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امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: نــؤه مــرا در ســرزمین خراســان در شــهری بــه نــام 
کنــد، مــن روز  کــه او را بــا شــناخت حــق وی زیــارت  طــوس می کشــند؛ کســی 
قیامــت از او دســتگیری می کنــم و وارد بهشــتش می ســازم، هرچنــد کــه مرتکــب 

ــره شــده باشــد. گناهــان کبی
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امــام جــواد ؟ع؟ فرمــود: کســی کــه بــه زیــارت پــدرم نائــل شــود و )درراه زیــارت( 
بــه او آزاری ماننــد بــاران یــا ســرمایی یــا گرمایــی برســد، جــز ایــن نیســت کــه 

خ( حــرام می نمایــد. خداونــد پیکــرش را بــر آتــش )دوز
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امــام جــواد؟ع؟ فرمــود: کســی کــه قبــر پــدرم رضــا؟ع؟ را در طــوس بــا شــناخت 
حــق او زیــارت کنــد، مــن نــزد خــدای تعالــی بهشــت را بــرای او ضمانــت می کنــم.
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گاهــی بــه حقــم زیــارت  امــام رضــا؟ع؟ فرمــود: هیچ یــک از دوســتانم مــرا بــا آ
کــرد. نمی کنــد؛ مگــر این کــه روز قیامــت او را شــفاعت خواهــم 

قبولـی زیـارت معنایـش ایـن اسـت کـه آن فیضـی 
مالقات کننـده  بـه  خـدا  ولـی  ایـن  مالقـات  از  کـه 
می رسـد، آن فیـض بـه شـما برسـد؛ ایـن معنـای قبولـی 
کـه  زیـارت اسـت. شـرط اّول قبولـی زیـارت ایـن اسـت 
کنیـد؛ یعنـی رفتـِن حـرم؛ البتـه  بـا حضـرت »مالقـات« 
ِصـرف رفتـن بـه یـک مـکان و بیـرون آمـدن هـم نبایـد 
باشـد؛ آنجـا یـک موجـود و یـک روح واالیـی حضـور دارد؛ بایـد بـه ایـن حضـور 
او هسـت و سـخن  توّجـه بکنیـد. »بـه چشـم دیـدن« الزمـۀ مالقـات نیسـت؛ 
شـمارا می شـنود، حضـور شـمارا می بینـد، شـخص شـمارا می بینـد، بـا او حـرف 
بزنیـد؛ ایـن می شـود زیـارت.در مالقـات روح مطّهـر ائّمـه؟ع؟ و اولیـاء الهی هم 

کـرد. کـرد، عـرض ادب  الزم اسـت؛ بایـد رفـت، سـالم 

زمخشــری در کشــاف حدیثــی نقــل کــرده کــه فخــر 
ی و قرطبــی نیــز در تفسیرشــان از او اقتبــاس  راز
آل  مقــام  به وضــوح  مزبــور  حدیــث  کرده انــد: 
محمــد؟لص؟ و اهمیــت حــب آن هــا را ذیــل آیــۀ 
مذکــور بیــان مــی دارد، می گویــد: رســول خــدا؟لص؟ 

فرمــود: 
محمــد؟لص؟  آل  حــب  علــی  مــات  »مــن 
آل  حــب  علــی  مــات  مــن  و  ال  أ شــهیدا،  مــات 
علــی  مــات  مــن  و  ال  أ لــه،  مغفــورا  محمــد؟لص؟ 
مــن  و  ال  أ تائبــا،  مــات  محمــد؟لص؟  آل  حــب 
مــات علــی حــب آل محمــد؟لص؟ مــات مؤمنــا 
حــب  علــی  مــات  مــن  و  ال  أ االیمــان،  مســتکمل 
بالجنــة  المــوت  ملــک  بشــره  محمــد؟لص؟  آل 
ال و مــن مــات علــی حــب آل  ، أ ثــم منکــر و نکیــر
محمــد؟لص؟ یــزف الــی الجنــة کمــا تــزف العــروس 
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امــام جــواد؟ع؟ فرمــود: هرکــس قبــر پــدر مــن )امــام رضــا؟ع؟( را زیــارت کنــد، 
پــاداش او بهشــت اســت.
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امــام جــواد؟ع؟ فرمــود: هــر کــس قبــر پــدر بزرگــوارم را در طــوس زیــارت کنــد، 
گذشــته و آینــده او را می آمــرزد. گناهــان  خداونــد 
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امــام رضــا؟ع؟ فرمــود: بــراى زیــارت هیــچ قبــرى بــار نبندیــد و ســفر بــه آن نکنیــد؛ 
مگــر بــراى زیــارت قبــور مــا اهل البیــت؟مهع؟؛ آرى بدانیــد کــه مــن بــا زهــر شــهید 
خواهــم شــد و محــل دفنــم در غربــت خواهــد بــود؛ پــس هــر کــس بــراى زیــارت 
مــن ســفر کنــد، دعایــش مســتجاب و گناهانــش آمرزیــده و بخشــیده خواهــد شــد.
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علــی بــن مهزیــار گویــد: بــه امــام جــواد؟ع؟ عــرض کــردم: فدایــت شــوم، زیــارت 
حضــرت رضــا؟ع؟ فضیلــت بیشــتری دارد یــا زیــارت اباعبــداهلل الحســین ؟ع؟ ؟ 
ایشــان فرمــود: زیــارت پــدرم فضیلــت بیشــتری دارد، زیــرا اباعبــداهلل؟ع؟ را همــٔه 

مــردم زیــارت می کننــد؛ ولــی پــدرم را جــز شــیعیاِن برگزیــده زیــارت نمی کننــد.

ال و مــن مــات علــی حــب آل  الــی بیــت زوجهــا، أ
محمــد؟لص؟ فتــح لــه فــی قبــره بابــان الــی الجنــة، 
ال و مــن مــات علــی حــب آل محمــد؟لص؟ جعــل  أ
ال و مــن مــات علــی  ئکــة الرحمــة، أ اهّٰلل قبــره مــزار مال
الجنــة«؛  رائحــة  یشــم  لــم  محمــد؟لص؟  آل  بغــض 
محمــد؟لص؟  آل  بامحبــت  کــس  »هــر  یعنــی: 
گاه باشــید هــر کــس  بمیــرد شــهید از دنیــا رفتــه«. »آ
بامحبــت آل محمــد؟لص؟ از دنیــا رود بخشــوده 
آل  بامحبــت  کــس  هــر  باشــید  گاه  »آ اســت«. 
رفتــه  دنیــا  از  توبــه  بــا  رود  دنیــا  از  محمــد؟لص؟ 
آل  بامحبــت  کــس  هــر  باشــید  گاه  »آ اســت«. 
االیمــان  کامــل  مؤمــن  رود  دنیــا  از  محمــد؟لص؟ 
کــس  هــر  باشــید  گاه  »آ اســت«.  رفتــه  دنیــا  از 
فرشــته  رود  دنیــا  از  محمــد؟لص؟  آل  بامحبــت 
ــپس  ــد، و س ــت می ده ــه بهش ــارت ب ــرگ او را بش م

گاه باشــید  منکــر و نکیــر بــه او بشــارت دهنــد«. »آ
هــر کــس بامحبــت آل محمــد؟لص؟ از دنیــا رود او 
ــد آن چنان کــه  ــرام به ســوی بهشــت می برن ــا احت را ب
باشــید  گاه  »آ مــی رود«.  دامــاد  خانــه  بــه  عــروس 
هــر کــس بامحبــت آل محمــد ص از دنیــا رود در 
قبــر او دو در به ســوی بهشــت گشــوده می شــود«. 
گاه باشــید هــر کــس بامحبــت آل محمــد ص از  »آ
یارتــگاه فرشــتگان رحمــت قــرار  دنیــا رود قبــر او را ز
گاه باشــید هــر کــس بــا عــداوت آل  می دهــد«. »آ
محمــد ص از دنیــا بــرود بــوی بهشــت را استشــمام 

کــرد«. نخواهــد 
دوســتی  و  مــودت  مهــم  مصادیــق  از  یکــی 
ایشــان در عتبــات  کــردن  یــارت  ز اهل بیــت؟مهع؟ 

آن هاســت. مقدســه 

تفسیر نمونه ج 20 ص 413 الی 415

وسائل الشیعة ج ۱۰  ص ۴۳۹

بحاراالنوار ج۳۶ ص ۱۰۲

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج ۱۰ ص ۳۵۶

وسائل الشیعة ج ۱۰  ص ۴۳۴

اثبات الهداة ج ۳ ص ۲۳۳

وسائل الشیعة ج ۱۰  ص ۴۳۷

کامل الزیارات ج ۱  ص ۳۰۳

»زیـارت عتبـه موال علی بن موسـی؟ع؟ از آرزوهای 
من است«.

برخـالف شـیوۀ برخـی علمـا در زیـارت مراقـد ائمـه؟مهع؟ 
دو  خوانـدن  و  سـالم  عـرض  بـا  اختصـار     و  به طـور  کـه 
امـام شـیوۀ  رکعـت نمـاز و خداحافظـی برگـزار می شـد، 
در  شـب  هـر  ایشـان  این کـه  باوجـود  داشـتند.  خاصـی 
سـاعتی مشـخص به حرم امیرالمؤمنین علی؟ع؟ مشـرف می شـدند، اما آداب 
اذن دخـول، خوانـدن نمـاز و زیـارت و مفاتیـح را     به دقت در حدود نیم سـاعت 
انجـام می دادنـد. روش ایشـان در انجـام زیـارت بـرای رفـع      تکلیـف و ادای 
وظیفـه نبـود؛ بلکـه دعـا و حاجت خواهـی از ائمه؟مهع؟ و نشسـتن کنار ضریح از 

    آداب ایشـان در زیـارت مراقـد متبرکـه به حسـاب می آمـد. 

احادیث کالس

احادیث مباحثه

رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر کبیر انقالب ؟هر؟

الکافی ج ۴ ص ۵۸۴

می  کر هفته نامه اخالیق خلق 
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) فیلسوف الدوله _  امنی الدوله ( 
ی اخالق  حوزه علمیه جماز

 سال اول / مشاره دهم
هفته سوم مجادی الثاین 1443

هفته اول هبمن ماه 1400

امام خمینی ؟وضر؟: در راس همه امور تهذیب نفس است.

موضوع هفته :  زیارت علی ابن موسی الرضا؟ع؟
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ای پیامبر! )به مردم( بگو: من از شما بر این )رسالت خود( هیچ مزدی جز موّدت نزدیکانم را نمی خواهم.

آیۀ 23 سورۀ مبارکۀ شوری.

وفات حضرت ام البنین؟اهس؟و شهادت شهید نواب صفوی تسلیت باد.
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عرض کردم شخصی که به محضر ثامن الحجج؟ع؟ رفته بود، می گفت: یا بن رسول اهلل مقام من را به من بنمایانید؛ مقام! مقام کدام است؟ گفت: 
این شعر را برای من خواندند: 

هستی اسیر چاه طبیعت چگونه باز                        از جان برون نیامده جانانت آرزوست؟!                             فرعون وار بانگ »انا الحق« همی زنی                            قرب و مقام موسی عمرانت آرزوست!  
تو مقامت را خواستی بفهمی؟ ته چاه هستی! حضرت این را به تو اعالم می کند تا دیگر از این حاجت ها از ایشان نخواهی! چون ایشان زود جواب تو را می دهد و مقام تو را به تو می گوید.

بیــا هــر بــار کــه مشــهد مــی روی، فقــط خواهش هــای دنیــوی را نخــواه کــه تابــع مصالــح اســت و دادنــش بــاال و پاییــن دارد؛ بــرو ایــن خواهش هــا را از حضــرت بخــواه کــه زود جوابــش را بگیــری ! امــا نگــو: 
»مقــام«؛ مقــام، کجــا بــود؟ نوعــًا همــه مثــل هــم هســتیم و بایــد از حضــرت تقاضــای نجــات از چــاه طبیعــت داشــته باشــیم؛ نــه مقــام، داداش جــان!

چنــد مــاه قبــل وقتی کــه مشــهد مقــدس مشــرف شــده بــودم، همین طــور کــه می خواســتم اســتراحت کنــم، عــرض کــردم: پــروردگارا! ایــن مرتبــه یک چیــز تــازه ای مــن از ثامن الحجــج تحفــه بگیــرم! 
خیلــی دلــم می خواهــد ایــن قضیــه مقــدر شــود. همین کــه چشــمم گــرم شــد، ایــن بیــت را برایــم خواندنــد:
رو آر سوی ما که به سوی تو رو کنیم                                                                  وز غیر ما به سوی تو رو آورد بال 

یعنــی تمــام گرفتاری هــای مــا از ایــن اســت کــه رو از خــدا برمی گردانیــم! یــا مــن روبه قبلــۀ حقیقــت هســتم یــا پشــت بــه قبلــه! رو آر ســوی مــا کــه به ســوی تــو رو کنیــم؛ آن وقــت تمــام معضالتــت 
حــل می شــود. 

ما با توییم گرتو ز ما می روی به خلق                                                                            باز آ هر آنچه هستی بر آشتی گرا 
گر تو یک قدم به طرف پروردگار بیایی، پروردگار ده قدم به سوی تو می آید؛ ا

ناز أر کنی به ناز تو، ما راست اشتیاق                                                                      معشوق نازکش که بود غیر من تو را
داســتان آقــای جاپلقــی را فرامــوش نکنیــد! ایشــان می خواســت بدانــد چــه عملــی در درگاه خــدا دارد؟ در جــواب مشــاهده می کنــد کــه تنهــا دو زیــارت حضــرت رضــا؟ع؟ دارد و بــس. وقتــی ایشــان بــه آن ملــک گفتــه بودنــد کــه: مــن کربــال هــم رفتــه ام؛ 

جــواب دادنــد: آن وقــت کــه بــه کربــال می رفتــی، گفتــی: 
هم زیارته و هم سیاحت و برای همین آن رد شد. اول، آن ته دلت را ببین که چیست؟

به آن یکی گفتند: چرا معطلی؟ چرا نمی روی زیارت؟ گفت: من باید چند تا رفیق هم صحبت داشته باشم! می خواهم آنجا یک خورده اختالط کنم!
یکــی از بــزرگان مــا، وقتــی خانــواده اش از او کفــش خواســته بودنــد و گفتــه بودنــد: آقــا بــه مشــهد مــی روی یــک قنــدره بــرای مــا بگیــر. ایشــان نــه، نگفتــه بــود؛ رفتــه بــود مشــهد، کفــش را خریــده بــود و برگشــته بــود، بعــد گفتــه بــود: حــاال دیگــر مــی روم زیــارت! 

یعنــی آن چیــزی کــه فعــاًل مــرا حرکــت می دهــد، زیــارت ثامن الحجــج؟ع؟ اســت. نمی خواســتم کفــش خریــدن تــو هــم داخــل در زیــارت مــن باشــد.

کـه بـه  در زیـارات، چگونـه متوجـه ایـن شـویم 
مـا اذن دخـول داده شـده اسـت؟ 

شکسـتن دل و جاری شـدن اشـک، نشـانۀ اجازۀ ورود 
به حرم اسـت.

ز  ا را  تـی  حاجا چـه  زیـارات،  در  شـما  نظـر  بـه 
؟  هیـم ا بخو ؟مهع؟ مین معصو

گـر در محضـر معصومیـن؟مهع؟ مواظـب رفتـار و اعمـال خـود باشـید و گناهـی  ا
از شـما سـر نزنـد و زیارتتـان درسـت و مقبـول باشـد، می توانیـد از آن بزرگـواران 
درخواسـتی نیـز بکنیـد. مهم تریـن خواسـته ها و حاجـات نیـز عاقبت به خیـری 

و عافیـت اسـت.
کر بفرمایید: چند زیارت معتبر از ائمه اطهار؟مهع؟ را ذ

زیـارات  از  اول  زیـارت  امیرالمؤمنیـن؟ع؟،  ششـم  زیـارت  امیـن اهلل،  زیـارت 
مطلقـۀ امـام حسـین؟ع؟ از کتـاب مفاتیح الجنـان شـیخ عبـاس قمـی، زیـارت 

و... زیـارت عاشـورا  کبیـره،  جامعـۀ 

ــِة  ــوَم الِقیاَم ــُه َی ــی ُبعــِد داِري، أَتیُت ــي َعَل ــن زاَرِن »َم
ــن أهواِلهــا«. ــُه ِم َص ــی ُاَخّلِ ــَن حّت فــي ثــالِث َمواِط

شــود،  مشــرف  رضــا؟ع؟  امــام  آقــا  زیــارت  هرکــس 
کــه در ســه جــا بــه دادش می رســد.  حضــرت فرمــود 
هســتیم.  آن  مســافر  مــا  کــه  داریــم  وطــن  چندیــن 
ــراق می کنیــم و ازآنجــا  ــد جــا هــم هســت کــه مــا ات چن
به جــای بعــدی می رویــم؛ یــک مدتــی عالــم زر، یــک مدتــی شــکم مــادر، یــک 
خ، یــک مدتــی هــم قیامــت و بعــد هــم انشــا  مدتــی دنیــا، یــک مدتــی قبــر و بــرز
اهلل خــدا توفیــق بدهــد در تمــام ایــن مراتــب محشــور بــا اولیــاء الهــی و خوبــان 

ــم باشــیم.  عال
امــام رضــا؟ع؟ فرمــود: کســی کــه زیــارت کنــد مــرا، در ســه جــا مــن بــه دادش 

می رســم.
اول: »إذا َتطاَیَرِت الُکُتُب َیمینا و ِشمااًل«. 

شــخص  اعمــال  تمــام  و  می شــود  حساب رســی  کــه  ســختی  خیلــی  لحظــۀ 
کــه اعمالشــان از  کــه خــوش بــه حــال آن هایــی  در اختیــارش قــرار می گیــرد 
یمیــن در اختیارشــان قــرار می گیــرد و بــدا بــه حــال کســانی کــه شــماال کتــاب در 
ــراِط« و »ِعنــَد الِمیــزاِن«،  دستشــان قــرار می گیــرد. و دو جــای دیگــر: »ِعنــَد الّصِ

می باشــد کــه امــام ؟ع؟ تشــریف می آورنــد. انشــا اهلل خــدا توفیــق دهــد.
دنبــال  همیشــه  اینکــه  به جــای  آدم  کــه  بگویــم  خدمتتــان  هــم  را  ایــن 
خواب هــای عجیب وغریــب و مکاشــفات عجیب وغریــب باشــد، در ایــن 1400 

ســال دنبــال معصومیــن؟مهع؟ باشــد. 
ایشــان بــه مــا یــاد دادنــد کــه دنبــال عقــل ســلیم و نقــل قــوی باشــیم و دنبــال 
آیــات قــرآن و روایــات و بحــث عقــل ســلیم و دنبــال کتــاب، ســنت، عقــل و 
اجمــاع باشــیم؛ نــه دنبــال چیزهــای دیگــر. هــم عقــل ســلیم وهــم نقــل قــوی، 

آیــات و روایــات را بــه مــا یــاد می دهنــد. 
کــه در خانــۀ اهل بیــت؟مهع؟ رفتــن،  ایــن روایــات و آیــات و... هــم می گوینــد 
زیــارت مشــاهد مشــرفه رفتــن، ایــن بــرکات عجیبــی بــرای مــا ایجــاد می کنــد و 

رزق و روزی خوبــی بــرای مــا مقــدر خواهــد کــرد.

آیت اهلل حق شناس؟هر؟

استاد میر هاشم حسینی ؟ظفح؟ آیت اهلل جاودان ؟ظفح؟

زیارت ائمه؟مهع؟ وسیلۀ جلب رحمت الهی
زیــارت ائمــه؟مهع؟ یکــی از شــعائر پربرکــت مذهبــی در 
کــه زمینــه جلــب رحمــت الهــی  بیــن شــیعیان اســت 
طریــق  از  دیگــران  و  خــود  بــرای  وســیله  ایــن  بــه  را 
ائمــه؟مهع؟ فراهــم می گرداننــد؛ زیــرا هنگامی کــه بــرای 
زیــارت بــرادران مؤمــن، آثــار و بــرکات فوق العــاده ای 
وجــود دارد قطعــًا زیــارت ائمــه؟مهع؟ کــه بــا ایشــان قابل مقایســه نیســت، نتایــج 

غیرقابل تصــوری را در پــی خواهــد داشــت.
میثــاق  و  ازلــی  تجدیدعهــد  ایشــان،  قبرهــای  زیــارت  و  ائمــه؟مهع؟  مالقــات 
والیــت ایشــان اســت کــه بــا تکــرار آن، فــرد زائــر به تدریــج خویشــتن را در مســیر 

آن هــا قــرار می دهــد.
چنان چه از حضرت صادق؟ع؟ در اهمیت زیارت نقل شده است که: 

ْو ِزَیــاَرِة ُقُبوِرَنــا َفاْســَتْقِبُلوُه َو 
َ
ُجــُل ِمــْن ِإْخَواِنُکــْم ِمــْن ِزَیاَرِتَنــا أ »ِإَذا ِاْنَصــَرَف َالّرَ

ُکْم َثــَواٌب  ُئــوُه ِبَمــا َوَهــَب َاهلُل َلــُه َفــِإّنَ َلُکــْم ِمْثــَل َثَواِبــِه َو َیْغَشــا ُموا َعَلْیــِه َو َهّنِ َســّلِ
 َغِشــَیْتُه 

َ
ْو َیــُزوُر ُقُبوَرَنــا ِإاّل

َ
ــُه َمــا ِمــْن َرُجــٍل َیُزوُرَنــا أ ِمْثــُل َثَواِبــِه ِمــْن َرْحَمــِة َاهلِل َو ِإّنَ

ــُه ُذُنوُبــُه«؛ ْحَمــُة َو ُغِفــَرْت َل َالّرَ
 یعنی: 

هنگامی کــه یکــی از برادرانتــان از زیــارت مــا یــا زیــارت قبرهــای مــا برمی گــردد، 
بــه اســتقبالش رفتــه و بــر او ســالم کــرده و بــه او تهنیت گوییــد بــه جهــت آنچــه 
ــد  ــرای شــما مانن ــد ب ــر ایــن کار را بکنی گ ــه او بخشــیده اســت؛ زیــرا ا ــد ب خداون
ثــواب او هســت و ثوابــی از رحمــت خداونــد، ماننــد ثــواب او شــمارا فرامی گیــرد 
و هیچ کســی نیســت کــه مــا را بــا قبرهــای مــا زیــارت کنــد، مگــر اینکــه رحمــت او 

گرفتــه و گناهانــش بخشــیده می شــود. را فرا
البتــه روشــن اســت کــه مقصــود از زیــارت، تعظیــم و بزرگداشــت شــخص زیــارت 
کــه معرفــت بــه شــخصیت و عظمــت او بیش تــر  شــده اســت؛ لــذا هرانــدازه 
باشــد، قصــد زیــارت خالص تــر اســت و انســان زائــر بــه شــخص زیــارت شــونده 

ــر بســزایی در قــرب و انــس او خواهــد داشــت. ــر می شــود و تأثی نزدیک ت

آیت اهلل تحریری ؟ظفح؟

کتاب کامل الزیارات :
ایـن کتـاب، قدیمی تریـن و جامع تریـن کتـاب موجـود 
و  ارزش  کـه  اسـت  معصومـان  زیـارت  آداب  درزمینـٔه 
جایـگاه ویـژه ای در میـان منابـع حدیثـی شـیعه دارد 
بـرای آن اعتبـار  و عمـوم محدثـان و فقهـای شـیعه، 

خاصـی قائـل هسـتند؛
باشـد،  واقع شـده  آن  اسـانید  در  خاصـی  راوی  یـک  نـام  گـر  ا کـه  به گونـه ای   
برخـی فقهـا، آن راوی را بـه دلیـل اعتمـاد ابـن قولویـه بـه وی مـورد توثیـق قرار 

داده انـد. 
کتـاب خـود را توثیـق  کتـاب، همـه روات  کـه خـود ابـن قولویـه در مقدمـه  چرا

نمـوده اسـت. 
برخی نیز تنها مشایخ بی واسطه ابن قولویه را مورد توثیق قرار داده اند.

از اصـول معـروف و مشـهور در میـان  را  کتـاب  ایـن  مرحـوم عالمـه مجلسـی 
اسـت. دانسـته  شـیعه  فقهـای  عمـوم 

کلـی تنظیم شـده و مطابـق برخـی شـماره  کامـل الزیـارات در ۱۰۸ بـاب  کتـاب 
درزمینـٔه  را  حدیـث   ۷۵۵ از  دیگـر  برخـی  مطابـق  و  حدیـث   ۸۴۳ هـا  گـزاری 

اسـت. در خـود جـای داده  امامـزادگان  برخـی  و  زیـارت معصومـان 
موضوعات و بخش های عمدۀ این کتاب شامل عناوینی چون: 

کرم؟لص؟،  ثواب زیارت رسول ا
گاهی فرشتگان از شهادت حضرت حسین؟ع؟،  آ

چگونگی نماز در حرم امام حسین؟ع؟، 
نحوۀ زیارت حرمین کاظمین و شـیوۀ زیارت امامان دیگر و برخی امامزادگان 

است و در پایان کتاب، 
دو روایـت در فضیلـت زیـارت حضـرت معصومـه؟ع؟ در قـم نیـز آورده شـده 

اسـت.
کتـاب بـه شـهادت امـام حسـین؟ع؟ و  درواقـع، بخـش عمـدۀ احادیـث ایـن 
اهل بیـت او؟مهع؟ و آداب زیارتشـان اختصـاص دارد؛ و ازایـن رو، ایـن کتـاب از 

منابـع مهـم عاشـورا پژوهـی نیـز بـه شـمار مـی رود.

معرفی کتاب اخالقی

 وفات حضرت ام البنین؟اهس؟
26/دی/1400
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گزیده ای از فضائل زیارت امام رضا؟ع؟ از مفاتیح

جامع السعادات معراج السعادة

اول: از رسول خدا؟لص؟ روایت شده است: 
زود باشــد کــه پــاره ای از تــن مــن، در زمیــن خراســان مدفــون شــود، هیــچ مؤمنــی او را زیــارت نکنــد، مگــر آنکــه حق تعالــی بهشــت را بــرای او واجــب کنــد و بدنــش 

خ حــرام ســازد و در حدیــث معتبــر دیگــری فرمــود:  را بــر آتــش دوز
کــی او را زیــارت کنــد، حق تعالــی اندوهــش را برطــرف کنــد و هــر گناهــکاری او را زیــارت نمایــد،  پــاره ای از بــدن مــن در خراســان مدفــون خواهــد شــد، هــر غمنا

خداونــد گناهانــش را بیامــرزد. 
دوم: به سند معتبر روایت شده است: 

کــه حضــرت موســی بــن جعفــر؟ع؟ فرمــود هــر کــه قبــر فرزنــد مــن علــی؟ع؟ را زیــارت کنــد، بــرای او نــزد خــدای تعالــی ثــواب هفتــاد حــِج پذیرفتــه باشــد. راوی 
بعیــد دانســت و گفــت: 

هفتاد حج پذیرفته؟! حضرت فرمود: آری هفتاد هزار حج، 
گفــت: هفتــاد هــزار حــج؟! فرمــود: چه بســا حّجــی کــه پذیرفتــه نباشــد، هرکــه آن حضــرت را زیــارت کنــد یــا یک شــب نــزد آن حضــرت بیتوتــه کنــد، چنــان باشــد 

کــه خــدا را در عــرش زیــارت کــرده باشــد،
 گفت: چنان که خدا را در عرش زیارت کرده باشد؟ 

فرمود: 
آری چــون روز قیامــت شــود، چهــار نفــر از پیشــینیان و چهــار نفــر از پســینیان بــر عــرش الهــی خواهنــد بــود، امــا پیشــینیان، نــوح و ابراهیــم و موســی و عیســی؟مهع؟ 
هســتند و امــا پســینیان، محمــد و علــی و حســن و حســین؟مهع؟ می باشــند، آنــگاه ریســمانی در پــای عــرش می کشــند، پــس زیــارت کننــدگان قبــور امامــان بــا مــا 

می نشــینند و بــه تحقیــق زیــارت کننــدگان قبــر فرزنــدم علــی؟ع؟، درجــۀ ایشــان از همــه باالتــر و عطایشــان از همــه بیشــتر خواهــد بــود. 
سوم: از حضرت رضا؟ع؟ روایت شده است: 

در خراســان بقعــه ای اســت، کــه زمانــی بــر آن خواهــد آمــد، کــه محــل رفت وآمــد مالئکــه شــود؛ پــس پیوســته گروه هایــی از مالئکــه از آســمان فــرود خواهنــد آمــد 
و گروه هایــی بــاال خواهنــد رفــت تــا در صــور بدمنــد، پرســیدند: یابــن رســول اهلل کــدام بقعــه اســت؟

 فرمــود: آن بقعــه در زمیــن طــوس اســت و آن و اهلل باغــی اســت از باغ هــای بهشــت، هرکــه مــرا در آن بقعــه زیــارت کنــد، چنــان اســت کــه رســول خــدا؟لص؟ را 
زیــارت کــرده و حق تعالــی بــرای او بــه ســبب آن زیــارت، ثــواب هــزار حــج پســندیده و هــزار عمــره پذیرفتــه بنویســد و مــن و پدرانــم در روز قیامــت شــفیع اوباشــیم. 
چهــارم: بــه چندیــن ســند صحیــح از ابــن ابــی نصــر نقل شــده کــه گفــت: نامــه امــام رضــا؟ع؟ را خوانــدم و در آن نوشته شــده بــود: بــه شــیعیان مــن برســانید، کــه 
زیــارت مــن نــزد خــدا برابــر اســت بــا هــزار حــج، پــس مــن ایــن حدیــث را خدمــت حضــرت جــواد؟ع؟ عرضــه کــردم، فرمــود: آری و اهلل هــزار حــج اســت، بــرای کســی 

کــه آن حضــرت را زیــارت کنــد و حــق او را بشناســد. 
پنجم: به دو سند معتبر روایت شده: 

حضرت رضا؟ع؟ فرمود: هرکه مرا با این دوری بارگاه زیارت کند، من در سه موطن روز قیامت نزد او می آیم تا او را از مشکالت خالصی بخشم. 
نخســت وقتی کــه نامه هــای نیکــوکاران در دســت راســت ایشــان و نامه هــای بــدکاران در دســت چــپ ایشــان پــرواز کنــد و دیگــر نــزد صــراط و ســوم نــزد تــرازوی 

اعمــال یــا میــزان.

إلــی  اإلشــارة  فــی 
األمــور  بعــض 
المتعلقــة  الباطنــة 
المشــاهد: بزیــارة 

ال  القدســیة،  القویــة  النفــوس  ان  اعلــم 
األئمــة؟مهع؟،  و  األنبیــاء  نفــوس  ســیما 
اذا نفضــوا أبدانهــم الشــریفة، و تجــردوا 
و  التجــرد،  عالــم  إلــی  صعــدوا  و  عنهــا، 
االســتیالء  و  اإلحاطــة  غایــة  فــی  کانــوا 
العالــم  هــذا  فامــور  العالــم،  هــذا  علــی 
عندهــم ظاهــرة منکشــفة، و لهــم القــوة 
فــی  التصــرف  و  التأثیــر  التمکــن علــی  و 
یحضــر  مــن  فــکل  العالــم،  هــذا  مــوارد 
ال  علیــه،  یطلعــون  لزیارتهــم  مقابرهــم 
أرواحهــم  مشــاهد  مقابرهــم  و  ســیما 
حضــور  محــال  و  العلیــة،  المقدســة 
فانهــم  النوریــة،  البرزخیــة  أشــباحهم 
ــْم  ِه ــَد َرّبِ ــاٌء ِعْن ْحٰی

َ
ــْل أ ک یشــهدون، َب هنــا

فضلــه  مــن  اهلل  آتاهــم  بمــا  و  ُیْرَزُقــوَن 
االطــالع  و  العلــم  تمــام  فلهــم  فرحــون، 
بزائــری قبورهــم، و حاضــری مراقدهــم، و 
مــا یصــدر عنهــم مــن الســؤال و التوســل 
ع، فتهــب علیهــم  و االستشــفاع و التضــر
علیهــم  تفیــض  و  ألطافهــم،  نســمات 
نوارهــم، و یشــفعون إلــی 

َ
مــن رشــحات أ

إنجــاح  و  حوائجهــم،  قضــاء  فــی  اهلل 
ــف  ــم، و کش ــران ذنوبه ــم، و غف مقاصده
کــد  تأ فــی  الســر  هــو  فهــذا  کروبهــم. 
األئمــة؟مهع؟،  و  النبــی  زیــارة  اســتحباب 
و  برهــم  و  صلتهــم  مــن  فیــه  مــا  مــع 
و  علیهــم،  الســرور  إدخــال  و  اجابتهــم، 
تجــدد عهــد والیتهــم، و احیــاء امرهــم، 
کلمتهــم، و تنکیــت أعدائهــم و  و إعــالء 
کل واحــد مــن هــذه األمــور ممــا ال یخفــی 
ال  کیــف  و  ثوابــه  جزیــل  و  أجــره  عظیــم 
تکــون زیارتهــم أقــرب القربــات، و أشــرف 
المؤمــن -مــن  زیــارة  ان  مــع  الطاعــات، 
عظیــم  فحســب-  مؤمنــا  کونــه  جهــة 
بــه  ورد  قــد  و  الثــواب،  جزیــل  األجــر 
الحــث و التوکیــد و التغریــب الشــدید مــن 
تــردد  کثــر  لذلــک  و  الطاهــرة،  الشــریعة 
و  للزیــارة،  أمواتهــم  قبــور  إلــی  األحیــاء 
تعــارف ذلــک بینهــم، حتــی صــارت لهــم 
ســنة طبیعیــة، و أیضــا قــد ثبــت و تقــرر 
ثــواب  و  اهلل،  عنــد  المؤمــن  قــدر  جاللــة 
و  علیــه  الســرور  إدخــال  و  بــره  و  صلتــه 
کان الحــال فــی المؤمــن مــن حیــث  إذا 
عصمــه  بمــن  ظنــک  فمــا  مؤمــن،  إنــه 
اهلل مــن الخطــأ، و طهــره مــن الرجــس، و 
بعثــه اهلل إلــی الخالئــق أجمعیــن، و جعلــه 
إمامــا  ارتضــاه  و  العالمیــن،  علــی  حجــة 
للمؤمنیــن، و قــدوة للمســلمین، و ألجلــه 
جعلــه  و  األرضیــن،  و  الســماوات  خلــق 
صراطــه و ســبیله، و عینــه و دلیلــه، و بابــه 
الــذی یؤتــی منــه، و نــوره الــذی یســتضاء 
بــه، و أمینــه علــی بــالده، و حبلــه المتصــل 
بینــه و بیــن عبــاده، مــن رســل و أنبیــاء و 

أولیــاء.  و  أئمــة 
زیــارة  فضیلــة  فــی  الــواردة  األخبــار  ثــم 
النبــی و األئمــة؟مهع؟ ممــا ال تحصــی کثــرة. 

 : رســول اهلل؟لص؟  قــال 
کمــن  کان  موتــی  بعــد  قبــری  زار  »مــن 
لــم  فــان  حیاتــی،  فــی  إلــی  هاجــو 
فانــه  بالســالم،  إلــی  فابعثــوا  تســتطیعوا 

 . » یبلغنــی
و قال الصادق؟ع؟ : 

»لــو ان أحدکــم حــج دهــره، ثــم لــم یــزر 
الحســین بــن علــی؟ع؟، لــکان تــارکا حقــا 
مــن حقــوق رســول اهلل؟لص؟، الن حــق 
واجبــة  اهلل  مــن  فریضــة  الحســین؟ع؟ 

کل مســلم«. علــی 

بــه  زیــارت   آداب 
؟مهع؟:  ائمــه 

بدان که: 
قویــه  نفــوس 
قدســیه، خصوصــًا نفــوس مقدســه انبیــا 
شــریفه  ابــدان  از  هــرگاه  ؟مهع؟  ائمــه  و 
بــدن  از  دســت  و  نمودنــد  رحلــت  خــود 
برداشــتند و صعــود بــه عالــم بــاال نمودنــد، 
بــرای  از  عالــم  ایــن  بــر  احاطــه  نهایــت 
امــور  و تمامــی  ایشــان حاصــل می شــود 
و  منکشــف  ایشــان  نــزد  در  عالــم  ایــن 
ظاهــر می گــردد و تصــرف و تأثیــر در ایــن 
عالــم از بــرای ایشــان حاصــل می شــود. 
ایشــان  مطهــره  قبــور  بــه  هرکــه  پــس 
ایشــان  زیــارت،  جهــت  بــه  شــد  حاضــر 
زوار  احــوال  از  و  می گردنــد  مطلــع  او  بــر 
مرقــد منورشــان اســتحضار تــام دارنــد و 
ســؤاالت و تضرعــات و توســالت ایشــان 
رأفــت  بــه  نظــر  و  می شــنوند  را  ؟مهع؟ 
بــه  نســبت  ؟مهع؟  ایشــان  مهربانــی  و 
مخلصــان، نســیم الطــاف ایشــان ؟مهع؟ بــر 
او مــی وزد و رشــحات انوارشــان بــر ایشــان 
بــر  التفاتشــان  پرتــو  و  می شــود  افاضــه 

می افتــد.   ایشــان 
پــس دامــن شــفاعت بــر میــان می زننــد و 
از  از خــدا طلــب حوائــج او را می کننــد و 
درگاه الهــی مســئلت برآمــدن مطالــب و 
را می نماینــد و  ایشــان  گناهــان  آمــرزش 
همیــن ســّر اســت در ترغیــب بــه زیــارت 

پیغمبــر ؟لص؟ و ائمــه ؟مهع؟. 
عالوه بر اینکه: 

در زیارت ایشان، اظهار اخالص 
و تجدیدعهد والیت است 

و باعث سرور ایشان و رواج امرشان 
کی دشمنان ایشان است.   و غمنا

چگونــه زیــارت ایشــان افضــل طاعــات و 
اقــرب قربــات نباشــد؟

 و حــال اینکــه زیــارت مؤمــن ازاین جهــت 
و  عظیــم  اجــر  باعــث  اســت  مؤمــن  کــه 

ثــواب جزیــل اســت.  
بســیار  ترغیــب  مطهــره،  شــریعت  در  و 
آن  خصــوص  در  بی شــمار  کیــد  تأ و 
هــر  طریقــه  ازاین جهــت  و  واردشــده 
طایفــه بــر ایــن جاری شــده کــه بــه زیــارت 
مــردگان خــود رونــد و هــرگاه ثــواب زیــارت 

باشــد،  چنیــن  مؤمنــی 
پــس چگونــه خواهــد بــود زیــارت کســی 
معصــوم  خطایــی  هــر  از  را  او  خــدا  کــه 

ســاخته! 
مطهــر  و  ک  پــا گنــاه،  و  رجــس  از  و 

 ! ه نیــد ا د گر
و او را بــر همــه خالیــق، مبعــوث کــرده و 

حجــت بــر عالمیــان فرمــوده! 
و او را امــام مؤمنیــن و مقتــدای مســلمین 

پســندیده! 
را  زمیــن  و  آســمان  او  جهــت  بــه  بلکــه 
و  دلیــل  و  صــراط  و  راه  را  او  و  آفریــده 
نــور و ضیــاء خــود قــرار داده و امیــن بــر 
مملکــت خــود و خلیفــه در میــان بنــدگان 

خودکــرده! 
)و مخفی نماند که:

بی شــماری  احادیــث  و  بی حــد،  اخبــار   
در فضیلــت زیــارت قبــور مطهــره و مراقــد 

منــوره ایشــان رســیده اســت(.
حضرت رسول؟لص؟ فرمود که: 

»هــر کــه زیــارت کنــد قبــر مــرا بعــد از وفــات 
مــن، مثــل کســی اســت کــه هجــرت کنــد 

به ســوی مــن در حیــات مــن؛ 
مــرا  آمــدن  زیــارت  بــه  تــوان  گــر  ا پــس 
کــه  کنیــد  نداشــته باشــی بــر مــن ســالم 

می رســد«. مــن  بــر  شــما  ســالم 

ون رفتن برای سفر اّول: انجام غسل، پیش از بیر
 زیارت. 

دوم: ترک کلام بیهوده و لغو و مخاصمه و
راه.   مجادله در

سوم: غسل کردن برای زیارت هر یک از 
امامان. 

چهارم: طهارت از حدث کبرا و صغرا. 
ک و پنجم: پوشيدن جامه های پا

 پاکیزه و نو، و سفيد بودن رنگ 
آن نیكوست. 

ششم: گام ها را به دقت برداشتن
 به آرامی و وقار حرکت کردن، و خاضع

 و خاشع بودن.
هفتم: خوشبو نمودن خود، در غیر زیارت 

امام حسین؟ع؟. 

هشتم: زبان را به ذکر و تكبیر و تحميد و تسبیح و تهليل مشغول ساختن. 
   نهم: ایستادن بر در حرم شریف و درخواست اذن دخول 
         دهم: بوسيدن عتبه عاليه و آستانه مبارکه ائمه؟مهع؟

          یازدهم: مقّدم داشتن پای راست به وقت وارد شدن به حرم، و مقّدم داشتن پای 
ون آمدن.             چپ به وقت بیر

           دوازدهم: ایستادن در وقت خواندن زیارت البته اگر عذری نباشد.
وایت شده در کتب معتبر و...                         سیزدهم: خواندن زیارت های ر

                             چهاردهم: بجا آوردن نماز زیارت که حداقل آن دو رکعت است.
وح مقدس                             پانزدهم: تلاوت قرآن نزد ضریح مطهره و هدیه کردن آن به ر

                           امام زیارت شده.
                       شانزدهم: ترک کردن سخنان ناشایست و کلمات لغو و بیهوده.

                هفدهم: بلند نكردن صدای خود در وقت زیارت.
ون رفتن از شهر آن حضرت.                   هجدهم: وداع کردن امام در وقت بیر

                  نوزدهم: توبه و استغفار کردن از گناهان، و بهتر کردن حال و کردار  
                   و گفتار خود، پس از فراغ از زیارت
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کننــد رضــا  امــام  آرزوی  کــه  دل هــا 

کننــد مرتضــی  علــی  زیــارت  گویــا 

چــون زنــگ مــاروان دل عشــاق میطپــد

چــون زائــران روانــه بــه دارالرضــا کننــد

در حســرت طــواف تــو ای آشــیان قــدس

دل های پر شکسته، چه پر ها که وا کنند

پیــادگان پیایــی  آه  پیــک  بــه  مــردم 

کننــد صبــا  بــاد  مرکــب  ســودر  آتــش 

آنجــا طــای گنبــد و گلدســته کیمیاســت

کننــد طــا  قلبــت  مــس  آن  کیمیــای  وز 

یــک کاروان شــوق بــه ســودای مشــهدند

کآن صحــن را بــه شــور و نــوا نینــوا کننــد

گــر به اهل قبــور این صا دهند چــاوش ا

کننــد پــا  بــه  قیامــت  و  مــردگان  خیزنــد 

کــرده طبیبــان و می رویــم مــا را جــواب 

کننــد بــه دعایــی دوا  کــه درد هــا  آنجــا 

فرض است این زیارت و باید ادا به وقت

کننــد؟ قضــا  نشــاید  فریضــه  خــدا  اهــل 

انتظــار قافلــه چشــمان در  بازگشــت  تــا 

کننــد توتیــا  رهــش  گــرد  کیمیــای  کــز 

نمی دهــد مــرادی  خــوار  جبفــه  نامــرد 

کننــد کــه حاجــت مــردان روا  آنجــا بــرو 

خــدای را گــو  صفــا  و  ذوق  واصــان  بــا 

بــا خســتگان عشــق و وفــا هــم دعــا کننــد

؟ع؟ فرمودنــد کــه: »زائــر فرزنــدم ماننــد کســی اســت کــه  حضــرت موســی بــن جعفــر

یــارت کنــد«. خداونــد را در عــرش ز

این یعنی حضور در حرم ایشان، حضور در عرش الهی است.

_بدانیم #قدر

@SAGAD_...سجاد عبادی 

55 85 333 811

زانــی داشــته اســت،  یکــی از باب هــای رحمــت و برکــت کــه خداونــد  بــر مــا ار

وجــود مبــارک حضــرت رضــا؟ع؟ اســت.

از نعمــات  امــام رضــا؟ع؟ یکــی  آقــای بهجــت؟هر؟ می فرمودنــد: حــرم مطهــر 

بــزرگ و گران قــدری اســت کــه در اختیــار مــا ایرانی هاســت؛ عظمتــش را خــدا 

می دانــد.

#یک_نعمت_بزرگ

@ALIREZA...علیرضا امینی

33 98 61 269

برنامه های هفته

یسید: در شمار لذت های بشر بنو

: یارت در صحن تو جفت کردن کفش ها بعد از ز

#گوهرشاد

#صحن_انقالب

@MAHDI...مهدی مستقیم

569 855 384 56

یمت دیدم همه جا بر درودیوار حر

جایی ننوشته است گنه کار نیاید

#امام_رئوف

#دلم_تنگ_است

@MOHAMAD...محمد مهدی احمدی

55 85 336 66
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ابوالقاسـم جعفـر بـن محمـد بـن جعفـر بـن موسـی بـن مسـرور بـن قولویـٔه 
قمـی مشـهور بـه ابـن ُقْوُلْویـه 

کـه می تـوان  راویـان شـیعه در قـرن چهـارم هجـری قمـری بودنـد  از  ایشـان 
گردان محمـد بـن یعقـوت کلینـی -نویسـنده اصـول  گفـت یکـی از بهتریـن شـا

کافـی، یکـی کتـب اربعـه شـیعه- بـوده اسـت. 
ابـن قولویـه از فقهـای صاحـب فتـوا دانسـته شـده و نظراتـش داخـل مکاتـب 
حدیثـی و کالمـی معرفی شـده کـه یکـی از اثـرات معروفـی که با دسـت خود ابن 

قولویـه قمـی نوشته شـده، کامـل الزیـارات اسـت. 
گردان مهم و بزرگ ایشان می توان به شیخ مفید اشاره کرد.  از شا

شـیعه  بـزرگ  روایـی  مجموعه هـای  در  قولویـه  محمـد  بـن  جعفـر  روایـات 
راویـان  از  بـه بسـیاری  بـه آن اسـتناد می شـود. توثیـق و اعتمـاد  نقل شـده و 

اسـت.  شـده  دانسـته  آن هـا  از  قولویـه  ابـن  روایـت  دلیـل  بـه  شـیعه، 
جنـاب نجاشـی یکـی از علمـای رجـال می گویـد: هـر زیبایـی و علـم و فقهی که 

مـردم بـا آن وصـف گردنـد، ابـن قولویـه برتر و فوق آن اسـت. 
شـیخ طوسـی دربـاره ابـن قولویـه گفتـه اسـت کـه ابوالقاسـم، جعفـر بـن محمـد 
بـه  و  فـراوان  تألیفاتـی  و دارای  بـن قولویـه قمـی، شـخصیتی مورداطمینـان 

تعـداد ابـواب فقـه می باشـد.
در  جلیل القـدر  و  ثقـه  اصحـاب  از  ابوالقاسـم  می فرمایـد:  نیـز  حلـی  عالمـه 

اسـت.  بـوده  فقـه  و  حدیـث 
از معروف تریـن آثـار ایشـان، بـه کتـاب کامـل الزیـارات می تـوان اشـاره کـرد کـه 
از شـیوۀ زیـارت قبـور پیامبـر؟لص؟ و  از روایـات اهل بیـت؟مهع؟  مجموعـه ای 

کـه تبعـًا آن هـم در ایـن شـماره معرفی شـده اسـت.  دیگـر امامـان؟مهع؟ اسـت 
جعفـر بـن قولویـه در سـال ۳۶۸ هجـری درگذشـت و در حرمیـن کاظمیـن در 
ک سـپرده شـد. بعدهـا شـیخ  کاظـم؟ع؟ و امـام جـواد؟ع؟ بـه خـا جـوار امـام 

ک سـپردند. کنـار ایشـان بـه خـا گردان ایشـان بـود را نیـز در  کـه از شـا مفیـد 

معرفی عالم اخالقی

بــه قــول آن بــزرگ، بــرات کربــال در دســتان امــام رضــا؟ع؟ اســت! بــا ایــن یقیــن بــه 

یــم کــه مقصــد بعــدی مــا از مشــهد، کربالســت. یــارت حضــرت؟ع؟ برو ز

یارة_الحسین؟ع؟ #اللهم_ارزقنا_ز

#خاندان_کرم

@ERFAN...عرفان سلیمانی

423 852 555 45

شهادت شهيد نواب صفوی
27/دی/1400

آمدم ای شاه پناهم بده 

اوســت کــه بــه خورشــید نــور مــی دهــد  و خورشــید واقعــی و گرمــا بخــش دلهــای 

ســرد و مــرده اســت .

#سلطان-طوس

#شمس_الشموس

@AMIRMOHA...یفی امیر محمد شر

569 855 384 محمد حسین بهجت )شهریار(56

در آینه ادب 


