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 مقدمه

يگـاهي رفيـع و واال دارد.   زيارت در فرهنگ تشـيع جا 
  شـود...   زائر در زيارت از يکسو به خدا نزديک مي

و از سويي با پيشـوايان و الگوهـاي الهـي آشـنا      
. و از سـوي   :گردد مي

خـود را  گيري از اخالق و رفتار و منش آنـان   ديگر با الهام
سـازد تـا هنگـام     براي يک تغيير و تحول اساسي آماده مـي 

اي ديگر زندگي کند و اسـالم را در تمـام    گونه بازگشت به
م سازد.مراحل حيات و زندگي خود پياده و مجس 

هـاي غلـط، زيـارت     امروزه متأسفانه به دليل برخي برداشت
مفهوم حقيقي و واقعي خود را تا حدودي از دست داده اسـت،  

گيري بـه   خواهي و حاجت تعدادي از زائران فقط با نگاه حاجت
هـاي زنـدگي    روند با اين تصور که گرفتـاري  مشاهد مشرفه مي

خود را از طريق امام و پيشواي معصـوم حـل کننـد؛ هـر چنـد      
واسطه قراردادن معصومين نزد خداوند امـري پسـنديده اسـت    

کـه فلسـفه    آمـوزد  ها به مـا مـي   نامه ليکن متون ارزشمند زيارت
 اصلي زيارت چيز ديگري است.
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ايـم،   ما در زمـان حيـات پيشـوايانمان حضـور نداشـته     
برند،  در پرده غيبت به سر مي [اکنون نيز امام زمان ما هم

در چنين شـرايطي خـأل ارتبـاط بـا پيشـوايان را از طريـق       
 توان پر کرد. زيارت مي

آيـد، در کنـار قبـور     زائر با آداب خاصي به زيارت مـي 
کنـد.   گيرد و باورهاي خود را بـازگو مـي   يشوايان قرار ميپ

ــ ــوَّ السَّ يْــتِ النبُ ــلَ بَ ــا أَهْ مْ يَ ــيْكُ لَ ــعَ الرِّ المُ عَ ضِ وْ ــبِطَ ةِ وَ مَ هْ مَ ــالَةِ وَ سَ
يِ  حْ بَادِ ... الْوَ ةَ الْعِ اسَ بـا پيشـوايان خـود بيعـت      و سپس ...سَ

َقِّقکند:  مي بْطِلٌ حمُ ، مُ تُمُ قْ قَّ طِيـعملِا أَبْطَ ٌ ملِا حَ تُم، مُ ـلمٌ لْ ـم، سِ ملَِـنْ ٌ لَكُ
ب رْ حَ م، وَ املََكُ مٌ سَ بَكُ ارَ  مملَِنْ حَ

شود که زائر پـس   اهميت زيارت آنگاه بيشتر روشن مي
از زيارت با توبه به درگاه پروردگار از گذشته غلـط خـود   

گيرد و با رويکردي جديد به زندگي و به دور از  فاصله مي
رايط جديـدي را بـر   گـردد تـا شـ    آلودگي به وطـن بـازمي  

 زندگي خود و شعاع پيراموني آن حاکم سازد.
ــتوه    ــد نس ــه و مجاه ــمند فرزان ــزرگ، انديش ــق ب محق

زيارت را از ايـن   (دامت توفيقاته)حضرت آيت اهللا ابراهيم اميني
تـوان آن را نگـاهي    اند کـه مـي   نگاه مورد بررسي قرار داده

 حقيقي و واقعي به زيارت دانست.
 وانندگان سودمند و مؤثر واقع گردد.اميد آنکه براي خ

 
 

 عسکر دعلی قاضیسی

 ارتیه در امور حج و زینده ولی فقینما

 رانییو سرپرست حجاج ا
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 ديباچه

اي از رجعت به سـوي خداسـت.    نشانه ،حج و زيارت
حج و زيارت در يک نگرش کلي، سير وجودي انسان بـه  
 سوي خدا و نمايش رمزگونه تجسم عيني فلسـفه خلقـت  

 آدم است. بني
هـا را   ، عبادتي است که تمام عبادتحج و زيارت اوليا

گيرد. در حج و زيارت، نماز، استغفار و توبه معنا  در بر مي
شود. رازو  کند. فلسفه اشک، در زيارت  نمودار مي پيدا مي

اش و در  نياز با خدا و نجوا و همنشيني با او در کنار خانـه 
، ١اده است تا نام او ياد شـود هايي که خداوند اجازه د خانه

اي درخشـان در آسـمان    رسد و زائر چون ستاره به اوج مي
درخشـد و نـامش در دفتـر مهمانـان خـدا و       ها مي تاريکي

 شود. و خاندان پاک و مطهرش ثبت مي 9رسول خدا
                                                           

صـال   (. ١
ْ

ُغـُدو% َو اآل
ْ
ُ فيهـا بِال

َ
ْن تُْرَ:َع َو يُْذَكَر فيَها اْسُمُه 1َُسـب%ُح -

َ
ُ أ ِذَن ا=>

َ
 ) ُ?ُيوٍت أ

 .)۳۶(نور: 
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حج و زيارت، راز و رمزي دارد که آشنايي و عمل بـه  
شـايد و او را  گ آنها دنيايي از معرفت را فراروي سالک مـي 

دهد. بعضي از اين راز و رمزهـا در   به قرب الهي پرواز مي
سخنان و رفتار عالمان، عارفان و بزرگـان سـير و سـلوک،    

هاي آمـاده مشـتاقان عرفـان و     نمود پيدا کرده است که دل
 بخشد. اخالق را صفا مي

تـأليف  » زيـارت از نگـاهي ديگـر   «رو، با عنوان  اثر پيش
اهللا ابراهيم اميني است کـه بخشـي    آيتعالم فرزانه، حضرت 

 :هاي حج و زيارت معصـومين  از آداب، شرايط و ظرافت
 را بررسي کرده است.

ضمن تشکر از ايشان، اميـدواريم خواننـدگان محتـرم،    
پـس   :اهللا الحرام و قبور ائمه معصوم ويژه زائران بيت به

از مطالعه اين اثر، با شناخت و آگاهي بيشتري بـه زيـارت   
 شوند. مشرف

 انه ولی التوفیق
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 اسالم در زيارت

زيارت به معناي ديدار به قصد اكرام و احترام اسـت  
و در اصطالح شريعت، عبارت است از ديدار با برخـي  

هـاي مقـدس    اشخاص برگزيده و محترم يا برخي مكان
  . لـذا كه در شرع به زيـارت آنهـا سـفارش شـده اسـت     

 خـروي و دنيـوي   هـاي ا  پـاداش است کـه  عبادت  ينوع
اهللا  ماننـد زيـارت بيـت    ؛نيز براي آن مقرر شـده اسـت  

و امامـان   9الحرام، كعبه مشرفه، زيـارت پيـامبر اعظـم   
در زمان حيات و مقابر مقدس آنها در زمـان   :معصوم
 ممات.

آداب  ،ها، زيارت بيت اهللا الحـرام  در رأس همه زيارت
شـود.   و حج يـا عمـره مفـرده ناميـده مـي      داردمخصوص 

عقيـده  سلمانان در تشريع ايـن زيـارت، بـا يکـديگر هـم     م
هستند و صريح آيات قرآن نيز به آن داللت دارد. در ابتـدا  

 كنيم: به برخي آيات قرآن كريم اشاره مي
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 آیات حج

 در قرآن كريم آمده است:
 َو (

ً
ـَة ُمبـاَر@

<
ِي بَِبك

<
DَـE ِلّنـاِسE َل َ?ْيت ُوِضـَع و>

َ
إِن> أ

عاEَِمKَ  ىُهد
ْ
َمـْن  :ِيِه آياٌت بOَ%ناٌت َمقاُم إِبْراِهيَم وَ  Eِل

 َو هللا
ً
َْيــِت َمــِن   Tََ َدَخلَــُه Rَن آِمنــا ْUا Vّــاِس ِحــجYا

َفَر فَإِن> ا=> َغـِ\] َعـِن  َ̀ ِْه َسbِيالً َو َمْن  َcِاْسَتطاَع إ

 َKَِمEعا
ْ
 )97و 96(آل عمران:  )ال

بناشـده،  اي [که براي عبـادت]   گمان اولین خانه بی

مبارك و براي  ،(مکه) است ههمان است که در بّک

باشـد. در ایـن بیـت،     جهانیان، وسیله هـدایت مـی  

هاي روشنی [چون] مقام ابـراهیم وجـود دارد.    نشانه

هرکس داخل آن شود در امان است. حـج بیـت اهللا   

باشـد و   براي کسانی که استطاعت دارند واجب مـی 

ا از جهانیـان  هرکس در این رابطه کفر بورزد، خـد 

 نیاز است. بی

 مهم نکته چند

در آيه شريفه به چند نكته مهم اشاره شده كه بـه طـور   

 کنيم: نها اشاره ميه آكوتاه ب

. كعبه در مقام اولين بيت (خانه) براي عبادت بندگان ۱

معرفي شده است و جهانيان از سراسر جهان براي عبـادت  

 خداي متعال، رهسپار آن خواهند شد.
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ه به عنوان بيت خدا معرفي شده است، با اينكـه  . كعب۲
خداي متعال، خانه ندارد و همه جهان، ملك خداست. اين 

 است.» تشريف«گذاري به دليل نام

. اين بيـت بـراي مسـلمانان، مبـارك اسـت و منـافع       ۳
كــه مشــاهده  چنــان ؛فــراوان دنيــوي و اخــروي در بــردارد

بـه سـوي    كنيم، مسلمانان از سراسر جهان به قصد حج مي
 شود. شتابند و اسباب عمران و آبادي آن فراهم مي آن مي

. بيت اهللا الحرام، پايگاهي است براي هدايت جهانيان ۴
تا به منظور به جاي آوردن حـج و عبـادت، بـه سـوي آن     
رهسپار شوند و با عبادت و انجـام مراسـم حـج و سـير و     

االت سلوك و انقطاع الي اهللا، به مراتبي از قرب الهي و كمـ 
 نفساني، نايل گردند.

كشـورهاي جهـان در    انجمعي مسلمان. حضور دسته۵
تواند موجب  هاي مختلف، مي ها و رنگمراسم حج با زبان

البته در صورتي كه مسـلمانان از   .وحدت امت اسالم شود
 اين فرصت، به خوبي استفاده کنند.

هاي روشـني وجـود دارد؛ بـراي     . در اين بيت، نشانه۶
م ابراهيم كـه اثـر جـاي پـاي آن حضـرت اسـت،       مثال مقا

 يادگاري است که از ايشان باقي مانده است.

 . هركس در اين بيت وارد شود، در امان خواهد بود.۷

هركس كـه اسـتطاعت مـالي و بـدني     «. خداوند فرمود: ۸
 ».دارد، زيارت بيت اهللا (انجام مراسم حج) بر او واجب است
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ركس كه در انجام مراسم حـج  ه«. در پايان آيه نيز فرمود: ۹
 ».نياز استكفر بورزد، بايد بداند كه خدا از جهانيان بي

هـا بـراي كعبـه معظمـه و     ها و بركتتمامي اين مزيت
ــراهيم    ــرت اب ــاي حض ــر تقاض ــريفه، در اث ــه ش از  7مك

 كه در قرآن آمده است: چنان ؛پروردگارش بود
) َ

ْ
Uقاَل إِبْراهِيُم َرب% اْجَعْل َهَذا ا 

ْ
 َو اْجنbُِْ\ َو َو إِذ

ً
iََ آمِنا

 َ
ْ

ْن kَْعبَُد اال
َ
َن َكثِـlاً ِمـَن  *ْصناَم بَِ\> أ

ْ
ْضـلَل

َ
َرب% إkِ>ُهن> أ

اYّاِس َ:َمْن تَبَِعِ\ فَإِن>ُه مِ\% َو َمْن َعصاqِ فَإِن>َك nَُفـوٌر 

 )36و  35(ابراهیم:  )رَِحيمٌ 

را گاه که ابراهیم گفت: پروردگارا! ایـن شـهر    آن

هـا   امن گردان و من و فرزندانم را از پرسـتش بـت  

هـا بسـیاري از مـردم را     دور کن. پروردگارا! بـت 

اند، پس هرکس از من پیروي کنـد، از   گمراه کرده

باشد و هر کس با من عصیان بورزد، پس تو  من می

 بخشنده و مهربان هستی.

 در ادامه عرض كرد:همچنين 
ْسَكْنُت ِمنْ (

َ
 أ

%
qِنا إ<sِذي َزْرٍع ِعْنَد  َر ِlْnَ بِواٍد tِ<u ُذر%

ئَِدةً ِمـَن 
ْ
ف
َ
الةَ فَاْجَعْل أ ُمَحر>ِم َرs>نا cُِِقيُموا اEص>

ْ
Eْتَِك اOَب

ُهـْم 
<
ُهـْم ِمـَن اx>َمـراِت لََعل

ْ
yِْهْم َو اْرُز َcِْهوِي إzَ اِس<Yا

 )37(ابراهیم:  )1َْشُكُرونَ 

در ایـن دره  پروردگارا! من برخـی از فرزنـدانم را   

ناپذیر، نزدیک خانه محترم تو جـاي دادم تـا   کشت
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هاي مـردم را بـه سـوي     نماز را بر پا دارند. پس دل

هـا   هـا و نعمـت   آنان متمایل کن و از انـواع میـوه  

 مند گردان؛ شاید سپاسگزار باشند. بهره

آن پيـامبر  ، 7گفتـه، حضـرت ابـراهيم    در آيات پـيش 
کند كه مكـه را   تقاضا ميبرگزيده الهي، از خداوند سبحان 

شهري امن قرار دهد تا مسلمانان از سراسر جهان به قصـد  
 و زيارت و انجام مراسم حج بـه سـوي آن حركـت كننـد    

پايگاه نيرومندي براي گسترش توحيد و مبارزه با شـرك و  
به همين منظور، كعبـه مشـرفه،   . پرستش خداي يگانه باشد

شـود و هـر    ه مييگانه قبله مشترك مسلمانان جهان شناخت
هـا را   گزارند. انسـان  روز، چندين مرتبه به سويش نماز مي
دهند و مردگـان را در   به هنگام مرگ به سوي قبله قرار مي

ها و ذبح حيوانات را كنند، قرباني قبر به سوي قبله دفن مي
دهنـد. بـه احتـرام     با ذكر بسم اهللا به سوي قبله انجـام مـي  

ج) به سوي آن حـرام شـده   كعبه، بول و غايط (اجابت مزا
 است.
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 آن آثار و احكام الحرام، اهللا بيت حج

تنها زيارتي كـه در شـرايط خـاص بـر هـر مسـلماني       
شود، حج بيت اهللا الحرام است. هر مسلماني كه  واجب مي

براي انجام مراسم حج، استطاعت مـالي و بـدني داشـته و    
ك مرتبه حـج  مانع ديگري نيز نداشته باشد، در طول عمر ي

آيات و روايـات، فـراوان   كه در  چنان ؛شود بر او واجب مي
خداونـد در قـرآن كـريم     به اين مسئله اشاره شـده اسـت.  

ْـِه   Tََ َو هللا(فرمايـد:   مي َcَِْيـِت َمـِن اْسـَتطاَع إ ْUا Vّـاِس ِحـجYا

انجام حج بیت اهللا، بر کسانی کـه اسـتطاعت دارنـد    «؛ )َسـbِيالً 

 )97عمران: (آل ». واجب است

ِ (فرمايد:  خداوند در آيه ديگري مي ت
َ
ُعْمَرةَ َو أ

ْ
َج> َو ال وا ا|ْ Vم

». حج و عمـره خـود را بـراي خـدا بـه اتمـام رسـانید       «؛ )هللا

 )196 (بقره:

در احاديث فراواني نيز بـر وجـوب حـج تأكيـد شـده      
َـج> َو ( تفسيرذيل  7امام صادق ،براي نمونه ؛است تِمVوا ا|ْ

َ
َو أ
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ُعْمــ
ْ
ــِه  َو هللا Tََ ( و ١)َرةَ هللال ْ َcَِْيــِت َمــِن اْســتَطاَع إ

ْ
Uا Vّــاِس ِحــجYا

دين اسالم برپاست، مـادامي كـه كعبـه    «فرمودند:  ؛٢)َسـbِيالً 
٣».برپا باشد

 

شـنيدم كـه    7گويـد از حضـرت صـادق    ابوبصير مـي 
 فرمود:

د در حالی که بدنش سالم و اسـتطاعت  یرهرکس بم
عذر] حـج واجـبش را    حج داشته باشد، ولی [بدون

انجام ندهد، از کسانی اسـت کـه خـداي عزّوجـلّ     
ُْش (فرموده:  ْعـ~ـَو {َ

َ
ِقياَمـِة أ

ْ
ابوبصـیر   .)رُهُ يَـْوَم ال

امـام  » عرض کردم، سـبحان اهللا اعمـی!  «گوید:  می
آري! خدا او را از طریق حق نابینـا کـرده   «فرمود: 

4».است
 

 فرمود: 7امام صادق
الی و قدرت بدنی بـراي  هر مسلمانی که استطاعت م

انجام مراسم حج داشته باشـد و عـذر مـوجهی هـم     
                                                           

يف قـول اهللا  7داهللاعـن ايب عبـ« :۷، ص۱۱. وسائل الشـيعة، حـر عـاملي، ج   ١
 : وجلّ ُعْمَرةَ (عزّ

ْ
َج> َو ال وا ا|ْ Vتِم

َ
 ».قال: مها مفروضان )هللاَو أ

ايب  عمر بـن اذينـه قـال: كتبـت اىل«؛ ۷، ص۱۱. وسائل الشيعة، حر عاملي، ج٢
:  7عبداهللا وجلّ َْيِت َمـِن  Tََ  هللاَو (وسئلته عن قول اهللا عزّ ْUا Vّاِس ِحجYا

ْهِ  َcِِيالً  اْسَتطاَع إbفجاء اجلواب بامالئه: يعني هبام احلج و العمرة مجيعـا.  )َس
 ».الهنام مفروضان

 ».قال: اليزال الدين قائامً ماقامت الكعبة 7عن ايب عبداهللا« :۲۱. همان، ص٣

يقول: مـن مـات و هـو  7سمعت ابا عبداهللا ابوبصري قال:« :۲۷. همان، ص٤
وجلّ ممصحيح مورس فهو  ْ (ن قال اهللا عزّ

َ
ْع~َو {

َ
ِقياَمِة أ

ْ
قـال:  )ُ�ُهُ يَْوَم ال

وجلّ اعامه عن طريق احلقّ ىقلت: سبحان اهللا اعم  ».؟! قال نعم! ان اهللا عزّ
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نداشته باشد، ولی آن را انجام ندهد، یکی از واجبات 
1است.کرده شرعی را ترك 

 

هـر كـس   «فرمـود:   7به حضرت علي 9پيامبر اعظم
حج واجب خود را تأخير بيندازد تا مرگش فـرا رسـد، در   

٢».د شدقيامت، يهودي يا نصراني مبعوث خواه
 

 منافع حج

سفر حج براي حاجيان، بلكـه بـراي مسـلمانان جهـان     
منافعي در بر دارد كه در قـرآن كـريم بـدانها اشـاره شـده      

 فرمود:   7خداي متعال به حضرت ابراهيم ؛است
در میان مردم به حج بانگ بردار تا پیاده و سواره و 

هاي دور، نزد  بر هر شتر الغري که سوارند و از راه

د تا منافعی را که برایشـان دارد، از نزدیـک   تو آین

ببینند و خداوند را در روزهاي معین یاد کنند که از 

شده] روزیشان داده است. پس از آنها  ن [ذبحیاچارپا

3بخورید و به مستمندان بخورانید.
 

هایشان را بزدایند و بـه نـذرهاي    گاه باید آالیش آن
                                                           

ـا حيـج قال: اذا قدر الرجـل عـىل 7عن ايب عبداهللا«؛ ۲۶ص ،۱۱ج . وسائل الشيعة،١  م
 ».به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك رشيعة من رشايع االسالم

ف احلـج حتـ7و قال لعيل 9عن النبي« :۳۲. همان، ص٢  ى: يا عيل! من سـوّ
 ».يموت بعثه اهللا يوم القيامة هيودياً او نرصانياً 

Kَِz ِمـْن ُ�% فَـج� َعِميـٍق (. ٣
ْ
تُوَك رِجاالً َو Tَ ُ�% ضاِ�ٍر يَـأ

ْ
َج% يَأ ذ%ْن ِ  اY>اِس بِا|ْ

َ
 * َو أ

ي>اٍم َمْعلُوماٍت Tَ ما َرَزyَُهْم ِمْن بَِهيَمـِة  لOَِْشَهُدوا َمنافَِع Eَُهْم وَ 
َ
�  ِ ِ يَْذُكُروا اْسَم ا=>

 
َ ْ
َفِقlَ األ

ْ
ا�َِس ال

ْ
Uْطِعُموا ا

َ
 )۲۸ـ  ۲۷حج: (. )نْعاِم فَُ�ُوا ِمْنها َو أ
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) خود وفا کنند و در اطـراف بیـت عتیـق (کعبـه    

1طواف نمایند.
 

چنین است هـرکس کـه شـعائر الهـی را بـزرگ      

بشمارد، بهتر است براي او. همه چارپایان بـر شـما   

حالل هستند، جز آنچه [حرمت] آنها بر شما گفتـه  

ها پرهیـز کنیـد و از    خواهد شد. پس از پلیدي بت

2گفتار باطل، اجتناب نمایید.
 

شــود كــه حضــرت  گفتــه اســتفاده مــي از آيــات پــيش

شكن، از سوي خدا مأمور شد تـا  آن پيامبر بت ،7راهيماب

مردم جهان را به حج و زيـارت بيـت اهللا دعـوت كنـد تـا      

مردم در آن اجتماع عظيم، منـافع خـود را مشـاهده کننـد.     

 توان خالصه كرد: منافع حج را در امور ذيل مي

كعبـه در مقـام   . پايگاه توحيد و مبارزه بـا شـرک:   ١
مبـارزه بـا شـرك معرفـي شـده و       پايگاهي براي توحيد و

مسلمانان وظيفه دارند با شركت در مراسم حج، اين مركـز  
توحيد و مبارزه با شرك را همواره تقويت کنند. در همـين  

شـود و از   راستا كعبه، يگانـه قبلـه مسـلمانان شـناخته مـي     
اي برخوردار است. بيماران را در حال احتضار  احترام ويژه

                                                           

عَ (. ١
ْ
َْيِت ال ْUوا بِا

ُ
و>ف َط>

ْ
c وا نُُذوَرُهْم َو

ُ
ُوف

ْ
c َفَثُهْم َوzَ َْقُضوا

ْ
c <۲۹(حج:  )تِيقِ ُ�م( 

ْم ُحُرمـاِت (. ٢ ُ�ـُم  هللاذEَِك َو َمْن ُ�َعظ%
َ
ـْت ل

<
ِحل

ُ
ُ ِعْنـَد َرs%ـِه َو أ

َ
- ٌlُْهـَو َخـ:َ

 َ
ْ

َ  نْعاُم إِالّ ما ُ�ْت�اال
ْ

اْجَت�ُِبوا اEر%ْجَس ِمَن اال
َ
ْيُ�ْم ف

َ
ـْوَل َعل

َ
ْوثاِن َو اْجَت�ُِبـوا ق

ورِ  VزE۳۰(حج:  )ا( 
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مردگان را در قبر به سوي قبله دفن كشند،  به سوي قبله مي
 نمايند و... . كنند، حيوانات را به سوي قبله ذبح مي مي

، كعبه معظمه در مقام يگانه 7از زمان حضرت ابراهيم
مركز توحيد و مبارزه با شرك شـناخته شـده و تـا قيامـت     
همچنان باقي خواهد ماند. چه افتخاري باالتر و چه نفعـي  

 تر از اين؟ عظيم
تـرين   خودسازي و پرورش نفس، مهـم دسازي: . خو۲

 ،دستاورد حج است. زيارت بيت اهللا و انجام مراسـم حـج  
هاست. حـاجي در   ترين عبادتترين و جامع يكي از بزرگ

اين سفر روحاني و معنوي، با توجه كامل به خدا و تزكيـه  
و تهذيب نفس، از ارتكاب همه گناهـان و اخـالق زشـت    

ورش اخالق نيـك در حصـول   شويد و در راه پر دست مي
 دارد. تقوا و دگرگوني نفس خويش قدم برمي

هـاي سياسـي و دولتمـردان    شخصيت . منافع سياسي:۳
 .کننـد  كشورهاي اسالمي نيـز در مراسـم حـج شـركت مـي     

ها و  توانند در حاشيه مراسم حج، گردهمايي بنابراين آنان مي
 هايي داشـته باشـند، از مشـكالت سياسـي و اداري     كنفرانس

نظـر کننــد و در   كشـورها آگـاه شـوند، در حـل آنهـا تبـادل      
صورت امكان، اقدامات الزم را انجام دهند. اين موضوع اگر 
درست انجام شود، موجب تحكـيم وحـدت امـت اسـالمي     

 ترين منافع سفر حج خواهد بود. گردد و از بزرگ مي

بازرگانان و مسئوالن امور اقتصادي  منافع اقتصادي:. ۴
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در مراسم حج شركت دارند. در نتيجه آنان نيز كشورها نيز 
هايي داشته باشـند،  توانند در حاشيه مراسم حج، نشست مي

در  ،از امكانات و مشكالت كشورهاي اسالمي آگاه شـوند 
حل مشكالت اقتصادي به يكديگر كمك كنند، از موفقيت

هاي يكديگر درس بگيرند و پـس از بازگشـت بـه وطـن،     
تواننـد در حـل    آنـان همچنـين مـي    آنها را پيگيـري کننـد.  

مشكالت اقتصادي كشورهاي فقير نيز بينديشند و در حـد  
 توان به آنها كمك كنند.

 دانشمندان، فرهنگيان و علماي ديني منافع فرهنگي:. ۵
تواننـد در   رو مـي ايـن نيز در مراسم حج شـركت دارنـد. از  

هـايي داشـته    هـا و نشسـت  حاشيه مراسم حج، گردهمـايي 
مشكالت فرهنگي كشورها، كمبودها و نيازهـاي   باشند، از

آنان آگاه شوند و در حل مشكالت عقيـدتي و اخالقـي و   
مبارزه جدي با تهـاجم فرهنگـي دشـمنان اسـالم كوشـش      
نمايند. براي حل چنين مشـكالتي در جهـان اسـالم، چـه     

 تر از گردهمايي مراسم حج وجود دارد؟جايي مناسب

ده و انبـوه مسـلمانان   حضور گستر تعظيم شعائراهللا:. ۶
هـاي گونـاگون، بـا     هـا و قيافـه   هـا، رنـگ  جهان، بـا زبـان  

هاي ساده و يكرنگ، با طـواف مـنظم بـه دور كعبـه،      لباس
ترين  سعي بين صفا و مروه و مراسم قرباني، يكي از بزرگ

شعائر اسالمي است كه موجب رعب دشـمنان و دلگرمـي   
هاي تقوا  نشانهمسلمانان خواهد بود. تعظيم شعائر الهي، از 
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به شمار آمده و قرآن كريم، نيز اين مسئله را ستايش کـرده  
ْم َشعائَِر (است:  ُقلُـوِب  ىفَإِن>ها ِمـْن zَْقـوَ  اهللاَو َمْن ُ�َعظ%

ْ
و «؛ )ال

هرکس شعائر الهـی را بـزرگ دارد، ایـن کـار نشـانه تقـواي       

 )32(حج: ». هاست دل

 حج مناسک و اعمال

تـرين  تـرين و گسـترده   حج در اسالم، يكـي از بـزرگ  

هاست كه از اعمـال مختلـف و گونـاگوني تركيـب      عبادت

شده است. در واقع اين اعمال، عمل واحـدي بـه حسـاب    

شـود. برخـي از ايـن اعمـال از      آيند كه حج ناميده مـي مي

واجبات هستند كه حاجي بايد حتماً آنها را انجـام دهـد و   

ب كسـب  اند كه انجام آنهـا موجـ   برخي ديگر از مستحبات

شود و ترك آنها ضرري به اصل حـج وارد   ثواب بيشتر مي

سازد. حاجي در ايام حج، وظيفه دارد از انجام برخـي   نمي

شـوند. همچنـين    كارها اجتناب کند كه محرمات ناميده مي

بايد از انجام برخي كارهاي مكـروه نيـز بپرهيـزد؛ چراکـه     

 شود، ولي به اصل انجام آنها موجب نقصان ارزش حج مي

 سازد. اي وارد نمي صحت حج، لطمه

حج تمتع، مركب از دو عمل است:  صورت حج تمتع:

يكي عمره تمتع و ديگري حج تمتع. عمره تمتع، مقدم بـر  

 حج است.

ــنج جــزء اســت كــه   عمــره تمتــع، خــود مركــب از پ
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 اند از: عبارت

هـا بـا نيـت، قصـد     اول: احرام بستن در يكي از ميقات
 گويان.قربت و تلبيه

 هفت دور طواف اطراف كعبه. دوم:

 .7سوم: دو ركعت نماز طواف در پشت مقام ابراهيم

 چهارم: هفت مرتبه سعي بين كوه صفا و مروه.

 يعني گرفتن مقداري از مو يا ناخن. ؛پنجم: تقصير

هنگامي كه محرِم از اين اعمال فارغ شـد، آنچـه بـر او    
 شود. به واسطه احرام، حرام شده بود، حالل مي

 تع، مركب از سيزده عمل است:حج تم

 اول: احرام بستن در مكه با قصد قربت، نيت و تلبيه.

 دوم: وقوف به عرفات در روز نهم.

 سوم: حركت به سوي مشعر الحرام در شب دهم.

چهارم: حركت به سوي منـا در روز دهـم و انـداختن    
 هفت سنگريزه به جمره عقبي در منا.

 پنجم: قرباني كردن در منا.

تراشيدن سر يا تقصير كردن (كوتـاه كـردن مـو)     ششم:
 در منا.

 هفتم: طواف زيارت در مكه.

هشتم: خواندن دو ركعـت نمـاز طـواف، پشـت مقـام      
 .7ابراهيم

 نهم: هفت مرتبه سعي بين صفا و مروه.
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 دهم: انجام طواف نساء.

يازدهم: خواندن دو ركعت نماز طواف نساء در پشـت  
 .7مقام ابراهيم

به منـا در شـب يـازدهم و دوازدهـم      دوازدهم: توقف
 براي همه، و شب سيزدهم براي بعضي از افراد.

گانــه در روز يــازدهم و ســيزدهم: رمــي جمــرات ســه
دوازدهم براي همه. اشخاصي كه شب سـيزدهم را در منـا   

گانـه را رمـي    اند، بايد روز سيزدهم نيز جمـرات سـه   مانده
 كنند.

عنـاوين كلـي   آنچه به طور كوتـاه بـدانها اشـاره شـد،     
اعمالي بود كه حاجيان وظيفـه دارنـد در ايـام حـج انجـام      

هاي عمليه و مناسك حج آمده  دهند. تفصيل آنها در رساله
است كه حاجيان وظيفه دارند قبل از شـروع اعمـال حـج،    
هر چند به صورت كوتاه آنها را بياموزنـد تـا مبـادا در اثـر     
ــود    ــه ش ــكل مواج ــا مش ــان ب ــئله، اعمالش ــتن مس . ندانس

هـا، قبـل از شـروع    ون محتـرم كـاروان  يخوشبختانه روحان
مراسم در طول جلسات متعدد، به آموزش مسائل مربوطـه  

پردازند و به هنگام مراسم نيز، مراقـب اعمـال حاجيـان    مي
 هستند.

هـاي  كنم کوشش کنند در كـالس  به حاجيان توصيه مي

مذكور حضور جدي داشته باشند و از ايـن فرصـت جـداً    

هـا نيـز توصـيه     ن محتـرم كـاروان  وکنند. به روحانياستفاده 
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كنم، آشنا كردن حاجيان بـه مسـائل الزم را از وظـايف     مي

شرعي خود بدانند و بـا دلسـوزي، جـديت و مهربـاني در     

آموزش دادن و مراقبت از اعمال حاجيان تالش كنند تـا از  

 مند شوند. پاداش الهي بهره

ال صـوري حـج   آنچه تاكنون بدانها اشاره شد، بـه اعمـ  
مربوط است كـه رعايـت آنهـا در صـحت اعمـال و رفـع       

ولي از روايـات   .تكليف و مجزي بودن آنها ضرورت دارد
عالوه بر ايـن   ،مانند ساير عبادات ،شود كه حج استفاده مي

صورت ظاهر، باطني نيز دارد كه حاجي بـراي وصـول بـه    
كند. مزاياي آن و مقبوليت نزد خدا، بايد آنها را نيز رعايت 

در ادامه به طور خالصه بـه برخـي از مـوارد بـاطني حـج      
 کنيم. اشاره مي

 حج مناسک روحانی و باطنی آداب

كه مناسك صوري حج، آداب و احكامي دارد كـه   چنان
رعايت آنها، شرط صحت فقهي و شرعي حج است، آدابي 
هم دارد كه رعايت آنهـا در تكامـل نفسـاني و تقـرب بـه      

ضـرورت دارد كـه    ،ل واقعي حجسوي خداي متعال و قبو
توانـد بـراي كسـاني كـه عـازم سـفر حـج         اشاره بدانها مي

 :مفيد باشد هستند،

خواهد در ايـن سـفر خـرج     . اموالي را كه حاجي مي۱

كند، بايد حالل باشد. با پولي كه از راه حرام كسـب شـده   
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توان حج مقبول داشت. اگر حـاجي بـه فـرد يـا      باشد، نمي

بايد قبل از سفر، دين خود را ادا كند  افرادي بدهكار است،

يا از طلبكاران اجازه تأخير بگيـرد و چنانچـه حـق اهللا بـه     

مانند زكات واجب يا خمس، بايـد آنهـا را ادا    ،گردن دارد

 كند يا از مراجع تقليد اجازه بگيرد.

اگر نسبت به كسي ظلم و اذيت كـرده اسـت، بـه هـر     

سبت بـه خـانواده و   طريق ممكن، آنها را راضي كند. اگر ن

فرزندانش ستمي كرده، حالليت بطلبد. اگر از كسي غيبـت  

كرده، به هر طريق ممكن از او كسب رضايت نمايـد. اگـر   

از راه حرام اموالي را كسب كـرده، بـا نظرخـواهي از يـك     

عالم ديني، راه حلي براي جبران آن پيدا كند و امـوالش را  

قبـول نخواهـد   اش را بري سازد، وگرنه حجش  پاك و ذمه

هر «آمده است كه فرمودنـد:   :كه از ائمه اطهار چنان ؛شد

شود:  کس با مال حرام به حج برود، به هنگام تلبیه به او گفته می

١».اللبيك و السعديك! بنده من
 

. اگر قرائت نمازش درست نيسـت، سـعي كنـد قبـل از     ۲
وگرنه در موقع اعمال حـج،   .سفر، نمازش را خوب ياد بگيرد

چون در آن ايام ياد گرفتن مسائل مربـوط   ؛کند پيدا مي مشكل
 به نماز و قرائت، برايش دشوار خواهد بود.

اش  . قبل از رفتن به حج، حتماً وصيت كند و وصـيتنامه ۳
                                                           

 .۶۰، ص۳، جهوسائل الشيع. ١
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را نزد شخصي امين به امانت بگذارد. انسان هميشه بايد آمـاده  
 به ويژه در سفري طوالني و پرخطر. ؛مرگ باشد

سفر حج بايد بدين نكته مهـم توجـه    . حاجي از آغاز۴
پـس هـدفش بايـد     .رود داشته باشد كه به سوي خـدا مـي  

ها و تمرين خـوش ها، ترك گناه و بداخالقياصالح زشتي
اخالقي و احسان و نيكوكاري باشد. بايـد از زمـان شـروع    

ها را سفر يا حتي قبل از آن، تصميم جدي بگيرد كه تمرين
ش بـا همسـفرانش و زائـران    شروع كند تا رفتـار و اخالقـ  

ساير بالد، اسالمي باشد. زائر حج بايـد همـه مسـلمانان را    
برادر ديني خود بداند و با چشم برادري به آنان نگاه كنـد؛  
مقدسات همه را محترم بشـمارد و از تـوهين بـه ديگـران     

 اجتناب نمايد.

 در آداب حج فرمود:   7امام باقر
سـفر حـج    کسی که سه خصلت در او نباشد، آماده

نشده است: صفت پرهیزگاري که او را از معصـیت  

خدا باز دارد، حلمی که بـه وسـیله آن خشـمش را    

1.رل کند و حسن معاشرت با همسفرانشکنت
 

 نيز فرمود: 7امام صادق
هنگامی که احرام بستی، تقوا و پرهیـز از گنـاه را   

                                                           

قـال:  7االمام البـاقر« :۲۷۲، ص۲، محمدي ري شهري، جهكم. ميزان الح١
ما يعبأ بمن يؤمّ هذا البيت اذا مل يكـن فيـه ثـالث خصـال: ورع حيجـزه عـن 

 ».معايص اهللا و حلم يملك به غضبه و حسن الصحابة ملن صحبه
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رعایت کن، ذکر خدا را بسیار تکـرار کـن و کـم    
چون تمـامی حـج و    ؛ور خیرسخن بگو، مگر در ام

عمره به این است که انسان زبانش را حفـظ کنـد،   
کــه خــداي عزّوجــلّ  چنــان ؛مگــر در امــور خیــر

َج> فَال َرفََث َو ال فُُسوَق (فرماید:  می َ:َمْن فََرَض :ِيِهن> ا|ْ
َج%  1.)َو ال ِجداَل ِ  ا|ْ

 

 فرمود: 7همچنين امام سجاد
خـواهی   باشی که میحج این است که توجه داشته  حق

پروردگارت را زیارت و مالقات کنی و از کردارهاي 
ات مـورد  زشتت به سوي او پناه ببري. بدین وسیله توبه

شود و عملی را که خدا بـر تـو واجـب     قبول واقع می
2دهی. کرده، انجام می

 

شـود كـه سـفر حـج و      از اين قبيل احاديث استفاده مي
ا نفـس و خودسـازي و   انجام مناسك آن، به منظور جهاد ب

تحصيل صـفت تقـوا و پرهيزگـاري تشـريع شـده اسـت.       
حاجي در اين سفر روحاني بايد همواره به ياد خـدا باشـد   
و او را حاضــر و نــاظر بدانــد؛ گرچــه بــه ســوي كعبــه و 

                                                           

 7االمـام الصـادق«؛ ۲۷۲، ص۲كمة، محمـدي ري شـهري، ج  . ميزان الح١
اهللا و ذكر اهللا كثرياً و قلـة الكـالم اال بخـري،  حرمت فعليك بتقوأقال: اذا 

، ه اال من خري، كام قال اهللا تعاىلفان من متام احلج و العمرة ان حيفظ املرء لسان
َث...(

َ
ال َرف

َ
َج> ف َرَض :ِيِهن> ا|ْ

َ
 ».)َ:َمْن ف

ه ل: حق احلـج ان تعلـم انـقا 7االمام زين العابدين« :۵۳۵، ص۱. همان، ج٢
رار اليه من ذنوبك و به قبول توبتك و قضاء الفرض الذي فربك و  وفادة اىل

 .»اوجبه اهللا عليك
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کند، ولي در واقع قصد زيـارت و   حركت مي مسجدالحرام
 مالقات با خدا و رب بيت را دارد.

خـويش را بـر پروردگـارش    رود تـا نفـس    حاجي مـي 
عرضه بدارد، از كردار زشتش اظهار پشيماني نمايد و با او 
پيمان ببندد كه تا پايان عمر در صراط مستقيم دين حركت 
كند و در توفيق بر ايـن مهـم از خـدا اسـتمداد جويـد. در      
چنين صورتي حاجي به صورت انساني پـاك و بـاتقوا بـه    

كه با خـدا بسـته، تـا    گردد و به تعهدي  سوي وطن، باز مي
 آخر عمر پايدار خواهد ماند.

 7صادق امام از بیشتري توضیح

 فرمايد: در آداب حج مي 7امام صادق
هنگامی که عازم حج شدي، قلب خود را براي توجه 
به خدا از هر شاغل و مانع دیگري پـاك گـردان و   

ات واگذار کن و همه امورت را به خداوند آفریننده
کنات خود، بر خدا توکل کن در همه حرکات و س

و در برابر قضاء و حکمت و قدر الهی تسلیم بـاش.  
هـاي آن وداع کـن و خـودت را از    با دنیا و لـذت 

حقوقی که دیگران بر تو دارند پـاك گـردان. بـر    
توشه سفر و مرکب سواري و همراهـان و نیـروي   

هـا  بدنی و جوانی و اموالت اعتماد نکن؛ مبادا همین
دن تو گردند. همانـا کسـی کـه    دشمن و وبال گر

مدعی رضایت خدا باشد، ولی بـر دیگـري اعتمـاد    
ها را دشمن و اسـباب هالکـت او   نماید، خدا همان
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دهد تا بداند که جز از طریق نگهداري خـدا   قرار می
 و توفیقات او، کاري ساخته نیست.

اي آماده کن که گویا امیدي  پس خودت را به گونه

بـا همسـفرانت خـوش    به برگشت به وطن نداري.

هـاي  رفتاري کن. اوقات انجام فرایض دینی و سنت

را مراعات کن. آنچه بر تو واجـب   9پیامبر اکرم

شــده، از قبیــل رعایــت آداب و صــبر بــر تحمــل 

ها و سپاسگزاري و مهربـانی و سـخاوت و   دشواري

ایثار زاد [و توشه] بر دیگـران را همـواره رعایـت    

د را از گناهـان  کن. با آب توبه خالص، نفـس خـو  

 پاك ساز.

لباس صدق و صفا و خضوع و خشوع را بپـوش. در  

تلبیه، هر چیزي را که مانع یاد خدا باشد و تـو را از  

دارد، بر خود حـرام گـردان. تلبیـه     طاعت او باز می

(لبیک گویی) به معناي اجابـت صـاف و پـاکیزه    

دعوت خداي عزّوجل است که تو را به زیارت حج 

ر حالی کـه در انجـام وظیفـه از او    د ؛دعوت نموده

جویی. در حال طـواف اطـراف کعبـه،    استمداد می

قلبت را با فرشتگان که اطراف عرش الهـی طـواف   

 نمایند، همراه گردان. می

که هروله (دویدن) گاه  آندر سعی بین صفا و مروه، 

کنی، فرار از هواهاي نفسانی و تبرّي از حـول و   می
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به هنگـام حرکـت بـه     قوه خودت را در نظر بگیر.

هایت را منظور ها و لغزشسوي منا، خروج از غفلت

بدار و آنچه را برایت حالل نیست و اسـتحقاقش را  

نداري، آرزو مکن. در عرفات بـه خطاهـاي خـود    

 اعتراف کن و به یگانگی خدا اعتراف نما.

به خدا تقرب بجـوي و بـه او اعتمـاد    » مزدلفه«در 

روحت را به سوي مأل  کن. به هنگام صعود به کوه،

اعلـی بــاال ببـر. بــه هنگـام ذبــح قربـانی، گلــوي     

ورزي را قطـع کـن. بـه    هاي نفسانی و طمع خواسته

هـا و  نظـري ها و تنـگ هنگام رمی جمرات، شهوت

 ها و افعال زشت خودت را رمی کن.پستی

به هنگام تراشیدن سر، عیوب ظاهر و باطن خود را 

رم، دخـول در  بر طرف ساز. به هنگام دخول در ح

امان خدا و پناه او و پوشش و نگهداري و رسـیدن  

به مراد را منظور بدار. کعبه را بـه منظـور تعظـیم    

صاحب آن و معرفت جـالل و قـدرت او زیـارت    

 کن.

حجراالسود را به منظور رضایت به قسمت و خضوع 

در برابر عظمت او استالم کن. در طـواف وداع، بـا   

ر صفا، روح و بـاطن  غیرخدا وداع کن. در وقوف ب

خود را براي مالقات با خدا تصفیه کـن. در مـروه،   

ترس خود را در رعایـت تقـوا منظـور بـدار و بـا      
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شروطی که در سفر حج با خدا بسـتی، تـا قیامـت    

1پایدار بمان.
 

                                                           

د : «7قال الصـادق« :۱۲۴ص  ،۹۶جمجلسي، . بحاراالنوار، ١ اذا اردت احلـج فجـرّ
قلبك هللا من قبل عزمك من كل شاغل و حجاب كـل حاجـب و فـوض امـورك 

يظهر مـن حركاتـك و سـكناتك و سـلّم  خالقك و توكل عليه يف مجيع ما كلّها اىل
لقضائه و حكمه و قـدره. و ودّع الـدنيا و الراحـة و اخللـق و اخـرج مـن حقـوق 

تـك  تلزمك من جهة املخلوقني و ال تعتمد عىل زادك و راحلتك و اصـحابك و قوّ
اهللا و اعتمـد  رىض ىو شبابك و مالك، خمافة ان يصري ذلك عدواً و وباالً. من ادع

ه عليه عدواً و وباال، ليعلم انه لـيس لـه قـوة و الحيلـة و ال يشء ما س عىل واه صريّ
الحد اال اهللا بعصمة اهللا و توفيقه و استعدّ استعداد من ال يرجوا الرجوع و احسـن 

و مـا جيـب عليـك مـن االدب و  9الصحبة و راع اوقات فرائض اهللا و سنن نبيه
دوام االوقـات،  يثار الـزاد عـىلاالحتامل و الصرب و الشكر و الشفقة و السخاوة و ا

ثم اغسل بامء التوبة اخلالصـة مـن ذنوبـك و الـبس كسـوة الصـدق و الصـفاء و 
يمنعـك مـن ذكـر اهللا و حيجبـك عـن  ىءاخلضوع و اخلشوع و احرم من كل شـ

وجـلّ يف دعوتـك متمسـكاً  ةاجابة صافي ىطاعته. و لبّ بمعن خالصة زاكية هللا عزّ
ع املالئكة حول العـرش كطوافـك مـع املسـلمني ، وطف بقلبك مىبالعروة الوثق

ياً مـن مجيـع حولـك و قوتـك و  بنفسك حول البيت و هرول هرباً من هواك و تربّ
و ال تتضـمن مـاالً حيـلّ لـك و ال  ىمنـ اخرج من غفلتك و زالتك بخروجك اىل

د عهدك عنـد اهللا و وحدانيتـه و تقـرب  تستحقه و اعرتف باخلطاياء بعرفات و جدّ
اجلبـل و اذبـح  بصعودك اىل املأل االعىل و اتّقه بمزدلفة و اصعد بروحك اىلاهللا  اىل

و الطمــع عندالذبيحــة و ارم الشــهوات و اخلساســه و الــدناءة و  حنجــرة اهلــو
االفعال الذميمة عند رمي اجلمـرات و احلـق العيـوب الظـاهرة و الباطنـة بحلـق 

متابعـة مـرادك بـدخولك  شعرك و ادخل يف امان اهللا و كنفه و سرته و كالءته مـن
احلرم، و زر البيت متحققاً لتعظيم صاحبه و معرفته و جاللـه و سـلطانه و اسـتلم 

ـف  احلجر رىض تـه و ودع ماسـواه بطـواف الـوداع، وصِ بقسمته و خضوعاً لعزّ
ة مـن اهللا بفنـاء  روحك و رسك للقاء اهللا يوم تلقاه بوقوفك عىل الصفاء و كن ذامرّ

رشط حجتك و وفاء عهدك الـذي عاهـدت بـه  ستقم عىلاوصافك عند املروة و ا
 ».يوم القيامة مع ربك و اوجبت له اىل
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 مرحوم شهيد در آداب زيارت نوشته است:
نهمین وظیفه زائر این است که در جمیـع احـوال و   

حضـور قلـب کوشـش کنـد. از     تواند در  هرچه می

گناهانش توبـه کنـد و از خداونـد سـبحان، طلـب      

1کن سازد. مغفرت نماید و گناه را در خود ریشه
 

دوازدهمين ادب زيارت اين است كـه  «نويسد:  همو مي
چـون اگـر    ؛زائر بعد از زيارت، از قبـل بهتـر شـده باشـد    

٢».زيارت پذيرفته شد، گناهانش آمرزيده خواهد شد
 

اينكـه زيـارت بيـت اهللا و انجـام مراسـم       كوتاه سـخن 
عبادي حج، دو جنبه دارد: يك جنبه صوري و ظاهري كـه  
ــك ســري اعمــال صــوري و آداب و   ــارت اســت از ي عب
دستورات فقهي كه رعايت آنها در صحت عمـل و اسـقاط   
تكليف شرعي ضرورت دارد. اين مناسك را بايد از كتـب  

 ها عمل كرد.مناسك حج و مراجع تقليد فرا گرفت و بدان

كـه از   چنان ؛جنبه دوم، جنبه باطني و نفساني حج است
احاديث و سيره معصومان و عمل و گفتار عارفان اسـتفاده  

مراسـم   .شود و پيش از اين به برخي از آنها اشاره شـد  مي
ي، سير و سـلوك بـاطني، تمـرين بـر     تيبحج يك كالس تر

تزكيه و تهذيب، تمرين بـر تـرك گنـاه و تحصـيل صـفت      
 رزشمند تقوا و مصونيت نفساني است.ا

                                                           

 .۱۳۵، ص۱۰۰ج و ۱۲۴ص  ،۹۶جمجلسي، بحاراالنوار، . ١

 . همان.٢
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حاجي واقعـي كسـي اسـت كـه نفسـش در ايـن ايـام        
به طوري كـه در بازگشـت بـه سـوي      ؛دگرگون شده باشد

ها در اخالق و رفتارش وطن، اين دگرگوني و تغيير حالت
براي ديگران نيز آشكار باشد. اين مسئله، خود يكي از آثار 

ضـي احاديـث نيـز    كـه در بع  چنان ؛شدن حج استپذيرفته
 بدان اشاره شده است.

 در حديثي فرمودند: 9پيامبر اعظم
هاي قبولی حج این است کـه حـاجی،    یکی از نشانه

اش  گردد، گناهان گذشـته  وقتی به وطن خود باز می

هاي قبـولی   این حالت از نشانه ؛را ترك کرده باشد

گـردد، بـه    حج است. اما اگر وقتی از حج بـاز مـی  

مانند زنا یا خیانـت   ؛بقش ادامه دهدهمان گناهان سا

یا معاصی دیگر، حج چنین شخصی مـردود خواهـد   

1شد.
 

 فرمايد: مي 7امام صادق
حج و عمره دو بازار از بازارهـاي آخـرت هسـتند.    

کسی که این دو عمل را انجام دهد، در جـوار خـدا   

خواهد بود. اگر به آرزویش برسـد، خـدا گناهـان    
                                                           

: مـن 9قال رسول اهللا« :۲۶۵، ص۱۰الوسائل، ميرزاي نوري، ج. مستدرك ١
هـذا عالمـة عالمة قبول احلج اذا رجع الرجل عام كان عليه مـن املعـايص و 

قبول احلج و ان رجع من احلج ثم اهنمك فيام كان عليه مـن زنـا او خيانـة او 
 ».معصية فقد ردّ عليه حجه
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اجلـش فـرا رسـد، از     و اگرآمرزد  میاش را  گذشته

1خدا پاداش نیک دریافت خواهد کرد.
 

 7العابدین زین امام دیدگاه از مقبول حج

 در همين رابطه به اين حديث نوراني نيز توجه كنيد:
از سـفر حـج    7که امـام زیـن العابـدین    هنگامی

به اسـتقبال ایشـان   » شبلی«برگشت، شخصی به نام 
حـج   آیا تـاکنون بـه  «رفت. حضرت از او پرسید: 

». بلـی یـابن رسـول اهللا   «عرض کـرد:  ». اي؟ رفته
ـ  آیا در میقـات، لبـاس  «حضرت از او پرسید:  اي ه

دوخته را از بدنت خـارج کـردي و غسـل احـرام     
فرمود: ». بله یابن رسول اهللا«عرض کرد: » کردي؟

آیا در میقات قصد کردي که لباس معصـیت را از  «
تنــت خــارج ســازي و لبــاس اطاعــت از خــدا را 

 ».نه، یابن رسول اهللا«عرض کرد: » ی؟بپوش
هنگامی که لباس دوخته را از بدنت خارج «فرمود: 

کردي، آیا تصمیم گرفتی که خـودت را از ریـا و   

نفاق و دخول در شبهات نیز پاك سـازي؟ عـرض   

بـه هنگـام غسـل    «کرد: نه یابن رسول اهللا. فرمود: 

احرام، قصد کردي که همراه با غسل، باطنت را نیز 
                                                           

احلج و العمرة سوقان قال:  7عن ايب عبداهللا« :۲۶۰، ص۴. كافي، كليني، ج١
له و ان خرة و العامل هبام يف جواراهللا، إن ادرك ما يأمل غفر اهللا من اسواق اآل

 ».اهللا جله وقع اجره عىلقرص به أ
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نه «عرض کرد: » طاها و گناهان پاك سازي؟از خ

پس تو بر میقات «حضرت فرمود: ». یابن رسول اهللا

نازل نشدي و لباس دوخته را از تنت خارج نساختی 

 »و غسل احرام انجام ندادي!

آیا نظافت کردي و محـرِم شـدي و   «پرسید: گاه  آن

بله اینهـا را انجـام   «عرض کرد: » نیت حج کردي؟

آیا در حالی که خـودت را نظیـف   «فرمود: ». دادم

کردي و محرِم شدي و نیـت حـج کـردي، قصـد     

کردي که با نور توبه خالص نیز باطنت را نیز پاك 

فرمـود:  ». نه یابن رسول اهللا«عرض کرد:  »سازي؟

که محرِم شـدي، قصـد کـردي کـه همـه      گاه  آن«

عـرض  » محرمات الهی را بر خودت تحریم کنـی؟ 

که نیـت  گاه  آن«فرمود: ». نه یابن رسول اهللا«کرد: 

حج کردي، تصمیم گرفتی کـه خـودت را از هـر    

اي فـارغ   تصمیمی که بر خالف رضاي خدا گرفتـه 

فرمـود:  ». نه یابن رسول اهللا«عرض کرد: » سازي؟

پس خودت را تطهیر نکـردي و احـرام نبسـتی و    «

 ».اي!نیت حج نکرده

آیا در میقات وارد شـدي و دو  «امام پرسید: گـاه   آن

 »کعت نماز احرام را خوانـدي و لبیـک گفتـی؟   ر

گـاه   آن«فرمـود:  ». بله یابن رسول اهللا«عرض کرد: 

که داخل میقات شدي، آیا توجه داشتی که به قصد 
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نـه یـابن   «عـرض کـرد:    »اي؟زیارت [خدا] آمده

آیا در حال نماز، توجه داشـتی  «فرمود: ». رسول اهللا

کــه تــو بــه وســیله نمــاز کــه بهتــرین اعمــال و 

ترین حسنات اسـت، بـه خـدا تقـرب مـی      زرگب

فرمـود:  ». نه یابن رسول اهللا«عرض کرد:  »جویی؟

در حین تلبیه، توجه داشتی که به خداونـد سـبحان   «

دهـی کـه بـه کارهـایی کـه اطاعـت از        وعده می

خداست، سخن بگویی و درباره هر معصیتی خاموش 

حضرت فرمود: پس تـو  ». نه«عرض کرد: » باشی؟

د نشدي، نماز نیز نخواندي و تلبیه هـم  در میقات وار

 نگفتی!

آیا داخـل حـرم شـدي و    «گاه حضرت پرسید:  آن

عـرض   »کعبه را مشاهده کردي و نماز خوانـدي؟ 

آیـا وقتـی   «فرمـود:  ». آري یابن رسول اهللا«کرد: 

وارد حرم شدي، قصد کردي که غیبت هر مسلمانی 

عـرض  » از ملّت اسالم را بر خودت تحریم کنـی؟ 

گاه که به مکه رسـیدي، در   آن«فرمود: ». هن«کرد: 

 »روي؟ دل خود توجه نمودي که به سوي خدا مـی 

حضـرت فرمـود:   ». نه یابن رسول اهللا«عرض کرد: 

پس تو داخل حرم نشدي، کعبـه را نیـز مشـاهده    «

 ».نکردي و نماز هم نخواندي!

آیا طواف کعبه را انجـام دادي و  «پس امام پرسید: 
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سعی بین صـفا و مـروه را   ارکان را لمس کردي و 

». آري یابن رسـول اهللا «عرض کرد:  »انجام دادي؟

آیا هنگام سعی، قصد کردي که بـه سـوي   «فرمود: 

کنی و خداي عالم الغیوب نیز شاهد آن  خدا فرار می

حضـرت  ». نه یابن رسول اهللا«عرض کرد:  »است؟

پس تو طواف بیت را انجام ندادي و ارکان «فرمود: 

سعی بین صفا و مـروه را انجـام    را لمس نکردي و

 ».اي! نداده

آیـا حجراالسـود را   «گاه حضرت سـؤال کـرد:    آن

لمس کردي و در مقام ابراهیم توقف نمـودي و دو  

آري یـابن  «عـرض کـرد:    »رکعت نماز خواندي؟

اي زد کـه   صیحه، 7در این هنگام امام». رسول اهللا

آه، «گویا جان از بدنش مفارقت نمـوده و فرمـود:   

هرکس حجراالسـود را لمـس   «. سپس فرمود: »آه!

کند، چنان است که گویا خداي متعـال را زیـارت   

کند. اي انسان مسکین! مواظب باش اجر خودت  می

را ضایع نکنی و این مصافحه را با مخالفت و گرفتن 

 ».حرام، نقض نکنی

گاه که در مقـام ابـراهیم توقـف     آن«سپس فرمود: 

ابـر هـر طـاعتی    نمودي، آیا قصد کردي که در بر

» وقوف کنی و از هـر معصـیتی اجتنـاب نمـایی؟    

گـاه پرسـید:    آن». نه یابن رسـول اهللا «عرض کرد: 



 زیارت از نگاهی دیگر  ٤٠

 ۹۳۰۸۳شاخه  ۹۴.۳.۱ي و صفحه آرايی مجدد شريفي تاريخ گير غلط

زمانی که دو رکعت نماز طواف را خواندي، توجه «

خوانی و پوزه  کردي که نماز حضرت ابراهیم را می

نه یابن «عرض کرد: » مالی؟شیطان را به خاك می

حجراالسـود را   پـس «حضرت فرمـود:  ». رسول اهللا

مصافحه نکردي و در مقام ابراهیم توقف نکـردي و  

 ».اي!دو رکعت نماز طواف را نخوانده

آیا بر آب زمزم اشـراف نمـودي و از   «گاه فرمود:  آن

آري یـابن رسـول   «عرض کـرد:  » آن آب نوشیدي؟

آیا در آن هنگام، قصد کـردي کـه   «امام فرمود: ». اهللا

مـانی و از معاصـی، بـه    همواره بر اطاعت خدا پایدار ب

» نـه یـابن رسـواهللا   «عرض کرد: » کلی چشم بپوشی؟

آیا بین صفا و مروه، سعی کـردي و  «پس امام فرمود: 

بلـه یـابن   «عـرض کـرد:   » در بین آن تردد نمودي؟

آیا خودت را در بین خوف و «امام فرمود: ». رسول اهللا

پـس  «امام فرمـود:  ». نه«عرض کرد: » رجاء دیدي؟

در بــین صــفا و مــروه هــم تــردد  ســعی نکــردي و

 ».ننمودي!

عـرض   »آیا به منـا رفتـی؟  «حضرت به او فرمود: 

آیا تصمیم گرفتی که مردم را «فرمود: ». بله«کرد: 

عـرض   »از زبان و قلب و دستت در امان بـداري؟ 

». پـس بـه منـا وارد نشـدي!    «فرمود: ». نه«کرد: 

آیا وقـوف در عرفـه را انجـام    «گاه امام فرمود:  آن
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را  هنمـر دي و بر کوه رحمت باال رفتـی و وادي  دا

عـرض   »شناختی و خدا را در جمـرات خوانـدي؟  

 ».آري یابن رسول اهللا«کرد: 

آیا به هنگـام توقـف در عرفـات، بـا     «امام فرمود: 

معرفت به خدا و کسب علوم خداشناسی آشنا شدي 

و دانستی که خداي سبحان بر صحیفه اعمال و باطن 

نـه  «عرض کـرد:   »ل دارد؟و قلب تو آگاهی کام

آیـا از جبـل   «گاه امام فرمود:  آن». یابن رسول اهللا

رحمت که باال رفتی، توجـه داشـتی کـه خداونـد     

سبحان هر مرد و زن مؤمن و هر زن و مرد مسلم را 

نه یـابن  «عرض کرد:  »دهد؟ مورد رحمت قرار می

بـاره   ایـن  در هدر نمـر آیا «امام فرمود: ». رسول اهللا

کنی، عمل کنـی و   ی که بدانچه امر میتصمیم گرفت

کنـی، خـودت را نیـز از آن بـاز      بدانچه نهـی مـی  

 ».نه یابن رسول اهللا«عرض کرد:  »بداري؟

وقـوف   هنمرگاه که نزد عَلم و  آیا آن«امام فرمود: 

کردي، توجه داشتی که آنها شاهد بر اعمـال نیـک   

باشند و با فرشتگانی که بـه امـر پروردگـار    تو می

 »اند، همکاري دارند؟ ها، حافظ اعمال تو شدهآسمان

پـس تـو در   «حضرت فرمـود:  ». نه!«عرض کرد: 

اي  عرفات وقوف نکرده و بر جبل رحمت باال نرفته

 ».اي!را نشناخته و نزد آن دعا نکرده هنمرو 
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عبور کردي و قبـل   ١مینَلآیا در میان ع«گاه فرمود:  آن

ي مزدلفـه  از مرور، دو رکعت نماز خوانـدي و بـه سـو   

ها را جمع کـردي و بـر مشـعرالحرام     ریزهرفتی و سنگ

امـام  ». بله یابن رسـول اهللا «عرض کرد: » عبور کردي؟

گاه که دو رکعـت نمـاز خوانـدي، توجـه      آن«فرمود: 

خـوانی تـا هـر     داشتی که در شب دهم، نماز شکر مـی 

سختی را از تو نفی کند و هر امـر آسـانی را بـراي تـو     

 ».نه یابن رسول اهللا«ض کرد: عر» آسان گرداند؟
کـردي و   گاه که از میان علمین عبور می فرمود: آن

سعی داشتی به سوي چپ و راست نروي، آیا قصـد  
کردي که از مرز دین حق نیز بـه چـپ و راسـت    

هم با قلبت، هم با زبانت و نه با سایر  ؛متمایل نشوي
نه یـابن رسـول   «جواب داد:  »اعضاء و جوارحت؟

گاه که به مزدلفه رفتـی و سـنگ   آن«د: فرمو». اهللا
کردي، آیـا قصـد کـردي کـه      ها را جمع می ریزه

هرگونه معصیت و جهل را از خودت دور سـازي و  
 »هر علم و عملی را بـراي خـودت تثبیـت کنـی؟    

 ».نه یابن رسول اهللا«عرض کرد: 
                                                           

» مـأزم «اسـت  » مأزمين«علَمين يعني دو عالمت و نشانه و مراد از آن محلي به نام . ١
ـين عرفـه و     مسير تنگ و باريک بين دو کوه را گوينـد، و مـأزمين دره   اي تنـگ ب

اي عرفـات اسـت. ايـن دره تنـگ     بتدمشعر است. بنابر روايات انتهاي مزدلفه و ا
شـود. از آنجـا کـه دو کـوه دو طـرف دره ماننـد دو        مـي جزو عرفات محسوب 

 عالمت براي مرز بين عرفات و مشعر هستند از آنها تعبير به علَمين شده است.
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گاه کـه از مشـعرالحرام عبـور     آن«فرمود:  7امام

را با فهـم اهـل    کردي، تصمیم گرفتی که قلبت می

عرض کرد: » تقوي و خوف از خدا همگام سازي؟

پـس بـر دو   «فرمود:  7امام». نه یابن رسول اهللا«

علم عبور نکردي و دو رکعت نماز را هم نخوانـدي  

ریزه هم برنداشتی و در مزدلفه هم راه نرفتی و سنگ

 ».و از مشعرالحرام هم عبور نکردي!

منـا رفتـی و رمـی     آیا به«گاه امام از او پرسید:  آن

جمره کردي و سرت را تراشیدي و قربانیت را ذبح 

کردي و در مسجد خیف نماز خوانـدي و بـه مکـه    

عرض  »برگشتی و طواف خانه کعبه را انجام دادي؟

گـاه   آن«امام فرمـود:  ». آري یابن رسول اهللا«کرد: 

که به منا رسیدي و رمی جمرات را انجام دادي، آیا 

اي و  مقصـد خـود رسـیده    احساس کردي کـه بـه  

پروردگارت همه حاجات تـو را بـرآورده سـاخته    

چنین احساسی بـرایم وجـود   «عرض کرد:  »است؟

 ».نیامد یابن رسول اهللا!

گــاه کــه جمــرات را رمــی  آن«فرمــود:  7امــام

کردي، آیا قصد کردي که دشـمنت، شـیطان را    می

رمی کنی و با اتمـام حـج ارزشـمندت، شـیطان را     

نـه یـابن رسـول    «عرض کرد:  »خشمناك سازي؟

گاه کـه سـرت را تراشـیدي،     آن«امام فرمود: ». اهللا



 زیارت از نگاهی دیگر  ٤٤

 ۹۳۰۸۳شاخه  ۹۴.۳.۱ي و صفحه آرايی مجدد شريفي تاريخ گير غلط

هـا و  احساس کـردي کـه خـودت را از آلـودگی    

سـازي کـردي و از گناهـان،    آدم پاكگناهان بنی

اي، همانند روزي که از مادر تولـد یافتـه  پاك شده

 ».نه یابن رسول اهللا«عرض کرد:  »اي؟

مسجد خیـف نمـاز    گاه که در آن«فرمود:  7امام

خواندي، قصد کردي که جـز از خـدا و گناهانـت    

 »ترس نداشته باشی و جز به خـدا امیـدوار نباشـی؟   

 7سـپس امـام  ». نه یابن رسـول اهللا «عرض کرد: 

آیا به هنگام ذبح قربانی، قصد کردي کـه  «فرمود: 

با تمسک به حقیقت پرهیزگاري، گلـوي طمـع را   

از سـنت   قطع نمایی؟ و اینکـه تـو در عمـل ذبـح    

در ذبـح فرزنـد عزیـز و میـوه      7حضرت ابراهیم

دلش، پیروي کردي که حضرت خواست کـه ایـن   

عرض کرد:  »سنت حسنه بعد از خودش باقی بماند؟

 ».نه یابن رسول اهللا«

وقتی از منا به مکه بازگشتی «فرمود:  7سپس امام

و طواف وداع را انجام دادي، احساس کردي که تو 

مشمول رحمت خدا واقع شده و در اثر الطاف الهی، 

هـاي خـدا   اي و به محبـت  به اطاعت از او بازگشته

تمسک نموده و فـرایض خـود را انجـام داده و بـه     

نه یـابن  «عرض کرد: » اي؟سوي خدا تقرب جسته

فرمـود:   7گاه امام زیـن العابـدین   آن». رسول اهللا
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پس به منا نرفته و رمی جمرات نکرده و سـرت را  «

سک حج را انجام نـداده و در مسـجد   نتراشیده و منا

خیف، نماز نخوانده و طواف افاضه را انجام نـداده و  

اي و حج تو مقبول واقع نشـده   به خدا تقرب نجسته

 ».است!

با شنیدن توضیحات امام زین » شبلی«در این هنگام 

درباره حج مقبول و فرصتی را کـه در  ، 7العابدین

و گریست و  ایام حج از دست داده، بسیار متأثر شد

  1تصمیم گرفت در سال آینده آن را جبران کند.

 

 
 

                                                           

 .۱۷۲-۱۶۶ص، ص۱۰. مستدرک الوسائل، ج١
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 :معصوم امامان و 9پيامبر زيارت

كه پيش از اين اشـاره شـد، زيـارت در لغـت بـه       چنان
معناي ديدار همراه با احترام و اكرام از شـخص يـا مكـان    

شونده (مـزور) نـزد زائـر، از    است. شخص يا مكان زيارت
خاصي برخوردار بوده و با او سـنخيت و   قداست و احترام

مناســبتي دارد و انگيــزه زيــارت، اداي احتــرام نســبت بــه 
شود فالن شخص به زيارت فالن  گاه گفته نمياوست. هيچ

ظالم ستمگر رفت يا فالن مسلمان به زيارت بتكـده رفـت   
چـون   ؛پرست به زيارت كعبه رفت و امثال اينهايا فالن بت

 ر، سنخيتي وجود داشته باشد.بايد بين زائر و مزو

ها كـه در مـورد آن تأكيـد فـراوان      يكي از انواع زيارت
هاي اخـروي و دنيـوي بـر آن مقـرر گشـته،       شده و پاداش

اسـت.   :و امامان معصـوم  9زيارت پيامبر گرامي اسالم
تواند در زمان حيات آن بزرگواران باشد يـا   اين زيارت مي

هـاي  مقـدس و حـرم   تواند بعد از مرگ و زيارت مراقد مي
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هاي شريف آن بزرگواران باشد. البته زيارت قبور و ضريح
بلكه ارزش اين قبور به اعتبار  ؛آنان، في نفسه ارزشي ندارد

صاحبان آن است كه روح آن بزرگواران در عالم برزخ، بـه  
 زائران توجه دارند.

يعني زائـر   ؛در واقع حضور زائر، حضوري باطني است
ــ ــاطن ذات و نف ــامبردر ب ــا روح پي ــام  9س خــود، ب و ام

کنــد و خــودش را بــر آن  ارتبــاط برقــرار مــي 7معصــوم
 ؛دارد هاي برگزيده و بنده خاص خداوند عرضـه مـي   انسان
كه در زيارت بيت اهللا نيـز زائـر، نفـس و بـاطن ذات      چنان

خويش را بر صاحب بيت، يعنـي خـداي سـبحان عرضـه     
 دارد. مي

قبـور و مراقـد   در اصل استحباب و مرغوبيت زيـارت  
هـاي اخـروي    و پاداش :و امامان معصوم 9پيامبر اعظم

چراکـه احاديـث فراوانـي در     ؛و دنيوي آن، ترديدي نيست
بـيش   ؛رسد اين باره وجود دارد كه به حد تواتر معنوي مي

وسـائل  «از پانصد حديث، تنها در جلـد چهـاردهم كتـاب    

اب كتـ  ۹۹و  ۹۸، ۹۷، وجود دارد. با مطالعـه جلـد   »هالشيع
و سـاير  » مستدرك الوسائل«و همچنين كتاب » بحاراالنوار«

 شود. هاي حديث نيز، بيش از اين ديده ميكتاب
آنچه در اينجا نياز به بحث دارد، اين است كـه مـراد از   
زيارت مطلوب در شرع چيست؟ آيا صـرف حضـور زائـر    

هـاي مطهـر، موجـب ايـن همـه ثـواب       نزد قبـور و حـرم  
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در مورد همه كس و به هر كيفيـت   شود؟ آيا اين مسئله مي
صادق است يا اينكه شـرايط خاصـي دارد؟ هـدف از ايـن     

ها اين قـدر عنايـت   ها چيست؟ چرا شرع به زيارتزيارت
داشته؟ آيا صرف حضور فيزيكي در اين مرقدها، اين همـه  

هــا بــراي آثــار معنــوي زيــارتارزش دارد يــا ايــن ارزش
 هاست؟

گفتـه، بايـد بـه     هـاي پـيش  در پاسخ صحيح به پرسـش 
ــايي   ــه و از راهنم ــوط، مراجع ــث مرب ــود  احادي ــاي خ ه

احاديث مـرتبط بـا فضـيلت و     استفاده کنيم. :معصومان
 د:کرتوان به سه دسته تقسيم  شرايط زيارت را مي

احاديث فراواني است كه در آنهـا بـه طـور     ،دسته اول
هـا و   سفارش شده و از ثـواب  7مطلق به زيارت معصوم

کـه بيشـتر    اند خبر دادهها  اين زيارتاخروي آثار دنيوي و 
 اند. گونه احاديث همين

ــته دوم ــاديثي  ،دس ــت اح ــر  اس ــالوه ب ــه ع ــب ك مطال
بـه ذكـر حكمـت و علـل تشـريع زيـارت نيـز         گفته، پيش

تـوان بـه دو    احاديـث را مـي   دسـته از  اشاراتي دارند. ايـن 
اول، احــاديثي كــه عرفــان و  بخــشد: کــرتقســيم بخــش 

را شرط قبـولي زيـارت و ترتـب آثـار      شناخت حق امامان
در اين مورد وجـود  كنند كه بيش از سي حديث  معرفي مي

كسـي كـه قبـر    «فرمـود:   7امـام صـادق   نمونهدارد؛ براي 
در حالي كه عارف بـه حـق او    ،را زيارت كند 7اباعبداهللا
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ــد ــده    ،باش ــته و آين ــان گذش ــال گناه ــداي متع اش را  خ
١».آمرزد مي

 

 7هر كس قبـر حسـين  «د: فرمو 7امام رضا همچنين

خـداي   ،در حالي كه عارف به حق او باشد ،را زيارت كند

در ايـن قبيـل    ٢».کنـد  متعال نـام او را در عليـين ثبـت مـي    

گرچه به ضرورت شـناخت و عرفـان حـق امـام      ،احاديث

، ولــي در رابطــه بــا تعيــين مصــداق و اســت اشــاره شــده

 هاي شناخت آن حضرت چيزي نيامده اسـت. زائـران   جنبه

بـه آنهـا   هايي از امام را بايد بشناسند و در زيارت  چه جنبه

البتـه در  تا به ثواب كامل زيارت نائـل گردنـد؟   کنند توجه 

؛ بـراي  ين مطلب اشـاره شـده اسـت   ه ااحاديث ببعضي از 

كـه بـه   اسـت  نقل شده  7در حديثي از امام صادق نمونه

 يكي از اصحاب فرمود:  
سـان، در شـهر   نوادگان من در سرزمین خرا یکی از

طوس به شـهادت خواهـد رسـید. هـر کـس او را      

من  ،در حالی که عارف به حق او باشد ،زیارت کند

گیـرم و داخـل بهشـتش     در قیامت دست او را مـی 

نمایم. گرچه از اهل ارتکـاب (بعـض) گناهـان     می
                                                           

قـال: مـن زار قـرب أيب  7عـن ايب عبـداهللا« :۴۱۹، ص۱۴، جهالشيع. وسائل ١
 ».من ذنبه و ما تأخر عبداهللا عارفاً بحقه غفراهللا له ما تقدم

قـال: مـن  7عن آبائه عن أيب جعفر 7يف صحيفة الرضا« :۴۱۸. همان، ص٢
 ».عارفاً بحقه كتبه اهللا يف عليني 7زار قرب احلسني
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کبیره باشد. راوي عرض کرد: فدایت شوم، مراد از 

واجـب  مام عرفان حق چیست؟ فرمود: بداند که او ا

و غریب و شهید است. هرکس او را زیارت  هاالطاع

خداي متعـال اجـر هفتـاد     ،کند و حقش را بشناسد

به او  ،اند شهید شده 9شهید را که در رکاب پیامبر

1عطا خواهد کرد.
 

هر كس قبـر  «فرمود:  7در حديث ديگري امام صادق
را زيـارت كنـد، در حـالي كـه او را امـام       7امام حسـين 

گناهـان گذشـته و    ،از جانـب خـدا بدانـد    هاالطاعـ واجب 
٢».شود ده ميوبخشاش  آينده

 

 فرمود: 7همچنين امام رضا
هــر امــامی پیمــانی دارد بــر عهــده دوســتان و 

زیـارت قبـور    ،شیعیانش و از اتمام وفاي به عهد

آنان است. پس هر کس از روي رغبت و به قصد 

ا تصدیق به آنچه آنان به آن میل دارند، ایشـان ر 
                                                           

: 7محزة بن عمـران قـال: قـال ابوعبـداهللا« :۵۵۴، ص۱۴، جه. وسائل الشيع١
ا عارفـاً تقتل حفديت بارض خراسان، يف مدينة يقال هلا طوس، من زاره اليهـ

بحقه أخذته بيدي يوم القيامة و ادخلته اجلنة و ان كان من اهل الكبائر، قلت 
له جعلت فداك و ما عرفان حقه؟ قال: يعلم انه امام مفرتض الطاعة، غريب 
ن  شهيد، من زاره عارفـاً بحقـه اعطـاه اهللا عزوجـل اجـر سـبعني شـهيداً ممـّ

 ».حقيقة عىل 7استشهد بني يدي رسول اهللا

مام و هو يعلم انه ا 7: من زار قرب احلسني7قال الصادق« :۴۱۵ان، ص. هم٢
العباد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه و ما تـأخر،  من قبل اهللا مفرتض الطاعة عىل

 ».الخ
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امامانشـان در قیامـت شـفیع آنـان      ،زیارت کند

1خواهند بود.
 

 فرمود:نيز  7جعفر بن امام موسي

در کنـار   7ترین ثوابی که به زائر امام حسـین  کم

رسد، در صورتی که حق و حرمـت و   شط فرات می

والیت او را قبول داشته باشد، این است که گناهان 

2شود. ده میواش بخش گذشته و آینده
 

 فرمايد:   مي 7دقامام صا

اي را زیـارت و نـزد    هرکس امام واجـب االطاعـه  

خداوند ثواب یک  ،چهار رکعت نماز بخواند ،قبرش

3».نویسدحج و عمره در نامه عملش می
 

 9شود كه زيارت پيـامبر  از برخي احاديث، استفاده مي
در زمان حياتشان نيز همين ارزش و ثـواب را   :و امامان

آن را بـه   ،هرگاه به حج رفتيد: «فرمود 7دارد. امام صادق

                                                           

حسـن بـن عـيل الوشـاء عـن ايب احلسـن « :۳۲۲، ص۱۴، جه. وسائل الشـيع ١
و ان من متام الوفاء قال: ان لكل امام عهداً يف عنق اوليائه و شيعته  7الرضا

بالعهد زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة يف زيارهتم و تصديقاً بام رغبـوا فيـه 
 ».كان ائمتهم شفعائهم يوم القيامة

ما يثاب به زائـر ايب عبـداهللا  ى: ادن7ىقال ابواحلسن موس« :۴۱۰. همان، ص٢
قدم بشط الفرات، اذا عرف حقه و حرمته و واليته ان يغفرله ما ت 7احلسني

 ».من ذنبه و ما تأخر

عنده  من زار اماماً مفرتض الطاعة و صىل: 7قال الصادق« :۳۳۲. همان، ص٣
 .»اربع ركعات كتب اهللا له حجة و عمرة
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١».چون زيارت ما از اتمام حج است ؛زيارت ما ختم كنيد
 

نقل كرد كه به پيامبر  7علي بن از حسن 7امام صادق
 :فرمود 9اكرم

پدرم! پاداش کسـی کـه تـو را زیـارت کنـد      

چیست؟ فرمود: پسرم هر کـس مـرا در زمـان    

حیات یا بعد از مرگ زیارت کند یا پدرت یـا  

درت یا تو را زیارت کند، حقش بر من ایـن  برا

اســت کــه در قیامــت او را زیــارت کــنم و از 

2گناهانش پاك سازم.
 

 كه فرمود:است نقل كرده  7زراره از امام باقر

هایی کـه در  به مردم امر شده که این احجار (سنگ

بناي کعبه بـه کـار بـرده شـده و حجراالسـود) را      

یایند و از والیـت  بعد از آن به مدینه ب ؛زیارت کنند

خودشان نسبت به ما خبر دهند و پایداري خودشـان  

3را در وفاداري به نصرت ما اعالم نمایند.
 

                                                           

قـال: اذا  7عن الصـادق« :۵۱۸، ص۳. سفينة البحار، شيخ عباس قمي، ج١
 ».حج احدكم فليختم حجه بزيارتنا فان ذلك من متام احلج

: يا ابتاه! ما جـزاء مـن زارك؟ 9: لرسول اهللا7حلسن بن عيلقال ا« :. همان٢
فقال رسول اهللا يا بني من زارين حياً او ميتاً او زار اباك او اخاك او زارك كان 

 ».ازوره يوم القيامة و اخلصه من ذنوبهأن حقاً عيلّ 

 النـاس قال: انام امر 7زراره عن ايب جعفر« :۳۲۱، ص۱۴، جهوسائل الشيع. ٣
يأتونا فيخربونـا بـواليتهم و يعرضـوا هبا ثم وا فا هذه االحجار، فيطوان يأتو

 ».علينا نرصهم
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 زیارت احادیث درباره گفتارهایی

از بررسي و مطالعه احاديـث مربـوط بـه زيـارت      يك:
 ،:و ائمـه اطهـار   9شـود كـه پيـامبر اكـرم     استفاده مـي 

 ،در زمان حيات خودشانرا به زيارت  اصحاب و يارانشان
 ،و در همين راستا اند سفارش کرده بعد از مرگ شانو قبور

ده و از آثـار دنيـوي و   کـر يـك عبـادت معرفـي    را زيارت 
 اند. هاي اخروي آن خبر داده ثواب

به عنوان يك عبادت،  ،در رابطه با فلسفه تشريع زيارت
 اسـت  ترين آن عبارت توان به اموري اشاره كرد كه مهم مي

و بـا  راري و تحكيم روابط بين شيعيان بـا يكـديگر   از: برق
اي بـراي بقـا و    امام زمانشان. ارزش و اهميت چنين برنامه

بر كسي پوشـيده نيسـت.    ،توسعه يك مرام و يك جمعيت
در اين رابطه آثار ديگري نيـز منظـور بـوده كـه در آينـده      

 .بدانها اشاره خواهد شد
فاده چنــين اســت ،از مراجعـه بــه كتـب حــديث و مـزار   

نسبت به زيارت، عنايت خاصي  ،:شود كه ائمه اطهار مي
حضـرت   ،7زيارت امام حسـين  درباره به ويژه ؛اند داشته
احاديـث فراوانـي وجـود دارد كـه      7و امام رضا 7علي
گرچـه   ١.اسـت  توان گفت در حد تواتر معنوي و قطعي مي

                                                           

، ۹۷، ج ۱۴توان در كتب روايي مانند بحـاراالنوار، ج  . احاديث مربوطه را مي١

ــزان الحكمــ۱۰؛ مســتدرك الوســائل، ج۹۹جو  ۹۸ج ــاب  ۲، جه؛ مي و كت

قولويـه قمـي   محمـد بـن    هسفينة البحار و كتب مزار مانند كامـل الزيـار  

نيز در موضوع زيارت،  :مطالعه كرد. همچنين در كتب روايي اهل بيت

 احاديث فراواني وجود دارد.
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احاديثي وجود دارد كه راويان آنها ضعيف يـا   ،در بين آنها
در ، ولــي هســتند) گــاهي مجعــوليــا مرســل (و مجهــول 

مگـر   .آورند و نيازي به بررسي سندي ندارند يقين ،مجموع
آميـزي  در برخي از آنها كه در بيان ثواب، به مطالب اغـراق 

اشاره شده كه پذيرش آنها با آيات قرآن و احاديث قطعـي  
و عقل سازگار نيست. در چنـين مـواردي بايـد بـه مبـاني      

 جعه كرد.شناسي مرا حديث

احاديــث مربــوط بــه زيــارت بــه دو بخــش تقســيم   دو:
گوييم كه در آنها  به احاديثي مطلق مي .مطلق و مقيد شوند: مي

هايي مقرر شده، بدون اينكه قيد و شـرطي   براي زيارت، ثواب
اما احاديـث   .اند احاديث همين گونهبيشتر در آن آمده باشد و 

ه در آنها بـراي ثـواب   اند از احاديثي ك عبارت ،مقيد و مشروط
عارفـاً  «ماننـد جملـه    ؛به شرايطي اشـاره شـده اسـت    ،زيارت

، ١در اين قبيل احاديث كه بيش از سي روايـت هسـتند  ». بحقه
كـه زائـر، عـارف بـه حـق      اسـت  ها قيد شده  در ترتب ثواب

يعنـي زائـر در صـورتي زيـارتش قبـول       ؛شونده باشـد  زيارت
قرر را داشـته باشـد كـه    هاي م تواند انتظار ثواب شود و مي مي

را بشناسـد و بـه عنـوان اداي حـق و      7و امام 9حق پيامبر
را زيارت كند. بنابراين زائر بايد سـعي كنـد    آنان ،انجام وظيفه
ولـي   .گاه به زيـارت بـرود   آن و شونده را بشناسدحق زيارت

                                                           

بـابي اختصـاص يافتـه     ،گونه احاديث در رابطه با اين ه. در كتاب كامل الزيار١

 حديث در آن آمده است.هجده ) و بيش از ۵۴(باب 
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توضـيحي در   ،در اين دسـته از احاديـث  بايد توجه داشت که 
 نيامده است.نده چيست، شو مورد اينکه حق زيارت

ــه: ــث،   س ــين احادي ــدادي از هم ــاره در تع ــق درب ح
 . بـراي نمونـه  شـونده نيـز توضـيحاتي آمـده اسـت      زيارت
 :استنقل كرده  7از حضرت صادق حمران بن حمزة

یکی از فرزندان من در سرزمین خراسـان در شـهر   

در  ،کس او را زیارت کندهر .رسد طوس به قتل می

و باشد، مـن در قیامـت بـا    حالی که عارف به حق ا

گرچه اهـل   ؛کنم دست خودم او را داخل بهشت می

گناه هم باشد. راوي عـرض کـرد: فـدایت شـوم!     

عرفان حق او به چه معناست؟ امام در جواب فرمود: 

1.بداند هواجب االطاعیعنی او را امام و 
 

 فرمود:   7در حديث ديگري امام صادق
الی که در ح ،را زیارت کند 7هر کس قبر حسین

خـداي متعـال    ،بدانـد  هاالطاعـ او را امام و واجـب  

2.آمرزد  میاش را  گناهان گذشته و آینده
 

 فرمود: 7امام رضا همچنين
امام، پیمانی بر گردن دوسـتان و شـیعیانش دارد و   

به پیمـان، زیـارت قبـور آنـان      يیکی از لوازم وفا

در حـالی   ،. پس هرکس آنان را زیارت کنـد است
                                                           

 .۵۵۴، ص۱۴، جه. وسائل الشيع١

 .۴۱۵. همان، ص٢
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کند به آنچـه   رت دارد و تصدیق میکه شوق به زیا

امامانشـان در قیامـت از آنـان     ،آنان دوست دارنـد 

1شفاعت خواهند کرد.
 

 هم فرمود: 7امام باقر
هـا   به مسلمانان امر شده که به زیـارت ایـن سـنگ   

سپس نزد ما بیاینـد و   ،(کعبه و حجراالسود) بروند

مراتب والیت خودشان را بر ما عرضه بدارند و بـه  

2نصرت بدهند. ما وعده
 

 :معصوم امامان حقوق

بـه   ،:در تعدادي از احاديث مربوط به زيارت امامان
 ؛وجه شناخت و عرفان حقوق آنان نيز اشـاره شـده اسـت   

 7در ثواب زيارت امام حسين 7امام صادق، نمونهبراي 
 فرمود:  

در حالی  ،را زیارت کند 7هرکس قبر امام حسین

ـ  هاالطاعکه او را امام واجب  خـداي متعـال،    ،دبدان

3آمرزد. اش را می گناهان گذشته و آینده
 

 :فرمود 7حضرت ابوالحسن موسي
                                                           

 .۳۲۲، ص۱۴، جه. وسائل الشيع١

 .۳۲۱. همان، ص٢

و هو يعلـم انـه  7: من زار قرب احلسني7قال الصادق« :۴۱۵. همان، ص٣
العباد غفراهللا له ما تقدم من ذنبه و ما  امام من قبل اهللا مفرتض الطاعة عىل

 ».تأخر
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 7ترین ثوابی که به زائـر ابـا عبـداهللا حسـین     کم
در حالی که حق او و حرمت و والیتش را  ،رسد می

اش  این است که گناهان گذشـته و آینـده   ،بشناسد
1شود. بخشوده می

 

 مايد:  فر نيز مي 7حضرت ابوالحسن الرضا
هر امامی پیمانی بر عهده دوسـتان و شـیعیانش دارد و   

اتمام والیت، زیارت قبور آنان است. پس هـر کـس   

قبور امامان را از روي رغبت و تصـدیق بدانچـه آنـان    

امامانشان در قیامـت از   ،زیارت کند ،بدان رغبت دارند

2آنان شفاعت خواهند کرد.
 

 آمده است: 7در ثواب زيارت امام رضا
دانـد او   در حالی که مـی  ،س او را زیارت کندهرک

از جانـب خـداي    هاالطاعـ بعد از پدرش امام واجب 

 9مثل کسی است که رسول خدا ،باشد عزّوجل می

3را زیارت کرده است.
 

 فرمود: 7حضرت ابي عبداهللا (امام صادق)
                                                           

مـا يثـاب  ىقال: ادن 7ىعن ايب احلسن موس« :۴۱۰، ص۱۴، جه. وسائل الشيع١
بشط الفرات اذا عرف حقه و حرمته و واليتـه ان  7ئر ايب عبداهللا احلسنيبه زا

ر  ».يغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخّ

قال: ان لكل امـام عهـداً يف عنـق  7عن ايب احلسن الرضا« :۳۲۲. همان، ص٢
اوليائه و شيعته و ان من متام الوفاء بالعهد زيارة قبور هم فمن زارهـم رغبـة 

 ».ديقاً بام رغبوا كان ائمتهم شفعائهم يوم القيامةيف زيارهتم و تص

ان قال: اال فمن زاره يف غربته و هو يعلم انـه امـام بعـد  اىل« :۵۵۲. همان، ص٣
وجلّ كان كمن زار رسول اهللا  ».9ابيه مفرتض الطاعة من اهللا عزّ
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یکی از نوادگان من در سرزمین خراسـان، در شـهر   
را زیارت  پس هرکس او .رسد طوس به شهادت می

من او را  ،که عارف به حقش باشد در صورتی ،کند
گرچه از اهل کبائر  ؛برمبا دست خودم به بهشت می

باشد. راوي عرض کرد: عرفـان حـق او چیسـت؟    
بداند که در غربـت   هواجب االطاعفرمود: او را امام 

به شهادت رسیده است. پس هـرکس او را زیـارت   
خداوند اجر  ،شددر حالی که عارف به حقش با ،کند

شهید شـده   9هفتاد شهید که در محضر رسول خدا
1به او عطا خواهد کرد. باشد را

 

  9پیامبر حقوقدرباره  کوتاه سخنی

در صــورتي  9گفتــه شــد كــه زيــارت پيــامبر اعظــم 
شود كه زائر، حقوق او را بشناسـد و ملتـزم بـه     ميپذيرفته 

 و بايـد از آيـات   ،9آن باشد. در شـناخت حقـوق پيـامبر   
 كنيم: رو به چند آيه اشاره مي ايناحاديث استفاده كنيم. از

 گويد: قرآن مي
ِطيُعـوا اEر>ُسـوَل َو (

َ
ِطيُعوا ا=> َو أ

َ
ِيَن آَمُنوا أ

<
�Vَها ا�

َ
يا �

                                                           

قال: تقتل حفديت بارض  7عن ايب عبداهللا« :۵۵۴، ص۱۴، جهلشيع. وسائل ا١
مدينة يقال هلا طوس، من زاره اليها عارفاً بحقه اخذته بيدي يـوم  خراسان يف

القيامة و ادخلته اجلنة و ان كان من اهل الكبائر(قال الراوي) قلت له جعلت 
فداك و ما عرفان حقه؟ قال: يعلم انه امام مفرتض الطاعة غريب شـهيد مـن 

وجلّ اجر سبعني شهيد ممّن ا ستشهد بني يـدي زاره عارفاً بحقه اعطاه اهللا عزّ
 ».حقيقة عىل 9سول اهللار
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 َ
ْ

وِ� اال
ُ
 أ

َ
وهُ إِ� Vء فَـُرد �ِر ِمْنُ�ْم فَـإِْن تَنـازَْ�ُتْم ِ  َ�ْْ 

ِ َو اEر>ُسوِل إِْن ُكْنُتْم تُؤْ  اهللا َـْوِم اآل اهللاِمُنوَن ب
ْ

cِخـِر َو ا

وuِالً 
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
 )59(نساء:  )ذEَِك َخlٌْ َو أ

منان! از خـدا و پیـامبر و اولـوااالمر اطاعـت     ؤاي م

کنید، اگر به خدا و قیامت ایمان دارید، در مواردي 

که در چیزي تنازع و اختالف نظر داشتید، در حـل  

ـ    ن بهتـر و  آن به خدا و رسول مراجعـه نماییـد. ای

 سرانجام نیکوتري دارد.

 گويد: در آيه ديگري مي
يـِن مـا َوّ� ( َع لَُ�ْم ِمَن ا % ِي  َ¡َ

<
 َو ا�

ً
بِـِه نُوحـا

ـْينا بِـِه إِبْـراِهيَم َو ُ�ـو¢ ْـَك َو مـا َوص> َcِوَْحْينا إ
َ
َو  أ

قُـــوا :ِيـــهِ  ىـِعOســ يــَن َو ال zََتَفر> yِيُمـــوا ا %
َ
ْن أ

َ
 )أ

 )13 (شوري:

 ،ما، بر آنچه به نوح سـفارش کـرده بـود   در دین ش

ایم و آنچه  مقرر داشت و نیز آنچه به تو وحی کرده

ایـم کـه    به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کرده

 دین را بر پا دارید و در آن اختالف نکنید.

بـه  کـه  شـود   گفته مي 9اي ديگر به پيامبر اكرم در آيه
ْسَئلُُ�ْم َعلَْيهِ (ن بگو: امؤمن

َ
ُقْر¤ قُْل ال أ

ْ
ةَ ِ  ال َمَود>

ْ
Eْجراً إِال> ا

َ
؛ )أ

خواهم، جز مودت با خویشـان   من در رسالتم مزدي از شما نمی«

چند مطلـب مهـم   گفته  پيش. از آيات )23(شوري:  »نزدیکم
 شود: ميبرداشت 
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يعنـي   ؛اطاعت كننـد  وندن وظيفه دارند از خداا. مؤمن۱
ـ   9پيامبروحي الهي را از زبان  ن در واقـع،  بپذيرند كـه اي

 اطاعت از خداست.

 ســويوظيفــه دارنــد بــه دســتوراتي كــه از مؤمنــان . ۲
از  9کنند؛ چرا که پيـامبر شود نيز عمل  صادر مي 9رپيامب

  هاالطاعـ ن واليت دارد و واجـب  انابر مسلم وندجانب خدا
ِطيُعوا اEر>ُسوَل (است 

َ
 .)َو أ

يعني حاكمـاني   ،وظيفه دارند از صاحبان امرمؤمنان . ۳
 :اند و امامان معصوم منصوب شده 9پيامبرسوي ه از ك

 نيز اطاعت كنند.

حــل آنهــا بــه ، بــراي در مــوارد اخــتالفمؤمنــان بايــد  .۴
، عمل بـه ايـن   پايانند. در کنمراجعه  9دستورات خدا و پيامبر

 از لوازم ايمان به خدا و روز جزا به شمار آمده است. ،ها فرمان

اسـت کـه   واسته شـده  ن خانا. در آيه ديگري از مسلم۵
دين توحيد را بر پا دارند، به احكام و قـوانين ديـن عمـل    

كمـك   9كنند و در گسترش آن در جهان، به پيامبر اعظم
چه در مسائل دينـي و چـه در بـين     ـ  نمايند و از اختالف

 ـ بپرهيزند. خودشان

ــرت  ۶ ــي عت ــي (يعن ــودت ذي القرب ــر، م ــه اخي . در آي
تـرين مصـاديق آن    مهـم  از ،:كه امامان معصوم 9پيامبر

روند) بـه عنـوان اجـر و مـزد رسـالت پيـامبر        به شمار مي
 معرفي شده است. 9اسالم
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توان از جمله حقـوق   كوتاه سخن اينكه امور مذكور را مي
 9به شمار آورد. زائران در زمان حيات پيـامبر  9پيامبر اكرم

به محضر ايشان مشـرف   ،هاي ممكنوظيفه داشتند در فرصت
 ،اتب وفاداري خـود را نسـبت بـه انجـام وظـايف     شوند و مر

 مند گردند. عرضه بدارند و از ثواب زيارت بهره

نيـز همـين وظيفـه و ارزش     9پيامبردرگذشت بعد از 

در آن مكـان شـريف    ،برجاست. زائر مرقد مطهر آن جناب

يابد و با توجه به اينكـه عقيـده دارد روح بلنـد    حضور مي

دارد و بـر اعمـال امـت    در جهان برزخ، حيـات   ،9پيامبر

، نفس و باطن خويش و اعمـالش را بـر آن   کند مينظارت 

دارد، مراتب وفاداري خـود را نسـبت بـه     جناب عرضه مي

دارد و اگر قصـور   عرضه مي 9اسالم و پيامبر عظيم الشان

کنـد و   اش توبـه مـي   از كردار گذشـته  ،يا تقصيراتي داشت

نـين زيـارتي   گيرد آنهـا را جبـران نمايـد. در چ    تصميم مي

 ود.هاي مقرر اميدوار ب توان به ثواب مي

 7امام پیروان وظایف

 :چند چيز است ،الزمه قبول و ايمان به امامت
مانند علم و عصمت و نصـب   ؛يك: شناخت صفات او

 از جانب پيامبر يا امام سابق.
سازي براي انجام وظايف امامت و حمايت از  دو: زمينه

 شخص او.
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 پيروي از دستوراتش.سه: التزام عملي و 
چهار: اعالم آمادگي در دفاع از مكتب امامت و حضور 

 ها در مواقع الزم. در صحنه

هـاي   ، اعالم آمادگي و پشتيباني از آرمـان دليلبه همين 
هـايي بـر آن    از حقوق امام به شمار آمـده و ثـواب   ،امامت

به برخي از آنها اشاره شد. پيش از اين كه  است مقرر شده
هم در زمان حيات  ،اين حضور و اعالم وفاداريمطلوبيت 

 ،امام وجود دارد و هم بعد از وفاتش. در زمان حيات امـام 
خـدمت   ،تأكيد شده، بعد از انجام مراسم حج يا قبل از آن

ـ امام مشرف شوند و مراتب وفاداري خـود را اعـالم    د. کنن
نيز همين مطلوبيت باقي اسـت و بـه    7بعد از وفات امام

زيارت مرقد مطهر امام معصوم، تشريع و بر آن دليل همين 
 هايي بر آن مقرر شده است. تأكيد شده و ثواب

و  9شيعيان عقيده دارند كه روح مقدس پيـامبر اكـرم  
پيـامبري و   در عالم برزخ در مقام عاليِ ،:امامان معصوم

. هسـتند امامت حضور دارنـد و شـاهد اعمـال پيروانشـان     
تـالش   ،د در تعقيب اهداف آناناز امت انتظار دارن بنابراين

، به وظايف ديني خود عمل كننـد و  داشته باشندو جديت 
ديگران را نيز ارشـاد نماينـد. رمـز تشـريع زيـارت مراقـد       

بسـيار  هـاي   و ثـواب  :و امامان معصوم 9شريف پيامبر
 و كرد.وج آن را بايد در همين امر جست

 زائر در واقـع، بـاطن ذات و كـردار و رفتـار و اخـالق     
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 ؛دارد عرضـه مـي   7و امـام  9خود را بر روح بلند پيامبر
بـا خشـنودي و   باشـد،  اگر طبق دستورات آنان عمل كرده 
و اگـر در  گردد  باز مي ،تصميم به ادامه انجام وظايف ديني

قصـور يـا تقصـيري داشـته      ،انجام وظايف ديني و واليتي
وي در کنـد.   شود و اظهار پشـيماني مـي   شرمنده ميباشد، 
توبـه   ،شـود  شرمنده مينزد خدا از كردار زشتش ل، اين حا

تصـميم جـدي   بازگشـت بـه سـوي حـق،     کند و براي  مي
کند  ها و اشتباهات خود را جبران مي ضعفسپس  .گيرد مي

گـردد و يكـي از    به وطن باز مي ،شده و با روحي دگرگون
 هاي زيارت مقبول نيز همين است. نشانه

 يبند جمع

 شود: ميبرداشت لب مهم چند مط ،از آنچه گفته شد

و  9با توجه به احاديث فراواني كه از پيـامبر اكـرم   .۱

درباره زيارت آمده و با توجه بـه سـيره    :امامان معصوم

ن سلَف در او مؤمن المانو ع :و امامان معصوم 9پيامبر

تقيد به زيارت، اصل مشـروعيت زيـارت بـه عنـوان يـك      

ده اسـت،  هـايي كـه بـر آن وعـده داده شـ      عبادت و ثواب

 ترديدپذير و انکارشدني نيست.

و  9توانـد در زمـان حيـات پيـامبر     زيارت هم مـي  .۲
باشد و هم پس از مرگ ظـاهري ايشـان    :امامان معصوم

 .و به صورت زيارت مراقد شريفه و قبور مطهر آنها
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اهداف خاصي  ،ها مانند ساير عبادت ،در تشريع زيارت .۳
نها جديت كند تا اعمـالش  منظور بوده كه زائر بايد در تحقق آ

 آيد.هاي مذكور نائل  مقبول واقع شود و به ثواب

 توان ، مياهدافي را كه در تشريع زيارت منظور بوده. ۴
 در امور زير خالصه كرد:

تجديد پيمان و اعالم وابسـتگي بـه امـت اسـالمي و      الف)
ايـن   .مكتب امامت و واليت و اعالم وفاداري و حمايت از آنها

، 7چيزي است كه در احاديث به عنوان حـق امـام   نكته همان
ايـن اسـت كـه پيشـوا و مقتـدا       7معرفي شده است. حق امام

 و از او پيروي شود و امامت به همين معناست.شده شناخته 

توجـه بـه    ،عبـادت براي حضور در جايگاهي مقدس  ب)
توبـه از گناهـان    ،عرض بنـدگي  ،راز و نياز با او ،خداي متعال

تزكيـه و تهـذيب    ،به ترك آنها بـراي هميشـه   تصميم ،گذشته
تحصيل ملكه تقوا و در يك كالم، دگرگوني نفسـاني و   ،نفس

پاكسازي نفس از اخالق زشت و آراستن آن به اخـالق نيـك   
 توان از بهترين آثار زيارت به شمار آورد. كه اين را مي

كاري كه در سفر حج يـا   چه بسا افراد گمراه و معصيت
يـا زيـارت ديگـر امامـان،      :و ائمه بقيع 9زيارت پيامبر

انقالب دروني پيدا كرده و از كردار زشـت خـود پشـيمان    
ـ  شده و به صورت انسـاني پـاك بازگشـته    هـر زائـري    د.ان

البته در صورتي كه بخواهـد   ؛تواند چنين حالي پيدا كند مي
 قدم بردارد.راه و در اين 
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ور هايي كـه بـر آن تصـ    تشريع زيارت و تأكيد آن و ثواب
به منظور الگـو قـرار دادن و پيـروي عملـي از گفتـار و       ،شده

ـ كردار آنهاست، نه بخشايش گناهان و جر ت دادن بـه مـردم   ئ
ـ  ،در ارتكاب معاصي به اميد شـفاعت. در برخـي احاديـث    ه ب

 گويد: محمد بن مسلم مي؛ ين نكته مهم تصريح شده استا
وقتی مـا بـه زیـارت    «عرض کردم:  7به امام صادق

چرا در «فرمود:  »رویم، در حال حج نیستیم؟ پدرت می
پس آنچه بر حاجیان «. عرض کردم: »حال حج هستیم

مـثالً  «امام فرمود:  »بر ما هم واجب است؟ ،الزم است
یعنی کارهایی که حاجیان بایـد  «عرض کردم:  »؟هچ

رعایت این امور بـر زائـران   «. امام فرمود: »انجام دهند
کم سخن  ؛رفتار باش واجب است. با هم سفرانت خوش

پیوسته در حال ذکر خدا  ؛مگر در کارهاي خیر ،بگوي
قبـل از   ؛نظافـت و پـاکیزگی را رعایـت کـن     ؛باش

در حـال خضـوع و    ؛مشرف شدن به حرم غسل کـن 
زیاد نماز بگزار و بر محمد و آل محمـد   ؛فروتنی باش

 .زیاد صلوات بفرست
، باید اجتنـاب کنـی  و بر تو الزم است از کارهایی که 

 ]منـاظر حـرام  [الزم است از نگـاه بـه    ی؛اجتناب نمای
بـر تـو الزم اسـت بـه نیازمنـدان از       ؛اجتناب نمـایی 

بر تو الزم اسـت کـه تقیـه را     ؛برادرانت کمک نمایی
از  ؛رعایـت نمـایی   ،که قوام دینت بدان بسـتگی دارد 

از خصـومت و   ؛ارتکاب کارهاي حرام اجتنـاب کـن  
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د اجتناب کن، اگـر  از قسم و سوگن ؛دشمنی پرهیز کن
گـردد و   ات مقبول می حج و عمره ،گونه رفتار کنی این

هـایی   کنی که در برابر هزینـه  استحقاق آن را پیدا می
اي، به پاداش نیک برسی و با مغفـرت   که صرف کرده

1.»و رحمت و رضوان الهی به وطن بازگردي
 

 زیارت برکات از یکی ،عبادت حال

از  ،بشان به خـداي متعـال  ها به اعتبار انتسا بعضي مكان
و مسـجد   مسـجدالحرام مانند  ؛اي برخوردارند قداست ويژه

بزرگ و كوچـك. در ايـن قبيـل    هاي پيامبر و ديگر مسجد
کند و بيشتر و بهتر بـه   انسان احساس معنويت مي ،ها مكان

در اثـر   .کنـد  مـي  افتد و حال عبادت و دعا پيدا ياد خدا مي
ــه از   ــت و توجــه اســت ك ــين معنوي ــواب بيشــتري هم ث

                                                           

قلت لـه: اذا قال:  7حممد بن مسلم عن ايب عبداهللا« :۱۳۰، صه. كامل الزيار١
. قلت فيلزمنا ما يلزم احلـاج؟ قـال: ابيك أفلسنا يف حج؟ قال: بىل خرجنا اىل

ن من ماذا؟ قلت: من االشياء التي يلزم احلاج. قال يلزمك حسن الصحابة ملـ
زمك قلة الكالم اال بخـري و يلزمـك كثـرة ذكـر اهللا و يلزمـك يصحبك و يل

اخلشـوع و كثـرة نظافة الثياب و يلزمك الغسل قبل ان تأيت احلائر و يلزمـك 
حممد و آل حممد، و يلزمك التوقري الخذ ما ليس لـك و  الصالة والصالة عىل

اهـل احلاجـة مـن اخوانـك اذا  ان تغضّ برصك و يلزمك ان تعود اىليلزمك 
يت منقطعاً و املواساة، و يلزمك التقية التي قـوام دينـك هبـا و الـورع عـام را

هنيت عنه و اخلصومة و كثرة االيامن و اجلدال الذي فيـه االيـامن فـاذا فعلـت 
ذالك تم حجك و عمرتك و استوجبت من الذي طلبت ما عنـده بنفقتـك و 

رمحـة و رف بـاملغفرة و الـاغرتابك عن اهلك و رغبتک فـيام رغبـت ان تنصـ
 .»الرضوان
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بـه نمـازگزاران   دليـل  برخوردار خواهد شـد و بـه همـين    
نمازشـان را در  تـا جـايي کـه امکـان دارد،     سفارش شـده  
هاي متفاوتي برايشـان مقـرر    چرا كه ثواب ؛مساجد بخوانند

 شده است.

نيز بـه   :و امامان معصوم 9حرم مقدس پيامبر اعظم

را پيـدا  همـين ارزش  بزرگـواران،  اعتبار انتسابشـان بـه آن   

 ،شود هاي مقدس مي . زائر وقتي داخل اين مكاناست كرده

بيشتر دوسـت دارد   و کند احساس معنويت خاصي پيدا مي

نماز و دعا بخواند و با خداي خويش راز و نياز كنـد. چـه   

افتد و توبـه   به فكر گناهانش ميها،  انسان در اين مکانبسا 

عنـوي و  کند. چـه زائـران فراوانـي كـه در آن محـيط م      مي

؛ چـه افـرادي کـه    انـد  هشدنوراني به خود آمده و دگرگون 

، امـا  کردنـد  مـي  شـان سسـتي  نمازدر يـا  اهل نماز نبودنـد  

د و ناهل فسق و فجور بود ؛ چه کساني کهدننمازخوان شد

بسا افرادي كه به امامـت و   د و چهناز كردار خود توبه كرد

اي هـ  حتي به اصل اسالم ايمـان نداشـتند و در اثـر جذبـه    

كـه   چنـان  ؛به حـق گرويدنـد   ،هاي مقدس معنوي آن مكان

 ايم. هايش را بسيار ديده يا شنيده نمونه

 ها زیارتنامه

در تحقق زيارت، همين اندازه كافي است كـه زائـر بـه    
در زيارتگـاه حضـور    ،شونده قصد زيارت و تعظيم زيارت
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زائـر  يابد و خواندن زيارتنامه شرط قبولي زيارت نيسـت.  
در آن مكان مقدس نماز يا قرآن بخواند و ثـوابش   تواند مي

توانـد بـراي    مـي او شـونده اهـدا كنـد.     را به روح زيـارت 
اي بنشيند و بـا   در گوشهو  ن دعا كنداخودش و ساير مؤمن

 .خداي خويش خلوت كند

مطالبي در كتـب ادعيـه نوشـته شـده      ،در آداب زيارت
ابطـه بـه   . در ايـن ر کنيـد توانيد بدانها مراجعه  كه مياست 

 م:يكن چند نكته مهم اشاره مي

نكته اول: زيارت يك عبادت است و در قبولي عبادت، 
 .قصد قربت و جلب رضاي خداي متعال، شرط الزم است

به منظور عرض حاجت و اميد به حـل مشـكالت   زائر اگر 
بايد توجه داشته باشد كه به هـر   ،رود زندگي به زيارت مي

ار خداي سبحان اسـت و  حال، كليد حل مشكالت در اختي
گــري و ، جــز واســطه9يــا پيــامبر 7از توســل بــه امــام

حــل همــه  ،شـفاعت، كــاري ســاخته نيســت و در نهايــت 
 است.مشكالت در اختيار خداي قادر متعال 

بـه مقـدار شـناخت و     ،نانكته دوم: ارزش زيارت زائر
شـونده دارنـد و از ايـن     معرفتي است كه نسبت به زيـارت 

انـد. بنـابراين، زائـر بايـد در      متفـاوت  ن بسياراجهت، زائر
تـالش  اش  شـونده  تر زيـارت  شناخت هرچه بهتر و صحيح

عارفـاً  «كند و اين همان است كـه در احاديـث بـه عنـوان     
 است.شده از آن ياد » بحقه
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نكته سوم: زيارت، يك سفر معنوي و روحـاني اسـت.   
همواره به ايـن نكتـه    ،زائر بايد قبل از سفر و در حال سفر

بـه  و جه داشته باشد كه به يك سـفر معنـوي و عبـادي    تو
 رود كه بر ظاهر و باطن او آگاه است. ديدار امامي مي

 ها زیارتنامه معانی به توجه

شـونده  گو با شخص زيـارت و خواني نوعي گفتزيارتنامه

کنـد و   است. بنابراين، زائر بايد بداند با چه كسي صحبت مـي 

هـايش بـر    دارد و خواسـته گويد و از او چـه انتظـاري    چه مي

طبق ضوابط اسالمي، صحيح است يا نه؟ اگر زيارتنامـه را بـه   

خوانـد بايـد در معـاني آن نيـز دقـت و توجـه        زبان عربي مي

داشته باشد. خواندن يك زيارتنامه كوتـاه بـا حضـور قلـب و     

بر خواندن يك زياتنامـه طـوالني و بـدون     ،توجه به معاني آن

 تر است. و آموزنده ردتوجه به معاني، ترجيح دا

 خوانيم:  يم 7در زيارت امام حسين
يا اباعبداهللا اشهد انك تشهد مقامي و تسمع كالمي و 
انك حي عند ربك ترزق فاسأل ربـك و ريبّ يف قضـاء 

 ١.حوائجي
دهم که تـو جایگـاه مـرا     اي ابا عبداهللا! شهادت می

شـنوي و نـزد    کنـی و کـالم مـرا مـی     مشاهده می

هستی و از آن مقام عـالی، روزي  پروردگارت زنده 
                                                           

 .۷۳۵صشيخ عباس قمي، الجنان،  مفاتيح .١
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گیـري. از پروردگـارت و پروردگـار مـن در      می

 تقاضا کن. ،برآورده شدن حاجتم

 خوانيم:  مينيز  7در زيارت اميرالمؤمنين

اخـي  ةاللهم اين عبـدك و زائـرك متقربـاً اليـك بزيـار
كل مأيت و مزور حق ملـن اتـاه و زاره و  رسولك و عىل

فاسـئلك يـا اهللا يـا رمحـن انت خري مأيت و اكرم مزور 
فتـك حممد و آل حممد و ان جتعـل حت و... ان تصيل عىل

رسولك فكاك رغبتي مـن النـار و  ىخأاياي من زيارة 
سـارع يف اخلـريات و يـدعوك رغبـاً و يان جتعلني ممن 

 ١.رهباً و جتعلني من اخلاشعني
خدایا! من بنده تو و زائر تو هستم. به منظور تقـرب  

ام و هـر   برادر رسولت (علی) آمده به زیارت ،به تو

اش دارد و تو بهتـرین   زائري حقی بر زیارت شونده

شونده هستی. خدایا! از تو تقاضا دارم که بـر   زیارت

محمد و آل محمد درود بفرسـتی و تحفـه مـرا در    

زیارت برادر رسولت، آزادیم از آتـش دوزخ قـرار   

بدهی و مرا از جمله کسانی قرار دهی که در انجـام  

ي رغبـت و  رو از و باشـند  قدم ارهاي خیر، پیشک

ترس، تو را بخوانند و مرا از جملـه خاشـعین قـرار    

 دهی.

                                                           

 .۶۷۵، صشيخ عباس قميالجنان،  . مفاتيح١
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به چند نكته مهم اشاره شـده   7در زيارت امام حسين
 است:
در عـالم بـرزخ،    7اقرار زائر به اينكه امـام حسـين   .۱

کنـد و كالمـش را    زنده است و زائر خود را مشـاهده مـي  
   ؛شنود مي

شـدن   کنـد كـه بـرآورده    تقاضـا مـي   7از امامزائر  .۲
حاجاتش را از خدا بخواهد و در اين جهت، خدا را همـه  

 داند. كاره مي

نيز به چند نكتـه مهـم و    7در زيارتنامه حضرت علي
 آموزنده اشاره شده است:  

 ؛کند ميزائر، خودش را بنده خدا و زائر او معرفي . ۱
 کند؛ بيان مي هدف از زيارتش را تقرب به خدازائر،  .۲
   ؛عهده خداست اداي حق زائر نيز بر .۳
ايــن مــوارد ايــن زيــارت را خــود از پــاداش زائــر،  .۴

، آزادي از عـذاب دوزخ  ،9درود خدا بـر پيـامبر  «داند:  مي
توفيق بر انجام كارهاي خير و تقاضاي توفيق بـه اينكـه از   

 .»خاشعان در برابر خدا باشد

شـد كـه محتـواي     روشـن گفته،  پيشبا توجه به نكات 
اموري مهم و آموزنده است و زائر بايد به آنها  ،ها زيارتنامه

هـا بـدون    توجه و عنايت داشته باشد و خواندن زيارتنامـه 
هـاي   كار درستي نيست و توقع ثـواب  ،توجه به معاني آنها

 جاست. انتظاري بي ،هايي مقرر بر چنين زيارت
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 ها زیارتنامه در احکام به امام عمل

 هـا آمـده   مهمـي كـه در زيارتنامـه   هاي  موضوع يكي از

كه امام، نسـبت بـه   مطلب است  ، شهادت زائر به ايناست

ملتزم و جدي بوده و دشواري آنهـا را   ،انجام وظايف ديني

 7نمونه در زيارت امام حسينبراي  ،ه استكرد تحمل مي

 :است آمده

السالم عليك يـا مـوالي يـا ابـا عبـداهللا و رمحـة اهللا و 
. اشهد انك قد اقمت الصالة و آتيت الزكـوة و بركاته

امرت باملعروف و هنيت عن املنكـر و تلـوت الكتـاب 
حق تالوته و جاهـدت يف اهللا حـق جهـاده و صـربت 

اتـاك اليقـني... اتيتـك يـا  ىيف جنبه حمتسباً حتـ االذ
موالي يابن رسول اهللا، عارفاً بحقك موالياً الوليائـك 

الذي انت عليـه،  باهلد راً ـمعادياً العدائك و مستبص
 ١.عارفاً بضاللة من خالفك، فاشفع يل عند ربك

رحمـت و   ؛اي ابا عبداهللا ،سالم بر تو اي موالي من

دهم که تو نماز را  برکات خدا بر تو باد. شهادت می

امر  ؛برپا داشتی و زکات اموالت را پرداخت کردي

کتـاب خـدا را    ؛به معروف و نهی از منکر نمـودي 

قرائت کـردي و در راه   ،نه که باید و شایدگو همان

حق به طور شایسته جهـاد کـردي و در راه خـدا و    
                                                           

 .۶۱۲، صشيخ عباس قميالجنان،  . مفاتيح١
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ها را تحمل نمودي...  آزار و اذیت ،براي انجام وظیفه

به سوي تو آمدم اي موالي من گویی)  میتا اینکه (

یابن رسول اهللا! در حالی که زائر تـو و عـارف بـه    

شـمنانت  حقت هستم. با دوستان تو دوسـت و بـا د  

 ،دشمن هستم. به هدایتی که تو پیشواي آن هسـتی 

بصیرت یافتم و به گمراهی مخالفانت آگاهم. پـس  

 نزد پروردگارت از من شفاعت کن.

خواننده محترم توجـه دارد كـه امـور مـذكور در ايـن      
از جمله احكـام مهـم اسـالمي اسـت كـه زائـر        ،زيارتنامه

هترين شکل، بآنها را به ، 7دهد كه امام حسين شهادت مي
است. زائر در  ، انجام دادهدر حدي كه به مقام يقين رسيده

يابن رسول اهللا! من «کند:  پايان اين سخن به امام عرض مي
بـا   ؛در حالي كه بـه حـق تـو آگـاهم     ؛ام به زيارت تو آمده

دشمنانت دشمن و با دوستانت دوسـت هسـتم. راه تـو را    
مراهي مخالفانـت  و به گ ]كنم و از آن پيروي مي[ام  شناخته

کنـد:   . در پايان اين سخن بـه امـام عـرض مـي    »ايمان دارم
اگر زيارت زائر ». پس نزد پروردگارت از من شفاعت كن«

 هاي مقرر اميدوار باشد. تواند به ثواب مي ،اين چنين بود

 شـود ايـن   ميبرداشت نكته ديگري كه از اين زيارتنامه 
كـه امـام    دهـد  كه زائر از روي بصيرت، شهادت مـي است 
به وظايف خود عمل كرده و او بهترين شکل به  7حسين

در ايـن حـال،   . دقبـول دار  هواجب االطاعرا به عنوان امام 
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پس من نيز بايد نسبت به انجام ايـن  گويد،  زائر با خود مي
وظايف و ديگر وظايف اسالمي ملتزم باشـم تـا از پيـروان    

توان  مي لدليهمين شوم. به و رستگار بوده  7راستين امام
چراكـه   ؛هـا الزم اسـت   توجه به محتـواي زيارتنامـه   ،گفت

همـين مطلـب در زيارتنامـه    ماننـد  ؛ دارند جنبه آموزندگي
در روز عيد غدير آمـده اسـت. در فـرازي     7اميرالمؤمنين
 گوييم: چنين مي ،كوتاه از آن

املــؤمنني عبــدت اهللا خملصــاً و الســالم عليــك يــا امري
دت بنفسك حمتسباً و عملت جاهدت يف اهللا صابراً وج

و اتبعت سنة نبيه و اقمت الصالة و آتيت الزكاة  هبكتاب
و امرت باملعروف و هنيـت عـن املنكـر مـا اسـتطعت 
مبتغياً ما عنداهللا راغباً فيام وعداهللا ال حتفل بالنوائـب و 

 ١ال هتن عند الشدائد.
خدا  ،سالم بر تو اي امیرمومنان! که با اخالص کامل

ردي و در راه خـدا جهـاد کـردي. در    را اطاعت ک

فـدا سـاختی، بـه     جان خود را ،برداري از خدا فرمان

پیروي  9کتاب خدا عمل کردي و از سنت پیامبر

 ؛نماز را بر پا داشتی و زکات را ادا نمـودي  ؛نمودي

در حد قدرت امر به معروف و نهی از منکر کردي، 

هـاي خـدا    وظایف بندگی را با شوق و امید به وعده

                                                           

 .۶۴۱، صشيخ عباس قميالجنان،  . مفاتيح١
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و در حـوادث   ها باك نداشتی نجام دادي، از سختیا

 سستی به خرج ندادي. ،دشوار

ـ     ،زائر در اين زيارتنامـه  ن اپـس از سـالم بـه اميرمؤمن
جهاد در  ،، به اخالص آن حضرت در عبادت خدا7علي

اقامـه  ، 9پيامبر خداعمل به كتاب خدا و سنت  ،راه خدا
از  اداي زكات و سعي در امـر بـه معـروف و نهـي     ،نماز

شود كه  دهد. اكنون اين سؤال مطرح مي منكر، شهادت مي
خواهـد   هـا چيسـت؟ آيـا مـي     هدف زائر از اين شـهادت 

گونه بودي تا مـن بيـايم بـه زيـارت تـو و       تو اين ،بگويد
 گمـان  . بـي آيـد  ثواب ببرم؟! اين احتمال بعيد به نظر مـي 

مـن   ،گويـد ب كـه زائـر  اسـت  منظور ايـن   ،توان گفت مي
كه تو در عمل به احكام ديـن و عبـادت    دهم شهادت مي

اكنـون مـن بـه     .گونه جـدي بـودي   اين ،پروردگار جهان
ام تا بگويم تو امام و پيشواي من هستي و  زيارت تو آمده
ماننـد تـو باشـم. اگـر در عمـل كوتـاهي        ،بايد در عمـل 

كــنم و  اكنــون از كــردارم پشــيمانم و توبــه مــي ،ام كــرده
 خواهم كرد.قصورات و تقصيراتم را جبران 

بيشتر ها كه در  اي بود از زيارتنامه نمونه ،آنچه گفته شد
توان از آنها اسـتفاده   و مياين قبيل مطالب وجود دارد  ،آنها

نـوعي   ،بنابراين، زيارت رفـتن و زيارتنامـه خوانـدن   کرد. 
شود و جنبه بازگشت بنـده بـه سـوي     عبادت محسوب مي

 .خدا، خودسازي و تزكيه و تهذيب نفس دارد
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 سند جهت ها از زیارتنامه

از عبـادات   ،خواندن با توجه به اينكه زيارت و زياتنامه
، بايـد مشـروعيت آن از طريـق احاديـث     آيـد  مـي به شمار 

ها اين چنين هستند.  صحيح به ما رسيده باشد. آيا زيارتنامه
 يم:کن به چند مطلب اشاره مي ،در پاسخ

ن يـك  مطلب اول: در مشروعيت اصلي زيارت به عنوا
چـون در ايـن رابطـه     ؛نبايد ترديـد كـرد   ،عبادت مستحب

 ؛هسـتند  احاديث فراواني داريم كه متواتر معنوي و قطعـي 
 اشاره شد. هاآنبرخي از به پيش از اين كه  چنان

مطلب دوم: زائر به قصـد تعظـيم در آن مكـان مقـدس     
توانـد زيارتنامـه    مي و کند يابد و عرض ادب ميحضور مي

بـدانها اشـاره    پـيش از ايـن  ال ديگري را كه بخواند يا اعم
 انجام دهد. ،شد

سـعي   ،اگر خواست زيارتنامه بخواندزائر مطلب سوم: 
هايي را بخواند كه با اسـناد معتبـر و صـحيح     كند زيارتنامه

هـا ايـن    كه بعضـي زيارتنامـه   چنان ؛شرعي نقل شده باشند
هـاي ادعيـه   تـوان از كتـاب   چنين هستند. در اين رابطه مي

 معتبر استفاده كرد.

ها يا به طور مرسل نقـل   مطلب چهارم: بعضي زيارتنامه
افراد مجهـول يـا ضـعيف و     ،آنها يانوااند يا در بين ر شده

شـود. در ايـن مـوارد، علمـا بـه قاعـده        غير مؤثق ديده مي
زائـر   ،انـد  تمسـك نمـوده و گفتـه   » تسامح در ادلـه سـنن  «
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 آنها را بخواند. ،تواند به قصد رجاء و اميد به ثواب مي

صـحيح اسـت، مگـر در    گفته  پيشمطلب پنجم: مطلب 

مواردي كه در مـتن زيارتنامـه مطـالبي مربـوط بـه اصـول       

مانند خداشناسي، معاد، نبوت و امامت وجود داشته  ،عقايد

باشد و بخواهيم به آنها استناد كنيم. در چنين مواردي بايـد  

 حتماً صحت اسناد آنها به اثبات رسيده باشد.

توانيم از كتـب   مي ،ها نكته ديگر اينكه در متن زيارتنامه
 کنيم.استفاده » مفاتيح الجنان«ادعيه معتبر مانند 

 شیعیان احترام هاي مورد زیارتگاه

 در مدينه منوره (حجاز). 9. پيامبر اكرم۱

 در مدينه منوره. 3. فاطمه زهرا۲

 در نجف اشرف (عراق). 7طالب . علي بن ابي۳

 در مدينه منوره. 7مجتبي . امام حسن۴

 در كربال (عراق). 7. امام حسين۵

 در مدينه منوره. 7. علي بن الحسين امام سجاد۶

 در مدينه منوره. 7. امام محمد باقر۷

 در مدينه منوره. 7. امام جعفر صادق۸

 در كاظمين (عراق). 7. موسي بن جعفر۹

 در مشهد مقدس (ايران). 7. امام رضا۱۰

 ر كاظمين (عراق).د 7. امام جواد۱۱

 در سامراء (عراق). 7. امام علي النقي۱۲
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 در سامراء. 7. امام حسن عسكري۱۳

ــان۱۴ ــام زم ــه   7. ام ــيعيان و هم ــر ش ــب و نظ در قل

 منتظران ظهور.

هايي دارنـد كـه در    هر يك از اينها زيارتگاه و زيارتنامه
 مانند مفاتيح الجنان نوشته شده است. ،كتب ادعيه

 اه زیارت امامزاده

واسـطه يـا    شـود كـه بـي    امامزاده به شخصي گفته مـي 
د نيـز  از امامان معصـوم نسـبت دارد. سـي    يكي اب ،باواسطه
تعداد آنها بسـيار زيـاد اسـت و    که  شود ناميده مي امامزاده،

به ويـژه ايـران، افغانسـتان، عـراق،      ،در كشورهاي مختلف
 .اند سوريه، مصر و حجاز پراكنده

 7و امـام  9منسوب به پيامبر از آنجايي که اين افراد،
شــيعيان در زمــان  ،انــد بــوده 3و از اوالد حضــرت زهــرا
گزاردند و بعد از مـرگ نيـز بـه     حياتشان به آنان احترام مي

بـراي   ،رفتند و به منظور احترام به آنهـا  زيارت قبر آنها مي
بسـا برايشـان    سـاختند و چـه   آنها قبه و بارگاه ميرخي از ب

 كردند. نذرو نياز مي
احترام بـه سـادات صـالح و صـحيح النسـب در زمـان       

و  9در واقع احترام به پيـامبر  ،حياتشان و بعد از مرگشان
. در اسـت  القربـي  آيـه مـودت ذي  تبعيت از فرمان خدا در 

ةَ ِ  (فرمايد:  قرآن مي َمـَود>
ْ
Eْجـراً إِال> ا

َ
ْسـَئلُُ�ْم َعلَْيـِه أ

َ
قُـْل ال أ
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ُقْر¤
ْ
گو: مـن بـراي رسـالتم از شـما     ي پیامبر! به مردم با« ؛)ال

 )23(شـوري:  . »هم جز دوسـتاري خویشـاوندانم  خوا میمزدي ن
انـد،   به سـاداتي كـه صـالح و دينـدار بـوده      ،البته اين حكم

 اختصاص دارد.

از ايـن امتيـاز    ،شك همـه سـادات دينـدار و صـالح     بي
ولي افرادي از آنان كه در دينـداري و تـرويج    .برخوردارند

ــ كوشــش  ،ناناه اســالم و مســلمو گســترش و خــدمت ب
ن اناو مسـلم هسـتند  برخـوردار  بيشتري از ارزش  ،اند كرده

عنايـت داشـته    ،وظيفه دارند نسبت به اداي احترام به آنـان 
 به شهداي آنان.به ويژه  ؛باشند

ــه چنــد شخصــيت مهــم اشــاره   در بــين امامزادگــان ب
   :شود مي

فرزنـد   ،7يكي از آنان و در رأس همه حضرت عباس
. نقـش او در  اسـت  7و بـرادر امـام حسـين    7علي امام

دليل هايش روشن است و به همين  حادثه كربال و فداكاري
   ؛تأكيد شده است ايشان بر زيارت

فرزند امام  ،7حضرت علي اكبر ،دومين امامزاده ممتاز
است كه در حادثه كربال به شهادت رسـيد و در   7حسين

 شود. زيارت مي 7كنار مرقد امام حسين

 3توان حضرت معصـومه  ين امامزاده ممتاز را ميسوم
اسطه حضرت موسي بن جعفر و و يمعرفي كرد كه فرزند ب

و در شهر قـم، قبـه و بارگـاهي    است  8خواهر امام رضا
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كه در كتـاب   چنان ؛اند و امامان بر زيارتش تأكيد داشتهدارد 
١توانيد آن را مطالعه كنيد. آمده و مي» البحار سفينة«

 

امزاده معتبر و ممتـاز، حضـرت عبـدالعظيم    چهارمين ام
ري مدفون اسـت و حـرم و قبـه     حسني است كه در شهر

شــود. او از فرزنــدان  و در آنجــا زيــارت مــيدارد بزرگــي 
از سادات و علماي بزرگ و  7باواسطه امام حسن مجتبي

ع گزاران مكتـب تشـي  احاديث و خـدمت  ناويااز روي بود. 
كـرد و بـه نقـل     يحمايـت مـ   :بود و از امامان معصـوم 

عقايـد خـود را بـر امـام    او  .احاديث آنان عنايـت داشـت  
 7عرضه داشت و مورد تأييد قرار گرفت و امام 7هادي
نيـز   ايشان به زيارت قبر ٢.»انت وليّنا حقاً «اش فرمود:  درباره

٣سفارش شده است.
 

در رابطـه بـا برخـي امامزادگـان      ،آنچه بدان اشاره شد
ته امامزادگان فـراوان ديگـري نيـز    معروف و ممتاز بود. الب

ــم ــب  ؛داري ــرت زين ــد حض ــرت  3مانن ــام، و حض در ش
شاه چراغ در شيراز و امامزادگان ديگـر   7احمدبن موسي

در همــه بــالد كــه ذكــر آنهــا و شــرح حالشــان در اينجــا 
دو  ،اشـاره كـنم  بـه آن  در اينجا بايد ضرورت ندارد. آنچه 

 مطلب است:

                                                           

 .۱۲۴، ص۷. ر.ك: سفينة البحار، ج١

 .۲۶۸، ص۳. بحاراالنوار، ج٢

 .۳۰، ص۶. همان، ج٣
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و امامـان   9ام پيـامبر يك: زيارت اينان به عنوان احتـر 
القربـي، امـري    و اظهار مـودت نسـبت بـه ذي    :معصوم
 است. مطلوب

غالبـاً   ،شـود  هايي كه براي آنان خوانده مي دو: زيارتنامه
 ،چندان سـند معتبـري نـدارد. اگـر سـند معتبـري داشـتند       

 ،وگرنـه در چنـين مـواردي    کنيـد؛ توانيد از آنها استفاده  مي
توانيد  ري مطلوب است و ميها ام اصل حضور در زيارتگاه

در آنجا نمـاز يـا قـرآن بخوانيـد و ثـوابش را بـه روح آن       
 بزرگواران اهدا نماييد.
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