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 ٤٦ .................................................................................. همسفران به المس. ٧
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 ٥١ ......................................................................... همسفران مشكالت حل. ١٣
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 ٥٨ .............................................................................. نماز اوقات به توجه. ٢١

 ٦٠ .........................................................................  جماعت نماز در شركت. ٢٢

 ٦١ .................................................................  جماعت نماز هاي صف در نظم. ٢٣

 ٦٢ ................................................................ زياد خواب و پرخوري از پرهيز. ٢٤
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 ٦٥ .......................................................................  تلخ خاطرات كردنن بازگو. ١

 ٦٥ ................................................................................. زيارت آثار حفظ. ٢

 ٦٦ ............................................................................................  زيارت آداب 

 69..................................................................................  نجف مقدس شهر

 ٧١ ....................................................................................... جغرافيايي موقعيت

 ٧٣ ......................................................................... نجف معنوي  جايگاه و فضيلت

 ٧٤ ................................................................................  نجف شهر زيارتي اماكن

 ٧٤ ........................................................................ 7علي حضرت مطهر حرم

 ٧٤ .......................................................... 7علي حضرت مطهر حرم تاريخچه. ١

 ٧٤ ................................ 7اميرالمؤمنين حضرت مطهر مرقد شدن آشكار چگونگي. ٢

 ٧٧ ............................................................................... مطهر حرم فيتوص.  ٣

 ٧٧ ............................................................................. حرم هندسي اعجاز ـ

 ٧٧ ............................................................................... 7الحسين رأس ـ

 ٧٨ ........................................................................... 8نوح و آدم مرقد ـ

 ٧٨ .................................................................................... شريف صحن ـ

 ٧٩ ....................................................................................... العلما ايوان ـ

 ٨٠ ........................................................................................ ها گلدسته ـ

 ٨٠ ........................................................................... مطهر حرم هاي رواق ـ

 ٨١ .............................................................................. بزرگ طالي ايوان ـ

 ٨٢ ....................................................................... 7علي فضائل از اي شمه. ٤

 ٨٢ ......................................................................................  كعبه در تولد

 ٨٢ .........................................................................................  گذاري نام

 ٨٣ ............................................................................. 9پيامبر يافته تربيت

 ٨٣ ......................................................................................  مسلمان اولين

 ٨٤ ......................................................................................... المبيت ليلة
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 ٨٤ ...........................................................................  9اهللا رسول با اخوت

 ٨٥ ............................................................................... 3فاطمه همسري

 ٨٥ ....................................................... 7 علي الّا  فتي ال و ذوالفقار الّا سيف ال

 ٨٥ .............................................................. )خندق( احزاب جنگ در رشادت

 ٨٦ ........................................................................................ خيبر جنگ

٨٦ ...........................................................................................  شمس رد 

 ٨٧ ..................................................................................... ها بت شكستن

 ٨٧ ........................................................................................  تبوك جنگ

 ٨٧ ...............................................................................................  مباهله

 ٨٨ ........................................................................................  الوداع حجة

 ٨٩ .......................................................................... 9اهللا رسول دادن غسل

 ٨٩ ........................................................................................  دانش و علم

 ٨٩ ............................................................. داد 7علي به خدا که فضيلت پنج

 ٩١ .................................................................................. 7علي شهادت

 ٩٤ ............................................................. 7علي اميرالمؤمنين زيارت ثواب

 ٩٤ ........................................................ 7علي حضرت حرم در دعا استجابت

 ٩٥ ................................................  7علي اميرالمؤمنين زيارت مخصوص اوقات

 ٩٦ ....................................................................... نجف در  تابعين و صحابه قبرهاي

 ٩٦ ....................................................................................... قيس بن احنف. ١

 ٩٧ ......................................................................................  نيفح بن سهل. ٢

 ٩٧ .....................................................................................  حنيف بن عثمان. ٣

 ٩٧ ................................................................................... رافع ابي بن  عبيداهللا. ٤

 ٩٨ ...................................................................................  االرت بن خباب. ٥

٦ .يدشَر ج٩٨ .......................................................................................  ريه 

 ٩٨ ................................................................................  اوفي ابي بن عبداهللا. ٧

 ٩٨ ...................................................................................... يقطر بن بداهللاع. ٨
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 ٩٩ ................................................................................................. قنبر. ٩

 ٩٩ ..............................................................................  7علي  بن ابوبكر. ١٠

 ٩٩ ............................................................................  خزاعي حمق عمروبن. ١١

 ١٠٠ .............................................................................  هاللي قيس بن سليم. ١٢

 ١٠٠ ..........................................................................  المنقري مزاحم نصربن. ١٣

 ١٠٠ .............................................................................. زياد بن كميل مرقد. ١٤

 ١٠٢ ................................................................ نجف در  شيعه بزرگان و عالمان مقبره

 ١٠٢ .........................................................   .ق)  ه٤٦٠ـ  ٣٨٥( طوسي الطائفه، شيخ. ١

 ١٠٤ ....................................................................  ).ق  ه٧٢٦ـ  ٦٤٨(حلي عالمه. ٢

 ١٠٥ ..............................................................  ).ق  ه٩٩٣متوفاي (اردبيلي مقدس. ٣

 ١٠٧ ...........................................................  ).ق  ه١٢١٢ـ  ١١٥٥(بحرالعلوم عالمه. ٤

 ١٠٨ ..................................................... ).ق  ه١٢٨١ـ  ١٢١٤( انصاري مرتضي شيخ. ٥

 ١٠٩ ................................................... ).ق  ه١٣٦٥ـ  ١٢٨٤( اصفهاني ابوالحسن سيد. ٦

 ١١٠ ................................................................... )ق.  ه ٦٦٤ـ ٥٨٩( طاووس ابن. ٧

 ١١١ ....................................... ).ق  ه١٢٦٦ـ  ١٢٠٠( جواهر صاحب حسن محمد شيخ. ٨

 ١١١ ........................................................... )ق.  ه ١٢٤٥ ـ ١١٨٥( نراقي مالاحمد. ٩

 ١١١ ........................................................ )ق.  ه ١٣١٢ ـ ١٢٣٠( شيرازي ميرزاي. ١٠

 ١١١ ..................................................... )ق.  ه ١٣٢٠ ـ ١٢٥٤( نوري حسين ميرزا. ١١

 ١١٢ ....................................................... ).ق  ه١٢٩٠ـ  ١٢٢٧( شفتي اسداهللا سيد. ١٢

 ١١٢ .........................................................).ق  ه١٣٥٩ـ  ١٢٩٤( قمي عباس شيخ. ١٣

 ١١٢ ............................................................. ).ق  ه١٣٥٥ـ  ١٢٧٦( نائيني عالمه. ١٤

 ١١٣ ............................................. )ق.  ه ١٣٦١ ـ ١٢٩٦( كمپاني محمدحسين شيخ. ١٥

 ١١٣ ..................................................... )ق.  ه ١٣٠٣ ـ ١٢٣٠( تستري جعفر شيخ. ١٦

 ١١٣ ....................................................... )ق.  ه ١٣٢٩ ـ ١٢٥٥( خراساني آخوند. ١٧

 ١١٤ ................................................ )ق.  ه ١٣٣٧ ـ ١٢٤٧( يزدي محمدكاظم سيد. ١٨

 ١١٤ ............................................ )ق.  ه ١٢٢٧. م( الغطاء كاشف محمدجعفر شيخ. ١٩
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 ١١٤ ..........................................  .ش)  ه١٣٥٦ـ  ١٣٠٩( خميني  مصطفي سيد شهيد. ٢٠

 ١١٦ .................................................. )ق.  ه ١٤١٣ ـ ١٣١٧( خويي ابوالقاسم سيد. ٢١

 ١١٧ .............................................................  بويه آل از  مردان دولت و حاكمان مقبره

 ١١٧ ...............................................................................  ديلمي عضدالدوله. ١

 ١١٨ ....................................................................................... الدوله شرف. ٢

 ١١٨ ........................................................................................  لهالدو بهاء. ٣

 ١١٨ ................................................................................  حسنويه بدرالدين. ٤

 ١١٩ ..............................................................................  ابوغالب فخرالملك. ٥

 ١١٩ .........................................................................  علي بن حسين ابوالقاسم. ٦

 ١١٩ .................................................................. خالد بن انوشيروان الدين شرف. ٧

 ١١٩ ...........................................................  حمدان آل از  مردان دولت و حاكمان مقبره

 ١٢٠ ................................................  تيموريان و ايلخانان از  مردان دولت و حاكمان مقبره

 ١٢٠ .......................................................................  قاجاريه رجال و پادشاهان مقبره

 ١٢١ .................................................................................. نجف معروف مساجد

 ١٢١ ..................................................................................  ريجواه مسجد. ١

 ١٢١ .............................................................................. الصفا صافي مسجد. ٢

 ١٢٢ ................................................................................ طوسي شيخ جامع. ٣

 ١٢٣ .......................................................................... شاهين بن رانعم مسجد. ٤

 ١٢٣ .................................................................................. الخضراء مسجد. ٥

 ١٢٣ ........................................................................... )باالسر( الرأس مسجد. ٦

 ١٢٤ ....................................................................  انصاري مرتضي شيخ سجدم. ٧

 ١٢٤ ............................................................................................. السالم وادي

 ١٢٦ ............................................................................. 8صالح و هود مرقد

 ١٢٧ ........................................................................... [مهدي حضرت مقام

 ١٢٨ ......................................................................... 7العابدين زين امام مقام

 129 .......................................................................................  کوفه شهر
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 ١٣١ ........................................................................................... کوفه تاريخچه

 ١٣٢ ...............................................................................................  تسميه وجه

 ١٣٣ ............................................................................................  كوفه فضيلت

 ١٣٤ .............................................................................................. كوفه مسجد

 ١٣٥ ............................................................................ کوفه مسجد هاي فضيلت

 ١٣٥ .......................................................................................  بهشتي قصر

 ١٣٦ ..............................................................................  فرشتگان گاه سجده

 ١٣٦ ........................................................................ گناهان  بخشايش جايگاه

 ١٣٧ ..................................................................................  پيامبران مصلّاي

 ١٣٧ .................................................................  است تمام كوفه جدمس در نماز

 ١٣٧ ................................................................... است حج با برابر آن، در نماز

 ١٣٨ ................................................................................  كوفه مسجد مقامات

 ١٣٨ ..............................................................................  مؤمنان امير رحبه. ١

 ١٣٨ .................................................................................... القضاء دكة. ٢

 ١٣٨ ................................................................................... الطشت بيت. ٣

 ١٣٩ .......................................................................  7آدم حضرت مقام. ٤

 ١٣٩ ....................................................................  7ابراهيم حضرت مقام. ٥

 ١٣٩ ...................................................................................  جبرئيل مقام. ٦

 ١٤٠ ......................................................... 7العابدين زين امام حضرت مقام. ٧

 ١٤٠ ....................................................................  7اميرالمؤمنين محراب. ٨

 ١٤١ .......................................................................... 7صادق امام مقام. ٩

 ١٤١ ........................................................................ 9خدا رسول مقام. ١٠

 ١٤١ ............................................................ نوح كشتي نشستن گل به محل. ١١

 ١٤٢ .............................................................. )اژدها دروازه يا( الثُعبان باب. ١٢

 ١٤٢ ................................................................................. المعراج دكة. ١٣

 ١٤٢ .......................................................................... عقيل بن مسلم مرقد و حرم
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 ١٤٣ ................................................................................... عروه بن هاني مرقد

 ١٤٥ ................................................................... ثَقَفي عبيده ابي تاربنمخ آرامگاه

 ١٤٧ ..................................................................................  7علي امام خانه

 ١٤٧ ...............................................................................................  االماره دار

 ١٤٨ ....................................................................................  7عليزيدبن مرقد

 ١٤٩ ................................................................... 7علي زيدبن درباره نكته چند

 ١٥٠ ....................................................................................... تَمار ميثم آرامگاه

 ١٥١ .............................................................................. صُوحان بن صَعصعة مسجد

 ١٥٤ ................................................................................... صوحان زيدبن مسجد

 ١٥٥ ................................................................ 7علي حضرت دختر خديجه، مرقد

 ١٥٥ ................................................................................... غمر سيدابراهيم مرقد

 ١٥٥ ............................................................................................ حمراء مسجد

 ١٥٦ ............................................................................................ جعفي مسجد

 ١٥٦ ......................................................................................... كاهل بني مسجد

 ١٥٦ .................................................................... )7پيامبر يونس مقام( يونس نبي

 ١٥٧ .................................................................... ):الحسن بني مشهد( سبعه قبور

 ١٥٨ .............................................................................  8الكاظم موسي بن قاسم

 ١٥٩ ............................................................................................. سهله مسجد

 ١٦١ ............................................................................................ ها فضيلت

 ١٦٤ ................................................................................  سهله مسجد مقامات

 ١٦٦ .............................................................................................  حنانه مسجد

 ١٦٨ ................................................................................................ كفل شهر

 ١٦٩ ............................................................................................... نمرود برج

 ١٦٩ .............................................................. 7علي حضرت سخنان از يگلبرگهاي

 173 ............................................................................................  کربال

 ١٧٥ ......................................................................................  جغرافيايي موقعيت
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 ١٧٦ .....................................................................................  تاريخ ينهآ در كربال

 ١٧٨ ..................................................................................................... اسامي

 ١٧٨ .............................................................................................. كربال. ١

 ١٧٩ ...............................................................................................  طف. ٢

 ١٧٩ ............................................................................................  غاضريه. ٣

 ١٨٠ ................................................................................................ نينوا. ٤

 ١٨١ ................................................................................................ عقْر. ٥

 ١٨١ ...........................................................................................  نواويس. ٦

 ١٨١ ............................................................................................... حائر. ٧

 ١٨٢ ....................................................  7حسين امام زيارت و كربال فضيلت و جايگاه

 ١٨٤ ............................................................................. مطهر حرم ساختمان تاريخ

 ١٨٨ ................................................................................ مطهر حرم اماكن و آثار

 ١٨٨ ...............................................................  7حسين امام ضريح و صندوق. ١

 ١٨٨ .............................................................. حضرت آن مرقد و 7اكبر علي

 ١٨٩ ...........................................................................  هاشم بني شهيدان مزار. ٢

 ١٨٩ ..................................................................... كربال شهيدان ديگر قبرهاي .٣

 ١٩٠ ............................................................... مطهر حرم هاي شبستان و ها رواق. ٤

 ١٩٠ ...................................................... )مجاب ابراهيم رواق( غربي رواق) الف

 ١٩٢ ................................................................ )فقيهان رواق( شرقي رواق) ب

 ١٩٢ ....................................................... )مظاهر بن حبيب رواق( جنوبي رواق) ج

 ١٩٣ .............................................................. )پادشاهان رواق( شمالي رواق) د

 ١٩٣ .............................................................................  حرم گنجينه و خزانه. ٥

 ١٩٤ ........................................................................................ مطهر نبدگ. ٦

 ١٩٦ ................................................................................. ها مأذنه و ها مناره. ٧

 ١٩٦ ...............................................................................  جنوبي مناره )الف

 ١٩٦ ................................................................................... غربي مناره) ب
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 ١٩٧ ............................................................................. مطهر حرم هاي ايوان. ٨

 ١٩٧ ....................................................................... )جنوبي( طال ايوان) الف

 ١٩٧ ....................................................................... )غربي( ناصري ايوان) ب

 ١٩٨ .................................................................................  شمالي ايوان) ج

 ١٩٨ .......................................................................................  حرم صحن. ٩

 ١٩٩ ...................................................................................  صحن درهاي. ١٠

 ١٩٩ .................................................................................. بلهالق باب) الف

 ١٩٩ .......................................................................  الحاجات قاضي باب) ب

 ١٩٩ ................................................................................. الشهداء باب) ج

 ١٩٩ ..................................................................................  الكرامه باب) د

 ١٩٩ ...................................................................................  السالم باب)   ه

 ٢٠٠ ................................................................................... الرجاء باب) و

 ٢٠٠ ................................................................................... السدرة باب) ز

 ٢٠٠ ................................................................................  السلطانيه باب) ح

 ٢٠٠ .....................................................................  7الحسين رأس باب) ط

 ٢٠٠ ..................................................................................  الزينبيه باب) ي

 ٢٠١ .................................................................................................  زينبيه تل

 ٢٠١ ....................................................................................................  قتلگاه

 ٢٠١ .................................................................................................  گاه خيمه

 ٢٠٢ ........................................................  7العباس ابوالفضل حضرت مرقد و بارگاه

 ٢٠٣ ......................................................................  7ابوالفضل حرم اماكن و آثار

 ٢٠٣ .......................................................................... مطهر ضريح و صندوق. ١

 ٢٠٤ ............................................................................................  گنجينه. ٢

 ٢٠٥ ................................................................................... ها مناره و گنبد. ٣

 ٢٠٥ .................................................................................. ها ايوان و صحن. ٤

 ٢٠٦ .................................................................................. طال ايوان) الف
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 ٢٠٦ ................................................................................. باالسر ايوان) ب

 ٢٠٦ ..................................................................................  يشرق ايوان) ج

 ٢٠٦ ..................................................................................  جنوبي ايوان) د

 ٢٠٧ ........................................... 7ابوالفضل چپ دست مقام و راست دست مقام. ٥

 ٢٠٧ .....................................................................................  صحن درهاي. ٦

 ٢٠٨ ......................................................................... كربال مزارهاي و ها مقبره ساير

 ٢٠٨ .......................................................................  7حسين امام ياران مزار. ١

 ٢٠٨ .....................................................................  رياحي يزيد حربن قبر) الف

 ٢٠٩ ................................................................................  عبداهللا بن عون) ب

 ٢١٠ ..................................................................................  مسلم طفالن) ج

 ٢١١ ......................................................................................... ها امامزاده. ٢

 ٢١١ .................................................................  7كاظم بن نبي محمدبن) الف

 ٢١١ .........................................................................  7كاظمبن اخرس) ب

 ٢١٢ ...........................................................................  ابوهاشم سيداحمد) ج

 ٢١٢ .......................................................................................  حمزه ابن) د

 ٢١٢ ....................................................................................  سادات و علما. ٣

 ٢١٢ ................................................... )ق.  ه ٤٠٠ـ٣٠٤( محمد بن حسين ابواحمد ـ

 ٢١٣ .................................................................. )ق.  ه ٤٠٦ـ٣٥٨( رضي سيد ـ

 ٢١٣ ................................................ )ق.  ه ٤٣٦ـ٣٥٥( الهدي علم مرتضي شريف ـ

 ٢١٣ .................................................... )ق.  ه ١٢٠٥ـ١١١٨( بهبهاني وحيد عالمه ـ

 ٢١٤ ................................................................... )ق.  ه ١٢٤٢ـ١١٨٠( مجاهد ـ

 ٢١٤ .............................................. )ق.  ه ١٣٣٨ توفايم( شيرازي محمدتقي ميرزا ـ

 ٢١٤ ................................................................ )ق.  ه ٨٤١ـ٧٥٨( حلي فهد ابن ـ

 ٢١٥ ....................................... )ق.  ه ١١٨٦ـ١١٠٧( بحراني عصفور آل يوسف شيخ ـ

 ٢١٥ .......................................................... ).ق  ه١٢٤٥متوفاي ( العلماء شريف ـ

 ٢١٥ ...................................................... ).ق  ه١٢٣١ـ  ١١٦١( طباطبائي علي سيد ـ
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 ٢١٦ ................................................... ).ق  ه١٢٠٤متوفاي ( طباطبائي سيدمرتضي ـ

 ٢١٦ ..............................................................................  كمونه آل خاندان ـ

 ٢١٧ .................................................................................................... ها مقام

 ٢١٧ .............................................................................  7صادق امام مقام. ١

 ٢١٧ ........................................................................ [مهدي حضرت مقام. ٢

 ٢١٧ ...........................................................................  7العابدين زين مقام. ٣

 ٢١٨ ................................................................................... 7حسين امام تربت

 ٢١٩ ..........................................................................  تربت نگهداري و سلمه ام

 ٢٢٠ ...................................................................... 7حسين امام تربت فضيلت

 ٢٢٠ ...................................................................................  خاك برترين. ١

 ٢٢١ .................................................................................  خاك ترينپاك. ٢

 ٢٢١ .................................................................................. دهادر شفاي. ٣

 ٢٢٢ .................................................................................  تربت با افطار. ٤

 ٢٢٢ ................................................................................  ترس از ايمني. ٥

 ٢٢٣ ...............................................................................  تربت بر سجده. ٦

 ٢٢٣ ............................................................................. نوزاد تنگرف كام. ٧

 ٢٢٣ ................................................................................  تربت با تسبيح. ٨

 ٢٢٤ ................................................................................................ فرات آب

 ٢٢٤ ......................................................................... فرات آب و 7علي امام

 ٢٢٥ ................................................................................ فرات آب ها ويژگي

 ٢٢٥ .....................................................................................  بهشتي نهر. ١

 ٢٢٥ .......................................................................  فرات آب از آشاميدن. ٢

 ٢٢٥ ..............................................................  فرات آب با نوزاد برداري كام .٣
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 ٢٢٦ ............................................................................  فرات آب با غسل. ٤
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 ٢٢٦ ................................................................ 7حسين امام فرمايشات از اي گزيده

 ٢٢٨ .......................................................................... کربال هاي شخصيت از برخي

 ٢٢٨ ..................................................................................... 7اکبر علي. ١

 ٢٣٤ ................................................................................ 8علي بن عباس. ٢

 ٢٣٩ ...................................................................................  شهادت چگونگي

 ٢٤١ .................................................................................. هرمظا بن حبيب. ٣

 243 ...................................................................................  کاظمین سیماي

 ٢٤٥ ............................................................................  كاظمين شهر عمومي تاريخ

 ٢٤٦ ....................................................................... ] شهيدان آرامگاه[ الشهداء ةمقبر

 ٢٤٦ ..............................................................................................  قريش مقابر

 ٢٤٨ ............................................................................... 7کاظم امام شخصيت

 ٢٤٨ ................................................................................................  والدت

 ٢٤٩ .................................................................... جور حاكمان و 7كاظم امام

 ٢٥٢ .............................................................. فشار و رنج دوران در 7كاظم امام

 ٢٥٣ .....................................................................  7امام بازداشت و دستگيري

 ٢٥٤ ......................................................................  هارون هاي زندان در 7امام

 ٢٥٤ ............................................................  7امام زندانبان اولين جعفر، بن عيسي

 ٢٥٤ .....................................................................  ربيع بن فضل زندان در 7امام

 ٢٥٥ ...................................................................  يحيي بن فضل زندان در 7امام

 ٢٥٦ .................................................................  شاهك بن سندي زندان در 7امام

 ٢٥٦ ...................................................................  8جعفر بن موسي امام شهادت

 ٢٥٧ ......................................................................................... مصيبت ذکر

 ٢٦٠ ...................................................................... 7کاظم امام گهربار سخنان

 ٢٦٢ ................................................................................. 7جواد امام انيزندگ



 »عتبات عالیاتزائران توشه  ره«همسفر     18

 ٢٦٣ ...................................................................................... بغداد به دعوت

 ٢٦٥ ....................................................................... 7ادجو حضرت معجزات

 ٢٦٩ ...........................................................................  7امام شهادت ماجراي

 ٢٧٢ ...................................................................... 7جواد امام گهربار سخنان 

 ٢٧٤ ...........................................................................................  حرم رنمايدو

 ٢٧٥ ................................................................................ مطهر حرم هاي درب

 ٢٧٥ ................................................................................................  صحن

 ٢٧٧ ...................................................................................... حرم هاي رواق

 ٢٧٧ ................................................................................................ روضه

 ٢٧٧ .....................................................................................  روضه هاي درب

 ٢٧٨ ................................................................................. ها روضه از توصيفي

 ٢٧٩ ................................................................................................  ضريح

 ٢٨٠ ........................................................... کاظمين در مدفون هايشخصيت  آرامگاه

 ٢٨٠ .........................................................................................  قولويه ابن. ١

 ٢٨١ ......................................................................................... مفيد شيخ. ٢

 ٢٨٢ ........................................................................................  رضي سيد. ٣

 ٢٨٢ .......................................................................................  سيدمرتضي. ٤

 ٢٨٣ ...................................................................................... نصير خواجه. ٥

 ٢٨٤ .................................................................. ابراهيم بن موسي امامزاده مرقد. ٦
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 ٢٩٠ .......................................................................... بغداد ديدني و زيارتي اماكن
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 295 .......................................................................................  سامرا شهر

 ٢٩٧ ...................................................................................... جغرافيايي موقعيت

 ٢٩٨ ............................................................................................. مراسا هاي نام

 ٢٩٩ ..................................................................................... سامرا شهر تاريخچه

 ٣٠١ ...................................................................................... سامرا ديني مدارس

 ٣٠١ ...................................................................................... سامرا هاي كتابخانه

 ٣٠١ ..................................................................................... سامرا زيارتي اماكن

 ٣٠١ ...................................................................... 8عسكريين مطهر مرقد. ١

 ٣٠٣ ........................................................................ خاتون نرجس مطهر مرقد. ٢

 ٣٠٣ .............................................................................. خاتون حكيمه مرقد. ٣

 ٣٠٣ ............................................................. 7الهادي علي بن حسين طهرم قبر. ٤

 ٣٠٤ ..................................................................................... غيبت سرداب. ٥

 ٣٠٤ ..........................................................................  دري محمد امامزاده قبر. ٦

 ٣٠٤ ............................................................................... 7هادي امام صيتشخ

 ٣٠٦ ............................................................................................ سامرا اقبال

 ٣٠٧ ..................................................................................  المخالي تل حديث

 ٣٠٨ .................................................................. متوکل مجلس در 7هادي امام



 »عتبات عالیاتزائران توشه  ره«همسفر     20

 ٣٠٩ ............................................................................. 7علي آل با عداوت

 ٣١٢ ...........................................................................................  آفتاب آثار

 ٣١٣ ...................................................................................   7امام شهادت

 ٣١٦ ..................................................................... 7هادي امام گهربار سخنان

 ٣١٩ ..................................................................... 7عسكري حسن امام تشخصي

 ٣٢١ ...................................................................................  واليت پرنور اختر

 ٣٢٣ ................................................................ 7عسکري حسن امام از رواياتي

 ٣٢٤ ............................................................................................. سامرا آستانه

 ٣٢٥ .............................................................................  آستانه تاريخ بر مروري

 ٣٢٩ ..................................................................................... سامرا در غيبت باب

 ٣٣٠ ........................................................................................ غيبت سرداب

 ٣٣٠ .........................................................................................  غيبت حجره

 ٣٣١ ........................................................................................... درب كتيبه

 ٣٣١ ................................................... درب اطراف در شده كاري كنده دستخط متن

 ٣٣٣ ....................................................... [زمان امام غيبت محل در كوفي كتيبه

 ٣٣٣ ..........................................................................................  زيارت حديث

 ٣٣٤ ........................................................................................... سيدمحمد بلد

 ٣٣٤ .................................................................................... سيدمحمد آستانه

 ٣٣٤ ......................................................................................  اول عمارت

 ٣٣٥ ......................................................................................  دوم عمارت

 ٣٣٥ .....................................................................................  سوم عمارت

 ٣٣٥ ...................................................................................  چهارم عمارت

 ٣٣٥ ....................................................................................  پنجم عمارت

 ٣٣٦ ....................................................................................  ششم عمارت

 ٣٣٧ ................................................................................... جديد عمارت

 ٣٣٧ ..........................................................................................  آستانه كتيبه



 21   فهرست

 ٣٣٧ ........................................................................................  دجيل شيرمرد

 ٣٣٩ ........................................................................................  دجيل حماسه

 ٣٤١ ......................................................................... 7الهادي علي بن حسين مرقد

 ٣٤٢ ............................................................... 7جواداالئمه دختر حكيمه، حضرت

 ٣٤٣ ............................................................................. 7هادي امام مادر سمانه،

 ٣٤٤ ........................................................................ 7عسكري امام مادر سوسن،

 ٣٤٤ ..................................................................... [مهدي مادر نرگس، حضرت

 ٣٤٥ .................................................................................  جعفري ابوهاشم آستانه

 ٣٤٧ ....................................................................... 8عسکريين حرم در مدفونين

 ٣٤٨ ...............................................................................  نخعي اشتر ابراهيم آستانه

 351 .................................................................  عتبات زیارت سفر فقهی احکام

 ٣٥٣ .....................................................................................................  مقدمه

 ٣٥٣ ............................................................................................... سفر احكام

 ٣٥٣ ................................................................. سفر در مادر و پدر و شوهر اجازه

 ٣٥٤ ....................................................................................... سفر در احکام

 ٣٥٤ ............................................................................................ مسافر نماز

 ٣٥٥ ................................................................ کربال شهر در مسافر نماز حکم

 ٣٥٦ ............................................................... کوفه مسجد در مسافر نماز حکم

 ٣٥٧ ..................................................................................... سفر در قضا نماز

 ٣٥٧ ................................. قضا نماز آوردن جاي به براي مناسب فرصتي زيارتي، سفر

 ٣٥٨ .....................................................................  جماعت نماز در مسافر شركت

 ٣٥٩ ............................... :معصوم امامان و 9پيغمبر قبر بر خواندن نماز تقدم حکم

 ٣٦٠ ........................................................ نماز در مرد و زن تساوي و محاذات حکم

 ٣٦١ ................................................................................. نماز براي گرفتن جا

 ٣٦١ ...................................................................... :امامان حرم كردن نجس

 ٣٦٢ .................................................................  حرم و مسجد از قرآن و مهر بردن



 »عتبات عالیاتزائران توشه  ره«همسفر     22

 ٣٦٢ ............................................................................. سفر در روزه نذر حکم

 ٣٦٢ ......................................... :معصومين ائمه حرم به حائض و جنب شدن داخل

 ٣٦٤ ............................................................................................. زيارت غسل

 ٣٦٤ ............................................................................. :معصومين زيارتي ايام

 ٣٦٥ .....................................................  7علي اميرالمؤمنين زيارت مخصوص اوقات

 ٣٦٦ .............................................................  7حسين امام زيارت مخصوص اوقات

 ٣٦٧ .........................................................................................  عزاداري احكام

 ٣٦٩ ..................................................................................................  زني قمه

 ٣٧١ .................................................................................. خلفا و عايشه به اهانت

 ٣٧٢ ..............................................................................................  وقف و نذر

 ٣٧٤ ...................................................................................  7حسين امام تربت

 377 ........................................................................................... تصاویر

 ٤٠٧ ........................................................................................... کتابنامه

 



 
 
 

 
 
 

 دیباچه

ویـژه در فرهنـگ شـیعه و پیـروان      در اسـالم، بـه  » زیارت«تردیدي نیست که 
تربیتی که در زائر برجاي خاطر آثار    ، جایگاه واال و ارزشمندي دارد. به:بیت اهل
و اولیاي الهی، پیروان خود را بـه زیـارت تشـویق و    : گذارد، ائمه معصومین می

 اند. مشاهد مشرفه بیان کرده» زائرین«هاي فراوانی براي  پاداش
هر ساله خیل عظیمی از عاشقان خاندان عصـمت جهـت زیـارت آن مشـاهد     

هـاي معنـوي    د منـوره بهـره  شـوند و از آن مراقـ   عازم عتبات عالیات می ،شریف
برداري بیشتر و پربارتر، بعثه مقام معظم رهبري تمهیـداتی را   گیرند. براي بهره می

بینی کرده است که یکی از آنها اعزام روحانیون جهت تبلیغ و تبیین معـارف   پیش
 زندگی معصومین و تاریخ شهرهاي زیارتی است.

ام این مهم، پژوهشکده حـج  کردن نیاز روحانیون محترم در انج جهت برآورده
هاي مختلف مباحث مـرتبط بـا    گیري از آثار متعددي که در زمینه  و زیارت با بهره

عتبات زائرین توشه  رههمسفر «عتبات عالیات چاپ کرده است، اثري را با عنوان 
دهـد.   گیري روحانیون معظم در اختیار آنان قـرار مـی   تدوین و براي بهره» عالیات

لعه این اثر براي آنان مفید و ثمـربخش واقـع شـود. در اینجـا الزم     امیدواریم مطا
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دانیم از نویسندگان و محققین عزیز، حجج اسالم آقایان داوود حسینی، حافظ  می
تـدوین ایـن اثـر    و گـردآوري  نجفی، مجتبی حیدري و مهـدي درگـاهی کـه در    

 تشکر نماییم. ،همکاري کردند
 

 انه ولي التوفيق

 زيارتپژوهشکده حج و 

 گروه اخالق و اسرار

 



 
 
 
 
 
 

 1پیشگفتار

با قلبی سرشـار  : همه ساله هزاران انسان شیفته اهل بیت عصمت و طهارت
از عشق و امید، از خانه و کاشانه خود دل کنده، راهی اماکن زیارتی و مراقد پاك 

جان خویش را با آنـان پیونـد زده،   شوند تا روح و  معصومان و پیشوایان الهی می
 زمینه را براي دستیابی به کمال و قرب پروردگار فراهم سازند.

حضور در این اماکن مقدس، از یک سو تجدید عهد با پیشوایان دین است که 
ا«خوانیم:  خطاب به آنان چنین می بطِلٌ ملـِ تُم مُ قْ قَّ َقِّقٌ ملِا حَ آنچـه را شـما حـق    « ؛2»بْطَلـتُمأَ  حمُ

 یا:  .»دانم دانید، من باطل می دانم و آنچه را شما باطل می دانید، من نیز حق می می
بٌّ ملَِن ِ م، حمُ بكُ ارَ ربُ ملِنْ حَ املَكم وَ حَ لمٌ ملَِن سَ بغِض ملِن أبْ بَ حْ أَ  سِ  3.ضتُمغَ بتُم مُ

سـتیزید،   که شما در صلح و سازش هستید، من نیز هستم و با آن که شما مـی  با آن
دارم و آن که را شما  ستیز دارم. آن که را شما دوست دارید، دوست میمن نیز سر 

 شمارم. دارید، من نیز دشمن می  دشمن
                                                           

و آداب زیـارت از کتـاب ارزشـمند آداب سـفر و زیـارت عتبـات عالیـات حضـرت          . مباحث مربوط بـه آداب سـفر  1

 االسالم والمسلمین جناب آقاي قاضی عسکر اقتباس و تلخیص شده است. حجت

 . مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.2

 . همان، زیارت عاشورا.3



 »عتبات عالیاتزائران توشه  ره«همسفر     26

از سوي دیگر، از روزمرگی و آلودگی بـه گنـاه فاصـله گـرفتن و خـود را در      
دادن و بـا توبـه از گنـاه و معصـیت      وشـو  شستاقیانوس رحمت و مغفرت الهی 

 رهیدن است.

زیارتی، قطره وجود خود را بـه اقیـانوس رحمـت حـق پیونـد      زائر در اماکن 
زند و با روحی سرشار از شادي، طراوت و امید نسبت بـه آینـده، بـه خانـه و      می

گردد تا زندگی جدیدي را آغاز کنـد و از آلـودگی و ناپـاکی     کاشانه خویش برمی
 دور باشد.

گیرد و با ارتقاي  ثمر فاصله می زائر با این سفر معنوي، از زندگی تکراري و بی
اي استوار، موانع کمـال را   فکر و اندیشه و تقویت ایمان و باورهاي دینی، با اراده

 دارد تا به حقیقت هستی که کمال مطلق است برسد: از سر راه برمی
املَ  بْ يل كَ تَّـأَ نقطاعِ إليك وَ اإل إهلي هَ هـا إليـك، حَ لوبِنا بِضـياءِ نَظَرِ قَ  ینِرْ أبصارَ قُ ـرِ ختَ

لَ إلصارُ الْقلوبِ حُ أب بَ النّور فَتصِ ... . یجُ عدنِ العَظمةِ  1مَ
هـاي   خداوندا! بریدن کامل از خلق و پیوستن به خود را بر من عنایت فرما و دیـده 

هـاي   ها، پرده هاي قلب را به نور توجهشان به سوي خود روشن گردان تا دیده  دلمان

 یابد ... .نور را بدرد و به مخزن اصلی بزرگی و عظمت دست 

آري، زیارتی که همراه با معرفت و تحول نباشد، زیارت نیست و اگر زیـارت  
ـ باتأثیرگذاري الزم را ندارد،  دلـیلش را در فاصـله گـرفتن از اهـداف زیـارت      د ی

 کرد. وجو جست

اگر بتوانیم فرهنگ زیارت را در میان امت اسالمی حاکم کنیم و پیشوایان دین 
اي براي رهایی خـود از دام گنـاه و    لهی هستند، وسیلهرا که الگو و واسطه فیض ا
خـوبی تـأثیر    ها و فضایل اخالقی و انسانی بدانیم، بـه  معصیت و آشنایی با ارزش
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جـاري، روح   بخـش همیشـه   زیارت را در جامعه خواهیم دید و این چشمه حیات
بـه  امید و نشاط و ایمان را به جامعه دینی و اسالمی ما منتقـل و حیـات طیبـه را    

 همگان هدیه خواهد داد.
هاي رسیدن به این هـدف ارزشـمند، شـناخت صـحیح از زنـدگی       یکی از راه

که جهت است و آشنایی با اهداف، سیره و سخنان آنها و مشکالتی : معصومین
داشتن اسالم متحمل شدند. براي رسـیدن بـه ایـن مقصـود، روحـانیون       زنده نگه

وسیله روحـانیون   ا ایجاد چنین شناختی به کنند؛ زیر ها نقش مهمی ایفا می کاروان
پژوهشکده حج و زیارت جهت دسترسی روحانیون به  ،رو گیرد. ازاین صورت می

فراهم » عتبات عالیاتزائرین توشه  رههمسفر «اطالعات مورد نیاز، اثري با عنوان 
کرد که هم جامع و هم متنوع باشد تا با همـراه داشـتن آن در سـفرهاي زیـارتی     

 عتبات، به آثار مختلف دیگر کمتر نیاز باشد. 
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 الف) آداب قبل از سفر  

  . اخالص در نيت١

اخالص، شرط اساسی در تمامی عبـادات اسـت؛ هـر کـس عبـادتی را بـراي       
خودنمایی و ریا یا دستیابی به امور مادي و دنیایی انجام دهد، از آن عمـل هرگـز   

 نخواهد برد. بهره و نصیبی
در  کننده است کـه اگـر رزمنـده و جهـادگري     اي تعیین این اصل مهم به اندازه

گیري از دشمن و  میدان نبرد شرکت کند و هدفش دستیابی به غنایم جنگی، انتقام
 آید. حساب نمی رسیدن به پست و مقام باشد و در این راه کشته شود، شهید به

 9آن ارتباط مستقیم دارد. رسول خـدا  همه چیز در گرو نیت انسان است و با

یعنی بر اساس نیت  ».هاست جز این نیست که کارها به نیت«؛ 1» عاملُ باِلنيّاتِ األَ  ِانَّام «فرمود: 
 شود.  هر کس، بررسی و پاداش یا جزا داده می

 در حدیث دیگري نیز فرمود:
مِ  ـهِ خالِصا،اِذا عَ لْ لِلَّ مَ اعْ مالً فَ ن عبادِه األعاملَ نَّه ال ألِ  لتَ عَ قبلُ مِ ا كانَ خالِصاً اِالّ  يَ  2.مَ
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هرگاه کاري را انجام دادي، آن را فقط براي خدا انجام ده، زیرا خداوند تنها اعمـال  

 پذیرد. خالص را از بندگان خود می

اساس، سالکان این طریق باید با نیتـی پـاك و خـالص در ایـن راه قـدم       براین
جز قرب و نزدیکی حق تعـالی چیـز    ،د و در زیارتبگذارند، دل به غیرخدا نبندن

 دیگري نخواهند.
شـود.   دستیابی به اخالص نیز از طریـق مقابلـه بـا هـواي نفـس حاصـل مـی       

ن يَغلِبهُ اهلوَ «فرمود:  7امیرمؤمنان علی آن کس کـه هـوا و   «؛ 1»یكَيفَ يَستطيعُ اإلخالصَ مَ

 »یابد؟ تواند به اخالص دست هوس بر وي چیره گردیده، چگونه می
نتیجه اینکه زائران باید سفر را با مبارزه با نفس آغـاز و پـس از غلبـه بـر آن،     

 شمارش دست یابند. قصد زیارت اولیاي خدا کنند تا به پاداشی غیرقابل

  . زاد و توشه حالل٢

زائر باید هزینه سفر و زاد و توشه خـود را از مـال حـالل برگیـرد تـا توفیـق       
ها، شیرینی مناجـات بـا خـدا را     مقدس و زیارتگاه  اماکنعبادت یابد و بتواند در 

خداونـد در قـرآن کـریم، بـه رسـوالن خـود        حس و از عبادات خود لذت ببـرد. 
 دهد: چنین دستور می این

  يا(
َ
# 

ً
ي+باِت َو اْ(َملُوا صاِ$ا وا مَِن الط-

ُ
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از چیزهاي پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید که من به آنچـه انجـام    !رسوالناي 
 دهید دانا هستم. می

 فرماید: اي دیگر نیز خطاب به مؤمنان می در آیه
) ِ ناCُْم َو اْشُكُروا ِ@-

ْ
وا مِْن َطي+باِت ما َرَزق
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اي کـه روزي شـما    هـاي پـاك و پـاکیزه    از نعمت !اید اي کسانی که ایمان آورده

 پرستید. ایم بخورید و خدا را شکر کنید، اگر تنها او را می کرده

هاي پاك، وظیفه رسوالن و  گیري از نعمت استفاده از زاد و توشه حالل و بهره
خداوند است و آنها که اموالشـان را از راه حـرام یـا    همه مؤمنان و دلباختگان به 

اند، باید پیش از سفر، دارایی خود را تزکیه کنند، خمس و  دست آورده ناك به شبهه
زکات و دیگر حقوق مردم را به صاحبان اصلی آن بپردازند، سـپس قصـد کـوي    

 گرچه به صورت ظاهر، جسم آنـان در  ؛دوست کنند؛ وگرنه پذیرفته نخواهند شد
 فرمود: 7چنین اماکن مقدسی در گردش باشد. امام باقر

يانةً أو  باً أو خِ لولٍ أو رِ ن غُ ن أصابَ ماالً مِ : مَ بعٍ نه يف أرْ قبلْ مِ بعٍ ملَ يُ ن أرْ نْ أصابَ ماالً مِ مَ
مرَ  جٍّ و ال يف عُ قةٍ و الَ يف حَ دَ كاة ٍو الَ يف صَ نه يف زَ قبَلْ مِ ةٍ مل يُ قَ ِ  1ةٍ.رسَ

دست آورد، هزینه کردن آن، در چهار چیز پذیرفته  ریق مالی بهکسی که از چهار ط

دست آورد و با آن  شود: کسی که مالی را از راه فریب، ربا، خیانت یا سرقت به نمی
 پذیرد. زکات یا صدقه دهد و یا به حج و عمره رود، خداوند از او نمی

  طلبي . خداحافظي و حالليت٣

، 7ت برود، بر اساس توصـیه امـام صـادق   گیرد به زیار زائر هرگاه تصمیم می
شایسته است آن را به اطالع برادران دینی خود برسـاند. آن حضـرت بـه نقـل از     

 فرمود: 9رسول خدا

لَ  قٌّ عَ لَ  یحَ قٌّ عَ فراً أنْ يُعلِم إخوانَه وَ حَ مَ أنْ يأتُوه یاملُسلم إذاَ أرادَ سَ دِ  2.إخوانِه إذاَ قَ

سته است برادران خویش را آگـاه سـازد و بـر    مسلمانی که قصد مسافرت دارد، شای
 برادران او نیز الزم است هنگام بازگشت، به دیدن وي بیایند.
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دنبـال داشـته    تواند ثمرات و برکـات فراوانـی را بـه    انجام این دستورالعمل می
 هاست. ها از دل انسان ها و کدورت باشد؛ یکی از این برکات، زدودن تیرگی

اعی بودن، در زندگی شخصـی و اجتمـاعی خـود، گرفتـار     افراد بشر به دلیل اجتم
دنبـال   شوند که در نتیجه، رنجش و نارضـایتی دیگـران را بـه     تضادها و مشکالتی می

دارد. همسر، فرزندان، برادران و خواهران، همسایگان، همکاران، مردم کوچـه و بـازار   
ی از آنان پایمال نمـوده،  و ...، اگر به یکی از اینها ظلمی روا داشته، غیبتی کرده، حقوق

رابطه تلخ و تندي با آنان داشته، ناسزا و دشنامی به آنها داده و ...، الزم است پـیش از  
 .سفر، به عنوان خداحافظی نزد آنان رفته، از آنها حاللیت بطلبد

توجه به این نکته مهم ضروري است که در بسیاري اوقات، شیطان مانع ایجاد 
کند که اگر نزد دیگران برود و طلـب حاللیـت نمایـد،     میکرده، انسان را وسوسه 

هـاي   ممکن است سبب حقارت و کوچکی او شـود و متأسـفانه همـین وسوسـه    
 سازد. شیطانی، انسان را از دستیابی به یک نعمت بزرگ محروم می

  . انتخاب همراهان شايسته و همشأن٤

اسـت. بنـابراین   سفران شایسته و همشأن، یکی دیگر از آداب سفر  انتخاب هم
مناسب است کسانی که از نظر سلوك و خصوصیات رفتاري و سطح زنـدگی بـا   

نـام نمـوده و بـا همـاهنگی مـدیر       یکدیگر همگون هستند، در یک کـاروان ثبـت  
کاروان، آنها کـه بـا هـم سـنخیت بیشـتري دارنـد، در یـک اتـاق جـاي گیرنـد.           

 در این باره فرمود: 7باقر امام
حَ  بتَ فَاصْ حِ ا صَ .إذَ ؤمنِ لَّةٌ لِلمُ ذَ إنَّ ذلك مَ ن يَكفيك فَ بْ مَ ك، وَ الَ تَصحَ  1بْ نَحوَ

کـس   سفر شدي، پس با مثل خودت همراه شو و بـا آن  هنگامی که با کسی همراه و هم
 سفر مشو که این کار، موجب ذلت مؤمن است. کند، هم که زندگی تو را اداره می
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نشود، نباید بـا کسـانی کـه     همچنین براي اینکه زائر در جمع همراهان تحقیر
 در این زمینه فرمود: 7سفر شود. امام علی براي او قدر و منزلتی قائل نیستند هم

ن ال يَر ك مَ رِ فَ بنَّ يف سَ ام تَر یالَ تَصحَ ليهِ كَ نَ الفَضلِ عَ ليك. یلَك مِ  1لَه عَ
  کند و تو نیـز در او فضـیلتی   با کسی که در تو فضیلتی نسبت به خود احساس نمی

 بینی، در سفر همراه مشو. نسبت به خود نمی

تَزيَّنُ بِك«نیز فرمود:  7امام صادق ن يَ بْ مَ تَزيَّنُ بِه وَ الَ تَصحَ ن تَ ب مَ حَ بـا کسـی   «؛ 2»إصْ
کس که تو باعث افتخار او  سفر شو که موجب افتخار و زینت تو باشد و با آن هم

 ».باشی، همراه مشو

  کردن  . وصيت٥

سفر، وصیت کردن پیش از سفر است. در گذشته مسـافرت  یکی از مستحبات 
هـاي بـد و نـاهموار، دزدان مسـلح، نبـود       راه ؛همیشه با خطر همراه بـوده اسـت  

راهی، همیشه تلفات انسـانی   ها و نداشتن امکانات مناسب بین بهداشت، ناامنی راه
 فت.توان یا ها می هاي آن را در سفرنامه زیادي را به دنبال داشته که نمونه

مسـائل   در عصر حاضر نیز که بسـیاري از مشـکالت گذشـته حـل گردیـده،     
نیـروي   ها، خطاهـاي  دیگري از قبیل سیل و زلزله، نقص فنی هواپیماها و اتومبیل

ها با یکدیگر و با عابران پیاده  انسانی و رانندگان هنگام رانندگی، تصادف اتومبیل
ب کرده است و هیچ مسافري از آینده ها در هوا و زمین سل و ... امنیت را از انسان
 گردد یا نه؟ بینی کند آیا سالم از سفر برمی تواند پیش خود خبر ندارد و نمی

اي  نامـه  رو اسالم به مسافران توصیه کرده است تا پیش از سـفر، وصـیت   ازاین
تنظیم و مسائل خود را در آن به صورت شـفاف بیـان کننـد تـا در صـورتی کـه       
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 تاد، بازماندگان گرفتار مشکل نشوند.اي اتفاق اف حادثه
نبَغي«درباره اهمیت وصیت فرمود:  9رسول خدا سـلمٍ أن يَبيـتَ لَيلـةً ألِ  ما يَ ءٍ مُ ـرَ اِالّ  مْ

صيَّ  وَ هوَ تَ رأسِ بر انسان مسلمان سزاوار نیست شب سـر بـر بـالین بگـذارد، مگـر آنکـه       « ؛1»تهُ حتَ

 .»نامه او زیر سرش باشد وصیت
لْيُوصِ «مسافران توصیه فرمود: به ز ین 7امام صادق لةً فَ كِبَ راحِ ن رَ کسی کـه  «؛ 2»مَ

 .»شود، باید وصیت کند اي سوار می بر وسیله نقلیه
 در روایت دیگري هم آمده است:

صيَّةَ أَ  وَ  سنتَ الوَ سألِ  حْ يفَ يَكونُ عَ تَدري كَ كأَ  ینّك الَ رِ فَ ن سَ عَ مِ  3.ن التَرجِ
دانی چه اتفـاقی   چراکه تو از آینده خبر نداري و نمی ؛نامه را دقیق تنظیم کن وصیت

 رخ خواهد داد؛ شاید از این سفر برنگردي.

  . غسل٦

مستحب است انسان پیش از رفتن به مسافرت غسل کند و هنگام غسـل ایـن   
 دعا را بخواند:

ة وّ ولَ وَ ال قُ ـاِالّ  بِسمِ اهللاِ وَ بِاهللاِ و َال حَ لَ سـو یبِاهللاِ وَ عَ ـةِ رَ لَّ ـادقني عـنِ اهللاِ مِ لِ اهللا وَ الصّ
م امجعني * ليهِ هِّ أَ  صلواتُ اهللا عَ مَّ طَ هُ ـربي * رللَّ ه قَ ر بـِ ـوِّ ـدري وَ نَ ح بِه صَ َ ارشْ لبي وَ  بِه قَ

سـوءٍ ممـا أَ  ـل داءٍ وَ آفـةٍ وَ عاهـةٍ وَ ـنْ كُ فاءً مِ رزاً * وشِ هُ يل نُورا وَ طَهوراً وَ حِ علَ مَّ اجْ هُ للَّ
، وَ طَ أَ  أخافُ وَ  رُ ذَ ِّـي وَ حْ ـي وَ خمُ عري وَ بَرشَ شَ دَمي وَ حي وَ عِظامي وَ وارِ جَ لبي وَ ر بِه قَ هِّ

لَّتِ  صبي وَ ما أقَ نِّياألَ عَ  4.رضُ مِ
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به نام و به یاري خدا و هیچ حول و نیرویی جز بـا کمـک او نیسـت و بـر آیـین      

بار  *اند، درود خدا بر همه آنان  و آنها که صادقانه از خدا سخن گفته 9خدا  رسول

 * ام را گشاده و قبرم را نورانی کـن  خدایا! به وسیله این غسل، قلبم را پاك و سینه

] نور و پاکی و نگاهبان و شفاي هر آفت و درد و  بار خدایا! این غسل را [براي من

هـایم   بیماري و هر بدي که از آن بیم دارم قرار ده و قلب و اعضاي بدنم و استخوان

 غز و اعصابم و تمام وجودم را پاك گردان.و خون و موي و پوست و م

دهـد تـا    می وشو شستزائر با این غسل جسمش را و با دعا و توبه جانش را 
 ، از هرگونه آلودگی پاك و پیراسته باشد.:هنگام حضور در محضر معصومان

  . صدقه٧

مستحب است مسافر هنگام حرکت صدقه دهد و با نیکی بـه مـردم، سـفر را    
ج أيَّ يومٍ «اند:  در این زمینه فرموده 7صادق آغاز کند. امام رُ اخْ قْ وَ دَّ ئتَ  تَصَ صدقه «؛ 1»شِ

 .»بده و هر روزي خواستی حرکت کن
 شنیدم که فرمود: 7گوید: از امام صادق همچنین زید زراد می

مَّ « هرگاه یکی از شما از منزل خارج شود، پس صدقه دهد و بگوید: تَ أَ  اَللَّهُ ظِلَّني حتَ
نفِك  نّـي كَ ف عَ ِ ـرةِ وَ ارصْ المةِ وَ العافِيـةِ وَ املَغفِ ا ابْتِغاءَ السَّ ذَ جهي هَ المةَ يف وَ بْ يلَ السَّ وَ هَ

ـلِّ  نْ كُ زاً مِ رتاً وَ مانِعاً وَ حاجِ جاباً وَ سِ ذا وَ حِ هي هَ جْ علْه يل أماناً يفِ وَ مَّ فَاجْ أنواعَ البَالءِ اللَّهُ
يعِ أنواعِ ا ذورٍ وَ مجَ كروهٍ وَ حمَ دٌ كريمٌ مَ وادٌ ماجِ ابٌ جَ صـدقه و ایـن دعـا    » لبَالءِ إنَّك وهّ

 2شود تا خداوند شما را از بالهاي زمینی و آسمانی حفظ کند. موجب می

و هفتـاد در از بـال را بـه روي انسـان      3کنـد  همچنین هفتاد نوع بال را دفع می
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، فردي فقیر گیرنده صدقه  به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که گرچه 1بندد. می
دهنـده درحقیقـت، بـا     و مسکین است، لیکن گیرنده اصلی خداوند است و صدقه

خدا معامله کرده و چند برابر آن در دنیا و آخرت، پاداش دریافـت خواهـد کـرد.    
فرماید: هیچ چیزي نیسـت   همانا خداوند تبارك و تعالی می«فرمود:  7امام صادق

را بگیرد، جز صدقه که آن را خود دریافـت  ام تا آن  مگر آنکه کسی را مأمور کرده
 2».کنم می

 . آغاز سفر با نماز٨

مستحب است مسافر، سفر خـود را بـا نمـاز کـه یـاد خـدا اسـت، آغـاز نمایـد.          
 اند که فرمود: نقل کرده 9از طریق پدران بزرگوارشان، از رسول خدا 7صادق امام

گذارد. بهتر  اش از خود باقی نمی براي خانواده چیزيمردي که عازم سفر است، هیچ 
 است هنگام رفتن دو رکعت نماز بخواند و بگوید:

مَّ إينّ  يل،أَ  اَللَّهُ مَ ةَ عَ يت وَ أمانَتي وَ خامتِ رَ نيايَ وَ آخِ ك نَفيس وَ أهيل وَ مايل وَ ذُريّتي وَ دُ  ستودِعُ
.  أعطاهُ اهللاِالّ  ألَ ا سَ لَّ مَ جَ وَ زَّ  3عَ

خود و خانواده و مال و اوالد و دنیا و آخرت و امانت و پایان کارم را نزد بارخدایا! 

خواند] مگـر اینکـه آنچـه را از خـدا      گذارم. [این دعا را کسی نمی تو به امانت می
 کند. خواسته، به او عنایت می

  . دعا هنگام خروج٩

 شنیدم که فرمود: 8جعفر بن صباح حذاء گوید: از موسی
شما قصد مسافرت کرد، هنگام خروج از منزل رو به سمتی کـه   اگر یکی از مردان

                                                           

 .269، ص62بحاراألنوار، ج .1

 .329، ص80، جهمان .2

 .379، ص11الشیعه، ج وسائل .3



39    آداب سفر

به قصد آن در حرکت است بایستد و سوره حمد را در چهار سـوي خـود بخوانـد؛    
را » الکرسـی ««و » قل هواهللا احد«] و  هاي فلق و ناس [سوره» معوذتین«همچنین 
 سر بخواند و سپس بگوید: ترو و سمت راست و پش در پیش

مَّ  هُ عي بِبَالغِك  اَللَّ لِّغ ما مَ لِّغني وَ بَ لِّم ما معي وَ بَ لِّمني وَ سَ عي وَ سَ ظ ما مَ فَ ظني وَ احْ فَ احْ
ميلِ  سن اجلَ  1.احلَ

بار خدایا! مرا و هرچه همراه من است را نگهدار و من و هرچه با من است را سـالم  
 یبا.اي شایسته و ز بدار و من و هرچه با من است را به مقصد برسان، به گونه

] خداوند او را با آنچه همراه خود دارد محفوظ داشته و به سالمت به مقصـد   گاه [آن
 رساند. می

هرکس هنگام بیرون رفـتن  «در حدیث دیگري فرمود:  7همچنین امام صادق
از خانه، ده مرتبه سوره قل هـو اهللا احـد را بخوانـد، پیوسـته در پنـاه و حمایـت       

 2».خداوند است تا به خانه برگردد

  . همراه داشتن خوراكي١٠

ترین اموال خود بهره گیرنـد.   شایسته است زائران در سفرهاي زیاتی، از پاکیزه
از بزرگواري مرد این است که هنگام رفـتن بـه مسـافرت،    «فرمود:  9رسول خدا

 3».اش پاکیزه باشد توشه
کرد، از  هرگاه به قصد حج یا عمره، به مکه مسافرت می 7همچنین امام سجاد

ها، مانند بادام، شکر، سویق و آرد نرم الـک نکـرده،    ترین خوراکی بهترین و پاکیزه
هـایی کـه مسـافر همـراه خـود       گفتنی اسـت، خـوراکی   4داشت. همراه خود برمی
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هاي خشک و قابل نگهـداري در   دارد، نباید فاسدشدنی باشد و تنها خوراکی برمی
 ناسب است.شرایط آب و هوایی مختلف، براي استفاده در سفر م

 . بدرقه مسافر١١

مستحب است مردم، مسافر را هنگام سفر بدرقه کنند؛ چراکه مسافر در شرایط 
از فرزندان و خویشان و نزدیکان و زندگی و خانه و  ؛برد روحی خاصی به سر می
ماند. بدرقه مسافر و محبت  شود و تا مدتی از آنان دور می کاشانه خویش جدا می

کاهـد و روح مسـافر را آرام    ردن در حق او، از آالم سفر مـی نسبت به او و دعا ک
 :فرمود 7در این باره به نقل از امام باقر 7کند. امام صادق می

گرفـت و   کـرد، دسـت او را مـی    هرگاه با مسافري خداحافظی مـی  9رسول خدا

 فرمود: می
ا بـر  سفران خوبی نصیبت کند و یاري تو را کامل گرداند و مشکالت سـفر ر  خداوند هم

هایت را برطرف سازد و دین و امانـت   تو آسان کند، دور را براي تو نزدیک و گرفتاري

روي تو بگشاید. بر تو باد به رعایـت   و فرجام کارت را حفظ کند و راه هر خیري را به 
 1تقواي الهی. خودت را به خدا بسپار و به امید برکت خداوند عزوجل حرکت کن.

خاصـی در مسـافر و نیـز بسـتگان و دوسـتان او      این سیره حسنه، جو معنوي 
کننـدگان را یـاد و    کند؛ به شکلی که زائر در تمامی اماکن مقدس، بدرقه ایجاد می

 دعا خواهد کرد.
گاه که ابوذر،  نیز بر انجام این سنت پایدار بودند. آن: امیرمؤمنان و دیگر ائمه

بعیـد گردیـد،   توسط خلیفه سوم بـه ربـذه ت   ،9یار صادق و صمیمی رسول خدا
 بـن   این خبر به امیرمؤمنان علی .عثمان مقرر کرد تا هیچ کس اباذر را بدرقه نکند

گونه که اشک روي محاسن ایشان جاري  آن ؛رسید، حضرت گریست 7طالب ابی 
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عبـاس،    بـن   ، عبداهللا8گاه از جا برخاست و در حالی که حسن و حسین آن .شد
به اباذر  ،کردند یاسر آن حضرت را همراهی میو عمار   فضل، قثم، عبیداهللا، عقیل

فرمود: با برادرتان [ابوذر] وداع  7سپس امیرمؤمنان 1رسید و وي را بدرقه کرد... .
سپس هر  .کننده باید بازگردد که آهنگ سفر دارد، باید برود و بدرقه  کنید؛ زیرا آن
 کنندگان آنچه در دل داشت بازگو کرد.  یک از بدرقه

 سفر  ب) آداب حین

  . پرهيز از عجله و شتاب١

شود کار  در سفر، هرگز در انجام کارها نباید عجله کرد؛ زیرا عجله موجب می
 9درستی انجام نشود یا داراي فضاي معنـوي مناسـب نباشـد. رسـول خـدا      یا به

ـيطانِ األَ «فرمود:  نَ الشَّ لةُ مِ نَ اهللاِ وَ العَجَ عجلـه از جانـب   تأنی در کارها از جانب خـدا و  «؛ 2»ناةُ مِ

 .»شیطان است
 گوید: در تعریف عجله می مرحوم مالمهدي نراقی

درنگ و بدون تأمـل   عجله حالتی در دل است که به مجرد خطور امري در ذهن، بی
درباره آن، به انجام آن اقدام کند. این حالت از لوازم ضعف و کـوچکی نفـس و از   

بسیاري از مردم را از ایـن راه بـه   درهاي بزرگ ورود شیطان به دل آدمی است که 
 3هالك افکنده است.

یکی از دالیل مذمت عجله و شتاب، آن است که کارها، اگر بخواهـد صـحیح   
انجام شود، باید همراه با بصیرت و معرفت باشد و این، نیاز به تأنی و آرامـش و  

فته و کند، فرصت اندیشیدن در کارها را نیا زده عمل می صبر دارد. فردي که شتاب
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 دهد که سرانجام آن، پشیمانی و خسران خواهد بود. در نتیجه کاري انجام می
للُ «فرمود:  7امام علی عَ العَجلِ يَكثُر الزَّ  .»ها فراوان گردد زدگی، لغزش با شتاب«؛ 1»مَ

  . حفظ دارايي و اثاثيه٢

 مسافر باید حافظ و نگهبان پول و اثاثیه خود باشد و در طول سفر مراقبت کند
 7تا چیزي را گم نکند یا در محلی جا نگذارد. صـفوان جمـال بـه امـام صـادق     

خواهم به حج بروم، خانواده من نیز همراه من است، نفقه سـفرم   می«عرض کرد: 
» بـاره چیسـت؟]   بنـدم، [نظـر شـما در ایـن     اي گذاشته، بـه کمـر مـی    را در کیسه

فرمود: حفظ و نگهبانی  ] پیوسته می 7آري، پدرم [امام باقر«فرمود:  7صادق امام
بنابراین در سفرهاي زیارتی، زائـر بایـد مراقـب     2».نفقه، از توانمندي مسافر است

ارز و دیگر کاالهاي همراه خود بوده، آنها را به صندوق امانات تحویل دهد یا در 
 هاي احتمالی یا مفقودشدن نشود. جاي امنی نگهداري کند تا گرفتار سرقت

 ن ها بود . مشوق خوبي٣

دار و عاشق خداونـد، در ترغیـب و تشـویق     در سفرهاي زیارتی، دوستان دین
 وري بیشتر از سفر، سهم مؤثر و بسزایی دارند. همراهان به عبادت و بهره

گاهی شیطان زائران را وسوسـه نمـوده، بـه خـواب و اسـتراحت بیشـتر فـرا        
ود، دار، بـا رفتـار و گفتـار خـوب خـ      خواند، لـیکن دوسـت صـمیمی و دیـن     می

همسفران را به حرکت واداشته، شـیطان را در دسـتیابی بـه اهـداف خـود ناکـام       
رو، در روایات به مؤمنان توصیه شـده تـا دوسـتانی را بـراي خـود       ازاین کند. می

فرمـود:   9برگزینند که یار و یاور آنان در انجام کارهاي خیر باشند. رسول خـدا 
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ز خدا کمک نمـوده، از نافرمـانی   بهترین برادرت کسی است که تو را به پیروي ا«
 1».او بازدارد و تو را به خشنود ساختن او وادار کند

سـوي خیـر شـتاب     بهترین برادرت کسی است که به «نیز فرمود:  7امام علی
کند و تو را نیز به دنبال خود بکشد و به نیکی فرمان دهد و بر انجـام آن یاریـت   

مراهـان خـود را بـه حضـور بیشـتر در      بنابراین، سزاوار است زائـران، ه  2».رساند
ها و اماکن زیـارتی و خوانـدن قـرآن و نمـاز و دعـا و نیـز کمـک و یـاري          حرم

قـدم   همسفران و دیگر امور خیر تشویق نموده، خود نیز در انجام این کارها پـیش 
 گردند. 

 . رعايت اخالق اسالمي ٤

خواهند از  رعایت اخالق اسالمی، یکی از ضروریات سفر است. کسانی که می
مسافرت خود بهره برده، مورد عنایت حضرت حق قـرار گیرنـد، بایـد نکـاتی را     

 در رابطه با سفر حاجیان به دیار نور فرمود: 7رعایت کنند؛ امام باقر
ـن معـايصِ اهللا وَ  زه عَ جُ رعٌ حيَ : وَ صالٍ ا الطَّريقَ إذا ملَ يَكنْ فيه ثَالثُ خِ نْ يَسلُك هذَ ما يُعبأُ مَ

لمٌ يَملك به. حِ حِ بةِ ملن صَ حَ سنُ الصُّ به وَ حُ ضَ  3بِه غَ
کند، اگر سـه خصـلت در وي نباشـد،     رود و این راه را طی می کسی که به حج می
گیـرد: ورع و پارسـایی کـه او را از گنـاه      [خداوند] قرار نمی  مورد عنایت و توجه

رفتـاري بـا    خوشبازدارد؛ صبر و بردباري که بتواند خشم خود را در اختیار گیرد و 
 همراهان.

توان فهمید که در همه سفرهاي معنـوي و زیـارتی، رعایـت     از این روایت می
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 این نکات، مهم و ضروري است.
در سفرهاي زیارتی، به دلیـل ازدحـام جمعیـت و نیـز محـدودیت امکانـات،       

هاي فوق نباشـد، ممکـن    کند که اگر زائر داراي ویژگی معموالً مشکالتی بروز می
کنترل خارج شود و خداي نـاکرده بـا دیگـران درگیـر و موجـب آزار و       است از

اذیت آنان را فراهم سازد. براي پیشگیري از بروز چنین وضعیتی، در مرحلـه اول  
سـو خـود را کنتـرل کنـد و از       نیاز به ورع و پارسایی است تا زائر بتواند از یـک 

واند مانع انجام گنـاه و  ت بنابراین ورع می سوي دیگر به ثمرات زیارت دست یابد.
خواسـت بـه مسـافرت     گوید: مردي که می مالک می بن موجب آمرزش شود. انس

آمد و به آن حضـرت عـرض کـرد: بـه مـن سـفارش و        9برود، نزد رسول خدا
 به او فرمود: 9اي بفرمایید. پیامبر توصیه

يثُ ما كنتَ وَ  نةَ وَ خالِقِ أَ  اِتَّقِ اهللاَ حَ سَ يئِّةَ احلَ نٍ النّاسَ بِخُ  تبِعِ السَّ سَ  1.لُقٍ حَ

داشته باش؛ بدي را با خوبی پاسخ ده و با مردم با  اهر کجا بودي از خدا بترس و تقو
 اخالق نیکو برخورد کن. 

هـا صـبور و    زائر در مرحله بعد باید تمرین کند تا در برابر مشکالت و سختی
لِّ غَ اَل«فرمود:  7امام صادق بردبار بوده، آشفته و خشمگین نشود. فتاحُ كُ بُ مِ ٍّ  ضَ  ؛2»رشَ

بنابراین هر زائري باید مراقب خود باشد تا بر کسی  ».خشم، کلید هر بدي است«
خشم نگیرد و اگر خشمگین شد، خشم خویش را فـرو بـرد و اجـازه ندهـد بـه      

 درگیري و خشونت مبدل گردد.

 اي خشم خود را فرو نبرد، مگر آنکه خداونـد  هیچ بنده«فرمود:  7امام صادق
 3».بر عزت او در دنیا و آخرت بیفزاید
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 فرمود: 7امام صادق سفران است. رفتاري با هم سفارش دیگر، خوش
اخـالق   نشینی خوب و خوش شوي، هم خویشتن را آماده ساز تا با هرکس همراه می

فایـده کـم    دار و خشمت را فرونشان، از کارهاي بیهوده و بـی   باشی، زبانت را نگه

 1دست باش. را براي دیگران بگستران و سخی و گشادهکن، عفو و بخششت 

  . مهرورزي به مردم٥

هـاي اخالقـی اسـالم در سـفر، مسـافرت را بسـیار شـیرین و         توجه به ارزش
کند. براي آنکه از هرگونه کدورتی پیشگیري شود، زائران در برخورد  دار می جاذبه
، به 9نقل از رسول خدابه  7امام صادق. سفران نکاتی را باید رعایت کنند با هم

 اند: برخی از این امور اشاره داشته، فرموده

کنـد: همیشـه بـا     هاي دوستی مرد با برادر دینـی خـود را محکـم مـی     سه چیز پایه

رویی با او برخورد کند؛ در مجلس هر گاه به سوي او آمد، برایش جا باز کند  خوش
 2دش دوست دارد، صدا بزند.و او را در کنار خود بنشاند؛ او را به هر نامی که خو

  . احترام به سالخوردگان٦

خورده وجـود دارنـد کـه نیازمنـد      در هر کاروانی معموالً تعدادي از افراد سال
اند. هنگام سوار شدن و پیاده شدن از اتوبوس و رفـتن و   سفران خویش کمک هم

یـاري  برگشتن به حرم، سزاوار است دیگر زائران، آنان را بر خـود مقـدم داشـته،    
  دهند.

 3».احترام به سالخورده، احترام به خداست«فرمود:  7امام صادق
هر کـس، سـالمندي را کـه در اسـالم     «فرمود:  9در حدیثی دیگر رسول خدا
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موي خود را سپید کرده احترام کند، خداوند او را از هـراس روز قیامـت آسـوده    
 1».سازد

 همسفران. سالم به ٧

هـاي دیـن    خواهران دینی، یکی از زیباترین هدیهانس و عالقه میان برادران و 
توانـد ایـن پیونـد را اسـتوار      مقدس اسالم به مردم است. از جمله اموري که مـی 

سازد، سالم کردن به یکدیگر است. بنابراین در برخوردهاي داخل کـاروان و نیـز   
فرمـود:   9در دیدار با دیگر مسلمانان، سخن را با سالم آغاز کنیـد. رسـول خـدا   

یش از سخن گفتن سالم کنید و کسی کـه بـدون سـالم سـخن را آغـاز کـرده،       پ«
 2».پاسخش را ندهید

ترین مردم به خدا و رسولش کسی  نزدیک«همچنین در حدیث دیگري فرمود: 
 3»قدم باشد است که در سالم کردن پیش

 همسفران. كمك به ٨

ش مستحب است مسافر به همراهان خود در طول سفر کمک کند و بار خـوی 
 را به دوش دیگران نیاندازد.

شناختند  رفتند مگر با کسانی که آن حضرت را نمی مسافرت نمی 7امام سجاد
  کردند که در طول سفر کـار کننـد و نیازهـاي    و از همان آغاز نیز با آنها شرط می

 کاروان را برآورده سازند.
در سفري که حضرت با گروهـی همـراه شـد، مـردي آن حضـرت را دیـد و       

گفتنـد:  ». دانیـد ایـن مـرد کیسـت؟     آیـا مـی  «ت؛ سپس به کاروانیان گفـت:  شناخ
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طرف آن حضرت آمده، دست  آن جمع به». است 8الحسین بن او علی«گفت: ».نه«
خواسـتی آتـش    فرزند رسول خـدا! آیـا مـی   «و پاي ایشان را بوسه زدند و گفتند: 

پایان عمـر بـه هالکـت    دوزخ، به دلیل رفتار نادرست با شما، ما را فرا گیرد و در 
 »چنین عمل کنید؟ گرفتار شویم؟ چه باعث شده تا شما این

سفر شدم؛ آنها بـه خـاطر    شناختند هم زمانی با گروهی که مرا می«حضرت فرمود: 
بیش از حد به من احترام و کمک کردند و من نگران تکرار آن توسـط   9رسول خدا
 فرمود: 9پیامبر 1».وست دارمبنابراین مخفی بودن کارم را بیشتر د ؛شما بودم

ناراحتی را از وي دفع کنـد و در   73کسی که مؤمن مسافري را یاري دهد، خداوند 
  دنیا و آخرت او را از هم و غم پناه دهد و بالي بزرگی را که در روز اجتماع مـردم 

 2رو است مرتفع سازد. ]، با آن روبه [فرداي قیامت

  با یکدیگر به سفر رفته بودند، هنگام در روایت دیگري آمده است: گروهی که
ما برتر از فالنی کسی را ندیـدیم؛ او روزهـا را   «گفتند:  9بازگشت به رسول خدا

شد  کردیم، تا هنگام حرکت به نماز مشغول می گرفت و هر کجا منزل می روزه می
چـه کسـی کارهـاي او را انجـام     «فرمود:  9رسول خدا». گزارد و مرتب نماز می

همـه شـما از   «فرمود:  9پیامبر ؛»ما«گفتند:  ».کرد؟ مخارج او را تأمین میداد و  می
  3».او برترید

وقتی مـا [در سـفر   «عرض کردم:  7گوید، به امام صادق اسماعیل خثعمی می
 ».روند رسیم، همراهان ما مرا نزد اثاثیه گذاشته، خود به طواف می ] به مکه می حج

 4.»پاداش و اجر تو از آنها بیشتر است«؛ »انت اعظم اجرا« حضرت فرمود:
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 حکیم گوید: بن نام مرازم شخص دیگري به 
مصادف همراه بودم، وقتی به مدینه رسیدیم، بیمار شدم؛ وي نیز مرتب مرا  با محمدبن

رفت، از او به پدرش مصادف شکایت کردم؛ او نیـز   گذاشت و به مسجد می تنها می

مصادف پیغـام فرسـتاد و    ضرت براي محمدبنخبر داد، ح 7مسئله را به امام صادق

ه «فرمود:  ندَ دِ أَ قُعودُك عِ التِك يفِ املَسـجِ لُ من صَ نشستن تو در کنار او، از نماز « ؛1»فضَ

 ».خواندنت در مسجد باالتر و برتر است

ها اختصاص به حج نداشته، دیگـر سـفرها را هـم     روشن است که این توصیه
 گیرد. دربر می

ویژه افـراد مسـن و بیمـار را یـاري      سفران، به در طول سفر، همبنابراین زائران 
 دهند تا با این عمل، پاداش آنها مضاعف گردد.

  . ناسازگاري ممنوع٩

مند باشند، باز ممکن است در برخی شـرایط   ها بهره افراد بشر، هرچه از خوبی
خود و گیري و ناسازگاري شوند و به همین دلیل، هم  گی، بهانه حوصله گرفتار کم

شـدند   در سفري که به حج مشرف می 9هم دیگران را ناراحت کنند. رسول خدا
يِّي«فرمودند:  انَ سَ نْ كَ بْنا مَ وارِ فَال يُصـحِ لقِ وَ اجلِ کسی که بداخالق است و بـه همسـایه   « ؛2»ءَ اخلُ

 .»کند، با ما همراه نشود خود بدي می

خلق بـوده و   کج دلیل این سخن واضح است؛ زیرا کسی که در وضعیت عادي
هـا و مشـکالت، رفتـاري     کند، هنگام سفر و برخورد با سـختی  آزاري می همسایه

 تر با دیگران خواهد داشت. مراتب نامناسب به
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 سعدي گوید:
 کـردار خـوش خـوي بـود     یکی خـوب 

 به خـوابش کسـی دیـد چـون درگذشـت     
ــاز کــرد  ــه خنــده چــو گــل ب  دهــانی ب

ـ   ـک ـ ـه بـر مـن نک ـ ـردند سخت  سیـی ب
  

 

ــه  ــودکـ ــوي بـ ــیرتان را نکوگـ  بدسـ
 که بـاري حکایـت کـن از سرگذشـت    
 چو بلبـل بـه صـوتی خـوش آغـاز کـرد      

ـ   ـ ـکه مـن سخ ـ  ـت نگ  1 سیـرفتمی بـا ک
هـا و کمبودهاسـت؛ بنـابراین صـبر و      روشن است که سفر، همـراه بـا تلخـی    

مسافرت و سیر منازل، توشـه  «فرمود:  7شکیبایی بیشتري الزم است. امام صادق
 2».کند اخالق را بد و لباس را فرسوده می انسان را تمام،

خورد و در غذا و استراحت و  هم می در مسافرت، نظم زندگی عادي مردم به 
شود. این امور موجب تغییـر در روحیـه و اخـالق     مسکن آنان تغییراتی ایجاد می

سـفران خـود    لذا باید آنان تالش کنند تا در چنین وضعیتی، هم ؛گردد مسافران می
به نقل  7چنان مذموم است که امام باقر آزرده نکنند. ناسازگاري آن را خسته و دل
] مجسم شود، هـیچ   [مردم  اگر ناسازگاري در برابر چشم«فرمود:  9از رسول خدا

 3»تر نخواهد بود. اي از مخلوقات خداوند از آن زشت آفریده
ــاك   ــد پ ــدت خداون ــاك آفری   زخ

 سـوز و سـرکش مبـاش    حریص و جهان
  چـو گــردن کشـید آتــش هولنــاك  

ـ  ـ   ـچو آن س  میـرفرازي نمـود، ایـن ک
  

 

  پس اي بنده افتـادگی کـن چـو خـاك    
ــاش  ز ــش مب ــدت آت ــاك آفریدن   خ

  بــه بیچــارگی تــن بیانــداخت خــاك
 4 یـردند، از ایــن آدمـــو کــــــاز آن دی
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 ننسفرا هم. آزار نرساندن به ١٠

زائران در جلسات، هنگام شرکت در نمازهـاي جماعـت، ورود و خـروج بـه     
مساجد، سوار شدن به اتوبوس و... تـالش کننـد تـا دیگـران را آزار ندهنـد. بـه       

شوند، هر کجا جاي خالی بود بنشینند و از راه رفـتن میـان    هایی که وارد می مکان
 جمعیت فشرده زائران اجتناب نمایند.

تـرین   شد، در نزدیک گونه بود که هر وقت به محلی وارد می این 9ل خداسیره رسو
هرگـاه  «آن حضرت در حـدیثی فرمـود:    1نشست. جا به ایشان (نزدیک در ورودي) می

 2».یکی از شما به مجلسی وارد شد، در کنار آخرین نفري که نشسته، بنشیند

 ها . ناديده گرفتن لغزش١١

ی از روي غفلـت، ممکـن اسـت یکـی از     در مسافرت، گاهی آگاهانـه و گـاه  
سفران دچار لغزش شده، کار خالفی انجام دهد. سـیره اهـل بیـت عصـمت و      هم

گرفتنـد یـا بـا     ها را یا نادیـده مـی   در این زمینه آن بوده که این لغزش: طهارت
 8کردند. زراره از امام باقر و امـام صـادق   تذکر، رفتار فرد خطاکار را اصالح می

 نقل کرده که فرمودند: 
ها و  با مردي برادر دینی باشد و لغزش  ترین موضع بنده به کفر آن است که نزدیک

هـا،   خـاطر آن لغـزش   [نزد خود نگه دارد] تا روزي او را بـه    خطاهاي او را شمرده
 3.سرزنش کند

طبیعی است که هر کس به دنبال کشف عیوب و خطاهاي مردم باشـد، عمـالً   
کنـد و همـین،    دیگران را به مقابله دعوت کرده و آنان را بر این کار ترغیـب مـی  
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شکنی و درگیري مؤمنـان و مسـلمانان بـا یکـدیگر خواهـد شـد.        موجب حرمت
 فرمود: 9خدا رسول

هـاي بـرادر    هر کس به دنبال لغزشهاي مؤمنان نباشید، زیرا  به دنبال کشف لغزش

کس که خداونـد بـه    کند و آن  هاي او را دنبال می دینی خود برآید، خداوند لغزش

 1اش باشد. هایش برآید، او را رسوا خواهد کرد، گرچه داخل خانه دنبال لغزش

توان در سفرهاي زیارتی، فضـایی صـمیمی ایجـاد     با رعایت این نکته اخالقی، می
  بینـی نسـبت بـه    از این رو زائران باید با خـوش  ؛نی و لذت سفر افزودکرد و بر شیری

 هاي دیگران نباشند.   یکدیگر برخورد کنند و هرگز به دنبال شمردن لغزش

  . مدارا با بيماران١٢

شـود و   آیـد کـه یکـی از همراهـان، بیمـار مـی       ها بسیار پیش می در مسافرت
تواننـد او را همـراه    بسا مـی  د. چهکنن توجهی می توجهی یا بی دوستانش به وي کم

پـذیري خـودداري    دلیل سختی کـار، از مسـئولیت   خود به زیارت ببرند، لیکن به 
 کنند. این عمل با جوانمردي و اخالق اسالمی در سفر سازگاري ندارد. می

ا «در حدیثی دیگر فرمود:  7همچنین امام صادق ـه إذَ ليـهِ إخوانُ قُّ املُسافِرِ أنْ يُقـيم عَ حَ
 .»حق مسافر آن است که اگر بیمار شد، برادرانش تا سه روز کنار او بمانند«؛ 2»رضَ ثَالثاً مَ 

 همسفران. حل مشكالت ١٣

گاهی در سفر، براي برخی از زائران، مشکالتی مانند گم شدن پـول، بیمـاري   
سفران، آنها را یاري دهنـد و مشکالتشـان را    آید که شایسته است هم و... پیش می

 گوید: تغلب می بن کنند. ابانبرطرف 
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کردم، مردي از اصحاب مـا پـیش آمـد و بـا اشـاره از مـن        طواف می 7با امام صادق

داشتم طـواف بـا امـام     کاري همراه او بروم، لیکن من دوست نمی  خواست تا براي انجام
کـردم، بـار    را رها کرده، او را همراهی کنم. پس در همان حال که طواف می 7صادق

ابان، این مـرد تـو را   «او را دید و به من فرمود:  7من اشاره کرد و امام صادقدیگر به 

مـردي از  «عـرض کـردم:   » او کیسـت؟ «فرمود: ». آري«عرض کردم:  »خواهد؟ می
عرض » مذهب است؟ عقیده و هم آیا با تو هم«حضرت پرسید: ». اصحاب و یاران ماست

» طـواف را قطـع کـنم؟   «م: عرض کـرد ». نزد او برو«حضرت فرمود: ». آري«کردم: 

 ».آري«فرمود: » اگرچه طواف واجب باشد؟«پرسیدم: ». آري«فرمود: 

 آفرین دیگري گوید:  در روایت تنبه 7یکی از یاران امام باقر
آیـا  «فرمـود:  » فداي شما، شیعه نزد ما فراوان اسـت! «عرض کردم:  7به امام باقر

گذرد؟ آیا با هم  ر از بدکار میکنند؟ آیا نیکوکا ثروتمندان به مستمندان کمک می
لـيس هـؤالء شـيعة، «فرمود:  7امام». نه«عرض کردم: » برابري و مساوات دارند؟

اینها شیعه نیستند، شیعه کسی است کـه ایـن چنـین عمـل     « ؛1»الشيعة من يفعل هذا
 ».کند

. »مؤمنان خدمتگزار یکدیگرند«شنیدم که فرمود:  7جمیل گوید از امام صادق
یعنی براي هم سودمند هستند و بعضی بـراي بعضـی   «فرمود:  »چگونه؟«پرسیدم: 

 2».دیگر مفیدند

  اعتنايي به اموال ديگران . بي١٤

اعتنـا باشـد و عـزت و     مسافر سزاوار است در طول سفر، به مال دیگـران بـی  
اند: گروهـی از   بزرگواري خود را حفظ کند. عکرمه و مجاهد و جز آنان نیز گفته
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گفتنـد: مـا    راه داشتن غذا و خوراکی الزم به حج آمدند. آنان مـی اعراب بدون هم
دهیم  گفتند: ما حج خانه خدا را انجام می کننده بر خدا هستیم. برخی نیز می توکل

گونه تفکر، باري بر دوش دیگران بوده، غذاي آنان را  و او غذا به ما ندهد؟ با این
َوتَـَزو-ُدوا فَـإِن- َخـLَْ ا7ـّزاِد (  داوند آیهگاه خ کردند؛ آن سفرانشان تأمین می هم برخی از

 1را نازل کرد. )197(بقره:  )ىاR-ْقو

  . پرهيز از سوءظن١٥

شایسته است زائران، کاروان خود را به کانون محبـت و صـفا تبـدیل کننـد و     
 بـین باشـند و از هرگونـه سـوءظنی بپرهیزنـد.      نسبت به همدیگر مهربان و خوش

 فرمود: 7مؤمنان علی امیر
کار برادر دینی خود را به بهترین وجه توجیه و حمل کن، تا زمانی که کاري از او 

بـرادرت   ]دهـان [گاه از سـخنی کـه از    سر زند که راه توجیه را بر تو ببندد و هیچ

 2توانی محمل خوبی براي آن بیابی، گمان بد مبر. بیرون آید تا وقتی که می

هـاي اخالقـی و    دیگـران، از برتـرین ارزش  بینی نسبت بـه   ظن و خوش حسن
ظن، پیشوایان اسالم تا آنجا جلو  براي حل مشکل سوء 3ها است. ترین عطیه بزرگ
ـذراً ألِ  اُطلُب«فرمود:  9اند که رسول خدا رفته سْ لَـه عُ الْتَمِ ذراً فَ ِدْ لَه عُ ذراً فَإنْ ملَ جتَ  ؛4»خيك عُ

نـد، عـذري بجـوي و اگـر نیـافتی      ز براي گفتار و کرداري که از برادر تو سر می«
گونه سفرها، به عبادت خدا روي  بنابراین، از آنجا که زائران در این ».عذري بساز

شدت از  اند، شایسته است به آورده و درصدد کسب معارف و آمرزش الهی برآمده
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ظن و بدبینی نسبت به دیگران خودداري کنند؛ زیرا گمان بد، عبادت را تبـاه   سوء
 1کند. می

  . رازداري١٦

زائران معموالً در طول سفر، یک زندگی جمعی دارند؛ گاهی هم هر چند نفـر  
شوند. در چنین وضعیتی طبیعی است کـه میـان آنـان     می  در یک اتاق اسکان داده

بسا بعضی از آنها دوست ندارند این سخنان  گوهایی رد و بدل شود که چهو گفت
انـد تـا سـخنان     دینی به ما دسـتور داده  رو پیشوایان ازاین .جاي دیگري بیان شود

در ایـن بـاره فرمـود:     7محرمانه اشخاص را براي کسی بازگو نکنیم. امام صادق
صـحبت   شود امانت است و کسی حق ندارد، سخن هم آنچه در مجالس گفته می«

خود را براي دیگري بازگو کند، مگر با اجازه او و یا اینکه نقل آن، بیان خوبی او 
 2.»باشد
اند و فاش کردن راز  مجالس امانت«فرماید:  نیز در این زمینه می 9سول خدار

 3».از این کار دوري کن برادر دینی، خیانت است؛ پس

  . زينت تشيع١٧

زائران ایرانی، سفیران مذهب تشیع و انقالب اسالمی در دیگر کشورها هستند 
رفتار و کردار ایرانیان هاي تشیع را در  و مسلمانان سایر بالد، شیعه بودن و ویژگی

بینند؛ بنابراین باید به شکلی عمل کنند که باعث زینت و افتخار پیشوایان خود  می
 شنیدم که فرمود: 7گوید، از امام صادق باشند. هشام کندي می
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دارم از اینکه کاري انجام دهید که به خـاطر آن، مـا را سـرزنش     شما را بر حذر می

کند. شما براي آن کس که خـود   خود پدر را بدنام می کنند؛ زیرا فرزند بد، با عمل
اید، آبـرو و زینـت باشـید، در میـان      را به او بسته و از دیگران به خاطر او گسسته

عشایر آنان نماز بگزارید [یعنی در نماز جماعت آنان شرکت کنید]، بیماران آنها را 

ر کار خیـر بـر شـما    عیادت کنید، در تشییع جنازه آنان حاضر شوید و مبادا آنها د
  1سبقت گیرند، شما در انجام کارهاي خیر از آنها سزاوارترید.

 [امام سپس فرمودند:] 
پس هر مردي از شما اگر در دین خود ورع داشته باشد و راست گوید و امانـت را  

شود این مرد جعفـري اسـت و ایـن،     رفتاري کند، گفته می بپردازد و با مردم خوش
شود این است تربیـت جعفـر [بـن     شود و گفته می من می موجب خشنودي و شادي

 ]. 7محمد الصادق

کـرد کـه مـردي از شـیعیان       ] بـراي مـن نقـل    7به خدا سوگند، پدرم [امام باقر
آمـد.   شمار می کرد که زینت آنان به اي زندگی می در میان قبیله 7طالب ابی بن علی

کـرد. از همـه    دیگران مراعـات مـی  دارتر بود و حقوق را بیش از  او از همه امانت

هـاي خـود را بـه وي     اي کـه همگـان وصـایا و امانـت     گوتر بود؛ به گونـه  راست
مـن مثـل فالنـی    «گفتنـد:   پرسیدي، می سپردند، [اگر] از همه مردم آن قبیله می می

دارتـر و راسـتگوتر    یعنی او از همه ما امانت» چه کسی مثل فالنی است؟«؛ »ندیدم

   2است.

رفتاري و سلوك اسالمی بـا دیگـر    رفتار و عمل با مخالفان و خوش این گونه
مسلمانان، موجب ایجاد جاذبـه بـراي تشـیع بـوده، آنـان را بـه مـذهب شـیعه و         

کند. لذا تمـامی زائـران، بایـد کـامالً      مند می عالقه: بیت عصمت و طهارت  اهل
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دیگـر  را بـر  : مراقب رفتار و کردار خود باشـند تـا خشـنودي امامـان معصـوم     
 دستاوردهاي این سفر معنوي بیافزایند.

  . پوشش مناسب١٨

از نکاتی که الزم است زائران مراعات کنند، استفاده از لباس تمیـز و پوشـش   
 فرمود: 7هاست. امام صادق ویژه در مقابل دیدگان دیگر مسلمان مناسب، به

دست  ر و تهیدارد و فقر و بیچارگی و نادا خداوند زیبایی و خودآرایی را دوست می

اش نعمتـی دهـد،    جلوه دادن را ناخوش دارد. همانا خداوند عزوجل هرگاه بـه بنـده  
دوست دارد تا آثار آن نعمت را در او ببیند. گفته شـد چگونـه؟ حضـرت فرمـود:     

اش را  لباس خود را تمیز کند (لباس تمیز بپوشد) خـود را خوشـبو گردانـد، خانـه    

 1ا جارو نماید.کاري کند و جلوي در منزل خود ر گچ

 نیز فرمود: 7امام علی
همچنان که دوست دارید افراد ناآشنا شما را در بهتـرین حالـت خـود ببیننـد و در     

رویـد نیـز،    آرایید، زمانی که نزد برادر مسلمان خود مـی  نتیجه خود را براي آنها می
 2آراسته (با لباس و وضعیت مناسب) ظاهر شوید.

  . عبادت عاشقانه١٩

ها براي عبادت خداونـد در روي کـره زمـین     امامان، از بهترین مکانهاي  حرم
 ،یقین مورد پذیرش حضرت حـق  است. عبادت نیز اگر با اخالص همراه باشد، به

لحظـه   ها را غنیمت شـمرده، از لحظـه   گیرد. از این رو زائران باید فرصت قرار می
لـیکن در عـین    عمرشان در این سفر توشه برگیرند و آن را ذخیره آخـرت کننـد.  
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حال به این نکته توجه داشته باشند که در انجام عبادات افراط ننمـوده و خـود را   
چنان خسته نکنند که همیشه با حال کسالت به عبـادت مشـغول شـوند؛ زیـرا      آن

عبادتی ارزشمند است که انسان با عشق و شور کامل در پیشگاه خدا حاضر شود 
اشـک از دیـدگانش جـاري گـردد و     و قلبش از خوف خـدا بـه تـپش درآیـد و     

 کنــد. بینــد و مشــاهده مــی اي خــدا را بخوانــد کــه گــویی خــدا را مــی گونــه بــه
 1».بینی خدا را چنان عبادت کن که گویی او را می«فرمود:  9خدا رسول

 همچنین در حدیث دیگري فرمود:
 برترین مردم کسی است که عاشق عبادت بوده، آن را در آغوش گیرد و از صمیم قلب
آن را دوست بدارد و با بدن خود آن را لمس کند و خویشتن را براي آن از هر چیـزي  

 2گذرد یا به آسانی. فارغ سازد و بر او باکی نباشد که دنیایش به سختی می

ـنَ العِبـادةِ «... کند:  گونه دعا می نیز این 7امام سجاد ـطَها وَ مِ ةِ أقسَ ـهادَ ـنَ الشَّ ئَلُك مِ أسْ
طَها ترین  ترین آن را و از عبادت، با نشاط خداوندا! از شهادت دادن، عادالنه« ؛3»أنْشَ

 ».خواهم آن را از تو می
انجام عبادت کم، لـیکن همـراه بـا خشـوع و تضـرع و اخـالص در پیشـگاه        

حـالی، بیشـتر و    خداوند، ارزشش از عبادت فراوان لیکن همراه با کسـالت و بـی  
 باالتر است.

 ها . اغتنام فرصت٢٠

شـماري   هـاي بـی   ویـژه کـربال و نجـف، از جاذبـه     بـه : اطهارهاي ائمه  حرم
هـا، دگرگـون    برخوردارند. زائران هنگام دیدن گنبد و بارگاه ائمه یا ورود در حرم

                                                           

 .5250کنز العمال، ح .1

 .83، ص2کافی، ج .2

 .155، ص91بحار األنوار، ج .3



 »عتبات عالیاتزائران توشه  ره«همسفر     58

شود. زائـر بایـد چنـین لحظـاتی را      اختیار اشک از دیدگانشان جاري می شده، بی
آخرت او و بستگانش  غنیمت شمرده، از خداوند چیزي را بخواهد که خیر دنیا و

 در آن باشد.
شود و در آن حال از خداونـد   شکند و اشکش جاري می آدمی گاهی دلش می

خواهد تا خانه کوچکش را به یک خانه بزرگ تبدیل کند یا آنکه به کسـب و   می
بسا حاجتش نیز برآورده شود؛ لیکن فرصـت مهمـی را از    کارش رونق دهد و چه

 دست داده است.
یسته است زائر، با مراجعه به دعاهایی که در قرآن کریم آمده و یا از این رو شا

نقل شده، جمالتی را در ذهـن  : و ائمه معصومین 9دعاهایی که از رسول خدا
شـکند و اشـکش جـاري     خود داشته باشد تا در آن لحظه حساسی که دلـش مـی  

 شود، از خداوند چیزي را بخواهد که خیر دنیا و آخرت در آن باشد. می
شود تا از خواندن دعاهاي مهمی همچون: کمیل، ابوحمزه  زائران توصیه می به

ثمالی، عرفه، مناجات شـعبانیه، مکـارم األخـالق و دعاهـاي صـحیفه سـجادیه و       
هایی مانند جامعه و امین اهللا غافـل نشـده و پـس از توجـه بـه قـرآن، بـا         زیارت

خـدا سـخن گفـتن را    خواندن این ادعیه و دقت در مضامین واالي آن، چگونه با 
ترین و پرمحتـواترین دعاهـا، از خداونـد     آموخته و با درخواست بهترین و جامع

خیر بزرگ، حسن عاقبت و موفقیـت و فـالح و رسـتگاري در دنیـا و آخـرت را      
براي خود، فرزندان و بستگان و ملتمسین دعا طلب کرده و به فوز عظـیم دسـت   

 یابند.

 . توجه به اوقات نماز٢١

ـالةِ  حافُِظوا Sََ (فرماید:  ر قرآن کریم خطاب به مؤمنان میخداوند د لَواِت وَا7ص- ا7ص-

وُْسط
ْ
بر نمازها و نمـاز میانـه مواظبـت کنیـد، و خاضـعانه بـراي خـدا        «؛ )َوقُوُ\وا ِ@+ قانYِZَِ  ىا7
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 )238(بقره: ». بپاخیزید
را والـی مصـر   گاه کـه او   بکر، آن ابی در فرمانی به محمدبن 7امیر مؤمنان علی

 قرار داد، چنین نگاشت:
قتَها لِفراغٍ وَ الَ تُ  لْ وَ ا وَ ال تَعجَ قتِها املَؤقَّتِ هلَ الةَ لِوَ لِّ الصَّ قتِهـاصَ ن وَ رها عَ ـتِغالٍ ألِ  ؤخِّ وَ   شْ

 ْ لَم أنَّ كُلَّ يشَ التِك اعْ لِك تَبعٌ لِصَ مَ ن عَ  1.ء مِ

فراغت و بیکاري در انجـام   شده آن به جاي آور. نه به خاطر نماز را در وقت تعیین
آن شتاب کن و نه به بهانه کار آن را به تأخیر بیانداز. بدان که همه اعمال تو بسـته  

 به نماز توست.

 اند که فرمود: نقل کرده 9از رسول خدا 7در حدیثی دیگر امام صادق
کند تا نمازهاي پنج گانه خود را در وقت مقررشـده   شیطان از مؤمنی که مراقبت می

[نسـبت بـه     اند در هراس است. پس هر گاه مؤمن نمازهاي خود را ضایع نمودهبخو
آن مراقبت نداشته باشد] شیطان جرئت یافته، آن فرد را به گناهـان بـزرگ مبـتال    

 2کند. می

 9بارهـا نقـل شـده کـه رسـول خـدا      : نیز از زبان برخی از ائمه معصومین

و بـه خـدا سـوگند در     آن کس که نماز را سبک بشـمارد از مـن نیسـت   «فرمود: 
 ابابصیر گوید:  3».شود حوض کوثر بر من وارد نمی

را به ایشان تسلیت بگـویم. پـس او    7بر ام حمیده وارد شدم تا رحلت امام صادق
 7امـام صـادق   !گاه گفت: اي ابامحمد گریست و من نیز از گریه او گریستم. آن

و او خویشـاوندي  هنگام مرگ چشمانش را گشود، سپس فرمود: هر کس میان من 
بـه سـوي آنـان     7گاه امـام  هست، جمع کنید و ما هر کس بود جمع کردیم. آن

                                                           

 .27نهج البالغه، نامه  .1

 .28ص، 4ج، الشيعةوسائل  .2

 4417، ح25، صهمان .3
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ـالةِ «نگریست و فرمود:  اً بِالصَّ فّ ستَخِ تَنا الَ تَنالُ مُ فاعَ آن کـس کـه نمـاز را    « ؛1»إنَّ شَ

 ».رسد سبک بشمارد، به شفاعت ما نمی

سفر بـه نمـاز اهمیـت    با توجه به آنچه ذکر گردید، زائران باید بیش از قبل از 
داده و تالش کنند در اول وقت آن را اقامه نمایند و هرگز هنگام نماز در کوچه و 

 خیابان پرسه نزنند و چهره تشیع را در نگاه و منظر دیگران مخدوش نکنند.

  . شركت در نماز جماعت٢٢

هاي ائمـه   زائران تالش کنند در طول سفر، نمازهاي خود را در مساجد و حرم
جماعت بخوانند. طبیعی است که اگر نمازهاي واجب را به جماعت بخواننـد،  به 

تصور خواهد داشت. در روایت آمده است، اگـر نمـاز بـه     پاداشی برتر و غیرقابل
جماعت خوانده شود و نمازگزاران بـیش از ده نفـر باشـند، شـمارش پـاداش آن      

 فرمود: 9پذیر نیست. رسول خدا توسط افراد بشر امکان
لَ  فَإنْ  ادُوا عَ امواتِ وَ  یزَ تْ بِحارُ السَّ لَو صارَ ةِ فَ داداً وَ األَ العَرشَ لُّها مِ شجارُ أقْالمـاً األَ رضِ كُ

كعةٍ  روا أنْ يَكتُبوا ثَوابَ رَ تّاباً ملَ يَقدِ ةِ كُ عَ املالئِكَ ةٍ  وَ الثَّقَالنِ مَ احدَ  2.وَ

و زمین مرکب و ] بیش از ده نفر شدند، اگر دریاهاي آسمان  اگر [در نماز جماعت

جن و انس و فرشتگان نویسنده شوند، نخواهند توانست ثـواب یـک رکعـت آن را    

 بنویسند.

اند نمازهایشان را در مساجد [و  نیز به پیروان خود دستور داده 7امام صادق
دِ «] بخوانند:  به جماعت الةِ يف املَساجِ م بِالصَّ ليْكُ بـر شـما بـاد بـه خوانـدن نمـاز در       «؛ 3»عَ

 .»مساجد
                                                           

 .4423، ح26، ص4وسائل الشیعه، ج  .1

 .443، ص6الوسائل، ج مستدرك .2
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  هاي نماز جماعت . نظم در صف٢٣

هـاي نمـاز    یکی از نکاتی که در روایات بسیار بر آن تأکید شده، نظم در صف
وُّ «فرمود:  9جماعت است. رسول خدا ـفِّ سَ ـإنَّ تَسـويةَ الصَّ فوفَكم فَ ـالةِ  وا صُ ـامُ الصَّ  ؛1»متَ

کمال بـودن نمـاز    [شرط] تمام و  هاي خود را منظم کنید؛ زیرا مرتب و برابر بودن صفوف صف«

 .»است
هاي نماز مرتب شد، اگر هنوز جایی باقی مانده، ابتـدا بایـد    پس از آنکه صف

در  7جاهاي خالی را پر کنند و سپس صفوف بعدي را تشکیل دهند. امیرمؤمنان
 این باره فرمود:

رَ  وا فُ دُّ تَطاعَ سُ نِ اسْ فوفِ مَ لَ وَ الَّذي أجَ الصُّ فَّ األوّ بُّ نْ يُتمَّ الصَّ لْيَفعلْ فإنَّ ذلكم أحَ ليه فَ يَ
لَ  تَه يُصلُّون عَ فوفَ فَإنَّ اهللاَ و مالئِكَ ُّوا الصُّ . یإيل نَبيِّكم و أمتِ فوفَ ون الصُّ  2الَّذينَ يُتمّ

تواند صف اول را تکمیل کنـد و یـا    جاهاي خالی صفوف را پر کنید. کسی که می
تـر   داشتنی پیامبر دوست زدصف پس از آن را، پس باید چنین کند؛ زیرا این عمل ن

خدا و فرشتگان او، بـر کسـانی کـه     است. صفوف را تکمیل و پر کنید، پس همانا
 فرستند. می کنند، درود ها را پر می صف

هاي اول اسـت و آن،   بهترین صفوف، صف«همچنین در حدیثی دیگر فرمود: 
 3».صف فرشتگان است

مربوط به اذان و صـف   اگر مردم پاداش آنچه«فرمود:  9همچنین رسول خدا
منـد گردیـده، آن را انجـام     دانسـتند، نسـبت بـه آن عالقـه     اول نماز است را مـی 

 4».دادند می
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نقـل شـد، پیـروان اهـل بیـت      : حال با توجه به آنچه که از کالم معصومین
باید در نظم صفوف جماعت تـالش نمـوده، بـه موقـع در     : عصمت و طهارت

اي نماز جماعـت تشـکیل شـد و جـایی     ه گاه که صف مساجد حاضر شوند و آن
براي نشستن نبود، از آزار رساندن به مسلمانان و از روي دوش آنان عبور کـردن  

 خودداري کنند و هر کجا جاي خالی وجود داشت، همان جا بنشینند.

 . پرهيز از پرخوري و خواب زياد٢٤

فراهم  یکی از نکات مهم و قابل توجه در سفرهاي زیارتی این است که به دلیل
بودن امکانات و تغذیه مناسب، برخی افراد بیش از ظرفیت مورد نیاز بدن، اقدام بـه  

دلیل پر شدن شکم و غلبه خـواب    کنند و در نتیجه به ها می خوردن غذا و نوشیدنی
گیري از سـحرها محـروم    ویژه بهره بر آنها، از فیض حضور بیشتر در حرم ائمه و به

تـر معنـوي از    گیري افـزون  که طالب صفاي روح و بهرهشوند. از این رو کسانی  می
گونه سفرهاي معنوي هستند، باید غذاي کمتري بخورند و به انـدازه ضـرورت    این

اش را  هرگـاه خداونـد خـوبی بنـده    «فرمود:  7بخوابند و استراحت کنند. امام علی
 1».گرداندخوابی را به او الهام و نصیب  خوري و کم گویی، کم اراده کند، کم

هـا را نمیرانیـد؛ پـس     با خوردن و آشامیدن فـراوان، دل «فرمود:  9رسول خدا
  2».میرد، مانند زراعتی که زیاد آبیاري شود ] می [بر اثر پرخوري  همانا قلب

 . هديه سفر٢٥

اش  اي بـراي خـانواده   مستحب است مسافر هنگام بازگشـت بـه خانـه، هدیـه    
هنگـامی کـه   «نقل کرده که آن حضرت فرمـود:   7سنان از امام صادق بیاورد. ابن

                                                           

 .213، ص16مستدرك الوسائل، ج .1

 .46، ص1تنبیه الخواطر، ج .2
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یکی از شما به مسافرت برود، هنگام برگشتن به هر مقدار که براي او امکان دارد، 
 1».هرچند یک سنگ، براي خانواده خود هدیه بیاورد

لیکن باید توجه داشت که تهیه سوغات، نباید زائران را از وظایف حسـاس و  
هـا، بیشـترین وقـت خـود را در      در حـرم خطیرشان بازدارد و بـه جـاي حضـور    

ها و بازارها سپري کنند و به دلیل خستگی، از توفیق عبادت محروم شوند.  خیابان
ریزي نموده، وقـت خاصـی را بـراي آن در     رو باید براي خرید هدایا، برنامه ازاین

 نظر بگیرند و کاالهاي مورد نیاز خود را بخرند و دیگر به بازار نروند. شیطان نیـز 
 در این گونه موارد در کمین زائران است.

تنوع کاالها و بازارها کـه بخشـی از آن در مسـیر زائـران قـرار دارد، موجـب       
شود تا در میان راه، مسـیر خـود را تغییـر داده، بـه جـاي حضـور در محضـر         می

، از این مغازه به آن مغازه رفته و در پایان خسته، خود را به محـل اقامـت   :ائمه
 پردازند. و به استراحت می رسانند می

نکته دیگر اینکه باید توقعات دیگران را نسبت به میزان هدایا کاهش داد؛ زیرا 
گونه که خویشان زائران عتبات عالیات، جـز یـک مهـر و تسـبیح معمـولی       همان

توقعی از زائر ندارند، در سفرهاي زیارتی دیگر نیز نباید به دنبال خریـد هـدایاي   
بود؛ بلکه باید با خرید هدایاي مختصر، ضـمن عمـل بـه ایـن     متنوع و رنگارنگ 

 2برداري معنوي هرچه بیشتر فراهم ساخت. وظیفه اخالقی، زمینه را براي بهره

  . اطالع دادن زمان بازگشت٢٦

شایسته است مسافر پیش از ورود به خانه، زمان آمدنش را به خانواده خود 
در حدیثی، از اینکه  9شند. رسول خدااطالع دهد تا آنها براي استقبال آماده با

                                                           

 .15259، ح459، ص11وسائل الشیعه، ج .1
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کسی پس از مدتی غیبت، شبانه بر اهل خود وارد شود نهی فرموده، مگر آنکه 
البیضاء آمده است مسافر چـون   ر در  1پیش از ورود، آنان را باخبر سازد.

ناً «نزدیک شهر خود رسید، بگوید:  سَـ زقـاً حَ راراً وَ رِ ا قَـ ل لَنا هبِـ عَ مَّ اجْ هُ للَّ سـپس   2.»اَ
اش بفرستد تا زمان ورودش را به آنها اطـالع دهـد و در    کسی را نزد خانواده

نتیجه ناگهانی بر آنها وارد نشود تا به چیزي که مطابق میلش نیست، برخـورد  
 3کند.

رفـت و دو   گشت، ابتدا به مسـجد مـی   هرگاه از مسافرت بازمی 9رسول خدا
فرمـود:   نگام ورود به خانـه مـی  آمد و ه خواند و سپس به خانه می رکعت نماز می

باً « وْ لَينا حَ بِّنا أوباً، اليُغادِر عَ    4.»تَوباً تَوباً لِرَ
 همچنین در روایت آمده که آن حضرت هنگام بازگشت از خیبر فرمود:

، دونَ امِ نا حَ بِّ ، لِرّ دونَ اجِ اكِعونَ سَ ، رَ مـدُ أَ  آئبونَ تائبون، إنْ شاءَ اهللاُ عابِدونَ مَّ لَـكّ احلَ هُ  للَّ
لَ  ضَ  یعَ ري وَ حَ فَ ايّ يفِ سَ فظِك إيَّ مَّ أَ  ري،ـحِ هُ قرونَ ا للَّ ةً مَ يمونَ ةً مَ باركَ ه مُ بَتي هذِ عَل أوْ ةً جْ

امحني مَ الرّ حَ عادةَ يا أرْ ا السَّ جبُ يلِ هبِ  5.بِتَوبةٍ نَصوحٍ توُ

که هیچ حاجتی براي ما باقی  پروردگارمان بازگشتی درحالی يم برایکن یبازگشت م

کننده هسـتیم،   نمانده. به خواست خداوند از سفر برگشتیم و رجوع کردیم و عبادت

ش یسـپاس و سـتا   ير مسافرت مرا حفظ نمـود یخداوندا تو را که در مسافرت و غ

قـرار   یخالص و برکت و همراه با توبه ین بازگشت مرا با خوبیم، خداوندا ایگو یم

 ن مهربانان.یتر مهربان يده که باعث سعادت من گردد ا
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 ج) آداب بعد از سفر

  . بازگو نكردن خاطرات تلخ١

ها و  زندگی در سفر، جمعی و گروهی است و درنتیجه، افراد مختلف با سلیقه
کننـد و   رفتارهاي گوناگون کنار همدیگر جمع شده، چندین روز با هم زندگی می

ها، گاهی منتهی به نزاع و درگیـري و کـدورت    عی این اختالف سلیقهبه طور طبی
بـه زائـران ایـن اسـت کـه بـا       : شود. توصیه اهل بیـت عصـمت و طهـارت    می
سفران خود، جوانمردانه برخورد نموده، پس از بازگشت نیز در هیچ مجلسـی،   هم

 حوادث ناخوشایند سفر را براي دیگران بازگو نکنند.
رازداري  یکی از دالیل جوانمردي در سفر را کتمان اسـرار و  7امام صادقحضرت 

 فرماید: ي می و در حدیث دیگر 1کنند همراهان پس از جدا شدن از آنها ذکر می
لقَ  لُ بِام يَ جُ ث الرَّ ةِ أنْ حيُدِّ نَ املُروءَ ٍّ  یلَيسَ مِ ريٍ أو رشَ نْ خَ فرِ مِ  2.يف السَّ

ب و بد در سفر دیده و با آن برخورد این از جوانمردي نیست که انسان آنچه از خو
 کرده را بازگو نماید.

 . حفظ آثار زيارت ٢

آثار متعدد اخالقـی، روانـی، اجتمـاعی و فرهنگـی     : زیارت قبور معصومین
دارد. مسئله مهم آن است که زائر، این آثار را در زندگی فردي و اجتمـاعی خـود   

رهیز نماید. رسول گرامـی  شد، پ از گناهانی که در گذشته مرتکب می حفظ کند و
گناهـانی را کـه مرتکـب     نشانه قبولی حج، آن است که بنـده، «فرمودند:  9اسالم

 3».ترك کند شده است، می
                                                           

 .3، ح44؛ امالی مفید، ص541، ص1األخالق، ج مکارم .1
 .492، ص8آثارالصادقین، ج .2

 .290حج و عمره در قرآن و حدیث، ص .3
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  آداب زیارت

در روایات، براي زیارت آدابی ذکر شده که برخی از آنهـا مخصـوص مـوارد    
لیکن برخی از این آداب که تقریباً جنبه عمومی دارد و بـه نـوعی،    ؛خاصی است

 اند از: کند عبارت به همه اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه ارتباط پیدا می
 ؛. ترك کالم بیهوده و لغو و مخاصمه و مجادله در راه1
 فرماید:  می 7امام هادي ؛. غسل کردن پیش از زیارت2

تَ إِ  ْ ا رصِ ِ وَ الْبَابِ فَ ی لَ إِ  ذَ تَنيْ ادَ هَ دِ الشَّ هَ لَ أَ  قِفْ وَ اشْ ل ینْتَ عَ سْ  1. غُ
اي شـهادتین را   بایست و در حالی که غسل کردهرسیدي، درب حرم به که  هنگامی

 .بخوان
 هر امام؛ يامام، انجام غسل جداگانه براچند ارت ی. در صورت ز3
 ؛. خواندن دعاي مأثور هنگام غسل کردن4
 )؛وضو باشد که غسلی بر او واجب نباشد و با امعنبه این ( ؛. طاهر بودن5
 ؛هاي پاکیزه . پوشیدن جامه6
 ؛. پوشیدن جامه سفید7
 ؛. پوشیدن لباس نو8
ها هنگام رفتن به زیارت و حرکت کردن به آرامـی و بـا    . کوتاه برداشتن گام9

ـمَ «فرماید:  در این باره می 7وقار. امام هادي ـشِ   ثُ ي  امْ لـِ لَيْـكَ الً قَ ـار وَ عَ قَ ـكِينَةَ وَ الْوَ ؛ 2»السَّ
 .»داري برمی مبا آرامی و وقار قد که مقدار کمی جلو برو درحالی«

 ؛. عطر زدن و خود را خوشبو کردن (غیر از زیارت کربال)10
أَيْتَ « . گفتن ذکر تکبیر11 لْتَ وَ رَ ا دَخَ إِذَ لْ اهللاُ  فَ َ فَقِفْ وَ قُ ُ اهللاُأَ  الْقَربْ ـربَ ُ أَ  كْ ـربَ ةً كْ ـرَّ نيَ مَ ثـِ ، 3»ثَالَ

                                                           

 .609، ص2من ال یحضره الفقیه، ج .1

 .همان .2

 همان. .3
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هنگام رفتن بـه زیـارت و صـلوات    » ال اله اال اهللا«و » سبحان اهللا«، »احلمد هللا«، »اهللا أكرب«
 و آل او. 9فرستان بر پیامبر

قـرآن کـریم سـفارش     ؛. خواندن اذن دخول قبـل از ورود بـه حـرم مطهـر    12
  يا(کند:  می

َ
يَن آَمُنوا ال تَْدُخلُوا ُ[ُيوَت #

-
Gا`-ِ_+  59َها ا 

َ
 أ
َ
 .)53(احزاب:  )ْن يُْؤَذَن لbَُمْ األ

1ی سفارش شده است که اذن دخول به ادعیه وارده باشد.یدر کتب روا
 

 ؛. تالش جهت تحصیل رقت قلب، توجه و خضوع13
 ؛. سجده براي خداوند به منظور تشکر از این نعمت الهی14
 ؛خروج . مقدم داشتن پاي راست هنگام ورود و پاي چپ هنگام15
 ؛. ایستادن هنگام زیارت، اگر عذري ندارد16
 ؛. سر به زیر انداختن و توجه نکردن به باال و طرف راست و چپ17
 ؛هاي غیرمأثوره زیارت هاي مأثوره و ترك  . خواندن زیارت18
 ؛. خواندن نماز زیارت که حداقل دو رکعت است19
 ؛. خواندن دعاهاي وارده، بعد از نماز و زیارت20
. خواندن مقداري از قرآن و هدیه کردن ثواب آن به روح مقـدس صـاحب   21

 ؛آن مرقد شریف
قـد «اگر مشـغول زیـارت بـود و     ؛. مقدم کردن نماز واجب بر نماز زیارت22

 .را شنید، زیارت را ترك و در نماز جماعت شرکت کند» قامت الصالة
و براي آنها طلب  . زیارت کردن به نیابت پدر و مادر و دوستان و نزدیکان23

 ؛مغفرت نمودن
هاي دنیـایی کـه    . ترك سخنان ناشایست و کلمات لغو و بیهوده و صحبت24

 ویژه در بقاع مقدس. در هرجا مذموم و مانع رزق و سبب قساوت قلب است؛ به
                                                           

 .186، ص99جبحاراألنوار،  ؛23، ص2الدروس، ج .1
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. بلند نکردن آواز و صداي خود در آن مشاهد شریفه، براي هـر علتـی کـه    25
 :دهد باشد. قرآن کریم دستور می

  يا(
َ
يَن آَمُنوا ال تَْرdَُعوا#

-
G59َها ا  

َ
َقْوِل أ

ْ
ُ بِـال

َ
e َْهـُروا َf َوال +_ِ ْصـواتbَُْم فَـْوَق َصـْوِت ا`ـ-

  َكَجْهِر َ[ْعِضbُْم hَِْعٍض 
َ
َْبَط أ َl ْن  

َ
 ْعمالbُُْم وَ أ

َ
 )2(حجرات: )oُْتْم ال nَْشُعُرونأ

صداي پیـامبر بـاالتر نبریـد و در    اید! صداي خود را از  اي کسانی که ایمان آورده

گونه کـه بعضـی از شـما در     برابر او بلند سخن مگویید [و او را بلند صدا نزنید] آن
 دانید. کنند؛ مبادا اعمال شما نابود گردد، در حالی که نمی برابر او بلند صدا می

و : یکــی از کارهــاي اشــتباهی کــه بعضــی از جهــال در حــرم معصــومین 
کننـد   دهند، فریاد خود را به گرفتن صلوات از مردم بلند مـی  میامامزادگان انجام 

 کنند.  که عالوه بر مزاحمت براي دیگران، حرمت امام را نیز پایمال می
 ؛. وداع با صاحب آن مرقد شریف هنگام رفتن از آن شهر26
 ؛. قصد بازگشت27
 ؛. بهتر شدن حال و کردار و گفتار، نسبت به پیش از زیارت28
 1ق و احسان بر فقیران و مجاوران آن بقعه.. انفا29
 

                                                           

آداب به نقـل از   عبدالحسین طالعی و آداب زیارت، عالمه محدث نوري، تحقیق و تصحیح: محمدحسین صفاخواه .1

 .155صسفر و زیارت عتبات عالیات، 



 
 
 
 
 
 
 
 

  شهر مقدس نجف
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

 موقعیت جغرافیایی

رود و به علت وجـود مرقـد    شمار می از شهرهاي قدیمی عراق به 1شهر نجف
در این شهر، براي شیعیان جهان از اهمیت خاصـی برخـوردار    7مطهر امام علی

است. در منابع شیعه، روایات فراوانی درباره فضیلت و قداسـت سـرزمین نجـف    
آمده است؛ به همین جهت هر مؤمنی آرزوي زیارت ایـن سـرزمین و زنـدگی و    
دفن شدن در آن را دارد؛ زیرا بنا به گفته روایات، هر کس در این سرزمین مدفون 

استان و از شهرهاي مهـم   امروزه این شهر مرکز شود، از عذاب قبر در امان است.
 رود. شمار می این کشور به

شهر مقدس نجف در حاشیه فالت غربی عراق و در جنوب غربی بغداد واقع 
کیلومتري سمت شمال  80کیلومتر است. در  160بغداد شده است و فاصله آن تا 

و شمال شرقی آن، شهر کربال واقع و در سمت شـرق آن شـهر کوفـه اسـت کـه      
کیلومتر است. نجف در زبان عربی بـه معنـی مکـان     10فاصله آن تا نجف حدود 

توانـد آن را فراگیـرد و جمـع آن     مستطیل محصور و بلندي اسـت کـه آب نمـی   
                                                           

هاي ذیل استفاده شده است: احکام فقهی سفر زیارتی عتبات، چهل گام تـا   از کتاب ،. در نگارش مطالب این بحث1

هاي پیشاور، راهنماي اماکن زیارتی و سـیاحتی در عـراق،    عتبات، عتبات عالیات عراق، پاسخ به شبهات در شب

 ها. ن و آزمودهتوشه عتبات عالیات، فصلنامه فرهنگ زیارت، آیینه رمضا ره
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اند. یاقوت حموي  ذکر کرده» تپه«یا » تل«ی نیز معنی نجف را (نجاف) است. برخ
نجف نام شهري در پشت شهر کوفه اسـت کـه   «گوید:  در کتاب معجم البلدان می

دهد که سیل به سوي شهر کوفـه   اي جلوي سیل را گرفته و اجازه نمی همانند تپه
 ». سرازیر شود
نیز آمده است؛ : ل بیتهاي دیگري دارد که در احادیث وارده از اه نجف نام
هاي متعارف این شهر، بانقیـا، جـودي، ربـوه، ظهـر الکوفـه، غریـان،        از جمله نام

هـاي   السالم، غربی، لسان، طور، غري و مشهد اسـت کـه در ایـن میـان نـام      وادي
 تر است.  نجف، غري و مشهد متداول

» ریانغ«دادند و  جایی در جاهلیت بود که در آن قربانی می» غري«معنی لغوي 
قرار داشتند. امـا   7مانند بوده که در نزدیکی قبر حضرت علی نام دو بناي صومعه

به معنی دشت سـالمتی اسـت و ایـن نـام در برخـی از احادیـث       » وادي السالم«
بر این منطقه اطالق شـده اسـت کـه در حـال حاضـر ایـن نـام بـر         : بیت اهل

اري از بزرگـان و  گردد کـه آرامگـاه بسـی    گورستان معروف شهر نجف اطالق می
 باشد. علماي شیعه می

برخی را گمان بر این است که محل کنونی نجف در گذشته کوه بلندي بـوده  
 إِ  سأوي(گوید:  آنجا که می 7و فرزند حضرت نوح

َ
q ـاء

ْ
rِمـَن ا sِبـه  «؛ )َجبٍَل يْعِصـُم

)، منظورش 43(هود: » برم که مرا از طوفان نجات خواهد داد سوي کوهی پناه می
مین کوه نجف بوده است که بعدها به فرمان الهی کوه از بین رفته و به صـورت  ه

نام داشت خشک شده و به همین علت » نی«اي درآمد و دریاي اطراف آن که  تپه
شناسـی،   شده است. بر اساس شواهد و قراین تاریخی و باستان» نی جف«نام آن 

ــاده اســت   ــوح در همــین منطقــه اتفــاق افت ــان ن و ایــن داســتان در ظــاهراً طوف
النهرین ذکـر شـده    هاي سومري، آشوري و بابلی بر جاي مانده در بین نوشته سنگ
 است.
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 معنوي نجف  فضیلت و جایگاه

 اند: براي شهر مقدس نجف فضایل فراوانی نقل کرده
اول مکـانی کـه در آن خـدا را عبـادت     «نقل است:  7. از امام امیر المؤمنین1
زیرا در آنجا مالئکه به فرمان خداونـد آدم را   ؛است اند، پشت کوفه (نجف) کرده

 1».سجده کردند
در این شهر ساکن شد و بـا اقامـت او برکـت و     7. گویند حضرت ابراهیم2

  2رحمت بر این سرزمین نازل گردید.
هفتادهزار شهید از ایـن سـرزمین بـدون    «نقل شده است:  7. از امام صادق3

یز این حدیث را به نقل از پیامبر روایـت  ن 7امام علی». شوند حساب محشور می
  3کرده است.

کنـیم؛ در   ما شما را به پشت کوفه سفارش مـی «نقل است:  7. از امام صادق4
  4».دهد آنجا قبري است که هر بیماري به آنجا رود، خداوند او را شفا می

بخش شرقی (سمت راسـت) کوفـه، بـاغی    «روایت است:  7. از امام صادق5
 5».هاي بهشت است از باغ

 نقل است:  7. از امیرالمؤمنین6
بینید که در این صحرا (صـحراي   اگر پرده از روي شما بردارند، ارواح مؤمنین را می

گوینـد. روح   اند و به زیارت یکدیگر رفته و با هم سخن می دسته نشسته نجف) دسته
 6هر مؤمنی در اینجا و روح هر کافري در برهوت است.

                                                           

 .232، ص100. بحار االنوار، ج1

 .30عتبات عالیات عراق، ص. 2
 همان.. 3
 .همان. 4

 همان.. 5
 .235، ص100جبحاراألنوار،  .6
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 سوي نجف به  شیخ و من سوي کعبه رود  به
 

 حق کعبه که آنجا مراست حق به طـرف  به 
 تفاوتی که میان من است و او ایـن اسـت   

 
 سوي صدف سوي گهر رفته او به  که من به 

 دیوان جامی 

  اماکن زیارتی شهر نجف

 7حرم مطهر حضرت علي

است که اصوالً  7ترین مکان مقدس شهر نجف، حرم مطهر حضرت علی مهم
نجف به برکت این مکان مقدس ساخته شد و اماکن زیارتی بعدي در کنـار  شهر 

هاي دیگري متعلق به حضرت آدم و نوح و  اند؛ هرچند که زیارتگاه آن قرار گرفته
هود و صالح، قبالً در این مکان وجود داشته است، اما درحقیقت عزت شأن ایـن  

 )١ماره (تصوير ش است. 7محل به دربر گرفتن جسد مطهر حضرت علی

 7. تاريخچه حرم مطهر حضرت علي١

امیه، مخفـی و پنهـان    در طول دوران حکومت بنی 7مرقد مطهر حضرت علی
جز فرزندان آن حضرت و برخی از خواص شـیعیان، کسـی از محـل آن     بود و به

ها، با بـرمال   اطالعی نداشت. پس از سقوط حکومت اموي و سر کار آمدن عباسی
 سوي آن رو آوردند. تدریج شیعیان به ت، بهشدن راز محل دفن آن حضر

 7. چگونگي آشكار شدن مرقد مطهر حضرت اميرالمؤمنين٢

هـا و   الرشید در نجف به صحراي نیزاري به شـکار رفـت. تـازي    روزي هارون
کردنـد و آهـوان بـه     هاي شکاري) آهوان را تعقیب می ها و یوزپلنگ فهدها (سگ

رفتند. این عمل چنـد   ها هم از آن تل باال نمی بردند؛ تازي پناه می 1 باالي تل نجف
                                                           

 اي است که آب به آن نرسد. . نجف در لغت به معناي تل خاك و پشته1
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آمدنـد.   کردند، آهوان پـایین مـی   نشینی می ها عقب بار تکرار شد و همین که تازي
بردند  کردند، دوباره به باالي تل خاك پناه می همین که دوباره آهوان را تعقیب می

 ایستادند. ها از تعقیب آنها باز می و تازي
الرشید دریافت که باید در این مکان، سرّي نهفته باشد که آهـوان   لیفه هارونخ

روند. پیرمردي از اهالی آنجا را احضار  ها از آن باال نمی برند و تازي بدانجا پناه می
براي گفتن سرّ این تل خـاك،  «کرد و راز آن را از پیرمرد جویا شد. پیرمرد گفت: 

بـا پـدرم بـه    «نیز امانش داد. سپس پیرمرد گفت:  و خلیفه» خواهم از شما امان می
گـذارد. از پـدرم    خواند و نماز مـی  نامه می اینجا آمدم و پدرم در این مکان زیارت

سؤال کردم که زیارت خواندن در اینجا چه مناسبتی دارد؟ پاسخ داد: با حضـرت  
ـ      براي زیارت به اینجا مـی  7امام جعفر صادق ر آمـدم و ایشـان فرمـود، اینجـا قب

 ».زودي آشکار خواهد شد است که به 7طالب ابی بن جدش علی
خلیفه دستور حفر این محل را داد تا به عالمـت قبـري رسـیدند و لـوحی در     
آنجا پیدا شد که بر روي آن با خط سریانی، دو سطر نقش بسته بود که ترجمه آن 

 9، وصی محمـد 7این قبري است که نوح پیغمبر آن را براي علی«چنین است: 

هارون اداي احترام نمود و دسـتور داد   1».قبل از طوفان به هفتصد سال حفر نمود
ها را به جاي اول خود برگردانند. سپس پیاده شد، پس از وضـو گـرفتن دو    خاك

رکعت نماز خواند و با حـالتی گریـان، خـود را بـه خـاك و تربـت آن حضـرت        
 غلطانید.

ر مدینـه نوشـت و صـحت ایـن     د 7اي به امام موسی کاظم گاه هارون نامه آن
سؤال کرد. ایشان آن محـل را بـه عنـوان قبـر جـدش       7مطلب را از امام موسی

تأیید کرد. سپس به دستور هارون، سنگ بنایی بر آن قبر نهاده  7طالب ابی بن علی
                                                           

الـرَّحمنِ   ِبسـمِ اهللا  «، 127پیشـاور، ص هـاي   ؛ شـب 236و  216، صـص  42؛ بحار االنـوار، ج 846، ص2. الغارات، ج1
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 1معروف شد.» تحجیر هارونی«شد که به 
الرشید،  هارونالغري،  فرطحال در کتاب فر ، بنا به گفته ابن.ق  ه 170در سال 

خلیفه عباسی دستور داد که ساختمانی با آجر سفید رنگ و به طول و عرض یک 
ساخته شود. همچنین وي دستور داد کـه   7ذراع بر روي قبر مطهر حضرت علی

 گنبدي از گل سرخ نیز براي مرقد آن حضرت ساخته شود. 
ــر     ــر مطه ــتور داد قب ــت رســید، دس ــه خالف ــل عباســی ب ــه متوک هنگــامی ک

یحیـی   ، عمربن.ق  ه 250را ویران کنند. در سال  7و امام حسین 7علی حضرت
 را بازسازي کنند. 7فرماندار کوفه دستور داد که قبر مطهر حضرت علی

) سـاختمان  .ق  ه 287زید داعی (م.  والی طبرستان محمدبن .ق  هدر قرن سوم 
ن را دیوارکشـی  مرقد را تجدید بنا کرد و گنبدي براي مرقد ساخت و دورتادور آ

) کـه  .ق  ه 317حمـدان (م.   بن کرد. در اواخر قرن سوم، شاهزاده ابوالهیجاء عبداهللا
حمدان بود، مرقد مطهر را بازسـازي   یکی از شاهزادگان خاندان شیعی مذهب بنی

 قیمت فرش کرد. هاي نفیس و حصیر گران کرد و آن را با پرده
) مرقـد مطهـر را دوبـاره    .ق  ه 372، عضـدالدوله بویـه (م.   .ق  ه 372در سال 

  .بازسازي کرد

شاه عباس کبیر در دوران پادشاهی خود و تحت نظـر شـیخ بهـائی اقـدام بـه      
 بازسازي روضه، گنبد و صحن شریف نمود. 

، نادرشاه افشار در سفري به عتبات عالیات دستور تعمیر و .ق  ه 1155در سال 
ت که دستور داد گنبد حـرم مطهـر   ها را داده و او اولین کسی اس بازسازي خرابی

                                                           

علت زیارت آن حضـرت معلـوم شـد و     براي خواص شیعیان به  7. مرقد مطهر امیرالمؤمنین در زمان امام صادق1

حمـزه ثمـالی توسـط امــام     در زمـان هـارون بـراي همـه مکشـوف گردیــد. الزم بـه ذکـر اسـت قـبالً هــم ابـی          

. الجنان، دو صفحه قبـل از بـاب زیـارت وداع امیرالمـؤمنین     از محل قبر آگاه شده بود؛ مفاتیح  7العابدین زین

 .2، ج9آن را به بعضی از خواص نشان داده بودند؛ کامل الزیارات، باب  هم قبالً 7امام حسین
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خـان قاجـار، مؤسـس     ، محمدخان، پسر حسن.ق  ه 1204طالآذین شود. در سال 
 سلسله قاجار، ضریحی از نقره ساخت و فرستاد که روي قبر مطهر نهاده شد. 

سـعود بـه شـهرهاي نجـف و      ها به رهبري خاندان آل ، وهابی.ق  ه 1220در سال 
را  7هاي موجـود در حـرم مطهـر حضـرت علـی      نقره کربال حمله کردند و طالها و

، طایفه شیعیان اسماعیلی، دوباره ضریح نقره حـرم  .ق  ه 1361غارت کردند. در سال 
  ه1376مطهر را بازسازي کردند که این ضریح تا روزگار ما باقی مانده است. در سال 

حضـرت   ق تاجري ایرانی به نام حاج محمد تقی اتفاق در طـال را بـه حـرم مطهـر    .
 1.هاي سید محمد کالنتر این در نصب گردید هدیه نمود و با تالش 7علی

 ف حرم مطهر ي. توص ٣

 اعجاز هندسی حرم ـ 

اي ساخته شده است کـه: چـون    به گونه 7ساختمان حرم مطهر حضرت علی
آفتاب ظهر بر بناي حرم بتابد، و سایه آن بر نقطه معینی فرود آیـد، آن امـر دلیـل    

 کند. نمی ی است و این مسئله در هنگام تابستان و زمستان تفاوتیوقوع ظهر شرع
تابـد و ایـن    دم، اولین اشعه آفتاب بر ضریح مطهـر مـی   همچنین در هر سپیده

کند. این امر احتیاج به دقت فراوان  مسئله در هنگام تابستان و زمستان تفاوتی نمی
 و آشنایی کافی با علم نجوم و هیئت دارد.

 7رأس الحسینـ 

، در 7در کنار بـدن حضـرت علـی    7بعضی معتقدند که سر حضرت حسین
زیــارت  7اشــرف، دفــن شــده اســت. بنــابراین بــاالي ســر امــام علــی   نجــف

                                                           

 .38. عتبات عالیات عراق، قائدان اصغر، ص1
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در روایات با تعبیرهاي مختلفی چنین آمده  1نیز سفارش شده است. 7حسین امام
زیـارت کـرد و    7را نزد قبر حضرت علی 7الحسین ، رأس7امام صادق«است: 

  2».نماز به جا آورددو رکعت 

 8مرقد آدم و نوحـ 

و سالم بـر تـو، و سـالم بـر آدم و     «خوانیم که  می 7نامه حضرت علی در زیارت
؛ این موضوع داللت دارد بر اینکـه آدم و نـوح در   ...»اند  نوح که در کنار تو دفن شده

اند. با توجه به وصـیت   مدفون شده 7داخل روضه مطهر و در کنار قبر حضرت علی
شود؛ آن حضرت سفارش کردنـد:   ، این سخن به واقعیت نزدیک می7ضرت علیح
 ».وقتی من از دنیا رفتم، مرا در پشت کوفه در قبر برادرانم هود و صالح دفن کنید«

گوید که در هنگام دخول بـه روضـه مطهـر،     اش نیز می بطوطه در سفرنامه ابن
دو قبر دیگر متعلـق  و  7شاهد سه قبر بوده است که یکی متعلق به حضرت علی

در کتـاب  » سـیدعلی ترکـی  «به آدم و نوح بوده است. جهانگرد دیگـري بـه نـام    
، پــس از زیــارت .ق  ه 961گویــد کــه در ســال  مــی» الممالیــک ««خــویش 
در نجف، به زیارت آدم و نوح و شمعون رفته اسـت و ایـن در    7علی حضرت

گفتـه اسـت و هـیچ    حالی است که هیچ منبعی از دفن شمعون در نجف سـخن ن 
 3کسی چنین مرقدي را سراغ ندارد.

 صحن شریفـ 

 اند از: صحن شریف پنج در دارد که عبارت
بـازار بـزرگ) بـاز     ـاول ـ باب الکبیر (در بزرگ)؛ که رو به بازار (سوق الکبیر 
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 .364نگاهی نو به جریان عاشورا، ص .2

 .112راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ص .3
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امـین  «شود و بر باالي این در، سـاعتی نصـب شـده کـه آن را وزیـر ایرانـی،        می
 .ق  ه 1323به حـرم مطهـر اهـدا نمـود و در سـال       .ق  ه 1305در سال » السلطان

چهار سوي این ساعت و همچنین گنبدي که بر باالي در قرار گرفته با آجرهـاي  
 طالیی تزیین گردید.

عقیل؛ که در سمت راسـت بـاب الکبیـر واقـع شـده و در       بن دوم ـ باب مسلم 
 شود. اصلی محسوب نمی

) بـاز  .ق  ه 460یخ طوسـی (م.  سوم ـ بـاب الطوسـی؛ ایـن در رو بـه قبـر شـ       
 شود. می

رود و بارهـا   شـمار مـی   ترین در صحن به ؛ در قبله کوچک چهارم ـ باب القبله 
 بازسازي شده است.

پنجم ـ باب السلطانی؛ که در سمت غربی صحن قرار گرفته و علت تسمیه آن  
 و در دوران سلطنت عبـدالعزیز عثمـانی افتتـاح    .ق  ه 1279این است که در سال 

 [شد. نام دیگر این در، باب الفرج است؛ زیرا که منتهـی بـه مقـام امـام زمـان     
 1شود. می

 ایوان العلماـ 

این ایوان در شمال حرم قرار دارد و از آثار عصر آل بویه است. این ایـوان در  
کاري شد که امروزه  عصر صفوي تجدید بنا و در دوره نادري به طور کامل کاشی

هاي حرم بیشتر اسـت. روي   و قدمت آن از دیگر قسمت به همان حال باقی است
الدین حسینی  الدین در شانزده بیت به خط زیباي کمال اي از قوام کاشی آن قصیده

  يا رب خري املرسلني« شود که مطلع آغازین آن چنین است: گلستانه اصفهانی دیده می
                                                           

 .266و  265صص   محمد علی جعفر التمیمی،النجف،  مدينة. مشهد االمام او 1
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ایوان «ند و به این سبب ا ر این ایوان عالمان زیادي دفن شدهد؛ 1 »نوح االمني سلم عىل
تکیه بکتاشیه، یادگار عصـر عثمـانی، سـمت غربـی ایـن       2نام گرفته است.» العلما

 ایوان بوده است.

 ها ـ گلدسته

هاي حـرم در دو گوشـه ایـوان و در سـمت شـرقی روضـه شـریف قـرار          گلدسته
متـر  35م متر و ارتفاع هـر کـدا   8متر و محیط آنها  5/ 2اند و قطر هر کدام از آنها  گرفته

شود که هر گلدسته، چهارهزار آجر از طـالي خـالص دارد و در ارتفـاع     است. گفته می
ها نواري به پهناي یک متر وجود دارد که با خط زیباي عربی آیاتی از  متري گلدسته 25

هایی وجود دارد که به جایگاه  کاري ها، مقرنس سوره جمعه نقش بسته و بر باالي نوشته
متـر اسـت و بـر بـاالي آن      3متـر و ارتفـاع آن    5/1دد کـه قطـر آن   گر مؤذن منتهی می

متـر اسـت و در انتهـاي     6متر و ارتفاع آن  5/1اي باریک قرار گرفته که قطر آن  استوانه
 این استوانه، کالهکی وجود دارد که بر باالي آن نقش هالل قرار گرفته است.

 ـ رواق هاي حرم مطهر

اند و همگی آنها مفروش بوده و  فرا گرفته ها چهار سوي روضه مطهر را رواق
دیوارهاي آن به دیوار روضه شریف متصل است. سقف ایـن رواق و قسـمتی از   

کاري شده است. بخش پایینی دیوارها مرمرکاري شده است. ارتفـاع   دیوارها آیینه
باشد و مسـاحت رواق   دیوار رواق، مساوي ارتفاع دیوار روضه و دیوار صحن می

 متر است. 31متر و از شمال به جنوب در حدود  30غرب در حدود از شرق به 
اند از در شـمالی و   روي یکدیگرند و عبارت رواق سه در دارد؛ دو در از آنها روبه

                                                           

 .141صسعید بابایی، . سیماي نجف اشرف، 1

 . بنگرید به بخش قبرهاي علما و بزرگان در همین فصل.2
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در جنوبی. در شمالی مقابل در صحن است که به نام باب الطوسی معـروف اسـت و   
طـال داده شـده    و آب در جنوبی مقابل باب القبله است. این در از نقـره سـاخته شـده   

نصب شده است و هزینه آن را مـادر حـاج عبدالواحـد،     .ق  ه 1341است و در سال 
شیخ قبیله آل فتله پرداخت کرده است و این در به نام باب المراد معروف اسـت. امـا   

بهـاي حـرم    در سوم، دري است که در ایوان طال قرار دارد و یکـی از درهـاي گـران   
هـاي   نصب شـده و عـالوه بـر میناکـاري، سـنگ      .ق  ه 1373مطهر است که در سال 

 بها در آن جاسازي شده و آیات قرآن و اشعار زیبا روي آن خطاطی شده است. گران

در جدید دیگري باز شد که به رواق راه دارد و از کنار مرقد  .ق  ه 1373سال 
شده  کاري هاي خارجی، همه کاشی گذرد. دیوارهاي روضه و ایوان عالمه حلی می

باي ثلث وجود دارد. ایـن آثـار بیشـتر    و در باالي آن نواري پهن مزین به خط زی
 هاست. متعلق به دوره عثمانی

 ـ ایوان طالي بزرگ

ایوان طال در سمت شرقی حرم قرار دارد که دیوارها و سقف آن با آجـر طـال   
پوشانده شده است. در دو گوشه ایوان طال دو گلدسته طال قرار دارد و دو سـوي  

فارسی نوشته شده است و بـاالي آن  اي با خط طالي برجسته به زبان  در، قصیده
ها و ایوان به دستور نادرشاه افشار ذکر شده است. در  تاریخ تذهیب گنبد، گلدسته

طـوري کـه در سـمت     اند؛ بـه  ایوان طال بسیاري از علما و بزرگان شیعه دفن شده
اي است که قبر عالمه حلی در آن واقع شده است و در سمت  راست ایوان حجره

ري است که قبر مقدس اردبیلی در آن قـرار دارد و امـروزه ایـن    چپ، حجره دیگ
محل نگهداري بعضی از اشیاي نفـیس حـرم مطهـر اسـت. جلـوي ایـوان،         مکان

 33متر از سطح صحن مطهر باالتر است و طول آن  کیفضایی باز وجود دارد که 
 )٢(تصوير شماره  متر است.ست یبمتر و عرض آن 
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 7اي از فضائل علي شمه. ٤

  ولد در کعبهت

 گوید: قعنب می یزیدبن
من و جمعی کنار کعبه نشسته بودیم که دیدیم فاطمه بنـت اسـد وارد مسـجدالحرام    

شد، در حالی که حامله بود، آمد و کنار کعبه ایسـتاد و دسـت بـه دعـا برداشـت:      
] 7گذار کعبه [ابـراهیم  پرودگارا! من به تو و فرستادگانت ایمان دارم. به حق بنیان

زایمان را بر من آسان گردان! ناگهان دیدم دیوار پشت کعبه شکافت و فاطمه داخل 

گاه دیوار به هم پیوست. ما تصمیم گـرفتیم در را بـاز کنـیم، ولـی      اللَّه شد؛ آن بیت
نتوانستیم؛ فهمیدیم امري غیبی در کار است و این مسئله از جانب خداوند است. این 

و فاطمه بنت اسد تا سه روز در داخل کعبه بود و خبر به سرعت در شهر مکه پیچید 

] را در آغوش داشت، از همان مکـان  7بعد از سه روز، در حالی که نوزادش [علی
   1از کعبه بیرون آمد و به مردم گفت: خداوند مرا بر زنان دیگر برتري داد.

 روزي که علی به کعبه آمد به وجود
 

 از بهر علی خدا در از کعبه گشود
 سته بداد؛ خانه خـود بـه علـی   در ب 

 
 2حقا که علی است خانه زاد معبود

 2 گذاري نام 

بـراي آن  » علی«گذاري  طبق احادیث فراوانی که از شیعه و سنی نقل شده، نام
طور مستقیم توسط خداوند انجام پذیرفت؛ گرچه در کتـب آسـمانی     حضرت، به

 گویـد:  بنت اسد مـی  هاي خاص دیگري شهرت داشته است. فاطمه پیشین، به نام
 پس از والدت علی، چون خواستم از خانه کعبه بیرون آیم، هاتفی ندا کرد:

                                                           

 .62علی الصدوق، ص . معانی األخبار، محمدبن1

َلمـا  «؛ عالمه سیدرضا هندي نیز به عربی چنین سـروده اسـت:   26. زندگانی امیرالمؤمنین، سیدهاشم رسولی، ص2

. بـه نقـل از    »َطهرْت مـنْ اصـنامِهم بیَتـه    \ َشَکرْتَه بینَ ُقرَیش بِانْ  \ ُتولَد فی اْلبیت َفَلبیتَه  \ دعاك اهللا قدماً لَانْ 

 .74بات عالیات، صتوشه عت ره
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، وَ اهللا العيلّ األعل يهِ عليّاً فهو عيلّ ، سمّ ـقَقْتُ  یيا فاطمةُ ـن اسـمي و إِ  يقول: إينّ شَ ـمه مِ سْ
فتُهُ عل قَ بته بِأَدَيب و وَ    1.غامِضِ علمي یأدّ

فرماید: من نـام او را از نـام    می  علی بگذار که خداي علی اعلیاي فاطمه، نام این نوزاد را 
 خود مشتق ساختم و او را به ادب خود آموختم و بر علوم نهان خویش واقف نمودم.

  9یافته پیامبر تربیت

، قـریش دچـار خشکسـالی    7اند: در ایام کـودکی علـی   بیشتر مورخان آورده
آمـد.   مین مخـارج فرزنـدان برنمـی   مند بود و از عهـده تـأ   شدند و ابوطالب عائله

برادرت ابوطالب عیالمند است؛ بیا تا «به عمویش عباس فرمود:  9حضرت محمد
عبـاس پـذیرفت و بـه اتفـاق نـزد       .»اش را سـبک گـردانیم   نزد او برویم و مؤونه

ابوطالب رفته، منظور خویش را درمیان گذاشتند. ابوطالب پس از آنکـه عقیـل را   
علـی را   9ختیار را به آنان واگذار کرد. اینجا بود که پیامبرنزد خود نگاه داشت، ا

 2شش سال داشتند. 7برگرفت و عباس، جعفر را و در این زمان حضرت علی
و آن هـم   9تحت تربیت مستقیم پیامبر خدا 7بنابراین، شخصیت امیرمؤمنان

 ترین زمان تأثیرپذیري، شکل گرفت. در حساس

  اولین مسلمان

ـيلِ « زد، فرمود: 7حالی که دست بر شانه علیدر  9روزي پیامبر لُ أَ  أَنْـتَ يـا عَ وَّ
الماً وَ إِ  النَّاسِ  لُ النَّاسُ أَ  سْ ناً وَ إِ  وَّ وسَ أَ  يامَ نْ مُ ونَ مِ ارُ لَةِ هَ نْزِ نِّي بِمَ  گوید: انس بن مالک می 3.»ىنْتَ مِ

                                                           

 .8، ص35جبحاراألنوار،  .1
... وَضـعنی   «فرمایـد:   نهج البالغه می 23؛ خود آن حضرت در خطبه 15، ص1الحدید، ج ابی البالغه، ابن . شرح نهج2

ضـرت،  در ایـن خطبـه و سـایر مـوارد، ذکـري از مقـدار سـن آن ح       » صـدرِه ...  یفی حجرِه و أَنَا ولَد یُضمنی إَِل
 قرار گرفتند، نشده است. 9که تحت تربیت مستقیم پیامبر هنگامی

. اي علی تو اولین کسی از مردم هستی که ایمان آوردي و تو نسـبت بـه   124، ص13. کنزالعمال، متقی هندي، ج3
 هارون از موسی هستی. منزلهمن به 
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وز دوشنبه مبعوث شـد  ر 9رسول خدا«؛ 1»بُعِثَ النَّبيّ يَومَ اإلثنني و أسلم عيل يوم الثّالثاء«
 ».شنبه اسالم آورد روز سه 7و علی

 المبیت  لیلۀ

در رختخواب آن حضـرت قـرار گرفـت تـا      9براي حفظ جان پیامبر 7علی
  خود را فداي رسول خدا کند.

  هجرت

چنـد روز در   7و طبق دستور آن حضرت، امام علـی  9پس از هجرت پیامبر
هایی که نزد ایشـان   کند و امانت را پرداخت 9هاي رسول خدا مکه ماند تا بدهی

، فاطمـه بنـت اسـد و فاطمـه     بود را به صاحبانش برگرداند. فواطم (فاطمه زهـرا 
پس از حرکت از مکه، مورد تعقیـب   عوام) را با خود به مدینه آورد. دختر زبیربن

االول، از غار ثور به سوي  پیامبر روز اول ماه ربیع .گروهی از مشرکان قرار گرفت
ــرام      ــه احت ــی ب ــیدند، ول ــا رس ــه ُقب ــم ب ــد و روز دوازده ــت کردن ــه حرک مدین

وارد مدینه نشدند؛ تا روز پانزدهم ربیع (سه روز) صـبر کردنـد و    7امیرالمؤمنین
  2با همراهی ایشان، وارد مدینه شدند. 7پس از ورود علی

  9اخوت با رسول اهللا

به مدینه نگذشته بود که آن حضرت، طی مراسـمی   9چند ماه از ورود پیامبر
میان اصحاب خود از مهاجر و انصار پیمان برادري برقرار کرد و خود حضـرتش  

ـوكَ «پیمان اخوت بست و به ایشان فرمود:  7طالب بن ابی با علی ـا أَخُ ي وَ أنَ ؛ »أَنْتَ أَخِ
 .»تو برادر منی و من برادر تو هستم«

                                                           

 .224، ص3. الغدیر، ج1

 .363ـ  342، صص 1استاد سبحانی، ج؛ نک: فروغ ابدیت، 284، ص3. اسدالغابه، ج2
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 3سري فاطمههم

 فرمودند: 7امام صادق
الَ أَ  لَوْ ال كَ وَ تَعَ بَارَ لَقَ  ینَّ اهللاَ تَ نِنيَ أَ  خَ مِ ريَ املُؤْ لَ  7مِ وٌ عَ فْ ا كُ انَ هلََ ا كَ ةَ مَ اطِمَ ـرِ  یلِفَ ضِ األَ ظَهْ رْ

ونَهُ  نْ دُ مَ وَ مَ نْ آدَ    1.مِ

یافـت  در روي زمین  3فاطمهآفرید، همشأنی براي  را نمی 7چنانچه خداوند علی

 آدم و نه غیر آن. شد. نه از میان بنی نمی

  7 اّلا علی  ال سیف اّلا ذوالفقار و ال فتی

 9سال سوم هجرت، جنگ احد به وقوع پیوست؛ دشمن به قصد جان پیـامبر 

هاي آن بزرگوار، بـه   و رشادت 7به ایشان حمله کرد. اگر نبود دفاع امیرالمؤمنین
بسـا نشـانی از اسـالم بـاقی      خطر بود و چـه در  9یقین جان پیامبر گرامی اسالم

ماند. بدین سبب بود که همه اصحاب در پایان این جنگ شنیدند که جبرئیـل   نمی
يْفَ «فریاد برآورد:  تَـإِ  ال سَ ارِ وَ ال فَ قَ و الْفَ ٌّ إِ  یالَّ ذُ ـيلِ  وشمشـیري نیسـت مگـر ذوالفقـار     «؛ 2»الَّ عَ

 .»مردي نیست مگر علی جوان

 3(خندق)رشادت در جنگ احزاب 

سال پنجم هجرت، مشرکین مکه با همدستی یهودیان مدینه به سـمت ایـن شـهر    
تـرین   (شـجاع » عبـدود  عمـروبن «در این لشکرکشی بزرگ که حضور  حرکت کردند.

کـرد) جـو رعـب و وحشـت را بـر       تنهایی با هزار مرد جنگی مقابله مـی  عرب که به
به مسلمین روحیه بخشید. نبـی   7مسلمین حاکم کرده بود، تنها و تنها شجاعت علی

                                                           

 .375، ص103جبحاراألنوار،  ؛461، ص1. الکافی، ج1

 .110، ص8. الکافی، ج2

 .467. إقبال األعمال، ص3
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زَ « گرامی فرمود: لُّهُ اإلِ بَرَ لِّهِ  ىلإِ  يْامنُ كُ كِ كُ  ».همه ایمان با همه شرك روبرو گردید« ؛1»الرشِّ

بنا بـر نقـل متـواتر     7عبدود به دست امیرالمؤمنین پس از کشته شدن عمروبن
قِ « شیعه و سنی، پیامبر فرمود: نْدَ يلِ يَومَ اخلَ بَةُ عَ ْ لَنيْ أَ  لَرضَ ةِ الثّقْ بادَ نْ عِ لُ مِ همانا ضـربت  « ؛2»فْضَ

 .»در روز خندق، از عبادت جن و انس برتر بود 7علی

 جنگ خیبر

به مقابله با یهودیـان خیبـر فرسـتاد، ولـی      9در جنگ خیبر چند نفر را پیامبر
 کاري از پیش نبردند. پیامبر فرمودند: 

 ُ جُ ألَ داً رَ ةَ غَ ايَ َّ الرَّ طِنيَ ارٍ الً عْ رَّ َ فَ ريْ اراً غَ رَّ ولُهُ كَ سُ رَ ِبُّهُ اهللاُ وَ حيُ ولَهُ وَ سُ رَ ِبُّ اهللاَ وَ   3.حيُ
سپارم که خدا و رسول را دوسـت دارد و آنهـا نیـز او را     فردا پرچم را به مردي می

  افکنی که فرار نکند. دارند. حمله دوست می

ـ ». دچار درد چشم است«گفتند: » علی کجاست؟«فرمود: گاه  آن امبر در حـق  پی
آري، در این جنـگ بـود کـه     4ایشان دعا کردند و علی را به میدان نبرد فرستادند.

دسـت آن    به هالکت رسید و در قلعـه بـه   ،، قهرمان بزرگ یهود»مرحب خیبري«
 ها یکی پس از دیگري فتح گردید. حضرت از جاي کنده شد و قلعه

  رد شمس

، هنگام نزول وحی سـر بـر   9مدر سال هفتم هجرت، هنگام عصر، پیامبر اکر
نقـل دیگـر علـی را دنبـال مـأموریتی       زانوي علی گذاشت و استراحت کـرد (بـه  

ـمَّ « فرستاد) و نماز عصر آن حضرت قضا شد. پیامبر دست به دعا برداشت: نَّ إِ  اللَّهُ
                                                           

 .137. کنز الفوائد، ص1

 . همان.2

 .349، ص8. الکافی، ج3

 .110، ص1. االرشاد، ج4
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سَ  ـمْ يْـهِ الشَّ لَ دْ عَ دُ ـارْ ـولِكَ فَ سُ ـةِ رَ كَ وَ طَاعَ تـِ ـانَ يفِ طَاعَ لِيّاً كَ خـدایا! او در راه طاعـت تـو و    «؛ 1»عَ

گویـد:   اسـما مـی   .»فرمانبرداري پیغمبرت بوده است. پس خورشـید را بـراي او بـاز گـردان    
 2.»خورشید را دیدم که غروب کرد، ولی دیدم که بار دیگر طلوع نمود«

 ها شکستن بت

انجام گرفت؛ یک مرتبه قبل  7هاي کعبه، دو مرتبه به دست علی شکستن بت
بــر دوش  7کــه علــی ک مرتبــه پــس از هجــرت در فــتح مکــهاز هجــرت و یــ

 3ها پاك گردانید. باال رفت و کعبه را از لوث بت 9خدا رسول

  جنگ تبوك

هزار نفـر   با اعالم بسیج عمومی به همراه سی 9سال نهم هجرت، رسول خدا
در مدینه باقی  را به عنوان جانشین خود 7حرکت کردند و علی» تبوك«به سوي 

ني « عرض کرد: 9به پیامبر 7یرالمؤمنینگذاشتند. ام لِّفُ َ ؟ختُ والِفِ عَ اخلَ آیا مـرا بـا   «؛ »مَ
ـلَحُ « پیامبر پاسخ دادنـد:  »به جاي نهادي؟ بازماندگان از جهاد ينَـةَ ال تَصْ وْ أَ  الَّ يبِ إِ  إِنَّ املَدِ

أَمـا «فرمودنـد:  گـاه   آن ».مدینه جز با حضور من یا تو اصالح نخواهـد شـد  «؛ »بِكَ 
ض وسأَ   یتَرْ نْ مُ ونَ مِ ارُ لَةِ هَ نْزِ نِّي بِمَ ونَ مِ ي؟أَ  الَّ إِ   ینْ تَكُ    4»نَّهُ ال نَبِيَّ بَعْدِ

  مباهله

وگـوي   جمعی از بزرگان نصاراي نجـران وارد مدینـه شـدند و پـس از گفـت     
از ایـن جهـت،    ؛، حاضر به تسلیم در برابـر حقیقـت نگشـتند   9طوالنی با پیامبر

                                                           

 .203، ص1الفقیه، ج الیحضره . من1

 .52، ص1الدین راوندي، ج قطب. الخرایج و الجرائح، 2

 .141، ص1. االرشاد، ج3

 .145ـ 141. همان، صص 4
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هله (نفرین طرفینی) داد و آنـان نیـز پذیرفتنـد. همـه     حضرتش به آنها پیشنهاد مبا
 ،3، فاطمـه زهـرا  7اند در روز موعود، پیامبر همراه امیرالمؤمنین مورخان نوشته

از منزل خارج شدند و در جایگاه خود قرار گرفتنـد.   8امام حسن و امام حسین
 بزرگ مسیحیان که این منظره را دید، رو به یاران خود کرده و گفت: 

ها از جاي خـود کنـده    بینم که چنانچه دست به دعا بردارند، کوه هایی می چهرهمن 

شوند. اگر مایل هستید ناقوس کلیساها به صدا درآید و مسیحیتی در روي زمـین   می
  1باقی بماند، از این مباهله خودداري کنید.

 تعبیـر بـه   7قرآن نیز در سوره آل عمران، اشاره به این ماجرا نموده و از علی
 2نفس و جان پیامبر کرده است.

  الوداع حجۀ

سال دهم هجرت، پیامبر عازم حج شد. در این سفر که همه زنان آن حضـرت  
و جمع زیادي از مهاجران و انصار همراه ایشان بودند، هنگـام بازگشـت، در روز   

  يا(حجه، جبرئیل این آیه را نازل کرد:  هیجدهم ذي  جمعه،
َ
ـ#

+
  ْغ مـا59َها ا7ر-ُسوُل بَل

ُ
 نْـِزَل أ

 ِ َْك مِْن َرw+َك إ َx(  :مائده)اي،  گـاه پیـامبر بعـد از نمـاز ظهـر، ضـمن خطبـه        ) و آن67
ٌّ «را مطرح کرد و سه مرتبه فرمـود:   7موضوع جانشینی علی ـيلِ عَ الهُ فَ ـوْ نْـتُ مَ ـنْ كُ فَمَ

الهُ  وْ نْ عاداهُ «؛ سپس افزود: »مَ نْ واالهُ وَ عادِ مَ مَّ والِ مَ بعـد فرمودنـد شـاهدان بـه     ؛ و »الَّلهُ
آمده، این مقام را به حضرتش  7گاه اصحاب، نزد امیرالمؤمنین غایبان برسانند. آن

  3تهنیت گفتند.
                                                           

 .160، ص2. سیره ابن هشام، ج1
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َ
 ).61(آل عمران:  )َسbُْم ُ�م- نَ�َْتِهْل dََنْجَعْل ل

؛ هر یـک از دانشـمندان، بـه تفصـیل یـا      203، ص3عبداللَّه القرطبی، ج بن االصحاب، یوسف معرفة. االستیعاب فی 3

 اند. اجمال در این مورد بحث کرده
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 9اهللا غسل دادن رسول

لَني كِتابَ «در مورد خاندان خویش وصیت کرد:  9رسول خدا م الثّقْ كٌ فِيكُ اهللاِ  إِينِّ تارِ
َيتِ  رتْ گـاه   . آن»کتاب خـدا و عتـرتم   ؛گذارم وهر ارزشمند باقی میهمانا در میان شما دو گ« ؛»وَ عِ

لْني«فرمود:  7خطاب به امیرالمؤمنین كَ أَ  ال يُغَسِّ ريْ دٌ غَ . »کسی جز تو مرا غسل ندهـد «؛ »حَ
 فرماید: علی می

ولُ اهللاِ سُ بِضَ رَ دْ قُ لَ أْ نَّ رَ إِ  وَ  9وَ لَقَ هُ لَعَ ـلَهُ  یسَ سْ لِّيتُ غُ دْ وُ ي ... وَ لَقَ رِ دْ ـةُ  9صَ  وَ املَالئِكَ
.أَ  اينِ وَ  1عْ

سـل او را  غهمانا پیامبر از دنیا رفت در حالی که سرش بر سـینه مـن بـود و مـن     
 .کردند درحالی که فرشتگان مرا یاري می ؛دار شدم عهده

  علم و دانش

لِّ بابٍ ألـفُ «فرمود:  7علیر مؤمنان یام ن كُ تِحُ يل مِ نْفَ نَ الْعِلْمِ يَ نِي ألفَ باب مِ لَّمَ  2؛»بـابٍ عَ
  بـاز آن  .»شـد  ه میدهزار باب از دانش را به من آموخت که از هر باب هزار در براي من گشو«

بْلَ «حضرت فرمود:  لُوينِ قَ وينِ  أَنْ  سَ قِدُ  .»از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست بدهید« ؛3»تَفْ
نمود، رسوا اند که غیر از آن امام همام، هر کس این ادعا را  نگاران آورده تاریخ

 شد.

 داد  7پنج فضیلت که خدا به علی

نشسته بودیم، مـرد عربـی بـر مـا      9گوید: در حضور پیامبر سلمان فارسی می
کدام یک از شما مـاه تمـام و چـراغ    «وارد شد و سالم کرد؛ جواب دادیم. گفت: 

». بلـی «گفتـیم:  » کـه مـرد زیباصـورت اسـت؟     هستید؟ آیا آن 9محمد ،ها تاریکی
                                                           

 .29، ص7. احقاق الحق، ج1

 .308، ص2؛ شرح االخبار، ج231، ص1الموده، ج. ینابیع 2

 .128، ص15الشیعه، ج . وسائل3
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اي محمد! قبل از اینکه «نشست و گفت: ». اي برادر عرب بنشین«مود: فر 9پیامبر
شما را ببینم، به شما ایمان آوردم و پیش از آنکه شـما را مالقـات کـنم، شـما را     

 »امري که به من ابالغ شده!  راستگو دانستم، غیر از یک
 ،ما را خوانـدي بـه پرسـتش خـدا    «گفت: » چه امري؟«فرمود:  9پیغمبر اکرم

قبول کـردیم. مـا را بـه نمـاز،      ،اجابت کردیم. ما را دعوت به رسالت خود کردي
اجابت کردیم. تا اینجا راضی نشدي تا اینکـه   ،زکات و روزه و حج دعوت کردي

دعـوت نمـودي؛ آیـا شـما واجـب       7ما را به والیت و دوستی پسرعمویت علی
 »کردي یا خداوند؟

پـس  «مرد عرب گفـت:  ». است بلکه خداوند واجب نموده«حضرت فرمودند: 
داده  7اي برادر عرب! پنج فضـیلت بـه علـی   «فرمود:  9سپس پیامبر». پذیرم می

شده که هر یک از آنها از دنیا و آنچه در آن است بهتر است. آیا آن فضایل را بـه  
 حضرت فرمودند: ». بیان فرمایید اي رسول خدا«گفت: » تو خبر ندهم؟

خودم   خبر داد که خداوند فرموده است: من به. در جنگ بدر جبرئیل به من 1
را به کسی که دوستش دارم الهـام   7طالب ابی ابن ام که محبت علی سوگند خورده

دارم  دوستش ندارم، هـدایتم را از او برمـی   ]کند و نافرمانی می[کنم و کسی را که 
 ».]کند 7تا با اختیار خود دشمنی علی[

تند؛ ولی بعضی را در این امور معـاف  . نماز، روزه، حج و زکات واجب هس2
ها و زمـین   را بر اهل آسمان 7ام: ناتوان، فقیر، کودك و...، ولی دوستی علی کرده

 واجب کردم و مخالفت او را به کسی اجازه ندادم.
. هر چیزي آقایی دارد. بزرگ پرندگان، کرکس و بزرگ چهارپایان، گاو نر و 3

هـا، مـاه رمضـان، آقـاي      عـه، آقـاي مـاه   ها، شیر. آقـاي روزهـا، جم   بزرگ وحشی
 7فرشتگان، اسرافیل، آقاي آدمیان، آدم، آقاي انبیا، من و سید و آقاي اولیا، علـی 

 است.
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هـایش در   درختی است که ریشه آن در بهشـت و شـاخه   7. دوستی با علی4
اي بیاویزد، در بهشت واقع خواهد شد و دشمنی علـی   دنیاست. هر کس به شاخه

هـایش در دنیاسـت. هـر کـس بـه       ریشه آن در جهـنم و شـاخه  درختی است که 
 اي بیاویزد، در جهنم واقع خواهد شد. شاخه
شـود. سـپس    . در قیامت، در سمت راست عرش، منبري براي من نصب می5

شود. پس از آن تخت و کرسـی   می  نصب 7در کنار منبر من، منبري براي ابراهیم
نصـب   7من و ابراهیم بـراي علـی   اي که کرسی کرامت است بین منبر درخشنده

در قیامت با من است و من و  7شود (دوست خدا بین دو دوست خدا). علی می
 1او هر دو در یک طراز هستیم.

 72شهادت علي

بـود.  » ام کلثـوم «در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان، افطار را میهمان دخترش 
شب را تا صبح در عبادت پرداخت.آن  هنگام افطار سه لقمه غذا خورد و سپس به

نگریسـت و   کرد و حرکت ستارگان را مـی  اضطراب بود. گاهی به آسمان نگاه می
فرمود:  شد و می شد، تشویش آن حضرت بیشتر می تر می هرچه طلوع فجر نزدیک

گویم و نه آن کسی که به من خبـر داده دروغ گفتـه    به خدا قسم نه من دروغ می«
 3».اند و شهادت من در همین شب است دهاست. این است شبی که به من وعده دا

در تاریکی سحر براي اداي  7سرانجام آن شب هولناك به پایان رسید و علی
نماز صبح به سوي مسجد حرکت کرد. امام وارد مسجد شد و به نمـاز ایسـتاد و   

 ،ملجـم  تکبیر افتتاح گفت و پس از قرائت به سـجده رفـت. در ایـن هنگـام ابـن     
                                                           

 .91، ص25األخبار، باب  مجموعة. 1

 .46. چهل گام تا عتبات، ص2

 .97آیینه رمضان، ص .3
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، با شمشیر زهرآلـود ضـربتی بـر سـر     »هللا احلكم ال لك يا عـيل«زد  که فریاد می درحالی
وارد آورد. از قضا این ضربت بر محّلـی اصـابت کـرد کـه سـابقاً       7مبارك علی

عبدود بر آن وارد شده بود و فرق مبارك آن حضرت را تا پیشانی  شمشیر عمروبن
 شکافت.

 ایمان و امان و مـذهبش بـود نمـاز   
 دـــرسیهنگام که هنگامه آن کار 

 

ــاز   ــود نم ــرکبش ب ــروج م ــت ع  در وق
ـ     ش بـود نمـاز  ـچون بوسـه میـان دو لب

از سر علی در محراب جاري شد و محاسن شریفش را رنگین کـرد. در   خون 
بَـة«کـه فرمـود:    7این هنگام دو سخن شنیده شد؛ یکی از علی عْ بِّ الْكَ تُ وَ رَ ـزْ و » فُ

اي زمـین را   خـورد و لـرزه  دیگري از جبرئیل هنگامی که درهاي مسجد بـه هـم   
ــرآورد:  ــاد ب ــه فری ــت ک ــد« فراگرف تْ وَ اهللا أركــان اهلُ مَ ــدَّ َ ــ  هتَ ّ املُرتَض ــيلِ ــل عَ ت ــهُ   ی... قُ تَلَ  قَ

قَ أَ  ياءاألَ   یشْ قِ تـرین   خدا ارکان هدایت ویران شد... علی مرتضی کشته شـد. او را بـدبخت   هب«؛ 1»شْ

 .»ها کشت بدبخت
هاي شب، در تشییع پنهانی  از جمله کسانی بود که در نیمه 

شرکت کرد. وقتی حضرت را دفن کردند، نزدیک  7جنازه مطهر امیرمؤمنان علی
قبر آمد. یک دست بر قلب خود گذاشت و با دست دیگـر مشـتی از خـاك قبـر     

پدر و مادرم فداي تو یا امیرمؤمنـان! گـوارا   «برداشت و بر سرش ریخت و گفت: 
 2».د بر تو که پاکیزه به دنیا آمديبا

ــیدبن ــدا  اس ــول خ ــه از اصــحاب رس ــه   9صــفوان ک ــد: روزي ک ــود، گوی ب
گریست و کلمه اسـترجاع   که می رحلت کرد، مردي آمد، درحالی 7علی حضرت

ایسـتاد و خطـاب بـه آن حضـرت       علـی   کرد. جلو در خانـه  را بر زبان جاري می
 فرمود:

                                                           

 .282، ص42جبحاراألنوار،  .1

 .295، صهمان .2
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القوم إسـالما و أخلصـهم إيامنـا، و أشـدهم يقينـا، و رمحک اهللا يا أبااحلسن كنت أول 
أصـحابه، و  یو آمنهم عل 9رسول اهللا یعل 1 أخوفهم هللا، و أعظمهم عناء و أحوطهم

و  9اهللا  أفضلهم مناقب، و أكرمهم سوابق، و أرفعهـم درجـه، و أقـرهبم مـن رسـول
  4.عليه، و أكرمهم ةو فعال، و أرشفهم منزل 3و خلقا و سمتا 2أشبههم به هديا

ترین آنان در ایمان،  رحمت خدا بر تو اي اباالحسن! تو اولین مردم در اسالم، خالص
ترین، برترین آنان در تعهـد نسـبت    کش ترین، زحمت ترین در یقین، خداترس قوي

ترین نسبت به یاران، برتـرین در فضـایل، ارزشـمندترین در سـوابق،      به پیامبر، رام
ترین در سیره و شیوه و رفتـار بـه    شبیه  به رسول خدا، باالترین در رتبه، نزدیکترین

ترین بر او. پیامبر، شریفترین در جایگاه و گرامی

ــی     ــرد عل ــفر ک ــزم س ــین ع ــه بب ــجد کوف   مس
ــو   ــایی تـ ــر مسجداالقصـ ــه مگـ ــجد کوفـ  مسـ

     کلثـــوم رفــت آن شــب کــه بــه مهمــانی ام  
ــر و فســوس  ــه تکبی ــود داد ب ــر از کشــتن خ  خب

 ز نگرفــتســاعته هرگــ کــس چــو او روزه یــک
 گرچــه جــانش ســفر تیــر بــال بــود، آخــر      
 ریخــت بــر دامــن محــراب ز فــرق ســر او     
ــی را معــراج     ــود عل ــی ب ــر نفس ــه در ه   گرچ

 

 

  نظـر کـرد علـی    با دلی خـون ز تـو هـم قطـع    
 که ز محراب تـو تـا عـرش سـفر کـرد علـی      
ــی   ــرد عل ــر ک ــخت خب ــی س ــرش را ز غم  دخت
ــی   ــرد عل ــر ک ــالك نظ ــب اف ــان جان ــر زم  ه

ـ      ام سـفر کـرد علـی   چون کـه افطـار بـه هنگ
ــی  ــرق ســپر کــرد عل ــیش شمشــیر ســتم ف  پ
ــی   ــرد عل ــر ک ــون جگ ــه از خ ــه اندوخت   آنچ
ــی   ــرد عل ــر ک ــراج دگ ــون زد و مع ــه در خ  غوط

5(سید رضا مؤید)       
 

                                                           

 نمود. و حقوق آن حضرت را رعایت می کرد . برترین کسی که نسبت به آن حضرت تعهد داشت و احترامش را حفظ می1

 . الهدي، سیره و روش.2

 . سمت، شیوه افراد خوب و برازنده.3

 .454، ص1. کافی، ج4

 .98. چلچراغ اشک، ص5
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 7ثواب زیارت امیرالمؤمنین علی

اهللاِ بدِ دٍ أليب عَ كَ امرياملؤمنني7قالَ ابنُ مارِ دَّ ا ملَِنْ زارَ جَ قالَ  7: مَ ابْنَ 7فَ ـنْ  : يَ دٍ مَ مـارِ
ـابْنَ  ةً وَ اهللا يَ ورَ ُ ـربْ ةً مَ ـرَ مْ بُولَةً وَ عُ قْ ةً مَ جَّ ةٍ حَ طْوَ لِّ خُ تَبَ اهللاُ لَهُ بِكُ هِ كَ قِّ فاً بِحَ ي عارِ دّ زارَ جَ

ةِ امرياملؤمنني يارَ َتْ يف زَ ماً تَغَربَّ دَ مُ النّارُ قَ دٍ ما تَطْعَ   7.1مارِ
را  7امیرالمـؤمنین عرض کـرد: کسـی کـه جـدت      7ابن مارد به امام صادق

هـر کـس جـدم را     !زیارت کند چه پاداشی دارد؟ حضرت فرمودند: اي پسر مـارد 

دارد بـرایش   که عارف به حق او باشد، به هر قدمی که بر مـی  زیارت کند، در حالی
خدا قسم اي پسر مارد، بر هـر   شود. به یک حج مقبول و یک عمره مقبوله نوشته می

 سوزد. مؤمنین غبار نشیند، به آتش نمیقدمی که در راه زیارت امیرال

 7استجابت دعا در حرم حضرت علی

 :فرمود 7امام صادق

اماً  ِ نَوَّ ريْ نِ اخلَ نْ عَ املُؤمننيَ فَال تَكُ ائِرِ ألمريِ نْدَ دُعاءِ الزَ تَّحُ عِ امءِ لَتُفَ ابَ السَّ    2.إنَّ ابْوَ
شود؛ پس مراقب باش ایـن   درهاي آسمان در هنگام دعاي زائر امیرالمؤمنین باز می

 فرصت را از دست ندهی و ضایع نکنی. 

 گفته است: 7بطوطه درخصوص برآورده شدن حوایج در حرم مطهر علی ابن
شود  ها ظاهر می باشند و از این روضه کرامت مذهب می 3 همه مردم این شهر رافضی

باشـد. از   ها می در آن است، همین کرامت 7مردم بر اینکه قبر علی که منشأ عقیده

نامنـد، عراقیـان و    مـی » المحیـا  ««وهفتم رجب کـه   جمله آنکه در شب بیست
                                                           

 .294، ص5جوسائل الشیعه، . 1

 .296، ص5وسائل الشیعه، ج . 2

ن را بـه حـد   شـفا یـافتن بیمـارا   کنـد کـه    رغم اینکه وي شیعیان را رافضی خطاب کرده، ولی خود اقرار مـی  . علی3

 استفاضه درك کرده است.
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گروه، سی تن و چهل تن، بعد از نماز خفـتن   خراسانیان و فارسیان و رومیان، گروه

گذارند و  ضریح مقدس می گیر را روي آیند و بیماران افلیج و زمین در آنجا گرد می
شوند و چون پاسی از شب گذشت،  خود به نماز و ذکر و قرآن و زیارت مشغول می

اند، برخاسـته ذکـر الالـه اال اهللا،     و صحیح و سالم گشته  ها که شفا یافته همه مریض

گویند و این حکایت در میان آنان به حد استفاضه  محمد رسول اهللا، علی ولی اهللا می
گرچه من خود آن شب را درك نکردم، داستان آن را از اشـخاص مـورد   رسیده و 

گیـر   اعتماد شنیدم و در مدرسه حرم، سه تن از این اشخاص را دیدم که هر سه زمین

بودند؛ یکی از روم آمده بود و دیگري از اصفهان و سومی از خراسـان؛ از حالشـان   
ند و منتظرند که سال آینده آن ا نرسیده» المحیا ««جویا شدم، گفتند که امسال به 

شوند و  شب را درك کنند. در این شب مردم از شهرهاي مختلف در نجف جمع می

 1ماند. شود که تا مدت ده روز برقرار می بازار بزرگی در آن شهر برپا می

  7اوقات مخصوص زیارت امیرالمؤمنین علی

 رجب). 13. روز تولد ایشان (1
 حجه). ذي 18. شب و روز عید غدیر (2
 حجه). ذي 25» (هل اتی«. روز نزول سوره 3
 رجب). 27( 9. شب و روز مبعث پیامبر4
 .)ماه رمضان 21شان (یشهادت ا. روز 5
 خوابیدند. 9ر خدادر بستر پیامب 7. شب اول ربیع االول، شبی که حضرت علی6
 ماه رمضان). 17. روز غزوه بدر (7
زي که خورشید بـه احتـرام ایشـان    و رو . روز فداکاري ایشان در غزوه احد8

 شوال). 17( بازگشت
                                                           

 .89صمحمدرضا قمی، ی و سیاحتی عراق، ت. اماکن زیار1
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 .رجب) 24( . روز فتح خیبر9
 رمضان). 20ها را شکست ( باال رفت و بت 9. روزي که بر دوش پیامبر10
 االولی). . روز فتح بصره (نیمه جمادي11
 حجه). مأمور ابالغ آیه برائت شد (اول ذي 9. روزي که از طرف پیامبر12
هاي دیگران به مسجد  درِ خانه 9امر خدا و ابالغ پیامبر خدا. روزي که به 13
 بسته و در خانه حضرت باز گذاشته شد (روز عرفه). 9پیامبر

. روزي که آن حضرت انگشتري خویش را در حال نماز بـه فقیـر داد کـه    14
 حجه). ذي 24همان روز مباهله است و از دو جهت خصوصیت دارد (

 صفر). 28( 9روز وفات پیامبر خدا . آغاز خالفت ایشان؛ یعنی15
 25 یـا  18. روزي که مردم براي خالفت ظاهري با حضرت بیعت کردنـد ( 16

 حجه). ذي
. روز اول فروردین (نوروز) که روز بیعت با ایشان، بـا ایـن روز مصـادف    17

 1بوده است.

 در نجف  قبرهاي صحابه و تابعین

هـاي   و نـواده  7مـام علـی  در نجف اشرف برخی از صحابه، تابعین و یـاران ا 
اند. بسیاري از اینها در ثویه، سه کیلومتري نجف، بـین   امامان به خاك سپرده شده

راه مسجد حنانه و مسجد کوفه دفن هستند که در حال حاضر از آن همه قبر، تنها 
 زیاد، زیارتگاهی دارد. بن قبر کمیل

  قيس بن . احنف١

براي گسـترش و   9عصر پیامبربود که در  9احنف یکی از یاران رسول خدا
آمـد و در   7حفظ دین اسالم تالش زیادي کرد. او بعدها به خـدمت امـام علـی   

                                                           

 .41احکام فقهی سفر زیارتی عتبات، ص  .1
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هاي آن حضرت علیه دشمنان حضور یافت و پس از شـهادت آن حضـرت    جنگ
 1قرار گرفت. 7در کنار فرزندش امام حسن

  حنيف بن . سهل٢

ت بـا کـافران و   هـا کنـار آن حضـر    بود که در همه جنـگ  9از یاران رسول خدا
نیز از یـاران او بـود و امـام او را     7مشرکان جنگید. سهل در عصر خالفت امام علی

و به حکومت بصره منصوب کرد. او به هنگـام جنـگ جمـل    » الخمیس   « «عضو 
هاي صفین و نهروان نیز حضور یافت. سـهل   در کوفه شد. در جنگ 7جانشین علی

 2اش نماز گزارد. و امام بر جنازههجري در کوفه از دنیا رفت  38به سال 

  حنيف بن . عثمان٣

است که از طرف آن امـام بـه حکومـت     7و یاران علی 9او از صحابه پیامبر
بصره گمارده شد. سپاهیان جمل پس از گرفتن بصره او را تحقیر و آزار و سـپس  

 3رها کردند. او در کوفه ساکن شد و زمان معاویه از دنیا رفت.

  رافع ابي بن  عبيداهللا. ٤

، کاتب او و از رجال برجسـته و ادیـب   7رافع از یاران امام علی ابی بن  عبیداهللا
نویسی در تاریخ اسالم رو  دانند که به سیره عصر خود بود. او را نخستین کسی می

 7من شـهد مـع امیرالمـؤمنین    و و  7آورد؛ از او کتاب قضایا امیرالمؤمنین

 4نهروان) بجا مانده است.الجمل و صفین و 
                                                           

 االصحاب، ابن عبدالبر. معرفة. در مورد زندگی وي ر.ك: االستیعاب فی 1

 .252کمونه حسینی، صهاي خاندان پاك پیامبر و صحابه و تابعین،  . آرامگاه2

 .255. همان، ص3

 .107. الفهرست، شیخ طوسی، ص4
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  . خباب بن االرت٥

هاي صدر اسـالم حضـور    بود و در جنگ 9خباب صحابه خاص رسول اکرم
جنگیـد. او در   7داشت. در جنگ جمل، صفین و نهـروان در رکـاب امـام علـی    

 1اش نماز خواند. بر جنازه 7در کوفه از دنیا رفت و علی .ق  ه37

٦شَ. رجرييد ه  

بود که جان خویش را در راه  7یاران و پیروان خاص امام علییکی دیگر از 
 2گذاشت و به دست افراد معاویه به شهادت رسید. 7دوستی و عشق به امام علی

 3اي در نزدیکی پل عباسیه نزدیک شهر کفل است. قبر او با گنبد و بقعه

  . عبداهللا بن ابي اوفي٧

اي صدر اسالم در رکـاب  ه از صحابه حاضر در بیعت رضوان بود که در جنگ
 4از دنیا رفت. .ق  ه 81جنگید و در  می 9پیامبر

 يقطر بن . عبداهللا٨

و پیک و نماینده مخصـوص آن حضـرت بـه     7او برادر رضاعی امام حسین
عقیل از بـاالي   بن زیاد دستگیر کرد و همانند مسلم بن سوي کوفه بود. او را عبیداهللا

. سپس سرش را از بدن جدا نمـود. ایـن یـار    پایین انداخت و شهید کرد  دیوار به
 5در ثویه دفن شده است. 7باوفاي امام حسین

                                                           

 .69. راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ص1

 .280، ص2حجر عسقالنی، ج . براي اطالع از زندگی وي ر.ك: االصابه فی تمییز الصحابه، ابن2

 .254هاي خاندان پاك پیامبر و صحابه و تابعین، ص . آرامگاه3

 ابن عبدالبر.، االصحاب معرفة: االستیعاب فی . ر.ك4

 .251هاي خاندان پاك پیامبر و صحابه و تابعین، ص . آرامگاه5
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 . قنبر ٩

بود که در ثویـه بـه خـاك سـپرده شـده       7یکی از خدمتگزاران باوفاي امام علی
است. البته در شهر حمص سوریه نیز قبري وجود دارد کـه منسـوب بـه قنبـر، غـالم      

 1است. 7علی

  7علي  بن . ابوبكر١٠

است. نامش عبـداهللا و مـادرش لیلـی بنـت      7ابوبکر فرزند نهم حضرت علی
مسعود بود. او همراه کاروان کربال بـه ایـن سـرزمین آمـد و در کنـار اهـل بیـت        

فشـانی پرداخـت و سـرانجام در راه     و یارانش به فداکاري و جـان  7حسین امام
ن کوچـک و  مزار او داراي صحن، سال 2اهداف واالي مقتدایش به شهادت رسید.

ضریح است که در راه نجف به سوي بغداد واقع شده است. البته بایـد گفـت بـه    
احتمال قریب به یقین، ابوبکر باید کنار دیگر شهیدان عاشـورا در کـربال و پـایین    

 دفن شده باشد. 7پاي مبارك امام حسین

  زاعيق خُمح . عمروبن١١

اسـت. او بـه دسـتور     7و امـام علـی   9امبریپحمق خزاعی از یاران  عمروبن
حمق از مخالفـان   معاویه به شهادت رسید و در ثویه به خاك سپرده شد. عمروبن

سرسخت و جدي عثمان، خلیفه سوم بود که در محاصره منزل خلیفه نیز حضـور  
 3داشت.

                                                           

 .54. عتبات عالیات عراق، ص1

 .56. مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، ص2

 .57. عتبات عالیات عراق، ص3
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١٢يس هالليقَ بن ليم. س  

و راوي اسرار آل محمد است. کتاب او نخستین منبـع در   7از یاران امام علی
 1قیس نیز در ثویه دفن شده است. بن اریخ تشیع است. سلیمت

  رينقَزاحم المم . نصربن١٣

هاي زیـادي   الصفین است. او روایت ب مزاحم المنقري، مؤلف کتاب  نصربن
هاي کسانی که در جنگ صفین حضور داشتند نقل کرد و تألیف خـود   را از نواده

اي که کتاب او تنها تألیف درباره جنگ  فرد ساخت؛ به گونه نظیر و منحصربه را بی
از دنیا رفت و در ثویه بـه خـاك سـپرده     .ق  ه 218صفین است. وي سرانجام در 

 2شد.

 زياد بن قد كميل. مر١٤

صورت حرم بزرگی بـا گنبـد    این مرقد در بین راه نجف ـ کوفه قرار دارد و به 
بود  7زیاد نخعی، یکی از اصحاب نزدیک حضرت علی بن باشکوهی است. کمیل

دعاي معروف به دعاي کمیل را بـه او یـاد داد. او در جنـگ     7که حضرت علی
اد و قلیـل الحـدیث بـود و از    نهروان همراه آن حضرت بود و مردي مـورد اعتمـ  

او را به فرمانـداري شـهر هیـت     7رفت و حضرت علی شمار می عابدان کوفه به
 )٣(تصوير شماره اعزام کرد. 

 شیخ مفید در کتاب ارشاد گوید: 
ال کمیل فرستاد و کمیـل از دسـت   بچون حجاج به حکومت رسید، کسانی را به دن

المـال   آنها فرار کرد. حجاج نیز براي انتقام گرفتن از او، مقرري قـوم او را از بیـت  
                                                           

 .56. عتبات عالیات عراق، ص1
 .57، صهمان. 2
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من پیرمـردي بـیش نیسـتم کـه     «قطع کرد و چون این خبر به کمیل رسید، گفت: 

عمرم به سر رسیده است و اکنون شایسته نیست که قوم من به خاطر من از مقـرري  
پس به نزد حجاج رفت و خود را تسلیم کرد. حجاج چون او را ». ندخود محروم شو

کمیل گفـت:  ». اي تو را دستگیر کنم خواست که به هر وسیله دلم می«دید، گفت: 

بـدان کـه   «و سـپس در ادامـه بـه او گفـت:     » هایت را براي من تیز نکـن  دندان«
حجت بر تو «حجاج گفت: ». به من خبر داد که تو قاتل من هستی 7امیرالمؤمنین

سپس حجاج دستور داد که ». آري، این قضا و قدر است«کمیل گفت: ». تمام است

 1گردن او را زدند.

 گوید:  شیخ حرزالدین در کتاب المراقد می
اي قرار دارد کـه در   گنبدي سفید است و قبر او بر روي تپه» الثویه«بر مرقد او در 

امروزه مرقد او در جاده کوفه بـه  حدود یک میل تا باروي شهر نجف فاصله دارد و 
نجف معروف است و اطراف آن را مسجد بزرگی فرا گرفته کـه آن را سـیدمحمد   

 2 کالنتر تجدیدبنا کرده است.

 7حسـن  قرار داشت و از یـاران امـام   7ها در کنار حضرت علی کمیل در جنگ

کمیـل کـه از    بـرد.  سر مـی  آمد و زمان قیام کربال در زندان عبیداله به نیز به حساب می
 گوید:   بود، می 7حضرت علی 3اصحاب سرّ

سوي خانـه روان شـدیم. در بـین راه     از مسجد کوفه به  7شبی همراه حضرت علی

ْيـلِ (خوانـد   که مـی  گوشم رسید صداي تالوت قرآن به
-
ـْن ُهـَو قانِـٌت آنـاَء ا7ل م-

َ
 )...أ

او تحسـین   نشین بود و من در دلـم نسـبت بـه    ) صدایش بسیار خوش و دل9 (زمر:
ـلِ «به من نگاه کرد و فرمود:  7کردم. امام علی جُ نْطَنَـةُ الرَّ بْكَ طَ يْلُ ال تُعْجِ مَ ا كُ ـهُ إِ  يَ نَّ

                                                           

 .114زیارتی و سیاحتی در عراق، ص. راهنماي اماکن 1

 .219، ص2. مراقد المعارف، حرزر الدین، ج2

 کرد. برخی از رازها و حوادث را براي ایشان بیان می 7حضرت علی. 3
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نْ  لِ أَ  مِ بِّئُكَ فِيامَ بَعْد هْ أُنَ اي کمیل، آواز این مرد تو را به تعجب نیاندازد؛ او «؛ »النَّارِ وَ سَ

 ».زودي تو را خبر خواهم داد از اهل آتش است. به
من از اینکه حضرت از باطن و فکر من مطلع و از دخول آن مـرد بـه آتـش خبـر     
دادند، متحیر شدم. مدتی گذشت و ما در جنگ با خوارج شرکت کردیم؛ کسانی که 

قـرار داشـتند.    7قاري قرآن بودند، ولی در جبهه خوارج در برابـر حضـرت علـی   
هـا اشـاره    از کشـته سوي من توجه کردند و با شمشیر خود به سر یکی  حضرت به 

يْـلِ أَ  !ليا كمي«کردند و فرمودند:  وَ قانِتٌ آناءَ اللَّ نْ هُ ؛ کنایه از اینکه اي کمیل، این »مَّ

خواند و تـو را بـه تعجـب     همان کسی است که آن شب با صداي دلنشین قرآن می
  1هاي حضرت افتادم و از خدا طلب مغفرت کردم. واداشت. من به قدم

 در نجف   شیعهمقبره عالمان و بزرگان 

 .ق)  ه٤٦٠ـ  ٣٨٥(  الطائفه، طوسي . شيخ١

در طـوس زاده شـد.    .ق  ه 385حسن طوسی در ماه مبـارك رمضـان    محمدبن
سالگی بـه حـوزه علمیـه     23پس از گذراندن مراحل مقدماتی در طوس، در سن 

سـپار گردیـد. در   هاي شـیعی بـود، ره   بغداد که در آن زمان یکی از بهترین حوزه
بغداد نزد شیخ مفید، زعیم حوزه، زانوي شاگردي زد و پس از مـدتی بـه درجـه    

 را به رشته تحریر درآورد.» االحکام تهذیب«  اجتهاد رسید و کتاب وزین
.ق پس از فوت سید مرتضی، به مقام زعامت مردم   ه436شیخ طوسی در سال 

ی مردم، تربیـت شـاگردان و اداره   و ریاست حوزه علمیه بغداد رسید و به راهنمای
انـد. در   ه مشغول گردید. از محضر او عالمان زیادي کسب فیض کردهیحوزه علم

شـدند؛ از جملـه    تاریخ آمده اسـت کـه سیصـد مجتهـد در درس او حاضـر مـی      
شـهر آشـوب، ابـوالفتح کراجکـی و      بابویه قمی، ابـن  بن شاگردان مبرّز او، اسحاق
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 .توان نام برد دیگران را می
نشین  بیگ سلجوقی به بغداد حمله کرد و محله شیعه طغرل .ق  ه 447در سال 

این شهر را به خاك و خـون کشـید و امـوال شـیعیان را بـه غـارت بـرد. او بـه         
ها هم رحم نکرد و آنهـا را بـه آتـش کشـید؛ از جملـه کتابخانـه بـزرگ         کتابخانه

ان حکومتی به منزل در آتش سوخت. مأمور .ق  ه 449در سال » ابونصر شاپوري«
هاي او را به آتش کشیدند. شـیخ طوسـی بـراي حفـظ      شیخ حمله کردند و کتاب

میراث شیعه و حوزه علمیه شیعه، از بغداد به نجف اشرف هجرت کـرد و سـنگ   
 کند. اي را بنیان نهاد که هزار سال است نورافشانی می بناي حوزه

تـوان بـه التبیـان فـی      سنگ نوشت که از آن جمله می اثر گران 51وي بیش از 
جلد، تهذیب، استبصار و ... اشاره نمود. شیخ طوسی پـس از   10تفسیر القرآن در 

به دیار باقی شتافت. پیکـر پـاکش    .ق  ه 460محرم  22سال عمر پربرکت، در  76
، منزلش تبدیل بـه مسـجد   را در منزل مسکونی وي دفن کردند و بنا بر وصیت او

اکنون در سمت شمال بقعه علوي مسجد طوسی معروف و مرقد بـدنِ   گردید. هم
 1مطهر اوست.

قرار دارد. اینجا » شارع الطوسی«این آستان کنار باب الطوسی حرم مطهر و در 
هـاي   حسن طوسی بود که در سـال  ابوجعفر محمدبن ،سکونت شیخ الطائفهمحل 
، یعنی به هنگام هجـرتش بـه نجـف سـاخت و در آنجـا      .ق  ه 460تا  .ق  ه 448
عباس، ساختمان این آستان به همت شیخ بهایی از نو برپا  زیست. در عصر شاه می

ق نیز سیدحسین، نوه سیدمهدي بحرالعلوم، بناي فرسـوده آن را از   1298شد. در 
به هنگـام احـداث فلکـه اطـراف      .ق  ه 1369نو ساخت. قسمت شرقی آستان در 

مانده آن بنا همچنان هست و گنبـدي بـه رنـگ سـبز      حن تخریب شد که باقیص
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هاي گوناگون اسالمی از خود بـر جـاي    شیخ طوسی تألیف فراوانی در علم 1دارد.
گذاشته است. نقش او در توسعه و رونق حوزه علمیه در نجف بر همگان روشن 

  2است.

 .ق)  ه٧٢٦ـ  ٦٤٨(  . عالمه حلي٢

پـرور حّلـه دیـده بـه      در شهر عالم .ق  ه 648رمضان  29عالمه حلی در شب 
اندوزي مشغول شد و به قدري پیش رفت  جهان گشود. در سنین کودکی به دانش

گردید. وي در زادگاهش کـه در آن روزگـار از مراکـز    » الدین جمال«  که ملقب به
رفت، از محضر بزرگانی چون پـدرش، شـیخ    فرهنگی شیعی به شمار می ـ علمی

سدیدالدین، محقق حلی، خواجه نصیرالدین طوسی و ابـن میـثم بحرانـی    یوسف 
سـال از   28استفاده کرد. عالمه حلی پس از فوت محقق حلی، در حالی که هنوز 

 زندگیش گذشته بود، مرجعیت تقلید مردم را به عهده گرفت.
محمد اولجایتو در نزدیکی شهر زنجان،  زمان با این اوضاع، در ایران سلطان هم

بنا کرد و در آنجا به سراسر کشور پهناور ایران حکمرانی » سلطانیه«ري به نام شه
کرد. سلطان روزي عصبانی شد و در حال عصـبانیت زن خـود را سـه طالقـه      می

اي  کرد، ولی بعد پشیمان شـد؛ لـذا علمـاي اهـل سـنت را جمـع کـرد تـا چـاره         
تنـد: بایـد از   بیندیشند. تمام علماي اهل سنت حکـم بـه عـدم زوجیـت داده، گف    

یکی از علما که ناراحتی سلطان را مشاهده کرد، به او گفت:  3همدیگر جدا شوید.
 کند که این نوع طالق را قبول ندارد.  عالمی در حّله زندگی می

سلطان محمد پیکی را به حلّه فرستاد تا عالمه را به ایران بیاورنـد. پـس از مـدتی    
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اي با حضور علماي اهل سنت، با  در جلسهمحمد رفت و  عالمه حلی به دربار سلطان
اند،  دالیل متقن ثابت کرد به این دلیل که دو شاهد هنگام اجراي طالق حضور نداشته

طالق باطل و زوجیت ثابت است. پس از این جلسه، شاه که به قدرت علمی عالمـه  
ه حلی پی برده بود، جلسه مناظره میان علماي اهل سنت و عالمه حلی برگزار کرد کـ 

 را به اثبات رساند. 7نتیجه، عالمه با دالیل متقن والیت امام علی در
پس از این جلسه، سلطان محمد شیعه شد و به سلطان محمد خدابنده مشهور 
گردید. شاه دستور داد تشیع مذهب رسمی ایران باشد و نیز بـه نـام دوازده امـام    

ائمه سکه بزنند و سر در خطبه خواند و دستور داد در تمام شهرهاي ایران، به نام 
سـال مـالزم    10مساجد و اماکن متبرکه را به نام ائمه مـزین کننـد. عالمـه حلـی     

سلطان فـوت کـرد و عالمـه بـه      .ق  ه 716سلطان بود تا اینکه پس از ده سال در 
شـنبه، از   وطنش بازگشت. از عادات نیکوي او این بود که هر هفته روزهـاي پـنج  

 رفت و این عادت تا پایان عمرش دوام داشت. می 7نحسی  حّله به زیارت امام
سـالگی   78عالمه حلی پس از عمري تالش و گسترش فرهنگ تشیع در سن 

منـد بـه او، پیکـر     دار فانی را وداع گفت. مـردم عالقـه   .ق  ه 726محرم  21و در 
به خاك  7پاکش را از حّله تا نجف اشرف تشییع کرده و در حرم مطهر امام علی

هنگام ورود به داخل رواق مقدس، قبـر او در سـمت راسـت بـه چشـم      سپردند. 
ها تألیف  خورد. عالمه حلی بیش از صد جلد کتاب در فقه، اصول و سایر علم می

محمد خدابنده، از ایلخانـان مغـول، بـه سـبب زحمـت و       کرد. شیعه شدن سلطان
 1هاي اوست. تالش

 .ق)  ه٩٩٣(متوفاي   . مقدس اردبيلي٣

اردبیلی در قرن دهم هجري در اردبیل دیده به جهان گشـود.   مالاحمد مقدس
پس از گذراندن دوران کودکی، براي کسب علـوم و معـارف اسـالمی بـه نجـف      
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اشرف هجرت کرد. وي در آنجا فقه و علوم نقلی را از محضر سیدعلی صـائغ و  
 الدین محمود فراگرفت. فلسفه را از جمال

ملقـب گشـت.   » مقـدس «ار بود که به مقدس اردبیلی به قدري متقی و پرهیزک
 گوید:  عالمه مجلسی درباره او می

محقق اردبیلی در قداست نفس و تقوا و زهد و فضل، به مقام نهایی رسید و در میان 

کتـب او داراي   عالمان متقدم و متأخر شخصیت بزرگی چـون او را سـراغ نـدارم.   
 باالترین مراتب دقت نظر و تحقیق است.

مند بود و از او دعـوت کـرد بـه اصـفهان      بسیار به او عالقهشاه عباس صفوي 
برود، ولی او نپذیرفت و در نجف ماندگار شد و به سروسامان دادن حوزه علمیه 
نجف پرداخت. سیدحسن صدر درباره نقش مقدس اردبیلی درباره احیاي دوبـاره  

 نویسد: حوزه نجف می
غاز شد. حوزه تقویت یافت و در زمان مقدس اردبیلی، دوباره کوچ علمی به نجف آ

مردم از اطراف و دیگر شهرها و بالد، به آنجا روي آوردند و آن شهر بـه صـورت   
 بزرگترین مرکز علمی درآمد.

از عادات مقدس اردبیلی این بود که بـه هـیچ عنـوان از هـیچ کـس تملـق و       
ها شخصـی از اصـفهان بـه نجـف آمـد و از       کرد. در سالی از سال چاپلوسی نمی

اردبیلی خواهش کرد که واسطه شود تا شاه از تقصیر او بگـذرد، مقـدس    مقدس
 اردبیلی براي او نوشت:

بانی ملک عاریت، عباس! بدان که اگر چه این مرد اول ظالم بـود، اکنـون مظلـوم    

اي تقصـیرات تـو    که از تقصیر او بگذري، شاید حق تعـالی از پـاره   نماید؛ چنان می
 اردبیلی. بگذرد. بنده شاه والیت، احمد

است، او حتـی یـک کلمـه از شـاه تمجیـد       طور که از متن نامه مشخص همان
و در  در نجف اشرف دیده از جهان فروبست .ق  ه 993نکرده است. وي در سال 
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به هنگام ورود  1داخل اتاقی در کنار مناره جنوبی دفن شد. 7ایوان حرم امام علی
 شود. یده میبه داخل رواق، قبر مقدس اردبیلی در سمت چپ د

 .ق)  ه١٢١٢ـ  ١١٥٥(  . عالمه بحرالعلوم٤

در شـهر   .ق  ه 1155محمدمهدي، فرزنـد سیدمرتضـی طباطبـایی، در شـوال     
مقدس کربال متولد شد. شبی که سید دیده به جهان گشود، پدرش در خواب دید 

ربیع از اصحاب امام کـاظم و امـام رضـا و     بن اسماعیل به محمدبن 7که امام رضا
دستور داد شمعی بر فراز بام خانه سید مرتضی برافـروزد. وقتـی آن   : جوادامام 

 را روشن ساخت، نوري از آن شمع به آسمان باال رفت که نهایت نداشت.
محمدمهدي، علوم مقدماتی حوزه را نزد پدرش فراگرفـت و پـس از تکمیـل    

یوسـف   دروس مقدماتی و سـطح، از محضـربزرگانی چـون وحیـدبهبهانی، شـیخ     
انی و ... استفاده کرد و موفق به کسب اجتهاد در سنین جوانی گردید. وي در بحر 

به مشهد مقدس هجـرت و هفـت سـال از عمـرش را در کنـار       .ق  ه 1186سال 
سپري کرد و در این مدت در درس میرزامهدي اصفهانی  7بارگاه منور امام رضا

کـرد و دو  به حجاز سـفر   .ق  ه 1193خراسانی شرکت جست. همچنین در سال 
بحرالعلـوم،    سال در مکه به درس و بحث اشتغال داشت. از آثـار حضـور عالمـه   
ها، امام جمعه  شرکت طالب اهل سنت در درس او بود که بر اثر همین روشنگري

شهر مکه در سن هشتاد سالگی شیعه شد. عالمه در طـول حیـات علمـی خـود،     
الغطا، مالاحمد نراقـی،   شفشاگردان زیادي را تربیت کرد؛ از جمله شیخ جعفر کا

 االسالم سیدمحمدباقر شفتی و... . حجت
اي نیز انجام داد که به برخی از آنهـا   عالمه بحرالعلوم خدمات اجتماعی ارزنده

 کنیم: اشاره می
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 السالم. الف) تعیین جایگاه مرقد هود و صالح در قبرستان وادي
 ب) بناي مقام حضرت مهدي در صحن مسجد سهله.

 مسجد شیخ طوسی. ج) تعمیر
 د) تأسیس کتابخانه خطی بحرالعلوم.

 و... 7) اضافه کردن اراضی به حرم مطهر امام علی ه
به دیـار بـاقی شـتافت.     .ق  ه 1212حجه  ذي 24سرانجام عالمه بحرالعلوم در 

آرامگاه سید محمدمهدي طباطبایی، معـروف بـه بحرالعلـوم، و فرزنـدان او کنـار      
آستان شیخ طوسی قرار دارد. در حال حاضر ایـن آسـتان داراي گنبـد و عمـارت     

 1شده است که در اواخر قرن چهاردهم ساخته شده است. کاري بسیار زیبا و کاشی
هاي احرام و حدود  ویژه تعیین میقات هاي علمی، بهعالمه بحرالعلوم عالوه بر کار

 2و عرفات، اقدام زیادي در عمران و آبادانی مرقد مطهر انجام داد.  منا

 .ق)  ه١٢٨١ـ  ١٢١٤(  . شيخ مرتضي انصاري٥

در شهر دزفول دیده به جهـان   .ق  ه 1214شیخ مرتضی انصاري در عید غدیر 
تولـد فرزنـدش در خـواب دیـد کـه       گشود. مادرش که زنی مؤمنه بـود، قبـل از  

قرآنی با جلد طالکاري شده به او دادند. معبرین خواب، خوابش را  7صادق امام
به فرزندي عالم و پارسـا تعبیـر کردنـد. مرتضـی پـس از گذرانـدن تحصـیالت        

کـه از علمـاي    ـ  همراه پدرش محمـدامین  .ق  ه 1232مقدماتی در زادگاهش در 
کربال هجرت کرد. مرتضی در کربال مانـد و پـدر بـه    به  ـ  رفت شمار می دزفول به

 العلما، سـید  حسین انصاري، شریف دزفول بازگشت. وي در کربال از محضر شیخ
 محمد مجاهد و ... استفاده کرد. 
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شیخ محمدحسـن، صـاحب جـواهر، در لحظـات آخـر عمـر،        .ق  ه 1266در 
و درنتیجه پس از مرتضی انصاري را به عنوان مرجع بعد از خود معرفی کرد  شیخ

فوت صاحب جواهر، زعامت و مرجعیت مردم را بر عهده گرفت. شـیخ مرتضـی   
انصاري براي کسب فیض از علماي دیار دیگر بـه شـهرهاي بروجـرد، اصـفهان،     
کاشان، ري و مشهد هجرت کرد و چند صباحی در این شـهرها مانـدگار شـد و    

سـتاید و   اري را مـی اهللا رشـتی، شـیخ انصـ    سپس به نجف بازگشت. میرزا حبیب
شیخ سه چیز ممتاز داشت؛ علم، ریاست و تقوا. ریاسـت را  «فرماید:  درباره او می

 ».به میرزا محمدحسن شیرازي، علم را به من داد و تقوا را با خود به گور برد
سالگی دار فانی را  67در  .ق  ه 1281الثانی  جمادي 18شیخ اعظم انصاري در 
پس از تشییع در حجره غربـی، متصـل بـه بـاب قبلـه      وداع گفت. پیکر پاکش را 

 1صحن امیرالمؤمنین به خاك سپردند.

 .ق)  ه١٣٦٥ـ  ١٢٨٤(  . سيد ابوالحسن اصفهاني٦

» لنجـان «از توابع » مدیسه«در روستاي کوچک  .ق  ه 1284سید ابوالحسن در 
لمیـه  استان اصفهان دیده به جهان گشود. پس از اتمام دوره ابتدایی، وارد حوزه ع

اهللا محمـدابراهیم کلباسـی، حکـیم     اصفهان گردید و از محضر بزرگانی چون آیت
سـالگی   24منـد گردیـد. در    اي و چهارسوقی بهـره  باقر درچه قشقایی، سیدمحمد

براي کسب سطوح عالی حوزه به نجف اشرف هجرت کرد و در درس حضرات 
شـرکت   آیات آخوند خراسـانی، سـیدمحمدکاظم یـزدي و میرزاحسـن شـیرازي     

 جست. سه سال هم در کربال و سامرا به سر برد.
اهللا نائینی، مرجعیت دینی و زعامت حوزه را بر  پس از فوت آیت .ق  ه 1355در 

عهده گرفت. سید ابوالحسـن اصـفهانی تنهـا یـک فقیـه نبـود، بلکـه خصوصـیات         
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از او مرجعی عارف ساخته بود. از بارزترین خصوصیات او گذشـت بـود.    ،اخالقی
شخصی که کینه خصوصی با ایشان داشـت، فرزنـد    .ق  ه 1349در   به عنوان نمونه

برومندش سیدمحمدحسن را در صف نماز جماعت به قتـل رسـاند. قاتـل پـس از     
را به عنـوان   ارتکاب جرم دستگیر و زندانی شد. خبر به ایشان رسید؛ فوراً شخصی

نماینده خود به دادگستري فرستاد تا اسباب آزادي قاتل فرزندش را فـراهم کنـد. از   
 کند: باره نقل می زیستی بود. یکی از علما در این خصوصیات دیگر او ساده

گذشـتم؛    اصفهانی مـی اهللا اي در آن قرار داشت، به همراه آیت اي که خرابه از کوچه

ام پانزده روز در این خرابه سـاکن بـودیم، چـون     خانواده ایشان به من فرمود: من با
ناچار آنجا  به ؛اش باشیم صاحبخانه ما به من گفته بود که دیگر راضی نیست در خانه

 را تخلیه و به این خرابه منتقل شدیم تا اینکه خانه دیگري اجاره کردیم.
و بـا وجـود   اعتنـا بـود    سید ابوالحسن اصفهانی نسبت به مال و اموال دنیا بـی 

اهللا محمدتقی شـیرازي کـه از    کرد. آیت اینکه خودش نیاز داشت به فقرا کمک می
اهللا اصفهانی آگاه شد، پانصد لیره طال برایش فرستاد تا بـراي خـود    وضعیت آیت

اهللا اصفهانی آن مبلغ را به نانوایان شهر داد تا براي تهیدستان  منزلی تهیه کند. آیت
 و طالب نان بپزند.

سـالگی دار   81در سن  .ق  ه 1365الحجه  ذي 9اهللا ابوالحسن اصفهانی در شب  آیت
 1به خاك سپردند. 7فانی را وداع گفت. پس از تشییع، او را در صحن مطهر امام علی

 ).ق  ه ٦٦٤ـ ٥٨٩طاووس ( . ابن٧

طاووس، از عالمان و محـدثان شـیعی    موسی، مشهور به ابن بن الدین علی رضی
مشهور اللهوف علی قتلی الطفـوف از اوسـت. جنـازه او را پـس از     بود و تألیف 

 2به خاك سپردند. 7فوت به نجف آوردند و در جوار امام علی
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 ).ق  ه١٢٦٦ـ  ١٢٠٠يخ محمد حسن صاحب جواهر (. ش٨

تـرین فقیهـان شـیعه معاصـر،      ترین و معـروف  محله عماره محل دفن یکی از بزرگ
فقهـی جـواهر الکـالم از اوسـت. آسـتان او      یعنی صاحب جواهر است که اثـر بـزرگ   

شـده اسـت و در کنـار آن مسـجد صـاحب       کاري ساختمان مجلل با گنبد بزرگ کاشی
 1شود. جواهر دیده می

 ).ق  ه ١٢٤٥ ـ ١١٨٥. مالاحمد نراقي (٩

مالاحمد نراقی فرزند مهدي، از مراجع شیعه در ابتداي عصر قاجـار و اسـتاد شـیخ    
در نراق از دنیا رفت و در نجف دفـن شـد. مالاحمـد را     .ق  ه 1245مرتضی بود. او در 

در صحن مطهر، نزدیک ایوان بزرگی که در ضلع شمالی حرم واقع است، کنار پـدرش  
 2است.  به خاك سپردند. وي داراي آثار زیادي از جمله معراج 

 ).ق  ه ١٣١٢ ـ ١٢٣٠. ميرزاي شيرازي (١٠

مرتضـی انصـاري، مرجـع     اگرد شـیخ سید محمدحسن، فرزند میرزامحمود، ش
در  .ق  ه 1312تقلید شیعه و صاحب فتواي معروف تحریم تنباکو اسـت. وي در  

اي بیرون از  در مدرسه 7سامرا از دنیا رفت و در مجاورت صحن مطهر امام علی
 3صحن مطهر، قسمت شرقی باب طوسی دفن شد.

 ).ق  ه ١٣٢٠ ـ ١٢٥٤. ميرزا حسين نوري (١١

وي از شاگردان میرزاي شیرازي و شیخ مرتضـی انصـاري و صـاحب تـألیف     
وفات یافت. قبر او در صـحن   .ق  ه 1320معروف مستدرك الوسایل است که در 

 4امام، در سومین ایوان شرقی باب القبله واقع است.
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 .ق)  ه١٢٩٠ـ  ١٢٢٧. سيد اسداهللا شفتي (١٢

ان و شـاگرد صـاحب جـواهر    فرزند محمدباقر شفتی و از عالمان بزرگ اصفه
به هنگام سفر به عتبات، در کرند از دنیا رفت. بـدن او را   .ق  ه 1290است که در 

به نجف انتقال دادند و در صحن امام، در اولین مقبره شرقی باب القبله، به خـاك  
 1سپردند.

 .ق)  ه١٣٥٩ـ  ١٢٩٤. شيخ عباس قمي (١٣

الجنــان و  فــاتیحهــاي مشــهور م شــیخ عبــاس محــدث قمــی، صــاحب کتــاب
 .ق  ه 1359اآلمال و از شاگردان میـرزا حسـین نـوري اسـت. وفـات او در       منتهی

اتفاق افتاد و در صحن مطهر امام، در سومین ایوان شرقی باب القبله، کنـار میـرزا   
 2حسین نوري دفن شد.

 .ق)  ه١٣٥٥ـ  ١٢٧٦. عالمه نائيني (١٤

در نجف وفات یافت و در صـحن،   .ق  ه 1355میرزا محمدحسین نائینی در 
وي عـالم و مرجـع    3در پنجمین مقبره جنوبی درب بازار، به خاك سـپرده شـد.  

ــان انقــالب مشــروطیت از    ــود و در جری ــرزاي شــیرازي ب شــیعه و شــاگرد می
رفـت کـه هـدایت فکـري و      شمار مـی  اندیشمندان و متفکران سیاسی معاصر به

راه آخوند خراسانی بر عهده داشت. عملی انقالب مشروطه را تا پیروزي آن، هم
هـاي سیاسـی او دربـاره     وي حـاوي اندیشـه     و تنبیـه   الاال کتاب تنزیـه 

 مشروطیت است.
                                                           

 .287، ص3. عتبات عالیات عراق، ج1

 .61، صهمان. 2

 .54، ص6، جاعیان الشیعه. 3



 113    شهر مقدس نجف

 ).ق  ه ١٣٦١ ـ ١٢٩٦. شيخ محمدحسين كمپاني (١٥

شیخ محمدحسین، فرزند حاج محمدحسن اصفهانی، معروف بـه کمپـانی، در   
اطاق کوچکی، بـین منـاره شـمالی و     از دنیا رفت و در ایوان حرم در .ق  ه 1361

مقبره عالمه حلی، به خاك سپرده شـد. کمپـانی داراي تألیفـات بسـیار در فقـه و      
 1اصول و شاگرد آخوند خراسانی بود.

 ).ق  ه ١٣٠٣ ـ ١٢٣٠. شيخ جعفر تستري (١٦

از دنیـا رفـت. قبـر او، پشـت      .ق  ه 1303شیخ جعفر شوشتري یا تسـتري در  
ساختمان حرم در راهروي سرپوشیده، در اولین حجره سمت راسـت قـرار دارد.   

شناسان معاصر بود و تألیف او درباره  شوشتري شاگرد صاحب جواهر و از رجال
 2رجال، شهرت فراوانی دارد.

 .ق)  ه ١٣٢٩ ـ ١٢٥٥. آخوند خراساني (١٧

  آخوند خراسانی، عالم معاصـر از شـاگردان  شیخ محمدکاظم خراسانی، مشهور به 
قـدر و مشـهوري بـا     شیخ مرتضی انصاري و میرزاي شیرازي است. او تـألیف گـران  

هاي علمیه اسـت و فرزنـدان او    االصول دارد که امروزه متن درسی حوزه کفایۀعنوان 
انـد. آخونـد خراسـانی از رهبـران مـذهبی و       به همین سبب فامیل کفایی را برگزیـده 

ي مشروطیت در نجف اشرف بود و همراه عالمه نائینی به حمایت از مشروطیت فکر
وفات یافت و در راهـروي ورودي صـحن    .ق  ه 1329پرداخت. وي در  در ایران می

 3مطهر از سمت شرق در مقبره جنوبی آن به خاك سپرده شد.
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 ).ق  ه ١٣٣٧ ـ ١٢٤٧. سيد محمدكاظم يزدي (١٨

ور به یزدي، شاگرد میرزاي شیرازي و صاحب سید محمدکاظم طباطبایی، مشه
اتفـاق افتـاد و او را در    .ق  ه 1337الوثقی است. وفات او در ف کتاب معروف 

صحن مطهر در مقبره بزرگی واقع در دومین ایوان غربی باب طوسی دفن کردند. 
داران تفکر مشـروطه مشـروعه    یزدي از همفکران شیخ فضل اهللا نوري و از طرف

 1بود.

 ).ق  ه ١٢٢٧ ـ ١١٥٤. شيخ محمدجعفر كاشف الغطاء (١٩

در محله عماره، قبر یکی از فقیهان و بزرگان عرصـه علـم و سیاسـت، شـیخ     
جعفر، مشهور به کاشف الغطاء قرار دارد که یکی از شاگردان و مریدان او به نـام  

رسـۀ  جـا دفـن شـد. مد    شیخ اکبر این مقبره را بنا کرد و خود نیز بعدها در همـان 
 2مانده اوست. المعتمد مشهور به مدرسه کاشف الغطاء از بناهاي باقی

  .ش)  ه١٣٥٦ـ  ١٣٠٩( خميني  . شهيد سيد مصطفي٢٠

.ش در شهر مقدس قم دیده به جهان گشـود. پـس     ه1309سیدمصطفی، در سال 
.ش وارد حـوزه علمیـه     ه1324از گذراندن دوران ابتدایی در مدارس دولتی، در سال 

پس از شش سال با موفقیت دروس سطح حـوزه را سـپري کـرد. وي در ایـن      شد و
ها از محضر استادان شیخ مرتضی حائري، شهید محمد صدوقی، شیخ عبدالجواد  سال

عاملی و ... بهره برد. سیدمصطفی پس از اتمام سطح، در درس خـارج    جبل  اصفهانی
شرکت نمود. هنگـامی   اهللا سیدمحمد حجت و... حضرات آیات پدر بزرگوارش، آیت

 که امام به ترکیه و عراق تبعید شد، وي هم مالزم و همراه امام بود.
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سید مصطفی از نظر علمـی در سـطح بـاالیی قـرار داشـت و در مـدت عمـر        
تفسـیر القـرآن   «کوتاهش توانست هفده جلد کتاب تألیف کند کـه یکـی از آنهـا    

تـرین   یادي داشت که مهـم است که ناتمام ماند. وي خصوصیات ارزنده ز» الکریم
 گوید: محمدحسن رحیمیان در این باره می بود. 7آن عشق به امام حسین

روي از نجـف   یکی از خصوصیات حاج آقا مصطفی این بود که ایشان مقید به پیاده

 15«بـود. در سـال، معمـوالً     7هاي مخصوصه امام حسین به کربال در تمام زیارت

رفتنـد، ایشـان    که مردم نجف پیاده به کربال می» شعبان، عرفه، اربعین و نیمه رجب

شـد کـه کـف پـاي او      رفت. گاهی می هر سال در چند مناسبت پیاده به کربال می

شد؛ ولی باز هم به  افتاد و کامالً مجروح می زد که خونابه از آن راه می هایی می تاول

 1داد. راه رفتن ادامه می

 فرماید: درباره ایشان می مقام معظم رهبري ضمن ستایش از سید مصطفی
هاي بالقوه و بالفعل اسالم بـود. روزي   مرحوم سید مصطفی خمینی، یکی از شخصیت

سالگی بودنـد و در آن سـن جـزو     48یا  47که ایشان شهید شدند، در حدود سنین 

ممتازین کسانی بود که در حوزه علمیه قم، نجف و مشهد ... وجـود داشـت. بنـده    

 شناختم. هاي قبل می چهره برجسته حوزه علمیه قم از سال ایشان را به عنوان یک

خواست ضربه روحی به امام وارد سازد و هم یکی از ارکـان   رژیم شاه که می
او را توسط زهـر بـه شـهادت رسـاند. مـردم       1/8/56انقالب را از میان ببرد، در 

گــاه  مسـلمان نجـف پیکـر پــاکش را بـا آب فـرات غســل داده، در محـل خیمـه       
در  7کفن کرده و پس از انتقال به نجف، در حرم مطهر امام علـی  7حسین امام

 2خاك سپردند.  مقبره، زیر گلدسته جنوبی در ایوان طال به
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 ).ق  ه ١٤١٣ ـ ١٣١٧. سيد ابوالقاسم خويي (٢١

قبر سید ابوالقاسـم خـویی در صـحن مطهـر، ضـلع شـرقی، ورودي مسـجد        
عالمـان و مراجـع تقلیـد معاصـر،      الخضراء واقع است. سید ابوالقاسـم خـویی از  

شاگرد محمدحسین کمپانی و عالمه نائینی بود. وي مـدتی رئـیس حـوزه علمیـه     
هـاي علمـی در نقـاط مختلـف      هـا و مدرسـه   نجف بود و براي گسـترش حـوزه  

 1کشورهاي اسالمی تالش زیادي کرد.
 از دیگر عالمان دفن شده در نجف اشرف:

شـناس و ادیـب    ع البحـرین، لغـت  . فخرالدین طریحی، صاحب کتاب مجم22
 فوت کرد و در محله براق دفن شد. .ق  ه 1075معاصر که در 

روي  )؛ قبـر وي روبـه  .ق  ه 1300. محمدمهدي قزوینی، عـالم معاصـر (م.   23
 مقبره شیخ محمدحسن، صاحب جواهر است.

 )..ق  ه 741عبداهللا حلی، صاحب العرفان فی فقه القرآن (م.  بن . مقداد24
عبدالعال کرکی، معروف به محقق ثـانی و شـهید ثالـث در عهـد سـلطان      . 25

 طهماسب اول صفوي.
 . سیداسماعیل بهبهانی تهرانی.26
 السالم دفن است. . سید محمدباقر صدر که در وادي27
 . میرزا احمد مجتهد تبریزي، مقابل مقبره شیخ طوسی با گنبدي سبزرنگ.28
 )..ق  ه 664غرس النعمه (م.  هالل صابی ملقب به . عالمه محمدبن29
 )..ق  ه 63طاووس مشهور (م.  طاووس، برادر ابن الدین محمدبن . جمال30
). او تألیفی در باب .ق  ه 693طاووس (م.  طاووس، برادر ابن بن . عبدالکریم31

 الغري دارد.ن نجف با عنوان 
                                                           

 .62. عتبات عالیات عراق، ص1
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 . میر محمد حسین، امام جمعه اصفهان در عصر قاجار.32
 محمد مهدي، امام جمعه اصفهان در دوره قاجار.. حاجی 33
 . حاجی محمد ابراهیم قزوینی.34
 )..ق  ه 1251. شیخ احمد جزایري، صاحب آیات االحکام (م. 35
 )..ق  ه 1205محمدباقر هزار جریبی (م.  . آقا محمدباقربن36
 )..ق  ه 1206اهللا حسینی ابوالمظفر (م.  . میرزا فتح37
 )..ق  ه 1060فراهانی (م.  اي . علی نقی کمره38
 )..ق  ه 1246. عبدالرزاق کاشانی (م. 39
 )..ق  ه 1100. سید رضاخان الهی کرمانی (م. 40
 . مال محمدمهدي نراقی.41
 . شرابیانی.42
 . سید محمدسعید حبوبی، از شاعران معاصر.43

  از آل بویه  حاکمان و دولت مردانمقبره 

بودنـد کـه تـالش قابـل     : دار اهـل بیـت   دوسـت بویه از خاندان شیعی و  آل
هاي مقدس به عمل آوردند. بسیاري از  ستایشی در احیا، بازسازي و توسعه مکان

دفـن   7و امـام علـی   7این خاندان در جوار امامان خود از جملـه امـام حسـین   
اند. از قبر این پادشاهان بین قرن چهارم تا دوازدهم هجري، آثاري بـر جـاي    شده

سـازي حیـاط    ، در کـف .ق  ه 1316کنون اثري از آنها نیست. البتـه در  بود؛ ولی ا
 هاي قبر آنان کشف شد: صحن و حرم، برخی از سنگ

  . عضدالدوله ديلمي١

در بغداد از دنیا رفت و در همان شهر به خاك سـپرده شـد.    .ق  ه 373وي در 
و در قسـمت پـایین پـاي مبـارك      1چندي بعد او را به نجف اشرف منتقل کردند

                                                           

 .117، ص7. المنتظم، ج1
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قبرش چنین  به خاك سپردند. بر اساس وصیت دیلمی، بر روي سنگ 7علی امام
 نوشته شده است:

این قبر عضدالدوله است. دوست دارم تا در کنار این امام معصوم به خـاك سـپرده   

شـود،   شوم؛ به این امید که در روزي که هر کس هر کاري کرده بر او نمایان مـی 

  1امان باشم و صلواته علی محمد و عترته الطیبین. من در

دیـده و توصـیف    .ق  ه 1315قبـر را در   الدین شهرستانی این سنگ عالمه 
 2کرده است.

  الدوله . شرف٢

وي فرزند عضدالدوله بود و در کنار پدرش در حرم دفن شد. تاریخ فـوت او  
 3است. .ق  ه379

  . بهاء الدوله٣

از دنیـا رفـت و در    .ق  ه 403دان عضـدالدوله بـود کـه در    بهاءالدوله از فرزن
 4نجف به خاك سپرده شد.

  . بدرالدين حسنويه٤

از حاکمان همدان، دینور، بروجرد و نهاوند. وي از سـوي عضـدالدوله لقـب    
ابوشجاع گرفت. حسنویه به سخاوت و بخشش به یتیمان و فقیـران و نیـز انجـام    

                                                           

کثیـر شـافعی،    و النهایه، ابـن  البداية؛ 379به نقل از مجالس المؤمنین، ص 235، ص1. ماضی النجف و حاضرها، ج1

 .301، ص11ج

 .250ص، 5. به نقل از مجله االعتدال، ج2

 .236، ص7. المنتظم، ج3

 ..235، ص1. ماضی النجف و حاضرها، ج4
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دفن  7او را در جوار مرقد امام علی 1هور است.المنفعه مش کارهاي عمرانی و عام
 2اند. کرده

  . فخرالملك ابوغالب٥

در اهواز وفات کرد و در نجف  .ق  ه 406الدوله بویهی بود که در  وزیر سلطان
 خاك شد.

  . ابوالقاسم حسين بن علي٦

 3از دنیا رفت. .ق  ه 418الدوله بویهی بود که در  وي وزیر شرف

 خالد بن انوشيروانالدين  . شرف٧

 4بوده است. .ق  ه 533بویه. فوت وي در  از وزیران عصر آل

  حمدان از آل  مردان حاکمان و دولتمقبره 

حمدان از پادشاهان شیعی و از مجاهدان بزرگ قـرن پـنجم و ششـم هجـري در      آل
شام هسـتند. نقـش آنهـا در نهضـت مقاومـت و مقابلـه بـا تجـاوز نیروهـاي بیـزانس           

الدوله حمـدانی و   توان سیف ترین پادشاهان آن سلسله می ساز بود. از معروف سرنوشت
هـاي خـود را    حمدان مرده ناصرالدوله را نام برد. به گفته شیخ علی آل کاشف الغطاء، آل

 5کردند. دادند و در حرم دفن می از شام، حلب، موصل و عراق به نجف انتقال می
                                                           

 .236، ص10. المنتظم، ج1

 .236، ص7. همان، ج2

 .23، ص8. همان، ج3

، 6العتبـات، ج  موسـوعة بویه که در نجـف دفـن هسـتند، ر. ك:     . براي اطالع بیشتر از سایر رجال سیاسی عصر آل4

 .248 -236، صص 1؛ ماضی النجف و حاضرها، ج144ص

 .240، ص1. ماضی النجف و حاضرها، ج5
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  ز ایلخانان و تیموریانا  مردان حاکمان و دولتمقبره 

 736هاي مسلمان و شیعی حاکم در ایران هستند که از  ایلخانان مغول از دولت
کردند. برخی از دولتمردان ایلخانی، جالیـري   در عراق حکومت می .ق  ه 813تا 

اند؛ اما مکـان آنهـا امـروزه مشـخص نیسـت.       و تیموري در حرم مطهر دفن شده
قبر تیمور لنگ، مؤسـس سلسـله    .ق  ه 1350که در  گوید الدین شهرستانی می

 1تیموریان را در کنار قبر شیخ طوسی در سرداب دیده است.

  پادشاهان و رجال قاجاریهمقبره 

برخی از پادشاهان و رجال قاجار در حرم و صـحن مطهـر بـه خـاك سـپرده      
 اند؛ ولی امروزه مکان آنها مشخص نیست: شده
فوت کـرد   .ق  ه 1211سلسله قاجاریه که در  . آقا محمدخان قاجار؛ مؤسس1

السالطین معروف  ه و در نجف اشرف، در قسمت شمالی رواق که امروزه به 
کنـد کـه    است، به خاك سپرده شد. ناصرالدین شاه قبر او را دیده و توصیف مـی 

  2اي داشت.   سنگ مرمر بزرگ و حجاري شده
شـاه قاجـار در    . ملک آرا کیومرث میرزا، ملقب به ملک آرا، فرزنـد فتحعلـی  2

 از دنیا رفت و در حرم دفن شد. .ق  ه 1288
شـاه   خان را فتحعلـی  خان قاجار؛ جنازه وي و حسینعلی . سلطان محمدحسن3

 شخصاً به نجف منتقل کرد و به خاك سپرد.
  3.ق  ه 1298. آقاخان محالتی؛ رهبر فرقه اسماعیلیه در 4
فرماي فارس و فرزندانش در کنار آقا محمدخان.. حسینعلی میرزا؛ فرمان5

                                                           

 .66. عتبات عالیات عراق، ص1

 .125. سفر نامه ناصرالدین شاه به عتبات، ص2

 .248و  247، صص 1. ماضی النجف و حاضرها، ج3
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 . خان باباخان سردار؛ حاکم کرمان در عصر قاجار.6
 شاه. الدوله؛ دختر ناصرالدین . تاج7
  1خان ایلچی؛ از سفیران ایران در دوره قاجار. . میرزا ابوالحسن8
 ن قاجار.خان قاجار؛ از رجال و بزرگا . سلیمان9

 2شاه. . حسینعلی میرزا؛ برادر فتحعلی10

 مساجد معروف نجف

 ند از: مساجد معروف نجف عبارت

   . مسجد جواهري١

 در آن بدین نام مشهور است. به علت دفن مرحوم صاحب جواهر

 . مسجد صافي الصفا٢

 7علی که اهل معرفت به آن معتقدند مقام حضرت  از آثار تاریخی مشهور نجف

که به صافی صفا مشهور است و در کنـار آن نیـز قبـر اثیـب یمـانی قـرار دارد.       است 
شدگان اویس قرنی بوده و در زمانی که امـام   ایشان از شیعیان سرشناس یمن و تربیت

دار خالفـت بـود، در یمـن از دنیـا رفـت و وصـیت کـرد تـا          در کوفه عهـده  7علی
نیـز ایـن    7ویی عادت امیرالمؤمنینفرزندانش جنازه او را از یمن به کوفه ببرند. از س

 آمد. می 3 شد از کوفه به غري بود که هرگاه جویاي مکان خلوتی براي عبادت می
در آن حـال مـردي را دیـد کـه از      ؛در آنجا سرگرم عبادت بـود  7روزي امام

از کجـا  «اي به همـراه داشـت. پرسـید:     آمد، بر شتري سوار بود و جنازه بیابان می
                                                           

 .197. سفرنامه ادیب الملک به عتبات، ص1

 .125. سفرنامه ناصرالدین شاه به عتبات، ص2

 اي از زمین نجف. ه. نامی تاریخی براي نقط3
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پاسخ » ه از کیست؟ چرا او را در سرزمین خودتان دفن نکردید؟آیی؟ این جناز می
شنیده بود که  9آیم و این هم جنازه پدرم است. او از رسول خدا از یمن می«داد: 

وس دو قبیلـه مضـر و ربیعـه    فـ در اینجا شخصیتی دفن خواهد شد که بـه عـدد ن  
بیاورم و اینجا اش را به کوفه  رو به من وصیت کرد تا جنازه کند. ازاین شفاعت می

انا و اهللا «فرماید:  ضمن تصدیق مضمون حدیث مزبور، سه بار می 7امام». دفن کنم
. سپس دستور دفن جنازه اثیـب  »کننده من هستم به خدا سوگند آن شفاعت«؛ » ذلك الرجـل

بسیاري از فقهاي شیعه در متون و منابع فقهی به روایت  1دهد. را به فرزندانش می
یمانی به کوفه اشاره و براي فتواي جواز حمل جنائز مردگان از حمل جنازه اثیب 

از همـین رو اهـل معرفـت، محرابـی      2اند. شهري به شهر دیگر به آن استناد نموده
 اند. قدیمی را که کنار مدفن اثیب یمانی است، مقام امیرالمؤمنین دانسته

 . جامع شيخ طوسي٣

زه علمیـه نجـف اسـت، در    او که یکی از مشاهیر فقهاي امامیه و مؤسس حـو 
وفات یافت. او وصیت کرد که پس از مـرگش او را در آنجـا بـه     .ق  ه 460سال 

 خاك بسپارند و محل آن را به مسجد تبدیل کنند. 
لذا ایشان در خانه خود مدفون گردیـد و آن مکـان پـس از مـدتی تبـدیل بـه       

نجف شمرده  یکی از مراکز تدریس حوزه قرن گذشته  طی ده  گردید که   مسجدي
در شمال حـرم مطهـر و   » جامع الشیخ الطوسی«شود. امروزه این مسجد به نام  می

اي از این مسجد آرامگـاه عالمـه    به فاصله کوتاهی از آن قرار دارد و نیز در گوشه
از مشـاهیر علمـاي امامیـه و     اهللا سیدمحمدمهدي بحرالعلوم قرار گرفتـه کـه    آیت

 3است. ق.  ه1212متوفاي 
                                                           

 .86طاووس، ص بن الغري فی تعیین قبر امیرالمؤمنین، سید عبدالکریم فرحة. 1

 .149، ص4. ر.ك: الحدائق، شیخ یوسف بحرانی، ج2

 .29. اماکن زیارتی و سیاحتی عراق، ص3



 123    شهر مقدس نجف

 شاهين بن د عمران. مسج٤

ترین مساجد نجف است که در اواسط قرن چهـارم هجـري توسـط     از قدیمی
شاهین ساخته شد. عمران یکی از شورشیان علیه حکومـت عضـدالدوله    بن عمران

درگذرد،  بویه بود که شکست خورد و با خود عهد کرد که چنانچه سلطان از وي
د. رواقی که در نجـف سـاخت   دو رواق، یکی در نجف و دیگري در کربال بنا کن

در سمت شمالی حرم مطهر قرار داشت و در آن هنگام حرم مطهر کوچک بود و 
ایـوان   ،و رواق آن، همان صحن بـود و کنـار صـحن    ،عبارت بود از روضه مطهر

 1چندگامی تا آن فاصله داشت. ،شرقی آن قرار داشت و مسجد عمران

 . مسجد الخضراء٥

دیوار خارجی صحن شریف واقـع شـده و    این مسجد در جهت شمال شرقی
مدخل آن از ایوان دوم دیوار شرقی است. این مسجد بسیار قدیمی است و تاریخ 

مظفـر سـاخته باشـد.     بـن  رود کـه آن را علـی   ساختن آن معلوم نیست و گمان می
ها سـال   به طرز زیبایی بازسازي شد و براي ده .ق  ه 1388مسجد مذکور در سال 

  2رفت. شمار می دریس در حوزه علمیه نجف بهاز مراکز اصلی ت

 . مسجد الرأس (باالسر)٦

مسجدي بسیار قدیمی است که در آن رو به صحن شریف و در سمت ایـوان  
شود و چون در سمت باالسر مطهر حضـرت قـرار دارد    بزرگ مقابل رواق باز می

بـاز  گوینـد. تـاریخ بنـاي آن بـه دوره پادشـاهان ایلخـانی        به آن مسجد رأس می
                                                           

 .114، صاماکن زیارتی و سیاحتی عراق. 1

اهللا خـویی بـوده و توسـط شـیخ احمـد انصـاري قمـی         آیـت . عالوه بر این، این مسجد حوزه درس و بحث مرحوم 2

 .48بازسازي شده است؛ قائدان، عتبات عالیات عراق، ص
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از طرف  .ق  ه 1306گردد که بارها تجدید بنا شده است و آخرین بار در سال  می
هـاي   نادرشاه افشار تجدید بنا شده است. در محراب این مسجد قطعاتی از کاشی

 خورد.  خشتی متعلق به قرن ششم هجري به چشم می

  . مسجد شيخ مرتضي انصاري٧

ظارت شـیخ مرتضـی انصـاري    قرار دارد و با مساعدت و ن» حویش«در محله 
هاي درس  ساخته شده است. بزرگان و عالمان حوزه علمیه نجف برخی از کالس

کنند. سید محمدکاظم یـزدي، از عالمـان عصـر     خود را در این مسجد برگزار می
از جمله کسانی بودند که در مسجد شیخ مرتضـی تـدریس    قاجار و امام خمینی

 1اند. کرده می

 وادي السالم

تــرین  نــام گورســتان عمــومی و معــروف شــهر نجــف اســت و یکــی از کهــن
رود. این گورستان تنها متعلق به اهالی نجف نبـوده،   شمار می هاي جهان به گورستان

بلکه مدفن بسیاري از شیعیان جهان و از کشورهاي مختلف نظیر هندوستان، ایران، 
 )٤ر شماره (تصويباشد.  پاکستان، کویت، جبل عامل لبنان و غیره می

در این گورستان پادشاهان، وزرا، امرا و شاهزادگان، علما و دانشمندان و عامه 
اند. برخی از قبرها منهدم شده و برخـی رو بـه ویرانـی     مردم به خاك سپرده شده

است؛ در این میان تعدادي از قبرها نیز تازه احداث شـده اسـت. قبرهـا بـزرگ و     
ارتفاع، برخی  هاي کم لند و برخی داراي دکههاي ب کوچک بوده، برخی داراي دکه

قبرها دیوارکشی شده است و برخی دیگر داراي اتاقی است که قاري قرآن در آن 
خوانـد و دسـتمزد خـود را از     درپی بـراي مـرده قـرآن مـی     نشیند و روزها پی می

                                                           

 .109، ص7؛ موسوعۀ العتبات، ج157. سیماي نجف اشرف، ص1
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 کند.  بستگان مرده دریافت می
از قبرهـا نیـز گنبـدهایی    برخی از قبرها نیز داراي باغچه هستند. بر روي برخی 

شود که رنگ و نوع آن بسته به اهمیت متوفی با یکدیگر تفـاوت دارد. بـر    دیده می
روي هر قبري سنگ قبري وجود دارد که بر روي آن نام متوفی و تاریخ درگذشـت  

قبرها بسیار متفاوت اسـت و معمـوالً بـر روي     او نقش بسته است و نوع این سنگ
 ي به زبان عربی فصیح و عامیانه نقش بسته است.برخی از آنها ابیات شعر

وادي السالم در شمال شرقی شهر واقع است و بیست کیلومترمربـع مسـاحت   
و بسیاري از قبرهاي آن داراي بقعه  1رسد دارد. قدمت آن به بیش از هزار سال می

 کند: ادیب الملک این قبرستان را چنین توصیف می 2و گنبد است.
علوم است که بهشت جاودان است و مکان ارواح مؤمنان؛ لـیکن  باطن آن قبرستان م

در ظاهر نیز قبرستانی به آن شکوه و به آن طراوت و روح در ربع مسکون نیست و 

  3مقبره مطهر هود و صالح پیغمبر در آنجاست.

 7براي این قبرستان فضـایل زیـادي نقـل شـده اسـت؛ از جملـه امـام علـی        

 فرماید:  می
کنند و هر مؤمنی در  دسته با یکدیگر صحبت می واح مؤمنان دستهدر این سرزمین ار

به وادي السالم ملحـق شـو کـه وادي    «شود:  هر جایی از زمین بمیرد به او گفته می

  4».السالم جایگاهی از بهشت است

هر مؤمنی که در شرق یا غـرب عـالم بمیـرد،    «نقل است:  7نیز از امام صادق
                                                           

 .150. سیماي نجف اشرف، ص1

این قبرسـتان دیـدن   شاه از  . در آن دوران یعنی هنگامی که ناصرالدین125شاه به عتبات، ص . سفرنامه ناصرالدین2

 ».به اندازه شهر نجف، ابنیه و آثار دارد«کرده، گفته است 

 .192. سفرنامه ادیب الملک به عتبات، ص3

 .37، ص22جبحاراألنوار،  .4
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از ایـن قبرسـتان   «انـد:   همچنین گفته 1».برد م میخداوند روحش را به وادي السال
 2».کند می خداوند هفتادهزار نفر را بدون حساب وارد بهشت

خواسـت بـا خـودش خلـوت      هرگاه می 7نیرالمؤمنیحضرت امروایت شده 
اي  آمد. یکـی از روزهـا در آنجـا بـود؛ ناگـاه دیـد سـواره        کند، به طرف غري می

را دید، سالم کـرد. حضـرت    7آورد. هنگامی که وي علی اي را با خود می جنازه
این جنازه کیست «پرسید: ». از یمن«عرض کرد: » ؟از کجایی«جواب داد؛ پرسید: 

». ام در ایـن زمـین دفـن کـنم     جنـازه پـدرم هسـت؛ آورده   «گفت: » که با توست؟
وصـیت کـرده   «گفت: » چرا در زمین خودتان او را دفن نکردي؟«حضرت فرمود: 

شود که ماننـد   مرا در اینجا دفن کنید و پدرم گفته که در این زمین مردي دفن می
» شناسـی؟  آن مرد را مـی «حضرت فرمود: ». کند قبیله ربیعه و مضر را شفاعت می

خدا آن مرد منم. بلند شو  به ؛خدا آن مرد منم به«حضرت فرمود: ». نه«عرض کرد: 
 3بلند شد و پدرش را دفن کرد.». پدرت را دفن کن

 8مرقد هود و صالح

از جمله مراقد موجود در قبرستان وادي السالم، مرقد پیـامبران خـدا، هـود و    
وي قـدیمی شـهر   است که در سمت غربی وادي السالم و در پشت بار 8صالح

قرار دارد. این دو پیامبر در یک  7نجف و شمال شرقی حرم مطهر حضرت علی
اند و بر روي این حرم گنبدي متوسط بنا شده است. قبالً بر روي این  حرم مدفون

مرقد، صخره سرخ قدیمی و کهنی قرار داشت که طول آن به انـدازه یـک ذرع و   
ود و بـر روي آن بـا خـط کـوفی     چند انگشت و عرض آن به اندازه یک وجب ب

                                                           

 .37، ص 22بحاراالنوار، ج . 1

 .98، ص1. ماضی النجف و حاضرها، ج2

 .86، ص7قبر امیرالمؤمنینتعیین ي فی غرال فرحة. 3
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 8داد، این محل قبر حضرت هـود و صـالح   مطالبی نوشته شده بود که نشان می
 )٥(تصوير شماره است. 

القـدر   اولین کسی که بر روي این قبرها صندوقی چوبین گذاشت، عالم جلیـل 
، همسـر  »مالحفیـره «سید محمدمهدي بحرالعلوم بود و پس از آن بانویی بـه نـام   

 .ق  ه 1270، متوفی سال 7مطهر حضرت علی دار حرم  نقیب و خزانهمالیوسف 
دار شدن، گنبدي بر باالي قبر آنها بسـازد، گنبـد    که نذر کرده بود در صورت بچه

ها شهر  که انگلیسی .ق  ه 1333آجري کوچکی بر روي قبر آنان ساخت. در سال 
نجف را به مدت چهل روز محاصره کرده بودند، بسیاري از امـاکن مقدسـه و از   

و پس از برطرف شدن حصـار،   1را ویران کردند 8جمله آنها مرقد هود و صالح
اند،  تنها گنبد و مرقد مطهر آنان را ویران کرده ها نه اهالی متوجه شدند که انگلیسی

 2اند. نیز به سرقت برده نوشته کوفی را بلکه سنگ

 [مقام حضرت مهدي

این مقام در سمت غربی شهر و در قسمت آغازین قبرستان وادي السالم قـرار  
بود. امـا  » سید محمدمهدي بحرالعلوم«دارد و اولین کسی که این مقام را بنا کرد، 

ویران شد و بعدها دوباره بـه شـکل سـابق بازسـازي      .ق  ه 1310این بنا در سال 
کـه قـبالً    ؛ در حالی3اي بر روي آن بنا گردید کاري فیروزه د و گنبدي با کاشیگردی

 )٦(تصوير شماره گنبد آن از گچ و سنگ ساخته شده بود. 
شـود   خوانده می» 7امام صادق«در داخل این مقام، جایی وجود دارد که مقام 

یارت در هنگام ز 7و ظاهراً علت تسمیه این مقام حدیثی است که از امام صادق
                                                           

 توسط یکی از نیکوکاران ایرانی تجدیدبنا و مرمت شده است. 1337بعدها در سال . این مرقد 1

 .119. راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ص2

 معروف است.» [بئر امام مهدي«. در داخل ساختمان، چاهی قرار دارد که به 3



 »عتبات عالیاتزائران توشه  ره«همسفر     128

مرقد مطهر جدش روایت شده است که چـون آن حضـرت بـه نجـف رسـید، از      
تـر رفـت و دو    شترش پیاده شد و دو رکعت نماز خواند؛ سـپس کمـی آن طـرف   

کـه   تر دو رکعت دیگر خواند و هنگامی رکعت دیگر خواند؛ سپس کمی آن طرف
 از آن حضرت درباره امـاکن مـذکور پرسـیدند، فرمـود: اولـین جـا موضـع قبـر        

و دومین جا موضع رأس الحسین و سومی موضع منبـر حضـرت    7امیرالمؤمنین
جـایی اسـت    7است. ظاهراً منظور آن حضرت از موضع رأس الحسین [قائم

پس از آوردن به کوفه در ایـن محـل قـرار داده شـده      7که سر مطهر امام حسین
همراه بـا جسـد مطهـر     7ست که سر مطهر امام حسینااست؛ وگرنه صحیح آن 

 1وي در حرم شریفش در کربال مدفون شده است.

   7مقام امام زين العابدين

و در سـمت قبلـه قـرار دارد.     7این مقام در کنار حرم مطهـر حضـرت علـی   
شـده، در   که به زیارت جدش مشرف می هنگامی 7اند که امام زین العابدین گفته

شـتافت و   مـی  بست و با پاي برهنه به زیارت قبر مطهر این مکان شتر خود را می
گشـت.   رسـانده و بـازمی   گشته و در همین مکان شب را به صبح مـی  سپس برمی

اي  در محراب آن صـخره  ؛ها این مکان را ساختند که بعدها تجدید بنا شد صفوي
اي حک شده است و  تراش وجود دارد که بر روي آن حروف مقطعه زیبا و خوش

ی است و عبارت است از طلسمی شود که این نوشته از کارهاي شیخ بهائ گفته می
که براي نیش مار مفید است. برخی از مردم کرامات زیادي را به این محل نسبت 

 )٧(تصوير شماره   2دهند. می

                                                           

 .110کن زیارتی و سیاحتی در عراق، صا. راهنماي ام1

 .109، صهمان. 2
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 تاریخچه کوفه

گـذاري   کوفه یکی از شهرهاي مهمی است کـه مسـلمانان صـدر اسـالم آن را پایـه     
عنوان پایتخت خود انتخاب کردند. گویند، محل بناي  آن را به 7کردند و حضرت علی

سـلمان فارسـی و حذیفـه یمـانی در سـال      القـدر، یعنـی    این شهر را دو صحابی جلیل
و در دوره خالفت عمر انتخاب کردنـد. بـه دسـتور خلیفـه دوم و بـه دسـت        .ق  ه 17

وقاص، سردار فاتح عراق و ایران در بخش میانی عراق ساخته شد. این شـهر   ابی سعدبن
الجیشی مهمی برخوردار بـود و از سـویی بـا صـحرا و      در آن روزگار از موقعیت سوق

اي از رودخانه فرات، مرز شمالی شـهر را تشـکیل داده    اتصال داشت و نیز شاخه حجاز
هـاي گسـترده کـه منـابع      و کشتزارها و نخلسـتان   جواري آن با شهر باستانی حیره و هم

 افزود. غذایی ارزشمندي براي مردمان داشت، بر موقعیت شهر می

محـل تجمـع   « گفتنـد کـه بـه معنـی     مـی » الجنـد  « «در آغاز به این شهر، 
گفتنـد. در سـال    بود و بعدها این واژه خالصه شده و به آن کوفـه مـی  » لشکریان

شعبه، تعداد هفـت محلـه بـه تعـداد قبایـل      ی .ق و در زمان حکمرانی   ه22
 .ق  ه 36در سـال   .گـذاري شـد   ساکن در شهر کوفه که هفت قبیلـه بودنـد، پایـه   

و خـود قـرار داد   پایتخـت  پـس از جنـگ جمـل، ایـن شـهر را       7حضرت علی
پیدا کرد و یکـی از مراکـز مهـم علمـی و       تدریج رونق علمی و تجاري فراوانی به
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دادنـد،   سیاسی جهان اسالم گردید و جمعیت آن را که بیشتر ایرانیان تشکیل مـی 
 .اند تضمین زدهمیلیون نفر  بالغ بر یک

رغم انتقال پایتخت به شهر دمشـق، ایـن رونـق ادامـه      ها، علی در دوران اموي
بـه شـهر    .ق  ه 132هـا، پایتخـت در سـال     داشت؛ اما با به قدرت رسیدن عباسی

روز از اهمیت کوفه کاسته شـد و بنـا    هاشمیه و سپس به بغداد منتقل شد و روزبه
از آن دیدن کرده است،  .ق  ه 580جبیر که در سال  به گفته جهانگرد معروف، ابن
 شهر رو به ویرانی رفته است.

امروزه شهر کوفه موقعیت پیشین خود را از دست داده و به عنوان یک بخـش  
شود و فاصله دو شـهر هشـت کیلـومتر اسـت کـه       از توابع شهر نجف شمرده می

اش، از  جغرافیـایی   باشند. این شهر به علـت موقعیـت   تقریباً به یکدیگر متصل می
 تر از نجف برخوردار است. ب و هواي مالیم و خنکآ

  وجه تسمیه

کوفه به معنـاي جـایی   «در وجه تسمیه کوفه چند قول وجود دارد: یکی آنکه 
نام سرزمین بابل از سـواد عـراق   «دیگر آنکه  1».است که در آن ریگ و شن باشد

و  2».ایـره اند که به صورت دایره است یا تپه شـنی د  است و از آن رو کوفه نامیده
وقاص، پس از فتح قادسیه و استقرار در انبار، سپاه مسـلمانان   ابی نیز چون سعدبن

  را براي رهایی از بدي آب و هوا و موجودات آزاردهنده آن به سوي این سرزمین
، از ریشه »در این مکان جمع شوید«؛ »تكوفوا يف هذا املوضع«هدایت کرد و به آنان گفت: 

  3کاف و تکوف است.
                                                           

 .161محمد المقدسی، احسن التقاسیم فی معرفۀ االقالیم، ص الدین احمدبن مس. ش1

 .490و  489، صص 4. یاقوت حموي، معجم البلدان، ج2
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به سبب وجود کوه کوچکی در آنجا که به کوفان معـروف  «اند:  برخی نیز گفته
 1».اند است، این منطقه را کوفه نامیده

  فضیلت کوفه

 د:یفرما می 9حضرت رسول
انِ إِ  دَ نَ الْبُلْ تَارَ مِ لَّ أَ  نَّ اهللا اخْ جَ وَ زَّ الَ عَ قَ . فَ ةً عَ بَ ْ�ُتوِن َو ُطورِ ِس�نYَِ َو هـَذا ( رْ َو اYِ+R َو ا7ز-

 ِ�ََ
ْ

hا 
َ
ـدُ  2)ِمYِ األ ا الْبَلَ ـةُ وَ هـذَ وفَ ـينِنيَ الْكُ سِ وَ طُورُ سِ دِ يْتُ املَقْ تُونُ بَ يْ ينَةُ وَ الزَّ التِّنيُ املَدِ فَ

ةاألَ  كَّ نيِ مَ  3.مِ
: قسـم بـه تـین و    خداوند از بین شهرها چهار شهر را انتخاب کرد، آنجا که فرمـود 

المقدس و طور سینین،  زیتون و طور سینین و آن شهر امنْ. تین، مدینه و زیتون، بیت

 کوفه و شهر أمن، مکه است. 

 د:یفرما ز میین 7امام صادق
ئَ  بُ بِامِ ْسَ ا حتُ تَانِ فِيهَ عَ كْ ا وَ رَ اهَ وَ مٍ فِيامَ سِ هَ ةِ دِرْ ئَ بُ بِامِ ْسَ ةِ حتُ وفَ مٍ بِالْكُ هَ ةُ دِرْ قَ عَة.نَفَ كْ  4ةِ رَ

یک درهم صدقه در کوفه، معادل صد درهم در غیر آن و دو رکعـت نمـاز در آن،   

 معادل صد رکعت است.

 کند که کسی از ایشان پرسید:  نقل می 7قولویه از امام باقر ابن
کدام سرزمین پس از حرم خدا و رسولش افضل است؟ پاسخ فرمود: کوفه که زکیه 

صادقین است. در آنجا مسجد سـهله   يدر آن قبور پیامبران و اوصیا ؛و طاهره است

است که خداوند هیچ پیامبري را نفرستاد، مگر آنکه در آنجا نماز گـزارد و در آن  
                                                           

 .490 و 489، صص 4. معجم البلدان، ج1

 .13. تین: 2

 .267، ص4البحار، ج سفينة. 3

 .267ص ،4. همان، ج4
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عدل خداوند آشکار و استوار شده است. آنجا مکان فرود پیامبران، اوصیا و صالحین 

   1است.

و  9رم خـدا و حـرم رسـول   کوفه حـ «نقل شده است:  7و نیز از امام صادق
است؛ نماز در آن برابـر اسـت بـا صـد رکعـت نمـاز در        7طالب ابی بن حرم علی

 2».جاهاي دیگر

 مسجد کوفه 

طبق بعضی از روایـات، نخسـتین کسـی کـه مسـجد کوفـه را تأسـیس کـرد،         
 7درباره تعیین حدود مسجد توسط حضرت آدم 7حضرت آدم بود. امام صادق

جِ «فرماید:  می سْ دُّ مَ مُ حَ طَّهُ آدَ نيَ خَ اجِ َّ رُ الرسَّ ةِ آخِ وفَ هُ أَ  نَاأَ  وَ  ٧دِ الْكُ رَ اكِبـاً أَ  نْ أَ  كْ لَهُ رَ ؛ بنا بر ایـن  3»دْخُ
 )٨(تصوير شماره  قول، مسجد کوفه به مرور زمان تخریب شده است.

که گذشـت،   ساخته شد. چنان .ق  ه 17در دوره اسالم نیز این مسجد در سال 
سلمان و حذیفه بـه جهـت بـدي آب و هـواي مـدائن، کوفـه را بـراي اسـتقرار         
لشکریان برگزیدند. آنان وقتی آنجا رسیدند، دو رکعت نمـاز خواندنـد و از خـدا    

 هنگـامی کـه سـعدبن    4خواستند آنجا را جایگاه آرامـش و اسـتواري قـرار دهـد.    
مین کوفه رسیدند، دستور داد پـیش از سـاختن   سرز  وقاص همراه لشکریان به ابی 

در مکانی ایستاد و بر هر طرف تیري  5 هر بنایی، مسجدي بسازند. ابوهیجاء اسدي
 6انداخت. به این صورت حدود مسجد کوفه، مشخص شد.

                                                           

 .18؛ المزار، ص23. کامل الزیارات، ص1

 .19، صهمان؛ 23، صهمان. 2
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 135    شهر کوفه

متر؛ صـحنی   116متر و عرض  110مسجد کوفه مسجدي است مربع به طول 
دارد؛ هماننـد بـرج و باروهـاي     وسیع و بدون سقف و دیـواري عظـیم و مرتفـع   

شهرهاي کهن که در دوران عضدالدوله دیلمی ساخته شـده اسـت. ایـن مسـجد     
 نفر را دارد. هزار گنجایش چهل

 هاي مسجد کوفه  فضيلت

 در جمع مردم کوفه فرمود: 7گوید، امیرالمؤمنین نباته می بن اصبغ
خداونـد ایـن   خداوند چیزي را به شما بخشیده که بـه کـس دیگـر نـداده اسـت؛      

اي بخشید. این (مسجد کوفه)، خانـه آدم، جایگـاه نـوح،     نمازگاهتان را برتري ویژه
باشـد.   مـی   ي ابراهیم خلیل و برادرم خضر و نمازگـاه مـن  مصـالّ منزلگاه ادریس و 

مسجد شما یکی از چهار مسجدي است که خداوند آن را براي اهلش برگزیده است. 
شـود و   یامت، با دو جامه سـفید، وارد محشـر مـی   بینم که فرداي ق گویی آن را می

نماید و شفاعتش از جانـب خـدا رد    اند، شفاعت می کسانی را که در آن نماز خوانده
رسد که همـین   نخواهد شد. در آینده حجراالسود در آن نصب خواهد شد. زمانی می

شـود. در روي زمـین    ، فرزندم و نمازگاه هر مـؤمنی مـی  7مسجد، نمازگاه مهدي
منی نیست مگر اینکه وارد شود و به آن دل ببندد. مبادا آن را ترك و مهجورش مؤ

کنید. در آن نماز بخوانید و با آن نماز به خدا نزدیک شوید و حوائج خـویش را از  
خدا بخواهید. اگر مردم به فضیلت این مسجد آگاه بودند، از اکناف جهان بـه سـوي   

  1برف باشد.شتافتند، اگرچه به خزیدن بر روي  آن می

  قصر بهشتی

یاد شده اسـت.  » قصري از بهشت«در بعضی روایات از مسجد کوفه به عنوان 
 فرماید: می 7امام علی
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ـولِ  سُ دُ الرَّ ـجِ سْ امُ وَ مَ ـرَ دُ احلَ ـجِ يَا: املَسْ نْ نَّةِ يفِ الـدُّ ورِ اجلَ نْ قُصُ ةٌ مِ عَ بَ يْـتِ  ٩أَرْ دُ بَ ـجِ سْ وَ مَ
ةِ  وفَ دُ الْكُ جِ سْ سِ وَ مَ دِ  1.املَقْ

مسـجدالحرام، مسـجد النبـی، مسـجد      :نیاسـت دچهار چیز از قصـرهاي بهشـت در   
 المقدس، مسجد کوفه. بیت

  گاه فرشتگان سجده

در روایات آمده است که قبل از حضرت آدم، فرشتگان در این مکـان مقـدس   
 فرماید: می 7کردند. امام علی عبادت می

رُ  هْ ا، ظَ يْهَ لَ بِدَ اهللا عَ ةٍ عُ عَ قْ لُ بُ ةِ ملََّاأَوَّ وفَ ةَ أَ  الْكُ رَ اهللا املَالئِكَ ـأَ  مَ لَ وا عَ دُ جَ ، سَ مَ دَ وا آلِ دُ جُ  ینْ يَسْ
، وَ  ةِ وفَ رِ الْكُ هْ ةٍ إِ ظَ لِّ لَيْلَ ةَ لَتَنزلُ يفِ كُ ةِ   یلإِ  نَّ املَالئِكَ وفَ د الْكُ جِ سْ  2.مَ

که  نخستین مکانی که پرستش خدا در آن صورت گرفت پشت کوفه است. هنگامی

ان را دستور داد براي آدم سجده کنند در پشت کوفه سجده کردنـد.  خداوند فرشتگ
 آیند. همانا فرشتگان در هر شب به مسجد کوفه فرود می

 گناهان  شایجایگاه بخش

مسجد کوفه نزد خداوند از چنان جایگاهی برخوردار است که اگر کسی وارد 
زنـدگی   از شخصی پرسید کجـا  7شود. امام رضا آن شود، گناهانش آمرزیده می

 کنی؟ پاسخ داد، در کوفه. امام درباره فضیلت مسجد کوفه به او فرمود: می
ةٍ، رَ فِ غْ ةَ مَ ائَ تَبَ اهللا لَهُ مِ ةٍ لَكَ رَّ ةَ مَ ائَ لٌ مِ جُ هُ رَ لَ ، لَوْ دَخَ يْتُ نُوحٍ ةِ بَ وفَ دَ الْكُ جِ سْ إِنَّ مَ اأَ  فَ نَّ فِيهِ إِ  مَ

ةَ نُوحٍ  وَ عْ :  7دَ الَ يْثُ قَ ِفْر (حَ
ْ
 َرب+ اغ

ً
ي- َو 7َِمْن َدَخَل بَ�ِْ�َ ُ\ْؤِمنا  3.)ِ� َو 7ِوَاِ�َ
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همانا مسجد کوفه خانه نوح است اگر کسی صـدبار بـه آن داخـل شـود خداونـد صـد       
: پروردگـارا!  نویسد. همانا تبلیغ نوح در آن صورت گرفته که گفت آمرزش براي او می

 من شدند را بیامرز.خانه داخل مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی که با ایمان 

  مصّلاي پیامبران

 کند که ایشان درباره مسجد کوفه فرمود: نقل می 7ابوبصیر از امام صادق
لَّ  ، صَ ةِ وفَ دُ الْكُ جِ سْ ، مَ دُ جِ مَ املَسْ يٍّ وَ أَ  فِيهِ  ینِعْ بـِ ـارَ التَّنُّـورُ أَ لْـفُ نَ نْـهُ فَ مِ ٍّ وَ يصِ فِيـهِ  لْـفُ وَ وَ

 ، ينَةُ فِ تِ السَّ رَ تُ نُجِ َ يْرسَ مَ نَّةِ وَ يَاضِ اجلَ نْ رِ ةٌ مِ ضَ وْ طُهُ رَ سَ وَ انُ اهللا وَ وَ ضْ نَتُهُ رِ يْمَ رٌ ـمَ كْ  1.هُ مَ
بهترین مسجد، مسجد کوفه است. هزار پیامبر و هـزار وصـی پیـامبر در آن نمـاز     

جانب راستش رضـایت   ؛ی در آن ساخته شدتخوانده است. تنور از او جوشید و کش
 هاي بهشت و جانب چپش مکر است. ز باغاش باغی ا الهی و میانه

  نماز در مسجد کوفه تمام است

وقتی شخصی به مکانی مسافرت کند و قصد ده روز نکنـد، نمـازش شکسـته    
 فرماید: می 7است؛ مگر چهار مکان که استثنا شده است. امام صادق

الةُ يفِ  تِمُّ الصَّ امِ وَ أَ  تَ رَ دِ احلَ جِ : يفِ املَسْ اطِنَ وَ ةِ مَ عَ بَ ولِ رْ سُ دِ الرَّ جِ سْ ـةِ وَ  9مَ وفَ دِ الْكُ ـجِ سْ مَ وَ
 ِ نيْ سَ مِ احلُ رَ  7.2حَ

 .7نماز در چهار جا تمام است: مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه و حرم امام حسین

  نماز در آن، برابر با حج است

اگـر مـردم   «فرمایـد:   دربـاره فضـیلت نمـاز در مسـجد کوفـه مـی       7امام باقر
رفتنـد.   هـاي دور بـه آنجـا مـی     دانستند مسجد کوفه چه فضیلتی دارد، از مکان می
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 1».همانا خواندن نماز واجب در آنجا، برابر با حج و نماز نافله، برابر عمـره اسـت  
 فرماید:  می 7همچنین امام علی

ا املَسْ  ذَ ةُ يفِ هَ عَ النَّبِيِّ النَّافِلَ ةً مَ رَ مْ لُ عُ دِ عْ دِ تَ عَ النَّبِيِّ  9جِ ةً مَ جَّ لُ حَ دِ عْ ةُ تَ يضَ رِ  9.2وَ الْفَ
اه پیامبر و نماز واجب برابر است بـا  رنماز نافله در این مسجد برابر است با عمره هم

 .9حج همراه پیامبر

  مقامات مسجد كوفه

  . رحبه امیر مؤمنان1

پـیش از نمـاز یـا مواقـع      7است که امام علـی  کنار درِ مسجد کوفه، سکویی 
 داده است.  هاي مردم پاسخ می نشسته و به پرسش دیگر، روي آن می

 القضاء دکۀ. 2

کرد. در آن موضع، سـتون کوتـاهی    در آنجا قضاوت می 7مکانی که امام علی
َعـ(وجود داشـته کـه روي آن ایـن آیـه قـرآن را نوشـته بودنـد:        

ْ
ُ\ُر بِال

ْ
ْدِل إِن- اهللا يَـأ

 3.)...ْحسانِ اإلِ وَ 

 . بیت الطشت 3

بهتر است دو رکعت نماز در ایـن مکـان خوانـده شـود. محلـی کـه یکـی از        
در آن رخ داده است. داستان معجزه امام ایـن گونـه اسـت:     7معجزات امام علی

و بزرگ  شود و با مکیدن خون بدن وي، رشد کرده  زالویی وارد شکم دختري می
شـود. قصـه در همـه     دختر همچون زنان حامله بزرگ می گردد؛ درنتیجه شکم می
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اش جاري کنـد،   پیچد. برادران دختر، او را نزد امام آوردند تا حکم درباره شهر می
گـاه بـه    اي نصب کننـد. آن  امام که در مسجد کوفه حضور داشت، دستور داد پرده

معاینه گفت: بـه  قابله فرمود تا دختر را پشت پرده برده و معاینه کند. قابله پس از 
نظر من این دختر حامله است. امام که عالم به غیب بود، دستور داد طشتی پـر از  
لجن بیاورند و دختر را در آن بنشانند. به دستور امام عمل کردند. زالـوي بـزرگ   
که داخل شکم دختر قرار داشت، بـا استشـمام بـوي لجـن بیـرون آمـد و همـه،        

 1حقیقت امر را فهمیدند.

  7حضرت آدم. مقام 4

ستون هفتم مسجد کوفه معروف به مقام حضرت آدم است. این مکانی اسـت  
نزدیـک ایـن سـتون     7همچنین امیرالمؤمنین 2که خداوند، توبه آدم را قبول کرد.

 نیز معروف است. 7لذا به مقام امیرالمؤمنین ؛خواند نماز می

  7. مقام حضرت ابراهیم5

در  7مکانی است که حضرت ابراهیمستون چهارم مسجد، جنب باب انماط، 
آنجا نماز خوانده است. در این مقام مقدس، چهار رکعت نماز، در دو رکعت اول 

  3حمد و توحید و در دو رکعت دوم، حمد و قدر بخواند.

  . مقام جبرئیل6

کـه پیـامبر    باشد. در شب معـراج   ستون پنجم، منصوب به حضرت جبرئیل می
سجداالقصی در حرکت بود، هنگامی که بـه سـرزمین   الحرام به م از بیت 9گرامی
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 ؛اید اکنون مقابل مسجد کوفه !کوفه رسید، جبرئیل به پیامبر فرمود: اي رسول خدا
در  7همچنـین امـام حسـن    1خداوند در آن دو رکعت نماز گزارد. پیامبر با اجازه 

 2معروف است. لذا به مقام امام حسن نیز ؛خواند نزدیکی این ستون نماز می

 7العابدین . مقام حضرت امام زین7

در آنجا نماز خوانده اسـت. ابـوحمزه    7ستون سوم، جایگاهی که امام سجاد
 گوید:  ثمالی می

وارد مسجد کوفه شد و دو رکعت نماز خواند و سـپس سـر    8الحسین بن دیدم علی

 به دعا برداشت؛ پس از مدتی راه مدینه را در پیش گرفت تا برگردد. به او گفتنـد: 

که پدر و جدت را کشتند؟ فرمود: پـدرم را زیـارت    براي چه به اینجا آمدي؟ جایی

 3کردم و در این مسجد نماز خواندم.

  7. محراب امیرالمؤمنین8

نام برد و در  7توان از مقام امیرالمومنین از جاهاي زیارتی و متبرك مسجد می
ده اسـت و در  خوان در آنجا نماز می 7آن محرابی هست که گویند، حضرت علی

جا به شهادت رسیده است و در کنار محراب دري وجود داشت که به قصر  همان
هاي آن همچنان در کنار مسجد قرار گرفته است  شد که خرابه داراالماره منتهی می

قــرار دارد کــه همچنــان  7متــري داراالمــاره خانــه امــام علــی 85و در فاصــله 
شـود. شـیعیان در هنگـام ورود بـه      پابرجاست و بر روي آن گنبد سبزي دیده می

روند و در کنار آن دو رکعت نمـاز بـه    می 7مسجد، نخست به نزد محراب علی
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اي از  ، اقدام به نصب پنجره1بهره  م، رهبر اسماعیلیان 1974آورند. در سال  جا می
 )٨ ـ١(تصوير شماره  2نمود. 7طال و نقره در مقام امیرالمومنین

  7. مقام امام صادق9

 ثعبـان از بـاب ال  7عباس، روزي دیدم امام صادق در ایام بنی«گوید:  می راوي
 3».وارد شد و نزد ستون چهارم نماز خواند

 9. مقام رسول خدا10

از اعمال مسجد، خواندن دو رکعت نماز در وسط مسجد اسـت کـه بـه مقـام     
معروف است و مردم معموالً ایـن نمـاز را بـراي قضـاي حاجـت       9رسول خدا

و در رکعت اول پس از حمد، سوره اخالص و در رکعت دوم پـس از   خوانند می
را  3خوانند و پس از نماز، تسـبیحات حضـرت زهـرا    حمد، سوره کافرون را می

 خوانند: خوانند و سپس این دعا را می می
اللّهم أنت السالم ومنك السالم واليك يعود السـالم ودارك دار السـالم حيّنـا ربّنـا منـك 

اللّهم إين صلّيتُ هـذه الصـالة إبتغـاء رمحتـك ورضـوانك ومغفرتـك وتعظـيامً بالسالم، 
حممد وآل حممـد، وارفعهـا يف علّيـني وتقبّلهـا منّـي يـا أرحـم ی ملسجدك، اللّهم فصلّ عل

 .الرامحني

 . محل به گل نشستن کشتی نوح11

پس  7مسجد. بنا بر روایات، کشتی حضرت نوح در میانه   فضاي گودي است
 است. خشکی رسیده  به  نقطه   ها سرگردانی، در این از مدت

                                                           

 اي از اسماعیلیان ساکن در هند و پاکستان هستند که رهبر آن آقاخان نام دارد. . اسماعیلیان بهره، طایفه1

 .124. راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ص2

 .402، ص100جبحاراألنوار،  .3
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 . باب الثُعبان (یا دروازه اژدها)12

هاي نخستین و کهن مسـجد کوفـه اسـت کـه در میانـه دیـوار        یکی از دروازه
ظـاهر   7شمالی مسجد قرار دارد و در اینجا یکی از معجزات امیرالمؤمنین علـی 

 است. شده 

 المعراجدکۀ . 13

شود آن حضرت بـه هنگـام    گفته میاست.  9معراج رسول خداایوان و مقام 
معراج که از مسجدالحرام آغاز شد، توقف کوتـاهی در مسـجد کوفـه داشـته، در     

 اند.  آنجا نماز گزارده
در حال سیر از مسجدالحرام  9، وقتی پیامبر7بر اساس روایتی از امام صادق

» نـی اکنـون کجـا هسـتی؟    دا آیا می«به او گفت:  7به مسجداالقصی بود، جبرئیل
از  9پیـامبر ». تو مقابل مسجد کوفـه هسـتی  «جبرئیل گفت: ». خیر«پیامبر فرمود: 

 1خدا اجازه خواست، دو رکعت در آن نماز گزارد.

 عقيل بن حرم و مرقد مسلم

عقیل در جوار مسجد کوفه و در سمت شرق آن قـرار دارد. بـر    بن مرقد مسلم
م،  1960رد و وزارت اوقـاف عـراق در سـال    باالي مرقد، گنبدي طالیی قـرار دا 

عـروه   بـن  عقیل و هانی بن  اقدام به توسعه صحن شریف، واقع بین قبر مطهر مسلم
م، مجدداً رواق اطراف ضـریح   1965هایی در آنجا ساخت. در سال  نمود و رواق

(تصـوير  کـاري شـد.    کـاري و آیینـه   توسعه یافت و دیوارهاي داخلی حرم کاشـی 

 )٩ شماره
                                                           

در مسـجد   9اي بـه حضـور پیـامبر    ؛ روایت معراج در سایر کتب حدیثی شیعه، اشـاره 22ص . المزار، شیخ مفید،1

 .387، ص100جبحاراألنوار،  کوفه دارد؛ ر.ك:
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اي کـه بـر روي قبـر     نوشـته  آمده اسـت کـه او از خـالل سـنگ    » ثیبور«سفرنامه در 
محمـود رازي و   عـروه بـوده، دریافتـه اسـت کـه محمـدبن       بـن  عقیـل و هـانی   بن مسلم

انـد. همچنـین او    این مرقد را بنـا کـرده   .ق  ه 681احمد شیرازي در سال  بن ابوالمحاسن
پاشـا،   سـلمان   احمدپاشـا و همسـر والـی    دختر» عادله«کند که بانوي نیکوکار  اضافه می

 1دستور داد که دیوار شمال غربی مسجد کوفه را با هزینه شخصی خود بازسازي کنند.
 گوید:  می 309شیخ حرزالدین در کتاب المراقد، جلد دوم صفحه 

عقیل، جناب آقاي شیخ طعمه کوفی، پنجره دیگـري را بـه مـا     بن تولیت مرقد مسلم

گـردد و در یکـی از    بـازمی  .ق  ه 1055نشان داد که تاریخ سـاختن آن بـه سـال    
مـادر  «هاي آن نوشته شده است که این پنجـره بـه نفقـه بـانوي نیکوکـار،       گوشه

 ساخته شده است. ،»آغاخان

خان،  ، شخصی به نام حافظ محمد عبدالحی.ق  ه 1232در ماه ربیع االول سال 
هـایی   اقدام به بازسازي حرم نمود. سید محسن حکیم نیز دسـتور داد کـه پنجـره   

جعفـر   بن موسی بن عقیل، قاسم بن ، مسلم7براي مرقدهاي مطهر حضرت ابوالفضل
 در مسجد کوفه ساخته و نصب شود. 7و مقام امیرالمؤمنین

محمد رشاد میرزا، اقدام به تجدیـد بنـاي صـحن و    ، حاج .ق  ه 1384در سال 
، حاج محمدحسین رفیعی بهبهانی کویتی، .ق  ه 1387مرقد شریف نمود. در سال 

 2عقیل نمود. بن اقدام به تذهیب گنبد مرقد مسلم ،بنا به دستور سیدمحسن حکیم

 عروه بن مرقد هاني

بود که چون در هنگام جنگ بـر اسـب   » مراد«عروه، شیخ و رهبر قبیله  بن هانی
هـزار سـرباز پیـاده و نیـز قبایـل       پـوش و هشـت   نشست، چهارهزار سوار زره می

                                                           

 .130راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ص . 1

 .همان. 2
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گرفتند که تعداد کل آنها بالغ بر  پیمان او، از کنده و غیره گرداگردش را فرا می هم
زیـاد از   ي آمده است که چون ابندر تاریخ طبر 1شد. پوش می هزار سرباز زره سی

عقیل در خانه هانی مطلع شد، به دنبال او فرستاد و مسـلم را از او   بن وجود مسلم
 )١٠(تصوير شماره مطالبه کرد. 

گاه او را از خانه خـود بیـرون    مسلم میهمان من است و من هیچ«هانی گفت: 
پدرت حقی دارد، زیرا کنی که پدرم بر  آیا فکر نمی«زیاد گفت:  ابن». نخواهم کرد

هـانی گفـت:   ». گـویی؟  که معاویه را از کشتن او باز داشت و حال تو چنـین مـی  
خواهم که حقی بر گردن من داشته باشی و جـان کسـی را    حال نیز من از تو می«

». دهم که او را از کوفـه بیـرون بـرم    که میهمان من است حفظ کنی و من قول می
خشمگین شد و بـا تازیانـه بـر صـورت هـانی       زیاد چون این سخن را شنید، ابن

 نواخت و بینی او را شکست. سپس دستور داد تا هانی را به زندان اندازند.
زیـاد یـورش بردنـد و     سوي قصر ابن چون خبر به آل مذحج رسید، همگی به

زیاد این حالت را دید، از خشم جمعیت ترسیده و دستور داد که هانی را  چون ابن
جلس خویش زندانی کنند و سپس به شریح قاضی دستور داد که در اتاق مجاور م

شریح نیـز بـه    ؛جا با مردم سخن گوید تا آرام شوند به باالي قصر برود و از همان
 باالي قصر رفته و چنین گفت: 

اي باطـل و   پراکنده شوید و بدانید که شایعه کشته شدن سرورتان، شـایعه  !اي مردم
زیاد اسـت و   بن داهللایکمال احترام در محضر امیر عب اکنون در نادرست است و او هم

زودي در کمال عـزت و احتـرام بـه شـما      امیر را نسبت به او نیت سوئی نبوده و به
 ملحق خواهد شد.

زیـاد در روز   بـن  مردم چـون ایـن سـخنان را شـنیدند، متفـرق شـدند.عبیداهللا      
                                                           

 .69، ص3. مروج الذهب، مسعودي، ج1
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دسـتور داد کـه   عقیـل،   بـن  ، پس از کشـته شـدن مسـلم   .ق  ه 60حجه سال  ذي 9
عروه را از زندان بیرون آورده و در بازار گوسفندفروشان کوفه گردن بزنند  بن هانی

عقیـل در بازارهـاي کوفـه     بـن  و سپس جسد مطهر او را همـراه بـا جسـد مسـلم    
عقیل و هانی را به نزد یزید فرستاد و آل مذحج  بن زیاد سرهاي مسلم بگردانند. ابن

 1هر دو را در نزدیکی مسجد کوفه به خاك سپردند. ها را از او گرفته و جنازه

 عبيده ثَقَفي ابي آرامگاه مختاربن

وي سرداري است که پس از واقعه کربال به قیام پرداخـت و انتقـام خـون آن    
شهداي بزرگوار را از قاتالن آنان ستاند و آنان را به جزاي اعمالشان در ایـن دنیـا   

 )١١(تصوير شماره رسانید. 

 به فرزند مختار فرمودند:  7قرحضرت با
مَ اهللا حِ مَ اهللاأَ  رَ حِ اكَ رَ نْدَ أَ  بَ اً عِ قّ كَ لَنَا حَ رَ ا تَ اكَ مَ دٍ أَ  بَ لَـبَ إِ  حَـ تَنَـا وَ طَ تَلَ تَـلَ قَ بَـهُ قَ لَ الَّ طَ
ائِنَا. مَ   2بِدِ

خدا پدرت را رحمت کند. خدا پدرت را رحمت کند. هیچ حقی از ما در نزد احدي 

 خواهی ما نمود. مطالبه کرد. قاتلین ما را کشت و خوننبود، مگر اینکه 

 بعد از قیام مختار سجده کردند و فرمودند: 7امام سجاد
ي دُ هللاِِ الَّذِ مْ نْ أَ  احلَ ي مِ أْرِ كَ يلِ ثَ رَ زَ أَ  دْ ائِي وَ جَ دَ اً  یعْ ريْ تَارَ خَ  3.املُخْ

خیـر  خواهی کـرد و خداونـد مختـار را جـزاي      خدا را شکر که از دشمنان ما خون

 عنایت کند. 

درباره مختار و اعتقادات او اقوال مختلف نقل شده است؛ ولـی اکثـر علمـاي    
                                                           

 .134ـ132صص. راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، 1

 .147، ص2، جالبحار سفينة. 2

 .همان. 3
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سـخنانی  : اند؛ زیرا از اهل بیـت  اند و اعتقاداتش را ستوده شیعه او را مدح کرده
چنـان کـه    در مدح او و نهی از مذمت او بسیار رسیده است و دشمنان مختـار آن 

اند تا او را از قلوب  چنین کردهنیز د، درباره او مطاعن ساختن 7علیه امیرالمؤمنین
 .1شیعه دور نمایند

عالمه امینی در کتاب الغدیر مطالب باارزشی درباره مختار نوشته و او را یکی 
از بزرگان دین و مخلص و وفادار دانسته و اینکه نهضت مبارك وي، تنهـا بـراي   

ها بوده است. اینکـه   م امويکنی ملحدان و مقاومت در برابر ظل اقامه عدل و ریشه
وجـه   هـیچ  هـاي وارده، بـه   اند و یا سایر تهمت کرده 2 او را متهم به مذهب کیسانی

ــاقر7و از جملــه امــام ســجاد :صــحت نداشــته و ائمــه اطهــار و  7، امــام ب
  3است. او را مدح کرده 7ویژه امام باقر اند و به بر او ترحم نموده 7صادق امام

 دهد: می سپس عالمه امینی ادامه
بزرگان شیعه و از جمله شـهید اول، او را گرامـی داشـتند و شـهید اول در کتـاب      

دهنـده محبـت مختـار     کند که نشـان  ، زیارتی مخصوص به او را ذکر می»مزارات«

است و اینکه وي جان خود را بر سر راه رضایت ائمه  7العابدین نسبت به امام زین

 4ت.اطهار و یاري این خاندان پاك داده اس

هاي پیشین، از مزارهاي مشهور شیعه در کوفه بوده و  ظاهراً قبر مختار در دوره
ها مخفی شـده   بر باالي آن گنبدي قرار داشته؛ اما به مرور زمان مخروبه و از دیده

بود تا اینکه عاقبت، عالم ربانی بزرگوار، سید محمدمهـدي بحرالعلـوم در هنگـام    
                                                           

 .150، ص2البحار، ج  سفينة. 1

الحنفیـه، فرزنـد حضـرت     بـه امامـت محمـدبن    7هاي شیعه است که پس از امام حسـین  . کیسانیه یکی از فرقه2

 معتقد شدند. 7علی

 .343، ص2. الغدیر، ج3

 . 344و  343. همان، صص 4
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در اطراف، به سنگ قبري برخورد کرد کـه نـام و   مانده مسجد کوفه  تتبع آثار باقی
نسب مختار بر آن نقش بسته بود. در اوایـل روزگـار مـا، مـدخل قبـر مختـار از       

اي بود که در زاویه جنوب شرقی مسجد کوفه واقع شده بـود؛ امـا در ایـن     حجره
عبود شالش خفاجی نجفی، با کمک تنی چند  بن اواخر تاجري به نام حاج محسن

نجف اشرف، حرمی براي مختار ساخته و آن را به جنوب رواق و حرم از علماي 
 1اي جدید ساخت. عقیل ملحق ساخت و براي قبر او پنجره بن مسلم

  7خانه امام علي

بـوده کـه حضـرت     7این خانه در اصل منزل مسکونی ام هانی، خواهر علـی 
یرون مسجد کوفـه  خود قرار داد. این خانه در ب  پس از انتقال به کوفه، آن را منزل

قدیمی نیسـت،    و در زاویه جنوب غربی آن قرار دارد. ساختمان کنونی آن گرچه
 )١٢(تصوير شماره  است.  لیکن در محل همان خانه حضرت ساخته شده

عنوان پایتخت، برخالف  هنگام ورود به کوفه و انتخاب آن شهر به 7امام علی
داراالمـاره نرفـت؛ بلکـه در منـزل     هاي پیشین، به دارالخالفـه و   حاکمان و خلیفه

هانی سکونت گزید. این خانه امروزه همچنان پابرجاست و از زندگی سـاده و   ام
آالیش یک خلیفه که امپراطوري عظیمی را بـه دسـت باکفایـت خـویش اداره      بی
دهد. از خانه تا مسجد بیسـت متـر فاصـله اسـت و داخـل آن از       کرد، خبر می می

 2برخوردار است.اي  معماري بسیار ساده

  دار االماره

، قصـري در کنـار مسـجد    .ق  ه17حاکم کوفه، در  وقاص، نخستین ابی سعدبن
متر بود. از آن پـس حاکمـان کوفـه در ایـن      5/3هاي آن  احداث کرد که قطر برج

                                                           

 .7، ص2. مراقد المعارف، ج1

 .92عالیات عراق، ص. عتبات 2
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 7خانه امام علی هاي مخروبه داراالماره در نزدیکی قصر ساکن شدند؛ امروزه پایه

متر و شاهد  110 ×110هاي  االماره به صورت مربع با ضلعشود. بناي دار دیده می
  1ماجراهاي فراوان و پندپذیر بوده است.

  7علی زیدبن مرقد

مروان به خالفت رسـید. ایـن حـاکم     بن عبدالملک بن ، هشام.ق  ه 105در سال 
هاشم را به حد اعالي خود رساند. هنگـامی   القلب، ظلم و ستم نسبت به بنی قسی

خواهی از حاکمان  ) از مدینه به شام جهت تظلم7لی (پسر امام سجادع که زیدبن
امیه نزد خلیفه رفـت و بـاالخره توانسـت بـا هشـام مالقـات نمایـد، در ایـن          بنی

مالقات، قبل از اینکه زید سخنی بر زبان آورد، هشام بـه جـاي خوشـامدگویی و    
را از دربار خالفـت   هاي زشتی به آن بزرگوار داد و او ها و دشنام پذیرایی، اهانت

بعـد از فحاشـی ضـربات    «نویسـد:   الحدیـد مـی   ابـی  خویش بیرون راند. حتی ابن
شدیدي بر او وارد کرد. ایشان به ناچار از شام به کوفه رفـت و بـراي مبـارزه بـا     

 2».ظلم، به تشکیل نهضتی علیه امویان پرداخت
آن حضـرت   عمر ثقفی (حاکم کوفه) با لشکر بسیاري بـه مبـارزه بـا    بن یوسف

برخاست. با توطئه وي، ناگهان تیري از سمت دشمن به پیشانی زید اصابت نمود 
و شربت شهادت نوشید. یحیی پسر زید به اتفاق جمعی دیگـر از شـیعیان، بـدن    
زید را محرمانه به بیرون شهر برده، در وسط نهر قبري کندند و جسد زید را دفن 

ر آن نهر جاري کردنـد تـا دشـمنانش    نمودند. پس از گذاردن سنگ قبر، آب را د
 محل قبر زید را نیابند.

جاسوسان حکومتی محل قبر را شناسایی و به یوسف بن عمر ثقفـی گـزارش   
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دادند. او دستور داد که نبش قبر نمایند، جسد زید را بیرون آورده و سـرش را از  
مر ثقفـی  ع بن تن جدا نموده، آن را براي هشام به شام فرستاد. هشام نیز به یوسف

علی را، لخت و عریان به دار آویزنـد. آن ملعـون    دستور داد که بدن جناب زیدبن
بدن فرزند پیـامبر خـدا    .ق  ه 121نیز این دستور را عیناً اجرا نمود. یعنی در سال 

مـروان بـه    بن الملک یزید بن عبد که ولیدبن .ق  ه 126به دار آویخته شد و تا سال 
هاي زید را  خالفت رسید، همچنان باالي دار بود. سپس ولید دستور داد استخوان

  1از دار پایین آورده، آتش زدند و خاکسترش را نیز بر باد دادند.
 فرمود:  7امام صادق

املِاً وَ  انَ عَ داً كَ يْ إِنَّ زَ دٌ فَ يْ جَ زَ رَ ولُوا خَ قُ مْ  وَ ال تَ كُ عُ دْ ْ يَ وقاً وَ ملَ دُ انَ صَ هِ  یلَ إِ  كَ سِ مْ إِ  نَفْ اكُ عَ  نَّامَ دَ
ضَ  یلَ إِ  فَ  یالرِّ رَ لَوَ هَ دٍ وَ لَوْ ظَ َمَّ نْ آلِ حمُ مْ  یمِ اكُ عَ  2. لَيْهِ إِ  بِامَ دَ

درستی که زید عالم و راستگو بود و شما را به سـوي   نگویید که زید خروج کرد؛ به
شد،  دعوت کرد و اگر پیروز می 9امام از آل محمد خود دعوت نکرد. او شما را به

 کرد.  هر آینه به آن وفا می

 7علي  چند نكته درباره زيدبن

 دار آویخته شده بود. که او به  بر زید نماز خواند، درحالی 7امام صادقـ 
 کردند. بر زید عزاداري می: بیت و زنان اهل 7امام صادقـ 
 گانه بوده است. دوازده علی قائل به امامت امامان زیدبنـ 
 4سـالگی رخ داد. بـدنش    42در سـن   .ق  ه 121شهادت زید در ماه صفر سال ـ 

سال بر دار بود و بعد از آن بدنش را سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند. بـراي او  
 اند که در محله کناسه کوفه بوده است. مکان یادبودي در محل دارش ساخته
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هُ إِ «فرمود:  7امام صادق رُ زَّ ذِكْ كِ بَنِيأَ  نَّ اهللا عَ الَ دَ أُ  ذِنَ يفِ هَ يَّةَ بَعْ ةِ إِ  مَ بْعَ داً بِسَ يْ مْ زَ اقِهِ رَ ـامأَ  حْ ؛ 1»يَّ
 .»امیه، اذن به هالکت آنان داد خداوند عزوجل بعد از سوزاندن بدن زید توسط بنی«

 آرامگاه میثم َتمار

روز بیسـتم  بـود کـه در    7میثم تمار یکی از اصحاب خاص حضرت علـی 
زیاد بـه شـهادت رسـید. مرقـد او در فاصـله       توسط ابن .ق  ه 60حجه سال  ذي

سیصد متري مسجد کوفه و در مسیر جاده کوفه به نجف قـرار دارد. سـاختمان   
تازگی بازسازي شـده اسـت و بـر روي قبـر، صـندوقی چـوبی و        فعلی مرقد به

کـاري   دارد که کاشی اي نصب شده است. بر باالي حرم، گنبدي بلند قرار پنجره
ایـوان   ،شده است و در اطراف آن رواق وسیعی وجود دارد و در سمت ضـریح 

 کاري شده و در وسط صحن وسیعی قرار گرفتـه اسـت.   بزرگی است که سیمان
 )١٣(تصوير شماره 

عروه، میـثم تمـار و    بن زیاد پس از به شهادت رساندن مسلم و هانی بن عبیداهللا
و به زندان انداخت. اما چندي نگذشت که بستگان همسر  مختار را دستگیر نموده

زیاد فرسـتاد تـا    مختار شفاعت او را در نزد یزید کردند و یزید پیکی را به نزد ابن
زیاد خواسته شده بود که میثم را بـه دار   مختار را آزاد کنند و در همان نامه از ابن

حریـث   که نزد خانـه عمـروبن  زیاد نیز دستور داد او را بر چوبه داري  آویزند. ابن
گویا بـود   7اما با این حال میثم همچنان به ذکر فضایل علی ؛برپا شده بود ببندند

زیاد دادند، دسـتور داد   شدند. چون این خبر را به ابن و مردم گرداگرد او جمع می
که بر دهان او لجام ببندند و او اولین کس در اسالم است کـه بـر دهـانش لجـام     

اي زدنـد و او تکبیـري    سه روز از این واقعه گذشت، بـه او نیـزه   بسته شد؛ چون
 گفت و به شهادت رسید.
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 به میثم فرمود:  7روزي حضرت علی
يثَمُ  ا مِ تَّـإِ  يَ مـاً حَ كَ دَ فَمُ اكَ وَ رَ نْخَ رَ مِ تَدَ مُ الثَّاينِ ابْ انَ الْيَوْ ا كَ إِذَ ، فَ لَبُ تُصْ ي وَ دِ ذُ بَعْ خَ  ینَّكَ تُؤْ

يَتُكَ  بَ حلِْ ْضَ يُقْضَ ختُ ةٍ فَ بَ رْ عِنْتَ بِحَ ، طُ مُ الثَّالِثُ انَ الْيَوْ ا كَ إِذَ يْكَ  ی، فَ لَ  1. عَ
شوي؛ در روز دوم زبانت  شوي و به دار کشیده می اي میثم تو بعد از من دستگیر می

شـود و در روز   خضاب می زنند که محاسنت به خون  برند و لجام بر دهنت می را می
 شوي.  زنند و شهید می اي به تو می سوم ضربه

بـه عـراق    7شهادت میثم به دست عبیداهللا، ده روز قبل از آمدن امام حسـین 
آید  از آنچه به سرت می 7شنیده شده که علی«بوده است. عبیداهللا به میثم گفت: 

به تو خبر نداده که من با تو «عبیداهللا: ». بلی خبر داده است«میثم: ». خبر داده است
کشـی   خبر داده است کـه تـو مـرا بـه دار مـی     «میثم گفت: » کنم؟ چگونه عمل می

میـثم  ». مخالفـت خـواهم کـرد   «هللا گفـت:  عبیدا». (دهمین نفر از عشره مبشره را)
و رسول خـدا از   9کنی و حال آنکه او از رسول خدا چگونه مخالفت می«گفت: 

دار آویختـه   من محل بـه   !خدا قسم جبرئیل و جبرئیل از خدا نقل کرده است؟ به 
دانم که در کدام محله کوفه است و من اولین خلق خدا هسـتم   را می  شدن خودم

دار آویخت و میثم در همـان حـال    عبیداهللا میثم را به 2».بندند نم میکه لجام به ده
کرد که عبیداهللا مجبور شد زبـانش   امیه می گفت و مذمت بنی هاشم می فضائل بنی

 را بریده و لجام بر دهانش ببندند.
 3صُوحان بن صَعصعةمسجد 

یکی از مساجد متبرك و بسیار قدیمی کـه در کنـار مسـجد سـهله و مسـجد      
 صـوحان  صعصـعةبن اسـت.   صوحان بن صعصعةصوحان قرار دارد، مسجد  دبنزی
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بـود. ایـن مسـجد     7طالب ابی بن یکی از یاران وفادار و مخلص امیرالمؤمنین علی
اخیراً مرمت شده است. نماز خواندن و دعا کردن در این مسجد بسـیار مسـتحب   

خوانـده   می در نماز شبصوحان  بنه ویژه بر خواندن دعایی که  است و به
 )١٤(تصوير شماره  تأکید شده است.

برخی را گمان بر این است که صعصعه در کوفه مدفون باشد؛ امـا درحقیقـت   
هـاي فراوانـی بـود کـه باعـث شـد        هـا و درگیـري   صعصعه را بـا معاویـه تـنش   

و یا جزیره » بحرین«و یا » جزیره«شعبه به دستور معاویه او را از کوفه به 
 1. تبعید کند و او در همان جا درگذشت» کافان ابن«

، 9در زمـان پیـامبر  صـوحان  صعصـعةبن در کتاب االستیعاب آمده است کـه  
دار و  کودکی بیش نبود و موفق به زیارت پیامبر نگردیـد. او مـردي فاضـل، دیـن    

 بود. 7سخنوري بلیغ و از اصحاب نزدیک حضرت علی
 در کتاب رجال کشی آمده است:

کـه امـام    7اویه به کوفه درآمد، تعدادي از اصحاب نزدیک حضرت علیچون مع
نامه دریافت کرده بـود، بـر معاویـه وارد شـدند و چـون       براي ایشان امان 7حسن

به خدا سوگند که خوش نداشـتم روزي  «صعصعه بر معاویه وارد شد، معاویه گفت: 

 ».نامه بر من وارد شوي را ببینم که تو با امان
عنـوان   به خدا سوگند که من نیـز خـوش نداشـتم کـه روزي بـه     «صعصعه گفت: 

اگـر راسـت   «سپس بر او سالم کرد. معاویه گفت: ». امیرالمؤمنین بر تو سالم کنم
 ».را لعن کن 7گویی بر باالي منبر برو و علی می

 !اي مردم«پس صعصعه بر باالي منبر رفت و پس از حمد و ثناي الهی چنین گفت: 
خود را پیشاپیش فرستاده و کار خیر خود را  آیم که شرّ ردي میمن اکنون از نزد م

را لعن کنم؛ پس او را لعن 7به تأخیر انداخته است و او به من دستور داده که علی
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 پس همه اهل مسجد آمین گفتند.». کنید که خدا او را لعن کند

باره بر به خدا سوگند که منظور تو لعنت کردن من بود؛ پس باید دو«معاویه گفت: 
پس صعصعه دوباره بـاالي  ». باالي منبر بروي و او را نام برده و سپس لعنت نمایی

اي مــردم، امیرالمــؤمنین، معاویــه مــرا فرمــان داده کــه «منبــر رفــت و گفــت:  

 ».را لعن کنم، پس او را لعن کنید 7طالب ابی بن علی
که ایـن بـار هـم     به خدا سوگند«بار نیز مردم آمین گفتند و باز معاویه گفت:  این

منظور او من بودم. او را از اینجا بیرون کنید و اجازه ندهید که در شهري که من در 

 1پس او را از شهر کوفه بیرون کردند.». آن هستم، سکونت اختیار کند

خرج هسـتی، ولـی در    به خدا قسم که تو دوستی کم«فرمود:  7حضرت علی
اي امیرمؤمنـان، بـه خـدا    «داد: صعصعه جواب ». دهنده بزرگی هستی عوض یاري

تري و خداوند در چشمت بزرگ و عظیم اسـت و تـو    سوگند که به خداوند عالم
 2».در کتاب خداوند حکیم هستی و تو نسبت به مؤمنین رئوف و رحیم هستی

 در کتاب تهذیب الکمال آمده است: 
بـود و یکـی از فرمانـدهان     7امیرالمـؤمنین صعصعه در جنگ صفین در کنار 

رفت. اما در جنگ جمل او و دو برادرش زید و سبحان حضـور   شمار می حضرت به
خطیب بود و پرچم نیـز در دسـت او بـود و     داشتند و در بین این سه برادر، سبحان 

چون به شهادت رسید، زید برادر دیگرش پرچم را به دست گرفت و چون او نیز به 
روزگـار معاویـه در کوفـه     شهادت رسید، صعصعه پرچم را به دست گرفت. او در

 3درگذشت.

از دنیا رحلت فرمود، فرزندان آن حضرت جنـازه   7در شبی که حضرت علی
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مطهرش را از کوفه به نجف حمل نمودند و صعصـعه از جملـه مشـیعین بـود و     
چون از کار دفن آن حضرت فارغ شدند، صعصعه نزد قبر مقدس ایستاد و مشتی 

 از خاك برگرفت و بر سر خود ریخت.
 گوید:  شیخ حرزالدین در کتاب المراقد می

در نجف واقـع شـده اسـت و برخـی از     » الثویه«در منطقه ر قبر 
گوینـد   ها به من گفتند که در سرزمین ما قبر مشهور و معروفی است که می بحرینی

است. این قبر در جزیره عسکر قـرار دارد و در نـزد عامـه     ر قبر 

 1چه شیعه و چه سنی مورد احترام و تقدیر است. مسلمانان

 وحانص مسجد زیدبن

یکی دیگر از مساجد شریف کوفه است و منسوب بـه   2صوحان مسجد زیدبن
 صوحان است.  زیدبن

بود که در  7از یاران و اصحاب فداکار امام علی ر صوحان برادر  زیدبن
او در جنگ بـه زمـین   نقل است که وقتی  7جنگ جمل شهید شد. از امام صادق

اي زید خدایت رحمـت کنـد،   «باالي سر او آمد و فرمود:  7افتاد، حضرت علی
  3».زحمت و بسیار یاور خوبی بودي بسیار کم

تبعیـد شـد و خلیفـه      زید در دوران خالفت خلیفه سوم نزد معاویـه بـه شـام   
ناراضیان هاي او را در کوفه تحمل کند؛ زیرا وي جزو قاریان و  نتوانست مخالفت

 4عاص، به شورش برخاسته بودند. کوفه بود که علیه حاکم انتسابی خلیفه، سعیدبن
مزار او در ثویه است. 
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کـه   دارد کند و اظهـار مـی   شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان دعایی را نقل می
 1است. خوانده صوحان بوده است که در نماز شب می این دعا، دعاي زیدبن

 7ضرت علیمرقد خدیجه، دختر ح

این مرقد در مقابل مسجد کوفه قرار دارد و گویند که مغازه خرمافروشی میثم 
 بود، در این مکان قرار داشته است. 7تمار که از خواص یاران حضرت علی

 مرقد سیدابراهیم غمر

اسـت و مرقـد وي    7سیدابراهیم، فرزند حسن المثنی، پسر امام حسن مجتبی
غرب قبر میثم تمار و نزدیک جاده اصلی کوفه و در سمت م» حی کنده«در محله 

 2به نجف قرار دارد. او جد سادات طباطبایی است.

 3مسجد حمراء

اینجا «اند:  گویند این مسجد محل دفن حضرت یونس است و برخی هم گفته
در این خصـوص   4».محلی است که ماهی، یونس را از شکم خود بیرون انداخت

مسجد حمـراء در جـاي بسـتانی    «اند:  ه فرمودهروایتی نقل است ک 7از امام علی
در این مکان نماز  7امیرالمؤمنین 5».متی در آنجاست بن است که قبر برادرم یونس

 اند. گزارده
                                                           

 .635. مفاتیح الجنان، ص1

 .30معجم المراقد والمزارات فی العراق، ص . 2

گفتند؛ آنان عمدتاً در سپاه مختـار   گون است. در صدر اسالم به موالی و ایرانیان، حمراء می . حمراء به معناي سرخ3

 به عنوان نیروي داوطلب او حضور یافته بودند.

 .153عتبات، ص. سفرنامه عضدالملک به 4

 .31؛ به نقل از فضل الکوفه و مساجدها، ص431. کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسالمی، محمدحسین رجبی، ص5
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 مسجد جعفی

 7امـام علـی  ر مؤمنـان  یاماین مسجد بر حسب روایتی، شاهد عبادت و نماز 

یزید جعفی، از راویـان   منظور از جعفی، قبیله جعفی است که جابربن 1بوده است.
 ، از میان آن قبیله برخاسته است.7باقر و اصحاب امام

 کاهل مسجد بنی

در این  7و امام صادق 7به مسجد امیرالمؤمنین نیز معروف است و امام علی
ي باقی نمانده امروزه از آن جز پایه و بخشی از مأذنه چیز 2اند. مسجد نماز گزارده

اسد هستند. در کوفـه مسـجدهاي    اي از بنی خزیمه، تیره کاهل بن اسدبن است. بنی
اي هم بود که امروز اثري از آنها نیست؛ از جمله مسجد ثقیف، متعلـق بـه    ملعونه

 هاي جعلی.  از یاران معاویه و راویان حدیث
طلـب   ران سیاسی و فرصتقیس کندي، از یا بن مسجد اشعث، متعلق به اشعث

، که پنهانی با معاویه ارتباط داشت. وي کارنامه مطلـوبی از خـود در   7امام علی
ربعـی کـه از یـاران     بـن  برجـا نگذاشـت؛ مسـجد شـبث     7حمایت از امام علـی 

 3زیاد و جزء خوارج بود و در حادثه کربال نیز حضور داشت. بن عبیداهللا

 )7نبی یونس (مقام یونس پیامبر

دو کیلومتر بعد از مسجد کوفه به سوي آب فرات، زیارتگـاهی اسـت    کمتر از
انـد، آنجـا قبـر     خوانند. برخی گمان کـرده  می» نبی یونس«که ساکنان محلی آن را 

دهـد کـه قبـر آن حضـرت در      ها نشان مـی  است؛ لیکن بررسی 7حضرت یونس
                                                           

 .433نقش آن در قرون نخستین اسالمی، ص . کوفه و1

 .همان. 2

 . همان.3
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منطقه نینوا از استان موصـل اسـت. مرحـوم سـیدمهدي قزوینـی کـه از علمـاي        
ضـمن بیـان مطالـب    »   فلـک  «نام منطقه بوده است، در اثري به نام  احبص

 افزاید:  الذکر می فوق
آنچه در نزدیکی مسجد بزرگ کوفه به نام آن حضرت وجود دارد، درواقـع محلـی   
است که به امر خداوند، ماهی او را به خشکی انداخته و همان جایی است که قـرآن  

ن�َْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً م+ن 9َْقِطـdَ Yٍَنَبْذنَاهُ (فرماید:  می
َ
َعرَاء َوُهَو َسِقيٌم وَأ

ْ
پـس او را  «؛ )بِال

به صحراي خشکی افکندیم در حالی که رنجور و ناتوان بود و گیاهی از کدو بـر او  
 1)146 و145(صافات: ». رویانیدیم

 ):الحسن قبور سبعه (مشهد بنی

را بدان سبب عبداهللا محـض یعنـی    7حسن المجتبی بن حسن المثنی بن عبداهللا
و مـادرش فاطمـه، دختـر     7انـد کـه پـدرش فرزنـد امـام مجتبـی       خالص نامیده

اش  بوده است. او و دو برادرش حسن و ابراهیم و چهار بـرادرزاده  7حسین امام
اند، در روز عید قربـان   بوده 8که هر هفت نفر از اوالد امام مجتبی و امام حسین

شود، آنـان   ن منصور دوانیقی به شهادت رسیدند. گفته میدر زندا .ق  ه 145سال 
انـد و   و نیز وارد شده که زندان را بـر سرشـان فـرو ریختـه     2اند زنده به گور شده

 3اند. ایشان را به شهادت رسانده

قبور مطهر این بزرگواران اکنون در محلی به نام هاشمیه، آن سوي پل کوفه و 
 .کنار جاده قدیم کوفه به قاسم است

داشــته و  9انــد کــه عبــداهللا محــض شــباهت زیــادي بــه رســول خــدا آورده
                                                           

 .20، ص13ها، ج . آزموده1

 .158؛ مقاتل الطالبیین، ص80المطالب، ص عمدة. 2

 الخواص. تذكرة، به نقل از 15، ص2. مراقد المعارف، ج3
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را بعد از پدرش  7چهره و سخاوتمند بوده و تولیت صدقات امیرالمؤمنین خوش
قوراً كريامً «بر عهده داشته است.  او شجاع، سـخنور،  «؛ »و كان شجاعاً خطيباً شاعراً لسناً مهاباً وَ

 ».بزرگوار بوده استشاعر، زباندار، باابهت و باوقار و 
عثمــان،  بــن حــج گــزارد، بــه ریــاح .ق  ه 144هنگــامی کــه منصــور در ســال 

الحسن را به ربذه تبعید کنند. او نیز آنـان را   استاندارش در مدینه فرمان داد تا بنی
هاي خشن و بدون جهاز  هاي بسته و گردن و پا در زنجیر، سوار بر مرکب با شانه

از موضعی  7هنگام خروج ایشان از مدینه، امام صادقبه تبعیدگاه روانه ساخت. 
نگریسـت و   پوشیده که مردم و جاسوسان، او را نبینند، با اندوه فراوان بدیشان می

در حالی که از شدت گریـه، اشـک بـر محاسـن شـریفش جـاري بـود، خـدا را         
الءِ «فرمود:  خواند و می می ةً بَعدَ هؤُ رمَ ظُ هللاِ حُ فَ اهللاِ الحتُ دا سوگند پس از اینان حرمتی به خ«؛ »وَ

 .»براي خدا نگه داشته نخواهد شد
توزانه منصور به همین اندازه خاتمه نیافت. بار دیگـر آنـان را بـه     برخورد کینه

عراق تبعید کرد و دستور داد تا در زندان هاشمیه (نزدیک کوفه) در یک زیرزمین 
دو مـاه محبـوس   نمناك که تشخیص شب و روز در آن امکان نداشت، به مـدت  

 1گاه فرمان قتل ایشان را صادر کرد. کردند. آن

  8موسی الکاظم بن قاسم

و  7و بـرادر تنـی امـام رضـا     8جعفـر  بن قاسم فرزند امام هفتم حضرت موسی
که پس از شهادت پدر بزرگوارش از سلطه عباسیان گریخـت و   3حضرت معصومه

کـرد تـا وفـات     انه زندگی مـی در نزدیکی شهر حله مخفی» سوراء«در روستایی به نام 
یافت. در واپسین روزهاي زندگی و در بستر بیماري، خود را به اطرافیان معرفی کـرد  

 و از ایشان خواست، دخترش را به مدینه برده و به مادرش تحویل دهند.
                                                           

 .374، ص4؛ الکامل، ج230. مقاتل الطالبیین، ص1
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 گوید:  عماره می درباره عظمت شخصیت ایشان شخصی به نام ابی
 7و همراهانش برخوردیم. امـام  7جعفر بن ما عازم عمره بودیم. در راهی به موسی

اي اباعماره! اینان فرزندان من هستند و این یکـی (اشـاره بـه امـام      ،آري«فرمود: 

اي اباعماره! من نیـز از منـزل   «سپس فرمود: ». ) آقاي ایشان است7موسیبن علی

ام و در  ) را وصـی خـود قـرار داده   7ام و فرزندم علی (حضرت رضـا  بیرون آمده

ام تا جانش حفظ شود،  دیگر فرزندانم را با او در جانشینی خود شریک ساختهظاهر، 

ام. اگر کار به دست مـن بـود، قاسـم را جانشـین      ولی در باطن به او وصیت کرده

دارم و دلسوزیم بر او بیشتر است؛ لیکن این امر  ساختم؛ چون او را نیز دوست می می

  1».دهد خداست و هرجا بخواهد آن را قرار می

طـاووس در کتـاب مصـباح الزائـرین، زیـارت ایشـان را        بن همچنین سید علی
 2دانسته است. 8اکبر مستحب و فضلیت آن را در حد زیارت ابوالفضل و علی

 مسجد سهله

یکی از مساجد مبارك شهر کوفه است و روایات فراوانی در فضیلت عبـادت  
 )١٥(تصوير شماره  در آن مسجد آمده است. 

 د:یفرما می 7صادقحضرت امام 
يَـاكَ ... وَ  نْ ينِكَ وَ دُ تَكَ لِدِ اجَ أَلِ اهللا حَ لِّ فِيهِ وَ اسْ لَةِ فَصَ هْ دَ السَّ جِ سْ أْتِ مَ ةَ فَ وفَ لْتَ الْكُ ا دَخَ إِذَ

ا اهللا فِيهِ بِامَ  نْ دَعَ بَّ قَضَ أَ  مَ لِيّاً  یحَ اناً عَ كَ ةِ مَ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ عَ فَ هُ وَ رَ ائِجَ وَ ـةِ  یلَ إِ  لَهُ حَ جَ يـسَ إِ  دَرَ دْرِ
ايِدِ أَ  وَ  كَ يَا وَ مَ نْ وهِ الدُّ رُ كْ نْ مَ هُ مِ ارَ ائِهأَ  جَ دَ  3.عْ

مسجد سهله بیا و نماز بگذار و حوائج دین و دنیاي خود را  وقتی وارد کوفه شدي، به 
                                                           

 .184حسن طبرسی، ص بن ابوعلی فضل ،. اعالم الوري1

 .21، ص12. مصباح الزائرین، ج2

 .376، ص52؛ بحاراالنوار، ج413، ص3. مستدرك الوسائل، ج3
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از خدا بخواه. هرکس در مسجد سهله دعا کند، به آنچه بخواهد خداونـد دعـایش را   

کند و او را تا درجه ادریس در روز قیامت بـاال   آورده میمستجاب و حوائجش را بر
 می برد و از مکروهات دنیا و مکاید و نیرنگ دشمنان در امان خواهد بود.

مسجد سهله، مسجدي قدیمی است که در سـمت شـمال غربـی کوفـه قـرار      
گرفته و فاصله آن تا مسجد کوفه دو کیلومتر است و تاکنون بارها بازسازي شـده  

 متر و با دیواري مرتفع تشـکیل  125متر در  140ز صحنی وسیع به ابعاد است و ا
است : هاي متعددي قرار دارد که منسوب به معصومین گردیده و در آن محراب 

و در میانه سمت جنوب مسجد، جایگاه بزرگی است که بر روي آن گنبدي قـرار  
و توجه مشهور است. این مسجد مورد اهتمام  [دارد و به مقام حضرت حجت

 قرار داشته و احادیث فراوانی درباره آن رسیده است.: ائمه اطهار
 فرماید: می 7امام باقر

لَّ  د صَ بِيّاً إالّ وَ قَ بعثِ اهللاُ نَ هيل الَّذي ملَ يَ دُ سُ سجِ دلُ اهللا وَ فيها يَكـونُ  یمَ رُ عَ فيها يَظهَ فيه وَ
الصاحلني األوصياءِ وَ نازلُ النَّبيِّني وَ ه و هي مَ ن بَعدِ ه و القوام مِ  1.قائِمُ

مسجد سهیل مسجدي است که خداوند پیامبري را مبعوث نکرده است، مگر آنکه در آن 
قائم در آن خواهد بـود و  نماز خوانده باشد. از همین مسجد عدل الهی ظاهر خواهد شد و 

 قائمان بعد از وي نیز در آن خواهند بود. این مسجد منزل پیامبران و صالحین است.
از اعمال این مسجد این است که مستحب است انسان بعـد از نمـاز مغـرب،    
شبهاي چهارشنبه به این مسجد برود و دو رکعت نماز براي قضاي حاجت خـود  

 بخواند: جاي آورد و سپس این دعا را به
أنت اهللا الإله إال أنت مبدئ اخللق ومعيـدهم، وأنـت اهللا ال إلـه إال أنـت خـالق اخللـق 
دبّر األمور  ورازقهم، وأنت اهللا ال إله إال أنت القابض الباسط، وأنت اهللا ال إله إال أنت مُ

املخزون املكنـون  سمكاوباعث من يف القبور، أنت وارث األرض ومن عليها، أسألُك ب
                                                           

 .31، ص6التهذیب، ج .1
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، أسألُك بأسمك الذي إذا دُعيت یر وأخفـالقيوم وأنت اهللا ال إله إال أنت عامل الساحلي 
ئلت به أعطيت وأسألُك بحقك علأُ  به حممد وأهل بيته، وبحقهـم الـذي  یجبت وإذا سُ

 ةالسـاع ةحممد وأهل بيته وأن تقيض يل حاجتي الساع ینفسك أن تُصيلّ عل یأوجبته عل
مواله، يا غياثاه، أسألُك بكل اسـم سـميت بـه نفسـك، أو  يا سامع الدعاء، ياسيداه، يا

ـل فرجنـا  یاستأثرت به يف علم الغيب عندك أن تصـيلّ علـ حممـد وآل حممـد، وأن تُعجّ
 .الساعه يا مقلب القلوب واألبصار يا سميع الدعاء

 معروف بوده است. 1ظفر مسجد سهله قبالً به مسجد جامع بنی

 ها فضيلت

ابوبصـیر! گویـا   «گوید:  امام صادق به ابوبصیر می؛ [. منزل حضرت مهدي1
منـزلش قـرار   «. گفـتم:  »کنـد  بینم که قائم در مسجد سهله با عیالش نـزول مـی   می
 2».که منزل ادریس بود آري، همچنان«فرمود:  »دهد؟ می

دُ « در ایـن بـاره مـی فرمایـد:     7امام صادق ؛ 7. خانه حضرت ادریس2 ـجِ سْ مَ
يْ  عُ بَ ضِ وْ لَةِ مَ هْ ِيطُ فِيـهِ إِ  تُ السَّ انَ خيَ ي كَ يسَ النَّبِيِّ الَّذِ مسجد سهله خانه ادریس نبی بوده است که «؛ 3»دْرِ

 .»کرد در آن خیاطت می
آن حضرت از همین مکان به جنگ بـا عمالقـه    که  7. منزل حضرت ابراهیم3

 به سرزمین یمن رفت.
جنـگ   ؛ از همین مکان بود که آن پیامبر گرامـی بـه  7. منزل حضرت داوود4

 4جالوت رفت.
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است که در   ؛ هر کس در این مسجد باشد، مانند کسی9. خیمه رسول خدا5
 1خیمه رسول خدا اقامت دارد.

. این مسجد جایگـاه اهـل بهشـت؛ از ایـن مکـان هفتـادهزار نفـر محشـور         6
 2شوند. شوند و بدون حساب وارد بهشت می می

دُ «فرمایـد:   مـی در حـدیثی   7؛ امام صـادق 7. اقامتگاه حضرت خضر7 ـجِ سْ مَ
ـ ضِ : اخلَ الَ ؟ قَ اكِبُ نِ الرَّ : وَ مَ ، قِيلَ اكِبِ نَاخُ الرَّ لَةِ مُ هْ مسجد سهله؛ بارانداز سـواره  «؛ 3»7رُ ـالسَّ

 ».7فرمود: خضر است. گفته شد: سواره کیست؟
. محل گشایش کار و رفع گرفتاري؛ اهمیت مسجد سهله به قدري است کـه  8

آمدنـد و دعـا    از شـیعیان، بـه ایـن مسـجد مـی      براي رفع گرفتـاري : اهل بیت
 کردند. می

ايلَ  عَ و اهللا تَ عُ دْ يَ يْنِ وَ اءَ َ الْعِشَ ِ بَنيْ تَنيْ عَ كْ يلِّ فِيهِ رَ يُصَ ، فَ ةِ لَ هْ دَ السَّ جِ سْ أْيتِ مَ وبٍ يَ رُ كْ نْ مَ ا مِ الَّ إِ  مَ
هُ  بَ رْ جَ اهللا كَ رَّ   4.فَ
میـان نمـاز مغـرب و عشـا     آید و دو رکعت نماز  اي به این مسجد نمی هیچ غم زده

خواهد، مگر اینکه خداونـد انـدوهش را برطـرف     خواند و از خداوند کمک نمی نمی
 سازد. می

 کند:  بشّار مکاري نقل می
به منزلشان در کوفه رفتم؛ طبقی از خرما نزدش بود  7روزي براي دیدن امام صادق

از «گفـتم:  ». ربّشـار نزدیـک بیـا و بخـو    «کرد. به من فرمـود:   و از آن تناول می
به حق من، نزدیک بیـا و  «امام فرمود: ». توانم چیزي بخورم موضوعی ناراحتم و نمی

                                                           

 .3399، ص5. ترجمه میزان الحکمۀ، ج1

 .3399، ص5. میزان الحکمه، ج2

 .5956، ص12؛ میزان الحکمه، ج303، ص13جبحاراألنوار،  .3

 .440، ص100، جبحاراالنوار. 4
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 امر ایشان را اجابت کردم. ». بخور

گفـتم:  ». موضـوع را بگـو  «هنگامی که شروع به خوردن نمودم، امام به من فرمود: 
طـرف زنـدان   کشان به  زدند و او را کشان سربازان حکومتی را دیدم که زنی را می«

خواست، ولی کسی به حرفش توجه  بردند. او با صداي بلند فریادرس و کمک می می

از مردم شنیدم کـه  «گفتم: ». چرا این برخورد را با او کردند؟«امام فرمود: ». نکرد
 . ةاهللا ظامليكِ يا فاطمة لعنافتادن گفته است:  او بر زمین افتاده و در هنگام 

شدت گریست؛ به طوري که نتوانست خرما بخورد و به  د، امام بهوقتی سخنم به اینجا رسی

اش پر از اشـک شـد. سـپس گفـت:      قدري گریه کرد که ریش مبارکش و روي سینه

هـر دو  ». بشار! بلند شو با هم به مسجد سهله برویم و از خدا بخواهیم این زن آزاد شـود «

نماز خواندیم. پـس از  به طرف مسجد سهله حرکت کردیم، در آنجا هر کدام دو رکعت 

ها را به سوي آسمان بلند کرد و دعاي مفصلی خواند و سپس بـه سـجده    نماز، امام دست

 1».بلند شو، زن آزاد شد«رفت و پس از مدتی سر از سجده برداشت و فرمود: 

بِيّاً : «فرماید می 7امام صادق؛  ي پیامبرانمصالّ . 9 ا بَعَثَ اهللا نَ لَّ إِ  وَ مَ دْ صَ ؛ 2»فِيـهِ  یالَّ وَ قَ
 .»خداوند هیچ پیامبري مبعوث نکرده، مگر اینکه در این مسجد نماز خوانده است«

فرماید: روز و شبی نیست مگر اینکـه   می 7امام صادق  گاه مالئک؛ . سجده10
 3کنند. آیند و در آن عبادت می مالئکه به این مسجد (سهله) می

 7رسـید، امـام صـادق   علـی بـه شـهادت     که زیدبن . افزایش عمر؛ هنگامی11

رفـت و   اگر عمویم زید، زمانی که از کوفه خارج شد، به مسجد سهله می«فرمود: 
 4».شـد  عمـرش اضـافه مـی    سـال بـه     برد، بیسـت  خواند و به خدا پناه می نماز می

                                                           

 .441، ص100بحاراالنوار، ج  1

 .414، ص3الوسائل، ج ؛ مستدرك435، صبحاراالنوار. 2

 .435، ص100بحاراالنوار، ج . 3

 .434. همان، ص4
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لَّ «فرماید:  می 7در این باره امام سجاد همچنین  نْ صَ ادَ  یمَ ، زَ ِ تَـنيْ عَ كْ لَةِ رَ هْ دِ السَّ جِ سْ اهللا  يفِ مَ
 ِ ـنَتَنيْ هِ سَ رِ مُ هر کس دو رکعت نماز در مسجد سهله بخواند، دو سال به عمـرش افـزوده   «؛ 1»يفِ عُ

 .»شود می

  مقامات مسجد سهله

که میان مـردم   [: مقامی است منسوب به امام زمان[. مقام حضرت مهدي1
ور اي در مکان مـذک  معهود نبود. عالمه سید محمدمهدي بحرالعلوم دستور داد قبه

 [اي است که از دیرباز به نام مقـام امـام زمـان    ، نقطهمسجد سهله در  2بسازند.

در ایـن محـل کرامـاتی در طـول سـالیان       )١٥ــ  ١(تصوير شماره شود.  شناخته می
آینـد و در آنجـا نمـاز     متمادي مشاهده شده و مـردم بـه زیـارت ایـن محـل مـی      

هست که به نقل یکی از آنها  خوانند. درباره اعتبار این محل چند روایت معتبر می
 کنیم. بسنده می

 الفـرج سـندي (کـه از اصـحاب امـام      ) از ابـی .ق  ه 693طاووس (م.   بن سید
 بوده) نقل کرده است:  7صادق

به حیره آمده بود، من نیز همـراه ایشـان بـودم. شـبی      7در سفري که امام صادق

اي در پشـت کوفـه    طهفرمود تا برایش قاطري را زین کردیم. پس سوار شد و به نق

رفت. من نیز همراه ایشان بودم. در سه نقطه پیاده شد و هـر بـار دو رکعـت نمـاز     

امـا اولـی قبـر    «فرمـود:  » در سه موضع نماز گزاردي! !فدایت شوم«گزارد. گفتم: 

  3».بود [الحسین و سومی موضع منبر قائم امیرالمؤمنین، دومی موضع رأس

ــار  ــه اعتب در آن نمــاز گــزارده، مقــام  7اینکــه امــام صــادقایــن مکــان را ب
                                                           

 .436، ص100بحاراالنوار، ج . 1

 .55. تاریخ الکوفه، ص2

 .86طاووس، ص بن الغري فی تعیین قبر امیرالمؤمنین، سید عبدالکریم فرحة. 3
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 نامند. نیز می 7صادق امام
 کند:  العابدین سلماسی نقل می زین

اهللا سید محمدمهدي بحرالعلـوم حضـور داشـتم، محقـق      روزي در مجلس درس آیت

کامل میرزاي قمی که براي زیارت به عتبات عالیات سفر کرده بـود، وارد مجلـس   

ه رفتند ولی من همـراه سـه نفـر دیگـر کـه از خـواص       سید شد. پس از درس، هم

 شاگردان سید بودند، ماندیم. 

اگـر   ؛اید شما مقامات روحانی زیادي کسب کرده«میرزاي قمی به بحرالعلوم گفت: 

شب گذشته براي اداي «در این هنگام سید فرمود: ». اي نقل کنید ممکن است خاطره

دم به طرف نجف راهی شوم و اول  پیدهنافله شب به مسجد کوفه رفتم؛ قصد داشتم س

از مسجد بیرون آمدم، در دلم شوقی ایجـاد شـد کـه بـه      ؛وقت درس را شروع کنم

مسجد سهله بروم، ولی اعتنایی نکردم؛ زیرا ترسیدم اول وقت به نجف نرسم. لـیکن  

 شوقم زیادتر شد. 

داد. همچنان مردد بودم که ناگاه بادي وزید و مرا به طرف مسجد سهله حرکـت  

پس از مدتی خود را مقابل مسجد سهله دیدم؛ وارد شدم. دیـدم کسـی در مسـجد    

کند کـه   نیست و تنها آقایی مشغول عبادت است و با کلماتی با خدا مناجات می

تاکنون از هیچ کس نشنیده بودم. حالم متغیر و زانوهایم مـرتعش شـد؛ بـا قلبـی     

تادم و به صداي دلنشین مناجات اي از مسجد ایس اي گریان در گوشه منقلب و دیده

مهدي! «گوش دادم. پس از مدتی که مناجاتش تمام شد، رو به من کرد و فرمود: 

جلـوتر رفـتم؛   ». جلـوتر بیـا  «ادب کرده، مقداري جلو رفـتم. فرمـود:   ». جلو بیا

سید به اینجا کـه   .گاه چیزي به من گفت رسید؛ آن که دستم به دستش می طوري به

 1رسید، سکوت کرد.
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 1. 7. مقام حضرت خضر2

 .7. مقام امام صادق3

 . 7. مقام امام زین العابدین4

 .7. مقام حضرت ادریس5

 .8. مقام هود و صالح6

 2. 7. مقام ابراهیم خلیل7

  مسجد حنانه

این مسجد در بین راه نجف و کوفه، سمت شـمال آن، واقـع اسـت. در وجـه     
نقلـی بـه هنگـام حمـل سـرهاي       هاي گوناگونی هست. بـه  تسمیه این مسجد نقل

مبارك شهیدان کربال به کوفـه، سـر مقـدس اباعبـداهللا را بـر زمـین ایـن مسـجد         
تري (حنانه) در این هنگام صدایی شبیه به ناله بچه ش )١٦(تصوير شماره گذاشتند؛ 

را  7که مادرش را گم کرده باشد بلند شد. برخی نیز گویند قبل از آنکه امام علی
دفن کنند، چند لحظه جنازه شریف را در این محل بر زمین گذاشـتند و از زمـین   

بعدها در آن مکان مسـجدي سـاختند کـه آن را     ،رو ناله و شیونی برخاست. ازاین
 اند:  نیز گفته 3حنانه نامیدند.

از نزدیکی آن به احترام  7این مکان دیواري داشته که هنگام عبور جنازه امام علی

عبور پیکر آن ولی اهللا االعظم خم شده و یک بار دیگر وجود حیات و شـعور را در  

   4جمادات به نمایش گذاشته است.
                                                           

 .56تا عتبات، ص. چهل گام 1

 .206. سیماي کوفه، گلی زواره، ص2

 .62ها، احمد زمانی، ص . سرزمین خاطره3
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جا که  واقعیتی که قرآن کریم با صراحت بر صحت و درستی آن تأکید دارد. آن
ءٍ (فرماید:  می   إِْن مِْن َ�ْ

ّ
هیچ موجودي نیست، مگر اینکه به حمد و ستایش «؛ )�َُسب+ُح ِ�َْمـِدهِ اِال

 )44(اسراء: ». الهی مشغول است
انـد.   در این محـل فـرود آمـده و نمـاز خوانـده      7همچنین امام جعفر صادق

وقتی سرهاي شهیدان کربال را بـه کوفـه   «هنگامی که علت را پرسیدند، فرمودند: 
را  7زیاد ببرند، سر مقدس حضرت سیدالشهدا بن اهللا آوردند تا به حضور عبید می

اند که حامالن سـرها   نیز در روایت مرسلی آورده 1».اند در این محل بر زمین نهاده
کـه   اي گونـه  احترامی کردند؛ به بازي و بی 7دادر این نقطه با سر مقدس سیدالشه

رو این  شان بلند شد و زمین نیز از این رفتار ناشایست نالید. ازاین اسرا صداي ناله
 2مکان به حنانه معروف شد.

 3، دیر قدیمی مسیحیان بوده اسـت. »حنا«اند، این نام برگرفته از  برخی نیز گفته
واقـع  » الثویه«یکی مسجد فوق، مقبره مسجد حنانه ضریح کوچکی دارد و در نزد
 4اند. در آنجا دفن شده 7است که بسیاري از یاران و صحابه امام علی

ــاد  ــو ب ــداي ت ــابلم ف ــر ناق  س
 

 جان چه باشد که ارمغان دارم
 گر که دارم گنه ولی بـر سـر   

 
 از والي تـــو ســـایبان دارم 

ــود   ــرم نب ــی از روز محش  بیم
 

 چون تو مـوالي مهربـان دارم  
 که دارم تو و حسین تو رامن  

 
 کی نظر سوي ایـن و آن دارم 

 من که انـدر عـزاي فرزنـدت    
 

 روز و شب ناله و فغـان دارم 
 گـویم  یا حسین یا حسین مـی  

 
 بر تن خسته تا که جـان دارم 
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 شهر کفل

کیلـومتري شـمال شـرق کوفـه و در مسـیر بزرگـراه        35این شهر در فاصـله  
کی اسـت و نـام خـود را از قبـر حضـرت      بغداد قـرار دارد، شـهر کـوچ    ـ نجف

اسرائیل است و در این شـهر مـدفون    که یکی از بزرگان پیامبران بنی 7الکفل ذي
و » عویدایا بن إدریـم «است، گرفته است. برخی از منابع اسالمی نام عبري وي را 

» اسـحاق نبـی    بـن   یعقـوب   بـن  یهود«و برخی » أیوب  بن بشر«برخی دیگر او را 
 . اند دانسته

سوره انبیـاء   85اند از آیه  قرآن کریم در دو جا از وي نام برده است که عبارت
ِكْفِل ُ�� مَِن ا7ّصابِِر�نَ (فرماید:  که می

ْ
سوره ص که  48؛ و آیه )َو�ِْسماِ(يَل َو�ِْدرِ�َس َوَذا ال

ُكرْ (فرماید:  می
ْ
ِ  وَاذ ِكْفِل َوُ�� مَِن إ

ْ
�ََسَع َوَذا ال

ْ
 ْسماِ(يَل وَال

َ
. برخی نیز معتقدنـد کـه   )ْخيارِ األ

علت آنکه کفالت قوم یهود را در دوران  نام این پیامبر حزقیل یا حزقیال است و به
اسارت در بابل به عهده داشت، به نام ذوالکفل معروف شده است. این پیامبر نزد 

 7قوم یهود از مقام واالیی برخوردار است؛ زیرا توانست تورات حضرت موسـی 

نصر، ال در اورشلیم از سوي بخت 7ز آتش گرفتن هیکل حضرت سلیمانرا پس ا
 مجدداً بازنویسی کند. 

هاي پیش از دهه پنجاه میالدي، هر ساله در ماه ژوئن، هـزاران یهـودي    تا سال
آمدند و به مدت یک هفته مراسـم   براي زیارت آرامگاه او به این شهر کوچک می

گنبـدي    اه از دوران مغـول اسـت و داراي  دادند. ساختمان آرامگ مذهبی انجام می
اي  دار. در قسمتی از آرامگاه، مسجدي کهـن بـا گلدسـته    است مخروطی و کنگره

برافراشته از همان دوران وجود دارد. در گوشه و کنار این آرامگاه، قبور بسـیاري  
اي به خط عبري  نوشته شود. بر روي دیوار آرامگاه، سنگ از بزرگان یهود دیده می

سیار قدیمی وجود داشت که پس از اشغال عراق توسـط نیروهـاي آمریکـایی    و ب
 مفقود گردید.
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امروزه شهر کفل مرکز بخشداري الکفل در استان بابل عراق بوده و در وسـط  
راه حله به کوفه قرار دارد. نام این شهرك در معجم البلـدان حمـوي (برمالحـه)    

ها، آرامگـاه رشـید هجـري     اناست. در مدخل جنوبی شهر کفل و در میان نخلست
قـرار دارد. وي در دوران   7یکی از یاران و شاگردان باوفاي امیرالمـؤمنین علـی  

و به دستور معاویه  7معاویه به جرم پایداري در دوستی و محبت به امیرالمؤمنین
 1به شهادت رسید.

 برج نمرود

فراز آن برجی از اي قرار دارد که بر  الکفل، تپه در کنار شط، باالتر از آبادي ذي
را  7آجر ساخته شده و داراي سرداب و زیرزمین است. گویند حضرت ابـراهیم 

این برج و تپه از آثار شهر باستانی بابل اسـت و   2اند. از این محل به آتش انداخته
 با وجود تخریب و فرسودگی همچنان استوار مانده است.

 7از سخنان حضرت علی ییگلبرگها

 د:یفرما یم 7علیر مؤمنان یام
يثِ وَ ألِ  إِنَّ  دِ قَ احلَ دْ َا صِ فُونَ هبِ رَ عْ اتٍ يُ مَ الَ ينِ عَ لِ الدِّ اءَ أَ  هْ ـلَةً األَ دَ ـدِ وَ صِ هْ ـاءً بِالْعَ فَ ـةِ وَ وَ انَ مَ
 َ .لِألْ لُقِ نَ اخلُ سْ وفِ وَ حُ رُ لَ املَعْ اءِ وَ بَذْ فَ عَ َةً لِلضُّ محْ امِ وَ رَ حَ  3رْ

گـویی،   وسیله آنها شـناخته شـوند: راسـت   هایی است که به  براي افراد دیندار نشانه
گزاردن امانت، وفاي به عهـد، صـله رحـم، مهربـانی بـه ناتوانـان، نیکـی کـردن،         

 اخالق بودن. خوش
                                                           

 .149. راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ص1
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ادَ إِ  نَّ اهللاإِ  َعَ النَّاسَ نَ ا مجَ نَادٍ  یذَ مْ مُ َا النَّاسُ أَ  فِيهِ نَ اهللاأَ  نَّ إِ  هيُّ مَ مِ مُ الْيَوْ بَكُ رَ نْهُ أَ  قْ مْ مِ كُ دُّ فاً شَ وْ خَ
مْ أَ  نَّ إِ  وَ  بَّكُ الً.أَ  اهللا یلَ إِ  حَ مَ مْ لَهُ عَ نُكُ سَ  1حْ

اي میان آنان ندا دهـد کـه اي    همانا چون خدا مردم را به محشر گردآورد، نداکننده

ترین شما به خدا آن کس اسـت کـه از خـدا بیشـتر      راستی امروز نزدیک مردم! به

ـ       ترسان بوده و محبوب ت کـه نسـبت بـه او    تـرین شـما نـزد خـدا آن کـس اس

 کردارتر بوده. خوش

بْتُ  جِ امٍ ألِ  عَ وَ ةَ  قْ َافَ امَ خمَ ونَ الطَّعَ ْتَمُ يْفَ  یذَ األَ حيَ ؟! الَ كَ ةَ النَّارِ َافَ نُوبَ خمَ ونَ الذُّ ْتَمُ  2حيَ

کنند، چگونه از گناه  در شگفتم از مردمی که از خوراك به خاطر گزندش پرهیز می

 ! کنند؟ به خاطر آتش دوزخ پرهیز نمی

ةُ [  مَ الَ ِ عَ نِ اإلْ لَ  نْ أَ  ] يامَ كَ عَ ُّ يْثُ يَرضُ قَ حَ دْ ثِرَ الصِّ ؤْ عُـكَ وَ  یتُ نْفَ يْثُ يَ بِ حَ ذِ ـونَ يفِ  أَالَّ الْكَ كُ يَ
كَ  لْمِ نْ [عِ لٌ عَ يثِكَ فَضْ دِ لِكَ  حَ مَ ك نْ أَ  وَ   ] عَ ِ ريْ يثِ غَ دِ يَ اهللا يفِ حَ تَّقِ  3. تَ

که تو را زیان رساند و دروغ نگویی گاه  نشانه ایمان آن است که راست بگویی، آن

که تو را سود رساند و آنکه بیش از مقدار عمل سخن نگـویی و چـون از دیگـران    

سخن گویی، از خدا بترسی.

ا رِ  بْنِ ألِ  مَ خْ ] الْفَ رُ خْ مَ وَ [الْفَ لُهُ أَ  آدَ ةٌ  وَّ يفَ هُ جِ رُ ةٌ وَ آخِ هُ  وَ الَ نُطْفَ سَ قُ نَفْ زُ رْ ه وَ الَ يَ تْفَ عُ حَ فَ دْ  4. يَ
اي گندیـده، و در پایـان    فرزند آدم را با فخرفروشی چه کار؟ او که در آغاز نطفـه 

تواند روزي خویشتن را فراهم کند و نـه مـرگ را از خـود     مرداري بدبوست؛ نه می

دور نماید.
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ظَمَ أَ  نَّ إِ  ا عْ بَ مَ سَ لٍ كَ جُ ةُ رَ َ رسْ ةِ حَ يَامَ مَ الْقِ وْ اتِ يَ َ رسَ ـالً] الً احلَ جُ ـهُ رَ ثَ رَّ وَ ةِ اهللا [فَ ِ طَاعَ ريْ يفِ غَ
لٌ  جُ هُ رَ ثَ رِ وَ هُ فَ قَ فَ أَنْ لَ  فَ نَّةَ وَ دَخَ لَ بِهِ اجلَ خَ دَ هُ فَ انَ بْحَ ةِ اهللا سُ لُ األَ يفِ طَاعَ . وَّ  1بِهِ النَّارَ

ها در روز قیامت، حسرت خوردن مردي است  ترین حسرت فرمود: بزرگ 7علی
آورد و آن را شخصی به ارث برد که در اطاعت خـداي  که مالی را به گناه گرد 

سبحان، بخشش کرد و با آن وارد بهشت شـد و گردآورنـده اولـی وارد جهـنم     
گردید.

أْلَفُ ملَِنْ  یطُوبَ « ونَهُ النَّاسَ وَ  يَ أْلَفُ لَ  يَ ةِ اهللا یعَ خوشا بـه حـال آن کـس کـه در     «؛ »طَاعَ

 ».انس گیرندطاعت خدا با مردم انس گیرد و مردم نیز با او 
وا « انَةَ وَ لَوْ األَ أَدُّ لْدِ ی لَ إِ  مَ اتِلِ وُ بِيَاءِ األَ قَ امانت را به صاحبش باز پس دهید؛ گرچـه  «؛ »نْ

 ».کشنده فرزندان پیامبران باشد

ةِ اهللاإِ  أَالَ « لَّ يفِ طَاعَ بُ أَ  نَّ الذُّ رَ يَةِ اهللا یلَ إِ  قْ عْصِ نِ بِمَ نَ التَّعَاوُ در راه هـان! ذلـت   «؛ »الْعِزِّ مِ
 ».تر است از همدستی در راه نافرمانی خدا طاعت خدا به عزت نزدیک

بْدٌ طَعْمَ  الَ  ِدُ عَ ِ  جيَ نِ اإلْ تَّ  يامَ لَمَ  یحَ عْ ا نَّ أَ  يَ ابَهُ أَ  مَ ا صَ طِئَهُ وَ مَ نْ لِيُخْ ْ يَكُ طَأَهُ أَ  ملَ يبَهُ  خْ نْ لِيُصِ ْ يَكُ  .ملَ

باید به او برسد، خواهد رسید و آنچـه  بنده مزه ایمان را نچشد، مگر آنکه بداند آنچه 
 نباید به او برسد، نخواهد رسید.

نْ  نَّ مَ لُومَ الَ يَ ةِ فَ مَ هُ لِلتُّهَ سَ ضَ نَفْ رَّ نْ عَ هِ أَ  مَ دِ ةُ يفِ يَ َ ريَ ِ انَتِ اخلْ هُ كَ َّ تَمَ رسِ نْ كَ اءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَ  . سَ
قرار دهد، نبایـد   انگیز] در معرض تهمت هر کس خود را [با رفتن به جاهاي تهمت

بدگمان به خویش را مالمت نماید و هر کس راز خود را نهان دارد، اختیار خـود را  
به دست دارد.

لَ أَ  َ عَ ربْ إِنَّ الصَّ َا النَّاسُ اتَّقُوا اهللا فَ لَ أَ  یالتَّقْوَ  یهيُّ ِ عَ ربْ نَ الصَّ نُ مِ وَ ابِ اهللا یهْ ذَ  .عَ
ستقامت در تقوا، آسانتر است از تحمـل  اي مردم! تقواي الهی را رعایت کنید؛ زیرا ا

 عذاب خدا.
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 ُ يَا قَرصْ نْ دُ يفِ الدُّ هْ مَ اهللا.األَ الزُّ رَّ ا حَ لِّ مَ نْ كُ عُ عَ رَ وَ ةٍ وَ الْ مَ لِّ نِعْ رُ كُ كْ لِ وَ شُ  مَ
ها و خودداري از  زهد در دنیا، کاستن از دامنه آرزوها و سپاسگزاري در برابر نعمت

 هاست. حرام

 پرسیدند: مردانگی چیست؟ فرمود:  7میرالمؤمنین علیااز 

 . نِيَةِ الَ نْهُ يفِ الْعَ يِي مِ تَحْ ِّ تَسْ يْئاً يفِ الرسِّ عَلْ شَ فْ  الَ تَ
 این است که در نهان کاري انجام ندهی که از انجام آشکار آن شرم داشته باشی.

عَ « ارُ مَ فَ تِغْ سْ ِ  االِ ةٌ اإلْ دَ َدَّ نُوبٌ جمُ ارِ ذُ َ طلبی همراه اصرار بر گناه، خود گناه  شآمرز«؛ »رصْ
 ».جدیدي است

رَ هلَ إِ  كَ شَ هِ فَ ِّ نْ رسِ الِصٍ مِ لُوهُ بِخَ امَ بَاداً عَ هِ نَّ هللاِِ عِ رِ كْ نْ شُ الِصٍ مِ   .مْ بِخَ
خدا را بندگانی است که با دل و درونی خالص با او سـودا نماینـد و خداونـد نیـز     

 1پاداش خالص خود را به آنان ارزانی نماید.
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  موقعیت جغرافیایی

از شهرهاي مهم و زیارتی عراق است کـه مشـتاقان زیـادي بـه عشـق       1کربال
گروه به زیارت آن  گذرانند و گروه هاي اسالمی روزگار می زیارت آن، در سرزمین

شــتابند. بارگــاه باشــکوه ســومین پیشــواي شــیعیان جهــان و نــواده گرامــی   مــی
عاشـقان  گـاه   به این شهر قداستی آسمانی بخشیده است. کربال قبله 9خدا رسول

 ثاراهللا و سرزمین خون و شهادت است.
اي  شهر کربال بر کناره صحرا، در جنوب غربی رودخانه فرات و در میان منطقه

مشهور است، قرار دارد. شهر کربال بر روي طول جغرافیایی » سواد«آبرفتی، که به 
دقیقه واقع است. مساحت کربال در  31درجه و  33درجه و عرض جغرافیایی  44

کیلومترمربع است و خاك ایـن شـهر نـرم و بـدون سـنگ و شـن        52856د حدو
باشد. در شمال آن استان انبار، در شرق آن شـهر باسـتانی بابـل، در غـرب آن      می

 صحراي غربی و در جنوب آن استان نجف واقع است. 
                                                           

. عتبـات عالیـات عـراق، اصـغر قائـدان،      1هاي ذیـل گرفتـه شـده اسـت:      کربال، عمدتاً از کتاب. مطالب مربوط به 1

. تـاریخ کـربال و حـائر حسـینی،     3راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق (ویژه کارگزاران حج و زیارت)،  .2

. کـربال و  5دگان، توشـه عتبـات عالیـات، جمعـی از نویسـن      . ره4عبدالجبار الکلیددار، ترجمـه مسـلم صـاحبی،    

 . فرهنگ زیارت، جواد محدثی.6هاي مطهر، سلمان هادي آل طعمه، ترجمه حسین صابري،  حرم
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قرار داشت که » العین«هایی به نام  هاي پیشین، در نزدیکی کربال آبادي در زمان
هاي تجاري، راه خـود را از آن   سبز و خرم بود و به همین سبب، کاروانبسیار سر

کردند. وجود رود فرات در نزدیکـی ایـن شـهر، آن را در زمـره      مسیر انتخاب می
 النهرین قرار داده است. هاي بین خیزترین و سرسبزترین منطقه یکی از حاصل

  در کنار این 1شوند. یهاي فراوان پیرامون آن، با این رودخانه آبیاري م نخلستان
اطراف شهر را تـا چنـدین کیلـومتر پوشـش      ،هاي میوه ها، درختان و باغ نخلستان

کیلومتر و فاصله آن تا نجف (در  108دهد. مسافت کربال تا بغداد (در شمال)  می
 کیلومتر است.  78جنوب) 

شود. قسمت قدیمی، شـامل   شهر کربال به دو بخش قدیمی و جدید تقسیم می
اولیه شهر است که تا حدودي همچنان بافـت سـنتی خـود را حفـظ کـرده       هسته

هـاي پهـن،    است و قسمت جدید شهر بعدها به آن اضافه شـده و شـامل خیابـان   
 باشد. هاي جدید می ادارات دولتی، مدارس دینی و ساختمان

  کربال در آینه تاریخ

النهرین و بابـل، از   بینطراز با تمدن  منطقه کربالي قدیم و اصلی، همگام و هم
تاریخی کهن برخوردار است و در متون تاریخی از دوران بابـل و آشـور (هـزاره    

ها  یاد شده است. این شهر در روزگار کلدانی» آوري«اول قبل از میالد)، از آن به 
، به معنـاي پرستشـگاه   »کور بابل«ها بود که آن را  محل سکونت برخی از مسیحی

  2هاي بزرگی وجود داشت. زیرا در آنجا معبدها و پرستشگاه نامیدند؛ خداوند می
مرکـز حکومـت منـاذره بـود،      ،که حیـره  هنگامی کربال در روزگار ساسانیان، به

اي یافت و به تابعیت دولت ایران در آمد. اهمیت این منطقه از آن رو  اهمیت ویژه
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 هاي تجاري حیره، انبار، شام و حجاز واقع شده بود.  بود که بر سر شاهراه
وقـاص پـس از    ابـی  عرفطه به فرمان سعدبن در دوره فتوحات اسالمی، خالدبن

گـاه بـه فـتح حیـره      شهر مدائن، آهنگ کربال کرد و ایـن شـهر را گشـود. آن     فتح
یگـر بـار بـه کـربال     ، د.ق  ه 14پرداخت و پس از استیال بر ایـن شـهر، در سـال    

بازگشت و براي مدتی این شهر را پایگاه لشکر خود کرد؛ اما پس از چنـدي کـه   
کوفه ساخته شد و مرکز سپاهیان گردید، به علت مناسب نبودن آب و هوا و بـاال  

 بودن میزان رطوبت در کربال، پایگاه خود را از این شهر به کوفه انتقال داد.
کـرد، بـه    سوي صفین حرکت مـی  به 7که امام علینیز هنگامی  .ق  ه 36در سال 

کربال رسید. در آنجا نماز را به جماعـت بـه جـا آورد. سـپس مشـتی از خـاك آن را       
گروهی از تو به محشر بـر آینـد کـه     !خوشا بر تو اي خاك: «فرمودبرداشت، بویید و 

بـه کـربال    7همچنین روایت شده کـه علـی   1».شوند حسابرسی به بهشت وارد می بی
». اي امیرمؤمنـان، اینجـا کربالسـت   «بـه او عـرض شـد:     ؛سید و در آنجا درنگ کردر

سپس با دست خود به جایی اشاره کـرد   ؛»داراي کرب و بال (اندوه و آسیب): «فرمود
و به جایی دیگر با دسـت  » اینجا محل فرود آمدن و پیاده شدن ایشان است: «فرمودو 

 2».تن خون ایشان استاینجا محل ریخ: «فرمودخود اشاره کرد و 
اند که چون سلمان فارسـی در سـفر خـود بـه مـدائن از ایـن        همچنین نوشته

جاست کـه   سرزمین گذر کرد و از نامش پرسید و نام کربال را شنید، گفت: همین
زننـد و در   گشایند و اردو مـی  شوند. اینجاست که در آن بار می برادرانم کشته می

شود. برترین پیشینیان در ایـن سـرزمین    ته میاینجاست که خونشان بر زمین ریخ
 3شود. کشته شد و برترین پسینیان نیز در آن کشته می
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هاي مختلف تاریخی، از عصر اموي تا عباسـی و دوران تهـاجم    کربال در دوره
مغوالن تا عصر حاضر، مورد توجه برخی از خلفا و امرا قرار داشـت و ایـن امـر    

و یـارانش بـود. آنـان     7مرقد مطهر امـام حسـین  ناشی از ارادت و توجه آنان به 
هاي مختلف بـه   هایی داشتند و در دوره همواره براي آبادانی و شکوه کربال تالش

 بازسازي، احیا، تعمیر و تزیین آن حرم مطهر پرداختند.

 اسامی

اند که هریک دلیل خاص خـود را   هاي گوناگونی خوانده این سرزمین را به نام
 دارد؛ از جمله:

 كربال .١

 1 گونه که اشاره شد، منطقه قدیمی کربال در عصر تمدن بابل، به کور بابل همان
اي  معروف بود و بعدها به صورت کربال تغییر نـام یافـت. برخـی نیـز آن را واژه    

بوده و آن  يدانند که نام معبد می» کرب وال«آرامی یا عبري یا بابلی و برگرفته از 
ــام آرامــی  عــده 2دانســتند. را پرستشــگاه و حــرم خداونــد مــی اي نیــز آن را از ن

اند. برخی نیز آن را  پوشانند، گرفته به معناي چیزي که سر را با آن می ،3»کربالتو«
بـه  » کربلـه «رویـد و یـا از    به معناي نوعی گیاه که در آنجا فراوان مـی » کربل«از 

یعنـی کـار   » کاربـاال «و یا از واژه فارسی  4معناي نرمی و سستی خاك در زیر پاها
                                                           

؛ به نقـل از عالمـه   10هاي بابل. موسوعۀ العتبات المقدسۀ، ص . کور به معناي قریه و کور بابل یعنی مجموعه قریه1

 الدین شهرستانی. سید هبۀ

 .178، ص5طعمه، به نقل از لغۀ العرب، ج آل  . تاریخ مرقد الحسین و العباس،2

3. karbalatu. 

، 5؛ کتـاب العـین، فراهیـدي، ج   445، ص4البلدان، یاقوت حمـوي، ج ، واژه کربله؛ معجم 86، ص1. لسان العرب، ج4
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که در عصـر ساسـانیان رایـج بـود و آن واژه در      1اند بلند و واال یا آسمانی دانسته
به این سرزمین، ایشان نـام آن را   7حقیقت معرب است. هنگام ورود امام حسین

 2».ارض كرب و بال«فرمود:  ؛ها یکی کربال بود پرسید. در میان نام

  . طف٢

» طـف «همچنـین   3گویند.  سمت خشکیهاي رود در  به ساحل و کناره» طف«
در متـون تـاریخی از    4شـود.  در لغت به سرزمین مشرف بر بیابان عراق اطالق می
 5در آنجا به شهادت رسید. 7کربال به سرزمین طف یاد شده است که امام حسین

 نقل شده است که فرمود:  9از پیامبر
زمین طـف کشـته   جبرئیل مرا خبر داده است که فرزندم حسین پس از من در سـر 

شود؛ جبرئیل این خاك را برایم آورده و به من خبر داده کـه محـل قتـل او در     می
 6همین خاك خواهد بود.

  . غاضريه٣

اسـد در   غاضـر، از قبیلـه بنـی    اي بـه نـام بنـی    کربال را به سبب سکونت طایفه
ـ    7نامند. نزدیکی آن، غاضریه نیز می ار آنجا آبادي وسیع و پررونقی بـود کـه در کن

درحقیقـت بـه همـان     8فرات و در شمال کربال قرار داشت و بـه آن متصـل بـود.   
                                                           

 .433، ص5. کتاب العین، ج1

 .252؛ دینوري، ص445، ص4. معجم البلدان، ج2

 .406، ص7؛ کتاب العین، ج231، ص9لسان العرب، ج ؛. طف الفرات، شطه3

 .36، ص4. معجم البلدان، ج4

 .231، ص2؛ تاریخ الیعقوبی، یعقوبی، ج253ص دینوري،االخبار الطوال، احمد بن داود . 5

 .139، ص4. اعیان الشیعه، ج6

 .265، ص4. کتاب العین، ج7

 .183، ص4. معجم البلدان، ج8
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در متون تاریخی از  1است. 7شد که تقریباً اکنون حرم ابوالفضل مکانی اطالق می
 2بندي در کرانه فرات یاد شده اسـت.  در راه غاضریه و آب 7شهادت امام حسین

هرگاه بـه سـوي حـائر    : «فرماید می 7در آداب زیارت امام حسین 7امام صادق
 3».آمدي، از پل عبور کن و در فرات غسل نما و در غاضریه قدم بگذار

 . نينوا٤

نینوا شهري تاریخی در مقابل موصل از سرزمین بابل است که کـربالي قـدیم   
ایـن شـهر    4رسـد.  لذا قدمت آن به عصر تمدن بابـل مـی   ؛نیز جزو آن بوده است

هـاي بعـد، ایـن     در دوره 5پایتخت دولت آشور و این نام از اسامی آشوري است.
؛ بـه ایـن   6اي تبدیل شد که در نزدیکی کربالي قـدیم قـرار داشـت    منطقه به قریه

اند و یاقوت حموي نیز کـربال   سبب گاهی نام نینوا را کربال و کربال را نینوا نامیده
، استکربال  جانام آنگفتند  7امام حسینگامی که به هن 7داند. ی از نینوا میئرا جز

همـان موقـع دسـتور داد کـاروان بـار      ». نینواسـت «از نام دیگرش پرسید. گفتند: 
هایی باستانی در قریـه نینـوا، از دوران    امروزه، تپه 8گشایند و رحل اقامت افکنند.

 9هاي تاریخی معروف هستند. دهد که به تپه تمدن بابلی خبر می
                                                           

 .25. تاریخ المرقد الحسین و العباس، ص1
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٥قْر. ع 

در لغت به معناي بریدن و قطع کردن است. همچنین بـه شـکاف و فاصـله    » عقر«
و نزدیک به  2از آنجا که این مکان میان بابل و کربال 1شود. میان دو مکان عقر گفته می

هنگام ورود به این منطقـه،   7خواندند. امام حسین بابل بود، آن را عقر و عقر بابل می
آن نزدیکی قرار داشت، نام آن را پرسید. در پاسـخ گفتنـد:    با اشاره به روستایی که در

 3».برم از عقر به خدا پناه می«فرمود:  7امام». نام آن روستا عقر است«

  . نواويس٦

اي مسیحی و سریانی دارد که به قبرستان مسـیحیان کـه پـیش از     نام ریشه این 
شـد. امـروزه    ته میاند، گف فتح اسالمی در منطقه شمال غرب کربال سکونت داشته

واقـع شـده و   » بـراز علـی  «اي به نام  این قبرستان کنار دریاچه سلیمانیه، در محله
انـد:   اي به ایـن نـام اشـاره کـرده     در خطبه 7امام حسین 4شود. حسینیه نامیده می

هاي میان نـواویس و کـربال، بندبنـد مـن را از هـم       بینم که گرگان بیابان گویا می«
 5».گسلند می

 . حائر٧

شود که آب  یحیر است و به جایی گفته می ـ  حائر در لغت، اسم فاعل از حار
به عبارتی دیگر، به حوض یا مکانی گوینـد کـه    6در آن جمع شود و بیرون نرود.

                                                           

 .151، ص1. کتاب العین، ج1

 عْقر قرار دارد.کیلومتري  50. شهر جدید کربال در 2

 .136، ص4. معجم البلدان، ج3

 .286، ص 36بحار االنوار، ج . 4
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هاي مجاور به سوي آن سرازیر شود، امـا آب در آن دور   آب و مسیل آن از زمین
و حائر  1تون تاریخی به کربالدر م» حیر«زند و فراگیر نشود. این نام و مخفف آن 

 گفته شده است.  7حسین، به مکان قبر و محدوده مزار امام حسین
وجه تسمیه آن چنین است کـه وقتـی متوکـل دسـتور تخریـب بارگـاه و مـزار        

و شهیدان کربال را صادر کرد، به آن مکان آب جـاري سـاخت؛ آب    7حسین امام
روي قبر جاري نشد. این مکـان شـامل   اطراف و دورتادور قبر را فرا گرفت، اما بر 

و گنبد و ضریح و نیز مدفن شهیدان کربال است. بر  7مرکز اصلی حرم امام حسین
، حائر حسین مکانی بسیار مقدس اسـت و عبـادت   9اساس روایتی از رسول خدا

در زیر گنبـد  «فرمود:  عبداهللا ابن عباسدر آنجا فضیلت فراوان دارد. آن حضرت به 
رسد و تربـت و خـاك او    ها به اجابت می ] دعاها و خواسته7م حسینو قبه او [اما

   2».شفابخش است. خداوند پیشوایان معصوم را در نسل او قرار داده است
هاي دیگري هم ذکر شده است که بیـان آنهـا موجـب طـوالنی      براي کربال نام
 3شدن سخن است.

  7جایگاه و فضیلت کربال و زیارت امام حسین

بسیار مهم در حفظ قیام عاشورا و اهـداف مقـدس آن، مسـئله     یکی از عوامل
قدر به آن تأکید شـده   آن: هاي اهل بیت زیارت سرور شهیدان است. در روایت

هـا،   کـه در برخـی روایـت    اي گونـه  که براي زیارت هیچ معصومی سابقه ندارد؛ به
 4واجب شمرده شده است. 7زیارت امام حسین

                                                           

 .170، ص2. کتاب العین، ج1
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 شده که:  نقل 7در روایتی از امام باقر
 ِ نيْ سَ ِ احلُ ربْ ةِ قَ ارَ يَ ا يفِ زِ لَمُ النَّاسُ مَ عْ نْ  7لَوْ يَ قاً... مَ وْ لِ ملََاتُوا شَ ضْ نَ الْفَ تَبَ أَ  مِ قاً كَ وُّ اهُ تَشَ تَ

ةٍ وَ أَ  اهللا لَهُ  بَّلَ تَقَ ةٍ مُ جَّ ةٍ أَ  لْفَ حِ ورَ ُ ربْ ةٍ مَ رَ مْ رَ أَ  وَ  لْفَ عُ رٍ وَ أَ  جْ ـدْ اءِ بَ دَ ـهَ نْ شُ يدٍ مِ هِ ـرَ أَ  لْفِ شَ  جْ
ابَ أَ  ائِمٍ وَ ثَوَ بُولَةٍ أَ  لْفِ صَ قْ ةٍ مَ قَ دَ ابَ  لْفِ صَ ةٍ أَ  وَ ثَوَ مَ هُ اهللا.أُ  لْفِ نَسَ جْ ا وَ َ يدَ هبِ   1رِ

چـه فضـیلتی اسـت، از شـوق جـان       7دانسـتند در زیـارت حسـین    اگر مردم می

را به خاطر شوق او زیارت کند، براي او هـزار حـج    7باختند... هر کس حسین می

دار و ثواب  هزار عمره مبرور و اجر هزار شهید از شهداي بدر و هزار روزه مقبول و

 شود.   هزار صدقه مقبول و ثواب هزار آزاد کردن بنده در راه خدا نوشته می

 آن حضرت همچنین می فرمایند: 
 ِ نيْ سَ ِ احلُ ربْ ةِ قَ ارَ يَ تَنَا بِزِ يعَ وا شِ رُ إِنَّ  7مُ قِ إِ  فَ زْ يدُ يفِ الرِّ زِ يَانَهُ يَ افِعَ  تْ ـدَ فَعُ مَ ـدْ رِ وَ يَ دُّ يفِ الْعُمُ وَ يَمُ

ءِ وَ السّ  يَانُ إِ  وْ لَ تْ َضٌ عَ رتَ فْ ِ بِ  یهُ مُ نيْ سَ رُّ لِلْحُ قِ نٍ يُ مِ ؤْ لِّ مُ نَ اهللا.اإلِ كُ ةِ مِ امَ  2مَ

را زیارت کنند. همانا رفتن بـه زیـارت    7شیعیان ما را امر کنید تا قبر امام حسین

گرداند، بالیاي بـد را دفـع    عمر را طوالنی می دهد، آن حضرت روزي را افزایش می

کند و زیارت آن حضرت بر هر مؤمنی که به امامت او از جانب خدا اقرار دارد،  می

 واجب است.

ِ «فرمودند:  7امام صادق نيْ سَ ِ احلُ ربْ عُ قَ ضِ وْ نَّـة 7مَ ـاضِ اجلَ يَ ـنْ رِ ـةٌ مِ ضَ وْ نَ رَ فـِ مَ دُ وْ نْذُ يَ ؛ 3»مُ
هاي بهشـت   که وي در آن دفن شد، باغی از باغ از آن روزي 7جاي قبر حسین«

روایـت کـرده کـه وي از     3نیز از عمه خود حضرت زینب 7امام سجاد». است
 نقل کرده که فرموده است:  9جد خود رسول خدا
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 ِ ربْ امً لِقَ لَ ا الْطَّفِّ عَ ذَ بُونَ هلَِ نْصِ اءِ أَ  يَ دَ هَ يِّدِ الشُّ سُ  7بِيكَ سَ رُ دْ عْ أَ  الَ يَ هُ وَ الَ يَ رُ لَ ثَ هُ عَ مُ سْ و رَ  یفُ
يَايلِ وَ  ورِ اللَّ رُ ام.األَ كُ   1يَّ

افرازنـد کـه در گـذر     در این سرزمین طف و بر قبر سرور شـهیدان، پرچمـی مـی   
 شود. رود و نه نشانش نابود می روزگاران نه نام آن از یادها می

آن  و ، کـربال حـرم امـن الهـی اسـت     7هایی از امـام صـادق   براساس روایت
 : اند هحضرت فرمود

، از هنگـامی  7خداوند کربال را حرم امن خویش انتخاب کرد و مکان قبر حسـین 

هاي بهشت گردیـد. آنجـا هماننـد مسـجدالحرام و      که در آن دفن شد، باغی از باغ
   2تواند نماز خود را تمام بخواند. است و مسافر می 9مسجد النبی

ت رسـید،  بـه شـهاد   7وقتـی حسـین  «روایت شده است که  7از امام صادق
هفتادهزار فرشته غمگین و غبارآلود بر سر قبرش فرود آمدند. آنان تا روز قیامـت  

 3».کنند سرایی می بر حسین گریه و نوحه

 تاریخ ساختمان حرم مطهر

اسد، پیکر آن امام و یـارانش را   اي از بنی ، طایفه7پس از شهادت امام حسین
 )١٧تصـوير شـماره   (پردند. به خـاك سـ   ،در همان جایی که محل شهادت آنان بود

هایی از خاك که نشانِ آن قبرهاي مطهر بود، نخستین بنایی است که بـر   برآمدگی
هنگـام   7اند امـام حسـین   هاي درخشان بیابان طف نهاده شد. گفته فراز آن ستاره

هـزار درهـم خریـد و آن را     ورود به طف، مکان قبر خود و یارانش را به شصـت 
که آنان قبر او را آباد کرده و از زائران او به مـدت سـه    صدقه قرار داد؛ به شرطی
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  1روز پذیرایی کنند.
هـا سـاختند، بـه دسـت      اما نخستین بقعه و آرامگاهی که بر فراز آن برآمـدگی 

گیرنده خون شهیدان کربال بود. مختار پس از آنکه  ثقفی، انتقام
زیاد را شکست  بن مالک اشتر، سپاه عبیداهللا بن با سپاهیان خود، به فرماندهی ابراهیم

بـر مـزار آن    .ق  ه 65در سال  ،داد و تمامی جنایتکاران آن حادثه را مجازات کرد
شهیدان حاضر شد و شالوده نخستین بقعه و آرامگاه را بر فراز آن قبرها بنا نهاد و 
روي آنها یک دیوار و سقف آجري با روکش گچ گذارد. در کنار آن مسجدي نیز 

ظاهراً این بنا به همان صورت  2بنا کرد که دو در به سمت مشرق و مغرب داشت.
 عباس باقی بود.  عصر بنی تا پایان عصر بنی امیه و آغاز

شده است کـه   روایتی نقل 7قبر امام حسین  در آداب زیارت 7از امام صادق
 فرمود: 

را در کربال داشتی، در بیرون بایسـت و در قبـر    7چون آهنگ زیارت قبر حسین
گـاه از   بنگر؛ سپس به روضه وارد شو و در برابر آرامگاه در باالسـر بایسـت و آن  

است بیرون شو و به سوي شهیدان حرکت  7الحسین بن پاي علیدري که در پایین 
برسی؛ آنجا  ،علی بن عباس ،گاه ابوالفضل کن؛ سپس به راه خود ادامه ده تا به شهادت

  3بر در سرپوشیده بایست و سالم ده.

که در این دوران یعنی آغاز عصر عباسـی   7با توجه به این سخن امام صادق
گفت که آن حضرت شخصاً آن بارگـاه را دیـده و بـه    توان  در قید حیات بود، می

 درهاي حرم اشاره کرده است.
بنـاي   7در آغاز عصر عباسی، به هنگام خالفت سفاح، کنار مرقد امام حسین
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، بنـاي  .ق  ه 158سرپوشیده دیگري ساخته شد. در دوران مهدي عباسی به سـال  
قبـر سیدالشـهداء    سرپوشیده قبلی از نو ساخته شد و مادر مهـدي بـراي خادمـان   

  1اي مقرر کرد. حقوق ماهانه
عیسـی،   بـن  الرشید تخریـب شـد. او موسـی    این بناي ساده، دگربار در دوران هارون

حاکم کوفه را مأمور این کار کرد تا با نیروهاي خود به کربال برود و قبه و بناي یادشـده  
زشناسی مرقـد  را خراب کند و درخت سدري را که در آن مکان قرار داشت و جهت با

 2رفت، از ریشه قطع سازد و هرگونـه اثـري را از آن خطـه محـو کنـد.      مطهر به کار می
 .ق  ه 193هایی بـه علویـان داشـت، در سـال      مأمون فرزند هارون، که در ظاهر گرایش

 بنایی زیبا بر قبر آن حضرت برپا کرد که تا عصر متوکل همچنان باقی بود.
تر، بـراي محـو آثـار شـهیدان      متوکل عباسی با جسارت و قساوت هرچه تمام

ها و سراهاي پیرامـون آن را   قبر امام، خانه .ق  ه 236کربال تالش کرد. او در سال 
به کلی ویران کرد. حتی دستور داد تا زمین آن را شخم زنند و بذر بپاشـند و بـر   

آب در اطـراف قبـر مطهـر     3از دارند.قبر آب ببندند و مردم را از زیارت آن مقام ب
رو آنجا به حائرالحسین معروف شد. این واقعه را شیخ طوسی بـه   دور زد و ازاین

 گوید:  نقل از شاهدي عینی توصیف کرده است. او می
انـد و در آن   و شهیدان کربال را شـخم زده  7دیدم زمین و مکان مقبره امام حسین

کردند و  راندند و کشاورزان در آن کشت می میاند؛ گاوها بر آن  نهرها جاري کرده
دیدم که چگونه گاوها وقتی براي شخم زدن به مکـان   من خود به چشم خویشتن می

زنند، بر روي  گذرند و هرچه بر آنها تازیانه می رسند، از چپ و راست آن می قبر می
  4کنند. قبرها حرکت نمی
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اي از  جامعـه شـد و عـده   این اقدام ستمکارانه متوکل باعث بروز شـورش در  
 درباریان، به فرماندهی فرزند متوکل، بر او شوریدند و او را به قتل رساندند.

دوبـاره   ،متوکـل  ،منتصر عباسی پس از کشته شدن پـدرش  .ق  ه 247در سال 
را تجدید بنـا کـرد و دسـتور داد کـه در اطـراف مشـهد       : آثار متبرکه اهل بیت

اولین شخصی که در کربال سـکونت اختیـار کـرد    هایی ساخته شود.  حسینی خانه
به نام سید ابـراهیم مجـاب، فرزنـد محمـد عابـد،       7یکی از نوادگان امام حسین

از آن زمان در ادوار مختلـف، امـرا، خلفـا، و پادشـاهان      1بود. 7فرزند امام کاظم
گـاه  ها، صفویه، قاجاریه و... به تعمیر و آبـادانی بار  بویه، عثمانی، مغول عباسی، آل

 اند. عنایت داشته و تالش کرده 7مطهر اباعبداهللا
گیـرد   شکلی را دربر می ، محدوده مستطیل7اکنون صحن حرم امام حسین هم

متر و ضلع شرق بـه غـرب آن    125که ضلع شمال به جنوب آن از سمت بیرون 
متر است. این محدوده همه بناهاي حرم را در خود جاي داده و در داخل یک  95

هـاي   دارد. حرم و بقعه در وسط این صحن قـرار دارد کـه بـا کاشـی     صحن قرار
 قیمت پوشانده شده است.  گران

متـر و طـول ضـلع     55ارتفاع حرم دوازده متر، طول ضلع شـمالی و جنـوبی   
متر است. حاشـیه دیوارهـاي حـرم از سـمت بیـرون بـا        5/44شرقی و غربی آن 

متـر اسـت.    10/9عـرض آن  و  40/10هاي قرآن تزیین شده است. طول حرم  آیه
 یهاي قرآن کاري شده و به آیه کف داخل آن سنگ مرمر است و دیوارها نیز کاشی

هاي کوچک با خـط ثلـث سـفید در مـتن کاشـی       أتی، یس و سوره هل هاي سوره
انجـام   .ق  ه 1369تـا   1363هاي  ها در سال الجوردي مزین شده است. این تزیین

 گرفت.
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 آثار و اماکن حرم مطهر

  7صندوق و ضريح امام حسين .١

امروزه ضریح بسیار زیبا و باشکوه که اخیراً به دست صـنعتگران و هنرمنـدان   
نصـب   7ایرانی در شهر مقدس قم ساخته شد، بر روي مرقد اباعبـداهللا الحسـین  
رنگی بـه   اي شده است. بر باالي سر مبارك آن حضرت، بیرون ضریح، سنگ قهوه

هـاي موجـود،    ت نصب است. بر اسـاس روایـت  نشانه جایگاه دفن سر آن حضر
و برخی از شهیدان را به کربال بازگرداند و  7سر مبارك امام حسین 7سجاد امام

 )١٨تصوير شماره (در کنار جسدهاي پاکشان به خاك سپرد. 
بر اسـاس روایتـی دیگـر، سـر مبـارك امـام در بـاالي قبـر پـدر بزرگـوارش           

گزارد و  در این مکان نماز می 7صادقدر نجف دفن شده است. امام  7علی امام
 1، در این مکان نماز گـزارده شـود.  7کرد که بر سر مبارك امام حسین توصیه می

اند سر آن حضرت را بـه عسـقالن مصـر بردنـد و در آنجـا دفـن        برخی نیز گفته
ضـریحی بـا    7کردند. امروزه، در شهر قاهره در مسجدي به نـام مسجدالحسـین  

دارد کــه مــردم آن شــهر پیرامــون آن دعــا و زیــارت  الحســین قــرار عنــوان رأس
گیرنـد و   را ده روز جشـن مـی   7خوانند و سوم شعبان، روز تولد امام حسین می

 گذارند. احترام خاصی به این مکان می

 و مرقد آن حضرت 7اکبر علی

در پایین پاي آن حضرت است.  7محل دفن جوان شجاع و دالور امام حسین
صورت شش ضلعی اسـت کـه دو ضـلع پـایین آن بـه      ، به 7ضریح امام حسین

 )١٩تصوير شماره ( هاشم تعلق دارد. و شهیدان بنی 7اکبر علی
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  هاشم . مزار شهيدان بني٢

و پـایین پـاي مبــارك    7اکبـر  هاشـم در کنـار مــزار علـی    مـزار شـهیدان بنـی   
اسـد وقتـی شـهیدان را بـه خـاك       قرار دارد. بر اساس روایات، بنی 7حسین امام

 7هاشم را که در یک خیمه توسـط امـام حسـین    هاي شهیدان بنی ، جنازهسپردند

تـر   آوري شده بود، پایین پاي آن حضرت دفن کردند و سپس چند متر پایین جمع
 1از آن، دیگر شهیدان کربال را به خاك سپردند.

 . قبرهاي ديگر شهيدان كربال٣

ـ   ، حـربن 7تمامی شهیدان کربال، به جـز حضـرت ابوالفضـل    احی و یزیـد ری
انـد و   به خاك سپرده شده 7مظاهر، در نزدیکی قبر حضرت امام حسین بن حبیب

، به فاصله چنـد متـري   7قبرهاي آنان در سمت جنوب شرقی ضریح امام حسین
آن قرار دارد. اکنون این قبرها که در داخـل یـک اتاقـک دوازده متـري و حـاوي      

ارد و آرامگاه را مشـخص  اي از نقره به طول پنج متر د صندوق خاتم است، پنجره
تـن از شـهیدان کـربال، همـراه بـا       120کند. بر باالي این پنجره، اسامی حدود  می

هاي آبی نقش بسته اسـت. قبـل از    اي از کاشی زیارتنامه مخصوص بر روي کتیبه
اي جداگانه داشت و  ، این قبرها بقعه.ق  ه 1213توسعه جدید حرم، یعنی تا سال 

اي که طواف پیرامون آن میسـر   تقل و مجزا بود؛ به گونهمس 7از حرم امام حسین
سپس از حرم مطهر خارج «کند:  بود. سخن ابو حمزه ثمالی این مطلب را تأیید می

  2».شو و در مقابل قبور شهدا بایست
، عملیات توسعه جدید آغاز شـد و بـه دلیـل زیـاد بـودن      .ق  ه 1213در سال 

اهللا شهرستانی براي تـأمین   باطبایی و آیتزائران و تنگی مکان زیارت، سیدعلی ط
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رفاه زائران دیوار آن بقعه را برداشتند و راهروي درِ ورودي رواق جنوبی به مـزار  
شهیدان را بستند و در قسمت شمالی آن، ضریحی از چـوب سـاج قـرار دادنـد؛     
سپس دیوار حائل را برداشتند و آن را به حرم متصل کردند. بـا ایـن کـار امکـان     

 پیرامون مزار شهیدان از بین رفت، اما فضاي زیـارتی مناسـبی ایجـاد شـد.    طواف 
 )٢٠تصوير شماره (

 هاي حرم مطهر ها و شبستان . رواق٤

هایی بسـیار زیبـا و    از چهار سو به وسیله رواق 7ضریح و روضه امام حسین
ها حدود چهل متـر طـول و حـدود     وسیع احاطه شده است. هر یک از این رواق

رسـد. ایـن    هـاي آن نیـز بـه دوازده متـر مـی      عرض دارد و ارتفاع دیوارهپنج متر 
اند. بانی اولیه برخی از آنهـا عضـدالدوله    ها، هر یک، به نامی خاص معروف رواق

 هاي بعد، ترمیم، بازسازي و تزیین شده است. دیلمی است که در دوره

 الف) رواق غربی (رواق ابراهیم مجاب)

شاهین آن را بنا کرده است که  بن قرار دارد و عمراناین رواق در غرب ضریح 
پـس از چنـدي، بـه سـبب دفـن یکـی از        1ها به نام خود او معروف بود. تا مدت

، یعنی سید ابراهیم مجاب، به آن نام مشهور شد. در قسمت 7فرزندان امام کاظم
شود و باب ابراهیم مجاب نام  جنوبی رواق، دري است که به طرف صحن باز می

تصـوير  (ارد و قبر و ضـریح ابـراهیم مجـاب در شـمال غربـی آن واقـع اسـت.        د

 )٢١ شماره
                                                           

شاهین، یکی از راهزنان در بطائح بود که عضدالدوله دیلمی، سپاهیانش را به سوي او فرستاد و وي فـرار   بن . عمران1

) و نذر کرد که اگـر از دسـت عضـدالدوله رهـایی     76، ص8پناهنده شد؛ (الکامل، ج 7کرد و به حرم امام علی

آمـده بـود، از    7بسازد. عضدالدوله که به زیارت امام علـی  7و امام حسین 7یابد، دو رواق براي امام علی

 ).67الغري، ص فرحةجرم عمران درگذشت و او را حکومت بطائح داد؛ او نیز نذر خود را ادا کرد (
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در اطراف مرقد او سادات و عالمان زیادي از جمله سـید رضـی (گردآورنـده    
الهدي (از علما و فقهاي بزرگ شیعه) و دیگران  البالغه) و شریف مرتضی علم نهج

و » االفاضـات الحسـینیه  «ظیـر  بهایی ن (سید عبداهللا بحرانی، صاحب مؤلفات گران
ســید عبــداهللا بحرانــی؛ ســید  بــن ؛ ســید محســن»شــرح المختصــر النــافع«کتــاب 

فـی بعـض      الفصـول  «سید محسن بحرانی، صاحب مؤلفاتی نظیـر   محمدبن
؛ سیدمحمد زینی حسـینی، عـالم و   »العباد « «و کتاب » ج أخبار الحجج 

 اند.  شاعر شیعی) دفن
گذشته در داخل صحن بود، ولی با توسعه حرم، در داخـل قـرار    این رواق در

شود که به بـاب   گرفته است. از این رواق یک در دیگر نیز به داخل صحن باز می
مظاهر معروف است. اخیراً در این رواق در دیگري نیز ساخته شـده کـه    بن حبیب

 به نام در سلطانیه معروف است.
و به روایتی فرزند  7مجاب فرزند امام موسی کاظمابراهیم  : مرقد ابراهیم مجاب

اسـت. پـدرش، محمـد العابـد، بـرادر تنـی        7جعفـر  بـن  موسـی   محمد العابدبن
شتافت و نخستین  7به زیارت امام حسین .ق  ه 247بود. او در سال  7رضا امام

علوي بود که در کربال ساکن شد. او که از بینایی محروم بود، کنـار ضـریح سـید    
السـالم عليـك يـا    «آمد و با صداي بلند بر اباعبداهللا چنـین سـالم کـرد:     7الشهداء

و عليـك  «داد:  شود از درون ضریح صدایی شنید که پاسخ او را مـی  گفته می». جداه

شنیده بود، به ابـراهیم   7چون پاسخ سالم خود را از امام حسین». السالم يا ولدي
صـندوقی از چـوب سـاج و     امروزه بـر مـزار آن بزرگـوار،    1مجاب معروف شد.

 2متر و به ارتفاع دو متر قرار دارد. 2×2ضریحی از برنز با ابعاد 
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 ب) رواق شرقی (رواق فقیهان)

هاي مرمـر در   متر با سنگ 5و عرض  45رواق شرقی یا رواق فقیهان به طول 
هـا، بـا    ها و کف، محل نماز و عبادت زائران است و همچـون دیگـر رواق   دیواره

زیبا تزیین شده است. از این رواق دري بـه سـوي صـحن و دو در بـه     هایی  آیینه
 شود. سوي حرم باز می

اي، به سبب دفن آقا باقر وحید بهبهانی، از فقهاي اصولی در اینجا، به  در دوره
از آنجا کـه فقیهـان و دانشـمندان در ایـن رواق      1معروف بود.» آقا باقر«نام رواق 

ترین فقیهانی که در آن مکـان دفـن    اند. معروف یدهاند، آن را رواق فقیهان نام دفن
ریاض «اند از: شیخ محمدباقر اصولی، سید علی طباطبایی، صاحب  اند عبارت شده

 ، شیخ یوسف آل عصفور و سیدکاظم رشتی.»المسائل

 مظاهر) بن ج) رواق جنوبی (رواق حبیب

در  7نمظاهر، یار باوفاي امـام حسـی   بن این رواق به سبب وجود مرقد حبیب
اسد هنگـام دفـن    قبیله بنی )٢٢تصوير شماره (کربال، به این نام مشهور شده است. 

بـه   7شهیدان کربال حبیب را که از بزرگان آنان بود، در ده متري قبر امام حسین
طور مستقل و جداگانه به خاك سپردند. بعدها این مرقـد در داخـل روضـه امـام     

اکنون بر روي آن ضریح زیبایی قرار  همو در رواق شرقی قرار گرفت و  7حسین
 است. 7دارد و زیارتگاه عاشقان اباعبداهللا

فـرش و بـاالي    هـاي مرمـر سـنگ    پایین دیوارها و کف رواق جنوبی، با سنگ
چراغـی   کـاري اسـت و چهـل    دیوارها از نیمه تا سقف و نیز تمامی سقف آن آینه

، سمت جنوب غربـی  روي روضه بزرگ از سقف آن آویزان است. این رواق روبه
شود. میرزا تقی خان امیـر   القبله حرم به این سمت باز می ضریح واقع شده و باب
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 کبیر در این رواق دفن شده است. 
همچنین در ایـن رواق قبـر تعـدادي از علمـاي بـزرگ شـیعه قـرار دارد کـه         

ــارت ــتانی (م.    عب ــوي شهرس ــیدمحمدمهدي موس ــد از: س ــید .ق  ه 1216ان )، س
محمدمهـدي شهرسـتانی، سیدمحمدحسـین حسـینی مرعشـی      محمدحسین بـن  

المسـئول فـی علـم     « «) و صاحب کتاب .ق  ه 1315معروف به شهرستانی (م. 
.ق) و صـاحب    ه 1344محمدحسـن مرعشـی (م.    بـن  ، میرزا محمد علی»االصول
این علما همگی در یـک قبـر بـه خـاك     ».  من شرح   « «کتاب 

 که پشت قبور شهدا قرار دارد.اند  سپرده شده

 د) رواق شمالی (رواق پادشاهان)

این رواق را شاه صفی سـاخته اسـت و چـون پادشـاهان قاجـار در آن دفـن       
صفی که به زیارت حرم مطهـر آمـده    اند. شاه  هستند، آن را رواق پادشاهان نامیده

ایـن   هاي فراوان براي خادمان و فقیران شـهر، دسـتور داد تـا    بود، ضمن بخشش
السلطان و  شاه، احمدشاه، ظل شاه، محمدعلی قبر مظفرالدین 1رواق را احداث کنند.

میرزا، از پادشاهان و رجال ایران، در این رواق قرار دارد که البته مکان  محمدحسن
آنها دقیقاً مشخص نیست. همچنین در این رواق قبر عالم فاضل سیدعبدالحسـین  

 حسن استرآبادي قرار دارد.حجت طباطبائی و خطیب مشهور سید 

  . خزانه و گنجينه حرم٥

در سمت شمال روضه مطهر، خزانه حرم واقع شده کـه انبـوهی از اشـیاي اهـدایی     
پادشاهان و بزرگان ایران، هند و ... را در خود دارد. در این خزانه، انواع جـواهر، آثـار و   

ربافـت و ابریشـمی،   هـاي ز  هاي طـال و نقـره، پارچـه    هاي طالیی، ظرف ادوات، قندیل
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 شود. قیمت و قدیمی نگهداري می هاي گران جات و کاشی هاي زیبا، عتیقه ترمه

بهـاي فرهنـگ و تمـدن     در غرب خزانه نیز کتابخانه حرم قرار دارد که میراث گـران 
هاي خطـی نفـیس و کهـن در آن نگهـداري      اسالمی را در خود جاي داده است و قرآن

در آنجـا بـود کـه روي     7و دست خطی از علی 7قرآنی به خط امام سجاد 1شود. می
 2شاه، شخصاً آنها را در داخل ضریح دیده است. قبر گذاشته بودند و ناصرالدین

 . گنبد مطهر٦

، گنبد زیبا و مرتفعـی وجـود دارد   7بر فراز قبر و ضریح حضرت امام حسین
ظمـت هنـري و معنـوي آن    اي خاص به کربال بخشیده است و ع که از دور جلوه
سازد. نخسـتین   ها را مجذوب خویش می کند و دل اي را خیره می چشم هر بیننده

گنبدي که بر فراز مرقد امام ساخته شد، در زمان منتصر عباسـی بـود. او پـدرش    
متوکل را به قتل رساند و به ساختن بقعه و بناي حرم پرداخت. این گنبـد کـه تـا    

زید علوي، از  ، رو به ویرانی نهاد و در آن سال محمدبنپابرجا بود .ق  ه 273سال 
چنــدي بعــد،  3علویــان طبرســتان، بــه صــورت باشــکوهی آن را بازســازي کــرد.

در آتـش   .ق  ه 407عضدالدوله دیلمـی، آن را تـزیین کـرد. ایـن گنبـد در سـال       
 )٢٣تصوير شماره (سهالن تعمیر شد.  سوخت و بخشی از آن تخریب و توسط ابن

هاي ایلخانان مغول بودند، این  نشانده ن حکومت جالیریان که از دستدر دورا
گنبد را از نو بر روي چهار طاق و در چهار جهت استوار و به صورت بسیار زیبا 

اي ساختند و روح معماري اسـالمی را در آن بـه نمـایش     و شکل هندسی ماهرانه
کـاري   رد و به کاشیگذاشتند. شاه عباس صفوي آن را از نماي بیرونی بازسازي ک
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هـاي زیبـا، بـه اسـامی امامـان       هـا و خـط   و نماي داخلی آن پرداخت و بـا نقـش  
 گانه شیعه مزین ساخت. دوازده

مذهب، نمـاي   سلطان سلیمان قانونی، از پادشاهان عثمانی و سنی .ق  ه 941در سال 
پـس از آن آقـا محمـدخان قاجـار در      1خارجی گنبد را با گچ مرمت و سفیدکاري کرد.

حدود بیست سـال بعـد طالهـا     2آن را با پوششی از طال زراندود کرد. .ق  ه 1211سال 
شـاه   اي، از فتحعلـی  دچار آسیب و زنگ زدگـی شـد. سـاکنان کـربال، بـا ارسـال نامـه       

الغطاء به عنوان نماینده آنان، بـا شـاه و سـران و     مساعدت خواستند. شیخ جعفر کاشف
شـاه در سـال    م نیکوکار شهرهاي ایران ارتباط برقرار کرد. سرآخر، به دستور فتحعلیمرد

   3پوشش گنبد عوض شد و طالي بهتري در آن به کار رفت. .ق  ه 1232
دوبـاره پوشـش طـالي گنبـد را      .ق  ه 1273شـاه قاجـار در سـال     ناصرالدین

اي از طـال   آن میلـه متر ارتفـاع دارد. در بـاالي    37بازسازي کرد. این گنبد حدود 
نصب شده و بر فراز آن چراغی نورانی قرار دارد. در قسـمت ازاره گنبـد، دوازده   

طعمـه،   کند. بـه گفتـه عبدالصـالح آل    پنجره، نور و هوا را به داخل حرم منتقل می
خشت طال به کار رفته و مجموع سطح طالکاري  7526تولیت حرم، در این گنبد 

 4مترمربع است. 301شده آن 
بخش  هایی از سوره منافقون به خط ثلث زینت قسمت بیرونی ساقه گنبد با آیه

اي حاوي سـوره   این معماري اسالمی است. در رأس قسمت خارجی آن نیز کتیبه
 5شود. فجر دیده می
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 ها ها و مأذنه . مناره٧

ساخت. او  .ق  ه 247را منتصر عباسی در سال  7نخستین مناره مرقد امام حسین
توسط پدرش متوکل، به بازسازي بنا پرداخت و  7پس از تخریب بارگاه امام حسین

 747اي براي راهنمایی زائران و به عنوان نشانی براي آن مرقد برپا کرد. در سـال   مناره
به هنگام بازسازي و توسعه حرم، سلطان احمد جالیري، از حاکمـان جالیریـان    .ق  ه

  اند از:  خانان مغول، دو مناره براي حرم ساخت که عبارتهاي ایل نشانده و دست
اي نیز در قسمت غربی حرم سـاخته شـد.    العبد و مناره جنوبی. در کنار این دو، مناره

تخریب گردیـد و امـروزه دو منـاره جنـوبی و      .ق  ه 1354العبد بعدها در سال  
 باشد. می 7بخش حرم مطهر امام حسین غربی، زینت

  ) مناره جنوبیالف

در فاصله ده متري جنوب گنبد، در دیوار قبله توسط  .ق  ه 786این مناره در سال 
رسـد.   متـر مـی   4متر و قطر آن به  25سلطان احمد جالیري ساخته شد. ارتفاع آن به 

نصف باالي آن  .ق  ه 1237هاي زرد کاشانی آراست. در سال  وي گلدسته را با کاشی
و در  1 شاه) به طال آراسـت  خان (عموي ناصرالدین تر مصطفیرا همسر محمدشاه، دخ

 این گلدسته به هنرنمایی محمود هادي طالکاري شد. .ق  ه 1373سال 

  ب) مناره غربی

این مناره سمت قبله و در زاویه غربی دیوار آن ساخته شـده اسـت. در سـال    
تخریـب و   اي بـراي  الدین طاهر، بودجه اندکی کج شد و سلطان سیف  .ق  ه1356

بازسازي آن اختصاص داد. اما چـون شـالوده و اسـاس آن محکـم بـود، آن را از      
 اساس و پایه تخریب نساخت و به مرمت بخشی از آن بسنده کرد.
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 هاي حرم مطهر . ايوان٨

هایی در چهار ضلع  از زمانی که توسعه صحن حرم در دوره قاجار آغاز شد، ایوان
دهنـد.   دي به داخل روضه مقدس را تشـکیل مـی  هاي ورو صحن تعبیه گردید که راه

ایوان وجـود دارد   65هاي اصلی و بزرگ، در اطراف صحن نیز حدود  عالوه بر ایوان
ها یا دفـن پادشـاهان، حاکمـان، عالمـان و      هایی براي اسکان طلبه و داخل آنها حجره

 است از: هاي بزرگ و اصلی عبارت بزرگان ساخته شده است. ایوان

 طال (جنوبی)الف) ایوان 

رسد و سراسر  متر می 36تر است. طول آن به  ها بزرگ این ایوان از سایر ایوان
حرم را از سمت قبله دربر گرفته است. دوازده ستون با ارتفاع متفاوت، سقف آن 

متـر ارتفـاع دارد.    3هاي طـرفین   متر و ستون 4هاي وسط  اند. ستون را نگه داشته
متر ارتفاع و قسمت میانی ایوان حدود  9ي جانبی ها و ستون 13هاي میانی  ستون

؛ یـک  1متر عرض دارد. این ایوان به وسیله سه باب به داخـل روضـه راه دارد   10
باب در وسط و دو باب از دو طرف. دیوارهـاي ایـن ایـوان بـه دسـتور یکـی از       

و  2با طالي خالص زرانـدود شـد   .ق  ه 1232شاه قاجار در سال  همسران فتحعلی
هاي فوقانی آنها افزوده گشت. سقف ایوان نیز بـا   اي بسیار زیبا به قسمته کاشی

هاي قبـل،   طعمه مزین است. در زمان هایی از قرآن کریم به خط سیدصادق آل آیه
 شمعدان بزرگی به سقف این ایوان آویزان بود.

 ب) ایوان ناصري (غربی)

قاجـار آن را   شـاه  این ایوان در ضلع غربی حرم واقع است و چون ناصرالدین
ساخته بود، به نام او معروف شد. اندکی بعد، سـلطان عبدالحمیـد ثـانی، پادشـاه     
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تغییـر یافـت. ارتفـاع آن    » ایوان حمیدي«عثمانی، آن را بازسازي کرد و نام آن به 
بنـا   .ق  ه 1275متر است. این ایـوان در سـال    5و عرض آن  8، طول پایه آن 15

  1ي شده و با شعرهایی مزین است.کار شده است و سقف ایوان کاشی

  ج) ایوان شمالی

در سمت شمال حرم، ایوان بزرگی قرار دارد که آن را شاه صفی ساخته اسـت  
هاي دور به  داشت. این ایوان در گذشته» صافی صفا«و به همین دلیل در ابتدا نام 

اداري جا تکیه داشتند و مراسـم عـز   معروف بود. زیرا درویشان در آن» ایوان لیلو«
کردند. در این ایـوان، بـانی آن و چنـد تـن از عالمـان و       را برپا می 7امام حسین

 2اند. اندیشمندان به خاك سپرده شده

  . صحن حرم٩

اي  گنبد و بارگاه ساالر شهیدان همچون نگینی در میان انگشتري قرار دارد که جلـوه 
احاطـه کـرده    خاص به آن بخشیده است. پیرامون و گرداگـرد حـرم را صـحنی وسـیع    

شـود کـه از داخـل بـه شـکل       نیز اطالق می» مشهد«و » جامع«است. بر این صحن نام 
متـر   12مستطیل و دو طبقه و از بیرون به شکل بیضوي است. ارتفاع دیوارهـاي آن بـه   

هـاي قرآنـی    ها و آیـه  متر آن با سنگ و بقیه با کاشی تزیین شده و کتیبه 2رسد که تا  می
هـا و مسـجدهایی پیرامـون آن     قبل از توسعه جدید حرم، مدرسهبخش آن است.  زینت

هاي مجاور بـه   یافتند. این اماکن در توسعه خیابان قرار داشت که به داخل صحن راه می
بناي بخش شمالی آن توسط شاه طهماسـب صـفوي سـاخته شـده      3کلی تخریب شد.

 4است و پیش از آن، داراي ضلع شرقی، غربی و جنوبی بود.
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  درهاي صحن. ١٠

در است که زائران به وسیله آنها به داخـل   10صحن شریف حسینی اکنون داراي 
 1در داشت. 6یابند. این صحن تا عصر قاجار تنها  صحن و مرقد مطهر راه می

  الف) باب القبله

شود  ترین درِ صحن و درِ اصلی است که به ایوان طال باز می باب القبله قدیمی
 اند. دارد، آن را باب القبله نامیده و چون سمت قبله قرار

  ب) باب قاضی الحاجات

 [باب قاضی الحاجات در برابر سوق العرب است و به یاد حضرت مهـدي 
 2هایی از قرآن مزین است. اند. این در با آیه آن را چنین نامیده

 ج) باب الشهداء

 واقـع اسـت و آن را بـه    7در میانه ضلع شرقی و راه مرقد حضرت ابوالفضل
 اند. نامیده» باب الشهداء«یاد شهیدان کربال 

  د) باب الکرامه

باب الکرامه در دورترین نقطه ضلع شمال شرقی صحن و کنـار بـاب الشـهدا    
 ، باب الکرامه نامیده شده است. 7است و به سبب کرامت امام حسین

  ) باب السالم ه

در وســط ضــلع شــمالی واقــع اســت و چــون مــردم از آنجــا بــه بــاب ایــن 
 دادند به باب السالم معروف است. سالم می 7حسین امام
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 و) باب الرجاء

الحاجـات دري اسـت کـه آن را بـه امیـد       در میان باب القبلـه و بـاب قاضـی   
اي از بیـرون بـا    خوانند. کتیبه برخورداري از فضل و کرامت الهی، باب الرجاء می

  1هایی از قرآن آن را جال بخشیده است. آیه

 السدرةز) باب 

الرشـید آن را از بـیخ    این در به یاد درخت سدري که نشانگر قبر بود و هارون
  2معروف شد.» باب السدره«برکند، به 

  ح) باب السلطانیه

وسیله یکی از پادشاهان عثمانی ساخته شد که  در سمت غرب صحن، دري به
 3نام نهادند.» باب السلطانیه«آن را 

  ط) باب رأس الحسین

شود و آن را بـاب رأس   باز می 7ي سر مقدس (باالسر) امام حسینرو این در روبه
همچنـین   4هاي زیبایی تزیین شده است. اند. محل آن به وسیله کاشی خوانده 7الحسین

 نگاشته شده است. .ق  ه1372تاریخ در هایی از قرآن  در باالي این در آیه

  ي) باب الزینبیه

الزینبیه ساخته شده است و به سـبب  در جنوب غربی صحن، یعنی نزدیک تل 
 5نزدیکی به آن مکان به باب الزینبیه معروف است.
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  تل زینبیه

اي مشـرف   روز عاشورا، به هنگام نبرد و درگیري، حضرت زینب بر باالي تپه
هاي دالورمـردان و آزادگـان و    فشانی یافت و شاهد جان بر میدان نبرد حضور می

بود. این تل که یادآور حضور آن بانوي فداکار اسـت، در سـمت    7یاران حسین
متر از کف صـحن   5جنوب غربی صحن مطهر واقع شده است و به طور تقریبی 

 )٢٤تصوير شـماره  (متر تا مقتل و قتلگاه فاصله دارد.  35حرم باالتر است و حدود 
ت و گنبـدي از  اند که با چند پله به آن راه اس این مکان را به صورت اتاقی ساخته

 1هاي اخیر بازسازي شده است. کاشی آبی بر آن استوار است. تل زینبیه در سال

  قتلگاه

ــداد آرامگــاه    ــی در امت ــی، یعن ــوب غرب ــانی ســمت چــپ رواق جن قســمت پای
مظاهر، به وسیله دري به سالن باریکی مرتبط است که در آن یـک اتـاق ُنـه     بن حبیب

اي تعبیه شده است. این مکان  ه آن یک پنجره نقرهمتري قرار دارد. در دیوار سمت قبل
در  )٢٥(تصوير شماره  کاري و نقاشی شده است. اندکی گود است و دیوارهاي آن آیینه
شهید شده است. از اینجا دري است کـه بـه    9همین مکان شریف، نواده رسول خدا

سـب  از ا 7جاي گودتري راه دارد. گویند آنجا محلی است که حضرت سیدالشـهداء 
داشتند، بسیار  هاي پیشین خاك زیادي براي تبرك بر می بر زمین افتاد و چون در زمان

 2گود شد. بعدها آن مکان را پر کردند و دري روي آن قرار دادند.

  گاه خیمه

و  7ها و چادرهایی براي سکونت خانـدان امـام حسـین    در منطقه نبرد، خیمه
ا حدود سیصد متر یا کمـی بیشـتر بـا    ه یارانش برپا شده بود. مکان استقرار خیمه
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متـري   250میدان جنگ فاصله داشت. امـروزه در جنـوب غربـی حـرم مطهـر و      
انـد و در وسـط آن    صحن، مکانی را به مساحت دوهزار مترمربع دیوارکشی کرده

 اند کـه چهارصـد مترمربـع مسـاحت دارد.     بزرگ ساخته  اي ساختمانی شبیه خیمه

 )٢٦تصوير شماره (
و محل عبادت آن حضـرت   7ساختمان، سمت قبله، جایگاه امام سجادوسط 

گـاه   است. در قسمت ورودي، در بزرگی است که با چنـد پلـه بـه سـطح خیمـه     
شـکل   رسد. بعد از در ورودي، سمت راست و چپ، شانزده فرورفتگی قوسی می

که اي است  اند که نشان از شانزده کجاوه همانند کجاوه در دو طرف با آجر ساخته
 هاي شهیدان کربال را از آنجا به سوي کوفه بردند.  خانواده

متـر گـودتر اسـت،     5/1در قسمت پایانی و سمت راست ساختمان که حدود 
در زیـر   1اي حدود بیست متر قرار دارد کـه محـل عبـادت اهـل بیـت بـود.       غرفه
مشهور است و مردم از آب آن  7گاه چاهی است که به چاه حضرت عباس خیمه

گاه تا تل زینبیـه پانصـد متـر     فاصله خیمه 2شویند. شند و صورت خود را مینو می
 -757فهد حلی، از فقیهان بزرگ امامیـه (  محمد معروف به ابن است. قبر احمدبن

 3گاه قرار دارد. اي جداگانه در جنوب خیمه ) در بقعه.ق  ه 841

  7بارگاه و مرقد حضرت ابوالفضل العباس

دار کربال و یار باوفـا و بـرادر فـداکار     ، علم7فضلمقام و مرقد حضرت ابوال
تصـوير  (متري شمال حـرم آن حضـرت قـرار دارد؛     350در حدود  7حسین امام

یعنی جایی که حضرتش به شهادت رسید. از دیرباز به موازات توجـه   )٢٧شماره 
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، همـواره بـه ایـن مرقـد     7امام حسین  و عنایت به ساخت، توسعه و تزیین حرم
ذل توجه شـده اسـت. اگرچـه نخسـتین بقعـه و بنـا و گنبـد حـرم را         مطهر نیز ب

هاي نخستین اسالمی به ایـن   عضدالدوله، در قرن پنجم هجري ساخت، اما از قرن
اي شده است. پـس از بنـاي قبـه و بارگـاه توسـط عضـدالدوله،        مرقد توجه ویژه

پادشاهان صفوي عنایت خاصی نسبت به این مکان مقـدس داشـتند و تحـوالت    
 گیري در بنا و سعی وافري در بازسازي آن به عمل آوردند. شمچ

  7آثار و اماکن حرم ابوالفضل

 . صندوق و ضريح مطهر١

متـر اسـت و    120×110اي قرار دارد که ابعاد آن  ضریح حرم در داخل روضه
نخسـتین   )٢٨تصـوير شـماره   (چهار رواق از چهار سمت آن را احاطه کرده است. 

ضریحی که بر مرقد حضرت ابوالفضل از فوالد ساخته شد، به دستور نادرشـاه و  
  1بود. .ق  ه 1183وزیر وي، در سال 

در عصر قاجار، محمدشاه ضریحی از جـنس نقـره روي ضـریح فـوالدي نصـب      
نیـز ضـریح جدیـدي بـراي حـرم در ایـران سـاخته شـد.          .ق  ه 1385در سال  2کرد.

ایت هنر خود را در این کار به نمایش گذاشتند. این ضـریح کـه   هنرمندان اصفهانی نه
هاي قیمتی مینـا سـاخته شـد و از     هدیه آنان بود، از جنس نقره و طالي ناب با سنگ

فرد بود. چهارصدهزار مثقال نقره و هشتصد مثقال طـال در آن   لحاظ زیبایی منحصربه
پشـتیبانی و حمایـت    به کار رفت و ساخت آن سه سال طول کشید. ضریح مذکور به

بر چهـار گوشـه ایـن ضـریح چهـار       3اهللا سیدمحسن حکیم ساخته و نصب شد. آیت
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متر تعبیه شده اسـت. در داخـل آن صـندوقی از     انارك طالیی زیبا به قطر پنجاه سانتی
قرار دارد. اخیراً در ایران ضریح جدیدي براي مرقد  7خاتم روي قبر حضرت عباس

 سازي است. ال ساخت و آمادهدر ح 7مطهر حضرت اباالفضل
الملـک در سـفرنامه    در رواق شمالی از زیر زمین به داخل قبر راه است. ادیب

 دهد:  خود آن را چنین شرح می
باشـی   رفتیم. در رواق دریچه آهنی کوچکی را متـولی  7به حرم حضرت ابوالفضل

جایی که دو نفر باز کرد. از چند پله پایین رفتیم؛ به قدر ده ذراع به خط مستقیم در 
توانستند راه بروند، رفتیم. بعد طرف دست راست داالن تنگی بود ... بعـد   ایستاده می

اي. یک ذرع رفتیم پایین؛ در آنجا اعلی علیین بهشت و عرض خداونـدي یعنـی    پله

  1قبر منور و مطهر حضرت عباس صلوات اهللا و سالمه علیه بود؛ زیارت کردیم.
گونه توصیف کـرده و از ورود خـود بـه     مکان را همینشاه نیز این  ناصرالدین

 2داخل قبر مطهر در زیرزمین روضه شرحی داده است.

  . گنجينه٢

هایی بـه   حاکمان، بزرگان دین و سیاست، هدیه و از دیرباز از سوي پادشاهان
شـود. در ایـن گنجینـه     شد که امروزه در گنجینه آن نگهداري مـی  حرم تقدیم می

هاي طالیی،  چراغ شده با تار و پود زر، چهل هاي بافته چون قالیاشیاي ارزشمندي 
هاي طال، تصـویري حقیقـی    هاي دیواري طال، مجسمه شمشیرهاي مرصع، ساعت

هاي خطی  شود از ایتالیا آورده شده است، نسخه که گفته می 7از سر امام حسین
بـه محـل   شود. این گنجینه اکنـون   دیده می 7هاي منسوب به امام علی و صحیفه
 3خیرالدین در جوار حرم انتقال یافته است. مقبره آل
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 ها . گنبد و مناره٣

متـر بـه صـورت نـیم      12یک گنبد و دو مناره دارد. قطر گنبـد   7حرم ابوالفضل
هـاي کمـانی بـه     هایی با قـوس  اي بلند است که از آن پنجره کروي با نوك تیز و ساقه

ت و نماي داخلی و بیرونی آن به صورتی متر اس 39شود. ارتفاع آن  بیرون گشوده می
هاي زیبـا   هایی از قرآن کریم در میان کاشی زیبا تزیین شده است. در نماي داخلی آیه
، نمـاي بیرونـی   .ق  ه1375خـورد. در سـال    به رنگ سفید و به خط ثلث به چشم می

فـت و  گنبد با روکشی از طال تزیین شد. این کار با تالش مدیر اوقاف کربال انجـام یا 
خشت طال در آن به کار رفـت. در قسـمت پـایین گنبـد در نمـاي       6418در مجموع 
 هایی از قرآن همراه با آیینه و طالکاري نقش بسته است. بیرونی، آیه

اسـت.   حرم مطهر داراي دو مناره در گوشه ایوان طال و مجاورت دیوار حـرم 
و محمد،  کلمات اهللا کاري شده است و داخل آن ها از کف تا نیمه کاشی این مناره

هـا بـا    دوم منـاره  ها نمایان است. نیمـه  اي با کنار هم چیدن کاشی به طرز ماهرانه
رسـد. نوسـازي و    متـر مـی   44پوششی از طـال تـزیین یافتـه و ارتفـاع آنهـا بـه       

انجام  .ق  ه 1221شاه در سال  کاري آن را محمد حسین، صدراعظم فتحعلی کاشی
 1عدد است. 2016هاي طالي به کار رفته در دو مأذنه  داده است. مجموعه خشت

 ها . صحن و ايوان٤

مترمربـع احاطـه کـرده     9300را صحن وسیعی به مسـاحت   7حرم ابوالفضل
هاي کوچکی  هاي آن حجره است. این صحن چهارضلعی است و هر یک از ضلع

ها یا محل  ها محل اسکان طلبه حجره رسد. این حجره می 75دارد که تعداد آن به 
دفن بزرگان، عالمان، اندیشمندان و مردان سیاست اسـت. هـر حجـره نیـز داراي     
ایوان کوچک اسـت. در میـان هـر یـک از آنهـا، ایـوانی بـزرگ در دو طبقـه بـا          
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هـاي   کاري اسـت و بـا شـکل    ها کاشی هایی قرار دارد. دیوارهاي این ایوان حجره
 اي قرآن کریم تزیین شده است.ه زیباي هندسی و آیه

 الف) ایوان طال
مترمربـع قـرار دارد کـه در نمـاي آن از      320مقابل حرم ایوانی بـه مسـاحت   

رنگ و طالکاري استفاده شده است. این ایوان به وسیله یک در بـه   آجرهاي مسی
شود. دو درِ دیگر از جنس نقره در دو طرف آن قـرار دارد و   داخل حرم وصل می

 شود. شوده میبه حرم گ

 ب) ایوان باالسر
 .ق  ه 1304این ایوان در سمت غربی صحن قرار دارد و بر باالي آن در تاریخ 

اي از شـعرهاي فارسـی نیـز در آن بـه چشـم       سوره فتح نوشته شده است. کتیبـه 
ها در روزهاي محـرم در آن بـه عـزاداري پرداختـه و آن را بـا       خورد. درویش می

  1کردند. ها و شمشیرها مزین می هاي سیاه و کشکول پارچه

  ج) ایوان شرقی
 .ق  ه1304اي با تاریخ  باب العلقمی یا باب الرضا در این ایوان قرار دارد. کتیبه

شود که نام تجدیدکننده بنا، حاج  حاوي سوره حمد و قدر بر باالي ایوان دیده می
 نادر توکلی را در خود جاي داده است.

  د) ایوان جنوبی
و اثـر    .ق  ه 1304اي بـا تـاریخ    این ایوان در ورودي باب القبله است و کتیبـه 

دار  خورد. بـاالي ایـن ایـوان سـاعت زنـگ      محمدحسین یزدي در آن به چشم می
 بزرگی نصب است.

                                                           

 .49. شهر حسین، ص1
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 7دست چپ ابوالفضلمقام . مقام دست راست و ٥

هنگام جنگ با  7دهنده محل قطع شدن دو دست ابوالفضل این دو مقام نشان
مقام دست راست بین محله باب بغـداد و بـاب الخـان و    زیاد است.  لشکریان ابن

واقع است و مقام دسـت چـپ در    7نزدیک باب العلقمی صحن مطهر ابوالفضل
و در مدخل بازار بـاب   7فاصله پنجاه متري باب القبله کوچک، صحن ابوالفضل

قرن سیزدهم هجـري قمـري   الخان واقع شده است. مقام دست راست در اواسط 
العباس مشهور بود و از بقایـاي نهـر علقمـه بـود      ر بر بقایاي نهري که به نهر 

توسط مرد نیکوکاري که در این باره  .ق  ه 1327ساخته شد؛ اما مقام دوم در سال 
خواب دیده بود، ساخته شد. وي دیوار خانه خود را شکافت و این مقام را در آن 

 بنا کرد. 
 اي در اي برنزي است کـه در دیـوار خانـه    دست راست ابوالفضل پنجرهمقام 

نزدیک باب العلقمی قرار دارد و بر روي دیوار، نقاشی دو ساعد » الصخنی«کوچه 
قطـع   7در این محل دسـت ابوالفضـل  «بریده شده است که زیر آنها نوشته شده: 

اي برنـزي   هنیز پنجـر  7مقام دست چپ ابوالفضل  )٢٩تصوير شماره (».شده است
اي کار گذاشته شده و بر روي آن  کاري شده که در دیوار خانه است با حاشیه آیینه

ادعیه و اشعاري به زبان عربی نوشته شده و در باالي آنها تصویر دسـتی کشـیده   
 )٣٠تصوير شماره ( شده است.

  . درهاي صحن٦

ساخته شده و عبارت است از:  .ق  ه 1394درهاي جدید صحن مطهر در سال 
، بـاب  [، باب صاحب الزمان7، باب امام حسین7باب القبله، باب امام حسن

، باب فرات، و باب 7، باب امام علی الهادي7، باب امام جواد7جعفر بن موسی
 .7امیرالمؤمنین
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 ها و مزارهاي کربال سایر مقبره

جذبه معنوي خاصی از دیرباز، این سرزمین مقدس براي دوستداران اهل بیت 
اند که بـه عشـق سـاالر شـهیدان، در      هاي درخشانی دفن شده داشت. اینجا ستاره

اند و یا بر اساس وصیت و سفارش خویش،  حیات خود، به این سرزمین کوچیده
هـا، عالمـان، اندیشـمندان،     انـد. انبـوه امـامزاده    در این مکان به خاك سپرده شـده 

اند، نشـان از   ادشاهان که در این نقطه آرمیدهشاعران، مردان سیاست، حاکمان و پ
 توجه، عنایت و قداست این مکان در طول تاریخ دارد.

  7. مزار ياران امام حسين١

  یزید ریاحی الف) قبر حربن

تمـیم و شـاخه    ریـاح، از بزرگـان قبیلـه بنـی     بنی بن سعدبن ن یزیدبن حرّبن
  هنگامی 1رفت. شمار می قوم خود بهریاح بود. او همواره از بزرگان و شجاعان  بنی

نفـري را بـا    1000زیاد رسید، گروهـی   بن به عبیداهللا 7که خبر آمدن امام حسین
یزید ریاحی اعزام کرد تا از ورود امام به کوفه جلـوگیري کنـد و    فرماندهی حربن

آن حضرت را وادارد تا با یزید بیعت کند. با ممانعت امام از بیعت بـا یزیـد، حـر    
 )٣١تصوير شماره ( را در بیابان کربال فرود آورد. 7ن امام حسینکاروا

را  7روز عاشورا، حر که تصمیم جدي کوفیان بـراي جنـگ بـا امـام حسـین     
مشاهده کرد، از کرده خود پشیمان شد؛ لذا از لشکر کوفه جدا شد و بـه اردوگـاه   

پیوست و در رکاب آن حضرت به شهادت رسید.7امام حسین
سـعد،   ریاح با توافق عمربن و یارانش، طایفه بنی 7امام حسینپس از شهادت 

یزید را از میدان جنگ بیرون برده و در محل فعلی که امروزه به سبب  پیکر حرّبن
                                                           

 .304و اصحابه، ص 7لق بالحسینالدارین فیما یتع ذخيرة. 1
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معروف است، دفن کردند. اولین بناي آسـتانه وي،  » روستاي حر«وجود قبر او به 
ولـی بـه علـت     1به فرمان عضدالدوله دیلمی سـاخته شـد.   .ق  ه 370حدود سال 

 تدریج رو به ویرانی نهاد.  ها، آستانه حر به دوري آستانه از کربال و ناامنی راه
هنگامی که شاه اسماعیل صفوي، عراق را فتح کرد، نسبت بـه بزرگـی حـر و    
جایگاه مرقد او، احساس شک و تردید کرد. براي روشن شدن حقیقـت، دسـتور   

ان قبـرش را شـکافتند، جسـد حـر بـا      کـه کـارگر   داد تا قبر را بشکافند؛ هنگامی 
آلود دیده شد و آثار جراحت تـازه بـود و بـر سـرش اثـر ضـربه        هاي خون لباس

شد. شاه دسـتور داد، دسـتمال را    شمشیري که با دستمالی بسته شده بود، دیده می
باز کردند. ناگهان خون جاري شد، دستمال دیگري بستند ولی خون قطـع نشـد.   

ل را دوباره ببندند. شاه اسماعیل قطعـه کـوچکی از آن   مجبور شدند همان دستما
سپس دستور داد قبر حر را بازسازي کنند؛  2پارچه را برید و براي تبرك برداشت.

 3آستانه مجللی براي حر ریاحی ساخته شد. .ق  ه 914لذا در سال 

  عبداهللا بن ب) عون

در کنـار اتوبـان    3جعفر طیار، فرزند زینب کبـري  بن عبداهللا بن به روایتی عون
بغداد دفن شده است و مزار و مرقد باشکوهی دارد. در گذشـته و   کنونی کربال ـ 

در عصر قاجار، این مکان با کربال یک فرسخ فاصله داشت، ولی امروزه تقریباً بـه  
  بـن  به روایتی دیگر، اینجـا مـزار عـون    )٣٢تصوير شماره (شهر کربال متصل است. 
رسـد؛   تر به نظر می است و این صحیح 7ام حسن مجتبیعبداهللا، یکی از احفاد ام

 زیرا باید عون نیز در کنار سایر شهدا دفن شده باشد. 
                                                           

 .205، ص6المعارف تشیع، ج دائرة. 1
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داننـد   اما برخی دلیل دور بودن این مکان از حرم و مزار شهیدان را چنین مـی 
اسـد بـه ایـن     مظاهر اسدي براي جلب کمک طایفه بنی بن که وي به همراه حبیب

سعد درگیر و شهید شده است. به هر  بازگشت با سپاه عمربنمکان رفته بود و در 
حال، مقبره کنونی از عصر صفوي باقی مانده و در عصر قاجار نیز تعمیراتـی بـر   

 1کاري شده است. این مقبره زائران زیادي دارد. آن صورت گرفته و گنبد آن کاشی

  ج) طفالن مسلم

ـ  ي کربال، در حومه شـهرکی بـه   بغداد، در فاصله سی کیلومتر در اتوبان کربال 
عقیـل قـرار دارد کـه داراي دو گنبـد      بـن  نام مسیب، مزار و مرقد دو طفل مسـلم 

روسـتاي  «کاري شده در کنار هم است. این مزار در روستایی به همان نـام،   کاشی
هاي بسـیاري در دو   ، واقع است. صحن و حرم زیباي طفالن، غرفه»طفالن مسلم

مسـلم و دیگـري بـه نـام      بـن  کوچک، یکی به نام ابـراهیم   طبقه دارد و دو ضریح
 )٣٣تصوير شماره ( مسلم، در آن قرار دارد. بن محمد

به گفته بعضی از علما، مرقد فعلی طفالن مسلم، محل شهادت آنهاست؛ زیـرا  
حارث اجسادشان را در نهر فرات انداخت و اما بعضی عقیده دارند پـس از قتـل   

آن دو را از آب گرفتند و آنها را در همان محل دفن  حارث، شیعیان، اجساد مطهر
 کند:  ید مییاي تاریخی این قول را تأ نکته 2کردند.

) قبـر طفـالن   .ق  ه 1352بن حسین هـالل (م.   که حاج علی هنگامی
 :قبر برخورد کـه نوشـته بـود    کرد، به دو سنگ مسلم را بازسازي می

  3.»مسلم بن مسلم و ابراهیم محمدبن«
                                                           

 .113. سفرنامه ناصرالدین شاه به عتبات، ص1
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الن مسلم تاکنون سه بار بنا و بازسازي شده است. بـار اول، در قـرن   مرقد طف
چهارم هجري توسط عضدالدوله دیلمی ساخته شد. دومین بار پس از فتح بغـداد  

رت تجدید بنا گردید. و براي بـار سـوم عمـا   توسط شاه اسماعیل صفوي، آستانه 
خان  ار حسناهللا حاج مال محمد صالح برغانی قزوینی و به دست سرد توسط آیت

سـاخته شـد و صـحن     .ق  ه 1246 -1242هـاي   خان قزوینی بـین سـال   و حسین
 1هایی جهت سکونت زائران احداث شد. بزرگ و در اطراف آن حجره

 ها . امامزاده٢

هاي آنها در جاهاي مختلف کـربال، در داخـل    برخی از فرزندان امامان یا نواده
 یا پیرامون آن شهر، دفن هستند؛ از جمله:

  7کاظم بن نبی الف) محمدبن

ها به امام نوح شهرت دارد  است که در میان عرب 7وي نوه گرامی امام کاظم
 2، دوازده کیلومتري کربال، دفن است.»طویرج«و در منطقه 

  7کاظم بن ب) اخرس

، در 7جعفر بن هاي امام موسی ، از نواده»االخرس«الفتح مشهور به  ابی محمدبن
تر در اطراف کربال به خـاك سـپرده شـده اسـت. در آن محـل      اي به نام االب محله

خرسان در نجـف   سادات آل 3روند. زیارتگاهی بنا شده و زائران زیادي به آنجا می
 به االخرس منسوب هستند.
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  ج) سیداحمد ابوهاشم

رسد. سیداحمد در شـمال   می 7نسب وي با چند واسطه به امام موسی کاظم
کیلومتري آن) دفن شده و مزار و گنبد و صحن دارد و  25غربی منطقه شفائه (در 

 1هاي آبی مزین شده است. گنبد آن با کاشی

  حمزه د) ابن

  بـن   اهللا بـن عبـاس   عبیـد   بـن   حسن  بن  زحمز  بن  علی  بن عمادالدین ابومحمد
اسـت. وي از   7هاي حضـرت ابوالفضـل   حمزه و از نواده ، مشهور به ابن7علی

فقیهان برجسته و راویان حدیث بود و در قبرستان قدیمی کـربال  عالمان بزرگ و 
که امروزه در جنوب شرقی آستان حضرت ابوالفضل کنار بزرگراه کربال ـ طویرج  

 قرار گرفته، دفن شده است.

  . علما و سادات٣

هـا تـن از    از دیرباز به سبب قداست این مکان، در داخـل و خـارج حـرم، ده   
دات به خاك سپرده شدند که برخی از آنان قبـر و نشـان   عالمان و روحانیان و سا
 مشخصی دارند از جمله:

 ).ق  ه 400ـ304محمد ( بن ـ ابواحمد حسین

رسـد. وي پـدر گرامـی     مـی  7نسب او با سـه نسـل بـه امـام موسـی کـاظم      
سیدمرتضی و سید رضی است. وفاتش در بغداد اتفـاق افتـاد و پـس از دفـن بـه      

به خاك سپرده  7کاظم ر، کنار جدش ابراهیم اصغربندر حرم مطه و کربال منتقل
 2شد.
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 ).ق  ه 406ـ358ـ سید رضی (

سید رضی مشهور به شریف رضی، فرزند ابواحمـد حسـین، بـرادر بزرگـوار     
سیدمرتضی و از عالمان و متکلمان بزرگ شیعه در قـرن چهـارم هجـري اسـت.     

تألیفات زیـادي در  البالغه است. او  آوري نهج علت عمده اشتهار سید رضی، جمع
ترین آنهاست. این بزرگـوار   باب کالم و علوم اسالمی دارد که الخصائص معروف

ابتدا در منزلش در بغداد دفن و سپس بـه کـربال منتقـل و در کنـار پـدرش و در      
 1نزدیکی قبر سیدابراهیم مجاب در رواق غربی حرم دفن است.

 ).ق  ه 436ـ355الهدي ( ـ شریف مرتضی علم

حسین موسوي، مشهور به سید مرتضی یا شریف مرتضی، از عالمـان  علی بن 
و فقیهان بزرگ شیعه در قرن چهارم هجري و صاحب تألیفات زیادي اسـت. وي  

در بغـداد فـوت کـرد و در     .ق  ه 436به دنیا آمـد و در سـال    .ق  ه 359در سال 
رش منزلش دفن شد؛ سپس او را به کـربال منتقـل و در کنـار مرقـد پـدر و بـراد      

شریف رضی، در نزدیکی قبر سید ابراهیم مجـاب در شـمال غربـی رواق غربـی     
هـاي اخیـر سـنگ قبرهـاي او، پـدر و بـرادرش        حرم مطهر، دفن کردند. در زمان

برداشته شده و محو گردیده است. کنار قبر این سـه بزرگـوار، جدشـان، ابـراهیم     
 2ملقب به مرتضی، مدفون است. 7اصغر فرزند امام کاظم

 ).ق  ه 1205ـ1118مه وحید بهبهانی (ـ عال

محمد اکمـل، مشـهور بـه وحیـد بهبهـانی، از عالمـان اصـولی و         شیخ محمدباقربن
شناسان بزرگ شیعه در قرن دوازدهم هجري است که در رواق شرقی حـرم دفـن    رجال
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شده است. او در کربال رهبـري و مرجعیـت شـیعیان را بـر عهـده داشـت. سـیدمهدي        
 1الغطاء از شاگردان او بودند. کاشف ریاض و شیخ جعفر آل لی صاحببحرالعلوم و سیدع

 ).ق  ه 1242ـ1180ـ مجاهد (

و نـوه دختـري    2 سیدمحمد مجاهد، فرزند سیدعلی طباطبائی صاحب ریـاض 
اسـت. او بـه سـبب    » مفـاتیح و مناهـل  «مرحوم عالمه بهبهـانی، صـاحب کتـاب    

شد، بـه محمـد مجاهـد     ها که خود در میدان جنگ حاضر می مجاهداتش با روس
در بــازار  7و ابوالفضــل 7معــروف شــد. قبــرش در بــین آســتان امــام حســین

دي بود؛ اما در الحریص در دو طبقه ساخته شده و داراي گنبد و ضریح فوال باب
 3توسعه کنونی از میان رفته است.

 ).ق  ه 1338 توفايـ میرزا محمدتقی شیرازي (م

شیخ محمدتقی شیرازي از مراجع بزرگ شیعه و از رهبران قیـام مـردم عـراق    
هـاي خـود، سـلطه و نفـوذ      م) است که با مجاهدت 1920انگلستان (  علیه سلطه

ا در ضـلع جنـوب شـرقی صـحن در مقبـره      انگلیس را در عراق از بین برد. او ر
اي  ، هنگام توسعه صـحن، بقعـه  .ق  ه 1263اختصاصی خود دفن کردند. در سال 

به مساحت دویست متر در کنار آن قبر بنـا شـد کـه محـل     » ایوان شیرازي«به نام 
 ها شده بود؛ ولی به دستور رژیم بعث تعطیل شد. تدریس و تحصیل طلبه

 ).ق  ه 841ـ758فهد حلی ( ـ ابن

فهد، فقیه بزرگ امامیه، در غرب خیابان باب القبلـه،   محمدبن قبر شیخ احمدبن
یعنی سمت قبله صحن، داخل مسجدي قرار دارد که به نام او معروف است. وي 

                                                           

 .150عراق، ص. عتبات عالیات 1

 . همان.2
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اش را براي زائران به عنوان منزلگاهی وقف کرده بود و پس از مـرگش او را   خانه
بـاغ جنـوب    .ق  ه 1033اس در سال در همان خانه خود به خاك سپردند. شاه عب

کـاري کـرد و گنبـدي     فهد را به صورت مسجدي در آورد و آن را کاشـی  قبر ابن
 گاه قرار دارد. این قبر اکنون در نزدیکی خیمه 1روي قبر وي بنا کرد.

 2).ق  ه 1186ـ1107عصفور بحرانی ( ـ شیخ یوسف آل

، در رواق »الناضـره الحـدائق  «عصفور بحرانی، صاحب کتـاب   شیخ یوسف آل
همراه سیدعلی طباطبائی و وحید بهبهـانی در   شرقی حرم دفن شده است. وي به

 اند. یک مقبره آرمیده

 .ق)  ه1245(متوفاي  ـ شریف العلماء

حسن آملی، از عالمان بـزرگ شـیعه، و اسـتاد شـیخ مرتضـی       بن محمدشریف
نـوب شـرقی   در کربال وفـات یافـت و در سـمت ج    .ق  ه 1246انصاري در سال 

دفن شـد. بقعـه وي در    7هاي فرعی خیابان امام حسین آستان، در یکی از کوچه
توسـط   .ق  ه 1372به دست شیخ حسن آل صـالحی و در سـال    .ق  ه1261سال 

اي بـه نـام او در کنـار آسـتان احـداث       اهللا حکیم تجدید بنا و مدرسه مرحوم آیت
 3گردید. امروزه بقعه او از میان رفته است.

 .ق)  ه1231ـ  1161(  د علی طباطبائیـ سی

در فقه است. وي در رواق » ریاض المسائل«سیدعلی طباطبائی، صاحب کتاب 
شرقی حرم دفن گردید. او کسی است که دیوار شهر کربال را بنا کـرد. فرزنـد او   

 به سیدمحمد مجاهد معروف است.
                                                           

 .358، ص1المعارف تشیع، ج دائرة. 1
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  .ق)  ه1286ـ  1222( ـ شیخ عبدالحسین تهرانی

معاصر بود کـه در  هجري 13قرن تهرانی از فقیهان و عالمان شیخ عبدالحسین 
 هاي سمت غربی صحن دفن شده است. یکی از حجره

 .ق)  ه1148(متوفاي   ـ سیدعبداهللا بحرانی

شـرح  «و » االفاضـات الحسـینیه  «سید عبداهللا بحرانـی عـالم و فقیـه و مؤلـف     
در  1ده اسـت. است که در رواق ابراهیم مجاب به خاك سـپرده شـ  » النافع مختصر

هاي  سیدمحسن، صاحب کتاب اش سیدمحمدبن کنار او فرزندش سیدمحسن و نوه
 اند. شده ، دفن»العباد « «و » ج الفصول البهیه فی بعض االخبار الحجج «

 ).ق  ه 1262ـ1214ـ صاحب ضوابط (

محمدباقر موسوي قزوینی حائري، عالم بزرگ شـیعه و معـروف    بن سیدابراهیم
صاحب ضوابط، در میدان مقابل باب الشهداء دفن است. تألیف او در باب فقه به 

 2شهرت دارد.

 .ق)  ه1204(متوفاي   ـ سیدمرتضی طباطبائی

سیدمرتضی فرزند سیدمحمد طباطبائی حسـینی بروجـردي، پـدر سـیدمهدي     
از دنیا رفـت. او را در رواق شـرقی حـرم بـه      .ق  ه 1204بحرالعلوم است که در 

 دند.خاك سپر

  کمونه ـ خاندان آل

کمونه در زیرزمین خزانـه جـواهر آسـتان، بـین      چند تن از مشاهیر خاندان آل
رواق پادشاهان و مسجد آستان حسینی دفن هستند. این افراد از عالمان و ادیبـان  

                                                           

 .224. تراث کربال، ص1

 .370، ص3رة المعارف تشیع، جئ. دا2
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همچنین ) کلیددار آستان، .ق  ه 1272کربال بودند؛ از جمله شیخ مهدي کمونه (م. 
) که پس از او به تولیـت آسـتان   .ق  ه 1292سن کمونه (م. شیخ میرزا حبرادرش 

) کـه از شـاعران شـیعه بـوده     .ق  ه 1282رسید و نیز شیخ محمدعلی کمونـه (م.  
 1است.

 ها مقام

  7. مقام امام صادق١

هـاي معـروف بـه جعفریـات، قبـه و       ، در زمین7در اطراف حرم امام حسین
ــی  ــه م ــه گفت ــام  زیارتگــاهی وجــود دارد ک ــارت  7صــادقشــود ام ــام زی هنگ

کـرد. ایـن نقطـه در     در آن مکان با آب نهر فرات غسل زیارت می 7حسین امام
 2ساحل غربی نهر علقمه قرار دارد و گنبد این مقام با کاشی مزین است.

 [. مقام حضرت مهدي٢

، 7در سمت چپ نهر حسینیه کنونی، در ورودي کربال و راه مقام امام صادق
نبـد بلنـدي دارد. ایـن بقعـه بـه یـاد و نـام حضـرت         بقعه و مقامی اسـت کـه گ  

 )٣٤تصوير شماره ( 3بنا شده است. [اهللا

  7العابدين . مقام زين٣

) ابوطالب خـان، جهـانگرد معـروف، بـه     .ق  ه 1217در ابتداي قرن سیزدهم (
الدولـه بنـایی روي    کند که همسر آصف اشاره می 7العابدین گاه یا مقام زین خیمه
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امـروزي   7این مقام ظاهراً در کنار بیمارستان امام حسـین  1کرده بود.آن احداث 
 2دانند. گاه می است و برخی آن را محل اصلی خیمه

 7تربت امام حسین

تربت، در لغت بـه معنـاي خـاك اسـت و در نـزد شـیعیان صـرفًا بـه تربـت          
، ضـمن  7شود. در حدیثی وارد شده که حضرت عیسی اطالق می 7حسین امام

براي حواریون، به حرمت تربت ایشان اشاره کرده  7شهادت امام حسیناخبار از 
 3است.
 فرماید: می 9. رسول گرامی1

به من گفت: همانـا،   ؛اي بر من وارد شد که تا آن روز او را ندیده بودم روزي فرشته

 اگر دوست داري مقداري از خاك زمینـی  ؛کشته خواهد شد 7این فرزندت حسین

   4گاه مقداري خاك سرخ نشانم داد. ود، ببین. آنش که در آن کشته می 

روزي مقداري از خـاك کـربال را بـه ام سـلمه و برخـی از       9همچنین پیامبر
ایـن  « کرد، فرمـود:  بویید و گریه می بوسید، می یارانش نشان داد و در حالی که می

 5».روي آن ریخته خواهد شد 7حسینخاك، زمینی است که خون 

با لشکریانش براي جنگ با معاویه، به طـرف شـام    7علی که امام . هنگامی 2
یـا  «کردند، در میان راه به سرزمین کـربال رسـیدند؛ اصـحاب گفتنـد:      حرکت می

». سرزمین کـرب و بالسـت  «فرمود:  7امام علی» امیرالمؤمنین، اینجا کربال است.
                                                           

 .283خان، ص . سفرنامه طالبی، ابوطالب1
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اینجا محل ریختـه شـدن خـون    «سپس با دست خود محلی را نشان داد و گفت: 
امام در این سرزمین فرود آمد و همراه لشکر نماز خواند. پس از نماز،  1».ستآنها

 مقداري از تربت آنجا را برداشت و بویید و فرمود:
بة لَ أَ  واهاً لَكِ  ا الرتُّ تُهَ   2.سابٍ حِ  ريِ غَ اجلنَّة بِ  لونَ دخُ يَ  ومٌ نك قَ مِ  حرشنَّ يَ يَّ

شوند کـه بـدون حسـاب بـه      میخوشا بر تو اي خاك، همانا گروهی از تو محشور 
 روند. بهشت می

 کند:  عمار نقل می بن. . 3
را  7رنـگ بـود کـه در آن تربـت امـام حسـین       اي زرد کیسه 7نزد امام صادق

اش  رسید، مقداري از تربت، روي سجاده که وقت نماز می کرد. هنگامی  نگهداري می
ـإِنَّ «فرمود:  کرد و می ریخت و بر آن سجده می می لَ ودَ عَ ـجُ ـةِ  یالسُّ بَ رْ اهللا يبِ أَ  تُ بْـدِ  7عَ

ـبْعَ  بَ السَّ جُ قُ احلُ ْرِ هـاي هفـت    ، حجـاب 7راستی سجده بر تربت اباعبداهللا به«؛ 3»خيَ

 ».زند آسمان را کنار می
 کند:  . ابوبکار نقل می4

که نـزد   برداشتم و هنگامی  7مقداري از خاك سرخ کربال از باالي سر امام حسین
م، آن را به ایشان دادم. امام تربت پاك را در دست گرفت، بویید و رفت 7امام رضا

  4گریست و سپس فرمود: این تربت جد من است.

  ام سلمه و نگهداري تربت

 کند:  عباس نقل می بن عبداهللا
سلمه شنیدم؛ بـا   در منزلم نشسته بودم که ناگهان صداي دلخراش و بلندي از منزل ام
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در راه دیـدم جمعـی از زنـان و     ؛منزل ام سلمه دویدماضطراب و ناراحتی به طرف 
که نزد او رسـیدیم، از   اند. هنگامی سلمه در حرکت مردان مدینه نیز به طرف منزل ام

هاشم برگرداند  رویش را به طرف زنان بنی »چرا داد و فریاد کردي؟«وي پرسیدم: 
هللا سـيدكنّ و سـيّد يا بنات عبد املطّلب اسعديني و ابكـني معـي فقـد قتـل و ا«و گفت: 

اي دختـران  «؛ »7شباب أهل اجلنّـة قـد و اهللا قتـل سـبط رسـول اهللا رحيانتـه احلسـني
عبدالمطلب، به من سر سالمتی بدهید و با من گریه کنید، سرور شما و سرور جوانان 

بـوي او،   و گل خـوش  9اهل بهشت کشته شده است؛ به خدا قسم نوادة رسول خدا
 گفـت:  »دانـی؟  ام المـؤمنین! از کجـا مـی   «گفتنـد:  . بـه او  »کشته شد 7حسین 

را در خواب دیدم، به من فرمود: حسین و اهـل بیـتش را کشـتند؛ از     9اهللا رسول«
آورده و او آن  9که جبرئیل براي پیـامبر  7خواب پریدم و به تربت امام حسین

را به من داده، گفت: ایـن تربـت را نگهـدار، هرگـاه از آن خـون جـاري شـود،        
 . »دیدم خون از آن جاري شده است ؛نگاه کردم ،کشته شده است 7حسین

سلمه، تربت را به ما نشان داد و صورتش  در این هنگام ام«گوید:  عباس می ابن
 1.»را با همان خون آغشته کرد

 7تربت امام حسينفضيلت 

  . برترین خاك1

 فرماید: در این باره می 7امام باقر
بْلَ  بَالءَ قَ رْ لَقَ اهللا كَ ينَ أَ  خَ ِ ةٍ وَ عِرشْ بَعَ بَةَ بِأَرْ عْ ْلُقَ الْكَ ـامَ أَ  نْ خيَ ـا فَ يْهَ لَ كَ عَ ا وَ بَارَ هَ سَ دَّ امٍ وَ قَ لْفَ عَ

بْلَ  الَتْ قَ الُ أَ  زَ ةً وَ ال تَزَ كَ بَارَ ةً مُ سَ قَدَّ لْقَ مُ ْلُقَ اهللا اخلَ ـا اهللا  نْ خيَ لَهَ عَ لِكَ وَ جَ ذَ ـلَ أَ  كَ ضِ األَ فْضَ رْ
نَّةِ     2.يفِ اجلَ
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د کربال را بیست و چهارهزار سال قبل از آن که کعبه را بیافریند، خلق کـرد  خداون

هـا را   و آن را مقدس و مبارك گرداند. پس همواره پیش از آن که خداوند انسـان 
بیافریند مقدس و مبارك بود و پیوسته چنین است و خداوند آن را بهترین زمین در 

 بهشت قرار داد.

  ترین خاك . پاك2

فرمود: روزي جبرئیل نـزدم   9کند که پیامبر از ام ایمن نقل می حضرت زینب
 کرد، فرمود: اشاره می 7آمد و در حالی که به امام حسین

اإِ  ... ذَ بْطَكَ هَ هِ أَ  وَ  ـ نَّ سِ أَ بِيَدِ مَ كَ وَ  ـ 7احلسني یلَ إِ  وْ تـِ يَّ رِّ ـنْ ذُ ةٍ مِ ابَ تُولٌ يفِ عِصَ قْ ـلِ أَ  مَ هْ
يْتِكَ وَ  نْ أَ  بَ يَارٍ مِ عَ أُ  خْ دْ ضٍ تُ اتِ بِأَرْ رَ ةِ الْفُ فَّ تِكَ بِضِ نْ  یمَّ بَالءَ مِ رْ بُ وَ أَ  كَ ـرْ ثُـرُ الْكَ كْ ـا يَ لِهَ جْ

لَ  ائِكَ وَ أَ  یالْبَالءُ عَ دَ نْقَضِ أَ  عْ هُ وَ ال تَ بُ رْ نْقَيضِ كَ ي ال يَ مِ الَّذِ تِكَ يفِ الْيَوْ يَّ رِّ اءِ ذُ دَ هُ وَ ـعْ تُ َ رسْ ي حَ
يَ  اعِ أَ  هِ رُ بِقَ هَ ضِ وَ األَ طْ ةً وَ أَ  رْ مَ رْ ا حُ هَ ظَمُ نَّةِ إِ  عْ اءِ اجلَ ِنْ بَطْحَ َا ملَ   1.هنَّ

بیـت و   همانا این نوة تو ـ و به حسین اشاره کرد ـ در میان گروهی از ذریه و اهـل   

شود،  شود، کشته می خوبان امت تو در کنار فرات در سرزمینی که کربال خوانده می

ات در روزي که انـدوه آن   منان ذریهخاطر آن، اندوه و بال بر دشمنان تو و دش و به

هاي  ترین قطعه پایان نپذیرد و حسرت آن به اتمام نرسد زیاد خواهد بود؛ کربال پاك

 هاي وسیع بهشت است. ها است و آن از مکان ترین آن زمین و با احترام

 . شفاي دردها3

 فرماید:  می 7امام صادق
نْ  أَ بِطِنيِ أَ  مَ بَدَ لَّةٌ فَ ابَتْهُ عِ ِ احلسنيصَ نْ تِلْكَ الْعِلَّةِ  7قَربْ اهُ اهللا مِ فَ امِ.أَ  الَّ إِ  شَ لَّةَ السَّ ونَ عِ    2نْ تَكُ
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آغاز کند خداونـد او   7گل قبر حسین شود و مداواي خود را با  کسی که دچار بیماري

 را از آن بیماري شفا خواهد داد مگر آن که آن مرض، علت مرگ او باشد.
انـد و هـر کـس آن را     ا، مانند گوشت خـوك حـرام  ه همه گل«فرماید:  نیز می

که شفاي هـر دردي، بـه    7خوانم؛ مگر گل قبر حسین بخورد، من بر او نماز نمی
  1».جز مرگ است

  . افطار با تربت4

گفتم: در روز عید فطـر   8الحسن به أبی«کند:  سلیمان نوفلی نقل می محمدبن بن علی
   2».امام فرمود: برکت و سنت را جمع کرديافطار کردم.  7با گل قبر امام حسین

  . ایمنی از ترس5

رفت، گروهی نزد ایشان آمده، عرض کردنـد:   وقتی به عراق می 7امام صادق
شفاي هر درد است. آیا ایمنی  7اي موالي ما، دانستیم که تربت قبر امام حسین«

 ». آري«امام فرمود: » از ترس نیز هست؟
 فرماید: اره میدر این ب 7همچنین امام صادق

لْطَاناً  تَ سُ فْ ا خِ كَ أَ  إِذَ لـِ نْزِ ـنْ مَ نَّ مِ جَ ـرُ ْ ـال ختَ ، فَ ـلْطَانٍ َ سُ ـريْ ِ إِ  وْ غَ ـربْ نيِ قَ ـنْ طـِ عَـكَ مِ الَّ وَ مَ
: اللهمَّ ، 7احلسني ـهُ إِ  وَ تَقُولُ لْ عَ ، فَاجْ لِيِّكَ ابْن وَ لِيِّكَ وَ ِ وَ ربْ نْ قَ تُهُ مِ ذْ َ نـاً وَ حـرزاً ملَِـاأَ  ينِّ اختَّ  مْ

ا الأَ  افُ وَ مَ افُ أَ  خَ    3.خَ

اگر از یک حاکم یا غیر حاکم بیم داشتی، از منزلت خـارج نشـو مگـر آنکـه گـل قبـر       
را به همراه داشته باشی و بگو: خدایا من این گل را از قبر ولیت و فرزنـد ولیـت    7حسین

 قرار بده.ترسم  ترسم و از آن چیز نمی برگرفتم، پس آن را مایه ایمنی و مانعی از آنچه می
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  . سجده بر تربت6

فقط بر  7قدري است که امام صادق به 7فضیلت سجده بر تربت امام حسین
درباره فضیلت سـجده بـر    7نیز امام صادق 1کرد. سجده می 7حسین  تربت امام
لَ «فرماید:  تربت می ودُ عَ جُ ِ احلسني یالسُّ ربْ رُ  7طِنيِ قَ نَوِّ ةِ األَ  یلَ إِ  يُ ـبْعَ نيَ السَّ ضِ سجده بر گل «؛ 2»رَ
 .»گرداند گانه را نورانی می اي هفته زمین 7قبر حسین

 . کام گرفتن نوزاد7

اسـت.   7برداري نوزاد با تربت امـام حسـین   از اموري که مستحب است، کام
وا«فرماید:  در این باره می 7صادق امام نِّكُ بَةِ احلسنيأَ  حَ ْ مْ بِرتُ الدَكُ َا 7وْ إِهنَّ ـانٌ أَ  فَ   کـام «؛ 3»مَ

 .»چراکه آن مایه امان است ؛بردارید 7فرزندانتان را با تربت حسیندهان 

  تربتبا تسبیح . 8

فضـیلت دارد، ذکـر گفـتن بـا      7گونه که سجده بر تربـت امـام حسـین    همان
 ساخته شده نیز، داراي فضیلت است. 7تسبیحی که از تربت امام حسین

 فرماید: میدرباره فضیلت تسبیح تربت کربال  8جعفر بن امام موسی
نْ  تُنَا عَ يعَ نِي شِ تَغْ بَعٍ ال تَسْ ةٍ أَرْ بْحَ ، وَ سُ تَاكُ بِهِ اكٍ يَسْ وَ تَّمُ بِهِ وَ سِ تَخَ اتَمٍ يَ ا وَ خَ يْهَ لَ يلِّ عَ ةٍ يُصَ ْرَ : مخُ

ِ احلسني ربْ نْ طِنيِ قَ تَ  7مِ ، مَ بَّةً ا ثَالثٌ وَ ثَالثُونَ حَ ـ یفِيهَ بَ لَـهُ بِكُ تـِ اكِراً هللاِِ كُ ا ذَ بَهَ لَ بَّـةٍ قَ لِّ حَ
بَعُونَ  . أَرْ نَةً سَ ونَ حَ ُ تِبَ لَهُ عِرشْ َا كُ بَثُ هبِ عْ ياً يَ اهِ ا سَ بَهَ لَ ا قَ نَةً وَ إِذَ سَ  4حَ

اي که بر آن نماز بگذارنـد، انگشـتري    نیاز نیستند: سجاده شیعیان ما از چهار چیز بی
که به دست کنند، مسواکی که با آن مسواك بزننـد، و یـک تسـبیح از گـل قبـر      

وسه دانه داشته باشد، هر زمان که آن را با ذکر گفـتن در دسـت    که سی 7نحسی
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اي، چهل حسنه به او دهد و هنگامی که از روي غفلت  بگرداند خداوند براي هر دانه
 شود. در دست بگرداند براي او بیست حسنه نوشته می

 آب فرات

ـ : آب فرات از آنجا میان شیعیان و دوسـتداران اهـل بیـت    ت ارزش و اهمی
و اهل بیت و اطفال اوست. با اینکه  7اي یافته که یادآور تشنگی امام حسین ویژه

امام و یارانش به نهر فرات نزدیک بودند، ولی با ممانعت دشمن نتوانسـتند از آن  
میـان حسـین و   «نوشـت:  بن سـعد   عمراي به  زیاد در نامه بن استفاده کنند. عبیداهللا

 1».مبادا بگذاري حتی یک قطره از آن بنوشند یارانش با آب فرات، جدایی انداز؛

 و آب فرات 7امام علي

عـاص، آب را بـر    در نبرد صفین، هنگامی که معاویه با مکر و حیلـه عمـروبن  
فرسا بـه فغـان آمدنـد.     بست، سربازان امام از تشنگی طاقت 7لشکریان امام علی

ولی موفق نشدند و  امام گروهی را مأمور کرد تا آب فرات را باز کنند. آنان رفتند
کـه نـاراحتی پـدر و     7ناراحت شد. امام حسـین  7با ناکامی برگشتند. امام علی
 ؛ امام اجازه داد. »پدر، من بروم آب را بگشایم؟«تشنگی لشکر را دید، گفت: 

اي از سواران موفق شـد محافظـان آب را شکسـت داده،     با عده 7امام حسین
بزرگ، نزد پدر آمد و خبر پیروزي خود را  راه آب را باز کند. پس از این موفقیت

شروع به گریه کرد.  7گفت. در این لحظه یاران امام مشاهده کردند که امام علی
اسـت؛   7این اولین پیروزي ما به برکت حسین«اصحاب با تعجب به امام گفتند: 

درست اسـت ولـی او در کـربال    «امام در جواب آنها فرمود: » چرا گریه می کنی؟
گوید: فغان، فغان  کنان می رسد؛ تا آنجا که اسبش گریزان شیهه شهادت می تشنه به
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 1».را کشتند 9از امتی که فرزند دختر پیامبر
  میـان تـو و آب  «از من پرسید:  7کند، امام صادق هارون عجلی نقل می بن سلیمان

نْتُ عِ «جواب دادم. امام به من فرمود: ». فرات چه اندازه فاصله است؟ بَبْـتُ لَوْ كُ َحْ هُ ألَ نْ أَ  نْدَ
ارِ  ِ النَّهَ يفَ  .»اگر آنجا باشم دوست دارم که هر صبح و شام به آنجا بروم«؛ 2»آتِيَهُ طَرَ

 آب فرات ها ويژگي

  . نهر بهشتی1

ـنْ «فرمود:  7حضرت امیرالمؤمنین ـانِ مِ ابَ يزَ ـبُّ فِيـهِ مِ اتِ يَصُ ـرَ ـاءَ الْفُ ي مَ نـِ عْ ا يَ ذَ مْ هَ كُ َرُ هنَ
يبِ  يَازِ نَّةِ مَ  .»ریزد هاي بهشتی می در این نهر، آب دو ناودان از ناودان«؛ 3»اجلَ

  . آشامیدن از آب فرات2

ـاءِ «کند که امام فرمود:  نقل می 7هارون از امام صادق بن سلیمان ـنْ مَ بَ مِ ِ ـنْ رشَ مَ
ِبُّنَا إِنَّهُ حيُ نِّكَ بِهِ فَ اتِ وَ حُ رَ لَ الْبَيْـتِ أَ  الْفُ فرات بنوشد و کام او بـا آن برداشـته   کسی که از آب «؛ 4»هْ

 .»بیت را دوست خواهد داشت د ما اهلشو

  برداري نوزاد با آب فرات . کام3

یکی از امور مستحب این است که کام نوزاد را بـا آب فـرات تـر کننـد. امـام      
ا«فرماید:  در این رابطه می 7صادق الُ إِ  مَ اتِ أَ  خَ رَ ءِ الْفُ َنَّكُ بِامَ داً حيُ بَّنَـاأَ  الَّ إِ  حَ ـلَ الْبَيْـتِ أَ  حَ ؛ 5»هْ

 .»بیت را دوست خواهد داشت با آب فرات برداند مگر آنکه ما اهلرا کنم کام کسی  گمان نمی«
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  . غسل با آب فرات4

مستحب است، غسل بـا آب فـرات    7از اموري که قبل از زیارت امام حسین
 فرماید:  در این باره می 7است. امام صادق

لَ يفِ  تَسَ نِ اغْ شَ مَ اتِ ثُمَّ مَ رَ ِ احلسني یلَ إِ  یالْفُ ربْ ـةٌ  7قَ جَّ ا حَ هَ عُ ا وَ يَضَ هَ عُ فَ رْ مٍ يَ دَ لِّ قَ انَ لَهُ بِكُ كَ
ا. كِهَ نَاسِ بَّلَةٌ بِمَ تَقَ    1مُ

برود، در برابر هـر   7هر کس با آب فرات غسل کند، سپس به زیارت قبر امام حسین
 دهند. مناسک آن به او میگذارد، ثواب یک حج کامل با  دارد و می قدمی که برمی

  . آب با برکت5

از آب فرات نوشید، سپس حمد الهی  7روایتی وارد شده است که امام صادق
 را بجا آورد و فرمود: 

ا لَ أَ  مَ بُوا عَ َ ةِ لَرضَ كَ َ نَ الْربَ ا فِيهِ مِ لِمَ النَّاسُ مَ ، لَوْ عَ تَهُ كَ ظَمَ بَرَ سَ فِيـ یعْ ا انْغَمَ بَابَ مَ تَيْهِ الْقِ افَ هِ حَ
ةٍ  اهَ أَ.إِ  ذُو عَ رَ   2الَّ بَ

دانستند چقدر برکت دارد، در دو سوي آن خیمه  چقدر پربرکت است! اگر مردم می

 زدند. مریضی در آن فرو نرود، مگر اینکه بهبود یابد. می

 7اي از فرمایشات امام حسین گزیده

1 . ٍّ يلِ ِ بْنِ عَ نيْ سَ لٌ لِلْحُ جُ الَ رَ ولِ اهللا 7قَ سُ ا ابْنَ رَ الَ اتَّـقِ اهللا أَ  يَ مْ قَ تِكُ يعَ نْ شِ الَ نَا مِ َّ  وَ عِنيَ تَـدَّ
اكَ  وَ تَ يفِ دَعْ رْ فَجَ بْتَ وَ ذَ يْئاً يَقُولُ اهللا لَكَ كَ نْ   نَ إِ  شَ تَنَا مَ يعَ تْ   شِ لِمَ ُمْ   سَ لُوهبُ ـشٍّ   قُ ـلِّ غِ ـنْ كُ مِ

لْ  لَكِنْ قُ لٍ وَ دَغَ لٍّ وَ غِ مأَ  وَ بِّيكُ ِ حمُ مْ وَ الِيكُ وَ نْ مُ  3 .نَا مِ
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من از شیعیان شما هسـتم.   !عرض کرد: اي فرزند رسول خدا 7ي به امام حسینمرد

فرمودند: تقواي الهی پیشه کن و چیزي را ادعا نکن که خدا به تـو بگویـد    7امام
دروغ گفتی و کار زشتی انجام دادي. همانا شیعیان ما کسانی هستند که قلوب آنهـا  

اشد؛ و لکن بگو من از دوسـتان و  کاري به سالمت ب از هر ناخالصی و کینه و فریب

 دوستداران شما هستم.
ا 7قِيلَ لَهُ . 2 نُ أَ  مَ أْمَ الَ الَ يَ بِّكَ قَ نْ رَ فَكَ مِ وْ ظَمَ خَ مَ   عْ وْ ةِ   يَ يَامَ نْ إِ  الْقِ افَ   الَّ مَ يَا  خَ نْ  1.اهللا يفِ الدُّ

عرض شد: شما چقدر از خدا خوف دارید! فرمود: در روز قیامـت   7به امام حسین

 سی که در دنیا از خدا خوف داشته باشد، ایمن نیست.جز ک
لَقَ الْعِبَادَ . 3 ا خَ هُ مَ رُ لَّ ذِكْ ـنْ إِ  إِنَّ اهللا جَ هِ عَ تـِ ا بِعِبَادَ نَوْ ـتَغْ وهُ وَ اسْ بَـدُ فُوهُ عَ رَ ا عَ إِذَ ، فَ فُوهُ رِ الَّ لِيَعْ

ا  ولِ اهللا مَ سُ ا ابْنَ رَ : يَ لٌ جُ قَالَ لَهُ رَ . فَ اهُ وَ نْ سِ ةِ مَ بَادَ ـالَ عِ ةُ اهللا؟ قَ فَ رِ عْ ـةُ : 7مَ فَ رِ عْ ـلِّ أَ  مَ ـلِ كُ هْ
انٍ  مَ تُهُ إِ  زَ مْ طَاعَ يْهِ لَ ِبُ عَ ي جيَ مُ الَّذِ هُ امَ . مَ

٢
 

همانا خداي متعال بندگان را جز براي آنکه او را بشناسند، نیافرید؛ پس چـون او را  
گردند. در ایـن   نیاز می کنند و با عبادت او از عبادت غیر او بی بشناسند، عبادتش می

منظـور از شـناخت خـدا    ! 9خـدا  اي فرزنـد رسـول  «هنگام مردي سؤال کـرد:  
هر زمان نسبت به امامشـان اسـت    منظور، شناخت اهل«فرمودند:  7امام »چیست؟

 .»که اطاعت او بر ایشان واجب است

نْ . «4 بَّكَ أَ   مَ نْ   حَ َاكَ وَ مَ كَ أَ  هنَ اكَ أَ  بْغَضَ ـرَ کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد « ؛3 »غْ
 ».کند کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می می
رُ   إِيَّاكَ . 5 تَذِ ا تَعْ نْهُ وَ مَ نَ الَ يُسِ   مِ مِ إِنَّ املُؤْ مٍ يُسِ  يـفَ وْ لَّ يَ رُ وَ املُنَافِقُ كُ تَذِ عْ رُ  يـءُ وَ الَ يَ تَذِ عْ  4.ءُ وَ يَ
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زیرا مؤمن نه کـار   از انجام کاري که مجبوري به خاطر آن عذرخواهی کنی بپرهیز؛
و بـه  کنـد   اما منافق همه روزه بدي می کند. میدهد و نه عذرخواهی  زشتی انجام می
 پردازد.   عذرخواهی می

دَ النَّاسِ أَ   إِنَ . «6 وَ نْ   جْ طَ أَ   مَ و  یعْ جُ رْ نْ الَ يَ ترین مردم کسی است که بـه   بخشنده« ؛1» همَ
 .»کند آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش 

تِيلُ . «7 نٌ   أَنَا قَ مِ ؤْ ينِ مُ رُ كُ ةِ الَ يَذْ َ تَعْربَ إِ  الْعَربْ هیچ مؤمنی مرا یاد من کشته اشکم؛ «؛ 2»الَّ اسْ
 ».کند، مگر اینکه اشکش جاري شود نمی

وا يفِ . 8 عُ ارِ سَ مِ وَ ارِ وا يفِ املَكَ انِمِ وَ   نَافِسُ لُوا الَ املَغَ ْ تَعْجَ وفٍ ملَ رُ عْ بُوا بِمَ تَسِ ْ  3.حتَ
بر یکدیگر پیشی ها  ها با یکدیگر رقابت کنید و در بهره گرفتن از فرصت در خوبی

 اید، به حساب نیاورید. در انجامش شتاب نکرده و کار نیکی را که گیرید
نْ . «9 بَدَ اهللا  مَ قَ   عَ تِهِ   حَ بَادَ قَ   عِ هأَ  آتَاهُ اهللا فَوْ تـِ ايَ انِيِّهِ وَ كِفَ گونه کـه   هر که خدا را آن« ؛4»مَ

 ».سزاوار اوست بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند
نْ . «10 اءُ مِ يَ   الْبُكَ شْ نَ   ةِ اهللاخَ اةٌ مِ گریه از ترس خدا سبب نجـات از آتـش   « ؛5 »النَّار  نَجَ

».جهنم است

 هاي کربال برخی از شخصیت

 7علي اکبر. ١

وسوم هجـرت، در شـهر    در روز یازدهم شعبان سال سی 7حضرت علی اکبر
مدینه و در بیت امامت دیده به جهان گشود. پدرش سـبط رسـول خـدا، خـامس     
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مخاطبان آیه تطهیر و سید جوانان اهل بهشت اسـت. مـادر علـی اکبـر،     عبا، از  آل
مسعود ثقفی اسـت. پـدر و جـد ایـن بـانو، از یـاران        بن ودختر ابو 1لیلی

 اند. بوده: بیت و اهل 9اهللا رسول
تـرین افـراد بـه     علی اکبر در َخلق، ُخلق، منطق و بیان، در عصر خویش، شبیه

از  7آشـنا بـود و علـی اکبـر     9ا صورت پرجذبه پیامبربود؛ اگر کسی ب 9پیامبر
در حـال   9اهللا کرد رسـول  گشود، تصور می پشت دیواري زبان به سخن گفتن می

کردند، بـه علـی اکبـر نظـر      یاد می 9از پیامبر: بیت تکلم است. هنگامی که اهل
شـد، بـه جـوانش     صوت قرآن جدش تنـگ مـی    افکندند و چون دل پدر براي می
  2».علی جان! برایم قرآن بخوان تا محظوظ گردم«فرمود:  می

شوق و عالقه داشتند و با ارتحال  9گروهی از مردم مدینه که نسبت به پیامبر
دسـته   بردند، گاهی دسـته  آن خورشید پرفروغ و ابدي، در اندوهی ژرف به سر می

 3کردنـد.  ، او را زیارت مـی 9رفتند و به شوق پیامبر اکرم می 7به منزل علی اکبر
آن حضرت، به حدي در قلوب مردم جا گرفته بود که مخالفان هم با دیده احترام 

 نگریستند. و عزت به او می
قدم باالیی در دفـاع از   علی اکبر جداي از جذابیت ظاهري، از بصیرت و ثبات

که از یاران و همراهان امـام بـود و بسـیاري از     . دین برخوردار بود. 
 گوید: اشورا از وي نقل شده، میروایات واقعه ع

مقاتل] شب هنگام در رکاب امام حرکت کردیم و چون ساعتی  [در جایی به نام بنی

که سـر مبارکشـان    را خواب سبکی چیره شد؛ در حالی  7راه پیمودیم، امام حسین

روي َقرَبوس زین اسب بود و به زودي دیدگان آن سرور آزادگان گشـوده شـد و   
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ِنيَ إِ  نَّاإِ  هللاِِ وَ إِنَّا «فرمود:  بِّ الْعـاملَ دُ هللاِِ رَ مْ ، احلَ عُونَ اسـترجاع    و دو یا سه بار، آیه » لَيْهِ راجِ

را تکرار کرد. حضرت علی اکبر مرکب خویش را به سوي اسب پدر هدایت کـرد  

 و از ایشان علت تالوت آیه استرجاع را سؤال کرد.

رفتم، سـواري عنـان اسـب را کشـید و     امام فرمود، فرزند عزیزم! اندکی که خواب 

ونَ وَ املَنايا تَس«گفت:  ريُ مُ يَسِ وْ مْ ـالْقَ انـد، در   ایـن قـوم در حـال حرکـت    «؛ »ري الَـيهِ

 ».آید که مرگ به سوي آنان می حالی

!، الأَ  يـا«اي مکث گفـت:   علی اکبر پس از لحظه ـوءَ أَ  بَـتِ ـ أَ  راكَ اهللا السُّ لَ ـنا عَ لَسْ  یفَ
؟ ـقِّ اي ناگوار براي شما پدید نیاورد. مگر ما بر حـق   ! خداوند حادثهپدر جان«؛ »احلَ

 » نیستیم؟

اهللا الَّذي  یبَل«امام در جوابش فرمود:  عُ الْعِبـادِ إِ  يا بُنَي وَ جِ رْ آري، به خداونـدي  «؛ »لَيْهِ مَ

بَـتِ إذَنْ ال أَ  يـا«علی اکبر گفت: ». که بازگشت بندگان به سوي اوست، ما بر حقیم
قّنينُبايل بِاملَ  ِ وتُ حمُ ، نَمُ تِ حق بـودنِ مـا مسـلم اسـت، در ایـن       اي پدر! وقتی به«؛ »وْ

امام نیـز او را خاطـب قـرار داد و    » دهیم صورت باکی نیست و در راه حق جان می

زَ «فرمود:  َ ما جَ ريْ زاكَ اهللا يا بُنَي خَ هِ  یجَ دِ نْ والـِ اً عَ لَدَ خداوند نیکوترین پاداشی که «؛ »وَ

 1».کند به تو عطا فرماید ویش دریافت میفرزندي از پدر خ

نزد امـام آمـد و    7وقتی علی اکبر«نویسد:  طاووس در کتاب لهوف می سیدبن
درنـگ   بـی  7براي عزیمت به میدان جنگ اجازه نبرد خواست، حضرت اباعبداهللا

 ». به او اذن جنگ داد

قامـت  اي بـه   به سوي میدان جنگ، امام نگاه مأیوسـانه  7با حرکت علی اکبر
اختیار گریست و انگشت سبابه خود را به سوي آسمان بلند  نمود. بی 7علی اکبر

 کرد و فرمود: 
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ل دْ عَ هَ زَ   یاللهمَّ اشْ دْ بَرَ قَ ، فَ مِ الءِ الْقَوْ ـالمٌ إِ  هؤُ مْ غُ نْطِقـاً أَ  لَـيْهِ مَ لْقـاً وَ خُ لْقـاً وَ ـبَهُ النَّـاسِ خَ شْ
ولِكَ  سُ نَّا 9بِرَ ناإِ  وَ كُ تَقْ ا اشْ بِيِّكَ   یلإِ  ذَ نا 9نَ ه ... یلإِ  نَظَرْ هِ جْ    1. وَ

خداوندا! تو خود گواه باش. همانا جوانی به جنگشان رفت که از حیث صورت، خُلق 
ترین اشخاص به پیامبرت بود. هرگـاه شـوق دیـدار رسـولت را پیـدا       و نطق، شبیه

 نگریستیم.  کردیم، به سیمایش می می

هـا را   پس از به درك واصل کردن گروهی از دشـمنان، راه خیمـه   7علی اکبر
پیش گرفت و نزد پدر آمد تا قدري استراحت کند و از شدت عطش بـراي امـام   

 بگوید. عرض کرد: 
!أَ  يا دْ أَ  بَتِ يدِ قَ دِ تَلَني وَ ثِقْلُ احلَ دْ قَ لْ أَ  لْعَطَشُ قَ هَ ، فَ ينِ دَ هَ ؟ أ  یلإِ  جْ بِيلٌ نْ املاءٍ سَ بَةٍ مِ ْ ي رشَ ـوّ تَقَ

لَ  ا عَ داء یهبِ    2.اْألعْ
تشنگی مرا از پاي درآورد و سنگینی آهـن تـوانم را از مـن بـرده. آیـا       !پدر جان

 وسیله آن، توان گرفته و بر دشمن یورش ببرم؟ شود تا به اي آب یافت می جرعه

 گریست و فرمود:  7امام حسین
! ... فَام ثاهُ وْ لْقأَ  واغَ عَ ما تَ َ َمَّ  یرسْ كَ حمُ دَّ قيكَ  یداً صلجَ يُسْ ـهِ اهللا عليه و آله، فَ أْسِ ـةً ال  بِكَ بَ ْ رشَ

أُ  ها تَظْمَ    3.بَعْدَ
چقدر نزدیک است که به جدت برسی و او تـو را   !خدایا به فریاد برس... اي فرزند

 به جامی سیراب کند که دیگر پس از آن تشنه نگردي. 

بدو داد تا  سپس زبان علی اکبر را در دهان خود گرفت و انگشتري خویش را
 در دهان خود نهد.

به سویش نزدیـک شـد، بـه سـرعت از      8الحسین بن از افرادي که وقتی علی
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 7مرّه عبدي نام داشت. این ملعون در نبرد با علـی اکبـر   کنارش گذشت، منقذبن

دچار جراحتی در دست خود شد. وقتی دید در جنگ تن بـه تـن متـداول در آن    
اي را بـر پشـت    در جـایی کمـین کـرد و نیـزه     تواند خودي نشان دهـد،  ایام، نمی

غرق در خون گردید و دست خـود   7فرود آورد. فرزند امام حسین 7اکبر علی
را به گردن اسب خود آویخت. آن حیوان به تکاپو افتاد و کوشید تا بتوانـد سـوار   

را  7خود را نجات دهد، ولی چون خون جلو چشمانش را گرفته بود، علی اکبـر 
پـدر را نـدا در داد و تحقـق     7دشمن برد. اینجا بود که علی اکبـر به میان لشکر 

 وعده را چنین بیان کرد:

، يا المُ نِّي الْسَّ لَيْكَ مِ قاينِ أَ  عَ دْ سَ ول اهللا، قَ سُ ي رَ دِّ اهللا، هذا جَ بْدِ ـهِ باعَ أْسِ فـاألَ  بِكَ ـةً ال  یوْ بَ ْ  رشَ
أُ أَ  ها ظْمَ ، الْعَ أَ  بَعْدَ لَ : الْعَجَ وَ يَقُولُ لَ فَإنَّ لَكَ بَداً وَ هُ أْساً جَ تّ  كَ خوزة حَ ة  یمذْ اعَ ا السّ هبَ ِ    1.تَرشْ

سالم من بر تو اي اباعبداهللا، این جد من رسول خداست که از جام پرثمر خویش مرا 
تـو  ! 7حسین  گوید: اي اي که دیگر تشنه نخواهم شد و او می گونه سیراب کرد؛ به

 اند. تا در همین ساعت آن را بنوشی. نمودههم بشتاب، بشتاب که جامی برایت آماده 

اش  پـاره  بدن پـاره  2فریادي زد و به فیض شهادت نایل آمد. 7سپس علی اکبر
بر روي زمین قرار گرفت و لحظاتی بعد پدر بر بـالین پسـر آمـد و سـرش را بـه      

طبــري بــا ســند خــود از  3فشــرد. اش مــی بوســید و بــر ســینه دامــن گرفتــه، مــی
 کند: میمسلم روایت  حمیدبن

، ما تَلُوكَ يا بُنَيَّ ماً قَ وْ تَلَ اهللا قَ : قَ ِ يَقُولُ نيْ سَ نَ احلُ ئِذٍ مِ مَ وْ عَ اذُين يَ مِ مْ أَ  سَ أَهُ رَ لـ جْ ـانِ وَ  یعَ محْ الرَّ
لَ  لَ  یعَ ، عَ ولِ سُ ةِ الرَ مَ رْ كَ الْعَفا  یانْتِهاكِ حُ يَا بَعْدَ نْ    4.الدُّ
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خدا بکشد جماعتی را کـه  شنید که فرمود:  7هاي من آن روز از امام حسین گوش

باکی آنها بر خدا زیاد است و چقـدر   چقدر جرئت و بی !تو را کشتند. اي فرزند من
افزون است. [اي نور دیده من] پس از تو خاك بـر   9بر هتک حرمت رسول خدا

 سر دنیا باد!

 در آن هنگامه کز داغت چو آتش مشتعل گشتم
 

 شتمدل گ زدي در خون و من هم خون به تو پرپر می
 هنوز اي تشنه لب حیرانِ آن یک لحظه دیـدارم  

 
 من از تو خجل گشـتم  که آب از من طلب کردي و

 مانـد  به وقت وصل، یاران را غمـی دیگـر نمـی    
 

 ولی من دادم آنجا جان کـه بـا تـو متصـل گشـتم     
 چو دیدم عضو عضوت را جدا کرده زِ هم دشمن 

 
 بهارم گشـت پـائیز و بـه یـک دم منفصـل گشـتم      

 زآب چشم من گل گشت خاك کـربال اي گُـل   
 

 گیر از غم روي تو در این آب و گـل گشـتم   زمین
 ترا گفتم که چشم خویش را واکن، نشد ممکـن  

 
 1تو چشم خویش را بستی و من هم منفعـل گشـتم  

 افزاید:  مسلم می حمیدبن  
اامرأة خرجت مرسعة  یأنظر إل فكأينّ  الشمس الطالعة تنادي: ... يا حبيبـاه يـا ثمـرة  كأهنّ

و جـاءت و انكبـت عليـه  7عيل  عنها، فقيل هي زينب بنت فسألتفؤاداه، يا نور عيناه، 
   2.الفسطاط یإلبيدها فردّها  فأخذفجاء احلسني 

بینم که به سرعت از خیمه  درخشید می گویا زنی را که همچون خورشید تابان می

اي واي بر عزیز من! واي بر میوه دلم، واي بر نور «داشت:  برمیخارج شد و فریاد 
ایـن  «گفتنـد:  ». این زن کیسـت؟ «گوید، پرسیدم:  مسلم] می بن [حمید». چشمانم

این زن آمد و آمد تا خـود را بـر روي علـی اکبـر     ». دختر علی است 3زینب

 آمد و دست او را گرفت و بـه خیـام حـرم    7انداخت و پس از آن، امام حسین
 برگردانید.
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 8علي بن عباس. ٢

، در شهر مدینه، .ق  ه 26، روز چهارم شعبان سال 8طالب ابی بن علی بن عباس
نوزاد را  7در این روز امام علی 1البنین متولد شد. از مادرش فاطمه، معروف به ام

 بـن   هایش خواند و اسم عمـویش عبـاس   در آغوش گرفت، اذان و اقامه بر گوش
هـا و بـازوان نونهـال را     که دسـت  براي وي برگزید. سپس درحالیعبدالمطلب را  

هـا در   بینم که این دست گویا می«هایش پر از اشک شد و فرمود:  بوسید، چشم می
  2».شود الطف، در کنار شریعه فرات، در راه دفاع از دین خدا، از بدن جدا می یوم

نـوي در حـد   هاي برجسـته دینـی و مع   عباس از لحاظ برخورداري از ویژگی
بـه تمجیـد از او   : اي کـه برخـی از امامـان معصـوم     باالیی قرار داشت؛ به گونه

 فرمودند:  7اند. به عنوان مثال، امام سجاد پرداخته
قطعت يداه فأبدله اهللا هبـام  یأخاه بنفسه حتّ   و فَدي یرحم اهللا عمي العباس، فلقد آثر و أبل

طالب و إنّ للعبـاس عنـد اهللا  كام جعل جلعفربن أيبجناحني، يطري هبام مع املالئكة يف اجلنّة 
   3.ملنزلة يغبطه هبا مجيع الشهداء يوم القيامة یتبارك و تعال

ان سخت جانش را فداي برادر حد عمویم عباس را رحمت کند؛ او با ایثار و امتنخداو

هاي او قطع گردید و خدا به جاي آن دو دست، دو بال ماننـد   کرد تا آنجا که دست
ها پرواز کند. همانا عباس در نزد خدا  طالب به او داد که در بهشت با آن ابی فربنجع

 خورند. از جایگاهی برخوردار است که همه شهدا در روز قیامت به آن غبطه می

 فرمودند:  7امام صادق
ع أب دَ مَ ةِ، صلب اإليامن، جاهَ ريَ بّاس، نافِذُ الْبَصِ نا عَ مّ اهللا و أبل یكانَ عَ بْدِ بـالءً حسـناً و   یعَ

ض   4. شهيداً و... یمَ
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 7 عموي ما عباس، فردي با بصیرت و داراي ایمانی راسخ بود، همراه بـا اباعبـداهللا  

 ان داد و با شهادت از دنیا رفت.حجهاد کرد و خوب امت
روایـت شـده،    7کـه از قـول امـام صـادق     7در زیارتنامه حضرت ابوالفضل

هـایی از آن، کـه در توصـیف     است. به بخـش کار رفته  تعابیري بس بلند و واال به
 کنیم: اوست بسنده می

لَيْكَ  المُ عَ ـولِهِ وَ أَ  السَّ سُ ـالِحُ املُطِيـعُ هللاِِ وَ لِرَ بْـدُ الصَّ َـا الْعَ ِ ألِ  هيُّ ـنيْ سَ احلُ ـنِ وَ سَ احلَ نِنيَ وَ مِ املُـؤْ ريِ مِ
مُ  لَيْهِ المُ ... عَ دُ أَ  السَّ هَ لَ أَ  شْ يْتَ عَ ضَ ضَ  ینَّكَ مَ ا مَ لَ  یمَ ـبِيلِ  يْهِ [بِهِ عَ ونَ يفِ سَ ـدُ اهِ يُّونَ املُجَ رِ ] الْبَـدْ

هادِ  ونَ لَهُ يفِ جِ حُ دائِهِ، املُبَالِغُونَ يفِ نُصْ أَ  اهللا، املُناصِ ةِ ـعْ نْ أَ  رَ ابُّونَ عَ لِيَائِهِ، الذَّ بَّائِهِ ...أَ  وْ  حِ
دُ  هَ ةِ وَ أَ  أَشْ يحَ الَغْتَ يفِ النَّصِ دْ بَ ةَ املَ أَ  نَّكَ قَ ايَ طَيْتَ غَ ودِ ...عْ هُ  جْ
دُ  هَ لْ وَ أَ  أَشْ نْكُ ْ تَ ِنْ وَ ملَ ْ هتَ لَ أَ  نَّكَ ملَ يْتَ عَ ضَ دْ مَ نْ  ینَّكَ قَ ةٍ مِ ريَ نيَ وَ أَ  بَصِ احلِِ يا بِالصَّ تَدِ قْ ، مُ كَ رِ مْ

تَّبِعا لِلنَّبِيِّنيَ ...   1. مُ
و لش و امیرالمـؤمنین  واي که فرمانبردار خدا و رس سالم بر تو اي بنده نیکوکار، بنده

که تو همان راهی را رفتی که اصـحاب   مده بودي... شهادت می: حسن و حسین
بدر رفتند، همان کسانی که در راه خدا جهاد کرده، و در جهاد با دشمنان خدا زبـان  
به پند و نصیحت گشوده، در نصرت دوستان خدا سعی بلیغ نموده و نهایت کوشـش  

خود سستی نشان نـداده و عقـب   دهم که تو از  خود را به عمل آوردي. شهادت می
گرد نگردي و به اساس بصیرت حرکت کردي، به صالحین اقتدا کـرده و از انبیـاء   

 پیروي نمودي.
 7، ابوالفضـل [در زیارت ناحیه مقدسه نیز از زبان مبارك حضرت مهـدي 

 گونه توصیف شده است: این
ا لَيْكَ يَ المُ عَ بَّاسَ ابْنَ أَ  السَّ لِ الْعَ ضْ ريِ أَ  بَا الْفَ ـن مِ هِ مِ ـدِ ذ لِغَ هِ، اآلخِ سِ َ أخاهُ بِنَفْ ايسِ ، املُوَ نِنيَ مِ  املُؤْ

، الفادي له، الواقي الساعي هِ سِ ة يَداه إِلِيهِ  امْ  2.بامئة، املَقْطُوعَ
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سالم بر تو اي ابوالفضل العباس، اي پسر امیرالمؤمنین، که با جـان خـود بـا بـرادر     
برگرفتی. خـود را فـداي بـرادر    ات براي فردایت توشه  همراهی کردي و از گذشته

کردي و از او محافظت نمودي، براي برداشتن آب در راه بـرادر تـالش کـردي و    
 دستانت قطع گردید.

و  7زیـاد بـراي عبـاس    بن اي از عبیداهللا نامه عصر تاسوعا، شمر که حامل امان
د ها آمـ  به پشت خیمه ،قبیله بودند) برادرانش بود (ایشان از طرف مادر با شمر هم

نُو أَيْنَ «و فریاد برآورد:  ـثْامنُ أُ  بَ عُ بَّـاسُ وَ رٌ والعَ فَ عْ جَ بْدُ اهللا وَ تِنا عَ خواهرزادگانمـان عبـداهللا،   «؛ »؟خْ
صـداي شـمر را شـنید و خطـاب بـه       7امام حسـین  »جعفر، عباس و عثمان کجایند؟
إِنَّهُ إِ  أَجيْبُوهُ وَ «فرزندان ام البنین فرمود:  اً، فَ قَ مْ أَ  بَعْضُ نْ كانَ فاسِ والِكُ جـواب او را بدهیـد   «». خْ

 ».کار داري؟ چه«آنها به شمر گفتند:  »هر چند آدم فاسقی است، چون دائی شماست
خواهرزادگانم! شما در امان هستید؛ خودتان را به خاطر برادرتـان  «شمر گفت: 

 ».حسین به کشتن ندهید و به اطاعت یزید ملزم باشید
 عباس در پاسخ فرمود: 

بَّ  نْ تَ ئْتَنَا بِهِ مِ بِئْسَ ما جِ وَّ اهللا،أَ  تْ يَداكَ وَ دُ ؛ يا عَ ناأَ  مانِكَ رُ أْمُ ُكَ أَ  تَ َ أَ  نْ نَرتْ ـنيْ سَ نَا احلُ ـيِّدَ سَ خانا وَ
الدِ اللُّعَناء أَوْ ناءِ وَ ةِ اللُّعَ لَ يف طاعَ خُ ةَ وَ نَدْ    1؟بْنَ فاطِمَ

اي. اي دشـمن   هدآور براي مـا که اي  نامه دو دستت قطع باد، چقدر بد است آن امان
را رها کنـیم و   3خواهی که برادر و سرورمان حسین پسر فاطمه آیا از ما می  !خدا

 شدگان درآییم؟!  شدگان و فرزندان نفرین در اطاعت نفرین
 شمر سرافکنده و مأیوسانه و خشمگین به طرف لشکر خود بازگشت.

 رمود: یارانش را جمع کرد و طی سخنانی ف 7شب عاشورا، امام حسین
إِينّ  ، فَ دُ ا بَعْ لَمُ أَمَّ حاباً أَ  الأَعْ الأَ  صْ مْ وَ نْكُ لَحَ مِ لَ بَيْتٍ أَ  صْ ، وَ الأَ  هْ ـنْ أَ  بَرَّ ـلَ مِ يْتـي، أَ  فْضَ ـلِ بَ هْ

اً ... ريْ نّي خَ يعاً عَ مُ اهللا مجَ زاكُ   2. فَجَ
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 ؛شناسـم  تر از شـما نمـی   همانا من یارانی بهتر از شما و خاندانی نیکوتر و با فضیلت

 خداوند به همه شما از طرف من جزاي خیر دهد.
 بعد خطاب به یارانش فرمود: 

از این فرصت استفاده کنید و هر کـدام   ؛اکنون تاریکی شب شما را فرا گرفته است

از شما دست یکی از بستگانم را بگیرید و از این محل متفرق شوید و مرا با این قوم 
 ار دارند.تنها بگذارید؛ زیرا اینان فقط با من ک

 7به پایان نرسیده بود که غیرت دینـی عبـاس   7شاید هنوز کالم امام حسین

خروشید و نتوانست بیش از این تحمـل کنـد. از میـان یـاران، اولـین کسـی کـه        
؟ لِنَبْقـي«برخاست و با یک آسمان اندوه و امید، عرض کرد:  كَ ـلُ ذلـِ عَ َ نَفْ ؟ ال  وَ ملِ كَ ـدَ  بَعْ

کـه پـس از تـو زنـده      چرا تو را تنها بگذاریم و برویم؟ براي آن«؛ 1»اً بَدأَ  رانا اهللا ذلِكَ أَ 
چون اظهارات عباس به پایان آمد، ». گاه این را به ما نشان ندهد بمانیم؟! خدا هیچ
هاشم و اصحاب نیـز بلنـد شـدند و بـه پیـروي و دفـاع از وي،        سایر جوانان بنی

 سخنانی بیان داشتند.

باقی نماند، به حضور  7ز او براي امام حسیندر روز عاشورا، وقتی یاوري ج
آن حضرت آمد و اجازه جنگ خواست تا تنها سرمایه، یعنی جانش را فداي دین 

به گریـه افتـاد و فرمـود:     7از سخنان جانسوز ابوالفضل 7خدا کند. امام حسین
يتَ تفرق عسكريأَ  أَنْتَ يا« ضَ بُ لِوائِي وَ إذا مَ ر من هستی و تو پرچمدا !برادر«؛ 2»خي! صاحِ

ام تنـگ   سـینه «علی عرض کـرد:   بن عباس». شود اگر تو بروي لشکر من متفرق می
ام. تصمیم دارم از این قوم منـافق انتقـام    شده است و از زندگی در دنیا سیر گشته

هـا تهیـه    حال که چنین است، مقداري آب براي این بچه«حضرت فرمود: » بگیرم.
در برابـر لشـکریان ایسـتاد و آنهـا را      به سمت دشـمن روان شـد.   7عباس». کن
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هـا   دالن مشاهده نشد. به خیمـه  موعظه و نصیحت کرد، اما اثري در قلب آن سنگ
برگشت و ماجرا را به امام خبر داد. وقتی کودکان از این صحنه آگـاه شـدند، بـر    

 ناله و درد عطش آنان افزوده شد.

بـر دوش بـه سـمت     ابوالفضل به ناچار سوار بر اسب، نیزه بر دست و مشک
شریعه فرات حرکت کرد تا شاید آبی براي تشنگان کربال بیاورد و ایـن در حـالی   

سعد، مأمور حراست از آب شده بودنـد کـه    بود که چهارهزار تن از لشکر عمربن
 اي به حرم اهل بیت نرسد. جرعه

مأموران شریعه فرات عباس را در محاصره انداختند و تیرهـایی بـه طـرف او    
ور شد  علی همانند شیر به سمت کافران حمله بن رفتند. در این هنگام عباسنشانه 

 و این چنین به رجزخوانی پرداخت:
ــا   ــوت رق ــوت إذا الم ــب الم هال أَر 

 
ــ  یأُواري فـــی المصـــالیت لقـــ   یحتـ

 اــــالطهر وق ینفسی لنفس المصطف 
 

ـ  ـ ـا العبـإِنّی أَنَ ـ ـــ ـ ــدوا بالسـاس أُغْ  اـق
  1 الرشّ يوم امللتقیو ال أخاف   

شـد، بخشـی از لشـکر دشـمن را      ور می عباس که به هر سمت و سویی حمله
ساخت تا اینکه هشتاد نفر از آنان را به خاك ذلـت و هالکـت نشـاند.     پراکنده می

بعد وارد شریعه شد؛ با آنکه از شدت گرما و جنگ، جگـرش از تشـنگی کبـاب    
فقط مشـک را   2اي آب ننوشید. ها، قطره بچهو  7شد، به یاد عطش امام حسین می

ها برسـاند و اهـل خیـام را از     پر کرد و از شریعه بیرون آمد، بلکه آب را به خیمه
 تشنگی برهاند. عباس از این جهت خیلی در تب و تاب بود.

                                                           

که مرگ مایه سربلندي است، تـا   ترسم وقتی . (از مرگ نمی384، ص1؛ منتهی اآلمال، ج40، ص45جراألنوار، بحا .1

پاك، من همان عبـاس مشـهور    هکه در آن زمان در میان شمشیرهاي برهنه پنهان شوم، جانم فداي آن برگزید

 .به سقا هستم، از آسیب و گزند در روز جنگ هراس ندارم)
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  چگونگي شهادت

هـا   خواهد مشـک آبـی بـه خیمـه     می 7لشکریان چون چنین دیدند که عباس
تر کردند. عباس نیز بـه طـرف آنهـا     حلقه محاصره او را تنگ رساند، از هر طرف

ها نزدیک کند. ناگهان فردي به نـام   کرد تا هرچه زودتر خود را به خیمه حمله می
ورقاء حنفی که در پشت درخت کمین کرده بود،  ازرق یا به روایتی زیدبن بن نوفل

غی به طـرف او زد  طفیل سنبسی، تی بن نام حکیم به کمک و تشویق فرد دیگري به 
مشـک را بـه    7و دست راست ابوالفضل را از بدن جدا کرد. در این حال، عباس

دوش چپ و شمشیر را به دست چـپ گرفـت و بـه دفـاع از خـود پرداخـت و       
 رجز خواند:١چنین

ــتُم یمینـــی  و اهللا إن قطعـ
 

 إنّی أحامی أبداً عـن دینـی  
 1األمینل النّبی الطّاهر ـنج قینِــو عن إمامٍ صادقِ الی 

او همچنان دالورانه به نبرد با دشمن ادامه داد تا اینکه در اثر ضربات سـنگین،  
طفیـل از   بـن  ضعف شدیدي بر پیکر مجروحش عارض شد. در این هنگام، حکیم

نخل دیگري غافلگیرانه دست چپ ابوالفضل را از بدن جدا کرد، اما عباس   پشت
 به نبرد و رجز خوانی ادامه داد:

ـ  نَفـس  یا ـ  یال تَخْشَ نَ الْکُفّـار م 
 

 و أبشــري برحمــۀ الجبــار  
 ـمالسی النَّبی قَطَع ارــــــد المختـع یسـقَد غْیِهِماريـــوا بِب 

  2فَاصلهم یا رب حرَّ النّار 
                                                           

. (به خدا سوگند، اگر دست راستم را قطـع  409؛ ینابیع المودة، سلیمان قندوزي، ص384، ص1. منتهی اآلمال، ج1
کنم، و نیز از امامی که داراي یقینی صـادق اسـت و خـود سـبط      کنید من براي همیشه از دین خویش دفاع می

 پاك پیامبر و امین است.)
. (اي نفس، از کفار بیم نداشته بـاش و بـه رحمـت خـداي جبـار      409ینابیع الموده، ص؛ 335. نفس المهموم، ص2

]، آن ستمگران از روي سرکشـی دسـت   يشو ین میشمژده بده، با پیامبري که سرور و مورد انتخاب است [همن
 چپم را قطع کردند، خدایا تو خود آنان را به آتش دوزخ درآور.)
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رو آن  ها برساند. ازایـن  تالش ابوالفضل این بود که مشک آب را سالم به خیمه
کرد. در این حـال دشـمن فرصـت را از او گرفـت.     را به دندان گرفت و حرکت 

عملیات تیرباران از هر سو آغاز شد. یک تیر به مشک اصابت کـرد و آب آن بـر   
زمین ریخت و تیر دیگري به سینه عباس فرود آمد و او از اسب بر زمین افتاد. در 

 را صدا زد: 7این هنگام برادرش امام حسین
نِّي أَ  يا« لَيكَ مِ بداهللا عَ ، يابا عَ المُ نِيأَ  خاأَ  السَّ كْ سالم من به تو اي اباعبـداهللا، بـرادر!   «؛ 1»دْرِ

 7چون حضرت نداي ابوالفضل را شنید، خـود را بـر بـالین عبـاس    ». مرا دریاب

پاره و دستهاي بریده در کنار فـرات، نقـش بـر زمـین      رساند، برادر را با بدن پاره
ي وَ «یافت. فرمود:  رِ يْلَتِياآلن انْكَرسَ ظَهْ لَّتْ حِ  2».قَ

 تشـــنگان را اي تـــو آب آور عمـــو
 

 در عطش بـین آل پیغمبـر عمـو   
 تا کـه افتـادي میـان خـاك و خـون      

 
 در میان خیمه شـد محشـر عمـو   

ــانی   ــرت بنشـ ــت دارم در بـ  ام دوسـ
 

 یا بگیـري تـو مـرا در بـر عمـو     
 هرچه گل بود از عطش پژمرد و رفت 

 
 کشته شد حتی علی اصـغر عمـو  

ــی  ــد از م ــش  رس ــگ العط ــه بان  خیم
 

 تـر بنگـر عمـو    تشنگان را تشـنه 
ــا    ــوي م ــازآ س ــواهیم آب، ب ــا نخ  م

 
 گرچه سوزد از عطش حنجر عمو

 بس نبود اي تشـنه لـب مـا را کنـون     
 

ــی  ــوز عل ــو  داغ جانس ــر عم  اکب
ــده    ــر ش ــه پرپ ــویی در علقم ــن ت  ای

 
 وین منم از تشـنگی پرپـر عمـو   

 این تـویی بـا فـرق بشکسـته زکـین      
 

 بشکسته بال و پـر عمـو  وین منم 
ــی کــه گــویم العطــش    نیســت نیروی

 
 نیست دیگر تاب در پیکـر عمـو  

                                                            

 .337. همان، ص1

 ام اندك گردید.) . (اکنون پشتم شکست و چاره42، ص45جبحاراألنوار،  .2
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ــاده   ــا افتـ ــو ز پـ ــه تـ  اي در علقمـ
 

 زنم بـر سـر عمـو    من به خیمه می
 در میـــان مـــوج و توفـــان بـــال    

 
 1لنگـر عمـو   کشتی دین مانده بی

 حبيب بن مظاهر. ٣ 

اسـت. او در دوران   7مظاهر از صحابه و یاران بـا وفـاي امـام علـی     بن حبیب
هـاي   (نیروهاي انتظـامی) و در جنـگ   و حکومت آن حضرت، عضو 

هاي حامی  اسد، از قبیله جمل، صفین و نهروان نیز حاضر بود و در رأس قبیله بنی
مظاهر از کسانی اسـت کـه    بن ، قرار داشت. حبیب9و خاندان پیامبر: اهل بیت

به کوفه دعـوت کـرد و سـپس بـراي      نامه نوشت و ایشان را 7براي امام حسین
و قیام او در کوفه تالش کرد و خود نیز به سپاه امام در  7حمایت از امام حسین

هایش سفید  سال سن داشت و موها و ریش 75کربال پیوست. در حالی که حدود 
 بود، فرماندهی جناح چپ سپاه را بر عهده گرفت.

دشـمن خواسـت کـه     از لشـکریان  7ظهر عاشورا، هنگامی کـه امـام حسـین   
تمـیم از لشـکر عمـر سـعد،      بـن  فرصت دهند ایشان نماز ظهر را بخوانند، حصین

مظـاهر از   بن حبیب». کند خدا نماز شما را قبول نمی«صداي امام را شنید و گفت: 
اي االغ ســتمگر، نمــاز پســر «گســتاخی او ناراحــت شــد و در جــوابش گفــت: 

هنگـامی کـه حصـین    ». شـود؟  یشود و نماز تو قبـول مـ   قبول نمی 9خدا رسول
ور شد و حبیب هم قهرمانانـه بـا او جنگیـد و     جواب حبیب را شنید، بر او حمله

  2نفر از آنان را از پاي درآورد. 62
صریم تمیمی با شمشیر سر حبیب را شکافت و محاسن سفید  بن سرانجام بدیل

اي بر  هبه خون سرش آغشته شد. شخصی دیگر، نیز 7این یار باوفاي امام حسین
                                                           

 .136نفس با کربال، ص هم .1

 .245نفس المهموم، ص 2
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بدن حبیب زد و او را از اسب به زیر انداخت. در ایـن هنگـام حصـین، شمشـیر     
دیگري بر سرش زد و او را به شهادت رساند؛ شخص دیگر سر حبیب را از بدن 
جدا کرد. سپس حصین سر حبیب را بر گردن اسبش آویخـت و در میـان لشـکر    

 چرخاند.
، چهره مبـارکش درهـم   رسید 7که خبر شهادت حبیب به امام حسین هنگامی

 شکست و فرمود:
نْتَ فاضِ  دْ كُ بِيب لَقَ كَ يا حَ ةالً هللاِ دَرُّ دَ تِمُ الْقُرآنَ يفِ لَيلَةِ واحِ ْ   1.ختَ

آفرین بر تو اي حبیب، تو شخص فاضلی بودي که در یـک شـب، قـرآن را تمـام     
 کردي. می

 
 

                                                           

 .500؛ فرهنگ جامع سخنان امام حسین، ص266. نفس المهموم، ص1



 
 
 
 
 
 
 
 

  سيماي کاظمين
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

 1 تاریخ عمومی شهر کاظمین

نقش خاص جغرافیایی منطقه کاظمین موجب گشت که از آغاز تمدن بشـري  
گیرد. به گفته برخی از محققـان،   النهرین، این سرزمین هم مورد توجه قرار در بین

بـود. ایـن پایتخـت کـه     » کشـی «این منطقه، بخشـی از نـواحی پایتخـت دولـت     
ق. م سـاخته   1500شد، توسط پادشاهی به همـین نـام، در    نامیده می» کاریکالزو«

شـود، در   گفتـه مـی  » عقرقوف«که تل بزرگی است و به آن   شد. اکنون بقایاي آن
 2دارد. کیلومتري کاظمین قرار25

تسوج «عنوان باغ یکی از پادشاهان ایرانی که  در عهد ساسانی از این منطقه به 
 شد، یاد شده است. نامیده می» قطربل

اند که مقـابر قـریش کـه بعـداً      برخی از مورخان همچون خطیب بغدادي گفته
  تر مقبـره شـونیزي صـغیر نـام داشـت. شـونیزي،       مشهد کاظمین نام گرفت، پیش

نام دو برادر بوده که هر یـک در دو آرامگـاه جداگانـه در منطقـه کـاظمین دفـن       
                                                           

تـرین آنهـا، امـاکن     شده در پژوهشکده حج و زیارت اقتباس شده است که مهـم  . این بخش از مباحث از آثار تألیف1

رتی و سیاحتی عراق، چلچراغ اشک، راهنماي اماکن زیـارتی و سـیاحتی در عـراق (ویـژه کـارگزاران حـج و       زیا

 باشد. زیارت) و سیماي کاظمین آرام دجله می

 .2الکبري، ص الجغرافية االجتماعية لمدينة الکاظمية؛ 38و  12، 11صص، 9، جالمقدسةالعتبات  موسوعة. 2
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باشـد.   گفته شده، لفظ شونیزي عربی بوده و بـه معنـاي دانـه سـیاه مـی      1اند. شده
 2رو احتمال دارد، اطالق این اسم، بعد از دوره ساسانیان باشد. ازاین

 ] الشهداء [آرامگاه شهیدان مقبرة

   انـد،   ها در منطقه کـاظمین بـه وجـود آورده    سلماناولین آرامگاهی که م
الشهداء بوده است. این آرامگاه محل دفـن مجاهـدانی بـوده کـه در درگیـري بـا       

 اند. خوارج، قبل از جنگ نهروان به شهادت رسیده

  مقابر قریش

درصـدد برآمـد    .ق  ه 145منصور دوانیقی بعد از رسیدن به حکومت، در سال 
اي بـه نـام    پایتختی را براي حکومت خود بنیان نهد. مکان ایـن پایتخـت مزرعـه   

روي قریـه   که به کشاورزان بغدادي تعلق داشت و در غرب دجله و روبه ـمبارکه  
انتخاب شد. دلیل این انتخاب هم بلندي آن نسـبت بـه قسـمت     ـ بغداد واقع بود

  3هاي دجله را داشته باشد. برابر طغیانشرقی دجله بود، تا یاراي مقاومت در 
 .ق  ه 149نام گرفت، در تـاریخ   ه سرانجام بناي این شهر مدور که 

اما شادمانی منصور از برپایی چنـین پـایتختی دیـري نپاییـد و در      4پایان پذیرفت.
رو منصـور بـراي گرامـی     وفات یافت. ازایـن  ،پسرش، جعفر اکبر .ق  ه 150سال 

رفته، قبرستانی اختصاصی در شمال شهر جدیـد، بـراي    قام فرزند ازدستداشت م 
                                                           

 .120، ص1به نقل از تاریخ بغداد، ج ،23ص ،9، جالمقدسةالعتبات  موسوعة. 1

 .13. تاریخ حرم کاظمین، ص2

 .24الکبري، ص الجغرافية االجتماعية لمدينة الكاظمية ؛14و  13 ص، صهمان. 3

 الجغرافيـة االجتماعيـة لمدينـة    ؛22، ص9، جالمقدسـة العتبـات   موسـوعة  ؛14 و 13 ص. تاریخ حرم کاظمین، صـ 4

 .25الکبري، ص الكاظمية
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 این شد که این گورستان جدید، قبرستان قریش نام گرفت. 1قریشیان ایجاد کرد.

در آنجا بـه خـاك    8جعفر بن که امام موسی .ق  ه 183شهر کاظمین از سال 
مشـهد  «و  »جعفـر  بـن  مشـهد موسـی  «بـه  » مقابر قریش«رفته از  سپرده شد، رفته

یـا گـاهی اوقـات بـه     » کـاظمین «گـذاري آن بـه    تغییر نام داد. امـا نـام  » کاظمی
هاي اخیر رواج یافته است. اکنون به این شـهر، کـاظمین یـا     ، در سال»جوادین«
گفتـه  » کاظم«به کاظمین به اختصار   گویند. در عرف عامیانه گاهی می »کاظمیه«

در جمـع  » تغلیـب «ست، براي کاربرد کاظمین که به معناي دو کاظم ا 2شود. می
 باشد.  دوتایی (تثنیه) می

روش تغلیبی این است که گاهی در جمع دوتایی که باید مفردهاي آن یکسان 
باشند، حالت یکسانی وجود ندارد. براي همین با نام یکی از مفردها که به لحاظی 

انـد و بـه    ین گفتهبندند. اما اینکه چرا برخی جواد بر دیگري برتري دارد، تثنیه می
اند، به این جهت است کـه گوهرهـاي    مسئله برتري نسبی در تغلیب توجه ننموده

از یک نور بوده و هیچ یک بر دیگري برتري ندارنـد؛ مگـر در   : وجودي امامان
 تقدم در وجود.

بایـد    باشد. در معناي لفظ کاظم رو تغلیب به هر دو صورتش صحیح می ازاین
این صفت در قـرآن، از   3دارد. ت خشم خود را نگه میگفت او کسی است که شد

 7جعفـر  بـن  صفت برجسته امـام موسـی    کاظم 4صفات متقین شمرده شده است.

انـدازه و   الدین شافعی آمـده، او بـراي حلـم بـی     کمال» لومطالب السؤ«است. در 
 نـام گرفـت؛ آن    داشتند، کاظم می  گذشت فراوانش نسبت به افرادي که به او ستم

                                                           

 .15و  14صص. تاریخ حرم کاظمین، 1

 .21تاریخ کاظمین، ص ؛30، ص10، جالمقدسةالعتبات  موسوعة. 2

 .40. همان، ص3
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تـوان بردبـاري    چنـین مـی   هـم  1کـرد.  آنها به آنان نیکی می  ت در برابر بديحضر 
هاي اندوه وانفسایی که هر امام از رنج دیگـران بـر خـود همـوار      بر شراره 7امام
گـذاري   شده را علت این نـام  ساخته و از مدار رضا و تسلیم به حق خارج نمی می

 که در زیارت ایشان آمده: دانست؛ چنان
مّ  ل اَللَّهُ َ عَ ربَ ضـاكَ و یوَ كَام صَ ـربِ و أستَسـلِمَ لِرِ صِ الكَ صَ عَ غُ رَّ َ نِ و جتَ يظِ املِحَ لَـصَ أَ  غَ خَ

وع شُ ضَ اخلُ ةَ لَكَ وَ حمَ .الطاعَ
2   

ها تاب آورد و اندوه بالهـا را در   شدت محنت که بر چنان ،خدایا بر او درود فرست
تو ناب کرد و فروتنی را  خود فرو برد و براي رضاي تو تسلیم بود و طاعت را براي

 .محض

 7شخصیت امام کاظم

  والدت

بود که هفتمین اختر والیـت و امامـت،    .ق  ه 128در روز هفتم ماه صفر سال 
 3بـه دنیـا آمـد.    ـ  هـاي میـان مکـه و مدینـه     یکی از منـزل  ـ  در محلّی به نام ابواء

هنگامی کـه  پس از توقف کوتاهی در ابواء، به سوي مدینه رفت و  7صادق امام
  4وارد مدینه شد، به شکرانه این مولود مبارك، سه روز به مردم طعام داد.

، آثـار عظمـت و بزرگـی در سـیماي     8جعفـر  بـن  از آغاز تولـد امـام موسـی   
از چنین  7گر بود؛ چراکه هنوز به دنیا نیامده بود که امام صادق اش جلوه ملکوتی

اي «فرمـود:   7ه، مادر امام کـاظم فرزندي خبر داد و به فرزند احمر درباره حمید
                                                           

 .38، ص9، جالمقدسةالعتبات  موسوعة. 1

   .جعفر بن الجنان، زیارت موسی مفاتیح ؛47، ص10همان، ج .2

 .95عیون المعجزات، ص ؛185؛ اثبات الوصیه، ص2، ص48. بحاراألنوار، ج3

 .2. همان، ص4
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آیـد. میـان او و پروردگـار     فرزند احمر، زود است که از او نـوزادي بـه دنیـا مـی    
در دوران کودکی دوسـت و دشـمن    1».اي نباشد گونه حجاب و پرده خویش، هیچ

گفـت   داشت. او گاهی که در محضر پدر سـخن مـی   را به حیرت و شگفتی وامی
 فرمود: و بیانات فرزند خود میدر تأیید گفته  7امام صادق

ــنِ  ضـاً عَ وَ عِ نـاءِ وَ ــنَ اْألَبْ وراً مِ ُ رسُ ـنَ اْآلبـاءِ وَ فــاً مِ لَ لَـكَ خَ عَ ي جَ ــدُ هللاِ الَّـذِ مْ نَـيَّ احلَ يـا بُ
قاءِ  دِ   2.اْألَصْ

جاي  هی را که تو را جانشین پدران و باعث شادي فرزندان و بیاي فرزندم سپاس خدا
 دوستان قرار داد.

  بن  درباره فرزندش امام موسی 7تعبیرهاي بسیار زیباي امام صادقجمالت و 
از  7صـادق  مانند آن حضرت است؛ چراکـه امـام   نشانگر شخصیت بی 8جعفر

داد و  جعفـر، ارجـاع مـی    بـن  دوران کودکی پیوسته مردم را بـه فرزنـدش موسـی   
ّ «فرمود:  می يصِ لَامءاألَ هذا وَ لْمِ الْعُ ُ عِ ياء وَ عاملِ صِ این فرزندم جانشین اوصـیا و عـالم   « 3؛»وْ

ي«فرمود:  و یا اینکه می». باشد علم علما می ـدِ مْ بَعْ بُكُ ـاحِ ـوَ وَ اهللا صَ هُ ا فَ َذَ مْ هبِ لَيْكُ بـر  «؛ 4»عَ
 ».او صاحب شما بعد از من است !خدا قسم هجعفر) ب بن شما باد بر این (موسی

 و حاكمان جور 7امام كاظم

 ،8جعفـر  بـن  خصوص امام موسـی  ، به:نهاي مهم معصومی یکی از ویژگی
مسئله برخورد با حاکمان جور در زمان خود بود. آن حضـرت نیـز ماننـد امامـان     

ترین انعطافی نسبت به غاصبان حکومت اسـالمی نداشـت.    پیش از خود، کوچک
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که خود را صاحبان اصلی   آمیز خود را به آنان امام به هر زبان و بیان، پیام اعتراض
دانستند، رساند و در اثر این صراحت در کردار و گفتار، خشم  ی میخالفت اسالم

 انگیخت.  عباسیان را برمی

تنها خود چنین سیره و روشی داشت، بلکه از پیروان  نه 8جعفر بن ام موسیام
خواست تا از همکاري و تعاون با حاکمان جور خودداري کننـد. در   و دوستان می

 هاي زیر دقت کنید: مورد نمونه
 شهر آشوب از کتاب اخبار الخلفا نقل کرده است که: ابن .1

ورزید که فدك را درخواست کن تـا آن را بـه تـو     هارون الرشید به امام اصرار می

گیرم، مگر با حـد   فدك را پس نمی«فرمود:  کرد و می برگردانم؛ ولی امام قبول نمی

 ».و حدودش

حدود فدك را بـراي تـو   اگر «امام فرمود: ». حد و مرزش چیست؟«هارون گفت: 

خواهم  به حق جدت از تو می«هارون گفت: ». بگویم، آن را به من پس نخواهی داد

». امـا حـد اول آن عـدن اسـت    «امام فرمود: ». که حدود فدك را برایم معین کنی

این کلمه در جـایی بـه   ». إیهاً«هارون تا این را شنید رنگ از رخ او پرید و گفت: 

مقابل چیز بیشتر بخواهند ... . رود که از طرف کار می

که بار دیگر چهره هارون دگرگون شد. » اما حد دوم آن سمرقند است«امام فرمود: 

که صورت هارون از شدت خشم، سیاه شد و » حد سوم آن آفریقاست«امام فرمود: 

اما حد چهارم سیف البحر است که در قسمت پایین شهر «امام فرمود: ». هیه«گفت: 

با ایـن بیـان، چیـزي    «هارون با عصبانیت گفت: ». شد و در مدینه استبا حلب می

من که به تو گفتم اگر حدود فدك را بگویم، تـو  «امام فرمود: ». براي ما باقی نماند

  1اینجا بود که نقشه قتل امام را کشید.». دهی آن را پس نمی
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ت امـام  کند کـه روزي بـر حضـر    سلمه نقل می ابی . کلینی در کافی از زیادبن2
 وارد شدم. حضرت خطاب به من فرمود: 7موسی کاظم

کنی. در پاسخ گفتم: آري. امام فرمـود:   گویا تو براي سلطان جائر کار می !اي زیاد

کنی؟ گفتم: من مردي صاحب مروت بوده و داراي عیـال و خـانواده    چرا چنین می

اگر از بلنـدي   !هستم و چیز دیگري که دست مرا بگیرد، ندارم. امام فرمود: اي زیاد

تر است تا براي یکی از آنهـا   محبوببه زیر افتم که بدنم قطعه قطعه شود، براي من 

  1کاري انجام دهم و یا بر فرش و زندگی یکی از آنان قدم بگذارم.

 بـن   به یکی از دوستان خود، بـه نـام صـفوان    8جعفر بن . روزي امام موسی3
 !اي صفوان« داد، فرمود: مهران جمال، که شتران خود را به هارون الرشید کرایه می 

فدایت شوم، آن چه چیز «عرض کردم: ». ت، جز یک چیزهمه کارهایت خوب اس
الرشـید)   ؛ (یعنـی هـارون  »کرایه دادن شترانت به این مرد«حضرت فرمود: » است؟

من شترانم را براي فساد و لهو و لعـب و شـادي و    !به خدا سوگند«عرض کردم: 
ام، بلکـه بـراي سـفر بـه مکـه در       دلخوشی و صید و شکار به هارون کرایه نداده

ام و هرگز خودم همراه شـترانم نیسـتم، بلکـه غالمـان خـود را       ختیار او گذاشتها
عـرض کـردم:    »گیري یا نـه؟  صفوان! آیا کرایه می«فرمود: ». فرستم همراهشان می

». آیا دوست داري اینان سـالم برگردنـد تـا کرایـه تـو را بدهنـد؟      «فرمود: ». آري«
دوسـت داشـته باشـد، از آنهـا      هر که بقـاي آنهـا را  «فرمود: ». آري«عرض کردم: 

پـس از  «صفوان گویـد:  ». خواهد بود و هر که از آنها باشد، به جهنم خواهد رفت
 ». این گفتگو تمام شترانم را فروختم

بـه مـن    !اي صفوان«وقتی این خبر به گوش هارون رسید، مرا طلبید و گفت: 
عـرض  » چـه؟  براي«گفت: ». آري«گفتم: » اي؟ خبر رسیده که شترانت را فروخته
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هـارون  ». سن من باال رفته و غالمانم قدرت اداره چنین کـاري را ندارنـد  «کردم: 
دانم که چه کسی به تو چنین دستوري داده اسـت.   من می !هیهات !هیهات«گفت: 

گفتم: ». که به تو چنین دستوري داده است 8جعفر بن هیچ کس نیست جز موسی
به خدا  ؛این سخن را کنار بگذار«ت: گف». چه کار است؟ 8جعفر بن مرا با موسی«

  1».کشتم سوگند اگر نه این بود که با ما دوست باشی، همانا تو را می
اي از فکـر   الرشید لحظه بود که هارون 7آري، همین مواضع به حق امام کاظم

هاي مختلف فشارهاي خود را علیه امام  رفت. بدین جهت به بهانه وي بیرون نمی
هاي  چال ها و سیاه ه امام را در طول چهارده سال گرفتار زندانآغاز کرد و در نتیج

 خود ساخت.

 در دوران رنج و فشار 7امام كاظم

نگذشته بود که دوران ظلم و  7بهاي امام کاظم هنوز بیست سال از عمر گران
ها، اگرچه پـس از   آغاز شد و این محدودیت 7اختناق عباسی بر ضد امام صادق

کم شد و منصور عباسی در روزهاي  7بت به امام کاظمنس 7شهادت امام صادق
کـاري نداشـت و    8جعفـر  بـن  مانده از خالفتش ظاهراً بـا حضـرت موسـی    باقی

هاي خالفت مهدي و هادي عباسـی، اگرچـه امـام را بـه عـراق       همچنین در سال
احضار و زندانی کردند، اما این فشارها با دیدن برخی معجزات، کم شـد و آنـان   

 امام را آزاد کرده و به مدینه برگردانند. مجبور شدند
بـن   الرشـید، دوران رنـج و محنـت امـام موسـی      ولی با روي کار آمدن هارون

چنان عرصه را بر امام تنگ کردند که آن حضـرت عمـر    شروع شد و آن 8جعفر
 ها سپري کرد. چال ها و سیاه ترین زندان خود را در بدترین و تاریک
ها را نسبت  این محدویتـ   الرشید خصوص هارون به ـ  دلیل اینکه حاکمان جور
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به وجود آوردند، بسیار روشن است؛ زیرا شـواهد تـاریخی زیـادي     7به امام کاظم
هراس داشتند. بدین جهـت بـا ایـراد    : داریم که اینان حتی از سایه امامان معصوم

 داشتند.ها امام را در زندان نگه  اتهام به امام، آن زمینه را فراهم کرده و سال

آمیز یحیـاي برمکـی بـراي حفـظ      توان به نقشه مرموزانه و خباثت در اینجا می
محمد اشعث، اسـتاد امـین عباسـی،     وزارت خود و خاندانش که از رشد جعفربن

شدت واهمه داشـت، نـام بـرد. یحیـاي برمکـی کـار را بـه جـایی رسـاند کـه            به
و موجـب بازداشـت   تحریـک کـرد    8جعفـر  بن الرشید را علیه امام موسی هارون

 1طوالنی وي گردید که سرانجام به شهادت آن حضرت منتهی شد.

  7دستگيري و بازداشت امام

سعایت و تالش فرومایگانی چـون یحیـاي برمکـی، اثـر خـود را گذاشـت و       
در سفري که به مکه و مدینه داشـت،   .ق  ه 1792الرشید در سال  سرانجام، هارون

مبنی بر اینکه آن حضـرت   7د اتهام علیه امام کاظمآمد و با ایرا 9نزد قبر پیامبر
ریزي بزند، اعالم کرد کـه او   خواهد در میان امت پیامبر دست به جنگ و خون می

به دنبال این سخن، دستور داد کـه   3را دستگیر کرده، به زندان روانه خواهیم کرد.
کشان از مسجد بیرون آورده و شبانه نزد هارون بردند.  امام را دستگیر کرده، کشان

افتاد، ناسزا گفت. سـپس دسـتور داد تـا دو محمـل بـه       7تا چشم هارون به امام
سوي بغداد و بصره ترتیب دهند و براي اینکه مردم مدینه ندانند امام را بـه کجـا    

 4هاي آن حضرت را بسته، سوار بر محمل، راهی بصره کردند. ند، دستبر می
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  هاي هارون در زندان 7امام

 .ق  ه 183که هارون دستور داد امام را دستگیر کنند، تا سال  .ق  ه 179از سال 
هـاي   در بغـداد و بصـره در زنـدان    8جعفـر  بـن  که به شهادت رسید؛ امام موسی

ــر نظــر عیســی  ــن هــارون و زی ــر  ب ــن و فضــلجعف ــع و فضــل ب ــن ربی ــی و  ب یحی
 ترین وضعیت به سر برد. سال در سخت14شاهک،  بن سندي

  7جعفر، اولين زندانبان امام بن عيسي

  بـن  سال امام را به دستور هارون زیر نظـر داشـت، امـا عیسـی     والی بصره یک
کـه    گرفت. در این مدت، زمـانی  جعفربن منصور، زیاد بر آن حضرت سخت نمی

اي از هارون به دست وي رسید و هارون از او  نزد عیسی زندانی بود، نامه امام در
خواسته بود تا امام را به قتل برساند. عیسی با برخی از مشاوران و نزدیکان خـود  

 به مشورت پرداخت و آنان وي را از مرتکب شدن به چنین کاري باز داشتند.

 عیسی در پاسخ به نامه هارون نوشت:
در نزد من طول کشید و من در این مـدت گماشـتگانی را    7جعفر نب زندانی موسی

بر او نهادم تا از حالش برایم خبر بیاورند. در طول این مـدت، ندیـدم او از عبـادت    
آمرزش و درخواست رحمت   کند جز طلب نمی  خسته شود و براي خود هیچ دعایی

چه بهتر، وگرنه او را فرستی که او را از من تحویل بگیرد،  خداوند. اگر کسی را می

  1ام. کنم؛ چراکه من از نگهداري و زندانی او به حرج و مشقت افتاده آزاد می

  ربيع بن در زندان فضل 7امام

الرشید را نگران کرد و از اینکه مبادا امام را  منصور، سخت هارون بن نامه عیسی
را از عیسـی   هایش از بین بـرود، کسـی را فرسـتاد تـا امـام      آزاد کرده، تمام نقشه
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 تحویل گرفته، به بغداد منتقل کند.
پس از یک سال زندانی در بصره، به بغداد منتقل شد و زیر نظـر   7امام کاظم

امـام مـدتی طـوالنی در نـزد     «نویسد:  ربیع قرار گرفت. مفید در ارشاد می بن فضل
امـا   ربیع زندانی بود، تا اینکه هارون از وي خواست امام را از بـین ببـرد.   بن فضل

و در مالقـاتی کـه بـا عبـداهللا      1»فضل از دست زدن به چنین کاري خودداري کرد
 قروي داشت، به عبداهللا گفت:

هیچ وجـه زیـر بـار     چند بار از من درخواست شد تا امام را به قتل برسانم، اما من به

که اگـر    نرفتم و به آنها خبر دادم که حاضر نیستم به چنین کاري دست بزنم. بدان
 2دهم. بکشند، به خواسته آنان تن نمی مرا

  يحيي بن در زندان فضل 7امام

یحیـی و در   بـن  سومین مکانی که حضرت در آنجا زندانی شد، در نـزد فضـل  
 نویسد: شهر آشوب می هاي او بود. ابن یکی از خانه

یحیی تحویل شد، او بر امام گشایش داد و بسیار احترام و  بن که امام به فضل هنگامی

یحیـی در   بن در خانه فضل 7اند که امام کاظم گزارش کرده کرد. برخی مش میاکرا

الرشید سرور خادم را بـراي   هارون باشد. آسایش بوده و سخت مورد احترام فضل می

تحقیق در این امر به خانه فضل فرستاد؛ او نیز گزارش رسیده را تأییـد کـرد و بـه    

هارون کـه از   در کمال آسایش است. یحیی بن هارون خبر داد که امام در خانه فضل

محمـد    بـن   شاهک و عباس بن شنیدن این ماجرا به شدت عصبانی شده بود، به سندي

  3یحیی بزنند. بن صد تازیانه به فضل دستور داد که یک
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  شاهك بن در زندان سندي 7امام

ربیـع و   بـن  جعفـر و فضـل   بـن  الرشید که از کشتن امـام توسـط عیسـی    هارون
گـوش و   بـه  یی مأیوس شد، سرانجام آن حضرت را بـه غالمـی حلقـه   یح بن فضل

شاهک سپرد. او که در انجام دستورات هارون هرگز  بن انسانی ناپاك به نام سندي
گاهی علیه امـام درآورده بـود. امـام در ایـن      کرد، زندان را به شکنجه کوتاهی نمی

نـی را متحمـل   هاي زیادي کشید و فشارهاي روحی و جسمی فراوا زندان، سختی
 شد. امام تا آخرین لحظات، از قید غل و زنجیر رهایی نیافت.

  8جعفر بن موسي امامشهادت 

شـاهک دسـتور داد    بـن  الرشـید بـراي رهـایی از امـام، بـه سـندي       سرانجام هـارون 
حضرت را به وسیله زهر به شهادت رساند. فرزنـد شـاهک در پـی فرمـان هـارون،       آن 

انـد ایـن زهـر را در     ریخت و به حضرت داد. برخـی گفتـه  مقداري زهر در غذاي امام 
حضـرت ده دانـه از آن را تنـاول کـرد و      1هایی از خرما گذاشت و براي امـام بـرد.   دانه

شاهک گفت: از این خرماها بیشتر میل کن؛ حضرت فرمود: بـس   بن دست کشید. سندي
   2، عملی کردي.دستوري که به تو داده شدبه ات رسیدي و  چراکه تو به خواسته ؛است

گـرد   7وي در پی مسموم کردن امام، هشتاد نفر از بزرگان را در حضور امـام 
) نگاه کنید؛ آیا بـه او آسـیبی   8جعفر بن به این مرد (موسی«آورد و به آنها گفت: 

امـام  ». بینید که از نزدیک، منزل و فرش و آسایش او را می رسیده است؟ در حالی
بدانید کـه بـه    !که گفته شد درست است؛ ولی اي مردماما آنچه «در پاسخ فرمود: 

  3».فردا از دنیا خواهم رفت ام فردا سبز گشته و پس من زهر خورانده شده و چهره
ماه رجب، در اثـر زهـري    25در روز  .ق  ه 183سرانجام آن حضرت در سال 
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جنازه آن شاهک به دستور هارون به امام داد، به دیدار خدا شتافت.   بن  که سندي
حضرت را غریبانه از محل شهادت خود بیرون آورده، روي جسر بغداد گذاردند. 

الرشـید، جنـازه امـام را     جعفر، عموي هارون ابی  بن  اما درنهایت، با تالش سلیمان
 تحویل گرفته، با عزت تمام در مقابر قریش به خاك سپردند.

 محدث قمی از شیخ صدوق روایت کرده: 
یی آوردند که مجلس شرطه بود؛ یعنی محل مأموران و نوکران حاکم جنازه را به جا

را  8جعفـر  بـن  خواهد موسـی  شهر. چهار نفر را واداشتند تا ندا دهند که هر که می

جعفـر، عمـوي هـارون، قصـري      ابی بن ببیند، بیرون بیاید. در شهر غلغله شد؛ سلیمان
ندا به گوشش رسید، از  داشت در کنار شط؛ چون صداي غوغاي مردم را شنید و این

قصر بیرون آمد و غالمان خود را امر کرد تا مزدوران را دور کنند و خود عمامه از 

حضرت روان شد   سر انداخت و گریبان چاك زد. پاي برهنه، براي تشییع جنازه آن
خواهد نظر کند  و حکم کرد که در پیشاپیش جنازه آن حضرت، ندا کنند، هرکه می

ب پسر طیجعفر.  بن ب، بیاید به تشییع جنازه موسیبه طی 

پس تمام مردم بغداد جمع شدند و صداي شیون و فغان از زمـین بـه فلـک نیلگـون     
رسید. چون نعش آن حضرت را به مقابر قریش آوردند، به حسـب ظـاهر خـود     می

ایستاد؛ متوجه غسل و حنوط و کفن آن حضرت شد. کفنی که براي خـود ترتیـب   

ن را بر آن نوشته بود، بر آن حضرت پوشانیدند و با عزت تمـام آن  داده و تمام قرآ
 1جناب را در مقابر قریش دفن کردند.

 ذکر مصيبت 

گونـه   خطـاب بـه آن حضـرت ایـن     7جعفـر  بـن  در زیارت حضـرت موسـی  
 خوانیم: می
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لَيْكَ  مُ عَ الَ الِحأَ  السَّ بْدُ الصَّ َا الْعَ  . هيُّ

 سالم بر تو اي بنده شایسته خدا.

يْكَ  لَ مُ عَ الَ َاأَ  السَّ ِ هيُّ تَهاإلْ جَّ َّ اهللا وَ حُ يلِ ا وَ يْكَ يَ لَ مُ عَ الَ اظِمُ السَّ امُ الْكَ  ...  مَ
 حجت او ... سالم بر تو اي امام کاظم. سالم بر تو اي ولی خدا و

ونِ  جُ رِ السُّ عْ بِ يفِ قَ لَ   وَ املُعَذَّ وضِ بِحَ ضُ اقِ املَرْ ريِ ذِي السَّ لَمِ املَطَامِ ةِ وَ ظُ نَازَ يُودِ وَ اجلَ قِ الْقُ
لَ  دِ عَ ارِ افِ وَ الْوَ فَ تِخْ سْ لِّ االِ ا بِذُ يْهَ لَ ـطَفَ  یاملُنَادَي عَ هِ املُصْ ـدِّ ـأَ  وَ  یجَ تَضَ ـهِ أُ  وَ  یبِيـهِ املُرْ مِّ

ـلُوبٍ وَ  سْ ءٍ مَ الَ وبٍ وَ وَ غْصُ ثٍ مَ اءِ بِإِرْ ةِ النِّسَ يِّدَ ـمٍّ أَ  سَ طْلُـوبٍ وَ سَ مٍ مَ لُـوبٍ وَ دَ غْ ـرٍ مَ مْ
وب ُ رشْ  1. مَ

هاي تاریک تحت شـکنجه و عـذاب    ها، زندان و سلول چال [سالم بر تو که] در سیاه

هاي کند و زنجیرخـرد شـد و صـاحب آن جنـازه      بود؛ تا ساق پایش از فشار حلقه

کـه   زدند، با کمال خواري [این امام رافضیان است] و آن ش جار مییمقدسی که جلو

مادرش سرور زنان در آمد؛ در حالی کـه   بر جدش مصطفی و پدرش علی مرتضی و

ارثش به یغما رفته و حکومتش ربوده شـده و مغلـوب دشـمنان گشـته و خواسـت      

 دشمن، ریختن خونش بود، با زهري که به او خورانیدند.

 گوشه زندان مکان موسی جعفـر چـرا  
 

 پیغمبر چـرا  همه ظلم و ستم با آل این
 گر سر خصمی ندارد با نکویان روزگـار  

 
 کند آیینه را محتاج خاکستر چـرا  می
 جاي هارون ستمگر بر سریر عز و نـاز  

 
 کنج زندان جایگاه موسی جعفر چـرا 

 که نظم عالم امکان بود در دست او آن 
 

 کند و زنجیر ستم بر پاي آن سرور چـرا 
 اش جز گفته قرآن و پیغمبر نبـود  گفته 

 
 بسته در بند جفا آن حجت داور چـرا 

 ود در بند نامردان اسـیر حجت یزدان ب 
 

 پاشد ز یکدیگر چرا آسمان زین غم نمی
 رسد از بعد پیغمبر خداوندا چنـین  می 

 
 بر مسلمانان ستم از فرقه کـافر چـرا  
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 گیـرد هنـوز؟   در شگفتم این معما را، نمی
 

 آتش قهر خدا از کافران، کیفر چـرا 
 هستی طفیل هست اوسـت  آنکه جان عالم 

 
 مونس و یاور چرا بیدر غریبی جان دهد 

 مرا این مشکل الینحل است» خسرو«تاابد  
 

 1ان را گوشه زندان بود رهبر چـرا ـشیعی

  *** 
 چشم گردون در عزاي موسی جعفر گریسـت 

 
 منظـر گریسـت   دیده خورشید بر آن ماه خوش

 گرچه او پروانه حـق بـود امـا همچـو شـمع      
 

 در مناجاتش ز هجر دوست پا تا سر گریسـت 
 زندان بهر او معراج قرب دوسـت بـود  ژرف  

 
ــر گریســت    عاشــق صــادق ز هجــران رخ دلب

 گه به یاد مادرش زهـرا فغـان از دل کشـید    
 

 گاه بـر مظلـومی شـیر خـدا حیـدر گریسـت      
ــ  ـــدی ـــاق از داغ امـده عش ـــ  انـام عاشق

 
 در دل صحراي غم یک آسمان اختر گریسـت 

 حضرت معصومه زین ماتم فغان از دل کشید 
 

 مدینه از غـم مـرگ پـدر دختـر گریسـت     در 
ــا    ــلیم و رض ــک تس ــداي فل ــزاي ناخ  در ع

 
 پور دلبندش رضا در موج غم گـوهر گریسـت  

 شمع وجودت آب شد از ایـن الـم  » حافظی« 
 

  2آتشین طبعت ز نوك خامه بر دفتر گریسـت 
  *** 

ــاکنون ه ــاریخ ت ــده ت ــده دی  رگــز ندی
 

 شـمار کـرد   چون قاتل تو کو ستم بی
 گوشه زنـدان ز راه کـین   دشمن فکند 

 
 هر کس ز مهر، دوستیت اختیار کـرد 

 رویش سیاه باد که آن خصـم بـدمنش   
 

 تـر از شـام تـار کـرد     روز زمانه تیره
 در ماتم تو چاك گریبـان خـویش را   

 
 دار تــو بــا حــال زار کــرد فرزنـد داغ 

 ات بر تربت تـو مـادر پهلـو شکسـته     
 

 اشک از بصر چو گوهر غلطان نثار کـرد 
 شــمع برفروختــه عشــق، اهــل دل اي 

 
 وار کـرد  طوف حریم پاك تو پروانـه 

 نشینت کسی کـه او  باشد گداي خاك 
 

 گهت اي شـهریار کـرد   خود را مقیم در
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 گمـان  هرکس غالم کوي تو گردید بی
 

 بر صاحبان تاج و نگین افتخـار کـرد  
 شکسـته را  دل» حافظی«از لطف خویش  

 
 کـرد خوار  یزدان به سفره کرمت ریزه

 *** 
 آن که در کنج قفس مرگ طلب کـرده مـنم  

 
 چو شمعی شده از جـور و جفـا آب تـنم    هم
 روزها پیش دو چشمم چو شب تاریک است 

 
 هم دم و هم نفسی نیست مرا جـز رسـنم  

ـ  ـل و کـر و غـبین زنجی   ک دمـند نیفتـد ی
 

 ر و تسبیح و مناجات و دعا از دهنمـذک
 شبم طی گشتهبس که در قعر سجون روز و  

 
ـ ل و سلسله روي بدنـار غـانده آثـم  مــ

 از جفا کاري سندي چـه بگـویم کـه کشـد     
 

 مـر محنـانه ز دل پـوز زبــــانسـآه ج
 تازیانه زدنش جاي خـودش حرفـی نیسـت    

 
 ده شرر بر چمنمــنش افکنــفتـناسزا گ

ـــح  ــت روا و ـ ــااجتم گش ــیـج ــ لم م  دـآی
 

 مـکفن بیه ــــاد شــر شده و یــدم آخ
ـ ـگ  ـ  ـرچه گ ـ  ـردید تـنم از اث  ودـر زهـر کب

 
ــنمولــی از ســم ســتوران   1نبودچــاك ت

 
   7سخنان گهربار امام کاظم

نْ  جَ  مَ رَّ نْ  فَ يهِ  عَ لِمِ أَخِ ةً  املُسْ بَ رْ جَ  كُ رَّ نْه ُ فَ ا عَ َ ةً اهللا هبِ بَ رْ مَ  كُ وْ ةِ  يَ يَامَ  .2الْقِ
وسیله ایـن عمـل، سـختی     کسی که از برادر مسلمانش مشکلی را بگشاید، خداوند به

گشاید. میاز او قیامت را 

ن ارَ ابِنْي مَ ذا زَ أ وَ  هَ نِ  أيب یلَ إِ  أومَ سَ ضا احلْ لَه 7الرِّ نَّةُ  فَ  3.اجلَ
اشـاره کـرد)    7کسی که این فرزندم را زیارت کند، (در حالی که به امـام رضـا  

ست.پاداش او بهشت ا
تِظَارُ  ةانْ الَ ةٍ  الصَّ َاعَ نْ مجَ ، مِ ةً َاعَ نْبٍ  یإِلَ مجَ لِّ ذَ ةُ كُ ارَ فَّ ةٍ كَ َاعَ  4.مجَ
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انتظار نماز جماعت از این نماز جماعت تا نماز جماعت بعدي، کفاره همه گناهان است.
ا  انَ إِذَ ةٌ  كَ ثَ يْتٍ  يفِ  ثَالَ الَ  بَ تَنَاجَ فَ نَانِ  یيَ ونَ  اثْ امَ  دُ بِهِ احِ إِنَّ  صَ لِكَ  فَ َّا ذَ هُ  ممِ مُّ غُ  1.يَ

هرگاه سه نفر در یک خانه هستند، نباید دو نفر از آنها با هـم در گوشـی صـحبت    
شود. کنند؛ زیرا این کار موجب غمگین شدن نفر سوم می

نْ  َ  یأَتَ  مَ نيْ سَ فاً  احلُ ارِ هِ  عَ قِّ رَ  بِحَ فَ ا لَهُ  اهللا غَ مَ  مَ دَّ قَ نْ  تَ بِهِ  مِ نْ ا و َ ذَ رَ  مَ أَخَّ  2.تَ
کسی که به زیارت قبر امام حسین بیاید و عارف به حق او باشد؛ خداونـد گناهـان   

بخشد.  گذشته وآینده او را می
نْ  ْ  مَ تَطِعْ  ملَ سْ نَا، نْ أَ  يَ لَ لْ  يَصِ يَصِ لْ اءَ  فَ رَ قَ تِنَا، فُ يعَ نْ  وَ  شِ ْ  مَ ـتَطِعْ  ملَ سْ ورَ  نْ أَ  يَ ـزُ ـا، يَ نَ بُورَ رْ  قُ يَـزُ لْ  فَ

بُورَ  اءِ  قُ لَحَ اإِ  صُ وَ  3.نِنَاخْ
کسی که توانایی آن را ندارد که به ما احسان کند، پس به فقراي شیعیان ما احسـان  

تواند قبور ما را زیارت کند، پس قبور نیکان از دوسـتان مـا را    کند وکسی که نمی

زیارت کند.
نْ  نِ   يبِ أَ   عَ سَ لِ األَ   احلَ الَ  7 وَّ ـالَ  قَ يُّ  قَ ـنْ  9 النَّبـِ ـظَ  مَ فِ ـنْ  حَ يأُ  مِ تـِ بَعِـنيَ أَ  مَّ يثاً  رْ ـدِ ا حَ ـَّ  ممِ

ونَ  ْتَاجُ نْ  لَيْهِ إِ  حيَ رِ أَ  مِ مْ  مْ ثَهُ  دِينِهِ عَ زَّ  اهللا بَ لَّ  وَ  عَ مَ  جَ وْ ةِ  يَ يَامَ يهاً  الْقِ قِ املِاً  فَ  4.عَ
روایت کرد که فرمود: کسی کـه از امـت مـن چهـل      9امام کاظم از رسول خدا

او را روز قامت فقیه عالم نیاز دارند حفظ کند، خداوند  حدیث از آنچه از مسائل دین

کند. محشور می
نْ  نِ   يبِ أَ   عَ سَ لِ األَ   احلَ نْ   وَّ بْدِ  يبِ أَ  عَ الَ  7اهللا عَ يَا: قَ نْ نُ  الدُّ جْ نِ  سِ مِ ُ  وَ  املُؤْ ربْ نُهُ  الْقَ صْ نَّـةُ  وَ  حِ  اجلَ

اهُ  أْوَ يَا وَ مَ نْ نَّةُ  الدُّ افِرِ  جَ ُ  وَ  الْكَ ربْ نُهُ  الْقَ جْ اهُ  النَّارُ  وَ  سِ أْوَ .مَ
5 
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روایت کرد که فرمود: دنیا زندان مؤمن و قبر، قلعـه   7از امام صادق 7امام کاظم

او و بهشت، خانه اوست. و [براي کافر] دنیا، بهشت او و قبـر، زنـدان او و آتـش،    
خانه اوست.

ن نِ   يبِ أَ   عَ سَ لِ األَ   احلَ : 7وّ ثرياً  قالَ نتُ  ما كَ عُ  كُ عَ  أسمَ ل 7يبِ أَ  مَ ـن لَـيسَ : يَقوُ ليأَ  مِ  ائنـاوْ
ن و مَ ريةٍ  يفِ  هُ ة فيها قَ ُ رشْ لٍ  آالفَ  عَ جُ ن فيهم رَ لَقَ  مَ عُ أُ  اهللاُ خَ نهُ  ورَ  1.مِ

فرمـود: از دوسـتان مـا     شنیدم که می فرمود: بیشتر اوقات از پدرم می 7امام کاظم
کننـد   هزار نفر در آن زندگی مـی  نیست کسی که در شهري زندگی می کند که ده

از او وجود دارد.تر  که در میان آنها با ورع

 7زندگانی امام جواد

متولـد شـد و بعضـی     .ق  ه 195در هفدهم ماه رمضان سال  7حضرت جواد
 عیاش گوید:  اند در شب جمعه نیمه این ماه واقع شده است. ابن هم گفته

القعده سـال   والدت حضرت جواد در روز جمعه، نیمه ماه رجب بوده است و در ذي

در بغداد مسموم و به شهادت رسید. مدت امامت وي هفـده سـال بـود و     .ق  ه 220
 2زمان او مصادف بود با مأمون و معتصم و در اوائل خالفت معتصم شهید شد.

در منـا بـودیم. فرزنـدش     7ما خدمت حضرت رضـا «اسماعیل گفت؛  عبادبن
هـذا « ؛»آري«؛ فرمود: »این مولود مبارکی است«ابوجعفر را آوردند؛ عرض کردیم: 

تر از این  این فرزندي است که در اسالم بابرکت«؛ 3»املولود الذي مل يولد يف االسالم اعظم بركة منـه

 .»فرزند متولد نشد

او را  7گفتند. حضرت رضـا  مادرش کنیزي بود که وي را سبیکه و یا دره می
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، ملقب بودنـد  7خیزران نام گذاشتند و این بانو از اهالی نوبه بود. حضرت جواد
گویند. در سن  به جواد، مرتضی، تقی، منتجب و به آن جناب ابوجعفر ثانی هم می

 به امامت رسید.  7هشت یا نه سالگی بعد از شهادت پدرش امام رضا
امام تا مدت هشت سال پس از شهادت پدر بزرگـوار خـود، در مدینـه سـکونت     

ش و کردنـد و مجـالس پرسـ    داشت و مردم از فیض وجود آن حضرت اسـتفاده مـی  
هـزار مسـئله از وي    دادند، کما اینکه نقل شده در یک مجلس، سی پاسخی ترتیب می

 1سؤال کردند و او همه را به آسانی پاسخ گفت؛ در حالی که تنها نه سال داشت.

 دعوت به بغداد

و آمدن مأمون به بغداد، خاندان عباسی هنوز هـم   7پس از شهادت امام رضا
کردند، مأمون  سرزنش می 7عهدي به امام رضا والیتاو را به جهت اعطاي مقام 

این «گفت:  را براي آنان بازگو کرده و می 7در توجیه عمل خود فضایل امام رضا
انـد و در کرامـت و    خاندان، علم و حکمت را از پدران خویش بـه میـراث بـرده   

من درجه فاطمه را دش اما عباسیان زیر بار نرفته و بنی». مانند هستند اخالق واال بی
خواسـتند حکومـت را از چنـگ     دانستند و از راه نیرنگ و فریب می اول خود می

 مأمون درآورده و از آن خویش سازند.
 7از طرف دیگر موجی از نارضایتی عمومی به جهت کشته شدن امـام رضـا  

جهان اسالم را فرا گرفته بود. مأمون براي سرپوش نهادن بر جنایت خود و بـراي  
اي بـه   عباس، تصمیم گرفت فرسـتاده  م و براي مقابله با نیرنگ بنیدلجویی از مرد

را به بغداد فراخواند. این امر در سـال   8الرضا مدینه گسیل داشته و امام جوادابن
 2شانزده سال داشت، به وقوع پیوست. 7و در زمانی که امام جواد .ق  ه 211
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را به سوي بغـداد   ناگزیر شهر مدینه و تربت اجداد بزرگوار خود 7امام جواد
ترك نمود. مأمون استقبال شایانی را از امام به عمل آورد و مردم هم که مشـتاقانه  

 آن حضرت شتافتند. استقبال ازدر انتظار زیارت امام بودند، به 
الفضل را به همسري امـام درآورد و از ایـن    مأمون قصد داشت دختر خود، ام

 هاي چندجانبه ببرد: مطلب استفاده
توانست بـه مـأمون کمـک کنـد تـا او       الفضل در خانه امام جواد می بودن ام. 1

 خوبی باخبر شود. کامالً امام را تحت نظر گرفته و از امور داخلی امام به
خواست امام را با زندگی پرزرق و برق آشنا کرده  . با این ازدواج، مأمون می2

واند از ارزش معنـوي  گذرانی مشغول سازد تا بت و او را به عیش و نوش و خوش
 امام در انظار مردم بکاهد.

پنداشت اگر دخترش صاحب فرزندي شود کـه بـه مقـام امامـت      . مأمون می3
را با خانـدان خـود پیونـد زده و بـراي خـود       9خداتواند ذریه رسول  برسد، می

نقل شده بود کـه امـام دوازدهـم و     9خداویژه که از رسول  افتخار کسب کند؛ به
 حکومت جهانی از نسل همین امام است. دهنده تشکیل

لیکن عباسیان که از تدابیر مأمون آگاهی نداشتند، او را شدیداً مـورد اعتـراض   
ما بیم داریم سلطنت عباسـی از دسـت رفتـه و بـه خانـدان      «قرار دادند و گفتند: 

داشت، به آنان گفـت:   اما مأمون که نیات خویش را مخفی می». علوي منتقل شود
کردیـد، آنهـا از شـما     درباره خاندان ابوطالـب رعایـت انصـاف را مـی    اگر شما «

الرضا را براي دامادي خود برگزیـدم کـه بـا     سزاوارتر بودند؛ من به این جهت ابن
 ».وجود سن و سال اندك، بر تمام اهل فضل از نظر علم و دانش برتري دارد

ر مأمون در یک مجلس رسـمی کـه عـده زیـادي از علمـا و درباریـان حضـو       
الفضل را به عقد امام درآورد. بعد از گذشت چند سـال کـه    داشتند، دختر خود ام

اذن داد که به مدینه باز  7دختر مأمون صاحب فرزندي نشد، مأمون به امام جواد
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سوي مدینه رهسپار شد تا بـه مکتـب فکـري جـامع شـیعه       به 7گردد. امام جواد
 پرداخته و امور شیعیان را از نزدیک سامان دهد. 

هاي مـرزي   ، مأمون براي فرونشاندن درگیري.ق  ه 218از طرف دیگر در سال 
بین سرزمین اسالم و روم، خود شخصاً به آن منطقه رفـت و پـس از پیـروزي در    

کیه امروزي بیمـار شـد و بـه بـرادر خـود معتصـم       اي از نواحی تر جنگ در قریه
 عباسی وصیت کرده و چشم از جهان فروبست. 

هاي حکومـت   معتصم که مردي جبار و خودرأي بود، تنها در فکر تحکیم پایه
داماد خلیفـه سـابق و مـوالي شـیعیان      7خود بود. او با این اندیشه که امام جواد

باشند، بیم داشت کـه   م برخوردار میاست و شیعه از قدرت و نفوذي در میان مرد
، .ق  ه 220مبادا از ناحیه امام خطري متوجه حکومتش شود؛ لذا دوبـاره در سـال   

را از مدینه بـه بغـداد فراخوانـد تـا او را تحـت مراقبـت و        7معتصم، امام جواد
 نظارت قرار دهد.

ن اقامت ای ؛به این ترتیب امام براي بار دوم مجبور شد به بغداد نقل مکان کند
 1ذي قعده همان سال ادامه یافت. 29تا  .ق  ه 220محرم سال  28از تاریخ 

 7معجزات حضرت جواد

 خالد گوید:  بن علی. 1
من در میان لشکر بودم که به من اطالع دادند در آنجا مرد محبوسی هست کـه وي  

ه اند و علت حبس و زنجیر او از این جهت است ک بسته از طرف شام آورده را دست
من به در زندان رفتم و با دربانان گـرم  «وي ادعاي نبوت کرده است. راوي گوید: 

گرفتم؛ آنان هم به من اجازه دادند و من وارد زندان گردیده و خود را به ایـن مـرد   
گفتند مدعی نبوت است رسانیدم. هنگامی که بـا وي بـه گفتگـو پـرداختم،      که می
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 . تمعلوم شد که این مرد باهوش و زرنگی اس

مـن در شـام بـودم و در محلـی کـه      «گفت: ». داستانت از چه قرار است؟«گفتم: 
گذراندم. در یکـی از   نصب شده، به عبادت اوقات می 7علی بن گویند سر حسین می

ها که در محراب مشغول عبادت بودم، ناگهان شخصی را دیـدم کـه در مقـابلم     شب

یزید. من از جاي خـود حرکـت   ایستاده. هنگامی که بر وي نظر افکندم، گفت، برخ
 ».کردم و مقداري با وي راه که رفتم، ناگهان خود را در مسجد کوفه یافتم

». اینجا مسجد کوفه اسـت «گفتم: ». میدانی اینجا کجاست؟«این مرد از من پرسید: 
نماز پرداختم. پس از مدتی از مسجد  نماز مشغول شد و من هم به در این هنگام وي به

یم و چون مقداري راه رفتیم، ناگهـان خـود را در مسـجد حضـرت     کوفه بیرون شد
نمـاز    نماز مشغول شد و من هم به  سالم کرد و به 9دیدم. وي بر پیغمبر 9رسول

مشغول شدم و پس از آن، از اینجا هم بیرون شدیم و بعد از اندکی به مکه رسیدیم و 
 طواف پرداختیم.  در آنجا به

دیم و بار دیگر در محل اول خود رسیدیم. ناگهان آن بعد از طواف، از مکه بیرون ش
مرد از نظرم ناپدید شد و من تا یک سال از این قضیه در تحیر بودم. یک سال که از 

وقت گردیـدم.   این قضیه گذشت، بار دیگر وي را مشاهده کردم و از دیدنش خوش
ن جریـان  طرفش دعوت کرد و بالفاصله خدمت او رسیدم و بار دیگر همـا  او مرا به

 سال گذشته تکرار شد.
حق خداوندي کـه ایـن    به«هنگامی که خواست در شام از من مفارقت کند، گفتم: 

  .نیرو و قدرت را در اختیار تو گذاشته، باید خودت را معرفی کنی
 بـن  علـی   بـن  الحسین  بن علی  بن محمد  بن جعفر  بن موسی  بن علی  بن فرمود: من محمد

من این موضوع را با یکی از افرادي که بین من و او رابطه بـود  هستم. : طالب ابی 
برد، در جریان گذاشتم و این مطلب بعد از این فاش شد  و خبرهاي مرا براي وي می

عبدالملک زیات رسید و او هم دستور داد مرا از شام دست و پـا   گوش محمدبن و به

 بسته آوردند و در این جا زندانی کردند.
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عبـدالملک در میـان    ن مجاز هستم عین قضیه و داستانت را با محمدبنآیا م«گفتم: 

عبـدالملک   من جریان او را نوشـتم و بـه محمـدبن   ». مانعی ندارد«گفت: » گذارم؟
کوفـه بـرد و از     اطالع دادم. وي در پشت نامه نوشت، آن کس که تو را از شام به

برگردانید، قادر اسـت تـو را از   مکه و بار دیگر به شام   آنجا به مدینه و از مدینه به

 .زندان آزاد کند
خالد گوید: من از این جریان بسیار محـزون شـدم و بـا حالـت انـدوهگین       بن علی

طرف وي برگشتم و تصمیم گرفتم صبح زود، نزد او بروم و از جریان کـار، وي   به

صـبر و شـکیبایی    طرف زندان حرکت کردم تـا او را بـه   را مطلع کنم. صبح زود به
عوت کنم. ناگهان مشاهده کردم لشکریان و پاسـبانان و گروهـی از مردمـان در    د

برنـد. مـن از    سـر مـی   اند و همگان در حال اضطراب به پیرامون زندان اجتماع کرده

کرد و در این زنـدان در   مردي که ادعاي پیغمبري می«جریان قضیه پرسیدم گفتند: 
م نیست که بـر زمـین فرورفتـه یـا     بند و زنجیر بود، از دیشب گم شده، اینک معلو

خالد، زیدي مذهب بود؛ هنگامی که این داستان را  بن علی». اند پرندگان وي را ربوده

 1معتقد شد. 7مشاهده کرد، از مذهب خود دست کشید و به امامت حضرت جواد

 قاسم جعفري گوید:  . داوودبن2
آنهـا را فرامـوش   وارد شدم و با من سه نامه بود کـه نویسـنده    7بر حضرت جواد

ها را از مـن   کرده بودم و از این جهت بسیار محزون شدم. حضرت یکی از آن نامه
و دیگـري را برداشـتند و   » شـبیب اسـت   بـن  این مربوط به ریان«گرفت و فرمود: 

این هـم از  « و سومی را برداشتند و فرمودند:» حمزه است این از محمدبن«فرمودند: 
ت مبهوت شدم؛ حضرت نگاهی بـه مـن کردنـد و    من از این جه». فالن کس است
 2تبسم فرمودند.
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 ابوهاشم جعفري گوید: . 3
اینهـا را بـه بعضـی از    «، سیصد دینار به من دادند و فرمودنـد:  7حضرت ابوجعفر

اعمام ما بدهید و لیکن وي به شما خواهد گفت: مرا به کسی معرفی کن که بـا   بنی

راوي گویـد:  ». . شما هم او را راهنمایی کنیداین دینارها از وي مقداري اثاثیه بخرم
من هنگامی که دینارها را به وي دادم، عین آن پیشنهاد را به من کرد و مـن هـم   «

 1».گفتار او را اجابت کردم

 . ابو هاشم گوید: 4
گو کنید تا کـاري بـه   و درباره من گفت 7با حضرت جواد«شتربانی به من گفت: 

با گروهی بـه غـذا     خدمت آن جناب رسیدم، وي من هنگامی که». من واگذار کند

خوردن مشغول بودند و براي این جهت فرصت نشد که پیغـام شـتربان را برسـانم؛    
و با دست خود، غـذا جلـوي مـن گذاشـت و     » غذا بخورید !اباهاشماي «فرمودند: 

شتربانی کـه  «بالفاصله بدون اینکه من سخنی بگویم، به یکی از غالمان خود فرمود: 

 2».ون در خانه است، دعوت کن و او را در نزد خود نگهداراکن

 . مطرفی گوید: 5
هنگامی که از دنیا رفتند، من چهارهزار درهم از وي طلب داشتم و  7حضرت رضا

دنبال من فرسـتادند   7جز خودم کسی از آن اطالع نداشت. یکی از روزها ابوجعفر
پـدرم از دنیـا رفـت و    «مود: و مرا احضار کردند. هنگامی که خدمتشان رسیدم، فر

حضـرت دسـت   ». آري چنین اسـت «گفتم: ». چهارهزار درهم به شما بدهکار بود
زیر مصالي خود بردند و مقداري دینار به من دادند که قیمت آنهـا در آن وقـت    به

 3چهارهزار درهم بود.
                                                           

 . 463، ص:. زندگانی چهارده معصوم1

 .464و  463، صصهمان. 2

 . همان.3



 269    سیماي کاظمین

 جعفر گوید:  بن . یکی از فرزندان موسی6
در خراسان بودند، نـزد   7حضرت ابوالحسنمن در مدینه بودم و در این هنگام که 

کـردم. خویشـاوندان و اعمـام وي هـم بـا او تـردد        ابو جعفر جواد زیاد تردد مـی 

بـه اعمـام و   «اي را احضـار کردنـد و گفتنـد:     کردند. یکـی از روزهـا جاریـه    می
 ».خویشاوندان من بگویید براي عزاداري، خود را مهیا کنند

فتم از وي بپرسم ماتم و عزاي آنها براي چیست. هنگامی که همگان متفرق شدند، گ

روز بعد که بار دیگر خدمت او رسیدیم، باز حرف گذشته را تکرار کردنـد. از آن  
این ماتم بهترین مردم در روي «فرمود: » این ماتم براي کیست؟«حضرت پرسیدند: 

به مدینه رسـید و معلـوم    7پس از چند روز، خبر وفات حضرت رضا». زمین است

 1از دنیا رفته بوده است. 7د که در همان روز، امام رضاش

  7ماجراي شهادت امام

داوود، قاضی مشهور بغداد نقل کـرده اسـت، ظـاهراً     ابی چنانچه عیاشی از ابن
کردنـد. معتصـم    معتصم مجلسی ترتیب داده و دزدي را در حضور او محاکمه می

خواسـته بـود تـا در آن     نیـز  7همه فقهاي بغداد را حاضر کرده و از امـام جـواد  
گاه از هـر یـک از فقهـا دربـاره حـد دزد پرسـش نمـود.         مجلس حاضر شود. آن

و به عنـوان شـاهد،   » دست دزد را باید از بند دست قطع کرد«داوود گفت:  ابی ابن
 آیه وضو را ذکر کرد.

عقیده شده و جمعی دیگر با استناد به همان آیه گفتنـد:   اي از فقها با او هم عده
 ». ست دزد را باید از آرنج قطع کردد«

 !اي ابـوجعفر «کرده و پرسـید:   7جواد  در این لحظه معتصم رو به جانب امام
من «معتصم گفت: ». حاضران حکم خود را گفتند«امام فرمود: » نظر شما چیست؟
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مرا معذور «فرمود:  7امام». خواهم نظر شما را بدانم با حکم آنها کاري ندارم؛ می
حال «فرمود:  7جواد  تی معتصم امام را به خداي تعالی سوگند داد، اماموق». بدار

که مرا سوگند دادي، باید بگویم، سایرین در تعیین کیفر دزد خطـا نمودنـد؛ بایـد    
مفصل انتهاي انگشتان دزد قطع شود، کف دست باقی بماند؛ چـون هفـت محـل    

ن- (؛ »سجده از آن خداست و نباید آن مواضع آسیب ببیند
َ
ِ  أ َمسـاِجَد ِ@-

ْ
هـا   گاه سجده« ؛ )ا7

 )18(جن: ». از آن خداست
معتصم از پاسخ امام در شگفت شد و فرمان داد، فقـط انگشـتان دزد را قطـع    

بغداد بسیار ناراحت شد و پـس از   یقاضیداوود،  ابی کنند. در این هنگام ابن
وقتی شما در مجلس خود، تمام فقهـا  «سه روز به نزد معتصم رفت و به او گفت: 

را جمع کردید و در حضور آنها نظر هیچ یک را نپذیرفتید و تنها سخن مـردي را  
قبول کردید که نیمی از امت به برتري و پیشوایی او اعتقـاد دارنـد و او را بـراي    

دانند، ایـن عمـل شـما، تأییـدي بـر گفتـار آنهاسـت و عمـل          ته میخالفت شایس
 ».اي نبود پسندیده

خدا تو را پـاداش دهـد کـه مـرا بـه      «در این هنگام معتصم متنبه شد و گفت: 
را طراحـی   7گاه در روز چهارم، نقشه قتل امام جـواد  آن». خوبی نصیحت کردي

را در  7م جواد، امام جـواد الفضل، همسر اما نمود و با همکاري برادرزاده خود ام
بهار از عمر شریف آن حضرت نگذشته بود،  25عنفوان جوانی در حالی که هنوز 

 به شهادت رساند.
را از میـان بـردارد.    7جسـت کـه حضـرت جـواد     معتصم، پیوسته راهی مـی 

جهـت اوالد   میانه خوبی نـدارد. یکـی بـه    7الفضل با حضرت جواد دانست ام می
مادر حضـرت   واسطه حسادت شدیدي که نسبت به یگر بهنداشتن از آن جناب؛ د

الفضـل مقـدم    او را بـر ام  7ورزیـد؛ زیـرا حضـرت جـواد     مـی  7النقی امام علی
را مسـموم کنـد.    7الفضل پیشنهاد کرد که حضرت جـواد  ام  داشت. معتصم به می
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الفضل قبول کرد، سمی را در انگور رازقی جاي داد و در مقابل امـام گذاشـت.    ام
الفضل شروع به گریـه نمـود.    از آن انگور میل کرد، ام 7که حضرت جوادهمین 

شـدنی   کنی؟ خدا تو را گرفتـار دردي کنـد کـه خـوب     چرا گریه می«امام فرمود: 
 ».نباشد و به بالیی گرفتار شوي که پوشیدنی نباشد

و (به بواسیر مبتال شـد)   دردي در مستورترین عضو بدن خود شد الفضل مبتال به ام
 اند این جراحت در آلت تناسلی او بود. مان درد از دنیا رفت. بعضی گفتهه به

حجـه (و بـه نقلـی     شنبه، پـنجم ذي  ، روز سه.ق  ه 220حضرت جواد در سال 
 1سال و چند ماه داشت). 24قعده) به شهادت رسید ( روز آخر ماه ذي

 رضــا ســوزد تنهــا ایــن دل مــا بــر جــواد ابــن نــه
 

 وزدــام ماسوا ســـکه بر احوال او جان تم
 از آن آتش کـه زد زهـر سـتم بـر جـان آن مـوال       

 
 فلک نالد ملک گرید زمین لرزد سما سوزد

 شـهید از کینـه همسـر چــو شـد آن نوگـل زهــرا      
 

 به جنت زین غم عظما دل خیرالنسا سـوزد 
 ؟ دید از او به جز خوبی که آخر کرد مسمومش هچ 

 
 ا سـوزد ـدل اهل ستم بر حال مظلومان کج

 چنـان آتـش   به جـان سـبط خیرالمرسـلین زد آن    
 

 االنبیـا سـوزد   که از داغش به رضوان جان خـتم 
ــد   ــام افکن ــرش را روي ب ــدا و پیک ــید از خ  نترس

 
ـ    وزدـچنان کز بهر آن موال دل مرغ هـوا س

 خـــدا لعنـــت کنـــد آن همســـر نامهربـــانش را 
 

 به دوزخ پیکرش در آتش قهر خـدا سـوزد  
 رفــت ایــن مــاتم ز یـاد شــیعیان هرگــز نخواهــد  

 
 دل از یاد غریبیش به هر صبح و مسا سوزد

 »خسـرو « ،نسوزد هر که را دل بر جواد ابن الرضا 
 

 2تنش در آتش قهـر خـدا روز جـزا سـوزد    
 ***

 دســت ســتم بنــاي عــدالت خــراب کــرد
 

ــرد  ــاب ک ــا را کب ــم دل م ــش ال  وز آت
ــواد را   اي واي ام  ــام جــ ــل امــ  فضــ

 
 مسموم از عناد بـه فصـل شـباب کـرد    
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 با این سـتم کـه کـرد بـه فرزنـد فاطمـه      
 

 مـآب کـرد   افسرده قلب حضرت ختمـی 
 مانند شمع زآتـش زهـر جفـاي خـویش     

 
ــرد  ــز آب ک ــه را نی ــز فاطم ــم عزی  جس

ــب را     ــام غری ــز ام ــد آن کنی ــون دی  چ
 

 سوي او شتاب کرد  تشنه جان دهد، به لب
 بـا ظـرف آب رفــت سـوي حجـره امــام     

 
 ب کـرد جنـا   گاه دید رو به جنان آن آن
 روي زمین بریخت بگرفت ظرف آب و به 

 
 ردـحساب ک وستم بی آن دشمنی که ظلم

ــرد     ــرار ک ــو پرش ــم ت ــراره غ  دل را ش
 

 دالن داغــدار کــرد داغ تــو قلــب خســته
ــرخ   ــو چ ــم ت ــتان وال از غ ــرو بوس  اي س

 
 جاري ز دیده اشک چـو ابـر بهـار کـرد    

ــم    ــادي ام ــت اي ه ــو قاتل ــتن ت ــا کش  ب
 

 رسل شرمسـار کـرد  خود را به نزد ختم 
ــاکنون     ــاریخ ت ــده ت ــده دی ــز ندی  هرگ

 
 شـمار کـرد   چون قاتل تو کو سـتم بـی  

 دشــمن فکنــد گوشــه زنــدان ز راه کــین 
 

 هر کس ز مهر، دوسـتیت اختیـار کـرد   
 رویش سـیاه بـاد کـه آن خصـم بـدمنش      

 
 تــر از شــام تــار کــرد روز زمانــه تیــره

 در مــاتم تــو چــاك گریبــان خــویش را 
 

ــد داغ ــرد دار  فرزن ــال زار ک ــا ح ــو ب  ت
ــته   ــو شکس ــادر پهل ــو م ــت ت ــر ترب  ات ب

 
 اشک از بصر چو گوهر غلطان نثار کرد

ــل دل     ــق، اه ــه عش ــمع برفروخت  اي ش
 

 وار کـرد  طوف حریم پـاك تـو پروانـه   
 نشـینت کسـی کـه او    باشد گداي خـاك  

 
 خود را مقیم درگهـت اي شـهریار کـرد   

 گمـان  هرکس غالم کوي تو گردیـد بـی   
 

 تـاج و نگـین افتخـار کـرد    بر صاحبان 
 شکسـته را  دل» حـافظی «از لطف خویش  

 
 1ردـــخوار ک یزدان به سفره کرمت ریزه

 
 7١سخنان گهربار امام جواد 

کـه نشـانگر عمـق بیـنش فـرا انسـانی        7از پندهاي به یادگارمانده امام جواد
 باشد: اوست، این می
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نُ .١ مِ تَاجُ   املُؤْ ْ ثِ   یلَ إِ   حيَ الٍ   ثَالَ صَ َّنْ  خِ بُولٍ ممِ هِ وَ قَ سِ نْ نَفْ ظٍ مِ اعِ لَّ وَ وَ زَّ وَ جَ نَ اهللا عَ فِيقٍ مِ وْ تَ
ه حُ نْصَ   1 .يَ

مؤمن نیازمند سه صفت است؛ توفیقی از جانب خدا و واعظـی از طـرف خـودش و    
 پذیرش نصیحت خیرخواهان. 

نْ . ٢ غأَ  مَ هُ   نَاطِقٍ   یلإِ   یصْ بَدَ دْ عَ قَ انَ النَّاطِقُ  فَ إِنْ كَ بَدَ اهللا،  ، فَ دْ عَ قَ لَّ فَ زَّ وَ جَ نِ اهللا عَ دِّي عَ ؤَ يُ
يْطَانَ إِ  وَ  بَدَ الشَّ دْ عَ قَ يْطَانِ فَ نِ الشَّ دِّي عَ ؤَ انَ النَّاطِقُ يُ   2.نْ كَ

کسی که به سخنرانی شخصی گوش دهد، او را عبادت کرده است؛ پس اگر گوینده 

زبان ابلیس بگوید، پـس او   از خدا بگوید، او خدا را پرستیده است و اگر گوینده از
 ابلیس را پرستیده است.  

مْ . ٣ اء  لَنْ   اِنَّكُ قَ نِ اللِّ سْ هِ وَ حُ جْ ةِ الْوَ قَ مْ بِطَالَ عُوهُ سَ مْ فَ الِكُ وَ وا النَّاسَ بِأَمْ عُ   3.تَسَ
رویـی و   توانید با اموال خود همه مردم را پوشش دهیـد، پـس بـا گشـاده     شما نمی

 لطف خود قرار دهید. برخوردي، همگان را مشمول خوش
ةُ [بِاهللا. ٤ نٌ  الثِّقَ لَّمٌ   ] ثَمَ الٍ وَ سُ لِّ غَ الٍ  یلَ إِ  لِكُ لِّ عَ   4.كُ

 .رزشمند و نردبان اوج و بلندي استاطمینان به خداوند متعال، بهاي هر چیز ا
نِ . ٥ طَعَ   مَ قَ هُ اهللا  یلَ إِ   انْ لَ كَ ِ اهللا وَ ريْ ـإِ  غَ لَ لَ عَ مِ نْ عَ ِ  یلَيْهِ وَ مَ ـريْ ـدُ  غَ سِ فْ ـا يُ ـمٍ مَ لْ ا أَ  عِ ـَّ ثَـرُ ممِ كْ

لِح   5.يُصْ
 که توجهش تنها معطوف به غیرخدا باشد، خدا کارش را به او واگذارد. کسی

نِ . «٦ مِ نِ النَّاس  عزُّ املُؤْ نَاهُ عَ  ».نیازي او از مردم است عزت مؤمن، بی«؛ 6»غِ
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دُ . «٧ الَ   اهللا  یلَ إِ  الْقَصْ عَ لُوبِ  یتَ لَغُ أَ  بِالْقُ نْ بْ حِ بِ إِ  مِ ارِ وَ لِ األَ تْعَابِ اجلَ امَ توجه قلبی بـه  « ؛1»عْ

».  خدا، رساتر از رنج دادن اعضاي بدن به اعمال است

نْ . ٨ هُ   كَفَّ   مَ سَ نْ   نَفْ ،أَ  عَ اضِ النَّاسِ رَ ـنِ أَ  عْ ـبَهُ عَ ضَ ـفَّ غَ نْ كَ ةِ وَ مَ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ سَ الَهُ اهللا نَفْ قَ
نْهُ  ، كَفَّ اهللا عَ ةِ  النَّاسِ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ابَ ذَ  2.عَ

کسی که خود را از تعرض به آبروي مردم حفظ کنـد، خداونـد روز قیامـت او را    
 دارد. دارد، خداوند عذابش را از او بازمی بخشد و کسی که غضبش را از مردم نگه می

َّا يفِ  الْيَأْسُ . «٩ نِ أَ  ممِ مِ زُّ املُؤْ ي النَّاسِ عِ دِ هِ   يْ اامیدي از آنچـه در دسـت مـردم    ن«؛ 3»يفِ دِينـِ

».است، عزت مؤمن در دینش خواهد بود

لَ . «١٠ لَ عَ مِ نْ عَ ا یمَ لْمٍ مَ ِ عِ ريْ دَ أَ  غَ سَ لِحُ أَ  فْ َّا يُصْ ثَرُ ممِ کسی که بـدون علـم عمـل    «؛ 4»كْ

 ».کند کند بیشتر از آن چیزي است که اصالح می کند، آنچه فاسد می

  دورنماي حرم

، در مرکز بخش اصلی شهر کـاظمین  8موسی کاظم و امام جوادبارگاه نورانی امام 
نگري، دو قبه از طال به شکل شلجمی نمودارنـد   واقع است. از دوردست که به حرم می

رسـد کـه هنرمنـدان طـراح      کنند. به نظر می که در تابش آفتاب جذابیت خاصی پیدا می
گري امامـان بهـره   اند از این درخشش ظـاهري، در بیـان موقعیـت هـدایت     حرم خواسته

ها نـوعی انعطـاف را نشـان     جویند. از طرفی کاربرد اشکال مدور در نحوه ساختمان قبه
شود که سقف تـا نهایـت    کاهد. گذشته از این موجب می داده، از خشونت شکل بنا می

 )٣٥(تصوير شماره  باال بیاید و فضاي زیر سقف دلگشا گردد.
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انـداز جـالبی دارنـد. ایـن      ، چشـم هاي واقع در چهار گوشه بـام حـرم   گلدسته
انـد. در   شده، بر فروغ و روشنی حرم افزوده هاي کوچک و توپر طالکاري گلدسته

هاي مرتفع و مجوفی قـرار دارد کـه از دیـواره     چهار زاویه بام رواق آن نیز، مأذنه
هاي متعـددي بـه خـط     حوضچه تا نوك میله سر آنها تذهیب شده و داراي کتیبه

انـد کـه مشـهد     ها در کنار هم، چنـان جمـع شـده    . این زیباییکوفی و ثلث است
 1کاظمین در میان مشاهد ایران و عراق، در حسن منظره شاخص گشته است.

 هاي حرم مطهر درب

شـود و شـاید هـر     حرم مطهر داراي ده درب است که هر یک به نامی خوانـده مـی  
آنـان اسـت و    درب، ادبی در خور خویش داشته باشد. چه اینکه حـرم ملـک تصـرف   

هـا در دیوارهـایی بـه قطـر      خواسـت آنهـا در آنجـا تحقـق نیابـد. ایـن درب       کاري بی
 اند. متر که بر گرد حرم افراشته است، پراکنده شده 120متر و به طول بیش از  سانتی20

 اند از:  ها سه درب اصلی است که عبارت از این درب 
  [الزمان . باب صاحب1
 . باب قبله 2
 . . باب مراد3

 2کاري شده است. در، ارتفاع زیادتري داشته و اطراف آنها نیز کاشی  این سه

  صحن

صحن شریف با فضایی باز و گسترده، خیل عظـیم زائـران را در خـود جـاي     
خواهی و با گذاشتن پاي راست خود و گفتن این دعا:  دهد. هر زائر بعد از اذن می
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، انگیـزه خـود را   »اولياء اهللا یو السالم عل 9رسول اهللا ملةی بسم اهللا و باهللا و يف سبيل اهللا و عل«
 گردد. تر مهیاي حضور در حرم می صفاي بیشتري داده، با خلوصی افزون

صحن از سه طرف، بناهاي حرم را در میان خود گرفته اسـت. تنهـا در ضـلع    
شود. در آنجا مسجد جامع صفوي قرار دارد که به دیـوار   شمالی صحن بریده می

 ل است.حرم متص
حرم مطهـر از دو قسـمت جنـوبی و شـمالی تشـکیل شـده کـه بـا یکـدیگر          

و قســمت شــمالی، بارگــاه  7انــد. قســمت جنــوبی، بارگــاه امــام کــاظم مــرتبط
انـد، ولـی    است. با اینکه این دو قسـمت از نظـر سـاختمان مسـتقل     7جواد امام

 یک بنا درآورده است. صحن، آنها را به صورت 
داراي هفتاد حجره اسـت کـه در گذشـته، مخصـوص     صحن از چهار طرف، 

دادنـد؛ ولـی اکنـون ایـن      بوده که بر گرد حرم، جان خویش را صیقل مـی  طالبی
اند. هرچند بنـاي صـحن یـک     هاي خانوادگی درآمده ها به صورت آرامگاه حجره

دار باریـک،   طبقه است، ولی در هر زاویه از زوایاي چهارگانه آن، دو اتاقک ایوان
اند؛ به طوري که در قسمت پایانی هـر ضـلع، یـک     وشه راهروها بنا کردهدر دو گ

  1اتاقک قرار گرفته است.
جنـوبی و شـرقی و   ضـلع  هاي بلندي که در وسط  همچنین در دو طرف ایوان

عرض بر فراز دو حجـره باریـک    غربی صحن قرار دارند نیز، دو اتاقک زیبا و کم
هـاي معـین انجـام     ها کـه در فاصـله   تاقکاطراف ایوان وجود دارد. با تکرار این ا

افزایی به  گویند، زیبایی روح دریدگی می گرفته و در اصطالح معماران به آن شکم
اي است براي آنانی که بعـد از   صحن داده شده است. طبقه زیرین صحن، سردابه

بخش حرم قرار داشته  خواهند جسمشان در وزش همیشگی نسیم حیات مرگ، می
 2باشد.
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 اي حرم ه رواق

. رواق شمالی؛ این رواق از جهت شمالی به مسجد صفوي وصل است و از 1
 طرف جنوب خود به روضه راه دارد.

. رواق غربی؛ این رواق از جانب شرقی متصل به روضـه اسـت و از طـرف    2
 غرب به طارمه صحن قریش متصل بوده و از شرق خود، متصل به روضه است.

جهت غرب به روضه راه دارد. رواق شرقی بـا  . رواق شرقی؛ رواق مزبور از 3
 سه در، از جهت شرقی به طارمه باب مراد متصل است.

. رواق جنوبی؛ از شمال متصل به روضه و از طرف جنـوب هـم وصـل بـه     4
 1طارمه قبله است. این رواق نیز با طارمه مذکور، به وسیله سه در ارتباط دارد.

 روضه

تـر از   ب مخصوصی دارد. زائر باید فزونروضه به منزله قلب حرم است و آدا
گذشته خلوص را نمایان ساخته، طمأنینـه و آرامـش را در گفتـار و رفتـار خـود      

گیرد  حاکم نماید. هرچند که اگر زائر آشناتر باشد، شوق، مجال تکلف را از او می
 اندازد. خود آرامش و قرار بر جان او سایه می و خودبه

ضریح هر دوي آنـان در وسـط آن قـرار گرفتـه     ، مشترك و 8روضه دو امام
است؛ اما همین روضه مشترك، به دو قسمت تقسیم شده است: قسـمت جنـوبی   

اسـت و دو راه   7و قسمت شمالی که روضه امـام جـواد   7که روضه امام کاظم
 سازد. باریک و تنگ، آنها را به هم متصل می

  هاي روضه درب

هـا   ها به طرف روضه که از رواقبراي ورود در روضه، شش درب وجود دارد 
تـر   تر روضه داراي سه درب و سه دریچه بود که براي آسان شود. پیش گشوده می
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 اند. هاي ورود و خروج تبدیل کرده ها را به درب شدن رفت و آمد زائران، دریچه
 اند از: این شش درب عبارت

فهان ؛ این درب، طالیی بوده و ساخت اص7. درب جنوبی روضه امام کاظم1
 است.
؛ ایـن درب هـم طالیـی بـوده و سـاخت      7. درب شرقی روضه امام کاظم2

 اصفهان است.
؛ درب مزبور به سـعی و اهتمـام دو تـاجر    7. درب غربی روضه امام کاظم3

 شوشتري مهیا شده است.
اي اسـت و اهداکننـده آن    ؛ این درب، نقره7. درب شمالی روضه امام جواد4

 درب، این بیت شعر نقش بسته:اند. بر این  ایرانیان بوده
 شفیع خلق، امام جواد خوانندش چه در گهی که باب المراد نامندش

اي است و اهداکننده آن نیز  ؛ این درب نقره7. درب شرقی روضه امام جواد5
 هاي این درب اشعاري فارسی نوشته شده است. اند. بر پیرامون لنگه ایرانیان بوده

اي اسـت و ماننـد درب    ؛ ایـن درب، نقـره  7. درب غربی روضه امام جـواد 6
 1هاي آن اشعار فارسی نوشته شده است. شرقی، بر اطراف لنگه

 ها توصيفي از روضه

، بـه  7و حضـرت جـواد   7هـاي حضـرت کـاظم    که گفته شد، روضـه  چنان
داراي مزایـاي فراوانـی اسـت کـه      7جعفـر  بن اند. اما حرم موسی یکدیگر متصل

 رم گردیده است.موجب اختالف شایان بین دو ح
کاري جهان انجام گرفته است. حرم بـه   بهترین آیینه 7جعفر بن در حرم موسی

متر از  5/1متر، از سنگ مرمر پوشیده شده و بر باالي آن هم به ارتفاع  یکارتفاع 
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اسـماعیلی و سـلطان     هاي شـاه  سازي شده که از بقایاي کاشی کاشی معرق و گره
ــ   ــود دارد. چی ــت، وج ــو اس ــد تکل ــرم   محم ــزون ح ــایی اف ــث زیب ــه باع زي ک

بري است که بـر روي آنهـا بـه     گردیده، چهار کتیبه مربع و گچ 8جعفر بن موسی
بـري   گـچ » هـل ايت «رنگ و بر روي زمینه سیاه، سـوره   خط ثلث برجسته و طالیی

هـا   شده است. هر کتیبه، مشتمل بر شانزده ترنج زیبا و برجسته بوده و در میان آیه
 گرفته است.یک ترنج قرار 

شـمرده   7قسمت شمالی روضه منوره که حـرم مخصـوص امـام محمـدتقی    
اسـت، امـا مزایـاي حـرم      7شود، از بسیاري جهات همانند حرم امـام کـاظم   می
 را ندارد. 7کاظم امام

  ضريح

را در برگرفته، اهدایی  8اکنون مرقدهاي شریف دو امام اي که هم ضریح نقره
جاي ضـریح بـزرگ فـوالدي را     .ق  ه 1324ل بانو حاجیه سلطان است که در سا

توسط دولت عراق مرمت و بازسازي  .ق  ه 1359گرفت. اما همین ضریح نیز در 
شد. سبب این همه تعمیر و تعویض این است که اعراب عادت دارند هنگام التجا 

هاي ضریح بیاویزند و آن را بـه شـدت تکـان     خواهی، خود را به پنجره و حاجت
 )٣٦شماره تصوير ( دهند.

مسـتطیل اسـت. عـرض آن     اینک بسیار زیبا و به شکل مربـع  ضریح مزبور هم
متر است. در چهار طـرف ضـریح،    2/ 75متر بوده و ارتفاع آن  6متر و طولش  5

هاي زیبا و مقاطع کـوثر رمـانی بـوده و     ها با شبکه ها قرار گرفته؛ این درگاه درگاه
انـد. سـقف داخلـی     آن را در برگرفتـه  هایی به خط ثلث و نستعلیق، اطـراف  کتیبه

 ضریح، از چوب ساخته شده و مزین به نقوش هندسی و گل و بوته است.
در ضلع شرقی ضریح، طرف پایین پاي امامان، درب زیبـایی از نقـره و داراي   

هـاي   بوتـه  هاي جالب به همراه گل کاري ها و کنده کاري هایی ممتاز و ریزه زنی قلم
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ستعلیق قرار دارد که با قفل بزرگـی از نقـره بسـته شـده     ظریف و خطوط زیباي ن
آوري  شب، براي غبارروبی و جمـع  هاي جمعه، مقارن نصفه است. این درب شب

 شود. نذورات باز می
هاي چهارگانه ضریح که در زوایاي آن قرار دارند، در دو طبقـه،   بر فراز ستون

هـا،   بر روي این قنـدیل  بهاي صفوي قرار دارد. هشت قندیل فوالدي از آثار گران
کاري شده و بعد،  هایی از آیات قرآنی، روایات و اسماي جالله، با دقت کنده کتیبه

 1اند. وسط آن را با طال پر کرده

 هاي مدفون در کاظمین  شخصیت  آرامگاه

  قولويه . ابن١

قولویه، از بزرگانی اسـت کـه    موسی، معروف به ابن محمدبن ابوالقاسم جعفربن
قولویه که به او صدوق هم اطـالق شـده، از    آرامگاهش در کاظمین قرار دارد. ابن

او بـه شـماره کتـب فقـه،     «دربـاره او گفتـه:    حدیث است. شیخ طوسـی   بزرگان
از افراد مـورد اعتمـاد   «نجاشی در توثیق او نیز چنین نوشته است: ». تألیفات دارد

 2».اصحاب ما و از اجالي آنان در حدیث است
کرد. پدرش نیـز از   قولویه، استاد شیخ مفید بود و خود از کلینی روایت می ابن

قولویـه در   عبداهللا اشعري قمی بود. ابـن  جمله مشایخ کشی و یاران خوب سعدابن
 3دفن گردید. 7درگذشت و در پایین پاي امام جواد .ق  ه 368سال 
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 . شيخ مفيد٢

 ،رجالی سترگ، نجاشـی  ید.آ شمار می ترین علماي شیعه به شیخ مفید از بزرگ
فضل و برتري شیخ مفید در فقه و کالم و حدیث و اعتماد «درباره او گفته است: 

در عظمـت شخصـیت شـیخ     1».و وثاقت او، مشهورتر از آن است که وصف شود
 براي او صادر شده است. [مفید همین بس که توقیعاتی از جانب ولی عصر

 ارك چنین نوشته بودند:دست مب  در پایان یکی از توقیعات، به
دوستدار و مخلص باصفاي در محبت و یـار باوفـاي    ،این نامه ماست به تو اي برادر

ها) حفظ فرماید. کسی را بدین نامه و آنچه در آن است آگـاه   ما؛ خدایت (از سختی
مکن؛ فقط مضمون آن را به هر کس که اطمینان داري برسان و همگی آنان را بـه  

 2. اهللا و صلی اهللا علی محمد و آله الطاهرین شاء رش کن. انعمل کردن بدان سفا

  قاضی نوراهللا در مجالس المؤمنین گوید: ایـن چنـد بیـت منسـوب اسـت بـه      
انـد و در قبـر او    که در مرثیه جناب شـیخ مفیـد گفتـه    [حضرت صاحب االمر

 ٣نوشته شده:
ت النــاعی بفقــدك انّــه  ال صــو 

 
 عظــیم  الرســول  آل  یعلــ  یــوم

 يکان قد غیبت فی جدث الثـر إن  
 

 فــالعلم و التوحیــد فیــک مقــیم   
ـ رح کلمـمهدي بفـائم الـو الق   اـــ

 
 3 مـــدروس علیـتلیت علیک من ال

کنار قبر استادش  8در حال حاضر آرامگاه شیخ مفید در حرم امامین کاظمین 
 4روي ایوان شاه اسماعیل قرار دارد. قولویه)، در رواق شرقی، روبه (ابن
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  . سيد رضي٣

نامش محمد و لقبش ابوالحسن است و با پنج واسطه، نسب شریفش بـه امـام   
در بغـداد متولـد شـد و در سـن      .ق  ه 359رسـد. در سـال    مـی  7موسی کـاظم 

ـ در آن شهر دیـده از جهـان     .ق  ه 406محرم سال  26روز یکشنبه، ـ سالگی  47
و طاقـت نیـاورد کـه در    فرو بست. مرگ برادر چنان بر سیدمرتضی گران بود که ا

سپاري شرکت کند و به حرم کاظمین پناه برد تا خود را التیـام دهـد.    مراسم خاك
اش، در نزدیکـی مسـجد    رو فخرالملـک بـر او نمـاز گـزارد. او را در خانـه      ازاین

انـد کـه بعـد از     برخی گفته )٣٧تصوير شماره ( انباریین، در محله کرخ دفن کردند.
ربال انتقال دادند تا در کنار جد خود، ابراهیم مجاب، یکـی  مدتی جنازه او را به ک
 ، در حایر حسینی دفن کنند.7کاظم از فرزندان امام موسی
هایی شد؛ از جملـه نقابـت    دار مسؤولیت حیات خویش، عهده  سید رضی در طول

اي اسـت کـه    نقباء، ریاست دیوان مظالم، سرپرستی حاجیان. او نخسـتین سـید طلبـه   
اش در شعر چنان بود که او را برتر از متنبی، شاعر  دستی بر سر نهاد. چیرهعمامه سیاه 

   1البالغه است. اند. از آثار برجسته او، گردآوري نهج بزرگ عرب دانسته

  . سيدمرتضي٤

الهدي و برادر بزرگ سید رضی است. او در رجب سال  سیدمرتضی لقبش علم
سـالگی در آن   86در سـن   .ق  ه 436در بغداد به دنیا آمـد و در سـال    .ق  ه 350

شهر درگذشت. پسرش بر او نماز گزارد و او را در محله کرخ دفن نمود. او بعـد  
الهدي، از شاگردان  هاي برادر را پذیرا گشت. علم از رحلت سید رضی، مسؤولیت

ن حیـات خـود   بزرگ شیخ مفید و استاد برجسته شیخ طوسـی اسـت. او در زمـا   
توانست مرجعیت عامه شیعه را به دست آورد. سیدمرتضی در فقـه و کـالم آثـار    
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 اي از خود به جا نهاد. برجسته
اینک مقبره سـید مرتضـی در جنـوب     هم 1شود. تألیفاتش بالغ بر هشتاد اثر می

بنـایی   شرقی صحن کاظمین قرار گرفتـه اسـت. ایـن آرامگـاه، در گذشـته داراي      
سفید بود. در این بنا سنگ قبر در درون صندوقی گـذارده شـده    قدیمی و گنبدي

روي آرامگاه سیدمرتضی، مقبره سیدرضی واقع  تر، روبه طرف در صد قدم آن 2بود.
تـا اینکـه در عصـر     )٣٨تصوير شـماره  ( است. این بنا هم در سابق گنبدي داشت،

  3حاضر، بناي آن تجدید گردیده است.
کنند که شبی شـیخ مفیـد در    در، این گونه نقل میدر بزرگی منزلت این دو برا

را گرفته، وارد  8امام حسین دست امام حسن و 3خواب دید که حضرت زهرا
شیخ مفید از خواب بیـدار شـد؛ در   ». يا شيخ علمهام الفقه«بر شیخ مفید شد و فرمود: 

تعجب از خواب خود بود که فردا دید مادر سید رضی و مرتضی دسـت ایـن دو   
شیخ مفید فهمید کـه  ». يا شيخ علمهام الفقه«ا گرفته به نزد شیخ آمد و گفت: کودك ر

  4این دو کودك، آینده درخشانی دارند؛ لذا در تربیت آنان تالش فراوان کرد.

 . خواجه نصير ٥

خواجه نصیرالدین طوسی، از کسانی است که توفیـق یـارش گشـته و در نزدیکـی     
 و سـال  هفتـاد  از پـس  فرو رفته است. خواجه،مشهد کاظمین در آرامش ابدي خویش 

 حجــه ذي 18 در ســرانجام اســالمی، اندیشــه در گیــري اوج روز هفــت و مــاه هفــت
 او از شـد،  خواجه مرگ موجب که بیماري آخرین در. یافت وفات بغداد درق .  ه 676

 من نه،: گفت جواب در خواجه اما ببرند؛ نجف به را جسدش که کند وصیت خواستند
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 .  دارم شرم 8جعفر  بن موسی امام آقایم از چون کنم؛ نمی وصیت چنین
 خواجـه  قبـر  حفـر  بـه  کـه  موقعی. نمود رخ شگفتی حادثه خواجه، دفن روز
 ایـن  دیوارهاي. گشت نمودار خاك از پرداخته و ساخته اي سردابه شدند، مشغول
 گشت معلوم تحقیق، از پس. بود شده آراسته عصرش هاي کاشی بهترین با سردابه

 بـر  عباسـیان  چـون  و بود ساخته مهیا خویش مدفن براي ناصر خلیفه را آنجا که
 در او و شـد  دریغ او از مکان آن فشردند، می پاي علویان با خود دیرینه هاي کینه

 آن روي بـر  کـه  بـود  سنگی قطعه سردابه، آن درآنکه  جالب. گردید دفن رصافه
 االولی جمادي 11 با بود برابر مزبور تاریخ و بود شده نوشته سردابه احداث تاریخ
 .بود خواجه تولد روز آن ق و.  ه 597

 در و اسـت  واقـع  مفیـد  شیخ مقبره قرینه غربی، رواق در نصیر خواجه مقبره اکنون
 تغییـر  را حـرم  ورودي در کـه  بعـد  امـا . داشـت  قرار حرم مدخل آستانه در هم گذشته
 نصـیر،   خواجـه  مقبـره  جلوي در .گشودند خواجه مقبره طرفین در را هایی درب دادند،

 نهـاده  صندوقی نیز او تربت روي. دارد وجود کتیبه، بدون و ساده ولی برنجی، ضریحی
 حـال  شرح و کرده نصب قابی مقبره، ایوان در. اند پوشانده را آن مشکی پارچه با و شده

 .اند نوشته آن بر شهرستانی  سید شهیر، عالمه تقریر به را خواجه

 ابراهيم بن موسي امامزاده . مرقد٦

 مأمون و بود 7رضا امام برادرزاده و 7جعفر بن موسی  بن ابراهیم بن موسی وي
 از پـس  نیـز  وي فرسـتاد.  نـواحی  آن شـورش  سرکوب و یمن تسخیر براي را او

 .کرد دعوت 7رضا حضرت امامت به را آنجا مردم یمن، تسخیر

  حنفيانابويوسف پيشواي دوم  .٧

انـد، قاضـی ابویوسـف اسـت. او شـاگرد       از بزرگانی که در کاظمین داراي آرامگـاه 
) است. او و استادش از علماي برجسـته سـنیان حنفـی شـمرده     .ق  ه 150ابوحنیفه (م. 



285    سیماي کاظمین

 1را به خود گرفت. ی شوند. ابویوسف اولین کسی است که نام قاضی می
 اند از: عبارت ،اند مطهر کاظمین مدفونبزرگان و علما در حرم  اي دیگر از عده

 ؛).ق  ه 598محمد مبارك کرخی (م.  ابومنصور محمدبنـ 
 ؛).ق  ه 558محمد معروف به ابن أثیر (م.  بن ابوالفتح نصراهللاـ 
 ؛).ق  ه 643محمد قمی وزیر (م.  مؤیدالدین ابوالحسن محمدبنـ 
 ؛).ق  ه 373امیر عضدالدوله بویه (م. ـ 
 )..ق  ه 613محمد نقیب علویین بصره (م.  بن یحییـ 

 مسجد براثا

هاي شیعیان در بغـداد، مسـجد براثـا اسـت. ایـن مسـجد در        یکی از زیارتگاه
پس از بازگشت از جنـگ نهـروان در    7حقیقت مسجدي است که حضرت علی

 کند که: جابر بن عبداهللا انصاري روایت می )٣٩تصوير شماره (آن نماز خواند. 
صـدهزار نفـر در    پس از بازگشت از جنگ خوارج، به همراه یـک  7حضرت علی

مسجد براثا نماز خواند. در این میان راهبـی نصـرانی کـه در آن نزدیکـی بـود، از      
ایـن مـرد   «گفتیم: » فرمانده این لشکر کیست؟«صومعه خود بیرون آمد و پرسید: 

» آیا شما پیامبریـد؟  اي سرور من!«پس جلو آمد و سالم داد و عرض کرد: ». است
». نه، پیامبر سرور و موالي من بود کـه مـدتی پـیش درگذشـت    «حضرت فرمود: 

 ».بله«حضرت فرمود: » آیا شما وصی و جانشین او هستید؟«راهب پرسید: 
هـا را   سپس حضرت او را به نشستن دعوت کرد و از او پرسید که چرا ایـن سـؤال  

ا به خـاطر ایـن مکـان کـه بـه آن      من این صومعه ر«پرسد. راهب عرض کرد:  می
ام که پیامبري از پیامبران  هاي وحی الهی خوانده گویند ساختم و در کتاب می» براثا«

خدا و یا وصی پیامبري با جمع انبوهی در اینجا فرود خواهد آمـد و نمـاز خواهـد    
                                                           

 .265، ص10، جالمقدسةالعتبات  موسوعة. 1



 »عتبات عالیاتزائران توشه  ره«همسفر     286

 ».ام که اسالم بیاورم خواند و اکنون آمده

وفه آمـد و چـون بـه کوفـه رسـیدیم،      پس آن راهب اسالم آورد و همراه ما به ک
دانی که چـه کسـی در اینجـا نمـاز خوانـده       آیا می«به او فرمود:  7حضرت علی

فرمود:  7حضرت علی ».و مادرش مریم 7حضرت عیسی«راهب گفت: » است؟

». آري«گفـت:  » خواهی بدانی چه کسی دیگر در اینجا نماز خوانده است؟ آیا می«
 .»7حضرت ابراهیم«حضرت فرمود: 

مسجد براثا در محله براثاي بغداد قرار گرفته اسـت و قبـل از بنـاي بغـداد در     
در بازگشت از  7قرار داشت و حضرت علی» براثا«منطقه مذکور روستایی به نام 

ایـن   1جنگ نهروان در کنار این روستا توقف نمود و در این منطقه نمـاز خوانـد.  
مسجد بارها و بارها از طرف خلفاي عباسی مـورد تخریـب قرارگرفـت؛ چراکـه     

 رفت.  شمار می آمدند و محل تجمعی براي آنان به شیعیان در آن گرد می
باهللا عباسی این مسجد را کامالً با خاك یکسان کرد؛ ولی مدتی بعد   خلیفه الراضی

پس از ضعف  2، آن را بازسازي کردند.، امیراالمراي بغداد»بجکم ماکانی«بنا به دستور 
حمـدان،   بویـه و بنـی   روزافزون خالفت عباسی و قـدرت گـرفتن خانـدان شـیعی آل    

شیعیان عراق دوباره قـدرت گرفتنـد و مدرسـه بزرگـی در بغـداد بـه وجـود آمـد و         
بزرگانی نظیر شیخ مفید، سید رضی و سیدمرتضی و شیخ طوسی در آن بـه تـدریس   

 کرد. یند که شیخ مفید در مسجد براثا تدریس میاشتغال ورزیدند و گو
شود شیعیان عراق تا اواسط قرن پنجم هجري، نمازهـاي جمعـه خـود را     گفته می

ادریـس   کردند تا اینکه عاقبت یکی از علماي شیعه به نام ابـن  در مسجد براثا اقامه می
ازه او برپـا  شرط حضور امام عادل و یـا اجـ   حلی، فتوا داد که نماز جمعه باید فقط به

 3شود و بدین گونه بود که شیعیان از خواندن نماز جمعه خودداري کردند.
                                                           

 .(ب) معجم البلدان، ماده .1

 .111ـ  109صص ، 1تاریخ بغداد، خطیب بغدادي، ج .2

 .275راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق (ویژه کارگزاران حج و زیارت)، ص. 3
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 اهمیت و تاریخچه بغداد

تـرین شـهر آن اسـت. ایـن شـهر در کنـار        شهر بغداد پایتخت عراق و بـزرگ 
رودخانه دجله قرار دارد و فاصله چندانی با شهر باسـتانی تیسـفون کـه پایتخـت     

اسـت و  امپراتوري ساسانی بود ندارد. شهر بغداد مشهورترین شهر جهان اسـالم  
بیش از پنج قرن پایتخت خالفت عباسیان بود که بر بخش عظیمی از جهان اسالم 

 حکمرانی نمودند.
بنا به قولی این شهر در حال حاضر بعد از شهرهاي قاهره، جاکارتـا و تهـران،   
چهارمین پایتخت بزرگ جهان اسالم است. جمعیت این شهر در حال حاضـر در  

رسمی آن زبان عربی است و اکثریت ساکنین  حدود شش میلیون نفر است و زبان
هاي مذهبی یهودي و مسیحی اندکی  دهند و اقلیت ها تشکیل می این شهر را عرب

هـا و   هاي نژادي دیگر نظیـر کردهـا و ترکمـان    نیز در شهر ساکن هستند و اقلیت
 باشند. ها نیز در این شهر ساکن می ایرانی

که تنها سه سال پس از  طوري کرد؛ بهشدت رشد  شهر بغداد پس از تأسیس، به
ساخته شدن، جمعیت آن به بیش از نیم میلیون نفر رسید که در مسـاحتی معـادل   

 هکتار پراکنده بودند. 3200
م) بنا نهاد و در  762( .ق  ه 145این شهر را ابوجعفر منصور دوانیقی در سال 
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 .ق  ه 184که در سال  طوري الرشید به اوج عظمت رسید؛ به دوران خالفت هارون
به بعد و پـس   .ق  ه 257جمعیت آن به بیش از یک میلیون نفر رسید. اما از سال 

هـا و همچنـین بـر اثـر      هـا، تاتارهـا و بـاالخره عثمـانی     ها، مغـول  از حمله ایرانی
تـدریج از اهمیـت و    وبـا، بـه   هاي مکرر رودخانه دجلـه و بـروز بیمـاري    سیالب

عنوان پایتخت عـراق   م مجدداً به 1921عظمت شهر کاسته شد. این شهر در سال 
 انتخاب شد.

 اماکن زیارتی و دیدنی بغداد

 [. مرقد نواب اربعه امام زمان١

نواب اربعه به چهار تن از بزرگان و معتمدان شیعه بغداد گویند که طی هفتـاد  
اند و  و شیعیان بوده [دار ارتباط میان امام زمان هدهسال دوران غیبت صغري، ع

و پاسـخ آن حضـرت را بـه آنهـا منتقـل       [هاي شیعیان را به امـام  اموال و نامه
 نمودند. این چهار تن عبارت بودند از: می

 )٤٠تصوير شماره (  سعید عمري اسدي. بن الف) ابوعمرو عثمان
. آرامگاه این پدر  شیخ خالنیسعید، معروف به  بن عثمان ب) ابوجعفر محمدبن

، درون »الخالنـی  « «و پسر در یکی از میادین مهم و مرکزي شهر بغداد به نام 
اي و  قرار دارد. بر روي قبر آن دو، ضریحی نقـره » جامع الخالنی«مسجدي به نام 

 )٤١تصوير شماره ( هاي سبز قرار گرفته است. گنبدي بلند با کاشی
). آرامگـاه او در میـان   .ق  ه 326روح نوبختی (م.  بن ج) شیخ ابوالقاسم حسین

واقع شده و داراي صحن » سوق العطارین«بازار کهن و قدیمی بغداد، معروف به 
 )٤٢تصوير شماره ( باشد. و سرا و گنبد و ضریح است و زیارتگاه شیعیان می

آرامگاهی درون بازار مشهور به   محمد سمري. بن د) شیخ جلیل ابوالحسن علی
 )٤٣تصوير شماره ( دارد. ز تر از  کمی پایین» سوق الخفافین«
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 .ق)  ه٣٢٨ـ  ٢٥٨( . مرقد شيخ كليني٢

رود و کتـاب کـافی او    شمار می نگار شیعه به ترین محدث و روایت وي بزرگ
در بغـداد   .ق  ه 329باشد. وي در سـال   روایی معتبر شیعه می یکی از چهار کتب

درگذشت. امروزه مشهور میان مردم آن اسـت کـه قبـر وي در مسـجد صـفوي،      
معروف به تکیه مولوي خانه در شرق بغـداد (رصـافه) و در نزدیکـی پـل شـهدا      

 )٤٤تصوير شماره ( باشد. می

 . مرقد ادريس حسني٣

ــ  ــد ام ــی، فرزن ــواده حســن مثن ــیوي ن ــامزاده  7ام حســن مجتب اســت و ام
واقع شده و داراي بقعـه و بارگـاهی   » کراده«القدري است. قبر وي در محله  جلیل

 است و مردم بدو اعتقاد فراوانی دارند.

 .ق)  ه٢٢٧ـ  ١٥٠( . آرامگاه بشر حافي٤

وي از اعیان متصوفه است و بنا به نقل مورخان مردي فاسق بود کـه لحظـاتی   
را درك نمود و هـدایت گردیـد. آرامگـاهش در     7مام کاظمچند شرف حضور ا

 محله اعظمیه بغداد است.

 .ق)  ه١٩٠(متوفاي  . آرامگاه بهلول٥

هاي او بـا   الرشید و از شیعیان پاك و وفادار بود و داستان او پسرعموي هارون
ست «منحرفین مشهور است. آرامگاهش در محله کرخ در نزدیکی قبر مشهور به 

 باشد. می» زبیده

 . قبر سيد سلطان علي٦

است و به گفته روایات، کسی اسـت   7اسماعیل، فرزند امام صادق بن او علی
را نـزد هـارون کـرد؛ لـیکن      7جعفـر  بن که شکایت عمویش حضرت امام موسی
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محلـه  «حضرت گرفتـار آمـد و بـه هالکـت رسـید. قبـر او در         زودي به نفرین به
د است و سـنیان بـراي او و بـرادرش محمـد،     واقع در شارع الرشید بغدا» الفضل

 اند. مزاري ساخته

 . مدرسه مستنصريه٧

دانشگاهی است جهت تدریس علوم دینی مذاهب چهارگانه اهل سنت که بـه  
ساخته شد و ساختمان آن تـاکنون   .ق  ه 631دستور مستنصر باهللا عباسی در سال 

باقی است. این مدرسه نمایانگر نمونه مدارس آن دوره است و از ساختمان عظیم 
هاي تدریس فـراوان برخـوردار اسـت. امـروزه ایـن       ها و اتاق و بزرگ و شبستان

مدرسه در سمت شرق بغداد (رصافه) و در بازار خفافین، در نزدیکی پـل شـهدا   
 قرار دارد.

 صفويه. مسجد ٨

دار القـرآن  «شـهرت دارد و قـبالً بـه نـام     » اآلصـفیه «این مسجد امروزه به نام 
زمان با مدرسه المستنصریه ساخته شده است. ایـن   مشهور بود و هم» المستنصریه

هـاي ایـن    بنا در فاصله کوتاهی از مدرسه مستنصریه قرار دارد. در یکـی از اتـاق  
آرامگـاه مرحـوم شـیخ کلینـی و قاضـی       شود، مسجد که پنجره آن به بازار باز می

 ق قرار دارد..  ه 449ابوالفتح کراجکی از بزرگان امامیه و متوفاي سال 

 .ق)  ه١٥٠ـ  ٨٠( . قبر ابوحنيفه٩

ثابت کوفی، پیشوا و مؤسس مذهب حنفی است کـه جـد او    بن ابوحنیفه نعمان
آمده است.  ر میشما به 7اي، از شاگردان امام صادق از مردم کابل بوده و در دوره

کـه در  » مقبره خیزران«اي مشهور به  درگذشت و در مقبره .ق  ه 150وي در سال 
شمال شرقی دجله است دفن گردید. امروزه قبـرش در نزدیکـی پلـی اسـت کـه      
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کند و خلفاي عثمـانی صـحن و سـرا بـراي او      بغداد را به شهر کاظمین وصل می
هاي عراق پیرو مذهب حنفـی هسـتند،    اند و با توجه به اینکه اکثریت سنی ساخته

 رود. شمار می هاي عراق نیز به این محل زیارتگاه مهم سنی

 .ق)  ه٥٦١ـ  ٤٧٠( . قبر عبدالقادر گيالني١٠

هاي مهم تصـوف اسـت کـه در شـهر گـیالن غـرب        وي مؤسس یکی از فرقه
 .ق  ه 561دنیــا آمـد و در بغــداد بـه تحصــیل پرداخـت و در ســال     کرمانشـاه بـه  

ت و در یکی از مدارس بغداد دفن گردیـد. بعـدها صـوفیان معجـزات و     درگذش
خرق عاداتی به او نسبت دادند و قبر او را توسعه و ترمیم نمودند. امروزه آرامگاه 

 قرار دارد.» باب الشیخ«اي به نام  او در محله

 .ق)  ه٢٤١ـ  ١٦٤( . آرامگاه احمد بن حنبل١١

حنبل، پیشوا و مؤسس مذهب  عبداهللا احمدبندر نزدیکی رصافه، همچنین قبر 
انـد،   گویند بارها روي آن گنبد سـاخته  حنبلی واقع شده است که گنبد ندارد و می

حنبـل،   ولی بعدها آن گنبد تخریب شده است و جالب است بدانیم که پیروان ابن
 دانند. ساختن گنبد و بارگاه بر قبور مردگان را حرام و بدعت می
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 موقعیت جغرافیایی

 118در ســاحل شــرقی رودخانــه دجلــه و در فاصــله  1شــهر مقــدس ســامرا
 45درجـه و   43کیلومتري شمال بغداد قرار دارد. این شهر روي طول جغرافیایی 

دقیقه واقع شده است. سـامرا از شـمال    35درجه و  34دقیقه و عرض جغرافیایی 
غربی به موصل و   به تکریت و از جنوب به بغداد و از غرب به رمادي و از شمال

شـود. در ایـن شـهر مرقـد دو امـام همـام        شرقی به دیالی محدود مـی  جنوب از 
در  [قرار دارد. تولد و غیبـت امـام زمـان    7و حسن العسکري 7الهادي علی

زیارتگـاه هـزاران نفـر از شـیعیان      [شهر سامرا بوده و محل غیبت آن حضرت
 باشند. باشد. اکثر اهالی شهر از برادران اهل تسنن می سوخته می دل

بـه قطـر    اي و شکل دایـره  ر گذشته گرداگرد شهر را بارویی از آجر و گچ بهد
رسـید.   متر مـی  7کیلومتر و ارتفاع آن به  2متر فراگرفته بود که محیط آن به  680

اند از: باب القاطول، باب الناصریه،  دروازه داشت که عبارت 4برج و  19این بارو 
 م) پابرجا بود.1936( .ق  ه1356ال باب الملطوش و باب بغداد. این بارو تا س

                                                           

. این مباحث برگرفته از آثار ذیل است: اماکن زیارتی و سیاحتی عراق، چلچراغ اشک، راهنماي اماکن زیـارتی  1

و زیارت)، عتبات عالیات عراق و گزیده سیماي سـامرا سـیناي سـه    و سیاحتی در عراق (ویژه کارگزاران حج 

 موسی.
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 هاي سامرا نام

هاي زیادي نامیده شده است که به  سامرا، در تاریخ طول و دراز خویش، با نام
 شود: برخی از آنها اشاره می

 ؛. سامراء1
 ؛. سامره2
 ؛سراء 3
 ؛. سر من راي4
 ؛. سرور من راي5
 1. ساء من راي.6

 معروف و مذکور است: در تفسیر و تحلیل این شش اسم، دو قول،
راه «گـردد بـه دو واژه پارسـی، یعنـی      الف) همه این شش اسم، در اصل برمی

الیه، از نظر حرکت  و از آن جایی که در زبان عربی جایگاه مضاف و مضاف» سام
هـا بـه جـاي کسـره دادن بـه مضـاف،        زیر، برعکس زبان فارسی اسـت و عـرب  

اسم نیز عـالوه بـر قاعـده فـوق، در خـود      خوانند، در این  الیه را با زیر می مضاف
الیه نیز تصرف کرده و جاي هر یک از آن دو را با آن یکی دیگر  مضاف و مضاف

از آب درآمـده اسـت و بنـا بـه     » سـام راه «، »راه سـام «اند و درنتیجه  عوض کرده
کرده است، ایـن شـهر را    گوید سام، پسر نوح در سامرا زندگی می اعتقادي که می

 اند. نامیده» سامرا«یا » سامره«به نام او 
سام «اي فارسی بوده است؛ منتهی نه راه سام، بلکه  ب) این کلمه در اصل واژه

بود و احتمـال دارد کـه در اصـل     7یعنی شهري که براي سام، پسر نوح نبی» را
خواسـت از بغـداد و یـا از     ها اگر کسی می بوده باشد؛ چراکه در گذشته» راه شام«

                                                           

 .173، ص3. معجم البلدان، ج1
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گذشـت.   جنوبی عراق، به شام مسافرت کند، باید از سامرا مـی  شهرهاي شرقی و
پس سامرا راه شام بود و به همان تحلیلی کـه در قـول اول گفتـه شـد، راه شـام      

ها نیز  تبدیل به شام راه شده و در اثر کاربرد بیشتر نیز شین به سین تبدیل و نقطه
 ست.از آخر کلمه حذف شده ا» ها«که حرف  اند؛ چنان حذف گردیده

ها نقل و ثبت شده که گاهگاهی با آن  هاي دیگري نیز براي سامرا در کتاب نام
هـاي منسـوب بـه     شده است و امروز هم برخـی از شخصـیت   ها نیز نامیده می نام

 شناسند: خوانند و می ها می سامرا را نیز با همین نام
را نیـز  . عسکر، عالوه بر اینکه اسم محله خاصی در سامرا بوده، به خود سام7

که  نامند تا سامرایی؛ چنان شود و امروزه سامراییان را بیشتر عسکري می اطالق می
 گویند. را عسکریین می 8امام دهم و یازدهم

 ؛. زوراء8
 ؛هان. طیر9

 1. ناحیه یا ناحیه مقدسه.10

 تاریخچه شهر سامرا

م. (قبل از ظهـور اسـالم) پـس از کشـته شـدن       363امپراتوري ایران در سال 
هـا خـارج    ژولیان، امپراتور رم شرقی، موفق شد که این منطقه را از دست رومـی 

عنـوان   بنا کند. این شهر بعدها بـه » سومیر«کرده و در آن دژي بسیار محکم به نام 
باسی، اولین خلیفه عباسـی  پایتخت خالفت عباسی انتخاب شد و المعتصم باهللا ع

 است که پایتخت خود را از بغداد به این شهر منتقل کرد. 
قصد یافتن محل مناسبی براي ساختن پایتخـت   نقل است وقتی که المعتصم به

به شمال بغداد سفر کرد، پس از پیمودن راهی طوالنی، عاقبت به دیـري مسـیحی   
                                                           

 به بعد. 4، ص1. مأثر الکبراء فی تاریخ سامرا، ج1
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نطقه را مناسب دید؛ لذا دیر را و هواي م  رسید و سه روز در آن اقامت کرد و آب
نقشـه شـهر را    .ق  ه 221قیمت چهارهزار دینار از مسیحیان خریـد و در سـال    به

ساختن اماکن مختلف شـهر نمـود و پـس از مـدتی فرمانـدهان       کشید و شروع به
تدریج مردم از اطراف و اکنـاف   نظامی و لشکریان خود را به شهر منتقل کرد و به

 وانه شدند. سوي شهر مذکور ر به
» سـامرا «یـا  » سـرمن رأي «و بعـدها بـه نـام    » عسکر«این شهر در آغاز به نام 

و در دوران خالفت هفت خلیفه  .ق  ه 279تا  .ق  ه 220معروف گردید و از سال 
سال  58مدت  عباسی (معتصم، متوکل، منتصر، مستعین، معتز، مهتدي و معتمد) به

 1رفت. شمار می پایتخت عباسی به
متوکل عباسی شهر متوکلیه و مسجد جامع با مناره مـارپیچ   .ق  ه 245در سال 
عنوان مقر خالفت خود  معروف شد، بنا نمود و این شهر را به» ملویه«آن را که به 

اعالم کرد. مهاجرت مردم به این شهر که در فاصله ده کیلومتري شمال سامرا بود، 
 2باعث خالی شدن شهر سامرا از سکنه شد.

به شهادت رسـید و در سـامرا مـدفون شـد.      7، امام هادي.ق  ه 254ر سال د
به شهادت رسـید و   7امام حسن العسکري .ق  ه 260در سال  )٤٥تصوير شماره (

تـدریج   و بـه  )٤٦تصوير شماره ( در کنار مرقد پدر بزرگوارش به خاك سپرده شد 
شهر سامرا رونق گرفـت  ها و بازارها بنا گردید و  در اطراف این مرقد مطهر، خانه

 ها حفظ کرد. وسیله مغول و این رونق خود را حتی بعد از سقوط دولت عباسی به
قصـد   ، معتمد عباسی شش ماه قبل از وفاتش این شهر را به.ق  ه 279در سال 

انتقال مجدد پایتخت به شهر بغداد ترك کـرد و از آن پـس، شـهر بغـداد دوبـاره      
انتخاب شد و این امر باعث از رونق افتادن شـهر  عنوان پایتخت خلفاي عباسی  به

                                                           

 .طاهر مظفر الحمید، به نقل از العماره العباسیه فی سامراء، 302. راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ص1

 .2و  1یونس شیخ ابراهیم السامرائی، ج ،تاریخ مدینه سامرابه نقل از ، 303همان، ص. 2
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، امیر ناصرالدوله حمدانی که از امراي شـیعه بـود و   .ق  ه 333سامرا شد. در سال 
رفت، اقدام بـه توسـعه سـامرا نمـود و      شمار می خلیفه عباسی دست نشانده او به

 بارویی دورتادور شهر بنا کرد.

 مدارس دینی سامرا

 جعفریه و مدرسه علمیه اهل تسنن است.شامل مدرسه علمیه 

 هاي سامرا کتابخانه

 انـد از: کتابخانـه محمـدبن    هاي عمومی و خصوصی سـامرا عبـارت   کتابخانه

خاقان، کتابخانه عمومی عسکریین، کتابخانه امام  بن عبدالملک زیات، کتابخانه فتح 
عمـومی   بطوطـه، کتابخانـه   ، کتابخانه عمومی سامرا، کتابخانه ابن[محمد مهدي

 اهللا شیرازي. نسخ خطی عسکري در مدرسه آیت

 اماکن زیارتی سامرا

 8. مرقد مطهر عسكريين١

ترین زیارتگاه شهر سامرا مرقد مطهر دو امام همام، یعنـی حضـرت علـی     مهم
باشـد کـه داراي حـرم و     مـی  7و فرزند برومندشان حسـن العسـکري   7الهادي

هـا قابـل مشـاهده اسـت و      ردستبارگاهی مجلل با گنبدي طالیی است که از دو
کاري شده است و آن محل  کنار این گنبد طالیی، گنبد دیگري قرار دارد که کاشی

و سرداب غیبت آن حضرت است و در زیر گنبد مذکور  [الزمان مشهد صاحب
 مسجد بزرگی قرار دارد.

گوشه ساخته شده است، عـالوه   صورت شش مطهر عسکریین که به ضریحدر 
خـاتون، همسـر گرامـی امـام حسـن       ، نـرجس 7و عسـکري  7اديبر دو امام ه

و  7خاتون، دختر امـام جـواد   و حکیمه [و والده مکرمه امام زمان 7عسکري
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مـدفون  : و تعـدادي دیگـر از اهـل بیـت     7امامزاده حسین، فرزند امام هـادي 
 )٤٧تصوير شماره (اند و گنبد طالیی در وسط صحن شریف قرارگرفته است.  شده

هـا   م پس از شهادت در منزلشان به خاك سپرده شدند و تـا سـال  دو امام هما
آمدند. این خانه در کنـار مسـجدي بـود کـه      شیعیان براي زیارت به این خانه می
که در خانه مذکور بسته بـود،   بود و وقتی 8گویند محل نماز خواندن آن دو امام

کردند و  کردند و آن حضرات را زیارت می شیعیان در پشت پنجره خانه تجمع می
ها این وضعیت  خواندند و سال رفتند و نماز زیارت می سپس به مسجد مذکور می

 ادامه داشت. 
وله گویند اولین کسی که بر سر قبور مطهر این امامان گنبدي ساخت، ناصرالد

گنبدي بر سر قبر آنان بنـا نمـود و ایـن گنبـد      .ق  ه 333حمدانی بود که در سال 
بارها تجدید بنا و ترمیم گردیـد تـا اینکـه عاقبـت در قـرن دوازدهـم بـه همـت         

) و با هزینه زیادي صحن ایـن  .ق  ه 1200حکمران خوي، احمد دنبلی خوئی (م 
بـراي آن، روضـه، رواق،   که امروز موجـود اسـت بنـا شـد و      طوري به 8دو امام

اي با ایوان  گنبدي عالی و گلدسته ساخت. براي سرداب مطهر نیز صحن جداگانه
 اي جدا، همچنین براي زنان دهلیز و سردابی مستقل ساخت.  و راه و پله

شاه دستور داد تا گنبد حرم مطهر را طالکـاري   ناصرالدین .ق  ه 1285در سال 
ز نوشته شده است. گنبد حرم مطهـر عسـکریین،   کنند که این امر بر روي گنبد نی

متر و قطر آن  68که محیط آن  طوري ترین گنبد اماکن مقدس شیعه است؛ به بزرگ
هزار عـدد   72باشد و تعداد آجرهاي طالي آن بالغ بر  متر می سانتی 43متر و  22

از آجر است. در کنار این گنبد، دو گلدسته طالیی قرار دارند که ارتفاع هر کـدام  
 باشد.  متر می 25متر و از سطح بام صحن بالغ بر  36آنها از سطح زمین 

اي زیبایی قرار دارد که سـاخته هنرمنـدان    در زیر گنبد حرم مطهر، ضریح نقره
هـا   هـایی از رواق  اصفهانی در دهه شصت میالدي اسـت. درون حـرم و قسـمت   
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ول، پادشـاه هاشـمی   کاري شده و از یادگارهاي ملک فیصـل ا  طرز زیبایی آیینه به
دار به صـحنی کـه گرداگـرد حـرم را      وسیله ایوانی فراخ و سقف عراق است و به
ایوان سمت  16ایوان وجود دارد که  45یابد. داخل صحن شریف  فراگرفته راه می

انـد و یکـی از    ایوان سمت شرق قرار گرفتـه  20ایوان سمت جنوب و  9غرب و 
 باشد. جره میهاي این صحن آن است که فاقد ح ویژگی

 خاتون . مرقد مطهر نرجس٢

 [و مادر مکرمه حضرت مهدي 7خاتون، همسر امام حسن عسکري نرجس
 7باشد و قبر مطهر آن بانوي بزرگوار در پشت ضریح امـام حسـن عسـکري    می

قرار گرفته و پس از زیارت دو امام همام، شایسته است که به زیارت این بـانوي  
 )٤٨ تصوير شماره( پرهیزگار رفت.

 . مرقد حكيمه خاتون٣

، از زنـان  7و عمه امام حسـن عسـکري   7حضرت حکیمه، دختر امام جواد
ــرادرش    ــزد ب ــی ن ــود و آن حضــرت حرمــت فراوان پرهیزگــار دوران خــویش ب

داشت. وي شاهد تولـد امـام    7اش امام حسن عسکري و برادرزاده 7هادي امام
زمان بود. قبر شریف این بانوي پرهیزگار، پایین پا و چسبیده به ضریح عسکریین 

 )٤٩تصوير شماره ( درگذشت. .ق  ه 260خاتون در سال  است. حکیمه

 7علي الهادي بن . قبر مطهر حسين٤

ن الشأن بوده و در بعضی از روایـات، از امـام حسـ    القدر و عظیم وي سیدي جلیل
علی به سبطین تعبیر شده است و آنـان را بـه اجـداد     بن و برادرش حسین 7عسکري

همچنین در روایتـی آمـده    ؛اند تشبیه کرده 8طاهرشان یعنی امام حسن و امام حسین
است که صداي حضـرت حجـت، شـبیه صـداي عمویشـان حسـین بـوده اسـت و         
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، 7االولیاء گوید که حسین، فرزند حضرت هادي رسیداحمد اردکانی یزدي در شجر
 از زاهدان و عابدان روزگار بود و به امامت برادر خود اعتراف داشت.

 . سرداب غيبت٥

هاي مهم سامرا است و درحقیقت سرداب، بخشی از  سرداب غیبت از زیارتگاه
پرداخت و پس از  بود که در آن به عبادت می 7خانه مسکونی حضرت عسکري

بوده است. این محل از دیرباز مورد توجـه شـیعه    [سکونت امام زمان او محل
 اي دارد. بوده است و از آنجا که عبادتگاه سه امام بـوده، قداسـت و احتـرام ویـژه    

 )٥٠تصوير شماره (
متر. در شرق این تاالر فضایی اسـت کـه    5در  3مستطیل به ابعاد  تاالري مربع

کـاري درون   بوده اسـت. در کاشـی   7ماماي از چوب دارد و محل عبادت ا پنجره
شاه قاجار ثبت شده است کـه در سـفر عتبـات خـود بـه       این بقعه، نام ناصرالدین

هـا   هاي صحن و سردر ورودي کاري زیارت این جایگاه تشرف یافته است. کاشی
 باشند. از دوره قاجاریه می

  . قبر امامزاده محمد دري٦

 1)..ق  ه 300(م.  7از نوادگان امام کاظم

 7شخصیت امام هادي

و بـا   2 حجـه تولـد یافـت    ، روز نیمـه مـاه ذي  .ق  ه 212در سال  7امام هادي
والدت مبارکش، جمال جمیل حضرت حق را متجلی ساخت. پـدر بزرگـوارش،   

                                                           

 .  13صراهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق (ویژه کارگزاران حج و زیارت)،  .1

روسـتایی کـه بـا دسـت      ؛اند در نزدیکی مدینه منوره نوشته» صریا« را روستاي کوچکی با نام 7. محل تولد امام2

 .12تأسیس و آباد گشته بود، ر.ك: االمام الهادي، من المهد الی اللحد، ص ،7جعفر بن پربرکت امام موسی
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حضرت امام محمد تقی، جواداالئمه، نهمین پیشواي پاکان، اسم مقـدس علـی را   
آن خـدا و رسـولش، همـان نـام      که پـیش از  براي پسر پاکش انتخاب کرد؛ چنان

نورآفرین را براي او برگزیده بودند. چنین بود که اسم اعظمی دیگـر بـر اسـماي    
 اعظم خدا افزوده شد.

انـد کـه هـر     عالوه بر هادي، القاب دیگري نیز براي امام علی النقی ذکر کـرده 
ـ   لقب ؛تواند مفسر آیتی از این کتاب ناطق و نور خالق باشد کدام می  ا وهـاي گوی

پرمعنایی چون: فتاح، مرتضی، ناصح، نجیب، عالم، فقیـه، امـین، مـؤتمن، طیـب،     
، آن مهـد هـدایت و فضـیلت نیـز در منـابع      7صادق، دلیل و نقی. اسم مادر امام

توانسـت معـرف آن    اسالمی، متعدد ذکر شده؛ گویی یک اسم یا یک کلمـه نمـی  
 عاتکه و... .بانوي بزرگ باشد. اسم هایی چون سمانه، سوسن، غزاله، 

نگذشته بود که نهمین آفتـاب امامـت،    7بیش از هفت بهار از عمر امام هادي
در شفق شهادت، چشم از جهان بربست تـا فلـق فـرداي قیامـت را      7امام جواد

سـوزتر برفـروزد. بـا شـهادت      انگیزتـر و جـان   ، هرچـه دل مادرش فاطمـه زهـرا  
سـال از عمـر مبـارکش    در حالی که در حدود هفـت   7، امام هادي7جواد امام
گذشت، به مقام شامخ امامت رسید و با وجود آنکـه در ظـاهر بـه سـن بلـوغ       می

 هاي الهی گشت. نرسیده بود، مرکز تمام حرکت
آشـام   ) شـش خلیفـه خـون   .ق  ه 254ـ   212( 7در روزگار امام علـی النقـی  

عباسی به ترتیب زیر مقام خالفت را اشـغال کـرده و مشـغول عـیش و نـوش و      
آوردند و با آن   گستري بودند و هیچ کدام تابش خورشید هدایت را تاب نمی ستم

 نور خدا سر ستیز داشتند:
 را با توطئه خود به شهادت رسانید. 7. معتصم؛ که امام جواد1
 .ق  ه232ــ 227سـر کـه از سـال     اي سـتمگر و سـبک   . واثق عباسی؛ خلیفـه 2

 خالفت کرد.
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عبــاس، از همــه بیشــتر بــه  ران بنــی. متوکــل، ســتمگري کــه در میــان زورمــدا3
 کینه می ورزید و هفده بار آستان قدس حسینی را در کربال ویران کرد. 9عدالت آل

 )..ق  ه 248ـ  247. منتصر عباسی (4
 )..ق  ه 252ـ  248. مستعین عباسی (5
)؛ وي که چند صـباحی فرصـت زمامـداري    .ق  ه 255ـ   252. معتز عباسی (6

، او را 7جنایت بزرگی زد و با مسموم کردن حضرت هـادي یافته بود، دست به 
 دالن تاریخ گردانید. شهید و خود را تا ابد مورد لعن و نفرین روشن

 اقبال سامرا

، کـافرترین  7متوکل، دهمین خلیفه عباسی که بنـا بـه پیشـگویی مـوال علـی     
از  .ق  ه 233را در سال  7مردم مسلمان، امام هادي  از ترس ،1خلفاي عباسی بود

شهر مدینه اخراج و مجبور به اقامت در شهر سامرا کرد؛ غافل از اینکه خورشـید  
بخـت، هـیچ وقـت     پرسـتان سـیاه   خدا هرجا که باشد، خواهـد درخشـید و شـب   

 توانند به آفتاب، آفتی برسانند. نمی
امام هادي، آن ستاره همیشه فروزان خدا، بیش از بیست سال در سامرا زندگی 

سار لطف حضرتش، حدیث حیات و روایـت   ردانی که در سایهم کرد و چه بزرگ
اي در آسـمان سـامرا بـه نـورافکنی      نجات آموختند و هـر یـک همچـون سـتاره    

 پرداختند و جهان را از پرتو فیضشان منور ساختند.
، ضمن کتابی که درباره حیـات  2 اهللا سیدمحمدکاظم قزوینی محقق معاصر، آیت

را نـام   7النقـی  گرد از شاگردان مکتب امام علـی شا 346اند،  نوشته 7امام هادي
 اند. صفحه از کتاب را مخصوص این فصل ساخته 327برده و 

                                                           

 .276، ص2شهر آشوب، ج مناقب ابن. 1

 ش به جهان باقی شتافتند.هـ . 1373. ایشان در سال 2
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  حديث تل المخالي

بکشـد؛   7اي بود که قدرتش را بـه رخ امـام هـادي    متوکل همیشه دنبال بهانه
بلکه به خیال خام خویش آن حجت حق را بترساند. با همین خیال خام، متوکـل  

بـه نمـایش    7اي را که از پیش تدارك دیده بـود، در منظـر امـام    صحنهخواست 
را احضار کرده و در صحراي وسیعی در کنـارش   7گذاشته باشد. روزي که امام

هـا را   زدند، دستور نمایش صحنه را داد و به سربازانش که رقـم آن  با هم قدم می
از گـل و خـاك پـر    اند، امر کرد که هر یک توبره اسبش را  نودهزار سواره نوشته

که در اندك زمانی، تلی بزرگ و بلند  کرده، در وسط میدان روي هم بریزند؛ چنان
را  7ترتیب یافت و خلیفه با تکبر و غرور در باالي تل قرار گرفته و امـام هـادي  

نیز به پـیش خـویش خوانـد و بـه سـربازان و سـپاهیانش کـه همگـی غـرق در          
ند، دستور داد که از مقـابلش رژه رونـد.   هاي گوناگون و مدرن آن روز بود سالح

کـرده و   7پس از آنکه خلیفه از سپاهش سان دید، رو بـه حضـرت امـام هـادي    
 گفت: تو را به اینجا خواندم که لشکریان و سپاهیان مرا تماشا کرده باشی.

را بترساند که مبادا اقدام به قیـامی کنـد؛    7خواست امام متوکل با این کار می
 7مگر و خونخـوار عباسـی، بـیش از هـر کـس از امـام هـادي       چراکه خلیفه ست

هاي پاك مردم مسلمان در گرو محبـت آن   دانست که دل ترسید و نیز نیک می می
همانجا در باالي تل، روي به متوکل کرده،  7امام به حق است و بس. امام هادي

فـه بـا   خلی» خواهی ما نیز سپاه خویش را به تو نشـان داده باشـیم؟   آیا می«فرمود: 
 نخواهی جواب داد که بلی. شگفتی تمام، خواهی

دست به دعا بلند کرد و تا نام خداي را به زبان آورد، زمین و زمان در  7امام
چشم متوکل تار و تنگ شد و دید که شش جهت، از زمین تا آسمان پر اسـت از  

باشند. پاهایش سست شد و  می 7فرشتگانی که سالح در دست منتظر فرمان امام
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ه زمین افتاد و بیهوش شد؛ پس از مدتی که چشمانش را بـاز کـرد، خـود را بـه     ب
  1کلی باخته بود.

 در مجلس متوکل  7هاديامام 

 نویسد:  مسعودي در مروج الذهب می
هـا و اسـلحه    محمد پیش متوکل سعایت کردند که در منزل خـود کتـاب   بن از علی

و تصمیم خروج دارد. گروهـی  زیادي از شیعیان خود که اهل قم هستند جمع کرده 
خانه امام حمله بردند؛ ولی چیزي نیافتند. آن جنـاب   ها را فرستاد و شبانه به از ترك

اي بود و لباسی پشمین بر تن داشت کـه روي شـن و ریـگ     در میان اطاق در بسته
 خواند. جانب خدا داشت و قرآن می نشسته بود؛ توجه به

اش چیـزي نیـافتیم.    دند. گفتند، در خانهبا همین حال ایشان را پیش متوکل بر
خواند. متوکل مشغول شراب خوردن بود؛ موقعی  قبله نشسته بود و قرآن می رو به

امام وارد شد که جام در دست متوکل بود. همین کـه چشـمش بـه ایشـان افتـاد،      
ترسید و احترام کرد؛ آن جناب را پهلوي خود نشاند و جامی که در دست داشت 

خدا گوشت و خون من آلوده شراب نشـده؛ مـرا    به«ارف کرد. فرمود: به ایشان تع
من زیاد شـعر از حفـظ   «فرمود: ». برایم شعري بخوان«متوکل گفت: ». معذور دار

این اشعار را همان طور ». اي نیست؛ باید یک شعري بخوانی چاره« گفت:». ندارم
 که پیش متوکل نشسته بود خواند:

ــ اتُبــوا ع ــقُ یل ــالِاأل لِلَ ــحتَ جب همرس 
 

ــبغُ ــالِالرِّ ل ــفَ ج ــلَ ــم القُهعنفَم تَ  لُلَ
 ــ و لُنزَتَاسوا بــد ــ ع ــ زَّع نَم مــاق  هملع

 
ــ و أُســا بِ فــراًکنوا ح  والُــزَما نَئســی
 همفــند عــدن بمــ خٌارِم صــاداهنَــ 

 
 لُلَــالح و یجــانُالتِّ و رســاوِاأل یــنَاَ

 
                                                           

 .395، ص2؛ کشف الغمه، ج155، ص50. بحار االنوار، ج1
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ــنَاَ ــوهالو ی ــی کَالَّ ج ــتت ــۀ ان  منَعم
 

من دـ هـا تُ ون ـ الک و األَسـتار  ربـَض  لُلَ
ـ  بـرُ القَ حفصاَفَ  عـ نه ینَم ح  ـ  سـاء مله 

 
تــک ــوهالو ل ــد لَع ج ــا ال ــقتَود تَیه لُت 

 وابرِــــد شَو قَ هراًوا دلُا أَکَم الَد طَقَ 
 

 ١والُد أُکقُ د األَکلِعب وموا الیـــحاصبو َ

بردنـد و مـردان شـجاع در حفـظ و حراسـت آنهـا        ا بـه سـر مـی   ه کوههاي  بر قله · 
 ها و آن جاهاي سخت حافظ آنها نشد. وشیدند و قلهک می
پس از آنکه در قصرهاي بلند و محکم ساکن بودند، بـه زیـر کشـیده شـدند و در      ·

 گودال گور ساکن شدند و چه بد پایین آمدنی بود.
هاي زرین؟  بلند شد که کجا رفت تخت در این هنگام بعد از دفن شدن آنها ندایی ·

 کردند. ها که به خود آویزان می هاي سلطنتی و آن زینت کجا رفت تاج
هایی که در نـاز و نعمـت پـرورش پیـدا کـرده و در پشـت        کجا رفت آن صورت ·

 ها زده شده بودند. ها که در حجله پرده
گفـت: آن   پس قبر با زبان فصیح از طرف آنهـا در وقتـی کـه از او سـؤال کردنـد      ·

 باشند. ها بر روي آن در حرکت می ها این است که اآلن کوه صورت
هـاي گـوارا    بسـیار طـول کشـید کـه چیزهـاي لذیـذ خوردنـد و آب       چه روزگار  ·

 که آنها خوراك مار و مور در دل زمین شدند. آشامیدند؛ پس صبح کردند، درحالی
تـر شـد   طوري کـه از اشـک چشـمش ریـش او      گریه کرد؛ به متوکل شروع به

کرد و با احترام  7گریه افتادند. مبلغ چهارهزار دینار تقدیم به امام حاضرین نیز به
 منزل خود فرستاد.  ایشان را به

 7عداوت با آل علي

و شـیعیان   9در میان خلفاي عباسی، متوکل بیش از همه به خانـدان رسـالت  
در کـربال   که هفده بار به دستور او آستان قدس حسینی را گرفت؛ چنان سخت می

برگردانده  3و فدك را که در زمان مأمون دوباره به فرزندان فاطمه 2خراب کردند
                                                           

 .188بحار األنوار)، ص 50(ترجمه جلد  زندگانی حضرت جواد و عسکریین .1

 .241به نقل از منتهی اآلمال، ص ،53. تاریخچه سامرا، ص2
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هاي سامرا و  چال ها و سیاه تنها خود، زندان شده بود، به زور از آنها گرفت. وي نه
اطراف را پر از سادات علوي و شیعیان کرد، بلکه هر یک از دشـمنان آل علـی را   

خت تا در آن شهرها کسی جرئت ارتباط با آل علی نشین سا حاکم شهرهاي شیعه
 نویسد: را نداشته باشد. ابوالفرج اصفهانی می

فرج را بر مکه و مدینه حاکم سـاخت   و دیگر از کارهاي متوکل آن بود که عمربن

کرد تا با مردم تماس نگیرند و مـانع از ایـن    و او از فرزندان ابوطالب جلوگیري می
شـنید کسـی بـه آنهـا      نها کمک و احسانی کنند و اگر میشد که مردم نیز به آ می

کمکی کرده است، هر اندازه هم آن کمک اندك بود، آن شخص را تحت شـکنجه  

کرد. همین سبب شد که کـار   داد و جریمه سنگینی برایش تعیین می و آزار قرار می
شـتر  هاي علویه مدینه به جایی رسید که چند تن از آنها یک پیراهن بی تنگدستی زن

 1نداشتند و ناچار بودند هنگام نماز، آن پیراهن را روي نوبت بپوشند و نماز بخوانند.

ــزرگ  ــنج ب ــراي پ ــس از آن، ب ــی وي پ ــرد از آل عل ــابش : م ــلی از کت فص
پـردازد و از   الطالبیین را باز کرده و به تفصیل به ذکر قیام و شهادتشـان مـی   مقاتل

اند، ما  هاي شهر سامرا به شهادت رسیده زندانآنجایی که این دلیرمردان، بیشتر در 
 بریم: نیز به طور خیلی خالصه از ایشان نام می

 7عبداهللا که با پنج واسطه نسبت به امـام حسـن مجتبـی    بن صالح . محمدبن1

رساند. او یکی از دلیرمردان علوي و از شاعران شیعی بود. پس از آنکه یارانی  می
ی با دسیسه مزدوران متوکـل دسـتگیر و روانـه    دورش گرد آمدند، خروج کرد؛ ول

  2سامرا شد. بعد از سه سال و اندي که در زندان بود، در سامرا از دنیا رفت.
فرج، والی مدینه،  ؛ ایشان را عمربن7امام سجاد بن عبداهللا بن حسین بن . قاسم2

دستگیر کرده و به سامرا فرستاد. پس از مـدتی کـه در آنجـا زیـر نظـر مـأمورین       
                                                           

 .552. ترجمه مقاتل الطالبیین، ص1

 به بعد. 553. همان، ص2
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کومتی بـود، مـریض شـد. خلیفـه بـه بهانـه عیـادت او، پزشـکی را بـه پـیش           ح
کـه    عبداهللا فرستاد و آن پزشک با طرز مرموزي او را مسموم کـرد؛ چنـان   بن قاسم

 پس از چند روز شهید شد.
، مردي دانشمند و شـجاع  7زید، فرزند امام زین العابدین بن عیسی . احمدبن3

ی پـس از دیگـري قیـام کـرده و هـر یـک       و فاضل و راوي بود که پـدرانش یکـ  
او نیز پس از عمري زندانی شدن و شکنجه دیـدن و   ؛عاشورایی به پا کرده بودند

 دري و مخفیانه زیستن، باالخره در زمان متوکل وفات یافت. ها دربه سال
 7موسی که با سه واسطه نسب شریفش بـه امـام حسـن مجتبـی     بن . عبداهللا4

مان مأمون متواري گشت و تا عصر متوکل نیـز پنهـانی   رسد. این بزرگوار در ز می
 کرد و مأموران خالفت، شب و روز در تعقیبش بودند. زندگی می

اي به عبداهللا نوشت و از او خواسـت   ، مأمون نامه7پس از شهادت امام رضا
 7که خود را آشکار سازد و گفت کـه در نظـر دارم تـو را بـه جـاي امـام رضـا       

هاي او  اي که به مأمون نوشت، تمام رشته عبداهللا در نامه عهد خویش کنم؛ اما ولی
دري، بـاالخره بـه آرزویـش کـه      موسی پس از عمري دربـه  بن عبداهللا 1را پنبه کرد.

 چیزي جز لقاءاهللا نبود رسید.
را با هم به متوکل   عیسی زمانی که خبر مرگ او و همچنین خبر مرگ احمدبن

گنجید؛ زیرا که  شادي در پوست خود نمی که از دادند، خیلی خوشحال شد؛ چنان
مرد، خیلی وحشت داشت و فکرشان چون کابوس وحشتناکی بـر   از آن دو بزرگ

کردند و همیشه از قیام و انقـالب ناگهـانی آن    کامش می سرش سایه افکنده و تلخ
خـوبی   بـه  ترسـید و فضـیلت و بزرگـواري آن دو را در میـان شـیعیان      دو نفر می

 2دانست. می
                                                           

 .587هایی از این نامه را نویسنده مقاتل الطالبیین آورده است که بسیار خواندنی است، ر. ك: همان، ص . قسمت1

 .588. همان، ص2
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  آفتاب آثار

بیش از آن است که در بیان آیـد و   7آثار علمی و معنوي حضرت امام هادي
تأثیري که آن حضرت در احیاي اسالم و ارتقاي فرهنگ مسلمانان داشـته، خیلـی   

ما تنها به ذکـر برخـی از    ؛بیشتر از آن است که در دایره یک مقاله یا کتاب بگنجد
 کنیم: میآثار علمی آن امام مبین و حجت دین اشاره 

شـهر آشـوب مازنـدرانی در     جلـد؛ مرحـوم ابـن    120. تفسیر قرآن مجید در 1
، از این تفسیر یاد کرده و گفته است که ایـن تفسـیر   34کتابش معالم العلماء، ص 

خالد برقی امال فرموده و او نیـز آن را   بن نام حسن را امام، به یکی از شاگردانش به
تفسیر، غیر از تفسیر معروف و منسـوب بـه    مجلد نوشته است. البته این 120در 

  1است. 7امام حسن عسکري
 2اي در رد جبر و تفویض و اثبات عدالت خدا. . رساله2
 3توان خواند. زیارت ارزشمند جامعه کبیره که در زیارت هر معصومی می .3
القضـات آن روز   أکثم، قاضی بن هاي یحیی هایی که به پرسش . مجموعه پاسخ4

  4اند. بغداد داده
  5اي از احکام دین. . مجموعه5

نقل شـده کـه    7عالوه بر اینها، صدها سخن و حدیث از حضرت امام هادي
برخی از آنها را فاضل معاصر، شیخ عزیزاهللا عطاردي در کتابی جمع کرده و با نام 

 چاپ کرده است.» 7مسند االمام الهادي«
                                                           

 .283، ص4؛ الذریعه، ج488، ص4المعارف تشیع، ج دائرة. 1

 موجود است. 352و  338 ص. متن این رساله در کتاب تحف العقول، ص2

   .610، ص2الفقیه، جمن ال یحضره . 3

 .. متن این مجموعه نیز در تحف العقول، آورده شده است4

 .371، ص2المعارف تشیع، ج دائرة. 5
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پسر نام برده شده است؛ بـدین  در تاریخ، یک دختر و چهار  7از اوالد امام هادي
 1، حسین، سید محمد، جعفر و عایشه.7ترتیب: ابومحمد امام حسن عسکري

   7شهادت امام

، آن حضرت 7سال از پیشوایی امام هادي 34سرانجام پس از گذشت حدود 
را بر بالین خویش خواست و  7ريکفرزند عزیز و نور دیده خود امام حسن عس

گـاه از شـهادت    و زبدگان شـیعه را گـواه گرفـت و آن    به او وصیت کرد و نیکان
 خویش خبر داد.

در زمان حکومت المعتمد باهللا، با دسیسه معتـز   .ق  ه 254در سوم رجب سال 
عباسی، زهر مهلکی به آن حضرت خورانده شد که موجب شهادت آن حضـرت  

 2سالگی به لقاءاهللا پیوست. 41گردید و آن امام همام در سن 
طالـب و آل عبـاس و    هاشـم شـامل آل ابـی    حضرت، همه بنی پس از شهادت

بسیاري از شیعیان در خانه آن حضرت گرد آمدند؛ ناگهان دري گشوده شد و امام 
کـه سـیمایش    زده بیرون آمـد، درحـالی   سر برهنه و جامه چاك 7ريکحسن عس

درخشید و کامالً به صورت پـدرش شـباهت داشـت. بـا ورود      چون ماه تابان می
گاه  گو و صداها خاموش شد و همگی از ابهت امام لب فرو بستند؛ آنو فتامام، گ

امام پیکر پاك پدر را تجهیز و تکفین نمود و بر وي نماز گزارد و همه مردم به آن 
حضرت اقتداء کردند. درود خدا بر این سالله طاهر در روزي که به دنیا آمدنـد و  

 شوند.  شور میروزي که وفات یافتند و روزي که در پیشگاه حقّ مح
صالح صمیري قمی، از زمره شـاعران شـیعی بـود کـه در      بن اسماعیل محمدبن

                                                           

: لمحـات مـن   ر.ك ؛اند ثبت کرده» علیه« را 7ها نام دختر امام هادي برخی کتاب .334شیخ مفید، ص ،. االرشاد1

 .231، ص50، به نقل از بحاراألنوار، ج122، محمد رضا سیبویه، ص7حیاة االمام الهادي

 .842ترجمه قصص األنبیاء جزائري)، ص -. قصص األنبیاء ( قصص قرآن 2
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قصیده غرایی ساخت  7تکریم این عاشورا و براي تسلیت به امام حسن عسکري
و سرود امید را سر داد و حدیث حبیب و روایت یـار را زینـت تـاریخ سـاخت.     

بود، پـس از شـهادت آن    7صمیري قمی که خود از یاران و شاگردان امام هادي
 حضرت، مهر از دفتر دل برداشت و گوش تاریخ را چنین نواخت:

ــا  األرض ــت زلزاله  خوفازلزل
 

ــا واخرجــت مــن جــزع  أثقاله
 عشر نجوم افلـت فـی فلکهـا    

 
ــا   ــا امثالهـ ــع اهللا لنـ  و یطلـ

 بالحسن الهـادي ابـی محمـد    
 

 آمالهـا  يتدرك اشـیاع الهـد  
 عشرة يالرحمان احد یا حجج 

 
ـ رة مالهـانی عشـبثآلت   1اـــ

 کنیم: ی از زیارت جامعه کبیره را تقدیم مییدر اینجا فرازها 
مُ  الَ ا  السَّ مْ يَ لَيْكُ لَ عَ ْتَلَـفَ  أَهْ ـالَةِ وَ خمُ سَ عَ الرِّ ضِ وْ ةِ وَ مَ ـةِ بَيْتِ النُّبُوَّ ئِكَ يِ وَ  املَْالَ حْ ـبِطَ الْـوَ هْ وَ مَ

نْتَهَ  انَ الْعِلْمِ وَ مُ زَّ َةِ وَ خُ محْ نَ الرَّ عْدِ لْمِ وَ  یمَ ِ ولَ احلْ ةَ  أُصُ ـادَ مِ وَ قَ رَ ـمِ الْكَ ُمَ لِيَـاءَ وَ  األْ الـنِّعَمِ وَ  أَوْ
 َ نَارصِ ارِ عَ َبْرَ ائِمَ  األْ يَارِ وَ دَعَ َخْ ةَ الْعِبَـادِ وَ  األْ اسَ ـانَ وَ سَ كَ دِ  أَرْ ابَ وَ  الْـبِالَ نِ  أَبْـوَ يـامَ ِ نَـاءَ وَ  اإلْ  أُمَ

َنِ وَ  محْ لَةَ الرَّ الَ اتُه سُ كَ َةُ اهللا وَ بَرَ محْ ِنيَ وَ رَ املَ بِّ الْعَ ةِ رَ َ ريَ ةَ خِ َ رتْ لِنيَ وَ عِ سَ ةَ املُرْ وَ فْ  2. النَّبِيِّنيَ وَ صَ

 اهللا ولـبه روي خاك غربت سر نهادم یا رس
 

 اهللا ز دست دشمنان از پـا فتـادم یـا رسـول    
 وزــــز آه آتشین و آب چشم و ناله جانس 

 
ـ بساط ظلـم را بـر بـاد دادم یـا رس      اهللا ولــ

  به زندان از غم موسی بن جعفر جد مظلومم 
 

 اهللا ولــــبرآمــد آه ســوزان از نهــادم یــا رس
 نـــعلی را نور عینم من، گل باغ حسینم م 

 
ـ رزند دلبنـد جـوادم یـا رس   فببین   اهللا ولـــ

 کـوهی مــرا بـرد از پـی تهدیــد   فـراز قلـه    
 

 اهللا همان کو داشت اندر دل عنادم یـا رسـول  
 ز سوز زهر خصم دون شدم مسموم در غربت 

 
 اهللا ز کف جان در ره جانانـه دادم یـا رسـول   

                                                            

 .326، ص3سامرا، ج. مأثر الکبراء فی تاریخ 1

 مفاتیح الجنان، زیارت جامعۀ الکبیرة.. 2
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 هرگز» حافظی«نگردد محو در تاریخ، شعر 
 

 1اهللا چو با سوز درونش کرده یادم یـا رسـول  
 *** 

 ات خزانـه حـدود خـدا در    اي گنج بـی 
 

ــاغ بهشــت، عـــکس در آســتانه  ات ب
 ات بار غـم تمامــی امــت بــه شـانه      

 
 ات صحن تو سامرا و دل خلـق، خانـه  

 الحرام اهل سجود اسـت کـوي تـو    بیت 
 

 روشنگر تمام وجـود اسـت روي تـو   
ــو روح مســیح مــی   دمــد از ســامراي ت

 
 وسـراي تـو   کعبه سالم داده به صـحن 

 عصـاي تـو  موسی به رود نیـل زده بـا    
 

 فـزاي تـو   وحی خداست در نفس جان
 یــــکهف تُقی، حقیقت تقوا، گـل تق 

 
ـ جان جهان فداي تو یا هادي النق  یــ

 *** 

 تعریف ما و وصف شـما هسـت نابجـا   
 

 !توصیف ما کجا و مقـام شما کجـا؟ 
 از تو همه عنایت و از مــا همــه رجـا    

 
 حتـی درنـدگان بـه تـو آرنـد التجـا 

 ایـم  وصف قـدروجاللت شـنیده  آنچه به  
 

 ایــم  در داستـان زینـب کذابـه دیـده 
 *** 

 نوریـد نـورِ نـور خداونـد ذوالجــالل حق از تو، در تو، با تو بود در تمام حال
 دوزخ بر او حرام و بهشتش بود حالل تان یافت اتصال هرکس که در محبت

 ز شما از خدا جداستآن کو جدا شود  در گوش ما ز جامعه تا حشر این نداست

*** 

 در ظلم خود به آل پیمبر شتاب کرد حساب کرد دشمن به حضرتت ستم بی
 روزي تو را تعـارف جـام شراب کرد یک روز، قبرهاي شما را خراب کرد
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 ـرتــیک روز کند قبـر تـو را در براب روز ریخت خون دلت را به ساغرت یک
*** 

 هاي اطهرت دیگر نخورد چوب به لب در مجلس شـراب به دل بود آذرت
 دیگر نبود بسته دو بازوي خواهرت دید خواهرت دیگر سـر بریـده نمی

 ودــتشت طال نب ۀانـر سـرت میـدیگ ودـال نبـرت تو مبتـه عتـر به غصـدیگ
*** 

ــه   ــو خاتم ــر ت ـــه عم ــر داد ب ــد زه  هرچن
 

 دیدي جفـا و غصــه و بیــداد از همـه   
 وواهمه رعب که بیاین غم تو را بس است  

 
 حیـا نمـود جسـارت بــه فاطمـه      آن بی

 رـدتــر شدیـــزه و خنجـام او ز نیــدشن 
 

 1رـــر یزیدتـد ستمگــاو بـود از یزیـ
 

 7سخنان گهربار امام هادي

نِ   يبِ أَ  عنْ . ١ سَ ائِهِ   الثَّالِثِ   احلَ نْ آبَ الَ  :عَ ابِرٍ قَ نْ جَ الَ النَّبِيُّ عَ ـتِ  9: قَ مَ رُ لَـحَ  یالنَّـارُ عَ
نَ يبِ وَ  نْ آمَ لِيّاً وَ أَ  مَ بَّ عَ هُ حَ الَّ ارَ  تَوَ نْ مَ َ  یوَ لَعَنَ اهللا مَ ا بَـنيْ ةِ مَ دَ لْ جِ نِّي كَ ٌّ مِ يلِ اهُ عَ اوَ لِيّاً وَ نَ عَ

بِ  اجِ ِ وَ احلْ  2.الْعَنيْ
کند که فرمود: آتـش   روایت می 9از پدرانش از جابر از رسول خدا 7امام هادي

من ایمان آورد و علی را دوست بدارد و محبت بورزد، حـرام شـده   بر کسی که به 

است و خدا لعنت کرده است کسی را که با علی نزاع کند و با او دشـمنی بـورزد.   

علی از من است [وبه من نزدیک است] مانند پوست ما بین چشم و ابرو.

نْ . ٢ نِ   يبِ أَ  عَ سَ ائِهِ   الثَّالِثِ   احلَ نْ آبَ الَ رَ  :عَ الَ قَ ولُ اهللاقَ ـةَ إِ  9سُ اطِمَ ي فَ نَتـِ يْتُ ابْ ـمَّ  نَّامَ سَ
نْ ألِ  طَمَ مَ ا وَ فَ هَ طَمَ لَّ فَ زَّ وَ جَ نَ النَّارِ أَ  نَّ اهللا عَ ا مِ بَّهَ  3.حَ
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کند که فرمود: دخترم  روایت می 9از پدرانش از رسول گرامی اسالم 7امام هادي

آتـش   و دوستدارانش را از گذاري شد، زیرا خداوند بلندمرتبه او فاطمه به این نام نام
جدا کرده است.

نْ . ٣ نِيِّ عَ سَ ظِيمِ احلَ بْدِ الْعَ نْ عَ نِ   يبِ أَ  عَ سَ ائِمِ أَ  7الثَّالِثِ   احلَ الَ يفِ الْقَ هُ قَ هُ  الَ  7نَّ ـرُ ِلُّ ذِكْ حيَ
جَ  ْرُ تَّي خيَ هِ حَ مِ َ بِاسْ ألَ يَمْ ضَ األَ  فَ دْ  رْ عَ طاً وَ لْامً الً قِسْ لِئَتْ ظُ امَ مُ راً...كَ وْ جَ   1. وَ

کنـد کـه حضـرت دربـاره حضـرت       روایت می 7عبدالعظیم حسنی از امام هادي
فرمود: جایز نیست نام او را بردن تا زمانی که خروج کند؛ سپس زمـین   [مهدي

طورکه پر از ظلم و جور شده است.   را پر از عدل و داد کند؛ همان

نْ  .٤ نِ   يبِ أَ  عَ سَ نْ  7الثَّالِثِ   احلَ ائِهِ عَ ـادِقُ  :آبَ ـالَ الصَّ الَ قَ عِ  7قَ رَ الْوَ مْ بـِ ـيْكُ لَ ـهُ عَ إِنَّ  فَ
ي  ينُ الَّذِ هُ الدِّ مُ زِ الِينَا  نُالَ وَ َّنْ يُ هُ ممِ يدُ رِ ينُ اهللا بِهِ وَ نُ . الَ وَ نَدِ ةِ اعَ فَ ا بِالشَّ بُونَ تْعِ  2تُ

ورع کند که فرمود: بر شما باد بـر   روایت می 7از پدرانش از امام صادق 7امام هادي
داري  و پرهیزگاري. هر آیینه، ورع دینی است که ما مـالزم آن هسـتیم و خـدا را دیـن    

خواهیم؛ که ما را با شفاعت بـه سـختی نیندازنـد     کنیم و از دوستداران خود آن را می می
ورعی، گناه نکنند و انتظار شفاعت از ما داشته باشند]. [کنایه از اینکه با بی

نْ . ٥ نِ   يبِ أَ  عَ سَ ائِهِ   الثَّالِثِ   احلَ نْ آبَ الَ  :عَ الَ قَ نِنيَ أَ  قَ مِ ريُ املُؤْ ا 7مِ ـأَ  مَ لَ ـمَ اهللا عَ عَ بْـدٍ  ینْ عَ
بِهِ  لْ ا بِقَ هَ رَ كَ شَ ةً فَ مَ بْلَ  الَّ إِ  نِعْ ا قَ يدَ فِيهَ بَ املَزِ جَ تَوْ لَ أَ  اسْ ا عَ هَ رَ كْ رَ شُ ظْهِ انِهِ  ینْ يُ  3.لِسَ

د: غیـر از ایـن نیسـت کـه     روایت کرد که فرمو 7از امیرالمؤمنین 7امام هادي
اي نعمتی عطا کرد و آن بنـده قلبـاً شـاکر آن نعمـت شـد،       هرگاه خداوند بر بنده

گردانـد، قبـل از اینکـه بـه زبـان،       پروردگار او را مستحق زیادي در آن نعمت می

شکرگزار آن نعمت شود. 
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نْ . ٦ نِيِّ عَ سَ ظِيمِ احلَ بْدِ الْعَ نْ عَ نِ   يبِ أَ  عَ سَ انَ فِيامَ نَاجَ  7الثَّالِثِ   احلَ : كَ الَ وسَ  یقَ بْنُ  یاهللا مُ
انَ  رَ مْ الَ أَ  7عِ لَ إِ  نْ قَ َ عَ ربَ نْ صَ اءُ مَ زَ ا جَ ي مَ ِ الَ  یذَ أَ  یهلَ مْ فِيكَ قَ هِ تْمِ لَ أُ  النَّاسِ وَ شَ ينُهُ عَ  یعِ

ةِ أَ  يَامَ مِ الْقِ وْ الِ يَ وَ   1.هْ
گـار مـن،   گفت، عرض کرد، پرورد عمران با خداوند سخن می بن هنگامی که موسی

پاداش کسی که بر آزار و ناسزاگویی مردم در راه تو صبر کند چیسـت؟ خداونـد   
 کنم بر هراس روز قیامت.  یاري می فرمود: او را

الَ . ٧ عُ أَ  7قَ رَ ةِ   النَّاسِ   وْ بْهَ نْدَ الشُّ قَفَ عِ نْ وَ نْ أَ  مَ بَدُ النَّاسِ مَ لَ أَ  عْ امَ عَ ائِضِ  یقَ ـرَ ـدُ أَ  الْفَ هَ زْ
نْ  امَ النَّاسِ مَ رَ كَ احلَ رَ نُوبَ أَ  تَ كَ الذُّ رَ نْ تَ اداً مَ تِهَ دُّ النَّاسِ اجْ  2.شَ

پارساترین مردم کسی است که در مقابل شبهات توقف کند. عابدترین مردم کسـی  
است که واجبات را به جاي آورد. زاهدترین مردم کسی است که حـرام را تـرك   

 کوشد.کند. کوشاترین مردم کسی است که در راه ترك گناهان ب
الَ . ٨ ظَ :  7قَ عَ نْ وَ اهُ أَ  مَ اً خَ ّ ظَهُ  رسِ عَ نْ وَ هُ وَ مَ انَ دْ زَ قَ نِيَةً فَ الَ هُ  عَ انَ دْ شَ قَ  3.فَ

کسی که  کسی که برادرش را مخفیانه موعظه کند، هر آینه او را زینت داده است و
 ار کرده است.واو را علنی موعظه کند، او را خ

الَ . ٩ ا 7وَ قَ بَحَ أَ  : مَ نِ قْ مِ لُّهُ أَ  بِاملُؤْ ذِ بَةٌ تُ غْ ونَ لَهُ رَ   4.نْ تَكُ
 اري او شود.وچقدر زشت است بر مؤمن که در او میل و رغبتی باشد که باعث خ

نْ . ١٠ نِ   يبِ أَ  عَ سَ هِ  7الثَّالِثِ   احلَ ائـِ نْ آبَ ـادِقُ  :عَ ـالَ الصَّ ـالَ قَ ثُ  7قَ اتٍ  ثَـالَ ـوَ عَ  الَ دَ
الَ  عَ نِ اهللا تَ بْنَ عَ ْجَ هِ  یحيُ لَدِ الِدِ لِوَ اءُ الْوَ عَ يْهِ إِ  دُ لَ هُ عَ تُ وَ عْ هُ وَ دَ رَّ ا بَ لَ إِ  ذَ اءُ املَظْلُومِ عَ عَ هُ وَ دُ قَّ ا عَ  یذَ

ا عَ نٌ دَ مِ ؤْ لٌ مُ جُ نْهُ وَ رَ َ لَهُ مِ تَرصَ هُ ملَِنِ انْ اؤُ عَ املِِهِ وَ دُ يْـهِ ألِ  ظَ لَ هُ عَ ـاؤُ عَ اهُ فِينَا وَ دُ اسَ نٍ وَ مِ ؤْ  خٍ لَهُ مُ
ْ إِ  ا ملَ عه ذَ هِ مَ اسِ وَ  5. يُ
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ماند؛ دعاي پدر براي فرزند، زمانی که به او نیکی کنـد   سه دعا است که از خدا پوشیده نمی

و دعاي او بر نفرین فرزند، زمانی که او را نفرین کنند و دعاي مظلوم بر کسـی کـه بـه او    

ادر کند؛ دعاي فـرد مـؤمن بـراي بـر     کند و دعاي او براي کسی که او را یاري می ستم می

بیت و دعاي او بر علیه کسی که با او برادري نکند.   مؤمن و برادري با او در راه ما اهل

نْ . ١١ نِ   يبِ أَ  عَ سَ وسَ  7الثَّالِثِ   احلَ لَّمَ اهللا مُ : ملََّا كَ الَ انَ  یقَ رَ مْ وسَ  7بْنَ عِ الَ مُ ا إِ  یقَ ي مَ ِ هلَ
نْ  اءُ مَ زَ كَ أَ  جَ هِ جْ اءَ وَ تِغَ كِيناً ابْ سْ مَ مِ عَ وسَ طْ ا مُ الَ يَ ـ یقَ لَ ـةِ عَ يَامَ مَ الْقِ ـوْ نَادِي يَ نَادِياً يُ رُ مُ  یآمُ

ءُوسِ  ئِقِ رُ الَ نَ بْنَ  اخلَ نٍ فُالَ . فُالَ نَ النَّارِ اءِ اهللا مِ تَقَ نْ عُ 1مِ

گفت، عرض کرد، پروردگـار مـن،    عمران با خداوند سخن می بن هنگامی که موسی

کند چیست؟ خداي تعالی فرمود: پاداش کسی که مسکینی را براي رضاي تو اطعام 

دهم منادي در روز قیامت در میان مردم فریاد کند، این فرد فرزنـد فـالن    دستور می

 آتش است.  فرد از آزادشدگان از

 7شخصیت امام حسن عسکري

داد کـه سـرزمین    را نشان مـی  2 .ق  ه 232تاریخ، روز دهم ماه ربیع الثانی سال 
فرشتگان گشت؛ چراکه یازدهمین اختر همیشـه  ، مطاف مالئک و گلگشت 3سامرا

فروزان آسمان عدالت و امامت، از فلق فضیلت و کمـال، طلـوع کـرد و بـا تولـد      
 مقدسش تقوا و تکامل را جانی تازه و دانش و دیانت را حیاتی دوباره بخشید.

هایی نام برده شـده کـه هـر یـک      در تاریخ با القاب و اسم 7از امام عسکري
هایی چون  اي از آن جمال الهی و کمال مصطفوي باشد؛ لقب تواند مفسر جلوه می
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 تقی، زکی، خالص، خاص، هادي، صامت، سراج، عسکري و ... .
، به احترام جـد بزرگوارشـان امـام    8به آن حضرت و پدرش امام علی النقی

کـه بـه خـاطر پسـرش      گفتنـد؛ چنـان   الرضـا نیـز مـی    ، ابن7موسی الرضا بن علی
 گویند. ابومحمد نیز می، [مهدي امام

اي بود که در آن سپاهیان و نظامیان سکونت  از آنجایی که در شهر سامرا محله
گفتنـد و نیـز از    داشتند و درست به همین جهت به آن محله، محلـه عسـکر مـی   

ده شده بود، به امام یازدهم، عسـکري  در محله عسکر اسکان دا 7آنجایی که امام
گوینـد و   که به امام هـادي هـم بـه همـین جهـت عسـکري مـی        گویند؛ چنان می

 کنایه از آن دو بزرگوار است.» عسکریین«
و از تبـاري   و  القـدر و   اسم پاك مادر آن حضرت را که زنی جلیل

 7امـام  1اند. ... نوشته و» حریبه«، »حدیثه«، »سوسن«، »سلیل«تابناك و بزرگ بود، 

با آنکه عمري کوتاه داشت، اما چنـان چهـره درخشـان و تابـانی را دارا بـود کـه       
 مثال خویش کرده بود. ویژه اندیشمندان و دانشمندان را شیفته کمال بی همگان، به

نمود، ولی پیران پارسا و کارکشـتگان   با وجود اینکه در ظاهر جوانی بیش نمی
در پیش حضرتش چون طفل ابجـدخوانی زانـوي ادب بـر     وادي دانش و تحقیق،

اي پـر   زدند، باشد که بتوانند از اقیانوس دانش و بینش آن حضرت، پیاله زمین می
 کنند و دل تشنه خویش را با آن سیراب سازند.

محقق معاصر، آقاي عزیزاهللا عطاردي (دام ظله) در کتاب شریف مسند االمـام  
اي از آن خـرمن خـالص    ز آن بزرگانی کـه خوشـه  بزرگوار، ا 149العسکري، نام 

بخش موال  را با پلک پاك دیده دانش، چیده و سخنی از سخنان حیات 7عسکري
تألیفـات چنـدي نیـز بـه حضـرت امـام حسـن         2اند آورده اسـت.  را روایت کرده

                                                           

 .18االمام العسکري، ص حياة. 1

االمـام الحسـن   « مرحوم سید محمدکاظم قزوینـی در کتـاب خـویش،    ،. خطیب شهیر و نویسنده نامور و صمیمی2

 نام برده است. 7و یاران امام عسکريراویان راوي را با عنوان  263، »من المهد الی اللحد 7العسکري
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باشـد.   بسیار معـروف مـی    تفسیر قرآن،  منسوب است که از آن جمله 7عسکري
اسماعیل نیشابوري نوشـته   بن اي است که به اسحاق ت، نامهدیگر از آثار آن حضر

است و نیز رساله المنقبه در احکام حالل و حرام است که به آن حضرت منسوب 
هـا   ها و پند و اندرزها و کلمات قصـاري کـه در کتـاب    است و همچنین حکمت

 پراکنده است.
بود، بـا  هاي مختلف محبوس  پس از آنکه عمري را در زندان 7امام عسکري

 29یـا   28در سـن   عبـاس، مسـموم و   دسیسه معتمد عباسی یکی از خلفـاي بنـی  
، در 7سالگی شهید شد و در خانه خود در جوار مرقد مقدس پدرش امام هادي

شهر سامرا مدفون گردید و خاك سامرا پس از آنکه آفتاب هدایت را در آغـوش  
 دیده نشاند. خویش گرفته بود، خورشید اخالص و صداقت را نیز به روي

سامرا غرق در ماتم و غم بود و  .ق  ه 260روز هشتم ربیع االول سال  ،آن روز
 آمدند. فرود می 7فوج به خانه امام شاهد فرشتگان آسمانی که فوج

 گیرد امشب اشک من هر دم سراغ عسکري زند آتش به قلبم سوز داغ عسکري می
 راغ عسکريـدي چلچـک مهـاش رگشت د شد به سن کودکی فرزند دلبندش یتیم

ها و به دشـت سـرخ    در دل صحراي غم
 عشق

 د قلب ما خونین ز داغ عسکريـسان ش الله
 اغ عسکريـا ایـه مـی غـالب از مــد لبـش بس که اندوه فراوان دید از جور خسان

با گالب اشک و بـا سـوز درون گویـد    
 سخن

 1 خوان باغ عسکري آن بلبل خوش» حافظی«

  واليت اختر پرنور

 اي نخل ریاض علوي برگ و برت سوخت
 

ـ از آتش بیـداد ز پـا تـا بـه سـرت سوخ       تــ
ـ ـر پــازدهم اختــاي ی  ـ ـور والیـر ن  تــ

 
ــوخت   ــرت س ــون قم ــر رخ همچ ــید ز هج  خورش

ـ ـی و زاده زهـب نبـاره قلــاي پ   راـــــ
 

 از آتــش زهــر ســتم و کــین جگــرت ســوخت
                                                            

 .205چلچراغ اشک، ص .1
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ـ سـوز تـو در دشـت محب    از داغ جهان  تــ
 

ــه ســوزان دل مهــدي پســرت ســ  وختـچــون الل
ـ       تـچون مشـعل افروختـه در سـوگ و عزای

 
ــدي نیکوســیرت س   وختـــــاي واي دل مه

ـ       نـدر فصل شـباب از سـتم و کینـه دشم
 

  افروز ز پـا تـا بـه سـرت سـوخت      چون شمع شب
 دل گفــت ســوخته» حــافظی«اي جــان جهــان  

 
ــررت س  ــه از داغ دل پرش ــب هم ـــقل  وختــ

 *** 
 رم مهــدي جــان پســاهللا یگانــه  حجــت

 
ــان   ــدي ج ــرم مه ــر بب ــین در دم آخ  بنش

 دشمن از زهر جفا کـار مـرا سـاخته اسـت     
 

 زهر افکنده شـرر بـر جگـرم مهـدي جـان     
ــ  ــتم آب هکاسـ ــر بدسـ ــ بنگـ ــرزد یمـ  لـ

 
 لرزه افتاده ز پا تـا بـه سـرم مهـدي جـان     

 بنشین تا نگرم سـیر رخ چـون مـاه تـو را     
 

 مهـدي جـان  توشه از عارض ماهت ببـرم  
 گویم امروز ز جان دعـوت حـق را لبیـک    

 
 جـان  از سروجان و جهان درگـذرم مهـدي  

 صاحب عسکرم و جز تو مرا یـاري نیسـت   
 

 جـان  مونس و همدم شام و سـحرم مهـدي  
 وروز بعد من سر بـه بیابـان بگـذاري شـب     

 
 جـان  باشـد از حالـت زارت خبـرم مهـدي    

ــو  ــان   یت ــه جه ــد ب ــتقم آل محم  ی آن من
 

ــه واالگواي جگــر  ــانش ــدي ج ــرم مه  گه
ــاب از رحمــت  ــده مت ــت غمدی  روي از ثاب

 
 جـان  وجان نوحه گرم مهـدي  که بود از دل

ــان    ــدي ج ــرم مه ــرا پس ــز دل زه  اي عزی
 

 جـان  سوخت از زهرهالهل جگـرم مهـدي  
 دوسـت دارم کـه بـه دامـان محبـت بنهـی       

 
ــدي  ــو ســرم مه ــت ت ــان از ره مهرومحب  ج

 ن آنمعتصم داد به من زهـر کـه بـا خـورد     
 

 جـان  سرم مهدي سان سوخت زپا تا به شمع
ــا    موقـــع دادن جـــان از اثـــر زهـــر جفـ

 
 جـان  روز شد تیره به پـیش نظـرم مهـدي   

 پـیچم  خـود مـی   ز آتش زهر جفا گرچه بـه  
 

 جـان  یاد آن سـینه و آن مـیخ درم مهـدي   
ــرا داد   ــور زه ــر روز ظه ــتان زان دو نف  بس

 
 جـان  وبرم مهـدي  سوختند آن دو نفر برگ

ــرس    روز  ــامرد بپ ــانی ن ــو از ث ــود ت  موع
 

 جـان  کرد نیلـی ز چـه روي قمـرم مهـدي    
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 پهلوي مـادر مـا را بشکسـت و بشکسـت    
 

 جـان  وپـرم مهـدي   زین جنایت به خدا بال
 دـون شـــدل ژولیده از این ماتم عظمی خ 

 
 1انـرم مهدي جــــاي عزیز دل زهرا پس

 
 7رواياتي از امام حسن عسکري

١.  ُ ريْ بَكَ إِ  خَ نْ َ ذَ نْ نَيسِ انِكَ مَ وَ  2.لَيْهِ إِ  خْ
بهترین برادرانت کسی است که خطاي تو را نسبت به خود فراموش کند.

يَامِ وَ . ٢ ةَ الصِّ ثْرَ ةُ كَ بَادَ تِ الْعِ ةِ لَيْسَ الَ امَ إِ  وَ  الصَّ رِ يفِ  نَّ كُّ ةُ التَّفَ ثْرَ ةُ كَ بَادَ رِ أَ  الْعِ  3.اهللا مْ
یست؛ بلکه عبادت تفکر بسیار در قدرت پروردگـار  عبادت به زیادي نماز و روزه ن

است.

بُ . ٣ ذِ هُ الْكَ تَاحُ فْ عِلَ مِ يْتٍ وَ جُ بَائِثُ يفِ بَ عِلَتِ اخلَ  4.جُ
اي قرار داده شده است و کلید آن دروغ است. ها در خانه ها و بدي همه زشتی

فُ . ٤ رَ قُوقِ  أَعْ انِهِ إِ  النَّاسِ بِحُ وَ مْ أَ  وَ  خْ هُ دُّ ا شَ اءً هلََ مْ أَ  قَضَ هُ ظَمُ نْدَ اهللا  عْ أْناً عِ  5.شَ
آشناترین مردم به حقوق بـرادرانش و اسـتوارترین آنهـا در قضـاي ایـن حقـوق،       

 ترین منزلت را نزد پروردگار خواهد داشت.  عظیم

عَ يفِ . ٥ اضَ نْ تَوَ يَامَ نْ هِ الِ  الـدُّ انـِ وَ ـ خْ ـنْ شِ يقِنيَ وَ مِ ـدِّ ـنَ الصِّ نْـدَ اهللا مِ ـوَ عِ هُ ِّ بْـنِ فَ ـيلِ ةِ عَ  يعَ
الِبٍ  يبِ أَ  اً  7طَ قّ  6.حَ

شود  کسی که در دنیا براي برادرانش تواضع کند، نزد خداوند از صدیقین شمرده می
طالب شمرده خواهد شد. ابی بن و حقیقتاً از شیعه علی

                                                           

 .206چلچراغ اشک، ص. 1
 . 145الناظر و تنبیه الخاطر، ص نزهة. 2

 .  325، ص68، جبحاراالنوار. 3
 .263، ص69. همان، ج4
 .117، ص72. همان، ج5
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اتُ . ٦ مَ الَ ْسٌ  عَ نِ مخَ مِ ةُ املُؤْ الَ ِ  صَ ياإلْ دَ ةُ  حْ ارَ يَ نيَ وَ زِ سِ مْ بَعِنيَ األَ وَ اخلَ نيِ وَ  رْ تُّمُ بِالْيَمِ وَ التَّخَ
رياجلبني و اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم فِ عْ  1.تَ

رکعت نمازهاي واجب و نوافل یومیـه؛ زیـارت    51هاي مؤمن پنج چیز است:  نشانه
؛ انگشتر عقیق در دست راست کردن؛ هنگام سجده، پیشانی بر 7اربعین امام حسین

  را بلند گفتن.روي خاك نهادن؛ و بسم اهللا

بُ . ٧ ارِ األَ   حُ رَ ارِ  بْ رَ َبْ ابٌ  لِألْ ارِ ثَوَ رَ َبْ ـارِ  لِألْ جَّ بُّ الْفُ ارِ وَ حُ ـرَ َبْ ةٌ  لِألْ ـيلَ ارِ فَضِ ـرَ َبْ وَ بُغْـضُ  لِألْ
ارِ  جَّ ارِ الْفُ رَ َبْ نٌ  لِألْ يْ ارِ زَ رَ َبْ ارِ األَ وَ بُغْضُ  لِألْ رَ لَ  بْ يٌ عَ زْ ارِ خِ جَّ ارِ  یلِلْفُ جَّ   2.الْفُ
داشتن نیکان، نیکان را فضیلتی است براي نیکان و دشمن داشتن بدان، نیکان  دوست

را زینتی است براي نیکان و دشمن داشتن نیکان، بدکاران را مایه خواري است براي 

 بدکاران.

 آستانه سامرا

 ، در قلب شهر سامرا واقع شده است.8در عصر حاضر، آستان قدس عسکریین
 7و مدفن امام حسـن عسـکري   7م علی الهادياین بارگاه مقدس، مدفن اما

و مرقـد بـانوي    [خـاتون، مـادر حضـرت مهـدي     است. همچنین مقبره نرگس
، و مـزار سـمانه، مـادر    7خـاتون، دختـر امـام جـواد     بزرگوار، حضرت حکیمـه 

در این آستانه مقدسـه واقـع    7و سوسن، مادر امام حسن عسکري 7هادي امام
داب معروف به سرداب غیبت، محل غیبت شده است و در ضلع غربی آستانه، سر

 واقع است. [حضرت مهدي
و ابوهاشـم جعفـري و    7فرزند امـام علـی الهـادي    7علی بن که حسین چنان

ند و خیلی از خوبان و کثیري از بزرگـان   جعفر کذاب نیز در همین آستانه مدفون
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بـه خـاك    8و دانشمندان شیعه نیز در طول تاریخ در اطـراف حـرم عسـکریین   
اند و امروزه آستان سامرا، آسمانی است با سه آفتاب همیشه فروزان و  ه شدهسپرد

 با هزاران ستاره تابان و درخشان.
حرم آستانه سامرا که در وسط صحن شریف قـرار دارد، از آثـار عضـدالدوله    
بویهی است و صحن شریف در قرون گذشته تغییراتـی یافتـه کـه در آن از آثـار     

ان معاصر به هم آمیخته گشته است. قبر مقدس در وسط صفویه و قاجاریه تا دور
کاري نصب شده  حرم آستانه واقع است. بر روي مزار مطهر، صندوق نفیس خاتم

که ساخته دست هنرمندان ایرانی است. ضریح نقره و طال، صندوقی را دربر دارد 
به دست هنرمندان اصفهانی در اصفهان ساخته شده است.  .ق  ه 1380که در سال 

تـرین گنبـدهاي جهـان     حرم مطهر داراي گنبد بزرگ طالیی اسـت کـه از بـزرگ   
  گردد. محسوب می

  مروري بر تاريخ آستانه

اش در  را پس از شهادت، میـان خانـه   7همگی اتفاق نظر دارند که امام هادي
نیز به شـهادت رسـید،    7امام عسکري سامرا دفن کردند و همچنین پس از اینکه

در همان خانه پیکر مطهرش به خاك سپرده شد و ایـن بـر قداسـت آن خـاك و     
هاي شیعیان و مطاف و  حرمت آن خانه دوچندان افزوده و تا ابد، یکی از زیارتگاه

 دالن گشت. منظر روشن
در متــون تــاریخی چنــین تصــریح گشــته کــه پیکــر مقــدس حضــرت امــام  

را در وسـط حیـاط خانـه خـود دفـن نمودنـد و پـس از رحلـت          7الهادي علی
، جسد مطهر او را نیز در جنـب قبـر پـدرش بـه     7حضرت امام حسن عسکري

خاك سپردند؛ ولی چون در اطراف آن پادگان نظامی بود، شـیعیان و دوسـتداران   
اي بـه سـمت    شـتافتند و پنجـره   خاندان عصمت و نبوت، مخفیانه به زیارت مـی 
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کردنـد و داخـل خانـه     وده بودند که زائران از آن پنجره زیـارت مـی  خیابان باز نم
 شدند؛ البته تولیت آن به دست شیعیان بود.  نمی

داراي خادمی بود که ساکن ایـن خانـه بـود و     7حضرت امام حسن عسکري
کرد و این حالـت تـا    گشت، آن را مرمت می هر قسمت از این خانه که خراب می

 1عصر غیبت صغري است، ادامه داشت.  که پایان .ق  ه 328سال 
الدولـه حمـدانی اولـین     ناصرالدوله حمدانی، بـرادر سـیف   .ق  ه 333در سال 

بنـا کـرد و بـر شـهر      8فرمانرواي شیعه حرم و گنبد بر مزار امام دهم و یازدهم
سامرا حصار نهاد و منازلی در اطراف آستانه بنـا نمـود و شـیعیان را تشـویق بـه      

 کرد. سکونت در آن سامان
و  7بویه، گنبد بزرگی بر مزار امام علی النقـی  معزالدوله آل .ق  ه 337در سال 

برآورد و حرم مجللی در اطراف قبر مطهر تأسیس نمود و  8امام حسن عسکري
صحنی بر آستانه احداث کرد. به دستور او ضریحی از چوب سـاج سـاخته و بـر    

 قبر مطهر نهاد.
بـه دسـت عضـدالدوله بـویهی      8عسـکریین عمارت چهارم آستانه مقـدس  

تــا  .ق  ه367) انجــام گشــت. تجدیــد بنــاي آســتانه ســامرا از ســال .ق  ه372(م.
که سال وفات عضدالدوله بویهی اسـت، در نهایـت شـکوه و جـالل و      .ق  ه372

بنـا   8ترین عمارتی بود که بر مزار عسکریین عظمت به اتمام رسید و این بزرگ
 2باشد. جا میگشت و تا عصر حاضر پابر

، بغداد را به تصرف خویش درآورد 3.ق  ه 450امیر ارسالن بساسیري، در سال 
وي عمارتی عالی بر قبر منـور دو امـام معصـوم    «به گفته قاضی نوراهللا شوشتري: 

                                                           

 .92، 1المعارف تشیع، ج دائرة. 1
 .93، صهمان. 2
ر.ك: االمـام الحسـن    ؛انـد  نیز نوشته .ق  ه 445. سال تعمیر آستانه سامرا را به دست امیر ارسالن بساسیري، سال 3

 .313، من المهد الی اللحد، صالعسکري
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در سامرا بنـا نهـاد و هـدایایی بـه      8علی  بن شیعه، امام علی الهادي و امام حسن
 ».آستانه تقدیم نمود

بر اثر سـقوط شـمع بزرگـی کـه حـرم شـریف را روشـن         .ق  ه 640در سال 
 .ق  ه 450سوزي در حرم رخ داده و ضریحی که بساسیري در سـال   کرد، آتش می

اهدا نموده بود، دچار حریق گشت. سپس خلیفه عباسـی،   8به آستانه عسکریین
) یکـی از علمـاي   .ق  ه 732طـاووس (م.   المستنصر باهللا زیر نظـر سـید احمـدبن   

ف و بزرگ شیعه، به جبران خسارت وارده به عمارت آسـتان مقـدس و دو   معرو
 ضریح شریف پرداخت و آنها را به زیباترین شکل خود بازگرداند.

پس از تأسیس دولت جالیریان در ایران به دست شیخ حسن ایلکانی در سال 
 انجام داد .ق  ه 750، وي تعمیرات وسیعی در آستانه عسکریین به سال .ق  ه 740

باشـد و همچنـین    هاي مطهر آستانه می ها و حرم و رواق که شامل گنبد و گلدسته
ضریح مطهر را تزیین کرد و در خارج از شـهر، محلـی را جهـت دفـن مردگـان      

 اختصاص داد و دستور داد تا دیگر در صحن مطهر کسی را دفن نکنند.
به عنـوان فـاتح    .ق  ه 914الثانی سال  جمادي 25شاه اسماعیل صفوي در روز 

هـاي ایـن آسـتانه را بـا      بغداد وارد این شهر گشت و در سامرا تمام حرم و رواق
هاي طال و نقره به حـرم آسـتانه اهـدا     هاي ابریشمی مفروش ساخت؛ قندیل فرش
 کرد.

فتنه بزرگی در سامرا از طرف سالطین عثمانی به راه افتاد  .ق  ه 1106در سال 
که شهرت دارد، دیگر یک نفر از شـیعیان   نمودند؛ چنان عام و بیشتر شیعیان را قتل

در شهر سامرا باقی نماند و سهواً یا عمداً آستانه مقدس سامرا را آتش زدند. شـاه   
تزیین و تعمیرات وسیعی را در م ویتمامی خرابی ها را ترمسلطان حسین صفوي 

دوق مطهـر را  ضریحی از فوالد به حرم مطهر اهدا نمود و صـن انجام داد و آستانه 
 تعمیر کرد و کف حرم شریف و صحن را با سنگ مرمر مفروش ساخت.
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نادرشاه افشار و همچنین همسر وي، رضیه بـیگم، دختـر    .ق  ه 1156در سال 
 هاي صحن و گنبد مطهر را ترمیم نمود. کاري شاه سلطان حسین صفوي، کاشی

خان برمکی در مطلع سده سیزدهم هجري، تعمیرات آستانه سامرا توسط احمد
دنبلی، به مباشرت وکیـل وي، شـیخ محمـد آل سلماسـی و فرزنـد او، شـیخ        آل

العابدین کاظمی آل سلماسی، تعمیرات وسیعی را در صحن و حرم و سرداب  زین
 1غیبت انجام دادند.

بـه قتـل رسـید، پسـرش      .ق  ه 1200پس از آنکه احمد خان دنبلـی در سـال   
ضــریحی مقــدس بــر روي مــزار خــان دنبلــی صــندوقی مجلــل و  حســین قلــی

و ضریح و صندوق مجللی نیز بـر مـزار حضـرت     مهدي خاتون، مادر امام نرگس
 2خاتون نصب گشت. حکیمه

پس از به شهادت رسیدن صدراعظم ایران، میـرزا محمـدتقی خـان امیرکبیـر در     
ــال  ــراقیین      .ق  ه 1268س ــیخ الع ــه ش ــروف ب ــی، مع ــین تهران ــیخ عبدالحس ، ش

) که وصی وي بر ثلث ماترك بود، امـوال مـذکور را بنـا بـه وصـیت      .ق  ه1286(م.
امیرکبیر صرف تعمیرات اماکن مقدسه عراق نمود؛ از جمله در آستانه سامرا، صحن 

اي بر مزار مقدس نهاد  شریف را توسعه داد و پس از تعمیراتی در حرم، ضریح نقره
هـا و سـرداب    دسـته و به همت او، گنبد آستانه سامرا طالپوشی شد و صـحن و گل 

 کاري گردید و کف حرم و صحن با سنگ مرمر مفروش شد.  غیبت کاشی
تعمیرات وسیعی توسط حاج علی اصفهانی آل کهربـایی،   .ق  ه 1380در سال 

از تجار معروف کربال در آستانه عسـکریین شـروع گشـت کـه اولـین آن نصـب       
باشـد   نصـب مـی  ضریح نقره و طالي مزار مطهر است که فعالً بر مرقـد شـریف   

هر دو گلدسته آستانه به هزینه شخصی وي طالکـاري   .ق  ه 1387  سپس در سال
                                                           

 .93، ص1المعارف تشیع، ج دائرة. 1
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هاي قسمت شمال و شرق صحن شریف را خریداري نمود  گشت. همچنین خانه
 1و صحن آستانه عسکریین را توسعه داد.

میالدي و مصادف  2006ودوم فوریه   در بیست 8سوگمندانه حرم عسکریین
هـاي   شمسـی، در جریـان خشـونت    1384اسـفند   3قمـري و   1427محرم  23با 

اي قـرار گرفـت کـه گـروه تنـدرو و تروریسـتی        اي در عراق، هـدف حملـه   فرقه
گذاري دوم توسط  ، عامل آن شناخته شد. با یک سال و اندي فاصله، بمب2 القاعده

 27مــیالدي، مصــادف بــا  2007همــان گــروه ســفاك در ســیزدهم ژوئــن ســال 
که باعث ویران  شمسی، اتفاق افتاد 1386خرداد  23قمري و  1428االول  جمادي

 )٥١تصوير شماره ( شدن دو مناره این حرم مطهر گردید.
در پی این دو جنایت، بالفاصله بازسازي آستان مقدس سامرا و حرم حضرت 

ایران  ویژه  اي و با کمک شیعیان جهان و به توسط یک شرکت ترکیه 8عسکریین
 3 ملل (یونسکو) شروع شـده اسـت    ن علمی و فرهنگی سازمانو با نظارت سازما

 )٥٢تصوير شماره ( که هنوز پایان نیافته است.

 باب غیبت در سامرا

کند و  نیاز می اي در دست است که ما را از هر جهت بی در این خصوص مقاله
آوریم. امید که مترجم محترم این جسارت  ما با اندك تلخیص و تصرفی آن را می

مشـهور  » ي«   «که بـه نـام   » سردابی«در شهر سامرا در  4بر ما ببخشند.را 
                                                           

 .92، ص1المعارف تشیع، ج دائرة. 1
پرورده استکبار جهانی، آمریکا و همدسـتانش انگلـیس و اسـرائیل اسـت.      . القاعده، یک گروهک تروریستی است که دست2

 زند. هاي تروریستی می جاي دنیا، دست به عملیات این گروه، با توجه به اهداف شوم استکبار جهانی در جاي

، 70و فصـلنامه فرهنـگ کـوثر، ش    28و  27 ص، صـ 28ش» گزیده سـیماي سـامرا بـه نقـل از    «. اخبار شیعیان، 3
 .152و  151صص

ش، بغداد، مدیریۀ اآلثار القدیمه که بدون ذکـر مؤلـف کتـاب،     1317 ،»باب الغیبۀ«فصلی است از کتابی به نام ،. متن مقاله4

 ، چاپ شده است.84، ص1373، 5م، شتوسط آقاي مسلم صاحبی ترجمه و در مجله میراث جاویدان، سال دو
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، »الناصر لـدین اهللا «است، در چوبی زیبایی وجود دارد که از دوره خلیفه عباسی، 
هاي  بها که از چند قسمت قطعه چوب به یادگار مانده است. این اثر ارزنده و گران

ي زیبا و دلپذیر سـاخته شـده، بیـانگر    ها مشبک و آراسته به نقش و نگار و نوشته
کـاري در   بینـی و ظریـف   دقت زیاد و چشمگیر در فن نجاري و نیز نهایت نـازك 

انـد و اثـري    ذوق هنري است. دانشمندان غربی موفق به ارزشیابی ایـن در نشـده  
 اند. متناسب با ارزش هنري و تاریخی آن منتشر نکرده

  سرداب غيبت

تشکیل شده است که عبـارت اسـت از یـک     این سرداب از سه قسمت عمده
غرفه شش ضلعی، یک غرفه مستطیل کوچک و یک غرفه مستطیل بـزرگ. غرفـه   

شـکل   و غرفـه مسـتطیل  » مصـالي مـردان  «شکل بزرگ در میان مردم بـه   مستطیل
هـا بـا دو راهـروي بلنـد و      معروف است. ایـن بخـش  » مصالي زنان«کوچک به 

عنی یک راهروي طوالنی، مصالي مردان و شوند؛ ی طوالنی به یکدیگر مربوط می
کند و یک راهروي طوالنی دیگـر، بـین مصـالي     مصالي زنان را به هم وصل می

گانه، هر یک از  هاي سه ضلعی وجود دارد. همچنین این بخش مردان و غرفه شش
اي کوچک و طوالنی که از قسـمت فوقـانی دیـوار آغـاز شـده و تـا        طریق روزنه

 گیرد. یابد، نور و هوا می بیرونی مسجد جامع امتداد می ترین حد دیوار پایین
ضـلعی منتهـی    پلکانی که راه ورود و خروج سـرداب اسـت، بـه غرفـه شـش     

شود و داراي بیست پله است. ورودي این پلکان و سرداب در داخل ساختمان  می
 مسجد و بر دیواري قرار گرفته که ورودي نمازخانه نیز در آن واقع است.

  حجره غيبت

شکل بزرگ، یعنی در انتهاي مصالي مردان، در چوبی  در انتهاي غرفه مستطیل
است. در پشت این در، اتاق کوچکی قرار دارد؛ این اتـاق    (باب غیبت) واقع شده
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شـهرت دارد و در جلـوي آن در واقـع حفـاظ     » [محل غیبت امام زمان«به نام 
هـم  » چاه غیبت«عروف به کند. چاه م مشبکی است که آن را از بقیه غرفه جدا می

 .در گوشه همین اتاق قرار دارد

 كتيبه درب

شـکلی کـه از    این کتیبه بر چوب اطراف چهارچوبه درب و دو طرف مستطیل
کاري شده است. متن نوشته به خط نسـخ بسـیار    دو سو به آن پیوسته است، کنده

ه ایـن در  زیبایی بر زمینه طالیی نوشته شده است. این نوشته حاکی از آن است ک
میالدي) به  1209( .ق  ه 606و در سال » الناصر لدین اهللا«به فرمان خلیفه عباسی 

هـاي   ، ساخته شـده اسـت. در کتـاب   »سعد الموسوي بن الحسین معدبن«سرپرستی 
الحسین  الدین ابوتمیم معدبن شرف«آمده است که او » معد«تاریخی، راجع به این 

 ) است..ق  ه 617(م. » الموسوي

 شده در اطراف درب كاري دستخط كنده متن

 (بسم اهللا الرمحن الرحيم، 
-
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مجيع االنام ابوالعباس امحد  یموالنا االمام املفرتض الطاعة علهذا ما امر بعلمه سيدنا و 
 .النارص لدين اهللا امرياملؤمنني و خليفة

الذي طبق البالد احسانه و عدله و غمر العباد بره و فضله قرب اهللا اوامره  ١رب العاملني
ة حـدا الرشيفة باستمرار النجح واليرس و ناطها بالتأييد و النرص و جعل اليامـه املخلـد

اليكبو جواده و ال رائه املمجدة سعدا الخيبـو زنـاده يف عـز ختضـع لـه االقـدار فتطيعـه 
                                                           

اآلثار القدیمه، که بدون ذکر مؤلـف کتـاب،    مديريةش، بغداد،  1317 ،»الغيبةباب «فصلی است از کتابی به نام ،. متن مقاله1

 ، چاپ شده است.84، ص1373، 5توسط آقاي مسلم صاحبی ترجمه و در مجله میراث جاویدان، سال دوم، ش
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عواصيها و ملك ختشع له اململوك فتملكه نواصيها بتويل اململوك معـد بـن احلسـني بـن 
السعد املوسوي الذي يرجو احلياة يف ايامه املخلدة و يتمني انفاق بقيـة عمـره يف الـدعاء 

 .استجاب اهللا ادعيته و بلغه يف ايامه الرشيفة امنيته لدولته املؤيدة

اهللا  یذالك يف ربيع الثاين من سنة ست وستامئة هاللية وحسبنا اهللا ونعـم الوكيـل وصـل
 آله الطاهرين وعرتته وسلم تسليام. یسيدنا النبيني وعل یعل

حـق  به نام خداوند بخشنده مهربان. بگو [اي پیامبر] از شما جـز مهـر ورزیـدن در    

خواهم و آن کس که کار نیکـو انجـام دهـد، بـر      بستگان، هیچ مزد و پاداشی نمی

 )23: يخدا بسیار آمرزنده و پذیرنده شکر بندگان است. (شور اش بیفزاییم و نیکی

این کار به دستور پیشوایی که اطاعتش بر همه مردم واجب است، سید و موالي مـا  

انرواي مؤمنان و خلیفه پروردگار جهانیان که ، فرم»ابوالعباس احمد الناصر لدین اهللا«

 جا را فراگرفته و جود و کرمش بندگان را شامل گشته.  عدل و احسانش همه

اش را همواره به سهولت و رستگاري مقرون سازد و  هاي فرخنده خداي متعال فرمان

اي  اش، کرانـه  با نصرت و پشتیبانی خویش مستدام دارد و براي روزگار اقتدار پاینده

هاي بزرگش پرتوي بخشد که  مقرر دارد که هرگز پایان نپذیرد و به افکار و اندیشه

گاه به خاموشی نگراید؛ در مقام منیع عزتی که شـوکتمندان سـر بـر آسـتانش      هیچ

سایند و سرکشان، تسلیم و مطیعش گردند و با دولتی که سایر دولتمـردان سـر بـر    

گردند و با دولتی که سایر دولتمـردان  آستانش سایند و سرکشان، تسلیم و مطیعش 

به بند طاعتش درآیند و سررشته کارها بـدو سـپارند. بـه سرپرسـتی بنـده درگـاه       

صورت پذیرفت، که آرزومند زیستن در روزگـار  » سعد الموسوي بن الحسین معدبن«

اقتدار جاودانه اوست و امیدوار گذراندن باقیمانده عمر خویش در دعا بـراي دولـت   

باشد. امید است خداوند دعاهاي او را مستجاب نماید و در ایـن روزگـار    میمؤید او 

 خجسته او را به آمال و آرزوهایش برساند.
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به انجام رسید و خداوند ما را بس اسـت و   .ق  ه 606الثانی سال  این اقدام در ماه ربیع

آل و  او بهترین وکیل است. سالم و صلوات بر سید و سرور ما؛ خاتم پیامبران و بر

 دودمان پاکیزه او باد.

 [كتيبه كوفي در محل غيبت امام زمان

هاي رنگی و مزین به گلبوته آراسته شده است.  دیوارهاي محل غیبت با کاشی
گانه  ها، یک نوار چوبین در طول دیوارهاي سه چیزي که هست در میان این کاشی

ه خط کوفی را با خود اي ب این محل امتداد پیدا کرده است. این نوار چوبی، نوشته
 دارد که متن آن از این قرار است:

طالب، احلسن بن عـيل،  بسم اهللا الرمحن الرحيم، حممد رسول اهللا امرياملؤمنني عيل بن ايب
 بن عيل جعفر، بن یاحلسني بن عيل، عيل بن احلسني، حممد بن عيل، جعفر بن حممد، موس

علـيهم السـالم. هـذا  باحلق القائم عيل، بن احلسن حممد، بن عيل عيل، بن حممد ،یموس
 عمل عيل بن حممد و بن آل حممد رمحة اهللا.

 کاري شده است. بلند، کنده باین نوشته بر سه قطعه چو

  حدیث زیارت

اشـاره   8در اینجا به ذکر چند حدیث درخصوص زیارت حضرت عسکریین
 کنیم: می

رَّ ـقَربي بِسُ : «7 العسكريعن ايب هاشم اجلعفري قال: قال ابوحممد احلسن بن عيل. ١
ن رأ  1.»هلِ اجلانِبَنيألِ  أمانٌ  یمَ

کند که آن حضرت فرمـود:   نقل می 7ابوهاشم جعفري از موال امام حسن عسکري
 ».قبر من در سر من رأي (سامرا) به اهل هر دو طرف، امان است«

                                                           

 .448ص، 10. وسائل الشیعه، ج1
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داً : «7عن زيد الشحام قال: قلت أليب عبداهللا. ٢ ارَ واحِ ارَ ما ملِن زَ م؟ قال: كَمن زَ نْكُ مِ
سولَ اهللا صل   1.»اهللا عليه و آله یرَ
عرض کردم: کسی که یکی از شما را زیـارت   7گوید به امام صادق زید شحام می

کسی که مـا را  «برد؟ حضرت فرمود:  شود؟ چه نفعی می کند، چه ثوابی عایدش می

»را زیارت کرده باشد. 9زیارت کند، مثل کسی است که رسول خدا

 بلد سیدمحمد

 جـزو بلد نام شهري است، در حوالی دجیل در جنوب سـامرا کـه در گذشـته    
الدین اسـت و مرقـد شـریف ابـوجعفر سـید       بغداد و امروز از توابع استان صالح

 در همین بلد مبارك واقع شده است. 7، فرزند بزرگ امام هادي7محمد
میـرزاي   مـان آن را در ز این همان قبر مقدسی است که مرحوم محدث نوري

بزرگ شیرازي، شناسایی کرده و بناي آن را سید محمد، فرزند عالمه آقـا حسـین   
قمی حسنی تجدید نموده است و درست به خاطر اینکه قبر آن مرد بزرگ (فرزند 

 نامند. می» بلد سیدمحمد«) در این شهر واقع شده است، آن را 7امام هادي
متر اسـت و مقبـره سـیدمحمد    کیلـو  80فاصله بلد سیدمحمد تا بغداد حـدود  

.ش سـاخته شـده اسـت و هـر       ه1339متر دارد که در سال  40اي به ارتفاع  مناره
 روزه مطاف مردمان زیادي از شیعیان جهان است.

 آستانه سيدمحمد

  عمارت اول

این آستانه مبارکه چون در مسیر اصلی راه سامرا نبوده و با راه اصـلی فاصـله   
داشته، بر اثر ناامن بودن آن منطقه، تا عصر صفویه متروك مانده بود؛ لذا به طـور  

                                                           

 حدیث اول.، 1ج. وسائل الشیعه، 1
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دقیق از تاریخ بناي آن اطالعی در دست نیست، جز اینکه در تعمیرات اساسی که 
هایی  تانه انجام گشت و از قرائن و پیدر این آس .ق  ه 1384تا 1379هاي  در سال

دارند که عمارت اول این آسـتانه   که مشاهده شده، بعضی از اهل اطالع اظهار می
 متعلق به قرن چهارم است که توسط عضدالدوله دیلمی انجام گرفته است.

  عمارت دوم

در قرن دهم هجري، عمارت دوم توسط شاه اسماعیل صفوي، پس از فتح بغـداد  
 شت که در آن هنگام قسمتی هم جهت سکونت زائرین این آستانه بنا شد.انجام گ

  عمارت سوم

توسط مـال محمـد رفیـع، فرزنـد محمدشـفیع خراسـانی        .ق  ه 1198در سال 
 تبریزي، به هزینه احمدخان دنبلی انجام گشت.

  عمارت چهارم

العابدین کاظمی آل سلماسی انجام گرفـت   توسط شیخ زین .ق  ه 1208حدود 
سراي بزرگی  گنبدي از گچ و آجر بر روي قبر شریف بنا شد و همچنین کاروان و

در جهت شرقی آستانه براي سکونت زائرین ساخته شد که قسمتی از هزینه آن را 
 احمدخان دنبلی تقبل کرد.

  عمارت پنجم

توسط مال محمدصالح برغانی قزوینی حائري و با نظارت  .ق  ه 1244در سال 
خان قزوینی انجام گشت که تمـامی عمـارت سـابق را     و حسینخان  سردار حسن

شده بنا کردند که شروع آن در  کاري خراب نمودند و آستانه مجللی با گنبد کاشی
 بود. .ق  ه 1250و پایان عمارت در سال  .ق  ه 1244سال 



 »عتبات عالیاتزائران توشه  ره«همسفر     336

  عمارت ششم

توسط عالمه میرزا حسین طبرسـی، معـروف    .ق  ه 1310این عمارت در سال 
ــد  ــه مح ــیعه     ب ــث ش ــزرگ احادی ــه ب ــرین مجموع ــده آخ ــوري، گردآورن ث ن

کاري  هایی از کاشی ، با تعمیرات زیادي انجام پذیرفت. قسمت»الوسائل مستدرك«
گنبد که ریخته بود، مرمت شد و تاریخ آن در پیشانی گنبد ثبـت شـده و هشـت    

شـیرازي بـه     حجره در جنوب صحن احداث گردید و پـس از هجـرت میـرزاي   
هاي میرزا که همراه شاگردانش پیاده از سامرا بر آستانه  یکی از مسافرت سامرا، در

سیدمحمد مشرف گشتند، تعمیراتی انجام داده و چند حجره به حجـرات صـحن   
 نویسد: افزودند. مرحوم محالتی در تاریخ سامرا، درخصوص این عمارت می

میرزا حسین نوري، هشت حجره در جنوب صحن شریف و چهار حجره  ،عالمه خبیر

در طرف غرب بنا کرد، در حالی که پیش از آن، تنها چند کلبه کوچکی بـود کـه   

متر و عـرض   50عرضشان بیشتر از چهار وجب نبود و طول صحن شریف بیش از 

وجـب   متر و درازاي دیوارش باالتر از حد قامت یک انسـان و دو  28آن زیاده از 

کـاري   شد، تا اینکه عالمه نوري، آستین همت را باال زد و گنبـد را بـا کاشـی    نمی

رنگینی پوشاند و بر روي مرقد مطهر ضریحی از پـوالد زرد نصـب کـرد و کـف     

صحن شریف را با سنگ مرمر مفروش ساخت و دیوارهایش را به مقدار یک قامت 

ـ    هـاي نگـارین    ز بـا آیینـه  با سنگ مرمر مزین کرد و سطح بـاالي دیوارهـا را نی

 1کاري کرد. آیینه

سپس میرزا محمد تهرانـی عسـکري، گردآورنـده مسـتدرك البحـار، صـحن       
شریف را توسعه داده، حجراتی دیگر بدان افزود. در عصـر مرجعیـت حـاج آقـا     

و دیگـر شـهرهاي     ) جمعی از مردم خیرخـواه تهـران  .ق  ه 1366حسین قمی (م 
                                                           

 .301و  300ص ص، 2. مأثر الکبراء فی تاریخ سامرا، ج1
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ویـژه بـین    ایران، اموال زیادي جهت تعمیرات آستانه سیدمحمد ارسال داشتند؛ به
 این آستانه با شکل باشکوهی تکامل یافت. .ق  ه 1384تا  1380هاي  سال

 عمارت جدید

کاري هنرمندان ایرانی مـزین شـده و آیتـی از     کاري و آیینه حرم مطهر با کاشی
ر وسط حرم واقع است و بـر روي آن  کند. قبر مطهر د هنر اسالمی را منعکس می

 )٥٣تصوير شماره ( صندوق نفیس و ضریح نقره نصب است.

  كتيبه آستانه

 نویسد: مرحوم حاج شیخ عباس قمی می
نوري نوراهللا مرقده، اعتقاد عظیمی به زیارت آن بزرگوار داشته و  شیخ ما 

اي کـه بـر ضـریح     بـه در تعمیر بقعه و ضریح مبارکش سعی فرموده و صورت کتی
 شریفش نوشته است این است:

عظـيم الشـأن  7هذا مرقد السيد اجلليل ايب جعفر حممد بن االمـام ايب احلسـن عـيل اهلـادي
اخيه ايب حممـد  یفلام تويف نص ابوه عل 7جليل القدر، كانت الشيعة تزعم انه االمام بعد ابيه

املدينـة طفـال قـدم  خلفه ابـوه يف و قال له احدث هللا شكرا فقد احدث فيك امرا و 7الزكي
تسعة فراسخ، مـرض  یاحلجاز و ملا بلغ بلد عل یالرجوع ال یعليه يف سامرا مشتدا و هنض ال

عليه ثوبه و قال يف جواب من عابه عليـه قـد  7و تويف و مشهده هناك و ملا تويف شق ابوحممد
 1د املأتني.اخيه هارون و كانت وفاته يف حدود اثنني و مخسني بع یعل یشق موس

  شيرمرد دجيل

العـاده بـود؛ تـا     است، شخصیتی فـوق  7وي که برادر بزرگ امام حسن عسکري
 ، او مقام امامت را دارا خواهد بود.7شد پس از پدرش امام هادي آنجا که تصور می

                                                           

 .912یح الجنان، صت. کلیات مفا1
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 اند:  حدیث حیات او را چنین آورده
یا دو سال پیش از ، یک .ق  ه 252به دنیا آمد و در حدود  .ق  ه 228در حدود سال 

شهادت پدرش، در شهر بلد، هشت فرسخی شرق شهر سامرا، چشـم از ایـن سـراي    
ابدیت پیوست؛ هنگامی که وفـات یافـت، بـرادرش امـام حسـن        خاکی بست و به

جویان وقتی خواستند  از فرط غصه و غم، گریبان لباسش را درید. عیب 7عسکري

حضرت موسـاي پیـامبر نیـز در    « اشکال کنند، حضرت فرمود: 7به این کار امام
 1».هارون گریبان چاك کرد ،وفات برادرش

خوانـد،   را انسی عجیب بـا قـرآن بـود و زمـانی کـه قـرآن مـی        7سیدمحمد
شد، او شیفته قرآن و عاشق تـالوت و قرائـت    گر می روحانیت خاصی از او جلوه

 آن بود.
و جاللـت   را که حاکی از مقام بس بزرگ او و نشانگر عظمـت » حدیث بداء«
کلینی در اصول کافی، شیخ بزرگ شـیعه، مفیـد، در    ، العاده اوست،  فوق

االسـالم طبرسـی در    خویش و امـین   غیبت  ارشاد، شیخ الطائفه (طوسی) در کتاب
اند و همین خود روایتی است معروف و معتبر کـه   اعالم الوري و ... همگی نوشته

و عمـوي بـزرگ    7د، فرزند امام هاديفضیلت بسیار بزرگی را در حق سیدمحم
مرد علـوي و   کند. دیگر نیازي نیست که در شأن آن بزرگ ، ثابت می[امام زمان

بزرگان مـا در حـق آن    شیرمرد حسینی، احادیثی دیگر و روایاتی بیشتر نقل شود.
 اند، از آنهاست: هاي چندي مرقوم کرده هاي زیادي تحریر و کتاب بزرگوار، رساله

فی کرامـات السـید محمـد بـن االمـام علـی الهـادي، توسـط شـیخ            . 1
)؛ از شـاگردان شـیخ اعظـم انصـاري،     .ق  ه 1305محمد علی بلداوي (م.  بن هاشم

 مردي که در دین راسخ و محکم بود و بصیرتی باز و ضمیري روشن داشت.
جعفر محمد، نوشته شیخ جابر آل عبدالغفار کشمیري (م.  . کرامات السید ابی2

                                                           

 .313راهنماي اماکن زیارتی و سیاحتی عراق، ص. 1
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نویسد: شیخ جـابر، مقـیم بلـد و     ). آقابزرگ تهرانی، در نقباء البشر می.ق  ه 1320
مرجع شیعه در آن دیار بود و رساله مذکور را به امر عالمه نوري (محدث نـوري  

وي عالوه بر آثاري که در فقه و اصول دارد، دیوان شـعري نیـز    .طبرسی) نوشت
 در قطر بزرگ دارد.

، سبع الدجیل، عالمـه ادیـب محمـد    7علی الهادي االمام . ابوجعفر محمدبن3
 ، نجف اشرف، از منشورات کتابخانه امینی..ق  ه 1375علی اردوبادي، چاپ اول، 

  حماسه دجيل

خبـر   1 م) به جهـادگران مبـارز شـیعی   1982.ش (هفتم تموز   ه 1361در سال 
خواهـد از شـهر دجیـل و     رسید که صدام تکریتی با هیئت همراهش، امـروز مـی  

نواحی آن دیدن کند. وصول این خبر و حصول اطمینان به اعتبار آن، زمانی پیش 
دلیرمردان دجیلی تحقق یافت که تنها نیم ساعت به رسیدن صدام به منطقه دجیل 

بر به مجاهـدان حـزب الـدعوه    بعدازظهر آن روز، خ 2مانده بود؛ یعنی در ساعت 
بعدازظهر همان روز، صدام با همراهان خود کـه   2:30رسید و درست در ساعت 

 تا دندان مسلح بودند به منطقه رسیدند.
با این همه در این مدت کوتاه، شیعیان رشید دجیل و سـامرا در چنـد موضـع    

بودند و تـازه  استقرار یافته و در کمین صدام، آن حجاج ثانی و یزید زمان نشسته 
کردند که سر و کله نرون عرب و هیئت همراه پیدا گشت. گروه  شماري می لحظه

هـاي   کرد، با اسلحه اول مبارزین وارد عمل شدند و ماشینی که صدام را حمل می
 آتشین خود به رگبار بستند.

در این عملیات متهورانه، چند نفر از محافظان صدام، از جملـه عکـاس ویـژه    
زده سفاك عـراق کشـته شـدند؛ ولـی از آنجـایی کـه        بل دیدگان بهتوي، در مقا

                                                           

 . جوانان رشیدي که مرتبط با حزب الدعوة اسالمی عراق بودند.1
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ماشین مخصوص ضدگلوله بود، آسیب چندانی به شخص سفاك نرسید و ماشین 
که یک کودك و دو زن عابر را  پاچگی از معرکه دور شد. چنان با سرعت و دست

به زیر گرفت و کشت. در این گیر و دار، دوباره گروهی از مجاهدان شیعی عراق 
ماشین صدام یورش بردند و آن را به آتش کشـیدند. زد و خـورد سـنگینی میـان     
مبارزان دجیل و محافظان صدام درگرفت و صـدام سـفاك بـا چهـره ترسـناك و      

ترین  لرزان توانست در حالی که زخم خورده بود، ماشین را ترك کند و به نزدیک
بـار دیگـر از آتـش قهـر      درمانگاه منطقه پناه برد. چنان بود کـه دیکتـاتور عـراق   

 مظلومان گریخت.
اما قضیه به اینجا خاتمه پیدا نکرد؛ با فاصـله انـدکی، گـروه دوم از مجاهـدان     

الدعوه از راه رسیدند و جنگ سختی باز میان مبارزان شـیعه و محافظـان و    حزب
تعداد محافظان ویژه به هزار   سربازان صدام سفاك درگرفت. این در حالی بود که

درپی عناصر  رسید. تازه این تعداد هم مدام در حال افزایش بود؛ چراکه پی نفر می
پیوستند و با وجود این همه و در عین اینکـه هشـت    عفلقی به سربازان صدام می

کردنـد، حماسـه دجیـل تـا      هواپیماي جنگی نیز از آسمان، سربازان را یـاري مـی  
مردم دلیر منطقه حتی  گروه مجاهدان شیعی و غروب آن روز ادامه داشت و گروه

 شتافتند. شیرزنان دجیل به یاري مبارزان مظلوم می
شدت ادامه داشت و قـواي رژیـم بعـث بـا کمـک       فرداي آن روز نیز جنگ به

ــدین تانــک و زره  ــا چن ــده هــوایی و یــک لشــگر زرهــی ب ــوش،  دوازده جنگن پ
لحظـه دسـت بـه     بـه  افزودند و لحظـه  ساعت به دایره جنایت خویش می به ساعت
هزار  زدند. خودفروختگان صدامی که تعدادشان به دوازده هاي هولناکی می جنایت

زارهـاي آن را بـه خـاك و خـون      هـا و گنـدم   نفر رسیده بود، شهر دجیـل و بـاغ  
 کشیدند. می

درپی سربازان صدام، شهر دجیل را میدان تاخت و تـاز جنایـت    چهار روز پی
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کردند و هرکس  مردان و زنان آوار میها و پیر ها را بر سر بچه ساخته بودند؛ سقف
اند در دجیل ساختمان  که نوشته بستند. چنان ها می دیدند به رگبار مسلسل را که می

سالمی نماند. یزیدیان تکریتی به شـهر نیـز قناعـت نکردنـد و در تعقیـب مـردم       
زارهـا را کشـتارگاه کردنـد و مـزارع و      مسلمان و مظلوم شـهر، باغـات و کشـت   

 ا تا امتداد صدها هکتار به آتش کشیدند.ها ر بوستان

 7علی الهادي بن مرقد حسین

در ارتباط با شخصیت این بزرگوار، سخن بسیار است و حرف زیاد. مـا تنهـا   
در این خصـوص بسـنده    ،حاج شیخ عباس قمی ،به نقل سخنی از محدث پارسا

 نویسد: کنیم؛ ایشان می می
است و من از بعضی روایات اسـتفاده  اي  ، شخصیت ناشناخته7علی الهادي بن حسین

علـی تعبیـر بـه     بـن  و برادرش حسین 7امام حسن عسکري ،کردم که از موالي ما
کردند و این دو برادر را به دو جدشان، دو سـبط پیغمبـر رحمـت، امـام      سبطین می

کردند و در روایت ابوالطیب است کـه صـداي    تشبیه می 7و امام حسین 7حسن
شـبیه   7به صداي عمویش حسین، فرزند امام هادي [حضرت حجت، امام زمان

کند که آن بزرگوار از زاهدان و عبادتگران بود و به امامت بـرادرش   بود و نقل می

 1اعتراف داشت. 7امام عسکري
 7مرقد شریف این سید جلیل و امامزاده کریم را در حـرم مطهـر عسـکریین   

شده است. وي داراي چهار اند که در پایین پاي آن دو امام معصوم دفن  ذکر کرده
العابدین بود که پس از رحلت پدرشان،  هاي جعفر، محمود، باقر و زین پسر به نام

سامرا را ترك کردند و در شهر الر، از شهرهاي ري آن روز سـاکن (بـه احتمـال،    
 تهران امروز) و همگی در آن دیار شهید شدند.
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 7حضرت حکیمه، دختر جواداالئمه

هیچ شکی  7محمد تقی الجواد  بانوي بزرگوار، دختر امامدر بزرگی مقام این 
بود و فیض حضور چهـار امـام،   : نیست. او محرم اسرار و مورد اعتماد آل علی

خاتون بـا او   از امامان معصوم شیعه را درك کرده و افتخار تربیت حضرت نرگس
و  شود، تحت تکفل او بود 7بانو پیش از آنکه همسر امام عسکري بود. آن بزرگ

در سایه الطاف او درس تربیت و طریق تکامل را به کمال رسانده بود و حضـرت  
 شد. خاتون شمرده می خاتون، مربی حضرت نرگس حکیمه

در روزگار بسیار سختی که شیعیان، از مالقات پیشوایان پاك خویش محـروم  
ذارند، توانستند درد دلشان را با آن بزرگواران، بدون واسطه در میان بگ بوده و نمی

و اوایـل غیبـت    7ویـژه عصـر امـام عسـکري     ، بـه 7یعنی در دوران امام هادي
و امـت اسـالم،    7صغري، این بانوي بافضیلت، یکی از کسانی بود که میان امـام 

 شد. واسطه فیض بود و از سفراي آنها شمرده می
پس از شهادت پیشواي شهیدان، به عهـده   3رسالتی که حضرت زینب کبري

ویژه پس از شهادت او، درسـت همـین    به 7امام حسن عسکري داشت، در زمان
راسـتی   بانو بود و بـه  رسالت بزرگ، با همان سختی و سنگینی بر دوش این بزرگ

خـوبی   که چون زینب، آن شیر زن عاشورا و مردآفرین روزگار، رسالت خود را به
 تمام انجام داد.

اند که مـا   ار نوشتهدر مدح و منزلت این بانوي بزرگ، سخن زیاد و حرف بسی
 نویسند: کنیم؛ می تنها به یک نوشته بسنده می

عظمت، منزلت، قدر و جاللت او چون آفتاب در وسط روز روشن است و نیـاز بـه   
به علم  7بیان ندارد. درك خدمت چهار امام کرده و در میان دختران حضرت جواد

بـود و بعـد از امـام    خـاتون   و فضل فراوان ممتاز گشته؛ مربی علیا مخدره، نـرگس 
(سـفیر سـحر بـود) و     [منصب سفارت را داشته از طرف امام عصر 7عسکري
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رسانید و توقیعـات شـریفه را از ناحیـه مقدسـه      عرایض مردم را به آن حضرت می

، شـرافتی  [رسانیده و مفتخر به قابله شدن براي امام زمـان  گرفته و به مردم می می
گردیـد و او اول کسـی بـود کـه امـام       باشد که محرم این سـر مکتـوم   بزرگ می

 1را بوسید. درود و سالم بر او باد. [زمان

شوهر این بانو، سید بزرگواري بود به نام ابوعلی حسن محدث، که بـا چهـار   
رسد و داراي سه  می 7واسطه نسب شریفش به حسین االصغر، فرزند امام سجاد

اسـت و امـروزه مرقـد آن     هاي ابوعبداهللا الحسین و زید و حمزه بـوده  پسر به نام
واقع اسـت، شـیفتگان آل    7بانوي بزرگ را که در پایین پاي برادرش، امام هادي

 کنند. دل، زیارت می عدالت و مسلمانان روشن

 7سمانه، مادر امام هادي

بانو را که دهمین رهبر معصوم شیعیان را در دامن پاك و پرفضـیلت   این بزرگ
نامند و با  ها) یا سمانه یا سمانه مغربیه می یلتالفضل (مادر فض خویش پروریده، ام

ترین آنها بـود   اسم سیده معروف است. از برترین زنان روزگارش، بلکه بافضیلت
رسید. او شیفته راز و نیاز بـا   و هیچ زنی در زهد و تقوا و پارسایی به پاي او نمی

ی او حضرت پروردگار بود و نور نیایش و نمازش که از سـجاده سـاده و صـمیم   
 نوردید. خاست، هفت آسمان را در می برمی

مقام شامخ او تا بدانجا رسید که خداي سبحان او را محرم راز بـزرگ و مـادر   
که یـازدهمین آفتـاب عـدالت و امامـت، از دامـان او       سري سترگ ساخت؛ چنان

درخشید و با مولود مبارکش، دین و دانش را حیاتی جاودانه بخشید. باالخره این 
بزرگ حضرت باري تعالی بـود در سـرزمین     راستی آیتی از آیات انو که بهب بزرگ

سامرا چشم از این جهان فانی فرو بست و براي ابـد صدرنشـین فـردوس بـرین     
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آیات معصوم، مـزار آن   ، عالوه بر بزرگ8گشت و امروز آستان قدس عسکریین
 1سیده کریمه و پارسازن بزرگ نیز هست.

 7سوسن، مادر امام عسکري

هاي حدیثه و سلیل و حریبـه و ریحانـه و سوسـن     ین بانوي بزرگوار را با ناما
نامیدند. وي از زنان بزرگ شیعه و در نهایت ورع و تقـوا و عفـاف و صـالح     می

 آمده است. [بوده است و از زنانی بود که اسمش در میان نایبان امام مهدي
حضرت حکیمه، ، برخی از شیعیان از 7پس از شهادت حضرت امام عسکري

پرسند که ما در این موقعیت حساس به چه کسـی مراجعـه    می 7دختر امام جواد
و  7دهد: مراجعه کنید به جده، یعنی مادر امام حسـن عسـکري   کنیم، جواب می

شـود   رساند و معلوم می این نهایت عظمت و شرافت و جاللت آن بزرگوار را می
 بوده است. 7که وي یکی از وسایط بین مردم و امام غایب

وي که تا زمان غیبت صغري زنده بوده، در شهر سامرا رحلت کـرده اسـت و   
در : بنا به وصیت خویش در خانه خودش که اکنون آسـتانه قـدس عسـکریین   

 2همانجا واقع است، دفن شد.

 [حضرت نرگس، مادر مهدي

» ملیکـه «کـرد،   حضرت نرگس را زمانی که دختر بـود و در روم زنـدگی مـی   
بود که به ایـن   7و مادرش از فرزندان حواریون حضرت عیسی مسیح نامیدند می

 برد. می 7مریم  بن  بانوي اسالم، نسبت به شمعون، وصی عیسی طریق، این بزرگ
خـوبی   داشـت و بـه   او از همان دوران جوانی، خواندن و نوشـتن را دوسـت مـی   
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م، وارد سرزمین دانست و به زبان عربی نیز آشنا بود و هنگامی که از رو خطوط را می
حامله شد،  [مهدي خواند؛ تا زمانی که به حضرت» نرگس«مسلمانان شد، خود را 

درخشید و مولـود سـامرا،    نامیده شد؛ چراکه نور فرزندش از پیشانی مادر می» صیقل«
رفت جهان هستی را تـا قیامـت قیـامش نوربـاران کنـد،       حتی پیش از تولدش که می

خاتون به تجلی نشسته بود و مـادر از   در پیشانی نرگس مثالش را اي از جمال بی جلوه
اي دیگر و حسـنی صـدافزون یافتـه     روزي که حامل آن حجت حق گشته بود، جلوه

هـاي زیبـایی چـون     گـر بـود و نـام    از جبین پاکش جلوه 3بود و حسن یوسف زهرا
مفسـر آن    نرگس و سوسن و ریحانه و صیقل و...، همه حاکی از آن نورند و هر یـک 

 آخرین سوره از کتاب تکوین حق تعالی است.
داده بود کـه   7خاتون چنان دل به مهر ابومحمد امام عسکري حضرت نرگس
را در دل به کمال و تمام داشـت و   7بود که مهر موال علی 3گویی زهراي بتول

کرد و با   ، هم تحمل فراق شوهرش را تقبل نمی[با وجود پسرش مهدي موعود
خواست کـه دعـا کنـد پـس از او      شوهرش و مقتدا و امامش میجد و التماس از 

در سـرزمین   7زنده نماند. چنین نیز شد؛ او در روزگار امام ابومحمـد عسـکري  
 مأوا گزید. ،سامرا چشم از سراي خاکی بست و در اوج ملکوت اعلی

 7خاتون، پشت ضریح مقدس امام حسـن عسـکري   امروزه مزار مطهر نرگس

اینجا قبـر  «؛ »هذا قرب ام حممد«وح زرین مرقدش نوشته شده: واقع شده است و بر ل
  1».) است[مادر محمد (مهدي

  آستانه ابوهاشم جعفري

کـه نسـب    7طالـب  ابـی  عبـداهللا بـن جعفـربن    بن قاسم، فرزند اسحاق داوودبن
رسـد و   ، یعنی جعفر طیار می7شریفش با سه واسطه به برادر موالي متقیان علی
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برد کـه مـادرش ام حکـیم، دختـر      بکر می ابی ت به محمدبناز طرف مادر نیز نسب
شگفتا که ایـن سلسـله نـورانی بـا اینکـه جـد        .بکر است ابی قاسم، پسر محمدبن

و از  7شان محمد، فرزند خلیفه بود، اما همگی از شیعیان خالص موال علی پدري
قطـره  بکـر تـا آخـرین     ابی که جدشان محمدبن پیروان اوالد اطهار او هستند؛ چنان

 بود و در این راه نیز به شهادت رسید. 7خون، مدافع مولی علی
قاسم را به یاد جد بزرگـوارش جعفـر طیـار و شـاید هـم بـه خـاطر         داوودبن

خوانند و با اسم پدرش قاسم نیز کـه   مذهب بودنش، ابوهاشم جعفري می جعفري
هـاي   تاو از شخصـی  گوینـد.  مـی » قاسـم  داوودبـن «یا » ابن قاسم«والی یمن بود، 

باشد و محضر منور چهار امام، بلکه  مشهور طالبیان و از محدثان نامدار شیعیان می
پنج امام را درك کرده و از اصحاب امـام رضـا، امـام جـواد، امـام هـادي و امـام        

شود و به روایت بعضی منابع، به فیض بزرگ دیدار  شناخته می: عسکري حسن
 کنند: نیز رسیده است. نقل میاالعظم  ت و زیارت  [با امام مهدي

اللسان بود و در گفتن حق هیچ باکی بـه   ابوهاشم، مردي فاضل و پرهیزکار و صریح

یافت و مجاهد افضل الجهاد که گفتن حرف حق در برابر سلطان  دل پاکش راه نمی
 1ستمگر باشد بود.

ائمـه  در اخبـار و مـدایح     اي فراوان داشت و کتابی به اهل بیت رسالت، عالقه
) را .ق  ه 248یحیـی (م.   بـن  عمر بن نوشت و گویند هنگامی که سر یحیی: اطهار

هـا آوردنـد، بـر     طاهر، امیر عراق و رئیس شـرطه  بن عبداهللا در بغداد پیش محمدبن
گروه پیش امیر رفته و این فاجعه بزرگ را به او تبریک گفته  خالف مردم که گروه

اي امیـر!  «جعفري بر امیـر وارد شـد و گفـت:    خواندند، ابوهاشم  و او را فاتح می
زنده بود، قتـل   9گویند که اگر پیامبر خدا مردم درباره قتل کسی به تو تبریک می
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 ».گفتند تسلیت می 9او (شهادت فرزندش) را به پیامبر
روایـت کـرده و    8ابوهاشم، احادیث فراوانی از امام هادي و امـام عسـکري  

وابط نزدیکی با اهل بیت اطهار داشت، اخبار بود و ر 7چون پسرخاله امام صادق
نویسان شیعه، وي را مورد اعتماد  دهد. همه رجال فراوانی درباره آنان به دست می

دانند و از او با صفاتی چون عالم، عاقل، متقی، شریف  و مردي موثق دانسته و می
 کنند. القدر یاد می و جلیل

کند کـه ابوهاشـم جعفـري را     میعالمه شوشتري دام ظله از تاریخ بغداد نقل 
بود تا اینکـه   .ق  ه 252دستگیر کرده و از بغداد به سامرا بردند و این کار در سال 

ابوهاشـم را پـس از رحلـتش در     1درگذشته اسـت.  .ق  ه 261خبر رسید در سال 
 2به خاك سپردند. 7سامرا، کنار مزار امام حسن عسکري

   8مدفونین در حرم عسکریین

ز سادات علوي، و دانشمندان و علماي اسالم در سرزمین سـامرا،  عده زیادي ا
اند که ما تنهـا نـام    دفن گشته 8عمري را سپري کرده یا در کنار تربت عسکریین

 کنیم: برخی از آنها را در این دفتر تقدیم می
 .7حسین، از نوادگان امام حسن . محمدبن1
 شیعه.صالح، از سادات حسنی و از شاعران شهید  . محمدبن2
عبداهللا، از سادات حسنی که روزگـاري نیـز در کوفـه امیـر بـوده       بن . عبیداهللا3
 است.
کـه   7جعفر، فرزند حسن مثنی، پسر امام حسن مجتبـی  . ابوالفضل محمدبن4

 در زندان عباسیان شهید شد.
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االمـام    بـن   داوود، پسـر حسـن المثنـی    بن  محمد، فرزند سلیمان  بن  . موسی5
 .7الحسن

 .7قاسم، از نوادگان امام سجاد محمدبن. 6
 .7العابدین علی زین بن عبداهللا، فرزند حسین بن . قاسم7
 .7. علی المکفل، از نوادگان زید شهید، فرزند امام سجاد8
عبیـداهللا، فرزنــد حســین اصـغر، پســر امــام    بــن ابــراهیم بـن علــی  بــن . علـی 9

لیفـه عباسـی، او را   که در جلوي خانه جعفر، فرزنـد معتمـد، خ   7سیدالساجدین
 کشتند و قاتلش شناخته نشد.

 .7موسی، معروف به زیدالنار، فرزند امام موسی کاظم . زیدبن10
  1حسین، از نوادگان جعفر طیار. بن . عبداهللا11

 ، معروف به جعفر کذاب و تواب.7علی الهادي . جعفربن12
 .7. سیداحمد، پسر امام ابوالحسن هادي13
 .7النقی الهادي مام علیعلی، پسر ا . زیدبن14
 .7علی، پسر امام ابوالحسن هادي بن . عبداهللا15
 .7. سیدعلی، پسر امام ابوالحسن الهادي16
 .7النقی الهادي علی، پسر امام علی بن . موسی17

 .7. علیه، بنت االمام علی النقی18

  آستانه ابراهیم اشتر نخعی

) پسـر مالـک اشـتر    .ق  ه 72ابراهیم اشتر، معروف به ابوالنعمان ابراهیم نخعی (م. 
بـود و در   7نخعی است؛ همراه پدر بزرگوارش که از یاران دلیر و برجسته موال علی

در شـهر کوفـه    7جنگ صفین، با سپاه معاویه جنگید، پس از شـهادت امیرالمـؤمنین  
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خواست براي خونخواهی از کشـندگان امـام    میاقامت گزید و زمانی که مختار ثقفی 
قیام کند، پیش از هر چیز او را که رئیس قبیلـه نخـع و جنگـاوري دلیـر و      7حسین

هـاي او   شجاع بود، به همراهـی خـویش خوانـد و بـا یـاري او و در سـایه رشـادت       
 زیاد و دیگر جانیان فاجعه کربال را به سزاي اعمال ننگینشان برساند. توانست ابن

، درست پس از گذشت شش سـال از  .ق  ه 67اهیم اشتر در عاشوراي سال ابر
اي که میان او  ، در حوالی شهر موصل، پس از جنگ جانانه7شهادت امام حسین

الکـالع و   ذي بـن  نمیـر و شـراحیل   بـن  زیاد و حصـین  و سپاه شام درگرفت، به ابن
اعمـال بسـیار    باهلی و ... دست یافت و آنهـا را بـه سـزاي    بن حوشب و غالب ابن

و  7ننگینشان رسانید و با این کار، چشـم شـیعیان را روشـن و دل امـام سـجاد     
  1بیت را شاد کرد. اهل

زبیـر درگرفـت،    بـن  سرانجام در جنگی که میان سپاهیان شام و لشکر مصـعب 
ابراهیم اشتر توسط نیروهاي شامی کشته شد. سربازان اموي پیکرش را سوزاندند 

هـا زیـاد و    لک مروان بردند. در حق ابراهیم اشـتر حـرف  و سرش را پیش عبدالم
 کنیم: سخن بسیار است و ما به نقل دو سخن بسنده می

نامان شیعه و از دالوران تاریخ تشیع اسـت. وي در انتقـام    ابراهیم اشتر یکی از نیک

و یارانش شجاعت و حـرارت زیـادي از خـود     7کشیدن از کشندگان امام حسین
 2نشان داده بود.

راهیم سوارکاري شجاع و باشهامت، رئیسی پیشرو، داراي روحی بـزرگ و همتـی   اب

بـود؛  : آور و دوستدار اهل بیـت  بلند و مردي بسیار باوفا و شاعري فصیح و زبان
 3که پدرش مالک اشتر نیز با همین صفات ممتاز و معروف بود. چنان
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الـدین، در جنـوب شـهر دجیـل در حـدود       مرقد وي امروزه در استان صـالح 
هاي  گاه سامرا، یکی از زیارتـ هشت فرسخی سامرا در نزدیکی جاده قدیم بغداد  

باشد. آستانه مبارکه در عصر صـفویه تجدیـد بنـا گشـته و بـر سـردر        شیعیان می
الـك االشـرت النخعـي، علمـدار هذا قرب املرحوم السـيد ابـراهيم بـن م« ورودي آن نوشته شده:

 )٥٤تصوير شماره ( 1».9اهللا رسول

این آستانه مبارکه که در میان مردم آن منطقه به آستانه شـیخ ابـراهیم معـروف    
است، داراي حرمی وسیع و گنبدي از گـچ و آجـر اسـت و شـیعیان، از عـوام و      

 2شتابند. خواص به زیارت آن می
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  مقدمه

، برنامه عملی تمام زندگی است و براي همـه مراحـل آن، در   »فقه«از آنجا که 
سفر، تنهایی یا گروهی، براي اعمال فردي یا اجتماعی، قانون عملی دارد، حضر و 

کنیم، تـا زائـران    بنابراین برخی از احکام مربوط به سفر زیارتی عتبات را بیان می
عزیز بتوانند وظیفه دینی خود را بهتر بشناسند و به آنها عمل کنند و بهره معنـوي  

 بیشتري ببرند.

 سفراحکام 

 پدر و مادر در سفر اجازه شوهر و 

. آیات عظـام امـام خمینـی، خـویی، گلپایگـانی، تبریـزي، فاضـل، بهجـت،         1
ر سفري بـرود  شوه هشبیري زنجانی: اگر زن بدون اجازو  نوري، صافیاي،  خامنه

که بر او واجب نباشد، آن سفر حرام بوده و نماز او تمام است؛ هرچند که مسافر 
شد، باید نماز را شکسـته بخوانـد (مکـارم:    است. ولی اگر مثل سفر حجِ واجب با

 .به احتیاط واجب)

فرزند با نهی پدر و مـادر  اگر . آیات عظام خویی، تبریزي و شبیري زنجانی: 2
که موجب عقوقش باشد، سفري برود که بر وي واجب نباشـد، سـفرش حـرام و    
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اش تمام است. ولی اگر مثل سفر حـج واجـب باشـد، بایـد نمـاز را       روزهنماز و 
 شکسته بخواند.

گلپایگانی، صافی و مکارم: اگر فرزند با نهـی پـدر و مـادر کـه     . آیات عظام 3
باعث اذیت آنها شود، سفري برود که بر آن واجب نباشد، سفرش حرام و نماز او 

 تمام است؛ ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخوانند.

ر فرزند با وجـود نهـی پـدر و مـادر     نوري: اگ و فاضل، بهجتات عظام یآ. 4
(فاضل: در صورتی که مخالفت با آن موجب اذیت و ناراحتی یـا اسـائه ادب بـه    
پدر و مادر باشد) سفري برود که بر وي واجب نباشد، سـفرش حـرام و نمـاز او    

1تمام است؛ ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخواند.
 

 احکام در سفر

 است زاد و توشه الزم و کافی به همراه داشته باشد. . مستحب1
 با اخالق نیکو رفتار کند. خود. با همسفران 2
 و مریض در طول سفر کمک کند. ضعیف. به افراد 3
 هاي مطهر کمک و انفاق کند. . به خدمتکاران حرم4
 2محل صدقه بدهد. مساکین. به فقرا و 5

 نماز مسافر

اي است کـه کمتـر از ده روز    با توجه به اینکه برنامه سفر زائران عزیز به گونه
مانند، نمازهاي چهار رکعتی را بایـد دو رکعتـی (شکسـته) بجـا      در یک محل می

آورند؛ حتی افرادي که پیش از این به جهت آنکه شغلشـان یـا مقدمـه شغلشـان     
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از رانندگان. کسانی که براي مسافرت بوده است، مانند خلبانان و ملوانان و برخی 
روند، ولی این سفر آنان زیارتی است و شغلی نیسـت،   انجام کار زیاد به سفر می

باید نمازهاي چهـار رکعتـی را شکسـته بخواننـد. آري اگـر افـرادي بداننـد کـه         
در کربال یا نجف بماننـد و بـا قصـد    الً توانند حداقل ده روز در یک محل، مث می

1ز به آنجا بروند، نمازشان تمام است.رو  ماندن حداقل ده
  

 کربالشهر حکم نماز مسافر در 

تواند در حرم  مسافر می اي و فاضل لنکرانی: امام خمینی، خامنه مآیات عظا. 1
بلکه در مسـجد متصـل بـه حـرم نمـاز را تمـام        ،7و رواق حضرت سیدالشهدا

 .دبخوان
اسـت نمـاز را تمـام یـا     حـرم سیدالشـهدا مخیـر    در مسافر  اهللا مکارم: آیت. 2

 امـاکن  و فرقی میان اینبخواند  تمام را نماز که است آن افضل شکسته بخواند و
 .نیست شود می افزوده آینده در یا شده افزودهبر آن  بعداً که اضافاتی و

نمـاز   ،7تواند در حرم سیدالشهدا و تبریزي: مسافر می آیات عظام خویی. 3
 اگرچه دورتر از اطراف ضریح نماز بخواند. ؛را تمام بخواند

توانـد در حـائر    ، صافی و نوري همدانی: مسافر مـی آیات عظام گلپایگانی. 4
ولی احتیاط واجب آن است که اگـر   ؛نماز را تمام بخواند ،7حضرت سیدالشهدا

 شکسته بجا آورد. ،دورتر از اطراف ضریح مقدس نماز بخواند
متـر   5/11مقـدار   ،7تواند در حرم سیدالشهدا می اهللا سیستانی: مسافر آیت. 5

 نمازش را تمام بخواند. ،تقریبی از اطراف قبر مقدس
نمـاز را تمـام    ،تواند در حرم سیدالشهدا اهللا وحید خراسانی: مسافر می آیت. 6

  بخواند و افضل در تمام خواندن است.
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ولـو در اطـراف    ،7اهللا زنجانی: نماز مسافر در حرم مطهر سیدالشـهدا  آیت. 7
 1 ضریح مقدس شکسته است.

حـرم   درمسافري که قصـد ده روز نکـرده،    اگر مراجع همه فتواي طبق تذکر:
 صحیح است. ،بخواندشکسته  ش رانماز ،7مطهر سیدالشهدا

 حـرم  جدیـد  مسـقف  صـحن  اهللا مکارم، در مگر آیت مراجع، همه فتواي طبق
 .است شکسته نماز ،7سیدالشهدا مطهر

 مسافر در مسجد کوفه حکم نماز

، تبریزي و فاضل اي، مکارم شیرازي، خویی ، خامنهآیات عظام امام خمینی. 1
 تمـام  را نمـاز ) جدیـد  قسـمت  در ولو( کوفه مسجد در تواند می: مسافر لنکرانی
احتیـاط مسـتحب اسـت نمـاز شکسـته       ،در قسمت جدید: خمینی امام. (بخواند

 خوانده شود).
و صـافی: مسـافر   بهجـت، نـوري همـدانی     ،گلپایگـانی ، اراکیآیات عظام . 2

در  ،بـر احتیـاط واجـب    نماز را تمام بخواند و بنا ،تواند در مسجد قدیم کوفه می
 نماز شکسته است. ،قسمت جدید

نماز  ،تواند در شهر کوفه آیات عظام سیستانی و وحید خراسانی: مسافر می. 3
 .(وحید: تمام افضل است) را تمام بخواند

 2اهللا زنجانی: نماز در مسجد کوفه شکسته است. آیت. 4
 مسـجد  درمسافري که قصد ده روز نکرده،  اگر مراجع، همه فتواي طبق تذکر:

 است. صحیح خواند،ب شکسته را شنماز کوفه
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 هـم  سـهله  مسـجد  در خراسـانی،  وحیـد  و سیسـتانی  عظام آیات فتواي طبق
 .خواند کامل را نماز توان می

 نماز قضا در سفر 

 سفر زیارتی، فرصتی مناسب براي به جاي آوردن نماز قضا 

هاي مطهـر   ویژه در حرم شود زائران عزیز در اوقات فراغت خود، به توصیه می
یا مساجد بافضیلت، نمازهاي قضا شده خود را بـه جـا آورنـد کـه از هـر عمـل       
مستحبی بهتر است؛ چون این تکلیف واجب است و ممکن است در آینده، چنین 

صتی به دست نیاید و اگر نماز قضاي خود را بجا آورند، افـزون بـر اینکـه بـه     فر
کنند، از ثواب بسیار زیاد نماز در حرم مطهر و مسجد  وظیفه شرعی خود عمل می

  مند خواهند شد. نیز بهره
. اگر انسان در سفر بخواهد نمازهایی را که در غیر سفر قضا شده بجا آورد، 1

صر و عشا را چهار رکعتی قضـا کنـد و همچنـین اگـر در     باید نمازهاي ظهر و ع
سفر، نماز ظهر یا عصر یا عشا را نخواند یا باطل خوانده باشد، باید قضاي آنها را 

 دو رکعتی بجا آورد؛ هرچند در وطن آنها را قضا کند.
تـوان   توان به جا آورد؛ یعنی قضاي صبح را می . نماز قضا را در هر وقت می2

 1خواند.ظهر یا شب 
توان خواند؛ چه نماز جماعت ادا باشد یا قضا و  . نماز قضا را به جماعت می3

الزم نیست هر دو، یک نماز را بخوانند؛ مثالً اگر نماز قضاي صبح را با نماز ظهر 
  2یا عصر امام جماعت بخواند، اشکال ندارد.

                                                           

 .734، ص1الوثقی، ج العروة؛ 293، ص1. تحریر الوسیله، ج1

 .758، ص1، ج)محشی(ال. توضیح المسائل 2
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و یـک  : احتیاط [مستحب] آن است که هـر د شیرازي مکارمالعظمی (آیت اهللا 
 بخوانند). مازن

  شركت مسافر در نماز جماعت

خواند، اگر به امام جماعتی که نماز را تمـام   . مسافري که نماز را شکسته می1
 ـ  امـام و مـأموم   ـ خواند اقتدا کند، هر چند ثوابش از نماز جماعت که هر دو می

مـاز  نمازشان تمام باشد یا هر دو نمازشان شکسته باشـد، کمتـر اسـت، ولـی از ن    
1فرادي ثواب بیشتري دارد.

 

دهد و  . مسافري که نمازش شکسته است و پس از اتمام دو رکعت سالم می2
ادا  ـ  تواند در دو رکعت دیگر امام جماعت، نماز دیگري شود، می نمازش تمام می

2اقتدا کند. ـ یا قضا
 

کنـد، الزم   . در دو رکعت آخر که مأمومِ مسـافر، نمـاز دیگـري را اقتـدا مـی     3
توانـد   نیست آن نماز دو رکعتی باشد؛ پس نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی نیز می

3اقتدا کند.
 

کند، چنانچـه فرصـت خوانـدن حمـد و      . در رکعت سوم که مأموم اقتدا می4
در بـین   ـ  تر از رکـوع امـام   یشپتواند  سوره یا الاقل حمد تنها را داشته باشد، می

ر چنین فرصتی ندارد، باید صـبر کنـد تـا امـام     اقتدا کند؛ ولی اگ ـ تسبیحات اربعه
تواند تکبیر بگوید و به رکوع رود و چنانچـه بـه    گاه می جماعت به رکوع رود، آن

4رکوع امام جماعت برسد، صحیح است.
 

. اگر مأموم به تصور اینکه فرصت خواندن حمد و سوره را دارد، اقتدا کـرد،  5
                                                           

 و مکروهاته، السادس. الجماعة، فصل فی 1الوثقی، ج العروة. 1

 .3، م الجماعة. همان، فصل فی 2

 .4. همان، م 3

 .18، م الجماعة. همان، فصل فی احکام 4
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رکوع رفت، مأموم باید حمد را بـه  ولی پیش از تمام شدن حمد، امام جماعت به 
پایان ببرد و در این فرض، اگر به رکوع امام جماعت هم نرسد، ولـی بـه سـجده    

1برسد، نمازش به جماعت صحیح است.
 

. در رکعت سوم یا چهارم نماز جماعت، چنانچـه مـأموم در رکعـت اول یـا     6
2دوم باشد، باید حمد و سوره را آهسته بخواند.

 

ر نمازهاي یومیه واجب نیست، بلکه مسـتحب اسـت؛ لـذا    . خواندن قنوت د7
زند، لذا نمازگزارانی که یک یا دو رکعت از امـام   نخواندن آن ضرري به نماز نمی

تر هستند، چنانچه فرصت خواندن قنوت را نداشته باشـند اشـکال    جماعت عقب
 3ندارد.

 :و امامان معصوم 9حکم تقدم نماز خواندن بر قبر پيغمبر

اي: انسـان بایـد رعایـت ادب را بکنـد و      و خامنـه  ظام امام خمینیآیات ع. 1
نماز نخواند و چنانچه نمـاز خوانـدن   : و امامان معصوم 9جلوتر از قبر پیغمبر

 ولی نماز باطل نیست. ؛حرام است ،احترامی باشد بی
و  9نوري همدانی: اگر جلوتر و مسـاوي قبـر پیغمبـر   و  اراکیات عظام آی. 2

حرام است  ،احترامی باشد نماز بخواند، چنانچه نماز خواندن بی: امامان معصوم
 و نماز به احتیاط واجب باطل است.

نماز : و امامان معصوم 9اهللا فاضل لنکرانی: اگر جلوتر از قبر پیغمبر آیت. 3
واال باطـل   ؛حرام و نماز باطـل اسـت   ،چنانچه مستلزم هتک حرمت شود ،بخواند

 باطل نیست. ،نماز خواند: و امام معصوم 9غمبرنیست؛ اما اگر مساوي قبر پی
                                                           

 .21، م الجماعةفصل فی احکام  الوثقی، العروة. 1

 .22. همان، م 2

 . همان، فصل فی القنوت.3
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 ،: در صورتی که مستلزم هتک حرمـت باشـد  یسیستانو ات عظام خویی آی. 4
 اشکالی ندارد. ،احترامی محسوب نشود نباید نماز بخواند و اگر بی

نبایـد   ،بر احتیاط واجب : بناو شبیري زنجانی صافی، آیات عظام گلپایگانی. 5
چنانچـه  و نماز خواند. زنجانی: : و امام معصوم 9پیغمبر جلوتر یا مساوي قبر

 باشد. حرام نیز می ،این کار مستلزم هتک باشد
 ،نمـاز خوانـد   7و امام معصوم 9اهللا تبریزي: اگر جلوتر از قبر پیغمبر آیت. 6

 1عیبی ندارد.

 تساوي زن و مرد در نمازو  محاذاتحکم 

مکـروه   ، شبیري زنجانی:صافی، گلپایگانی، بهجت، امام خمینیآیات عظام . 1
 است زن در نماز جلوتر از مرد یا محاذي با او بایستد. 

اي: اگـر بـه مقـدار یـک وجـب       ، خامنههجتتبریزي، ب . آیات عظام خویی،2
 فاصله باشد، مانعی ندارد.

اقالً به  ؛تر از مرد بایستد زن عقب ،بر احتیاط الزم اهللا سیستانی: باید بنا آیت. 3
 دو زانوي مرد در حال سجده باشد. جاي مقداري که جاي سجده او برابرِ

از جـاي  زن باید جاي سجده  ،بر احتیاط واجب : بناشبیري زنجانیاهللا  آیت. 4
 .تر باشد کمی عقبمرد ایستادن 

مرد بر زن مقـدم   ،باید در نماز: مکارم شیرازيو فاضل لنکرانی  آیات عظام .5
متـر فاصـله    5، مگـر  نماز باطل است ،اگر زن جلوتر یا مساوي مرد بایستد ؛باشد

 2فرقی بین محرم و نامحرم نیست. باشد و
                                                           

 .494، ص1توضیح المسائل (المحشی)، جر.ك: . 1

 .142، ص2. ر.ك، آراء المراجع فی الحج، ج2
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 جا گرفتن براي نماز

استفاده  مسجد و حرم از اماکن مشترك و عمومی مسلمانان است که همه آنان در
مـاکن مقـدس   ا هایی که مخالف شـرع و شـأن آن   از آن مساوي هستند ـ البته استفاده 

؛ پس اگر شخصی قبل از دیگري، جایی براي نماز یا عبادتی دیگر یا قرائـت   نباشد ـ 
   1تواند آنجا را از او بگیرد. قرآن یا خواندن دعا در اختیار گرفت، دیگري نمی

مسـجد   البته چنانچه، شخصی مشغول قرائت قرآن است و شبستان دیگري در
جماعـت بـاقی    یی براي شرکت در نمـاز براي نماز فرادا خواندن هست، ولی جا

خواهد در نمـاز جماعـت شـرکت کنـد، بـر       شود و می نمانده و شخصی وارد می
 2خواند واجب است جاي خود را به نمازگزار بدهد. شخصی که قرآن می

کسی که در مسجد یا حرم نشسته است، اگر دیگري جاي او را غصب کنـد و  
 در آنجا نماز بخواند: 

اي: بنـا بـر احتیـاط واجـب، بایـد دوبـاره        و خامنه مام خمینی. آیات عظام ا1
3نمازش را در محل دیگري بخواند.

 

ی، گلپایگـانی، صـافی و تبریـزي: نمـازش باطـل اسـت.       یخـو آیات عظام . 2
 (تبریزي: مگر آنکه شخص اولی از آنجا اعراض کند).

 سیستانی و نوري: نمازش صحیح است؛ اگرچه گناه کرده است. آیات عظام .3
 زنجانی: نمازش به احتیاط مستحب باطل است.آیت اهللا . 4

 : نجس كردن حرم امامان

حرام است و اگر یکی از آنها نجس شود، چنانچه : نجس کردن حرم امامان
 احترامی باشد، تطهیر آن واجب است. نجس ماندن آن بی

                                                           

 .2545. توضیح المسائل، م 1

 .214، کتاب احیاء الموات و المشترکات، ص2. تحریر الوسیله، ج2

 .  484، ص1 . توضیح المسائل (المحشی)، ج3
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، مکـارم و صـافی: احتیـاط    اي خامنـه ، گلپایگـانی،  خمینـی  ام. آیات عظام ام1
 احترامی هم نباشد، آن را تطهیر کنند. واجب آن است که اگر بی

ی، فاضـل، تبریـزي، سیسـتانی و زنجـانی: احتیـاط      یاراکی، خوآیات عظام . 2
 احترامی هم نباشد، آن را تطهیر کنند. مستحب آن است که اگر بی

  د و حرمبردن مهر و قرآن از مسج

هاي مطهر جایز نیسـت و   هاي دعاي مساجد و حرم بردن مهر و قرآن و کتاب
1چنانچه کسی عمداً یا سهواً برده باشد، باید به جاي آن برگرداند.

  

 سفر در روزه نذر حکم

صافی، نوري همـدانی و وحیـد خراسـانی: در    ، آیات عظام فاضل لنکرانی. 1
 .مسافرت نذر روزه جایز نیست

 ، شـبیري زنجـانی و  اي خامنـه  ،تبریـزي، بهجـت  ی و آیات عظام امام خمین. 2
 2سیستانی: در مسافرت نذر روزه جایز و صحیح است.

 ،اهللا مکارم شیرازي: در مسافرت نذر روزه اشکال دارد و اگر نذر کـرد  آیت. 3
 3احتیاط واجب آن است که به نذر خود عمل کند.

 و کنـد  نذر تواند می انسان وطن در سفر، از قبل مراجع، همه فتواي طبق تذکر:
  4.بگیرد مستحبی روزه سفر، در

 :داخل شدن جنب و حائض به حرم ائمه معصومين

ولی اگر از یک درب داخل و از  ؛توقف در مساجد حرام است :امام خمینی. 1
مـانعی نـدارد و احتیـاط     ،درب دیگر خارج شود یا براي برداشـتن چیـزي بـرود   

                                                           

 .345، ص2. استفتائات، ج1
 .616؛ مناسک حج (محشی)، ص322، ص1استفتائات امام، جر.ك: . 2

 .482س، 2ج ،اتئاستفتا. 3

 .952، ص1. توضیح المسائل (المحشی)، ج4
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 هم توقف نکند.: در حرم امامانواجب آن است که 

براي جنـب و حـائض   : اهللا خویی: توقف در رواق حرم مطهر امامان آیت. 2
  .اگرچه احوط عدم توقف حائض است در رواق ؛مانعی ندارد

ملحـق  : حرم امامان معصوم ،بر احتیاط واجب اهللا نوري همدانی: بنا آیت. 3
بلکه بنا بر احتیـاط   ،توقف نکند آنجا ،بر احتیاط واجب یعنی بنا ؛به مساجد است

 در رواق هم توقف نکند.

ورود به حرم امامـان   ،بر احتیاط واجب و صافی: بنا آیات عظام گلپایگانی. 4
 ها هم نشود. حرام است و بنا بر احتیاط واجب وارد رواق: معصوم

 ،توقف نکنـد : : احتیاط واجب آن است که در حرم اماماناهللا بهجت آیت. 5
 بور نیز ننماید.بلکه ع

آیات عظام تبریزي و سیستانی: توقف در مساجد و بنابر احتیاط واجب در . 6
درب دیگـر  از ولی اگر از یک درب داخـل و   ؛حرام است: حرم امامان معصوم

 مانعی ندارد. ،خارج شود

اگرچـه از یـک درب    ؛حرام اسـت : اهللا زنجانی: ورود به حرم امامان آیت. 7
 خارج شود. درب دیگراز داخل و 

همان گنبد متبرك و جایی است که به آن حـرم   ،اي: مراد از حرم اهللا خامنه آیت. 8
نـه   ،شـود و ورود جنـب و حـائض در حـرم حـرام اسـت       و مشهد شریف گفته می

 .باشد داشته مسجد عنوان که جایی مگر ها؛ شبستانهاي ملحق به آن و  ساختمان

 ،هـاي اطـراف ضـریح مطهـر     رواق اهللا مکارم شیرازي: داخل شدن بـه  آیت. 9
 ولی وارد حرم نشود. ؛مانعی ندارد ،اگرچه قبر را ببیند و به ضریح نزدیک باشد

هـاي امامـان    : ورود جنب و حائض به تمـام رواق آیت اهللا فاضل لنکرانی. 10
 1 .جایز نیست و فرقی بین دور و نزدیک آن نیست: معصوم

                                                           

 .212، ص1توضیح المسائل (المحشی)، ج . ر.ك:1
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 زیارت غسل

و در حال زیارت قبـور مطهـر آنـان،    : معصومینبراي تشرف به حرم مطهر 
  این کارها مستحب است:

 ها فرقی ندارد.   کیفیت آن با سایر غسل ، غسل زیارت که به همین نیت انجام شود

 تذکرات

، خمینـی  هاي عملیه آمـده، آیـات عظـام امـام     باید دقت نمود بنا بر آنچه در رساله ·
اي، غسل مستحبی را کـافی   گلپایگانی (بنا بر احوط)، فاضل، بهجت، صافی و خامنه

، شـیرازي  دانند و بقیه مراجع همچون خویی، تبریزي، مکارم نمیاز وضو براي نماز 
 دانند. سیستانی، وحید خراسانی و شبیري زنجانی آن را کافی می

ي زنجـانی: غسـل زیـارت    آیات عظام امام خمینی، خویی، تبریزي، سیستانی، شبیر ·
حرم سیدالشهدا مستحب و غسل زیارت دیگر ائمه بـه قصـد رجـاء و امیـد ثـواب      

 احوط)]. انجام گیرد [وحید خراسانی (بنابر

آیات عظام اراکی، گلپایگانی، فاضل، صافی، بهجـت، مکـارم: غسـل زیـارت ائمـه       ·
 مستحب است.  : معصومین

  :ایام زیارتی معصومین

آمده است که زیارت آنان در ایام : رسیده از معصومیندر برخی از روایات 
خاصی سفارش شده و ثواب بیشتري دارد که در روزهاي هفته، زیارت هـر یـک   
از آنان به ترتیب ذیل مستحب است و براي هـر روز زیـارت خاصـی وارد شـده     

 است:
 .9. روز شنبه: زیارت حضرت رسول1
 . 8ه زهران و فاطمشنبه: زیارت امیرالمؤمنی . روز یک2
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 .8. روز دوشنبه: زیارت امام حسن و امام حسین3
 .:شنبه: زیارت امام سجاد و امام باقر و امام صادق . روز سه4
جعفر، امـام رضـا، امـام جـواد و امـام       بن . روز چهارشنبه: زیارت امام موسی5
 .:هادي
 .7شنبه: زیارت امام حسن عسکري . روز پنج6
  1.[، امام عصرت . روز جمعه: زیارت 7

8در برخی از ایام سال نیز زیارت حضـرت امیرالمـؤمنین علـی و امـام حسـین     

تري دارد که اگر زائران که در آن ایام بـه زیـارت    سفارش بیشتري شده و ثواب افزون
قبر ایشان نائل شوند، سعادت بزرگی است و چنانچه به طور اتفـاقی در ایـن ایـام در    

نامـه   ودند، زیارت قبر ایشان را فراموش نکنند. هرچند خواندن زیارتنجف و کربال ب
 ایشان در این روزها از راه دور نیز ثواب دارد و آن ایام بدین شرح است:

  7اوقات مخصوص زیارت امیرالمؤمنین علی

 رجب). 13. روز تولد ایشان (1
 حجه). ذي 18. شب و روز عید غدیر (2
 حجه). ذي 25(» هل اتی«. روز نزول سوره 3
 رجب). 27( 9. شب و روز مبعث پیامبر4
 ماه رمضان. 21. روز 5
 خوابیدند. 9در بستر پیامبر 7االول، شبی که حضرت علی . شب اول ربیع6
 رمضان). 17. روز غزوه بدر (7
و روزي که خورشید به احتـرام ایشـان   در غزوه احد  7علی. روز فداکاري 8

شوال).17(بازگشت. 
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 .رجب) 24( خیبر . روز فتح9
 20هـا را شکسـت (   باال رفت و بـت  9بر دوش پیامبر 7علی. روزي که 10

 رمضان).
 االولی). . روز فتح بصره (نیمه جمادي11
و روز ازدواج مـأمور ابـالغ آیـه برائـت شـد       9. روزي که از طرف پیامبر12

 حجه). (اول ذي 8حضرت علی با حضرت زهرا
هاي دیگران به مسجد  درِ خانه 9پیامبر خدا. روزي که به امر خدا و ابالغ 13
 باز گذاشته شد (روز عرفه). 7علیبسته و در خانه حضرت  9پیامبر

. روزي که آن حضرت انگشتري خویش را در حال نماز بـه فقیـر داد کـه    14
 حجه). ذي 24همان روز مباهله است و از دو جهت خصوصیت دارد (

 صفر). 28( 9یامبر خدا. آغاز خالفت ایشان؛ یعنی روز وفات پ15
 25 یـا  18. روزي که مردم براي خالفت ظاهري با حضرت بیعت کردنـد ( 16

 حجه). ذي
، بـوده  7علـی روز بیعـت بـا   مصادف بـا  . روز اول فروردین (نوروز) که 17
 است.

  7اوقات مخصوص زیارت امام حسین

 . شب و روز جمعه.1
 . روزهاي اول، وسط و آخر ماه قمري.2
 عاشورا.. روز 3
 . اول و نیمه ماه رجب.4
 . سوم شعبان (سالروز والدت آن حضرت).5
 . شب نیمه شعبان.6
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 ویژه در دهه آخر آن ماه. ماه رمضان، به . در تمام روزهاي 7
 هاي قدر. . شب8
 . عید فطر.9

 . روز عرفه.10
 . عید قربان.11
  1حجه). ذي 24. روز مباهله (12

  احکام عزاداري

ــزاي معصــومینگریســتن در  ــالس  : ع ــایی مج ــران و برپ ــدن دیگ و گریان
از جمله کارهاي مستحب مؤکد و از افضل کارها و داراي : سوگواري اهل بیت

ثواب بسیاري است؛ ولی از آنجا که برخی افراد گاهی در عزاداري دچار افراط یا 
 شوند، توجه به چند شرط از شرایط عزاداري الزم است: تفریط می

 شود، مشتمل بر مطالب دروغ و باطل نباشد.  ده می. آنچه خوان1

 است، نباشد.: . همراه با مطالبی که وهن مذهب یا تنقیص و تحقیر معصومین2
شود که مسـتند بـه    هایی خوانده می هاي مذهبی، مصیبت سؤال: در بعضی از هیئت ·

از مقتل معتبري نیست و از هیچ عالم یا مرجعی هم شنیده نشده است و هنگامی که 
گونه  ، این:دهند که اهل بیت شود، پاسخ می خواننده مصیبت، از منبع آن سؤال می

اند و واقعه کربال فقـط در مقاتـل نیسـت و     اند و یا ما را راهنمایی کرده به ما فهمانده
باشد؛ بلکه گاهی بعضی از امور بـراي مـداح    هاي علما نمی منبع آن هم فقط به گفته

شود. سؤال من این است که آیا  هام و مکاشفه مکشوف مییا خطیب حسینی از راه ال
نقل وقایع از این طریق صحیح اسـت یـا خیـر؟ و در صـورتی کـه صـحیح نباشـد،        

 تکلیف شنوندگان چیست؟
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مزبور بدون اینکـه مسـتند     اي: نقل مطالب به صورت خامنهالعظمی اهللا  جواب آیت ·
شرعی ندارد؛ مگر آنکه نقـل آن   به روایتی باشد و یا در تاریخ ثابت شده باشد، وجه

به عنوان بیان حال به حسب برداشت متکلم بوده و علم به خالف بـودن آن نداشـته   
باشد و تکلیف شنوندگان نهی از منکر است؛ به شرطی که موضوع و شرایط آن نـزد  

 1آنان ثابت شده باشد.
 . همراه با کار حرام، مثالً موسیقی لهوي نباشد.3

هاي عزاداري از شیپور و طبـل و سـنج و دیگـر     خی از هیئتاز آنجا که در بر
 شود، توجه به چند استفتاء الزم است: ل موسیقی استفاده مییوسا
 جایز است یا نه؟ 7نیامام حسسؤال: آیا زدن طبل و شیپور در تعزیه  ·

: اگر از آالت لهو و لعب نباشد و وهن بر مـذهب هـم نشـود،    جواب امام خمینی ·
2مانع ندارد.

 

سؤال: استفاده از طبـل و سـنج و شـیپور و همچنـین زنجیرهـایی کـه داراي تیـغ         ·
 هاي عزاداري چه حکمی دارد؟ هستند، در مجالس و دسته

اي: اگر استفاده از زنجیرهـاي مزبـور موجـب وهـن      خامنهالعظمی اهللا  جواب آیت ·
مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گـردد، جـایز نیسـت؛    

3ولی استفاده از شیپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.
 

سؤال: استفاده از آالت موسیقی مانند ارگ (از آالت موسیقی و شبیه پیانو است) و  ·
 رد؟اسنج و غیر آنها در مراسم عزاداري چه حکمی د

اي: اسـتفاده از آالت موسـیقی، مناسـب بـا      خامنـه العظمـی  اهللا  جواب آیـت  ·
الر شهیدان نیست و شایسته است مراسـم عـزاداري بـه همـان     عزاداري سا
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 1صورت متعارفی که از قدیم متداول بوده برگزار شود.
 . موجب اضرار به نفس (ضرر قابل توجه) نباشد.4
. سبب ترك واجب نباشد کـه گـاهی سـبب تـرك نمـاز یـا قضـا شـدن آن         5

  2شود. می

  قمه زنی

توهین دیگران به مذهب تشیع شـده  از جمله اعمالی که در عصر حاضر سبب 
زنی اسـت. ایـن عمـل در     زنی یا تیغ و سابقه تاریخی و توجیه عقالنی ندارد، قمه

 شود. فتاواي بسیاري از فقها حرام شمرده شده که به برخی از آنها اشاره می
 زنی با بدن برهنه در انظار عمومی چه حکمی دارد؟ زنی و سینه سؤال: قمه

زدن خودداري شـود و   در شرایط و اوضاع کنونی، از قمه :جواب امام خمینی
3عزاداري و سینه زدن مانعی ندارد.

 

عالی  زنی به طور مخفی حالل است یا اینکه فتواي شریف جناب سؤال: آیا قمه
 عمومیت دارد؟

زنـی عـالوه بـر اینکـه از نظـر عرفـی از        اي: قمه خامنهالعظمی اهللا  جواب آیت
هاي بعد  و زمان: اي در عصر ائمه شود و سابقه نمی مظاهر حزن و اندوه حساب
در مورد آن نرسیده  7شکل خاص یا عام از معصوم  از آن ندارد و تأییدي هم به

شود؛ بنابراین در هیچ  است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می
4حالتی جایز نیست.
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 وجود داشته باشـد،  زنی جایز است؟ چنانچه در این مورد نذري ال: آیا قمهؤس
 وظیفه چیست؟

فاضل لنکرانی: با توجه به گرایشی که نسبت به  العظمی اهللا تجواب مرحوم آی
اسالم و تشیع بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شـده  

شود و اعمـال و رفتـار    القراي جهان اسالم شناخته می و ایران اسالمی به عنوان ام
بطـه بـا   ملت ایران به عنوان الگو و بیانگر اسالم مطـرح اسـت، الزم اسـت در را   

، بـه  7الحسـین  مسائل سوگواري و عزاداري ساالر شـهیدان، حضـرت اباعبـداهللا   
مندي شدیدتر به آن حضرت  اي عمل شود که موجب گرایش بیشتر و عالقه گونه

تنها چنـین   و هدف مقدس وي گردد. پیداست در این شرایط، مسئله قمه زدن، نه
گونه توجیـه قابـل    شتن هیچو ندا  نقشی ندارد، بلکه به علت عدم قابلیت پذیرش

فهم مخالفین، نتیجه سـوء بـر آن مترتـب خواهـد شـد. لـذا الزم اسـت شـیعیان         
از آن خودداري کنند و چنانچـه در ایـن مـورد     7حسین مند به مکتب امام عالقه

1نذري وجود داشته باشد، نذر، واجد شرایط صحت و انعقاد نیست.
 

رادران و خواهران ایمـانی بایـد از هـر    مکارم شیرازي: ... بالعظمی اهللا  جواب آیت ·
دهد بپرهیزند و نیز از اعمالی ماننـد قمـه زدن و    کاري که بهانه به دست دشمنان می

قفل در تن کردن و امثال آنکه رهبر معّظم انقالب در بیانات پربار خود به آن اشـاره  
اد تـا  نمودند، اجتناب جویند؛ زیرا این اعمال دستاویزي به دست دشـمنان خواهـد د  

کل مراسم عظیم عزاداري سازنده را زیر سـؤال برنـد. قمـه را بایـد بـر سـر دشـمن        
کوبید، نه بر سر دوست؛ قفل را باید بر دهان دشمن زد، نه بر تـن دوسـت. درسـت    

و مکتب اوست، ولـی بایـد توجـه     7است که انگیزه این افراد، عشق به امام حسین
نیست؛ بایـد نفـس عمـل هـم مقـدس       تنهایی کافی داشت که مقدس بودن انگیزه به

  باشد. کیفیت عزاداري، یا باید در نصوص اسـالمی وارد شـده باشـد و یـا مشـمول     
                                                           

 .622، ص1. جامع المسائل، ج1
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نـه منصـوص اسـت و نـه      گونه کارها، مسـلماً  عمومات و اطالقات ادله گردد و این
مصداق عزاداري در عرف عقال و اهل شرع. به عالوه مـوانعی نیـز از نظـر شـرع در     

د و به تعبیر دیگر، نه مقتضی شمول عمومـات موجـود اسـت و نـه     برابر آن قرار دار
 مانع مفقود.

 ،اسـرارهم  اهللا قـدس  ،جمعی از بزرگان فقهـاي شـیعه پیشـین    کهدرست است 
اند، ولی آنهـا هـم    اجازه بعضی از این امور را در عصر خود به دالیل خاصی داده

 دادند. ي فتوا مییقین طور دیگر اگر در عصر ما و شرایط زمان ما بودند، به
گونه که در وصیت  ، همان7باید توجه داشت که هدف اصلی قیام امام حسین

تاریخی معروف آن حضرت آمده، احیاي امر به معروف و نهی از منکـر بـود. بـر    
همه عاشقان مکتبش الزم است این دو فریضه الهی و قرآنی را زنـده کننـد و بـه    

شده، با منکرات  از طریق صحیح و حساب امام و پیشواي بزرگشان اقتدا نمایند و
 به مبارزه برخیزند و با گفتار و اعمال خود، معروف را زنده کنند.

خداوندا همه ما را از پیروان راستین مکتـب آن بزرگـوار قـرار ده و مشـمول     
1بنما؛ آمین یا رب العالمین. آخرتشفاعتش در دنیا و 

 

 اهانت به عایشه و خلفا

از  ،بـرادران اهـل سـنت    اي: اهانت به نمادهاي خامنه العظمی اهللا حضرت آیت
این موضوع شامل زنان  ت.زنی به همسر پیامبر اسالم [عایشه] حرام اس جمله اتهام

 د.شو می ـ 9حضرت محمد ـویژه سیداالنبیاء پیامبر اعظم  همه پیامبران و به

ایم وحدت مسلمین  بارها عرض کرده :مکارم شیرازيالعظمی اهللا  حضرت آیت
مخصوصاً در شرایط فعلی از اهم امور  ،و تقریب بین مذاهب اسالمی در هر زمان

مسلمانان اعم از  .لذا هرگونه اهانت به مقدسات دیگران شرعاً جایز نیست ؛است
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سنت باید مراقب باشند کـه در دام دشـمنان اسـالم نیفتنـد و فتنـه        شیعیان و اهل
گناهـان از اکبـر کبـائر و     اقدامات انتحاري و ریختن خـون بـی   .ا نکنندمذهبی برپ

مصداق بارز فساد در ارض و موجب خلود در آتش دوزخ است و چهـره اسـالم   
قبـول مبـدل    به یـک چهـره خشـن و غیرقابـل     ،را که آیین رحمت و رأفت است

 کند و خداوند همه خطاکاران و گمراهان را هدایت فرماید. می

کس که شهادت بـه وحـدانیت    هر: صافی گلپایگانیالعظمی هللا ا حضرت آیت
مسـلمان   ،بدهـد  9عبداهللا حضرت محمدبن ،األنبیاء خداوند متعال و رسالت خاتم

کس حق ندارد به مقدسات   باشد و هیچ است و جان و عرض و مال او محترم می
کبیـره   دینی توهین نماید و اقدامات انتحاري و ریختن خون مسلمانان از گناهـان 

وظیفه مسلمانان این است که چهره حقیقی اسـالم را کـه دیـن رحمـت و      است.
محبت و مهربانی است به جهانیان نشان دهند. همه بایـد در صـف واحـد بـراي     

هـاي   پیشرفت اسالم عزیز و هدایت مردم در سرتاسر جهان فعـال بـوده و نقشـه   
ه و به وظایف اسالمی خـود  خائنانه دشمنان قرآن را با اتحاد و یگانگی از بین برد

 عمل نمایند.

  نذر و وقف

یا اموالی : هاي پسندیده مسلمانان، نذر اعمالی براي معصومین یکی از سنت
براي آنان و همچنین وقف ملک یا مالی براي آنـان اسـت و ایـن سـنت حسـنه،      
همچنان رواج دارد و از آنجا که برخی از زائران گاهی براي عمل به نذر خود یـا  

شوند، توجه به برخـی از احکـام نـذر و     منافع موقوفات، راهی آن دیار می صرف
هاي مطهر آنـان و امـور مربـوط بـه      وقف که ارتباطی با آن پیشوایان پاك و حرم

 ایشان دارد، مفید خواهد بود:
. در نذر، باید صیغه خوانده شود و الزم نیست آن را به عربی بخوانـد؛ پـس   1

هـزار   خوب شود، براي خدا بر عهده من است کـه ده  اگر مریض من«اگر بگوید: 
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، نذر او صحیح است و باید مطـابق آن عمـل   »بدهم 7تومان به حرم امام حسین
  1کند؛ بنابراین اگر صیغه نذر نخوانده باشد، عمل به آن واجب نیست.

بـرایش ممکـن باشـد؛      تواند نذر کند که انجـام دادن آن  . انسان کاري را می2
تواند پیاده به نجف یا کربال برود، اگر نذر کند پیـاده بـرود،    ی که نمیبنابراین کس

2نذر او صحیح نیست.
 

طور که نذر کـرده عمـل    . اگر انسان نذر کند کاري را انجام دهد، باید همان3
کند؛ پس اگر نذر کند، روز اول ماه به زیارت برود، چنانچه روز قبل یا بعد از آن 

3نذر عمل نشده است. کند و به برود، کفایت نمی
 

برود، چنانچه بـه زیـارت امـام    : . اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان4
دیگر برود کافی نیست و چنانچه به واسطه عذر نتواند آن امـام را زیـارت کنـد،    

4چیزي بر او نیست.
 

. کسی که نذر کرده به زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکـرده،  5
  5غسل و نماز را انجام دهد. الزم نیست

نـذر کنـد، بایـد آن را بـه       یا امامزادگان چیزي: . اگر براي حرم یکی از امامان6
مصارف حرم برساند؛ از قبیل فرش و پرده و روشنایی، اما اگر نتواند به این مصـارف  

6برساند، به افراد مسئول یا عالمان متعهد مراجعه کند تا به مصارف شرعی آن برسد.
 

یا امامزاده کنـد، چنانچـه مصـرف معینـی را      7. اگر چیزي را نذر خود امام7
قصد کرده، باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نکرده، باید 

                                                           

 .610، ص2محشی)، جالتوضیح المسائل ( .1
 .2647. همان، م 2
 .2651. همان، م 3
 .2660. همان، م 4
 .2661. همان، م 5
 .2662. همان، م 6
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به فقیران و زائران بدهد یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را بـه امـام هدیـه    
1کند.

 

ه باشند، صرف در عـزاداري آن  وقف کرد 7. اگر چیزي را براي سیدالشهدا8
متعارف  7حضرت، مانند مزد قاري و مداح و آنچه در مجلس عزاي امام حسین

2شود. است، می
 

  7تربت امام حسین

و شهادت ایشـان در راه احیـاي دیـن، آثـار و      7به پاس فداکاري امام حسین
 قرار داده شده است:  آن امام 3احکام خاصی براي خاك قبر

مستحب است و سبب افزایش  7ز، سجده بر تربت امام حسین. در حال نما1
 4باشد. ثواب نماز می

. خوردن هر نوع خاکی حرام است، به جز تربت حسینی که خوردن انـدکی  2
(تنها سیستانی: بـه احتیـاط واجـب بـا آب      5از آن به نیت شفا گرفتن جایز است.

 مخلوط تا مستهلک شود).
 6حسینی مستحب است.. برآوردن کام نوزادان با تربت 3
باشـد،   احترامـی بـه آن حـرام مـی     . حفظ احترام آن الزم است و هرگونه بی4

 ازجمله:
                                                           

 .2663، م 2محشی)، جال. توضیح المسائل (1

 .58؛ کتاب الوقف، م 74، ص2. تحریر الوسیله، ج2

متر) اطراف قبـر آن حضـرت خـاك بردارنـد،      1800آمده است که اگر تا یک میل ( 7. در روایتی از امام صادق3

 را دارد. 7احکام تربت امام حسین

 .1083؛ توضیح المسائل، م 646، ص1الوثقی، ج العروة. 4

 .2628. توضیح المسائل، م 5

 .310، ص2. تحریرالوسیله، ج6
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 نجس کردن آن جایز نیست.
 احترامی باشد حرام است. انداختن آن در جایی که بی

احترامی باشد بیفتد، باید آن را بیرون آورند، حتی اگـر در   اگر در جایی که بی
ردن تربت ممکن نباشد، در صـورت امکـان بایـد چـاه را     چاهی باشد و بیرون آو

 تعطیل کنند.
. مستحب است هنگام دفن میت، مقداري تربت همراه او گذاشته شود و بـا  5

 او نیز مخلوط کنند. 1حنوط
فرستند، مستحب است مقداري تربت هم همـراه آن   . کاالیی که به جایی می6

 بگذارند، مثالً جهیزیه دختر.
و بر چشم مالیدن مستحب اسـت و   7وسیدن تربت امام حسین. بوییدن و ب7

 2حتی دست کشیدن بر آن و بر سایر اعضاي بدن مالیدن نیز ثواب دارد.
 
 

                                                           

ها، سر زانوها و نـوك انگشـتان    : بر پیشانی، کف دستگذارند . حنوط: مقداري کافور که بر جاهاي سجده میت می1

 بزرگ پاها.

 مراجعه کنید. 119توانید به کتاب فرهنگ عاشورا، ص . براي توضیح بیشتر می2
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 ش..  ه1371، 7حضرت رضا یکنگره جهان

طباطبــا  یعلــ ، محمــدبنیاســالم يهــا و دولــت يدار در آداب ملــک يتــاریخ فخــر .47
 ..ش  ه1350، تهران، بنگاه ترجمه و نشر، یگلپایگان، ترجمه محمدوحید یطقطق ابن
، ی، عبدالجواد کلیددار، متـرجم: محمدصـدر هاشـم   یتاریخ کربال و حائر حسین .48

 تا. ینا، ب یاصفهان، ب
 ..ق  ه 1386تاریخ کربال، عبدالجواد کلیددار، نجف اشرف،  .49

 م.1971، بغداد، چاپ اول، یتاریخ مدینه سامرا، یونس شیخ ابراهیم السامرای .50
 یاالعلم مؤسسةآل طعمه، بیروت،  يتاریخ مرقد الحسین و العباس، سلمان هاد .51

 ..ق  ه 1416للمطبوعات، 
 تا.  یروت، دارالعلم، بی، بینیله، امام خمیر الوسیتحر .52
،  ، قـم، جامعـه مدرسـین   چـاپ دوم ، یشعبه حران بن یعل بن ، حسن تحف العقول .53

 ..ش  ه1363
 ..ق  ه 1403آل طعمه، بیروت،  يتراث کربال، سلمان هاد .54

 یحسـین شـریف الرضـ    (فیض اإلسـالم)، محمـدبن   البالغةترجمه و شرح نهج  .55
، تهران، مؤسسه چـاپ و نشـر   چاپ پنجم، یاالسالم اصفهان فیض ینق یترجمه عل

 ..ش  ه 1379،  تألیفات فیض اإلسالم
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، سـالمية االو دیگـران، تهـران، دارالکتـب     ياهللا مکارم شـیراز  تفسیر نمونه، آیت .56
 ..ش  ه1373

ن، ی، قـم، جامعـه مدرسـ   چـاپ هشـتم  ، ینی)، امام خمیح المسائل (محشیتوض .57
 . .ق  ه1424

 . .ق  ه 1428نا،  ی، قم، بینیح المسائل، امام خمیتوض .58
 ..ش  ه1365، تهران، دارالکتب االسالمیه، تهران، یتهذیب االحکام، شیخ طوس .59

خرسـان، بیـروت، داراالضـواء،     ، تحقیق:یحسن طوس تهذیب األحکام، محمدبن .60
 ..ق  ه1406

، قـم،   چـاپ دوم بـن بابویـه،    یعلـ  ، محمـدبن  ثواب األعمال و عقـاب األعمـال   .61
 ..ق  ه 1406دارالشریف الرضی للنشر، 

 ..ش  ه 1363، ی، قم، رضيالدین شعیر جامع األخبار، تاج .62
 تبـة مك،  ، تهـران چـاپ اول اشـعث،   محمد ابن الجعفریات (األشعثیات)، محمدبن .63

 تا. ی، بالحديثة يالنینو
، چـاپ اول الکاظمیه، نسرین محمـود حمـزه،    يالکبر جغرافية االجتماعية مدينة .64

 م.1975بغداد، دارالحریه، 
، »یمصــباح الکفعمــ«، معــروف بــه الباقيــةاالیمــان  جنّــةو  الواقيــةاألمــان  جنّــة .65

 ..ق  ه 1405، ی، قم، رضیکفعم یعامل یعل بن ابراهیم
، علی ربانی خلخالی، مکتب 7هاشم حضرت ابوالفضل قمر بنیچهره درخشان  .66

 ..ش  ه 1386الحسین، 
، متـرجم: جـواد   يشـهر  ير ي، محمد محمـد السنةالکتاب و  یف العمرةالحج و  .67

 ..ش  ه 1380، قم، دارالحدیث، یمحدث
، تهـران،  چـاپ اول ، يشـهر  ير يث، محمد محمـد یحج وعمره در قرآن و حد .68

 .ش.  ه1386مشعر، 
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 ..ق  ه1414، قم، جامعه مدرسین، یایروان ی، تحقیق: محمدتقیالناضره، بحران الحدائق .69
 ..ق  ه1409، بیروت، چاپ اول، ی، باقر شریف قرشياالمام الحسن العسکر حياة .70
 ..ش  ه 1385خاك بهشت، مهدي صدري، قم، دلیل ما،  .71
 تا. ی، ب[ياالمام المهد مؤسسة، قم، يالدین الراوند ج و الجرائح، قطبئالخرا .72
، قـم،  چـاپ اول ، ياکبـر غفـار   یبابویه، مصـحح: علـ   ابن یعل ، محمدبن الخصال .73

 ..ش  ه 1362،  جامعه مدرسین
، لنـدن،  محمـد صـادق محمـد الکرباسـی    ، تاریخ المراقد: الحسينيةالمعارف  دائرة .74

 ..ق  ه 1430ی للدراسات، المرکز الحسین

، بهاءالـدین  يالمعارف تشـیع، زیـر نظـر احمـد صـدر حـاج سـید جـواد         دائرة .75
 ..ش  ه 1366طاهر،  ی، تهران، بنیاد اسالمیو کامران وفای یخرمشاه

روت، دارالتعارف للمطبوعـات،  ، حسن األمین، بیاإلسالمية الشيعية  دائرةالمعارف .76
 ..ق  ه1418

تهـران، سـازمان انتشـارات     اکبـر رشـاد،   زیـر نظـر علـی   ، 7دانشنامه امام علـی  .77
 ..ش  ه 1389پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

المعارف  دائرةتهران، بنیاد زیر نظر سید مصطفی میرسلیم، دانشنامه جهان اسالم،  .78
 ..ش  ه1380اسالمی، 

 ش..  ه1377، تهران، گلشن، یدانشنامه قرآن، به کوشش بهاءالدین خرمشاه .79
از نویسندگان، زیـر نظـر احمـد صـدر حـاج سـید        ی، جمع تشیع  لمعارفدايرةا .80

المعـارف تشـیع،    مؤسسة دائـرة جوادي، کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی، تهران، 
 ..ش  ه1369

 ..ق  ه 1412، ید اول، قم، نشر اسالمیه، شهیالدروس الشرع .81
محمدرضا حسینی  بن ، عبدالمجید7الدارین فیما یتعلق بمصائب الحسین ذخيرة .82

 ..ق  ه1345، مطبعة مرتضويةعبدالجواد محالتی، نجف،  بن شیرازي و کاظم
 تا.  یعه، بی، نجف، مطبعه الذری، آقابزرگ تهرانالشيعةتصانیف  یال الذريعة .83
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 در عراق (ویـژه کـارگزاران حـج و زیـارت)،     یو سیاحت یاماکن زیارت يراهنما .84
 ..ش  ه 1388، تهران، مشعر، چاپ سوم احسان مقدس،

 ..ش  ه 1377، مشهد، محب، یالنیم یراهنماي عتبات عالیات، محمدعل .85
 م. 1985ابن بطوطه، بیروت، دار صادر،  رحلة .86
، قـم،  يأحوال العلماء و السادات، میرزا محمدباقرخوانسـار  یروضات الجنات ف .87

 ..ق  ه 1390اسماعیلیان، 
 تا. نا، بی جا، بی الشهداء، مال حسین کاشفی، بی روضة .88
 ..ش  ه 1387سندگان، تهران، مشعر، یاز نو یات، جمعیتوشه عتبات عال ره .89

 تا.  ی، باالسالمية، تهران، دارالکتب یاهللا محالت ریاحین الشریعه، ذبیح .90
 تا. ، بیی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، سیدهاشم رسول7امیرالمؤمنین یزندگان .91

و  یحسـن طبرسـ   بـن  ، فضـل  )ي(ترجمـه إعـالم الـور    :چهارده معصوم یزندگان .92
 ..ق  ه 1390، تهران، چاپ اول، یقوچان يعزیزاهللا عطارد

األنــوار)،  بحــار 50(ترجمــه جلــد  8حضــرت جــواد و عســکریین یزنــدگان .93
 ..ش  ه1363،  ، تهران، اسالمیهيخسرو ی، مترجم موسیمحمدباقر مجلس

و  یموحـد، تهـران، انتشـارات علمـ     یترجمه دکتر محمدعلبطوطه،  سفرنامه ابن .94
 ..ش  ه 1361، یفرهنگ

سفرنامه ادیب الملک به عتبات (دلیل الزائرین)، عبدالعلی ادیب الملک، تصحیح  .95
 ..ش  ه 1364، تهران، يمسعود گلزار

الدولـه،   الدوله به مکه مکرمـه، سـلطان محمـدمیرزا قاجـار سـیف      سفرنامه سیف .96
 ..ش  ه 1364داپرست، تهران، نی، اکبر خ تصحیح علی

به عتبات، تصـحیح: حسـن مرسـلوند (فارسـی)، طهـران،        سفرنامه عضد الملک .97
 تا. پژوهش و مطالعات فرهنگی، بی مؤسسة

 ..ش  ه1362، یشاه، تهران، سنای شاه به عتبات، ناصرالدین سفرنامه ناصرالدین .98
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 ..ق  ه 1414، داراالسوه، چاپ اول، یالبحار، محدث قم سفينة .99
و شیء من فقههـا و فوائـدها، محمـد ناصـرالدین      الصحيحةاالحادیث  سلسلة .100

 ..ق  ه 1422 التوزیع، المعارف للنشر و مكتبةاأللبانی، الریاض، 
، تهران، دفتر تبلیغـات  یها، سفرنامه کربال، احمد زمان خاطره  در سرزمین يسیر .101

 ..ش  ه 1380، یاسالم

 ..ش  ه 1389، قم، میثم تمار، يسردرود یکربال، محمد صحت يسیما .102
، تهـران، انتشـارات سـازمان    چـاپ اول زواره،  ی، غالمرضـا گلـ   کوفـه   يسیما .103

 ..ش  ه1373، یتبلیغات اسالم

 ..ش  ه1376، ی، تهران، سازمان تبلیغات اسالم ینجف اشرف، سعید بابای يسیما .104

 ..ش  ه 1385ل، ی، قم، دليپیشاور، سلطان الواعظین شیراز  يها شب .105

الحدید، تحقیق: محمد ابوالفضل ابـراهیم، بیـروت، دار    یاب البالغه، ابن نهج شرح .106
 ..ق  ه 1387ـ  1385، العربيةاحیاءالکتب 

، قـم، دارالعلـم،   يگاه عشق، محمدباقر مدرس بستان آبـاد  شهر حسین یا جلوه .107
 ..ش  ه 1380

 ..ق  ه 1411، بیروت، دارالفکر، ياسماعیل بخار ، محمدبنيصحیح بخار .108
 ..ق  ه 1412ث، ی، قاهره، دارالحديشابوریحجاج ن بن مسلم، مسلم حیصح .109
 تا. ، قم، اسماعیلیان، بیچاپ دوم، ی، شیخ آقابزرگ تهرانالشيعةطبقات أعالم  .110
 ..ش  ه 1383عتبات عالیات عراق، دکتر اصغر قائدان، تهران، مشعر،  .111
ن، یرسـ زدي، قم، جامعه مدی ید محمدکاظم طباطبائی)، سی(محش یالوثق العروة .112

 ..ق  ه1419
عبدربه، تحقیق: احمـد امـین و دیگـران، بیـروت، دارالکتـاب       العقد الفرید، ابن .113

 ..ق  ه1403، یالعرب
 ..ق  ه 1385، مطبعة الحيدريةعلل الشرائع، شیخ صدوق، نجف،  .114
، هعلی االکبر حفید النبی األعظم، محمد علی عابدین، قـم، دارالکتـب االسـالمی    .115

1363. 
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 م.1976عام،   ، بغداد،چاپ اولسامراء، طاهر مظفر الحمید،  یف العمارة العباسية .116
علـی الحسـینی    الـدین أحمـدبن   جمـال ، طالـب  یالطالب فی أنساب آل أب عمدة .117

منشـورات  ، النجف االشـرف ، محمدحسن آل الطالقانی :تصحیح، عنبةمعروف بابن 
 ..ق  ه 1380 ،المطبعة الحيدرية

چـاپ  ، يابویه، مصحح: مهدي الجوردب بنی عل ، محمدبن 7عیون أخبار الرضا .118
 ..ق  ه 1378، تهران، اول
الـدین   محمد الثقفی الکوفی، تحقیق: السید جـالل  بن ، أبواسحاق ابراهیم الغارات .119

 تا. انتشارات انجمن آثار ملی، بی سلسلةالمحدث، طهران، 

و األدب، الشیخ عبدالحسین األمینی النجفی، بیروت،  السنةالغدیر فی الکتاب و  .120
 .تا ، بیدارالکتاب العربی

  ي، مصحح: سیدمهديآمد یمحمد تمیم بن ، عبدالواحد غرر الحکم و درر الکلم .121
 ..ق  ه 1410،  ، قم، دارالکتاب اإلسالمیچاپ دوم، یرجائ
ـ  بـن  ین علـ یر المؤمنین قبر أمییتع یف يالغر فرحة .122 ، النجـف  یفـ  7طالـب  یأب

 ..ق  ه 1419قم، دار الرضی، س، وطاو احمد ابن بن میعبدالکر

طـاووس، النجـف،    بـن  أحمـد  بـن  القري للسید، عبدالکریم لصرحة  الغري فرحة .123
 ..ق  ه 1368

 ..ش  ه1376، یاسالم، قم، دفتر تبلیغات یسبحانجعفر فروغ ابدیت،  .124
، گـروه حـدیث پژوهشـکده بـاقرالعلوم،     7فرهنگ جامع سخنان امام حسـین  .125

 ..ش  ه 1385مترجم: علی مؤیدي، قم، معروف، 
 ..ش  ه 1383، قم، معروف، یفرهنگ عاشورا، جواد محدث .126
حسـن شـیخ حـر     الوسـائل)، محمـدبن   تكملة( األئمةفی أصول  المهمةالفصول  .127

، قـم، موسسـه معـارف    چـاپ اول ، یمحمدالحسین القائین محمدبن، مصحح: یعامل
  ..ش  ه1376، 7رضا امام یاسالم

 تا. ، قم، جامعه مدرسین، بیيشوشتر یقاموس الرجال، عالمه شیخ محمدتق .128
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 بـن  اهللا )، نعمـت يترجمه قصص األنبیاء جزائـر  ـ  قصص األنبیاء (قصص قرآن .129
 ..ش  ه1381، تهران، فرحان، اولچاپ ، مترجم فاطمه مشایخ، ياهللا جزائر عبد 

، چاپ اول، یومیجواد ق :قیه، تحقیقولو ابن یمحمد قم ارات، جعفربنیکامل الز .130
 ..ق  ه 1417قم، نشر فقاهه، 

، ابـراهیم  یمحزومـ ي ، تحقیـق: مهـد  ياحمـد فراهیـد   بـن  کتاب العـین، خلیـل   .131
 ..ق  ه 1410، قم، دار الهجره، یالسامرای

چـاپ  السـقا،   صـفوة ح: ی، تصـح ين الهندیالد حسام بن یالمتق یکنز العمال، عل .132
 ..ق  ه 1397، یروت، التراث االسالمی، باول

، تهـران،  يطعمه، مترجم: حسین صابر آل يمطهر، سلمان هاد يها کربال و حرم .133
 ..ش  ه1378مشعر، 

حسـین   بـن  یو علـ  یاربلـ  یعیسـ  بـن  ی، علـ  )يا (ترجمه و شرح زواره الغمةکشف  .134
 ..ش  ه 1382، سالمیا، تهران، انتشارات چاپ سوم، یابراهیم میانج، مصحح: يا زواره

طبـع   ی، ترجمه سراج، تهران، شرکت سـهام یکلیات مفاتیح الجنان، محدث قم .135
 تا.   کتاب، بی

، تهـران،  ی، محمدحسـین رجبـ  یدر قـرون نخسـتین اسـالم     آن  و نقـش   کوفه .136
 ..ش  ه 1378، 7حسین دانشگاه امام

، چـاپ اول ، يسـردرود  یصحتمحمد ، یسه موس يسامرا سینا يگزیده سیما .137
 ..ش  ه 1388 ،مشعرتهران. 

، قـم، نشـر نـور    7از محققـان، پژوهشـکده بـاقر العلـوم     یگلشن ابرار، جمع .138
 ..ش  ه1386السجاد، 

  منظـور، تحقیـق: احمـد فـارس صـاحب      الکـرم ابـن   یاب لسان العرب، محمدبن .139
 ..ق  ه 1414، بیروت، دار صادر و دار بیروت، چاپ سومالجوائب، 

ـ  .140 وس، تهـران، جهـان،   وطـا  ابـن  یموسـ  بـن  ی، علـ  قتلـی الطفـوف   یاللهوف عل
 ..ش  ه1348
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،  [اإلمـام المهـدي   مؤسسـة ، قـم،  ياهـواز  یسـعید کـوف   بـن  ، حسـین  المؤمن .141
 ..ق  ه 1404

، نجـف  چاپ اول، یاهللا محالت تاریخ سامرا (تاریخ سامرا)، ذبیح یمآثر الکبراء ف .142
 تا. یاشرف، ب

 ..ق  ه1406محبوبه، بیروت، داراالضواء،  و حاضرها، شیخ باقر آل  النجف  یماض .143

 ..ش  ه1384، معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم، 23حوزه، ش پژوهش مجله  .144
، تهـران،  ی، تحقیق: سیداحمد حسینیمحمد طریح بن مجمع البحرین، فخرالدین .145

 ..ش  ه 1365، يمرتضو
فــراس،  أبــی بــن ، ورام اظر)ورام (تنبیــه الخــواطر و نزهــۀ النــو    مجموعــة .146
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