهمَ » :است د کر نقل عرف  روز در 7رضا اما  از طاووس ابن ک  ييدعا َت  َكَا   اللَّ   َعاَلَّ   َسرَتْ

ْ  َما   1...« .ِِل  َفاْغِف ْ   َأْعَلمْ   ََل

 الحرامدعا در مشعر .3

که    کنهد نقهل مهي   «يالمنتقه »را از کتهاب   يتهي روا ،االنراربحهار  درمرحر  مجلسهي  

اهلل عبهد   جهابر بهن   نهزد که    کنهد مهي  يهت روا 7يعل از پدر  محمد بن 7دقصا اما 

 ةَّجاا عاان أخااربِن» پرسههيد :از جههابر  ،يو پههس از مشقههات و معرفهه رفتههيم يانصههار

 :رسدمي ينجاتا ب  ا کند ميرا نقل  9يامبرح  پ کامل طررسپس جابر ب  «؟9الِلرسول

ُُ  اْلِقْبَلةَ  َفاْسَتْقَبَل  اَْلَ امَ  الَََّْر َ  یَأتَ  یََّتَّ  ُُ  وَ  َفَدَعا َ َلهُ  وَ  َكربَّ ُُ  وَ  َهلَّ َد   یََّتَّ  َواقِفاً   َيَزْل   َفَلمْ  َوََّّ

.ِجّدا َأْسَف َ 
2
 

 يحن و زمحان ا  نحد بود يحل و تهل يحر دعحا و تکب  مشغول ،الحرام رو به قبلهدر مشعر 9يامبرپ

 . دم طول کشيد تا سپيدهوقوف و دعا 

و آنهها نيهز در طريهق     3  کثرت نقل شهد  اسهت.  نيز ب سنت اهلروايت در منابع  اين

 .  اندروايت را ب  جابر رساند  ،8روايت از اما  صادق و اما  باقر

 يدعا در هنگام رم .4

 انجا  جمرات رمي ،سنگ با ک  مرتب  هر ايشان ک  است شد  نقل 9پيامبر سير  در

 به   را هها دسهت  و يستاد ا قبل  ب  رو و آن مقابل رمي از پس و گفتندمي تکبير ،دادندمي

 يطيال وكاان يادعو  يدياه رافراً » :کردندمي دعا طرالني مدتي و بردندمي باال آسمان سمت

                                                           
 .332ص ،اقبال االعمال. 1

 .146ص ،21ج بحاراالنوار،.  2

 ؛121ص ،2ج داود، ابـي  سـنن ؛ 3411ح ،1426ص ،2جمحمـد بـن يزيـد قزوينـی )ابـن ماجـه(،        ماجه، ابن سنن. 3

 .122ص ،3ج الباري، فتح
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 دعها  و جمهرات  نهزد  وقهرف  حضرت ک  است شد  ذکر روايت اين در البت  1.« الوقاوف

 پس و نکرد  ترقف عقب  جمر  در ولي ؛دادند انجا  ثاني  و اولي جمر  در فقط را کردن

 .  رفتند آنجا از جمرات رمي از

 هنگام ذبح کردندعا .5

 و الِل بسام» :دعا را خرانهد  ينا کردک  ذب  مي يهنگام 9يامبرک  پ کندنقل مي جابر

.«امتي من يضّح  َل عّمن و عنّي هذا انّ  الّلهم اكرب  الِل
 يهامبر پ وقتهي  ،است نقل شد  ينهمچن 2

ُهمَ » :دعا را خراند ينذب  کرد ا د    ِمنْ   بَّْل َتقَ   اللَّ د    آلِ  وَ  ُُمَمَّ ةِ  ِمنْ  وَ  ُُمَمَّ د ُأمَّ .«ُُمَمَّ
البته  در کتهب    3

 1نقل شد  است. يش از عا يتروا ينهم سنت اهل

 وَ  الِلِ بِْسامِ » :خرانددعا را مي ينهنگا  نحر ا 7ک  اما  صادق کندنقل مي يج خد ابي

ُهمَّ  َأْكرَبُ  الِلُ ُهمَّ ال َلَك  وَ  ِمنَْك  َهَذا اللَّ .« منا َتَقبَّْلهُ  لَّ
2 

 حلق هنگام کردن دعا .6

ُهامَّ » :خراندنهد  را دعا اين ،حلق هنگا  ک  است شد  روايت 7باقر اما  از  اْعطِنِاي اللَّ

«اْلِقَياَمة َيْومَ  ُنوراً  َشْرَ ة   بُِکل  
 . «کن عطا من به قيامت در نوري تارمويي، هر به خداوندا» ؛6

 اعمال بين فاصله در يا بودند مکه در که مدتي در :بيتاهل دعاي: دوم مقام

 مکه به ورود هنگام .1

 و علياه الِل یصال النبايّ  انّ » کننهد:  مي نقل چنين سنت اهل ،9اهلل رسرل ح  حاالت در
                                                           

 .211ص ،2ج نسائي، سنن ؛63ص ،2ج.ق،    ه1312بهرا  دارمی،  عبداهلل بن دارمي، سنن. 1

 .326ص ،3ج احمد، مسند. 2

 .کند مي نقل شيخ خالف از را روايت مجلسي مرحو  که 312ص ،62ج االنوار، بحار ؛214ص ،1ج اللئالي، عوالي. 3

 .11ص ،6ج مسل ، صحيح ؛11ص ،6ج احمد، مسند. 1

 .121ص ،1ج کافي،ال. 2

 .211ص ،2ج حکا ،اال تهبيب. 6
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ُهمَّ : قال مّکة دخل إذا كان سلم َرْل  اللَّ ا َمنَاَياَنا ََلََتْ ِ ْجنَا  یََّتَّ  ِِبَ «ِمنَْها ُُتْ
 در را محا  گرمح  خداونحدا » ؛1

 . «شويم خارج آنجا از آنکه تا نده قرار مکه

 مسجدالحرام به ورود هنگام کردن دعا .2

  اْساَتْقَبَل  الَْسِجدِ   َباِب  یإِلَ   یاْنَتهَ  َفَلاَّ » :فرمايندمي 9پيامبر ح  ترصيف در 7صادق اما 

.« إِْبَ اِهيم يهِ َأبِ  یَعلَ  یصلّ  وَ  َعَلْيهِ  یَأْثنَ  وَ  الِلَ َفَحِمَد ... اْلَکْرَبة
2 

 و حمهد  بهر  مشهتمل  ييدعا مسجدالحرا  ب  دخرل از قبل 9پيامبر ،روايت اين طبق

 .  کردند الهي ثناي

 بيت نزد و بيت ديدن هنگام کردن دعا .3

 :  گريدمي روايتي در جري  ابن

ُهمَّ ِزْد هَذا اْلَبْيَت َتَْشِ  یكان إذا رأ 9الِلرسولأّن  يفًا َو َتْرظِايًا البيت رفع يديه وقال:اللَّ

َوَتْکِ يًا َو َمَهاَبًة.
3
 

 و کردنحد محي  بلنحد  را دستانشحان  ،نحد ديدمحي  را کعبحه  خانحه  9خحدا  رسولکه  هنگامي

 . «بيافزاي کعبه شوکت و شکوه ،کرامت عظمت، شرافت، بر خدايا»: فرمودند مي

 9الِلرساول یأتا لاا»: کننهد مهي  نقل چنين 9پيامبر بار در پدران ، از 7کاظم اما 

.« ...َدخَله َقد َمدَخل   هذا الّلهمّ : قاَل  ُثمَّ  َوَقَف  البيت
 اهللبيت نزد پيامبر وقتي ،روايت اين طبق 1

 .  فرمردند قرائت بيت نزد را دعا اين و ايستادند ،آمدند

 يماني رکن نزد کردن دعا .4

 :اندنهد خرمهي  رکن يماني دعا درک   است نقل شد  7مجتبي حاالت اما  حسن در

                                                           
 .122ص ،2ج احمد، مسند. 1

 .224ص ،1ج کافي،ال. 2

 .122ص شافعي، مسند. 3

 .222ص ،2ج.ق،   ه1114محمد بن سليمان کوفی،  ،7طالب ابي بن علي اميرالمؤمنين االما  مناقب. 1
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هُ » ْكنَ  اْلَتَزمَ  7إِنَّ ي َفَقاَل  ال ي ْدِِن   َفَلمْ  َعَلَّ   َأْنَرْمَت  إهَِلِ
.«َشاكِ ا  ََتِ

1 

 رکن ب  ک  شرطي هر در ايشان .برد  7باقر اما  همرا  طراف در :گريدمي ابرمريم

ُهمَ »: خراندندمي را دعا اين و کرد  استش  را آن رسيدندمي يماني  وَ   َأُتوَب   یََّتَّ   َلَّ عَ   ُتْب   اللَّ

.«َأُعود ََل  یََّتَّ  اْعِصمنا
2  

َل » :کردندمي دعا يماني رکن در ک  است شد  نقل 7کاظم اما  از همچنين اوَّ  یإَِلا َُتَ

ْكنِ  .«َدَعا وَ  بِهِ  َفَلِصَق  اْلَيَاِِن   ال ي
3 

 آن استالم هنگام و حجراالسود کنار دعا .5

ُهمَّ » ند:خراندمي را دعا اين ،نمردندمي استش  را حجر ک  زماني 7باقر اما   َأَماَنتِي اللَّ

ْيُتَها  1.« بِاْلَبََلغ ِعنَْداَ  ِِل  لَِيََّْهَد  َتَراَهْدُتهُ  ِميَثاقِي وَ  َأدَّ

 ملتزم در کردن دعا .6

 :فرمردنهد مهي  ،آمدنهد مهي  ملتهز   به   7سجاد اما  ک  زماني :فرمردند 7صادق اما 

ُهمَّ » .«َخَطاَيا ِمنْ  َوَأْفواجاً  ُذُنوب   ِمنْ  َأْفَواجاً  ِديِعنْ  انَّ  اللَّ
2  

 دعها  خاصهي  حالهت  بها  ملتز  در ک  است شد  نقل 7باقر اما  حاالت در همچنين

هُ  َصاَعَد  َقْد » :دندکر مي َاءِ  َنْحوَ  َطْ َفهُ  وَ  َكفَّ .«َيْدُعو وَ  السَّ
 ملتهز   به   وقتهي  نيهز  7صادق اما  6

 :کهنم  اقهرار  گناهانم ب  مکان اين در تا شريد دور من از فرمردمي غشمان  ب  ،رسيد مي

 َّ   یََّتّ »
 طلهب  خهدا  از و کنهد  اقهرار  اينجها  در ههرکس  زيهرا  ؛« الََکاان هاَذا  يِف   بُِذُنوِِب   لَِ ِب   ُأقِ

 1.آمرزدمي را او خداوند ،کند بخشاي 
                                                           

 .  121ص ،26ج ،االنواربحار ؛32ص.ق،   ه1141عالمه حلی،  اليوميه، المخاوف لدف  القويه العدد. 1

 .142ص ،1ج کافي،ال. 2

 .222ص همان،. 3

 .223ص ،1ج االسال ، دعائ . 1

 .211ص ،2ج.ق،   ه1314محمد بن مسعود عياشی،  العياشي، تفسير. 2

 .113ص ،1ج ،مناقب. 6

 .114ص ،1ج کافي،ال. 1
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 حطيم در کردن دعا .7

 رکن بين ما را نماز طراف، از بعد 7قصاد اما  ک  کندمي نقل ازدي محمد  بن بکر

اهُ  ِل  َفااْغِف ْ »...  :کردندمي دعا سجد  حال در و خراندند اسماعيل حجر و اسرد ِفا ُ  انَّ َْ  ََلَي

ْنَب  ا اْلَرظِيمَ  الذَّ .«... َغْرُ
1 

 مستجار در کردن دعا .8

 کهردن  دعها  دربهار   ايشان ک  کندمي نقل 7صادق اما  از روايتي در عمار بن 

: فرمردند خري  غشمانب   آنجا در سپس و دندکر ييها ترصي  آن عظمت و مستجار در

 َّ  یََّتَّ  َعن ي َأِميُطوا»
 اقحرار  اعمحالم  بحه  پروردگحارم  برابحر  در تا شويد دور من از» ؛« َعِمْلت بَِا  لَِ ِب   ُأقِ

 :کردندمي دعا حضرت سپس ،«کنم

ْوُ   ُهمَّ ِمْن قَِبلَِك ال َّ ُهامَّ إِنَّ َعَماِل َضاِريف  َفَضااِعْفُه ِِل َو اْغِفاْ   اللَّ َو اْلَفَ ُج َو اْلَرافَِياُة اللَّ

.ِِل...
2
 

 تحو  پس ،است ضعيف عملم خدايا توست جانب از سالمتي و گشايش و راحتي خدايا

 . ببخش مرا و کن زياد و مضاعف را آن

گذاشت  و خرد را  رمستجادست بر  ايشان ک  است شد  نقل نيز 7کاظم اما  بار در

 از ،عمهري  عثمان بن محمد 3.«َدَعا وَ   بِهِ   َلِزَق  وَ   َعَلْيهِ   ُُ َيَد   َفَوَقعَ » ب  آن چسباندند و دعا کردند:

 ُمَتَرل قااً  ](الزماان صااَّب) َرَأْيُتاهُ » :دهدمي خبر جعفرحميري، بن عبداهلل ب  ،اربع  نراب

ُهمَّ : َيُقوُل  ُهوَ  وَ  َتَجارِ الُْس   يِف  اْلَکْرَبةِ  بَِأْسَتارِ   1.«َأْعَدائَِك  ِمنْ  ِِل  اْنَتِقمْ  اللَّ

  7اسماعيل حجر در کردن دعا .9

 خرانهدن  مشهررل  7اسماعيل حجر در 7سجاد اما  ک  کندمي نقل يماني طاووس

                                                           
 .14ص االسناد، قرب. 1

 .142 و 141صص ،2ج االحکا ، تهبيب. 2

 .222ص ،1ج کافي،ال. 3

 .221ص .ق،  ه1111الحسن طوسی،  محمدبن الغيبه، ؛124ص ،2ج الدين، کمال ؛224ص ،2ج الفقيه،حضره من الي. 1
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 دعها  چنهين  و بلنهد  آسمان ب  را هادست کف ،شد فارغ خراندن نماز از وقتي .برد نماز

ُِ  َسي ِدي َسي ِدي» :کرد َا  َقْد  َيَدايَ  َهِذ ُنوِب  إَِلْيَك  َمَدْدُُتُ ة   بِالاذي  ديگهري  روايهات  البته   1.«...و َِمُْلاوَّ

 سهجد   حال در را اما  برخي در ک  شد  نقل يماني طاووس از مضمرن همين ب  قريب

 .  است د کر ترصيف طش ناودان زير حجر در را اما  ديگر برخي در و

 در 7سجاد اما : فرمردند ]حجت حضرت ک  کندمي نقل يديز انصاري ابرنعيم

 بَِبابِاَك  ِمْساکِينَُك  بِِفنَائِاَك  َعبِياُداَ » :کردنهد مي ييدعا چنين سجد  در ناودان مقابل حجر،

.« ِسَواا َعَلْيهِ  ََلَيْقِدرُ  َما َأْسَأُلَك 
2 

 کعبه در دعا .11

 و نشسهتند  9پيهامبر  .شديم کعب  وارد 9اهلل رسرل همرا  :کندمي نقل زيد  بن 

   :شدند تهليل و تکبير و الهي ثناي و حمد مشررل

 دعاا و كارّب  و هّلل ثم يديه و خدُ و عليه صدرُ فوضع البيت من يديه بی ما یال قام ثم

.كلها باَلركان ذلک فرل ثم
3


 هايشان دست و صورت و سينه و رفته بود مقابلشان که خانه از قسمتي سمت به حضرت

 همحه  در را کحار  همحين  و کردنحد  دعحا  و گفتند تکبير و تهليل سپس ،گذاشتند آن بر ار

 . دادند انجام بيت داخل ارکان

 و سجد  حال در کعب  داخل 7صادق اما  ک  شنيد  :گريدمي ذري  نا  ب  شخصي

  1.«... َرْْحَُتك إَِلَّ  َعَذابَِك  ِمنْ  َُيِرُ  ََل  وَ  َِّْلُمَك  إَِلَّ  َغَضَبَك  َيُ دي  ََل » ند:برد دعا مشررل

 دعها  نيهز  کعبه   از خهروج  هنگها   حتهي  ايشهان  که   اسهت  آمهد   ديگري روايت در

ُهمَّ » :خراندند مي ِهْد  ََل  اللَّ نَا َبََلَءَنا َُتْ اري  َأْنَت  َفإِنََّك  َأْعَداَءَنا بِنَا ُتَِّْمْت  ََل  وَ  َربَّ .« النَّافِع الضَّ
2 

                                                           
 .212ص امالي،. 1

 .111ص ،2ج الدين، کمال. 2

 .112ص بها، التبرک و الکعبه دخول في جاء ما باب ،2ج المصطفي، اخبار من المنتقي. 3

 .216ص همان،. 1

 .222ص ،1ج کافي،ال. 2
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 کعبه نزد کردن دعا .11

 و طهراف  ، به  شب هاينيم  در حضرت ک  است شد  نقل 7سجاد ما ا حاالت در

 بها  حضهرت  سپس .رفتند هم  و شدند تنها اينک  تا بردند مشررل خدا خان  دور عبادت

 1..«.. َسَاَواتِك ُنُجومُ  َغاَرْت  إهِلي» :خراندند ييدعا و کردند نگاهي آسمان ب  چشم گرش 

 نمهاز  و ايسهتاد   کعبه   مقابهل  در 7جادسه  امها   که   کندمي نقل ابرحمز  همچنين 

ُبنِي َسي ِدي َيا» :کنندمي دعا چنين ،گري  با همرا  گريا صدايي با شنيد  ک  خراندند مي  ُتَراذ 

تَِك  وَ  َأَما َقْلبِي يِف  َُّبيَك  وَ  .« فِيك َعاَدْيُتُهمْ  َما َطاَل  َقْوم   َبْیَ  وَ  َبْينِي َلَتْجَمَرنَّ  َفَرْلَت  َلئِنْ  ِعزَّ
2  

 شهب  دل در که   ديد  را 7سجاد اما  ک  کندمي نقل يماني طاووس ديگري روايت در

َا َأََل » :خراندمي را خدا شعر زبان با و چسبيد  کعب  خان  پرد  ب   3..«..ََّاَجة  ُكلِ   يِف   الَأُْموُل  أَُّيي

 زمزم آب از خوردن هنگام کردن دعا .12

 نمهاز  از بعهد  9پيهامبر  فرمايد: ميدر 9پيامبر حاالت در 7صادق اما 

َب  َزْمَزمَ  َدَخَل » ،سعي شروع از قبل و طراف ُهمَّ  َقاَل  وَ  ِمنَْها َفََشِ  ِرْزقااً  وَ  َنافِرااً  ِعْلاً  َأْسَأُلَك  إِِن   اللَّ

«َکْرَبةالْ  ُمْسَتْقبُِل  ُهوَ  وَ  َذلَِك  َيُقوُل  َفَجَرَل  ُسْقم   وَ  َداء   ُكل   ِمنْ  ِشَفاءً  وَ  َواِسراً 
1
 از و شدند زمزم داخل» ؛

 .«خواندندمي را فوق دعاي ،بودند ايستاده کعبه به رو که درحالي و نوشيدند آن

 است: شد  نقل 7جعفر  بن مرسي حاالت در

َب  إَِذا َيُقوُل  7اَْلَسنِ  َأُبو َكانَ  ْک ُ  لِلِِ اَْلْمُد  الِلِ بِْسمِ  َزْمَزمَ  ِمنْ  َشِ .لِلِ الَّي
2
 

 اهلل بسحم : فرمودنحد محي  ،نوشحيدند محي  زمحزم  آب از زمحان  هحر  ،7جعفحر  نبح  موسي امام

 . الشکرهلل الحمدهلل،

                                                           
 .121ص ،1ج ،مناقب. 1

 .214ص ،2ج کافي،ال. 2

 .111ص.ق،   ه1141حسن بن محمد ديلمی،  الدين، اعال . 3

 .224ص ،1ج کافي،ال. 1

 .211ص ،2ج المحاسن،. 2
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 ابوقبيس کوه روي کردن دعا .13

 ابرقبيس کر  از عصر نماز از پس .رفتم ح  ب .ق   ه883 سال: گريدمي سعد بن ليث

   :خراندمي دعا و برد نشست  آنجا ک  نمرد  مشاهد  را مردي .رفتم باال

اْنَقَطَع َنَفُسُه ُثمَّ َقاَل َياا الِلُ َياا  یاْنَقَطَع َنَفُسُه ُثمَّ َقاَل َرب  َرب  ََّتَّ  یََّتَّ اَل َيا َرب  َيا َرب  َفقَ 

اْنَقَطَع َنَفُسُه ُثمَّ َقاَل َياا َرَِّايُم َياا َرَِّايُم  یاْنَقَطَع َنَفُسُه ُثمَّ َقاَل َيا ََّيي َيا ََّىي ََّتَّ  یالِلَُ ََّتَّ 

اِْحَِی ََّتَّ  یتَّ ََّ  ات یاْنَقَطَع َنَفُسُه ُثمَّ َقاَل َيا َأْرَََّم ال َّ .... اْنَقَطَع َنْفُسُه َسْبَع َم َّ
1
 

 :گفتنهد  ؟که  بهرد   مهرد  ايهن  که   پرسيد  اطرافيان از ،دعا اتما  از پس گريدمي ليث

 .7محمد  بن جعفر

 از خهري   عهاي د در حضهرت  اسهت:  آمهد   روايهت  ادام  در اينک  ترج  قابل نکت 

 . شد مستجاب هم حضرت دعاي و کردند لباس دو و انگرر طلب خداوند

 ،انسهان  يابيم درمي ادعي  محتراي ب  ترج  اين است ک  با مباحث اين درمهم  مطلب

بخراههد؛   دعها  قالب در و خداوند از بايد را اخروي و دنيري از اعم خرد مايحتاج تما 

   :گريدمي بناني ثابت ک  چنان

 متوجحه  رسحيديم  مکحه  بحه  وقتحي  داشحتيم،  بصحره  عبّحاد  از جمعحي  بحا  کحه  حجحي  سفر در

 که کردند تقاضا بصره عابدان و ما ديدن با مکه اهل .شديم آب کمبود و سالي خشک

 طلحب  خداوند از تضرع و طواف انجام با نيز ما و کنيم دعا خداوند از باران طلب براي

 ،طحواف  از پحس  و آمد جلو جواني ديديم ينح همين در .نشد اجابت اما ؛کرديم باران

ُِ  يِف  َيُقاوُل  َفَساِمْرُتهُ  َسااِجداً  َفَخا َّ  اْلَکْرَباةَ  َأَتى»  َساَقْيَتُهمُ  إَِلَّ  ِِل  بُِحب اَك  َساي ِدي ُساُجوِد

ْيث ََ .« اْل
2  

 که شديم متوجه اهبعد ما و باريد باران که بود نشده تمام او کالم هنوز :گويدمي ثابت

 . است 7الحسين  بن علي ايشان

                                                           
 .164ص ،2ج الغمه، کشف. 1

 .311و  316صص ،2ج.ق،    ه1143احمد بن علی طبرسی،  االحتجاج،. 2
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 عليه   عرفهات  در ايعرفه   روز در ايشان ک  است شد  نقل 7رضا اما  از همچنين

 1.نمردمي دعا برامک 

 دو کوه صفا و مروه يرو کردندعا  .14

عبهداهلل    بهن  جهابر  .و دعا کردنهد  يستادنددو کر  ا ينا يرو  در 9پيامبر

 :کندنقل مي يانصار

 يننحد که کعبحه را بب  ييو تا جا نداف و نماز به سمت کوه صفا آمدپس از طو ،9يامبرپ

ُُ  الِلُ اَلَّ  الهَ  ََل »جمله را سه مرتبه تکرار کردند:  يناز آن باال رفتند و ا يَك  َوََّْد  َلُه  ََلَشِ

  يَشْ  ُكل   یَعلَ  ُهوَ  وَ  ُيِميُت  وَ   َُيْيِي اَْلْمُد  َلهُ  وَ  الُْلُك  َلهُ 
گفته و حمد  يرسپس تکب ،«َقِدي  ء 

از آن بحه سحمت    پحس دعا نمودند.  توانستندمي که ايآوردند و به اندازه يجا خدا را به

باال رفتند و بحه   ينندخانه کعبه را بب که ايمروه به راه افتادند و باز از کوه مروه به اندازه

  2همان صورت عمل کردند.

من َأِمرُ  انَ كَ » :ذکر شد  است نيز 7اميرمؤمنان ح  ير عمل در س ينا ْْ  َصِرَد  إَِذا 7یَ الُ

َفا ُهمَّ  َيُقوُل  ُثمَّ  َيَدْيهِ  َرَفعَ  ُثمَّ  اْلَکْرَبةَ  اْسَتْقَبَل  الصَّ ..«..ِِل  اْغِف ْ  اللَّ
3  

 دعها  [مهرو   يها ] صهفا  کهر   بهر  ،7جعفهر    بهن  مرسهي  ک  است شد  نقل روايتي در

ُهمَّ » :خراندند مي   ُكال   يِف  بَِك  ظَّن  ال َُّْسنَ  َأْسَأُلَك  إِِن   اللَّ
الِ   يِف  الن يَّاةِ   ِصاْدَق  وَ  ََّاال   ؛1« َعَلْياك  التََّوكي

  .«خواستارم را تو به توکل در نيت  صدق و تو به ظن حسن هرحالي در من! خداوندا»

 محّسر وادي از عبور هنگام کردن دعا .15

 عبهرر  ديوا ايهن  از 9پيهامبر  وقتهي : فرمردنهد ب  7صادق اما 
                                                           

 .311ص االمامه، ئلدال ؛141ص المعجزا ، عيون ؛242ص الوصيه، ايبا . 1

 .211و236صص ،2ج نسائي، سنن. 2

 .133 و 132 صص ،1ج ،الکافي .3

 .133ص همان،. 1
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ُهمَّ » :اندخراند  را دعا اين ،کردند مي  اْخُلْفنِاي وَ  َدْعاَوِل  َأِجْب  وَ  َتْوَبتِي اْقَبْل  وَ  َعْهِدي ِِل  َسل مْ  اللَّ

 1.«َبْرِدي َتَ ْكُت  فِيَمنْ 

 منا از خروج هنگام کردن دعا .16

 ييعها د چنين ،شدندمي خارج منا از ک  صبحي در 9پيامبر ک  کندمي نقل عباس ابن

ُهمَّ » :کردند ةً  اْجَرْلَها اللَّ وَرةً  َِّجَّ .«ُسْمَرة ََل  وَ  فِيَها ِرَياءَ  ََل  َمرْبُ
2 

 عرفات از افاضه هنگام کردن دعا .17

 آخهر  ،عرفهات  از افاض  هنگا  ،7صادق اما  ک  شنيد  :گريدمي خارج   بن هارون

ُهمَّ » :خراندمي ييدعا چنين کشم   ُأوِذيَ  َأوْ  َرِْحااً  َأْقَطاعَ  َأوْ  ُأْظَلامَ  َأوْ  َأْظلِامَ  َأنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِِن   اللَّ

.«َجارا
3

تها زمهان    و خرانهد مهي  را دعها  اين ک  شنرد ، مي7صادق اما  از نيز

ُهمَّ » کند: افاض  از عرفات تکرار مي .«النَّار ِمنَ  َأْعتِْقنِي اللَّ
1
 

  بيت با وداع هنگام دعا .18

 تنهها  ،شهد  بيهان  ح  سفر مختلف حاالت در :بيتاهل ادعي  بار در جااين در آنچ 

 سهير   مبحهث  چهرن  اينجها  در مها  ديگهر  تعبير ب  و است ح  ادعي  از محدود ايگرش 

خرانهد    ائمه   از يکهي  يها  9کرديم ک  خرد پيامبر ، فقط دعاهايي را نقلبرد مدنظرمان

 به   را شهيعيان  و اصهحاب  ،:بيهت اههل  ک  است مرجرد زيادي روايات وگرن  بردند؛

 از مها  که   دندکرمي ترصي  مختلف هايمکان و ح  مختلف اعمال در ييدعاها خراندن

 اگرچه   که   گيريممي نتيج  فرق مطالب ب  ترج  با. کنيممي نظر صرف اينجا در آنها ذکر
                                                           

 .161ص ،2ج الفقيه،من ال يحضره  ؛111ص ،1ج کافي،ال. 1

 (.211ص واالئمه، االنبياء حج کتاب از نقل به) .211ص ،1ج الحديث، علل. 2

 .161ص ،1ج کافي،ال. 3
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 آنهها  خراندنو  ، ولي بسيار دعاکردناست مستحب امري ح  ايا  و اعمال در کردن دعا

مهي  ک  طرري ب  ؛است مستحب عمل اين العاد  فرق اهميت از نشان ،معصرمين وسيل ب  

 .کرد تعبير ح  روح را دعا تران

  حج مقارن عبادات و مشاعر به توجه: سومگفتار 

 زمينه   ،جهت دو از ليو را دارد؛ خرد مخصرص اعمالک   است مستقل تيدعبا ح 

  آورد: را فراهم مي ديگر عبادات

 حضرر ک  ييجا هستند و معنري هايي مکان ،مدين  و مک  چراک  ؛مکان جهت از .8

 بها  ارتبهاط  بهراي  را مناسب زمين  بيشتر، معنريت ش  با  بي ،باشد الهي اولياي و پيامبران

 .دآورمي فراهم خدا

 بسهيار  ،هسهتند  مدينه   و مکه   در زائهران  که   زماني مدت معمرالً زيرا ؛زمان جهت از .2

 لهزو   علهت،  دو اين. دهند انجا  عمر  و ح  در بايد ک  است واجبي اعمال اوقات از بيشتر

 رو  و سهير   به   بها آشهنايي   تها  طلبهد مي زائران براي را پربار و صحي  معنري ريزي برنام 

 کنهيم  بررسهي  بايد بنابراين. ببرند کافي بهر  مکاني و زماني فرصت اين از بترانند، معصرمين

 تها  اسهت  بهرد   :معصرمين مدنظر ديگري کارهاي چ  ،مر ع و ح  واجب اعمال جز ک 

. دههيم  قهرار  خهري   الگهري  را همهان  سفر اين در بترانيم بزرگراران آن رو  ب  تمس  با

 :  فرمايندمي ترصيف جمل  اين با مک  در را خري  حالت ،7صادق اما   ک چنان

 َأَتَصاابي  َأَناا وَ  َفاَ آِِن  اْلِرَبااَدةِ  يِف  اْجَتَهاْدُت  دِ َقا وَ  ََّاَدث   َأَناا وَ   بِاالطََّواِف  َأَنا وَ   َأِِب ِب َم َّ 

....َعَ قا
1
 

 بحراي  بسحيار  کحه  درححالي  و جوان و بودم طواف در که درحالي ؛کرد عبور من بر پدرم

 کحه  درححالي  ديد مرا پدرم پس [.انداختممي زحمت به را خود] کردممي تالش عبادت

 . بود شده سرازير من از عرق

                                                           
 .16ص ،2ج کافي،ال. 1
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 کرشه   ،ح  ايا  عبادات در :معصرمين ک  شردمي معلر  روايت اين ب   ترج با

 شهايد  ، ولي در مرسم ح برد  صررت همين ب  نيز ديگر ايا  در لبت ا. اندداشت  فراواني

 عجهين  مقهدس  ههاي مکان با ،ح  عبادت اينک  ب  ترج  با همچنين. است برد  ترافزون

 آنهها  اهميهت  تا نيمک بررسي را اين اماکن ب  :معصرمين ترج  مقدار است الز  ،شد 

 اهميت از ما اساس همين بر. کنيم ترج  آنها ب  نيز ما و شريم مترج  منزلت لحاظ از را

. کنهيم مي بحث :بيتاهل سير  در شردمي مشرف  مشاهد ب  تعبير آنها از ک  اماکن اين

  :گيريممي پي مقا  دو در را مبحث اين ما ،شد مطرح باال در ک  آنچ  بنابر

   ؛ح  با مقارن عبادات: اول مقا 

 . ح  در مشرف  مشاهد و مشاعر ب  ترج  در :معصرمين سير : دو  مقا 

 حج با مقارن عبادات: اول مقام

 کنهيم:  مهي  اشهار   حه   ايها   در :معصهرمين  عبهادات  از دسهت   دو ب  ،مقا  اين در

 و :بيهت اههل » ،سر  بخ  در را دست  اين ک  ه  اجتماعي عبادات .2 فردي عبادات .8

 .  ه کرد خراهيم بررسي «ح  اجتماعي بعد

 دادنهد مهي  انجا  ح  ايا  در ب  طرر فردي :معصرمين ک  عباداتي يعني ،اول دست 

   :کنيممي بيان عنران چند در را

 طواف دادن انجام .1

 انجها   عبهادت  يه   عنهران  به   مک  در حضرر زمان در ک  ييکارها بهترين از يکي

 در خصهرص که    اسهت؛ به    مختلهف  ههاي نربت در مستحبي طراف دادن انجا  شرد مي

اشهار    آنهها  از برخي ب  ک  است شد  تأکيد آن ثراب و کردن طرافب   فراواني روايات

  کنيم: مي

 :  فرمايدمي ترلب بن ابان ب  حديثي در 7صادق اما 

 آََلِف  ِساتَّةُ  َلاهُ  ْکَتُب يُ » ،دهد انجام خدا خانه طواف دور هفت که کسي ثواب ،ابان اي
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«َدَرَجة آََلِف  ِستَّةُ  َلهُ  ُيْ َفعُ  وَ  َسي َئة   آََلِف  ِستَّةُ  َعنْهُ  ُيْمَحى وَ  َََّسنَة  
 در حسحنه  هحزار  شحش  1

 بحر  درجحه  هزار شش و شودمي پاک او از سيئه هزار شش و شودمي نوشته عملش نامه

 . شودمي افزوده او درجات

 ،دارد قهرار  کعب  حرل ک  رحمتي 821 از نيمي ک  است آمد  يديگر روايت در همچنين

   3.شرد مي گناهان از خروج باعث طراف اينک  يا 2شردمي کنندگان طراف حال شامل

 را انسهان  و اسهت  شهد   ذکهر  طراف اخروي و معنري آثاردربار   ک  رواياتي بر عشو 

 دن مقيمان مک  نقل شد  اسهت براي ميزان طراف کر رواياتي کند،مي عبادت اين ب  تشريق

و در  1سهفار  شهد  اسهت    طهراف  مرتبه   د  ب  ،روز شبان  ي  در روايات برخي در ک 

 در مرتبه   331 يعني شرد؛ سفار  مي طراف مرتب  331 يعني سال ايا  عدد ب برخي ديگر 

 شهرط  331 نترانسهت  کسهي  اگهر  .شهرد مي شرط 2521 مجمرعاً ک  شرط هفت مرتب  هر

.« الطََّواف ِمنَ  َعَلْيهِ  َقَدْرَت  َما» ،دهد انجا  طراف دارد تران ک  ايانداز   ب ،کند طراف
2   

 طهراف  بيشهتر  هرچه   انجها   ،است مدنظر آن امثال و تارواي اين در آنچ  حقيقت در

 نه  هه   کعب  زائران طراف کردن ،روايات برخي در حتي ک  است حدي ب  تأکيد اين. است

 از عبهداهلل  بهن  حريهز  روايهت  اننهد م ؛اسهت  شهد   دانسهت   زنمها  از افضهل  ه  مکه   مقيمهان 

اْرِ  الطََّواُف »: فرمردند ک  7صادق اما  ََ اةَ  َأْهالِ  لِ اََلةِ  ِمانَ  َأْفَضاُل  َمکَّ اََلةُ  وَ  الصَّ اةَ  ِْلَْهالِ  الصَّ  َمکَّ

« َأْفَضل
   .«است افضل نماز مکه ساکنان براي ولي ؛است نماز از افضل طواف مکه ساکنان غير براي» ؛6

 :  فرمردند ک  کندمي نقل 7صادق اما  از حکم  بن هشا 

ةَ  َأَقامَ  َمنْ  ََلةِ  ِمنَ  له َأْفَضُل  َفالطََّواُف  َسنَةً  بَِمکَّ  وَ  َذا ِمنْ  وَ  َذا ِمنْ  َخَلطَ  َسنََتْیِ  َأَقامَ  َمنْ  وَ  الصَّ

                                                           
  .342ص ،13ج ،الشيعه وسائل. 1

 .214ص ،1ج ،الکافي .2

 .241ص ،2ج الفقيه،من ال يحضره . 3

 .121ص ،1ج ،الکافي .1

 .122ص همان،. 2

 . 241ص ،2ج الفقيه،من ال يحضره  ؛112ص ،همان. 6
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ََلةُ  َكاَنِت  ِسنِیَ  َثََلَث  َأَقامَ  َمنْ  .ِف الطََّوا ِمنَ  َلهُ  َأْفَضَل  الصَّ
1
 

 و اسحت  افضحل  طحواف  اسحت،  کرده اقامت سال يک و نيست مکه اهل که کسي براي

 نمحاز  گحاهي  و دهد انجام طواف گاهي است بهتر ،کرده اقامت سال دو که کسي براي

 .است افضل نماز ،دارد اقامت سال سه که کسي براي و [است خوب دو هر] بخواند

 اسهتفاد   روايهت  ايهن  از مجلسهي   مرحهر  ک  چنان  ؛است شد  مک  مقيم ديگر گريا 

   2.داند مي سال س  همين شدن را مک  اهل مشک ک  کند مي

مهشک   ،سهال  يه   از کمتهر  اقامهت  و نبردن مک  اهل ،مذکرر روايت دو ب  ترج  با

 بهراي  مکه   خهارج  از بيشهتر  ک  حجاج اکثريت براي افضل بردن طراف بر نماز است و

 .  است نماز از افضل طراف ،شرندمي مشرف اعمال

 بها  رسهد مي نظر ب . است عبادت اين در :بيتاهل سير  بررسي نکت  مهم براي ما،

 آن سهير   ،گذشهت  طهراف  بهار  در سهابق  روايهات  در که   تأکيهداتي  همه   اين ب  ترج 

 .  است برد  استرار ل ئمس همين بر نيز بزرگراران

 9پيهامبر  بهراي  آيها  پرسيد: 7صادق اما  از ترلب بن ابان ک  است آمد  روايتي در

ْيالِ  َيُطوُف  9الِلرسول َكانَ »: فرمرد حضرت ي خاص و معروف نقل شد  است؟طراف  بِاللَّ

ةَ  النََّهارِ  وَ  َل  َثََلَثةً   َأَسابِيعَ  َعََشَ ْيلِ   َأوَّ ْيلِ  آِخ َ  َثََلَثةً  وَ   اللَّ  نَ َكاا وَ  الظيْها ِ  َبْرَد  اْثنَْیِ  وَ  َأْصَبَح  إَِذا اْثنَْیِ  وَ  اللَّ

.«َراََُّتهُ  َذلَِك  َبْیَ  فِيَا 
3 

 هفتهاد  يعنهي  ؛دادنهد مي انجا  طراف بار د  ،روز شبان  در 9پيامبر ،روايت اين طبق

 مرتبه   دو ،صهب   هنگها   مرتب  دو ،شب آخر در مرتب  س  ،شب اول در مرتب  س  .شرط

 زمهان  ، ه  کردنهد مهي  آغهاز  را طهراف  دوبهار   که  ه  شب اول تا بعدازظهر از .بعدازظهر

 .(دادندنمي انجا  طراف يعني) ؛برد طراف از ايشان استراحت
                                                           

 .112ص ،1ج کافي،ال. 1
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 سهير   کند، نقل مي را روز شبان  در 9پيامبر هايطراف مقدار اينک  بر عشو  ،روايت اين

 .دهدمي گزار  را زمان هر در طراف تعداد و مستحب هايطراف انجا  زمان در را ايشان

 دو آن که   اسهت  آمهد   چنين 8حسين اما  و حسن اما  دربار  ديگري روايت در

  1.«... ركرتی صّليا و أسبوعاً  طافا... » عصر نماز از پس بزرگرار

 بخه   در که   اينکته   است. برد  مستحب طراف اين ک  آيدمي بر روايت ظاهر از

 يال ذيالَّ   كنِ ال ي بِ  ّ امَ  ارأيتهُ  ما وَ »: گريدمي راوي اينک  ،است ترج  مررد روايت اين بعدي

 را آن ،رسحيدند محي  يمحاني  رکحن  بحه  امام دو اين که زمان هر» ؛« اُلَ تَ اْس  إَلَّ  اِْلج  جانِب  نمِ  اَْلَج 

 . «کردندمي استالم

 وقهت  ههر  که   است اين مراد اينک  يکي ؛دارد وجرد احتمال دو تعبير اين معناي در

 ايهن  در که   نمردنهد مهي  اسهتش   را رکهن  ايهن  هميش  ؛ديد مي طراف در را اما  دو آن

 اما  دو اين طراف کثرت بر داللت زيرا ؛ماست بحث براي شاهدي روايت اين ،صررت

 ابتهداي  در ک  طرافي همان از شرط هر در حضرات آن ک  باشد اين مراد اگر ولي ؛دارد

 کثهرث  بهر  داللهت  ديگهر  روايهت  ايهن  ،دندکرمي استش  را يماني رکن ،شد ذکر روايت

   2.کندنمي طراف

                                                           
 .232ص ،13ج دمشق، ةمدين تاريخ ؛146ص ،14ج الکبري، الطبقا . 1

 روايـت  کـه  دهني ابومعاويه ،روايت پايان در چراکه ؛است تأمل قابل نيز روايت همين ادامه از ديگري بخش اما و. 2

 ؛«الصاَلة  قطرتاه أسابوع نما بقياة علايها بقاي فلرّله» :پرسيد  ابوسعيد از :گويدمي ،کندمي نقل ابوسعيد از را

 عصـر  نمـاز  برگـزاري  و دادندمي انجا  عصر نماز از قبل که بوده طوافي مانده باقي ،دادند انجا  که طوافي شايد»

 بلکـه  ،نبـوده  طـور  ايـن  نـه  :داد جـواب  ابوسـعيد  «انـد؟  داده انجا  را آن ادامه نماز از پس و بود کرده قط  را آن

 مـورد  ايـن  در راوي سؤال وجه که است اين سؤال حال. کردند طواف شوط هفت عصر نماز از بعد 8حسنين

 است؟ بوده چه

 ايـن  عصـر  نمـاز  از بعد که ندارد وجهي که کردمي تصور کننده سؤال شخص که است اين رسدمي ذهن به آنچه

 نمـاز  ييبرپـا  از قبـل  کـه  بـوده  واجبـي  طواف از مانده باقي ،اند داده انجا  که طوافي شايد و کنند طواف اما  دو

 خيـر : دهـد مـي  جـواب  ابوسـعيد  کـه  کننـد  تکميـل  را آن نماز از پس که اند ديده الز  بنابراين .دادندمي انجا 

 ظهـوري  بـراي  اسـت  مؤيـدي  روايت بخش اين صور  اين در. شد انجا  مستقل طواف يک بلکه ،نبوده گونه اين

 .کردي  بيان ابتدا در که
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 از پهس  8حسهنين  طهراف  همهين  ،شد  نقل االسش  دعائم در ک  ديگر روايتي در

َُا » :است شد  گزار  عصر   1....«اْلَرْْص  َبْرَد  َطاَفا َأهنَّ

 یإَِلا اْلِرََّااءِ  ِمنَ  َيُطوُف  َرَأْيُتهُ » :کندمي نقل مک  در 7سجاد اما  حاالت در فقي  طاووس

َح ِ   3.داشهت  ادامه   سهحر  تها  عشها  از حضهرت  طهراف  ،روايهت  ناي طبق 2....«َيَتَربَّد وَ  السَّ

 نقهل  عبهدالمل   نها   به   شخصهي  از خرد المصنف کتاب در را روايتي کرفي شيب  ابي ابن

 7الحسهين   بن علي و جبير  بن سعيد ک  درحالي ،برد  مک  مجاور روزي چند من :کند مي

 1«....ركرتی اسبوع لکل یصل و اسابيع ثَلثه َّسی بن عل فطاف» :بردند آنجا نيز

 انجها   طهراف  دور هفهت  مرتب ، س  هم، سر پشت 7سجاد اما  ،نقل اين اساس بر

 .  گزاردندمي نماز رکعت دو ، ه شرط هفته  مرتب  هر از پس و دادند

 مختلف اماکن در خواندن نماز .2

ةَ  اْلَکْرَبةِ  ِعنَْد   َصل  يُ   َفَکانَ  َرَجب   يِف  7اُْلَسْیِ  ْبنُ  َعِلي  اْعَتَم َ »: گريدمي جعفي جابر  وَ   َلْيلِهِ  َعامَّ

 ُِ «هَنَاِر
2
 نمحاز  مشحغول  کعبحه  کنحار  روز و شب ،آوردند جا به که ايرجبيه عمره در 7سجاد ماما» ؛

 . «بودند

ْيالِ   ِف  اْلَکْرَباةِ  فِنَاءِ  ِف  7اُْلَسْیِ  ْبنَ  َعِلَّ  َرَأْيُت » :کندمي نقل ثمالي ابرحمز    ُيَصال   ُهاوَ  وَ   اللَّ

ةً  َجَرَل  یََّتَّ   اْلِقَيام  َفَأَطاَل  أُ  َم َّ ةً  وَ  یاْلُيْمنَ  ِرْجلِهِ  یَعلَ  َيَتَوكَّ .« ... یّْسَ ااْلُيا ِرْجلِاهِ  یَعلَ  َم َّ
 ايهن  طبهق  6

 ؛بردنهد  خرانهدن  نمهاز  مشهررل  طهرالني  ساعات کعب  ساحت در 7سجاد اما  ،روايت
                                                           

 .312ص ،1ج االسال ، دعائ . 1

 .121ص ،1ج ،مناقب. 2

 نـي   و ساعت شش ،بگيري  نظر در ني  و سه را سحر تقريبي ساعت و شب نه را عشاء تقريبي ساعت فرض بر اگر. 3

 زمـان  در ه  آن شودمي انجا  طواف مرتبه چند طوالني مد  اين در نيديبب خود حال کردندمي طواف حضر 

 .است نبوده وزامر اندازه به طواف در ازدحا  شايد که ايشان

 .  131ص ،1ج المصنف،. 1

 .141ص ،2ج المتعبد، سالح و المتهجد مصباح. 2

 .214و  212صص ،2ج کافي،ال. 6
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 .  دادندمي تکي  چپ پاي روي گاهي و راست پاي روي گاهي ک  طرري ب 

ْج ِ  َمَ ْرُت » :کندمي نقل نيز يماني طاووس ْلُتاهُ  َساِجد   وَ  َراكِع   بََِّْخص   َأَنا َفإَِذا بِاْْلِ  َفاإَِذا  َفَتَأمَّ

 اسهماعيل  حجهر  در 7سهجاد  حضهرت  ،نقهل  اين ب  ترج  با 1.«... 7 اُْلَسْیِ   ْبنُ   َعِلُ  ُهوَ 

 .  بردند نماز خراندن مشررل

 نهاودان  زيهر  اسهماعيل  حجهر  در 7سجاد اما  طاووس، از ديگري روايت اساس بر

َت   اَْلَ امِ  الَْسِجدِ   يِف   ُيَصل  » :گزاردندمي نماز .« الِْيَزاِب   َُتْ
2  

 حجهر  وارد ،طهراف  از پهس  ايشهان  که   است شد  نقل 7باقر اما  بار در همچنين 

   3.خراندند نماز رکعت دو و ندشد اسماعيل

 حجهر  در ،طراف از بعد ک  کندمي نقل 7صادق اما  از نيز عطي  بن  عمران ابرعباد

   1.خرانديم نماز با پدر  اسماعيل

 در بهين  ،طهراف  از بعد 7صادق اما  ديد  ک  است آمد  مکي ابربشل از روايتي در

 نقهل  ديگهري  روايت در راوي همين 2.خراندند نماز رکعت دو حجراالسرد و خدا خان 

 ،خانه   از ذراع دو فاصهل   با و ندشد اسماعيل حجر وارد 7صادق اما  ديد  ک  کندمي

   6.خراندند نماز ناودان زير

   است: آمد  راوي همين از ديگري روايت در

 َنَواًة َو َكاَن ُيَصل  بُِقْل ُهَو الِلُ َأََّد  َو صاّل ِماَئاةَ   بَِرَ َفَة َأَتى بَِخْمِسیَ  7َرَأْيُت َأَبا َعْبِدالِلِ

 بُِقْل ُهَو الِلُ َأََّد  َو َخَتَمَها بِآَيِة اْلُکْ ِِس  َفُقْلُت َلُه ُجِرْلُت فَِداَا َما َرَأْيُت َأََّدًا ِمنْکُ 
ْم َرْكَرة 

 ُِ ََلَة َهاُهنَا َفَقاَل َما َشِهَد َهاَذا الَْوِضاَع َنبِاَي َو ََل َوِ ي َنبِايي إَِلَّ صاّل َهاِذ  الصَّ
ُِ صّل َهِذ

                                                           
 .212ص امالي،. 1

 .141ص ،2ج الغمه، کشف. 2
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ََل  َة. الصَّ
1
  

 بححار پنجحاه  يعنححي) ؛کحرد  نمححاز نيحت  پنجححاه کحه  ديححدم را 7صحادق  امححام عرفحه  روز در

 صحد  و کحرد محي  اقامه توحيد هسور با را نمازها آن و( گفت نماز نيت به االحرامتکبيرة

 ويار .خواندنحد  الکرسيآية آن آخر رکعت در و خواندند توحيد هسور با نماز رکعت

 در کحه  :بيحت اهحل  شحما  از اححدي  نديحدم  شوم، شما فداي: مپرسيد امام از گويدمي

 هحيچ  مکحان  اين در: فرمودند جواب در حضرت. آورد جابه را نماز اين (عرفات) اينجا

 . است خوانده را نماز اين اينکه اال ،نيامده پيامبري وصي و پيامبر

 حجر و( حجراالسرد) بيت رکن در 7صادق اما  :گريدمي نيز ازدي محمد  بن بکر

 2.خراندند نماز ماعيلاس

 عشا و مررب نماز خراندن از پس 7صادق اما  ک  است شد  نقل ترلب بن   ابان از

 3.خراندند نافل  نماز رکعت چهار ،مزدلف  در

لِ  اَْلَسنِ  أَُبو َصلَّ » است: آمد  7کاظم اما  ب  راجع ..«.. اَْلاَ امِ  الَْسِجدِ   يِف   اللَّيْلِ  َصََلةَ  7اْْلَو 
1 

 .  خراندند مسجدالحرا  در را خري  شب نماز حضرت ک  است آمد  روايت ينا در

 حهاالت  حجهي  سهفر  در که   کنهد مهي  نقهل  بلخهي  ابهراهيم  همان يا شقيق همچنين

 بردنهد  سجرد و رکرع حال در مدا  ايشان ک  ديد  شبي .داشتم زيرنظر را 7کاظم اما 

   2.گزاردندمي نماز خشرع حالت با و

 مقها   پشهت  نمهاز  رکعهت  شه   ،خررشيد زوال هنگا  ،تروي  زرو در 7جراد اما 

   6.خراندند
                                                           

 .112ص ،2ج االحکا ، تهبيب. 1

 .121ح ،32ص االسناد، بقر. 2
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 سجده و هي. گر3

 را خهري   ناقه   ،شهدند  مکه   وارد در 9پيامبر است ک  وقتي شد  نقل

 کهرد   شهروع  حجراالسرد از و شد  مسجد داخل سپس و خراباندند مسجدالحرا  درب

 کحرده  پحر  را ايشحان  چشحمان  ،اشحک » ؛1«بالبکاء اُعين فاضت» ک  درحالي ؛نمردند استش  را آن

 پهس  است، شد  نقل 7حسين اما  از ک  ايعرف  شريف دعاي درگريد:  راوي مي. «بود

 َفَسَقةِ  َشَّ   َعن ي اْدَرأْ  وَ » ند:رسيد جمل  اين ب  خراندند و را دعا از مقداري حضرت اينک  از

نِ  ُُ  وَ  ْوَتهُ َص  7َرَفعَ » ک  ديد   « اْْلِْنس وَ   اِْلِ اَاءِ  یإِلَ  َبَْصَ ُُ  وَ  السَّ َاا َقاطَِ َتاانِ  َعْينَاا « َمَزاَدَتاان َكَأهنَّ
2
 ؛

 اسهت  آمهد   دعها  همين پايان در «.مشک دو مانند ؛ريختمي اشک حضرت مبارک ديدگان»

 حضهرت  همرا آنان هم  صداي ،بشنرند را حضرت دعاي تا بردند شد  جمع ايعد  ک 

 .« َمَره بِاْلُبَکاءِ  َأْصَواُُتُمْ  َعَلْت  ُثمَّ » :شد بلند گري  ب 

 از شهبي  ،7سهجاد  اما  ک  کرديم نقل فقي  طاووس ازروايتي  طراف، بحث آخر در

 تکهرار دعا  بين را« یبک ثم» جمل  مرتب  س  . ايشانکردمي عبادت و طراف سحر تا عشاء

 سهر  و رفهتم  جلهر  گريدمي سطاوو ،«َساِجداً  اَلر ِ  یإل َخ َّ » اتما  دعا، از سپ 3.اند کرد 

 صهررت  بهر  هايم اش  ک  يطرر ب  کرد  مي گري  هم من و گذاشتم خرد دامن بر را اما 

َلنِي الَّاِذي َذا َمانْ »: فرمردند و کردند بلند سر حضرت سپس ؛ريخت مي حضرت ََ  َعانْ  َأْشا

 مهنم  خهدا  رلرسه  پسهر  اي کرد  عر  «بازداشحت   ذکرم ادامه از مرا کسي چه» ؛«  َرِب   ِذْك ِ 

 جهدت  شهما  آنکه   حهال  و بيهنم مهي  شهما  از که   است فزعي و جزع چ  اين .طاووس

 و کهار  گنه   ک  ما است. ،3اطهر زهراي فرزند ،7علي بن حسين پدرت و 9اهلل رسرل

 رهها  را انهد بهرد   که   مادر  و پدر اينک : »فرمردند او ب  حضرت کنيم؟ چ  بايد يممجرم

 روز و اسهت  داد  قهرار  مجهرمين  براي را دوزخ و ينمحسن براي را بهشت خداوند کن،

                                                           
 .121ص ،2ج النهايه، و البدايه. 1

 .221ص.ق،    ه1111ابراهي  بن علی عاملی )کفعمي(،  الحصين، الدرع و البلداالمين. 2

 .121ص ،1ج ،مناقب. 3
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 «. خرردنمي انسان درد ب  نسب قيامت

 رکعهت  چنهد  اينک  از پس اسماعيل حجر در ايشان ک  است آمد  ديگري روايت در

   1.خراندند دعا سجد  در و رفتند سجد  ب  خراندند نماز

 يف يبکي و يدعو اليزاب ُتت اْل ام السجد يف يصّل » است: آمد  چنين نيز ديگري نقل در

.« دعائه
 کنار روز و شب دادند انجا  اما  ک  ايرجبي  عمر  در گريدمي نيز جعفي جابر 2

ْنُب  َعُظامَ » :شهد مهي  شهنيد   ايشان از دعا اين و بردند سجد  حال در کعب   َعْباِداَ  ِمانْ  الاذَّ

 3.« ِعنِْدا ِمنْ  اْلَرْفوُ  َفْلَيْحُسنِ 

 شهدن به    وارد بها  .شهديم  مشهرف  حه   ب  ايشان با: گريدمي 7رباق اما  غش  افل 

با صداي بلنحد گريحه    حضرت» ؛1« َصْوُته َعََل  یََّتَّ  یَفَبکَ » ،افتاد بيت ب  آقا چشم ،مسجدالحرا 

: کهرد   عهر   ايشهان  ب  و رفتم جلر گريدمي ک  برد حدي ب  حضرتگريستن  «.کردند

 بهتهر  بياوريد ينيپا کمي را صدايتان اگر .کننديم نگا  را شما مرد  تان،فداي مادر  و پدر

 نظهر  مهن  به   حالت اين با خدا شايد ؟نکنم گري  چرا»: فرمردند جراب در ايشان .است

 «.شر  نائل سعادت ب  قيامت روز در و گرداند خري  رحمت مشمرل مرا و کند

 سهجد   حالهت  با مسجدالحرا  در ايشان ک  است شد  نقل 7صادق اما  حاالت در

 َرَفعَ  ُثمَّ ... َوِرّقا َتَربيداً  َلَك  َوْجِهي َسَجَد : ساجداً  يقول سمرته». ريختندمي اش  و کردندمي دعا

َا  اْلُبَکاءِ  ِمنَ  َوْجُههُ  وَ  َرْأَسهُ  .«الْاءِ  يِف  ُغِمَس  َكَأنَّ
 تمها   ک  برد حدي ب  اما  گري  ،نقل اين طبق 2

 .  شد مي خيس اش  از ايشان صررت

 مههرالي از يکههي رفههتم و مسههجدالحرا  بهه » :گريههدمههي العههشء  ابههي بههن دعبدالحميهه

 َأَناا َفاإَِذا» ک  کنم، سؤال 7صادق اما  ب  راجع او از تا آمد  جلر .ديد  را 7صادق اما 

                                                           
 .113ص ،2ج رشاد،اال. 1
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ُُ   َفَطاَل  َطِويَلً   َفاْنَتَظْ ُتهُ  َساِجداً  7َعْبِدالِلِ بَِأِِب  ْيُت  وَ  َفُقْمُت  َعَلَّ   ُسُجوُد ْفُت  وَ  َرات  َركَ  َصلَّ  ُهاوَ  وَ  اْنَْصَ

.«..َساِجد َبْرُد 
1
 سحجده  ولحي  ؛مانحدم  منتظحر  زيادي زمان پس است سجده حال در حضرت ديدم» ؛

 سجده در ايشان هنوز ولي ؛برگشتم و خواندم نماز رکعتي چند و شدم بلند پس .شد طوالني ايشان

 از قبهل  داد سهخ پا او اسهت؟  سهجد   در از کهي  حضرت پرسيد  خدمتکار آن از «.بودند

 ُهاوَ  وَ  َسااِجد   ُهاوَ  وَ  اْلَکْرَبةِ   يِف  7َعْبِدالِلِ َأَبا َسِمْرُت »: گريدمي ذري «. ييبيا اينجا ب  تر اينک 

 حالهت  و کعب  در 7صادق اما  ،روايت اين اساس بر 2..«.. َِّْلُمك إَِلَّ  َغَضَبَك  َيُ دي  ََل  َيُقوُل 

 .  کردندمي دعا سجد 

 حضهرت ) 7االول ابرالحسهن  که   اسهت  شهد   نقل البشد ابي بن اهيمابر از روايتي در

 روايهت  همين 3.رفتند سجد  ب  مسجدالحرا  در ،نماز از پس ، شبي(7جعفر بن مرسي

 ،صهب   نمهاز  خرانهدن  و شهب  نماز از پس ايشان ک  است شد  نقل 7رضا اما  بار در

 7کهاظم  امها   بهار  در تيرواي در شقيق همچنين 1.رفتند سجد  ب  بخرابند اينک  جاي ب 

 :  گريدمي چنين

ْت آَية  فِيَها َوْعد  وَ  َا َم َّ ُل اْلُقْ آَن َتْ تِيًَل َفُکلَّ  َو ُيَ تَّ
َوِعيد   َو ُهَو ُيَصل  بُِخَُّوع  َو َأنِی  َو ُبَکاء 

َدَها َعلَ  ِ ي َعلَ  یَردَّ ُِ ََّتَّ  یَنْفِسِه َو ُدُموُعُه ََتْ ُه إَِذا َدَنا اْلَفْج  یَخد  ُُ ُيَسب ُح َربَّ ُ  َجَلَس يِف ُمَصَلَّ

ُسه . َو ُيَقد 
2
 

 خوانحدن  قحرآن  و بحود  گريحه  و نالحه  و خضحوع  حالحت  با ،بيت نزديک در حضرت نماز

                                                           
 .214ص ،1ج کافي،ال. 1

 .216ص ،2ج االحکا ، تهبيب. 2

 .314ص االسناد، قرب. 3

 شـده  نقـل  7کـاظ   ا امـ  مـورد  در کـه  روايتي. 131ص ،2ج ،(خرسان) االحکا  تهبيب ؛111ص ،3ج ،الکافي .1
 تهـبيب  در هـ   و الکـافي  در هـ   دو  روايت ولي ؛است شده ذکر االسناد قرب در تنها قدما کتب بين در ،است
 اصـحاب  از ابـراهي   و اسـت  متفاو  ه  با البالد، ابي بن ابراهي  تا نقل دو اين طريق اينکه به توجه با شده؛ نقل

 راوي هـ   شـايد  .اسـت  شـده  نقل او به وسيله اما  دو هر بارهدر ملع اين که گفت بتوان شايد بوده، اما  دو هر
 انـد  بـوده  رضـا  امـا   ابوالحسـن،  از منظـور  اينکـه  گمان به را الرضا کلمه خود اباالحسن کلمه شنيدن با او از بعد

 .است کرده اضافه ابوالحسن به را االول کلمه خود گمان با اينکه يا و باشد کرده آن جايگزين

 .312ص االمامه، دالئل. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  012

 صب  نماز وقت شدن نزديک هنگام حضرت .بود ريختن اشک و ترتيل با همراه ايشان

 . کردند خداوند تقديس و تسبي  به شروع

  کعبه به کردن نگاه .4

 مند بهر  آن ثراب از راحتي ب  تراندمي حاجي ک  است عباداتي از ،کعب  ب  کردن نگا 

 نظهر  از سهپس  ،است عبادت کعب  نگريستن ب  ک  کنيم ثابت مي ابتدا بحث اين در .شرد

 . کنيم بررسي مي سير 

 عبهادت  ،کعبه   به   کهردن  نگها   اسهت  رسيد  ما ب  :معصرمين از ک  رواياتي طبق

 اْلَکْرَباةِ  یإَِلا النََّظا ُ »: فرمردنهد  که   اسهت  شد  نقل 7صادق حضرت از روايتي در. است

.«ِعَباَدة
1   

 مترتهب  ثهراب  ،کعب  ب  نگريستن اب ک  کندمي داللتبر اين مطلب  رواياتي همچنين

 اننهد م عبهادي؛  غيهر  نه   است معقرل عبادي امري بر ثراب ترتب ک  دانيممي ما .شردمي

   :7صادق اما  از تمار سيف روايت

ْ  اْلَکْرَبةِ  یإِلَ  َنَظ َ  َمنْ  َف  یََّتَّ  َسي َئة   َعنْهُ  یُ َْح  وَ  َََّسنَة   َلهُ  ُتْکَتُب  َيَزْل  ََل ُِ  َينَْْصِ .َعنَْها بَِبَْصِ
2
 

 و نوشته حسنه او براي برنگردانده، روي آن از که زماني تا ،کند نگاه کعبه به که کسي

 . شودمي پاک هايشبدي

 21 ،کنهد مهي  نهازل  کعب  بر خدا ک  رحمتي 821 از»: است آمد  روايتي در همچنين

   3.«است کعب  ب  ناظرين براي رحمت

 و ثهراب  قبيهل  از عبهادت  آثهار  که   اسهت  عبهادتي  کعبه   ب  نظر ،شد بيان آنچ  بنابر

 :معصهرمين  سير  در عبادت اين ،بعد مرحل  در .است مترتب آن بر گناهان بخشاي 

 . گيرد مي قرار بحث مررد
                                                           

 .242ص ،3ج ،مناقب ؛122ص االمالي، ؛214ص ،1ج ،الکافي .1

 .214ص ،1ج ،الکافي .2

 .همان. 3



 012/  و بعد عبادي حج  :فصل دوم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

   است: شد  نقل چنين زرار  از حديثي در

 إَِلْيَهاا النََّظا َ  إِنَّ  َأَما َفَقاَل  اْلَکْرَبةِ  ُمْسَتْقبُِل   ُُمَْتب   ُهوَ  وَ  7َجْرَف    َأِِب  َجنِْب  یإِلَ  َقاِعداً  ُكنُْت 

.ِعَباَدة
1
   

 جمله اين و بودند نشسته شکم در زانوها کردن جمع حالت به کعبه مقابل ،7باقر امام

 «.است عبادت کعبه به کردن نگاه: »فرمودند را

 ديگران براي نيابتي اعمال دادن انجام .5

 در حضهرر  ايها   در تراندمي معتمر يا حاجي ک  است عبادتي خرد ديگران از نيابت

 مطهرح  را آن شهرايط  نيهز  و اعمهال  ،حه   در نيابهت  مها  البته   .دههد  انجا  سرزمين اين

 انسهان  بهر  مهرارد  برخهي  در دارد، فقهي صبر  مسائل اين اينک  بر  عشو زيرا ؛کنيم نمي

اههل  عمهل  در که   مراردي در البت  .بگيرد نيابت بر اجرت ک  مرردي مثل ؛است واجب

 تها  کنهيم مهي  نقل را آن باشد شد  ذکر نيابتي عمل انجا  يا و گرفتن نيابت اصل :بيت

  .باشيم داشت  شراهدي نيز :بيتاهل سير  در نيابت اصل دربار 

 نيابهت  ثانيهاً  ؛اسهت  تبرعي نيابت اوالً ،گيردمي قرار دقت مررد بيشتر مبحث اين در آنچ 

 بررسهي  :معصهرمين  سهير   در را مهرارد  ايهن  . پسمجدد عمر  انجا  يا نماز يا طراف در

 نقهل   بهار  ايهن  اي در ترصي  يا و هانيابت گرن  اين از مراردي ،ايشان سير  در ببينيم تا ميکن مي

 :کردند سفار  چنين مشکل  رفع براي رقي دوداو ب  7صادق اما  .ن  يا است شد 

َت  َة َفُطْف َعْن َعْبِد الُ إَِذا ِِصْ طَّلِِب َطَوافًا َو َصل  َعنُْه َرْكَرَتْیِ َو ُطْف َعاْن َأِِب َطالِاب  بَِمکَّ

لِلِ َطَوافًا َو َصل  َعنُْه َرْكَرَتْیِ َو ُطْف َعْن آِمنَاَة َطَوافًا َو َصل  َعنُْه َرْكَرَتْیِ َو ُطْف َعْن َعْبِد ا

د  َطَوافًا َو َصل  َعنَْها َرْكَرَتْیِ َو ُطْف َعْن َفاطَِماَة بِنْاِت َأَساد  َطَوافاًا َو َصال  َعنَْهاا  ُأم  ُُمَمَّ

. َرْكَرَتْیِ ُثمَّ اْدُع الِلَ َعزَّ َو َجل
2
 

                                                           
 .214ص ،1ج ،الکافي. 1

 .224ص ،2 الفقيه، ؛ من اليحضره211ص ،همان. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  016

 از نيابهت  به   آن نماز و نيابتي طراف انجا  ب  را دوودا 7صادق اما  ،روايت اين در

 جهد، ) 7عبهداهلل  و ابرطالهب  و عبدالمطلب از نيابت نمايد؛مي ترغيب زن دو و مرد س 

 مهادر  و 9پيهامبر  مهادر ) 8اسهد  بنهت  فاطم  و آمن  از نيابت و( 9پيامبر پدر و عمر

 (.  7اميرمؤمنان

 حضهرر  مکه   در که   کسهاني  از بتنيا دربار  ک  ديگري روايات و روايت اين طبق

 حهر  مرحهر  بنهابراين   .اسهت  برد  :بيتاهل مطلرب نيابت ک  شردمي معلر  ندارند،

 اسهت:  آورد  عنهراني  چنهين  با را ابراب از يکي نا  طراف، ابراب در وسائل، در عاملي

ةَ  اْْلاِضِ  َعنِ  الطََّواِف  َجَوازِ  َعَدمِ  َباُب » ْ  إَِذا بَِمکَّ ة   بِهِ  َيُکنْ  ََل ائِاِب  َعنِ  الطََّواِف  اْستِْحَباِب  وَ  ِعلَّ ََ  َعنَْهاا اْل

 1.«7الَْرُصوِمیَ  یََّتَّ  َعنُْهَا  الطََّواِف  َصََلةِ  وَ  َمي تاً  وَ  ََّّياً 

 تشريق و تأييد مررد :بيتاهل از نيابتي طراف قاسم، بن مرسي از ديگري روايت در

 در خراسهتم مهي  داشهتم  عرض  7جراد  اما ب : »گريدمي قاسم بن مرسي. است شد  واقع

 تهران نمي اوصيا جانب از دنگفت من ب  ک  دهم انجا  طراف پدرتان و شما از نيابت ب  مک 

«َجائِز َفإِنَّهُ  َأْمَکنََك  َما ُطْف  َبْل : »فرمردند حضرت داد، انجا  طراف
2
 تحو  بحه  کحه  نيسحت  گونه اين» ؛

 سه  : گريهد مهي  قاسهم   بن مرسي. «بده انجام را کار اين است مقدور برايت قدر هر بلکه .اندگفته

 ترانسهتم مهي  ک  آنجا تا و نمرد  عمل شما گفت  ب  من :داشتم عرض  حضرت ب  بعد سال

 نيابهت  ب  ،برد  مک  ک  روزي هر ،اين بر عشو  .داد  انجا  طراف پدرتان و شما جانب از

 از ديگههر روز و يههامبرپ ازي روز .داد مههي انجهها  طههراف :بيههتاهههل شههما از يکههي از

 .داد مههي انجهها  طههراف 3زهههرا مادرتههان از نيابههت بهه  هههم گههاهي . ...و 7اميرمؤمنههان

 َشااءَ  إِنْ  َعاِمُلاهُ  َأْناَت  َماا َأْفَضُل  َفإِنَّهُ  َهَذا ِمنْ  اْسَتْکثِ ْ »: فرمردند او عمل تأييد ضمن 7جراد اما 

« الِل
3
 . «توست نيابتي هايطواف ديگر از افضل که بده انجام زياد را مادرمان از طواف» ؛

                                                           
 .321ص ،13ج ،الشيعه وسائل. 1

 .311ص ،1ج کافي،ال. 2

 .همان. 3



 017/  و بعد عبادي حج  :فصل دوم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 نههي  را اوصهيا  از نيابتي طراف تنها ن  حضرت ،است مشهرد روايت اين در  ک چنان

 از نيهابتي  طهراف  خصهرص  به   ؛نمردنهد  ترصهي   عمهل  اين بيشتر انجا  ب  بلک  ،نکردند

 .3فاطم  مادرشان

 حتهي  و فطهرا  دادن انجا  ،:بيتاهل ک  است شد  نقل فراواني روايات همچنين

 ايهن  در را ديگهران  که   انهد فرمهرد   و اندکرد  ترصي  و تأييد ديگران جانب از را اعمال

 و شهرد مهي  ثبت دهند  انجا  براي هم نقص بدون ،آن ثراب ک  کنيد شري  خرد عمل

 عمهل  آن که   نهدارد  تفاوتي ک  است آمد  روايات اين در همچنين .عن  منرب براي هم

   1.نفر هزاران يا شرد نيت نفر ي  جانب از ،مستحب نيابتي

 کهار  ايهن  به   تشهريق  و تأييهد  در را :بيتاهل سير  ،شد  ذکر تاکنرن ک  رواياتي

 بهراي  ايشهان  گهرفتن  نايهب  يا و ايشان خرد از نيابت انجا  بر داللت ولي ؛کندمي اثبات

   :از ندا عبارت يافتيم زمين  اين در ک  رواياتي تنها .ندارد ديگر کس يا خردشان

 شخصهي  به   7صهادق  اما » :کندمي نقل سنان بن عبداهلل از روايتي در کليني مرحر 

 ييهها  شهرط  او بهراي  و دهد انجا  ح  اسماعيل فرزند  از نيابت ب  تا دادند دينار سي

   2«.گذاشتند هم

 اجيهر  را کسي اسماعيل فرزند  از نيابتي ح  براي 7صادق اما  ،روايت اين طبق

 حه   يها  و بهرد   االسهش   نيابتي ح  اين ک  است نشد  نقل يتروا اين در. کردند

 .  مستحبي

 و غشمهان  و لبهاس  از ييها بست  7رضا اما  ک  کندمي نقل يقطيني عيسي بن محمد

  بهن  يهرنس  و عبيد بن مرسي برادر  و من دينار هزار آن با تا فرستاد من براي دينار هزار

 ههزار  آن مها  و دههيم  انجها   حه   7رضا اما  از نيابت ب  جداگان  کدا هر رحمانعبدال
                                                           

 .311ـ  312صص ،1ج کافي،ال .ک:ر. 1

 .312ص همان،. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  018

  1.ديمکر تقسيم مساوي طررب  نفرمان س  ميان را دينار

 روايتهي  دعلجي ابامحمد از «والجرائ  الخرائ » کتاب در راوندي الدين قطب مرحر 

 ايهن  در .دههد  انجها   ح  ]زمان اما  جانب از تا کرد دريافت را پرلي ک  کندمي نقل

يَرةِ  َعاَدةَ  َذلَِك  َكانَ  وَ » است: آمد   جمل اين روايت   2..«..َوْقَتئِذ الَّ 

 بهرد   شهيع   عهادت  ،معصهر   امها   جانهب  از نيابت ک  شردمي استفاد  تعبير اين از

 شهيع   ائمه   گفتهار  و عمهل  از گرفته   تئنشه  شهيع   سير  اين ک  رسدمي نظر ب  و است

 .  باشد مي

 نقل 7هادي اما  از ،الحسني عبداهلل بن ليع ک  است روايتي باب، اين در کش  ختم

 ايمهان  دربهار   بحثهي  و داشهت  حضهرر  عباسي مترکل ک  ايجلس  در حضرت :کندمي

 :  فرمردند سخنانشان از بخشي در شد، مطرح ابرطالب

من ْْ هِ   َأبِيهِ   َعنْ   ََيُ ي  7یَ َفَکاَن َو الِلِ َأِمُر الُ َو  یَمضا یتَّاََّ  9الِلرساولَو َعْن َأِب   َو ُأم 

َأْن ُيْظِهاَ  القاائُِم  یبِِمْثِل َذلَِك َو ُكلي إَِمام  ِمنَّا َيْفَراُل َذلِاَك إَِلا 7َوَّصَّ اَْلَسَن َو اُْلَسْیَ 

. َأْمَ ُ
3
 

 9پيهامبر  پدر و خرد مادر و پدر جانب از 7علي اما  حضرت، کش  اين اساس بر

 :بيهت اههل  از امامي هر و دندکر 8حسنين ب  را ترصي  همين و دادندمي انجا  ح 

   .]مهدي حضرت ظهرر تا دهدمي انجا  را کار همين

 طهراف  انجها   ،شهد  مطهرح  سير  بار در ک  رواياتي از کدا  هيچ در اينک  پاياني نکت 

 اسهتنباط  چنين بتران ،اولريت قياس با شايد ک  است نشد  گزار  :بيتاهل از نيابتي

 نيهز  نيهابتي  طهراف  اولي طريق ب  ،نددادمي انجا  بتينيا ح  بزرگراران آنچرن  ک  کرد

 .  دادندمي انجا 

                                                           
 .14ص ،1ج االحکا ، تهبيب. 1

 .114ص ،1جسعيد بن هبة اهلل )قطب راوندی(،  الجرائح، و الخرائج. 2

 .16ص ،6ج.ق،   ه1111سيد هاش  بن سليمان بحراني،  االبرار، ةحلي. 3



 019/  و بعد عبادي حج  :فصل دوم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 حج ايام در اعتکاف و روزه .6

 شهرد.  انجها  مهي   گهرفتن  روز  بها  همرا  و مسجد در ک  است عبادي عملي اعتکاف

 ؛اسهت  مسهجدالحرا   ،عبهادي  عمهل  ايهن  براي فضيلت جهت از دنيا مکان بهترين حال

 يِف  إَِلَّ   اَِلْعتَِکااُف  َيْصاُلُح  ََل » :فرمردند ک  شد  نقل 7رضا اما  زا روايتي در طرر ک  همان

ُسولِ  َمْسِجدِ  وَ  اَْلَ امِ  الَْسِجدِ  .«ُمْرَتکِفا َدامَ  َما َيُصومُ  وَ  اَِلَاَعةِ  َمْسِجدِ  وَ  اْلُکوَفةِ  َمْسِجدِ  وَ  ال َّ
1 

 عبهاس  ابهن  .اسهت  شد  نقل 7مجتبي حسن اما  سير  در تنها ،مسجدالحرا  در اعتکاف

 ََّاْوَل  َيُطاوُف  ُهاوَ  وَ   ُمْرتَکِاف   ُهاوَ  وَ  اَْلاَ امِ  الَْساِجدِ  يِف  7َعاِلي  ْبانِ  اَْلَسانِ  َماعَ  ُكنْاُت » :کندمي نقل

   2.«...الَْکْربَة

 ،حه   بها  مقهارن  عبهادات  که   شهريم  متذکر را نکت  اين مقا ، اين پايان در بايد البت 

 قرائهت  ب  زيادي تأکيد ،روايات در ک  خراندن قرآن دمانن يستند؛ن فرق مرارد ب  منحصر

 مهرارد  و ذکر و تسبي  يا. است شد  مدين  يا مک  در قرآن ختم ي  براي تش  و قرآن

به   حهداقل  يها  يهافتيم  آن بهر  سير  ک  در اينجا ذکر کرديمرا مراردي فقط ما ليو ؛ديگر

   .است شد  نقل :بيتاهل از يکي رفتار عنران

 حج در مشرفه مشاهد و مشاعر به توجه در :معصومين سيره: دوم مقام

 بزرگهراران  آن ترجه   ،شردمي مشاهد  زياد :بيتاهل سير  در ک  مراردي از يکي

 لرهت  در و باشهد مي( ر ع  ) ماد  از و مشعر جمع ،مشاعر. باشدمي ح  در مشاعر ب 

 به   ،ميمي مصدر هم يدشا .است امري از دقيق کردن پيدا آگاهي زمان يا مکان معناي ب 

 شعائر ک  شرد يي اطشق ميهامکان ب  اصطشح در و باشد دقيق کردن پيدا آگاهي معناي

 3.دارد وجرد آن در الهي

                                                           
 .111و  116 صص ،1ج کافي،ال ؛124ص ،7الرضا االما  الي المنسوب الفقه. 1

 .112ص منين،ؤالم صفا  في الدين اعال  ؛122ص.ق،   ه1141حلی،  ابن فهد الداعي،ة عد. 2
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  001

 اشهار   آنهها  از برخهي  به   نمرنه   بهراي  که   اسهت  زيهاد  بسهيار  زمين  اين در روايت

 :کنيممي

 رکنين به توجه .1

 ابتهدا  طهراف  از قبهل  حضرت آن: »ندفرمايمي 9اکر  پيامبر بار در 7علي حضرت

 حهدي  به   پيهامبر  براي حجر استش  1«.کردندمي آغاز را طراف سپس و استش  را حجر

 .  کردندمي استش  را حجر خرد عصاي با بردند، سرار  اگر حتي ک  داشت  اهميت

 بِِمْحَجنِهِ  اْْلَْرَكانَ  َيْسَتلِمُ  َجَرَل  وَ  اْلَرْضَباءِ  َناَقتِهِ ی َعلَ  9 الِلرسول  َطاَف » :فرمردند صادق اما 

.«الِْْحَجنَ  ُيَقب ُل  وَ 
2   

بها   9کهردن پيهامبر   اسهتش   همچنين ،9پيامبر ب  دست يماني رکن و حجر استش 

 که   آمهد  طراف بحث ،اول مقا  در  ک چنان ؛است شد  نقل بسيار مختلف طرقب   عصا،

 روايهت اين  ابرسعيد از «دمشق مدين  تاريخ» کتاب در عساکر ابن و «طبقات» در سعد ابن

 از قبهل  و شد تما  عصر نماز نک آ از پس ،8حسين اما  و حسن اما : »کنندمي نقل را

 و را انجها  داد   طهراف  سهپس  ؛کردند استش  را حجراالسرد و آمدند ابتدا ،طراف انجا 

ايهن دو   که   کنهد مهي   اضهاف  او. .«..طافاا ثمّ  فاستلاُ  اَْلَج  أتيا ثمّ » خراندند: طراف نماز

   3.کردندمي استش  را حجراالسرد و يماني رکن طراف، از شرط هر دربزرگرار 

 اَْلَجا  یأتا» طهراف  انجها   از پهس  حضهرت  که   اسهت  شهد   نقل 7سجاد اما  بار در

 اْلسای بن علّ  رأيت» است: آمد  ديگري روايت در. دندکر استش  را حجر و آمدند 1« فاستلمه

 .است مرضع اين ب  حضرت خاص ترج  از حاکي يلتز  عبارت 2.« الياِن ال كن يلتزم

                                                           
 .312ص ،1ج االسال ، دعائ . 1

 .122ص ،1ج کافي،ال. 2

 .232ص ،13ج دمشق، ةمدين تاريخ ؛146ص ،14ج الکبري، الطبقا . 3

 .131ص ،1ج المصنف،. 1

 .142ص همان،. 2
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   :کندمي نقل 7الحسين بن علي پدر  ازبار   در اين 7باقر اما 

ْكَن اْْلَْسَوَد َو اْلَيَاِِنَّ ُثمَ  9الِلرسولَكاَن  ُُ   ُيَقب ُلُهَا َو َيَضعُ   ََل َيْسَتلُِم إَِلَّ ال ي َعَلاْيِهَا َو   َخادَّ

َرَأْيُت َأِِب َيْفَرُلُه.
1
  

 بوسحيدند  محي  را دو آن سپس و کردندمي استالم را يماني رکن و حجراالسود تنها 9پيامبر

 . کنند مي چنين نيز ح ينسالح بن عليح  پدرم که ديدم و گزاردندمي آن بر نهوگ و

 ،کردنهد مهي  استش  را رکنين 7سجاد اما  هم و 9پيامبر هم ،روايت اين اساس بر

 راجهع به    که   جرياني در ،گذشت آنچ  بر عشو . گذاشتندمي آن بر گرن  و برسيدندمي

 که   اسهت  آمهد   ،شهد   نقهل  مک  در فرزدق شعر و 7سجاد اما  و عبدالمل  بن هشا 

 بهاز  حضهرت  بهراي  را را  مهرد   رسهيدند،  حجراالسرد ب  وقتي ،طراف حين در 7اما 

 که   نيسهت  لطهف  از خهالي  نيز نکت  اين ب  اشار  2.کنند استش  را حجر ايشان تا کردند

 که   نمردندمي استش  را حجراالسرد يا يماني رکن و کرد  قطع را طراف ،:معصرمين

 را آن روايهات  و مها  است برد  بزرگراران آن نزد مشاعر و هامکان اين اهميت از حاکي

 . کرديم ذکر ح  مناس  و اعمال بحث در

 بن هشا  ،سال همان .برديم رفت  ح  ب  7باقر اما  همرا  اليس: »گريدمي ابرالربيع

 :بهرد  الخطهاب  بن عمر مرلي نافع ،او همراهان از يکي ک  برد آمد  ح  ب  نيز عبدالمل  

 َنافِع   َفنََظ َ »
3
 7قربها  اما  بنابراين 1..«.. النَّاس َعَلْيهِ  اْجَتَمعَ  َقدِ  وَ  اْلَبْيِت  ُرْكنِ  يِف  7َجْرَف     َأِِب   یإِلَ  

 ؛بردنهد  گرفته   را ايشهان  اطهراف  مهرد   و حضهرر داشهتند  ( حجراالسهرد ) بيت رکن در

 َمانْ » پرسهد:  مهي  هشا  از نافع رو اين؛ ازبرد شد  قسمت آن در ازدحا  باعث ک  طرري ب 

 «.کيست  اندکرده ازدحام او اطراف مردم که شخصي اين» ؛« النَّاس َعَلْيهِ  َتَدااَّ  َقْد  الَِّذي َهَذا
                                                           

 .141ص ،1ج کافي،ال. 1

 .162ص ،1ج ،مناقب ؛62ص ،1ج المرتضي، امالي ؛121ص االختصاص،. 2
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  000

 کرد  انتخاب مرد  مراجعات براي را ، آنجا7اما  ک  شريم مترج  مي روايت اين از

 مطهاف  و حجر از دورتر جايي ن  داشتند ارتباط مرد  با آنجا اما  اينک  دليل حال. بردند

 سياسهي  حرکهت  نهرعي  ،کهار  اين با ،:معصرمين حضرات گفت بتران شايد ؟چيست

 . دهند نشان مرد  نزد را خرد جايگا  ،علم دعيانم و خلفا از برخي ب  تا دادندمي انجا 

 َأْكارَبُ  الِلُ»: فرمردنهد مهي  ،گرفتنهد مهي  قهرار  حجراالسرد مقابل زمان هر 7صادق اما 

ََلمُ    1.« 9الِلرسول  یَعلَ  السَّ

 رکهن  ايهن  ب  خاص ترج  نرعي ،کردن ياد خدا رسرل از و حجر مقابل گفتن تکبير

 خرد و ندآمد يماني رکن نزد بيت داخل از 7کاظم اما  ک  است آمد  روايتي در. است

   2.کردند دعا آنجا و دندچسبان آن ب  را

 اَْلَجا َ  یَأَتا» :ايشهان  که   اسهت  آمهد   بيت با وداع هنگا  در 7جراد اما  حاالت در

« َمَسَحه وَ  َفَقبََّلهُ  اْْلَْسَودَ 
 . است برد  اسرد رکن ب  ايشان خاص ترج  از حاکي ک  3

  ملتزم به هتوج .2

 که   اسهت  ملتهز   ،شهدند مي دعا مشررل آنجا در :بيتاهل ک  ييها مکان جمل  از

   .کردندمي دعا ،رفتندمي آن نزد وقتي 7سجاد اما 

 نکته   اين ب  بايد 1.است شد  نقل 7صادق اما  دربار  ابان از روايتي در مطلب اين

 دعها  بهراي  را خاصهي  کهان م ،مسهجدالحرا   اماکن بين از معصر  وقتي ک  داشت ترج 

 انتخهاب  اين، بر عشو  ؛است ايشان نزد مرضع آن اهميت نشانگر کند،مي انتخاب کردن

 مراضهع  انتخهاب  منظهرر  به   ديگهران  بهراي  يارشهاد  ،7مکاني خهاص از طهرف امها    

 .ستدعا

                                                           
 .141ص ،1ج کافي،ال. 1

 .211ص ،2ج االحکا ، تهبيب. 2

 .232ص ،1ج ،الکافي ؛211ص همان،. 3

 .211ص ،2ج العياشي، تفسير. 1
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   است: شد  نقل الرالبي  حبا از روايتي در

ةَ  َرُجًَل  َرَأْيُت   َقْد  وَ ...  اْْلَْر ِ  ِمنَ  َصْرَدة   یَعلَ  اَْلَج ِ  وَ  اْلَباِب  َبْیَ  َأوْ   َتَزمبِالُلْ  َأِصيًَل  بَِمکَّ

هُ  َصاَعَد  َاءِ  َنْحوَ  َطْ َفهُ  وَ  َكفَّ . ...َيْدُعو وَ  السَّ
1
  

 بحر  کحه  ديحدم  حجراالسحود  و خحدا  خانحه  در بحين  محا  يحا  ملتحزم  در عصر هنگام را مردي

 و کحرده  بلنحد  آسحمان  به را هاچشم و هاستد کهدرحالي ؛بود نشسته زمين از اي گوشه

 .  کرد مي دعا

کردنهد که     حضهرر داشهتند و دعها مهي     ملتهز   در 7باقر اما  ،روايت اين اساس بر

 همين در ايشان است، آمد  روايت ادام  در ک  نشانگر اهميت آن مکان برد  است؛ چنان

 .  دادند مي پاسخ مرد  هاي پرس  ب  ،مرضع

 مستجار به توجه .3

»...  ند:شهد  خدا خان  داخل 7جعفر  بن مرسي اما  وقتي :گريدمي عمار  بن معاو

ْكنِ  َبْیَ  اَْلائِطَ  َفاْسَتْقَبَل  ْ ِِب   وَ  اْلَيَاِِن   ال ي ََ ُُ  َفَ َفعَ  اْل   2..«..َدَعا وَ  بِهِ  َفَلِصَق  َعَلْيهِ  َيَد

 ،غربهي  و يماني رکن بين رکن از منظرر شايد: »فرمايدمي «مرآ» در مجلسي مرحر 

  3«.باشد بيت داخل از مستجار همان

 زد  بهاال  پيراهن و آمدند مستجار نزد ،طراف آخر شرط در وداع هنگا  7جراد اما 

   1.چسباندند آن ب  را خرد

 ُمَتَرل قااً » :که   درحالي ديد  را ]زمان اما : »گريدمي ،اربع  نراب از عثمان   بن محمد

...«الُْسَتَجار يِف  ةِ اْلَکْربَ  بَِأْسَتارِ 
2
 که  « نحد بود کحرده  انتخحاب  دعحا  بحراي  را قسمت آن بزرگوار آن» ؛

                                                           
 .113و  112 صص ،1ج، مناقب. 1

 .222ص ،1ج کافي،ال. 2

 .226ص ،11ج العقول، ةآمر. 3

 .211ص ،2ج تهبيب، ؛232ص ،1ج کافي،ال. 1

 .224ص ،2ج الفقيه،من ال يحضره . 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  002

 .  است مکان اين ب  ايشان ترج  از حاکي

 آن دادن اهميهت  ، نشهانگر کعب  ب  :معصرمين از برخي ورود ک  داشت ترج  بايد

 علهي  ضرتح و ،9پيامبر دربار  ،کعب  ب  دخرل اينک  کما. ستخدا خان  ب  بزرگراران

.«اْلَکْرَبة  َأِِب   َمعَ   َدَخْلُت   ُكنُْت »: فرمايدمي 7باقر اما . است شد  نقل 8باقر اما  و
1   

 7ابراهيم مقام به داشتن توجه .4

 آيها  که   کهرد   سهؤال  7بهاقر  امها   از: »کنهد مي نقل زرار  از کافي در کليني مرحر 

 را ايخهاطر   ،دهنهد مي ک  مثبتي پاسخ ضمن ايشان ايد؟ کرد  درک را 7حسين جدتان

   :کندمي نقل مک  در اما  حضرر از

 شحد،  مسجد وارد و آمد سيلي که بوديم نشسته 7حسين امام جدم با مسجدالحرام در

 امحام  ،ححال  ايحن  در .برد را مقام سيل که زدندمي فرياد و شدند جمع مقام اطراف مردم

ْ  َعَلاً  َجَرَلهُ  َقْد  یَرالَ تَ  الِلَ َأنَّ » :بدهد را ندا اين فرمودند شخصي به .« بِه لَِيْذَهَب  َيُکنْ  ََل
2 

ترجه  مهرد  را به  مقها  ابهراهيم       ،7امها   ،شردمي استفاد  نقل اين از ک  طرر همان

  .است داد  قرار خداوند ک  است اينشان  اين فرمايند: کنند و مي جلب مي

 آن تاريخي ذشتسرگ به دادن توجه و آن از نوشيدن و زمزم آب به توجه .5

 آب نرشهيدن  هنگها   را 9پيهامبر  دعهاي  ،:بيتاهل ح  در دعا جايگا  بحث در 

 به   نگاهشهان  9ک  وقتي پيهامبر  فرمردند 7صادق اما  اين بر عشو  .کرديم ذکر زمز 

تِي َعَل  َأُشقي  َأِن   ََل  َلوْ » :فرمردند ،افتاد زمز  «ْیِ َذُناوبَ  َأوْ  َذُنوبااً  ِمنْهُ  َْلََخْذُت  ُأمَّ
3
 امحتم  بحراي  اگحر » ؛

 بهراي  9پيامبربنابراين، . «داشتمبرمي آن از بزرگ دلو دو يا يک همانا ،شدنمي مشقت موجب

 آمد  ،شد  نقل «االسش  دعائم» در ک  روايتي در. بردند قائل اهميت ،آن نرشيدن و زمز 

                                                           
 .212ص ،1ج کافي،ال. 1

 .223ص  ،همان. 2

 .231ص ،2ج الفقيه،من ال يحضره  ؛134ص همان،. 3



 002/  و بعد عبادي حج  :فصل دوم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

َُا » :نرشيدند زمز  آب از طراف از بعد ،8حسنين ک  است َباا وَ  اْلَرْْصِ  ْرَد بَ  َطاَفا َأهنَّ   ِمانْ  َشِ

.« َقائَِمْی   َزْمَزمَ 
1   

 : گريدمي مهزيار  بن علي

 زمحزم  چحاه  سحمت  بحه  سحپس  و داد انجام را آن نماز و نساء طواف ،7جواد امام ديدم

 و ريختنحد  خحود  بدن به را مقداري و نوشيدند آن از و کشيدند آب آن از دلو با و رفته

 . کردند نظر را چاه داخل و انداخته سر حضرت بار دو

 سهپس  2.اندشد  زمز  چا  بر اطشع استحباب ب  قائل فقها از برخي ،اساس همين بر

 گفتند بردند ايشان همرا  ح  در ک  کساني ،هم بعد سال ک  است آمد  روايت ادام  در

   3.دادند انجا  را کار همين اما  ک 

  آن احترام حفظ و حرم حرمت به توجه .6

 در. است صخا احکا  داراي و مهم هايمکان از يکي خرد ،الهي امن حر  د محدو

 و آرام  با و شدن حر  وارد برهن  پاي ،حر  ب  ورود از قبل کردن غسل ،قبلي مباحث

 که   شهد  مطهرح  :بيهت اههل  سير  در ،رفتن حر  محدود  داخل ،تضرع حالت و وقار

 اينجها  در اسهت.  مکه   محدود  ناي ب  :معصرمين و احترا  ويژ  خاص ترج  نشانگر

 امهن  حهر   به   بزرگهراران  آن خهاص  ترج  از حاکي ک  کنيم را مطرح مي ديگري مرارد

 .باشدمي الهي

 مقها   در اينکه   مگهر  ؛نرسهانيد  آزار کسهي  به  » :فرمردند مک  فت  در 9اکر  پيامبر

 1.«(بردند شد  استثنا ک  تعدادي مگر)؛ نکشيد را کسي يا برآيد شما با مبارز 

 نهزول  همچنهين . اسهت  مک  حرمت حفظ براي تش  از حاکي، 9اين سخن پيامبر
                                                           

 .312ص ،1ج االسال ، دعائ . 1

 .62ص ،11ج ،ة العقولمرآ. 2

 .131ص ،1ج کافي،ال. 3

 .223ص ،1ج.ق،   ه1111فضل بن حسن طبرسی،  الوري،  اعال. 1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  006

 حهر   به   آنهها  ورود حرمهت  و مک  ب  مشرکان شدن نزدي  از جلرگيري و برائت آيات

 .دهدمي نشان را حر  حرمت حفظ ،الهي

 :  فرمايندمي 7صادق اما 

 ُنتِاَف  َقْد  َرَأْيُتهُ  وَ  َقاَل  اَْلَ مِ  ِمنَ  َينْتُِفَها  اْلُرَِّْب   ِمنَ  الطَّاَقةَ  َيتَِّقي َكانَ  7اُْلَسْیِ  ْبنَ  َعِلَّ  إِنَّ 

.َمَکاهَنَا ُيِريَدَها َأنْ  َيْطُلُب  ُهوَ  وَ  َطاَقةً 
1
 

 ايشحان  که ديدم و بکنند حرم از را گياهي ساقه اينکه از کردندمي پرهيز 7سجاد امام

 .رگرداندب اولش جاي به خواستمي بود شده کنده که را ايساقه

                                                           
 .312ص ،2ج االحکا ، تهبيب. 1



 

 

 

 

 

 :سوم فصل

 حج اجتماعي بعد و :بيتاهل

 مقدمه

 ،حه  . کنهد  ترجه   آن ابعهاد  همه   به   ،شردمي مشرف ح  ب  ک  مسلماني است شايست 

 نيهز  اجتمهاعي  يعبادت برساند، تکامل ب  را انسان دارد ظرفيت ،فردي جنب  در اينک  بر عشو 

 خهرد  مترجه   فقهط  ،عظهيم  سفر اين رد نبايستي گزار ح  شخص . بنابراينشردمي محسرب

 نکهات  ک  شريم مي مترج  ،:ائم  سير  در دقت با ما. نکند اعتنا خرد پيرامرن افراد ب  و باشد

 اسهشمي  جامعه   پيشبرد در و مهم بسيار کنند، مي ترج  ب  آن سفر اين در ايشان ک  اجتماعي

 تها  اسهت  مسهاعدي  بسهيار  ين زم ،ح  ايا  طرفي از. است داشت  فراوان تأثير ،کمال سمت ب 

 .  شرند آشنا نيز اجتماعي بعد در :بيتاهل واالي ليفضا و اخشق و سير  با مسلمانان

  حج سفر در همراهان: اول گفتار

 بهرد   :بيتاهل ترج  و تأکيد مررد ،ح  سفر خصرص ، ب سفر در ک  مراردي از يکي

: فرمردنهد  7کهاظم  امها   ک  ديح ب  .است انفرادي مسافرت از نهي و سفرهم داشتن ،است

 زمينه   ايهن  در 1«.اسهت  گرفته   قهرار  9اهلل رسهرل  لعن مررد ،کندمي سفر تنها ک  مسافري»

                                                           
ُُ  اْْلكَِل  َثََلَثةً  9الِلرسول َلَرنَ ». 1 ُُ  َزاَد اكَِب  وَ  َوََّْد ُُ  اْلَفََلةِ  يِف  ال َّ  .23ص ،1ج الخصال،؛ « َوََّْدُ َبْيت   يِف  النَّائِمَ  وَ  َوََّْد



 جدر ح :سيره اهل بيت/  008

   :آوريممي اينجا در را آنها از برخي ک  است شد  نقل :معصرمين از زيادي روايات

ُِ  یَعْن َأِِب اَْلَسِن ُموَس    َيا َعاِلُ  7لَِرِلي  9الِلرسولَقاَل: يِف َوِصيَِّة  7َعْن َأبِيِه َعْن َجد 

ُ ْج  ُجاَل   َسَف   َوََّْداَ   يِف   ََل َُتْ  َأْبَرُد َيا َعِلي إِنَّ ال َّ
ْيَطاَن َمَع اْلَواَِِّد َو ُهَو ِمَن اَِلْثنَْیِ َفإِنَّ الََّّ

ُُ َفُهَو َغاو  َو اَِلْثنَاِن َغاِوَياِن َو الثَََّلَثُة َنَف   وَ  َبْرُضُهْم َسَف . یَروَ  إَِذا َساَفَ  َوََّْد
1
 

 سحفر  بحه  ييتنهحا »: فرمودنحد  7علحي  بحه  وصيتش در 9پيامبر که فرمودند 7سجاد امام

 انسان اينکه تا است دورتر همسفر نفر دو از شيطان و شودمي تو همراه شيطان چراکه ؛نرو

 هم با گرا نفر دو و است گمراه ؛کند مسافرت ييتنها به که زماني انسان علي يا. باشد تنها

 «.است حقيقي سفر کنند، مسافرت نفري سه اگر و گمراهند نيز ،کنند مسافرت

 :  گريدمي جابر بن اسماعيل

ُُ  7ُكنُْت ِعنَْد َأِِب َعْبِد الِلِ َة إِْذ َجاَء الَِدينَِة َفَقاَل َلُه َمْن َصاِحَبَك َفَقااَل َماا   ِمنَ   َرُسول    بَِمکَّ

ْمُت إَِلْيَك َْلَََّْسنُْت َأَدَبَك ُثمَّ َقااَل  7َأُبو َعْبِد الِلِ َصِحْبُت َأََّدًا َفَقاَل َلهُ  َأَما َلْو ُكنُْت َتَقدَّ

َواَِّد  َشْيَطان  َو اْثنَاِن َشْيَطاَناِن َو َثََلَثة  َصْحب  َو َأْرَبَرة  ُرَفَقاُء.
2
 

 با»: مودفر سؤال او از امام .آمد مدينه از پيکي که بودم مکه در 7صادق امام با همراه

 .نبحود  محن  همحراه  کسحي  و امآمحده  تنها :داد جواب او «بودي  همراه سفر در کسي چه

 ادب را تحو  بحودم  ديحده  را تحو  مدينحه  از خروجحت  از پيش اگر» :فرمودند او به حضرت

 نفحري  يحک  سحفر : »فرمودنحد  حضحرت  سحپس  «.نکنحي  مسافرت گونه اين که 3کردم مي

                                                           
 .326ص ،2ج المحاسن،. 1

 .326ص ،2ج المحاسن، ؛342ص ،1ج ي،کافال. 2

 ايشـان  البتـه  کـه  است فوق روايت ذيل در هأمر در مجلسي مرحو  کال  از برگرفته روايت فراز اين از تفسير اين. 3

 را کـار  اين و بود ، کرده نهي ييتنها مسافر  از را تو اين از قبل اگر باشد اين مراد که داده ه  ديگري احتمال

 کـه  اسـت  اليک تقدمت معناي به توجه با تفسير اين که. کرد  مي ادب را تو همانا ؛بودي هشد مرتکب اآلن مثل

 صـالح  مـولي  مرحـو   .311ص ،26ج العقـول،  ةمـرآ  .است کاري به کردن امر معناي به آبادي فيروز گفته طبق

 بـه  ؛شوي ادب تا زد  يم را تو همانا ،بود  شده وارد تو بر من اگر: گويد مي چنين فقره اين ترجمه در مازندراني

 بـا  را تـو  لـبا  ؛الحرا  اهلل بيت زائر و هستي ما مهمان و شدي وارد ما بر تو چون لکن و کردن مسافر  تنها جهت

  .143ص ،12ج الکافي، شرح .کن  نمي ادب ضرب



 009/  و بعد اجتماعي حج  :بيتفصل سوم: اهل 

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 رفاقت نفري چهار و است همراهي نفري سه و است شيطان دو نفري دو و است شيطان

 .«است

 تشهريق  و حث ،روايت اين» :کندمي نقل جزري قرل از «مرآت» در مجلسي مرحر 

 باشهد  ايهن  مراد است ممکن»: فرمايدمي ايشان سپس. «است سفر در همرا  داشتن براي

 1«.کندمي وسرس  را آنها و شد  مسترلي نفر ، دو يا تنها مسافر بر شيطان ک 

 :  گريدمي روايت اين ترضي  در کافي شرح در مازندراني مرحر 

 از دوري و تمهرد  سهفري  چنهين  که   است جهت اين ب  ييتنها سفر از شيطان تعبير

 دههد مي قرار وحشت و هشکت و ضرر در را خرد حالت اين با انسان چراک  ؛خداست

 تها  برسهاند  اهله   ب  را  وفات خبر و کند دفن و کفن را او ک  نيست کسي ،ردمُ اگر و

 2.شرد تسهيل اهل  ازدواج و ارث امر

 شهد   تعبير شرالناس ب  کند سفر تنها ک  کسي از 9اهلل رسرل از روايتي در همچنين

 انهد و در  ، ب  انتخاب آن نيهز ترجه  داشهت    :بيتاهل ،همسفر داشتن بر عشو   3.است

 خلهق  داراي اينکه   جمله   از .دانه نمهرد   اشهار   مناسب همسفر هايويژگي ب  ،رواياتي

 1.و سخاوت باشد مدارا و رفق روحي  خر ،

 خصرص ب  و سفرها در :معصرمين آيا ک  کنيممي ، بررسيمقدم  اين بيان از پس

 در ايشهان همرا   کساني چ  رفتند؟ ب  ح  مي تنها يا شدندمي همرا  کساني با ،ح  سفر

 بردند؟ ح  سفر

 حج در :بيتاهل با اصحاب همراهي .1

 القضهاء وجعرانه ،   حديبي ، عمهر  عمر  س  در ک  است واض  ،9اکر  پيامبر بار در

                                                           
 .311ص ،26ج العقول، هآمر. 1

 .141ص ،12ج.ق،    ه1312محمد صالح بن احمد مازندرانی،  الکافي، شرح. 2

 .326ص ،2ج المحاسن،. 3

 .السفر آداب سائر و الصحابه حسن و الخلق حسن 12 باب السفر، آداب ابواب ،13ج االنوار، بحار ر.ک:. 1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  001

 َعاامَ  9الِلرساوُل  َخاَ َج »: فرماينهد مهي بار   در اين 7صادق اما  .بردند اصحاب با همرا 

.« َرُجل  َأْلِف   ِمنْ  َأْزَيُد   َأْصَحابِهِ   ِمنْ   َمَرهُ  وَ  اْلُرْمَ ةَ  ُيِ يُد  اُْلَدْيبَِيةِ 
1  

 همچنين .بردند 9پيامبر همرا  نفر هزار از بي  حديبي  عمر  در ،نقل اين اساس بر

 همهرا   صهحاب   از زيهادي  تعداد حضرر از حاکي ،کندمي نقل را القضاء ک  رواياتي

 وجهرد  «اصهحاب   مع» يا «اصحاب  و» لفظ روايات اين از بسياري در زيرا ؛است حضرت

 ايهن  چراکه   ؛کردندمي همراهي را ايشان زيادي عد  نيز جعران  از ايشان عمر  در .دارد

 سهفر  ايهن  در متعددي اصحاب ش  بي و برد طائف بر پيروزي و مک  فت  از پس عمر 

 .  کردندمي همراهي را حضرت ،جنگ و

 حضهرت  ک    استشد نقل قبل هايبخ ، رواياتي در نيز ح  و تمتع عمر دربار  

 همهين  در .اسهت  حه   سهفر  عهاز   پيهامبر  امسهال  ک  کنند ش اع هم  ب  تا دادند دسترر

 وَ  اْلَراَواِِل  َأْهاُل  وَ  الَِدينَاةَ   َ اَََّض  َمنْ  بِهِ  َفَرلِمَ » :عمرمي اعش  اين از پس ک  است آمد  روايت

.«الِلرسول ِْلَ    اْجَتَمُروا وَ  اْْلَْعَ اُب 
2  

 همراهي سفر اين در را تحضر زيادي عد  ک  شردمي استفاد  روايت فراز همين از

 و أزواجاه  مراه»: اسهت  ايندر 9اهلل رسرل همراهان از مقريزي تعبير. کردند

  3.«أفناء و الر ب قبائل من شاء من و اْلنصار و الهاج ين عامة و بيته اهل

 را 9پيهامبر  همراههان  تعهداد  در مختلف اقرال «الردير شريف» کتاب در اميني عشم 

 و «نفهر  824111 نفهر،  821111 نفهر،  884111 نفهر،  01111» کنهد مهي  ذکر سفر اين در

 خهرد  ،غهدير  واقعه   در حاضهران  تعهداد  همچنهين  1.اندکرد  ذکر اين از بي  هم برخي

 .  است 9پيامبر با آنان همراهي ودر مرد  فراوان حضرر از حاکي

                                                           
 .331ص ،1ج االسال ، دعائ . 1

 .212ص ،1ج کافي،ال. 2

 .142ص ،2ج.ق،   ه1124تقی الدين احمد بن علی مقريزی،  االسماء، امتاع. 3

 .32ص ،1ج.ق،   ه1116ن امينی، عبدالحسي الغدير،. 1



 000/  و بعد اجتماعي حج  :بيتفصل سوم: اهل 

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 ک  بردند کارواني همرا  ،ح  ب  شانسفر در ک  است شد  نقل 7اميرمؤمنان بار در

 ،عثمهان  عرامهل  از يکيدر روايت آمد  است: . داشت حضرر آن در نيز عفان  بن عثمان

 را شهامي  مهردي  آنجها  و رفته  مدين  و مک  بين ماه  عرو ، منزلگا  ب  آنها از زودتر

 نهر  کب  تعدادي و گرفت عاري  شامي از را آن پس .دارد همرا  شکاري باز ي  ک  ديد

 .گذاشهت  آنهها  جلري و پخت را آن رسيدند همراهان  و عثمان ک  زماني و کرد شکار

 بن علي اينکه تا خوريمنمي آن از ما» ؛« طالب أِب بن علّ  ء َيي یَّتّ : برضهم قال» :گفتند ايعد 

  «.برسد 7طالب ابي 

 مهيها  خهرردن  بهراي  را شد  شکار غذاي ک  کردند مشاهد  و رسيدند حضرت وقتي

  1.... خرريمنمي آن از ما فرمردند ،ندکرد

 و دوسهتان  از همراههاني  سفر اين در 7علي حضرت ک  دهد ، نشان ميفرق روايت

 ايهن  بعهدي،  روايت در . البت است برد  اما  همراهان جزء نيز عثمان ک  داشتند اصحاب

 صايد   بَِلحامِ  ُعاثانُ  یتفأ: قاَل  مره علَ  َفح َّ  عفان  بنُ  عثانُ  ََّ َّ » :دارد بيشتري وضرح مطلب

.« علَ  يأُكْل  َلَ  و ِمنه فَأكَل  ََّلل   صاَدُ
2  

 اما  جانب از او تأييد معناي ب  ،عثمان با حضرت همراهي ک  داشت ترج  بايد البت 

 از يکههي بههار در را ايواقعهه  خراهههدمههي راوي گرنههاگرني، وقتههي مههرارد در. نيسههت

 را معصهر   آن نها   و« فاَلن ماع َّججات» :گريدمي ،کند نقل ح  سفر در :معصرمين

 را ايشهان  که   انهد بهرد   اصهحابي  ،:بيهت اههل  دهد ک  بها  اين مطلب نشان مي. برد مي

  :کنيممي نقل را عبارات آن از برخي نمرن  ک  براي کردندمي همراهي

 3.«اْلسیبن عل مع َّججت» :کندمي نقل پدر  از علي  بن ابراهيم

                                                           
 .16ص ،1ج.ق،   ه1112ابوجعفر محمد بن جرير طبری،  القرآن، تفسير في البيان جام . 1

 .261ص ،1ج الغدير، ؛12ص همان،. 2

 االرشـاد،  ؛213ص ،3ج .ق،  ه1142نعمان بن محمد مغربی )ابن حيـون(،   االطهار، ةاالئم فضائل في االخبار شرح. 3

 .111ص ،2ج
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اءُ  َكاانَ »: گريهد مهي  چنهين  روايتهي  در مسيب بن سعيد اونَ  ََل  اْلُقا َّ  َزْيانُ  ََيُا َّ  یََّتَّا ََيُجي

مُ  َيتَِّخُذ  َكانَ  وَ  7اْلَرابِِدين ِويَق  هَلُ ْلوَ  السَّ ااِمض وَ  اْْلُ .«  اْْلَ
 همراههان  از يگروهه  ،بيان اين طبق 1

 (ههاي  نرشهيدني ) ههاي  شربت آنها براي اما  و ندبرد قرآن قاريان ،ح  در 7سجاد اما 

 روايهت  همهين  ب  شبي  ديگري روايت در راوي همين. کردندمي درست تر  و شيرين

.«.. َراكِب  َأْلَف   َمَرهُ  َخَ ْجنَا وَ   َفَخَ َج »... : گريدمي
2
 نفر هزار حج در حضرت همراهان تعداد... » ؛

 . «بودند

ة یإِلَ  الَِْدينَةِ   ِمنَ   ل  َُمْمِ   ِشق    يِف  7َجْرَف    َأَبا َزاَمْلُت »: گريدمي حذّاء ابرعبيد   بحا  همراه» ؛3«َمکَّ

 . «بوديم يمحمل در مکه تا مدينه از 7باقر امام

 1.«َجْرَف   َأِِب   َمعَ  َََّجْجنَا: »گريدمي نيز ابرالربيع

ه   ُهوَ  وَ  7 الِلِ َعْبدِ  َأَبا  َصِحْبُت »: گريدمي منصرر بن  ة یإِلَ  ُمَتَوج  .«َمکَّ
2  

.«َسنَة( عبدالِل اِب مع) َمَرهُ  َََّجْجُت  َلَقْد  وَ : »گريدمي نيز انس بن مال 
6  

  1.برد  همرا  حجي سفر در 7صادق اما  با ک  کندمي نقل رقي دوداو

 1.است ح  سفر در ،اما  همراهان از نيز ترلب  بن ابان

 7یُموَسا اْبنُهُ  فِيَها ُولَِد   الَّتِي نَةِ السَّ   يِف   الِلِ َعْبدِ   َأِِب   َمعَ  َََّجْجنَا» :کندمي نقل ابربصير همچنين

َداءَ  َلنَا َوَضعَ  اْْلَْبَواءَ  َنَزَلنا َفَلاَّ  ََ .« َأَطاَب  وَ  َأْكَث َ  ِْلَْصَحابِهِ  الطََّرامَ  َوَضعَ  إَِذا َكانَ  وَ  اْل
 اين فراز دو از 2

 تهداي اب فهراز  يکهي  .انهد داشهت   همراهاني ح  در 7صادق اما  ک  شردمي استفاد  نقل
                                                           

 .131و  136صص ،1ج ناقب،م. 1

 .111ص.ق،   ه1142محمد بن عمر کشی،  الرجال، ةمعرف اختيار ـ کشي رجال. 2

 .114ص ،2ج کافي،ال. 3

 .124ص ،1ج ،همان. 1

 .323ص ،2ج المحاسن، ؛211ص ،1ج همان،. 2

 .162ص صدوق، امالي. 6

 .612ص ،2ج الجرائح، و الخرائج. 1

 .114ص ،3ج کافي،ال. 1

 .311ص ،2ج المحاسن، ؛312ص ،1ج همان،. 2
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 که   آخهر  جمله   از ديگهري  و «رفتهيم  حه   به   7صهادق  اما  با»: گريدمي ک  روايت

 . «برد طيب و زياد ،کرد آماد  اصحاب براي طعامي ک  زماني»: گريد مي

 چنهين  ،بينهد مي مک  در را 7کاظم اما  وقتي ،(بلخي ابراهيم) شقيق نا  ب  شخصي

« ومواِل َّاشية له ف أيت»: گريدمي
1
 .«اندداشته دنبال به خدمتکاراني و مراهانه 7امام» ؛

در سحفر  » ؛2«ُعْماَ ة  يِف    7اَْلَسانِ   َأِِب   َماعَ  ُكنَّاا» :گريهد مهي  مرسي  بن اسماعيل همچنين

 «.بوديم 7اي همراه موسي بن جعفر عمره

 یإلا خا ج ثامّ  فيهاا  َّاّ   التاي السانة يف 7ال ضاا ماع كنات»: کندمي نقل علي  بن 

« خ اسان
3
 . «بودم ايشان همراه حج سفر در رفت، خراسان به آن از پس 7رضا امام که اليس» ؛

 :کنهد مهي  نقهل  سجستان و بُست اهل از مردي از صيدالني زکريا بن احمد روايتي در

نَةِ  يِف  7َجْرَف    َأَبا َراَفْقُت » لِ  يِف  فِيَها ََّ َّ  الَّتِي السَّ .«الْائَِدة یَعلَ  َمَرهُ  َأَنا وَ  َلهُ  َفُقْلُت  الُْرَتِصمِ  ِخََلَفةِ  َأوَّ
1 

 .است برد  ح  در 7جراد اما  همرا  ،بست اهل از مردي ،نقل اين اساس بر

 بها  ايعد  همراهي بر داللت لفظي هر طررکليب  اين است ک  بخ ، اين آخر کش 

 مهع،  کنهت  زاملهت،  لفهظ  مثل باشد؛ ما بحث محل بر دليل تراندمي ،دارد :معصرمين

 . کرديم اکتفا آن از ييها نمرن  ب فقط  ما ک ...  و قتراف صحبت،

  حج سفر در :معصومين با خويشان و خاندان همراهي .2

 3فاطم  دخترشان جمل  از بيتشاناهل و همسران هم در 9اهلل رسرل

 . بردند خري  همرا  را

 2.« بيتهاهل و أزواجه مره و» :است اين االسماع امتاع در مقريزي تعبير
                                                           

 .312ص االمامه، دالئل. 1

 .622ص ،2ج الخرائج،. 2

 .214ص ، الوصيه ايبا . 3

 .111ص ،2ج ،الکافي .1

 .142ص ،2ج االسماع، امتاع. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  002

 را جعفهر  بهن  عبهداهلل  و 8حسين اما  و حسن اما  حجي سفر در 7علي حضرت

نَةَ  تِْلَك  ََّ َّ  َقْد  7َعِلَ  َكانَ » :داشتند همرا  .«َجْرَف    ْبنِ  الِلِ َعْبدِ  وَ  اُْلَسْیِ  وَ  بِاَْلَسنِ  السَّ
1 

  َبْراُض   َمَرهُ  وَ  ِ ماً ُُمْ  7َعِلَ  َكانَ »: فرمردند ک  شد  نقل 7باقر اما  از ديگري روايت در

.« ِصْبَيانِه
. داشهت  همرا  ب  را فرزندان  از برخي ،حضرت ک  است آمد  روايت اين در 2

 اسهت  درسهت  صهررتي  در احتمال اين ک  دنباش 8حسنين همان ،صبيان از مراد شايد

 گفته   نابهالغ  بچه   ب  صبي ک  آنجا از ب  ح  رفت  باشند. عمر خشفت اولي  هايسال ک 

 ،صهبيان  از مهراد  ههم  شهايد  و. باشهد  8حسهنين  ترانهد نمي ،صبيان از منظرر ،شردمي

 در ههم  آن ،صبيان لفظ با بردند، دو آن مراد اگر زيرا ؛باشند 8حسنين از غير فرزنداني

 . شدنمي تعبير 7باقر اما  کش 

 حاکي ک  کرديم نقل پيشين هايفصل در روايتي ،8حسين اما  و حسن اما  بار در

 پهدر   از او و پهدر   از الرافعهي   بن ابراهيم. دبر يکديگر همرا  ب  اما  دو اين ح  از

.« اَْل  یإِلَ   َيْمََِّيانِ  7اُْلَسْیَ  وَ  اَْلَسنَ  َرَأْيُت » :کندمي نقل
3 

 مّکاة قادما واْلسای اْلسن یرأ أّنه» است: آمد  ابرسعيد از ديگري روايت در همچنين

.«صليا و الرْص برد بالبيت فطافا
1  

 بان الِل وعباد واْلسای اْلسان خ ج»: گريدمي چنين ديگري تعبير در مدائني ابرجعفر

   2..«..َّّجاجا جرف 

 هاو وقاف» :آمهد   چنهين  ،اسهت  شد  نقل آن در عرف  شريف دعاي ک  روايتي ابتداي

« اِلبال ميّسة يف ومواليه وولدُ بيتهاهل من وَجاعة
6
 و :يحت باهحل  از ايعحده  و 7حسحين  امحام » ؛

                                                           
 .31ص ،2ج العياشي، تفسير. 1

 .  61ص ،2ج التهبيب،. 2

 .121ص ،2ج االرشاد،. 3

 .124ص ،العصر بعد ةالصال في لهئمس ،1ج المصنف،. 1

 .16ص ،1ج مناقب،. 2

 .211ص ،22ج نوار،بحاراال. 6
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 نشان وضرح ب  تعبير اين. «ايستادند الرحمه جبل کوه چپ سمت در ،ايشان خدمتکاران و فرزندان

. داشهتند  حضرر ايشان غشمان و فرزندان و 7حسين اما  بيتاهل ح ، آن در ک  دهدمي

 ند،شد خارج مک  سمت ب  مدين  از هجري شصت سال 7سيدالشهدا ، وقتياين بر عشو 

 خرد با حنفي  بن محمد جز ب  را برادر فرزندان و برادران و فرزندان و ري خ بيتاهل هم 

ِت   ِمنْ  7َفَخَ َج » است: آمد  نقلي در بردند؛  َرَجاب   ِمانْ  َبِقَياا لَِياْوَمْیِ  اْْلَََّادِ  لَْيَلاةُ  ِهايَ  وَ   لَْيَلتِهِ   َُتْ

هاً  ةَ  َنْحوَ  ُمَتَوج  ُُ  َمَرهُ  وَ  َمکَّ َد  إَِلَّ  بيتهِ اهل ُجلي  وَ  َأِخيهِ  نُوبَ  وَ  إِْخَوُتهُ  وَ  َبنُو .«اَْلنَِفيَّة اْبنَ  ُُمَمَّ
1 

 نمهاز  کعبه   در 7حسهين  امها   پهدر   بها  مهن : »فرمايندمي روايتي در 7سجاد اما 

 در را 7سهجاد  فرزنهد   ،7حسين اما  ک  دارد اين بر داللت مطلب اين 2.«خرانديم

 . برد برد  همرا  ب  ح 

 به   که   کننهد مهي  نقهل  بزرگرارشهان  پدر ح  از 7صادق ا ام را جرياناتي همچنين

 همراههي  از حهاکي  همه   و کهرديم  اشهار   گذشت  هايفصل و مباحث در آنها از برخي

 :7صهادق  اما  از عبارات اين مثل ؛باشدمي ح  سفر در پدرشان با 7محمد بن جعفر

«َقلِيَل  اْْلَْبَطَح   َينِْزُل   َأِِب   َكانَ »
 .« َيبِيت  ََّْيُث   اَْلَ امِ  بِالَََّْر ِ   ِقُف يَ  7َأِِب  َكانَ » ،3

، کنهد مهي  نقهل  پهدر   حه   بهار  در :بيهت اهل از يکي ک  روايتي هر کلي طررب 

 7جعفهر   بهن  مرسهي  امها   مثشً ؛است ح  سفر در فرزند  با اما  آن همراهي نشانگر

 :شهد  سؤال 7صادق اما  از ک  است آمد  روايتي در 1.« یبِِمنً   َأِِب   َمعَ   ُكنُْت   إِِن  »: فرمايد مي

ُدُهمْ  َأِِب  َكانَ »: فرمردند ايشان «کنيم؟ محر  کجا از را هابچ » .« َفخ ِمنْ  َُيَ  
 ايهن  اسهاس  بر 2

 .  دکرمي حر مُ 6فخ از را آنها حضرت ک  بردند ييها بچ  7باقر اما  همرا  ،روايت
                                                           

 .31ص ،2ج االرشاد،. 1

 .164ص ،1ج المصنف،. 2

 .223ص ،1ج کافي،ال. 3

 .214ص ،7جعفر  بن علي مسائل ؛214ص االسناد، قرب. 1

 .343ص ،1ج کافي،ال. 2

 ؛انـد  کرده فخ از صبيان احرا  وازج به تصريح او غير و شيخ گويد: مي مجلسي مرحو  .مکه فرسخي يک در چاهي. 6
 .  است ميقا  از احرا  افضل اگرچه



 جدر ح :سيره اهل بيت/  006

.«اُِلْحَفة َأَتْيُت  یََّتَّ   ُأِهَل   َفَلمْ  َماِشياً   بَِأْهِل   َخَ ْجُت   إِِن  »: فرمردند 7صادق اما  خرد
1  

 [،ا  خهانراد  ] زنهان   بها  همرا  7صادق اما  ک  است شد  نقل ديگري روايت در

 :شهدند  سهاکن  منا در ،برد کرد  برپا ايشان براي قمي عبداهلل  بن عمران ک  ييهاچادر در

 2.« اُؤُنَِس  َمَرهُ  وَ  7َعْبِدالِلِ َأُبو  َأْقَبل إِذْ »

 در .بهرد  شهد   مترلهد  تهاز   طفلي ما همرا  ح  در: »گريدمي حجاج بن رحمانعبدال

 چگرنگي ، دربار حضرت از . وقتيبردند شد  وارد مک  ب  نيز 7صادق اما  ،ايا  همان

 :  فرمردند من ب  پرسيد ، طفل آن مناس  و اعمال و کردن حر مُ

هُ  ُم ْ  اَفَتْسأَ  َْحِيَدةَ  یَتْلقَ  ُأمَّ . َتْصنَع َكْيَف  َفَسَأَلْتَها َفَأَتْتَها بِِصْبَياهِنَا َتْصنَعُ  َكْيَف  هَلَ
3
 

 پحس  .کند چه فرزندانش با که بپرسد او از و کند مالقات حميده با تا بگو طفل مادر به

  .پرسيد او از صبيان احرام چگونگي بارهدر و آمد حميده نزد زن آن

 امها   همهرا   در سفر حه   ،7صادق اما  رهمس حميد  ک  دهد نشان مي روايت اين

 زيهد   بهن  عمهار  همچنهين . دادنهد  رجهرع  او به   را زنان در آن مسائل، 7بردند ک  اما 

 تلاك يف َّاّ   كاان» داد،مهي  انجها   ح  عبدالمل    بن هشا  ک  سالي آن: گريدمي واقدي

  1.« :جرف  وإبنه الباق  علّ  بن ُممد الّسنة

مترلهد   ابهراء  در 7جعفهر   بهن  مرسي حضرت ابربصير، از ديگري روايت اساس بر

 7صهادق  امها   که   دهد نشان مي مطلب اين 2است. مدين  و مک  مابين منزلي ک  شدند

 به   ،دارد وجهرد  حمهل  وضهع  احتمال لحظ  هر ک  صررتي در حتي را خري  بيتاهل

 . اندبرد  خرد همرا 

 مهن  به   7کهاظم  حضهرت  از پيهامي  ک  برد  منا در من :گريدمي حمز  ابي  بن علي
                                                           

 .321ص ،1ج کافي،ال. 1

 .62و  61صص  االختصاص،. 2

 .341ص ،1ج کافي،ال. 3

 .132ص ،1ج.ش،   ه1311سيد هاش  بن سليمان بحرانی،  القرآن، تفسير في البرهان. 1

 .312ص ،1ج کافي،ال ؛311ص ،2ج المحاسن،. 2
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 ِعْماَ انُ  وَ  ِعَياُلاهُ  َمَراهُ  وَ  بِاهِ  َفَلِحْقاُت » :شهر   ملحهق  ايشهان  ب  ثعلبي  در اينک  بر مبني رسيد

.«َخاِدُمهُ 
. اندبرد  خادم  و ، خانراد 7جعفر بن مرسي همرا  ح ، سفر آن در بنابراين 1

 درد که   دار  همهرا   يکنيز من: »فرمردند او ب  حضرت ک  است آمد  روايت همين در

 [ثعلبيه  ] مکهان  ايهن  به   را او نشهرند  مترجه   مرد  اينک  براي و گرفت فرا را او زايمان

  .«کرد حمل وضع من براي شجاع و سخي و باکرامت فرزندي او و آورد 

 را  بهين  در 7جعفر بن مرسي خرد ترلد بار در ک  فرق روايت مانند نيز روايت اين

 حهالتي  چنهين  در حتي :معصرمين حضرات خانراد  ک  دارد تدالل ،برد مدين  و مک 

 . اندبرد  بزرگراران آن همرا 

 7َجْرَف    ْبنِ  یُموَس  َأِخي َمعَ  َخَ ْجنَا»: گريدمي 7کاظم مرسي اما  برادر ،جعفر بن علي

ةَ   یإِلَ  فِيَها  َيْمِِش  ُعَم    َأْرَبعِ  يِف  « َأْهلِه وَ   بِِرَيالِهِ  َمکَّ
2
 و عيحال  و خحويش  برادر ر چهار عمره،د 7امام» ؛

 . «داشتند همراه به را بيتشاناهل

َضاا َأُبواَْلَسانِ  َفَجااءَ  َعَ َفاةَ   َيْومَ   الَْوقِِف   يِف   ُكنُْت »: گريدمي واقفي خطاب  بن علي  وَ  7ال  

ه َبنِي َبْرُض  َمَرهُ  « َعم 
  همهرا  عرفهات  در 7رضا اما  پسرعمرهاي از برخي ،نقل اين طبق 3

 را 7امها   ،مدينه   از خهروج  و حه   ابتهداي  از ايشهان  است ممکن .بردند حضرت آن

 که   است اين روايت ظاهر ليو ؛باشند شد  ملحق وا ب  مک  در و باشند نکرد  همراهي

 نهزد  منها  در: »گريهد مهي  صهنعاني  مرسهي  بهن  يحيهي . بردند اما  همرا  سفر، اين در آنها

 او به   امها   و بهرد  نشست  حضرت ران روي 7ادجر اما  ک  درحالي رفتم؛ 7رضا اما 

 و رسهيدند  امامت ب  طفرليت سن در 7جراد اما  اينک  ب  ترج  با 1«.خرراندندمي مرز

 که   رسهد مهي  ، بنابراين ب  نظراست برد  7رضا اما  عهدي واليت از قبل نيز ماجرا اين
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 همهرا   ب  :بيتهلا ک  دهدمي نشان اين .است برد  سال پن  از کمتر جراداالئم  سن

 همراههان  از علهي   بهن  ا که   دادنهد؛ چنهان   مي اهميت ،ح  ب  کرچ  فرزندان بردن

 7ال ضاا و سانة  الوقات ذلك يف له و ابنه أبوجرف  مره وكان: »گريدمي ح  در 7رضا اما 

 1.« البيت يودع

 يشهان ا خهدمتکاران  از غيهر  ،شهد  ذکهر  بخه   اين در :بيتاهل همراهان از آنچ 

 خهدمتکار  افله   مثهل ؛ بردنهد  همهرا   بزرگهراران  آن بها  جها  همه   در معمرالً ک  دهستن

 .  7باقر اما 

 :بيتاهل سيره در حجاج به خدمت و توجه: دومگفتار 

 به   داشهتن  ترجه   حه ،  در :معصهرمين  ترجه   مهررد  اجتمهاعي  نکهات  جمل  از

 و سهفر  لطهر  در ييهانمرن  ک  است برد  تران حد در آنها ب  کم  و حجاج مشکشت

 آنقهدر  حه   در ديگهران  به   ترج  کلي طررب . است شد  نقل مک  در حضررشان زمان

 را شرد ديگران زحمت يا آزار باعث ک  ييرفتارها از برخي :بيتاهل ک  دارد اهميت

   :کنيد ترج  ذيل روايات ب  زمين  اين در .اندفرمرد  نهي

 مهن  وضهعيت  از شهما  شهتم، دا عرضه   7صادق اما  ب : گريدمي رب  عبد بن شهاب

 سهخاوتمند ،  ا ديني برادران با و هستم دست گشاد  و ثروتمند من ک  دانيدمي و آگاهيد

 و داد  خهرج  به   سهخاوت  ،شهر  مي همرا  مک  مسير در مؤمنان از تعدادي با ک  زماني

 :  فرمردند او ب  حضرت .کنممي خرج حسابي برايشان

 َفاْصاَحْب  َأْذَلْلَتُهمْ  َأْمَسُکوا ُهمْ  إِنْ  وَ   ِِبِمْ   َأْجَحْفَت  َبَسُطوا وَ   َسْطَت بَ   إِنْ  ِشَهاُب  َيا َتْفَرْل  ََل 

.ُنَظَ اَءاَ  َفاْصَحْب  ُنَظَ اَءاَ 
2
 

 بحر  ،کننحد  دسحتي  گشحاده  بخواهنحد  تو مانند تو همراهان اگر اي شهاب اين کار را نکن.
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 کحم  تحو  مقابحل  در اينکحه  بحراي  آنها از برخي است ممکن يعني] اي نموده اجحاف آنها

 در اگر و [آنهاست بر اجحاف کار اين و دهند خرج به سخاوت نشوند خجل و نياورند

 خحوار  نحوعي  بحه  حالحت  ايحن  کنحي،  دستي گشاده تو تنها و نکنند همراهي تو با کار اين

 . آنهاست کردن

 سهط   ههم  و مسهلکان  ههم  بها  شهاب اي»: کنندمي او ب  مهمي سفار  7اما  سپس

 بها  کبهرتر  از ديگهري  تعبير همان ،حضرت سفار  اين .«کن همراهي و صاحبتم خرد

 .  باشدمي باز با باز کبرتر،

 راههي  که   برديم نفر چند و بيست: »گريدمي العشء ابي بن حسين ديگري، روايت در

 تها  کهرد  مهي  ذبه   خهرراک  بهراي  را رسفنديگ ،رسيديممي ک  هرمنزليب   .شديممک  

 نهزد  خراسهتم  ولهي وقتهي   .باشهند  مهن  مهمهان  تعبيهري  به   و خررندب آن از هم ديگران

من ُتِذلي  وَ  ََُّسْیُ  َيا»: فرمردند من ب  ايشان برو ، 7صادق اما  ْْ  مؤمنحان  آيا ،حسين اي»؛ « یالُ

 حضهرت  .بهر  مهي  پنها   خدا ب  کار اين از من: گفت جراب در حسين « کنحي مي ذليل را

 ذبه   گرسهفندي  همراهانت براي منزلي هر در تر ک  است رسيد  خبر من ب : »فرمردند

 رضهاي  بهراي  فقط را کار اين من: گفت جراب در او .«بردند تر مهمان آنها و کرديمي

 :  فرمردند او ب  حضرت .غير ال و داد  انجا  خداوند

 إَِلْياهِ  َفَتَقااَِصُ  َذلِاَك  ْقُدَرُتاهُ مَ  َيْبُلاغُ  َفاََل  فِْرَلَك  َيْفَرَل  َأنْ  َُيِبي  َمنْ  فِيِهمْ  َأنَّ  َتَ ى ُكنَْت  َما أَ 

.َنْفُسهُ 
1
 

 تحو  عمحل  مانند باشد داشته دوست که باشد کسي همراهانت ميان که کنينمي فکر آيا

 همحين  بحه  و [باشحد  نداشحته  را کحار  اين مکنت و ييتوانا]  نباشد قادر ولي ،دهد انجام را

  ندک تو برابر در دِين احساس و بشمارد کوچک را خود دليل

 اجتمهاعي  ههاي جنبه   بار در :بيتاهل ک  شريممي مترج  روايات اين ب  ترج  با

 ديگران خاطرکردن آزرد  مرجب ک  هرکاري از را افراد و بردند حساس بسيار ح  سفر
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، مجمهرع  در .جسهمي  خهرا   باشهد،  روحهي  آزردگهي  ايهن  خهرا   ؛کردنهد مي نهي باشد

 از را ديگهران  ههم  . بنابراينداشتند ويژ  عنايت ح  سفر اجتماعيبُعد  ب  :معصرمين

 سهفر  ايهن  در همنرعهان  ب  کردن کم  ب  داشتند و هم  مي حذر بر دهند  آزار هايرفتار

  بردند. سير  اين پايبند نيز خرد و کردندمي تشريق

 همسهفر شهدن   که   متهذکر شهريم   مسهئرلين  ب  است الز  ،بحث اينبا مطرح شدن 

 شهرد  سهعي  بايستي بلک  در ي  کاروان، صحي  نيست؛  جامع اقشار از مختلفي طبقات

 يکهي اگهر   .باشند داشت  هم ب  نزدي  فرهنگ و انديش  کاروانافراد  ،بهتر ريزي برنام  با

 آيهد،  حه   سهفر  به   وا  و قر  با ديگري و دار سرماي  يکي شهري، ديگري ،ييروستا

يکهديگر   رنجه   و آزردگهي  باعث مرارد از بسياري در دارند، ک  ييها تفاوت يشان باا

 به   ترجه   بها  . بنهابراين انجامهد مي تضاد و معارض  ب  ،مرارد برخي در حتي و شرند مي

 ههاي خراسهت   از يکهي  ،نامسافر سطحي هم ب  ترج  ،شد نقل زمين  اين در ک  رواياتي

 . است ح  سفر در خصرص ب  :معصرمين

 .گيهرد مهي  صررت اينترنت يقطر از ح  و عمر  ب  تشرف براي زائران نا  ثبت اخيراً

 مهررد  کهاروان  در ايعهد   کهردن  جمهع  در ،مهم جنب  اين دارد؛ اما محاسني ،رو  اين

 صهررت  به   هها نا  ثبت ک  است اين ما پيشنهاد اساس همين بر ؛است گرفت  قرار غفلت

 . شريم ترنزدي  نظر مررد هدف ب  تا شرد انجا  ايمنطق 

 حقرق ب  حتي بلک  ها، انسان حرمت و حقرق ب  تنها ن  ،ح  سفر در :معصرمين

 حيهراني  بها  7سجاد اما  رفتار ب  راجع روايتي در ک  چنان ؛اندداشت  ترج  نيز حيرانات

  است: آمد  چنين ،آوردمي جا ب  ح  و برد سرار آن بر ک 

 ِمنْ  َسنَةً  بِه َبَ َكْت  َلَقْد  وَ  ْوط  بَِس  َقَ َعَها َما ََِّج    َعَْشَ  َراََِّلة   یَعلَ  7اُْلَسْیِ  ْبنُ  َعِلي  ََّ َّ 

.بَِسْوط َقَ َعَها َفَا  َسنََواتِهِ 
1
 

 بحود  شحده  سحوار  آن بحر  ححج  سحفر  بحراي  مرتبه ده که مرکبي بر گاه هيچ 7سجاد امام
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 حضحرت  ححال  ايحن  با ولي ؛کردنمي حرکت مرکب آن هاسال از سالي در .نزد تازيانه

 . نزدند تازيانه آن به

 بها  هها سهال  شهخص  که   حيهراني  کهردن  اسهت: قربهاني   آمد  ما اياترو در همچنين

 دربهار   حهق  مراعهات  ،وجهره   از يکهي  شايد .است مکرو  ،داد  پرور  خرد دست

 که   ، ب  سبب ذب  کردن قرچيفضيل بن محمد ب  7کاظم اما  رو از اين ؛باشد حيرانات

 ذبه   اي، کهرد   بيهت تر ک  را حيراني ندار  دوست من: »فرمردند ،برد کرد  تربيت خرد

 1«.کني

 روايهات  شايست ، عمل اين ثراب و حجاج مشکل کردن حل و دربار  ياري رساندن

 سفر مختص ب  ،روايات اين از برخي . مرضرعاست شد  نقل :معصرمين از متعددي

 بهه  خههدمت حهه ، الهههي و معنههري خههدمت بهه  ديگههران در سههفر البتهه  نيسههت. حهه 

  :برد خراهد روايات اين مشمرل اولي طريق ب  و است رحمانال ضيرف

 :  فرمايندمي نقل 9اهلل رسرل از 7باقر اما 

ِمناً  َأَعانَ  َمنْ  ْْ َج  ُمَسافِ اً  ُم ُُ  وَ  ُكْ َبةً  َسْبِریَ  وَ  َثََلثاً  َعنْهُ  الِلُ َف َّ ْنَيا يِف  َأَجاَر  ِمانَ  اْْلِخاَ ةِ  وَ  الدي

م   ََ َس  وَ  اهَلم   وَ  اْل ََصي  َيْومَ  اْلَرظِيمَ  َكْ َبهُ  َنفَّ .بَِأْنَفاِسِهمْ  النَّاُس  َي
2
 

 و و کرده حل را اش گرفتاريهفتاد و سه  خداوند دهد، ياري را مسافري مؤمن هرکس

 در هحا نفحس  کحه  را روزي بزرگ بالي و دهدمي پناه وغم هم از را او آخرت و دنيا در

 . گرداندمي آسان و کرده دفع او از شود،مي حبس و کندمي گلوگير

 :  فرمايندمي 7سجاد اما  جدشان سير  بار در 7صادق ا ام

طُ  وَ  َيْرِ ُفوَنهُ  ََل  ِرْفَقة   َمعَ  إَِلَّ  ُيَسافِ ُ  ََل  7اُْلَسْیِ  ْبنُ  َعِلي  َكانَ   ِمانْ  َيُکاونَ  َأنْ  َعَلْيِهمْ  َيَّْرَتِ

ْفَقةِ  َخَدمِ  . ... إَِلْيه ََيَْتاُجونَ  فِيَا  ال  
3
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 و نشناسحند  را او کحه  شحد مي همراه کارواني با ،سفر در که بود اين 7سجاد امام سيره

 . باشد آنها خادم کاروان اهل مايحتاج در که کردمي شرط آنها اب

 وجرد ندارد که  نشهان دههد    مطلبي ،آن ادام  و روايت اين در بينيدمي ک  طرر همان

 قهط ف را 7سهجاد  امها   است، رفتار شد  مرسر  اينک  ؛ پسدنبرد ح  سفر در حضرت

 7امها   سهير   سهفري  هر در بلک  باشد،نمي صحي  کنندمي ذکر ايشان ح  سفر بار در

 .  است برد  اين

 ديگهران  دو  به   را شانبار ،ح  سفر خصرص ب  و سفر در اينک  از :معصرمين

   .اندنمرد  نهي ،دنشر زيارت و عبادت مشررل خرد و بياندازد

 مرد گفتند و کردند تعريف ،مردي ب  عراج 9نزد پيامبر ايعد  است: آمد  نقلي در

 مشهررل  او کهرديم، مي منزل هرکجا ،برد ما همرا  ک  حجي سفر در چراک  ؛است خربي

 خدا ذکر مشررل دائم ،هم مسير در و کرچ هنگا  و شدمي [عبادت و مناجات و] تهليل

 و ردکه مي آماد  را او غذاي کسي چ  پس» پرسيد: حضرت .برسيم بعدي منزل ب  تا برد

 .داديهم مهي  انجها   او بهراي  را کارهها  ايهن  مها  :داشهتند  عرض  «داد؟مي علرف  را شتر 

«ِمنه َخر   ُكليُکم» :فرمردند حضرت
1
 . «بهتريد او از شما همه» ؛

 و همکهاري  حهس  و نيانهدازد  ديگهران  دو  بهر  را خرد زحمت سفر در انسان اينک 

 در 9پيهامبر  رو ازايهن  ؛اسهت  بهرد   ترجه   مررد :بيتاهل سير  در ،باشد داشت  تعاون

 شهدند  هيهز   آوري جمع مشررل غذا تهي  براي ،بردند همرا  خري  اصحاب با ک  سفري

 .« اَْلَطاب َلُکامُ  َألُْقاطَ  َأنْ  َعاَلَّ : »فرمهرد  چنين ،گرفت عهد  بر را کاري انجا  هرکسي وقتي و

 زحمتهي  زمينه   ايهن  رد خراسهتند  و کردنهد  نههي  کار اين از را حضرت ديگران ک  زماني

َوَجلَّ  الِلََ َلکِنَّ  وَ »: فرمردند ،دننشر متحمل ُُ  َعزَّ ُِ  ِمانْ  َيْکَ   ِمانْ  َينَْفاِ دَ  َأنْ  َأْصاَحابِهِ  َماعَ  َكاانَ  إَِذا َعْباِد

« َبيْنِِهم
2
 .«باشد آنها از جدا ،است همراه ايعده با وقتي که ندارد دوست اي را بنده خداوند» ؛
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 عنايهت  مهررد  ،معتمهرين  و حجهاج  به   کهردن  کمه   و ترجه   ،شهد  ذکر آنچ  بنابر

   .اندداشت  ترج  ل ئمس اين ب  نيز ايشان خرد و است برد  :بيت اهل

 حسهن  امها   .بهرديم  مسهجدالحرا   در 7علهي  بن حسن با ک  کندمي نقل عباس ابن

 از مهردي  حهال  ايهن  در طهراف،  حال در هم و بردند معتکف مسجد در هم ،7مجتبي

 پرداخهت  در شما شدمي کا  اي .دار  ذم  ب  ينيدِ من همانا: گفت و آمد جلر شيعيان

 .«کهنم  کم  تر ب  ک  ندار  پرلي کعب  خداي ب : »فرمردند حضرت. کرديدمي کمکم آن

 ؛بگيهرد  مهلهت  طلبکار از او براي و شرد واسط  7حسن اما  تا کرد درخراست مرد آن

 رفهع  بهراي  همرا  مهرد  و ندکرد رها را طراف 7اما  .برد کرد  تهديد را او طلبکار زيرا

 کرديهد  فرامهر   آيا ،اهلل رسرل يابن: پرسيد  ايشان از گريدمي عباس  ابن .رفتند  حاجت

 : دادند را عباس ابن جراب جمل  اين با حضرت «هستيد؟ معتکف ک 

 الاْمن أخااُ یقضا مان يقول 9الِلرسول سمرت يقول أِب سمرت لکن و یبل فقال

.ليله قائا و هنارُ صائا سنة آَلف تسرة عبدالِل كمن َّاجةكان
1
 

: فرمحود محي  کحه  شحنيدم  پحدرم  از ولحي  ؛هسحتم  معتکحف  که دانممي .بله: فرمودند ايشان

 بحرآورده  را ححاجتي  محؤمنش  بحرادر  بحراي  هرکس که فرمودندمي چنين 9 اهلل رسول»

 روزهاي که حالي رد است؛ کرده عبادت را خدا سال نُه هزار که است کسي مثل ،کند

 . است پرداخته تهجد به را هايش شب و روزه آن

 مترجه   ،دادنهد  انجها   7مجتبهي  حسهن  امها   که   عملهي  و روايت اين ب  ترج  با

 شهدند  حاضهر  امها   که   دارد اهميت آنقدر ،مؤمن شخص حاجت برآوردن ک  شريم مي

  .بروند مرد آن حاجت رفع براي و کنند رها را اعتکاف حتي و طراف

 خهارج  مسهجد  از معتکهف  اسهت  جهايز  ک  مراردي از يکي نيز عملي  هايرسال  در

 از که   چنان .دهدمي نشان را ل ئمس اهميت باشد ک  مي مؤمن حاجت قضاي همين ،شرد

 رفهتن،  مهؤمن  حاجهت  قضهاي  دنبهال  به  : »فرمردند ک است  شد  روايت 7صادق اما 

                                                           
 .122ص الداعي، ةعد. 1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  022

   1«.است مسجدالحرا  در اعتکاف ما  ي  از افضل

 برطرف کردن نياز مالي ب  فقط ،مؤمن حاجت برآوردن ک  دهد نشان مي فرق روايت

 مشهکل  ترانهد مهي  خهرد  مرقعيت انفاق و وساطت با انسان مراقع برخي در بلک  نيست؛

 بهدهکار  بهراي  تا کردند استفاد  خري   وجه از حضرت اينک  کما ؛کند حل را ديگران

 .  شرند او شدن زنداني از مانع و بگيرند مهلت

 نرشهيدني  و شهربت  آنهها  بهراي  ،بردند همرا  قرّاء با ک  حجي سفر در 7سجاد اما 

مُ  َيتَِّخُذ   َكانَ  وَ » :کردندمي تهي  ِويَق   هَلُ  2.« اَْلاِمض وَ  اُْلْلوَ   السَّ

   است: آمد  چنين ترلب بن ابان از ديگري روايت در

َي َمَراُه يِف اَفَسَأَلنِي َأْن َأْمَِّا  إِْخَواِِن   ِمنْ   َرُجل    َجاَءِِن يِف الطََّواِف فَ  7ُكنُْت َمَع َأِِب َعْبِد الِلِ

ُجُل ُقْلُت َرُجل  ِمْن َمَوالِيَك َسَأَلنِي  7َأُبو َعْبِد الِلََِّاَجة  َفَفَطَن ِب َفَقاَل َيا َأَباُن َمْن َهَذا ال َّ

َطَواَفَك َو اْنَطلِْق َمَراُه يِف ََّاَجتِاِه َفاْقِضاَها َلاُه  َأْن َأْذَهَب َمَرُه يِف ََّاَجتِِه َفَقاَل َيا َأَباُن اْقَطعْ 

َفُقْلُت إِِن  ََلْ ُأتِمَّ َطَوايِف َقاَل َأَِّْص َما ُطْفَت َو اْنَطلِْق َمَراُه يِف ََّاَجتِاِه َفُقْلاُت َو إِْن َكااَن يِف 

. َفِ يَضة  َقاَل َنَرم
3
 

 و آمحد  محن  نزد امديني رادرانب از مردي که بوديم طواف مشغول 7صادق امام همراه

 شحدند،  متوجحه  7امحام  وقتحي  بحروم،  ححاجتش  رفحع  بحراي  او همراه تا کرد درخواست

 حاجتش براي خواهدمي من از که شماست محبين از: گفتم کيست  مرد اينپرسيدند 

 را ححاجتش  و بحرو  او بحا  و کحن  قطحع  را طوافحت  ابحان  اي: فرمودنحد  امام .بروم او همراه

 .اسحت  نشحده  تمحام  طحوافم  هنحوز  محن  داشتم، عرضه امام به گويدمي ابان کن؛ برآورده

 او با و کن رها را طواف و باش داشته ياد به را طوافت اشواط شماره: فرمودند حضرت

                                                           
ُجلِ  َمِْشُ ». 1 ِمنِ  َأِخيهِ  ََّاَجةِ  يِف  ال َّ ْْ  ََل  وَ  َقاَل  َدَرَجات   َعَْشُ  َلهُ  ُيْ َفعُ  وَ  َسي َئات   َعَْشُ  َعنْهُ  یُيْمَح  وَ  َََّسنَات   َعَْشُ  َلهُ  ُيْکَتُب  الُ

 .121و126صص ،2ج کافي،ال ؛« اَْلَ ام ْسِجدِ الَْ  يِف  َشْه    اْعتَِکاِف  ِمنِ  َأْفَضُل  وَ  ِرَقاب   َعَْشَ  َيْرِدُل  وَ  َقاَل  إَِلَّ   َأْعَلُمه

 .131ص ،1ج ،مناقب. 2

 .  124ص ،2ج االحکا ، تهبيب. 3
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 حتي را کار اين آيا دمپرسي :گويدمي ابان [.بده ادامه را طوافت بازگشت از پس و] برو

 طحواف  در حتحي  بلحه، : فرمودنحد  ضحرت ح داد  انجحام  تحوان محي  هحم  واجحب  طواف در

 1.فريضه

 ايهن  بها  .است شد  نقل ابراحمد کني  با شخصي از مضمرن همين با ديگري روايت

 .اسهت  شهد   معرفي مسلم نشد  و معرفي مؤمن و محب مرد خراستار کم ، ک  تفاوت

 و بهرو  ،اسهت  مسهلمان  چرن «است  مسلمان آيا» ؛«هو  أمسلم» پرسند؟مي 7صادق اما 

 2.چيست مذهب  ک  با  نداشت  کاري و برآوَر را او حاجت

 : گريدمي برد واقفي ک  خطاب  بن علي

 .بود گشته غالب من بر شديدي تشنگي و تب .بودم عرفات سرزمين در و عرفه روز در

 .شحنيدم نمي من که گفت سخني مي غالمش به که ديدم را 7رضا امام ،هنگام اين در

 بحه  را آن باقي و نوشيده آن از ايشان و آوردند حضرت براي آبي غالم که ديدم پسس

 و کننحد  پحر  را کاسحه  دوبحاره  کحه  خواستند سپس .ريختند خود سر بر گرما شدت دليل

ْيَخ  َذلَِك  َفاْسِق  اْذَهْب »: فرمودند  پيرمرد اين به آب آن از و برو» ؛«بِالْاء َفَجاَءِِن  َقاَل  الََّّ

  «.بده (خطاب بن علي)

 زائهل  مهن  از کلي ب  تب و مر  ،خررد  آب آن از وقتي»: گريدمي خطاب بن علي

 .ماند واقفي خطاب بن علي باز اين هم  با البت  3«.گشت

 کمه   ايشان ب  بردن شخص، با ترج  ب  واقفي ،7رضا اما  ،روايت اين ب  ترج  با

افهراد   يش هم البت  .دادند شفا را او عمل، اين با و نگذشتند  کنار از تفاوتبي و کردند
                                                           

 ؛دهد ادامه را آن تواند مي ،کرد رها چهار  شوط از بعد را واجب طواف اگر که شده بيان احکا  در البته. 1
 آنچه. بگيرد سر از را آن بايد ،باشد مواال  خوردن ه  به و آن از بعد يا چهار  شوط از قبل اگر ولي
 مؤمن حاجت برآوردن به دادن اولويت در :معصو  سيره استنباط ،ماست مدنظر روايت اين در که

 .شرعي حک  استنباط نه است

 .  124و112صص ،2ج االحکا ، تهبيب. 2

 .162ص کشي، رجال. 3
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 شهخص  از و نددشه  مي قد  پي  7اما  ند و گاهيمدآ نمي ائم  نزد ، خردشانحاجتمند

 مريهر   بن علي ک  روايتي نيز و قبلي روايت همين مثل .چيست حاجت  ک  پرسيدندمي

 بهرد  کردن گري  مشررل ک  برخرردند زني ب  منا سرزمين در 7کاظم اما » :کندمي نقل

 آن پرسهيدند.  را ا  گريه   علت او از و رفت  جلر 7اما  .بردند او گرد هم فرزندان  و

 آن با را يتيمانم و برد ما معا  امرار وسيل  تنها ک  داشتيم گاوي ما: گفت جراب در زن

 ادار  را زندگي چگرن  ک  ا ماند  مستأصل من و است مرد  گاو اين ناال .کرد مي ادار 

 کردنهد،  زمزمه   لب زير ييدعا و خراندند نماز رکعت دو و ندرفت کناري ب  7اما  .کنم

. ايستاد و شد بلند گاو ناگهان .زدند گاو ب  [خرد پاي با يا] چربي با و آمدند جلر سپس

 1.است 7مريم  بن عيسي او قسم خدا ب  :زد فرياد ،ديد را صحن  اين زن وقتي

 اتفهاق  نه  مدي را  در و حه   سهفر  از بازگشهت  در 7رضا اما  براي ماجرا شبي  اين

 مهردي  ،حه   از بازگشهت  در 7رضها  امها  : »گريهد مهي  الزاههري  سنان بن محمد .افتاد

 بهر  را اثاثم من حال: گريدمي و کندمي گري  ايمرد  خر سر باالي ک  ديدند را خراساني

 آن خدا اذن ب  و رفت  جلر ،ديدند را حالت اين حضرت وقتي ؟!کنم حمل و بگذار  چ 

 «.  نمردند کم  مرد آن ب  ترتيب اين ب  و 2.کردند زند  را حمار

 سهنگيني  از کاسهتن  بلک  ؛نيست مادي حاجت فقط ،مؤمن حاجت قضاي از مقصرد

. باشهد  مهي  مهري   عيادت آن مصاديق از يکي ک  است مؤمن روح آال  شدت و روحي

   است: آمد  چنين عزّ  ابي از روايتي در

ْوِط اْْلاِمِس ِمَن الطََّواِف َفَقاَل ِِل اْنَطلِْق ََّتَّ  َو َأَنا يِف  7 َأُبو َعْبِد الِلَِم َّ ِب َنُروَد َهاُهنَا  یالََّّ

 َفُأتِمي ُأْسُبوِعي َقاَل اْقَطْرُه َو اََّْفْظُه ِمْن ََّْيُث َتْقَطُع  َرُجَلً 
َسِة َأْشَواط  َا َأَنا يِف ََخْ َفُقْلُت َلُه إِنَّ

َطْرَت ِمنُْه َفَتْبنَِي َعَلْيِه.الَْوِضِع الَِّذي قَ  یَتُروَد إِلَ  یََّتَّ 
3
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: فرمحود  محن  به و کرد عبور کنارم از 7صادق امام که بودم طواف پنجم شوط در من

 عرضحه  :گويحد محي  ابحوعزه  .کنيم عيادت است بيمار اينجا در که مردي از و برويم تا بيا

 کن قطع را طواف: فرمودند حضرت .بيايم و کنم تمام هستم، پنجم شوط در من داشتم

 جحا  همحان  از را آن ادامه بازگشت از پس و کردي قطع کجا از که باش داشته ياد به و

 .بده انجام

 آنها آسردگي نيز و معتمرين و حجاج جان نجات براي ،مرارد برخي در :بيتاهل

 7صهادق  اما  با: »گريدمي رقي ودودا. کردندمي آنها ييراهنما ب  اقدا  ،بشها برخي از

 شهترانمان  وقتي .رسيديم تهام  هايوادي از يکي ب  اينک  تا برديم مرا ه حجي سفر در

 اْرََّاْل  َداُودُ  َيا  َصاَ  : »فرمردند بلند صداي با حضرت ،خرابانديم آنجا]براي استراحت[  را

 را چيهز  همه   و آمد سيلي ک  برديم نشد  منتقل جايمان از هنرز :گريدمي ودودا .« اْرََّل

  1.برد خرد با

 .بهرديم  7جعفر بن مرسي همرا  ايعمر  سفر در ک  کندمي نقل مرسي بن عيلاسما

 ايخانه   در 7امها   و کهرديم مهي  اقامهت  مهرا اُ مجلهل  هايخان  در منازل، برخي درما 

 اقامهت  رحهل  منزلگا  آن از و بربنديم بار خراستيممي ک  روزي بردند. عادي و معمرلي

 خانه   از 7کهاظم  امها   بردنهد،  شد  مرکب بر رسرا ما عيال و اهل از برخي حتي ،کنيم

 بگذاريد زمين بر بن  و بار و شريد پياد » ؛«َُّطيوا َُّطيوا»: فرمردند و ندشد خارج خري 

 افتهاد   اتفهاقي  آيا پرسيد  حضرت از»: گريدمي اسماعيل .«برويد هايتان خان  داخل ب  و

 برخهي  که   وزيهد  خراههد  تاريه   و سهيا   بادي زودي ب »: دادند جراب ايشان «است؟

 قسهم  خدا ب : »گريدمي اسماعيل سپس «.بردمي بين از و کندمي پرت طرفي ب  را شتران

 سهرار  آن رب برادر  و من و برد محملي آن روي ک  شتري و آمد طرفاني چنين ک  ديد 

 2«.کربيد زمين ب  و کرد بلند هم با ،شديم مي
                                                           

 .612ص ،2ج الجرائح، و الخرائج. 1
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 حه   انجها   و آسهاي   ليوسا دباي ح  نمسئرال ک  شردمي استفاد  فرق روايات از

 رسهاني  خهدمت  و صهحي   ريهزي  برنام  بر عشو  و آورند فراهم زائران براي را مطلرب

 و احتمهالي  حهرادث  بهراي  و باشهند  انهدي   دور بايستي ،معتمرين و حجاج ب  شايست 

 به  را  خطيهر  مسهئرليت  اين 7، اما  صادقروايتي در. باشند داشت  ريزي برنام  ناگهاني

 :گريدمي ،برد يقطين  بن علي مؤذن ک  ابرمحمد حفص کرد. گرشزد زمان آن اميرالحاج

 بححود، اميرالحححاج عبححاس  بححن عبححداهلل  بححن علححي  بححن اسححماعيل کححه .ق  ه 303 سححال در

 ،محردم  ازدحام جهت به ،(عرفات) موقف در وقوف از پس که ديدم را 7صادق امام

 .کنحد  کمحک  ايشحان  بحه  تحا  آمد جلو شناختمي را او که والي .افتاد زمين بر مرکب از

 1«.بروي مردم با بايد بلکه کني توقف نبايد تو»: فرمودند حضرت

 ترصهي   و ترغيهب  ،بار  اين در اسماعيل ب  اما  سفار  وج  تنها نقل، اين اساس بر

 .  باشدمي ح  مراسم رساندن انجا  ب  و حجاج از نشدن غافل ب  او

 حج ايام در :بيتاهل با شيعيان ارتباط راه: سومگفتار 

 بهراي  مناسهبي  بسهيار  مرقعيهت  ،حه   ايها   که   شردمي استفاد  :بيتاهل سير  از

. اسهت  بهرد   گرنهاگرن  ههاي زمينه   در ايشان مشکشت حل و شيعيان با ارتباط برقراري

همهين اسهت؛ زيهرا     ،:معصرمين براي ح  مراسم تکرار هايحکمت از يکي بنابراين

 .شدندمي ح  سفر عاز  :ائم  با مشقات اميد ب  ،شيع  غير حتي و يانشيع از بسياري

، به   ديهدارها  اين. است شد  گزار  خري  ائم  با شيعيان مشقات فراواني روايات در

  :کنيممي اشار  آنها ب  ک  است گرفت مي صررت هاي مختلفي نيت

  مادي حوائج رفع .1

 غهر   يعنهي  ؛گرفت مي صررت مادي يشدن مشکل نيت برطرف ب  هامشقات گاهي

. است برد  ايشان از استمداد و دعا طلب و مادي مشکلي بيان ،ح  در اما  با مشقات از
                                                           

 .11ص االسناد، قرب. 1
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 :آوردمي «نيالمؤمن حقرق قضاء» کتاب از بحاراالنرار در مجلسي مرحر  را زير نقل

 ري رد برمکحي  خالحد  بن يحيي منشيان از يکي زماني که کندمي نقل ري مردم از يکي

 ملزم آنها پرداخت به که بود آن از ترسم .داشتم ييها بدهي حکومت به من. شد حاکم

 شحيعه  ححاکم، که  شد گفته من به. رود بيرون دستم از دارم اختيار در که نعمتي و شده

 ايحن  بحر  او بسحا  چحه  ،کحنم  اظهحار  را مطلبحي  و بحروم  او نزد ترسيدم من اما ؛است مذهب

( 7جعفر بن موسي) صابر مواليم آنجا .بروم حج به شدم مممص بنابراين .نباشد مذهب

 و نوشحته  اينامحه  حضرت آن .نمودم شکوه خود وضعيت از وي نزد و کردم زيارت را

 : بود چنين نامه متن. بسپارم ري حاکم به تا دادند من به

 کسحي  تنهحا  کحه  دارد وجحود  ايسحايه  خحدا  عرش زير که بدان .الرحيم الرحمن اهلل بسم

 مشکلي يا کند خدمتي و نيکي خود برادر حق در که بگيرد قرار سايه اين زير واندت مي

  .والسالم. توست برادر شخص اين .کند وارد او قلب در سروري يا بردارد او از را

 صحابر  فرستاده را خود و رفته حاکم آن نزد شبانه ،بازگشتم وقتي: گويدمي شخص آن

 به اموالي و بوسيدمي و گرفت بغل در مرا و آمد بالماستق به برهنه پاي او .کردم معرفي

 ايحن . کحرد  ححذف  آن از بود من نام به بدهي آنچه و خواست را دفاتر گاه آن و داد من

 سال اينکه مگر ؛برآيم او محبت همه اين عهده از توانمنمي ديدم من: گويدمي شخص

 انجحام  نيز را کار همين و ازمس آگاه او عمل اين از را صابر و بروم حج به دوباره آينده

 شادمان بسيار حضرت ،کردممي آگاه او خدمات از را 7جعفر بن موسي وقتي و دادم

  1«.کرد شاد را خدا و اهلل رسول جدم و اميرمؤمنان و من او،»: فرمودند و شدند

 ارتبهاط  ههاي زمان و هامکان از يکي دانستندمي شيعيان ک  شرد  مي معلر  نقل اين از

 حه   مراسهم  در حضرر ،ايا  اين در :بيتاهل سير  . از آنجا ک است ح  ايا  ،ائم  با

 همهين  ب  شبي . کردندمي آماد  ائم  محضر ب  رسيدن براي را خرد شيعيان بنابراين ،برد 

 يننخسهت : »گريهد مهي  ک  است شد  نقل سجستاني مردي از 7جراد اما  ، دربار مطلب
                                                           

 .111ص ،11ج بحاراالنوار،. 1
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 سهر  بهر  .رفتهيم  حه   به   7جهراد  امها   همهرا   ،برد  رسيد خشفت ب  معتصم ک  سالي

 شهما  محبهين  از ما شهر والي :داشتم عرض  ،خررديممي غذا حضرت همرا  ک  اي سفر 

 اخهذ  در تها  بکنيهد  او به   سفارشهي  و بنريسيد اينام  دارد امکان اگر .است :بيتاهل

 :نرشتند چنين او براي هم 7جراد اما  .بگيرد آسان من از ماليات

ا َبْرُد َفإِنَّ ُموِصَل كَِتاِِب َهَذابِْس  َِّيِم َأمَّ ْْحِن ال َّ َو إِنَّ َما َلَك  َذَكَ  َعنَْك َمْذَهبًا ََجِيَلً  ِم الِلِ ال َّ

َوَجالَّ َساائُِلَك َعاْن  یِمْن َعَملَِك َما َأََّْسنَْت فِيِه َفَأَِّْسْن إِلَ  إِْخَوانِاَك َو اْعَلاْم َأنَّ الِلَ َعزَّ

ر  َو اَْلْ َدلَمَثاقِيِل ال . ذَّ
1
 

 دادن از مهرا  و گهذارد  چشهم  بهر  و برسهيد  داد  والي ب  را نام  ک  وقتي گريدمي او

 .داد من ب  هم صل  و دنمر احسان حقم در و کرد معاف ماليات

 اينامه   گرفتن با تا شد باعث ح  سفر ،شردمي استفاد  روايت اين از طرر ک  همان

 ؛نداشهت   را درخراستي چنين نيت ابتدا از او شايد .شرد حرلمت ا  مادي زندگي ،اما  از

 . دارد عرض  مي را درخراست اين 7اما با رفتن ب  ح  و قرار گرفتن در محضر اما 

 : گريدمي عطي  بن صال  ک  است شد  نقل ديگري روايت در همچنين

. ...اْلَوََّْدة 7َجْرَف    َأِِب  یإِلَ  َفَََّکْوُت  َََّجْجُت 
2
 

 محن  به حضرت و کردم شِکوه [اوالد نداشتن] ييتنها از 7جواد امام به و فتمر حج به

 .شد همان و دادند اوالد وعده

 روايتمانند  ؛حضرري مشقات ن  برد نگاري نام  طريق از اما  با ارتباط ايجاد گاهي

 : گريدمي الرشاء علي بن حسن ک  ذيل

 بحن  موسحي  بحه  اينامحه  ،آورديحم  ايج به حج که سالي ،الياس بن اسماعيل ام ييدا و من

 عحرض  ،7امام پيشگاه به ذکور فرزند نداشتن از ،نامه در من ييدا و نوشتيم 7جعفر 

 هم را او نام و شود پسر بار اين که کنيد دعا .است باردار همسرم :نوشت و کرد حاجت

                                                           
 .  112و111صص ،2ج ،الکافي .1

 .  666ص ،2ج الجرائح، و الخرائج. 2
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 .نمود عطا را تو حاجت خداوند» :نوشتند او جواب در حضرت .کنيد انتخاب شما خود

 بحه  فرزنحدم  ،برسيم کوفه به اينکه از قبل روز شش :گويدمي او «.بگذار محمد را او نام

 1.نهادم محمد را او نام و بود پسر ،فرمودند امام که طور همان و بود آمده دنيا

 ايندليل  ک در ح  برد  نام  ،اما  با شيعيان ارتباط طرق از يکي ،نقل اين اساس بر 

   .7اما  حال عايتر يا برد تقي  يا ،رو 

 در ،مردنهد مي ديگري از پس يکي فرزندان  ک  الکرخي  حار  بن عبداهلل  بن احمد

 حضهرت  و کهرد  7رضها  اما  از [فرزند درخراست يعني] را درخراست همين ح  ايا 

   2.شد دار بچ  او و کردند دعا براي 

 :گريهد مي يزيد بن عمر بن حسين .است برد  مرضي از شفاي براي ،ارتباط اين گاهي

 ،رفهتم  ک  حجي سفر در . بنابرايندادمي زجر مرا سال ي  حدود ک  برد  مرضي درگير

   .شد  وارد 7رضا اما  بر

ذْ  فَِدااَ  ُجِرْلُت  َلهُ  ُقْلُت  وَ  إَِلْيهِ  َفَََّکْوُت  . ... َيَدْيه َبْیَ  َبَسْطُتَها وَ  ِرْجِل  َعو 
3
 

 تحا  کحردم  دراز ايشحان  جلحوي  را پحايم  و مکحرد  شحکوه  بيمحاري  و پحا  درد از 7امحام  به

 .شد رفع من از بيماري و خواندند را تعويذ ايشان. بخوانند آن بر تعويذي حضرت

 معنوي يا مادي امور در کردن مشورت .2

 يها  مهادي  امهرر  در مشهررت  ،7امها   بها  ارتباط و ديدار از غر  ،مراقع برخي در

اءَ  ْدُت َأرَ »: گريهد مهي  حکهم  بهن  هشها   است؛ برد  معنري  َأِِب  یإَِلا َفَکَتْباُت  یبِِمنًا َجاِرَياة   ِشَ

 رمهي  در اينک  تا ندادند جراب اما  ک  است آمد  روايت ادام  در 1.«...ُأَشاِوُرُ 7اَْلَسنِ 

ائَِها یَأرَ  ََل »: فرمردند و ديدند جاري  را آن و من جمرات ْ  إِنْ  َبْأساً  بَِِشَ ة ُعُمِ َها يِف  َيُکنْ  ََل  .«قِلَّ

                                                           
 .213ص ،2ج الغمه، کشف. 1

 .222ص ،2ج ،7الرضا اخبار عيون. 2

 .321ص ،1ج افي،کال. 3

 .«ذلک يف اَلول اْلسن ابا فاستَشت» آمده 116ص ،2ج الجرائح، و الخرائج نقل در البته .213ص همان،. 1
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. مهرد  خراههد  زودي به   کنيز اين ک  شد  مترج  حضرت کش  اين از گريدمي  هشا

 خريهد  بهراي  ،7امها   از هشا  ،نقل اين اساس بر. کرد  نظر صرف آن خريدن از سپس

 اينکه   بهر  عهشو   روايهت  ايهن  .دادنهد  مشاور  او ب  هم ايشان و خراست مشررت کنيز

 مهرارد  در آنهها  که   اسهت  ايهن  از حهاکي  کند،مي ثابت ح  در را ائم  با شيعيان ارتباط

 قهرل  نيهز  جهت اين از و دادندمي اهميت خري  اما  نظر ب  ،کنيز خريد حتي ،مختلف

 براي ک  است آمد  هشا  همين از ديگر روايتي در حتي. است برد  حجت برايشان اما 

ُُ  يِف  ىَأرَ  ََل »: فرمردنهد  او به   حضهرت  و نمرد مکاتب  اما  با مک  را  درشتري  خريد ا  ِشَ

« َفَأْلِقْمه َضْرفاً  َعَلْيهِ  ِخْفَت  َفإِنْ  َبْأساً 
1
 آن فرمردنهد  او ب  مشررت در اينک  بر عشو  حضرت ؛

 ،ديهدي  او در ضهعفي  اگهر » و فرمردنهد:  آمرختند او ب  را شتر از محافظت را  بخرد، را

 . «بخرران او ب  طعا  ايلقم  چند

 پرسش طرح .3

 بهرد   علمهي  و شرعي مسائل پرسيدن ،ح  مرسم در اما  با مشقات از غر  گاهي

  :نمرد استفاد  «االمام  دالئل» کتاب در طبري نقل از ترانمي را مطلب اين. است

: إسحاق قال. 7جرف  أِب یإل اِلاعة خ جت التي السنة يف إساعيل بن إسحاق َّّ  

.عنها ْلسأله مسائل عَش رقرة يف له فأعددت
2
 

 بحن  اسححاق  بودنحد،  رفتحه  ححج  بحه  7جحواد  امام مالقات براي شيعه جماعت که سالي

 از تحا  کحردم  آمحاده  اي نوشحته  در لهئمسح  ده من: گويدمي اسحاق .رفت حج به اسماعيل 

 . بپرسم 7جواد امام محضر

 الّ قراة و قمات  النااس ساأله فلّا »: است آمد  روايت همين ادام  از ديگري قسمت در

 سحؤاالتم  تحا  برخاستم جا از من پرسيدند، را سؤاالتشان مردم همه وقتي» ؛« مسائل عن ْلسأله مري 
                                                           

 .211ص کشي، رجال. 1

 .141ص االمامه، دالئل. 2
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 . «بود همراهم امنوشته که حالي در بپرسم را

 بها  شيع  ارتباط براي راهي ،ح  ک  شردمي معلر  مختلفي مراضع از روايت اين در

 :است برد  خرد ائم 

 7امها   از حه   در ار خرد مسائل ک  برد  اين اسحاق يتذهن ک  همين: اول مرضع

 بهرد   مرسر  و معهرد شيعيان براي ،ح  در ائم  با مشقات ک  است آن از حاکي بپرسد

   ؛است

 جماعهت  که   بهرد   سهالي  در مشقهات  اسهت که    آمهد   روايت اين در: دو  مرضع

بيشهتر   و قاطبه   دههد مهي  نشهان  که   بردند رفت  ح  ب  7جراد اما  مشقات براي شيع 

 شهيع   از معهدودي  عهد   مخصهرص  و رفتنهد مي ح  ب  ييديدارها چنين براي شيعيان،

   ؛است نبرد 

 ايهن  ک  شردمي برداشت ،دو  مطلب بر عشو  «الناُس  َسَأَله َفَلّا » تعبير از: سر  مرضع

 شهيع   ائمه   بها  حه   در مهرد   همه   بلکه   ،اسهت  نبهرد   شيع  مخصرص فقط ديدارها

 کتهب  و تهاريخ  در آن از زيهادي  ههاي نمرن   ک چنان .اندداشت  ييها مشقات و برخرردها

 .  است شد  ضبط و ثبت روائي

 ،ائمه   از اسهتمداد  و دعا طلب و دنيري هايدرخراست براي تنها ن  شيعيان بنابراين

   1.کردندمي مشقات ح  در را ائم  خرد، مسائل پرسيدن براي بلک  رفتندمي ح  ب 

  بعدي امام شناخت .4

 بهرد   ديگهر  امها   از بعهد  امهامي  شناخت ،ح  در مشقات زا هدف ،مرارد برخي در

  بهن  ابهراهيم  پهدر   از ههم  او و ابهراهيم   بن علي از روايتي در مفيد شيخ مرحر . است

   :کندمي نقل چنين هاشم

َضا اَْلَسنِ  َأُبو َماَت  لََّا  نَ ِما َخْلق    َ اَََّض  َقْد  وَ  7َجْرَف    َأِِب  یَعلَ  َفَدَخْلنَا َََّجْجنَا 7ال  

                                                           
 کني . طور مفصل در فصل چهار  و در مبحث پرسش و پاسخ در حج بررسي مي . اين مسئله را به 1
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يَرةِ   .َجْرَف    َأِِب  یإِلَ  لَِينُْظُ وا َبَلد   ُكل   ِمنْ  وَ  الَّ 
1
 

 ؛شحديم  داخحل  7جحواد  امحام  بحر  رفتحه  ححج  به ما ،رفت دنيا از 7رضا امام که زماني

 بشناسحند  و] ببيننحد  را 7امام تا بودند آمده نيز بالد ديگر شيعيان از بسياري که درحالي

  [.است يکس چه 7رضا امام از بعد امام که

يَرةِ  ِمنَ  َخْلق   َََّضَ  َقْد  وَ » عبارت از  زيادي جمعيت ک  شردمي استفاد  ،«َبَلد   ُكل   ِمنْ  وَ  الَّ 

 حه   ايها   اگهر  بنابراين ؛برد آمد  گرد بعدي اما  شناخت و ديدن براياز نقاط مختلف 

 ار خهرد  امها   تها  آورد ههم  گهرد  را شهيع   از جمعيهت  ايهن  داشهت  امکان چگرن  ،نبرد

 .  بشناسند

 جهراب  در ولهي  ،اسهت  برد  مدين  در مشقات اين ک  ايراد بگيرد کسي است ممکن

 بهرد   مدينه   در اجتمهاع  ايهن  ک  فر  بر ثانياً ؛است روايت ظاهر خشف گرييم اوالً مي

 چنهين  ،نبهرد  حه   ايها   چنانچه   اسهت.  حه   ايها   ،بهرد   اجتماع اين سبب آنچ  ،باشد

 .  دشرار بسيار يا برد ممکنغير يا ،مختلف بشد از هم آن شيع  از اجتماعي

 و شهيع   از برخهي  ،]دوازدههم  امها   غيبهت  شهروع  از يعنهي  ،7عسکري اما  از پس

 ايهن  شهايد  .دانسهتند مهي  حه   سهفر  را] زمهان  اما  با مشقات هايرا  از يکي آنان، بزرگان

 جها  به   ح  هرسال، ]مهدي حضرت اينک  بر دارد داللت ک  است رواياتي دليل ب  مطلب

 .است ح  ايا  در ]زمان اما  با ايعد  مشقات نشانگر ک  حکاياتي همچنين 2.آورندمي

 بهراي  مناسهب  بسهيار  مهرقعيتي  حه ،  ايا  ک  شردمي برداشت چنين فرق مطالب از

 بايد ،ح  علمداران و روحانيرن بنابراين .است شيعيان خصرص ب  و مسلمانان با ارتباط

 بها  مشقهات  و ارتباط انتظار ،جهان شيعيان و نانامسلم تما  ک  کنند مهيا طرري را زمين 

 اقصهي  در شهيع   از بسياري ديگر عبارت ب  ؛باشند داشت  ح  در را شيع  و دين بزرگان

 گيرندمي الگر آنها از .هستند ايران در خصرص  ب  خرد شيع  عالمان ب  متأسي ،دنيا نقاط
                                                           

 .142ص االختصاص،. 1

 .  گبشت حج تکرار مطلوبيت بحث در ،دو فصل  در. 2
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 در سهنت  اههل  از بسهياري  حتهي  .دارنهد  را آنهها  بها  کهردن  صهحبت  و مهراود   ب  نياز و

 او محضهر  از و باشهند  شهيع   کنار عالمي ايلحظ  چند دارند دوست اسشمي کشررهاي

 ههاي شخصيت با مشقات و ح  در حضرر را ارتباط اين را  تنها آنها شايد .کنند استفاد 

 فهراهم  ارتباطهات  اين براي را زمين  و نيمک استفاد  فرصت اين از بايد ما .دانندمي شيع 

 حضهرري  مشقهات  به   نيهاز  ديگهر  ،ارتبهاطي  ليوسا اين با آوريم. البت  ب  اعتقاد برخي،

 حهل  نگهاري  نامه   و ايميهل  ،تلفنهي  تماس با ک  مسايل هم  يميگر مي جراب در .نيست

 اهميهت  شهخص  بهراي  ،شهيع   يعالم محضر درک و حضرري يديدار گاهي ،شرد نمي

 .  است غيرحضرري ارتباطات از يشترب بارها تأثير  و دارد

 بها  شهيعيان  ارتبهاط  را  تنهها  ،حه   مرسهم  که   داشهت  ترجه   نيهز  نکته   اين ب  بايد

 ايهن  از نيهز  :معصرمين خرد .است برد  طرف  دو ارتباط اين بلک  نبرد  :بيت اهل

 انفرزند علي و اسحاق از ک  چنان ؛کردندمي استفاد  شيعيانشان با ارتباط ايجاد براي ايا 

 به   7کهاظم  اما  ک  سالي است شد  نقل ،7جعفر  بن مرسي برادران و 7صادق اما 

   :شدند وارد اسلم  بن ناعبدالرحم بر مک  در ،رسيدند شهادت

ا َأَم َ  َقْد   َََّوائُِ    فِيهِ   بَِخط هِ  7اَْلَسنِ  َأِِب  كَِتاُب  َمَرُهَا  وَ  هُ  َفَقاَل ِِبَ ُِ  َأَم َ  إِنَّ ِذ  ِمانْ  اَْلَوائِِ   ِِبَ

. اْلَوْجه َهَذا
1
 

 و کارها آن در که بود ايشان خود خط به و 7جعفر بن موسي از اينامه ،دو آن همراه

 . بود فرموده امر طريق اين از را حوائجي

   :کندمي نقل عقرقرفي شعيب را ديگري روايت

 از اهالي مغحرب کحه   يعقوب نام به شخصي ،ياؤر طريق از خود 7جعفر بن موسي امام

 او هحاي  پرسحش  بحه  شحعيب  طريحق  از و نحد کرد ييراهنما خود به را بود آمده حج ايبر

  2.گفتند پاسخ

                                                           
 .32ص ،1ج ،7الرضا اخبار عيون. 1

 .12ص االختصاص، ؛262ص.ق،   ه1111حسين بن حمان خصيبی،  الکبري، ةالهداي. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  026

 :گريدمي حجاج بن ناعبدالرحم همچنين

 که را اينوشته خواستند من از و فرستادند مدنبال به و ديدند مرا امام که بودم منا در من

 بود شده مکتوب شهاب از ،نابوالحس استقراض بر مبني ،ربه عبد بن شهاب و ايشان بين

 از اگر بود کرده سفارش شهاب خود چراکه ؛1دادم انجام را کار اين هم من .کنم پاره

 ،بود آگاه مدينه در او حال از غيب علم به امام چون و کن پاره را نوشته آن ،رفتم دنيا

 . دادند رحمانعبدال به را دستور اين

  حج در مخالفان با ملتعا و هاشخصيت با ارتباط: چهارم گفتار

 مهذاهب  بزرگان تعامشت و مراودات ،ح  ايا  در مسلمانان ييگردهما  ينتا از يکي

 گهاهي  اساسهاً  که   اسهت  سياسي و مذهبي ،علمي هايچهر  با شدن مرتبط و مکاتب و

 سهفر  ضمن هم مراردي در شرد. ، ب  اين منظرر و در پي چنين هدفي انجا  ميح  سفر

 ،اسهت  مهم هرچيز از بي  آنچ شرد.  مي حاصل هامشقات اين ريزي و بدون برنام  ح 

 سبب بسا چ  و است برد  مسلمانان ميان در تعامشت نرع اين تأثيرپذيري و تأثيرگذاري

 که   چنهان  ؛کنهد  ترييهر  تعهامشتي  چنهين  با ملتي يا قر  سرنرشت ،ح  ايا  در ک  شدمي

 بهن  اسهعد  نها   به   خهزرج  قبيل  هايشخصيت از يکي مشقات با ،مدين  مرد  سرنرشت

 مدينه   مرد  شدن مسلمان ب  منجر و کرد تريير رجبي  عمر  مرسم در ،9پيامبر با زرار  

 .  شد شهر آن ب  9پيامبر هجرت و

 حضرر مذهبي و علمي گرناگرن مکاتب و مذاهب از بزرگاني ،ح  ايا  در همچنين

 زمين  ،آنها با مذاکر  با تا آورد مي اهمفر را مناسبي مرقعيت نآنا حضرر و کردندمي پيدا

 ،:طهارت و عصمت بيتاهل شرد؛ فراهم باطل مکاتب پيروان از کثيري جمع هدايت

 مختلهف  ههاي زمينه   در خري  ارتباط با و داشت  ترج  ح  مرسم عظيم ظرفيت اين ب 

 را مسهاعدي  زمينه   ،ناغيرمسهلم  حتهي  و نامسهلم  برجستگان با سياسي، و ديني ،علمي
                                                           

 .263ص ،1ج الدرجا ، بصائر. 1
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 از بسهياري  ييراهنمها  آن تبهع  ب  و مدعيان ادعاهاي ابطال و اسش  حق  عقايد نشر براي

 ههاي فرقه   بلکه   ،نبهرد  طرف  ي  تعامل براي اشتياق اين .دندآورمي فراهم حق، ب  آنان

 دانستندمي :بيتاهل محضر از في  کسب براي مناسب فرصتي را ح  ايا  نيز ديگر

 در»: گريدمي العشء ابي بن عبدالحميد اينک  کما کردند؛مي  تش ايشان با ارتباط براي و

 مشقهات  امها   بها  تا بردند کرد  اجتماع معتزل  و قدري  و مرجئ  از گروهي مسجدالحرا 

 1«....کردند قيا  حضرت جلري هم  ،رفت آنها سمت اما  ک  زماني و کنند

 که   کنهيم مهي  اثبات و کرد  آوري جمع را مذکرر مرارد از ييها نمرن  ،مبحث اين در

 .  است برد  ترج  مررد :بيتاهل عملي سير  در رو ، اين

  :آورديم دست  س  در را تعامشت و هامشقات اين اينجا در ما

   ؛شيع  هايشخصيت هايمشقاتدست  اول: 

 يها  و اسهشمي  مهذاهب  اههل  از اعهم  ؛غيرشهيع   تعهامشت  و هها مشقهات  دست  دو :

   ؛غيرمسلمان

 . ح  در :معصرمين با حاکمان و خلفا هايمشقات  سر : دست

 حج ايام در :بيتاهل با شيعه هاي شخصيت هايمالقات: اول دسته

  حج در 7صادق امام با قمي عبداهلل  بن عمران مالقات

 نهاب  حمّهاد  .برد 7صادق اما  احترا  مررد بسيار ک  بس همين او شخصيت بار در

 :  کندمي نقل

 او از حضحرت  .شحد  وارد عبحداهلل  بحن  عمحران  کحه  بحوديم  7صحادق  امحام  زدن ايعده با

 قحرار  خحويش  توجه و احترام و اقبال مورد را او و کرده نيکي او به و پرسيدند سؤاالتي

 کحه  بحود  کسحي  چحه  او پرسحيدم:  حضحرت  از رفحت  او کحه  وقتي :گويدمي ادحمّ .دادند

                                                           
 .214ص ،1ج ،الکافي .1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  028

 ِمانْ  َهاَذا»: فرمودنحد  حضحرت  ت گرف قرار شما نيکي و احترام و توجه مورد گونه اين

 1..«..النيَجَباء بيتاهل

 ،کنههدمهي  معرفههي شهريف  هههايانسهان  و نجبههاء از را او که   حضههرت عبهارت  ايهن 

 روايهت  در .باشهد مهي  خهرد  قهر   نزد و :بيتاهل نزد او واالي شخصيت دهند  نشان

 بهر  ايجلسه   در اسهت: وقتهي عمهران    آمهد   چنهين  او بهار  در عثمان بن ابان از ديگري

  :شد وارد 7صادق اما 

َبهُ  اَك  َبنُاو َكْيَف  وَ  َأْهُلَك  َكْيَف  وَ  ُوْلُداَ  َكْيَف  وَ  َأْنَت  َكْيَف  َلهُ  َفَقاَل  الِلِ  َعْبدِ  َأُبو َفَق َّ  وَ  َعم 

َثهُ  ُثمَّ  بيتَك اهل َكْيَف   .َملِّيا ََّدَّ

 خانحدانش  و يتباهل و فرزندان و او حال و نشاندند خود نزديک و کنار را او حضرت

  .کردند صحبت او با طوالني يمدت به و پرسيدند را

 بهرد؟  کسهي  چه   او که   شهد  سؤال اما  از ،رفت عمران آنک  از پس گريدمي راوي

.«ُنَجَباءَ  َقْوم   َنِجيُب  َهَذا»: فرمردند جراب ايشان
2  

 شهيع   وجهر   از او زيهاد  احتمهال  به   که   شهرد مهي  برداشهت  چنين فرق عبارات از

 3.اسهت  شهخص  ايهن  بهردن  مجههرل  به   قائهل  خهرئي  اهلل  اگرچ . است برد  مق در

 که   نقلهي  اسهاس  بهر  است؛ داشت  مشقاتي 7صادق اما  با منا در شخص اين هرحال ب 

 و گرفت  صررت منا در ديدار آن ،است آورد  عمران بار در اول روايت از «االختصاص»

 الِلِ َعْبادِ  ْبانُ  ِعْماَ انُ  َعَلْياهِ  َدَخاَل  إِذْ  ََجَاَعاة   َنْحنُ  وَ  یبِِمنً  7الِلِ َعْبدِ  َأِِب  ِعنَْد  ُكنَّا» :آمد  روايت در

ي . «اْلُقم 
1
 

 منها  در زنهاني  و مهردان  همهرا   به   عمهران  اسهت:  شد  نقل ديگري روايت در ليو 
                                                           

 .333ص کشي، رجال. 1

 .همان. 2
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 او از هديه   عنهران  به   را آن حضهرت  و کهرد  پها  بهر  7صادق اما  براي را ييها خيم 

 1.نمردند دعا ق ح در و پذيرفتند

 7صادق امام با اعين  بن بکير مالقات

 بهرد   بزرگهراران  آن احترا  مررد بسيار و 8صادق اما  و باقر اما  اصحاب از بُکيَر

 7صهادق  امها   نهزد : گريهد مي زرار  بن عبيد .است 7صادق اما  زمان او وفات .است

وقتي  همچنين 2.« َفَرل َقْد  وَ  ُبَکْراً   الِلُ  َرَِّمَ »: فرمردند حضرت ؛شد بکير خير ذکر ک  برديم

 وَ   الِلرساول  َباْیَ   الِلُ  َأْنَزَلاهُ  َلَقاْد   الِلِ وَ  َأَماا»: فرمردنهد  شهنيدند  را بکيهر  وفهات  خبر حضرت

من ْْ «یَ َأِمِرالُ
3
 . «داد جاي اميرمؤمنان و پيامبر بين را او خداوند قسم خدا به» ؛

 خيمه   منها  در ،رفهتم  حه   به   که   سهالي  نخسهتين  کنهد مهي  نقل شيعي شخصت اين

 ولهي  ؛بردند نشست  ايعد  .شد  داخل و يافتم را آن و کرد  جرو جسترا  7صادق اما 

 صهدا  مرا و بردند حجامت مشررل خيم  از ايگرش  در ايشان .نديد  ايشان بين را 7اما 

 سهپس  . شهر  شهما  فهداي  بله   :گفهتم  «هسهتي؟  اعهين  خاندان از تر آيا: »فرمردند و زدند

 اينکه   بها  داشهتم  عرضه   .شهدند  اعين بن حمران حال جرياي و پرسيدند مرا اسم حضرت

 .رسهاند  سهش   شهما  به   ولهي  ؛نشهد  مشهرف  حه   ب  امسال برد شما زيارت مشتاق بسيار

 1.کردند ذکر حمران از فضيلتي حضرت سپس «.باد سش  او بر و تر بر»: فرمردند حضرت

  7کاظم ماما با اسماعيل  بن محمد مالقات

  بهن  مرسهي  امها   بها  را 7الصهادق  جعفر  بن اسماعيل بن محمد مشقات ،قسمت ينا در

 و داشهت  خشفهت  و امامهت  بهار  در ييادعاهها  محمد اگرچ  .کنيممي بيان مک  در 7جعفر
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  021

 بهن  علهي . دانسهت  شهيع   عا  طررب  را او ترانمي ولي ،شردنمي محسرب عشري اثني شيع 

 :گريدمي 7کاظم رسيم اما  برادر ،جعفر 

 محن  :گفحت  و آمحد  من نزد اسماعيل  بن محمد بوديم، مکه در ما که ايرجبيه عمره در

 و ديدار 7جعفر  بن موسي عمويم با رفتن از قبل خواهممي و دارم بغداد به رفتن قصد

 ايحن  بحا  مرتبحه  سحه  حضحرت  و بحردم  برادرم نزد را او گويدمي جعفر بن علي .کنم وداع

 جحان  بحاره در باش داشته پروا خدا از» ؛« َدِمي يِف  الِلَ َتتَِّقيَ  َأنْ » :نمودند توصيه وا به جمله

 ،مرتبحه  سحه  هحر  در . ح   نيانحداز  خطحر  به مرا جان گفتارت و رفتار با اينکه از کنايهح « من

 .رفت و کرد وداع امام با سپس .کند را امام جان قصد که کسي بر فرستاد نفرين محمد

 1.فرستادند او براي جعفر بن علي از طريق را اموالي رتحض ،آن از پس

 مکه در 7رضا امام با 7جعفرالصادق بن محمد مالقات

 اسهت؛  برد  مذهب زيدي و 7رضا اما  عمري و ديباج ب معروف  ،جعفر بن محمد

 بها  بيعت ب  را مرد  و کرد خشفت ادعاي مک  در او وقتي :کندمي نقل مرسي بن اسحاق

 :  فرمردند او ب  و شدند وارد او بر مک  در 7رضا اما  ،ندفراخرا خري 

ْب  ََل  َعم   َيا .َيتِم ََل  َأْم    َهَذا َفإِنَّ  َأَخااَ  ََل  وَ  َأَبااَ  ُتَکذ 
2
 

  نخواهد نتيجه به خالفت ادعاي در تو کار اين .نکن تکذيب را برادرت و پدر ،عمو اي

 .رسيد

 صهررت  زيهاد  بسهيار  :بيهت اههل  ائمه   و شهيع   بهين  ،ح  در هامشقات اين البت 

 بها  ديهدار  بهراي  حه   فرصهت  از ،آنهان  بزرگان و شيع  ک  برد  طبيعي چرن گرفت؛ مي

 نظهر  محل بيشتر آنچ  ببرند. بهر  ايشان گرناگرن از طريق معضشت حل و :بيت اهل

 تعامهل  و برخهررد  چگهرنگي  و :ائمه   بها  خلفها  و ديگر فرق اهل هايمشقات ،است

 .  ستآنها اب :معصرمين
                                                           

 .112ص ،1ج ،الکافي .1

 .241ص ،2ج الرضا، اخبار عيون. 2



 020/  و بعد اجتماعي حج  :بيتفصل سوم: اهل 

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 حج ايام در :معصومين با غيرشيعه تعامالت و هامالقات: دوم دسته

 مکه راه در 7سجاد امام با بصري عباد مالقات

 رجهال   در برقهي  گفت  ب  ک  است صهيب بن عباد ،سنت اهل هايشخصيت از يکي

 بکتها  در 2.باشهد مي مرجئ  فرق از ک  داندمي بتري مذهب در را او کشي 1.است عامي

: فرمايهد مي ايشان. است شد  ياد صرفي ب  بصري عباد از خرئي، مرحر  « منهاج»

.« اليقی أئمة مع الصوفية من أضاِبا و  البْصي عباد و الثوري السفيان مرارضات سمرت قد و»
3   

 کثيهر  بهن  عباد ،ماست بحث محل ک  بصري عباد نا  ک  است اين خرئي مرحر  نظر

 1.صرفي ن  است ثق  يول ،برد عامي هرچند صهيب بن عباد .صهيب نب عباد ن  برد 

 بهن  ناعبهدالرحم  که   چنان ؛دانست مي نظر صاحب را خرد بصري عباد ،هرصررت در

 ُأَنااس   َمَراهُ  وَ   ِ يُ ااْلَبْص  َعبَّاد   َعَلْيهِ  َفَدَخَل » ک  برديم 7صادق اما  نزد ک  کندمي نقل حجاج 

ْثنِي َلهُ  َفَقاَل  َأْصَحابِهِ  ِمنْ  .«..إَِذا ََّد 
2
 شحمار  بحه  او اصححاب  از کحه  ايعحده  با همراه بصري بن عباد» ؛

 . «پرسيد سؤاالتي حضرت از و شد وارد امام بر ،رفتند مي

 نهزد  عبهاد  :شهرد مهي  اسهتفاد   زير روايت از ،دانستمي نظر صاحب را خرد او اينک 

 روي را خهرد  دسهت  امها   .بردنهد  ييغذا خرردن مشررل حضرت و برد 7صادق اما 

 :گفت عباد هنگا  اين در .گذاشتند زمين

 .َهَذا َعنْ  یهَنَ  9الِلرسول َأنَّ  َتْرَلمُ  َما أَ  الِلُ َأْصَلَحَك 

 از پيحامبر  کحه  دانحي نمحي  آيا سازد رهنمون صالح و خير به و کند اصالح را تو خداوند

 نمودند  نهي کار اين

 مهدت  از پهس  ولهي  ؛برداشتند زمين زا را خري  دست و ندنفرمرد چيزي حضرت

                                                           
 .21ص ،1 ج.ش،    ه1312احمد بن محمد بن خالد برقی،  برقي، رجال. 1

 .324ص ،1ج کشي، رجال. 2

 .111ص ،13جميرزا حبيب اهلل هاشمی خوئی،  البراعه، منهاج. 3

 .216ـ  211صص  ،2ج الحديث، رجال معج . 1

 .112ص ،1ج ،الکافي .2
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 تکهرار  را جمله   همهان  عبهاد  و نهادنهد  زمهين  روي را خهري   دسهت  دوبهار   کرتاهي

 عبهاد  کهش   از پهس  حضهرت  ،سهر   مرتبه   در اينکه   تها  داد رخ اتفاق اين بار س  .کرد

 نهي عمل اين از وقت هيچ 9خدا رسول» ؛1«َقط َهَذا َعنْ  9الِلرسول یهَنَ  َما الِلِ وَ  ََل »: فرمردند

 . «نکردند

 ،9پيهامبر  سهنت  و کهش   ب  نسبت را خرد او ک  دهد نشان مي خربي ب  روايت اين

 خطاب مررد جمشت اين با را حضرت رو از اين ؛است دانست مي 7صادق اما  از اعلم

 از برخهي  بها  عبهاد  مشقات چندين ،ماست بحث مررد آنچ  ،هرصررت در .دهدمي قرار

 .  است شيع  ائم 

 حضرت ب  و کرد مشقات ح  را  در را 7سجاد اما  عباد، :فرمردند 7صادق اما 

 : گفت چنين

َهاَد َو ُصُروَبَتُه َو َأْقَبْلَت َعَلا َوَجالَّ  یَيا َعِلَّ ْبَن اُْلَسْیِ َتَ ْكَت اِْلِ اَْلا   َو لِينَتِاِه إِنَّ الِلَ َعزَّ

َنََّة يُقاتِلُوَن يِف َسيِيِل يَ ِمَن الُْمْؤمن یإِنَّ اهلَل اْشَت )َيُقوُل: 
ْ
نَّ لَُهُم اَج

َ
ْموالَُهْم بِأ

َ
ْفُفَسُهْم َو أ

َ
 أ

ْویف
َ
ِيِل َو الُْقْرآِن َو َمْن أ

ْ
ْن ا يِف اتلَّْوراةِ َو اْْلِ

بَِعْهِدهِ   اهللِ َفَيْقُتلُوَن َو ُيْقَتلُوَن َوْعدا  َعلَْيِه َحقًّ
وا بِيَْيِعُكُم ا ِي باَيْعُتْم بِِه َو ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمِمَن اهللِ َفاْسَتيِْْشُ  . (َّلَّ

 رو آن آسححاني و حححج بححه و ايکححرده رهححا را آن سححختي و جهححاد ،حسححين بححن علححي اي

  :خواند را فوق آيه سپس و اي  آورده

 اتلَّااُِِبونَ ) :فرمهرد  خداونهد  که   بخهران  نيهز  را آي  ادام  :دادند جراب او ب  حضرت
  الْعابُِدونَ 

ْ
اِِئُونَ  اِمُدونَ اْل اِجُدونَ  الرَّاكُِعونَ  السَّ  وَ  الُْمْنَكارِ  َعانِ  انلَّااُهونَ  وَ  بِاالَْمْعُروِ   اْلِمُرونَ  السَّ

افُِظونَ 
ْ
ِِ  اْل ِ  وَ  اهللِ  ِْلُُدو  .( يالُْمْؤمن بَْشِّ

 :  فرمردند 7سجاد اما  سپس

ََلءِ  َرَأْينَا إَِذا ُْ ُِ  الَِّذينَ  َه .اَْل  ِمنَ  َأْفَضُل  َمَرُهمْ  َهادُ َفاِْلِ  ِصَفُتُهمْ  َهِذ
2
 

                                                           
 .211ص ،6ج ،الکافي .1

 .22ص ،2ج ،همان .2
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 شحرائط  ديگر تعبير به و] يافتيم فوق آيه در  ]ذکر شده[ هايويژگي با افرادي که زماني

 است. حج از افضل جهاد وقت آن [،بود مهيا جهاد

 .کهرديم مهي  جههاد  االّ و نداريم را آدم  ما ک  فرمردند او ب  حضرت ديگر تعبير ب 

 او کهش   و ندکرد کرتا  را عباد زبان مشقات اين در 7سجاد تحضر ،روايت اين طبق

 از يکهي  که   داشهت   7امها   با ديگري هايمشقات ،بصري عباد. دادند جراب قرآن با را

 سهؤال  بهرد  شهنيد   امها   از که   حديثي بار در مشقات آن در ک  برد صفا کر  روي آنها

  1.کرد

 کسهي  که   بهرد   طهراف  در» :کنهد مي نقل 7صادق اما  از سنان بن عبداهلل همچنين

 لبهاس ) لباسهي  چنهين  ايهن  شهما  آيا :گفت عباد .است بصري عباد ديد  .کشيد را لباسم

 ؟برد اين از ترساد  لباسشان 9اهلل رسرل و 7علي جدتان ک  درحالي ؛پرشيدمي( خربي

 :  فرمردند جراب اما  [.بگيرد خرد  حضرت از خراستمي عباد حقيقت در]

 و نيشححابور و هححرات بححين ايمنطقححه ،قوهسححتان ح  قححوهي اسححت لباسححي ايححن ،تححو بححر واي

 زنحدگي  زمحاني  در 7علحي  جحدم  .ام خريده ايخرده و دينار يک که 2ح  قاين نزديکي

 زمانحه  ايحن  در بخحواهم  محن  ي چنانچحه ولح  ؛بود صحي  هالباس آن پوشيدن که کرد مي

 عباد مثل هم او گويندمي دممر ،پوشيدمي 7اميرمؤمنان که بپوشم را ييها لباس همان

 3.است رياکار

  درحج 7سجاد امام با يماني طاووس مالقات

 1.اسهت  بهرد   عامه   بزرگهان  و فقها از ،يماني طاووس ب  معروف کيسان بن طاووس

 و ةعظيما ةجَلل له مفتيهم و ب كتهم و اليمن اهل شيخ كان»: گريدمي «الحفاظتذکر» در ذهبي

                                                           
 .322ص االختصاص،. 1

 .13ص ،12ج.ق،   ه1111محمد مرتضی حسينی زبيدی،  العروس، تاج. 2

 .126ص ،2ج االسال ، دعائ  ؛21ص ، االخالق ر مکا. 3

 .«الذهب عامي كونه يف اَّد يَّک َل»: فرمايد مي 312ص ،3ج المستدرک، کتاب در نوري عالمه. 1
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.«اْل  كثر كان
1  

 ايهن  2.«فاضهل  فقيه   ثقه  : »گريهد مهي  او ب  راجع «التهذيب تقريب» در نيز حجر ابن

 زهّهاد  از را او مامقاني عشم  همچنين .دارد مريدان  ميان او جايگا  از حکايت ،عبارات

  3.شمرد برمي عام 

 بنها  و برد کثيرالح  او زيرا ؛است کرد  ديدار ح  در :ائم  با بار چندين ،طاووس

   1.است داد  انجا  ح  بار چهل او ،«التمهيد» در بدالبرع ابن نقل ب 

 :  گريدمي طاووس

 و سحجود  و رکحوع  ححال  در را 7سحجاد  امحام  ،کحردم مي عبور اسماعيل حجر از وقتي

 محن  بحه  امام پس .کردم گريه به شروع ايشان، دعاي اتمام از پس .ديدم خدا با مناجات

 را شحما  خداونحد  که است حق» :دادم بجوا «کني مي گريه چرا»: فرمودند و کرده رو

  2.«...هستيد پيامبر پسر چراکه ؛نکند رد اش خانه در از

 به   که   مشقات کرد  درحالي را 7سجاد اما : »گريدمي طاووسدر روايت ديگري 

   6«.خراند مي مناجات صررت ب  را اشعاري و برد آورد  پنا  کعب  پرد 

 : گريدمي ابربصير

 بحا  همحراه  يمحاني  طحاووس  .بودنحد  نشسحته  ححرم  در دوسحتانش  از ايعده با 7باقر امام

  بن علي بن محمد: شنيد جواب کيست  جمع اين صاحب که پرسيد و شد وارد اي عده

 سحالم  و رفتحه  جلحو  پس .خواستممي را همين :گفت ::طالب ابي  بن علي  بن الحسين

 1.پرسيد ضرتح محضر از را سؤاالتي و گرفت سؤال اجازه سپس و نشست و کرد

                                                           
 .24ص ،1ج ذهبی، الحفاظ، ةتبکر. 1

 .112ص ،1ج.ق،   ه1112ابن حجر عسقالنی،  التهبيب، تقريب. 2

 .141ص ،2ج المقال، تنقيح. 3

 .122ص ،12ج.ق،   ه1112ابن عبدالبر،  التمهيد،. 1

 .224و  212صص  شيخ صدوق، امالي،. 2

 .111ص ، المؤمنين صفا  في الدين اعال . 6

 .321ص ،2ج االحتجاج، ؛61و  66صص االنبياء، قصص. 1
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  7مالقات حسن بصري با امام سجاد

 زههاد  از او .داشهت  مرجعيت و علميت ادعاي ک  برد کساني جمل  از بصري حسن

 به   بنا. برد قدري  مذهب رئيس اعتقادات، در اين بر عشو  1.برد مسل  صرفي و ثماني 

 گرنه   ايهن  جريهان  .داشت 7سجاد اما  با برخرردي منا در بصري حسن ،احتجاج نقل

 کهردن  مرعظه   مشهررل  بصهري  حسن ک  کردند مشاهد  منا در ،7سجاد اما  ک  است

 مرعظه   جايگها  ) جايگها   ايهن  ک  فهماندند او ب  هايي پرس  با و ايستادند .است مرد 

 مرعظ  را کسي بصري حسن ک  نشد ديد  ديگر آن از پس .باشدنمي تر آن از ،(ديگران

 مرعظه   مقها   در ترانهد مهي  کسي ک  شدند متذکر بصري حسن ، ب 7سجاد اما  2.کند

   .باشد کرد  طي را ايمان و اخشق مسير خرد ک  برآيد ديگران

 با است: آمد  چنين ،3برد بصر  بزرگان و عباد از ک  بناني ثابت از ديگري روايت در

 بهن  ماله   و مهري  صهال   ،الفارسي حبيب ،سجستاني ايرب مثل بصر  عبّاد از جماعتي

 َأْهاُل  إَِلْينَاا َفَفاِزعَ » .بهرد  حاکم مک  بر شديدي خشکسالي ک  حالي در رفتيم مک   ب دينار 

ةَ  اُج  وَ  َمکَّ  شهناخت   مرد  ميان آنها ک  دهدمي نشان جمل  اين .« هُلم َنْسَتْسِقيَ  َأنْ  َيْسَأُلوَننَا اُْلجَّ

 اثهري  لهي و ؛کهرديم  دعها  و داديهم  انجها   طراف ما ک  کندمي نقل او سپس بردند، شد 

 نيسهت  کسهي  شما بين آيا»: فرمردند آنها هم  ب  و آمدند 7سجاد اما  اينک  تا نبخشيد

 حضهرت  سهپس  «!نمايهد  مستجاب را دعاي  او واسط  ب  خدا و باشد خدا محبرب ک 

 بنهابراين  1.باريهد  بهاران  ايشهان  دعاي برکت ب  و نمردند دعا و افتاد  سجد  ب  و آمدند

 به   و ندارنهد  جايگهاهي  جماعهت  اين ک  کردند ثابت ايشان ب  مشقات اين در حضرت

 .کردند احتجاج آنها با طريق اين ب  و شد  يادآور را آنها سلرک و تفکر بطشن، تعبيري

                                                           
 .21و  21صص  کشي، رجال. 1

 .311و  313 صص ،2ج االحتجاج،. 2

 .222ص ،1ج الثقا ، معرفه. 3

 .311و  316صص  ،2ج االحتجاج،. 1
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 منا در 7صادق امام با ابوحنيفه مالقات

 منتسهب  او ب  حنفي  مذهب ک  است اسش  جهان معروف هايشخصيت از ابرحنيف 

 بهها مشقههاتي حهه  ايهها  در سههت. وياو مکتههب بههارز هههايصهه شاخ از قيههاس و بههرد 

 َأُباو َأْقَباَل  إَِذا یبِِمنًا الِلِ َعْبادِ  َأِِب  ِعنْاَد  ُكنْاُت : »گريدمي مسلم  بن محمد داشت. 7صادق اما 

 َأنْ  ُأِرياُد  إِِن   7َعْباِدالِلِ ِْلَِِب  َقاَل  َجَلَس  َفَلاَّ  َلهُ  َفَأِذنَ  7الِلِ َعْبدِ  َأِِب  یَعلَ  َفاْسَتْأَذنَ  َلهُ  ِْحَار   یَعلَ  ََّنِيَفةَ 

.« ...قَِياس الِلِ ِدينِ  يِف  َلْيَس  7الِلِ َعْبدِ  َأُبو َفَقاَل  ُأَقايَِسَك 
1
 

 ييگرو گفت 7صادق اما  با تا خراست  اجاز  منا در حنيف  ابر ،روايت اين اساس بر

، 7امها   بها  ابرحنيفه   گهري و گفهت  محهرر  .دادنهد  اجاز  او ب  نيز حضرت .باشد داشت 

 در که   نهد فرمرد بيان قياس بار در را خري  مرضع ابتدا همان اما  و برد قياس پيرامرن

مها   بحهث  به   چهرن  که   دارد اي ادام  روايت اين البت . ندارد جايگاهي قياس ،خدا دين

 کهه  کنههيم اشههار  قههدر همهين  ولههي ؛کنههيمنمههي ذکهر  را آن شههرد، چنهدان مربههرط نمههي 

بها   ابرحنيفه   شهد  باعهث  که   ندديپرسه  ابرحنيفه   از ربار  خرد را سؤالي 7صادق اما 

  .کند ترک را مجلس ب  حضرت، احترامي بي

  حج در 7صادق امام با معتزله از گروهي و عبيد بن عمرو مالقات

 او .داشهت  تدريس و بحث کرسي ،بصر  در ک  برد معتزل  بزرگان از عبيد  بن عمرو

 از سهپس  و بردنهد  بصهري  حسهن  شهاگرد  همهديگر  بها  و برد عطاء   بن واصل زن برادر

 نايميقهد  از آنهها  2.دنهد کر گهذاري  پايه   را اعتزال مکتب و ندگرفت کنار  او درس مجلس

 که   اسهت  کسهي  همهان  عمرو 3.بردند 7اميرمؤمنان بر ابربکر افضليت ب  قائلو  بصر 

د. محکهرم  کهر   و منهاظر   او بها  بصر  مسجد در ،7صادق اما  شاگرد حکم  بن هشا 

                                                           
 .341ص ،2ج المحاسن،. 1
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 نقهل  اصهحاب  ديگهر  و ايشهان  براي را مناظر  آن جريان تا خراستند هشا  از اما  سپس

   1.کند

 حفهص  و عطهاء  بن واصل با همرا  عبيد بن عمرو ،يهاشم عتب  عبدالکريم نقل ب  بنا

 ديهدار  ايهن  .داشتند مشقاتي 7صادق اما  با مک  در معتزل  از ديگر گروهي و سالم  بنا

آنهها بها    و بهرد  شد  کشت  تاز  شا  در امري خليف  ،عبدالمل  بن ليدو ک  داد رخ زماني

 د؛کردنه  مهي  صهحبت  ل ئمسه  ايهن  ، دربار بردند اما  نزد ک  هم اختشف داشتند. افرادي

 عههد   به   را کهش   تا خراست آنها از اما  .شد طرالني و نتيج بي سخنانشان ک  طرري ب 

 را عبيهد  بهن  عمهرو  همه   رو . ازاينشرد بحث وارد اما  با آن شخص و بگذارند نفر ي 

  و شهد  کشهت   شها   خليفه   ک  اکنرن :کرد اعش  گرن  اين را خرد نظر او .کردند انتخاب

 بيعهت کنهيم   مردي با ايمگرفت  تصميم ما ميان آنها در امر خشفت، اختشف افتاد  است،

 بهن  محمهد  امه  مهدنظر  مهرد  آن و است خشفت شايست  و دارد مروت و عقل و دين ک 

 جايگها   شما ک  آنجا از» :گفت 7صادق اما  ب  خطاب سپس .است الحسن  بن عبداهلل 

 ل ئمسه  ايهن  در را مها  و شهريد  نظهر  هم ما با خراهيممي ،داريد فراواني شيعيان و خاص

 شهما  تمها   آيها  پرسيد: حاضر جمع از حضرت ،عمرو کش  اتما  از پس .«کنيد همراهي

 و کردند شروع را خري  کش  حضرت سپس .بل : گفتند آنها م ه را داريد؟ نظر همين

 .هسهتيم  خهدا  اطاعت دنبال ب  ما» :فرمردند 9پيامبر بر درود و خدا ثناي و حمد از بعد

 کهش   حضهرت  ادام  در. «هستيم راضي شرد اطاعت اگر و ناخشنرديم شرد عصيان اگر

 .گرفتند پي( پاسخ و پرس ) مناظر  صررت ب  و عبيد بن عمرو با را

 مخالفهت  و عمهرو  نظهر  در خليفه   انتخاب چگرنگي ب  راجع هايي با پرس  7اما 

 چگهرنگي  صررت ب  دست گرفتن خشفهت،  در نيز و عمر و ابربکر رو  با آنها رو 

 تقسهيم  و خمهس  پرداخهت  چگهرنگي  و آنهااز  کتاب اهل و مشرکان و کفار با برخررد
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  028

 حکرمهت  ادعهاي  و است خارج آنها عهد  از رکا اين ک  فهماند او ب  صدقات، و زکات

 :  فرمردند پايان در حضرت سپس ندارد درستي منشأ آنها جانب از

ِق  َا َأْنُتمْ  وَ  الِلَ اتَّ ْهطُ  َأُّيي ُقوا ال َّ َثنِي َأِِب  َفإِنَّ  الِلَ َفاتَّ  َأْعَلَمُهامْ  وَ  اْْلَْر ِ  َأْهالِ  َخاْرَ  َكانَ  وَ  ََّدَّ

َوَج  الِلِ بِکَِتاِب  َب  َمانْ  َقااَل  9الِلرساول َأنَّ  9َنبِي اهِ  ُسانَّةِ  وَ  لَّ َعزَّ  وَ  بَِساْيِفهِ  النَّااَس  َضَ

.ُمَتَکل ف َضاَل  َفُهوَ  ِمنْهُ  َأْعَلمُ  ُهوَ  َمنْ  الُْسلِِمیَ  يِف  وَ  َنْفِسهِ  یإِلَ  َدَعاُهمْ 
1
 

 از ،ودب سنت و کتاب بهترين  عالم و زمين اهل بهترين که پدرم .کنيد پيشه الهي تقواي

 خود به را آنها و بايستد مردم مقابل شمشير با هرکس»: فرمودند 9اهلل رسول جدم قول

 همانحا  ،باشد داشته وجود او از ترآگاه و ترعالم مسلمانان ميان که درحالي ،کند دعوت

 . «است افتاده سختي به و شده گمراه

 بها  داشهتند  قصهد  معتزله   و بهرد،  سياسهي  مشقهات  مرضهرع  ابتهدا  ،روايهت  اين در

 سهخنان  با ولي کنند؛ همرا  خرد با سياسي عرص  در را ايشان ،7اما  مرقعيت ب  ترج 

 ک  شخصي کردند، ب  آنان فهماند مطرح را سياسي ه ديني بحث حقيقت در ک  حضرت

 ديگهران  از تهر آگا  ،9پيامبر سنت و قرآن ب  ک  باشد خشفت منصب دار عهد  تراندمي

 .  باشد

 حج در 7صادق امام با ثوري نسفيا مالقات

 بصهري  حسهن  سل  در و آنها مسلکان صرفي از و عام  علماي از نيز ثرري سفيان

 آمهد   آن در که   کندمي نقل مبارک ابن از را روايتي تعديل و جرح کتاب در رازي. است

 در حجهر  ابهن  همچنين 2.«ندارد وجرد ثرري سفيان از اعلم ،زمين روي کس هيچ» است:

 اماام  عاباد  فقياه  َّااف،  ثقاه » :کنهد مي ياد او از کلمات اين با «التهذيب ريبتق» کتاب

.«السابره الطبقه رؤوس من َّجه 
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 اسهتش   در 9پيهامبر  سهنت  به   راجهع  و بيندمي در طراف را 7صادق اما  ،سفيان

 ايهن  که   سهفياني  که   باشيد داشت  ترج  1.دهدمي جراب هم حضرت و پرسدمي حجر

 9پيامبر سنت است، شد  واقع تمجيد و تعريف و احترا  مررد سنت هلا کتب در هم 

 .پرسدمي 7صادق  اما  از را

 حج در 7صادق امام با العوجاء ابي ابن مالقات

 بلکه   ؛داشتند قرار اسش  جرگ  فقط مختص کساني نبرد ک  در :معصرمين تعامل

 و بحهث  ،بردنهد  شد  خت شنا کافر و زنديق عنران ب  ک  اشخاصي با حتي بزرگراران آن

 ابهن  اشهخاص  ايهن  از يکهي  .کردندمي ييراهنما حق سمت ب  را وگر کرد  و آنان گفت

 الهدهلي  نهرير   بهن  عبهدالکريم  او نها  . اسهت  7صادق اما  زمان دهريرن از العرجاء ابي

 اعتقهاد  و ترحيهد  از گرداني روي با آن از پس و برد بصري حسن شاگرد ابتدا وي .است

 حه   ايها   در 7صهادق  امها   بها  ييها مشقات او .شد داخل زنادق  جرگ  در ،وثنيت ب 

 مسجدالحرا  در العرجاء ابي ابن ،کندمي نقل کافي در کليني ک  روايتي طبق .است داشت 

 و محتمهل  ضهرر  دفهع  برههان  بها  را او 7صهادق  حضرت ک  کندمي مشقات 7اما  با

 امها   بها  او مشقات يننخست اين ک  آيدبرمي روايت اين از .کندمي محکر  ديگر براهين

 معرفهي  العرجهاء  ابهي  ابهن  به   را عظمهت امها    ،مقفع ابن روايت، ابتداي زيرا ؛است برد 

 حه   در پاسهخ  و پرسه   مبحهث  ،چهار فصل  در را روايت اين بيشتر شرح) 2.کند مي

 . (ايم کرد  بيان

 او ،بهاال  روايت طبق .است داشت  اما  با هم ديگري هايمشقات العرجاء ابي ابن البت 

 عهالم  براي صانع وجرد رابط  با در ايشان با و رفت حضرت نزد ب  هم سر  و دو  روز

 در العرجهاء  ابهي  ابهن » :کندمي نقل روايتي در يرنس بن عيسي. شد محکر  و کرد بحث
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  061

رسيد  7صادق اما  خدمت فکران  هم از گروهي با و آمد مک ، برد ح  منکر ک  حالي

   1«.پرسيد آن عبادت و طراف و خدا خان  هايي دربار  ضرت، پرس و از ح

  حج در :بيتاهلخلفا و حاکمان با  هايمالقاتدسته سوم: 

 يوسف ثقفي  با َحجاج بن 7تعامل امام سجاد

 در حجراالسهرد  نصهب  و کعبه   سهاخت  هنگها   که   شهد   نقل 7سجاد اما  دربار 

 البته   اسهت.  شهد   بهدل  و رد ثقفي سفير بن حَجاج و ايشان بين ييها صحبت ،جاي 

ن  بهرد. در  او مخالفه  7نهاد، بلک  نهرعي تعامهل بهين امها      مشقات نام  را تران نمي

 بهر  حَجاج درخراست ب  ،کعب  دوبار  ساخت براي 7سجاد اما  ک  روايات آمد  است

 او ههاي ظلهم  و جنايهات  از همه   که   درحهالي  2؛دادنهد  مثبهت  پاسخ حضرت مساعدت

 ذکر ب  الز . است مخالفين با حضرت سازند  تعامل گرياي 7اما  رفتار اين و باخبرند

 . و سرزن  کرد متذکر کعب  حرمت هت  شنيع عمل ب  را حجاج ،7اما  ک  است

 مکه در 7سجاد امام با مروان بن عبدالملک مالقات

 را اميه   بنهي  حکرمهت  ،مهروان  پهدر   از پس ک  برد امري حکمرانان از عبدالمل 

 آن جريهان  7بهاقر  امها   ک  داشت مشقاتي 7سجاد اما  با ،حجي سفر در او .داد  ادام

 حرکهت  عبدالمل  مقابل 7سجاد اما  ،طراف حال در» :کندمي نقل گرن  اين را مشقات

 او :پرسيد شناختنمي چهر  از را 7اما  ک  عبدالمل  .کردنمي ترجهي او ب  و کردمي

 .است الحسين بن علي او :شد گفت  کند؟مي طراف ما بلمقا ،ما ب  ترج  بدون ک  کيست

 به   عبهدالمل   .ببرنهد  او نهزد  را امها   داد ردسهتر  و نشست ايگرش  ،طراف از پس

 تهرجهي  مها  به   و ييه آنمهي  مها  نهزد  چرا پس نيستم، تر پدر قاتل ک  من :گفت 7اما 
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 قهاتل   آخرت پدر  و کرد خراب را پدر  دنياي ،پدر  قاتل»: فرمردند حضرت نداري؟

 .(نيست ما بحث محل ين ا ک  دارد ادام  روايت اين البت ) 1.«کرد خراب را

  حج در 7صادق امام با مدينه حاکم ،علي  بن دوداو مالقات

 عباسهي  سهفاح  عبهداهلل  ابرالعبهاس  جانب از مدين  والي و عباسيان از ،علي  بن دوداو

 .دکهر  مصهادر   را 7صهادق  امها   امهرال  و رساند شهادت ب  را خنيس  بن معلي ک  برد

 حه   در وي 2.رفهت  دنيها  از حضهرت  نفهرين  ب  و نمرد نفرين را او هم 7صادق اما 

 اي قمري دربار  سؤالي ،دوداو هامشقات اين از يکي در. است داشت  اما  با ييها مشقات

 دشر مراقبت بايد ک  دادند پاسخ حضرت و پرسيد ،اندکند  را او پرهاي و شد  صيد ک 

  3.شرد رها سپس ،بياورد دست ب  را پر  و بال تا

 «اسهت  کسي چ  آن از واليت» مرضرع با ،7صادق اما  و او بين مشقاتي اين، بر عشو 

 الاوَلء بال: »فرمردند 7صادق اما  و ماست آن از واليت :گفتمي ودودا ک  گرفت صررت

 او جهراب  در 7امها   .کرد جنگ معاوي  با( 7علي) پدرت: گفت حضرت ب  او سپس .«ِل

 زيهادي  حهظ ک   (شردمي دوداو جد ک  عباس  بن عبداهلل) تر پدر ،است چنين اگر»: فرمردند

 1.«برد 7اميرمؤمنان ياور و شري  نبرد، آن در و آورد دست ب  جنگ آن ميغنا از

  7کاظم امام با هارون دولت تالقضا قاضي ابويوسف مالقات و تعامل

 . وي نخسهتين بهرد  او مکتهب  پيهرو  و ابرحنيف  شاگردان از ،کرفي ابراهيم بن يعقرب

 در 7جعفهر  بن مرسي اما  با شخص اين 2.گرفت را القضات قاضي لقب ک  است کسي
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  060

 :  کنيد ترج  فضيل بن محمد از روايت اين ب . است داشت  برخرردي مک 

يَ  ِدْهلِيزِ  يِف  ُكنَّا   ْبنِ  یََيْ
ةَ  َخالِد   َفَقاامَ   ُيوُساَف  َأُبو وَ  7یُموَس  اَْلَسنِ  ُبوأَ  ُهنَااَ  َكانَ  وَ  بَِمکَّ

. ...َيَدْيه َبْیَ  َتَ بَّعَ  وَ   ُيوُسَف  َأُبو إَِلْيهِ 
1
 

 و 7جعفحر   بحن  موسحي  امحام  و بوديم مکه در برمکي خالد  بن يحيي اتاقک و خانه در

 حضحرت  مقابحل  زانحو  چهحار  و رفحت  جلحو  و شحد  بلند ابويوسف .بودند آنجا ابويوسف

 . دادند جواب هم ايشان و پرسيد حضرت از استظالل درباره اليسؤ و نشست

 ارتبهاط  با خلفا ح  مرسم در 7اما  اول: :شردمي استنباط مطلب دو روايت اين از

 وزيهر  برمکهي،  خالهد  بهن  يحيهي  اتهاق  در حضهرت  که   اسهت  آمهد   روايت در .داشتند

 همرا  ،خالد بن يحيي حتم، ولي ب  نشد  برد  هارون از نامي اگرچ  .بردند الرشيد هارون

 محمهد  نها   ب  شخصي است آمد  ديگري روايت در ک  ند؛ چنانبرد آمد  ح  ب  هارون

 :پرسهيد  سؤاالتي 7جعفر  بن مرسي از ،الرشيد هارون حضرر در و مک  در ،الحسن  بنا

ُد  َسَأَل » ِشيدِ   ِمنَ  بَِمْحَض   7یُموَس  اَْلَسنِ  َأَبا اَْلَسنِ  ْبنُ  ُُمَمَّ ة  ُهمْ  وَ  ال َّ .«بَِمکَّ
2  

 مرسهم  در بهرد،  خهرد  دوران قاضي و عالم عنران ب  ک  ابريرسف اينک  ديگر مطلب

 .  ندداد را پاسخ  هم 7اما  و پرسيد سؤاالتي ايشان از و کرد مشقات را 7اما  ح 
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 :چهارم فصل

 حج تبليغي ـ فرهنگي بعد و :بيتاهل

 مخهاطبين  در تهر عميق و بيشتر يتأثير ،دين تبليغ شردمي باعث ک  ييچيزها از يکي

 ديگهران  به   الهي پيا  رساندن براي متناسب و مناسب فضاي و زمين  وجرد ،باشد داشت 

 با ترانند مي نامبلر و شرد مي فراهم بهتر و بيشتر معنري سفرهاي در مرقعيت اين. است

 بهراي  را الههي  ارفمعه  ،مناسب هايرو  کارگيري ب  نيز و شد  ايجاد فضاي از استفاد 

 .  بيان کنند نازائر

 است؛ زيرا مرقعيتي مناسب براي تبليهغ ديهن و فرهنهگ    تأثيرگذار بسيار سفري ح 

 ايهن  از ، بايسهتي عمهر   و حه   هايکاروان تبليري و فرهنگي نمسئرال . بنابراينباشدمي

   ببرند. زائرين فرهنگي ارتقاي براي را استفاد  کمال آمد ، فراهم نعمت

 از پهس  و باشهد  ديگهران  در تأثيرگهذار  خرد انداز  ب  تراند مي زائري هر ک  نجاآ از

 بها  تهران مي ، پسکند منتقل ديگران ب  را سفر منفي يا و مثبت تأثيرات ،سفر از بازگشت

 مها  همهرا   سهفر  در حتهي  که   کساني ب  را ديني هايپيا  و معارف ،صحي  ريزي برنام 

 مطلهب  اين. دهيم قرار دين هايبرنام  و معارف الشعاع تحت را برسانيم و آنان ،اندنبرد 

 مرضهرعي  ،انهد داشهت   برعههد   را هها کاروان فرهنگي مسئرليت تجرب  ک  عزيزاني براي

 از بلکه   ،روحاني از فقط ن  افرادي ک  دارند اذعان بزرگراران اين اکثر. است انکارناپذير
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 و شد  شيفت  صحي ، و ي شايست رفتار و فعاليتدليل  ب  ولي ؛بردند بيزار اسش  و دين

 .  کنندمي حفظ سفر از بعد هاسال تا حتي را خرد ارتباط

 ايهن  دررا  :بيهت اههل  سهير   ،مرضرع اهميت ب  ترج  با و شد ذکر ک  آنچ  بنابر

 و راهگشها  ،بزرگهراران  آن رو  تها  کنهيم  مهي  بررسي آن مختلف هايشاخ  در و زمين 

 دخيهل  فرهنگهي  امهرر  اجهراي  و ريهزي  برنام  در نحري ب   ک باشد کساني هم  الگري

 .  باشند مي

 حج در اسالمي معارف نشر و :بيتاهل: اول گفتار

 و بررسهي  مررد اسشمي معارف گستر  براي :بيتاهل هايتش  ،گفتار اين در

 به   نسهبت  را انسهان  معرفتهي  هايپاي  هرآنچ  يعني اسشمي معارف .گيردمي قرار بحث

 اصهيل  ههاي ارز  و اخهشق  مهذهب،  اصرل عقايد، اصرل از اعم ؛کندمي سترارترا دين

 و امامهت  ، مسهئل  بحهث  ايهن  دامنه   گسهتر   ب  ترج  با. تشريعي احکا  حتي و اسشمي

 ههم  سياسهي  بعهد  جهتي از و رودمي شمار ب  مذهب اعتقادات و معارف از ک  وصايت

 و اخشقهي  عقيهدتي،  زمينه   سه   در ار بحهث  بنهابراين  ؛کنيم مطرح پنجمفصل  در دارد،

 . گيريممي پي احکا 

 مذهب اصول و عقايد اصول نشر زمينه در حج در :بيتاهل سيره. 1

 قبهل  ايشان کرد، مشاهد  9اکر  پيامبر سير  در ترانمي را زمين  اين در مررد اولين

 عقايد رلاص و نمرد  استفاد  عمر  و ح  فرصت از ،بردند مک  در ک  ايامي ،هجرت از

 کتههاب در مجلسههي مرحههر . دنههدکرمههي بيههان مههرد  بههراي را وحههي سههخنان و اسههش 

 :  کندمي نقل چنين «المنتقي» کتاب از ،«راالنراربحا»

ْعارِْع َعاِن الُْما)یلََّا َأْنَزَل الِلُ َتَرالَ 
َ
َقااَم  ()َّجا :  (ْْشِكِيَ اَفاْصَدْع بِماا تُاْؤَمُر َو أ

فَ  یَعلَ  9الِلرسول َا النَّاُس  یا َو َنادَ الصَّ اِم الَْْوِسِم َيا َأُّيي   اْلَراالَِیَ   َرِب   الِلرساول  إِِن    يِف َأيَّ

ا َثََلثًا ُثمَّ اْنَطَلَق ََّتَّ   َفَ َمَقهُ  ُُ يِف ُأُذنِِه ُثمَّ َنادَ  یَأتَ  یالنَّاُس بَِأْبَصاِرِهْم َقاهَلَ  یالَْْ َوَة ُثمَّ َوَضَع َيَد
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َا النَّاُس إِِن   یْعلَ َثََلثًا بِأَ  .... َثََلثًا َفَ َمَقُه النَّاُس بَِأْبَصاِرِهم الِلرسولَصْوتِِه َيا َأُّيي
1
 

ْعرِْع َعاِن الُْمْ ا) آيه خداوند که زماني
َ
 ،فرمحود  نحازل  را (ِركِيَ اَفاْصَدْع بِما تُْؤَمُر َو أ

 فرسحتاده  محن  همانحا  محردم  اي .ندداد ندا موسم ايام در و ايستادند صفا کوه بر 9پيامبر

 ،کردنحد  نگحاه  او بحه  دقحت  بحا  محردم  پحس  .اسحت  جهانيحان  پروردگحار  که هستم خدايي

 پس و آمدند مروه به تا کردند حرکت سپس فرمودند، مرتبه سه را جمله اين 9پيامبر

 محن  مردم اي :دادند ندا مرتبه سه بلند صداي با و نهاده خود گوش بر را دستشان آن از

 .کردند نظر او به دقت با مردم پس .هستم اخد فرستاده

 اعتقهادي  اصهرل  از يکهي  ،خري  علني دعرت ابتداي در 9پيامبر نقل، اين اساس بر

 و زرار  بهن  اسهعد  وقتهي  ک  طرري ب  ؛کردندمي ابشغ ح  ايا  در را نبرت اعش  يعني ،دين

 شهدند  مک  وارد اوس  طايف علي  ،قري  از استمداد منظرر ب  و رجبي  عمر  ايا  در ذکران

 بهر  مبنهي  آنهها  پرسه   جراب در ربيع  بن  گرفتند، قرار 9پيامبر دعرت جريان در و

 إَّل  شاربهم من َي جون َل وإهّنم اِْلج   يف جالس»: گفت چنين ،«کجاست ظهرر نر پيامبر اين»

« الوسم يف
2
 .  «دشومي خارج شعب از موسم ايام در فقط و است نشسته اسماعيل حجر در او» ؛

 يفرصهت  عنهران  به   9پيهامبر  بهراي  را ح  يا عمر  مرسم اهميت ،تاريخي نقل اين

 بها  ناخراسهت   طهرر به   که   مشقهاتي  يننخسهت  در آنهها  همچنهين . دههد  نشان مهي  تبليري

 به   را آنها دعرت، مرحل  اولين در 9پيامبر و شدند آشنا ترحيد با داشتند، 9اهلل رسرل

 و ترحيهد  به   ،خرانهد  ناآن براي اي ک  نخستين آي  و خراند فرا خدا يگانگي ب  شهادت

 3.نمردمي دعرت شرک کردن رها

 چنهين  ،شهد  مسلمان 9پيامبر عمر اواخر در ک  حنفي سلم   بن عامر نا  ب  شخصي

 :گريد مي

                                                           
 .211ص ،11ج االنوار، بحار. 1

 .131ص ،1ج الهدي، باعال  الوري اعال . 2

 (.122و  121)انعا : . 3



 جدر ح :سيره اهل بيت/  066

 دعحوت  خحدا  بحه  را محا  مجحاز،  ذي و مجنحه  و عکحا   در سحال  سه که ديدم را 9پيامبر

 يکحي  .شدم حجر وارد ،رفتم مسجدالحرام به اول سالوقتي  .پذيرفتيمنمي ما و کرد مي

« خارب  هاذا کمساممو يف كاان هال: »گفحت  و ديد مرا علي بن ةهوذ نام به دوستانم از

 و کنحد محي  دعحوت  خحدا  به را آنها و گرددمي ليقبا ميان در قريش از مردي .بله :گفتم

 دوم سال. . ..کند عنايت نهاآ به را بهشت خداوند آن ازاي در و کنند ياري را او اينکه

 همحان  ،گرفحت  محن  از را 9پيحامبر  خبر او و کردم برخورد هوذه با حجر در وقتي ،نيز

 محردم  از بسحياري  کحه  تفحاوت  اين با ؛افتاد اتفاق جريان همين سوم سال .دادم را جواب

 خبحر  اين من و بودند کرده بيعت او با خزرجيان و گفتندمي سخن 9پيامبر اين درباره

 1. ...دادم هوذه به ار

 حه   مرسهم  در را فعاليهت  بيشهترين  9پيهامبر  که   است معلر  کامشً روايت اين از

 دعهرت  اسهش   به   را آنهها  و نهد کردمهي  مشقهات  و مراود  عرب ليقبا اکثر با و ندداشت

و سپس  عقب  هاييمانساز پ ين ک  زم  اسش ي با اصرل اول يثربمرد   ييآشنا. ندنمرد مي

 در 9يهامبر ک  پ ييها يتجمل  فعال ازح  صررت گرفت.  يا در ا ؛برد ين مد هجرت ب 

مختلهف   يها  در ا ييها خراندن خطب  ،انجا  دادند ياسشم يدانتشار عقا براي 

 ،يخيگزارشهات تهار   طبهق . شهد  مهي  يو اخشقه  يشامل اصرل اعتقادک   برد مرد  يبرا

 يخطبه  بهرا   ينچنهد  ،ين مان بازگشت ب  مدح  تا ز يا در فت  مک  و مدت ا 9يامبرپ

   :مرد  خراندند

 صفا کوه روي 9پيامبر خطبه الف(

 ايهراد  مکه   فهت   در را خطبه   ايهن  9پيهامبر  ک  است آمد  «البحار » کتاب در

 را خطبه   تما  ،ماست بحث مررد حضرت سخنان فرازهاي بررسي ک  آنجا از 2.نمردند

                                                           
 .221و  224 صص ،1ج االکتفاء،. 1

 .112ص ،6ج .ق،  ه1111شيخ عباس قمی،  البحار، ةسفين. 2
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 و ايسهتادند  صفا کر  بر 9رسرل حضرت: فرمايندمي 7قربا اما . کنيممي ذکر اينجا در

 :  فرمردند

إَِلْيُکْم َو إِِن  َشِفيق  َعَلاْيُکْم َو إِنَّ ِِل َعَماِل َو  الِلرسولَيا َبنِي َهاِشم  َيا َبنِي َعْبِد الُطَّلِِب إِِن  

دًا ِمنَّ  ا َو َسانَْدُخُل َمْدَخَلاُه َفاََل َو الِلِ َماا َأْولَِياائِي لُِکل  َرُجل  ِمنُْکْم َعَمَلُه ََل َتُقوُلوا إِنَّ ُُمَمَّ

ُكْم َيا َبنِي َعْبِد الُطَّلِِب إَِلَّ الُتَُّقوَن َأََل َفََل َأْعاِ ُفُکمْ  َياْوَم اْلِقَياَماِة َتاْأُتوَن  ِمنُْکْم َو ََل ِمْن َغْرِ

ْنَيا َعلَ  ِمُلوَن الدي   ََيِْمُلوَن اْْلِخَ َة َأََل إِِن  َقاْد َأْعاَذْرُت إَِلاْيُکمْ  ُظُهوِرُكْم َو َيْأُتوَن النَّاُس  یَُتْ

َوَجلَّ فِيُکم. فِيَا َبْينِي َو َبْينَُکْم َو فِيَا َبْينِي َو َبْیَ الِلِ َعزَّ
1
 

 و هسحتم  شحما  سحوي  به خدا فرستاده من همانا عبدالمطلب، فرزندان اي و هاشم بني اي

 در کحس  هحر ] .اسحت  خودتان براي شما عمل و من براي من عمل باشم،مي شما دلسوز

در  قيامحت  در محا  و ماسحت  خاندان از محمد: نگوييد خود با [.است خويش اعمال گرو

 عبدالمطلب فرزندان اي .نيست گونه اين که سوگند خدا به بود، خواهيم محمد جايگاه

 را شحما  نمح  قيامحت  روز پحس  .انحد متقحي  هحاي انسحان  تنها شما غير و شما از من دوستان

 و کنيحد مي حمل خود پشت بر را دنيا که حالي در آييدمي روز آن در شما .شناسم نمي

 خودم بين حجت من همانا باشيد آگاه .کشندمي دوش به را آخرت که آيندمي مردمي

 .کردم تمام شما بارهدر را عزوجل خداي و خودم بين و شما و

 به   9خهدا  رسهرل  اينکه  اول  :کننهد مي مطرح را خرد ويژگي دو ابتدا در 9پيامبر

 .مرد  براي بردن دلسرز و شفيقو دو   است مرد  سري

 گهرو  در ههرکس  که   شهرند مهي  يادآور و کنندمي آخرت ب  اياشار  حضرت سپس

 رشهت   که   آنچه   بلکه   ،باشهد نمي مشک قيامت در خريشاوندي ارتباط و است اعمال 

 از ايعهد   روز قيامت است ممکنتقراست و ، کندمي برقرار 9پيامبر با را انسان اتصال

 .  باشند من ب  شما از ترنزدي  اعمالشان جهت ب  مرد 

 اشهار   مههم  اعتقهادي  اصهل  دو به   ،خهري   بيان اين در 9پيامبر ،بينيدمي  ک چنان
                                                           

 .112ص ،1ج ،الکافي .1
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 روز در رسهي  حسهاب  مهشک  اينک  و دو  خداوند جانب از خري  نبرت کنند: اول مي

 .  هاست انسان عمل فقط قيامت

  عرفه روز 9پيامبر خطبه ب(

 بهر  که   درحالي .ديد  عرف  روز در را 9پيامبر» :کندمي نقل انصاري عبداهلل  بن جابر

 ت كات إِّن  النااس أُّّياا ياا»: فرمهرد مي ک  شنيد  و خراندمي خطب  برد، سرار خري  شتر

.« بيتاياهال وعارتل الِل كتااب تضاّلوا لن به أخذتم إن[ ما] من فيکم
 ،روايهت  ايهن  سهاس برا 1

 قهرآن  آن و شرندمي يادآور مرد  براي را مهم اصل دو ب  تمس  عرف  روز در 9پيامبر

 حاصهل  اصهل  دو ايهن  به   اعتقهاد  بها  جهز  ،تمس  اين ک  دانيممي .است :بيتاهل و

 از را اصهل  دو ايهن  ب  اعتقاد تقريت ،جمل  اين با 9پيامبر درحقيقت پس .شد نخراهد

 روز خطبه   در 9رسهرل  حضهرت  که   اسهت  آمد  ديگري روايت رد. اند خراست  مرد 

 :  فرمردند عرف 

  ماةِ ُح کم هاذا وكَ مِ وَيا  ماةِ ُح م كَ ليکُ عَ   ام  کم ََّ أع اَض کم وَ أموالَ كم وَ ماءَ دِ  موا أنَّ إعلَ 

كم هذا.دِ لَ بَ   مةِ ُح كَ كم هذا وَ ه ِ َش 
2
 

 ايحن  حرمحت  نحد مان ؛است حرام يکديگر بر شما اعراض و اموال و هاخون همانا! بدانيد

 (. مکه شهر) شهر اين حرمت و ماه اين حرمت و روز

 و فرمردنهد  تصهري   نانامسلم عر  و مال و جان حرمت ب  9پيامبر ،کش  اين در

 حجه   يذ مها   حرمت ،عرف  روز احترا  مانند ،حرمت اين ک  کردند تأکيد مطلب اين  ب

 تقريهت  نانامسلم ميان را اه حرمت برخي ب  اعتقاد حضرت، ،براينانب. است مک  حر  و

 ايهن  با ؛دارد وجرد نيز شيع  منابع در ،عبارت اين مضمرن ک  داشت ترج  بايد. اندکرد 

                                                           
 اسـت  ذکـر  بـه   الز البته. 66ص ،3جطبرانی،  الکبير، المعج  ؛321ص ،2ج.ق،   ه1143الترمبي،  ترمبي، سنن. 1

 نقـل  ترمـبي  سـنن  از هـ   ايشـان  و انـد  آورده 314ص ،22ج ،االنواربحـار  در را حـديث  اين مجلسي مرحو  که

 .کند مي

 .122ص ،2ج الکبري، السنن. 2
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 در که   ه  فرمردنهد  بيهان  مهرد   بهراي  منها  خطبه   در 9پيامبر را جمشت اين ک  تفاوت

 از فهراز  دو ،9پيهامبر  از کش  دو اين ک  رسدمي نظر ب  پردازيم ه  مي آن ب  بعد قسمت

 فهرازي  در ديگهر  قسهمت  و شد  بيان فراز ي  در آن از قسمتي ک  باشند مي خطب  ي 

 . ديگر

 از پهس  جانشهين  معرفي مذهب، و دين عقايد نشر در 9پيامبر هايفعاليت جمل  از

 اسهش   شناساندن يکي :برد الز  جهت دو از کار اين .برد ح  حساس مرقعيت در خرد

 ؛هها بدعت و انحراف از دين حفظ ديگري و اندنديد  را 9پيامبر ک  ييها نسل ب  اصيل

سپس  .دادند هشدار را مطلب اين ،منا و عرفات در خري  هايخطب  در ک  ايشان چنان

ب  صررت  را خري  از پس امامت و خشفت ،نانامسلم اجتماعترين  بزرگ در برد الز 

 نهادينه   نانامسهلم  ضهمير  رد را آن ب  اعتقاد و نمايند مطرح بياناتشان در اصلي محرري

 که   شدند مرد  ب  اصرل از يکي ابشغ ب  مأمرر ب  فرمان الهي در غديرخم . بنابراينکنند

 و واليهت  بحث ،غدير خطب  در حضرت رو است؛ از اين جانشين و خليف  معرفي همان

 بحهث  پهنجم  فصهل  در را مطلب اين. )نمايدمي مطرح را اطاعت آن دنبال ب  و اولريت

 .(کرد يمخراه

 اسالمي اصيل اخالق نشر زمينه در حج در :بيتاهل سيره. 2

 عادات ب  جاهليت دوران در و اسش  از قبل ،عرب جزير  شب  مرد  اينک  ب  ترج  با

 کهردن  دور ،9اکر  رسرل راهبردي کارهاي از يکي ،بردند گرفت  خر جاهلي اخشق و

 در ،اخهشق  پيهامبر  آن. بهرد  اسهشمي  آداب و اخشق کردن جايگزين و آداب آن از مرد 

 و اخهشق  به   مرد  دعرت و تشري  براي ،گرناگرن هايفرصت در و مختلف هايزمين 

 بهراي  هها  فرصهت  بهتهرين  از يکهي  ،جهت دو از ح  ايا  .نمردمي تش  اسشمي آداب

 اثرپهذيري  و معنهري  فضهاي  نظر از يکي :برد مسلمانان اجتماع در اخشق کردن نهادين 

 اسههاس همههين بههر .دنيهها نقههاط اقصههي از نانامسههلم اجتمههاع جهههت از ديگههر و شههتربي
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 دسهتررات  ،آن هايفراز بيشتر ک  خراندند در منا ايخطب  در 9اکر  پيامبر

 . برد اخشقي

 و خراندنهد  خطبه   منها  در قربهان  عيهد  روز 9اهلل رسهرل  :فرمايندمي 7صادق اما 

 :  فرمردند

ُل َقْطَ ة    َو اْلَر     ثَّ   ال  َهَذا َيْومُ  َماِء َفَمْن َصَدَقْت نِيَُّتُه َكاَنْت َأوَّ ِ يُقوَن فِيِه ِمَن الد  َو الثَّ ي َما ُُتَ

وا إِلَ   َلهُ  َعاُء َفِرجي اَرًة لُِکل  َذْنب  َو اْلَر ي الدي ُِ ََل َينْا یَكفَّ د  بَِياِد ُف االِلِ َفَو الَِّذي َنْفُس ُُمَمَّ َْصِ

ُفورًا َلاهُ مِ  َْ ُث َنْفَساُه اإَِلَّ َصااََِّب َكبِاَرة  ُمِصا  ْن َهَذا الَْوِضِع َأََّد  إَِلَّ َم ّ ًا َعَلْيَهاا ََل َُيَاد 

ْقََلِع َعنَْها. بِاْْلِ
1
 

 صحادق  نيحتش  در هحرکس  .دعاسحت  بحه  فرياد و ناله و هاقرباني خون ريختن روز امروز

 دعا الهي درگاه به پس .بود خواهد گناهانش همه کفاره قرباني، خون قطره اولين باشد

 بحاز  امِنح  از کحس هيچ اوست، دست در 9محمد جان که خداوندي به قسم زيرا ؛کنيد

 ايکبيحره  گنحاه  مرتکحب  که کسي اال ؛باشد شده آمرزيده گناهانش اينکه مگر ،نگردد

 . نباشد آن ترک درصدد و دارد اصرار آن بر که است شده

   :شرندمي متذکر را اخشقي مطلب س  روايت اين در 9پيامبر

 کفهار   ،حاجي قرباني خرن از قطر  هر شردمي سبب ک  نيت صدق و خلرصالف( 

   ؛باشد گناهان 

 ؛خدا درگا  ب  تضرع و دعا ب(

 .خدا رحمت از نشدن نااميد ج(

 و دمهاء  حرمهت  حفهظ : شدند يادآور را نيز اخشقي مرارد اين منا خطب  در 9پيامبر

 أخاو السالم إنّ » اينکه   بهر  تأکيد و جاهلي هايورزي کين  از دوري نيز و عرا ا و امرال

  2.«َّّقا السلم

                                                           
 .16صمحمد بن محمد اشعث،  الجعفريا ، ؛111ص ،1ج االسال ، دعائ . 1

 .112ص ،1ج.ق،    ه1141علی بن ابراهي  قمی،  القمي، تفسير ر.ک:. 2
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 بها  جنگ ب  دنيا سر بر او از بعد مبادا ک  دادند هشدار نانامسلم ب  حضرت همچنين

 9عهشو  بهر ايهن پيهامبر    . کننهد  فهراهم  خهرد  در را کفهر  هايزمين  و بپردازند يکديگر

 ب فرمردند:اي بسيار عجي جمل 

ُد َعَلَّ اَْلْوَ  ِمنُْکْم ِرَجال  َفُيْدَفُروَن َعن اي
ُه َسَرِ َفاَأُقوُل َرب  َأْصاَحاِِب  َفَقااَل َياا   َأََل َو إِنَّ

وا ُسنََّتَك َفَأُقوُل ُسْحقًا ُسْحقا. ُ ُْم َأََّْدُثوا َبْرَدَا َو َغرَّ ُد إهِنَّ  ُُمَمَّ

 ؛شحد  خواهنحد  وارد محن  بر کوثر حوض کنار در ايعده شما ميان از همانا باشيد، آگاه

! اصححابم  پروردگحارا . کحنم محي  عحرض  خداونحد  به من پس. شوندمي رانده من از ولي

 و کردنحد  ايجحاد  را هحايي بحدعت  تحو  از پس افراد اين 9محمد اي: فرمايدمي خداوند

 رحمحت  از و محن  از] باشحند  دور باشند، دور: گويممي من پس. دادند تغيير را تو سنت

 . [تو

شرد در قيامهت   مي باعث ک  کاري دو از را خرد اصحاب 9پيامبر کش ، همين طبق

   :کندمي نهي از ايشان دور شرند،

 ؛9پيامبر از بعد هابدعت ايجاد الف(

 .  ها سنت دادن تريير ب(

 روز در حضهرت  منهاي  خطب  روايات، از برخي در ک  شريم يادآور را نکت  اين بايد

 1.شهد  ايهراد  مهرد   بهراي  ،تشهريق  ايها   وسهط  روز ديگهر  تعبير ب  و ج ح يذ دوازدهم

 به   را مهرد   آن در که   نمردنهد  ايهراد  خيهف  مسهجد  در ديگهري  خطبه   9اکر  پيامبر

 سهفيان . کردند دعرت نانامسلم اجتماع با بردن همرا  و حکا  دربار  نصيحت ،اخشص

 :  گريدمي بار  اين در ثرري

 رسحيديم،  حضرت نزد وقتي .ببر 7محمد  بن جعفر نزد مرا گفتم مکه اهل از مردي به

 ايشحان  و رفتم جلو که بروند و شوند مرکبشان بر سوار خواستندمي حاجتي براي ايشان

 در را 9پيحامبر  خطبه و کنند صبر که دادم قسم دارند 9پيامبر با که قرابتي حق به را
                                                           

 .136ص ،1ج داود، ابي سنن. 1
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 او بحراي  را 9پيامبر نسخنا و نمودند توقف حضرت .کنند نقل من براي خيف مسجد

 1.نوشت او و ندکرد نقل

 . سهپس رفت 7صادق اما  نزد مک  اهالي از يکي با سفيان ک  است آمد  روايتدر 

. همچنهين سهخنان   داشهتند  حضهرر  مکه   در 7صادق اما  ک  عمر  يا برد  ح  ايا  يا

 فمعهار نشهر   ،حه   ايا  در نيز ايشان سير  اينک  بر است شاهدي ،سفيان براي حضرت

 . برد اسشمي

 :است آمد  الحذاء ابرعبيد از ديگري روايت در

 اسحتراحت  بحراي  کحاروان  که موارد برخي در .بودم همراه 7باقر امام با حجي سفر در

 محرا  دسحت  ،گشحتند محي  بحاز  حاجحت  يقضحا  از وقتحي  7باقر حضرت ،کردمي توقف

 : فرمودندمي و ردمکمي درد احساس انگشتانم در که فشردندمي قدري به و گرفتند مي

ُُ  َلِقيَ  ُمْسلِم   ِمنْ  َما ُعَبْيَدةَ  َأَبا َيا  َتنَاَثَ ْت  إَِلَّ  َأَصابِِرهِ  يِف  َأَصابَِرهُ  َشبََّك  وَ  َفَصاَفَحهُ  الُْسلِمَ  َأَخا

َا  َعنُْهَا  َج ِ  ِمنَ  اْلَوَرُق  َيَتنَاَث ُ  َكَا  ُذُنوُِبُ اِل  اْلَيْومِ  يِف  الََّّ .الََّّ
2
 

 و بدهحد  دسحت  او بحا  و کند مالقات را خود مسلمان برادر که مسلماني هر ،دهاباعبي اي

 از هحا  بحرگ در زمسحتان   کحه  گونحه  همحان  ،بگحذارد  او دست انگشتان در دست انگشتان

 . شودمي آمرزيده و ريزدمي او از او گناهان ،ريزدمي ندرختا

ميهان   را اجتمهاعي  ياخشقه  خهري   گفتار و عمل با 7باقر حضرت روايت اين در

 تربيت و تعليم مبحث ،فصل همين در را مرارد ينا از برخي. )دهندمي تروي  مسلمانان

 .(ايمکرد  ذکر ح  در افراد

 اسالمي اصيل احکام نشر زمينه در حج در :بيتاهل سيره .3

 جههت  از نيز و داشتند عملي و علمي مرجعيت شيعيان براي :بيتاهل ک  آنجا از

 مناس  و اعمال مرد  چگرنگي بردند، تما  مسلمانان ترج  مررد 9اهلل رسرل ب  قرابت
                                                           

 .141و  143صص ،1ج ،الکافي .1

 .114ص ،2ج ،همان .2
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 ،حه   ايها   در نيهز  :بيتاهل شناختند. مي :بيتاهل طريق از را و اسش  اصيل خرد

 کردنهد  مهي  آشنا اسش  حقيقت با را مرد  ،اسشمي اصيل احکا  بيان با يا خري  عمل با

 اينکهه  کمهها ؛آمرختنههدمههي آنههها بهه  را دينههي مسههائل و احکهها  دريافههت صههحي  را  و

 به   مکه   به   رفهتن  از قبل ن،انامسلم ب  ح  احکا  و مناس  تعليم براي 9اکر  پيامبر

 9پيهامبر  از قرالً و عمشً را احکامشان و کنند شرکتدر تا دادند اطشع هم 

ذِّنْ ) الههي  امر اين ب  ايشان حقيقت در. بيامرزند
َ
َ  انلَّااِس  يِف  َوأ

ْ
 عمهل  (12)ححج:   (...جبِااْل

 . نمردند

   ،شدند ح  سفر آماد  9پيامبر وقتي: فرمايندمي 7صادق اما 

نِیَ  ذ  َْ ُنوا بَِأْعلَ   َأنْ   َفَأَمَ  الُ ذ  َْ ََيُ ي يِف َعاِمِه َهَذا َفَرلَِم بِاِه َماْن  9الِلرسولَأْصَواُِتِْم بَِأنَّ  یُي

َا َكاُنوا َتاابِِرَی  9الِلرسولَو اْْلَْعَ اُب َو اْجَتَمُروا ِْلَ    َََّضَ الَِدينََة َو َأْهُل اْلَرَواِِل  َو إِنَّ

َمُ وَن َو َيتَّبُِروَنُه َأْو َيْصنَُع َشْيئًا َفَيْصنَُروَنه... ْْ .َينُْظُ وَن َما ُي
1
 

: کننححد اعححالم مححردم بححين در بلنححد صححداي بححا تححا دادنححد فرمححان جارچيححان بححه 9پيححامبر

 مدينحه  در کحه  کسحاني  همحه  [آن از پس] .آورندمي جابه حج سال اين در 9اهلل رسول

 مطلحب  ايحن  بحه  ،نشحين باديحه  اعراب و( مدينه در ايناحيه) عوالي اهل و داشتند حضور

 تحابع  اعمحال  همه در فقط و شدند جمع حج در 9پيامبر با همراهي براي و شدند آگاه

 ببيننحد  يحا  کننحد  پيحروي  و بشحنوند  ار پيحامبر  اوامحر  کحه  بودنحد  منتظحر  و بودنحد  9پيامبر

 . دهند انجام نيز آنها کندمي چه 9پيامبر

 همهين  آن وجهر   از يکي ک  کردند اعش  ب  امر خرد 9پيامبر اوالً ،حديث اين طبق

 9اهلل رسهرل  ح  ک  رواياتي در ک  چنان ؛است برد  مسلمانان ب  مناس  و اعمال تعليم

 عملهي  انجها   به   امهر  را مهرد   ،حضرت ک  خرردمي چشم ب  بسيار ،است کرد  نقل را

 حضهرت  مثل نيز ديگران و داد مي انجا  را عملي يا است، فرمرد  نهي عملي از يا کرد 

 حه   9پيامبر از تبعيت ب  تا شدند جمع مختلف مناطق از نيز مرد  ثانياً .دادندمي انجا 
                                                           

 .212ص ،1ج ،الکافي .1
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 . دهند انجا  نيز آنها دهدمي انجا  هرآنچ  امر ايشان باشند تا منتظر و دهند انجا 

 مسهلمانان  براي آنچنان ،9پيامبر از مناس  و اعمال در فرمانبرداري و تبعيت ل ئمس

 انهد، پرداخته   ايشهان  ح  نکات ريزترين ب  حتي 9پيامبر ح  راويان ک  داشت  اهميت

 در 9پيهامبر  نهزول  مکهان  مکه ،  به   ايشان ورود زمان ،اعمال از برخي انجا  زمان مثل

 9پيهامبر  سهير   . بنابراينو خارج شدن ايشان مک  ب  9، محل وارد شدن پيامبرتعرفا

   .کنند منتقل مرد  ب  را معارف ايا  اين در ک  برد اين

 :معصهرمين  از ايها   اين در ک  احکامي بيشتر اگرچ  مهم بحث اين است ک  نکت 

 ،:بيهت لاهه ولهي   ،بهرد  عمهر   و حه   ب  مربرط زمان و مکان تناسب ب  ،شدمي اخذ

 :معصهرمين  حضرر و ح  ايا  و چنانچ  نمردندمي بيان نيز را ديگري شرعي مطالب

 ،حه   عهشو  بهر ايهن    آمرختنهد؟ مهي  چگرن  و کجا از را احکا  اين مرد  نبرد، ح  در

اسهت   ... و کفارات نذر، غسل، و وضر و طهارت خمس، زکات، نماز، احکا  بر مشتمل

 .  باشد مي ترج  مررد نيز ديگري عبادات ،آن ضمن در و

 .بهرد  گفتاري مراردي در و عملي مراقعي ،ح  در :بيتاهل از طريق احکا  تعليم

 ؛فهماندندمي ديگران ب  را عملي جراز رفتارشان، با :معصرمين حضرات ،يعني عملي

 عمهل  بزرگهراران  آن نيهز  مرارد برخي در .شد اشار  آن ب  9پيامبر ح  ک  دربار  چنان

 .  دندفرمرمي بيان ار شرعي صحي 

 نقهاب  احرا  حال در ک  ديدند را زني 7صادق اما  ک  کندمي نقل روايتي در حلبي

   :فرمردند حضرت .است پرشاند  را خري  صررت و انداخت 

ْبِت  إِنْ  َفإِنَِّك  َرْأِسِك  َفْوِق  ِمنْ  َثْوَبِك  َأْرِخي وَ   َأْسِفِ ي وَ   َأَِّْ ِمي ْ  َتنَقَّ ْ  ََل رَّ ََ .ْوُنكلَ  َيَت
1
 

 را صورتت روي] کن رها سرت باالي از را اتجامه و کن باز را صورتت و ببند احرام

 . کندنمي تغيير صورتت رنگ ،بزني نقاب اگر چراکه [؛پوشاندن

                                                           
 .311ص ،1ج ،الکافي .1



 072/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 و دنهد کر بيهان  را شهرعي  ل ئمسه  ايهن  ،7بهاقر  حضرت خرد ،روايت اين اساس بر

 ايهن  از نزدن نقهاب  ايشان مرادنين همچ .دننک بيان ايشان و بپرسد کسي ک  نبرد رطر اين

 پرشهاندن  حرمهت  حکمهت  اينکه   نه   ،نماينهد  بيان را نزدن و زدن نقاب تفاوت ک  برد

 .  باشد اين زنان براي صررت

 عرفه   در عصر و ظهر نماز بين جمع نظر دارند، از مراردي ک  مسلمانان در آن اتفاق

نَ  ُثامَّ » :اندکرد  تمس  فاتعر در 9پيامبر عمل ب  سني، و شيع  از اعم هم  ک  است  َأذَّ

ََلةَ   َأَقامَ   ُثمَ  بََِلل   ْ  وَ  اْلَرْْصَ   یَفَصلَّ   َأَقامَ   ُثمَ  الظيْه َ   یَفَصلَّ  الصَّ .«َبْيانَُهَا  َشْيئاً  ُيَصل   ََل
 جهراز  همچنهين  1

در پيهامبر  اعمهال  تمها   طهرر کلهي   . سهپس به   مشهعر  در عشها  و مرهرب  نماز بين جمع

 .است گرفت  قرار نانامسلم فقهي احکا  بنايم

 حج در 9اهلل رسول سنت کردن زنده و الگو و اسوه معرفي: دومگفتار 

 شناسهند  است و مرد  مي اسشمي جامع  الگرهاي فرصتي مناسب براي شناخت ح 

 .دهنهد  قهرار  خهري   سهرلرح   زنهدگي  در را افهرادي  چه   و کنند اقتدا کسي چ  ب  ک 

 ارشهادي  و تبليرهي  وظهايف  راسهتاي  در ،بردنهد  انسانيت کامل داقمص ک  :بيت اهل

 و سعادتشهان  ههدايت  بهراي  و کردنهد مهي  معرفي مسلمانان ب  را الگرها و هااسر  ،خرد

 انجها   رو  دو به   کهار  ايهن  که   آمرختندمي ناآن ب  را هدايت طريق اصرل و هامحرر

 و 2واليهت  ل ئمسه  رييهادآو  و خهري   وصهايت  و امامهت  بيهان  رو  ب  يکي :شد مي

   .:معصرمين خرد از طريق :معصرمين از يکي ب  اقتدا و تمس  نحر ب  ديگري

 به   مرظهف  مسهلمانان  ،ديگهر  احاديهث  و ثقلهين  شريف حديث طبق ديگر سري از

 دعرت و تمس  ب  اين کتهاب آسهماني،   . بنابراينهستند :بيتاهل و قرآن ب  تمس 

 سهخن  مجال دو در ما پس .است برد  خاص يتعنا مررد :بيتاهل گفتار و رفتار در
                                                           

 .312ص ،1ج االسال ، دعائ . 1

 اي . . روش اول را در فصل پنج  و مبحثي جداگانه بررسي کرده2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  076

  :گفت خراهيم

 .ح  در ايشان ب  اقتدا و :معصرمين و 9پيامبر سنت ءاحيا در :بيتاهل سير . 8

 در اين کتاب آسماني ب  رجرع اهميت و قرآن جايگا  بيان در بزرگراران آن سير  .2

 . ح 

 حج درائمه پيشين  و 9پيامبر سنت احياء در :بيتاهل سيره .1

 حه   در را خري  عمل ،مرارد برخي در ائم  ک  است شد  نقل مختلفي روايات در

 خرد پدران سير  ب  تمس  با و کردندمي پيشين ائم  از يکي يا 9پيامبر عمل ب  مستند

و  هسهتند  :معصهرمين  همهين  مها  واقعهي  الگهري  ک  دادندمي نشان مرد خربي ب   ب 

 ايشان. است پيشتاز بار  اين در 7اميرمؤمنان. نمرد  تمس آنها ب  مرارد هم  در بايستي

در  بزرگهرار  آن .دکننه  عمهل  9اهلل رسرل سنت ب  مرارد هم  در ک  داشتند تأکيد بسيار

 . دادمي قرار خري  ح  سرلرح  را مطلب اين ح  نيز

 :  فرمايندمي 7باقر اما 

 از پحس  .خواندنحد محي  قصر را نماز ،داشتند اقامت منا در که روزي سه ،9اکرم پيامبر

 بحه  سحال  شحش  تحا  هحم  عثمان و کردندمي عمل شيوه همين به هم ابوبکر و عمر ،ايشان

 بحراي  سحپس  کحرد،  اقامحه  تمام منا در را نماز آن از پس ولي ؛کردمي عمل سنت همين

 بحه  را خحود  ،ظهحر  نمحاز  خوانحدن  از پس منا در روزي ،کند تقويت را بدعت اين اينکه

 .کنحد  اقامحه  را عصحر  نمحاز  کحه  بگحو  و بحرو  7علحي  نحزد  :گفت ذنمؤ به و زد مريضي

َ  ََل  إَِذنْ » :فرمودند عثمان فرستاده جواب در 7امير حضرت  صاّل  َكَا  َرْكَرَتْیِ  إَِلَّ  ُأَصل 

 بحراي  حتحي  «.خوانممي رکعتي دو 9پيامبر مثل ،بخوانم نماز من اگر» ؛« 9الِلرسول

 حضحرت  ،کرد مطرح عثمان سوي از را درخواست همان عثمان فرستاده وقتي ،دوم بار

 1.« َأْفَرل ََل  الِلِ وَ  ََل »: فرمودند
                                                           

 .211ص ،1ج ،الکافي .1



 077/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 عمهل  دنبهال  به   مستحبات در ک  ياميرمؤمنان و برد عثمان جانب ازالبت  اين بدعتي 

 بهدعت  حتي و سنت خشف ک  مسائلي در اولي طريق ب  ،برد 9خدا رسرل سنت طبق

 .  کردندمي دفاع سنت از ترمحکم ،است

 بهاالي  ،منها  در جمهر   رمهي  هنگها   7بهاقر  امها   که   است آمد  «کافي» در روايتي

 محهل  که   7الحسين  بن علي مضرب سمت ب  و آمدند پائين مرکب از منا در مسجدي

 انجها   جمهر   رمي ،مرضع همان از تا خراستند حضرت و رفتند ،برد 7سجاد اما  رمي

 بهراي  را مرضع اين و شديد پياد  مرکب از اينجا چرا ک  شد سؤال ايشان از وقتي .دهند

 بهدون  حتهي  و رفته   عقبه   کنهار  خهري   مرکهب  با ترانستيدمي] ،نمرديد انتخاب رمي

َب  َهاُهنَا إِنَّ » :دادند جراب 7باقر اما  ،[دهيد انجا  رمي مرکب، از شدن پياد   ْبنِ  َعِل   َمْضَ

َب  وَ  7اُْلَسْیِ  .«َهاِشم   َبنِي َمنَاِزلِ  يِف  َأْمِِشَ  َأنْ  بي ُأَِّ  َأَنا وَ  َهاِشم   َبنِي َمْضَ
1 

 در رفهتن  را  نيهز  و رمهي  محهل  انتخهاب  در حتي 7باقر حضرت ،روايت اين طبق

کردنهد و   مهي  اقتدا خري  گذشتگان ب  ،گزيدندبرمي منزل براي هاشم بني ک  ييها مکان

 در حتهي  معصر  يامام ک  دارند شايستگي حد اين تا است ک  وقتي مطلب اين نشانگر

 اولهي  طريهق  به   ،دنه کن مهي  اقتهدا  ايشهان  به   سکرنت براي منازلي و رمي مکان انتخاب

 . گيرند قرار اسر  و الگر اجتماعي و ديني مهم مسائل در ترانند مي

 مکهان  همهان ) حصهب   در اقامهت  بهار  در 7صهادق  امها   از ابرمريم وقتي همچنين

 ايشهان  کهرد،  سهؤال ( است شعب از منا افتراق مکان و مک  نزديکي در ابط  يا محصّب

« بِااْْلَْبَطح َينَاامَ  َأنْ  َغاْرِ  ِمانْ  اْلُبُيوَت  َيْدُخُل  وَ  ءُ  ََيِي ُثمَّ  َقلِيًَل  اْْلَْبَطَح   َينِْزُل   َأِِب   َكانَ » :دادند جراب
2
  

 :فرمردنهد  و کردند معرفي ردخ الگري را 7باقر اما  پدرشان عمل براي پاسخ، حضرت

 مکه   ههاي خانه   داخهل  بلکه   ،خرابيدنهد نمهي  آنجا و ماندندمي آنجا کمي مقدار پدر »

 .«شدند مي

                                                           
 .116ص ،1ج ،الکافي .1

 .223ص ،همان .2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  078

 بهار  در را ايشهان  نظهر  ک  مردي جراب در 7صادق اما » :گريدمي عثمان  بن حماد

 1.« 9الِلرسول اْسَتَلَمهُ »: فرمردند برد، پرسيد  حجراالسرد استش 

 که   نمردنهد  بيهان  را جراب لتع هم و دادند را او جراب هم ،جمل  اين با حضرت

 در مهن  يعنهي  ؛دانهيم مي مستحب و کنيممي استش  هم ما ،کردمي استش  9پيامبر چرن

 .است 9اهلل رسرل سير  ب  ارجاع همان اين و کنممي اقتدا 9پيامبر ب  قرلم و عمل

 حهال  در حضهرت  که   کندمي نقل 7صادق اما  ازروايت ديگري 

 مسه   و حجراالسهرد  و يمهاني  رکن مس  علت از ک  مردي پاسخ ب  پرس  در ،طراف

 :  فرمردند ،برد پرسيد  ديگر رکن دو نکردن

ُ  لََِّ  9الِلرسولِْلَنَّ  ْ  َلاُه  يْ اَكاَن َيْمَسُح َهَذْيِن َو ََلْ َيْمَسْح َهَذْيِن َفََل َنَتَر َّ  ََلْ َيَتَر َّ
ء 

 9.2الِلرسول

 رکحن  دو آن ولحي  ،کردمي مس  را [حجراالسود و يماني رکن] دو اين 9خدا رسول

 .کنيمنمي مس  ،نکرده مس  ايشان که را چيزي هم ما و کردنمي مس  را ديگر

 در مهدتي ] برد  مک  مجاور من: »است شد  نقل 3(الحناط سالم) ابرالفضل از روايتي

 حضهرت  شر ؟ محر  ح  احرا  ب  کجا از  پرسيد 7صادق اما  از [.داشتم اقامت مک 

ْرَ اَناة ِمانَ  9الِلرساول َأََّْ مَ  ََّْيُث  ِمنْ »: فرمردند جراب .«..اِْلِ
1
 پيحامبر  کحه  ييجحا  همحان  از» ؛

 . «جعرانه از يعني ؛شد محرم

 مرقهف  در دعهاکردن  حال در ،عرفات در را 7صادق اما : »گريدمي عيسي بن حماد

 عرفهات  در ايشهد   اخت شهن  مکهان  9پيامبر ،روايت اين طبق 2«.د کر مشاهد  9پيامبر

 .داشتند ترج  مکان آن ب  هم 7صادق اما  و دانستندمي هم  ک  اندداشت 

                                                           
 .142ص ،1ج ،الکافي .1

 .122ص ،2ج الشراي ، علل. 2

 .241ص ،11ج ،ةمرآ در مجلسي مرحو  نظر طبق. 3

 .342ص ،1ج ،الکافي .1

 .236ص ،13ج وسائل، ؛12ص االسناد، قرب. 2



 079/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت
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 شرد خارج منا از شد  حلق مري ک  داشتند کراهت 7صادق اما  ،روايتي اساس بر

  َياْدفِنُ  7اُْلَساْیِ  ْبانُ  َعاِلي  َكاانَ » چراک  ؛برگرداند را آن کرد  چنين هرکس :فرمردندمي و

ُُ َشرْ  « يبِِمنً   ُفْسَطاطِهِ   يِف   َ 
 بهر . «نمودنحد محي  دفحن  امن در شانخيمه در را موهايشان 7سجاد امام» ؛1

 تمسه   7سهجاد  امها   جدشهان  سير  ب  عمل اين در 7صادق اما  روايت اين اساس

 ،بهرد  الرشهيد  هارون درباري فقهاي از و مذهب حنفي ک  شيباني حسن بن محمد. کردند

 وسهيل   ب  تراندمي محر  آيا :کرد سؤال 7کاظم اما  از ،الرشيد ارونه مجلس و مک  در

 بهاز  ،«نيسهت  جايز اختيار حال در»: دادند جراب حضرت کند؟ استظشل خري  محمل

 جهراب  حضهرت  بهرود؟  را  ساي  زير اختيار حال در ک  است جايز محر  بر آيا: پرسيد

 :  فرمردند او ب  7کاظم اما  .کرد ايخند  استهزاءب   حسن بن محمد گا  آن« بل » :دادند

ا إِنَّ  9َأ َفَتْرَجُب ِمْن ُسنَِّة النَّبِي   َكََّاَف ظََِلَلاُه يِف إََِّْ اِماِه َو  9الِلرسولَو َتْسَتْهِزُئ ِِبَ

َت الظ ََلِل َو ُهَو ُُمِْ م یَمََّ  .َُتْ
2
 

 9يحامبر پ همانحا   گيحري محي  تمسحخر  به را آن و يکنمي تعجب 9پيامبر سنت از آيا

 راه سححايبان زيححر در ولححي ،داشححتندبرمححي را خححويش محمححل سححايبان احححرام حححال در

 . رفتندمي

 9پيهامبر  سهنت  به   منتسهب  را الههي  حکم 7جعفر  بن مرسياما   ،روايت اين در

 جمله   از ،داشتند حضرر آنجا در ک  کساني و حسن بن محمد ب  طريق اين ب  و کنند مي

 ،کهرد  پيهروي  و آمرخهت  او از بايهد  را سهنت  که   واقعهي  الگري ک  ندکمي بيان هارون

 .غير  و ابرحنيف  ن  است 9اهلل رسرل

 حضهرر  و مک  در الرشيد هارون زمان ،القضات قاضي ابريرسف را سؤال همين مشاب 

 :فرمردند او جراب در اما  و پرسيد هارون وزير برمکي خالد بن يحيي

َباَء َو اْسَتَظَل َفَأََّْ َم َو ََلْ ُيظَ  9الِلرسولََّ َّ  ْل َو َدَخَل اْلَبْيَت َو اْْلِ اَداِر   بِالَْحِمالِ   ل  َو اِْلِ

                                                           
 .212ص ،2ج تهبيب،. 1

 .321ص ،2ج االحتجاج، ؛232ص ،2ج االرشاد،. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  081

َفَسَکَت. 9الِلرسولَفَرْلنَا َكَا َفَرَل 
1
 

 کحه درححالي  . يعنحي ننمودنحد  اسحتظالل  و شحده  مححرم  پس .آوردند جابه حج 9پيامبر

 ما .گرفتندمي قرار ارديو و لممح سايه در و شدندمي پا شدهبر چادرهاي و خانه داخل

 .شد ساکت يحيي که بود اينجا و کرديم عمل .دادند انجام 9پيامبر که گونه همان نيز

کارهايمان را طبق سنت  ما ک  فرمردند بيان صراحت ب  7کاظم اما  روايت اين در

 . دهيممي انجا  9پيامبر

 شهما  از سهار ي بهن  فضهيل  ک  داشتم عرض  7رضا اما  ب : »گريدمي اسباط  بن علي

 مها  .بازگشهتيد  آنجها  از و نمانديهد  2معهرّس  در شهما  که   است کرد  روايت و داد  خبر

 مقهدار  و بخهران  نماز آنجا»: فرمردند حضرت است؟ درست همين آيا .کرديم چنين هم

 وَ  فِياهِ  ُيَصال   7َأُبواَْلَسانِ  َكاانَ  َقاْد » زيهرا  [؛کن ترقف حد همين در] کن استراحت کمي

.«َيْقُرد
3   

 9پيهامبر  سهير   ب  :بيتاهل از برخي تمس  ک  شريممي متذکر را نکت  اين البت 

 يحکمه  اثبهات  براي :بيتاهل بلک  ؛باشدنمي مرارد اين ب  منحصر تنها ،اجدادشان و

 را مهراردي مها   و دادنهد مي ارجاع اجدادشان و 9پيامبر سير  ب  ،ديگر مطلب يا شرعي

 .اند ارجاع داد  پدرانشان سير  ب  را ح  ايا  در ن، اعمالشا:معصرمين ک  کرديم ذکر

 حج در قرآن به رجوع اهميت و جايگاه بيان در :بيتاهل سيره .2

 را طهراف  نمهاز  و طهراف  اينکه   از پهس  9اکهر   پيهامبر  ،7صادق اما  گفت  ب  بنا

 در خداونهد  که   کنهيم مي آغاز کرهي از را سعي: »فرمردند سعي از قبل آوردند، جاي ب 

 :فرمردنهد  تهشوت  را بقهر   سرر  851 آي  سپس و است فرمرد  ذکر ابتدا در را آن آنقر

                                                           
 .323ص ،1ج ،الکافي .1

 معـرسس  مکـان  آن بـه  . به همين دليـل است شب آخر در استراحت براي کردن منزل معناي به و ميمي رمصد معرس. 2

 .12ص ،2ج االخيار، مالذ .گويند

 .11ص ،6ج االحکا ، تهبيب. 3



 080/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت
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فا إِنَّ )   1....«(اهلل َُْشعاِِرِ  ِمن الَْمْرَوةَ  وَ  الصَّ

 به   قربهاني  هنگها   در 9اکهر   پيامبر ،حصين بن عمران از روايتي اساس بر همچنين

 را آيهات  ايهن  و بها   دخهر  قربهاني  بهر  شاهد و شر بلند»: فرمردند 3فاطم  دخترشان

ِ  ََمايِت  وَ  ََمْيايَ  وَ  نُُسِك  وَ  َصاليِت  إِنَّ  قُْل ) :بخران يَك  ّل*  الْعالَِميَ  َربِّ  ّلِلَّ ِمْرُت  بِذلَِك  وَ  َلُ  ََشِ
ُ
نَا وَ  أ

َ
 أ

لُ  وَّ
َ
 (331و  331)انعام:  2.(الُْمْسلِِميَ  أ

 عمهر  ،داشهتند  حضهرر  ههم  7اميرمؤمنان و برد رفت  ب  ح  خشفت  زمان در عمر

 چهرن  ولهي  ؛رسهاني نمهي  ضهرري  و نفهع  تهر  که   دانممي من :گفت حجراالسرد بار در

 .برسهم مهي  و کهنم مهي  اسهتش   را تهر  ههم  مهن  برسيدمي و کردمي مس  را تر 9پيامبر

 از عمهر  وقتهي  .«رسهاند مي ضرر و نفع حجراالسرد: »فرمردند او پاسخ در 7اميرمؤمنان

 را خهدا  کتهاب  از اي آيه   حضهرت  ،کند بيان را سخن ناي علت ک  کرد درخراست اما 

َخذَ  َوإِذْ ) :کردند قرائت
َ
مَ  بَِِّن  ِمنْ  َربَُّك  أ َِ ْشاَهَدُهمْ  ُذرِيَّاتُهمْ  ُظُهاورِِهمْ  ِمانْ  آ

َ
ْفُفِساِهمْ  ََعَ  َوأ

َ
لَْساُت  أ

َ
 أ

 مبحهث  در را آيه   ايهن  ب  حضرت استدالل شرح) (321)عحراف:   3(َشِهْدنَا بََل  َقالُوا بَِربُِّكمْ 

 . (ايمآورد  بخ  همين و ح  اسرار

 عثمهان،  خشفهت  دوران در که   کنهد مهي  نقهل  پهدر   از نرفهل  ،ديگري روايت در

 شهد   صهيد  غهذاي  ،احهرا   از پس .بردند هم همرا  در سفر ح  عثمان و 7اميرمؤمنان

 عثمهان  وقتهي  .نخررد 7علي ولي ؛خررد آن از عثمان ک  آوردند ايشان براي را حشلي

 ماا الْاَِبِّ  َصاْيدُ  َعلَاْيُكمْ  ُحارِّمَ  وَ ) :فرمردند اي پاسخ تشوت آي  با حضرت پرسيد، ار علت
ْمُتمْ    .(13)مائده:  1(ُحُرما   ُِ

 با است؛ شد  ذکر فرق، داستان شبي  ،العبسي  اهللعبيد بن صبي  از ديگري روايت در

                                                           
 .131ص ،1ج ،الکافي .1

 .222ص ،1ج المستدرک، ؛213ص ،2ج ،(بيهقي) کبري سنن. 2

 .31ص ،2ج عياشي، تفسير؛ 116ص امالي،. 3

 .16و  12صص ،1ج تفسيرالقرآن، في البيان جام . 1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  080

 صهيد  از تحضهر  که   کهرد  مشهاهد   عثمهان  وقتهي : »آمد  روايت آن در ک  تفاوت اين

 را سهرر   همهين  05 آي  از قسمتي حضرت و کن بيان را علت ما براي: گفت خررد نمي

ْفُتْم ُحرُمٌ ) :خراندند
َ
ْيَد َوأ ِيَن آَمُنوا ّلَ َتْقُتلُوا الصَّ يَُّها اَّلَّ

َ
  .(يَا أ

 مها  و کهرد   صهيد  ديگري بلک ] نکرديم شکار را صيد اين ک  ما: گفت عثمان سپس

ِحلَّ ) :خراندند را 03 آي  از قسمت اين حضرت گا  [. آنريمبخر خراهيممي فقط
ُ
 لَُكامْ  أ

يَّاَرةِ  وَ  لَُكمْ  َمتاف   َطعاُمهُ  وَ  اْْلَْحرِ  َصْيدُ  ْمُتمْ  ما الَِْبِّ  َصْيدُ  َعلَْيُكمْ  ُحرِّمَ  وَ  لِلسَّ  1.(ُحُرما   ُِ
 مهردي  ، ب  پرسه  داشت قرار نرجراني سن در ک  7حسين اما  ک  زماني همچنين

يَّاة  ) :کردنهد  قرائت اين آي  را 7اميرالمؤمنين ،دادند پاسخ ح  در اعرابي  ِمان َبْعُضاَها ُذرِّ
 .(10عمران:  )آل 2(َعلِيم مي ٌ سَ  اهللُ  وَ  َبْعٍض 

 کههربش روانهه  آن از پههس و رفتنههد مکهه  بهه  7حسههين امهها  کهه  سههفري آخههرين

 خاِِفاا   ِمْنهاا َخاَر َ فَ ) ، ايهن آيه  را خراندنهد:   شدند خارج مدين  از حضرت وقتي ،شدند
الِِميَ  الَْقْومِ  ِمنَ  َْنِِِّّن  َربِّ  قاَل  َيَتَقَُّب   آي  اين شدند مک  وارد ايشان ک  زماني( 13)قصص:  (الظَّ

ااا وَ ) کردنههد تههشوت را ااهَ  لَمَّ نْ  َرّبِّ  ىاَعساا قاااَل  َمااْدَينَ  تِلْقاااءَ  تَوَجَّ
َ
اايِيلِ  َسااواءَ  َيْهااِديَِِّن  أ   3(السَّ

 .(11)قصص: 

 درخراسهت  ديهد   را ايشان ح  مسير در ک  کسي جراب در 7سجاد اما  نينهمچ

 قرائهت  را آيه  ايهن   ،دکنه  درک را ح  تا .شرند شخص آن مرکب بر سرار ک    بردکرد

ِينَ  وَ ) :کردند  .(31)عنکبوت:  1(الُْمْحِسنِيَ  لََم َ  اهللَ  إِنَّ  وَ  ُسُبلَنا نَلَْهِدَينَُّهمْ  فِينا جاَهُدوا اَّلَّ

 اي کهرد   رهها  را جهاد سختي: »برد گفت  حضرت ب  ک  بصري عباد جراب در نايشا

اِمُدونَ  الْعابُِدونَ  اتلَّاُِِبونَ ) :خراندند را آي  ، اينآوريمي جا ب  ح  و
ْ
اِِئُونَ  اْل  الرَّاكُِعاونَ  السَّ

                                                           
 .16ص ،1جام  البيان في تفسير القرآن، ج . 1

 .121ص ،11ج بحاراالنوار،. 2

 .32ص ،2ج االرشاد،. 3

 .131ص ،1ج ،مناقب. 1
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اِجُدونَ    وَ  الُْمْنَكرِ  َعنِ  انلَّاُهونَ  وَ  بِالَْمْعُروِ   اْلِمُرونَ  السَّ
ْ
ِِ  افُِظونَ اْل  1(يالُْماْؤمن رِ اِّ بَ ا وَ  اهللِ  ِْلُُدو

 .(331)توبه: 

 که   شهما » گفهت:  ايشان ب  7اما  سجاد مناجات و گري  مشاهد  با يماني طاووس

 چهرا  ،اسهت  9اهلل رسهرل  جهدتان  و 3زهرا فاطم  مادرتان و 7علي  بن حسين پدرتان

 نُِفا َ  َفاإِذا) :فرمردند تشوت حضرت در پاسخ اين آي  را «؟کنيدمي فزع و جزع گرن  اين
ورِ  يِف  نْساَب  َفال الصُّ

َ
 (.333)مؤمنون:  2(يَتَساَءلُونَ  ّل وَ  يَْوَمئِذٍ  بَيَْنُهمْ  أ

 دربهار  نزديکهي   7سهجاد امها    که   است آمد  قبل، روايت ب  شبي  ديگري نقل در

ن ايه  ،9پيهامبر  شهفاعت  بهار  در و خراندنهد  را فهرق  آي  همان ،9اهلل رسرل ب  خري 

 .(11)انبياء:  (اْرتىَض لَِمنِ  إِّلَّ  يَْ َفُعونَ  ّل وَ ) :خراندند راآي   بخ  از

 ِمانَ  َقِريٌب  اهللِ  رَْْحََت  إِنَّ ) :کردند تشوت را آي  ،اين بخ  ازالهي رحمتايشان دربار  
 .(13)اعراف:  3(الُْمْحِسنِيَ 

 مشهررل طهراف   را 7صهادق  اما  ک  برد  طراف حال در: گريدمي زيات  بن معمر

 و تهر  بهزرگ  او ک  قسم خدا ب ! است؟ واجب مرد  بر او اطاعت آيا :گفتم خرد با .ديد 

 ا شهان   پشهت  بهر  و کردند عبرر من بر ايشان ک  نگذشت چيزي .نيست ديگران از برتر

 ) :خراندند را آي  اين و زدند
َ
 .(10)قمر:  1(ُسُعرٍ  وَ  َضاللٍ  لَِف  إِذا   إِنَّا نَتَّبُِعهُ  واِحدا   ِمنَّا بََْشا   أ

 به   نسبت ثمرد قر  قرل نقل ک  قرآن آي  با 7صادق حضرت ،روايت اين اساس بر

 که   فهماندنهد  او ب  و دادند قرار خدش  مررد را معمر ذهنيت است، پيامبرشان از پيروي

 .  است مشرکان تفکر راستاي در و نادرست الهي اولياي ب  نسبت تفکري چنين

 از حضهرت  که   کرد گمان و برد سرء ظن 7کاظم اما  ير ح  ب در مس شقيق وقتي

                                                           
 .22ص ،2ج ،الکافي .1

 .121ص ،1ج ،مناقب. 2

 .141ص ،2ج الغمه، کشف. 3

 .141ص.ق،    ه1112زه طوسی، محمد بن علی بن حم المناقب، في الثاقب. 1
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يَُّهاا يا) :کرد تشوت او براي را آي  اين از بخشي اما ، ،است صرفي 
َ
ِيانَ  أ  اْجَتنُِباوا آَمُناوا اَّلَّ

نِّ  ِمنَ  َكثرِيا   نِّ  َبْعَض  إِنَّ  الظَّ ُسوا ّل وَ  إِْثمٌ  الظَّ  قصهد  او که   زمهاني  همچنهين  (31)حجرات:  (ََتَسَّ

اارٌ  إِِّنِّ  وَ ) :فرمردند تشوت براي  را آي  اين ايشان بطلبد، حشليت حضرت از تا کرد  لََغفَّ
 .(11)طه:  1(اْهَتدى ُثمَّ  صاِْلا   َعِمَل  وَ  آَمنَ  وَ  تاَب  لَِمنْ 

 حج معارف و اسرار به زائران دادن توجه :سومگفتار 

 ايجهاد  ،انهد بهرد   آن تحقهق  دنبهال  به   ح  مرسم در :بيتاهل ک  اهدافي از يکي

 حاجي يا معتمهر اسهت.   در معنري و روحي تحرل و تريير آن دنبال ب  و روحي آمادگي

 ههاي حکمهت  و اسهرار  با ،اهلل بيت زائر ييآشنا ،هدف اين ب  دستيابي هايرو  از يکي

 رشهد  به   رسهيدن  اين امر، يعني. دهدمي انجا  ح  مرسم در ک  است مناسکي و اعمال

 . است برد  نيز :معصرمين ترج  مررد ،ح  مناس  اسرار از آگاهي و معرفتي

 مزبهرر  عمهل  ب  ، ترج  شخصباشد معلر  براي زائر ح  مناس  باطن ک  هرانداز 

. دشه  خراههد  افهزون  سهفر  ايهن  مادي و معنري برکات از او مندي  بهر  و شرد مي بيشتر

ُِوا وَ ) :فرمايدمي در اين بار  متعال خداوند ِِ  َخرْيَ  َفإِنَّ  تََزوَّ  آنجها  از (312)بقره:  .(اتلَّْقوى الزَّا

 از برخهي  ،اسهت  برخرردار بشريت تاريخ در طرالني بسيار ايسابق  از مک  سرزمين ک 

 شهريم  يهادآور  را نکته   اين ،بحث ب  ورود از قبل .است خررد  گر  تاريخ با ح  اسرار

 به   ،روايهات  از برخهي  به   ر اشها  با فقط بلک  ،نيستيم روايات هم  در پي بررسي ما ک 

 . هستيم بحث اين در :بيتاهل سير  اثبات دنبال

 و هها حکمهت  به   را نازائهر  ايشان ک  يافت را مراردي ترانمي :بيتاهل سير  در

 حِکَهم  و اسهرار  اين ب  ترج  با را اعمال ک  اندخراست  آنها از و اند داد  ترج  ح  اسرار

   .دهند انجا 

 ،دههد  انجا  را مناس  ،ترج  بدون کسي اگر ک  است آمد  هاقلن از برخي در حتي
                                                           

 .311ص االمامه، دالئل. 1
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 که   روايتهي  مشههررترين . است نبرد  آن از ايبهر  و نداد  انجا  را عمل آن اصش گريا

 آن در که   اسهت  7سهجاد  امها   از شهبلي  معهروف  روايهت  ،کندمي تأييد را مطلب اين

 و اسهرار  ،آن ضهمن  7جادسه  اما  و است شد  بيان ح  مناس  و اعمال تما  ،روايت

 ک  گريدمي شبلي وقتي ،قسمت هر پايان در .فرمردند بيان راوي براي را وااليي معارف

: فرمايهد مهي  حضهرت  ،نداشتم ترج  هاحکمت اين ب  ولي ،داد  انجا  را اعمال اين من

 ددارمهي  عرضه   اما  ب  شبلي ک  زماني ،روايت پايان در «.اي نداد  انجا  را عمل آن پس»

: فرمايندمي او ب  حضرت ،نداشتم نيت در فرمرديد ک  ييها  حکمت از کدا  هيچ من ک 

ْ  َفإِنََّك  اْرِجعْ »  کرتهاهي  جهت ب  نيز شبلي« اي نياورده جا به حج حقيقت در که بازگرد» ؛« َُتُ  ََل

 ، آينهد  سهال  تا برد معارف اين تعلّم در پي پيرست  ،آن از پس و کرد گري  ،زمين  اين در

 1.رفت ح  ب  بار دو

 آن ابتهداي  ، ولهي نبرد مک  در و ح  ايا  در روايت اين اگرچ  ک  داشت ترج  بايد

 و آمهد  امها   اسهتقبال  به   شهبلي  بازگشهت،  حه   از 7سهجاد  اما  ک  زماني است آمد 

 حضهرت  سهپس  .بله   :گفهت  ههم  او و «آوردي جها  به   ح  آيا»: فرمردند او ب  حضرت

 ح  معارف و اسرار حاوي ،روايت اين ک  آنجا از ان فرمردند.را بي ح  اسرار و معارف

 .  ماست بحث ب  مربرط فرمردند، بيان ح  از بازگشت از پس بشفاصل  حضرت و است

 حج غايت واليت،

 بيعهت  و :بيهت اهل واليت ،ح  غايت و باطن ،حقيقت ،7باقر اما  از روايتي در

 در 7بهاقر  امها   که   درحهالي : کنهد مهي  نقهل  ثمالي حمز راب. است شد  شمرد  ايشان با

 حضهرت  .شد  وارد ايشان بر بردند، ايستاد  داشت را  مسجدالحرا  ب  ک  دربي ورودي

 مرد  اين ،اباحمز  اي»: فرمردند من ب  سپس .کردمي نگا  کردندمي طراف ک  مردمي ب 
                                                           

ـ   166صـص   ،14ج الوسـائل،  مستدرک ؛111صسيد عبداهلل جزايری،  المحسنيه،ة النخب شرح في السنيهة تحف. 1
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 اعهش   مها  به   را خهري   واليت و بيايند ما نزد سپس ،دهند انجا  طراف ک  اندشد  امر

 1(«.کنند بيعت تجديد ما با) کنند

 :بيهت اهل واليت تثبيت را ح  هدف و غايت ،7باقر اما  ،روايت اين اساس بر

 روايهت ديگهري بها   . است ح  هايحکمت و اسرار از اين ک  دکنمي معرفي حاجي در

 2.است شد  نقل نيز زرار  و فضيل اشخاصي مانند از ،مضمرن همين

 ناهانگ شايبخش و طواف

 :کنندمي نقل روايتي در 7صادق اما 

 را طحواف  دور هفحت  حِکَحم  و اسحرار  ،شخصي سؤال به پاسخ در اسماعيل حجر در پدرم

 اعتحراض  آدم خلقحت  در خداوند به مالئکه پس از آنکه» :فرمودند و نمودند بيان او براي

 از نيحز  والبشراب آدمکه  زماني .نمودند طواف عرش دور سال [هفت يا] هزار هفت ،کردند

 3«.داد انجام طواف دور هفت خداوند فرمان به ،توبه براي ،شد رانده بهشت

 آد  و عهر   در مشئکه   ک  است عملي ،طراف دور هفت حکمت ،روايت اين طبق

 . ندداد انجا  زمين در

 حجراالسود استالم حکمت

 سهنگ  ينا را دارد. خدا با بيعت حکم آن استش  ک  است بهشتي سنگي حجراالسرد

. اسهت  شد  سيا  آن، ب  مشرکان و کفار دست ولي ب  سبب اصابت برد  سفيد و نرراني

 رفهت،  حه   به   خشفت  ايا  در عمر ک  زماني» :شد  نقل خدري ابرسعيد از روايتي در

 مهن  :گفهت  و برسهيد  و کهرد  اسهتش   را آن رسهيد،  حجراالسرد ب  طراف حال دروقتي 

 انجها   را عمهل  ايهن  9پيهامبر  چرن يول ؛ضرري ن  و نيرسامي نفعي ن  تر ک  دانم مي

                                                           
 .146ص ،2ج الشراي ، علل. 1

 .323و 322صص ،1ج ،الکافي .2

 .22ص ،1ج عياشي، تفسير ؛141ص ،2ج الشراي ، علل. 3



 087/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 عمر ب  رو ،شنيد را کش  اين و برد حجاج بين در اميرمؤمنان .داد  انجا  هم من ،داد مي

هُ  الِلِ وَ  یَبلَ »: فرمرد و کرد .« َينَْفع وَ  َلَيُضي  إِنَّ
 سهنگ  ايهن  سهابق   به   راجهع  حضهرت  سپس 1

َخاذَ  إِذْ  وَ ) :کردنهد  آغاز قرآن از آي  اين اب را خري  سخن و ددادن ترضي  بهشتي
َ
 َربُّاَك  أ

مَ  بَِِّن  ِمنْ  َِ يََّتُهمْ  ُظُهورِِهمْ  ِمنْ  آ ْشَهَدُهمْ  وَ  ُذرِّ
َ
ْفُفِسِهمْ  ََع  أ

َ
  أ

َ
نْ  َشِهْدنا بَل قالُوا بَِربُِّكمْ  لَْسُت  أ

َ
 يَْومَ  َتُقولُوا أ

 .(321)اعراف:  (اغفِلِيَ  هذا َعنْ  ُكنَّا إِنَّا الِْقياَمةِ 

 مهرد   بهراي  را حجر استش  حکمت ،ح  ايا  در 7علي اما  ،روايت اين اساس بر

 .نمردند بيان

 يماني رکن استالم حکمت

 :  کندمي نقلاين روايت را  7صادق اما  از سندي ابرالفرج

ْكُن اْلَيَاِِني َعلَ  نَِّة َمْفُتو   لَِِّيَرِة آِل ُُمَمَّ  یال ي ِهْم َو َماا َباب  ِمْن َأْبَواِب اِْلَ  َمْسُدود  َعْن َغاْرِ
د 

ُُ ََّتَّا ُُ إَِلَّ َصِرَد ُدَعااُؤ  ِعنَْد
ِمن  َيْدُعو بُِدَعاء  ْْ َيْلَصاَق بِااْلَرْ ِ  َماا َبْينَاُه َو َباْیَ الِلِ  یِمْن ُم

ََِّجاب.
2
  

 رويه ب و باز :بيتاهل شيعيان بر که دارد قرار بهشت درهاي از دري بر يماني رکن

 عرش تا دعايش اينکه مگر ،نکند دعا يماني رکن نزد مؤمني هيچ و است ستهب آنها غير

 . نباشد فاصله حجابي خدا و او دعاي بين کهدرحالي ؛رودمي باال الهي

 يمهاني  رکهن  اسهتش   علهت  از که   ابراسهام   جراب در ،طراف ضمن 7صادق اما 

 :  فرمردند برد پرسيد 

كْ  َأَتْيُت  َما 9الِلرسول َقاَل  ئِيَل  َوَجْدُت  إَِلَّ  اْلَيَاِِنَّ  نَ ال ي .َيْلَتِزُمهُ  إَِلْيهِ  َسَبَقنِي َقْد  َجرْبَ
3
 

 خحود  از زودتحر  را جبرئيحل  اينکه اال ؛نيامدم يماني رکن نزد گاه هيچ فرمودند 9پيامبر

 .بود چسبيده رکن به که درحالي ؛يافتم آنجا در

                                                           
 .111و  116صص  مالي،ا. 1

 .142ص ،1ج ،الکافي .2

 .141ص ،نهما .3



 جدر ح :سيره اهل بيت/  088

 بهراي  آن بهردن   الجنه  ببها  ،رکهن  ايهن  در جبرئيل حضرر ،روايت دو اين اساس بر

 .  است رکن اين ب  :بيتاهل ترج  اسرار ،آنجا در دعا استجابت همچنين و شيعيان

 اسهامي  بيهت،  مکان حر ، مرو ، و صفا سعي ب  راجع ييها حکمت ،روايات در البت 

 مهرارد  و عرفهات  و منها  در وقهرف  حکمهت  ،7ابراهيم مقا  عرفات، و منا کعب  و مک 

 بيهان  خهدا  خانه   براي العتيق  البيت حکمت دربار  ک  روايتي مانند است؛ شد  ذکر ديگر

 :گريدمي ثمالي ابرحمز  :است شد 

 نامنحد  محي  العتيحق  بيحت  را خانه اين چرا :کردم سؤال 7صادق امام از مسجدالحرام در

 کحه  خانحه  اين از غير ؛دارد ايسکنه و ربّ ،زمين بر ايخانه هر» :دادند جواب حضرت

 عتيحق  را آن . بنحابراين از ربّ داشحتن آزاد اسحت   خانه اين ، سپسخداست نآ رب تنها

 «.نامندمي( آزاد)

 ايههن مکههان از را زمههين خداونههد اينکهه  دربههار  عظمههت ايههن سههرزمين و روايههات

 همهين  در .نيسهت  آنهها  تعهر   مجهال  اينجا در ک  است زياد بسيار ،داد گستر  خان 

 افهراد  از برخهي  پاسهخ به  پرسه     در ائمه   حه ،  در پاسخ و پرس  مبحث در بخ ،

 جهراب  در جمله   از ؛نمردنهد  بيهان  را حه   مناسه   از ييها حکمت ،ح  اعمال بار در

   .العرجاء ابي ابن

 فرق مرارد در منحصر ،ح  هايحکمت و اسرار ب  مربرط روايات اينک  پاياني نکت 

 .  است رسيد  ما ب  ايشان از ح  ايا  در ک  نقل کرديم را رواياتي فقط ما بلک  ،نيست

  حج در افراد تربيت در :بيتاهل سيره: چهارم گفتار

 :شدمي انجا  ب  چند رو  زير :بيتاهل سير  درو  ح  در افراد تربيت

 عملي روش .1

 به   را کهاري  کهردن  ترک يا دادن انجا  خري ، عمل با بزرگراران آن ک  معنا اين ب 

 .دادندمي آمرز  ديگران



 089/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 :  کنيد رج ت روايت اين ب 

  فاةَ عَ  يومَ  سی  َُّ  وَ  سن  ََّ  یإلَ  مَْص  أهلِ  نمِ  جل  رَ  جاءَ : قال أبيه نعَ  مد  ُُم  بنِ  رف ِ َج  نعَ 

 ذلاك لي ُكا: قاَلوَ . فط امُ  ناَس ََّ  جَد وَ  و صائاً  سيناً َُّ  وجَد فَ    فةَ عَ  يومِ  يامِ ِص  نعَ  اسأهلَ فَ 

.ن  َس ََّ 
1
 

 که   دادنهد  نشهان  خهرد  عمهل  با ما ا دو اين ،شردمي استفاد  روايت اين از  ک چنان

 روز  البته   .نهدارد  ههم  بر ترجيحي و است مساوي عرف  روز در و نگرفتن روز  گرفتن

 و ادعيه   از گهرفتن  روز  بها  دانهد مي و است عرف  اعمال مشررل ک  کسي براي نگرفتن

 . نيست مستحب ،ماندمي باز بزرگ روز اين اعمال

 انجها  : بيهت اههل  از برخهي  ک  برد  عملي يتترب سير  ي  نيز ح  ب  رفتن پياد 

 مرتبه   25 يا بيست ،8حسين اما  و حسن اما  ک  خرانيمميوقتي  دادند. براي مثال مي

 آمهد   روايهت  در طررک  گذارد؛ همان مي جاي ب  افراد در عملي ، اثريرفتند ح  ب  پياد 

 حيها  کننهد، مهي  طهي  پيهاد   را حه   مسهير  8حسهنين  ک  ديدندمي مرد  وقتي ک  است

 عملهي  تربيت عميق تأثير امر نشانگر اين .شدندمي پياد  هامرکب از نيز آنها و کردند مي

  بهن  سهعد  از ،برونهد  را  ترانسهتند نمهي  که   افهراد  از برخهي  ک  طرري ب  ؛است افراد در

 مسهير  يها  و شهرند  مرکب بر سرار يا ک  کند تقاضا اما  دو اين از تا خراستند وقاص ابي

 قهرار  محهذور  در يها  نشهرند  شرمسهار  ،ندارنهد  قهدرت  ک  کساني تا دهند تريير را خرد

اي َدانِ   َهاَذانِ  وَ   َنْ َكَب   َأنْ   َنْسَتْحِسنُ  ََل » :است اين روايت تعبير .نگيرند  ايهن  لهذا  ؛«َيْمَِّاَيان  السَّ

 د آم روايت ابتداي ک  ؛ چنانبرد  مرد  بين اما  دو اين عمل تأثيرگذاري از حاکي جمل 

ا َفَلمْ » است: .« َيْمِِش  َنَزَل  إَِلَّ  بَِ اكِب   َيُم َّ
2  

 ايهن  به   ؛داشهت   تربيتهي  جنبه   نيهز  ائم  رفتن سرار  حتي ک  داشت ترج  بايد البت 

 اگهر  دانهد مهي  که   خهرب اسهت   کسهي  بهراي  رفهتن  سرار  بفهمانند ديگران ب  ک  معنا
                                                           

 .114ص ،14ج الکبري، الطبقا . 1

 .121ص ،2ج االرشاد،. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  091

 7صادق اما  از .ماندمي باز عبادت و ادعي  از يا بردنمي لذت ح  اعمال از ،برود پياد 

 اسهت  بهتهر  سهرار   حه   پرسهيدند:  ايشهان  از که   است شد  نقل مضمرن بدين روايتي

 حهه  بهه  سههرار  9اهلل رسههرل زيههرا ؛اسههت بهتههر سههرار : »فرمردنههد جههراب پيههاد ؟ يهها

   1«.رفتندمي

 بحثصيل تف ب  اول بخ  در ،ن  يا برد  سير  ح  ب  رفتن پياد  اينک  بار در ما البت 

 بهرد   :بيهت اههل  سهير   ،ح  در افراد تربيت ک  است اين ما بحث اکنرن ولي ؛کرديم

سهرار  رفهتن را    7صهادق  امها   ولي رفتندمي ح  ب  پياد  8حسنين اينک  مثشً .است

 اسهت  خرب کار دو هر ک  بفهمانند و کنند تربيت را ما ک  است اين برايدانند،  مي بهتر

 خهدا  رضهاي  ب  ک  انتخاب کنيد را عملي خرد مرقعيت و طيشرا ب  ترج  با بايد شما و

 .  است ترنزدي 

 خردسهالي  پسر ،ح  مسير در بياباني در :کنندمي نقل مرصلي فت  و ادهم بن ابراهيم

 او ؟بهروي  خهراهي مي کجا ب  پرسيد : او از تعجب با .ديد  ترش  و زاد بدون و تنها را

 کهار  اين و هستي کرچ  تر :گفتم او ب  «.ا  نمرد  اد ار را پروردگار  خان »: داد جراب

 از تهر کرچه   که   اينديد  آيا» :دادند جراب ايشان .مستحب ن  و است واجب تر بر ن 

 پرسهيد   او از گريدمي ابراهيم [«.اندنکرد  پيدا را خدا خان  زيارت ترفيق و] اندمرد  من

 .« َماْوََلي َقْصاِدي وَ  ِرْجََليَ  َراََِّلتِي وَ  َتْقَوايَ  َزاِدي» :داد جراب او کجاست؟ ات  راحل  و زاد

 را تهر  کسهي  که   اسهت  پسنديد  آيا» :داد جراب او بينم؟نمي تر با طعامي پرسيد  او از

 شهر  مهن  مرکب سرار: گفت ابراهيم سپس «!؟ببري غذا و طعا  خرد با تر و کند دعرت

 خداسهت  بهر  و کرشه   و جاههدت م ماست بر»: فرمردند ايشان .برويم مک  ب  هم با تا

   «.مقصد ب  رساندن

 کهرد  معانق  بچ  پسر آن با و رسيد ما ب  سيما خر  و زيبارو جراني ،حين همين در

                                                           
 .111ص ،2ج االحکا ، تهبيب. 1



 090/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 ايشهان  :داد جهراب  او کيست؟ بچ  پسر اين ک  پرسيد  جران آن از .نمرد سش  او بر و

 اين ک  پرسيد  و اما  ب  کرد  رو سپس .هستند :طالب ابي بن علي بن الحسين بن علي

 و شد  وارد ما بر روز هر ک  است خضر برادر  او» :دادند پاسخ حضرت کيست؟ جران

 پهدرانت  حهق  به   را شما پرسيد : 7سجاد اما  از گريدمي ابراهيم. «دهدمي سش  ما ب 

 حضهرت  يهد؟ يپيمامهي  طعها   و ترشه   و زاد بهدون  را بيابهان  اين چگرن  ،دهممي قسم

  :ندداد جراب گرن  اين

 خحدا  ملحک  را فيهحا  محا  و دنيحا  همحه  .3: اسحت  چيحز  چهحار  بيابان اين در من توشه و زاد

 رزق و علحل  و اسباب .1 ؛دانممي او خور روزي و خدا عبد را هاانسان همه .1 ؛دانم مي

 قطعحي  و نافحذ  وقحت  همحه  و جا همه در را خدا حکم و قضا .0 ؛دانممي خدا دست به را

 .دانم مي

ادُ  نِْرمَ » :داشتم عرض  اما  ب : ريدگمي ابراهيم  همچنهين  و .« اْلَرابِاِدين َزْيانَ  َياا َزاُداَ  الازَّ

 به   رسهد  چه   پيمهرد  را آخهرت  ههاي بيابهان  تهران مهي  ترش  و زاد اين با :داشتم عرض 

 1.دنيا هاي بيابان

 ايهن  بها  کنهد مهي  نقل مبارک بن عبداهلل نا  ب  شخصي را روايت اين مضمرن ب  شبي 

 از عبهداهلل  خهرد  نيهز  و اسهت  شهد   ذکهر  سهال  ، هفت يا هشتحضرت سن ک  تفاوت

 معرفهي  فهاطمي  علهري  هاشهمي  مطلّبهي  را خرد حضرت و پرسد  مي را نسب  حضرت

   2.خراندمي براي  عبداهلل درخراست ب  نيز را شعري حضرت .کند مي

 ظهر ن در را حه   اهميهت  ،عمهل  ايهن  بها  اما  ک  شردمي برداشت چنين ،فرق نقلاز 

 متهذکر  مهرد   بهراي  ب  اين شهکل  را آن مناس  و ح  از مقصرد و ندداد جلر  ديگران

 .  شدند

 7الحسهين   بنهت  سکين  خراهر  ک  زادي و نفق  تما  7سجاد اما  ،ديگري نقل طبق
                                                           

 .131 و131صص ،1ج ،مناقب. 1
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  090

 1.نمردند تقسيم مساکين بين ،داشت ارز  درهم هزار حدود و برد کرد  مهيا براي 

 : گريدمي حذّاء ابرعبيد 

 هرزمحان  .کحردم مي همراهي يکاروان در را 7باقر امام ،مکه تا مدينه از حجي سفر رد

: فرمودنحد محي  محن  بحه  ،شحدند محي  سحوار  سپس و پياده محمل از حاجتي براي ايشان که

 در که فشردندمي حدي به و گرفتندمي مرا دست حضرتسپس  «بده من به را دستت»

 : فرمودندمي من به حضرت سپس کردم،مي درد احساس انگشتانم

ُُ  َلِقيَ  ُمْسلِم   ِمنْ  َما ُعَبْيَدةَ  َأَبا َيا  َتنَاَثَ ْت  إَِلَّ  َأَصابِِرهِ  يِف  َأَصابَِرهُ  َشبََّك  وَ  َفَصاَفَحهُ  الُْسلِمَ  َأَخا

َا  َعنُْهَا  َج ِ  َعنِ  اْلَوَرُق  َيَتنَاَث ُ  َكَا  ُذُنوُِبُ اِل  اْلَيْومِ  يِف  الََّّ .الََّّ
2
 

 و داده دسحت  هحم  بحا  و کننحد  مالقات را يکديگر مسلمان برادر دو هرگاه ،هابوعبيد اي

 در درختحان  بحرگ  ريخحتن  همچون ريزدمي آنها گناهان ،3بگيرند را همديگر انگشتان

 . سرد بسيار روزي

 آداب از يکهي  ،خري  عمل با 7باقر حضرت ،است مستفاد روايت اين از  ک چنان

 . آمرختند ردخ همرا  ب  ح  سفر در را اجتماعي

 :  گريدمي عبدالمل  بن مسمع

 حضحرت  از و آمحد  سحائلي  کحه  بحوديم  انگحور  خحوردن  مشغول منا در 7صادق امام با

 من درد به انگور گفت سائل .دادند او به انگوري خوشه ايشان .کرد کمک درخواست

 تحو  بحه  خداوند»: فرمودند حضرت .کندمي حل را مشکلم باشد درهم اگر و خوردنمي

 محن  بحه  را انگور همان: گفت و برگشت دوباره و رفت شخص آن سپس «.دهد عتوس

 او بحه  چيحزي  و «دهحد  وسحعت  تحو  به خداوند»: فرمودند او به فقط حضرت ولي ؛بدهيد

 او و دادنحد  او بحه  انگحور  حبحه  سحه  فقحط  امام و آمد يديگر سائل مدتي از پس .ندادند

 و کحن،  صحبر »: فرمودنحد  او بحه  حضرت سپس .«رزقني الذي اْلمدلِل»: گفت و گرفت
                                                           

 .11ص ،2ج الغمه، کشف. 1

 .114ص ،2ج ،الکافي .2

 .  61ص ،2ج العقول، ةمرآ در مجلسي عالمه ترجمه با است مطابق روايت از ترجمه اين. 3
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 تکحرار  را حمحد  جملحه  همان باز سائل آن .دادند او به ند وکرد انگور از پر را دستانشان

 درهحم  چنحد » فرمودنحد  غالمشحان  بحه  ،ديدنحد  را او سحپاس  و شحکر  حضرت وقتي نمود،

 سائل آن به را دراهم آن همه حضرت ح  بود درهم بيست حدود کهح  « داري همراهت

 7صحادق  امحام  هحم  بحاز  .«لک َلشيک وَّدک منک هذا اْلمدلِل»: گفت او و دادند

 و گرفحت  را پيحراهن  هحم  سحائل  آن دادنحد،  او بحه  را خحود  پيراهن و بايستد که فرمودند

 1.پوشيد

 به   را بهردن  قهانع  و بردن خدا شاکر عمشً 7اما  ،کندمي نقل مسمع ک  جرياني در

 به   را شهريف   آيه   ايهن  عمهشً  خراسهتند مهي  گريا .آمرختند خري  اطرافيان و اصحاب

ذَّنَ  إِذْ  وَ ) :دهند نشان خرد اصحاب
َ
زيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  لَِئْ  َربُُّكمْ  تَأ

َ
  َعاذايب إِنَّ  َكَفاْرُتمْ  لَِئْ  وَ  َْل

 .(2)ابراهيم:  (لََ ديد

 ايتوصيه و لساني تربيت. 2

 فهشن  کهان  تعبيهر  بها  روايت دره  شخصي ک  است شد  نقل باسع ابن از روايتي در

 یالفتا فجرل» برد چراني چشم مشررل و داشت حضرر 9پيامبر کناردر عرفات،  ه  آمد 

 گردانهد مهي  را صهررت   سر، پشت از مرتب  چندين 9پيامبر .«اليهن ينظ  و النساء يَلَّ،

 يابن: »فرمردند حضرت ،شد تکرار کار اين ک  مرتب  چند از پس [.نکند نگا  ها زن ب  تا]

« له غف  ولسانه وبْصُ سمره فيه ملك من يوم   هذا إنّ  اخي 
 سکح  هحر  کحه  اسحت  روزي ،امحروز » ؛2

 . «شودمي آمرزيده کند، مراقبت را زبانش و چشم و گوش

 7بهاقر  امها   تها  پدران  ازو  7رضا اما  از مضمرن همين ب  شبي  ديگري روايت

 و اسهت  شهد   ذکهر  عبهاس   بهن  فضهل  شخص آن نا  ،روايت آن در ک  است شد  نقل

وقتهي   .کهرد مي همراهي را 9پيامبر و برد جران زمان آن در او» :فرمايندمي 7باقر اما 

                                                           
 .12ص ،1ج ،الکافي .1

 .21ص ،1ج الکبري، الطبقا  ؛322ص ،1ج احمد، مسند. 2
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 که   اعرابهي  مهرد  آن خراهر ب  فضل ،برد آمد  9پيامبر نزد سؤال براي شخصي اعرابي

  ْساَأُل يَ   اْْلَْعاَ اِِبُ   َفَجَرَل » :کردمي نگا  ،برد هم زيبا زني و آمد  9پيامبر نزد برادر  همرا 

 جلهري  را دسهت   9پيهامبر  حهال  ايهن  در .«اْْلَْعاَ اِِب   ُأْخاِت  یإِلَ  َينُْظ ُ  اْلَفْضُل  َجَرَل  وَ   النَّبِيَ 

 ديگهر  طرف از فضل هردفع  در ولي ؛شرد او کردن نگا  مانع تا گرفتمي فضل صررت

 9رسهرل  حضرت اينجا در .رفتند و شد تما  اعرابي کار اينک  تا کردمي نگا  زن آن ب 

 :  فرمردند و گرفتند را فضل شان 

اُم الَْرُدوَداُت َو الَْرُلوَماُت ََل َيُکفي َرُجال  فِايِهنَّ َبَصا َا اْْلَيَّ ُُ َو ََل َيُکافي اَأ َما َعلِْمَت َأهنَّ  َ

ُُ إَِلَّ َكَتَب الِلُ َلُه ِمْثَل ََّ ي َقابِل .لَِساَنُه َو َيَد
1
 

 کسهيچ ،ايام آن در که است معلومي و مشخص ايروزه حج، ايام که دانينمي مگر

 ححج  ثحواب  او براي خداوند اينکه مگر ؛نکند حفظ (گناه از) را دستش و زبان و چشم

 . کندمي ثبت را آينده سال

 همهرا   شهخص  ،منکهر  از نههي  قالهب  در 9اکهر   پيامبر ،اخير روايت دو اساس بر

 در نيهز  ما است. تربيت و تعليم ايبر روشي ک  نمردند متنب  اسشمي آداب ب  را خري 

 فريضه   ايهن  ظريهف  نکهات  رعايت و مکاني و زماني مرقعيت رعايت با و خردمان حد

 سهشمي  رفتهار  و آداب به   را خري  کاروان عمرمي جمع ،رو  اين با ترانيممي ،الهي

 . کنيم متزين

 9اهلل رسهرل  از عرفه   روز وقتهي  که   اسهت  آمهد   ابرالمنتفهق  از ديگري روايت در

 نجهات  عهذاب  از که   بيامرزد او ب  عملي تا خراست ايشان از و کرد مرعظ  درخراست

   فرمردند: حضرت شرد، بهشتي و يافت 

  .مِ تَ اعْ وَ   َّ َُّ   وَ الف وضةَ  كاةَ الزَّ  د  أَ   وَ الکتوبةَ  َلةَ الصَّ  يئًا  وأقمِ ا به َش َِش وَل تُ  الِلَ عبُد أُ 

 زکحات  و دار پحا  بحه  را واجحب  نمازهحاي  و اشمب قائل شريکي او براي و باش خدا عبد

 . روبيا جابه عمره و حج و کن ادا را واجب

                                                           
 .262ص ،11ج مستدرک، در ؛321ص ،26ج االنوار، بحار. 1
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  :برد مرعظ  در هم جمشت اين ک  کنم گمان: گريدمي روايت اين راوي ،اشهل

 النّااسِ  نَ ُ مِ ک ِ ما تُ م  وَ ه ِِبِ اْفرلْ يك فَ لَ أتوُ اِ يَ  أنْ  النّاسِ  نَ مِ  بي ْ  ماذا ُُت انظُ وَ  ْم رمضانَ ُص وَ 

ه.نْ هم مِ رْ َذ فَ  وُ إليَك أتُ أْن يَ 
1
 

 مردم با گونههمان پس داري مردم از انتظاري چه که بنگر و بگير روزه را رمضان ماه و

 آن از هحم  تحو  پس ،دهند انجام تو مورد در که نداري انتظار مردم از آنچه و کن رفتار

 . کن دوري مردم درباره عمل

 دو و فهردي  ه  عبهادي  ل ئمسه  چههار  ،ياعتقهاد  مهررد  يه   9پيامبر روايت اين در

 .نمردند بيان را اجتماعي مهم رضرعم

 در 7سهجاد  امها   ک  شد  است روايت 7عسکري حسن اما  ب  منسرب تفسير در

 چقهدر  را اينجها  در حاضهر  مهرد  : »فرمردنهد  زُهري ب  و بردند ايستاد  عرفات سرزمين

 و ميليهرن  چههار  شردمي ک ] رنف هزار پانصد و هزار هزار چهار :گفت «زني؟مي تخمين

 فريهاد  با و کرد  قصد آرزوهايشان با را خدا ک  هستند حاجياني همگي [نفر هزار پانصد

اِجيَ   َأْكَثا َ  َماا»: فرمردنهد  او ب  حضرت ک  برد اينجا .خرانندمي را خدا نال  و   َأَقاَل  وَ   الضَّ

 او چشهم  بهر  دسهتي  امها   سپس «.است کم واقعي حاجي و زياد فريادزننده چقدر» ؛« اَْلِجي 

 2.نماياندند او ب  را امر حقيقت و کشيدند

 ترصهي   آنهها  ب  خري  اصحاب بين در 7سجاد اما  ک  کندمي نقل يماني طاووس

 :کردمي

اا ُمْسَتْوَصاْونَ   ُأوِصايُکمْ   بِاْْلِخَ ِة َو َلْسُت   َمَراِشَ َأْصَحاِِب ُأوِصيُکمْ  ُکْم ِِبَ ْنَيا َفاإِنَّ َو  بِالادي

ْنَيا َداُر َِمَا ي َو اْْلِخاَ َة َداُر َمَقا ي  ا ُمْسَتْمِسُکوَن َمَراِشَ َأْصَحاِِب إِنَّ الدي  َعَلْيَها ََِّ يُصوَن َو ِِبَ

تُِکوا َأْسَتاَرُكْم ِعنَْد َمْن ََل ََيْفَ  ُكْم َو ََل َُتْ ُكْم لََِق   اُرُكْم َو َأْخ ی َفُخُذوا ِمْن َِمَ   ِ ُجوا َعَلْيِه َأْْسَ

ُ َج ِمنَْها َأْبَداُنُکْم َأ َما َرَأْيُتْم َو َسِمْرُتْم َما اْسَتْدَرَج بِِه مَ  ْنَيا ُقُلوَبُکْم َقْبَل َأْن َُتْ ْن َكااَن ِمَن الدي

                                                           
 .123ص ،2ج البيان، جام . 1

 .221ص ،26ج النوار،بحارا ؛641ص .ق،  ه1142 العسکري، الحسن االما  الي المنسوب التفسير. 2
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الَِفِة َو اْلُقُ وِن الْاِضَيِة َأ ََلْ َتَ ْوا َكْيَف ُفِضَح َمْسُتوُرُهْم َو أُ  ْمطَِ  َمَواطُِ  َقْبَلُکْم ِمَن اْْلَُمِم السَّ

وِرِهْم َبْرَد َخْفِض َعْيَِِّهْم َو لِِی َرَفاِهَيتِِهْم َصاُروا َََّصائَِد الن َقِم  اهَلَواِن َعَلْيِهْم بَِتْبِديِل ُْسُ

ِفُ  الِلَ ِِل َو َلُکْم. َْ َو َمَداِرَج الَُْثََلِت َأُقوُل َقْوِِل َهَذا َو َأْسَت
1
 

 سحفارش  دنيحا  بحه  شحما  چراکه ؛دنيا به نه کنممي شسفار آخرت به را شما اصحابم، اي

محل دنيا همانا اصحابم اي .ايدکرده کتمس آن به و بوده صحري آن بر و هستيد شده

 جايگحاه  بحراي  ايتوشحه  گحذر  مححل  از پس .است ثبات و استقرار خانه آخرت و گذر

 ،نيسححت پوشححيده او بححراي اسححرارتان از يسححرّ هححيچ کححه کسححي نححزد و برگيريححد ابححديتان

 خحارج  آن از را هايتان دل ،شود خارج دنيا از هايتان بدن اينکه از قبل و نکنيد دري پرده

 و] اسححتدراج سححنت بححه چگونححه گذشححته هححايامححت کححه نشححنيديد و نديديححد آيححا. کنيححد

 چگونحه  و شحدند  مفتض  چگونه آنها که نديديد مگر  شدند گرفتار [الهي هاي عذاب

 و فحراخ  زنحدگي  يحک  از پس آنها شادي که صورت ناي به  گشت چيره آنها بر ذلت

 از] شحدند  درو بالهحا  و هانقمت با و شد مبدل [غم به] مشکلبي زندگي نعمت و گوارا

 از و گويممي را کالم اين... شدند [عبرت و] المثل ضرب و [شدند هالک و رفتند بين

 .کنممي مغفرت طلب شما و خودم براي خداوند

 آن به   بستن دل و شدن فريفت  و دنيا از را خري  اصحاب باراتع اين در 7سجاد اما 

 .  اندنمرد  دعرت گذشت  غافل امم سرنرشت از گرفتن عبرت ب  را آنها و داشت  حذر بر

 ايعهد   که   برد مسجدالحرا   از ايگرش  7باقر اما  همرا : گريدمي ترلب بن ابان

 :  رمردندف حضرت .کردندمي طراف گريان تلبي  کعب  اطراف

ََلءِ  یَت َ  أَ  َفَقاَل  ُْ ََُض  َْلَْصَواُُتُمْ  الِلِ وَ  ُيَلبيونَ  الَِّذينَ  َه ِمر َأْصَواِت  ِمنْ  الِلِ یإِلَ  َأْب .اْْلَ
2
 

 کننحد، محي  طحواف  خحدا  خانحه  دور و گوينحد محي  تلبيحه  کحه  گروهحي  ايحن  قسحم  خحدا  به

 . است ترمبغوض خدا نزد خران صداي از صداهايشان

                                                           
 .224ص امالي،. 1

 .211و  214صص ،1ج ،الکافي .2
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 بردنهد  مخالفهان  از ايعد  ،گرو  آن: »گريدمي روايت اين ترضي  در مجلسي عشم 

 به   آنهها  ناآگهاهي  و ديعقا فساد جهت ب  ،فرمردند را جمل  اين بار  آناندر اما  اينک  و

 «. است برد  مناس  معارف و اسرار

 آنهها،  معرفتهي  بهي  و مخالفهان  جهالهت  ب  دادن ترج  با 7باقر اما  ،فرق روايتدر 

 .  شدند متذکر دربار  آنان را اعتقادي ه تربيتي اي نکت 

 در و مسلمان شد  ليو ؛برد  نصراني من: »گريدمي براهيم ا بن زکريا نا  ب  شخصي

 خهرد  نصراني مادر و پدر رفتم و دربار  7صادق اما  در مک  نزد ،رفتم ک  حجي سفر

 شخصهي  وسهايل  و فظهر  از و ر شه  غذا هم آنها با من ندارد اشکالي آيا ک  کرد  سؤال

 مشهکلي  نکننهد  مصرف خرک گرشت اگر»: فرمردند جراب در ايشان ؟کنم استفاد  آنها

 :  فرمردند حضرت سپس ،«ندارد

َك  َفاْنُظ ْ  َها ُأمَّ اَ  یإِلَ  َتکِْلَها َفََل  َماَتْت  َفإَِذا َفرَبَّ
 .بََِّْأهِنَا َتُقومُ  الَِّذي َأْنَت  ُكنْ  َغْرِ

 کفحن  امور خود ،رفت دنيا از که زماني و کن نيکي او به و باش داشته را مادرت هواي

 . نکن واگذار کسي به را آن و بگير عهده به را دفنش و

 عملهي  مهادر   حهق  در را امها   سهفار   ،بازگشتم کرف  ب  ک  زماني گريدمي زکريا

 وصهي  و امها   سهفار   ايهن  ک  داد  ترضي  او براي و ديد رفتار مرا مادر  وقتي .کرد 

 َعَلْيَهاا َفَرَ ْضاُتهُ  َعاَلَّ  اْعِ ْضاهُ  ِديان   َخْرُ  ِدينَُك  ُبنَيَّ  َيا»: گفت من ب  ،است برد  9اسش  پيامبر

ْسََلم يِف  َفَدَخَلْت   را اسالم پس .کن عرضه من بر را آن است، دين بهترين تو، دين فرزندم اي» ؛« اْْلِ

 و عصهر  و ظههر  نمهاز  اسهش ،  کردن اختيار از پس. «شحد  مسلمان او و نمودم عرضه مادرم بر

 قبهر   در و خرانهد   نمهاز  او بر خرد  من .رفت دنيا از سپس ،خراند را عشا و مررب

 1«.نمرد  دفن را او و رفتم

 مهرد  ايهن  به   اخشقي اي ترصي  در ايا  ح ، با 7اما  ک  دهد ، نشان ميروايت اين

 .  کردند فراهم نيز را مادر  اسش  زمين  ،مسلمان تاز 
                                                           

 .161و  164 صص ،2ج ،الکافي .1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  098

 :  فرمردند العشء ابي بن حسين ب  7صادق اما 

 نکن، فراهم را ديگران ذلت احساس موجبات سفر، در همراهانت براي گوسفند ذب  با

 را کحار  ايحن  تواننحد نمحي  تو مانند چون که کنند احساس تو عمل اين با ديگران مبادا تا

 1.ندکن حقارت احساس خود درون در و است کمتر تو از شأنشان پس ،دهند انجام

 وارد 7صهادق  امها   بر مدين  از پيکي ک  برديم مک  در: »گريدمي جابر بن اسماعيل

 2«.کردند مذمت را او است، د کر مسافرت تنها ک  فهميدند حضرت . وقتيشد

 که   درحهالي  ؛رفهتم  مکه   به   من :کندمي نقل جعفي عمرو بن سعيد ديگري روايت در

 ازوقتهي   .کهرد   شهکر   7صادق اما  نزد م،وضعيت بيان با و نداشتم خربي مالي وضعيت

 آن در دينهار  هفتصهد  که   ديهد   ايکيس  ،حضرت منزل درب کنار ،شد  خارج ايشان نزد

 مهن  به   را آن از اسهتفاد   اجهاز   حضهرت  اينکه   ب  اميد با و رفتم اما  نزد سرعت ب  برد،

َوَجالَّ  الِلَ اتَِّق  ِريُد َس  َيا»: فرمردند من ب  حضرت .کرد  تعريف ايشان براي را جريان دهند،  َعزَّ

ْفهُ  وَ   سهعيد . «بحاش  منحا  در پحول  صحاحب  دنبحال  بحه  و کحن  پيشه الهي تقواي سعيد اي» ؛«الَََّاِهد يِف  َع  

 که   مرقرفه   منهازل  در و کهرد   اختيار را ايگرش  و آمد  منا ب  غمگين حالت با گريد مي

 گهرفتم  تصهميم  اينک  تا نشستم ديگران از دور ب  نداشتند خيم  منا در ک  برد کساني براي

 بهراي کيسهت؟   کيسه   ايهن : گفتم و شد  بلند . بنابراينکنم وجر پرس کيس  صاحب از ک 

 دادن نشاني از پس من و است من مال :گفت شخصي ،کرد  اعش  را مطلب اين ک  همين

 هفتهاد  و شهمرد  را آن و نشسهت  ايگرشه   در نيهز  شخص آن .داد  تحريل  را کيس  او،

 هفتصهد  از اسهت  بهتهر  حهشل  دينار هفتاد :گفت و داد هدي  من ب  و کرد جدا را آن دينار

 حضهرت  داد ، شهرح  7صهادق  امها   براي را جريان و گرفتم را آن من است. حرا  دينار

 3«.کرد  آماد  تر براي دينار سي نيز من کردي، شکر  ما نزد تر ک  زماني»: فرمردند
                                                           

 .322ص ،2ج محاسن،. 1

 .(گبشت حج در همراهان مبحث سو  فصل در ،روايت اين شرح) .342ص ،1ج ،الکافي .2

 .131ص ،2ج ،همان .3



 099/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 بهاب  خداونهد  بپرشهد  چشم حرا  از هرکس ک  مرختندآ او ب  دسترر ي  با 7اما 

  َمانْ  وَ ) شهريف   آي  حقيقت ،ترصي  اين با ديگر تعبير ب  و گشايدمي او روي ب  را حشل
 .فهماندند او ب  را (1و  1 :)طالق (...ََيْتَِسب ّل َحْيُث  ِمنْ  يَْرُزْقهُ  وَ  ََمْرَجا    َلُ   ََيَْعْل   اهللَ   َيتَّقِ 

 را امها   ارديهد  قصهد  و بهرد  آمهد   حه   ب  ک  مررب اهل از مردي ب  ،7کاظم اما 

 :  فرمردند داشت

 َهَذا َلْيَس » ،دادي دشنا  او ب  تر و داد رخ( ييدعرا) شرّي ،مسير در بردارت و تر بين

َذا َنْأُم ُ  ََل  وَ  آَبائِي ِدينَ  ََل  وَ  ِدينِي ِق  النَّاسِ  ِمنَ  َأََّداً  ِِبَ ُُ  الِلَ َفاتَّ يَك  ََل  َوََّْد  حضهرت  سهپس  .« َلاه َشِ

 اهله   ب  رسيدن از قبل مسير در برادرت شما، بين ارتباط قطع همين جهت ب  فرمردند

 حمر صل  منزل فشن در ات عم  با چرن ولي ؛برد رسيد  فرا اجلت هم تر و مرد خراهد

 1.شد افزود  تر عمر ب  سال بيست ،کردي

 :کردند رربيم مرد اين ب  اخشقي ترصي  دو 7کاظم اما 

 ؛نگشردن قبي  کش  ب  زبان و ندادن دشنا الف( 

 دربار  را رقي دوداو عمل 7صادق اما  ک  چنان. رحم قطع مذمت و رحم صل  ب(

 2.دادند قرار تحسين و تأييد مررد عمري  پسر با رحم صل 

 معاندان شبهات و سؤاالت به پاسخ: پنجمگفتار 

 به   حهق  ،مفيهد  وگرهاي گفت و علمي جلسات برقراري با تا است فرصتي ،ح  ايا 

 و بهرد   دانه   و علم اصلي منبع ،:بيتاهل .شرد ابطال باطل و تزريق اسشمي جامع 

 به   پاسخ زمين  در ،ايا  اين درايشان  .بردند اقبال مررد جامع  در علمي مرجع عنران ب 

 علمهي  مرجعيهت  .کردنهد مي ايفا ييسزا ب  نق  مرد  علمي و ديني ييراهنما و سؤاالت

 ميان در بلک  ،خري  شيعيان بين تنها ن  بزرگراران آن ک  برد مشهرر آنقدر :بيتاهل
                                                           

 .112ص الرجال، معرفه اختيار ـ کشي رجال. 1

 .612ص ،2ج الجرائح، و الخرائج. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  011

 گرنه   ايهن  محرر خدا، نامنکر نيز و ديگر اديان حتي و مختلف مکاتب و مذاهب پيروان

  بردند. مباحث

 بهين  ييهها  مشقهات  که   شهد  بيهان  ،ديگران با :بيتاهل ارتباط و تعامل مبحث در

 البته   که   گرفهت مي صررت مختلف هايشخصيت و بزرگان و :معصرمين حضرات

آنهها   بحهث  محهرر  برد  ولي پاسخ و پرس  هامشقات اين از برخي محتراي و مضمرن

 جامعه   در مطهرح  ههاي شخصيت ديدار، همچنين محتراي ن  برد ارتباط و مشقات فقط

 آنچه   ،بحث اين در ولي دند؛ها بر ارتباط اين محرر ،:بيتاهل عشق  مررد يا ،اسشمي

 به   ترجه   بها  مها . مشقات مررد شخص ب  نظر بدون ديدارهاست محتراي ،است مدنظر

 :بيهت اهل براي فرصتي ،ح  عظيم ظرفيت کنيم ک  بيان مي ييروا و تاريخي هاي نقل

 مبهاني  و اعتقهادات  زمينه   ،ديگهران  سهؤاالت  و شبهات ب  پاسخ طريق از بترانند تا برد 

 .  کنند القا ديگران ب  را درست

 نه   اسهت  پرسه   ،مبحهث  ايهن  در سهؤال  از منظرر ک  شريم مي متذکر را نکت  اين

 را گرنهاگرني  مهرارد  ،شدمي :بيتاهل از ک  سؤاالتي نرع بندي طبق  با ما. درخراست

 مسهائل  به   ييگهر  پاسهخ  سهير   وجهرد  ،حه   برکات از يکي ک  کرديم بيان و کرد  ذکر

 در را 7بهاقر  اما  الرالبي ، حباب  ،روايتي در  ک چنان ؛برد :صرمينمع جانب از مختلف

 :کندمي ترصيف چنين مک 

 َفَلامْ  الَُّْاکََِلِت  َأْباَواَب  َيْسَتْفتُِحونَ  وَ  الُْرِضََلِت  َعنِ  َيْسَتْفُتوَنهُ  َعَلْيهِ  النَّاُس  اْنَثاَل  َفَلاَّ ... 

. ...ةَمْسَألَ  َأْلِف  يِف  َأْفَتاُهمْ  یََّتَّ  َيْ مِ 
1
 

 و کردنحد محي  اسحتفتا  خحود  علمحي  مشکالت در و شدند مي جمع ايشان گرد مردم وقتي

 اينکحه  تحا  داشحت  ادامحه  پيوسحته  کحار  ايحن  داشحتند،  باب فت  تقاضاي مشکالتشان براي

 . نمود ييراهنما را آنها لهئمس هزار در حضرت

 و اسهت  مشهکل  رقهد  چ  ،سؤال هزار ب  پاسخ بيانديشيد شما ،روايت اين ب  ترج  با

                                                           
 .113ص ،1ج ،مناقب. 1



 010/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 . گيردمي انسان از زماني چ  و طلبدمي حلم و حرصل  قدر   چ

 صهبر  تقريت ،کنيم کسب بايد مرد  رجرع جهت ما ک  ييها مهارت از يکي بنابراين

 . است آنان از نتافتن روي و ييپاسخگر ييترانا و مرد  سؤاالت شنيدن براي حلم و

 اعتقادي شبهات و سؤاالت. 1

 به   را ، ايشهان 7امها  محمهدباقر   طهراف  وسهط  مردي ،7صادق اما  از نقلي ب  بنا

   پرسيد: زير مسائل بار در و برد صفا کر  کنار اي خان 

 دادنهد  جهراب  حضهرت  که   کيست؟ نزد نيست آن در اختشفي هيچ ک  علميالف( 

 «.اوصياست نزد دارند احتياج آن ب  بندگان ک  را علمي آن و خداست نزد علم هم 

( ؟آورنهد مهي  دسهت  به   را علهم  ايهن  چگرنه  ) دانندمي اوصيا چگرن  را معل آن ب(

 اوصهيا  به   که   تفهاوت  اين با ،داندمي 9اهلل رسرل ک  گرن  همان :دادند جراب حضرت

 1«.شنرندنمي و بينندنمي را شنردمي و بيندمي وحي از 9پيامبر آنچ  و شردنمي وحي

( اعتقهادي  سهؤاالت ) بحهث  مهررد  مرضع ب  فقط ما و برد  طرالني روايت اين البت 

 . کرديم اکتفا

  َفَأْقَبْلاُت  اْلَکاََلمِ  ِمانَ  ََّاْ ف   ََخِْساِاَئةِ  َعنْ  یبِِمنً  7الِلِ َعْبدِ  َأَبا َسَأْلُت »: گريدمي کم بن هشا 

 ،منافقط در  شا ه روايت اين اساس بر 2...«.َكَذا وَ  َكَذا ُقْل  َفَيُقوُل  َقاَل  َيُقوُلونَ  َكَذا وَ  َكَذا  َأُقوُل 

 .دادند ي  ب  ي  را آنها جراب هم حضرت و نمرد  سؤال اما  از کشمي ل ئمس پانصد

 مقفع، ابن العرجاء، ابي ابن مانند کساني ،ح  ايا  در: گريدمي فقيمي عمرو بن عباس

 .داشهتند  حضهرر  مسهجدالحرا   در زنادقه   از جمعهي  بها  همرا  ،اعمي ابن و طالرت ابن

ُ اُيا وَ  النَّاَس  يْفتِي» و بردند مسجد در يزن 7صادق اما   الََساائِلِ  َعانِ  َُيِياُب  وَ  اْلُقاْ آنَ  مُ هَلا َفّس 

 و محکحم  داليحل  بحا  مسحائل  بحه  جحواب  و قرآن تفسير و افتاء مشغول حضرت» ؛« اْلَبي نَات وَ  بِاُْلَجِ  

                                                           
 .213ص ،1ج ،الکافي .1

 .123ص ،1ج الدرجا ، بصائر. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  010

 .«بودند روشن

 امها   ،خردشهان  زعم ب  تيسؤاال با و برود جلر تا خراستند العرجاء ابي ابن از ايعد 

 ُهاوَ  وَ  بِاهِ  النَّااسِ  فِْتنَاةَ  یَت َ  َفَقْد »: گفتند العرجاء ابي ابن ب  آنها .کند مفتض  مرد  برابر در را

َمةُ    .« َزَمانِه َعَلَّ

 جهراب  حضهرت  و گرفهت  کهردن  سهؤال  اجاز  و شکافت را جمعيت ،رفت جلر او

 پرسيد ک  اين مکهان  کعب  دور ب  شتنگ و طراف انجا  علت ب  راجع پرسشي او. دادند

ب  او پاسخ  7اما  .است سنگ ي  ک  حجر استش  . همچنيننيست چربي و سنگ جز

 فهرا  آن در عبهادت  به   را بنهدگان   متعهال  خداونهد  ک  است ايخان  ،خان  اين» دادند:

 عرجهاء ال ابهي  ابهن . «دکنه مهي  اتيهان  را تکليف اين ي  کدا  ک  بيازمايد را آنها تا خراند 

 امها   دانهد؟  چ  مي بندگان اعمال از است بيغا ک  خداوندي ،عبداهلل ابا يا: گفت دوبار 

 خلهق  بهرونِ  و درون و نههان  و آشکار از ک  درحالي ؛است بيغا چگرن » :دادند جراب

  1.«...نيست خالي او از زماني و مکان هيچ و است آگا 

 :  شردمي روشن مطلب چند ،روايت اين ب  ترج  با

   ؛رفتندمي نيز مسجدالحرا  مانند اماکني ب  زنادق  از ايعد  ،زمان آن در الف(

   ؛دادند او ب  سؤال اجاز  ،شناختمي را او اينک  با اما  ب(

 . برد اعتقادي العرجاء ابي ابن سؤاالت ج(

 در العرجهاء  ابهي  ابهن  ،کنهد مي نقل ميثمي  بن محسّن  بن احمد ک  ديگري روايت در

 او و امها   بهين  ييها پاسخ و پرس  ،داشت مسجدالحرا  در 7صادق اما  با ک  مشقاتي

 2.است برد  معاد و ترحيد و خدا اثبات ب  مربرط ک  شد بدل و رد

 ييهها  پاسهخ  و پرس  ،مک  در 7صادق اما  و معتزل  بزرگان از عبيد  بن عمرو بين

                                                           
 ،الکـافي  :اسـت  شـده  نقل زير کتب در تعبيرا  در تفاوتي اندک با روايت همين .241و  244صص ،2ج االرشاد،. 1

 .212ص ،2ج الفقيه،من ال يحضره  ؛223ص صدوق، توحيد ؛121ص ،1ج

 .16ـ  11صص ،1ج ،الکافي .2



 012/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 بها  مشقهات  مبحهث  ،سهر   فصل در را روايتآن  ما .داشت مناظر  حالت ک  شد مطرح

 1.کرديم نقل هاشخصيت

 کهافري  مهرد  و 7صادق اما  بين ک  ييها پاسخ و پرس  روايتي در حکم  بن هشا 

 نها   به   ،مصهر  از زنهديقي  مهرد : »گريهد مهي  او ؛کندمي نقل برد، شد  بدل و رد مصر از

 يمتصهم  بنهابراين  .بهرد  شهنيد   را 7صهادق  امها   وصف ،ابرعبداهلل کني  با و عبدالمل 

 ،رسهيد  مدينه   به   که   زمهاني  .کنهد  مناظر  و مشقات حضرت با و بيايد مدين  ب  گرفت

 کهتف   ،طهراف  حال در .شد مک  عاز  اما  با مشقات براي پس ،بردند مک  در حضرت

 جهراب  او وقتهي  و پرسهيدند  او کني  و اسم از 7صادق اما  .کرد برخررد اما  کتف ب 

 او عبهد  تر ک  مَلِکي آن: پرسيدند او از است، رعبداهللاب ا  کني  و عبدالمل  اسم  داد

 يها  اسهت  آسمان اهل إل  عبد فرزندت آيا زمين؟ يا است آسمان پادشاهان از آيا ،هستي

 همين از اما  اصل در] ؛«اي شد  محکر  ييبگر جراب در ک  را کدا  هر زمين؟ اهل إل 

   .[کردند استفاد  کردن  محکر  براي او کني  و نا 

 کنهيم،  صهحبت  تها  بيا ما نزد شد تما  طرافم وقتي: فرمردند ايشان ب  حضرت پسس

 ههم  مها  و نشسهت  حضهرت  مقابهل  و آمد زنديق مرد آن ،طراف از پس :گريدمي هشا 

 که   شهد  ايهن  ا  نتيجه   که   کردند او از ديگري سؤاالت حضرت سپس .برديم نشست 

 و داري شه   آن عهد   و خهدا  وجهرد  در حداقل تر ک  اثبات کرد براي آن کافر 7اما 

 خهدا  وجهرد  به   مها » :فرمردند او ب  حضرت پس .پذيرفت هم او و نداري عد  ب  يقين

 حجتهي  ،دارد يقهين  ک  کسي مقابل در است شاک ک  کسي .داري ش  تر و داريم يقين

   «.ندارد

 حرکهت  آن که   نمردنهد  بيهان  او بهراي  را خدا وجرد ب  يقين منشأ ادام  درحضرت 

 دسهت  به   مهرد  آن نهايهت  در و ترييرناپذير اسهت.  مشخص ينظم اساس بر ،معال نظا 

                                                           

 .23ص ،2ج ،الکافي .1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  012

 1.آورد ايمان 7صادق اما 

: پرسهيد  ايشهان  از پهس  امها   بهار  در 7کهاظم  امها   از حه   مسير در سليط بن يزيد

ُث  َشْيئاً   إَِِلَّ   َفَأَِّْدْث » ُلُفنِي  َمنْ   بِهِ   ُأََّد  « َيِضال َفاََل   َبْراِدي  ِمنْ   ََيْ
2
 بيحان  را بعحدي  خليفحه  محن  ايبحر » ؛

 . «نشوند گمراه تا دهم خبر خودم از بعد نسل به که يديفرما

 ديهد   مک  در بزرگرارشان پدر با را 7جراد اما »: گريدمي صنعاني يحيي همچنين

 تهر برکت با مرلردي بل ،» دادند جراب حضرت ؟است مبارک مرلرد همان اين د پرسي و

   3«.است نشد  د زا اسش  در شيع  براي او از

 شهد   ذکهر  منها  ،مشقهات  محل کليني، مرحر  خرد از نقل ب  ديگري روايت در البت 

 .  است

 شرعي سؤاالت .2

 7اميرمؤمنهان  پدرشهان  همهرا   که   حجي ايا  در 7حسين اما »: گريدمي ابرسلم 

 ،حه   ايها   در اسهت:  آمهد   روايهت  اين در .دادند پاسخ اعرابي مردي ب  پرس  ،بردند

 تخهم  و شهد   خهارج  منهزل  از حه   احهرا   بها  مهن  ک  کرد سؤال عمر از اعرابي مردي

 تهر  سهؤال  جهراب  در: گفهت  عمر چيست؟ ا وظيف  ،خررد  و کرد  سرخ را شترمرغي

 از پهس  .کنهد  حاصهل  گشايشهي  خداونهد  تها  کهن  صبر اندکي رسد،نمي ذهنم ب  چيزي

 ايهن : گفهت  اعرابي آن ب  عمر .آمدند 7حسين فرزندشان همرا  7اميرمؤمنان لحظاتي

 که   7حسهين  اما  ب  را او هم حضرت .بپرس او از و برو .است 7طالب ابي   بنا علي

 1.«دادند را او جراب 7حسين اما  و دادند ارجاع بردند نرجران

 ايپرنهد   که   شهد  سؤال 7صادق اما  از مسجدالحرا  در: گريدمي عمار  بن 

                                                           
 .11ـ  12صص ،1ج ،الکافي .1

 .311ص همان،. 2
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 .121ص ،11ج بحاراالنوار، .1



 012/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 نشسهتن  اجاز  است و ب  آنها کرد  تعر  حر  رانکبرت ب  و نشست  کعب  با  بر وحشي

 ب  ترج  با 1«.بکشيد و انداخت  دا  ب  راآن »: فرمردند حضرت کنيم؟ چ  آن با .دهدنمي

 معضهل  حل بار در :بيتاهل از سؤال مرارد برخي در ک  شريممي مترج  روايت اين

 . است برد  يمشکل و

 که   برد کرد  وصيت من ب  برادر : گريدمي ،برد آمد  مک  ب  ک  مصر اهل از مردي

 چه   کنيهز  ايهن  با ک  پرسيد  ايعد  از ،آورد  را آن وقتي .کنم هدي  کعب  ب  را کنيز 

 :گفت من ب  مسجد اهل از يکي .شد اختشف ل ئمس در اينک  تا داد جرابي هرکس کنم،

 َفَأَشاارَ ». بل  :فتمگ بدهد؟ ب  سؤالت پاسخ ک  کنم ييراهنما کسي ب  را تر خراهيمي آيا

د   ْبنُ  َجْرَف ُ  َهَذا َفَقاَل  الَْسِجدِ   يِف   َجالِس    َشْيخ    یإِلَ   در کحه  پيرمحردي  بحه  کرد اشاره او» ؛« َفَسْله 7ُُمَمَّ

 رفتم جلر گريدمي. «بپرس او از را سؤالت است، 7محمد بن جعفر او گفت و بود نشسته مسجد

 :  دندفرمر ايشان و کرد  بيان را سؤال و

 .اسحت  آن نازائحر  بحراي  ،شحود مي اهدا کعبه به هرچه .آشامدمي نه و خوردمي نه کعبه

 اهلل بيحت  نازائحر  از کسي اگر بده ندا و بايست اسماعيل حجر کنار و بفروش را آن پس

 آنهحا  بحه  کنيحز  فحروش  پحول  از و کحنم  کمک او به تا بيايد ،مانده راه در يا است محتاج

 2.کن کمک

 حضهرر  مکه   در نيز 7صادق اما  ک  ح  ايا  در: »گريدمي حجاج  بن رحمانعبدال

 : از اند ک  عبارت پرسيد  ايشان از را سؤاالتي ،داشتند

   اند؟شد  زنان  عادت دچار ح  احرا  وقت فرارسيدن از قبل ک  زناني حکم الف(

 کنيم؟ عمل چگرن  ،است شد  مترلد تاز  ک  غيرمميزي بچ  کردن محر  براي ب(

 از يکهي  از ،بازگشهت  هنگا  و شد  خارج و است مک  اهالي از ک  مردي بار در ج(

  آورد؟ جاي ب  تمتع ح  تراندمي آيا کند،مي عبرر مراقيت

                                                           
 .222ص ،2ج الفقيه،من ال يحضره  ؛221ص ،1ج ،الکافي .1
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  016

 جهراب  و دهنهد مي پاسخ خرد را سر  و اول پرس  ،7صادق است ک  اما  جالب

 از طفهل  آن ادرمه  و بپرسهند  او از تها  دهنهد مي ارجاع حميد  همسرشان ب  را دو  سؤال

 1.نمرد راهنمائي را او حميد  و پرسيد حميد 

 غهذا  بهراي  عظيم آتشي ،برديم همرا  ايعد  با ک  حجي سفر در: گريدمي الرالد ابي

ايهن   به   ما .مرد و افتاد آت  در و سرخت بال  و شد نزدي  آن ب  ايپرند  .افروختيم

 و کهرد   سهؤال  بهار   ايهن  در 7دقصها  امها   از رسهيديم.  مک  ب  تا برديم ناراحت دليل

 اگر .بدهيد فدي  با هم گرسفندي ک  شماست بر ،نبرد  تعمدي چرن» :فرمردند حضرت

 2«.داديدمي فدي  يگرسفند جداگان  هرکدا  بايستمي ،برد عمدي

 قربهاني  خريهدن  :پرسيد  7صادق حضرت از منا در: گريدمي سراد  نا  ب  شخصي

 تهيه   قهدرت  مها  و است شد  گران آن قيمت امسال ک  اچر ؛است مشکل بسيار ما براي

. «کنيهد  ذبه   و تهيه   ههم  با همگي را شتري»: فرمردند حضرت کنيم؟ چ  .نداريم را آن

: فرمردنهد  ايشان .رسدنمي شتر تهي  ب  ما پرل :داشتم عرض  ايشان ب  باز گريدمي سراد 

 گرسهال   به   ما پرل» گريد: مي باز سراد  «.کنيد تهي  کردن قرباني براي اي گرسال با هم »

   3«.کنيد تهي  گرسفند ي »: فرمردند حضرت «.رسدنمي هم

 7صهادق  امها   از حجهي  سهفر  در ،بهرد  مسلمان تاز  شخصي ک  ابراهيم  بن زکريا

 او به   حضهرت  والهدين نصهراني خهرد پرسهيد.     بها  شهدن  غذا هم و مراود  حکم دربار 

 .  «ندارد مانعي ،دکنننمي مصرف خرک گرشت اگر»: فرمردند

 جمهع  حضهرت  گهرد  مهرد   که   ديد  و شد  وارد اما  بر نيز منا در: گريدمي زکريا

 پرسه   حضهرت  از دائهم  آن و ايهن  .هاسهت  بچه   معلهم  اما  گريا ک  طرري ب  ؛اند شد 

                                                           
 روايـت  تعبيـر  در زيـرا  ؛بـوده  حضر  نزد به اي نامه يا شخص ارسال با سؤال طريقه البته) 341ص ،1الکافي، ج . 1

 بـوده  شخصي طريق از يا بوده نامه با است ممکن و است فرستادن پيغا  معناي به که «اليه ارسلت»: است آمده

 (.باشد

 .322ص ،همان .2

 .126ص ،همان .3



 017/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

اهُ  ََّْوَلاهُ  النَّااُس » ؛دادنهد مهي  جهراب  ايشان و کردند مي  َهاَذا وَ  هُ َيْساَألُ  َهاَذا  ِصاْبَيان   ُمَرل امُ  َكَأنَّ

.« َيْسَأُله
1   

 بهر  دارد داللهت  امها ،  از سهائل  شهرعي  سؤال بر شتندا داللت بر عشو  روايت اين

 ههم  حضهرت  و اسهت  بهرد   زيهاد  بسيار اما  ازمرد   پاسخ و پرس  در اين ايا ، اينک 

 .  دادندمي را شانپاسخ و ندکردمي ترج  آنها ب  ،هابچ  براي يمعلم مانند

 و کرد  سؤال لُقَط  حکم بار در 7صادق اما  از ،منا در: »گريدمي يبشع بن يعقرب

 2«.دادند جراب ايشان

 که   افهرادي  حکم :کرد سؤال 7صادق اما  از منا در مردي: »کندمي نقل رقي ودودا

 حضهرت  چيسهت؟  ،اسهت  شهد   فهرت  آنهها  از ح  و اندشد  وارد تاز  قربان عيد روز

 حه   آيند  سال و شرد خارج احرا  از و ندک ذب  يگرسفند کسهر بايد» :دادند جراب

 3«.آورد جا ب 

 از ،بردنهد  آمهد   حه   ب  7جراد اما  ک  سالي: گريدمي نصر ابي بن محمد بن احمد

َا » :پرسيد  ايشان  ابجهر  حضرت .«اهَلْديَ  َساَق  وَ  َأْفَ دَ  َمنْ  َأوْ   اَْلِ    یإِلَ  بِاْلُرْمَ ةِ   الَُتَمت عُ   َأْفَضُل  َأيي

1«.است افضل اولي :فرمردند

 ايقمهري  ،بردنهد  مها  همهرا   ک  زناني ،حجي سفر در: گريدمي مثني نا  ب  شخصي

 گريهد مهي  ابربصهير  .کردند مک  داخل خرد با را آن و کندند را کرک  و پر و گرفتند را

 :فرمردنهد  ايشهان  .کهرد   تکليهف  طلب حضرت از بار  در اين و رفتم 7صادق اما  نزد

 رههاي   ،شهد  خهرب  اينکه   از پس و دنک مراقبت آن از تا ببريد ديگري زن نزد ار آن»

 2«.کند
                                                           

 .161و  164صص ،2ج ،الکافي .1
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  018

 مذهبي عمومي سؤاالت .3

 از پرسه   مثهل  ؛اسهت  ديهن  ب  مربرط ، اماغيراعتقادي و غيرشرعي سؤاالت ،منظرر

 و اعمهال  از برخهي  فلسهف   از پرسه   ،تاريخي يمطلب از پرس  ،آيات از برخي تفسير

 . دارد غيراعتقادي و غيرشرعي ديني جنب  چ هرآن يا ح  مناس 

 قبيله   از مهردي  که   برديم نشست  مسجدالحرا  در 7باقر اما  با: »کندمي نقل زرار 

 يها  را دربهار  افضهل بهردن کعبه      اما  رأي و نظر و آمد جلر عمر بن عاصم نا  ب  بجيل 

   1.«پرسيد المقدس بيت

 از المقهدس  بيهت  اينک  بر مبني را عبک کش  ،مرد آن ک  است آمد  روايت همين در

 او از حضهرت  .کهرد  نقهل  ،کنهد مهي  سهجد   آن بهر  کعبه   صهب   هر و است افضل کعب 

 ،حضرت گا  آن .کرد تأييد را کعب سخن ،جراب در او «کني؟مي فکر چ  تر» :پرسيدند

 سهپس  و « َغِضاب وَ   َمَراَك  اْْلَََّْباارِ   َكْراُب   َكاَذَب  وَ   َكَذْبَت » :دادند را او جراب جمل  اين با

 . دادند المقدس بيت ب  نسبت کعب  افضليت ب  راجع ترضيحاتي 7باقر اما 

  .برديم نشست  مسجدالحرا  در 7باقر اما  با: گريدمي ثمالي ابرحمز 

ُُ  إِذْ  ةِ   َأْهلِ   ِمنْ   َرُجََلنِ   َأَتا  َمْساَأَلة   َعانْ  ْساَأَلَك نَ  َأنْ  ُنِ ياُد  إِنَّا الِلرسول اْبنَ  َيا َلهُ  َفَقاَل اْلَبْْصَ

.ِجْئُتَا  َعاَّ  اْسَأََل  هُلَا  َفَقاَل 
2


 ،بپرسيم شما از اي درباره مسئله خواهيممي گفتند و آمدند امام نزد بصره اهل از نفر ود

 . کردند سؤال حضرت از فاطر سوره 11 آيه از و دادند آنها به سؤال اجازه حضرت

 اسهماعيل  که   مهرردي  ماننهد  ؛اسهت  برد  تعنتا بلک  ،نبرد  تفقها سؤاالت گاهي البت 

 را او که   قهري   از ايعهد   شهدند،  مسهجدالحرا   وارد 7بهاقر  اما : »کندمي نقل کاتب

 گرفتند تصميم آنها. است عراق اهل اما  او ک  شد گفت  آنها ب  کيست؟ او: گفتند ديدند

 أكارب ماا عامّ  ياا: لاه فقاال هممان شااب   فأتااُ» .بپرسهد  اما  از سؤاالتي ک  بفرستند را کسي
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 019/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 :پرسحيد  و داد قحرار  خطحاب  محورد  را حضحرت  ،عمحو  اي تعبيحر  بحا  و آمحد  جلحو  جحواني » ؛«الکبائ  

 جهران  آن دوبهار   «.خمهر  شهرب » دادنهد  جراب حضرت « چيست کبيره گناه ترين بزرگ

  1«.دادند را جراب  بيشتري تفصيل با حضرت و پرسيد را سؤال همان و بازگشت

 اسهتظشل  مهررد  در 7کهاظم  امها   از الرشيد هارون دربار قاضي ابريرسف، همچنين

 محکهر   را او نيهز  حضهرت  و گرفهت  اسهتهزاء  به   را امها   جهراب  سهپس  و کرد سؤال

 2.نمرد

 3.است داد  رخ الحسن بن محمد و اما  بين، جراب و سؤال همين ب  شبي  

 :  فرمايندمي حديثي در 7صادق اما 

 کحه  بپرسحم  شما از سؤال سه خواهممي :گفت و زد پدرم شانه بر طواف حال در مردي

 نماز و دادند ادامه طواف به حضرت سپس .داندمي ديگري مرد و شما فقط را شجواب

 هحايي دربحاره   پرسش او .بپرسد را سؤاالتش تا خواستند سائل از و خواندند حجر در را

 اعتحراض  جريحان  در مالئکحه  از خحدا  رضايت کيفيت ،(ن َو الَْقلَِم َو ما يَْسُطُرونَ ) آيه

 1.بود آدم توبه پذيرش کيفيت مورد در سوم سؤال و انسان خلقت به آنها

 کنهد؟ مهي  حکم اساسي چ  بر اما : پرسدمي 7صادق اما  از منا در کليب  بن 

 نبهرد  خهدا  کتهاب  در اگهر  :پرسدمي دوبار  او «.خدا کتاب ب » :دهندمي جراب حضرت

 سهنت  در نه   و کتهاب  در ن  اگر :پرسدمي باز «.سنت ب » :دهندمي جراب حضرت چ ؟

 به   حکمه   و است عنداهلل من مؤيد اما » :فهمانندمي او ب  عبارتي با حضرت چ ؟ برد

 2«.باشد مي الهي تسديد و تأييد

 بصهري  عبهاد  که   بردند ايستاد  صفا کر  بر 7صادق اما : »گريدمي عطي   بن حسن
                                                           

 .211ص ،3ج الفقيه،من ال يحضره . 1

 .322ص ،1ج ،الکافي .2

 .232ص ،2ج االرشاد،. 3

 .141ص ،2ج الشراي ، علل. 1

 .311ص ،1ج الدرجا ، بصائر. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  001

 شهما فرمرديهد که     آيها  :گفهت  عبهاد  .کرد سؤال حضرت از روايتي مررد در و آمد جلر

 ايهن  ب  مؤمن اگر بل ،»: فرمردند حضرت ؟است باالتر کعب  اين حرمت از مؤمن حرمت

   1«.آيدمي بيا، جلر بگريد کر 

 7رضها  امها   که   درحهالي : گريهد مهي  جرجهاني  عشء  بن محمد ديگري، روايت در

 يتاةً مِ  اَت َما همانِازَ  إماامَ  ْف را ِ يَ  َلَ وَ  اَت َما نَما» حهديث   دربار ايشان از بردند طراف مشررل

 .بله  »: فرمردنهد  حضرت ن ؟ يا است شد  صادر 9پيامبر از آيا ک  کرد  سؤال ،«اهليةً َج 

 که   فرمردنهد  همچنهين  .برشهمردند  او براي 9اهلل رسرل تا را حديث سند سلسل  سپس

 2«.است شرک حال در مرگ همان جاهلي مرگ

 ايشهان  «ِوْزرا  النَّااسِ  َأْعَظامُ  َمنْ » :پرسيد 7صادق حضرت از سجدالحرا م در مردي

 و صهفا  کر  دو بين و کند درک را مشعر و عرفات در وقرف ک  کسي: »فرمردند جراب

 حه   اعمهال  يعني) بخراند طراف نماز و کند بيت طراف سپس و آورد جا ب  سعي مرو 

 نيامرزيهد   را او خداونهد  که   کنهد  گمان يا بگريد خرد با وجرد اين با و( دهد انجا  را

ْ  الِلَ َأنَّ » ؛«است ِف ْ  ََل َْ .«ِوْزرا النَّاسِ  َأْعَظمِ  ِمنْ  َفُهوَ  َلهُ  َي
3 

 از مههردي طههراف حههين در: »کنههدمههي نقههل ديگههري روايههت در

 رکهن  دو ولي شرندمي استش  يماني رکن و حجراالسرد چرا اينک  بار در 7صادق اما 

 َيْمَساُح  َكاانَ  9الِلرساول ِْلَنَّ »: دادنهد  پاسهخ  گرن  اين او ب  حضرت .کرد سؤال ،ن  ديگر

ْ  وَ  َهَذْينِ  ُ   َفََل  َهَذْينِ  َيْمَسْح  ََل   لَِِشْ  َنَتَر َّ
ْ  ء  ْ   ََل   1.« 9الِلرسول َلهُ  َيَتَر َّ

 ،عران  بيا ابن نا  ب  امري مردي نيز و ثرري سفيان ،حجراالسرد استش  همين بار در

 2.نمردند سؤال 7صادق اما  از
                                                           

 .322ص االختصاص،. 1

 .122ص المناقب، في الثاقب. 2

 .211ص ،1ج ،الکافي .3

 .122ص ،2ج الشراي ، علل. 1

 .142 و 141صص ،1ج ،الکافي .2



 000/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت
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 مناظرات و معماگونه سؤاالت .4

 ههايي دربهار    پرسه   7از اما  باقر ح  ايا  در ،عبدالمل  بن هشا  وقت حکمران

 و پرسهيد  ،داردبهازمي  خهرردن  از را آنهها  که   چيهزي  نيهز  و قيامهت  روز در مرد  طعا 

   1.دادند جراب حضرت

 ،بهرد  هشها   همهرا   ک  خطاب  بن عمر شد  آزاد ،نافع ک  است آمد  ديگري نقل در

 : گفت رفت و نزد اما 

ْنِجيَل  وَ  التَّْوَراةَ  َقَ ْأُت  إِِن   ُبورَ  وَ  اْْلِ ا َعَ ْفُت  َقْد  وَ  اْلُفْ َقانَ  وَ  الزَّ  ِجْئُت  َقْد  وَ  َََّ اَمَها وَ  ََََّلهَلَ

. َنبِي اْبنُ  َأوِ  َنبِيي  َوِ ي  َأوْ  يَ َنبِ  إَِلَّ  فِيَها َُيِيُب  ََل  َمَسائَِل  َعنْ  َأْسَأُلَك 

 ام آمده اکنون .دانممي را آن حرام و حالل و امخوانده را قرآن و زبور و انجيل و تورات من

 .داندمي را آن جواب پيامبر پسر يا پيامبر وصي يا پيامبر تنها که بپرسم سؤاالتي تو از تا

 .  «بپرس داري ذهن در ک  را سؤاالتي»: فرمردند او ب  حضرت سپس

 پيامبر و 7عيسي حضرت بين زماني فاصل : برد محررها اين حرل هاي نافع پرس 

 زمهاني  چه   از خدا اينک  مررد در و پرس  قرآن آيات از برخي بار در سؤال ؛9اسش 

 :  فرمردند او ب  بار  اين در حضرت ک  برد

ِِن  َوْيَلَك  ْ   َمَتى َأْخرِبْ اَ   یََّتَّ   َيُکنْ   ََل ْ  َمنْ  ُسْبَحانَ    َكانَ   یَمتَ   ُأْخرِبَ  َصَمداً  َفْ داً  َيَزاُل  ََل  وَ  َيَزْل  ََل

 ْ .َوَلدا َل وَ  صاََِّبةً  َيتَِّخْذ  ََل
2


 اسحت  بحوده  کحي  از بگحويم  تو به تا نبوده خدا زماني چه بگو من به تو .تو بر واي يعني

 و بحوده  هميشحگي  کحه  ييخحدا  منحزه  و پحاک  .(باشحد  نبحوده  خدا که نيست زماني يچه)

 . فرزندي به نه و کندمي اختيار همسري به را کسي نه .است نيازبي و فرد .است ماندني

 :  فرمردند حضرت ،شد تما  نافع سؤاالت اينک  از پس

 آيحا  چيسحت   نهحروان  اصححاب  بحاره در نظحرت  .بحده  بحه پرسحش محن پاسحخ     تحو  اکنون

                                                           
 .211ص ،21ج دمشق، ةمدين تاريخ. 1

 .124ص ،1ج ،الکافي .2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  000

 محذهبت  از ،بحود  ححق  بحه  ييبگحو  اگحر  باطل  به يا کشت را آنها حق به 7اميرمؤمنان

  1.اي شده کافر پس است، کشته باطل به ييبگو اگر و ايبرگشته

 چنين ک  درحالي ؛رفت حضرت نزد از و کرد امتناع دادن ب  اين سؤال جراب از نافع

  نتيجه  که   پرسهيد  او از هشها   وقتي پس از آن .«ََّّقا ََّّقاً  النَّاسِ  َأْعَلمُ  الِلِ وَ  َأْنَت »: گفتمي

 اْبانُ  ُهوَ  وَ  ََّّقاً  ََّّقاً  النَّاسِ  َأْعَلمُ  الِلِ وَ  َهَذا َكََلِمَك  ِمنْ  َدْعنِي»: گفت جراب در ،شد چ  مشقاتت

ُُ  َأنْ  ِْلَْصَحابِهِ  ََيِقي  وَ  ََّّقاً  9الِلرسول  .«َنبِّيا َيتَِّخُذو

 بردنهد  انايشه  گرد اصحاب از ايعد  و نشست  حر  در 7باقر اما : »کندمي نقل ابربصير

 گفته   او ب  کيست؟ جمع اين صاحب :گفت و آمد جلر جماعتي با همرا  يماني طاووس ک 

 همهين » ؛«اردت اياُ: »گفت طاووس .:طالب ابي  بن علي  بن الحسين  بن علي  بن محمد: شد

 7بهاقر  امها   .«الساْال  يف ِل أتأذن»: گفت و نشست و کرد سش  ،ايستاد پس «.خراستممي را

 :جمل  از پرسيد متعددي سؤاالت طاووس گا  آن .«ألَفاْس  اذّناک قد»: رمردندف او ب 

 که   زماني»: دادند جراب اما  رفتند؟ بين از زمين روي مرد  چهار  ي  زماني چ  ه

 .  «شد کشت  برادر  ب  دست هابيل

 از بشهريت  نسهل » :دادنهد  جراب حضرت قابيل؟ از يا است هابيل از بشريت نسله 

 .  «است آد  ديگر پسر شيث از بلک  ،نيست دو آن زا کدا  هيچ

 .  «طالرت نهر» است؟ حرا  زياد  و حشل کم  ک  چيست آنه 

 اسهت؟  جايز نرشيدن و خرردن ايروز  چ  در و ندارد نياز وضر واجبي نماز چ ه 

 . «برد کرد  نذر مريم ک  سکرت روز  و 9پيامبر بر نماز»

  «.ما » شرد؟مي زياد و کم ک  چيست آنه 
                                                           

 پـس  ؛باشد کشته را خوارج باطل به 7مؤمنان امير اگر»: فرمودند کهاست  ناف  به اما  کال  توضيح در اي نکته. 1
مراد از کفر اين اسـت کـه    : الف(کنددو احتمال در معناي آن مطرح مي ةمجلسي در مرآ مرحو  ،«اي شده کافر

؛ باطـل خـوارج را کشـته باشـد     بـه  7يعنـي قبـول نـداري کـه علـي      ؛به اين مطلب کافري اي ناف  تو حقيقتًا
و تـو   تسـ کـافر شـده ا   ،کسي چنين عقيده داشـته باشـد   يعني اگر واقعًا ؛منظور، کفر در مقابل ايمان است ب(

 .221ص ،22ج العقول، ةمرآهمين عقيده را داري. 



 002/  و بعد فرهنگي ـ تبليغي حج  :فصل چهارم: اهل بيت
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   «.دريا آب» شرد؟نمي کم ولي ؛شردمي زياد ک  چيست آنه 

   «.عمر» شرد؟نمي زياد ولي ؛شردمي کم ک  چيست آنه 

 «.سينا طرر» نکرد؟ پرواز آن از بعد و قبل و کرد پرواز بار ي  فقط ايپرند  چ ه 

   1«.منافقان» گفتند؟مي دروغ ولي ؛دادند حق ب  شهادت ،گرو  کدا ه 

 بلکه   ،نبهرد  اعتقهادي  يا شرعي ،شدمي ائم  از ک  هايي تما  پرس  بينيدمي  ک نچنا

 !  سؤال تا ماندمي معما شبي  بيشتر

 از مهردي  که   بهرديم  7صهادق  اما  نزد ح  ايا  در: »کندمي نقل يعقرب  بن يرنس

 وَ   َكََلم    َصاَُِّب   َرُجل    إِِن    َفَقاَل » ؛کرد را اما  اصحاب با مناظر  تقاضاي و شد وارد شا  اهل

 کهش   علم در ک  اصحاب از ايعد  هم حضرت .« َأْصَحابِك لُِنَاَظَ ةِ  ِجْئُت  َقْد  وَ  َفَ ائَِض  وَ  فِْقه  

 نشهان  در ايهن روايهت   ايجمله   .کننهد  منهاظر   مهرد  آن با تا فراخراندند ،داشتند دستي

   :است اين جمل  آن و است داد  روي ح  ايا  در ديدار اين ک  دهد مي

اماً  َيْسَتِق ي  اَْل    َقْبَل  7الِلِ َعْبدِ  َأُبو َكانَ  وَ    يِف  اَْلَ مِ  َطَ ِف  يِف  َجَبل   يِف  َأيَّ
وَبة  َله َفاَزة  .َمْضُ

2


 کحوهي  درمسحتقر بودنحد کحه     کحوچکي  خيمه در حج، از قبل روز چند 7امام صادق

  .بود شده برپا براي ايشان مکه اطراف

 بهن  هشها   که   بهرد  مناظر  اين در شد  مطرح مباحث از يکي ، امامتهرصررت در

 . آورد ايمان مرد آن ،مناظر  پايان در و داد پاسخ آن ب  حکم 

 7صهادق  امها   از ،نهاودان  زير و اسماعيل حجر در: گريدمي عرزمي نا  ب  شخصي

 تاسه  محبرس شامي رکن زير ،باد» :دادند جراب ايشان و وزدمي کجا از باد ک  پرسيد 

 3«.جنرب يا شمال طرف ب  کندمي خارج را آن کند اراد  خداوند ک  زماني و
                                                           

 شـده  نقـل  يفـ ُجع جابر از 241و  244صص ،1ج آشوب، شهر ابن مناقب در روايت اين. 321ص ،2ج االحتجاج،. 1

 .است

 .214ص الوري، اعال  ؛111ص ،1ج ،الکافي .2

 .212و  211صص ،1ج ،الکافي .3



 



 

 

 

 

 

 :پنجم فصل

 حج سياسي بعد و :بيتاهل

 مقدمه

 مراجعه   با ک  طرري ب  ؛است باشکر  عبادت اين سياسي جنب  ،ح  مهم ابعاد از يکي

 اههداف  پيشبرد براي ح  فرصت مترصّد ،دين بزرگان ک  آيدمي دست ب  چنين تاريخ ب 

 بههر   کمهال  ح  سياسي ظرفيت از نيز خلفا حتي ؛اندبرد  تشيع مذهب و اسش  سياسي

 :  است شد  نقل چنين عثمان از ک  بردند؛ چنان مي را

و قد سلطت اَلّماة  ا اي موسم اْل  ابموافال يف كّل موسم ا اي وَلل  ا اِّن آخذ عّاِل

هي عن النک .اَلم  بالر وف والن یمنذ وّليُت عل
1
 

 از و کحنم محي  مؤاخحذه  را نماکارگزار، کنممي شرکت حج براي که حج موسم در من

 .شدم مسلط امت بر منکر از نهي و معروف به امر براساس ،شدم خليفه که زماني

 سياسهي  و فکهري  ههاي رايزني و تبادالت ايا  از يکي ح  مرسم ،اسش  از قبل حتي

 ؛شهرد  قهدرت  و نفهرذ  صاحب آن اطراف و مک  در  قري ک  شدمي سبب همين و برد

 رههاورد  بسهتند،  مي مختلف ليقبا با دوران اين درک   ييها عهدنام  و حجاج از ييپذيرا

 .است برد  ايا  اين در ليقبا تبادالت
                                                           

 .312ص ،1ج طبري، تاريخ. 1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  006

 مختلهف  قبائل ب  عمر  و ح  مراسم در را خرد دعرت بعثت، از پس 9اکر  پيامبر

 مرسهم  در که   زرار   بهن  اسهعد  ب  ،ربيع  بن  است شد  نقل ک  چنان کردمي عرض 

 چنهين  9پيهامبر  بهار  در ،بهرد  آمد  قري  نزد و مک  ب  کم  گرفتن براي رجبي  عمر 

.« الوسم يف إَّل  شربهم من َلَي جون إهّنم»: گفت
1 

 و کهرد  مشقهات  اسهماعيل  حجهر  در 9پيهامبر  با زرار   بن اسعد ک  برد مرقع همين

 .  شد مهيا مدين  ب  مک  از 9پيامبر هجرت هايزمين  تدري  ب  و شد مسلمان

 دنکهر  ترجه   ،طهراف  نمهاز  در کهافرون  و ترحيهد  سرر  خراندن علل از يکي شايد

 حکمهت  از علمها  از برخي برداشت اينک  کما ؛باشد ح  سياسي بعد ب  معتمر و حاجي

 محتهراي  به   ترج  بنابراين 2.است همين طراف نماز در سرر  دو اين خراندن استحباب

 عمهرمي  مجمهع  اين ک دهد  هاي قرآن، نشان مي اب آن ميان سرر باستح و سرر  دو اين

 و مشرکان و کفار برابر در نانامسلم مرضع اعش  براي مرقع و مرقف بهترين ن،انامسلم

 .  است عالم نامستکبر

 7ادقصه  امها   بيهان  در ح  هايفلسف  از يکي ،دنيا در نانامسلم اوضاع از آگاهي

   :است

.البَِلدُ  َخِ َبِت  وَ  َهَلُکوا فِيها  َوما بَِلِدهم یَعلَ  يِتَّکِلون اّنا َقوم   ُكلي  َكانَ  َلو
3


 و شحدند محي  هحالک  کردند،مي اکتفا خودشان شهر به تنها قومي هر که بود چنين اگر

 .رفتمي ويراني به رو شهرها

 در که  طرر همهان  ؛دارد حه   يسياسه  بعهد  ب  اشار  ،جهاد ب  ح  تشبي در روايات، 

.«َضريف   ُكل   ِجهادُ  اْل ي » است: شد  نقل 9اهلل رسرل از روايتي
 9خهدا  رسرل همچنين 1

                                                           
 .131ص ،1ج ي،الور اعال . 1

 .61ص.ش،   ه1311جعفر سبحانی،  سياسي، ملتقي و عبادي موس  الحج. 2

 .146ص ،2ج الشراي ، علل. 3

 .221ص.ق،   ه1141 ابن شعبه حرانی، العقول، تحف. 1
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.«اْلا ي  ُكنَّ  ِجهادُ »: فرمردند، گرفت جهاد بر اذن ک  يزن جراب در
 از روايتهي  همچنهين  1

 رد شهم  خداوند ميهمان مجاهد، کنار در معتمر و حاجي ک  شد  نقل 9رسرل حضرت

.«معطاهُ اَ فَ  وُألُ َس وَ  هجابَ اَ فَ  عاهمدَ  الِلِ فُد وَ  رتم ُ الُ وَ  اْلاجي  وَ  الِلِ بيلِ َس  يف يالَازِ » :است شد 
2 

 مسهجدالحرا   در اي ، خطبه  حه   مراسهم  پايان از پس، در 9اکر  پيامبر

 ،مرا همين و کردند مشخص خرد از پس را اسشمي تام مسير ،خطب  آن در و خراندند

 ّلفاُت َخ  اِّن : »فرمردنهد  که   آنجها  دهد؛مي نشان مسلمانان سرنرشت ب  را حضرت اهتما 

.«مرَ نَ : واقالُ   َُت لَّ بَ  لهَ  أَل بيتي  أهَل  رتلعِ  وَ  الِلِ كتاَب  واضلي تَ  نلَ  هبِ  مکتُ سَّ َ   نْ إ ما يکمفِ 
3 

ک   نازل شد 9بر پيامبر در  نصر مبارک  سرر  ، حتيهانقل از برخي طبق

 1.دههد مهي  الهي نصرت و اسش  پيروزي از خبر و دارد سياسي مضمرن کامشً اين سرر 

سياسي است ک  خراندن آنهها   :معصرمين از وارد  دعاهاي از برخي مضامين همچنين

 رواحه   ابهن  به   القضهاء  عمهر   در 9پيامبر ک  چنان استحباب دارد؛ اعمال از برخي حين

 جندُ  وأعز عبدُ  نْص وَّدُ  الِل إَل إله َل» :بگريد را جمشت اين طراف حين در: فرمردند

«وَّدُ َّزاب اْل وهزم
   .کردندمي تکرار را جمشت همين نيز مرد  و 2

آن  مشهرک  جر در ک  است سياسي کامشً يشعار جمشت اين ،پيداست طررک  همان

 ممکهن  البته  . اسهت  نامشهرک  ب  سياسي حمل  اين جمشت نرعي زدن فرياد زمان مک ،

 طيشهرا  خهاطر  به   و مرقهع  آن فقهط  را جمشت اين 9پيامبر ک  کند تصرر کسي است

 در مشهرکي  ديگر ک در ،9اهلل رسرل ک  گفت بايد يول ،نمردند بيان خاص

 جمشت اين شبي  و ايستادند صفا کر  روي سعي ابتداي ،نبردحتي و مک 

 و وَّدُ وَّدُ» ،« وَّدُ اْلَّزاب هزم و عبدُ نْص و وعدُ انجز الِل إَّل  إله َل» :آوردند زبان ب  را

                                                           
 11ص ،6ج احمد، مسند. 1

 .266 ص ،2ج المناسک، ماجه، ابن سنن. 2

 .112و  111 صص ،2ج اليعقوبي، تاريخ. 3

 .314ص ،21ج نوار،بحاراال. 1

 .121ص ،12ج االعظ ، النبي ةسير من الصحيح. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  008

  1.«وَّدُ اَلَّزاب هزم و وعدُ انجز

 سياسهي  اهداف ک  کردندمي منضم را حرکاتي عبادي اعمال ب ، 9اکر  پيامبر گاهي

 :  است شد  نقل جبير بن سعيد از «بخاري» در .طراف در کردن شتاب مثل ؛داشت

 َشكیاالا یلار ارملاوا قاال فياه اساتامن الذي لرامه النبي قدم لا قال باسع ابن عن

.قوُتم
2


 :فرمودنحد  ،شدند مکه وارد القضاء ةعمر در 9پيامبر که زماني: کندمي نقل عباس ابن

 .ببينند را نانامسلم قوت و نيرو نامشرک اينکه براي ؛(کنيد هروله) کنيد حرکت تند

 ک  است :معصرمين ب  وسيل  ح  ايا  از سياسي فاد است ،مهم نکت  هرصررت در

 :  کنيممي بررسي :بيتاهل سير  در بخ  چند در را مبحث اين

 آنان برابر در ضعف اظهار عدم و حج در مشرکان از برائت :اولگفتار 

 و برائهت  ابهراز  ،بهرد  9اکر  پيامبر مدنظر سياسي حيث از نخست، مرحل  درآنچ  

 در يمشرکان هنرز ک  ايامي در خصرص ب  ؛برد ح  ايا  در پرستي بت و شرک از انزجار

 از بيهزاري  اظهار اين. داشتند وجرد مک  شهر خرد در حتي و مک  اطراف ،

 :شردمي ديد  9اهلل رسرل سير  در مختلف اَشکال ب  پرستي بت و بت

 عملي برائت ابراز .1

 و شهرک  از انجا  دادن عملي خاص، با ايشان ک  شردمي برداشت 9پيامبر سير  از

   :کنيممي ذکر را آن از مراردي ک  جستندمي بيزاري پرستي بت

 ها بت به احتراميبي (الف

 در نبردنهد؛  قائل حرمت ايذر  هابت براي ،9پيامبر ک  آيدبرمي تاريخي هاينقل از

                                                           
 .661ص متن،.ق،    ه1116هاش  معروف الحسنی،  المصطفي، ةسير. 1

 .القضاء عمره باب 11ص ،2ج بخاري، صحيح. 2
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 از ،دادنهد مهي  ا انج ک  حجي هر در 9پيامبرک   است آمد  چنين 7باقر اما  از روايتي

 که   راوي .کردنهد مي برل و آمدندمي ينيپا وادي از سپس .کردندمي عبرر مأزمين وادي

 :داشتم عرض  گريدمي است مهران بن سليمان

َ  وَ  الِلرسول اْبنَ  َيا هُ  َقاَل  َفَيُبوُل  ُهنَااَ  َينِْزُل  َكانَ  َِل  ُأِخاَذ  ِمنْاهُ  وَ  اْْلَْصانَامُ  فِيهِ  ُعبَِد  َمْوِضع   ِْلَنَّ

. ...ُهَبُل  ِمنْهُ  ُنِحَت  الَِّذي اَْلَج ُ 
1


 اين در زيرا»: فرمودند حضرت کنيد مي حاجت يقضا و کرده نزول مکان اين در چرا

 از تراشحيدند  آن از را هبحل  بت که سنگي قطعه و شدندمي عبادت اصنام که بود مکان

 .«شد اخذ جااين

 يقضها  حال در گا  هيچ 9اکر  پيامبر دانيممي ک  آنجا از: روايت اين مررد در اينکت 

 دههد.  را نشان مهي  برل مرضع بردن مشخص ،«فيبول ينزل» عبارت لذا ،نشدند ديد  حاجت

 مسهير،  در ترانسهت مهي  9پيامبر ک  آيدمي پي  ذهن  در سؤال اين راوي ک  معنا اين ب 

 پهس  بهرود،  ينيپها  وادي از تها  ندهد زحمت خرد ب  و بيابد حاجت يقضا براي را مکاني

 ينيپها  مکانِ اين چرن: »دنفرمايمي جراب در حضرت ک  نمرد؟ انتخاب را مرضع اين چرا

 اتخهاذ  آنجها  از هبهل  معروف و بزرگ بت و شدندمي عبادت اصنا  ک  است ييجا ،وادي

 .  است شرک از انزجار ابراز شديدترين اين رسدمي نظر ب «. است شد 

 آنها مانهدا به امر و هابت شکستن ب(

 فهت   از پهس  9پيهامبر  نخستين اقدا  ک  است حقيقت اين گرياي ،تاريخي هاينقل

 طهرر ب  و آن اطراف شهرهاي و مک  شهر از پرستي بت و شرک مظاهر بردن بين از ،مک 

 :  کندمي نقل 7صادق اما  از ابربصير. بردکلي

 وحح   بود موجود مسجدالحرام در و کعبه اطراف ،شده تراشيده بت 133 مکه فت  هنگام

                                                           
 ،«موضـ  » عبـار   جـاي  بـه  الشراي  علل نقل در) .124ص ،2ج الشراي ، علل ؛231ص ،2ج ،ه الفقيهيحضر ال من. 1

 .(دارد «موض  اول» عبار 



 جدر ح :سيره اهل بيت/  001

 وقتحي  ؛1ح  داشحت  کعبحه  کنحار  بتحي  ،عرب از ايقبيله هر که است آمده هانقل برخي در

جااَء ): فرمودند و کردند پرتاب ،برگرفتند ريزه سنگ مشتي شدند مکه وارد 9پيامبر
َقُّ َو َزَهَق اْْلاِطُل إِنَّ اْْلاِطَل اكَن َزُهوقا  

ْ
 هحاي بت تمام ،اقدام اين از پس (13)اسراء:  (اْل

 از را هحا بحت  ايحن  که دادند فرمان 9پيامبر سپس ؛افتاد زمين بر صورت با مکه اطراف

  2بشکنند. و کرده خارج مسجدالحرام

 :فرمردند 7مؤمنان امير است ک  آمد  چنين ديگري روايت در همچنين

 فرمودنحد  محن  هبح  و بردند کعبه کنار به خود همراه مرا 9پيامبر ،شد فت  مکه که شبي

 امحا ! شحو  بلنحد  :فرمودند من به و رفتند باال من شانه از 9پيامبر .نشستم هم من و بنشين

 ديدنحد  محن  از را ضحعف  ايحن  9پيحامبر  کحه  زمحاني  و نداشحتم  را کحار  ايحن  قحدرت  من

 انجحام  را کحار  اين هم من .شو سوار من دوش بر تو و بيايم ينيپا من تا بنشين :فرمودند

 کعبحه  بحاالي  هحم  من . ...کردند بلند مرا 9پيامبر و رفتم باال 9پيامبر دوش از و دادم

 هحاي محيخ  بحا  و شحده  سحاخته  [مس يا] سرب از که را قريش بت پيامبر دستور به و رفتم

 3.شکست و افتاد بت آن و کردم واژگون بود شده کوبيده زمين به آهني

 که   کردند امر مرد   ب ،ها بت از کعب  و مسجدالحرا  پاکسازي از پس 9خدا رسرل

 از مکه   شههر  پهاک کهردن   از پهس  ايشهان  1.ببرد بين از را آن ،دارد بتي خان  در هرکس
                                                           

 .123ص ،3ج .ق،  ه1121ابوالفرج حلبی شافعی،  الحلبيه، ةالسير. 1

   .21ص ،1ج الجرائح، و الخرائج. 2

 نقـل  را مطلـب  ايـن  کـه  سـنت  اهـل  مناب  از برخي .است شده نقل سني و شيعه کتب از بسياري در مطلب اين. 3
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 .114ص ،2ج



 000/  و بعد سياسي حج  :فصل پنجم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 ازشهرهاي و مک  اطراف نراحي پاکسازي ب  ،پرستي بت و شرک ظراهر

 .  پرداختند هابت وجرد

 را 9اهلل رسهرل  اقهدا   ايهن  الههذلي  عمهرو  بن سعيد از روايتي طي مرازي در واقدي

 :  کندمي ترصيف گرن  اين

 بحن  خالحد  .کحرد  روانحه  پرستي بت با مبارزه براي را ييها سريه مکه ازفت  پس 9پيامبر

 بحت ) الکفحين  ذي بت سمت را الدوسي عمرو بن طفيل .کرد روانه عزّي بت سمت را وليد 

 سحمت  بحه  را زيداالشهلي بن سعد .سوزاند را آن طفيل که کرد روانه (حممه بن عمرو

  1.فرستاد (هذيل قبيله بت) سواع بت سمت به را عاص بن عمرو و فرستاد منات بت

 :  است آمد  چنين نيز «حلبي سير » کتاب در

 ليح قبا چراکه ؛داشت گسيل مکه اطراف به را لشکرياني هابت شکستن براي 9پيامبر

 را هحا خانحه  نآ و بودند داده قرار ييها خانه در را آنها که داشتند ييها بت ،مکه اطراف

 در ،کردنحد مي قرباني کعبه هايبت براي که گونه همان و داشتندمي بزرگ کعبه مانند

 طحواف  کعبحه  دور بحه  که گونه همان و کردندمي قرباني هابت براي نيز هاخانه آن برابر

 داده قحرار  صحنمي  ايمنطقحه  هر در و کردندمي طواف نيز هاخانه آن دور به ،کردندمي

 2.منات و سواع و عزي ثلم بودند

 آنها کردن پايمال و هابت دفن ج(

   :است شد  نقل چنين 7صادق اما  از روايتي در

 از پحس  بحت  آن انحداخت،  زمحين  بحر  را هبحل  بحت  ،9پيامبر امر به 7اميرمؤمنان وقتي

 مسجدالحرام به ورود جهت همين به و شد دفن شيبهبني باب ورودي در ،شدن شکسته

 3.شد سنت باب اين از

                                                           
 .114ص ،2ج.ق،   ه1142 واقدي، ، محمد بن عمرمغازي. 1
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 جدر ح :سيره اهل بيت/  000

 مسهتحب  است، پرستي بت و شرک کردن پايمال منزل  ب  ،در اين از شدن وارد چرن

 در ايهن  از :بيهت اهل و 9پيامبر ک  ؛ چنانشرند مسجدالحرا  وارد در اين از ک  است

 ک  کندمي نقل 7صادق اما  از روايتي سنان بن عبداهلل بار  اين در .شدندمي مسجد وارد

 امها   سهخنان  جمله   از ؛کننهد مي بيان را 9پيامبر ح  ينآخر چگرنگي حضرت آن در

 :مسجدالحرا  ب  9پيامبر دخرل کيفيت بار در

ُه َباُب َبنِي َشْيَبَة َفَحِمَدالِلَ َو  یإِلَ  یَفَلاَّ اْنَتهَ  َبابِ الَْسِجِد اْسَتْقَبَل اْلَکْرَبَة َو َذَكَ  اْبُن ِسنَان  َأنَّ

. اَْلَجَ  َفاْسَتَلَمه یَأبِيِه إِْبَ اِهيم ُثمَّ َأتَ  یَعلَ  یَعَلْيِه َو َصلَّ  یَأْثنَ 
1
 

 آن: گويدمي سنان ابنح   ايستاد کعبه به رو ،رسيد مسجدالحرام درب 9پيامبر که زماني

 جا به را خداي ثناي و حمد پس ح.  بود شيبه بني باب ،شد وارد آن از 9پيامبر که دري

 را آن و آمدنحد  حجراالسحود  سحمت  بحه  سسپ و فرستاد درود ابراهيم پدرش بر و آورد

 . کرد استالم

 2.شهرند  وارد شهيب   بنهي  باب از معتمر يا حاجي ک  اندکرد  ترصي  نيز 7صادق اما 

 مسهجدالحرا   و حهر   ب  دخرل آداب باب مناس ، و يايرو کتب ب  ترانمي بار  اين در

 .  کرد مراجع 

 نامشرک از برائت مصاديق از مشرکان هايسنت با مبارزه د(

 دادندمي انجا  مشرکان عقيد  و سنت خشف را عملي، مرارد برخي در :بيتاهل 

 عمر  تشريع مثشً ؛شردمي محسرب ايشان سير  در ،شرک از عملي برائت اين نرعي ک 

 بسهيار  را حه   مرسهم  در عمر  انجا  مشرکان چراک  ؛برد مرارد همين از ،ح  در تمتع

 اين با عملي مقابل  ب  ح ، مرسم در تمتع عمر  تجريز با  اسش ولي ؛پنداشتندمي زشت

 فرهنهگ  اين گستر براي  ، در نيز 9اکر  پيامبر و برخاست مشرکان عقيد 
                                                           

 .326ص ،21ج االنوار، بحار. 1

اجي   َخَل إَِذا دَ ». 2 َة َبَدَأ بَِحْوَطِة َرَّْلِِه ُثمَّ َقَصَد الَْسِجَد اَْلاَ اَم َو ُيْساَتَحبي َأْن َياْأِلَ الَْساِجَد   اْْلَ  ََّافِياًا َو َعَلْياِه َأِو الُْرَتِمُ  َمکَّ

کِينَُة َو اْلَوَقاُر َو َيْدُخُل ِمْن َباِب َبنِي َشْيَبَة َو ُهَو َباُب اْلِرَ اقِي    .166ص ،26ج همان، .« یالسَّ
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 :  است شد  نقل تاريخ در اينک  کما ؛کردند تش در

ليه الِل ع یصل الِلرسولخ جنا من الدينه نْصخ باْل  ِصاخا فلا قدمنا مکه قال فقال 

و سلم اجرلوها عم ُ اَل من كان مره اهلدي فلا كان عَّيه الرتويه اهللنا باْل .
1
 

 9پيحامبر  رسحيديم  مکحه  بحه  کحه  زماني ولي ؛شديم خارج حج نيت و ندا با مدينه از ما

 قربحاني  خحود  همحراه  کحه  کسحاني  مگحر  ؛دهيحد  قحرار  [تمتع] عمره را عمل اين: فرمودند

 .شدند حج احرام به محرم ترويه شب [،بودند شده محل که کساني] لذا ؛اند آورده

 و اسهت  شهد   نقهل  نيهز  خدري ابرسعيد از و انصاري عبداهلل بن جابر از ،روايت اين

 غيرمنتظهر   زمان آن اعراب براي ح  مرسم در عمر  انجا  قدر آن ک  بدانيد است جالب

 رانگيختنهد؛ ب را 9اهلل رسهرل  غضهب  و کردنهد  مخالفهت  دسهترر  ايهن  بها  ايعد  ک  برد

 ؛2«صادورنا باه ضااقت و عليناا ذلاک فکرب: »است شد  نقل جابر از روايتي در طررک  همان

 قابهل  برايمان اينک  از کناي . «شد تنگ آن پذيرش از ما هايسينه و آمد گران ما بر دستور اين»

 ورد آ چنهين  عازب بن براء قرل از «النبشء اعش  سير» کتاب در ذهبي ک  چنان .نبرد قبرل

.«..فَضب القول عليه ف دوا. .».: است
 مخالفحت  9پيحامبر  قحول  و دسحتور  ايحن  بحا  ايعحده ... » ؛3

 .«شدند 9پيامبر ناراحتي باعث و نمودند

، اين بهرد که  در مرسهم    شد مقابل  قري  نامشرک سنت با ک  مراردي يکي ديگر از

 ايهن  قهري   د.دادنه  عرفهات  سهرزمين  در وقرف و مک  اهل رفتن بيرون ب  دسترر ح ،

 ؛ زيهرا شهدند نمهي  خهارج  عرفات ب  مک  از ح  ايا  در ک  برد قائل خرد براي را امتياز

ولهي   ،1شهرند  خهارج  حهر   از ک  دانستندمي شأن کسر آنها و برد حر  از خارج عرفات

  :داد دسترر خداوند

                                                           
 .36ص ،1ج مسل ، صحيح ؛13ص ،3ج احمد، مسند. 1

 .31ص ،1ج مسل ، صحيح. 2

 .144ص ،2ج.ق،    ه1113ذهبی،  النبالء، اعال  سير. 3

 .243ص ،1ج النبويه، ةالسير. 1
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فاَع )
َ
فيُضوا ِمْن َحْيُث أ

َ
 (311)بقره:  (هلَل َغُفوٌر رَحيمٌ َواْسَتْغِفُروا اهلَل إِنَّ ا انلَّاُس  ُثمَّ أ

 آمحرزش  خداونحد  از و شحويد  روانحه  نيحز  شما شوندمي روانه مردم که جاهمان از سپس

 . است مهربان آمرزنده خدا که خواهيد

 بها  مبهارز   ديگهر  مصهاديق  از ،خهدا  خانه   دور کردن طراف برهن  با اسش  مخالفت

 بهه  9پيههامبر کهه  بههرد تيدسههتررا جملهه  از مطلههب ايههن .اسههت مشههرکان هههاي سههنت

 1.کند ابشغ مرد  ب  برائت سرر  آيات همرا  تا دادند 7اميرمؤمنان

در عرف  روز ک  ايخطب  در عرفات، از خروج دربار  9همچنين پيامبر

 :  فرمردند ،خراندند

هذا اليوم أما برد فإّن هذا يوم اْلّ  اْلكرب  وإّن أهل اِلاهلّية واْلوثان كانوا يدفرون يف 

قبل غ وب الَّمس َّی ترم ِبا اِلبال  كأهّنم عائم ال جال يف وجاوههم  وإّناا نادفع 

.برد غ وِبا  فَل ترجلوا بنا  هدُينا َيالف هدي أهل الَشا واْلوثان
2


 خحارج  عرفحات  از ناگهحاني  طحور بحه  و آفتاب غروب از قبل شرک اهل و جاهليت اهل

 سپس .شويممي خارج عرفات از تعجيل بدون و آفتاب غروب از بعد ما ولي ؛شدند مي

 . دارد تفاوت و است مخالف شرک اهل هايقرباني با ما، هايقرباني: فرمودند

 بياني و قولي برائت ابراز .2

 «تفلحاوا الِل اَل الاه َل قولاوا» جمل  با ،خرد علني دعرت مرحل  يننخست در ،9پيامبر

 در عمهر ،  و حه   مرسم در ،شرک از برائت برازا گرن  اين 3.کردند شرک از برائت اعش 

   :کنيممي اشار  آنها از برخي ب  ک  شردمي مشاهد  :بيتاهل سير  از مراضعي

 ،شدند مک  وارد ايشان وقتي .آوردند جا ب  القضاءعمر ،هجري هفتم سال 9پيامبر

 :خراند را اشعار اين ،رفتمي را  9پيامبر جلري ک  رواح  بن عبداهلل

                                                           
 .121ص ،2ج الکبري، الطبقا  ؛313ص ،1ج.ق،   ه1111احمد بن يحيي بالذری،  االشراف، انساب. 1

 .112ص ،1ج المصنف،. 2

 .116ص ،2ج بيهقي، ،النبوه دالئل. 3
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  بني الکفار عن سبيله واخلّ 

 

 تنزيلاه ینضبکم علا اليوم 

  يزيل اهلام عن مقيلاه ضباً  

 

 اْلليال عان خليلاه ويذهل 

 ؛زنيممي ضربه شما به قرآن براساس امروز .کنيد باز 9پيامبر براي را راه ،کفار بني اي 

 . کندمي جدا دوست از را دوست و کشدمي بيرون اش النه از را عقرب که ايضربه

 الههي  حهر   در و 9پيامبر محضر در چرا ک  کرد اعترا  او ب  عمر ،هنگا  اين در

 أْسع فلهاو عناه خل  »: فرمرد چنين رواح  ابن عمل تأييد با 9پيامبر ولي! خراند؟مي شعر

« النبل نضح من فيهم
1
 يحزه از اثحر ن  ،مشرکان يانرواحه در م شعرِ ابن ينکه اثر اچرا ؛او را رها کن» ؛

 . «است تريعسر

 از. کردنهد مهي  پرسهتي  بهت  و شهرک  از برائهت  اظهار دعا با مراردي در ،:بيتاهل

 «الِل اَل الاه َل» شهريف  جمله   ،:بيتاهل کش  در شرک نفي روشن و معروف جمشت

 شياک َل وَّدُ» جمل  آن دنبال ب  گاهي .خرردمي چشم ب  زيادي ادعي  در ک  باشدمي

در 9پيهامبر . اسهت  ترحيهد  اثبهات  و شرک از برائت گرياي مشًکا ک  شردمي آورد  «له

 و ايسهتادند  کعب  ب  رو و ند،رفت باال صفا کر  از طراف نماز و طراف از پس

ُُ  الِلُ اَلَّ  الهَ  ََل » :کردند دعا چنين يَك  َوََّْد  ُكل    یلَ عَ  َوُهوَ  َوُيِميُت  َُيْيِي اَْلْمُد  َوَلهُ  الُْلُك  َلهُ  َلُه  ََلَشِ

  يَشْ 
.«َقِدي  ء 

2 

 نمرنه   که   شد مي مشرکان و شرک از برائت ،عمرمي اعش  و بياني  با نيز مراردي در

 حه   مرسهم  در مشرکان از بيزاري و برائت علني اظهار و ترب  سرر  آيات ابشغ آن بارز

 تهدا اب ،هجهري  نهم سال 9، پيامبرسنت اهل خرد نقل طبق. برد 7مؤمنان امير ب  وسيل 

 جهاهلي  آداب وجرد با ندار  دوست من: »فرمردند و کردند منصرب ح  امير را ابربکر

 بنهابراين  «.شهرد  رفهع  آنهها  بهين  از آداب اين اينک  مگر ؛آور  جا ب  ح  مک  مرد  ميان

 هها نقهل  برخي دره  سپرد او ب  را برائت سرر  از آي  چهل و داد قرار ح  امير را ابابکر

                                                           
 .  243ص ،2ج نسائي، سنن. 1

 .232ص همان،. 2
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 بهراي  حه   مرسهم  در تها  ه  است شد  ذکر آي  د  برخي در و شانزد  برخي در، آي  سي

 ابهشغ  وظيفه   9پيهامبر  فرمان ب  و رسيد او ب  7علي الحليف  ذي در يول ؛بخراند مرد 

 در 7علهي  حضهرت  ،(قربان عيد)نحر روز در سرانجا  و گرفت برعهد  را برائت آيات

   1.ردک تشوت مرد  براي را برائت آيات ،عقب  جمر  در منا

 ابهشغ  مرد  ب  النحر ير  يعني ،اکبر ح  روز ک  است برائت آيات مضمرن نکت  مهم،

 طهي  ،مشهرکان  از برائت اظهار اين. شد بيزاري اظهار پرستي بت و شرک از و باصراحت

  :شردمي کرتاهي اشار  آن ب  اينجا در ک  شد ابشغ مرد  ب  دسترراتي

 :  9امبرياز جانب خدا و پ برائتاعش   الف(

ِينَ  إَِل  َرُسوِلِ  وَ  اهللِ  ِمنَ  بَراَءةٌ )   يِف  َفِسايُحوا * الُْمْْشِاكِيَ  ِمنَ  فَهْدُتمْ  اَّلَّ
َ
ْرَبَعاةَ  ْرِع اْْل

َ
ْشاُهرٍ  أ

َ
 وَ  أ

نَُّكمْ  اْعلَُموا
َ
نَّ  وَ  اهللِ  ُمْعِجزِي َغرْيُ  أ

َ
ذانٌ  وَ  * الاْكفِِرينَ  َُمْزِي اهللَ  أ

َ
 يَاْومَ  انلَّااِس  إَِل  َرُسوِلِ  وَ  اهللِ  ِمنَ  أ

َجِّ 
ْ
  اْل

َ
نَّ  بْْكَِبِ اْْل

َ
ُْتمْ  إِنْ  وَ  لَُكامْ  َخارْيٌ  َفُهاوَ  تُيْاُتمْ  َفإِنْ  َرُسوُلُ  وَ  الُْمْْشِكِيَ  ِمنَ  ءٌ  بَرِي اهللَ  أ  َفااْعلَُموا تَاَوْلَّ

نَُّكمْ 
َ
ِ  وَ  اهللِ  ُمْعِجزِي َغرْيُ  أ ِينَ  بَْشِّ ِْلمٍ  بَِعذاٍب  َكَفُروا اَّلَّ

َ
 .(أ

 از بيههزاري اعههش  ،9پيههامبر  و واالمرتبهه  خداونههد جانههب از ،اول آيهه  سهه  در

 بها  که   هسهتند  ، کسهاني شهد   جسهت   بيهزاري  آنهها  از ک  يمشرکان .است شد  مشرکان

. دارنهد  پيمان نق  قصد يا و اندکرد  نق  را خرد پيمان يا اما ؛اندبست  پيمان مسلمانان

 و کننهد  تربه   يها  ک  شد  داد  آنها ب  درست گيري تصميم براي ماه  چهار سپس مهلتي

 روز بيانيه   ايهن  همچنهين . باشهند  آخرت و دنيا در الهي عذاب آماد  يا و شرند مسلمان

 حه   مراسهم  در مشهرک  و مسهلمان  از اعهم  مرد  هم  ک  خراند  شد  است قربان عيد

   کردند. مي شرکت

 :  فرمايدچهار  مي ي در آخداوند  ب(

ِينَ  إِّلَّ ) َحادا   َعلَاْيُكمْ  يُظااِهُروا لَامْ  وَ  َشيْئا   َيْنُقُصوُكمْ  لَمْ  ُثمَّ  الُْمْْشِكِيَ  ِمنَ  مْ فَهْدتُ  اَّلَّ
َ
 أ

                                                           
 روح و سـيوطي  ،الـدرالمثور  ؛زمخشـري  ،الکشـاف  ؛يعلبـي  ،والبيان الکشف ؛رازي فخر ،الغيب مفاتيح تفسير ر.ک:. 1

 .توبه سوره اول آيه ذيل آلوسي؛ ،المعاني
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وا تِمُّ
َ
تِِهمْ  إِل َعْهَدُهمْ  إَِْلِْهمْ  َفأ  (الُْمتَِّقيَ  َُيِبُّ  اهللَ  إِنَّ  ُمدَّ

 خرد يمانبا مسلمانان هستند و عهد و پ يمانعهد و پ يک  دارا يمشرکانآن دست  از 

 يهان پا تها  انهد، نهداد   ياريشما  ي را عل يو قصد نق  هم ندارند و کس ندرا نق  نکرد

 هستند.  تيمننام  در امدت عهد

 :خرانيمپنجم مي ي در آ ج(

  انَْسلَ َ  َفإَِذا)
َ
ُرُمُ  ْشُهرُ اْْل

ْ
وُهمْ  وَ  ُخُذوُهمْ  وَ  وََجْدُتُموُهمْ  َحْيُث  الُْمْْشِكِيَ  َفاْقُتلُوا اْل  وَ  اْحُُصُ

قاُموا وَ  تابُوا َفإِنْ  َمْرَصدٍ  ُكَّ  لَُهمْ  اْقُعُدوا
َ
الةَ  أ اكةَ  آتَُوا وَ  الصَّ  َغُفورٌ  اهللَ  إِنَّ  َسيِيلَُهمْ  َفَخلُّوا الزَّ

 (رَِحيمٌ 
بلکه  بها ترجه  به       باشهد نمهي  ييريامر تخ ي چهار دسترر  ينا رسدب  نظر مي ک 

پهس   .عمل خراهد شد متفاوت ،و زمان و مکان و اشخاص در مررد افراد يطشرائط مح

 ؛يدآنهها را بکشه  : يهد برخهررد کن  مشرکانبا  يقب  چهار طر ،ي از اتما  مدت مذکرر در آ

 از آنهها تربه  کهرد و    يکسه اگهر   .يدرا  را بر آنها ببند؛ يدشان کن محاصر ؛ يدکن يرشاناس

 يمو رحه  چراکه  خداونهد غفهرر    ؛يدرا  او را باز بگذار ،نماز را ب  پا داشت و زکات داد

 است.  

 ند از:ا عبارت ،ي آ پن  ينمهم ا نکات

 مشهرک  آنهها  به   قرآن اصطشح در زيرا ؛اندخارج آيات اين از نصاري و يهردالف( 

 ن يهاد اآنه  از« یالنصاار و هادوا الذين» ،«الکتاب اهل» مثل تعابيري با بلک  ،شردنمي اطشق

 بردنهد  پيمان ل کتاب در صل  و، با اهخري  حيات پايان تا 9پيامبر همچنين .شردمي

 به   مجبهرر  را آنهها  گها   ههيچ  و بستند جزي  پيمان نهم سال در نجران نصاراي با حتي و

 شهديد  خطهاب  مهررد  پرستي بت خرافي ينيآ رو فقط از اين ؛نکردند اسش  دين پذير 

 بايهد  و نداشت شرعي و عقلي منشأ هيچ پرستي بت و شرک زيرا ؛گرفت قرار آيات اين

 1.شدمي کن ريش 

                                                           
 .باشد مي بحث مورد آيا  ذيل در نمونه فسيرت از برگرفته سخن اين. 1
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 پيمهان  ،کردنهد مي اقدا  اسش  علي  بر ک  است آمد  مشرکاني از برائت اينجا درب( 

 به   که   يمشهرکان  به   امها  ؛کردنهد مهي  کمه   اسش  دشمنان ب  يا و کرد  نق  را خرد

 کهامشً  تربه   سهرر   بعهدي  آيات با مطلب اين شد. تعرضي نمي نداشتند کاري مسلمانان

يْماَفُهمْ  نََكُثوا نْ إِ  وَ ) :شردمي تأييد
َ
ةَ  َفقاتِلُوا ِِينُِكمْ  يِف  َطَعُنوا وَ  َعْهِدِهمْ  َبْعدِ  ِمنْ  أ ِِمَّ

َ
 إِفَُّهمْ  الُْكْفرِ  أ

يْمانَ  ّل
َ
  * يَنَْتُهونَ  لََعلَُّهمْ  لَُهمْ  أ

َ
يْمااَفُهمْ  نََكُثاوا َقْوماا   تُقااتِلُونَ  ّل أ

َ
اوا وَ  أ  ُهامْ  وَ  الرَُّساولِ  بِاإِْخراِ   َهمُّ

َل  مْ بََدُؤكُ  وَّ
َ
ةٍ  أ   َمرَّ

َ
َحقُّ  َفاهللُ  ََتَْ ْوَفُهمْ  أ

َ
نْ  أ

َ
 (.31 و 31 :توبه) (ُمْؤِمنِيَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ََتَْ ْوهُ  أ

حهل آخهر    را  اسهت،  مطرح شد  مشرکانمقابل  با  يک  برا يديدسترر شد چهار ج(

بلکه    ،دشهر و...  يراس ياکشت   ،شد يد در را  د يهر مشرک ک  نبرد گرن  ينا يعني ؛است

بازگشت او باز باشد و اگر رفت و باز ب  شهرک   يو را  برا ردبا او صحبت ش يدابتدا با

 يرا  بهرا  يهد ابتهدا با  يگهر د يهر تعب ب  ؛گيردتحت دستررات فرق قرار مي ،خرد ادام  داد

 يهن ا که   چنهان  ؛دستررات عمل شرد يند و سپس ب  اآياسش  فراهم  ينآنها از د يقِتحق

َحدٌ  إِنْ  وَ ) شريم: مترج  ميسرر   ينشم اش ي مطلب از آ
َ
ِجْرهُ  اْساَتجاَركَ  ْْشِكِيَ االُْما ِمنَ  أ

َ
 َفاأ

ِ  لََكمَ  يَْسَم َ  َحّتَّ  بْلِْغهُ  ُثمَّ  اّللَّ
َ
َمَنهُ  أ

ْ
فَُّهمْ  ذلَِك  َمأ

َ
(.3 :توبه) (َيْعلَُمونَ  ّل َقْومٌ  بِأ

 ا انجه  وقتهي  ،رکاندر برابر مش يدو مرضع شد يابشغ عمرم ينا ينک ا يگرد نکت  د(

 يهر مسلمانان بهرد و به  تعب   يطر منطق  حجاز تحت س و  هم  يباًشد ک  تقر

 قدرت بشمنازع منطق  بردند. نانامسلم ،يگرد

 نيسهت  گرنه   ايهن  و دارد را خهرد  طريهق  و رو  ،مشهرکان  از برائت اعش  بنابراين

 گهري و گفهت  و تحقيهق  زمينه   کردن فراهم و مهلتدادن  با بلک  ،شرد عمل ضربتي ک 

به  خهرج    در صررت لزو ، شدت عمل و داد انجا  مناسب رفتار بايستي ،آنها با منطقي

 و نفهرذ  ههاي سهال  و 9پيهامبر  حيهات  اواخهر  يعني ،نهم سال در ابشغ اين ک  داد؛ چنان

 از برائهت  رو  و شهرايط  ب  ترج  با. گرفت صررتدر مسلمانان قدرت

 از برائهت،  مسهأل   اصهل  که   شهرد مهي  اسهتنباط  چنهين  ،9خدا رسرل سير  در مشرکان

 .  است مسلمات
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 حج ايام در اسالم دشمنان توطئه افشاي: دوم گفتار

 جرامهع  مشهکشت  از ، بهترين زمان و مکان، براي برقراري ارتباط و آگهاهي ح  ايا 

 ،بهرد   مياسهش  جرامهع  گيهر  گريبهان  تاريخ طرل در ک  مشکشتي از يکي است. مسلمان

 مسهلمانان  از بسياري است. البت  امکان دارد مسلمانان علي  دشمنان ريزي برنام  و ترطئ 

 خنثي براي ولي اندشناخت  را ترطئ  يا و باشند نداشت  را هاشيطنت اين تشخيص قدرت

 ؛آگاهنهد  هها  دشهمني  کهردن  خنثي هايرا  مراقعي هم از .شناسندنمي چار  را  آن کردن

 بهراي  مناسهب  محيطهي  حه   ايا  اينک  ب  ترج  با .دارند محرک ب  نياز مقابل  براي ولي

 . بنهابراين باشهد مهي ( محرکه   نيروي و آن با مقابل  هايرا  ترطئ ، شناخت) هدف هرس 

 از يکهي  رسهد مهي  نظهر  به  . بهرد  بهر  اهداف ب  نيل براي ييطش فرصت اين از تران مي

 ههاي تشهريق  نيز و ح  در ايشان وکشي يا :ائم  از برخي رمکر شرکت هايحکمت

 بعهد  ايهن  به   ترج  از ناشي ،ساالن  مراسم اين در نانامسلم شرکت براي :معصرمين

 شهامل  ههم  ،نانامسهلم  ضهد  بهر  ترطئ  از ما منظرر ک  داشت ترج  بايد. است ح  مهم

 عليه   ترطئه   از ما مراد همچنين .داخلي هم شردمي خارجي دشمنان تخريبي هايبرنام 

 .  است اسش  اساس و شيع  حق  فرق  يعني واقعي اسش  علي  ترطئ  شامل ،اسش 

 از ،داشهتند  برعههد   را اسهش   اساس حفظ وظيف  ک  :طهارت و عصمت بيتاهل

 ديگهران  تحريه   همچنين و آن با مقابل  کار را  نيز و هاترطئ  افشاي براي ح  فرصت

 ايهن  ،خهرد  رفتار حتي و گفتار با . ايشانبردندمي بهر  دشمنان، برابر در ايستادگي براي

 صهحاب   از صال  سلف ک  دهد مي گزار  روشني ب  تاريخ. کردندمي محقق را مهم امر

 از بسهياري  نطفه   و گرفتنهد  مهي  بههر   مسهلمانان  و اسش  نفع ب  مرسم اين از تابعان، و

 و مبهارز   به   را اه ملت و شد مي بست  مرسم اين در بخ  آزادي هاي جنب  و ها حرکت

 .  کردند مي دعرت ظالم حکا  با ستيز

 ايشان ترج  کنيم. منا سرزمين در 7علي بن حسين سخنان ب  است کافي بار  اين در

 و ،زنهان  ،بهزرگ  ههاي  شخصيت ،هاشم فرزندان معاوي  مرگ از قبل سال دو يا سال ي 
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 را تعداديهمچنين  .ردآو گرد منا سرزمين در ،و عشقمندانشان را انصار از گروهي حتي

 معهروف  و کهرد   شرکت ح  مراسم در سال آن ک هر 9اهلل رسرل اصحاب از تا فرستاد

ههزار نفهر    حهدود  ک  طرري ب  ؛ندنک باخبر ،برد 9اهلل رسرل رو  ب  تمس  و صشح ب 

 1.بردند 9پيامبر اصحاب از نفرشان براي سخنراني حضرت جمع شدند ک  دويست

 آشهکار  بحهث  مهررد  ل ئمسه  به   را ايشان اهتما  ،7حسين  اما سخنان متن ب  دقت

سهرزن  و   او و برداشهت   پرد  معاوي  جنايات ازدر اين خطب ،  7حسين اما . سازد مي

 عنهران  بها  فرعهرن  از قهرآن   که  چنان ؛کندمي ياد طريانگر عنران ب  او از و کند تربيخ مي

 . (َغ َط  إنَّه فِرَعونَ  اَِل  اِذَهَبا) :کندمي ياد طاغي
ا» :است اين 7سيدالشهدا عبارت  َرَأْياُتمْ  َقاْد  َما بَِِّيَرتِنَا وَ  بِنَا  َفَرَل  َقْد  الطَّاِغَيةَ  َهَذا  َفإِنَ  َبْرُد  َأمَّ

 .« َشِهْدُتم وَ  َعلِْمُتمْ  وَ 

 اتفهاقي  چ  يابد ادام  روند اين اگر ک  دهدمي هشدار قر  بزرگان ب  حضرت سپس

ُف  َفإِِن  » :افتاد خراهد وَّ َلب وَ  اَْلقي  َيْذَهَب  وَ  اْْلَْم ُ  َهَذا َيْدُرَس  َأنْ   َأَُتَ َْ  جمله   اين درحضرت  .« ُي

 معاويه   اگهر  فرماينهد:  و مهي  دنه کنمهي  اشهار   سخنانشان علت و ييگردهما اين علت ب 

 بيهت اهل از جديد نسل و مرد  دورکردن و آنها کردن منزوي ،شيعيان کشتار ب  بخراهد

 و امامهت  امهر  که   رودمهي  ايهن  تهرس  دههد،  ادامه   حضهرت  حقيقهي  اراني و 9پيامبر

 حهق  بهر  باطهل  نهايهت  در و شهرد  سپرد  فرامرشي ب  حق و شد  مندرس :بيت اهل

را يهادآوري   بزرگرارشهان  برادر و مادر و پدر و خرد ليفضا حضرت سپس .شرد چير 

 را آنهها  شهان خرد يا ،منا در حاضر جمع و برد شد  نقل 9اهلل رسرل زبان از ک  کنند مي

 که   خطبه   فرازههاي  از برخهي  مها . بردند درک کرد  واسط  ي  اب فقط يا بردند شنيد 

 :کنيممي نقل ،دارد ليفضا اين ب  اشار 

َباْیَ  یَِّاَی آَخا 9الِلرساولَقاَل َأْنَُُّدُكُم الِلَ َأ َتْرَلُموَن َأنَّ َعِلَّ ْبَن َأِِب َطالِِب َكااَن َأَخاا 

                                                           
 .112ص ،2ج.ق،   ه1142، سلي  بن قيس الهاللی، سلي  کتاب. 1
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ْنيَا َو اْْلِخَ ِة َقااُلوا اللَُّهامَّ  یَفآَخ  َأْصَحابِهِ  َبيْنَُه َو َبْیَ َنْفِسِه َو َقاَل َأْنَت َأِخي َو َأَنا َأُخوَا يِف الدي

َلاُه بِاْلَوََلَياِة َو  یَفنَاادَ   َنَصَبُه َيْوَم َغِديِ  ُخم   9الِلرسولَقاَل َأْنَُُّدُكُم الِلَ َأ َتْرَلُموَن َأنَّ   َنَرم

ائَِب َقاُلوا اللَُّهمَّ َنَرْم َقاَل َأْنَُُّدُكُم الِلَ َأ َتْرَلُموَن َأنَّ َقاَل لِ  ََ اِهُد اْل َقااَل  9الِلرساوليَُبل ِغ الََّّ

ِمن  َبْرِدي َقاُلوا اللَُّهامَّ  یَلُه يِف َغْزَوِة َتُبوَا َأْنَت منا بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَس  ْْ َو َأْنَت َوِِلي ُكل  ُم

 یِماْن َأْهاِل َنْجاَ اَن إَِلا یََِّی َدَعا النََّصارَ  9الِلرسولْم َقاَل َأْنَُُّدُكُم الِلَ َأ َتْرَلُموَن َأنَّ َنرَ 

اُه دَ الُبَاَهَلِة ََلْ َيْأِت إَِلَّ بِِه َو بَِصاَِّبَتِِه َو اْبنَْيِه َقاُلوا اللَُّهمَّ َنَرْم َقاَل َأْنَُُّدُكُم الِلَ َأ َترْ  َفاَع َلُماوَن َأنَّ

َواَء َيْوَم َخْيرَبَ ُثمَّ َقاَل َْلَْدَفُرهُ  ار   یإِلَ   إِلَْيِه الل  َرُجل  َُيِبيُه الِلُ َو َرُسوُلُه َو َُيِابي الِلَ َو َرُساوَلُه َكا َّ

ار  َيْفتَُحَها الِلُ َعلَ  اَءَة َو  9لِلارسولَيَدْيِه َقاُلوا اللَُّهمَّ َنَرْم َقاَل َأَتْرَلُموَن َأنَّ  یَغْرُ َف َّ َبَرَثُه بِارَبَ

ََلْ َتنْاِزْل  9الِلرساولَقاَل ََل ُيَبل ْغ َعن ي إَِلَّ َأَنا َأْو َرُجل  منا َقاُلوا اللَُّهمَّ َنَرْم َقاَل َأ َتْرَلُموَن َأنَّ 

ة   ُه ََلْ َيْدُعهُ  بِِه ِشدَّ ا ثَِقًة بِِه َو َأنَّ َمُه هَلَ إَِلَّ َأْن َيُقوَل َيا َأِخي َو اْدُعاوا ِِل َأِخاي  بِاْسِمِه َقطي   َقطي إَِلَّ َقدَّ

 َفَقاَل َلُه َيا َعاِلي  یَقَض  9الِلرسولَقاُلوا اللَُّهمَّ َنَرْم َقاَل َأ َتْرَلُموَن َأنَّ 
َبيْنَُه َو َبْیَ َجْرَف   َو َزْيد 

مِ  ْْ ِمن  ]َو ُم ْْ  9الِلرساولَقاَل َأ َتْرَلُماوَن َأنَّ  نَة [ َبْرِدي َأْنَت منا َو َأَنا ِمنَْك َو َأْنَت َوِِلي ُكل  ُم

نَِّة َو اْبنَ  اَي اَْلَساُن َقاَل َأَنا َسي ُد ُوْلِد آَدَم َو َأِخي َعِلَ َسي ُد اْلَرَ ِب َو َفاطَِمُة َسي َدُة نَِساِء َأْهِل اِْلَ

نَِّة َقاُلوا اللَُّها ُُ  9الِلرساولمَّ َنَراْم َقااَل َأ َتْرَلُماوَن َأنَّ َو اُْلَسْیُ َسي َدا َشبَاِب َأْهِل اِْلَ َأَماَ 

ئِيَل ُيِرينُُه َعَلْيِه َقاُلوا اللَُّهمَّ َنَرْم َقاَل َأ َتْرَلُموَن َأنَّ  ُُ َأنَّ َجرْبَ ْسلِِه َو َأْخرَبَ َُ
َقاَل يِف  9الِلرسولبِ

َا النَّاُس   َخطََبَها ]َأُّيي
ُکوا ِِبِاَا بيتفِيُکُم الثََّقَلْیِ كِتَاَب الِلِ َو اهلإِِن  َتَ ْكُت  [ آِخِ  ُخطَْبة  ي َفتََمسَّ

 . لَْن َتِضليوا َقاُلوا اللَُّهمَّ َنَرم

 و داد سحوگند  را آنحان  آن، دربحاره  کحه  7حسحين  امحام  سحخنان  جملحه  از: گويد مي سليم

 بحن  علحي  کحه  دانيدمي آيا .دهممي سوگند خدا به را شما: »فرمود که بود اين شد، يادآور

 پديحد  برادري اصحابش بين 9پيامبر که هنگامي .بود 9خدا رسول برادر 7طالبابي 

 هسحتم  تحو  بحرادر  من و مني برادر تو: »فرمود و کرد برقرار برادري خودش و او بين آورد،

 آيحا  دهحم محي  سحوگند  خحدا  بحه  را شحما : »فرمود. «خدا به آري: گفتند»! آخرت  و دنيا در

 بايحد : فرمحود  و کرد نصب واليت به را 7علي غديرخم روز 9خدا رسول که دانيد مي
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 دهحم محي  سوگند خدا به را شما: »فرمود. خدا به آري: گفتند «برسانند  غايبان به حاضران

 ماننحد  محن  بحه  نسحبت  تحو  :فرمحود  7علي به تبوک جنگ در 9خدا رسول دانيدمي آيا

: فرمود. خدا به آري: گفتند «ني مؤم هر زمامدار من از پس تو و موسايي به نسبت هارون

 را نجحران  نصحاراي  کحه  هنگحامي  9خحدا  رسول که دانيدمي آيا سوگند، خدا به را شما»

 و حسحن ] او فرزنحد  دو و [3فاطمحه ] همسحرش  و 7علحي  جحز  ،خوانحد  فحرا  مباهله براي

 آيحا  دهحم، محي  قسحم  خحدا  بحه  را شما: »فرمود. خدا به آري: گفتند«  نياورد را [8حسين

 دسحت  به را پرچم: فرمود و داد 7علي دست به را پرچم خيبر روز در 9پيامبر يددان مي

 دوسحت  را رسحولش  و خحدا  نيز او و دارند دوست را او رسولش و خدا که دهممي کسي

 دسحت  به را خيبر خداوند و کندنمي فرار و بردمي يورش [دشمن بر] درپيپي آنکه دارد،

 ابحال   بحراي  را او 9پيحامبر  کحه  دانيدمي آيا: »رمودف. خدا به آري: گفتند «کند  فت  وي

 کسحي  يحا  خودم مگر ،رساندنمي [را پيام] کسي من سوي از: فرمود و فرستاد برائت آيات

 هحيچ  9خحدا  رسول براي که دانيدمي آيا: »فرمود. خدا به آري: گفتند «باشد  من از که

 خحاطر بحه  ؛فرسحتاد محي  نآ پحي  از را 7علحي  کحه  مگحر  ،آمدنمي پيش گرفتاري و سختي

 اي: گفتمي که آن مگر ،زدنمي صدا اسمش به را او گاههيچ و داشت او به که اطميناني

 رسحول  که دانيدمي آيا»: فرمود. خدا به آري: گفتند «!خوانيد  فرا را برادرم [اي] و! برادرم

 پحس  .توام زا من و مني از تو! علي اي:« فرمود کرده داوري زيد و جعفر و او بين 9خدا

 9خحدا  رسحول  که دانيدمي آيا: »فرمود. خدا به آري: گفتند «!مؤمني  هر پيشواي من از

 3فاطمحه  عحرب،  همحه  سحرور  7علحي  بحرادرم  و آدمحم،  فرزندان همه سرور من: فرمود

 «بهشتند  جوانان سروران دو 8حسين و حسن فرزندم دو و بهشت اهل زنان همه سرور

 را او تا داد دستور 7علي به 9خدا رسول که دانيدمي آيا»: فرمود. خدا به آري: گفتند

 بحه  آري: گفتنحد «  کحرد  خواهحد  کمحک  او بحه  غسل در جبرئيل که داد خبر و دهد غسل

 خوانحد  محردم  بحراي  کحه  ايخطبه آخرين در 9خدا رسول که دانيدمي آيا»: فرمود. خدا

 را دو آن دامحن  .عتحرتم  و خحدا  کتاب: گذارممي بها گران چيز دو شما ميان در من: فرمود

 .خدا به آري: گفتند « نشويد گمراه هرگز تا بگيريد
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 مرقعيهت  و ندکرد سياسي را بحث کامشً ايشان پيداست، حضرت سخنان از ک  چنان

 ايهن  به   و نددش يادآور شريعت صاحب نزد را برادرشان و مادر ،پدر ،خري  جايگا  و

 در که  معرفي کردند  9پيامبر خاندان ب  رجرع را معاوي  هايترطئ  با مقابل  را  ترتيب

 .  هستند خردشان آنها رأس

 نحاضههرا از و نمههرد  استشهههاد آن بهه  خطبهه  ايههن در 7سيدالشهههدا کهه  روايههاتي

 حقانيهت  بر شيع  امروز  ک  است يياه استدالل همان کامشً ،است گرفت  اقرار ا  دربار 

 حهديث  ،ثقلهين  ،غهدير  حهديث  به   لاسهتدال  .کنهد مي استناد آن ب  ،:بيتاهل مذهب

 7علي هرمرردي در 9پيامبر اينک  و ترب  سرر  آيات ابشغ جريان ،مباهل  آي  ،منزلت

 ليفضها  از برخهي  يهادآوري  همچنين .دانستمي خرد از را او و کردمي خطاب برادر را

 و همه   ؛باطهل  و حق مشک عنران ب  9اهلل رسرل جانب از او معرفي و 7اميرالمؤمنين

 از بعهد  خشفهت  اشهتبا   مسهير  به   ايشهان  تهاجمي ه سياسي کامشً مرضع از حاکي هم 

 جايگا  و ليفضا ،بيانات اين با ايشان ک  طرري ب  ؛است وقت حکرمت و 9خدا رسرل

 را بحهران  ايهن  از گهذر  حهل  را  و د کهر  يادآوري مرد  ب  را :بيتاهل شد  فرامر 

 .  کردند بيان جايگاه  ب  حق رجرع

 از فضهيلت  ههر  بيهان  از پس حضرت ک  نيست لطف از خالي نيز نکت  اين ب   ترج

 سهخنان  صهحت  و شنيدن ب  اقرار هم  و ن ؟ يا اندشنيد  را آن آيا ک  گيردمي اقرار آنان

 و خهرد  ب  رجرع براي تحري  ينرع حضرت، کار اين رسدمي نظر ب  ک  کنند؛مي اما 

 .اند از آن غافل شد  هاسال ک  اشدب حقي از دفاع براي آنها برانگيختن

 7علهي  حهق  در خداونهد  که   را آنچه   هم  سيدالشهدا :گريدمي حديث اين راوي

 مهررد  در ناحاضر از و نمرد بيان را برد شد  نازل بالعمر  :بيتاهل حق در و تاًاصخ

 جمله   اين ب   حضرت در پايان راجع .دندکر اقرار هم  و گرفت اقرار ليفضا اين شنيدن

 :شدند متفرق جمعيت و گرفت اقرار

ُُ   ُثمَّ َناَشَدُهمْ  ُْم َقْد َسِمُرو َُِض َعلِّيًا َفَقْد َكاَذَب َلاْيَس  9َأهنَّ ُه َُيِبينِي َو ُيْب َيُقوُل َمْن َزَعَم َأنَّ
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َُِض َعلِّيًا َفَقاَل َلُه َقائِل  َيا  ُه منا َو َأَنا ِمنُْه َماْن َو َكْيَف َذلَِك َقاَل ِْلَ  الِلرسولَُيِبينِي َو ُهَو ُيْب نَّ

َضنِي  َأََّبَُّه َفَقْد َأََّبَّنِي ََ َضُه َفَقد َأْب ََ َضنِي َفَقْد   َو َمْن َأََّبَّنِي َفَقْد َأََّبَّ الِلَ َو َمْن َأْب ََ َو َمْن َأْب

ُقوا َعلَ  ُهمَّ َنَرْم َقْد َسِمْرنَا َو َتَف َّ َََض الِلَ َفَقاُلوا اللَّ . َذلِك یَأْب
1
 

 کحه  کسحي »: فرمحوده  9پيحامبر  انحد شنيده آيا که داد قسم را آنان 7حسين امام سپس

 را 7علي که کسي. گويدمي درو  دشمن، را 7علي و دارد دوست مرا دارد گمان

 زيحرا »: فرمحود  چطحور   :پرسيد 9پيامبر از شخصي«. را دوست نداردمن ، دارد دشمن

 هرکحه  و داشته دوست مرا ،اردد دوست را او هرکه .اويم از من و است من از 7علي

 دشحمن  مرا ،دارد دشمن را 7علي هرکه. است داشته دوست را خدا ،دارد دوست مرا

 خحدا،  بحه  آري: گفتنحد  «.اسحت  داشحته  دشحمن  را خحدا  ،دارد دشحمن  مرا هرکه و داشته

 . شدند پراکنده مردم سپس. شنيديم

 آن بهر  و شهدند  متهذکر  آنهها  ب  را مطلب اين ،پاياني جمل  با حضرت ،ديگر بيان ب 

 محبهت  که   آنجا از .باشد هم ايشان بيتاهل محب بايد 9پيامبر محب ک  گرفتند اقرار

 که   شهرد مهي  محقق زماني 9پيامبر از اطاعت پس است، برداري فرمان و اطاعت ريش 

 .  شرند تبعيت نيز ايشان ياوصيا و بيتاهل

 بهن  حجهر  که   سهالي  همان معاوي  ک  است شد  نقل کيسان  بن صال  از روايتي در

 و دکهر  مشقهات  را 7حسهين  اما  و رفت ح  ب  رساند، شهادت ب  را ياران  و عدي 

 خنديدنهد  اما  کرديم؟ چ  پدرت شيعيان و ياران  و حجر با ما ک  داري خبر آيا: گفت

 اجسادشان بر و يمکرد کفن و کشتيم را آنها :داد جراب معاوي  «کردي؟ چ »: فرمردند و

 :  فرمردند حضرت .انديمخر نماز

ْينَا َعَلاْيِهْم َو ََل  نَّااُهْم َو ََل َصالَّ  َخَصَمَك اْلَقْوُم َيا ُمَراِوَيُة َلکِنَّنَّاا َلاْو َقَتْلنَاا ِشايَرَتَك َماا َكفَّ

ِضاانَا َو  َْ نِااي َوقِيَرُتااَك يِف َعااِلي َو قَِياُمااَك بُِب ََ َناااُهْم َو َلَقااْد َبَل  ِشككٍ َهاَبنِااي  اْعِتَراُضككَ َقرَبْ
                                                           

 .123 ـ 124صص ،2کتاب سلي ، ج . 1
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.بِاْلُرُيوب...
3
 

 را آنهحا  نحه  ،بکشحيم  را تحو  پيروان اگر ما يول ؛کردندي دشمن تو با عده اين ،معاويه اي

 از محن  همانحا  و کنحيم محي  دفحن  را آنهحا  نحه  و گزاريممي نماز آنها بر نه و کنيممي کفن

 .همآگا هاشمبني از جوئيعيب و ما با توزيکينه در تو تالش و 7علي از تو ييبدگو

 کشهت   را مسهلماناني  ،کهار  ايهن  بها  ک  گرفت اقرار معاوي  از 7اما  سخن، اين طبق

 ،حضهرت  همچنهين  .انهد  کهرد   کفهن  را آنهها  و خراند  نماز اجسادشان بر چراک  ؛است

 اگهر  مها : »فرمردنهد  و نمردند مطرح اصحاب  و معاوي  جايگا  بار در را خري  ديدگا 

 نه   و خهرانيم مهي  نمهاز  اجسادشهان  بر ن  و کنيممي کفن را آنها ن  ،بکشيم را تر شيعيان

 مسهلمان  را شهما  اصهشً  مها  که   اسهت  ايهن  از کنايه   تجمهش  اين ک « کنيممي دفنشان

 معاويه   کينه   و بره   از حهاکي  که   بيان نمردنهد  را جمشتي حضرت سپس. دانيم نمي

  .برد 7اميرمؤمنان خصرص ب  و هاشم بني ب  نسبت

 شهروع  بهراي  را حه   و تمتهع  عمهر   ايها   و مکه   7حسين ما ا ،نيز معاوي  از پس

 آنجها  از تا رفت مک  سمت ب  خارج شد و مدين  از کرد. ايشان انتخاب سياسي حرکتي

 تشهکيل  و قيها   شهروع  بهراي  و فراخراند، يزيد حکرمت علي  قيا  و خري  ب  را مرد 

 . بگيرد بيعت ح  و عمر  ايا  در حاضر مرد  از ،حکرمت

 اسهت  آمد  ،کرد  نقل مک  سمت ب  حضرت حرکت بار در مفيد شيخ ک  تيرواي در

َتلُِفونَ  َأْهُلَها َأْقَبَل » ،فرمردند نزول مک  در 7سيدالشهدا وقتي ک  اا َكاانَ  َمانْ  وَ  إَِلْياهِ  ََيْ  ِمانَ  ِِبَ

« اْْلَفاق َأْهلِ  وَ  الُْرَتِمِ ينَ 
2
 نحزد  ،بودنحد  آمحده  عمحره  بحراي  نقحاط  اقصحي  از که کساني و مکه اهل» ؛

 . «کردندمي آمد و رفت حضرت

 دسهتگا   به   نسهبت  مهرد   کهردن  بيهدار  براي بردند، مک  ک  يمدت در 7سيدالشهدا

 ،حه   در سياسهي  مسهائل  ب  ترج  ،7سيدالشهدا بر عشو . کردند فراواني تش  حاکم
                                                           

 .221و  226صص  ،2ج االحتجاج،. 1

 .36و  32صص ،2ج االرشاد،. 2
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   :کنيممي ذکر را آن هاينمرن  اينجا در ک  برد :بيتاهل تما  عنايت مررد

 برد  امي  بني از نامي ک  برديم مسجدالحرا  در 7باقر اما  همرا » :کندمي نقل  زرار

 شرد سرنگرن شما دست ب  امي  بني دولت ک  اميدواريم ما: گفتند اصحاب از برخي .شد

 شهما  که   نيسهتم  آن مهن »: فرمردند حضرت .«گيريدمي دست ب  را امر ک  باشيد شما و

  1«.هستند ولدالزنا آنها د کنن سرنگرن بلک  ،کنيدمي فکر

 فرقهي  العبهاس  بنهي  با همکاري ک  فهماندند خري  اصحاب ب  ،بيان اين با حضرت

 ايهن  دربهار   را خهري   اصحاب حضرت ،ديگر تعبير ب  .کندنمي امي  بني با همکاري با

 چيهزي  حکرمهت  در ترييهر  ايهن  بها  که   فهماندند آنها ب  و کردند بيدار حکرمت تحرل

 .شردمي ظلم ب  حق همچنان و شردنمي عر 

 سهال  همهان  .بردنهد  رفته   7باقر اما  پدرشان همرا  حجي در 7صادق جعفر اما 

 در آنجا 7صادق اما  .داشت حضرر ح  مراسم در نيز وقت حاکم عبدالمل  بن هشا 

 مطهرح  را خهري   جايگها   و کهرد   تعر  سياسي مسائل ب  خري  هاينطق از برخي

 :  نمردند مي

دًا بِاَْلق  َنبِّيًا  َو َأْكَ َمنَا بِِه  َفنَْحُن َصْفَوُة الِلِ َعلَ  اَْلْمُد  ُتُه  یلِلِِ الَِّذي َبَرَث ُُمَمَّ َخْلِقِه  َو ِخَرَ

ا ِقيي َمْن َعاَداَنا َو َخاَلَفنَا  َو ِمَن النَّاِس َماْن َيُقاوُل إِنَّ َبَرنَا  َو الََّّ ِريُد َمِن اتَّ   َفالسَّ
ُِ  هُ ِمْن ِعَباِد

َنا َو ُهَو ُيَواِِل َأْعَداَءَنا َو َمْن َيلِيِهْم ِمْن ُجَلَسائِِهْم َو َأْصَحاِِبِْم  َفُهَو ََلْ َيْسَمْع َكََل  نَا َيَتَوَلَّ َم َرب 

. َو ََلْ َيْرَمْل بِه
2
 

 .داشحت  گرامحي  را ما او واسطه به و کرد مبعوث حق به را 9محمد که ييخدا سپاس

 .نمود اختيار بندگانش ميان از را ما خداوند و هستيم خلقش بر خدا برگزيدگان ما پس

 دشمني ما با که است کسي عاقبتدب و کند پيروي ما از که است کسي سعادتمند پس

 آنکحه  ححال  و انحد پذيرفتحه  را محا  واليحت  کحه  گويندمي مردم از برخي .کند مخالفت و

                                                           
 .311ص ،1ج ،الکافي .1

 .641ص.ق،   ه1124يوسف بن حات  شامی،  لهامي ،لا ةماالئ مناقب في الدرالنظي  ؛233ص االمامه، دالئل. 2
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 افحرادي  چنحين  پحس  ؛رنحد دا دل در را محا  دشمنان دوستان و پيروان و ما دشمنان واليت

 .نکردند عمل و نشنيدند را پروردگار سخن

 که   دههد مهي  نشان را حاکم دستگا  ضد و فعال سياسي ، مرضعي کامشًجمشت اين

 بهر  فرمردنهد؛  ايراد ،است پدرشان عهد  ب  امامت مقا  هنرز ک  زماني در 7صادق اما 

 مراسهم  از پهس  را 7ربهاق  امها   ،هشا  ک  شد باعث حضرت سخنان ،نقل همين اساس

 .  دکن احتراميبي و ب  ايشان احضار شا  ب  ح 

 کهرد   نهذر  کعبه   بهراي  را کنيهزي  که   مردي ب  ييراهنما در 7صادق اما  همچنين

 ،دههي  تحريهل ( کعبه   کليهدداران ) شهيب   بنهي  به   را آن بايهد  ک  بردند گفت  او ب  و برد

 :فرمردند

اُق َأَما إِنَّ َقائَِمنَا َلْو َقْد َقاَم  ََلِء ُْسَّ ُْ  َلَقْد َأَخاَذُهْم َو َقَطاَع َأْياِدَُّيُْم َو َطااَف ِِبِاْم َو َقااَل َها

. الِل
1
 

 را هايشحان  دسحت  و کرده مؤاخذه را آنها ،خيزد پا به ما قائم که زماني همانا! باش آگاه

 کندمي اعالم و( کندمي يشانا رسول) گرداندمي مردم ميان در را آنها و کندمي کوتاه

 .اندبوده الهي[ اموال] دزدان عده اين که

 :  اندشد  يادآور را سياسي مطلب دو صادق اما  ،روايت اين ب  ترج  با

  ؛مک  و کعب  مترليان بر حاکم عدالتيبي و ظلم الف(

 .  :بيتاهل از مردي ب  وسيل  ظلم اين يافتن پايان ب(

 شخصهي  که   تفهاوت  ايهن  با است شد  نقل نيز 7باقر اما  ، دربار روايت اين شبي 

 را مسلمانان امر اگر من: »فرمردند 7باقر اما  و برد کرد  وصيت کعب  براي درهم هزار

 2«.کرد مي آويزان کعب  پرد  ب  و قطع را شيب  بني هايدست ،داشتم عهد  ب 

 را ايعهد   و کرد خشفت ادعاي مک  در 7صادق جعفر اما  فرزند ،محمد ک  زماني
                                                           

 .213و  212صص  ،1ج ،الکافي .1

 .212و  211، صص همان. 2



 جدر ح :سيره اهل بيت/  028

ْب  ََل  َعم   يا»: فرمرد و را ديد او 7رضا اما  کرد، جمع  خري دور ب   َأَخاااَ  ََل  وَ  َأَباااَ  ُتَکذ 

« َيتِم ََل  َأْم    َهَذا َفإِنَّ 
 به قطعاً ايگرفته پيش در که کاري .نکن تکذيب را برادرت و پدر عمو، اي» ؛1

 . «رسيد نخواهد نتيجه

 فهماندند محمد عمريشان ب  رتذک با 7رضا اما  ک  است مطلب اين گرياي روايت

 ههم  طهرر  همين .رسيد نخراهد نتيج  ب  ادعا اين و نيست منصب و مقا  اين شايست  ک 

 آنهها  از شکسهت  اين از پس و خررد شکست عباسي سپا  سردار جلردي از چراک  ؛شد

 عنهران  به   را مهأمرن  و کرد خلع خشفت مقا  از را خرد و رفت منبر ب  و خراست امان

 . دانست شايست  خليف ،

 يحيي ک  برد  منا در حضرت همرا : گريدمي است، 7رضا اما  مرالي از ک  مسافر

 هنگها   ايهن  در .کردنهد  عبهرر  مها  مقابهل  از برامکه   از ايعد  با همرا  برمکي خالد  بنا

 سرشان ب  چ  سال اين در ک  دانندنمي( برمکيان) قر  اين بيچارگان»: فرمردند حضرت

   2«.آيدمي

 به   اشهار  ) اسهت  برمکيهان  سرنرشهت  دربهار   ييپيشهگر  اينکه   ضهمن  روايت اين

 شهان خروج و ههارون  دسهت  ب  ناآن از بسياري شدن کشت  و آنها ب  هارون اعتماديبي

 نشهان  نانامسهلم  سياسهي  تحهرالت  به   را امها   رصهد  و ترجه   ،(دارد سياسي عرص  از

 .دهد مي

 در .اسهت  سياسي مسائل ب  :بيتاهل ترج  مصاديق از نيز ظلم  و ظلم علي  دعا 

 سهرزمين  و حه   ايها   در 7رضها  امها  کند که    روايت مي فضيل بن محمد زمين  همين

 چنهين دعها   ،کردنهد مهي  7جعفهر  بن مرسي پدر  بر ک  ظلمي و برامک  علي  ،عرفات

اِمَکةِ  یَعلَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  الِلَ َأْدُعو ُكنُْت  إِِن  »: فرمرد مي  3 .«بَِأِِب  َرُلوافَ  بَِا  اْلرَبَ

                                                           
 .241ص ،2ج اخبارالرضا، عيون. 1

 .222ص ،همان. 2

 .331ص ،1ج الهداه، ايبا . 3



 029/  و بعد سياسي حج  :فصل پنجم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 مردم براي حج ايام در وصايت و امامت يادآوري: سومگفتار 

 خصهرص  به   مهرد   آگها  شهدن   بهراي  ح  ايا  در :بيتاهل ک  ييکارها جمل  از

 بيهان  و يهادآوري  ،دادنهد مهي  انجها   بردنهد،  نکهرد   درک را 9پيامبر زمان ک  ييها نسل

   کنيم. ها را مطرح مي فعاليت اين از ييها نمرن  ک  برد خرد وصايت

 عملي و بيهاني  طريق دو ب  ،:بيتاهل از طريق وصايت و امامت فرهنگ گستر 

  :يمکن مي بررسي جداگان  کدا  را هر ک  شدمي انجا 

  عملي طريق .1

 امها   ک  دادندمي نشان عملدر  ،انگيز شگفت رفتاري با :معصرمين ،رو  اين در

 9پيهامبر  خليفه   و وصهي  که   فهماندنهد  مي ديگران  ب و باشد داشت  جايگاهي چ  بايد

 واليهت  و قهدرت  که   طهرري  به   ؛باشهد  داشهت   را [وحي از غير] 9پيامبر شئرن بايستي

 .  است شئرن اين جزء هم تکريني

 ههاي سهفر  از يکهي  در 7اند: اما  حسن مجتبهي  نقل کرد روايتي  در 7صادق اما 

 زيهر  منهازل  از يکهي  در تقتي براي اسهتراح بردند. و زبير اوالد از مردي با همرا  ،عمر 

 رطبهي  نخهل  ايهن  کها   اي :گفت زبيري مرد آن کردند، نزول ايخشکيد  نخل درخت

 آيا پرسيد: زبيري مرد آن از شنيد را جمل  اين ک  7حسن اما  .خررديممي ما و داشت

 ،بلنهد  آسهمان  ب  دست حضرت ک  برد اينجا .بل  :داد جراب او و اي؟ کرد  رطب هرس

 ،حادثه   ايهن  از پهس  .داد خرمها  و شهد  سهبز  نخهل  آن حضرت دعاي اب و کردند دعا و

 خهدا  به  : گفهت  ،برد داد  کراي  ايشان ب  را شترهاي  و برد حضرت همرا  ک  شترباني

.«ُمْسَتَجاَبة َنبِيي  اْبنِ  َدْعَوةُ »: فرمردند اما  .است سحر اين
 ،پيداسهت  روايهت  اين از  ک چنان 1

 .ندکرد يادآوري همراهانشان ب  را خري  جايگا  و امامت ،عمل اين با حضرت

 وصهايت  و واليهت  اثبهات  بهراي  مکه   ب  سفر هنگا  7سجاد اما  ،روايتي براساس
                                                           

 .162ص ،1ج ،الکافي .1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  021

 قسهم  را آن و ايسهتادند  حجراالسهرد  مقابهل  ،حنفيه   محمد امامت ادعاي نفي و خري 

ْساَأُلَك بِالَّاِذي َجَراَل فِياَك أَ »: فرمردند و ،کند معرفي را 7حسين اما  از بعد اما  ک  دادند

َتنَا َمِن اْلَوِ ي َو ا ا َأْخرَبْ
َماُم َبْرَد اُْلَسْیِ ْبِن ِميَثاَق اْْلَْنبَِياِء َو ِميَثاَق اْْلَْوِصَياِء َو ِميَثاَق النَّاِس َأَْجَِرَی لََّ ْْلِ

   .«7َعِلي 

 نزديه   که   طرري ب  ،کرد حرکت حجراالسرد ،7سجاد اما  درخراستِ اين از پس

 امها   را 7الحسهين  بهن  علهي  و گفهت  سخن خدا اذن ب  سپس آيد، بيرون جاي  از برد

 بها  1.پهذيرفت  را 7سهجاد  امها   واليهت  ماجرا اين از پس حنفي  محمد و نمرد معرفي

مهي  تجمهع  اسهتش   براي مرد  و است شلرغ حجراالسرد اطراف معمرالً اينک  ب  ترج 

 به   را خهري   واليهت  و وصهايت  ،العاد  خارق عمل اين با 7سجاد اما  بنابراين ند،نک

 .  کردند ييادآور نيز مرد 

 در ،کهردکي  سهنين  در را 7سهجاد  امها   مرصهلي  فت  و ادهم بن ابراهيمهنگامي ک  

 بها  صهحبت  حين در و کنندمي تعجب بينند،مي ترش  و زاد بدون بيابان در و ح  مسير

 .برسهيد  را او و کهرد  معانقه   7سجاد اما  با  ک کنندمي مشاهد  را خضر حضرت اما ،

 َياْوم   ُكالَّ  َيْأتِينَا اَْلِضُ  َأِخيَ  َهَذا»: فرمردند آنها ب  اما  پرسند،مي او بار در حضرت از وقتي

.«َعَلْينَا َفُيَسل مُ 
2 

 و بردنهد  ارتبهاط  در غيهب  با ک  آمرختند آنها ب  7سجاد اما  ،روايت اين اساس بر

 نهزد  ههرروز  خضهر  حضهرت  که   طرري ب  کردند؛ ييادآور آنها ب  را ي خر واالي مقا 

 .  دهدمي سش  ايشان ب  و آيد مي :بيت اهل

 جههت  ب  را 7سجاد اما  ،ح  ايا  و مک  در مروان بن عبدالمل  ک  زماني همچنين

 در و باشهد  ارتبهاط  در او بها  تها  خراسهت  امها   از و کرد سرزن  خرد  ب  ترجهيبي

 را خهري   عبهاي  ،نشسهتند  حضهرت  سهازد،  منهد  بههر   خهرد   دنياي از را اما  مقابل،
                                                           

 .311ص ،1ج ،الکافي .1

 .131ص ،1ج ،مناقب. 2



 020/  و بعد سياسي حج  :فصل پنجم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

ُهمَّ »: فرمردند و ندگسترد ُِ  اللَّ  او بحه  را خحودت  ياوليحا  حرمحت  خدايا» ؛« ِعنَْدا َأْولَِيائَِك  َُّْ َمةَ  َأِر

 عبهدالمل   به   حضهرت  سهپس  .شد درخشند  درّ از پر حضرت عباي ناهناگ«. بده نشان

 خهدايا  .نهدارد  تهر  دنياي ب  احتياجي ،است اين خداوند نزد  حرمت ک  کسي: »فرمردند

 1«.ندار  آن ب  احتياجي من ک  بگير را [عبا داخل درّ و مال] اين

 او چشهم  و ندزد کنار زُهري چشم از پرد  الهي قدرت ب  ،عرفات در 7صادق اما 

 خانه   ردگه  به  کننهدگان   طراف اکثر ک  کرد مشاهد  زهري و کردند باز غيب عالم ب  را

 وَ  آَياُتَك  َأْدَهََّْتنِي َقْد » :داشت عرض  اما  ب  زهري ک  طرري ب  ؛ندارند آدمي صررت ،خدا

ْتنِي َ .« َعَجائُِبك ََّرَّ
 را مها  دوستان ک  است کسي واقعي حاجي» :فرمردند او ب  اما  سپس 2

 هنگها   و نمرد  ملز  ما از اطاعت بر را خرد و کند دوري ما دشمنان از وبدارد  دوست

 .«باشد وفادار ما دربار  خرد عهد ب  حجر استش 

 اهميهت  تا دادند نشان زهري ب  را واليت مخالفان چهر  ،الهي قدرت ب  اما  بنابراين

 .  بفهمانند او ب  را واليت

 مهن  از ايشهان  که   برد  7جعفر  بن مرسي همرا  مک  در: گريدمي خالد  بن عيسي

 سهپس  .بهرد   نها   را آنهها  از نفهر  هشهت  من «هستند؟ يکسان چ  همراهانت» :پرسيدند

 زنهد   نفر چهار ،نفر هشت اين از اينک  از کناي ) کردند خارج را آنها نفر چهار حضرت

 خالهد   بهن  عيسهي  .(مهرد  خراهنهد  جها  همهين  بقيه   و شرندمي خارج مک  از و دنمان مي

 3.ماندند باقي المس بقي  و مردند نفر چهار همان ،آن فرداي و روز همان :گريد مي

 بهراي  دادنهد، مهي  از عالم غيهب و ملکهرت خبهر    مراقعي در :بيتاهل علت اينک 

 آن . همچنهين بهرد  مهرد   به   خشفتشهان  و وصايت و خري  الهي واليت مقا  يادآوري

 .کردندمي مشخص مرد  براي را ولي و اما  ي  ، مرقعيتاعمال اين با بزرگراران

                                                           
 .222ص ،1ج الجرائح، و الخرائج. 1

 .641ص العسکري، الحسن االما  الي المنسوب تفسير. 2

 .261ص ،1ج الدرجا ، بصائر. 3



 جدر ح :سيره اهل بيت/  020

 دسهت  از که   آبهي  کاسه   بها  و شدت تب کهرد  ب  تعرفا در واقفي خطاب  بن علي

 بهاقي  واقفي وجرد اين با ولي ؛يافت شفا ،نرشيد حضرت غش  ب  وسيل  و 7رضا اما 

 1.بپذيرد را 7رضا اما  امامت نشد حاضر و ماند

 :کندمي نقل زاهري سنان  بن محمد

 کحه را  خراسحاني  مردي مرده خر الهي قدرت به ،حج از بازگشت هنگام 7هادي امام

 هحر  مدينحه  در تحا  شد سبب ايشان کرامت همين .کرد زنده ،بود :بيتاهل دوستان از

 ْحاار اَّياا الاذي هاذا: »گفحت محي  و کحرد  اشحاره محي   حضرت به ،ديدمي را امام کس

 . «کرد زنده را خراساني مرد آن حمار که است مردي همان اين» ؛2« اْل اساِن

 گهاو  ايشهان  که   روايت شد  اسهت  منا در 7جعفر بن مرسي اما  از کار همين شبي 

 3.دندکر زند  را زني مرد 

 بياني طريق .2

 واليهت  وسهري  سهمت  به   را مهرد   خري  ارشادات و بيانات با :بيتاهل گاهي

 طهرر به   ،خري  مقا  و مرقعيت معرفي با هاي گرناگرن، . ايشان ب  رو دادندمي سرق

 مراجعه   :بيهت اهل ب  امرر هم  در بايد ک  فهماندندمي مرد  ب  غيرمستقيم يا مستقيم

 بها  يها  کردنهد مهي  معرفهي  را خهري   وصايت و واليت شعر، يا دعا قالب در مثشً ؛کنند

 .نمردنهد مهي  مشهخص  مهرد   براي را :بيتاهل مرجعيت ،خري  از پس اما  معرفي

 انجها   ديگهران  و :معصهرمين  حضهرات  بين در ايا  ح ، ک  مناظراتي از برخي حتي

 از کهدا   هر براي اينجا در ما 1کرد. اثبات مي ديگران برايرا  :بيتاهل واليت شد، مي

  :کرد خراهيم ذکر را ييها نمرن  ،هارو  اين

                                                           
 .162ص الرجال، معرفه اختيار ـ کشي رجال. 1

 .132ص المعجزا ، عيون. 2

 .212ص ،1ج الدرجا ، بصائر. 3

 گويي به شبها  مطرح شد. . در فصل چهار ، مبحث پاسخ1



 022/  و بعد سياسي حج  :فصل پنجم: اهل بيت

 6/7/24: تاريخ ـ24032: شاخه ـ يرحمت: مجري/ 2پرينت /ي ويراستاريگير غلطسيره اهل بيت/ 

 پشهت  را حرا ک  درحالي ،مک  در 9اهلل رسرل آقا ديد : »گريدمي عميس بنت اسماء

 :خراندمي را دعا اين مقابل  را ثبير کر  و برد داد  قرار خري 

االُِح ُموَسااللَّ  ُهامَ  7]ْباُن ِعْماَ انَ  یُهمَّ إِِن  َأُقوُل اْلَيْوَم َكَا َقاَل اْلَرْباُد الصَّ ْ  ِِل   [ اللَّ اْشَ

ْ ِِل َأْمِ ي ]َو اَُّْلْل ُعْقَدًة ِمْن لِساِِن َيْفَقُهوا َقْوِِل  [. َو اْجَراْل ِِل َوِزيا ًا ِماْن  َصْدِري َو َيّس 

ْكُه يِف َأْمِ ي. َكْي ُنَساب َحَك َكثِارًا َو   َطالِب  َعِلَّ ]ْبَن َأِِب   َأْهِل  [ َأِخي. اْشُدْد بِِه َأْزِري َو َأْشِ

.َنْذُكَ َا َكثِرًا إِنََّك ُكنَْت بِنا َبِصراً 
1
 

 وزارت و خشفهت  ، به  دعها  قالهب  در 9رسهرل  حضهرت  روايهت،  اين ب  ترج  با

 .  ندکرد ترج  7علي اما 

 :  فرمردند 7باقر اما 

 از پس شديم، کعبه داخل وقتي بودم، رفته مکه به 7سجاد امام پدرم با که سفري در

 ايعده که است ييجا همان اينجا»: فرمود من به خواند، بيت داخل در پدرم که نمازي

 از اححدي  بحه  خالفت امر نگذارند شد، کشته يا مرد 9پيامبر اگر که بستند عهد هم با

 َكاانَ »: فرمودنحد  و بردند را آنها از تعدادي نام رتحض سپس .برسد 9پيامبر بيتاهل

ُل  اِ   ْبنُ  ُعَبْيَدةَ  َأُبو وَ  الثَّاِِن  وَ  اْْلَوَّ ُ  وَ  اَِل َّ .«اَْلبِيَبة ْبنُ  َساَِل
2
 

 خهاطر   آن يهادآوري  و بيت داخل در حضرر با 7سجاد اما  ،روايت اين اساس بر

 .ذکر کردند را ناصحي  رو  اين سردمداران و واليت غصب و اختشف ريش  ،ناگرار

 که   عمهر   بهن  عبهداهلل  ناصبي غش  ،نافع از مسجدالحرا  در ،ح  ايا  در 7باقر اما 

 نههروان  اصهحاب  دربهار   داشهت،  را خهرارج  تمايشت و برد عبدالمل  بن هشا  همرا 

 حهق  ب  ييبگر اگر ناحق؟ يا کشت حق ب  را آنها 7علي ب  نظرت ک  پرسيد( خرارج)

تمها    زيهرا  ؛ايشهد   کهافر  ،باطهل  به   ييبگهر  اگهر  و ايبرگشت  مذهبت از است، کشت 

 جهراب  بهدون  نافع .نمرد عمل حق ب  خشفت  دوران در 7علي ک  معتقدند مسلمانان
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  1.رفت و کرد رها را مجلس

 و واليهت  ، ههم سهؤال  ايهن  طرح با 7باقر اما  ک  است مشهرد کامشً روايت اين از

 مهررد  را خرارج عقايد ند و همکرد اثبات را ايشان بردن برحق و 7اميرمؤمنان وصايت

 . دادند قرار حمل 

 پدرشهان  همهرا   7صهادق  امها   ،بهرد  رفته   حه   به   عبهدالمل   بن هشا  ک  سالي

 :کردند ييادآور را 9پيامبر خاندان مرقعيت و امامت ذيل جمشت باو  بردند 7باقر اما 

دًا  ق  َنبِّيًا  َو َأْكَ َمنَا بِِه  َفنَْحُن َصْفَوُة الِلِ َعلَ اَْلْمُد لِلِِ الَِّذي َبَرَث ُُمَمَّ ُتُه  یبِاْْلَ َخْلِقِه  َو ِخَرَ

ا ِقيي َمْن َعاَداَنا َو َخاَلَفنَا  َو ِمَن النَّاِس َماْن َيُقاوُل إِنَّ َبَرنَا  َو الََّّ ِريُد َمِن اتَّ   َفالسَّ
ُِ ُه ِمْن ِعَباِد

َنا َو ُهَو ُيَواِِل  نَا َيَتَوَلَّ َأْعَداَءَنا َو َمْن َيلِيِهْم ِمْن ُجَلَسائِِهْم َو َأْصَحاِِبِْم  َفُهَو ََلْ َيْسَمْع َكََلَم َرب 

.َو ََلْ َيْرَمْل بِهِ 
2
 

 مجلهس  در و برد شا  اهل از مردي ک ه  عکرم  ب  سال همان ،7باقر اما  همچنين

اامِ  َأْهالِ  ُعَبْياَد  َياا َوْيَلاَك » :فرمردند ه  گرفت قرار ايشان عظمت و ابهت تأثير تحت ،اما   الََّّ

.«اْسُمهُ  فِيَها ُيْذَك َ  وَ  ُتْ َفعَ  َأنْ  الِلُ َأِذنَ  ُبُيوت   َيَدِي  َبْیَ  إِنََّك 
3 

 :  کندمي نقل جمّال حسّان

 الغحدير  مسحجد  بحه  وقتحي  .بحودم  مکحه  بحه  مدينحه  از 7صحادق  امحام  دار حمله سفري در

 َذلِاَك »: فرمودنحد  و انداختنحد  نگحاهي  مسحجد  چحپ  سحمت  بحه  7صادق امام ،رسيديم

ُُ  ُكنُْت  َمنْ  َقاَل  ََّْيُث  9الِلرسول ِ َقَدم َمْوِضعُ   1.« َمْوََلُ َفَرِلَ  َمْوََل

 بهين  که   آنجها  از و بردند حضرت کاروان دنبال تعدادي ،سفرها گرن  اين در ش  بي

 از ييهادآور  ايهن  حکمهت  بهرد،  فاصل  سال821 حدود غديرخم واقع  و 7صادق اما 

 حهق  يهادآوري  آن تبهع  ب  و 7اميرمؤمنان وصايت و امامت کردن زند  ،حضرت جانب
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 .  باشدمي اسش  امت واليت و خشفت دربار  :بيت اهل

 : گريدمي العشء ابي بن عبدالحميد

 مناجحات  اتمحام  از پحس  بحود،  عبحادت  مشحغول  کحه  ديحدم  مسحجد  در را 7صحادق  امام

 صحداي ناگهحان   «.بيحا  نزديک» :فرمود حضرت .مکرد سالم و رفتم ايشان نزد ،حضرت

. بياينحد  حضحرت  طحرف  به خواستندمي که شد بلند معتزله و قدريه و مرجئه از گروهي

 کنيد رها مرا .نيستم شما مفتي من»: فرمودند و رفتند گروه آن سمت به و امام برخاستند

: گويحد محي  ميحد عبدالح «.نکنيحد  حسحاس  محن  به را جور سالطين من، بر اجتماعتان با و

 تمحام  شحيطان  اگحر : فرمحود  و دکحر  خحارج  مسحجد  از و گرفت مرا دست حضرت سپس

 داد،نمحي  انجحام  را آدم بر سجده به خدا امر حال اين با ولي ،کردمي عبادت را عمرش

 از کحدام  هحيچ  ،نپذيرنحد  را ما واليت مردم ايناگر  .خوردنمي دردش به عبادت همه آن

 امحر  آنهحا بحه   خداوند که وارد شوند بابي از اينکه مگر ،خوردنمي دردشان به اعمالشان

 نمحاز  فريضه پنج امت اين بر خداوند ،ابامحمد اي .بپذيرند را ما واليت و فرموده است

 اول فريضحه  چهحار  در شحرايطي  با که نموده واجب را واليت و حج و روزه و زکات و

 فِيَهاا َماا الِلِ وَ  ََل » ده است؛ندا رخصتي هيچ واليت درباره ولي ؛داده اجازه و رخصت

.«ُرْخَصة
1 

نيهز   :بيهت اههل  واليهت  اين مطلب ک  بيان ضمن 7صادق اما  ،روايت اين طبق

 از تهر مههم  و واالتهر  را واليهت  است، واجب و فريض  زکات و ح  و روز  و نماز مثل

ي از شهخص پذيرفته    عهذر  طييشرا هيچ تحت ک  طرري ب  ؛دندکر معرفي  يفرا ديگر

 . شرد ينم

   :کندمي نقل عثمان بن حماد

 را ايشان نظر و کرد مشاهده را 7صادق امام طواف حال در ،اميه بني غالمان از مردي

 را حجحر  9اکحرم  پيحامبر » :فرمودنحد  7امحام  . ...شحد  جويحا  حجراالسود استالم بارهدر
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 . ...کنيحد  اسحتالم  را حجحر  شحما  کحه  نديحدم  من اما: گفت مرد آن «....کردندمي استالم

 را کسحي  [حجراالسحود  کنحار  جمعيت شلوغي در] ندارم دوست من» :فرمودند 7امام

 کحه  فرموديحد  خودتحان  شحما : گفحت  محرد  آن «....شحوم  واقع اذيت مورد يا و کنم اذيت

 َكااانَ  َلکِاانْ  وَ  َنَراامْ » :دادنححد جححواب حضححرت کردنححد مححي اسححتالم را حجححر 9پيححامبر

ُُ  إَِذا 9الِلرسول هُ  هُ لَ  َعَ ُفوا َرَأْو  را ححرف  ايحن  من] بله»؛ «ََّق ي ِِل  َيْرِ ُفونَ  َفََل  َأَنا وَ  ََّقَّ

 و] شحناختند مي را 9پيامبر حق زمان آن[. نمودندمي استالم را حجر 9پيامبر که زدم

محرا   ححق  ،زمحان  ايحن  در ولحي  [؛کنحد  اسحتالم  را حجحر  تحا  کردنحد مي باز او براي را راه

 1.[کنند بازبرايم  حجر مالتاس براي را راه تا] شناسند نمي

 رحلههت از پههس جامعه   اينکهه  اول :شهرد مههي اسهتفاد   نکتهه  چنهد  ،روايههت ايهن  از

 مهرد   ميهان  در 9پيهامبر  بيهت اههل  ،تهدري   به   که   رفهت  پي  سمتي ب  ،9اهلل رسرل

 غافهل  و جاههل  ايشهان  حقهرق  دربهار   ،شهناختند مهي  را آنهها  اگهر  يها  ماندند ناشناخت 

 مها  که   اسهت  مطلهب  ايهن  به   امهري  مهرد  ، مترج  کردنوايتر اين نکت  دومين .بردند

 رعايهت  و شناسهند نمي را حق آن مرد  ولي ؛داريم حقي 9اهلل رسرل مانند نيز بيتاهل

 .کنندنمي

 مترجه   ،اسهت  داد  قهرار  9اهلل رسرل حق رديف هم را خرد حق 7اما  ک  آنجا از

 مانند ما منزلت و مقا  و جايگا  ک  بفهمانند شخص ب  خراهندمي حضرت ک  شريممي

 بهراي  را را  مهرد   شهد مهي  باعهث  که   منزلتهي  و مقا  آن .است 9پيامبر منزلت و مقا 

 يها  که   باشهد  واال منزلتهي  بايهد  طبيعتهاً  ،کنند استش  را حجر ايشان و کنند باز 9پيامبر

بهراي   شهاهديم  نيهز  امروز  ک  ؛ ه چنان آنها دوي هر يا و سياسي يا است ديني مرجعيت

 چهرن  . ه  کننهد  اسهتش   را آن ،بتراننهد  تها  کننهد مي باز افرادي با منزلت واال را  حجر را

 ههر  پاسهخ،  اين با درحقيقتنيز  7صادق بردند، اما  دارا هم با را مقا  دو هر 9پيامبر

   .کردند ثابت خرد براي را حق و مقا  دو
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 ،کنهد مهي  ثابهت  جامعه   افهراد  از آنجا ک  دارا بردن اين دو مقا ، حق تبعيت از اما  را بهر 

 .باشيد نيز ما تابع بايد ،کرديدمي تبعيت 9پيامبر از ک  طرر همان شما فرمايند مي 7اما 

 را خهرد  وصهايت  و امامهت  غيرمسهتقيم  طهرر به   7صادق اما  ،شد بيان آنچ  بنابر 

 .  ندکرد ييادآور

 النَّااسِ  یَعَلا اْلَواِجاَب  نَّ أَ  َباُب » :است کرد  باز نا  اين ب  بابي «کافي» در ،کليني مرحر 

َمامَ  َيْأُتوا َأنْ  َمنَاِسَکُهمْ  َيْقُضونَ  َما َبْرَد  َُتُمْ  وَ  َوََلَيَتُهمْ  ُيْرلُِموهَنُمْ  وَ  ِدينِِهمْ  َمَراَِلِ  َعنْ  َفَيْسَأُلوَنهُ  اْْلِ  « َلاه َمَودَّ

 7دقصها  امها   :است اين مضمرن  ک  کرد  ذکر طريق چند ب  هايي روايت ،آن در ک 

 :  فرمردند و ندکرد نظر کردندمي طراف ک  مردمي ب  ،ح  ايا  در

 و واليحت  و کننحد  مراجعحه  محا  به مناسک و طواف انجام از پس که است الزم مردم بر

 ّلا و ؛کننحد  عرضحه  را اعتقادشان و اعمال و نموده ابراز بيتاهل ما به را خويش محبت

 و سنگ اين گرد به طواف و داشت اهدنخو تفاوتي جاهليت دوران طواف با طوافشان

 .داشت نخواهد ارزشي آنها براي چوب

   :فرمردند حضرت سپس

 محردم  ارشحاد  حلقحه  و نشسحته  مسحجدالحرام  در که ابوحنيفه و ثوري سفيان مثل کساني

 اصلي مسير به مردم هدايت و الهي دين راه مانع کههستند  کساني همان ،بودند گسترده

 بحراي  مردم نشستند،مي هايشان خانه در افرادي چنين اگر. ندهست( :بيتاهل واليت)

 1.کردندنمي مراجعه ما از غير کسي به رسولش و خدا شناخت

 نمرد  استفاد  ح  ايا  از 7صادق حضرت ،شردمي استفاد  روايات اين از ک  چنان

 را خهري   مرجعيهت  و واليهت  جايگها   سدير، و ابرعبيد  و فضيل مانند اشخاصي ب  و

 به   با ،داشتند معتزلي عبيد بن عمرو با حضرت ک  صحبتي در اينک  کما. يادآوري کردند

 در عمهر  و ابهربکر  رو  مشکشت دادن نشان و اما  تعيين در آنها رو  کشيدن چال 

 9پيهامبر  ک  است همان ،اما  انتخاب در صحي  رو  ک  فهماندند او ب  ،خليف  تعيين
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 .  ندارند نقشي مهم امر اين در مرد  و دادند انجا  خداوند امر ب 

 بهراي  ،فهراوان  علهم  به   را خليفه   و اما  نياز ،او از پرس  چند با حضرت همچنين

 به   9اهلل رسرل قرل از کشمشان آخر در و کردند ييادآور جامع  در الهي احکا  اجراي

َب  َمنْ »: فرمردند او  َضااَل  َفُهوَ  ِمنْهُ  َأْعَلمُ  ُهوَ  َمنْ  الُْسلِِمیَ  يِف  وَ  َنْفِسهِ  یإِلَ  َدَعاُهمْ  وَ  بَِسْيِفهِ  النَّاَس  َضَ

.«ُمَتَکل ف  
1   

 از که   ديگهران  و شما فرمردند او ب  غيرمستقيم طررب  7اما  ،روايت اين اساس بر

 کساني آن از امامت مقا  و نيستيد مقا  اين شايست  ،نداريد ايبهر  سنت و کتاب و علم

 .  هستند :بيتاهل همان ک  باشندمي 9پيامبر سنت و اخد کتاب ب  اعلم ک  است

 : گريدمي سندي ابرالفرج

 اينهحا  از کداميک»پرسيدند:  من از حضرت که بوديم طواف حال در 7صادق امام با

 حضحرت  سحپس  .مطلحب  ايحن  بحر  داناتريحد  شما :دادم جواب من 2«.است باالتر حرمتش

 پحس  .اسحت  بيشحتر  ححرمتش  بيحت  خحل دا :گفحتم  محن  و کردند تکرار را دوباره پرسش

ْكنُ : »فرمودند حضرت   آلِ  لَِِّيَرةِ  َمْفُتو    اَِلنَّةِ  َأْبَواِب  ِمنْ  َباب   اْلَيَاِِني  ال ي
د   َمْسُدود   9ُُمَمَّ

ِهمْ  َعنْ  ِمن   ِمنْ  َما وَ  َغْرِ ْْ ُُ  َيْدُعو ُم ُُ  َصِرَد  إَِلَّ  ِعنَْد  َباْیَ  وَ  نَهُ َبيْ  َما بِاْلَرْ  ِ  َيْلَصَق  یََّتَّ  ُدَعاُؤ

.« ََِّجاب یَتَرالَ  الِلِ
3  

 تبعيهت  همهان  يعني تشيع يماني، رکن در دعا استجابت مشک ،روايت اين اساس بر

 طهراف  در حتي 7اما  ک  است مشهرد کامشً اينجا در. است شد  مطرح :بيتاهل از

 .  اندداشت  ترج  ل ئمس اين ب 

 حضرت کند؟مي حکم اساسي چ  بر  اما :پرسدمي 7صادق اما  از کليب  بنسرر

 اساسهي  چه   بهر  ،نبهرد  قرآن در اگر :پرسدمي دوبار  «.خدا کتاب اساس بر»: فرمايندمي
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 قهرآن  در نه   اگر :پرسدمي سر  بار «.سنت اساس بر»: فرمايدمي حضرت کند؟مي حکم

 او به   اما  سپس «.خرد  اجتهاد اساس بر»: فرمايندمي حضرت چ ؟ سنت در ن  و برد

 :  فرمايندمي

، کندمي حکم اساسي چه بر و کجا از امام تصورت از اينکه! کنيمي گمان چه دانم مي

دُ » ؛است عنداهلل من موفق و شده حمايت خدا جانب از امام بدان بلکه اشتباه است؛  ُيَسدَّ

ُق  وَ  .«َتُظني  َكَا   َلْيَس  وَ   ُيَوفَّ
1 

 بهدون  ،وصهايت  و واليهت  نکنهد  ک  تصرربا اين کش  ب  او يادآوري کردند  7اما 

 .  است پذير امکان خداوند تسديد و تأييد

   کند: نقل مي مقدا  ابي  بن عمرو

 ،مححردم اي: »فرمودنححدمححي بلنححد صححداي بححا ،عرفححات در عرفححه روز 7صححادق امححام

 حسحين،  سحپس  حسحن،  سحپس  طالحب،  ابحي   بن علي ايشان از پس .بود امام 9اهلل رسول

 حضرت «.هستم امام من آن از پس و :علي  بن محمد سپس ،الحسين  بن علي سپس

 سحر،  پشحت  و مقابحل  و چپ و راست هايطرف از يک هر در] مرتبه دوازده را ندا اين

 2.کردند تکرار [مرتبه سه

   :است شد  روايت 7جعفر بن مرسي اما  از همچنين

 باال کعبه تسم به را مبارک سر رسيدند، يماني رکن به طواف حال در 9پيامبر وقتي

َفِك  الَِّذي لِلِِ اَْلْمُد »: نمودند دعا چنين و بردند  َنبِّياً  َبَرَثنِي الَِّذي لِلِِ اَْلْمُد  وَ  َعظََّمِك  وَ  َشَّ

ُهمَّ  إَِماماً  َعلِّياً  َجَرَل  وَ  ارَ  َجن ْبهُ  وَ  َخْلِقَك  ِخَيارَ  َلهُ  َأْهدِ  اللَّ  3.«َخْلِقَك  ِشَ

 حرکهات  و ادعيه   و نهد کردمهي  همراهي را 9پيامبر ،طراف حال در گروهي طبيعتاً

 رو ؛ ازايهن نهد کردمهي  نقهل  ديگران براي و کردندمي ثبت ند،ديدمي ند،شنيدمي را ايشان
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 ؛کردنهد مهي  جهاري  زبهان  بهر  امهر  همهين  ب  ترج  با را دعا مضامين 9رسرل حضرت

 و داشهت   سياسي نمضمر کامشً يماني رکن در دعا اين ،شردمي مشاهد   ک چنان بنابراين

 ،دعها  ايهن  ضهمن  9پيامبر همچنين .کندمي تعيين را 9اهلل رسرل از پس خشفت مسير

 .  تقسيم کرد  است 7اما  علي دشمنان و دوستان گرو  دو ب  را مرد 

 را خهري   مرقعيهت  و مقها   ،شعر قالب در :معصرمين حضرات ،مرارد برخي در

  بهن  عبهداهلل  جهراب  در مکه   مسهير  در 7سهجاد  اما  طرر ک  کردند. همان ي مييادآور

   :نمردند معرفي گرن  اين شعر بيت چند با را خرد ،مبارک

 سحيراب  آن از را شحيعيانمان  و شحويم محي  وارد کوثر حوض بر که هستيم ايطايفه از ما

 کحه  کسحي  اينکه کما است؛ پذير امکان ما طريق از تنها رستگاري به رسيدن و کنيممي

 قيامحت  روز عذاب ،کند غصب را ما حق هرکس و شد نخواهد هالک ،باشد ما محب

 1.داشت خواهد پيش در را

 راحتهي  به   اگرچه   7سهجاد  امها   که   شهرد مهي  مشهاهد   ،فرق روايت ب  ترج  با

بان عال بان اْلسای بان عال اناا» :کنند معرفي گرن  اين را خرد ساد  الفاظ با ترانستند مي

 خانهدان   و خرد وصايت و امامت مرقعيت و جايگا  ،اشعار اين بيان با ؛ ولي«طالاباِب

. بردنهد  قيحقها  ايهن  بيهان  بهراي  يفرصهت  مترصهد  ايشان دهد مي نشانک   کرد مطرح را

. نمردنهد مهي  اسهتفاد   را تعهابير  پرمحتهراترين  پرس ،ترين  کرچ  ب  پاسخ در بنابراين

 به   ،مرد  ميان رد ب  وسيل  خردشان :بيتاهل کردن مطرح ،شد ذکر قبشً ررک ط همان

 را خانهدان   جايگا  و خرد 7معصر  ،اول شير  در و غيرمستقيم برد. مستقيم صررت

 سمت ب  را مخاطب 7اما  ،غيرمستقيم رو  در ولي ؛نمايدمي مشخص مخاطب براي

در  7امها   مثشً ؛کند عرفيم را  اجداد و آبا يا خردآنک   يب دهدمي سرق :بيتاهل
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 به   مسهتند  را پاسخ بلک  کردندنمي اعش  را خرد نظر مستقيماً ،ها پاسخ ب  برخي پرس 

گرنهاگرن نشهان    مسائل در را :بيتاهل مرجعيت ک  نمردندمي قبلي اما  قرل يا فعل

 گرشهت  تقسهيم  چگهرنگي  دربار  7صادق اما  از کناني وقتي نمرن  عنران ب  دهد؛ مي

 را آن ثلث، 8باقر اما  و سجاد اما » :دهندمي پاسخ گرن  اين حضرت پرسد، مي اضحي 

 آن ثلهث  و دادندمي صدق  فقير ب  را آن ثلث و دادندمي صدق  همسايگان و اطرافيان ب 

 1.«داشتندمي نگا  خرد بيتاهل براي هم را

 آن ازو  ننهد ک اسهتفاد   ح  ايا  در غيرمستقيم کردن مطرح رو ِ از ترانندمي مبلران

 از بايهد  ،عمهر   و حه   ههاي کهاروان  فرهنگي مسئرالن ديگر تعبير ب  ؛دنببر فراوان بهر 

 بتهرانيم  ما اگر ؛بگذارند :بيتاهل دست در را مرد  دست تا کنند استفاد  ح  فرصت

 ميهان  در را ايشهان  جايگا  ،کنيم :بيتاهل سير  ب  مستند را مثبتمان فرهنگي عمل هر

 ايشان جايگا  و ائم  کردن مطرح براي را زمين  خرد خردب  و کنيم ميتر  افزون مسلمانان

 سهير   سهريعاً  ،دهنهد  انجها   خراهنهد مهي  که   عملهي  هر ،سنت اهل اينک  کما سازيم؛ مي

 .  دهندمي قرار آن پشتران  را صحاب  و 9پيامبر

 مرجهع  و الگهر  را خهرد  مستقيماً :بيتاهل ،مراقع برخي در شد ذکر ک  طرر همان

 7صهادق  امها   و 7بهاقر  امها   از ين روايت راا عياشي ک  چنان ؛کردندمي معرفي ديني

 از بسهياري  ،داد انجها   خرد خشفت دوران در عمر ک  حجي سفر : نخستينکندمي نقل

 جعفهر  بهن  عبهداهلل  و 8حسنين و 7علي سال همان .بردند او همرا  انصار و مهاجران

 رايبه  [سهفيد  نه  ] سهرخ  گل رنگ ب  لباس دو عبداهلل .داشتند شرکت ح  مراسم در نيز

 شهد  نزدي  آنها ب  عمر اينک  تا دادمي ادام  مسير ب  اميرمؤمنان با همرا  و پرشيد احرا 

 ححرم  در کحه  اسحت  بحدعتي  چحه  اين» ؛«اْل م يف التي البدعه هذُ ما» :گفت چنين سر پشت از و

 همهرا   ک  عبداهلل اين علي، يا ک  برد  7امير حضرت ب  تعريضي گرياه « دهحي مي انجام
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 بهدعت  نهرعي  که   مهانع کهار او   بايد شما و شرد ييراهنما شما از طريق بايد ،شماست

َِاي َل ُعَما  ياا»: فرمردنهد  7اميرمؤمنان ک  برد اينجا در شري. ،است ُمنَاا َان َلَّاد   ينَب  يرل 

 ، يعني مها نمردند القا را مهمي بسيار معناي ،کرتا  جمل  اين در 7علي حضرت .«الُسنّه

 سهنت  کند ادعا ک  نيست شايست  احدي براي و تريم آگا  کسي هر از 9پيامبر سنت ب 

 به   تهر  از مها  عمهر  اي که   شردمي استفاد  جمل  اين از . همچنينفهمدميما  از بهتر را

 طبيعهي  .ماسهت  نزد هستي حقيقي سنت دنبال ب  اگر .دانيمي کمتر تر و تريم آگا  سنت

 به   نسهبت  9پيامبر وصايت و فتخش مقا  براي است تر شايست  ،بالسن  اعلم ک  است

 .داندمي فهمد يا کمتر سنت را خرب نمي ک  کسي

 انکام علمات ماا والِل َل ابااْلسن يا صدقت»: گفت و کرد تأييد را 7علي کش  نيز عمر

«هم
 .«نشناختم را شما [بودم شما سر پشت چون] من که قسم خدا به علي، يا گفتي راست» ؛1

 بيهان  سهنت  محرر را خرد مستقيماً 7امير حضرت ،شد ذکر روايت اين در  ک چنان

 از . از آنجها که  بسهياري   نمردنهد  نفهي  خهرد  غير از صراحتبا را مرقعيت اين و کردند

آنهان صهررت    منظهر  در وگهر  گفهت   بردند، اين عمر همرا  در آن سفر انصار و نامهاجر

 . هم ب  ايشان برد تعريضي گرفت و

 ههاي سياسهت  ،حکها   و خلفها  که   شهد مي سبب ح  عظيم ظرفيت در طرل تاريخ،

 شهد   نقهل  الرشهيد   ههارون  ک  دربار  ؛ چنانکنند اعمال و اعش  ح  در را دخر مرردنظر

 تمها   ،سهال  آن تها  داد دسهترر  کند، مشخص را خرد عهد ولي کرد قصد ک  زماني است:

 مائاة و بریسا و تسع سنة يف فح » ؛رفت ح  ب  نيز خرد و بيايند ح  ب  ءاقرّ و فقها ،علما

 فاخاذ الوسم  أيام مکة َيضوا أن اْلم اء و الق اء و الرلاء و الفقهاء يام  اْلفاق َجيع یال كتب و

 2.«الدينة ط يق هو

 انحرافهاتي  آنها از برخي براي گاهي ،نبردند اعتقادي سط  ي  در شيعيان ک  آنجا از
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 کيست. اما  زمانشان در ند ک نبرد تشخيص ب  قادر آنها و شدمي ايجاد امامت  ئلمس در

 اصهلي  مسهير  به   و مترجه   خرد اشتبا  ، آنان را ب افراد برخي کردن آگا  با :بيتاهل

 .  يدنک ترج  زير روايت دو ب  زمين  اين در .گرداندندبازمي واليت و امامت

 امامهت  امهر  در مرد  ،رفت دنيا از 7جعفر بن مرسي وقتي» :کندمي نقل کثير ابي ابن

 و ديهد   را 7الرضا مرسي بن علي ناگا  .آورد  جا ب  ح  من سال آن پس .کردند ترقف

بََْشا  ) :گذراند  را آي  اين خرد ذهن در
َ
  (.10)قمر:   (نَتَّبُِعه واِحدا   ِمنَّا أ

 َوالِلِ َأَناا»: فرمردنهد  و کردند عبرر کنار  از برق مثل 7رضا اما  ک  برد لحظ  اين در

  الَِّذي اْلَبََشُ 
 از است واجب تو بر که هستم بشري همان من که خدا به قسم» ؛« َتتَّبَِرنِي َأنْ  َعَلْيَك  ُب ََيِ

  «.کني اطاعت من

 حضهرت  و کهنم مهي  عذرخراهي شما و خدا از گفتم لحظ  آن :گريدمي کثير ابي  ابن

  1«.لک مَفور»: فرمردند

 امامهت  و اليهت و سهمت  به   مرد  هدايت براي 7اما  ک  دهد نشان مي روايت اين

 مهرد   به   تها  کردنهد مهي  اسهتفاد   ايزمين  هر از ،گمراهي از مرد  نجات و :بيتاهل

 دادن نشهان  بها  مراقهع  برخهي  . بنهابراين کننهد  اقتدا ک  ب  بايد و کيست اما  ک  بفهمانند

 .  کردندمي يقين ب  تبديل را افراد از بعضي ش  ،خرد کرامات از ايچشم 

 فرصهت  از ييجها  هر در ائم  بلک  ،است نبرد  وصي و اما  رفيمع را  تنها ح  البت 

 فرصهت  ،حه   ايها   امها  ؛سهازند  رهنمهرن  واليهت  سمت ب  را مرد  تا کردندمي استفاد 

 7آمدنهد، بها امها     مهي  مدينه   و مک  ب  مختلف نقاط از ک  افرادي است تا تري مناسب

 يها  و مدينه   در مهرد   همه   مشقات کنند و مطالب مررد نظر ب  آنان منتقل شهرد؛ زيهرا،  

 بهرد  ممکن ،کردندمي پيدا ح  براي فرصتي اگر و داشتندن حضرر :بيتاهل شهرهاي

 آنهها  ،ائمه   خرد يا و گيرند فرا ايشان از را مطالبي و شرند ائم  از يکي زيارت ب  مرفق

                                                           
 .211ص ،2ج الرضا، اخبار عيون. 1



 جدر ح :سيره اهل بيت/  022

 عهد   ،7جعفهر   بهن  مرسهي  وفهات  سهال  کندمي بيانک   کثير ابي ابن مانند ؛سازند آگا  را

 درد يهن ا به   ههم  کثير ابي از روايت پيداست ک  ابن و کردند ترقف امامت امر در زيادي

 را او و شهدند  اشهکال  ايهن  مترجه   ،داشهتند  که   علمهي  به   ترجه   با 7اما . برد مبتش

 انجها   را خهرد  ههدايتي  وظيفه   امها   اگرچه   ،نبهرد  ح  ايا  اگر حال ند؛ردک ييراهنما

 ؛شهرد  زائهل  او شه   و کنهد  مشقهات  اما  با نتراند برد مکنم کثير ابي ابن ولي ،دادند مي

 در که   بهرد؛ چنهان   شهرندگان  ههدايت  و اما  گري هدايت براي فرصتي ح  ايا  بنابراين

 :  است شد  نقل چنين مرير   بن عبداهلل از روايتي

َة َخَلَ   یُكنُْت َواقِفًا َو َََّجْجُت َعلَ  ُت بَِمکَّ ْقاُت  يِف َصْدِري يَشْ تِْلَك اَْلاِل َفَلاَّ ِِصْ ء  َفَتَرلَّ

ُهمَ  َخْرِ اْْلَْدَياِن َفَوَقَع يِف َنْفِِس  یَطلَِبتِي َو إَِراَدِل َفَأْرِشْدِِن إِلَ   َقْد َعلِْمَت   بِالُْلَتَزِم ُثمَّ ُقْلُت اللَّ

َضا ََل  7َأْن آِلَ ال   َُ ِم ُقاْل لَِاْوََلَا َرُجال  ِماْن َأْهاِل َفَأَتْيُت الَِدينََة َفَوَقْفُت بَِبابِِه َو ُقْلُت لِْل

ََِرِة اْدُخْل َيا َعْبَد  ُُ َو ُهَو َيُقوُل اْدُخْل َيا َعْبَد الِلِ ْبَن الُ الِلِ اْلِرَ اِق بِاْلَباِب َقاَل َفَسِمْرُت نَِداَء

َرِة َفَدَخْلُت َفَلاَّ َنَظَ  إَِِلَّ َقاَل ِِل َقْد َأَجاَب الِلُ ُدعَ ا
َِ اَءَا َو َهَداَا لِِدينِِه َفُقْلاُت َأْشاَهُد ْبَن الُ

ُة الِلِ َو َأِمينُُه َعلَ  َخْلِقِه. یَأنََّك َُّجَّ
1

 

 دلحم  در رسحيدم  مکحه  بحه  وقتحي  .رفحتم  حج به مذهب همين با و بودم مذهب واقفي من

 بحه  جهحت  همحين  به پس [.باشم رفته اشتباه عقيده در را راه مبادا که] کرد خطور چيزي

 پحس  ،داني مي مرا حاجت تو خدايا که کردم دعا سپس .شدم متوسل و رفته ملتزم کنار

 7رضحا  امام نزد که کرد خطور ذهنم به حين همين در .نما هدايت دين بهترين به مرا

 بگحو  مواليحت  بحه  :گفحتم  غالمحش  به و رفتم ايشان خانه در و آمدم مدينه به پس .بيايم

 يحا » :فرمحود  کحه  شحنيدم  را امحام  ايصحد  لحظحه  همين در .است در پشت عراق از مردي

 خداونحد » :فرمودنحد  ،ديدنحد  محرا  امام وقتي .شدم خلاد من «.شو داخل مغيره بن عبداهلل

 تحو  کحه  دهحم مي شهادت گفتم من «.نمود هدايت دينش به را تو و اجابت را تو دعوت

 . هستي خلقش بر او امين و خدا حجت

                                                           
 .11ص االختصاص، ؛322ص ،1ج ،الکافي .1
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 9پيهامبر  زيهارت  چهرن  يول ؛ستا ح  بار در ما بحث گرچ  ک  داشت ترج  بايد

 از جزئهي  براي حاجيهان  نيز مدين  ب  رفتن ،است مسلمانان بين مسلمات از ،ح  ايا  در

 و سهفر  ادام  در ،آمدندمي ح  ب  مرد  از بسياريوقتي  اساس همين بر است. ح  سفر

 زا گرنهاگرن  افهراد  تها  :بيهت اههل  براي برد فرصتي ک  رفتندمي مدين  ب  آن از قبل يا

حه    مرير  بن عبداهلل قصد اصلي ک  اخير روايت مانند کنند؛ هدايت را مختلف شهرهاي

 حه   عبهداهلل  اگر در مدين  مشقات نمرد. 7برد و پس از اتما  مراسم ح ، با اما  رضا

 تهران نمهي  اينکه   بر عشو  .دادنمي رخ اما  و او بين مشقاتي چنين قطعاً ،آوردنمي اج ب 

 . کرد جدا النبي مد و 9اهلل رسرل زيارت از را اهلل بيت زيارت و ح  سفر

اسهت: وي   آمهد   برد واقف  رؤساي از ک  قِيامَا بن حسين ب  راجع ديگري روايت در

 فرزنهدي  هنهرز تها آن زمهان    7اما  رضها  چرن ؛برد ترديد دچار 7رضا اما  امامت در

نيسهت.   اما  ،ندارد ردخ نسل از فرزندي ايشان چرن ک  کردمي تصرر حسين و نداشت

  .نمرد ترقف 7جعفر بن مرسي در رو از اين

 روزي کهرد،  عنايهت  7رضها  امها   ب  را محمدالجراد خداوند واالمرتب  اينک  از پس

اَ  َلَك  َما»: فرمرد او ب  و ديد را او 7رضا اما  طراف هنگا  َ  را تحو  شده چه»؛ « یَتَرالَ  الِلُ ََّرَّ

 و امامهت  صهحي   را  به   را او طهراف  حهال  در حضهرت  .«هستي  مردد و حيران هنوز که

 چهرا  ،7الجهراد  محمهد  فرزنهد   وجهرد  با ک  دادند تذکر او ب  و نمردند ارشاد واليت

بنهابراين   1.شهر  معتقهد  7جهراد  فرزنهد   سپس و من امامت ب  و برگرد ؟هست واقفي

 .کردند ييادآور را فرزندشان و خرد وصايت و امامت گرن  اين 7اما 

 معرفهي  شهيعيان  به   را خهرد  از پهس  اما  ،ح  ايا  در :معصرمين حضرات گاهي

 طررکه   همان ؛نمردندمي مشخص ديگران براي را امامت مسير ،طريق اين از و دندکر مي

 ل ئمس اين و کردند تثبيت مسلمانان براي را 7مؤمنان امير واليت ،ح  ايا  در 9پيامبر

                                                           
 .214ص ،2ج الرضا، اخبار عيون. 1
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 . نمردند بيان هم  براي عا  طررب  در غديرخم را مهم

 استدالل نمرد: يرز ياتب  روا ترانمي ين زم ينا در

 در را  مکه   را 7صهادق  امها  » :کنهد مهي  نقهل  زيدي سليط  بن يزيد نا  ب  شخصي

 کهدا   به   بايهد  و اسهت  کسي چ  ک  پرسيد  بعدي اما  بار در ايشان از و کرد  مشقات

ََلءِ َها: »دادنهد  جراب حضرت کنيم؟ رجرع شما فرزندان از ي   وَ  َساي ُدُهمْ  َهاَذا وَ   ُوْلاِدي ُْ

را امحام بعحد از خحود     او ،7يبا اشاره به فرزنحدش موسح   ينجاحضرت در ا» ؛1«7یُموَس  یإِلَ  َأَشارَ 

 .  «کنندمي يمعرف

  بهن  مرسهي  همهرا   ايعمهر   سهفر  در بعهد  هها سال» :گريدمي سليط  بن يزيد همين

 بعهدي  امها   بهار  در 7صادق اما  از پي  اهسال ک  رسيديم مکاني ب  تا برد  7جعفر

 يهاد  ب  را مکان اين آيا  ک داشتم عرض  7جعفر  بن مرسي ب  بنابراين .برد  کرد  سؤال

 مهن  «داري؟ يهاد  ب  نيز تر آيا و بل » :فرمردند حضرت [افتاد؟ اتفاقي چ  ک ] آوريد؟مي

  .بل  :داد  جراب

 بهرد ،  کرد  سؤال پدر  از ک  را يمطلب همان 7کاظم اما  از سپس: گريدمي يزيد

ي وَ  َأْنَت  بَِأِِب  َلهُ  َفُقْلُت » :پرسيد  ِِن  ُأم  َنا َما بِِمْثلِ  َأْنَت  َفَأْخرِبْ  شحما  فداي مادرم و پدر» ؛«َأُبوا بِهِ  َأْخرَبَ

 .(بعهدي  امها   از يعنهي )« نمحود  خبحر  بحا  محرا  پحدرتان  کحه  چيزي همان از کن خبر با مرا پس .باد

 2«.نمردند اشار   7الرضا مرسي بن ليع ب  ،حضرت»

 پهس  اما  ،مک  مسير در 7کاظم و 7صادق اما  ک  شردمي استفاد  ،روايت اين از

 ،خهدا  خانه   زيهارت  و حه   ک  شردمي برداشت عشو  بر اين ؛کردند معرفي را خرد از

 .  بشناسانند و بشناسند را حاضر اما  از بعد اما  تا برد فرصتي يانشيع براي

 جها  به   حه   قنهدي  زيهاد  بها  :کنهد مهي  نقهل  الزيات سعيد ابي  بن اسماعيل  بن دمحم

 طلهرع  تا شبي اينک  تا برديم يکديگر همرا  مراحل هم  و طراف و را  در و آورديم مي
                                                           

 .11ص.ق،    ه1141علی بن بابويه قمی،  ،ةالحير من ةوالتبصر ةاالمام. 1

 .26و22صص ،24ج بحاراالنوار، ؛311و313صص ،1ج ،الکافي .2
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 برد؟ چ  جريان شد  تنگران بردي؟ کجا :گفتم او ب  يافتم را او وقتي .نيافتم را او فجر

( 7جعفهر  بهن  مرسي) ابرابراهيم کنار ،ابط  در را شب تما  ديشب: گفت جراب در او

 :  فرمردند من ب  7جعفر  بن مرسي اما  .برد راست  سمت در علي فرزند  .برد 

 فأنزهلا َّاجة لك كانت فإن فرل  وفرله قوِل قوله عّل  إبني هذا زياد يا أو الفضل أبا يا

.اْلق اَّل  الِل یعل يقول َل فاّنه قوله  واقبل به
1
  

 .اسحت  محن  عمحل  همان ،عملش و من سخن ،سخنش .است من فرزند 7علي اين زياد، اي

 .گويدمي حق تنها که چرا ؛بپذير را سخنش و بخواه او از داشتي ايخواسته اگر پس

 بهن  علهي  بها  اسهت:  شهد   نقهل  الخهزاز  علهي  بن حسن از ديگري روايت در ک  چنان

 .آوردمهي  خهرد  بها  را ييکاالهها  و الامر علي، ک  درحالي همسفر مک  برديم؛ 2حمز  ابي 

 امر ک  است 7کاظم اما  مال اينها: گفت ها پرسيد ، و متاع امرال اين بار در او از وقتي

 را 7علهي  فرزنهد   ،7کاظم اما  همانا .ببر  7مرسي  بن علي فرزند  براي نمرد 

 3.است داد  قرار خرد وصي

 طهرر به   ،فرزندانشهان  از يکهي  بهراي  امهرالي  فرستادن با حضرت ،نقل اين اساس بر

 .است فرزندشان کدا  ايشان وصي ک  فهماندندمي ديگران ب  غيرمستقيم

 بها  بلکه   ،کردندنمي مشخص ح  ايا  در را بعد اما  صراحت ب  ،:بيتاهل گاهي

که    چنان ؛کردندمي بعدي اما  مترج  را شيعيان اوالدشان، از يکي دربار  خاص يرفتار

 :  کند ت ميرواي صنعاني يحيي

َضا یَدَخْلُت َعلَ  َة َو ُهَو ُيقَ  7َأِِب اَْلَسِن ال   ُ َماْوزًا َو ُيْطِرُماُه َأَبااَجْرَف   اَو ُهَو بَِمکَّ  7َش 

يَ   َفُقْلُت َلُه ُجِرْلُت فَِداَا َهَذا الَْوُلوُد الَُباَراُ  َهاَذا الَْوُلاوُد الَّاِذي ََلْ ُيوَلاْد يِف  یَقاَل َنَرْم َيا ََيْ

                                                           
 .161 و166صص کشي، رجال. 1

 زيـادي  اموال و دنيا در طم  سبب به ،ر حض از پس ولي ؛بود 7کاظ  اما  وکالي از بطائني حمزه ابي بن علي. 2

 ،11ج الحـديث،  رجـال  معجـ  . ک.ر .نشـد  7رضـا  امـا   امامـت  بـه  قائل و نمود اختيار را وقف بود نزدش که

 .211ص

 .22ص ،1ج الرضا، اخبار عيون. 3
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ْسََلِم ِمْثُلُه َمْوُلود  َأْعَظُم َبَ َكًة َعلَ ا ِشيَرتِنَا ِمنُْه. یْْلِ
1
 

 آن خررانهدن  و مهرز  ي  کندن پرست با 7رضا اما  ،شردمي مشاهد  طرر ک  همان

 براي ،اسش  در آن مانند ک  است بابرکت مرلردي 7جراد اينک  بيان و 7جراد اما  ب 

 نجهم  از روايتهي  در مسعردي. کنندمي 7جراد ما ا مترج  را مرد  ،نداشت  وجرد شيع 

 2.است کرد  نقل را مضمرن همين ب  شبي  ،صنعاني

 

                                                           
 .361ص ،6ج ،الکافي .1

 .211ص الوصيه، ايبا . 2
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 ش.  .  ه4833

 تا. بيروت، دار احياء التراث العربي، بي ،يهبي ،الحفاظ ةکرتذ .35

  .ق.  ه4143قم، منشورات الشريف الرضي، ، سبط بن جويي ،الخواص ةتذکر .36

  .ق.  ه4141الصدر،  ةفيض کاشاني، حسين اعلمي، تهران، مکتب، تفسير الصافي .37

العلميه،  ة، المطبعرسولي محالتي، تهران مسعود عياشي، سيدهاشم بن محمد، تفسير العياشي .38

  .ق.  ه4834
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، بياروت،  )ابان کثيار(   کثيار الدمشاقي   عمار بان     ابوالفداء اسماعيل بان  ،تفسير القرآن العظيم .39

  .ق.  ه4143دارالکتب العلميه، 

 ابااراهيم قمااي، طيااب موسااوي جزا ااري، قاام، دارالکتااب،        علااي باان ، تفسااير القمااي  .41

  .ق.  ه4141

االمام  ةقم، مدرس ،7عسکريال علي بن حسن ،سکريالمنسوب الي االمام الحسن الع تفسير .41

 .ق.  ه4143، ]المهدي

الطبا  و النشار    ةابراهيم کوفي، کاظم محمد، تهاران، مؤسسا    فرات بن، تفسير فرات الکوفي .28

  .ق.  ه4144االرشاد االسالمي،  ةفي ويار

 ش.  .  ه4811ناصر مکارم شيرايي، تهران، دارالکتب االسالميه، ، تفسير نمونه .43

مصطفي عبد القادر عطا، بياروت، دارالکتاب العلمياه،     ،حجر عسقالني ابن ،ريب التهذيبتق .44

 م. 4331

 ةمصطفي بن احمد العلوي و محمد عبد الکبير البکري، المغرب، ويار ،ابن عبدالبر ،التمهيد .24

 .ق.  ه4831عموم االوقا  و الشئون االسالميه، 

 تا. بي تنقي: المقا،، شيخ عبداهلل مامقاني، چا  افست، .24

قام، جامعاه مدرساين،     ،هاشام حسايني  ، )شايخ صادوق(   بن بابوياه  محمد بن علي ،التوحيد .47

  .ق.  ه4833

الحسن طوساي، حسان الموساوي، خرساان، تهاران، دارالکتاب         محمد بن، االحکام تهذيب .48

  .ق.  ه4141االسالميه، 

تشاارات  علاوان، قام، ان   حمازه طوساي، نبيال رضاا،     بان  علاي  محمد بان  ،الثاقب في المناقب .49

  .ق.  ه4143انصاريان، 

قام، دار الشاريف   ، )شيخ صدوق( بن بابويه محمد بن علي ،ثواب االعما، و عقاب االعما، .51

   .ق.  ه4141الرضي للنشر، 

 تا.  العلميه، بي ةبروجردي، قم، المطبع ييطباطبا سيدحسين، جام  احاديث الشيعه .51
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طبااري، بيااروت، دارالمعرفااه،  جرياار ابااوجعفر محمااد باان، جااام  البيااان فااي تفسااير القاارآن .52

  .ق.  ه4144

حااتم رايي،    بن ابي بن محمد بن ادريس بن المنذر رحمانمحمد عبدال ابي ،الجرح والتعديل .53

 م.  4314بيروت، دار احياء التراث العربي، 

 النينااوي الحديثااه، ةمحمااد باان محمااد اشااعث، تهااران، مکتباا  ، )االشااعثيات( الجعفريااات .54

 تا. بي

الادين بااعوني، قام، مجما       شامس ، 7طالب ابي  مناقب االمام علي بن المطالب في جواهر .55

 تا.االسالميه، بي ةالثقاف احياء

  .ق.  ه4141جا، اعتماد، حيدر خزرجي، بي، حج االنبياء و اال مه .56

ناااد شاا  ، قام، انتشاارات نصااي:،       الادين قهرمااني   بهااء ، حج البيت في مکتب اهل البيات  .57

 ش.  .  ه4813

جعفاار ساابحاني، چااا  او،، تهااران، نشاار مشااعر،  ، دي و ملتقااي سياساايالحااج موساام عبااا .58

 ش. .  ه4831

 ةسليمان بحراناي، قام، مؤسسا    سيدهاشم بن، :االبرار في احوا، محمد و آله االطهار ةحلي .59

  .ق.  ه4144المعار  االسالميه، 

االمااام  ةتصااحي:  مؤسسااو  اهلل قطااب راوناادي، تحقياا ةهباا سااعيد باان، الخاارا ج و الجاارا : .61

  .ق.  ه4143مهدي، قم، مؤسسه امام مهدي، ال

قام، انتشاارات   ، )شايخ صادوق(   بان بابوياه   محمد بن علاي  ،الخصا، المحموده و المذمومه .61

  .ق.  ه4148جامعه مدرسين، 

اهلل مرعشاي نجفاي،   ت قم، کتابخانه آيا  الدين سيوطي، جال،، في تفسيرالمأثور الدر المنثور .62

  .ق.  ه4141

حااتم شاامي، قام، جامعاه مدرساين،       يوساف بان  ، اللهااميم  ةال ما الادر النظايم فاي مناقاب ا     .63

  .ق.  ه4144
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المللاي   قام، مرکاز باين   چاا  او،،  حساين عبدالمحمادي،   ، :بيات درآمدي بر سيره اهل .64

 ش. .  ه4833ترجمه و نشر المصطفي، 

البيات،  ، آصاف فيياي، قام، مؤسساه آ،    (حيون ابن)نعمان بن محمد مغربي ، دعا م االسالم .65

  .ق.  ه4831

قسام دراساات اساالمي مؤسساه بعثات،      قم، رستم طبري،   بن جرير  محمد بن، ةدال ل االمام .66

  .ق.  ه4148

 .ق.  ه4141ابوبکر بيهقي، بيروت، دارالکتب العلميه، ة، ل النبو دال .67

  .ق.  ه4141جعفر سبحاني، چا  او،، تهران، نشر مشعر، ، دليل المرشدين الي الح  اليقين .68

 الاادين طبااري، قاااهره، مکتبااه القدسااي،   محااب، اقااب يوي القرباايالعقبااي فااي من يخااا ر .69

  .ق.  ه4811

 خالد برقاي، محماد بان الحسان طوساي، حسان       محمد بن احمد بن، رجا، البرقي ا الطبقات  .71

 ش. .  ه4814مصطفوي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

حسان   و حسان طوساي   عمر کشي، محماد بان   محمد بن، الرجا، ةرجا، کشي ا اختيار معرف  .71

  .ق.  ه4143مصطفوي، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، 

العلمياه،    آلوساي، بياروت، دارالکتاب    سايدمحمود  ،القارآن العظايم   المعاني في تفساير  روح .72

  .ق.  ه4141

بن ادريس، قم، انتشارات  محمد بن احمد، )و المستطرفات( السرا ر الحاوي لتحرير الفتاوي .73

 .ق.  ه4144جامعه مدرسين، 

  .ق.  ه4141عبا  قمي، چا  او،، قم، اسوه، شيخ ، الحکم واآلثار ةالبحار و مدين ةنسفي .74

انصااري ينجااني خاو يني، قام، نشار       محماد  قايس هاللاي،   سليم بن ،سليم بن قيس الهاللي .75

  .ق.  ه4141الهادي، 

 والنشار  ةمحمدفؤادعبادالباقي، دارالفکار للطباعا    ،قزويناي  بان يزياد   محماد ، ماجاه  سنن ابن .76

 يي .  والتو
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بياروت، دارالفکار،   چاا  او،،  سعيد محمد اللحاام،   ،االشعث السجستاني ابن، داود سنن ابي .77

 . .ق  ه4144

   .ق.  ه4148بيروت، دارالفکر، چا  دوم، عبدالرحمان محمدعثمان،  ،الترمذي ،سنن الترمذي .78

  .ق.  ه4813الحديثه،  ةعبداهلل بن بهرام دارمي، دمش ، مطبع، سنن الدارمي .79

 تا.جا، دارالفکر، بياحمد بن الحسين بيهقي، بي، الکبريالسنن  .81

 .ق.  ه4813بيروت، دارالفکر، چا  او،،  ،نسا ي ،سنن النسا ي .81

 .تا ، بيسيري در سيره نبوي، مرتيي مطهري، قم، انتشارات صدرا .28

 م. 4338الرساله،  ةشعيب االرنؤوط، بيروت، مؤسس ،يهبي ،سير اعالم النبالء .83

 .ق.  ه4141حلبي شافعي، بيروت، دار الکتب العلميه،  ابوالفرج، الحلبيه ةالسير .84

  .ق.  ه4141هاشم معرو  الحسني، بيروت، دارالتعار ، ، المصطفي ةسير .85

مصطفي السقا و ابراهيم االبيااري و عبادالحفيش شالبي،     ،عبدالملکهشام  ، ابنةالنبوي ةالسير .86

 تا. ، بيةبيروت، دار المعرف

، مصطفي عبدالواحاد،  )ابن کثير( کثير الدمشقي عمر بن   عيل بنابوالفداء اسما ،النبويه ةالسير .87

 ق..  ه4831، ةبيروت، دارالمعرف

هشام حميري، مصطفي السقا و ابراهيم االبياري و عبادالحفيش    بن عبدالملک، النبويه ةالسير .88

 تا. بيروت، دارالمعرفه، بي ،الشبلي

 ش. .  ه4838رسو، جعفريان، قم، دليل ما،  ،9سيره رسو، خدا .89

چاا  او،،  تحقيا  االرنااطوط،    ،عمااد الحنبلاي   ابان  ،شذرات الذهب في اخباار مان يهاب    .91

 ق..  ه4141بيروت، دار ابن الکثير، 

، (حيااون اباان)نعمااان باان محمااد مغربااي  ، :شاارح االخبااار فااي فيااا ل اال مااه االطهااار  .91

  .ق.  ه4143محمدحسين حسيني جاللي، قم، جامعه مدرسين، 

شاعراني،   احماد ماينادراني، ابوالحسان     محمد صال: بان ، الروضه شرح الکافي ا االصو، و   .92

  .ق.  ه4834االسالميه،  ةتهران، المکتب
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بياروت، دار احيااء   چاا  او،،  محمدابوالفيل اباراهيم،   ،الحديد  ابن ابي ،شرح نهج البال،ه .93

 م.  4313.ق /   ه4813الکتب العربيه، 

  .ق.  ه4144ران، مؤسسه طب  و نشر، ته ،حاکم حسکاني ،شواهد التنزيل لقواعد التفييل .94

 م.  4338الرساله،  ةجا، مؤسسشعيب االرنؤوط، بي ،حبان ابن ،حبان صحي: ابن .95

 تا. بيروت، لبنان، دارالفکر، بي ،مسلم نيشابوري ،صحي: مسلم .96

  .ق.  ه4141سيدجعفر مرتيي عاملي، قم، دارالحديث، ، النبي االعظم ةالصحي: من سير .97

کنگاره جهااني     محمد مهدي، مشاهد   نجف ،7الرضا موسي علي بن ،ضاالر  االمام ةصحيف .98

  .ق.  ه4141، 7امام رضا

 ش. .  ه4811قم، دفتر نشر الهادي،  ،7الحسين  ، علي بنالسجاديه ةالصحيف .99

بياروت، دارالکتاب العلمياه،    چا  او،، محمدعبدالقادرعطاء،  ،ابن سعد ،الطبقات الکبري .111

 ق. .  ه4144

جاا، دارالکتااب االساالميه،    بيچا  او،، هد حلي، احمدموحدي قمي، ف ابن، الداعي ةعد .111

  .ق.  ه4141

(، حلي )عالمه رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر، لدف  المخاو  اليوميه ةالعدد القوي .112

  .ق.  ه4143 ،اهلل مرعشي نجفي تقم، کتابخانه آي مرعشي، و محمود رجا ي مهدي

چاا   ساحيمي،   ،رجااء  ساالم بان   يمان بان ، سلو التفريط في اهل البيت بين االفراط ةالعقيد .113

 .ق.  ه4144االمام البخاري،  ة، مکتباو،، مدينه منوره

 قاام، کتابفروشااي داوري،، )شاايخ صاادوق( باان بابويااه محمااد باان علااي  ،علاال الشااراي  .114

 .  .ش   ه4831

اناي  عباداهلل بحر  شايخ ، عوالم العلوم والمعار  واالحوا، مان اآلياات و االخباار و االقاوا،     .115

 تا. ، بي]االمام المهدي ةاصفهاني، قم، مؤسس

ترجماه   الجمهور،  بن ابي الدين يين  محمد بن ،عوالي اللئالي العزيزيه في االحاديث الدينيه .116

  .ق.  ه4141مجتبي عراقي، قم، دار سيدالشهداء للنشر، 
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 نشار  الجوردي، تهران، مهدي ،)شيخ صدوق( بن بابويه محمد بن علي ،عيون اخبار الرضا .117

 .ق.  ه4813جهان، 

 تا.الداوري، بي ةمکتب ،بن عبدالوهاب، قم حسين ،عيون المعجزات .118

للدراساات   عبدالحسين اميني، قم، مرکاز الغادير  عالمه ، واالدب ةالکتاب والسن  في الغدير .119

 .ق.  ه4141االسالميه، 

م، دار و علاي احماد ناصا:، اياران، قا      تهراناي  الحسان طوساي، عبااداهلل      محمد بان ، الغيبه .111

  .ق.  ه4144المعار  االسالميه، 

 تا. بيروت، دارالمعرفه، بيچا  دوم،  ،حجر عسقالني ابن ،فت: الباري .111

طااوو ، قام، دارالاذخا ر،      بان  موساي  علاي بان   ،فرج المهموم في تااريخ علمااء النجاوم    .112

  .ق.  ه4813

  .ق.  ه4144عبداهلل عسکري، بيروت، داراآلفاق الجديده،  حسن بن، الفروق في اللغه .113

 ش.  .  ه4834اي، قم، مشهور،  تونه مجتبي، نامه حج فرهنگ .114

  .ق.  ه4148قم، کنگره شيخ مفيد،  ،مير شريفيعلي  ،مفيدشيخ  ،الفصو، المختاره .115

عقاده کاوفي، عبادالرياق محمدحساين،       بان  محماد   احماد بان  ، 7نيل اميرالماؤمن  فياا  .116

  .ق.  ه4141حريالدين، قم، نشر دليل ما، 

و  تحقيا   ،7منساوب باه علاي بان موساي الرضاا       ،7ساوب الاي االماام الرضاا    الفقه المن .117

  .ق.  ه4141البيت، البيت، مشهد، مؤسسه آ،تصحي:  مؤسسه آ،

البيات، قام، مؤسساه    تصحي:  مؤسساه آ، و  جعفر حميري، تحقي  عبداهلل بن، قرب االسناد .118

  .ق.  ه4148البيت، آ،

، ،المرضا عرفانياان يازدي، مشاهد، مرکاز     (يقطب راوند)اهلل ةهب سعيد بن ،قصص االنبياء .119

  .ق.  ه4143هاي اسالمي، پاوهش

اکبار ،فااري و محماد آخونادي، چاا        اسحاق کليني، علي  يعقوب بن محمد بن، الکافي .121

   .ق.  ه4141چهارم، تهران، دارالکتب االسالميه، 
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قولويااه، عبدالحسااين امينااي، نجااف اشاار ،     باان محمااد  جعفاار باان ، کاماال الزيااارات  .121

 ش..  ه4811ارالمرتيويه، د

 حااتم رايي،   بان اباي   بن محمد بن ادريس بن المناذر  رحمانمحمد عبدال ابي، کتاب العلل .122

 م. 4441 بيروت، دارالکتب العلميه،

   .ق.  ه4143احمد فراهيدي، چا  دوم، قم، نشر هجرت،  خليل بن، کتاب العين .123

 م. 4333 سه اعلمي،، بيروت، مؤسچا  سومعمر واقدي،  محمد بن، کتاب المغايي .124

محماود يمخشاري، بياروت، دارالکتاب العرباي،      ، الکشا  عان حقاا   ،اوامض التنزيال     .125

  .ق.  ه4141

رسولي محالتي، تبريز، نشر سيدهاشم عيسي اربلي،   علي بن، ةاال م ةفي معرف ةکشف الغم .126

 .ق.  ه4834هاشمي،  بني

ثعلباي نيشاابوري، بياروت،    اباراهيم   ابواساحاق احمادبن  ، القرآن الکشف والبيان عن تفسير .127

 .ق.  ه4144داراحياءالتراث العربي، 

تهاران، دار الکتاب    ،)شايخ صادوق(   بان بابوياه   محمد بن علي ،کما، الدين و تمام النعمه .128

  .ق.  ه4831االسالميه، 

الشايخ بکاري حيااني و الشايخ صافوه الساقا، بياروت، مؤسساه          ،متقاي هنادي   ،کنزالعما، .129

 .ق.  ه4143الرساله، 

 العرباي للطباعاه والنشار     داراحيااء التاراث  چاا  او،،  بياروت،   ،منظاور  ابان  ،عارب لسان ال .131

 .ق.  ه4143والتويي ، 

 م.  4314االعلمي،  ةبيروت، مؤسسچا  دوم،  ،حجر عسقالني ابن ،لسان الميزان .131

تهاران،  چا  سوم، حسيني اشکوري، احمد محمد طريحي،  فخرالدين بن، مجم  البحرين .132

 ش. .  ه4811انتشارات مرتيوي، 

تهاران، انتشاارات ناصار خسارو،      حسن طبرساي،   محمد بن، مجم  البيان في تفسير القرآن .133
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 .ق.  ه4143يروت، دارالکتب العلميه، ، بهيثمي ،مجم  الزوا د .134
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شااهر آشااوب مايناادراني، قاام، نشاار عالمااه،   باان علااي محمااد باان، طالااب مناقااب آ، ابااي .162
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