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کتــاب مــاه

نمایه مطالب منتشر شده در ماه صفر )3شماره(
در  گذشــته  ســال  ســه  در  صفــر  ماه هــای  شــماره های  در  زیــر  مطالــب 

اســت. رســیده  نشــر  بــه  زاد(  ماهنامه)کتــاب 
ســروران گرامــی بــرای اســتفاده می تواننــد بــه شــماه های 6، 18 و 30 کتــاب 

مــاه)زاد( مراجعــه نماینــد:

شماره 6  کتاب ماه زاد؛ صفر 1439، آبان 1396 
- اجداد پیامبر

- پیامدهای شهادت پیامبر اکرم)ص( از دیدگاه حضرت زهرا)س(
- وصیت رسول خدا به علی)ع(
- صبر در سیره امام مجتبی)ع(

- مکتب و مصلحت
- اربعین حسینی و اسرای کربال

- هفت مناظره معروف امام رضا)ع( با علمای ادیان
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نــمــایــه

شماره 18 کتاب ماه زاد؛  صفر 1440، مهر 1397
- وقایع بعد از شهادت پیامبر)ص(

- آموزه هایی از واپسین روزهای حیات پیامبر)ص(
- تحریف سیره و سنت پیامبر)ص( توسط معاویه

- جایگاه زیارت نبی اعظم)ص( در منابع و مذاهب اسالمی
- فتوح در اسالم؛ فتح تغلبی، فتح قلوب

- صلح عزت آفرین از زبان امام حسن مجتبی)ع(
- مفاد صلح نامه امام حسن)ع(

- نگاهی به مسئله دانش اندوزی و پرسش گری در قرآن و سیره امام رضا)ع(
- در محضر پیامبر اکرم)ص(

- سیره تبلیغی پیامبر اعظم)ص(
- بررسی ابعاد مختلف شخصیت امام رضا)ع(

نگرانی امام رضا)ع( از انحراف در افکار شیعه

شماره 30 کتاب ماه زاد؛ صفر 1441، مهر 1398 
- اهمیت مدارا در اسالم
- پیامبر مدارا و قاطعیت

- رفق و مدارا در رفتار امامان)ع(
- مدارا در سیره پیامبر رحمت و مهربانی

- سیره نبی مکرم اسالم)ص(
- اوصاف اولیای الهی در کالم رسول اکرم)ص(

- موت و حیات
- درباره اربعین و چهل

- زیارت اربعین
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مراقبات
اوصاف ماه صفر در بیان آیت الحق مرحوم میرزا جوادآقا ملکی تبریزی 

نحوست این ماه
معــروف اســت کــه مــاه صفــر بخصــوص چهارشــنبه آخــر آن نحــس می باشــد 
کــه در ایــن مـــورد روایتـــی نداریــم. شــاید ایــن نحوســت بخاطــر رحلــت پیامبــر 
اکــرم)ص( در ایــن مــاه و  نیــز ایــن ســخن پیامبــر)ص( باشــد کــه فرمــوده انــد: 
ــام شــدن مــاه صفــر مــژده بدهــد، او را بــه بهشــت بشــارت  »کســی کــه مــرا بــه تمـ
ــوان ایـــن مطلــب را ثابــت کــرد. و هنگامــی کــه  ــاین ترتیـــب می تـ ــه بـ می دهــم« کـ
نحوســت ایــن مــاه ثابــت گردیــد بایــد بــه انجــام اعمـــال مناســـب در آن پرداختــه، 
آن را از مراســم بــزرگ مصیبــت دانســته و بــا خــداى بــزرگ در مــورد نبــودن آن 
حضــرت)ص( و از دســت دادن ســعادت هاى زمــان حضــور او و گمراهــی مــردم 
بعـــد از وفاتــش مناجــات نمــوده و از سرکشــی منافقیــن و ســتم ســتمکاران و 

پلیــدى دشــمنان بــراى او بگویــد.

اربعین امام حسین)ع( و زیارت اربعین
اربعین امام حسین)ع( در این ماه و دفـن سـر شـریف آن حـضرت نیـز احتمـاال 

در همین روز اســت.
ســید در کتــاب اقبــال می گویــد: »قــرآن بــزرگ گواهــی بــه برگردانــدن ســر مقــدس 
مــوالى مـــا حـــسین - کــه درود خــدا بــر او بــاد - بــه جســد او می دهــد آن جــا کــه 
می فرمایــد: و گمــان مبریــد کســانی کـــه در راه خــدا کشــته شــده انــد مرده اند، بلکه 
آن هــا در پیشــگاه پــروردگار خــود زنـــده بـــوده و از )جانـــب خــدا( روزى می خورنــد.
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پـیـش  درآمـد

و ایــن آیــه گواهــی می دهــد کــه او از همــان زمـــانی کـــه شـــهید شـــد در کنــار 
پــروردگار روزى می خــورده اســت. )و از ایــن مطلــب اســتفاده می شــود کــه پیکــر 
ــر نبــوده اســت( کــه بایــن ترتیــب تردیــدى باقــی نمــی مانــد کــه ســر  ــدون سـ او بـ
آن حضــرت از زمــان شــهادت بــه بـــدن او متصــل شــده اســت. و ایــن بــی ادبــی 
ــؤ ال کنـــیم کـــه آن حـــضرت)ع( بعــد از شــهادت چگونــه  اســت کــه از خداونـــد سـ
زنــده شــد و چگونــه بعــد از جــدا شــدن ســر شـــریف، دوبـــاره ســـر بـــه جســد ملحــق 
شــد. زیــرا الزم نیســت خداونــد بنــده را از چگونگــی کارهـــاى خـــود آگـــاه نمایـــد. و 
ایـــن پرســش نادانــی بنــده را می رســاند. زیــرا از چیــزى می پرســد کــه بنــده مکلــف 
ــرآن را در  ــشده اســت. و انســان فقــط وظیفــه دارد ســخنان ق ــاهی از آن نـ ــه آگـ ب

مــورد او تصدیــق کنــد نــه بیشــتر.«
ــا از ظاهــر آیــه  ظاهــر گفتــار آقــا و سرمشــق مــا )قــدس ســره ( ایــن اســت کــه گوی
ــه  ــن آی ــه در ای ــدا، ک ــدگان در راه خ ــته ش ــی کش ــه زندگ ــده، ک ــن را فهمی ــه ای کریم
ــه همیــن  ــدن مالزمــه دارد و ب ــن ب ــودن ایـ ــا کامــل ب ــه آن اشــاره شــده اســت، ب ب
جهت چنین ســـخنانی فرمـــوده اســـت در حـــالی کـــه ایـــن ســـخنان همانگونه که 
ــودن ایــن  ــی و تمــام ب ــی نادرســت اســت و شــاید ایــن مالزمــه بیــن زندگ می بین
بـــدن را از غیــر آیــه شــریفه و از دالیلــی کــه بدســت مــا نرســیده، فهمیــده اســت.
کــه  ایــن ســخن  از  او  نیــز مقصــود  را نفهمیده ایــم. و  او  یــا شــاید مــا منظــور 
ســؤ ال بنــده از خداونـــد در مــورد چگونگــی کارهـــایش بـــی ادبـــی اســـت، معلـــوم 
نیـــست. زیـــرا اینگونـــه ســـؤ االت در میـــان دانشمندان معمولی بوده و خیلی به 
آن تمایــل دارنــد و بــا ایــن پرسشــها دانــش خــود ر ا افزایــش می دهنــد. و شــاید 

ــم. ــا نمی دانی ــه م ــد ک ــش باش ــر کالم ــر از ظاه ــزى غی ــور او چی منظ
بهرصــورت بــر مــرد مراقبــت واجــب اســت روز اربعیــن را روز انــدوه خــود دانســته 
ــرا  ــد. زی ــارت نمای ــار در عمــر کنــار مــزارش او را زی ــىبراى یــک ب ــد حتـ و تــالش نمای
روایــت شــده اســت: »شــیعه یـــا مـــؤ مـــن پنــج عــال مــت دارد: پنجــاه و یــک )رکعت( 
نماز )در شــبانه روز (، زیارت اربعین، انگـــشتر بـــه دســـت راســت نمودن، پیشــانی 
را در ســجده بــر خــاك گذاشــتن و بلنــد گفتــن بســم ااهلل الرحمــن الـــرحیم.« و اگــر 
آمــدن بــه کنــار قبــر شــریف امــکان نداشــت از هــر مکانــی کــه باشــد می توانــد او را 

زیـارت نمایـد.
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بعــد ا ز دیــدن ایــن روایــت بایــد خــود را مقیــد بــه عمــل بــه آن نمــوده و عمــل بــه 
آن را بــراى خــود چیــزى بیــش از مســتحب بدانــد بگونــه اى کــه تــا جایــی کــه الزم 

نیســت هیچــگاه انگشــتر بــه دســت چــپ نکنــد.
داشــتی  انگشــتر  راســت  دســت  در  اگــر  می گوینــد:  کــه  کســانی  حــرف  بــه  و 
می تـــوانی در دســـت چـــپ نیــز انگشــتر داشــته باشــی، نبایــد اعتنــا کنــد گرچــه از 
علمــا باشـــد. زیـــرا روایـــاتی داریـــم - بخـــصوص روایاتــی کــه در مســتدرك الوســائل 
فاضــل نــورى )قــدس ســره ( آمــده - کــه از آن هــا بــر می آیــد، روایاتــی  کــه انگشــتر 
نمــودن در دســت چــپ را جایــز می دانــد، در مقــام تقیــه بــوده اســت، گرچــه ایــن 

ــه دســت مــا رســیده باشــد. ــر ب ــات از اشــخاص معتب روای
در پایــان روز اربعیــن نیــز ماننــد ســایر روزهــاى مهــم از خداونـــد بخواهـــد حـــال و 
عمـــل او را اصـــالح نمــوده و بــه حامــی آن روز کــه از معصومیــن )علیهــم الســالم ( 

می باشــد توســل جویــد.

رحلت پیامبر اکرم )ص(
ــزادارى  ــوده و عـ ــن ب ــه اى اندوهگی ــرم )ص( بگون ــول اک ــت رس ــد در روز رحل بای
رحلــت  از  بعــد  کــه  ناگواریهائــی  و  روز  ایــن  بــزرگ  اتفــاق  شایســته  کــه  نمایــد 
پیـــامبر)ص( رخ داده اســت، باشــد - زیــرا حــوادث تلخ بعــد از رحلت پیامبر)ص( 
ناشــی از رحلــت او بــوده اســت. و او را بــا زیارت هایــی کــه وارد شــده یــا بــا زیارتــی که 
خــود بــا یــارى خداونــد می ســازد، او را زیــارت نمایــد. بهتــر اســت در زیارتنامــه اى 
کــه خــود می ســازد ایــن ســخن آن حضــرت را نیــز بیــاورد کــه: »زندگــی و مــرگ او 
ــه از  ــدى ک ــاى ب ــود را از خبره ــت خـ ــت«. و خجال ــروان او نیکوس ــراى پی ــر دو ب ه
ــن  ــه مهمتری ــپس ب ــد. س ــار نمای ــد، اظه ــرت )ص( می رس ــه آن حض ــان او ب گناه
مصیبتهایــی کــه بــر دختــر عزیــز و پـــاره جگـــر و بـــر خـــود او، جانـــشین، خانــواده، 
فرزنــدان و دودمانــش وارد آمــده، اشــاره نمایــد و بگویــد: اى رســول خــدا چــه 
ــالی بـــه تـــو دســت مــی داد اگــر می دیــدى ســرور تمــام زنــان جهــان را کــه گریــه  حـ
کــرده، تــو را خوانـــده، »وا ابتـــاه« می گفــت و یــارى می خواســت و بــراى اســالم 
و بــراى خــود کــه بــه عــزاى پســرش نشســته حیـــران و ســرگردان بــود، یــارى 

می طلبیــد. چــه حالــی پیــدا می کــردى اگــر او را بیــن در و دیـــوار می دیـــدى.
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و دنــده اش  کــه پهلویــش ســیاه  اگــر در حالــی  پیــدا می کــر دى  چــه حالــی 
شکســته بــود او را می دیــدى. چــه حالــی پیــدا می کــردى اگــر می شــنیدى کــه 
می گفــت: »جــان مــن در زنــدان آه انـــدوه بار مـــن اســت. کاش بــا آه هــا جانــم 
بیــرون می آمــد! بعــد از تــو خیــرى در زندگــی نیـــست و گریـــه ام فقـــط از  تــرس 
ایــن اســت کــه زندگــی ام طوالنــی شــود!« واى از داغ تــو، پــدرم! واى از مــرگ پـــسر 

محبـــوب تــو، ابی الحســن مــورد اعتمــاد و پــدر نوه هایــت حســن و حســین.
اى بهتریــن مردمـــان! اکنـــون او را در اســارت می کشــند؛ همانگونــه کــه شــتر 
را می کشــند. و چــه حـــالی پیـــدا می کـــردى، اگـــر می شــنیدى کــه نالــه می کــرد، 
از انــدوه و مصیبت هــاى خــود شــکایت می نمــود، تــو را صــدا مــی زد و یـــارى 
می طلبیــد. و معتقــدم کــه شــکایت دختــرت را می شــنیدى و می دیــدى کــه چــه 
رفتــارى بــا نزدیکـــان و دودمــان تــو می شــود و می توانــم تصــور کنــم چــه حالــی از 
دیــدن و شــنیدن آن بــه تـــو دســـت مــی داد. خداونــد بخاطــر ایــن مصیبت هــاى 
ــه پیامبــرى بخاطــر  ــد بـ ــه خداونـ ــی را کـ ــاك، بهتریــن پاداشـ ــزرگ و وقایــع دردن ب
ــه  ــی ب ــن پاداش ــد چنی ــه خداون ــد. و چگون ــت فرمای ــو عنای ــه ت ــد ب ــش می ده امت
تــو ندهــد کــه اگــر صبــر تــو در راه خــدا و بــه کمــک او نبــود و امتــت را بخاطــر ایــن 
ظلمتهــا نفریــن می نمـــودى، تمــام جهانیــان از ایــن جرائــم نابــود می شــدند.

آنــگاه امــام ابــی محمــد حســن مجتبــی)ع( را زیــارت نمایــد کــه شـــهادت او نیـــز 
در همـــین روز اســت. و مظلومیــت او کــه دل را پــاره پــاره می کنــد و اندوه هــا را بــر 
می انگیزاند، بیـــاد آورد. بـــر او درود فرســتاده و کشــنده او معاویه پســر ابی ســفیان 

- لعنــت خــدا بــر او - را لعنــت نمایــد.
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روز اّول صفر
1.وارد کردن سر مطهر امام حسین)ع( به شام

بنــی امیــه ایــن روز را بــه خاطــر ورود ســر مطهــر امــام حســین)ع( بــه شــام عیــد 
قــرار دادنــد.)1(

2. ورود اهل بیت)علیهم السالم( به شام)2(
بــا رســیدن خبــر نزدیــک شــدن اســراى اهــل بیت)علیهــم الســالم ( بــه دمشــق، 

یزیــد دســتوراتی صــادر کــرد:
- تاجی جواهر نشان و تختی مرصع به سنگ هاى قیمتی آماده کنند.

- بزرگان هر صنف با کمک یکدیگر شهر را در کمال زیبایی زینت نمایند.
- تمام اهل شهر لباس هاى زینتی بپوشند و خود را بیارایند.

- همگی در معابر رفت و آمد نموده، به یکدیگر تبریک بگویند.
- پس از آمادگی کامل با طبل و شیپور به استقبال اسرا بروند.

- جارچیــان در شــهر جــار بزننــد: ســرهاى بریــده و زنــان و اطفــال کســانی بــر 
شــهر وارد می شــوند کــه بــه قصــد برانــدازى حکومــت عــازم عــراق بــوده انــد، ولــی 

وقایع ماه صفر
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عامــل خلیفــه یعنــی ابــن زیــاد آن هــا را کشــته اســت. هــر کــس خلیفــه را دوســت 
دارد امــروز شــادى نمایــد. شــامیان پســت نیــز کوتاهــی نکــرده بــر فــراز بام هــا 
بیرق هــاى رنگارنــگ برافراشــتند و در هــر گــذرى بســاط شــراب پهــن کردنــد. 
نغمــه آوازه خوانــان بلنــد بــود، و مــردم دســته دســته بــه ســوى دروازه کوفــه در 
دمشــق می رفتنــد و عــده اى از شــهر خــارج شــده بودنــد. ایــن در حالــی بــود کــه 
اهــل بیــت مصیبــت زده و داغــدار پیامبر)صلــی اهلل علیــه و آلــه( را -کــه جبرئیــل 
امیــن پاســبان حریــم محترمشــان بــود- همــراه بــا نیــزه داران تازیانــه بــه دســت 
و بــی رحــم وارد دروازه ســاعات کردنــد. آن نابخــردان پســت همین کــه جمــع 
نورانــی اســرار را دیدنــد زبــان بــه جســارت گشــودند. در آن شــهر چــه گذشــت و بــا 

ــارى نوشــتنش نیســت.)3( ــد قلــم را ی ــواران چــه کردن آن بزرگ

3. شروع جنگ صفین)4(
پــس از بــی نتیجــه مانــدن نامه هــا و موعظه هــاى امیرالمؤمنیــن)ع( بــه معاویــه 
در مــاه محــرم، در روز چهارشــنبه اول صفــر ســال ۳۸ هــ  لشــکر امیرالمؤمنیــن)ع( 
در مقابــل لشــکر شــام صــف کشــیدند. لشــکر حضــرت ۹۰ هــزار نفــر و لشــکر معاویــه 

۸۵ هــزار نفــر بودنــد.)5(
لشــکر کفــر، آب را بــر لشــکر امیرالمؤمنیــن)ع( بســتند، ولــی پــس از گرفتــن و بــاز 
نمــودن آب توســط امــام حســین)ع( لشــکر حضــرت مانــع از رســیدن آب به لشــکر 
معاویــه نشــدند. حضــرت پــس از شــهادت تعــدادى از اصحابشــان یکبــاره بــا ده 
هــزار نفــر از طائفــه ربیعــه بــه لشــکر معاویــه حملــه کردنــد و صفــوف آنــان را بــر هــم 
ریختنــد و تــا قبــه معاویــه رســیدند و فرمودنــد: اى معاویــه، بــراى چــه مــردم را بــه 
کشــتن می دهــی؟ بیــا بــا مــن مبــارزه کــن تــا هــر کــدام از مــا کشــته شــود خالفــت 
ــه انصــاف ســخن  ــو ب ــا ت ــه گفــت: علــی ب ــه معاوی از دیگــرى باشــد! عمــرو عــاص ب
گفــت. معاویــه گفــت: امــا تــو در ایــن مشــورت انصــاف نــدادى، چــه اینکــه هــر 
کــس بــه مصــاف او بیــرون رود بــه ســالمت بازنگــردد! از اینجــا بــود کــه معاویــه 
عمــرو عــاص را بــه اجبــار بــه جنــگ حضــرت فرســتاد حضــرت همین کــه او را 
شــناخت شمشــیر را بلنــد کــرد تــا او را بــه درک بفرســتد، ولــی عمــرو عــاص حیلــه 
کــرد و عــورت خــود را مکشــوف ســاخت. آن حضــرت رو از آن بــی حیــا برگردانیــد و 
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آن خبیــث فــرار کــرد. ســرانجام بــا حیلــه چنــد بــرگ از قــرآن بــر ســر نیــزه کردنــد، و 
ماجــراى حکمیــن پیــش آمــد. 

روز دوم صفر 
1. مجلس یزید

در ایــن روز بنابــر نقلــی اســراى آل رســول را وارد مجلــس یزیــد کردنــد)6(. جــا دارد 
فکــر کنیــم چــه کســانی را بــا چــه حالتــی وارد بــر چگونــه مجلســی کردنــد؟

2. شهادت زید بن على بن الحسین)ع(
در ســال ۱۲۱ هــ  زیــد بــن علــی بــن الحســین)ع( در کوفــه)7( بــه شــهادت رســید. 
خــروج او در اول محــرم بــوده اســت)8(. پــس از دفــن، در ایــن روز  یــا ۱۹ ربیــع االول 
قبــر او را شــکافتند و بــدن آن بزرگــوار را از قبــر خــارج نمودنــد و بــه زمیــن کشــیده 

بــه دار زدنــد.)9( 

روز پنجم صفر 
1. شهادت حضرت رقیه)ع()10(

در روز پنجــم مــاه صفــر ســال ۶۱ هــ  حضــرت رقیــه مظلومانــه بــه شــهادت رســید. 
الشــهید  پدرشــان موالنــا  اســت.  »زینــب«  و  »رقیه«،»فاطمــه«  نــام شــریفش 

ــت. ــحاق اس ــان ام اس ــین)ع( و مادرش ــداهلل الحس اباعب
والدت آن حضــرت در مدینــه بــود و در ســن ســه ســالگی یــا بیشــتر در محــرم ۶۱ 
هجــرى بــا پــدر بزرگــوارش بــه کربــال آمــد. قبــل و بعــد از روز عاشــورا بارهــا مــورد تفقد 
و دلجویــی اباعبــداهلل)ع( قــرار گرفــت تــا آنجــا کــه بــه خواهــرش   حضــرت زینــب)ع( 
در مــورد او ســفارش فرمــود. بعــد از شــهادت امــام حســین)ع( و اهــل بیــت و 
اصحــاب، همــراه بــا اســرا بــه کوفــه و شــام بــرده شــد و در مســیر چهــل منــزل راه 

شــام رنج هــاى فراوانــی دیــد.
در شــام بعــد از دیــدن ســر نورانــی پــدر بــا پیشــانی شکســته در خرابــه، آنقــدر ناله 
ــا بــه ملکــوت اعــال پیوســت، و بــدن شــریف آن حضــرت را شــبانه  زد و گریســت ت

دفــن کردنــد.)11(
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 شــواهد و مــدارک دربــاره وجــود شــریف آن حضــرت، و بــودن قبــر آن حضــرت 
در مــکان فعلــی حــرم مطهــر، همــراه بــا معجــزات و کراماتــی از آن مخــدره مظلومــه 

بســیار اســت.)12(
 

روز  هفتم صفر 
1. شهادت امام مجتبى)ع(

بنابــر نقلــی در ایــن روز در ســال ۴۹ هــ  امــام مجتبــی)ع( در ســن ۴۷ ســالگی در 
مدینــه بــه شــهادت رســید.)13(  ولــی اشــهر بیــن علمــاى امامیــه شــهادت حضــرت 

در آخــر مــاه صفــر اســت.)14(

2. والدت امام موسى بن جعفر)ع(
بنابــر مشــهور در ایــن روز)یکشــنبه ( بــه ســال ۱۲۸ هــ  در »ابــواء« بیــن مکــه و 
مدینــه حضــرت موســی بــن جعفــر)ع( بــه دنیــا آمدنــد.)15(  پــدر واال مقــام آن 
حضــرت امــام صــادق)ع( و مــادر ایشــان حمیــده المصفــاه)ع( می باشــند.)16(

مشــهورترین لقب هــاى آن حضــرت صالــح، صابر، امین و کاظم، و مشــهورترین 
زیــن  امــام  و  امیرالمؤمنیــن)ع(  اگــر چــه  اســت.  ابوالحســن  کنیــه آن حضــرت 
العابدیــن)ع( هــم مکنــی بــه ایــن کنیــه انــد، ولــی در کتــب اخبــار از امــام کاظــم)ع( 
بــه ابوالحســن اول، واز امــام رضــا)ع( بــه ابوالحســن ثانــی و از حضرت هــادى)ع( 
بــه ابوالحســن ثالــث تعبیــر می کننــد. البتــه گاهــی بــه خاصــر تقیــه، از آن حضــرت 

بــه عنــوان عبــد صالــح، فقیــه و عالــم نیــز تعبیــر کــرده انــد.)17(

روز هشتم صفر 
1. وفات حضرت سلمان)رحمه اهلل(

حضــرت ســلمان)رحمه اهلل( در ســال ۳۶ هــ  در ســن ۲۵۰ ســالگی -و بنابــر نقلــی 
۳۵۰ ســالگی)18( - در مدائــن از دنیــا رفــت.)19( او را ســلمان بــن االســالم و ســلمان 
پــاک و ســلمان محمــدى لقــب داده انــد)20(، و در خطــاب بــه او گفتــه اند:»الســالم 

علیــک یــا مــن خلــط ایمانــه بأهــل البیــت الطاهریــن.«)21(
امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودند:»ســلمان از کســانی بــود کــه بــر حضــرت زهــرا)ع( 
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نمــاز خوانــد.«)22(
همچنیــن امــام صــادق)ع( فرمودنــد: »ســلمان علــم اول و آخــر را درک کــرد، 
و او دریایــی اســت کــه هــر کســی را بهــره اى از آن نیســت، و او از مــال اهــل بیــت 
اســت.«)23( شــرح حــال آن بزرگــوار در کتاب هــاى مختلــف بیــان شــده، و در بزرگــی 
ــل  ــایل غس ــن)ع( وس ــا امیرالمؤمنی ــه موالن ــس ک ــدازه ب ــن ان ــدر او همی ــام و ق مق
و کفــن او را آوردنــد و او را غســل داده کفــن نمودنــد و بــر او نمــاز خوانــده دفــن 

نمودنــد.)24(
جبرئیــل بــه پیامبــر)ص( عرضــه داشــت: »اشــتیاق بهشــت به ســلمان بیشــتر از 

اشــتیاق او به بهشــت اســت.«)25(
 

روز نهم صفر 
1. شهادت عمار و خزیمه

 در ایــن روز در ســال ۳۷ هــ  عمــار یاســر بــه ســن ۹۳ ســالگی و خزیمــه بــن ثابــت 
در جنــگ صفیــن بــه شــهادت رســیدند.)26(

ــه در  ــود ک ــن عامــر اســت، و او اول مــردى در اســالم ب ــدر عمــار جنــاب یاســر ب پ
مکــه بــه دســت مشــرکین بــه شــهادت رســید. مــادر عمــار جنــاب ســمیه بــود کــه 
بــر اذیــت کفــار مکــه صبــر فــراوان کــرد، و اولیــن زن شــهیده در اســالم بــود کــه بــه 

دســت ابوجهــل بــه شــهادت رســید.
ــه و ابوحــواء سکســکی شــهید کردنــد. زمانــی کــه خبــر بــه  امــا عمــار را ابوالعادی
امیرالمؤمنیــن)ع( رســید بســیار محــزون شــد و بــر بالیــن عمــار آمــد و ســر او را 
ــا و دورى از  ــی دنی ــی وفای ــعارى در ب ــراوان اش ــدوه ف ــزن و ان ــا ح ــاد و ب ــو نه ــر زان ب
دوســتان قرائــت فرمــود. ســپس فرمــود: »انــا هلل و انــا الیــه راجعــون. هــر کــس بــر 
قتــل عمــار غمگیــن نباشــد او را از مســلمانی بهــره اى نیســت. بهشــت نــه یــک بــار 

بلکــه بارهــا بــر عمــار واجــب شــده اســت.«)27(

2. جنگ نهروان
 در نهــم صفــر ســال ۳۹ هــ   فتــح نهــروان واقــع شــد و ذوالثدیــه رئیــس خــوارج بــه 

درک واصل شــد.)28(
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روز یازدهم صفر 
1. لیله الهریر در جنگ صفین

 خاتمــه جنــگ صفیــن نبــرد »لیلــه الهریــر« در شــب جمعــه یازدهــم مــاه صفــر 
ــه از شــدت ســرما ماننــد ســگ صــدا  ــود. در آن شــب ســپاه معاوی ســال ۳۸ هــ   ب

می کردنــد، چون»هریــر« بــه صــداى ســگ می گوینــد.
ــیر  ــر)ص( شمش ــب پیامب ــر اس ــوار ب ــت و س ــه دس ــار ب ــن)ع( ذوالفق امیرالمؤمنی
مــی زد و بــه هــر شمشــیرى کــه مــی زد تکبیــر می گفــت و شــجاعی را بــه خــاک 
می افکنــد. مقتولیــن بــه دســت آن حضــرت در آن شــب بیــش از ۵۰۰ نفــر نقــل 
شــده اســت و تــا صبــح مشــغول جنــگ بودنــد بــه گونــه اى کــه ذوالفقــار چنــد 

مرتبــه خمیــده شــد و آن بزرگــوار بــا زانــوى مبــارک آن را راســت نمودنــد.
در ایــن جنــگ جمعــی از لشــکر امیرالمؤمنیــن)ع( بــه شــهادت رســیدند، کــه از 
جملــه آن هــا عمــار یاســر، اویــس قرنی، هاشــم مرقــال، پسر هاشــم خزیمــه بــن ثابت، 
صفــوان بــن حذیفــه و عبــداهلل بــن بدیــل بــا بــرادرش   عبدالرحمــن بــن بدیــل، 

ــرادر مالــک اشــتر، کــه از خــواص امیرالمؤمنیــن)ع( بودنــد. عبــداهلل بــن حــارث ب
از لشــکر معاویــه جمــع کثیــرى بــه درک واصــل شــدند، و ایــن جنــگ ۱۴ مــاه بــه 
طــول انجامیــد.)29( ســرانجام بــا حیلــه عمــرو عــاص و نفــاق عــده اى مثــل اشــعث 

بــن قیــس کنــدى کار بــه حکمیــت کشــید.)30(

روز دوازدهم صفر 
1. حکمین در صفین 

صبــح دوازدهــم یــا ســیزدهم)31( مــاه صفــر ســال ۳۸ هــ  لشــکر امیرالمؤمنیــن)ع( 
مهیــاى جنــگ شــدند، امــا عمــرو عــاص حیلــه نمــود و دســتور داد تــا قرآن هــا را بــر 
ســر نیــزه کننــد. صفــوف جلــو لشــکر کفــر  ورق هایــی از قــرآن و در دیگــر صفــوف هــر 
کــس هــر چــه داشــت بــر ســر نیــزه کــرد و فریــاد می زدنــد: ال حکــم اال هلل! منافقیــن 
ــار  ــه اختی ــان را ب ــا تضعیــف روحیــه لشــکر حضــرت آن ــن قیــس، ب ماننــد اشــعث ب
حکمیــن ترغیــب کردنــد. هــر چــه امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودنــد کــه ایــن نیرنــگ 
اســت و مــن کالم اهلل ناطــق هســتم نتیجــه نــداد. ســرانجام قــرار بــر ایــن شــد کــه هر 
لشــکر حکمــی از جانــب خــود معیــن کنــد تــا حکــم ایشــان را هــر دو طــرف بپذیرنــد.
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ناچــار  فرمود:»اگــر  امیرالمؤمنیــن)ع(  و  کــرد  معرفــی  را  عــاص  عمــرو  معاویــه 
بــن عبــاس  و اال مالــک اشــتر نخعــی حکــم باشــد«  هســتیم، عبــداهلل 

اشــعث و جماعــت قــراء و حافظیــن کــه بعــدًا جــزء خــوارج شــدند راضــی بــه 
هیچکــدام از ایــن دو نشــدند و گفتند:»فقــط عبــد اهلل بــن قیــس یعنــی ابوموســی 
در »دومــه  عــاص  عمــرو  و  ابوموســی  و  داد  نتیجــه  منافقیــن  نفــاق  اشــعرى« 
الجنــدل« - کــه قلعــه اى اســت بیــن مدینــه و شــام- جمــع شــدند و بــا توجــه بــه 
ــن)ع(  ــرت امیرالمؤمنی ــًا حض ــم خصوص ــه بنی هاش ــبت ب ــر دو نس ــه ه ــی ک عداوت
بــا مکــر و حیلــه عمــرو عــاص حضــرت را بــه ظاهــر عــزل نمودنــد.  داشــتند و 
ابومــوس از جملــه منافقینــی بــود کــه در شــب عقبه)بعــد از غدیــر( قصــد قتــل 

پیامبــر)ص( را داشــت.)32(
ــو  ــرو گفت:»ت ــه عم ــی ب ــت ابوموس ــن جمعی ــرداى آن روز در بی ــب ف ــن ترتی بدی
بایســت و معاویــه را از امــارت خلــع کــن، تــا مــن علــی بــن ابــی طالــب)ع( را خلــع 
نمایــم. عمــرو عــاص گفت:»مــن هرگــز بــر تــو کــه عامــل ابوبکــر و عمــر بــوده اى و در 
ایمــان و هجــرت بــر مــن تقــدم داشــته اى، ســبقت نمــی گیــرم! ابــن عبــاس گفــت: 
ابوموســی! پســر نابغــه تــو را فریــب ندهــد، ولــی او بــه گفتــه ابــن عبــاس گــوش نــداد 
و ایســتاد و انگشــتر از دســت بیــرون کــرد و گفت:»مــن علــی و معاویــه را از خالفــت 

عــزل نمــودم و ســاکت شــد.«
عمــرو عــاص ملعــون ایســتاد و گفت:»مــردم شــنیدید کــه ابوموســی، علــی را از 
خالفــت عــزل کــرد. مــن هــم او را از خالفــت عــزل نمــوده، و آن را بــراى معاویــه بــن 
ابــی ســفیان ثابــت می نمایــم کــه او ســزاوارتر اســت، و مــن بعنــوان منصــوب کــردن 

معاویــه انگشــتر بــه دســت می کنــم!«
حکمیــن بــراى عــوام فریبــی فحــش و دشــنام بســیارى بــه یکدیگــر دادنــد و 
دســت بــه گریبــان یکدیگــر شــدند و شــریح قاضــی تازیانــه اى بــر ســر عمــرو عــاص 
زد. ابوموســی از تــرس اصحــاب حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( بــه مکــه پناهنــده 
شــد. همــه ایــن مطالــب در حالــی بــود کــه پیامبــر)ص( در غــزوه دومــه الجنــدل 
الجنــدل  دومــه  در  فرمودند:»حکمیــن  و  دادنــد  خبــر  کار  ایــن  از  را  ابوموســی 

گمراهنــد و گمــراه می کننــد کســانی را کــه از آن هــا تبعیــت کننــد.«)33(
امیرالمؤمنیــن)ع( پــس از ایــن واقعــه در قنــوت نوافــل، ابوموســی و ســه نفــر 
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دیگــر را ایــن گونــه لعــن می فرمــود:»اهلل العــن معاویــه و عمــرا وابااالعــور الســلمی و 
ــعرى.«)34( ــی االش اباموس

روز چهاردهم صفر 
1. شهادت محمد بن ابى بکر

 در ایــن روز در ســال ۳۸ هــ  محمــد بــن ابــی بکــر در ســن ۲۸ ســالگی بــه دســتور 
معاویــه و عمــرو عــاص، بــه وســیله زهــر بــه شــهادت ریــد و بــه قولــی دیگــر در نیمــه 

جمــادى الثانــی بــوده اســت.)35(
را در شــکم حمــار مــرده اى گذاشــتند و ســوزاندند.)36(   او  از شــهادت،  بعــد 
قبــر منصــوب بــه او از مابقــی بــدن ســوخته آن بزرگــوار اســت. دشــمنان اهــل 
بیت)علیهــم الســالم( هنگامــی کــه کنــار قبــر آن بزرگــوار می رونــد پشــت بــه قبــر 

می خواننــد!؟ فاتحــه  ابوبکــر  بــراى  و  می کننــد 
 

روز  پانزدهم صفر 
ابتداى بیمارى پیامبر)ص( 

بیمــارى پیامبــر)ص( کــه منجــر بــه رحلــت آن حضــرت شــد از نیمــه مــاه صفــر 
آغــاز شــد.)37(

 
روز  بیستم صفر 

1. اربعین سید الشهداء)ع(
در چنیــن روزى چهــل روز از فاجعــه شــهادت امــام حســین)ع( و اهــل بیــت و 
اصحــاب باوفایــش می گــذرد. بــر دوســتان و شــیعیان اهــل بیت)علیهــم الســالم( 
ــا پوشــیدن لبــاس مشــکی، تعطیــل کار و برپایــی مجلــس عــزا و  ــه ب الزم اســت ک

شــرکت در مجالــس ســینه زنــی و ذکــر مصیبــت ایــن روز را تعظیــم نماینــد.

2. زیارت جابر از کربال
 در ایــن روز در ســال ۶۱ هــ  جنــاب جابــر بــن عبــد اهلل انصــارى و همراهانــش   
قریــب بــه چهــل روز بعــد از شــهادت امــام حســین)ع( از مدینــه بــه کربــال وارد 
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ــرد. ــارت ک ــهداء)ع( را زی ــید الش ــش س ــر حبیب ــه قب ــراه عطی ــه هم ــدند.)38( او ب ش

3. بازگشت اهل بیت)علیهم السالم( به کربال
 بنابــر مشــهور در چنیــن روزى اهــل بیت)علیهــم الســالم( از شــام بــه کربــال 

بازگشــتند.)39(

4. ملحق شدن رأس مطهر امام حسین)ع( به بدن مطهر
 در ایــن روز -بنــا بــر قــول ســید مرتضــی- رأس شــریف امــام حســین)ع( توســط 
امــام زیــن العابدیــن)ع( از شــام بــه کربــال آورده شــد و بــه بــدن مطهــر آن حضــرت 

ملحــق گردیــد.)40(
 

روز بیست و پنجم صفر 
1. طلب کتف توسط پیامبر)ص( 

خالفــت  کــه  بنویســند  تــا  طلبیدنــد  کتــف  و  دوات  پیامبــر)ص(  روز  ایــن  در 
بالفصــل بــراى امیرالمؤمنیــن)ع( اســت، ولــی عمــر مانــع از ایــن کار شــد و بــه 
ســاحت اقــدس نبــوى)ص( جســارت کــرد و گفــت:»ان الرجــل لیهجــر: ایــن مــرد 

می گویــد.« هذیــان 
همچنیــن پیامبــر)ص( در ایــن روز بــر منبــر رفتنــد و خطبــه خواندنــد و مــردم را 

موعظــه نمودنــد و بــه پیــروى از قــرآن و عتــرت فراخواندنــد.)41(
 

روز بیست و ششم صفر 
1. تجهیز لشکر اسامه

بــه  بــه عــده اى خــاص از صحابــه و  ایــن روز در ســال ۱۱ هــ  پیامبــر)ص(  در 
خصــوص ابوبکــر و عمــر و عثمــان امــر فرمودنــد بــراى ســفر بــه روم و جنــگ بــا 
رومیــان بــه امیــرى اســامه بــن زیــد آمــاده شــوند. آنــان از ایــن امــر کراهــت داشــتند 
و نســبت بــه فرماندهــی اســامه بــر ســپاه اســالم بــه خاتــم االنبیــاء)ص( اعتــراض 
کردنــد. حضــرت فرمودند:خــدا لعــن کنــد کســی را کــه از لشــکر اســامه تخلــف کنــد، 

ــا ایــن همــه ابوبکــر و عمــر و عثمــان تخلــف کردنــد و بازگشــتند!)42( ولــی ب
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روز  بیست و هشتم صفر 
1. شهادت رسول خدا)ص(

ــن  ــد ب ــاء محم ــم االنبی ــات خات ــرف مخلوق ــه اش ــداز و مظلومان ــهادت جانگ ش
عبــد اهلل)ص( در ســال ۱۱ هــ  در ســن ۶۳ ســالگی بــه وســیله ســم)43( بــوده اســت و 

طبــق روایاتــی عایشــه و حفصــه آن حضــرت را مســموم کــرده انــد!)44(
در ۲۴ صفــر  بیمــارى پیامبــر)ص( شــدت یافــت.)45( پیامبــر)ص( هنــگام بیمارى 
فرمودنــد: حبیبــم را نــزد مــن حاضــر کنیــد. عایشــه و حفصــه پــدران خــود را نــزد آن 
حضــرت حاضــر نمودنــد. پیامبــر)ص( روى مبــارک خویــش را از آنــان برگردانیــد و 
فرمود:»حبیبــم را نزدمــن حاضــر کنیــد.« ســپس دنبــال علــی بــن ابــی طالــب)ع( 
فرســتادند. چــون نظــر مبــارک بــه آن حضــرت افتــاد او را نــزد خود خوانــد و کلماتی 
بــه حضــرت فرمــود. هنگامــی کــه علــی بــن ابــی طالــب)ع( از نــزد آن حضــرت خــارج 
شــد، عمــر و ابوبکــر بــه او گفتند:»خلیلــت بــه تــو چــه گفــت؟« فرمود:»هــزار بــاب 

علــم بــه مــن حدیــث کــرد کــه از هــر بــاب هــزار بــاب دیگــر بــاز می شــود.«)46(
 وصایاى پیامبر)ص(

پیامبــر)ص( در لحظــات آخــر عمــر خــود وصیت هایــی بــه امیرالمؤمنیــن)ع( 
فرمودنــد و جبرئیــل و میکائیــل و مالئکــه مقربیــن را بــر آن وصیت شــاهد گرفتند. 
از جملــه آن کلمــات کــه جبرئیــل بــه پیامبــر)ص( می فرمــود و امیرالمؤمنیــن)ع( 
می شــنید ایــن بود:»خمســت را غصــب می کننــد و پــرده احترامت)حرمتــت( را 

می درنــد و محاســنت بــه خــون ســرت رنگیــن می شــود.«
امیرالمؤمنیــن)ع( می فرمایند:»هنگامــی کــه آن کالم را فهمیــدم، فریــاد زدم و 
بــر روى زمیــن افتــادم. بعــد فرمایشــاتی بــه حضــرت زهــرا)س( و حســنین)علیهما 
الســالم( فرمودنــد. ســپس آن وصیــت بــا چنــد مهــر از طــال کــه آتش به آن نرســیده 
بــود)و ســاخته دســت بشــر نبــود( مهــر شــد و بــه امیرالمؤمنیــن)ع( تحویــل داده 

شد.)47(
غسل و نماز بر بدن پیامبر)ص( 

ایشــان  بــر  تنهایــی  بــه  حضــرت  آن  دادن  غســل  از  پــس  امیرالمؤمنیــن)ع( 
شــده  جمــع  مســجد  در  ســقیفه  اصحــاب  جــز  بــه  مــردم  خواندنــد.)48(  نمــاز 
بودنــد و در فکــر نمــاز بــر پیامبــر)ص( و دفــن حضــرت بودنــد. امیرالمؤمنیــن)ع( 
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آمدنــد و فرمودنــد: رســول خــدا)ص( امــام مــا اســت در زمــان حیــات و پــس از 
وفاتــش، کنایــه از اینکــه بــراى نمــاز بــر بــدن آن بزرگــوار نمــاز بــه صــورت جماعــت 
نمی خوانیــم. در ایــن هنــگام مــردم دســته دســته داخــل می شــدند و بــدون 
امــام آیــه»ان اهلل و مالئکتــه یصلــون علــی النبــی، یــا ایهــا الذیــن آمنــوا صلــوا علیــه 

و ســلموا تســلیما«)49( را ســه بــار می گفتنــد و بیــرون می آمدنــد.
دفن بدن مبارک پیامبر)ص(

بعــد حضــرت مولــی الموحدیــن)ع( فرمودند:»خداونــد در هــر مکانــی کــه روح 
پیامبــرش را قبــض می کنــد راضــی اســت کــه در همــان مــکان دفــن شــود و مــن 

ــه از دنیــا رفتــه دفــن می کنــم.« آن حضــرت را در حجــره اى ک
امیرالمؤمنیــن)ع( بــا کمــک دیگــران قبــرى حفــر کردنــد و بــدن حضــرت را داخــل 
قبــر قــرار دادنــد. ســپس آن حضــرت داخــل قبــر رفــت و صورت پیامبــر)ص( را بــاز کرد 

و گونــه راســت را بــر زمیــن گذاشــته در لحــد را بســتند و خــاک روى آن ریختنــد.)50(
 خالصه اى از زندگى پیامبر)ص(

آن حضــرت دو ماهــه -و بنابــر نقلــی در حمــل بودنــد- کــه پــدر بزرگوارشــان 
جنــاب عبــداهلل بــن عبــد المطلــب)ع( از دنیــا رحلــت فرمــود. ۴ یــا ۷ و یــا ۸ ســاله 
بودنــد کــه مادرشــان آمنــه بنــت وهــب در ابــواء رحلــت فرمــود. ۸ ســال و دو مــاه و 
ده روز از ســن شــریفش گذشــته بــود کــه جــد بزرگــوارش جناب عبد المطلــب)ع( از 
دنیــا رحلــت فرمــود. ۲۵ســاله بودنــد کــه بــا جنــاب خدیجــه کبرى)علیهــا الســالم( 

ازدواج کردنــد و حضــرت خدیجــه)س ( ۴۰ ســاله بودنــد.
۳۰ ســال از ســن مبــارک آن حضــرت گذشــته بــود کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( 
متولــد شــدند. در ۴۰ ســالگی خداونــد آن حضــرت را بــه نبــوت مبعــوث فرمود. در 
۴۵ ســالگی بــه معــراج تشــریف بردنــد و در ســال پنجــم از بعثــت، حضــرت فاطمــه 
زهرا)علیهــا الســالم( متولــد شــدند. ۵۰ ســال از عمــر مبارکشــان گذشــته بــود کــه 

جنــاب ابوطالــب و خدیجــه کبرى)علیهمــا الســالم ( از دنیــا رحلــت نمودنــد.
۵۲ ســال و یــازده مــاه و ســیزده روز از ســن مبارکشــان گذشــته بــود کــه بــه مدینــه 
منــوره هجــرت فرمودنــد. بعــد از هجــرت تقریبــا ده ســال در مدینــه شــرف حضــور 

داشــتند، تــا آنکــه در ۲۸ صفــر ســال ۱۱ هــ   مســمومًا از دنیــا رحلــت فرمودنــد.)51(
ــرت  ــت. حض ــیار می گریس ــرا)س( بس ــرت زه ــر)ص(، حض ــت پیامب ــگام رحل هن
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فاطمــه)س(  انــدوه  و  حــزن  کــه  فرمــود  مطلبــی  و  فراخوانــد  خــود  نــزد  را  او 
فرونشســت. وقتــی علــت را ســؤ ال کردنــد آن حضــرت فرمــود: »پــدرم بــه مــن خبــر 
ــن  ــدت ای ــم و م ــود من ــق می ش ــه او ملح ــه ب ــش ک ــل بیت ــر از اه ــن نف ــه اولی داد ک

فــراق طوالنــی نیســت.«)52(

2. آغاز امامت امیرالمؤمنین)ع(
اولیــن روز امامــت حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابــی طالــب)ع( اســت، و 

زیــارت آن حضــرت در ایــن روز مســتحب اســت.)53(

3. آغاز غصب خالفت
 اولیــن روز غصــب ظالمانــه خالفــت و خانــه نشــین کردنــد امیرالمؤمنیــن)ع( و 

شکســتن بیعــت روز غدیــر توســط اهــل ســقیفه بنــی ســاعده اســت.)54(

4. شهادت امام حسن مجتبى)ع(
در ایــن روز در ســال ۵۰ هــ  امــام حســن مجتبــی)ع( بــه شــهادت رســید.)55( بنابــر 
قولــی شــهادت آن حضــرت در ۷ صفــر و بنابــر قولــی در ۵ ربیــع االول واقــع شــده 
اســت.)56( جعــده دختــر اشــعث بــن قیــس بــا زهــرى کــه معاویــه بــراى او فرســتاده 
بــود آن حضــرت را مســموم کــرد. معاویــه همــراه بــا زهــر صــد هــزار درهــم فرســتاد و 

وعــده کــرد کــه او را بــه عقــد یزیــد در آورد: ولــی بــه وعــده خــود وفــا نکــرد.)57(
مسمومیت حضرت

 مســمومیت امــام حســن)ع( چهــل روز طــول کشــید.)58( پس از ظهور اثرات ســم 
بــر بــدن مبــارک و فــرا رســیدن وقــت شــهادت بــه ســید الشــهدا)ع(فرمودند:»مرا 
مســموم کــرده انــد و پاره هــاى جگــرم داخــل طشــت اســت. مــن از شــما جــدا 
می شــوم و بــه خداونــد ملحــق می گــردم و می دانــم چــه کســی مــرا مســموم کــرده 
اســت؛ ولــی بــه حقــی کــه بــر شــما دارم در ایــن بــاره حرفــی نزنیــد. وقتــی مــن از دنیــا 
رفتــم چشــمانم را ببنــد و غســلم بــده و کفنــم نمــا و مــرا کنــار قبــر جــدم پیامبــر)ص( 
ــت  ــه بن ــده ام فاطم ــار ج ــع کن ــرا در بقی ــپس م ــم. س ــد کن ــد عه ــا او تجدی ــا ب ــر ت بب
اســد)ص( دفــن کنیــد. می دانــم مخالفیــن و معاندیــن گمــان می کننــد شــما 
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می خواهیــد مــرا کنــار پیامبــر)ص( دفــن کنیــد و مانــع شــما می شــوند. شــما را 
بــه خــدا قســم می دهــم کــه مبــادا بــه خاطــر مــن حتــی بــه انــدازه خــون حجامــت 
ریختــه شــود.« ســپس آن حضــرت مثــل آنچــه امیرالمؤمنیــن)ع( وصیــت فرمــوده 

بــود بــه اوالد و اهــل خــود وصیــت نمــود و از دنیــا رفــت.
تشییع جنازه حضرت

ــد  ــه طــرف مرق  امــام حســین)ع( بعــد از غســل و کفــن و نمــاز، آن حضــرت را ب
ــه  ــروان و بقی ــراى م ــره ب ــن منظ ــدن ای ــا دی ــد. ب ــل کردن ــر)ص( حم ــریف پیامب ش
بنــی امیــه کــه بــا ســالح و بــه همراهــی عایشــه آمــده بودنــد شــکی باقــی نمانــد کــه 

می خواهنــد آن حضــرت را در کنــار پیامبــر)ص( دفــن نماینــد.
بــود  درازگوشــی  ســوار  کــه  حالــی  در  عایشــه  و  شــدند،  مانــع  و  آمدنــد  لــذا 
ــه مــن او را دوســت  ــی را ک ــد کس ــه می خواهی ــا شــما چــه کار اســت ک ــرا ب گفت:»م
نــدارم در خانــه مــن دفــن کنیــد.« مــروان ملعــون هــم نظیــر ایــن مطالــب را گفــت 
ــدند و  ــع ش ــم مان ــان ه ــدان عثم ــواب داد. فرزن ــه ج ــه او و عایش ــاس ب ــن عب و اب
ــز نمــی شــود کــه عثمــان در بدتریــن مکان هــا دفــن شــود و حســن  گفتنــد: »هرگ
بــا رســول خــدا بــه خــاک ســپرده شــود.« امــام حســین)ع( فرمود:»بــه خداونــدى 
کــه مکــه و حــرم را محتــرم گردانیــده، حســن)ع( فرزنــد علــی و فاطمه)علیهمــا 
الســالم( ســزاوارتر اســت بــر پیامبــر)ص( از کســانی کــه بــدون اجــازه داخــل خانــه 
او شــده انــد. بخــدا قســم او ســزاوارتر اســت از حمــال خطاهــا عثمــان، کــه ابــوذر 
ــا یــک  را از مدینــه بیــرون کــرد و…  عایشــه جلــو قبــر پیامبــر)ص( رفــت و گفت:»ت
مــو در ســر مــن هســت نخواهــم گذاشــت او را در ایــن جــا دفــن کنیــد« در اینجــا 
بنــی مــروان جنــازه آن حضــرت را تیــر بــاران کردنــد. بنی هاشــم دســت بــه شمشــیر 
بردنــد. ولــی امــام حســین)ع( مانــع شــده فرمودنــد: »وصیــت بــرادرم نبایــد ضایع 
شــود« و ســپس ۷ تیــر از جنــازه آن حضــرت بیــرون کشــیدند!)59( و ایــن در حالــی 
بــود کــه امــام مجتبــی)ع( بــه امــام حســین)ع( خبــر داده بــودن کــه عایشــه بعــد از 

شــهادت ایشــان چــه جنایتــی را مرتکــب می شــود.)60(
پــس از آن حضــرت ســید الشــهداء)ع( کلماتــی فرمودنــد کــه اگــر وصیــت بــرادرم 
فــرود  شــما  بــر  چگونــه  و  کجــا  در  الهــی  شمشــیرهاى  کــه  می دانســتید  نبــود 
می آمــد. ســپس بــدن مطهــر آن حضــرت را بــه بقیــع آوردنــد و در کنــار جــده اش 
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فاطمــه بنــت اســد)علیها الســالم( دفــن نمودنــد.)61(
آقــا حضــرت مجتبــی)ع( داراى ۱۵ فرزنــد دختــر و پســر بودنــد، ولــی از جعــده 

هیــچ فرزنــدى نداشــتند.)62(
 

روز آخر صفر 
1. شهادت امام رضا)ع(

حضــرت ثامــن الحجــج موالنــا علــی بــن موســی الرضــا)ع( در ســال ۲۰۳ هــ  بنابــر 
اصــح)63( دو ســال پــس از وفــات حضــرت معصومه)علیهــا الســالم ( بــه شــهادت 
ــر نقلــی در  ــوده اســت.)64( بناب ــا ۵۵ ســال ب رســیدند. ســن مبــارک حضــرت ۴۹ ی
۲۷ صفــر حضــرت امــام رضــا)ع( بــه شــهادت رســیده انــد)65( ولــی مشــهور آخــر مــاه 
صفــر اســت. در ۲۸ صفــر مأمــون انگــور مســموم یــا آب انــار زهــر آلــود را بــه اجبــار بــه 

حضــرت امــام رضــا)ع( خورانیــد)66(.
آزارهاى مأمون نسبت به حضرت

 مأمــون از آزار و جســارت نســبت بــه حضــرت کوتاهــی نکــرد، و حتــی حضــرت 
را ســه مــاه در ســرخس مقیــدا زندانــی کــرد.)67( پــس از والیتعهــدى، ابتــداى 
گرفتــارى آن حضــرت بــه خاطــر معاشــرت بامأمــون منافــق و ملعــون بــود. او بــه 
حســب ظاهــر در تعظیــم و احتــرام حضــرت می کوشــید، امــا در باطــن بــا آزار و 

ــود. ــوده ب ــی نم ــش راض ــرگ خوی ــه م ــدا را ب ــت خ ــت حج اذی
مسمومیت حضرت

 یاســر خــادم می گوید:»هــر جمعــه کــه آن حضــرت از مســجد جامــع مراجعــت 
می کــرد، بــا بدنــی عــرق دار و غبــار آلــود دســت ها را بــه درگاه الهــی بــر می داشــت 
و می فرمود:»بارالهــا اگــر فــرج و گشــایش کار مــن در مــرگ مــن اســت، مــرگ مــرا 
برســان.« آن حضــرت پیوســته در غــم و حــزن بــود تــا در غربــت رحلــت فرمــود.)68(
مأمــون پــس از آنکــه یــک شــبانه روز امــر شــهادت آن حضــرت را کتمــان کــرد 
ســراغ محمــد پســر امــام صــادق)ع( و جماعتــی از آل ابوطالــب فرســتاد تا ســالمت 

بــدن امــام را ببیننــد، و پــس از آن شــروع بــه گریــه و زارى نمــود!)69(
دفن بدن مبارک حضرت

 پــس از غســل و کفــن و نمــاز بــر بــدن شــریف حضــرت کــه توســط امــام جــواد)ع( 
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انجــام شــد آن حضــرت را جلــوی قبر هــارون در خانــه حمیــد بــن قحطبــه، مــکان 
فعلــی دفــن کردنــد.)70(  بنابــر بعضــی روایــات مأمــون از تــرس فتنــه مــردم دســتور 

بــه دفــن شــبانه حضــرت داد.)71(
مــدت امامــت آن حضــرت ۲۰ ســال بــود)72( ســن شــریف امــام جــواد)ع( هنــگام 

شــهادت امــام رضــا)ع( ۷ ســال و چنــد مــاه بــود.)73(
۱۷صفــر)75(،  رمضــان)74(،  ۲۳مــاه  از:  عبارتنــد  حضــرت  آن  شــهادت  اقــوال 
۲۷صفــر)76(، ۱۴صفــر)77(، ۲۱مــاه رمضــان)78(، و ۲۳ذى القعــده)79(، بــزرگان شــیعه 
در کتــب مختلــف مــاه شــهادت را صفــر و روز آن را اکثــرًا آخــر صفــر ذکــر کــرده انــد، 

ــد. ــوده ان ــر ننم ــهادت را ذک ــال ش ــر در س ــاه صف ــودن م ــا ۳۰ روز ب ــی ۲۹ ی ول
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کفعمى: ج ۲ ص ۵۹۶٫  ۱- قالئد النحور: ج محرم و صفر، ص ۳۴۱٫ الوقایع و الحوادث: ج صفر ص ۵٫ مصباح 
تقویم المحسنین: ص ۱۵.

۲- معالى السبطین: ج ۲ ص ۱۴۰٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۴.
۳- الوقایع و الحوادث: ج ۵ ص ۶ - ۳۰٫ از مدینه تا مدینه: ص ۸۹۶ - ۸۹۹٫ همچنین اقتباس از ناسخ التواریخ 

کبه. عوالم العلوم، مهیج االحزان، ریاض المصائب، لهوف، امالى صدوق، الدمعه السا
۴- قالئد النحور: ج محرم و صفر، ص ۳۳۹٫ توضیح المقاصد: ص ۵٫ تتمه المنتهى: ص ۲۴ -۲۹ فیض العالم: 

ص ۱۷۶.
۵- تتمه المنتهى: ص ۲۳.

۶-قالئد النحور: ج محرم و صفر، ص ۳۵۳.
کفعمى: ج ۲ ص ۵۹۶. ۷- ارشاد: ج ۲ ص ۱۷۴٫ مصباح 

۸- قالئد النحور: ج محرم و صفر، ص ۱۵.
۹-مستدرک سفینه البحار: ج ۴ ص ۶۷

۱۰-الوقایع و الحوادث: ج ۵ ص ۷۰، ۷۴، ۷۵، ۸۱، از مدینه تا مدینه: ص ۹۶۳ - ۹۶۵.
کامل بهائى: ج ۲ ص ۱۷۹٫ منتخب التواریخ: ص ۳۸۸٫ دائره  ۱۱- دائره المعارف تشیع: ج ۸ ص ۳۱۳ - ۳۱۴٫ 
کتاب المنن)عبد الوهاب بن احمد شافعى مصرى شعرانى (  المعارف االسالمیه الشیعیه: ج ۱ جزء ۲ ص ۲۵٫ 

متوفى ۹۷۳ ق.
امام حسین)ع(:  الغمه: ج ۲ ص ۲۱۶. عوالم: جلد  کشف  الحسین)ع(: ص ۳۶۸٫  انصار  العین فى  ۱۲-ابصار 
کتاب  ص ۳۳۱٫ زندگانى چهارده معصوم)علیهم السالم ()عمادزاده (: ج ۱ ص   ۶۳۳. نفس المهوم: ص ۴۱۴٫ 
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المنن)عبد الوهاب بن احمد شافعى مصرى شعرانى ( متوفى ۹۷۳ ق. معالى السبطین: ج ۲ ص ۱۷۰٫ لهوف 
سرگذشت   ۱۶٫ ص  شام:  درخشان  ستاره  العیون.  مبکى   ۶۳۳٫ ص   ۱۱ ج  الحق:  احقاق  طاووس.  ابن  سید 
کربال. سوگنامه  جانسوز حضرت رقیه)ع(: ص ۲۷٫ الوقایع و الحوادث: ج ۳ ص ۱۹۲٫ حضرت رقیه)ع( چاووش 
آل محمد)علیهم السالم (: ص ۳۴۱٫ ثمرات الحیات: ج ۲ ص ۳۸٫ مختصر تاریخ دمشق: ج ۹ ص ۱۷۴٫ بحر 
انوار  رقیه)ع(: ص ۲۶٫  کوثر: ص ۳۷۰٫  تابان  زینب »ع() فروغ  القدس: ج ۲ ص ۲۳۷٫  الغرائب: ج ۲٫ ریاض 

الشهاده: ص ۲۴۲٫ تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سید الشهداء)ع(: ص   ۶۸۵.
۱۳- توضیح المقاصد: ص ۶٫ مصباح کفعمى: ج ۲ ص ۵۹۸.

۱۴- جالء العیون: ج ۲۷۰٫ فیض العالم: ص ۱۸۴٫ بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۱۳۴.
۱۵- اعالم الورى: ج ۲ ص ۶٫ توضیح المقاصد: ص ۶٫ مناقب ابن شهر آشوب: ج ۴ ص ۳۴۹. مصباح کفعمى: ج 

کافى: ج ۳ ص ۵۰۷. ۲ ص ۵۹۶٫ بحار االنوار: ج ۴۸ ص ۹٫ جالء العیون: ص ۵۲۴. 
۱۶- ریاحین الشریعه: ج ۳ ص ۱۸٫ بحار االنوار: ج ۴۸ ص ۱ - ۶.

۱۷- جالء العیون: ص ۵۲۴٫ منتخب التواریخ: ص ۵۱۶٫ منتهى اآلمال: ج ۲ ص ۱۸۱.
۱۸- مراقد المعارف: ج ۱ ص ۳۵۵.

۱۹- الوقایع و الحوادث: ج صفر ص ۲۷۰٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۴.
۲۰- سلمان بن االسالم: ص ۱.

۲۱- قسمتى از زیارت حضرت سلمان)ره(. بحار االنوار: ج ۹۹ ص ۲۸۹٫ نفس الرحمن فى فضائل سلمان: ص ۶۴۰.
۲۲- اختصاص: ص ۴.
۲۳- اختصاص: ص ۸.

۲۴- اوقایع و الحوادث: ج ۵ ص ۳۲۵.
۲۵- بحار االنوار: ج ۱۸ ص ۱۳۵.

۲۶- توضیح المقاصد: ص ۱۶٫ فیض العالم: ص ۱۸۹٫ مراقد المعارف: ج ۲ ص ۱۰۰.
۲۷- تتمه المنتهى: ص ۲۶، ۲۷

۲۸- بحار االنوار: ج ۵۶ ص ۱۳۸٫ مناقب ابن شهر آشوب: ج ۳ ص ۲۲۰.
۲۹- منتخب التواریخ: ص ۱۶۳ - ۱۶۴.

۳۰- قالئد النحور: ج محرم و صفر، ص ۳۸۵.
۳۱- مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۴.

ح ابن ابى الحدید: ج ۱۳ ص ۳۱۴، ۳۱۵. ۳۲- شر
ح ابن ابى الحدید: ج ۱۳ ص ۳۱۵. ۳۳- منتخب التواریخ: ص ۱۶۷٫ تتمه المنتهى: ص ۳۰-۳۱٫ شر

ح ابن ابى الحدید: ج ۱۳ ص ۳۱۵. ۳۴- شر
۳۵- فیض العالم: ص ۲۴۹٫ مصباح المتهجد: ص ۷۳۳.

۳۶- قالد النحور: ج محرم و صفر، ص ۳۹۵٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۴.
۳۷- بحار االنوار: ج ۳۱ ص ۶۳۳، ج ۳۷ ص ۱۱۶.

۳۸-توضیح المقاصد: ص ۶ - ۷.
۳۹- مسار الشعیه: ص ۲۶٫ العدد القویه: ص ۲۱۹٫ وسائل الشیعه: ج ۱۴ ص ۴۷۸٫ مصباح المتهجد: ص   ۷۳۰. 
زاد المعاد: ص ۳۲۸٫ معالى السبطین: ج ۲ ص ۱۹۱٫ فیض العالم: ص ۱۹۵٫ بحار االنوار: ج ۹۷ ص   ۳۲۹. مصباح 

کفعمى: ج ۲ ص ۵۹۶.
۴۰- بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۱۹۹.

۴۱- مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲(۵٫ بحار االنوار: ج ۲۲ ص ۴۷۳.
۴۲- بحار االنوار: ج ۳۰ ص ۴۲۸، ج ۲۱ ص ۴۱۰، طبقات ابن سعد: ج ۲ ص ۱۳۶ مستدرک سفینه البحار: ج 

۶ ص ۲۹۵.
۴۳- اعالم الورى: ج ۱ ص ۸۰٫ بحار االنوار: ج ۱۷ ص ۴۰۶٫ اثبات الهداه: ج ۱ ص ۶۰۴. الخرائج و الجرائح: ج ۱ 
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ص ۲۷٫ بصادر الدرجات: ص ۵۰۳٫ محاسن برقى: ج ۲ ص ۲۶۲٫ جامع االصول: ج ۱۱ ص ۳۸٫ مستدرک سفینه 
البحار: ج ۶ ص ۲۹۵٫ الطبقات الکبرى: ج ۲ ص ۱۵۴٫ سنن ابى داود: ج ۴ ص   ۱۷۴.

۴۴- تفسیر صافى: ج ۱ ص ۳۸۹.
۴۵- مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۵.

کافى: ج ۲ ص ۶۱٫ بحار االنوار: ج ۲۲ ص ۴۷۳.  -۴۶
کافى: ج ۲ ص ۳۲ - ۳۳.  -۴۷

۴۸- ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۸ - ۱۸۹.
۴۹- سوره احزاب: آیه ۵۶.

۵۰- ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۸ -۱۸۹.
۵۱- منتخب التواریخ: ص ۳۶ تا ۴۶.

۵۲- ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۷.
۵۳- بحار االنوار: ج ۹۷ ص ۳۸۴.

۵۴- تتمه المنتهى: ص ۹.
۵۵- اعالم الورى: ج ۱ ص ۴۰۳٫ بحار االنوار: ج ۹۵ ص ۲۰۰٫ مسار الشیعه: ص ۲۷٫ فیض العالم: ص   ۱۹۹. 
کافى: ج ۱ ص ۴۶۱٫ مننتهى اآلمال: ج ۱ ص ۲۳۱٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۵٫ العدد القویه: ص ۳۵۰.

۵۶- بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۱۶۱.
کافى: ج ۲ ص ۴۸۱٫ بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۱۴۹٫ تاریخ الخلفاء نص ۱۹۲. ۵۷- ارشاد: ج ۲ ص ۱۶٫ 

۵۸- تتمه المنتهى: ص ۴۱.
۵۹- منتهى اآلمال: ج ۱ ص ۲۳۵.

۶۰-مجمع البحرین: ج ۱ ص ۴۵۴.
۶۱- ارشاد: ج ۲ ص ۱۷ - ۱۹٫ بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۱۵۶.

۶۲- ارشاد: ج ۲ ص ۲۰.
کافى: ج ۲ ص ۵۲۸٫ فیض العالم: ص ۲۰۰٫ بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۲۹۲٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص   -۶۳

۲۹۵٫ منتخب التواریخ: ص ۵۷۸.
۶۴- کشف الغمه: ج ۲ ص ۲۶۷٫ بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۲۹۲.

۶۵- تاج الموالید: ص ۵۰.
۶۶-ارشاد: ج ۲ ص ۲۷۰٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۵٫ جالء العیون: ص ۵۵۱٫ مروج الذهب: ج ۴ ص 

۲۸٫ بحاراالنوار: ج ۴۹ ص ۲۹۸.
۶۷- منتخب التواریخ: ص ۵۸۰.

۶۸- فیض العالم: ص ۹۹٫ تتمه المنتهى: ص ۲۸۰٫ وسائل الشیعه: ج ۲ ص ۶۵۹.
۶۹- ارشاد: ج ۲ ص ۲۷۱.

۷۰- ارشاد: ج ۲ ص ۲۷۱٫ فیض العالم ص ۹۹.
۷۱- ارشاد: ج ۲ ص ۲۷۱٫ فیض العالم: ص ۹۹.

۷۲- ارشاد: ج ۲ ص ۲۴۷.
۷۳- ارشاد: ج ۲ ص ۲۷۱٫ فیض العالم: ص ۹۹.

۷۴- کشف الغمه: ج ۲ ص ۲۹۷٫ العدد القویه: ص ۲۷۷.
۷۵- مصباح کفعمى: ج ۲ ص ۵۹۶.

۷۶-تاج الموالید: ص ۵۰.
۷۷- منتهى اآلمال: ج ۲ ص ۳۱۲.
۷۸- منتخب التواریخ: ص ۵۷۷.

۷۹- منتخ التواریخ: ص ۵۷۷٫ العدد القویه: ص ۲۷۵.
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پیامبر )ص( و رستگاری بشر

رســتگاری، در لغــت بــه معنــای خــالص٬ نجــات و رهایــی اســت و دراصطــالح 
مســلمانان، بــر »َفــالح و آخــرت نیکــو و رهایــی از عــذاب الهــی و رســیدن بــه نجات 
ابــدی« اطــالق می شــود. در میــان مالحــان خلیــج فــارس، معمــول بــود کــه بــه 
هنــگام خطــر، مشــعلی یــا چراغــی می افروختنــد بــرای درخواســت کمــک کــه بــه 

ــور رســتگاری« می گفتنــد. آن »ن
مــا انســان ها مســافران کشــی ابدیــت هســتیم و چراغــی می خواهیــم کــه در 
دریــای مــّواج زندگــی٬ راهنمــای رســیدنمان بــه ســاحل امــن و آرامــش باشــد و مــا 

را از خطــرات راه ســخت و طوالنــی ای کــه در پیــش داریــم نجــات دهــد.
کمــال،  موانــع  و  جهالت هــا  خودخواهی هــا٬  همــه  از  می خواهــد  انســان 
ــا بــه مقــام قــرب الهــی و حقیقــِت »بندگــی خــدا« نایــل شــود و در  رهایــی یابــد ت
دنیــا و آخــرت، ســعادتمند زندگــی کنــد. ایــن، معنــای رســتگاری بشــر اســت. او 
بــرای ایــن رهــا شــدن، برنامــه می خواهــد. رهبــر و راهنمایــی امیــن و صــادق 
را  او  نقص هــای  و  کاســتی ها  ولــی  باشــد،  او  جنــس  از  کــه  کســی  می خواهــد. 
نداشــته باشــد. الگــوی کاملــی کــه در ایــن راه پــر پیــچ و خــم، دســتش را بگیــرد و 

ــد. ــاورش باش ــار و ی ــد، ی ــه مقص ــیدن ب ــا رس ت



31

مــعــارف

تأّسی به پیامبر )ص(، راه رستگاری
در طــول تاریــخ بشــر، کمتــر انســانی وجــود دارد کــه ماننــد پیامبــر اســالم، تمــام 

خصوصیــات زندگــی اش بــه طــور واضــح و روشــن، بیــان و ثبــت شــده باشــد.
مطالعــه در زندگــی و ســیره پیامبــر اعظــم)ص( ایــن اطمینــان را بــه مــا می دهــد 
نــورش موجــب رســتگاری اســت و پیــروی از  کــه  کــه او همــان چراغــی اســت 

دســتور ها و ســیره اش موجــب رضایــت خداونــد اســت.
خداونــد متعــال، او را برگزیــد، پســندید و انتخــاب کــرد و ســپس کلید هــای 
دانــش و ســر چشــمه های حکمــت را بــه او داد. او را مبعــوث نمــود تــا رحمــت 
ــه در آوَرد و از  ــم و زشــتی ب ــم راهــی و جهــل و ظل ــر بنــدگان باشــد و آن هــا را از گ ب
پیامدهــا و عواقــب اینهــا نجــات بخشــید. آری! پیامبــر نمونــه ای از یــک انســان 
کامــل اســت کــه خداونــد، او را بــه بشــر، هدیــه کــرد تــا بــا تأّســی بــه او، بــه ســعادت 

و رســتگاری برســد.

عالقه پیامبر)ص( به رستگاری بشر
ــازل کــرد، کــه بیــان و توضیــح هــر چیــزی در  ــر پیامبــر)ص( ن ــد کتابــی را ب خداون
آن اســت، بــه ایــن امیدکــه مــردم پرهیــزکار شــوند و ایــن پیامبــر)ص( بــود کــه آن 
را بــرای مــردم بیــان کــرد و معــارف آن را روشــن ســاخت و واجباتــی را الزم شــمرد 
و حــدودی را بــرای مــردم وضــع نمــود. رســول خــدا)ص( رســالتش را تبلیــغ کــرد، 
مأموریتــش را بــه اتمــام رســاند، بارهــای ســنگین نبــّوت را کــه بــه عهده گرفتــه بود، 

بــه منــزل رســانید و بــه خاطــر پــروردگارش صبــر کــرد و در راهــش جهــاد نمــود.
ســپس بــا برنامه هــا و انگیزه هایــی کــه بــرای مــردم پــی ریــزی نمــود، بــرای 
امتــش خیرخواهــی کــرد، و آن هــا را بــه ســوی نجــات )از تباهــی اعمــال و خشــم 
خداونــد و دوزخ جــاودان( فــرا خوانــد و بــه رعایــت فرمان هــای خــدا تشــویق و بــه 

راه هدایــت، داللتشــان کــرد تــا پــس از او نیــز گمــراه نشــوند.
بــر همیــن اســاس اســت کــه دســت پــروردگان پیامبــر و جامعــه ای که او ســاخته 
ــران  ــیله رهب ــه وس ــه ب ــه ای ک ــران و جامع ــر رهب ــروردگان دیگ ــت پ ــا دس ــت، ب اس
و مصلحــان و روشــن فکــران بشــری ســاخته و پرداختــه می شــود، از زمیــن تــا 
آســمان فــرق می کنــد. اساســی تریــن تفــاوت آن هــا در ایــن اســت کــه پیامبــر 
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می خواهــد نیروهــای فطــری بشــر را بیــدار کنــد و شــعور مرمــوز و عشــق پنهــان 
وجــود انســان ها را مشــتعل نمایــد و انســان ها را بــه حقیقــِت اعمالشــان آگاه 
ســازد و چشــم آن هــا را بــر بهشــتی یــا دوزخــی بــودن یکایــک نیت ها، خواســته ها، 
گفته هــا و کرده هایشــان بگشــاید و جایــگاه آن هــا را در نــزد خداونــد، چــه در دنیــا 
ــران  و چــه در آخــرت، نشانشــان دهــد و ایــن رســالت، البتــه جــز از عهــده پیامب
-کــه خداونــد، ابــزار و لــوازم و مقّدمــات ایــن نــوع رهبــری را در وجودشــان نهــاده 

اســت- برنخواهــد آمــد.
ــر کل  ــادآور بیــدار کننــده( می خوانــد، حساســیتی در براب ــر )ی پیامبــر، خــود را مذّک
هســتی در انســان می آفرینــد و خودآگاهــی خــود را نســبت بــه کل هســتی، بــه مــردم 
ــا هــر رهبــری دیگــری، حــد اکثــر، شــعور  خــود منتقــل می ســازد؛ امــا روشــن فکــر ی
اجتماعــی افــراد را بیــدار و آن هــا را بــه مصالــح ملــی یــا طبقاتــی شــان آگاه می ســازد و 
از پشــت پــرده ایــن جهــان مــاّدی و مناســبات و قوانیــن و روابــط آن، بی خبر اســت.

جامعیت و اعتدال، خالصه تعالیم پیامبر )ص(
پیامبــر )ص( بــه مســلمانان آموخــت کــه راه رســتگاری آخــرت، از دنیــا می گــذرد 
و بهشــت و دوزخ، ســاخته دســت مــا هســتند. دنیــا، مزرعــه آخــرت اســت و 
گذرگاهــی اســت کــه انســان در آن بایــد ســهم و نصیــب خویــش را بــردارد و توشــه 
ســازد و راهــی ســرای جــاودان شــود. پیامبــر و قــرآن بــه ما آموخته اند که ســعادت 
و رســتگاری، بــا اعتــدال حاصــل می شــود. اســالم، دیــن اعتــدال اســت و قــرآن، 
همــه جانبــه حــرف می زنــد. یــک وقتــی جامعــه مــا اســالم را فقــط در عبــادت 
ــود.  ــدن ب ــا خوان ــاد دع ــن و زی ــجد رفت ــاد مس ــلمانی، زی ــالک مس ــت و م می دانس
ایــن بــه صــورت یــک بیمــاری درآمــده بــود؛ ولــی کــم کــم، عالمــت یــک بیمــاری 
ــه  ــه توّجــه ب ــه عــده ای - ک دیگــری دارد در میــان مــا پیــدا می شــودو آن، ایــن ک
ــم کــم می خواهنــد عبــادات و  ــد -، ک ــرده ان جنبه هــای اجتماعــی اســالم پیــدا ک

جنبه هــای معنــوی اســالم را نادیــده بگیرنــد. ایــن هــم بیمــاری اســت.
اگــر جامعــه مــا بــه ایــن ورطــه بیفتــد و آن جنبــه را فرامــوش کنــد، بــاز هــم جامعــه 
یــک ُبعــدی منحرفــی خواهــد بــود، در همــان حــد کــه جامعه گذشــته ما بوده اســت.
جامعــه ای کــه پیغمبــر درســت کــرد٬ جامعــه ای معتــدل بــود. شــما وقتــی 
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تاریــخ را مطالعــه می کنیــد، می بینیــد اینهــا در دنیــا نظیــر نــدارد: مســلمانانی کــه 
در جنــگ بــا ایــران یــا روم شــرکت می کردنــد، شــب تــا بــه صبــح، ایســتاده، بــه راز 
و نیــاز و عبــادت مشــغول بودنــد و روزهــا را هــم روزه می گرفتنــد؛ ولــی آنچنــان 
در میــدان جنــگ می جنگیدنــد کــه هیــچ کــس در مقابلشــان توانایــی ایســتادن 
ــی از گوشــه  ــد و روزهــا روزه می گرفتنــد، ول ــر شــب ها عبــادت می کردن نداشــت. اگ
مســجد بیــرون نمــی آمدنــد٬ مســلمان نبودنــد و اگــر فقــط در میــدان جنــگ، 
شمشیرشــان خــوب کار می کــرد، ولــی معنویتــی در کار نبــود، بــا افــراد طّماعــی کــه 

فقــط بــه دنبــال کشورگشــایی هســتند، تفاوتــی نداشــتند.
و  کــرد  فتــح  را  اگــر ســرزمینی  تاریخــی، جهادگــر مســلمان،  در همیــن مثــال 
بــه پیــروزی )پیــروزی ایــن جهانــی و ظاهــری( رســید، شــکرگزار اســت کــه بــه 
وظیفــه اش عمــل کــرده اســت و اگــر شکســت خــورد، بــاز هــم پیــروز اســت؛ چــرا کــه 
او مأمــور بــه وظیفــه اســت و نــه نتیجــه! روح او آزاد و وجدانــش آســوده اســت و 
بــه پاداش هــای آن جهــان، امیــد دارد؛ پاداش هایــی کــه بــدون شمشــیر زدن و 

ــه خاطــر خــدا، فراهــم نمــی اینــد. ــردن در راه خــدا و ب ــج ب رن
در ایــن نــگاه - کــه پیامبــر)ص( بــه مــا آموختــه اســت -، انســان ممکــن اســت 
اســیر دشــمن، اّمــا پیــروز و آزاد و نجــات یافتــه باشــد و بــر عکــس، ممکــن اســت 
آزاد و آســوده و مرّفه زندگی کند، اّما اســیر و گرفتار و بد فرجام باشــد. رســتگاری، 
پــاداش کســی اســت کــه روحــش آزاد باشــد و آزادی روحــی و معنــوی، جــز از طریق 
عمــل کــردن بــه فرمان هــای خداونــد و تعالیــم پیامبــرش در دنیــا و در زندگــی 

فــردی و اجتماعــی، حاصــل نمــی شــود.
ارزش اســالم بــه جامعیتــش اســت کــه نبایــد هرگــز فرامــوش شــود. اســالم نیــز 
مثــل هــر مذهــب دیگــری، وقتــی کــه تعــادل اجزایــش را از دســت بدهــد، از بیــن 
مــی رود و همیــن جامعیــت آن در پرداختــن تــوأم بــه امــور معنــوی و مــادی اســت 

کــه رســتگاری و ســعادت پیــروان آن را تضمیــن می کنــد.

سخن آخر
پیــروی و تبعیــت از پیامبــر و تأّســی بــه آن حضــرت و الگــو قــرار دادن او، در 
قــرآن کریــم، از شــرایط رســتگاری و ســعادت دنیــا و آخــرت، شــمرده شــده اســت 
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ــی در  ــق تعال ــت ح ــف و رحم ــات و لط ــدی از عنای ــره من ــت به ــتعداد و قابلی و اس
ــرآن  ــرار گرفتــه اســت و ایــن، صریــح ق ــرو پیــروی از آن حضــرت ق ابدیــت نیــز در گ

اســت کــه می فرمایــد:
»و رحمتــم همــه چیــز را فــرا گرفتــه اســت و آن را بــرای آن هــا کــه تقــوا پیشــه کننــد 
و زکات را بپردازنــد و آن هــا کــه بــه ایــات مــا ایمــان می آورنــد٬ مقــّرر خواهــم داشــت. 
کــه  ُاّمــی( پیــروی می کننــد؛ پیامبــری  از فرســتاده خــدا )پیامبــر  کــه  همان هــا 
صفاتــش را در تــورات و انجیلــی کــه نزدشــان اســت می یابنــد؛ آن ها را بــه نیکوکاری 
دســتور می دهــد و از زشــتی ها بــاز مــی دارد؛ پاکیزه هــا را بــر آن هــا حــالل می شــمرد 
و ناپاکی هــا را تحریــم می کنــد و بارهــای ســنگین را و زنجیرهایــی را کــه بــر آن هــا بــود 
]از دوش و گردنشــان[ بــر مــی دارد. پــس کســانی کــه بــه او ایمــان آوردنــد و حمایــت 
ــان  ــد٬ آن ــرآْن( پیــروی نمودن ــازل شــده )ق ــا او ن ــه ب ــوری ک ــد و از ن ــاری اش کردن و ی

رســتگاران اند«.)ســوره اعــراف، ایــه 156 و 157(.
هــر کــه از پیــروی رســول اهلل فاصلــه بگیــرد، از رحمــت الهــی - کــه رســتگاری 
ابــدی اســت -، محــروم می شــود: »مســلمًا بــرای شــما در زندگــی رســول خــدا 
سرمشــق نیکویــی اســت٬ بــرای آن هــا کــه امیــد بــه رحمــت خــدا و روز رســتاخیز 

دارنــد و خــدا را بســیار یــاد می کننــد«. )ســوره احــزاب، ایــه21(.
فرامــوش نکنیــم کــه برجســته تریــن بخــش از شــخصیت رســول خــدا)ص( کــه 
خداونــد نیــز در قــرآن کریــم، بارهــا او را بــدان صفــت خوانده اســت )بقــره، 23 و انفال، 
41 و فرقــان، 1 و نجــم، 10( »بندگــی « او در برابــر خداونــد اســت. محّمــد، بنــده ای 

راســتین بــود؛ یعنــی تمــام فرمان هــای الهــی را، خــود، مــو بــه مــو عمــل می کــرد.
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نقش امام حسن)ع(
 در عصر علوی

امــام حســن مجتبــی)ع( در طــول 37 ســالی کــه در کنــار امیرمؤمنــان)ع( زندگــی 
کــرد، فرزنــدی مطیــع، امــام شــناس، بــازوی نیرومنــد، یــار صدیــق و امیــن و 
باتجربــه و ســربازی عاشــق و فــداکار بــرای پــدرش بــه حســاب می آمــد. در همــان 
بــرای آن حضــرت آشــکار و  امــام حســن)ع(  بــزرگ  دوران کودکــی، شــخصیت 
نمایــان بــود.  ایــن نوشــتار درصــدد اســت تــا شــخصیت امــام حســن)ع( را در 
ابعــاد گوناگــون از دیــدگاه امیرمؤمنــان)ع( ترســیم و تبییــن کنــد. آن حضــرت، 
اوصــاف امــام حســن)ع( را گاهــی بــه کنایــه، گاهــی، بــه صــورت تصریــح و در بعضی 

ــت. ــان می داش ــرکات بی ــا ح ــات ب اوق

شخصیت علمی
ــار  ــد اظه ــورش آم ــه حض ــه مــردی ب ــرد ک ــه ســر می ب ــه]1[ ب ــان در َرْحَب امیرمؤمن
ارادت کــرد و گفــت: مــن از ارادتمنــدان کشــور اســالمی شــما هســتم. حضــرت 
فرمــود: »تــو از رعیــت مــا نیســتی. بــرای پادشــاه کشــور روم ســؤاالتی پیــش آمــده 
و او پیکــش را نــزد معاویــه در شــام فرســتاده اســت و اآلن آنجاســت، لیکــن او در 
جــواب عاجــز مانــده و تــو را بــرای حــل مشــکالت خــود نــزد مــا فرســتاده اســت«.
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فرمــود:  امیرمؤمنــان  اســت.  درســت  شــما  ســخن  داشــت  اظهــار  مــرد  آن 
پرســش هایت را بــا یکــی از دو فرزنــدم )حســن و حســین( در میــان بگــذار. گفت: از 
فرزنــدت حســن می پرســم. امــام مجتبــی)ع( رو بــه مــرد کــرد و فرمــود: آمــده ای تــا 
بپرســی: فاصلــه بیــن حــق و باطــل، بیــن آســمان و زمیــن و بیــن مشــرق و مغــرب 

چقــدر اســت. )و ســؤاالت دیگــری کــه درصــدد ذکــر تمــام آن هــا نیســتیم(.
امــام در جــواب چنیــن فرمــود: فاصلــه بیــن حــق و باطــل چهــار انگشــت اســت: 
آنچــه بــه چشــم دیــدی، حــق اســت و هــر چــه را بــا گــوش شــنیدی، آن را در آغــاز 
باطــل بــدان. فاصلــه بیــن آســمان و زمیــن بــه انــدازه درخواســت یــک ســتمدیده 
و یــک چشــم بــه هــم زدن اســت و هــر کــس غیــر ایــن گویــد، دروغ اســت. فاصلــه 
بیــن مشــرق و مغــرب، بــه انــدازه حرکــت یــک روز خورشــید اســت. صبحگاهــان از 

مشــرق طلــوع و شــامگاهان غــروب می کنــد.]2[

قضاوت
کــه  می خواســت  حســن)ع(  امــام  از  رویداد هــا  از  برخــی  در  علــی)ع(  امــام 
قضــاوت کنــد. روزی مــردی را بــه محضــر امیــر مؤمنــان)ع( آوردنــد کــه چاقویــی در 
دســت داشــت و او را در خرابــه ای کنــار کشــته ای یافتــه بودنــد و او را قاتــل معرفــی 
می کردنــد. ولــی قاتــل واقعــی خــودش را معرفــی و اقــرار بــه کشــتن آن شــخص 
کــرد. امــام علــی)ع( قضــاوت را بــه عهــده امــام حســن)ع( می گــذارد و حضــرت 
چنیــن قضــاوت می کنــد کــه قاتــل واقعــی بــا اقــرار و صداقتــش جــان متهــم را 
نجــات داد و بــا ایــن کار گویــی بشــریت را نجــات داده اســت و خداونــد متعــال 
ــا ]3[؛ »هــر کــس انســانی را از  ــاَس َجِمیًع ــا الّنَ ْحَی

َ
ــا أ َم

َ
ّن

َ
ــا َفَکأ ْحَیاَه

َ
ــْن أ فرمــوده: َوَم

ــت«.  ــرده اس ــده ک ــردم را زن ــه م ــی هم ــه گوی ــت ک ــان اس ــد، چن ــات ده ــرگ نج م
بنابرایــن آن دو را آزاد ســازید و دیــه مقتــول را از بیــت المــال پرداخــت کنیــد.]4[

اینکــه امیرمؤمنــان)ع( جــواب ســؤال و قضــاوت را بــر عهــده فرزنــدش گذاشــت، 
دلیــل بــر شــخصیت واالی علمــی امــام مجتبــی)ع( اســت.

فصاحت و بالغت
حضــرت مجتبــی)ع( در فصاحــت و بالغــت و نظــم و نثــر بــزرگ تریــن شــاگرد 
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چنــد  نامــه،  چندیــن  خطبــه،  بیســت  از  بیــش  بــود.  بزرگــوارش  پــدر  مکتــب 
احتجــاج و اشــعاری از آن حضــرت باقــی مانــده اســت کــه نمونــه بــارز قــدرت 

می دهــد. نشــان  را  امــام  بالغــت  و  فصاحــت 
امــام حســن)ع( در زمــان امیرمؤمنــان حرمــت پــدر بزرگــوارش را نگــه می داشــت 
و در حضــور او ســخن کــم می گفــت. بعضــی از اهــل کوفــه، بــه خدمــت آن حضــرت 
آمدنــد و عــرض کردنــد کــه امــام حســن)ع( در ســخن گفتــن عاجــز اســت. گویــا 
بیــان نــدارد. حضــرت فرزنــد خــود را طلبیــد و گفتــار مــردم کوفــه را بــه او رســانید و 
فرمــود: بــر منبــر بــرو و فضــل خــود را بــرای آنــان آشــکار ســاز. امــام حســن)ع( عرض 
ــا امیرمؤمنــان! در حضــور شــما مــن یــارای ســخن گفتــن نــدارم. حضــرت  کــرد: ی
فرمــود: ای فرزنــد مــن! خــود را از تــو پنهــان مــی دارم. پــس امــر کــرد کــه مــردم را 
نــدا کننــد تــا در مســجد کوفــه جمــع شــوند. چــون مــردم آمدنــد و جمعیــت انبــوه 
شــد، حضــرت مجتبــی بــر منبــر رفــت و خطبــه ای در نهایــت فصاحــت و بالغــت 
خوانــد و مــردم را موعظــه فرمــود، کــه خــروش از اهــل مســجد بــر آمــد. ســپس 
حضــرت امیــر)ع( کــه در گوشــه ای از مســجد نشســته بــود، برخاســت و در حالــی 
کــه ردای مبــارک خــود را می کشــید، بــاالی منبــر بــر آمــد و میــان دو دیــده ســبط 
اکبــر را بوســید و فرمــود: »یابــن رســول اهلل أتممــت الحجــة علــی القــوم و أوجبــت 
طاعتــک علیهــم فویــل لمــن خالفــک؛ ای پســر پیامبــر! حجــت خــود را بــر ایــن 
قــوم تمــام کــردی و طاعــت خــودت را بــر آنــان واجــب ســاختی. پــس وای بــر کســی 

کــه تــو را در امامــت و طاعــت مخالفــت کنــد«.]5[

تصریح بر امامت حضرت مجتبی)ع(
امــام  فرزنــدش  بــه  وصیتــی  خــود،  عمــر  روزهــای  آخریــن  در  امیرمؤمنــان 
ــرد و در آن هنــگام، امــام حســین)ع( و محمــد و همــه فرزندانــش  مجتبــی)ع( ک
ــالح  ــاب و س ــپس کت ــت. س ــواه گرف ــر آن گ ــود را ب ــت خ ــل بی ــیعه و اه ــزرگان ش و ب
مخصــوص خویــش را بــه او داد و فرمــود: »فرزنــدم حســن! رســول خــدا)ص( بــه 
مــن فرمــان داد تــا تــو را وصــی خــود قــرار دهــم و کتاب هــا )نوشــته ها( و ســالح 
خویــش را بــه تــو دهــم؛ همــان طــور کــه رســول خــدا)ص( آن هــا را بــه مــن ســپرد و 
رســول خــدا)ص( فرمــان داد کــه بــر تــو فرمــان دهــم کــه هــرگاه مرگــت فرارســید، آن 
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ــرادرت حســین بســپار«. ــه ب کتــاب و ســالح را ب
آن گاه فرمــود: »فرزنــدم! تــو ولــی امــر و نیــز والیــت و اختیــار قصــاص خــون مــن را 
در دســت داری. چنانچــه خواســتی، عفــو کــن و اگــر تصمیــم بــه قصــاص گرفتــی، 

در برابــر یــک ضربــت، یــک ضربــت باشــد و از ایــن مقــدار تجــاوز مکــن«.]6[
او  بــه  خــدا)ص(  رســول  کــه  می فرمایــد  تصریــح  امیرمؤمنــان)ع(  اینجــا  در 
وصیــت کــرد تــا امــام حســن)ع( را وصــی خــود قــرار دهــد کــه ایــن خــود نشــانه ای 

بــر منصــوص بــودن امامــت حضــرت مجتبــی)ع( اســت.

شهامت و حماسه آفرینی
در جنــگ صفیــن امیــر مؤمنــان مشــاهده فرمــود کــه فرزنــدش امــام حســن)ع( 
شــتابان بــه جنــگ بــا دشــمن مــی رود. خطــاب بــه یارانــش فرمــود: »ایــن جــوان 
را محکــم بگیریــد تــا )کشــته شــدن( او مــرا درهــم نشــکند؛ زیــرا کــه مــن در از دســت 
دادن ایــن دو شــخص )حســن و حســین(، بخــل مــی ورزم تــا مبــادا نســل رســول 

خــدا)ص( قطــع شــود«.]7[
ایــن کالم امــام، فصیــح تریــن ســخن اســت؛ بــه دلیــل آنکــه فرزنــد ســودمند بــه 
انســان ســخت نیــرو می بخشــد، بــه ویــژه فرزنــدی ماننــد حضــرت مجتبــی)ع(. 
همچنیــن امــام بــا جملــه »الیهدنــی« شــدت ناتوانــی و ضعــف روحــی را بــا از 
دســت دادن چنیــن فرزنــدی بــه طــور کنایــه بیــان می کنــد.]8[ امــام علــی)ع( در 
ایــن فــراز از خطبــه اواًل بــه صــورت کنایــه شــجاعت و شــهامت فرزنــد عزیــزش امــام 
حســن)ع( را بــرای مــردم روشــن می کنــد. ثانیــًا، آن حضــرت می خواهــد بــه مــردم 

بفهمانــد کــه بایــد از ایــن شــخصیت بــزرگ حفاظــت کــرد.
امــام حســن)ع( در جنــگ جمــل در رکاب پــدر خــود در خــط مقــدم جبهــه 
می جنگیــد و از یــاران دالور و شــجاع علــی)ع( ســبقت می گرفــت و بــر قلــب ســپاه 
دشــمن حمــالت ســختی می کــرد.]9[ پیــش از شــروع جنــگ نیــز بــه دســتور پــدر، 
ــرای شــرکت در  ــن دیگــر، وارد کوفــه شــد و مــردم را ب همــراه عمــار یاســر و چنــد ت

ایــن جهــاد دعــوت کــرد.]10[
مهره هــای  از  یکــی  اشــعری،  ابوموســی  هنــوز  کــه  شــد  کوفــه  وارد  وقتــی  او 
ــه امیرمؤمنــان مخالفــت  ــا حکومــت عادالن ــود و ب ــر ســرکار ب حکومــت عثمــان، ب
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می کــرد. بــا ایــن حــال حســن بــن علــی)ع( توانســت بــه رغــم کارشــکنی های 
ابوموســی و همدســتانش، بیــش از نــه هــزار نفــر از مــردم شــهر کوفــه را بــه میــدان 

گســیل دارد.]11[ جنــگ 
امیرمؤمنــان بــرای بســیج مــردم کوفــه بــرای جنــگ، بایــد فــردی شــجاع و 
نتــرس را بــه ســوی آن هــا می فرســتاد تــا در برابــر مخالفت هــا و دشــمنی های 
کســانی همچــون ابوموســی ســر فــرود نیــاورد و چــه کســی بهتــر از امــام حســن 

مجتبــی)ع( ایــن خــود نشــانه شــجاعت حضــرت در نــزد پــدر اســت.

وصی نخستین امیرمؤمنان
آن حضــرت وصیــت فرمــود: »و إنــه یقــوم بذلــک الحســن بــن علــی یــأُکل منــه 
بالمعــروف و ینفــق بالمعــروف؛]12[ بــرای اجــرای ایــن وصیــت و حفــظ مــال، 
ــرد و  ــره بب ــال به ــت، از آن م ــه رواس ــه ک ــدام ورزد و آن گون ــی)ع( اق ــن عل ــن ب حس

بــدون اســراف، احســان و انفــاق نمایــد«.]13[
از ایــن کالم در می یابیــم کــه امــام علــی)ع( اطمینــان کامــل بــه فرزنــد برومنــدش 
داشــت؛ زیــرا امــام حســن)ع( را اولیــن وصــی خــود قــرار می دهــد. روشــن اســت کــه 
هــر کســی شایســتگی وصایــت را نــدارد و بایــد کســی وصــی باشــد کــه بــه اقدامــات 

او اطمینــان وجــود داشــته باشــد.]14[

پیک ویژه امام علی)ع(
انحــراف و کــج روی هــای آشــکار کارگــزاران عثمــان، عرصــه را بــر تمــام مســلمانان 
ــه  ــه طــوری ک ــود؛ ب ــرده ب ــه رســول خــدا)ص( تنــگ ک ــه ویــژه صحاب آگاه و بیــدار ب
بســیاری از مــردم بــه حضــور علــی)ع( می رســیدند و از کارهــای عثمــان شــکایت 
تــا  می فرســتاد  عثمــان  نــزد  را  حســن  فرزنــدش  امیــر)ع(  حضــرت  می کردنــد. 
شــکایت مــردم را بــه او گوشــزد کنــد. ایــن موضــوع بســیار تکــرار شــد؛ تــا اینکــه 
روزی عثمــان بــه امــام حســن)ع( گفــت: پــدرت گمــان می کنــد کــه احــدی آگاهــی 
ــه مــا کاری  ــه آنچــه انجــام می دهیــم، آگاه هســتیم. بنابرایــن ب ــی مــا ب ــدارد، ول ن
نداشــته باشــد. پــس از ایــن گفتگــو، حضــرت امیــر)ع(، فرزنــدش امــام حســن)ع( 

ــزد عثمــان نفرســتاد.]15[ را ن
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پاسخ به سؤاالت مذهبی مردم
ارجــاع  امــام حســن)ع(  بــه  را  بــه پرســش ها  پاســخ  بارهــا حضــرت علــی)ع( 
مــی داد. گاهــی مــردم پــس از دریافــت پاســخ، همــان ســؤال را از امــام علــی)ع( 
ــه آن هــا مــی داد. در دوران خالفــت ابوبکــر  ــد کــه حضــرت همــان پاســخ را ب کردن
شــخصی نــزد او آمــد و گفــت مــن در حــال احــرام حــج بــه تخــم شــترمرغی دســت 
یافتــم و آن را خــوردم. چــه کّفــاره ای بــر مــن واجــب اســت؟ ابوبکــر نتوانســت بــه 
او جــواب دهــد و او را بــه عبدالرحمــن بــن عــوف راهنمایــی کــرد. عبدالرحمــن بــن 
عــوف نیــز از جــواب آن درمانــد و بــه مــرد گفــت کــه نــزد علــی)ع( بــرود. مــرد همیــن 
کار را انجــام داد. حضــرت)ع( بــه حســنین اشــاره کــرد و فرمــود مســئله خــود را از 
هــر کــدام می خواهــی، بپــرس. اعرابــی ســؤال خــود را بیــان کــرد و امــام حســن)ع( 

در محضــر پــدر، بــه او جــواب داد.]16[

خواندن دعای باران
گروهــی نــزد امیرمؤمنــان)ع( آمدنــد و از کمبــود باران شــکایت کردند. آن حضرت 
فرزنــد خــود امــام حســن)ع( را فراخوانــد و بــه وی فرمــود: خــدا را بــرای طلــب 
بــاران بخــوان. امــام حســن)ع( بــه دنبــال فرمــان پــدر دســت بــه دعــا برداشــت و 
فرمــود: »اللهــم هّیــج لنــا الســحاب بفتــح األبــواب بمــاء عبــاب؛ خدایــا! ابرهــا را بــه 
حرکــت درآور و بــا بازکــردن در هــای آســمان، بــاران فراوانــی بــر مــا بفرســت«. ســپس 
امــام)ع( دعــای بــاران را قرائــت فرمــود. بعــد امــام حســین)ع( ایــن دعــا را خوانــد. 

هنــوز دعــا تمــام نشــده بــود کــه بــاران شــروع بــه باریــدن کــرد.]17[

امامت جمعه
و  می آمــد  پیــش  امیرمؤمنــان)ع(  بــرای  بیمــاری  ماننــد  عــذری  گاه  هــر 
نمی توانســت اقامــه نمــاز جمعــه کنــد، فرزنــدش حســن)ع( را بــه ایــن امــر مهــم 
ــود: ــن فرم ــه چنی ــاز جمع ــای نم ــی از خطبه ه ــن)ع( در یک ــام حس ــارد. ام می گم
او  از  بعــد  اینکــه  را مگــر  پیامبــری  نکــرد  »همانــا خداونــد ســبحان مبعــوث 
جانشــینی و یــا گــروه و یــا خاندانــی را تعییــن کــرد. پــس قســم بــه آن کــس کــه 
ــد، هیــچ کــس در حــق مــا اهــل بیــت کوتاهــی  ــه پیامبــری برگزی محمــد)ص( را ب
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نخواهــد کــرد، مگــر اینکــه خداونــد ســبحان اعمــال او را ناقــص خواهــد گذاشــت 
و هیــچ دولتــی برضــد مــا حاکمیــت پیــدا نخواهــد کــرد، مگــر آنکــه عاقبــت از آِن مــا 
خواهــد شــد و متجــاوزان بــه حــق مــا پــس از چنــد صباحــی، ســزای عمــل خــود را 

ــید«.]18[ ــد رس ــات آن خواهن ــه مکاف ــد و ب ــد دی خواهن

سرپرستی موقوفات و صدقات
امــام علــی)ع( در اواخــر عمــر خویــش طــی حکمــی همــه موقوفــات خویــش را 
بــه امــام حســن)ع( واگــذار کــرد. مضمــون ایــن وصیــت می رســاند کــه ایــن حکــم 
ــاره بیــت  ــه تصــّدی امــوال شــخصی حضــرت امیــر)ع( نبــود، بلکــه درب ــوط ب مرب
المــال اســت کــه بایــد بــرای حفــظ امامــت و زعامــت اهــل بیــت بــه دســت کســی 
ســپرده شــود و حقــوق و صدقــات بــه اهلــش برســد. در واقــع منصــب سرپرســتی 
موقوفــات و صدقــات، یکــی از مســئولیت ها و شــئون امامــت اســت کــه امــام 
علــی)ع( آن را بــه امــام حســن)ع( و امــام حســین)ع( اختصــاص می دهــد. اگــر 
غیــر از ایــن باشــد، در نامــه 24 کــه آمــده: »ابتغــاء وجــه اهلل«]19[، معنــا نــدارد. در 
ضمــن ایــن نامــه در صــدد نصــب مدیــر امــور مالــی مطمئــن و دقیــق بــرای حفــظ 
و حراســت بیــت المــال مســلمانان اســت؛ گــر چــه در میــان صدقــات مقــداری از 

دســترنج های آنــان نیــز دیــده می شــود.]20[

برخی فضایل امام حسن)ع(
در حدیثــی آمــده اســت: » و مّنــا ســیدا شــباب أهــل الجنــة و منکــم صبیــة 
النــار؛]21[ دو ســرور جوانــان اهــل بهشــت، از مــا هســتند ) منظــور امــام حســن و 

امــام حســین)ع( اســت( و کــودکان )اهــل( آتــش از شــمایند«.
بعضــی می گوینــد مقصــود از کــودکان آتــش، فرزنــدان عقبــه بــن ابــی محیــط 
اســت کــه پیامبــر بــه او فرمــود ســرانجام بــرای تــو و آنــان آتــش اســت و برخــی 
گوینــد منظــور فرزنــدان مــروان بــن حکــم اســت کــه هنــگام بلوغشــان، جهنمــی 

شــدند.]22[
ــا  ــول اهلل)ص( م ــبه رس ــن أش ــد: »کان الحس ــر می فرمای ــی دیگ ــی)ع( در جای عل
بیــن الصــدر إلــی الــرأس و الحســین أشــبه فیمــا کان أســفل من ذلک؛]23[ حســن 
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از ســینه تــا ســر، و حســین از ســینه بــه پاییــن، شــبیه رســول خــدا هســتند«.
منظــور امــام ایــن اســت کــه هــر چــه از ویژگی هــای علمــی، اخالقــی و حکومتــی 
رســول خــدا را بخواهیــد، همــه اش در وجــود بافضیلــت امــام حســن)ع( و امــام 

حســین)ع( خالصــه شــده اســت.
حذیفــه گویــد: روزی صحابــه رســول خــدا)ص( در نزدیکــی کــوه حــرا گــرد پیامبــر 
جمــع شــده بودنــد کــه حســن در خردســالی بــا وقــار خاصــی بــه جمــع آنــان 
ــرار داد و  ــب ق ــه را مخاط ــر او، هم ــی ب ــگاه طوالن ــس از ن ــر)ص( پ ــت. پیامب پیوس
ــما  ــر ش ــا و هدایتگ ــن راهنم ــد از م ــن( بع ــا او )حس ــه همان ــید ک ــود: »آگاه باش فرم
خواهــد بــود. او تحفــه ای اســت از خداونــد جهــان بــرای مــن. او از مــن خبــر 
ــده از مــن آشــنا خواهــد ســاخت. ســنت  ــار باقــی مان ــا آث خواهــد داد و مــردم را ب
مــرا زنــده خواهــد نمــود و کــردارش نمایانگــر کارهــای مــن اســت. خداونــد عنایــت 
و رحمتــش را بــر او فــرو فرســتد. رحمــت و رضــوان خداونــد بــر کســی بــاد کــه حــق 

ــه او احتــرام و نیکــی کنــد«.]24[ ــه خاطــر مــن ب او را بشناســد و ب
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در میــان روایاتــی کــه در بــاره فضیلــت زیــارت امــام هشــتم، علــی بــن موســی 
الرضــا)ع( وجــود دارد،]1[ بــه روایاتــی صحیــح بــر می خوریــم کــه زیــارت آن حضــرت 
را افضــل از زیــارت امــام حســین)ع( شــمرده اســت. بــا مشــاهده ایــن روایــات ایــن 
ســئوال بــه ذهــن خطــور می کنــد کــه بــا توجــه بــه مقــام واالی ســید الشــهداء)ع( 
کــه تأکیــد فراوانــی بــر زیــارت آن حضــرت در مناســبت های مختلــف حتــی شــب 
قــدر شــده، و بــرای هــر مناســبتی هــم زیــارت مخصوصــی وارد شــده، برتــری 
ــارت امــام حســین)ع( چــه معنــا و مفهومــی دارد؟  ــر زی ــارت امــام هشــتم)ع( ب زی
آیــا از ایــن روایــات »برتــری مطلــق« در هــر زمــان و نســبت بــه هــر کســی اســتفاده 
می شــود، یــا »برتــری نســبی« مــورد نظــر اســت؟ بــرای روشــن شــدن مســئله الزم 
اســت روایــات مــورد نظــر را نقــل کــرده، مفــاد آن هــا را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 

داده و احتمــاالت مختلــف را مــّد نظــر قــرار دهیــم.

روایت اول
علــی بــن مهزیــار از امــام جــواد)ع( نقــل کــرده کــه بــه امــام عــرض کــردم: ُجعلــُت 
فــداک! زیــارة الّرضــا صلــوات اهلل علیــه افضــل ام زیــارة ابــی عبــد اهلل الحســین 

چرا زیارت امام هشتم)ع(
افضِل زیارات است؟
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بــی افضــل، و ذلــک اّن ابــا عبــد اهلل صلــوات 
َ
صلــوات اهلل علیــه؟ فرمــود: »زیــارة ا

 الخــواّصُ مــن 
ّ

 الّنــاس و ابــی صلــوات اهلل علیــه ال یــزوُرُه اال
ُ

اهلل علیــه یــزوُرُه کّل
الّشــیعة.« )کلینــی، کافــی: ج9، ص335، طبــع دارالحدیــث(

عالمــه محمــد تقــی مجلســی بــرای حدیــث ســی و ُنــه ســند صحیــح و پنج ســند 
حســن ســراغ دارد.)لوامع صاحبقرانی، ج8، ص548(

در ایــن روایــت امــام ضمــن بیــان برتــری زیــارت امــام رضــا)ع( بــه منظــور برطــرف 
شــدن هــر گونــه شــبهه ای، دلیــل ایــن برتــری را هــم متذکــر شــده انــد. گویــا امــام 
از ســئواِل شــخصیتی مثــل علــی بــن مهزیــار در ایــن خصــوص بــه وجــود شــبهه ای 
پــدر  زیــارت  برتــری  بــه همیــن جهــت دلیــل  و  بــرده،  پــی  در ذهــن شــیعیان 
بزرگوارشــان، امــام رضــا)ع( را هــم توضیــح داده، و فرمودنــد: »برتــری زیــارت پــدرم 
از زیــارت امــام حســین)ع( از آن رو اســت کــه امــام حســین را همــه مــردم زیــارت 

می کننــد، ولــی پــدرم را جــز خــواّص از شــیعیان زیــارت نمــی کننــد.«

روایت دوم
ــِد ْبــِن ُســَلیَمان می گویــد: از امــام جــواد)ع( در بــاره کســی کــه حــج بجــا  ُمَحّمَ
آورده و خداونــد او را بــر انجــام حــج و عمــره اش یــاری کــرده بــود، پرســیدم. او 
پــس از فراغــت از حــج بــه زیــارت پیامبــر رفتــه و بــر آن حضــرت درود فرســتاد و 
ــر مــردم  ــا معرفــت زیــارت کــرد، می دانــد کــه شــما حجــت خــدا ب ســپس شــما را ب
هســتید. ســپس بــه زیــارت اباعبــداهلل الحســین)ع( رفــت و بــه او ســالم کــرد، 
ســپس بــه بغــداد رفتــه و بــه موســی بــن جعفــر)ع( عــرِض ســالم نمــود. آن گاه بــه 
شــهر و دیــار خــود بازگشــت. در وقــت حــج بــار دیگــر خداونــد حــِج خانــه خــود را بــه 
او ارزانــی داشــت. آیــا حــج دوبــارة او بعــد از انجــام حــج واجــب بهتــر اســت یــا ایــن 

کــه بــه زیــارت پــدر شــما علــی بــن موســی الرضــا)ع( بــه خراســان رود؟
ْفَضــُل، 

َ
ــاَلُم أ ِبــی اْلَحَســِن َعَلیــِه الّسَ

َ
ُم َعلــی أ ِتــی ُخَراَســاَن، َفیَســّلِ

ْ
امــام فرمــود: »یأ

ْن َتْفَعُلــوا هــَذا اْلیــْوَم؛ َفــِإّنَ َعَلیَنــا َو َعَلیکــْم 
َ
یْنَبِغــی أ

َ
َو ْلیکــْن ذِلــک ِفــی َرَجــٍب، َو ال

ــْلَطاِن ُشــْنَعًة؛ در مــاه رجــب بــه خراســان رفتــه و بــه علــی بــن موســی  ِمــَن الّسُ
الرضــا)ع( عــرِض ســالم کنــد، بهتــر اســت. البتــه امــروزه بــر شــما شایســته نیســت 
ــر مــن و شــما از ناحیــه حکومــت زحمــت ایجــاد می شــود.«  چنیــن کنیــد، زیــرا ب
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)کافــی: ج9، ص337(
در ایــن روایــت هــم زیــارت امــام هشــتم)ع( برتــر از »زیــارت مســتحب خانــه 
خــدا« شــمرده شــده اســت. البتــه امــام شــرایطی را کــه چنیــن زیارتــی باعــث شــود 
حاکمــان اهــل ســنت شــیعیان را شناســایی کــرده و آنــان را آزار و اذیــت کننــد، 

اســتثنا کــرده اســت.

روایت سوم
رضــا)ع(،  امــام  زیــارت  فضیلــت  بیــان  ضمــن  روایتــی  در  کاظــم)ع(  امــام 
 اْلِمْضَماُر، 

ُ
ْحمــن....، ُثّمَ یَمــّد می افزایــد:»ِإَذا کاَن یــْوُم اْلِقیاَمــِة، کاَن َعلــی َعــْرِش الّرَ

ــِر  اُر َقْب ــَوًة، ُزّوَ ْقَرَبُهــْم َحْب
َ
ْعاَلُهــْم َدَرَجــًة َو أ

َ
ّنَ أ

َ
 أ

َّ
ــِة، ِإال ِئّمَ

َ ْ
ــا َمــْن َزاَر ُقُبــوَر األ َفیْقُعــُد َمَعَن

ــاَلُم؛ وقتــی روز قیامــت شــد، بــر عــرش الهــی.....، ســپس بــا  َوَلــِدی َعِلــی َعَلیــِه الّسَ
میزانــی ســنجیده و هــر کــه ائمــه را زیــارت کــرده، بــا مــا و کنــار مــا خواهــد نشســت، 
منتهــی زائــران قبــر فرزنــدم علــی ـ درود بــر او بــاد ـ از نظــر رتبــه برتــر و هدیــه ای کــه 

ــان: ص339( ــود.« )هم ــد ب ــا خواهن ــه م ــر ب ــد، نزدیکت ــت می کنن دریاف
امــام  زیــارت  برتــری  »مــالک  بــه  اول  حدیــث  در  تنهــا  حدیــث  ســه  ایــن  از 

اســت. شــده  رضا)ع(«اشــاره 
از روایــت نخســت بــر می آیــد کــه در زمــان امــام جــواد)ع( همــه مــردم، حتــی اهل 
ســنت و جماعــت هــم بــه زیــارت امــام حســین)ع( می رفتنــد. این واقعیت نشــان 
می دهــد کــه امــام حســین)ع( نــزد همــه مســلمانان عزیــز و محتــرم بــود. همــه او 
را فرزنــد رســول خــدا می دانســتند کــه بــه دســت جنایتــکاران امــوی در ســرزمین 
کربــال مظلومانــه بــه شــهادت رســیده بــود. همــه در ماجــرای کربــال نظــر روشــنی 
داشــته و امــام را بــر حــق می دانســتند و کســی یزیــد را تبرئــه نمی کــرد. ولــی امــام 
رضــا)ع( را نــه تنهــا همــه مســلمانان زیــارت نمــی کردنــد، بلکــه همــه شــیعیان هم 
بــه زیــارت آن حضــرت نمــی رفتنــد. بلکــه تنهــا »خــواّص از شــیعیان«به زیــارت آن 
حضــرت می رفتنــد. حضــرت عبدالعظیــم حســنی هــم کــه بــه قصــد زیــارت امــام 
حســین)ع( بــه محضــر امــام جــواد)ع( مشــرف شــد تــا اجــازه بگیــرد و خداحافظــی 
کنــد. اشــک از دیــدگان امــام روان شــد و فرمــود: »زیــارت کننــدگان جــّدم حســین 

بســیارند، امــا زائــران پــدرم بســیار انــدک انــد.«
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چند احتمال در معنای روایات
بــا توجــه بــه آثــار و پیامدهــای گوناگــوِن احتمــاالت مختلــف در معنــای ایــن 
ــارِت  ــری زی ــا برت ــه آی ــود ک ــوم ش ــا معل ــم ت ــل کنی ــا تأم ــت در آن ه ــات، الزم اس روای
حضــرت رضــا)ع( مخصــوص زمــان و افــراد خاصــی از شــیعیان اســت یــا همــگان 

در همــه زمان هــا می تواننــد بــا زیــارت آن حضــرت از آن بهــره ببرنــد؟
1. یــک احتمــال در بــاره برتــری زیــارت امــام آن اســت کــه چــون امــام رضــا)ع( در 
غربــت و دور از وطــن و نســبت بــه مکــه و مدینــه در ســرزمینی دور افتــاده بــه نــام 
طــوس بــه شــهادت رســیده بــود، ســفر از ســرزمین حجــاز بــه طــوس بــرای زیــارت 
آن حضــرت در آن زمــان کار بســیار دشــواری بــود و تنهــا خــواص از شــیعیان رنــج 
چنیــن ســفری را بــه جــان خریــده و عــازم طــوس می شــدند. هــر کســی آمادگــی 
ــی  ــیعیان. بدیه ــوم ش ــی عم ــت، حت ــقت آوری را نداش ــفر مش ــن س ــل چنی تحم
ــا  ــا ب ــود حتم ــام می ش ــراوان انج ــه ف ــقت، و هزین ــج و مش ــا رن ــه ب ــفری ک ــت س اس
عشــق و عالقــه و بــاور عمیــق همــراه اســت و می توانــد مصــداق روایــت نبــوی 
ــرح  ــح، ش ــی صال ــی، مول ــا« )مازندران ــال احمزه ــل االعم ــود: »افض ــه فرم ــد ک باش

کافــی: ج11، ص50(
بنــا بــر ایــن احتمــال، برتــری زیــارت امــام رضــا)ع( نســبی بــوده و مربــوط بــه 
ــا عــراق زندگــی می کردنــد، نــه نســبت بــه کســانی کــه  ــود کــه در حجــاز ی کســانی ب
مثــال در نیشــابور یــا طــوس زندگــی می کردنــد و زیــارت امــام بــرای آنــان کار آســانی 
بــود. چنــان کــه شــیعیانی کــه در آن زمــان ـ مثــال ـ از طــوس بــه زیــارت ائمــه در 
مدینــه یــا عــراق می رفتنــد، زیــارت شــان برتــر از زیــارت امــام رضــا)ع( بــوده کــه بــه 
آســانی انجــام می دادنــد. امــروزه هــم مــالک برتــری زیــارت آن اســت کــه بــرای آن 
زحمــت و مشــقت بیشــتری کشــیده شــود. از ایــن رو، نســبت بــه افــراد مختلف در 

بــالد گوناگــون متفــاوت خواهــد بــود.
2. احتمــال دیگــر آن اســت کــه چــون زیــارت امــام حســین)ع( و ائمــه دیگــر بــا 
ــود و  ــزد عمــوم مســلمانان امــری عــادی و پســندیده ب ــان ن ــگاه آن ــه جای توجــه ب
ــا شــعار  ــان ب ــه محظــوری در پــی نداشــت. بلکــه آن در زمــان عباســیان هیــچ گون
انتقــام و گرفتــن حــّقِ فرزنــدان رســول خــدا از بنــی امیــه بــه قــدرت رســیدند، 
ــوز عباســی در زمــان  ــارت امــام رضــا)ع( در زمــان خلفــای کینــه ت ــه زی ــی ک در حال
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مأمــون و حاکمــان بعــد از او امــری عــادی تلقــی نمــی شــد. چــه بســا در برخــی از 
مقاطــع بــه شناســایی شــیعیان از ســوی کارگــزاران حکومــت کمــک می کــرد. اگــر 
زیــارت امــام موجبــات مزاحمــت از جانــب حکومــت عباســی را بــه دنبــال داشــت، 
ــه تنهــا خــواّص از  ــود ک ــه چشــم می خــورد، بدیهــی ب ــه در روایــت دوم ب چنــان ک
شــیعیان بــه زیــارت آن حضــرت رونــد. در چنیــن شــرایطی تشــویق مــردم بــه 
ــوی  ــان، و از س ــات ش ــان حی ــرت در زم ــود حض ــب خ ــتم از جان ــام هش ــارت ام زی

امــام جــواد امــری کامــال منطقــی و قابــل درک اســت.
دیگــر  امــام  زیــارت  بــر  امامــی  زیــارت  برتــری  مــالک  احتمــال،  ایــن  بــر  بنــا 
ــل  ــود متحم ــان خ ــی زم ــرایط سیاس ــر ش ــه خاط ــر ب ــه زائ ــت ک ــواری هایی اس دش
می گــردد. در زمــان عباســیان زیــارت حضــرت رضــا)ع( برتــر اســت، و در زمانــی 
ــرای عــده ای  ــارت امامــی ب ــه در شــرایطی زی ــارت امامــی دیگــر؛ چنــان ک دیگــر زی
برتــر، ولــی همــان زیــارت بــرای عــده ای دیگــر عــادی خواهــد بــود. مثــال در زمــان 
ــرای عراقی هــا بســیار  ــارت امــام حســین)ع( ب حاکمیــت حــزب بعــث در عــراق زی
دشــوار، ولــی بــرای ایرانیانــی کــه بــه عــراق می رفتنــد عــادی بــود. یــا در زمــان 
حاکمیــت وهابیــان زیــارت ائمــه بقیــع بــرای شــیعیان عربســتان ســعودی بســیار 
دشــوار و خطرنــاک، ولــی بــرای دیگــران عــادی و بــدون خطــر اســت. پــس برتــری 
زیــارت امــام رضــا در روایــت امــری نســبی بــوده و مربــوط بــه همــه شــرایط زمانــی 

ــه همــگان نیســت. و نســبت ب
3. شــیعیان در طــول تاریــخ بــه فرقه هــای متعــددی هــم چــون چهــار امامــی، 
قــول مجلســی ســیزده فرقــه  بــه  شــش امامــی، هفــت امامــی و ماننــد آن، و 
تقســیم شــدند. بــا ایــن وصــف شــیعیان زیــادی بودنــد کــه اساســًا امــام رضــا)ع( 
را امــام نمــی دانســتند تــا بــه زیــارت قبــر مطهــر او برونــد. تنهــا شــیعیانی کــه 
ایشــان و فرزنــدان شــان را امــام می دانســتند، بــه زیــارت او می رفتنــد و آنــان جــز 
»شــیعیان دوازده امامــی« نبودنــد. کســانی کــه ســخنان پیغمبــر را نســبت بــه 
دوازده تــن از جانشــینان معصــوم اش بــاور داشــته و امــام رضــا)ع( را هشــتمین 
آن هــا می دانســتند و تعــداد اینــان در زمــان امــام جــواد)ع( زیــاد نبــود. در چنیــن 
شــرایطی رفتــن بــه زیــارت امــام رضــا)ع( دلیــل بــر تشــیع بشــمار می رفــت، آن 
هــم تشــیع اثنــا عشــری. یکــی از عالئــم تشــیع اثنــا عشــری زیــارت قبــر مطهــر امــام 
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هشــتم)ع( بــود. برتــری زیــارت مرقــد امــام هشــتم می توانــد بــه اعتبــار »عقیــده 
فــردی« باشــد کــه بــه زیــارت مشــّرف می شــود، یعنــی شــیعیان دوازده امامــی؛ در 

ــَرق دیگــر اســالمی و شــیعی. ــر ِف براب
و  اســت  امامــی  آِن شــیعیان دوازده  از  ایــن فضیلــت  ایــن احتمــال،  بــر  بنــا 
مســلمانان و شــیعیان دیگــر از زیــارت امــام رضــا)ع( چنیــن بهــره ای ندارنــد. البته 
اختصاصــی بــه زائــران عصــر حضــور هــم نــدارد، زائــران عصــر غیبــت تــا روز قیامــت 
از ایــن فضیلــت و پــاداش بهــره منــد خواهنــد بــود. در حقیقــت برتــری زیــارت امام 
هشــتم بــه خاطــر آن اســت کــه زائــران آن حضــرت شــیعیان اثنــا عشــری انــد، 
چــون مســلمانان و شــیعیان غیــر دوازده امامــی معمــوال بــه زیــارت امــام رضــا 
نمــی رونــد. اگــر هــم عــده ای بــا عقائــد دیگــر بــه زیــارت حضــرت برونــد، بــر اســاس 

اعتقــاد بــه امامــِت ایشــان نیســت.
اعتبــار  بــه  رضــا)ع(  زیــارت حضــرت  برتــری  کــه  اســت  آن  احتمــال دیگــر   .4
»تبلیــغ و ترویــج« از مــرام و مکتبــی باشــد کــه در مقایســه بــا مکتب هــای دیگــر، 
از آن بــه »اســالِم ناب«یــاد می شــود. عمــل کســی کــه بــا زیــارت خــود بــه تبلیــغ از 
مذهبــی می پــردازد کــه از نظــر امــام جــواد)ع( اســالم حقیقــی اســت، عملــی برتــر 
ــه در  ــاِر معنایــی نیســتند. کســی ک ــه دارای چنیــن ب از زیارت هــای دیگــر اســت ک
زمــان امــام جــواد)ع( بــه زیــارت امــام رضــا)ع( مــی رود، در حقیقــت در برابــر فــرق 
ــالوه  ــروزه ع ــه ام ــان ک ــد. چن ــغ می کن ــری تبلی ــا عش ــیع اثن ــر از تش ــب دیگ و مذاه
ــارت امــام جــواد، امام هــادی و امــام عســگری علیــم  ــر زیــارت حضــرت رضــا، زی ب
الســالم نیــز همیــن معنــا و مفهــوم را دارد. در حالــی کــه زیــارت خانــه خــدا، رســول 
ــا عشــری  ــدارد. تبلیــغ از تشــیع اثن ــا و مفهومــی ن خــدا و ائمــه دیگــر چنیــن معن
ــبت  ــن نس ــه همی ــت. ب ــد آن اس ــر فاق ــای دیگ ــغ از مکتب ه ــه تبلی ــی دارد ک ارزش

پــاداش بیشــتری دارد.
بنــا بــر ایــن احتمــال، روایــت منحصــر بــه زائــران حضــرت رضــا در عصــر ائمــه 
نیســت و حکمــی ثابــت بــرای همیشــه اســت. از آن جا کــه زیارت حضــرت رضا)ع( 
بــه معنــای آن اســت کــه ایشــان امــام هشــتم شــیعیان اســت و فرزنــدان ایشــان 
ــر  ــب دیگ ــَرق و مذاه ــی ِف ــت نف ــم، در حقیق ــام دوازده ــا ام ــد ت ــدی ان ــان بع امام
اســالمی اســت. اقــدام بــه چنیــن عملــی آن هــم در زمــان امــام جــواد)ع( بــا وجــود 
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ــوده  ــز اهمیــت ب فرقه هــای گوناگــون در میــان مســلمانان و شــیعیان بســیار حائ
و تثبیــت اعتقــاد بــه تشــیع اثنــا عشــری بشــمار می رفــت. از ایــن رو، زیــارت آن 
حضــرت را در آن مقطــع افضــل از زیــارت خانــه خــدا، زیــارت حــرم نبــوی و زیــارت 
امــام حســین)ع( شــمردن کامــال منطقــی و قابــل درک اســت. می تــوان گفــت: 
ــا  ــیع اثن ــب تش ــظ مکت ــرای حف ــی و ب ــا سیاس ــک معن ــه ی ــل ب ــن قبی ــی از ای روایات
عشــری بــوده اســت، چنــان کــه روایــات فراوانــی کــه برگــزاری مجالــس عــزاداری و 
ذکــر مصائــب اهــل بیــت رســول خــدا و دادن وعــده پــاداش فــراوان بــرای آن را راه 
کاری سیاســی بــرای حفــظ مکتــب دانســته انــد. )امــام خمینــی، صحیفــه امــام، 

ج8، ص527 ـ 529(
ــرت رضــا)ع( افضــل  ــروزه زیــارت حض ــن نیســت کــه ام معنــای ایــن تحلیــل ای
ــارت امــام  ــه گذشــته باشــد، زیــرا امــروزه هــم زی نباشــد و ایــن فضیلــت مربــوط ب
رضــا و نــوادگان معصــوم آن حضــرت، در حقیقــت نمــاد اعتقــاد بــه تشــیع اثنــا 
ــارت  ــد بداننــد، زی ــران حــرم رضــوی بای عشــری و تبلیــغ آن اســت. از ایــن رو، زائ
آنــان از نقطــه نظــر اعتقــادی در میــان فــرق و مذاهــب اســالمی و شــیعی چــه معنــا 
و مفهــوم ارزشــمندی دارد. از میــان احتمــاالت چهارگانــه فــوق، دو احتمــال 

ــه نظــر می رســد. ــر اقــوی ب اخی

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]۱[. در روایات متعددی، زیارت امام هشتم)ع( برابر با ثواب هزار حج، و در صورت زیارت با معرفت ثواب یک 
که در رکاب پیامبر جهاد  میلیون حج، ثواب انفاق و جهاد در راه خدا قبل از فتح مکه، ثواب هفتاد شهیدی 
گناهان  کرده باشند، برخورداری از شفاعت امام در روز قیامت، ایمنى از آتش جهنم، ورود به بهشت، آمرزش 
گرفتاری در روز قیامت در پل صراط و دادگاه عدل الهى، و مانند آن شمرده  به هر میزان، دادرسى به هنگام 

کافى، ج۹، باب فضل زیاره ابى الحسن الرضا، طبع دارالحدیث( کلینى،  شده است. )ر.ک: 
…………………………………………………………………

منبع: روزنامه جمهوری اسالمى , ورعى، سید جواد
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نگارش قرآن در عصر پیامبر)ص(

گـر نبودی کوشش احمد تو هم
 می پرستیدی چو اجدادت صنـم

انـدرین وادی مرو بی این دلیل
 ال احّب اآلفلین گو چون خلیل

»مولوی«
قــرآن کریــم، متشــکل از واژگان عربــی اســت کــه آن هــا هســته های زنجیــره آیــات را 
می ســازند و آیــات نیــز بــه نوبــه خــود ســاختمان بســته و پیوســته ســوره ها را. اکنــون 
پرسشــی کــه در میــان اســت، ایــن اســت کــه آیــا ســبک و ســاختار کنونــی قرآنــی کــه در 
دســت ماســت، در عهــد رســول خــدا)ص( و توســط ایشــان شــکل گرفتــه اســت و یــا 

اســباب و عوامــل دیگــری در ســاز و کار ایــن موضــوع ســهیم بــوده انــد؟
مناســب آن اســت کــه جهــت نتیجــه گیــری از ایــن پرســش، آن را تجزیــه نموده، 
اجــزای آن را بــه صــورت گزینــه ای مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم. بــه عبــارت دیگــر، در 

ایــن جــا، مــا بــا ســه ســؤال مواجهیــم:
را  آیــات  بنــای  هســته های  کــه  قــرآن  عبــارات  و  الفــاظ  ســاختار  آنکــه،  اول 

اســت؟ پذیرفتــه  صــورت  کســی  چــه  توســط  می دهنــد،  تشــکیل 
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دّوم آنکــه، ترتیــب و چینــش آیــات و تشــکیل ســاختمان منســجم هرســوره 
چگونــه و توســط چــه کســی شــکل گرفتــه اســت؟

ســوم آنکــه، ترتیــب و تنظیــم جایــگاه ســوره ها بــه ســبک موجــود در مصحــف، 
کــه از ســوره حمــد آغــاز و بــه ســوره نــاس ختــم می گــردد، توســط چــه کســی شــکل 

گرفتــه اســت؟
نخســت الزم اســت اشــاره ای بــه مفهــوم ایــن واژه هــا بکنیــم. »آیــه«، در لغــت 
بــه معنــای عالمــت، نشــانه و داللــت اســت. ایــن کلمــه در قــرآن دارای کاربردهای 
متعــددی همچــون نشــانه روشــن و منشــأ پنــد و عبــرت اســت. »َوَلَقــد آَتینــا 
ــَک  یــَک ِبَبَدِن ــه 101(. »َفالیــوَم َنَنّجِ ــاٍت َبینات«،)ســوره اســراء، آی ُموســی ِتســَع آی
آیــًة  ِریــع   

َ
ِبــُکّل آیــه 92(. »َاَتبُنــوَن  ِلَمــْن َخلَفــَک آیًة«،)ســوره یونــس،  ِلَتُکــوَن 

َتعَبُثون«،)ســوره شــعراء، آیــه 128(. همــان طــور کــه در یــک اصطــالح خــاص، 
برجمــالت و قطعــات قــرآن کــه مرکــب از حــروف و کلمــات اســت و کوچکتریــن 
الِکتــاِب  آیــاُت  »َتلــَک  اســت.  شــده  اطــالق  »آیــه«  اســت  قــرآن  واحدهــای 
الَحکیم«،)ســوره لقمــان، آیــه2(. ایــن اصطــالح کــه ویــژه آیــات تشــریعی و مربــوط 
بــه خــود قــرآن اســت، در عصــر پیامبــر اکــرم)ص( و ائمــه)ع( رایــج و متعــارف بــوده 
اســت. از »َانــس« نقــل شــده اســت کــه رســول خــدا)ص( فرمودنــد: »هــر کــس صــد 

ــه شــمار نمــی آیــد«. ــد از غافــالن ب ــه از قــرآن را بخوان آی
بنابر رأی مشــهور، نخســتین آیات نازل شــده، آیه های آغازین ســوره علق اســت: 
ُقــوا یْومــًا 

َ
ــِذی َخَلــق… مــا َلــم یْعَلــم« و آیــات آخــر ســوره بقــره: »َواّت

َ
ــَک اّل  ِباْســِم َرّبِ

ْ
»ِاْقــَرأ

 َنْفــٍس مــا َکَســَبْت َوُهــْم ال یظَلُموَن«.
ُ

ُتْرَجُعــوَن ِفیــه ِإَلــی اهلِل ُثــّمَ ُتَوّفــی ُکّل

ی وحی الهی در قالب واژگان عربی 1 ـ تجلّ
همــان گونــه کــه پیشــتر یــادآوری گردیــد، از متــن قــرآن کریــم صراحتــًا اســتفاده 
می شــود کــه تفصیــل یابــی و تفریــق قــرآن در قالــب الفاظ معیــن و ترکیب جمالت 
و آیــات، وحــی اســت از طــرف خداونــد و پیامبــر)ص( هیــچ نقشــی در آن نداشــته 
ُه َعلــی الّنــاِس َعلــی ُمکــٍث َونّزلنــاُه َتْنزیاًل«،)ســوره 

َ
اســت. »َوُقرآنــًا َفَرْقنــاُه ِلَتْقــَرأ

ِمّ اْلِکتــاِب  ــی اُ ــُه ِف ــوَن. َواّن ــْم َتْعِقُل ُک
َ
ــًا َلَعّل ــًا َعَرِبّی ــا َجَعْلنــاُه ُقْرآن اســراء، آیــه 106(. »ِاّن

َلَدینــا َلَعلــی َحکیْم«.)ســوره زخــرف، آیــه 3 و4(
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ــی و حقایــق برقلــب پیامبــر القــا  ــه معان بدیــن ســان، ایــن طــور نبــوده اســت ک
گــردد و آن حضــرت آن هــا را در قالــب عبــارات خویــش ریختــه باشــد. بــه بیــان 
دیگــر، چنیــن نیســت کــه وحــی »تجربــه« شــده و ســپس »تعبیــر« انســانی بــه 
خــود گرفتــه باشــد. از همیــن روی، امــت اســالمی بــه اتفــاق برایــن عقیــده انــد کــه 
ســاختار کلمــات و تشــکیل آیه هــای قــرآن، وحــی خداونــد اســت و اساســًا، قــرآن 
بــودن قــرآن و اعجــاز متــن آن در همیــن اســت کــه پیام هــای واالی الهــی در قالــب 
الفــاظ ویــژه، و ســاختار و ترکیــب جمــالت مخصــوص، اعجــاز قــرآن را پدیــد آورده 
اســت بــه طــوری کــه هیــچ کــس را یــارای ماننــد ســازی آن نیســت. ایــن نکتــه بــرای 
ــا قــرآن آشــنایی دارنــد، بــه خوبــی ملمــوس اســت کــه  زبــان شناســان عــرب کــه ب
حتــی ســخنان و احادیــث رســول خــدا)ص( نیــز بــا قــرآن تمایــز چشــم گیری دارد.

2 ـ معماری وحی و ساختمان سوره ها
و  بازمانــده چیــزی اســت  باقیمانــده و  بــه معنــی  از ریشــه »ُســؤر«  »ســوره« 
ممکــن اســت منظــور آن باشــد کــه قــرآن باقیمانــده و مکّمــل شــرایع الهــی اســت 
کــه برپیامبــران پیشــین نــازل نشــده بــود و بــه عنــوان اکمــال دیــن و شــریعت 
برپیامبــر خاتــم)ص( وحــی گردیــد. یــا از ریشــه »ســور« بــه معنــی رفعــت، منزلــت و 
حصــار شــهر نیــز آمــده اســت. ســوره های قــرآن، مجموعــه آیاتــی هســتند کــه بــه 

ــد. وســیله »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« از همدیگــر جــدا شــده ان
کمتریــن شــماره آیــات در یــک ســوره، ســه آیــه اســت )ســوره کوثــر( و بیشــترین 

آن هــا 286 آیــه )ســوره بقــره( اســت.
اّولیــن ســوره کاملــی کــه برپیامبــر نــازل گردیــد، ســوره حمــد و آخریــن آن هــا ســوره 
»نصــر« اســت. بــی گمــان زنجیــره آیــات در هرســوره و ســاختمان ســوره ها و قــرار 
ــام آن هــا توقیفــی و توســط رســول  دادن »بســم اهلل« در آغــاز هرســوره و تعییــن ن
خــدا)ص( انجــام گرفتــه اســت. جــالل الدیــن ســیوطی، موضــوع یــاد شــده را 
مســتند بــه نصــوص قطعــی و اتفــاق دانشــمندان اســالمی می دانــد.)1( هرچنــد 
ممکــن اســت ســوره ها و همیــن طــور آیه هــای قــرآن در طــول تاریــخ قــرآن، بــه 
حســب محتوایشــان از ســوی دانشــمندان اســالمی نام هــای دیگــری نیــز یافتــه 
باشــند، لیکــن آن چــه مســّلم اســت ایــن اســت کــه متــن تمــام ســوره ها در روزگار 
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حضــور رســول خــدا)ص( و بــا نظــارت ایشــان نگاشــته شــد و در زمــان حیــات آن 
حضــرت، قــرآن بــه عنــوان مصحف کامــل درآمــد. چنانکه احمد حنبل دانشــمنِد 
محــدِث اهــل ســنت روایاتــی چنــد در ایــن بــاره نقــل کــرده کــه پیامبــر خــدا)ص( 
فرمــود: »مــن ادام النظــر الــی المصحــف مّتــع ببصــره، آن کــس کــه نــگاه خویــش 

برمصحــف دوزد، از بینایــی چشــم خویــش بهــره منــد خواهــد گردیــد«.

3 ـ تعیین جایگاه سوره ها به شیوه فعلی
تعییــن جایــگاه ســوره ها بــه شــیوه فعلــی، هرچنــد غالــب مصادیــق آن بــه حســب 
ترتیــب نــزول می باشــد، امــا در مصادیقــی کــه معیــار ترتیــب نــزول رعایــت نشــده 
اســت، ماننــد ســوره های بــزرگ آغــاز قــرآن، ایــن را نیز گروهی از دانشــمندان اســالمی 
مربــوط بــه عصــر رســول خــدا)ص( و بــه دســتور ایشــان می داننــد،)2( و بعضــی 
مربــوط بــه زمــان بعــد از رســول خــدا)ص( می داننــد. هرچنــد کــه مصــدر تقســیم و 
ترتیــب ایشــان نیــز اشــاره ای از پیامبــر بــوده اســت که فرمــود: »به جای تــورات هفت 
ســوره بــزرگ قــرآن »ســبع طــوال« و بــه جــای انجیل»مثانــی« ســوره هایی کــه بســیار 
خوانــده می شــود، یعنــی از هــود تــا نحــل و بــه جــای زبــور »مئیــن« ســوره هایی کــه 
ــورهای  ــالت« س ــوره های »مفّص ــز س ــد و نی ــن داده ان ــه م ــه دارد را ب ــد آی ــدود ص ح
کوتــاه کــه مکــرر بــا »بســم اهلل« از هــم جــدا می شــود و قــرآن مهیمــن اســت و عــالوه بــر 

ســایر کتــب آســمانی بــه مــن داده شــده اســت«.)3(
البتــه پــس از آنکــه معلــوم گشــت متــن ســوره های قرآن توقیفی و توســط رســول 
خــدا ســامان یافتــه اســت، ایــن موضــوع چنــدان ثمــره علمــی و عملــی نــدارد کــه 
ترتیــب ســوره ها بــه ســبک کنونــی را، کار پیامبــر تلقــی نماییــم و یــا ســلیقه و 
اجتهــاد صحابــه، کــه نشــأت یافتــه از ســخن پیامبــر اکــرم)ص( بــود. گرچــه برخــی 
ــژه ای میــان اختتــام هرســوره و شــروع ســوره دیگــر  ــه ارتبــاط وی ــد ب خواســته ان
قائــل شــوند، لکــن ممکــن اســت ایــن ارتبــاط و مناســبت دربــاره ســوره هایی 
صــدق کنــد کــه در آن هــا ترتیــب نــزول حفــظ شــده اســت. یــا آنکــه ترتیــب تقریبــی 
تــا ســوره های کوتــاه  تقــّدم ســور طوالنــی و ســپس صدگان هــا و متوســط ها، 
مبتنــی بریــک معنــای مشــخص و نظــم آهنــگ ویــژه ای اســت کــه می بایســت در 

جایــگاه خــاص خــود تأمــل گــردد.
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ک: االتقان سیوطى ۱۷۲/۱. ۱. ر. 
۲. بدرالدین زرکشى، البرهان فى علوم القرآن، ۲۵۶/۱.

ع ۱۷. ۳. مجمع البیان طبرسى، ۱۴/۹، االتقان سیوطى ۱، نو
..…………………………………………………………………………………………

مجله  بشارت  مرداد و شهریور ۱۳۷۷، شماره ۶
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اشاره
زیــارت، عملــی عبــادی اســت بــه معنــای حضــور در پیشــگاه پیشــوایان دینــی 
یــا نــزد قبــور آنــان یــا دیــدار از مکانــی مقــدس یــا محتــرم بــرای اظهــار ارادت و 
احتــرام و کســب فیــض معنــوی. زیــارت همــواره از اعمــال پســندیده اســالم بــوده 
ــد. ایــن عمــل  ــه آن عنایــت و اهتمــام داشــته ان و در طــول تاریــخ، مســلمانان ب
عبــادی، نــزد شــیعیان جایگاهــی ویــژه و اثــرات معنــوی و ثــواب بســیاری دارد. 
بــه دلیــل جایــگاه مهــم زیــارت در فرهنــگ اســالم، ایــن عمــل، از ویژگی هــا و 
نمادهــای اســالم بــه شــمار مــی رود.  ایــن مقالــه دربــاره ایــن موضــوع مطالبــی را 

بیــان نمــوده اســت.

مفهوم شناسی
واژه زیــارت، همــان »زیــاره« عربــی اســت کــه مصــدر از ریشــه »ز و ر« اســت.

]۱[ لغــت شناســان معانــی متعــددی بــرای آن برشــمرده انــد کــه همــه آن هــا بــه 
مفهــوم روی گردانــدن، عــدول و مایــل شــدن از چیــزی بــه چیــزی دیگــر اســت. 
ــه  ــر می گوینــد کــه وقتــی ب ــارت کننــده را از آن جهــت زائ بدیــن ســان، شــخص زی

زیارت در اسالم
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زیــارت شــخصی مــی رود از غیــر او را برمــی گرداند.]۲[بــه قســمت بــاالی ســینه 
نیــز »زور« می گوینــد]۳[ و شــاید بــه همیــن خاطــر اســت کــه بــه رو در رو شــدن و 

مالقــات نیــز زیــارت می گوینــد.]۴[
بنابــر کاربردهــای منابــع روایــی، زیــارْت عملــی عبــادی اســت بــه معنــای حضــور 
ــدار از  ــا دی ــان ی ــزد قبــور آن ــا ن ــا اشــخاص محتــرم ی در پیشــگاه پیشــوایان دینــی ی
ــا ادای  ــرای اظهــار ارادت و کســب فیــض معنــوی ی ــا محتــرم ب ــی مقــدس ی مکان
احتــرام. زیــارت دو ســوی دارد کــه یــک ســوی آن شــخص مؤمــن اســت. ســوی 
دیگــر الزم نیســت کــه انســان باشــد و بدیــن رو دیــدار کعبــه را نیــز زیــارت گوینــد. 
همچنیــن الزم نیســت شــخص زیــارت شــونده، زنــده و در دنیــا باشــد. بدیــن 
ترتیــب زیــارت قبــور مؤمنیــن نیــز در ایــن تعریــف جــای می گیــرد؛ زیــرا هرچنــد قبور 
ــه معنــای دینــی »مقــدس« نامیــد، اســتفاده از صفــت  ــوان ب مؤمنیــن را نمــی ت

»محتــرم« بــرای آن هــا روا اســت.

جایگاه زیارت در فرهنگ اسالمی
ــارت قبــور در زمــان پیامبــر)ص(  ــه زی ــات قــرآن برداشــت می شــود ک از برخــی آی
کاری مرســوم میــان مســلمانان بــوده اســت. در آیــه ۸۴ ســوره توبــه بــه ماجــرای 
منــع نمازگــزاردن پیامبــر)ص( بــر جنــازه منافقــان و دعــا کــردن بــرای آن هــا و 
ــْم  ــٍد ِمْنُه َح

َ
ــی أ ــِلّ َعل ــار قبرهایشــان اشــاره شــده اســت: »َو الُتَص ایســتادن در کن

ِ َو َرُســوِلِه َو ماُتــوا َو ُهــْم فاِســُقون.« 
ُهــْم َکَفــُروا ِبــاهلَلّ

ّ
َبــدًا َو الَتُقــْم َعلــی َقْبــِرِه ِإَن

َ
مــاَت أ

)ترجمــه: بــر مــرده هیــچ یــک از آنــان، نمــاز مخــوان و بــر کنــار قبــرش، نایســت زیــرا 
آن هــا بــه خــدا و رســولش کافــر شــدند و در حالــی کــه فاســق بودنــد از دنیــا رفتنــد.(

بنابــر منابــع تفســیری، خداونــد در ایــن آیــه پیامبــر را از اینکــه بر جنــازه منافقان 
نمــاز بگــزارد یــا کنــار قبــر آنــان بایســتد و دعایشــان کنــد نهــی کــرده اســت.]۵[ 
طبرســی در مجمــع البیــان تصریــح کــرده ایــن نهــی داللــت می کنــد کــه ایســتادن 
کنــار قبــر و دعاخوانــدن، عبادتــی مشــروع اســت وگرنــه خداونــد، تنهــا از انجــام آن 

در کنــار قبــر منافقــان نهــی نمــی کــرد.]۶[
در ســیره پیامبــر)ص( مــواردی از زیــارت قبــور گــزارش شــده اســت؛ از جملــه ابــن 
شــّبه در کتــاب تاریــخ المدینــه المنــوره نقــل کــرده اســت کــه پیامبــر اکــرم)ص( 



58

کتــاب مــاه

زمانــی کــه از فتــح مکــه بــه ســمت مدینــه بازمــی گشــتند، بــه زیــارت قبــر مادرشــان 
را  او  زیــارت  از خداونــد  آمنــه رفتنــد و فرمودنــد: »ایــن قبــر مــادر مــن اســت، 

ــرد«.]۷[ ــر ک ــم چنیــن تقدی ــودم و برای خواســته ب
گزارشــات منابــع تاریخــی نیــز نشــان از آن دارنــد کــه مســلمانان همــواره بــه 
زیــارت قبــور بــزرگان دینــی می رفتــه انــد. مرقــد پیامبــر اکــرم)ص( از همــان زمــان 

تاکنــون زیارتــگاه مســلمانان بــوده اســت.

شیعه
احادیــث دربــاره اســتحباب زیــارت پیامبــر)ص( فــراوان و در حــد تواتــر و مــورد 
توافــق شــیعه و ســنی  اســت.]۸[ بــه همیــن دلیــل مســلمانان از دوران قدیــم 
همــواره بــه زیــارت قبــر ایشــان می رفتنــد. ایــن اهمیت در فرهنگ شــیعی، بیشــتر 
اســت و شــیعیان عــالوه بــر زیــارت پیامبــر)ص(، بــه زیــارت امامــان اهــل بیــت نیــز 
ــارت امامــان، جزئــی از آیین هــای  اهتمــام جــدی دارنــد و در مذهــب شــیعه، زی
مهــم مذهبــی بــه شــمار می آیــد. امــام رضــا)ع( زیــارت را عهــد و پیمانــی بــر عهــده 

دوســتان و شیعیانشــان معرفــی کــرده اند.]یادداشــت ۱[
زیــارت معصومــان در نظــرگاه شــیعی از نشــانه ها و لــوازم وفــاداری بــه آرمانهــای 
ایشــان و بــه جــای آوردن حــق والیــت آن هــا اســت؛ چــرا کــه از ایــن نظــرگاه، پیامبــر 
و امامــان دارای مقــام والیــت انــد و حتــی پــس از مــرگ نیــز مقــام آنــان محفــوظ 

اســت.
بــه گفتــه برخــی متکلمــان شــیعه، از نتایــج والیت امام، تســلطش بر دلهاســت؛ 
بــه ایــن معنــا کــه امــام بــر روح و دلهــای مؤمنــان تســلط و احاطــه دارد.]۹[ در 
بســیاری از متــون زیــارت نامه هــا بــه چنیــن والیــت و امامتــی اقــرار و اعتــراف 
می شــود؛ بــه عنــوان مثــال در زیــارت نامه هــای امامــان آمــده اســت: »َاشــَهُد 
ــه   َســالمی«:]۱۰[ »گواهــی می دهــم ک

ّ
ــُرُد ــک َتشــَهُد َمقامــی َو َتســَمُع کالمــی َو َت

ّ
َاَن

تــو وجــود مــرا در اینجــا مشــاهده می کنــی، ســخن مــرا می شــنوی و ســالم مــرا 
پاســخ می دهــی«. از دیــدگاه شــیعه، روح امــام بــا اذن الهــی بــه زائــر خویــش علــم 
و احاطــه پیــدا می کنــد و ایــن تلقــی، امــر زیــارت را بــرای شــیعیان بــه دیــداری 
عاشــقانه و معنــوی تبدیــل نمــوده اســت و تأثیــر آن را می تــوان بــه روشــنی در 
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ادبیــات نثــر و نظــم شــیعی مشــاهده کــرد. زیــارت و حرم هــای اهــل بیــت در 
تاریــخ شــیعه نیــز نقــش پررنگــی داشــته انــد و اهمیــت بــه ایــن دو از نشــانه های 

فرهنگــی بــارز شــیعیان محســوب می شــود.

اهل سنت
بررســی روایــات و داســتان های متعــدد از زیــارت صحابــه در کتــب اهــل ســنت 
مــورد  و  نیــز عمــل مقبــول  اهــل ســنت  میــان  زیــارت در  کــه  نشــان می دهــد 
ســفارش اســت. در کتــب متعــدد ماننــد صحیــح مســلم و ســنن ابــی داود از 
پیامبــر اکــرم روایــت نقــل شــده اســت کــه: مــن در گذشــته شــما را از زیــارت قبــور 
ــان  ــاد آورت ــرت را ی ــا آخ ــون آن ه ــد )چ ــارت کنی ــا را زی ــون آن ه ــردم، اکن ــی می ک نه
می شــوند و زیــارت آن هــا خیــر شــما را زیــاد می کنــد، پــس هــر کــس خواســت آن هــا 

ــد(]۱۱[ ــل نگویی ــوده و باط ــخن بیه ــی س ــد ول ــارت کن را زی

زیارت های سفارش شده
ــزد شــیعیان از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. در  ــارت امــام حســین)ع( ن زی
روایــات اهــل بیــت بــر زیارت هــای متعــددی تاکیــد شــده اســت کــه برخــی از آن هــا 

عبارتنــد از:
زیــارت خانــه خــدا؛ کــه عبــارت از بــه جــا آوردن حــج، عمــره، و یــا طــواف خانــه 
خداست.]۱۲[اســتحباب زیــارت خانــه خــدا و وجــوب حــج از مســلمات مــورد 
توافــق بیــن همــه مســلمانان اســت.]۱۳[ همچنیــن بنــا بــر روایــات، خانــه خــدا 

مــورد توجــه تمامــی انبیــای گذشــته نیــز بــوده اســت.]۱۴[
زیــارت پیامبــر )ص(؛ کــه هــم در زمــان حیــات ایشــان دارای اجــر اســت و هــم 
بعــد از رحلــت ایشــان.]۱۵[ مشــروعیت و اســتحباب زیــارت آن حضــرت مــورد 
قبــول شــیعه و ســنی اســت و احادیــث فراوانــی در ایــن زمینــه نقــل شــده اســت. 
امــام صــادق)ع( از رســول خــدا)ص( نقــل می کنــد: هــر کــس بــه زیــارت مــن بیایــد 
مــن روز قیامــت شــفیع او هســتم.]۱۶[ در حدیــث دیگــر نقــل شــده کــه: زیــارت قبر 
رســول اهلل )ص( و زیــارت قبــور شــهدا و قبــر امــام حســین)ع(، برابــر بــا انجــام حــج 

اســت بــا رســول خــدا.]۱۷[
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زیــارت امیرالمؤمنیــن علــى بــن ابــی طالــب)ع( در نجــف؛ کــه در روایــات ثــواب 
ــر  ــین)ع( از پیامب ــام حس ــه ام ــت. از جمل ــده اس ــان ش ــران آن بی ــادی ب ــیار زی بس
نقــل کــرده اســت کــه فرمــود هــر کــس مــن )پیامبــر)ص( و یــا امــام علــی)ع( را زیــارت 
کنــد در روز قیامــت بــه زیــارت او مــی روم و او را از گناهانــش رهایــی می بخشــم.
]۱۸[ بنــا بــر احادیــث امیرالمؤمنیــن از تمــام امامــان دیگــر برتــر اســت و احادیــث 
زیــارت ایشــان نیــز فــراوان اســت. همچنیــن در بــاب زیــارت حضــرت فاطمــه زهــرا 
کــه محــل قبــر ایشــان معلــوم نیســت می تــوان ایشــان را از راه دور زیــارت کــرد.]۱۹[

 زیــارت امــام حســین)ع( در کربــال؛ کــه متناســب بــا معرفــت و کیفیــت زیــارت 
پاداشــهای متفــاوت و فــوق العــاده زیــادی بــرای آن بیــان شــده اســت. امــام 
باقــر)ع( فرمــود: اگــر مــردم فضیلــت زیــارت قبــر حســین)ع( را می دانســتند از شــوق 

جــان می دادند.]۲۰[]یادداشــت ۲[
زیــارت ســایر ائمــه )علیهــم الســالم(؛ از امــام صــادق)ع( روایــت شــده اســت 

کــه زیــارت هــر یــک از امامــان ثوابــی معــادل زیــارت پیامبــر دارد.]۲۱[
زیــارت معصومــان از راه دور؛ اگــر کســی قــادر بــه زیــارت پیامبــر، امامــان یــا 
حضــرت زهرا)ســالم اهلل علیهــا( نباشــد می توانــد از دور آنــان را زیــارت نمایــد.]۲۲[

]یادداشــت ۳[
زیــارت حضــرت فاطمــه معصومــه)س(، دختــر گرامــى امــام کاظــم)ع( در 
قــم؛ احادیــث در فضیلــت ایشــان فــراوان اســت و از امــام رضــا)ع( نقــل اســت کــه 

پــاداش زیــارت حضــرت معصومــه)س( بهشــت است.]۲۳[]یادداشــت ۴[
زیــارت حضــرت عبدالعظیــم حســنى در شــهر ری؛ ایشــان از نــوادگان امــام 
حســن مجتبــی)ع( و از بــزرگان اصحــاب ائمــه بــوده اســت. در روایتــی بــرای زیــارت 

ــارت امــام حســین)ع()ع( بیــان شــده اســت.]۲۴[ ــی معــادل زی ایشــان ثواب
زیــارت انســان های مؤمــن و صالــح: در روایــات زیــادی آمــده اســت کــه هــر کــس 

بــرادر مؤمــن خــود را بــرای خــدا زیــارت نمایــد اجــر زیــادی خواهــد داشــت.]۲۵[
زیــارت قبــور مؤمنــان: اســتحباب زیــارت قبــور مؤمنــان و دعــا کــردن بــرای 
از  حدیثــی  در  جملــه  از  اســت.  شــده  ســفارش  زیــادی  احادیــث  در  آنــان 
ــد  ــارت کنی ــود را زی ــردگان خ ــه م ــت ک ــده اس ــون آم ــن مضم ــن)ع( ای امیرالمؤمنی
چــرا کــه آن هــا از زیــارت شــما خوشــحال می شــوند، و حاجــت خــود را نــزد قبــر پــدر 
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و مــادر طلــب نماییــد.]۲۶[ بهتریــن زمــان ایــن زیــارت، بیــن الطلوعیــن جمعــه، 
صبــح شــنبه و دوشــنبه و عصــر پنجشــنبه اســت.]۲۷[

آداب زیارت
آدابــی خــاص  و  زیــارت مفهــوم  زیــارت شــونده،  یــا شــیء  بــه شــخص  نظــر 
اینجــا،  بــزرگان دیــن اســت. در  زیــارت  پــی می آیــد، آداب  آنچــه در  می گیــرد. 
زیــارت دو دســته آداب اختصاصــی و مشــترک دارد. بعضــی از آداب مشــترک 

از:]۲۸[ عبارتنــد  زیــارت 
بــا معرفــت و آگاهانــه زیــارت کــردن؛ بنــا روایــات متعــدد، ثــواب کامــل متعلــق بــه 
ــه( انجــام شــود. اگــر  زیارتــی اســت کــه همــراه بــا معرفــت بــه مقــام امــام )عارفــًا ِبَحِقّ
چــه معرفــت داشــتن مراتــب مختلفــی دارد، امــا کمتریــن حــد آن ایــن اســت کــه 
زائــر بدانــد امــام معصومــی را زیــارت می کنــد کــه صاحــب والیــت اســت، اطاعتــش 
واجــب و جانشــین پیامبــر اســت، بــه حقانیتــش اعتــراف داشــته و تســلیم اوامــر او 
باشــد. امــام کاظــم)ع( در تفســیر معرفــت داشــتن بــه حــق امــام فرمودنــد: »اینکــه 

بدانــد اطاعــت از او واجــب اســت، و او غریــب و شــهید اســت«]۲۹[

    غسل زیارت به قصد رجاء]۳۰[
۱.با وضو و طهارت بودن

۲.پوشیدن لباس پاکیزه و نو
۳.معطــر بــودن )بــه جــز در زیــارت امــام حســین)ع( کــه معطــر بــودن مســتحب 

نیســت(
۴.ترک سخنان بیهوده
۵.اذن دخول خواندن

۶.نزدیــک قبــر رفتــن، بــه طــوری کــه بتوانــد در کنــار ضریــح قــرار گیــرد و خــود را 
بــه آن بچســباند، البتــه بــه شــرطی کــه مزاحمتــی بــرای زائــران نداشــته باشــد و 
ســبب اختــالط بــا نامحــرم نباشــد. )البتــه زیــارت ائمــه صرفــًا بــه دســت مالیــدن 
ــدن  ــا خوان ــا ب ــح و تنه ــس ضری ــدون لم ــر ب ــه زائ ــت. بلک ــح نیس ــیدن ضری و بوس
زیارتنامــه و ســالم دادن بــه آن بزرگــواران نیــز از ثــواب کامــل زیــارت بهــره منــد 
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ــا آن را نبوســد  ــه ضریــح نرســاند ی ــر کســی دســت ب ــود و تصــور اینکــه اگ خواهــد ب
زیارتــش کامــل نیســت تصــور نادرســتی اســت.(

زیــارت امیــن اهلل،  از معصومــان، ماننــد  ۷.خوانــدن زیارتنامه هــای رســیده 
زیــارت جامعــه کبیــره، زیــارت ائمــه المؤمنیــن

۸.با صدای بلند سخن نگفتن و به آرامی دعا خواندن
۹.خواندن دو رکعت نماز و هدیه کردن ثواب آن به صاحب مزار

۱۰.خواندن دعا و قرآن و هدیه کردن ثواب آن به صاحب مزار
۱۱.بوسیدن عتبه و درگاه، )ولی سجده کردن برای ضریح جایز نیست(

۱۲.توبه کردن، زیرا آن اماکن محل پذیرفته شدن توبه است
۱۳.بیــرون رفتــن از حــرم )بــه ویــژه اطــراف ضریــح( پــس از زیــارت، تــا جــا بــرای 
دیگــران باشــد و از زیــارت خســته نشــود و شــوق زیــارت همچنــان در دلــش باقــی 
بمانــد. اگــر بــرای کســی زیــارت یکــی از امامــان از نزدیــک مقــدور نباشــد می تواند از 
راه دور آن امــام را زیــارت نمایــد. در کتاب هــای مربــوط )ماننــد مفاتیــح الجنــان( 

زیــارت نامه هــای مخصوصــی بــرای زیــارت از راه دور نقــل شــده اســت.

فوائد و آثار زیارت
زیــارت اقســام متفاوتــی دارد کــه هــر کــدام از آن هــا فوائــد منحصــر بــه فــردی 
کتابهــای  کــه در  زیــارت خانــه خــدا فلســفه و آداب ویــژه ای دارد  دارد. مثــال 

مربــوط بــه آن مفصــال بیــان شــده اســت؛]۳۱[
زیــارت مؤمنــان و قبــور آنــان هــم رابطــه ای دو ســویه اســت کــه هــم بــرای 
ــالوه  ــدی اســت. ع ــرکات و فوائ ــونده دارای ب ــارت ش ــرای شــخص زی ــم ب ــر و ه زائ
بــر ثــواب زیــاد دیــدار مؤمــن، در روایــات مختلــف تأکیــد شــده کــه صاحــب قبــر 
متوجــه حضــور زائرانــش شــده و از حضــور آنــان خشــنود می گــردد.]۳۲[ از فوائــد 
دیگــر زیــارت قبــور مؤمنــان می تــوان بــه یــاد مــرگ افتــادن، عبــرت گرفتــن و آمــاده 

اصــالح گذشــته شــدن اشــاره کرد.]یادداشــت ۵[

فضیلت زیارت امامان معصوم)ع(
ــدا  ــزد خ ــدگان ن ــن بن ــوب تری ــل و محب ــان های کام ــار، انس ــه اطه ــر و ائم پیامب
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هســتند کــه در اوج تقــوا و قــرب بــه حضــرت حــق قــرار دارنــد و خداونــد آنــان را از 
هــر گنــاه و اشــتباهی پــاک نــگاه داشــته اســت. محبــت ورزیــدن بــه اهــل بیــت نیــز 
دســتور الهــی اســت و دشــمنی بــا آنــان بــه منزلــه دشــمنی بــا خداوند اســت.]۳۳[

رســیدن بــه مقامــات قــرب الهــی بــدون دوســت داشــتن اهــل بیــت و پذیرفتــن 
والیــت آنــان امــکان پذیــر نیســت.

از ایــن بیــان می تــوان فضیلــت زیــارت را دریافــت؛ چــرا کــه زیــارت از بهتریــن 
راه هــای ارتبــاط بــا پیشــوایان معصــوم اســت کــه موجــب توفیــق و جلــب معنویت 
خواهــد شــد. همچنیــن تکریــم امامــان، ارتبــاط قلبــی بیــن زائــر و امــام را تحکیــم 
می بخشــد و در حقیقــت موجــب اســتمرار راه و مســیر معنــوی آنــان خواهــد شــد.

آمــرزش گناهــان، بهــره منــدی از شــفاعت ائمــه اطهــار و بــرآورده شــدن حاجــات 
از دیگــر نتایــج معنــوی اســت کــه زیــارت امامــان در پــی دارد.

به عنوان نمونه تنها به برخی روایات فضیلت زیارت اشاره می کنیم:
امــام رضــا)ع( فرمــود: هــر امامــی پیمانــی بــر گــردن اولیــا و شــیعیانش دارد، 
وفــای بــه ایــن پیمــان وقتــی تمــام و کامــل اســت کــه قبرهایشــان زیــارت شــود. 
پــس کســی کــه امامــان را مشــتاقانه زیــارت کنــد و بــه آن چــه مــورد خواســت و 
ــفیع او  ــتاخیز ش ــش در روز رس ــد، امامان ــته باش ــق داش ــوده تصدی ــان ب ــت آن رغب

خواهنــد بــود.]۳۴[
امــام صــادق)ع( فرمــود: »هــر کــس قبــر امــام حســین)ع( را بــه خاطــر خداونــد و 
در راه خــدا زیــارت نمایــد، خداونــد او را از آتــش دوزخ آزاد ســاخته و در روز قیامــت 
ایمــن مــی دارد. از خداونــد نیــز هیــچ حاجتــی از حوائــج دنیــا و آخــرت طلــب 

ــد«]۳۵[ ــه او عطــا می نمای نمی کنــد مگــر آنکــه ب
امــام رضــا فرمــود: »هــر کــس مــرا در ایــن شــهر غریــب ]مشــهد[ زیــارت کنــد، مــن 
روز قیامــت در ســه جــا نــزد او خواهــم آمــد و او را از تــرس رهائــی می بخشــم: وقتــی 
نامه هــای اعمــال را بــه دســتش می دهنــد؛ هنــگام عبــور از صــراط؛ و هنگامــی کــه 

اعمــال را در تــرازوی اعمــال قــرار می دهنــد.«

کارکردهای تربیتی
فرهنــگ زیــارت، عــالوه بــر ثواب هایــی کــه در احادیــث بــرای زائــران ائمــه بیــان 
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شــده، کارکردهــا و آثــار تربیتــی نیــز بــه همــراه دارد. از جملــه فوائــد تربیتــی زیــارت 
می تــوان بــه ایــن مســائل اشــاره کــرد:

1. افزایش معرفت زائر و آموختن معارف دینی از خالل زیارتنامه ها
2. آشنایی با مقام امامان و تحکیم رابطه والیی بین انسان با اولیای خدا

۳.ارائه الگویی مناسب به جامعه
تــرک  بــرای  مزارهــا  و  امامــان  حرم هــای  مذهبــی  فضــای  ســازی  ۴.زمینــه 

فضائــل کســب  و  گناهــان 

کارکردهای اجتماعی و سیاسی
شــیعه از ابتــدای پیدایــش و در اغلــب دوران هــا، اقلیتــی مخالــف حکومــت و 
مــورد خشــم و ســتم قدرت هــای سیاســی مختلــف بــوده اســت، بــه همیــن دلیــل 
مســایل سیاســی و اجتماعــی بــا روح و اعتقــادات ایــن گــروه در هــم آمیخته اســت.

در طــول تاریــخ شــیعه، حرم هــای شــریف امامــان معصــوم، مراکــز علــم، تبلیــغ و 
ترویــج دیــن، مبــدأ قیام هــا و نهضت هــا، محــل پیمــان بســتن و هــم قســم شــدن 
بــرای انقالب هــا و جنبش هــای اجتماعــی و… بــوده اســت. بزرگتریــن حوزه هــای 

علمیــه شــیعی نیــز در نجــف، قــم و مشــهد شــکل گرفتــه اســت.
بــه طــور خالصــه بــا توجــه بــه مشــکالت سیاســی و اجتماعــی، چنــد نقــش 

برشــمرد: اینگونــه  را می تــوان  زیــارت  عمــده 
۱.زنــده نگــه داشــتن و تقویــت روح جمعــی و هویــت شــیعی و نیــز اســتمرار 

مبــارزات ائمــه اطهــار)ع( در میــان امــت
۲.امیدواری در شرایط سخت و طاقت فرسای بحرانی در میان شیعیان

۳.زنــده نگــه داشــتن روحیــات حماســی و دالوری و شــجاعت در افــراد و رواج 
و ادامــه آن

۴.ترویــج روحیــه حــق طلبــی و عدالــت خواهــی و تأکیــد بــر احقــاق حــق و 
اجــرای عدالــت بــه عنــوان مهــم تریــن آرمــان شــیعه؛ ایــن کارکــرد را از خــالل 

دریافــت می تــوان  روشــنی  بــه  زیارتنامه هــا  مضمــون 
۵.احیــای روحیــه انتقــام از ســتمکاران بــا تبییــن ظلم هایــی کــه بــر ائمــه شــیعه 

)علیهــم الســالم( و پیــروان آن هــا در طــول تاریــخ رفتــه اســت
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6. توجــه بــه جامعــه و حکومــت آرمانــی، کــه امــام زمان)عــج( پــس از ظهــور 
خــود آن را تشــکیل خواهــد داد.

زیارت نامه ها
در احادیــث و روایــات شــیعی، عــالوه بــر آمــوزش آداب زیــارت، متونــی نیــز بیــان 
شــده اســت تــا هنگامــی کــه فــرد بــه زیــارت مــزار ائمــه)ع( مــی رود، آن متــن را 
بخوانــد. زیارتنامه هــای رســیده از اهــل بیــت عمدتــا دارای محتوایــی غنــی از 
معــارف و عقائــد صحیــح اســالمی هســتند. بعضــی از ایــن زیارتنامه هــا بــه دلیــل 
ســند یــا محتــوای خــاص خــود اهمیــت و شــهرت بیشــتری دارنــد؛ ماننــد زیــارت 
عاشــورا، زیــارت جامعــه کبیــره، زیــارت امیــن اهلل، زیــارت وارث، زیــارت آل یــس.

اهمیــت زیــارت و گســتردگی آداب آن موجــب شــده اســت تــا بحــث زیــارات 
آثــار  تألیــف  موضــوع  مذهبــی،  مهــم  مباحــث  از  یکــی  عنــوان  بــه  »َمــزار«  یــا 
ــه قمــی از معتبرتریــن ایــن  ــن قولوی ــارات اب ــادی باشــد.]۳۶[ کتــاب کامــل الزی زی
کتاب هاســت. همچنیــن اســت کتــاب المــزار شــیخ مفیــد، مصبــاح المتهجــد 
شــیخ طوســی، مهــج الدعــوات ســید بــن طــاووس، المــزار الکبیــر ابــن مشــهدی، 

تحفــه الزائــر عالمــه مجلســی و نیــز مفاتیــح الجنــان.

شبهات مخالفان زیارت
در دوران معاصــر، فرقــه وهابیــت بــا تفســیر های ظاهــر گرایانــه از آیــات قــرآن 
شــبهاتی در بــاب زیــارت قبــور مطــرح نمــوده انــد. ایــن اشــکاالت در کتاب هــای 

مختلــف توســط عالمــان شــیعه و ســنی پاســخ داده شــده اســت.
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نگاهی به تاریخچه زیارت 
بارگاه ائمه اطهار)ع( با پای پیاده 

زیــارت خانــه خــدا و مراقــد ائمــه اطهــار)ع(، از امــور مهــم معنــوی شــمرده شــده 
ــی  ــروی مختلف ــای اخ ــت. پاداش ه ــده اس ــاره آن وارد ش ــیاری درب ــات بس و روای
بــرای زیــارت بیــان شــده و در روایــت آمــده اســت کــه اهــل بیــت)ع( بــه زیــارت زوار 
رفتــه و هــول و هــراس قیامــت را از آن هــا دور کــرده]1[ و ایشــان را مــورد شــفاعت 
خــود قــرار می دهنــد]2[. زیــارت امــام حســین)ع( نیــز مــورد ســفارش فراوانــی 
قــرار گرفتــه و روایــات و پاداش هــای زیــادی بــرای آن وارد شــده اســت. زائــر آن 
حضــرت)ع( از آتــش دوزخ در امــان اســت]3[ و زیــارت ایشــان، برابــر بــا هــزار حــج و 
هــزار عمــره و آزاد کــردن هــزار بنــده اســت، اجــر هــزار شــهید از شــهداى بــدر و هــزار 
روزه دار و هــزار صدقــه مقبولــه بــه زائــر امــام حســین)ع( عطــا شــده]4[ و آمــرزش 

گناهــان گذشــته و آینــده ، کمتریــن ثوابــی اســت کــه بــه او کرامــت می شــود.]5 [
بــرای زیــارت، عــالوه بــر پاداش هــای اخــروی، فوائــد و ثمــرات مختلفــی از جملــه 
تزکیــه نفــس و خداشناســی، بیــداری دل هــا و یــاد آخــرت بیــان شــده و زیــارت، 
بیانگــر اعــالم وفــاداری]6[ و ابــراز ادب و ارادت بــه مــراد اســت. شــاخص ترین 
ثمــره زیــارت را می تــوان تعظیــم و بزرگداشــت جایــگاه خداونــد و ائمــه اطهــار)ع( 
دانســت و ایــن نکوداشــت زمانــی کــه بــا پــای پیــاده صــورت گیــرد، عــالوه بــر 
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ــوی  ــاط معن ــاد ارتب ــبب ایج ــود دارد، س ــت وج ــن حرک ــه در ای ــی ک ــم فراوان تعظی
عمیقــی شــده و جلــوه ای عاشــقانه از بندگــی را بــه رخ می کشــد. بــه فرمــوده 
مرحــوم دربنــدی: زائــر پیــاده، خــود را در برابــر ســلطان اقلیــم جوانمــردی و 

خورشــید ســپهر عصمــت و شــهادت، کوچــک می شــمارد.]7[
ــه  ــوده و اختصــاص ب ــه از گذشــته ب ــای پیــاده، بزرگداشــتی اســت ک ــا پ ــارت ب زی
زمــان خاصــی نــدارد، همــان گونــه کــه نقــل شــده، حضــرت آدم هــزار بــار بــه زیــارت 
ــی کــه ایــن مســیر را بــه وســیله قدم هایــش پیمــود]8[  خانــه خــدا رفــت، در حال
و ایــن شــیوه، اختصــاص بــه دیــن و فرهنــگ خاصــی هــم نــدارد]9[، همــان 
گونــه کــه قیصــر، پادشــاه روم بــا خــدا پیمــان بســته بــود کــه هــر گاه در نبــرد بــا 
امپراتــوری ایــران پیــروز شــود، بــه شــکرانه ایــن پیــروزى بــزرگ، از مقــر حکومــت 
خــود )قســطنطنیه(، پیــاده بــه زیــارت بیت المقــدس بــرود و پــس از پیــروزى، بــه 

ــاى پیــاده رهســپار بیت المقــدس شــد.]10[ ــرده و پ ــذر خــود عمــل ک ن
در دیــن مبیــن اســالم نیــز زیــارت بــا پــای پیــاده، ســنتی حســنه شــمرده شــده و 
ســفارش بســیاری بــر آن شــده اســت. امــام صــادق)ع(، محبوبتریــن وســیله تقرب 
بنــده بــه خداونــد را زیــارت خانــه او بــا پــای پیــاده دانســته و می فرماینــد: یــک حج 
بــا پــای پیــاده، برابــر بــا هفتــاد حــج اســت]11[. تشــرف بــا پــای پیــاده بــه بــارگاه ائمه 
اطهــار)ع( نیــز مــورد تأکیــد بســیاری قــرار گرفتــه و امــام صــادق)ع( می فرماینــد: هــر 
ــواب یــک حــّج و یــک  ــه هــر گامــی ث ــارت امیــر مؤمنــان)ع( رود، ب ــه زی ــه پیــاده ب ک
عمــره بــراى او نوشــته می شــود و اگــر پیــاده برگــردد، بــه هــر گامــی، بــراى او ثــواب 
ــا پــای پیــاده  ــارت امــام حســین)ع( نیــز ب دو حــّج و دو عمــره می نویســند]12[. زی
مــورد ســفارش بســیاری قــرار گرفتــه و امــام صــادق)ع( می فرماینــد: هــر کــه پیــاده 
بــه زیــارت او رود، هــر گامــی کــه بــردارد و بگــذارد، ثــواب آزاد کــردن بنــده اى از اوالد 
اســماعیل را دارد و در روایــت دیگــری نیــز می فرماینــد: هــر کــه پیــاده بــه زیــارت قبــر 
امــام حســین)ع( رود، خداونــد متعــال بــه عــدد هر گام برای او هزار حســنه نوشــته 

و هــزار گنــاه را از او محــو می کنــد]13. و روایــات در ایــن بــاب، بســیارند.
اهــل بیــت)ع( نیــز بــه ایــن ســنت نیکــو اقــدام کرده انــد و نقــل شــده اســت کــه 
ــه  ــارت خان ــه زی ــاده ب ــای پی ــا پ امــام حســن)ع( بیســت و پنــج مرتبــه از مدینــه ب
ــاده  ــب پی ــدا، از مرک ــه خ ــارت خان ــیر زی ــن)ع( در مس ــام حس ــد.]14[ ام ــدا رفتن خ



70

کتــاب مــاه

شــده و مســافت بیــن مدینــه تــا مکــه را بــا پــای پیــاده طــی نمــوده و تمــام کاروان 
نیــز بــه تأســی از ایشــان از مرکــب پیــاده شــدند؛ بگونــه ای کــه دیگــر ســواره ای 
در کاروان وجــود نداشــت]15[. و در روایــت دیگــری نیــز بیــان شــده اســت کــه 
ــی کــه  ــه خــدا راه را پیــاده می پیمــود، در حال ــارت خان امــام حســین)ع( در راه زی

محمل هــا و جهازهــا در کنــار ایشــان حرکــت می کردنــد]16[.
از نقل هــای تاریخــی این گونــه بــه دســت می آیــد کــه تشــرف بــه بــارگاه ائمــه 
اطهــار)ع( بــا پــای پیــاده، از زمــان حضــور ائمــه رایج بــوده]17[ و در نقــاط مختلف 
ســرزمین اســالمی صــورت گرفتــه اســت]18[؛ ولــی در قرن هــای گوناگــون اســالمی 
و بــه مقتضــای حکومت هــای مختلــف، مشــکالت بســیاری بــه خــود دیــده و 
همــان گونــه کــه زیــارت ائمــه اطهــار)ع( در زمان هــا و مکان هــای مختلــف دچــار 

ســختی های فــراوان بــوده، ایــن ســنت نیــز دارای فــراز و نشــیب بــوده اســت.
ــه و حکومــت صفویــه،  حاکمــان حکومت هــای شــیعی ماننــد حکومــت آل بوی
بــه ایــن ســنت حســنه اقــدام کــرده و ســعی در تبلیــغ آن بین شــیعیان داشــته اند. 
بنــا بــه نوشــته ابــن جــوزی، جــالل الدولــه، یکــی از نــوادگان عضدالدولــه]19[، در 
ســال 431 ه. ق بــا فرزنــدان و جمعــی از یــاران خــود بــرای زیــارت، رهســپار نجــف 
شــده و از خنــدق شــهر کوفــه تــا مشــهد امیرالمؤمنیــن)ع( در نجــف را کــه یــک 
فرســنگ فاصلــه بــود، پیــاده و بــا پــای برهنــه پیمــود]20[. در زمــان حکومــت 
صفویــه نیــز اهتمــام بســیاری بــر زیــارت بــا پــای پیــاده صــورت گرفتــه اســت. شــاه 
عبــاس صفــوی و علمــای بــزرگ عصــر ایشــان همچــون مرحــوم شــیخ بهایــی، 
بــرای رواج فرهنــگ زیــارت در بیــن مــردم، در ســال 1009 ه. ق از اصفهــان عــزم 
مشــهد کــرده و بــا پــای پیــاده بــه زیــارت امــام علی بــن موســی الرضا)ع( رفــت ]21[. 

ــر ایــن مطلــب می دهــد]22[. نقل هــای دیگــر تاریخــی نیــز شــهادت ب
علمــا و بــزرگان نیــز بــه تأســی از ائمــه اطهــار)ع(، اهتمــام زیــادی بــه ایــن ســنت 
حســنه داشــته اند و نقــل شــده کــه زیــارت کربــال بــا پــای پیــاده، تــا زمــان مرحــوم 
شــیخ انصــاری مرســوم بــوده]23[ و حتــی نقــل شــده اســت کــه ایشــان طبــق 
موســی الرضا)ع(  علی بــن  امــام  زیــارت  بــه  پیــاده  پــای  بــا  داشــته،  کــه  نــذری 
رفته انــد]24[ و مرحــوم آخونــد خراســانی نیــز بــه همــراه اصحابشــان بــا پــای 
پیــاده بــه زیــارت کربــال مشــرف می شــدند]25[. میــرزا حســین نــوری اهتمــام 
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بســیاری بــه ایــن امــر مهــم داشــته و هــر ســال در روز عیــد قربــان بــه همــراه جمعــی 
از زائریــن امــام حســین)ع( بــه پیــاده روی از نجــف تــا کربــال اقــدام می کردنــد و ایــن 

ســفر، ســه روز بــه طــول می انجامیــد]26[.
تشــرف بــه کربــال بــا پــای پیــاده، تــا زمــان محــدث نــوری بیــن طــالب و فضــالی 
حــوزه نجــف رســم بــود، ولــی بــا وارد شــدن اولیــن نــوع از اتومبیل هــا بــه منطقــه، 
ســفرهای کاروانــی تعطیــل شــده و بــه دنبــال آن، زیــارت بــا پــای پیــاده نیــز بســیار 
کمرنــگ و بــه فراموشــی ســپرده شــد. ولــی پــس از مدتــی و بــا مطــرح شــدن آیــت 
اهلل العظمــی ســید محمــود شــاهرودی بــه عنــوان یکــی از اســاتید و مدرســان بــا 
نفــوذ معنــوی حــوزه نجــف، بــه علــت التــزام و اصــرار ایشــان در پیــاده رفتــن بــه 
کربــال، مجــددا مســئله پیــاده روی بــه کربــال بــه عنــوان یــک ســفر مقــدس رایج شــد 
و بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن ســفر، بعضــی از ایرانیــان نیــز گاهــی اوقــات، ایشــان را 
همراهــی می کردنــد، رفتــه رفتــه مــردم عــراق بــه ایــن مســئله توجــه نمــوده و ایــن 

گونــه ســفرهای مقــدس رواج یافــت]27[.
ایشــان حــدود 260 مرتبــه]28[، مســیر کربــال را بــا پــای پیــاده پیمــوده و در ایــن 
ســفر معنــوی، جمعــی از اطرافیــان و شــاگردان، ایشــان را همراهــی می کردنــد. 
ــان رواج بســیاری  ــال بیــن طــالب و حوزوی ــا پیــاده روی کرب ایــن امــر ســبب شــد ت
ــه  ــه ب ــی ک ــی در زیارت های ــه امین ــوم عالم ــه مرح ــت ک ــده اس ــل ش ــد و نق ــدا کن پی
کربــالی معلــی داشــته اند، بــراى کســب پــاداش بیشــتر، بارهــا مســیر بیــن نجــف 
تــا کربــال را بــا پــای پیــاده پیموده انــد ]29[. ایــن امــر، چنــان بیــن روحانیــون 
ســاکن در نجــف اشــرف رواج پیــدا کــرده بــود کــه غالــب طــالب بارهــا مســیر ایــن 
ــارگاه امــام حســین)ع( را پیــاده پیمــوده و حتــی در غیــر زمــان اربعیــن  ــا ب شــهر ت
و عرفــه ]30[ نیــز گروه هایــی از طــالب، پیــاده بــه ســمت کربــال حرکــت می کردنــد. 
غالــب علمــای معاصــر نیــز در ســفر پیــاده کربــال شــرکت کــرده و کرامــات و خاطــرات 

زیبایــی از ایــن ســفرها نقــل شــده اســت]31[.

نگاهی به تاریخچه زیارت بارگاه ائمه اطهار)ع( با پای پیاده 
زیارت اربعین در سال 1356

ســفر پیــاده تــا کربــال، بــه مــرور زمــان در عــراق گســترش بســیاری پیــدا کــرد و 
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در مناســبت های مختلــف، زائــران امــام حســین)ع( از سراســر ایــن کشــور، بــه 
ــا کربــالی معلــی را  ــای پیــاده مســیر شهرشــان ت ــا پ ســمت کربــال حرکــت کــرده و ب
می پیمودنــد و در بیــن آن مناســبت ها، پیــاده روی اربعیــن از جایــگاه ویــژه ای 
ــا ایــن مســئله  ــت بعــث عــراق، حکومــت ب ــا روی کار آمــدن دول ــود. ب برخــوردار ب
بــه شــدت برخــورد نمــوده و بســیاری از زائریــن پیــاده را اســیر و اعــدام کــرد و 
ایــن مراســم مذهبــی را بــه تعطیلــی کشــانید، ولــی بعــد از ســقوط صــدام، عشــق 
حســینی، دلباختــگان امــام حســین)ع( را بــه ســمت خــود کشــانده و دوبــاره 
ایــن ســنت حســنه و ارزشــمند را برپــا کــرده اســت. شــیعیان و عاشــقان ســاالر 
شــهیدان)ع(، در مناســبت های مختلــف، بویــژه در اربعیــن حســینی، بســیار 
پرشــورتر از قبــل، از شــهرها و کشــورهای مختلــف، بــه ســمت کربــال روانــه شــده، 
ــهر  ــه ش ــی ب ــیرهای منته ــرار داده و مس ــال ق ــیران کرب ــای اس ــدم در مــکان گام ه ق

کربــال را بــا پــای پیــاده می پیماینــد.
ــه  ــد ک ــرای شــیعه معرفــی کرده ان میلیون هــا عــزادار حســینی، چنــان نمــادی ب
هماننــد آن در هیــچ آئیــن و مذهبــی پیــدا نمی شــود و چنــان تعظیــم شــعائری 
برپــا کرده انــد کــه جهانیــان در عظمــت آن مبهــوت مانده انــد و بــه برکــت نــام و یــاد 
حســین)ع(این جمعیــت ملیونــی ســال بــه ســال افزونتــر و پرعظمت تــر می شــود.



73

مــعــارف

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

۱.کامل الزیارات، ابن قولویه: ۱۱.
۲. همان: ۱۲.

۳. همان: ۱۲۲.
۴. همان: ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۶۴.

کاظم: ج۲ ص۳۹: ابن خردادبه دربارۀ شیز مى گوید: آتشکدۀ  ۹. دانشنامه ایران، موسوی بجنوردی محمد 
گرانقدر بود و هرگاه کسى از ایشان  آذرجشنس )آذر گشنسپ( در آنجا بوده است و این آتشکده در نزد مجوسان 

به شاهى مى رسید، از مداین پیاده به زیارت آن مى رفت.
۱۰. فروغ ابدیت: ص۶۹۶.

۱۱. من الیحضره الفقیه: ج۳ ص۵۳.
۱۲. فرحه الغری، ابن طاووس عبدالکریم بن احمد: ۷۵.

کامل الزیارات: ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵.  .۱۳
۱۴. فضائل الخمسه من الصحاح السته، حسینى فیروز آبادی مرتضى: ج۳ ص۳۵۱.

۱۵. صلح الحسن)ع(، آل یاسین راضى: ۲۷ و ۲۸.
۱۶. من الیحضره الفقیه: ج۳ ص۵۴.

که به حسین، نوه دخترى ابوحمزه  گزارشى است  کلیددار عبدالجواد: ۸۶:  کربال و حایر حسینى)ع(،  ۱۷. تاریخ 
کرده است. گزارش  کوفه، به قصد زیارت امام حسین)ع( را  ثمالى مربوط مى شود. او حرکت پیادۀ خود از 

۱۸. رحله ابن بطوطه، تحفه النظار فى غرائب األمصار و عجائب األسفار، ابن بطوطه محمد بن عبداهلل: ج۳ 
ص۱۳۳.ترجمه سفرنامه ابن بطوطه، موحد ابطحى محمد على: ج۲ ص۵۹.

او  بود.  عراق  و  ایران  در  آل بویه  خاندان  امرای  از  یکى  خسرو(  )پناه  فناخسرو  یا  عضدالدوله  ابوشجاع   .۱۹
بزرگترین امیر این خاندان شمرده مى شود.

۲۰. المنتظم فى تاریخ الملوک و األمم، ابن الجوزی: ج ۸، ص ۱۰۵.
۲۱. ایران در عصر صفوی، راجر سیوری: ۹۷.

۲۲. ایران در زمان شاه صفى و شاه عباس دوم، واله اصفهانى: ۱۷۶؛ تاریخ جهان آرای عباسى، وحید قزوینى 
محمدطاهر بن حسین: ۲۰۶ ؛ خالصه التواریخ، منشى قمى احمد بن حسین : ج۲ ص۱۰۷۳.

۲۳. نجم ثاقب در احوال امام غایب)ع(، نوری حسین: ۲۵.
۲۴. مردان علم در میدان عمل، حسینى سید نعمت اهلل: ج۲ ص۳۷۵.

۲۵. روح مجرد، حسینى طهرانى: ۵۵۳.
۲۶. نجم ثاقب، همان: ۲۶.

۲۷. زندگى و مبارزات آیت اهلل العظمى سیدمحمود حسینى شاهرودی به روایت اسناد: ۴۱.
کویر، رعایتى جعفر: ۱۰۱. ۲۸. سیمای شاهرود، بوستان 

۲۹. فرهنگ زیارت، محدثى جواد: ۶۷.
۳۰. مانند اول رجب، نیمه رجب، نیمه شعبان، تمام ایام زیارتى امام حسین)ع( بویژه شب عاشورا و شب های 

جمعه.
گذشت؟ زندگى نامه حضرت آیت اهلل شیخ على آزاد قزوینى، آزاد قزوینى على: ۵۵. ۳۱. عمرم چگونه 

...................................
منبع: پایگاه اطالع رسانى حج
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تاریخچه زیارت اربعین
و روایات معصومین)ع( درباره  آن

در گام اول بایــد دانســت کــه اصــل ســوگواری بــر سیدالشــهدا)ع( از فضائــل و 
اختصاصاتــی برخــوردار اســت کــه شــامل ذوات مقدســه دیگــر معصومیــن)ع( 
حتــی اصحــاب کســا نمی شــود. امــام صــادق)ع( در روایتــی بــه ایــن نکتــه اشــاره 
بودنــد  کســاء  اصحــاب  از  نفــر  آخریــن  اباعبــداهلل)ع(  حضــرت  کــه  فرموده انــد 
ــام آن ذوات مقدســه از  ــد رفتــن تم ــا مانن ــان از ایــن دنی ــتن ایش ــه رخــت بربس ک
دنیاســت. همچنــان کــه وجــود شــریف امــام حســین)ع( و بقــای حضرتــش مانند 

ــت. ــاب کساس ــه  اصح ــای هم بق
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نگاهی به زیارت اربعین سید و ساالر شهیدان
خــروش  و  جــوش  سیدالشــهدا  اربعیــن  ایــام  فرارســیدن  بــا  ســاله  هــر 
کشــور  در  می زنــد.  مــوج  حســینی  دوســت داران  میــان  در  توصیف ناپذیــری 
ــای پیــاده راهــی حریــم عشــق  ــران حســینی پ عــراق از اقصــی نقــاط مختلــف زائ
می بندنــد.  آنــان  خدمت گــزاری  بــه  ارادت  کمــر  دیگــر  عاشــقانی  و  می شــوند 
هرچــه در طــول ســال اندوخته انــد در طبــق عشــق خالصانــه خــود می گذارنــد 
و در کمــال تواضــع و خاکســاری تقدیــم ارادتمنــدان حســینی می کننــد. پــس 
ــد و  ــاق تهدی ــار مح ــه دچ ــنه ک ــّنت حس ــن س ــان ای ــدام و صدامی ــرنگونی ص از س
ارعــاب بعثیــان شــده بــود، دوبــاره جوشــیدن گرفــت و بــه همــگان نشــان داد 
ــه سردشــدنی  ــاهلل ن ــه ی الهــی در ســینه ی مؤمنــان ب حــرارت ایــن عشــق مکنون

خاموشــی پذیر. نــه  و  اســت 
در چنــد ســال اخیــر غریــو لبیک گویــان حســینی بــه کشــورهای مجــاور بــه ویــژه 
ایــران عزیزمــان رســید و جمعیت هــای انبوهــی از دیــار ســلمان فارســی خــود را در 
صفــوف زائــران ســید و ســاالر شــهیدان جــای دادنــد و میهمــان میزبانــان آســتان 
حســینی شــدند. حضــور پرچم هــا، چهره هــا، رنگ هــا و آداب و رســوم گوناگــون از 
کشــورهای مختلــف پنــج قــاّره ی جهــان، در مســیر راه پیمایــی اربعیــن جلوه های 
زیبــا، شــگفت و وصف ناپذیــری از عشــق الهــی حســین )ســالم اهلل علیه( بــه رخ 
می کشــاند کــه گویــا تمــام امــواج شــوم رســانه های ســردمداران جاهلیــت نویــن را 
درمی نــوردد و همــراه آوای »حــّب الحســین یجمعنــا« آبــی بــر آتــش نمرودی شــان 
می ریــزد تــا گلســتان کربــال، الله هــای خونیــن خــود را در برابــر چشــم حق جویــان 
عالــم قــرار دهــد و معنــای وحــدت کلمــه و ائتــالف شــکاف ها و تفرقه هــا مصداقــی 
ر« در توصیــف حــال و هــوای جان فــزای اربعیــن  حقیقــی یابــد. »ســید جــواد ُشــّبَ
حســینی حــدود پنجــاه ســال پیــش می نویســد کــه در ایــن روز شــمال و جنــوب 
ــه زبان هــای عربــی،  ــد و نغمــه ی ســرودها ب عــراق همدیگــر را در آغــوش می گیرن
در  گــوش می رســد. وی جمعّیــت حاضــر  بــه  مواکــب  از  اردو  و  فارســی  ترکــی، 
ایــن اجتمــاع را متجــاوز از یــک میلیــون تــن تخمیــن می زنــد. )۱( اکنــون پــس از 
گذشــت حــدود پنجــاه ســال ســخن از ســیل جمعیتــی افــزون از بیســت میلیــون 

زائــر حســینی در اربعیــن ســید و ســاالر شــهیدان اســت.



76

کتــاب مــاه

زیارت، میثاقی الهی
اصــل اصــول دیــن اســالم توحیــد و کلمــه ی توحیــد ذکــر شــریف »ال الــه ااّل اهلل« 
اســت کــه از دو بــاور مهــم شــکل گرفتــه؛ نفــی و طــرد تمــام معبودهــا، معشــوق ها، 
و محبوب هــای عالــم و بیــزاری از آن هــا، و اثبــات تنهــا معبــود و معشــوق عرصه ی 
هســتی و دلبســتن بــه او. از ایــن رهگــذر اســت کــه اولیــای الهــی و ائمــه ی هــدی، 
دیــن و ایمــان را چیــزی جــز همیــن دو مفهــوِم الزم و ملــزوم هــم، یــاد نکردنــد و 
مکــّررًا فرموده انــد: آیــا ایمــان جــز عشــق ورزی و بیزاری جویــی اســت؟)۲( دیــن 
همــان عشــق ورزیــدن و عشــق همــان دیــن اســت. )۳( ایمــان همــان حــّب 
و بغــض اســت.)۴( آیــا دیــن جــز محّبــت اســت؟)۵( بنابرایــن یکــی از مظاهــر 
ــر  ــه متدینیــن از َس ــار و اعمــال عاشــقانه ای اســت ک دینــداری و دین مــداری رفت
عشــق و محبــت الهــی انجــام می دهنــد و زیــارت قبــور و مضاجــع شــریفه بی شــک 

یکــی از نشــانه های ابــراز محّبــت و عشــق ورزی بــه اولیــای خــدا و خداســت.
در زمــان حیــات شــریف خــود امامــان معصــوم دوســت داران آن هــا بــا تحّمــل 
ــا بــه زیــارت آن پــاکان  مشــّقات بســیار مســافت های طوالنــی را طــی می کردنــد ت
برســند و عشــق خــود را ابــراز دارنــد. مثــاًل وقتــی امــام باقــر)ع( پاهــای چــاک 
خــورده ی شــخصی خراســانی بــه نــام »زیــاد« را دیدنــد و از بــاب دلجویــی از علــت 
ــر و  ــتری پی ــا ش ــه ی راه را ب ــوم! هم ــت ش ــت: قربان ــخص گف ــیدند، آن ش آن پرس
لنــگ آمــدم و هیچ چیــز مــرا بــر ایــن کار وانداشــت جــز عشــق و شــوقی کــه بــه شــما 
داشــتم. )۶( و یــا وقتــی امیرالمؤمنیــن از مالــک اشــتر می پرســند چــه باعــث شــد 
ایــن موقــع نــزد مــن بیایــی؟ پاســخ می دهــد: عشــق و شــوقی کــه به شــما داشــتم. 
)۷( بــر همیــن مبناســت کــه زیــارت قبــور امامــان معصــوم نشــانه ی پایبنــدی بــه 
عهــد و میثــاق الهــی اســت و ثمــره ی آن در دیــار جاودانگــی نیــل بــه شــفاعت 
آن بــزرگان اســت. )۸( رســول خــدا )ص( افــرادی را کــه بــه زیــارت قبــور ائمــه ی 
معصومیــن مشــّرف می شــوند و ایــن ســرزمین های برجســته و ممتــاز را کــه بــاغ 
ــه  ــاد و محافظــت می کننــد، مخصوصیــن ب و اســتراحت گاهی بهشــتی اســت، آب
شــفاعت جنــاب خویــش معرفــی کرده انــد و خطــاب بــه امیرمؤمنــان فرموده انــد:
»خــدا قلــوب برگزیــدگان خلــق و بنــدگان خالــص و زبــده اش را ســوی شــما 
مهربــان می کنــد و آنــان در راه شــما متحّمــل خــواری و اذیــت می شــوند ولــی 
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قبرهــای شــما را آبــاد می کننــد و بــرای نزدیکــی بــه خــدا و ابــراز عشــق و عالقــه 
بــه رســولش بســیار شــما را زیــارت می کننــد. یــا علــی! اینــان... وارد حــوض مــن 
خواهنــد شــد و فــردا در بهشــت زائــران مــن خواهنــد بــود.« رســول خــدا کســانی 
کــه قبرهــای امامــان پــاک را آبــاد کننــد و از آن هــا مراقبــت و محافظــت می کننــد بــه 
کســانی تشــبیه کــرده کــه ســلیمان پیامبــر را بــرای ســاخت بیــت المقــدس کمــک 

ــد. )۹( ــاری دادن و ی
)علیهما الّســالم(  حســین بن علی  زیــارت  پــاک  امامــان  ایــن  همــه   میــان  از 
از ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی برخــوردار اســت. همان طــور کــه ابــراز عشــق 
ــارت  ــود، زی ــاّص ب ــر و خ ــتی بی نظی ــردگار هس ــی ک ــاحت ربوب ــه س ــهدا ب سیدالش
ایــن ولــّی خــدا نیــز ویژگی هــای بی نظیــر و خصائــص برجســته ای دارد. قیــام 
ــالم از دو  ــان اس ــده ی جه ــات دهن ــه نج ــت ک ــهدا از آن جه ــهادت سیدالش و ش
ــه آســتان  ــذا عشــق ورزی ب ــود، ل آفــت و بیمــاری دهشــتناک جهــل و گمراهــی ب
رفیــع ابرمــردی کــه منجــی اســالم و مســلمین از تحریــف و دگرگونــی دیــن الهــی 
ــر تمــام مســلمانان جهــان در طــول اعصــار و ازمنــه،  ــه ب ــر شــیعیان ک ــه ب ــود، ن ب
فرزنــد  و  نــواده  )علیهما الّســالم(  حســین بن علی  لــذا  اســت.  واجــب  و  فــرض 
ــه  ــان دارد،)۱۰( چ ــلمین جه ــام مس ــردن تم ــر گ ــی ب ــق بزرگ ــدا )ص( ح ــول خ رس
آن کــه جریــان حیــات در کالبــد اســالم مرهــون خــون پــاک سیدالشهداســت کــه 

در رگ هــای آن دوانیــده شــده اســت. 
زیــارت  در  اســالمی  مختلــف  َفــَرق  و  ادیــان  ملــل،  اقــوام،  انــواع  حضــور 
حق شناســی  ایــن  نشــان دهنده ی  اربعیــن  زیــارت  مخصوصــا  سیدالشــهدا 
حق جویــان جهــان از زنــده نگه داشــتن پاک تریــن معنــای عشــق ورزی یعنــی 
الحســین)ع(  اباعبــداهلل  زیــارت  مثبــت  اثــرات  و  فوائــد  اســت.  عزیــز  اســالم 
آن قــدر فــراوان اســت کــه شــیخ جلیــل القــدر »ابــن قولویــه« در کتــاب شــریف 
»کامل الزیــارات« فصــول متعــددی را مختــص بــه زیــارت سیدالشــهدا قــرار داده 
اســت. یکــی از ُغــرر احادیــث در ایــن بــاب کــه داللــت بــر کثــرت ثــواب و اجــالل و 
بزرگداشــت ایــن زیــارت دارد، روایــت شــریفی از امــام رضــا)ع( اســت کــه فرمودنــد: 
هرکــس قبــر اباعبــداهلل را در شــّط فــرات زیــارت کنــد ماننــد کســی اســت کــه خــدا را 

مافــوق عرشــش زیــارت کــرده اســت. )۱۱(
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زیارت امامان معصوم از کربال
ُته« روایــات  نــا و ُســّنَ ُتنا ســیرُة َنبّیِ عالمــه  امینــی در کتــاب شــریف »ســیرُتنا و ُســّنَ
بســیاری داّل بــر اقامــه ی عــزای سیدالشــهدا توســط رســول اکــرم )ص( آورده و از 
ایــن طریــق گریــه بــر امــام حســین)ع( و زیــارت تربــت ایشــان را یکــی از ســنت های 
از  گونــه و خبــر دادن  آمــدن ۱۲ فرشــته ســرخ  رســول خــدا )ص( برمی شــمرد. 
شــهادت حســین)ع( در اولیــن ســال میــالد حضرتــش، خطبــه ی جانســوز رســول 
مکــرم اســالم در دومیــن ســال میــالد اباعبــداهلل و ضجــه و ناله ی صحابه در ســوگ 
ایشــان، آوردن مقــداری از تربــت کربــال بــرای پیامبــر توســط جبرئیــل و گریــه ی 
ایشــان در خانــه ی اّم ســلمه، ســپردن تربــت کربــال بــه اّم ســلمه و خبــر دادن بــه او 
از شــهادت حســین وقتــی کــه خــاک مبــّدل بــه خــون شــود، و نمونه هــای دیگــر 
نشــان دهنده ی اهمیــت گریــه بــر اباعبــداهلل و زیــارت تربــت شــریف آن امــام اســت.
امیرمؤمنــان)ع( وقتــی همــراه یارانــش از کربــال گــذر کردنــد، گریســتند و یــاران 
گرامش نیز در سوگ اباعبداهلل اشک ریختند.)۱۲( در احواالت زین العابدین)ع( 
نیــز آمــده کــه پــس از شــهادت اباعبــداهلل تــا چندیــن ســال بیابان نشــین بودنــد و 
ناشــناس بــه زیــارت اباعبــداهلل و امیرالمؤمنیــن )علیهما الّســالم( می رفتنــد.)۱۳( 
چــه بســا در همیــن ســفرهای ناشــناس و بیابــان گردی هــا امــام باقــر)ع( نیــز پــدر را 
همراهــی می کردنــد و بــه زیــارت اباعبــداهلل نائــل می آمدنــد.)۱۴( امــام صــادق)ع( 
نیــز در ســفرهای متعــّددی کــه از مدینــه بــه عــراق داشــتند قبــر امیرالمؤمنیــن و 
اباعبــداهلل الحســین )علیهما الّســالم( را زیــارت می کردنــد.)۱۵( از امــام صــادق)ع( 
بــه بعــد خبــری دال بــر زیــارت امامــان از کربــالی معلــی بــه دســت نیامــد، چــه بســا 
ــی  ــارت اباعبــداهلل می رســاندند ول ــه زی ائمــه ی هــدی بطــور ناشــناس، خــود را ب
از آنجــا کــه تحــت شــدیدترین تدابیــر حکومتــی بودنــد، زیــارت کربــال بطــور علنــی 

برایشــان میســور و مقــدور نبــود.

 زیارت با پای پیاده
ــه  ــرف ب ــف اش ــیر نج ــم، مس ــاه راه های عال ــن ش ــی از زیباتری ــن یک ــام اربعی در ای
پــای  را عمودبه عمــود  ایــن طریــق  بســیاری  زائــران  کــه  اســت  کربــالی معلــی 
پیــاده ره می پوینــد و برخــی پــای برهنــه مشــق عشــق می کننــد. ایــن ســّنت 
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حســنه از دیربــاز در میــان شــیعیان مرســوم و معمــول بــوده و امامــان بــرای 
چنیــن زیارتــی و چنیــن زّواری اثــرات و مواهــب بســیاری ذکــر کرده انــد. بــا توجــه 
بــه اینکــه قبــر مطّهــر امیرالمؤمنیــن)ع( در زمــان امــام صــادق)ع(، یعنــی بعــد 
از ســرنگونی بنی امیــه، افشــا شــد)۱۶( قاعدتــًا طریــق و جــاده ای کــه رهنمــای 
زائــران باشــد وجــود نداشــت. از طــرف دیگــر خــوف و تهدیــد جانــی بــرای زائــران 
ــه در  ــران حســینی ک ــژه زائ ــود، به وی علــوی و حســینی همــواره امــری محتمــل ب
از هــارون  مختلــف  حــکام  حمــالت  مــورد  شــریف  مضجــع  هــم  گوناگــون  ادوار 
عباســی)۱۷( تــا متــوکل قــرار می گرفتــه و هــم زائــران بــا تهدیدهــای شــدید جانــی 
ــارت ایــن دو امــام  ــه ایــن دو نکتــه زی ــه ب ــا توّج ــد.)۱۸( ب و ناموســی مواجــه بودن
همــام آن هــم بــه صــورت پــای پیــاده همــراه بــا مخاطــرات فراوانــی بــود، لــذا 
دربــاره ی زیــارت امیرالمؤمنیــن بطــور پیــاده فرمودنــد بــه هــرگام یــک حــج و عمــره 
و در برگشــت هــم بــه هــرگام دو حــج و عمــره بــرای زائــر ثبــت می شــود.)۱۹( فوائــد 
و اثراتــی کــه در اخبــار اهل بیت)علیهم الّســالم( بــرای زائــر پیــاده ی اباعبــداهلل ذکــر 

ــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود: ــه ب شــده بســیار اســت ک
۱. به هرگام حسنه ای برای زائر نوشته می شود.

۲. در هرگام گناهی از گناهانش محو و پاک می شود.
۳. وقتــی بــه حائــر حســینی رســید، خــدا او را در زمــره ی نجات یافتــگان مانــدگار 

و پیروزمنــداِن بــه آرزو رســیده می نویســد.
۴. پس از زیارت از جمله ی رستگاران قرار خواهد گرفت.

۵. رسول خدا)ص( بر او سالم و پیام می فرستد.
۶. از قــول رســول خــدا )ص( بــه او وعــده داد می شــود کــه کارت را از نــو شــروع 

کــن کــه همــه ی گناهــان گذشــته ات آمرزیــده شــد.)۲۰(
۷. در نخستین گام گناهانش آمرزیده می شود.

۸. به ازاء هر قدم که بر می دارد پاک و پاک تر می شود.
۹. خداوند او را خطاب قرار می دهد و با او مناجات می کند.

۱۰. دعا، درخواست و حاجت او از جانب خدا برآورده می شود. )۲۱(
۱۱. بــه ازاء هــر گامــی کــه بــر مــی دارد و می گــذارد ثــواب آزادی یــک بــرده از فزنــدان 

اســماعیل نبی برایش نوشــته می شــود. )۲۲(
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۱۲. به ازاء هر گام هزار درجه بر او افزوده می شود و باال می رود. )۲۳(
۱۳. وقتــی بــه کربــال رســید خــدا دو فرشــته را مــوکل زائــر پیــاده می کنــد تــا اگر ســخن 

خیــری گفــت برایــش بنویســند و حرف هــای دیگــری کــه می زنــد نوشــته نمی شــود.
۱۴. موقع بازگشت از زیارت، فرشتگان با او وداع می کنند.

۱۵. او در میــان حــزب خــدا و حــزب رســول خــدا و حــزب اهل بیــت رســول خــدا 
قــرار می گیــرد.

۱۶. نــه آتــش دوزخ را بــه چشــم می بینــد و نــه آتــش طمعــی بــه ســوزاندن او 
خواهــد داشــت. )۲۴(

روز رســتاخیز همــه ی محشــر آرزو دارنــد کــه از زائــران حســین)ع( باشــند و زائــران 
اباعبــداهلل بــر ســر ســفره های نــور نشســته و از کرامــات خــدا متنعم انــد. )۲۵(

اربعین از خصائص سیدالشهدا
فرهنــگ اســالمی بــا عــدد چهــل بســیار مأنــوس اســت و همیــن انــس، بــزرگان 
ــا  ــد. ســخن از ایــن ویژگی ه ــگاری« روی آورن ــّنت »اربعیــن ن ــه س ــا ب ــته ت را واداش
مجــال دیگــر می طلبــد. کمتــر کســی اســت کــه از میقــات چهــل شــبانه ی موســی 
بــا خــدا، بلــوغ چهــل ســاله ی جســمی و عقلــی انســان، بعثــت رســول خاتــم )ص( 
در چهل ســالگی و از این دســت اربعینیات نشــنیده باشــد. در باب سیدالشــهدا 
ــروز  ــل ب ــری در چه ــای منحص ــز ویژگی ه ــام نی ــارت ام ــان و زی ــر ایش ــوگواری ب و س
یافتــه کــه توّجــه بــه آن هــا فهــم عّلــت اربعیــن گرفتــن بــرای ســید و ســاالر شــهیدان 

را تســهیل می کنــد.
و  فضائــل  از  سیدالشــهدا  بــر  ســوگواری  اصــل  کــه  دانســت  بایــد  اول  گام  در 
معصومیــن  دیگــر  مقدســه  ذوات  شــامل  کــه  اســت  برخــوردار  اختصاصاتــی 
حتــی اصحــاب کســا نمی شــود. در روایتــی امــام صــادق)ع( بــه ایــن نکتــه اشــاره 
فرموده انــد کــه حضــرت اباعبــداهلل الحســین آخریــن نفــر از اصحــاب کســاء بودنــد 
ــام آن ذوات مقدســه از  ــد رفتــن تم ــا مانن ــان از ایــن دنی ــتن ایش ــه رخــت بربس ک
بقــای حضرتــش  و  امــام حســین)ع(  کــه وجــود شــریف  دنیاســت. همچنــان 
ــه ی  ــان خمس ــون از می ــداهلل چ ــت. اباعب ــاب کساس ماننــد بقــای همــه ی اصح
درک  را  )ص(  خــدا  رســول  شــریف  محضــر  کــه  بودنــد  فــردی  آخریــن  طیبــه 
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کــرده و بالواســطه از محضرشــان کســب علــم کردنــد، حضورشــان در جامعــه 
یــادآور حضــور رســول خــدا )ص( بــود و فقــدان و مصیبتشــان مصیبــت رســول 
ــود. ــز ب خــدا، علــی مرتضــی، صدیقــه کبــری، و امــام مجتبــی )علیهم الســالم( نی
ــر  ــن غی ــه معصومی ــک از ائم ــچ ی ــرای هی ــه ب ــی ک ــی از علت های ــا یک ــه بس )۲۶( چ
از اباعبــداهلل اربعیــن گرفتــه نمی شــود همیــن نکتــه ی معرفتــی در بیــان شــریف 

امــام صــادق)ع( باشــد.
در گام دّوم بایــد عنایــت داشــت یکــی دیگــر از خصائص اباعبــداهلل گریه ی چهل 
روزه ی آســمان بــر ایشــان اســت. ایــن گریــه هــم بــه صــورت باریــدن قطراتــی ســرخ 
گــون یــا گــرد و خاکــی قرمــز خــود را نشــان مــی داد و هــم بــه صــورت طلــوع و غــروب 
خورشــید در ســرخی افــق. )۲۷( بــا ایــن حســاب اربعیــن سیدالشــهدا آخریــن 
اباعبــداهلل در عالــم مشــاهده  ایــن حالــت عجیــب در ســوگ  کــه  روزی اســت 
می شــد و احتمــااًل اوضــاع دنیــا بعــد اربعیــن بــه حــال قبــل برگشــته باشــد. وقتــی 
برخــی نقــل کرده انــد کــه زمیــن بــه حــال مؤمنــی کــه درگذشــته تــا چهــل روز 
ــدا  ــول خ ــد رس ــهدا فرزن ــوال سیدالش ــر اح ــن ب ــمان و زمی ــرا آس ــد،)۲۸( چ می گری
)ص( نگریســته باشــد؟ همچنیــن نقــل شــده کــه ســر سیدالشــهدا چهل منــزل در 
مســیر کوفــه بــه شــام طــی طریــق کــرده اســت و چهــل نفــر ســر شــریف آن مظلــوم 
ــارت  ــد زی را در ایــن مســیر حمــل کرده انــد، )۲۹( ایــن می توانــد نشــانه ای از پیون

اباعبــداهلل و عــدد چهــل باشــد.
در گام ســّوم نبایــد از ایــن نکتــه غفلــت ورزیــد کــه گرچــه در اصطــالح عــام، اربعیــن 
و چهلــم زمانــی اســت کــه چهــل روز از فــوت شــخصی گذشــته باشــد، و ایــن بــا 
توجــه بــه تمــام یــا نقصــان ماه هــای قمــری ممکــن اســت تاریــخ آن دســتخوش 
تغییــر گــردد، ولــی اربعیــن سیدالشــهدا روز بیســتم صفــر ثبت و ضبط شــده اســت. 
بــا توّجــه بــه شــهادت اباعبــداهلل در روز دهــم محــرم در صورتــی بیســتم صفر چهلم 
اباعبــداهلل خواهــد بــود کــه مــاه محــرم ۲۹ روزه باشــد یــا خــود عاشــورا در حســاب 
چهلــم واقــع نشــود. ولــی هیچ کــدام از این مالحظــات در باب اربعین سیدالشــهدا 
ایــن  اربعیــن خوانده انــد.  را  لحــاظ نمی گــردد و مّتفقــًا همــگان بیســتم صفــر 
احتمــااًل از اهّمیــت ایــن روز شــریف باشــد کــه بیســتم صفــر بــا هــر کیفیتــی کــه مــاه 

قبــل داشــته بــه عنــوان اربعیــن حســینی مــورد تکریــم و ســوگواری قــرار بگیــرد.



82

کتــاب مــاه

زیارت اربعین از منظر تاریخ
در روز بیســتم صفــر وقایعــی در کربــال بــه وقــوع پیوســته کــه مجمــوع آن هــا 
فزونــی  را  قبــر سیدالشــهدا  زیــارت  و  عــزا  اقامــه ی  از جهــت  روز  ایــن  فضیلــت 

. می بخشــد
۱. زیــارت جابــر: در کتــاب »ِبشــاَرُة الُمصطفــی« تألیــف »محمــد بــن ابی القاســم 
ــر بــن عبــداهلل  ــم شــیعه ی قــرن ششــم )متوفــی۵۲۵( آمــده کــه جاب طبــری« عال
انصــاری و اصحــاب و یارانــش )یــا جمعــی از بنی هاشــم( همــراه عطیــه ی عوفــی 
بــرای زیــارت سیدالشــهدا وارد کربــال شــدند. جابــر پــس از ســوگواری در عــزای 
ــا مضامیــن عالــی، کربــال را تــرک گفــت. سیدالشــهدا و خوانــدن زیــارت نامــه ای ب
)۳۰( شــیخ طوســی در »مصبــاح المتهّجــد« ورود جابــر را در روز بیســتم صفــر بیان 
مــی دارد.)۳۱( جابــر از جملــه کســانی اســت کــه در مدینــه یــا مکــه قبــل از خــروج 
اباعبــداهلل خدمــت امــام رســیده)۳۲( و عاشــورا در کربــال حاضــر نبــوده اســت. 
بنابرایــن از مکــه یــا مدینــه بــه همــراه یــاران یــا شــاگردانش بــه قصــد زیــارت حرکــت 
ــه  ــن ب ــارت اربعی ــرای زی ــات او ب ــا مالق ــة ب ــان عطی ــا هم ــاء ی ــه، عط ــرده و در کوف ک
کربــال رهســپار شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه والــی کوفــه هنــوز عبیــداهلل بــن 
زیــاد اســت کــه بــا قــرار حکومــت نظامــی و ارعــاب و تهدیــد کوفیــان، همان هایــی را 
کــه بــرای حســین بن علی )علیهما الّســالم( نامــه نوشــته بودنــد، بــه کربــال فرســتاد 
تــا بــه دســت خــود پســر رســول خــدا )ص( را بــه شــهادت برســانند و جــرأت نکننــد 
پیکــر چــاک چاکــش را بــه خــاک بســپرند. در ایــن خفقــان دهشــتناک جابــر و 
یارانــش احتمــااًل وارد کوفــه شــدند و از آنجــا بــرای زیــارت حســین)ع( بــه کربــال 
می آینــد و ایــن یعنــی خط شــکنی و مخالفــت علنــی بــا حکومــت خونریــز وقــت. 

لــذا برخــی جابــر را اول زائــر اباعبــداهلل بطــور ظاهــر معرفــی کرده انــد.)۳۳(
۲. زیــارت اهــل بیــت در بازگشــت از شــام: در »ُمثیراالحــزان« تألیــف ابــن نمــاء 
ــر و جماعتــی از  ــال می گذشــتند جاب ــدان اباعبــداهلل وقتــی از کرب حلــی، آمــده خان
بنی هاشــم را دیدنــد کــه بــرای زیــارت بــه کربــال آمــده بودنــد و ایــن دو رویــداد در 
یــک وقــت واحــد صــورت گرفــت.)۳۴( عالمــه ی مجلســی بازگشــت حــرم حســینی 
بــه کربــال در روز اربعیــن را قــول مشــهور می خوانــد.)۳۵( دور انگاری هایــی کــه 
برخــی بــزرگان مثــل عالمــه ی مجلســی و ســیدبن طــاووس و محــدث نــوری 



83

مــعــارف

ــر  ــن ذک ــال روز اربعی ــهدا در کرب ــت سیدالش ــل بی ــور اه ــکان حض ــدم ام ــاره ی ع درب
ــا تحقیقــات مبســوط و موشــکافانه ی عالمــه ی شــهید ســید محمــد  ــد ب کرده ان
ــا آوردن  ــر جریــده ی خــود دارد. ایشــان ب علــی قاضــی طباطبائــی، ُمهــر ابطــال ب
شــواهد مختلــف، اشــکال رفت وآمــد خبرهــا در آن دوران را بــا اســتفاده ی عــرب 
از کبوتــران نامه بــر حتــی در جاهلیــت و چاپارهایــی تنــدرو بــه نــام »َبریــد« کــه 
مســافت های طوالنــی را بســیار ســریع طــی می کردنــد، حــّل و فصــل می نمایــد. 
ایشــان نمونه هایــی مــی آورد کــه مســافت هایی طوالنی تــر از ایــن در زمان هایــی 
کوتاه تــر توســط »َبریــد« طــی شــده اســت. البتــه ایــن دور انگاری هــا و اســتبعادها 
و  نقشــه  نرم افزارهــای  ســاده ترین  بــا  چــون  نــدارد،  جایگاهــی  عصــر  ایــن  در 
راه یابــی می تــوان زمــان طــی مســافت های گوناگــون را بــه دســت آورد. چنانچــه 
ــا  ــا دمشــق بصــورت پیــاده حــدود ۸ روز تخمیــن زده می شــود و ب فاصلــه کربــال ت
ــاه  ــت در اول م ــل بی ــول اه ــدم وص ــرای ع ــگاری ای ب ــچ دور ان ــاب هی ــن احتس ای

صفــر بــه دمشــق و رســیدن آن هــا بــه کربــال در اربعیــن پذیرفتنــی نیســت.
۳. الحــاق ســر شــریف سیدالشــهدا بــه پیکــر پــاک آن حضــرت: جنــاب ابــن 
ــی  ــید مرتض ــد س ــب« می فرمای ــاب شــریف »مناقــب آل ابی طال ــوب در کت شهرآش
در پاســخ برخــی مســائلی کــه از او پرســیدند یــادآور شــده کــه ســر حســین)ع( را کــه 
از شــام می آوردنــد، در کربــال بــه بدنــش بازگرداندنــد. شــیخ طوســی گفتــه زیــارت 
اربعیــن بخاطــر همیــن اســت.)۳۶( برخــی نقــل کرده انــد ســر حســین بن علی 
و  رفــت)۳۷(  چــوب  بــاالی  بــر  کــه  بــود  ســری  نخســتین  )علیهما الّســالم( 
جســارت های دیگــری بــر ایــن ســر شــد کــه قلــم را از ســوز و حــزن آب می کنــد. 
بازپس گیــری ســر مقــّدس و الحــاق آن بــه پیکــر اباعبــداهلل یکــی از عالئــم فتــح و 
ــرأس«  ظفــر آل اهلل در ســفر اســارت اســت. از ایــن رو برخــی روز اربعیــن را »مــرّد ال

یعنــی روز برگشــت ســر شــریف خوانده انــد.)۳۸(
پنجــم  قــرن  دقیــق  و  نازک بیــن  ریاضــی دان  و  مــؤرخ  بیرونــی،  ابوریحــان 
در  و  کردنــد  ملحــق  بدنــش  بــه  را  حســین)ع(  ســر  بیســتم  روز  در  می نویســد: 
همانجــا دفــن نمودنــد و زیــارت اربعیــن راجــع بــه ایــن روز اســت و بدیــن ســبب 
ایــن زیــارت را اربعیــن گوینــد کــه چهــل نفــر از اهــل بیــت او پــس از مراجعــت از شــام 

قبــرش را زیــارت کردنــد.)۳۹(
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بــا توجــه بــا آنچــه گذشــت می تــوان چنــد وجــه بــرای زیــارت اربعیــن ذکــر کــرد: ۱. 
ورود نخســتین زائــران اباعبــداهلل بــه کربــال در ایــن روز بــه رهبــری جابــر بــن عبداهلل 

انصــاری صحابــی نیک رســول خــدا )ص(.
۲. بازگشت اهل بیت امام از سفر اسارت به کربال که تعدادشان ۴۰ تن بود.

 ۳. الحاق رأس شریف اباعبداهلل به پیکر پاکش.
۴. پایان یافتن گریه ی آسمان و زمین بر حسین بن علی)ع( پس از عاشورا

از مقارنــت ایــن رویدادهــا و علــل دیگــری کــه شــاید بتــوان بدســت آورد می تــوان 
ــل  ــه اه ــت ک ــن روزی اس ــرد. اربعی ــی ب ــدوه آل اهلل پ ــزن و ان ــن روز در ح ــی ای ــه بزرگ ب
ــاره  ــال بازگشــتند و تمــام خاطــرات عاشــورا برایشــان دوب ــه کرب بیــت ســید الشــهدا ب
زنــده شــد. اربعیــن روزی اســت کــه زینــب کبــری و خانــدان اباعبــداهلل بــا خاطــری 
آســوده تر و بــدون هیــچ مانــع و رادعــی بــر عزیــز خــدا، آزادانــه گریســتند و نوحــه ســر 
دادنــد. اربعیــن روزی اســت کــه زین العابدیــن)ع( بــا اندوهی جانکاه ســر شــریف پدر 
بزرگــوارش را بــه بــدن چــاک چاکــش ملحــق کــرد و بــه گریــه ی چهــل روزه ی آســمان 
خاتمــه داد. آســمانی کــه چهــل روز آیینــه دار بغــض فروخفتــه ی زینــب کبــری و اهــل 

بیــت مظلــوم سیدالشــهدا بــود و بــا ســربازکردن ایــن بغــض از ســرخی افتــاد.

زیارت اربعین از منظر روایات
ــاب اربعیــن آمــده روایــت امــام حســن عســکری)ع(  مهم تریــن روایتــی کــه در ب
ــد:  ــام فرمودن ــد. ام ــر کرده ان ــن ذک ــارت اربعی ــن را زی ــم مؤم ــی از عالئ ــه یک ــت ک اس
»عالمــت مؤمــن پنــج چیــز اســت: پنجــاه و یــک رکعــت نماز)روزانــه، نمازهــای 
واجــب یومیــه بــه همــراه نوافــل(، زیــارت اربعیــن، انگشــتر در دســت راســت 
کــردن، پیشــانی و جبیــن بــر خــاک ســاییدن، و بســم اهلل الرحمــن الرحیــم را 
بلنــد گفتــن.« برخــی زیــارت اربعیــن را بــه مالقــت کــردن چهــل مؤمــن در روز معنــا 
کردنــد کــه در غایــت کج ســلیقگی اســت،)۴۰( زیــرا در ادامــه خــود شــیخ طوســی در 
شــرح زیــارت اربعیــن همــان زیــارت اربعیــن معــروف را مــی آورد.)۴۱( پــس مســّلمًا 

ــارت سیدالشــهدا در روز اربعیــن اســت. ــارت اربعیــن همــان زی مقصــود از زی
کیفیــت زیــارت اربعیــن از قــول صفــوان شــتربان کــه روزگاری بخاطــر ارادتــش بــه 
امــام صــادق)ع( تمــام شــترهایش را فروخــت،)۴۲( نقــل شــده اســت. ایــن زیــارت 
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ــد.  ــوان خوان ــید می ت ــوع خورش ــان طل ــی از زم ــد یعن ــاال آم ــه روز ب ــی ک را از هنگاه
ســید بــن طــاووس در »اقبــال االعمــال« پــس از نقــل زیــارت اربعیــن و نمــاز و دعــا 
یــک زیــارت وداع مختــص همیــن زیــارت اربعیــن مــی آورد کــه روبــروی ضریــح 
مقــّدس خوانــده می شــود.)۴۳( زیارتــی هــم کــه از جابــر نقــل شــده و بــا آن فرازهــا 
سیدالشــهدا را در اربعیــن زیــارت کــرده دارای مضامیــن عالیــه و حــاوی مناقــب و 

فضائــل اهــل بیــت و سیدالشهداســت.

درنگی بر کرانه  بی کران زیارت اربعین
یکــی از درخشــان ترین فرازهــای زیــارت اربعیــن سیدالشــهدا کــه بــه تعلیــم امــام 
ــده می شــود، ســیمای اجتماعــی آن دوران را بیــان  صــادق)ع( در ایــن روز خوان

می کنــد و از عّلــت جانفشــانی اباعبــداهلل ســخن می گویــد.
ــْد  ــِة َو َق اَلَل

َ
ــَرِة الّض ــِة َو َحْی ــَن اْلَجَهاَل ــاَدَک ِم ــُه ِفیــَک ِلَیْســَتْنِقَذ ِعَب ــَذَل ُمْهَجَت »َو َب

َمــِن 
َ

ْدَنــی َو َشــَرى آِخَرَتــُه ِبالّث
َ ْ
ْرَذِل األ

َ ْ
ــُه ِبــاأل

َ
ْنَیــا َو َبــاَع َحّظ

ُ
ْتــُه الّد َتــَواَزَر َعَلْیــِه َمــْن َغّرَ

َطــاَع ِمــْن 
َ
ــَک َو أ ْســَخَط َنِبّیَ

َ
ْســَخَطَک َو أ

َ
ى ِفــی َهــَواُه َو أ

َ
ْوَکــِس َو َتَغْطــَرَس َو َتــَرّد

َ ْ
األ

ــار.«)۴۴( ْوَزاِر اْلُمْســَتْوِجِبیَن ِللّنَ
َ ْ
ــَة األ ــاِق- َو َحَمَل َف ــَقاِق َو الّنِ ــَل الّشِ ْه

َ
ــاِدَک أ ِعَب

در ایــن فــراز امــام صــادق)ع( بیــان مــی دارد کــه سیدالشــهدا خــون قلبــش را در 
راه خــدا بــذل کــرد تــا بنــدگان خدا را از دو بیمــاری نجات دهد: جهالت و ضاللت. 
دنیــازدگان دوران حســین بن علی )علیهما الّســالم( اگرچــه میــل و خواســت خــود 
را کــه ثمــن بخــس و بی ارزشــی بــود گرفتنــد و حــّظ و بهــره ی جاودانگــی را رهــا 
ــه  ــن س ــد. ای ــروه کردن ــه گ ــروی از س ــه، پی ــوای دنیاطلبان ــن بل ــی در ای ــد، ول کردن
گــروه همــان اهــل ضاللــت و گمراهــی ای هســتند کــه مســلمانان را دچــار حیــرت 
و سرگشــتگی کردنــد. گــروه نخســت اهــل شــقاق و تفرقه انــد، کســانی کــه بــا ایجــاد 
بدعت هــای نــاروا و ترســیم خیالــی راهــی بــرای رســیدن بــه خــدا دســت بــه 
تحریــف دیــن می زننــد و حــق را در میــان هــزار راه بدعــت و فرقه هــا و معرکه هــای 
آراء و نظــرات ناصــواب و گوناگــون می پوشــانند. اینــان بــه تعبیــر امیرمؤمنــان)ع( 
ــه بدعت هــای خــود بســته و دیگــران را  ــزد خداینــد کــه دل ب منفورتریــن افــراد ن
مفتــون آن می ســازند و ســبب گمراهــی جماعتــی می شــوند.)۴۵( دومیــن گــروه 
اهــل ضاللــت، اهــل نفاق انــد. منافقینــی کــه بــه تعبیــر امیــر بیــان)ع( هــم خــود 
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گمراهنــد و هــم دیگــران را گمــراه می کننــد، هــم خــود اهــل لغزشــند و هــم دیگــران 
را می لغزاننــد.)۴۶( ســومین گــروه اهــل ضاللــت، حاکمــان و پیشــوایان ســتمگری 
هســتند کــه گنــاه گمراهــی دیگــران را بــه دوش می کشــند و امیرالمؤمنیــن)ع( 
آنــان را بدتریــن مــردم نــزد خــدا می خوانــد: »بدتریــن مــردم نــزد خــدا پیشــوای 
ســتمگری اســت کــه گمــراه اســت و بــه واســطه ی او جمعــی گمــراه می شــوند. 
بــدان عمــل می شــده می میرانــد و بدعت هــای واگذاشــته و  کــه  ســنت هایی 

متــروک را زنــده می نمایــد.«)۴۷(
ایــن بیــان شــریف گویاتریــن تصویــر از روزگاری اســت کــه کارگردانــان جامعــه ی 
اســالمی، منافقــان و حاکمــان جائــر و بدعت گزارانــی شــده اند کــه جهــل را در 
شراشــر رگهــای پیکــره ی جامعــه تزریــق کرده انــد و ولــّی خــدا تنهــا بــا بــذل خــون 
خــود می توانــد خفتــگان دنیــازده و مفتونــان فتنــه ی اهــل ضاللــت را تنّبــه دهــد 

و بیمــاری جهلشــان را چــاره ای ســازد.
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کلینى، ج۲، ص۱۲۵. ۲( الکافى، ثقةاالسالم 

۳( المحاسن، احمدبن محمد البرقى، ج۱، ص۲۶۳.
۴( تحف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة الحرانى، ص۲۹۵.

۵( الخصال، شیخ صدوق، ص۲۱.
دعائم  صص۷۹و۸۰؛  ج۸،  کلینى،  ثقةاالسالم  الکافى،  ص۴۳۰؛  کوفى،  ابراهیم  بن  فرات  فرات،  تفسیر   )۶

االسالم، قاضى نعمان المغربى، ج۱، ص۷۱.
۷( الهدایة الکبری، حسین بن حمدان، ص۱۶۰؛ الخرائج و الجرائح، راوندی، ج۱، ص۱۹۶.

ْوِلَیاِئِه َو ِشیَعِتِه َو ِإّنَ ِمْن َتَماِم اْلَوَفاِء 
َ
کلینى، ج۴، ص۵۶۷؛ »ِإّنَ ِلُکّلِ ِإَماٍم َعْهدًا ِفى ُعُنِق أ ۸( الکافى، ثقةاالسالم 

ُتُهْم ُشَفَعاَءُهْم  ِئّمَ
َ
َکاَن أ َداِء ِزَیاَرَة ُقُبوِرِهْم َفَمْن َزاَرُهْم َرْغَبًة ِفى ِزَیاَرِتِهْم َو َتْصِدیقًا ِبَما َرِغُبوا ِفیِه 

َ ْ
ِباْلَعْهِد َو ُحْسِن األ

کامل به این عهد و  که وفاى  گردن دوستان و شیعیان خود، عهدى دارد  َیْوَم اْلِقَیاَمِة.« ترجمه: »هر امامى به 
به جا آوردن نیکوى آن، با زیارت قبر آنان است. پس کسانى که با رغبت و عالقه به زیارت ایشان و باور داشتن 
کامل  کنند، اماماِن آن ها در روز قیامت، شفیعشان خواهند بود.«؛  کرده اند، زیارتشان  به آنچه آنان ترغیب 

الزیارات، جعفربن محمد قولویه، ص۲۳۷.
۹( تهذیب االحکام، شیخ طوسى، ج۶، ص۲۲.

۱۰( همان، ص۴۲.
االحکام،  تهذیب  ص۸۵؛  صدوق،  شیخ  االعمال،  ثواب  صص۲۷۸و۲۷۹؛  قولویه،  ابن  الزیارات،  کامل   )۱۱
شیخ طوسى، ج۶، صص۴۵و۴۶، در معنای چنین روایتى فرموده اند منظور آن است که خدا آن قدر به این زائر 
که او را در زمره ی فرشتگان حامل عرش خدا قرار مى دهند. )تهذیب  اجر و ثواب و درجه و مقام عالى مى دهد 
که بیان مى دارد نام زائر قبر اباعبداهلل در علیین  االحکام، ج۶، صص۴و۵( مؤید این نظر روایات دیگری است 
نوشته مى شود. )کامل الزیارات، صص۲۸۰ و۲۸۱( و برخى دیگر معتقدند منظور چه بسا زیارت انبیاء و اوصیاء 
که زیارت آن ها نیز مانند زیارت خداست. )مالذ  باشد یعنى زیارت اباعبداهلل زیارت همه ی انبیاء و اوصیاست 

االخیار فى فهم تهذیب االخبار، عالمه مجلسى، ج۹، صص۱۱۶و۱۱۷(
۱۲( الهدایة الکبری، حسین بن حمدان، ص۱۲۱؛ سیرتنا و سنتنا، عالمه امینى، ص۱۳۶.

۱۳( اقبال االعمال، سیدبن طاووس، ج۲، ص۲۷۳.
۱۴( بصائرالدرجات، محمد بن الحسن الصفار، ص۳۰۲.

۱۵( فرحة الغری، السید عبدالکریم بن طاووس، صص۸۹و۹۰؛ االمام الصادق، شیخ محمدحسین مظفر، ج۱، ص۱۲۹.
۱۶( االمام الصادق، شیخ محمدحسین مظفر، ج۱، ص۱۲۸.

۱۷( االمالى، شیخ طوسى، ص۲۳۵.
طوسى،  شیخ  االمالى،  ص۳۶۷؛  ج۲،  مفید،  شیخ  االرشاد،  ص۵۲۵؛  ج۱،  کلینى،  ثقةاالسالم  الکافى،   )۱۸

صص۳۲۹-۳۲۵.
۱۹( تهذیب االحکام، شیخ طوسى، ج۶، ص۲۰.

کامل الزیارات، ابن قولویه، ص۲۵۳.  )۲۰
۲۴-۲۱( همان، ص۲۵۳و۲۵۴و۲۵۶و۲۵۷

۲۵( علل الشرایع، شیخ صدوق، ج۱، صص۲۲۵و۲۲۶.
کامل الزیارات، ابن قولویه، صص۲۵۳و۲۵۴.  )۲۶
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۲۷( همان، ص۱۷۹، )باب بکاء السماء و االرض على الحسین و یحیى(.
۲۸( الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور، سیوطى، ج۶، ص۳۱؛ تفسیر آلوسى، ج۲۵، ص۱۲۵، )هر دو به نقل از ابن عباس(.

۲۹( بحاراالنوار، عالمه مجلسى، ج۴۵، ص۱۸۴.
۳۰( بشارة المصطفى، عماد الدین محمدبن ابى القاسم الطبری، صص۱۲۶-۱۲۴.

۳۱( مصباح المتهجد، شیخ طوسى، ص۷۸۷.
۳۲( الثاقب فى المناقب، ابن حمزة الطوسى، ص۳۲۲.

۳۳( مصباح المتهجد، شیخ طوسى، ص۷۸۷؛ بحاراالنوار، عالمه مجلسى، ج۹۸، ص۳۳۴.
۳۴( مثیراالحزان، ابن نما الحلى، ص۸۶.

۳۵( مالذ االخیار فى فهم تهذیب االخبار، عالمه مجلسى، ج۹، ص۳۰۱.
۳۶( مناقب آل ابى طالب، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۳۱.

۳۷( تاریخ طبری، محمدبن جریر طبری، ج۴، ص۲۹۷؛ بغیة الطلب فى تاریخ حلب، ابن عدیم، ج۶، ص۲۶۴۶.
۳۸( ادب الطف او شعراء الحسین، سید جواد شبر، ج۱، ص۴۱.

کبر داناسرشت، ص۵۲۸. ۳۹( آثار الباقیة، ابوریحان بیرونى، ترجمه ا
۴۰( تحقیق درباره اّول اربعین حضرت سیدالشهداء، شهید سعید سید محمد على قاضى طباطبائى، ص۲۱۳؛ 

مختصر مفید، سیدجعفر مرتضى العاملى، ج۱۱، ص۹۸.
۴۱( مصباح المتهجد، شیخ طوسى، ص۷۸۸.

۴۲( معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خوئى، ج۱۰، ص۱۳۳.
۴۳( اقبال االعمال، سیدبن طاووس، ج۳، ص۱۰۳.

کرد تا  ۴۴( مصباح المتهجد و سالح المتعبد، شیخ طوسى، ج ۲، ص۷۸۹، ترجمه: »خونش را به خاطر تو بذل 
بندگانت را از جهالت و سرگردانِى گم راهى، بیرون آورد. و فریفتگان دنیا و آنان که نصیب خود را به پست ترین 
و در هوس خویش، سقوط  ورزیدند  کبر  و  پایین ترین قیمت فروختند  به  را  آخرت خود  و  فروترین چیزها،  و 
گناه  ِکشندگان  کردند و تو و پیامبرت را خشمگین ساختند و از میان بندگانت، از منافقان تفرقه افکن و بر دوش 

کردند.« و مستحّق آتش، پیروى 
َجاِئٌر  َفُهَو  َنْفِسِه  ِإَلى  اهلُل  َوَکَلُه  َرُجٌل  ِن 

َ
َرُجال )َتَعاَلى (  اهلِل  ِإَلى  ِئِق 

َ
اْلَخال ْبَغَض 

َ
أ »إّنَ  ۴۵( نهج البالغة، خطبه ۱۷، 

َقْبَلُه  َکاَن  َمْن   َعْن َهْدِی 
ٌ

ِبِه َضاّل اْفَتَتَن  ِلَمِن  ِفْتَنٌة  َفُهَو  َلٍة 
َ

ُدَعاِء َضال َو  ِبْدَعٍة  ِم 
َ

ِبَکال َمْشُغوٌف  ِبیِل  الّسَ َقْصِد  َعْن 
انسان،  ِبَخطیَئِتِه« ترجمه: »مسّلما دو  َرهٌن  َغْیِرِه  َخَطاَیا  اٌل  َحّمَ َوَفاِتِه  َبْعَد  َو  َحَیاِتِه  ِفى  ِبِه  اْقَتَدى  ِلَمِن   

ٌ
ُمِضّل

که از راه راست  گذاشته، تا جایى  که خداوند او را به حال خود وا مبغوض ترین مردم نزد خداوندند: انسانى 
کرده. او فتنه اى است براى فتنه  گمراهى، دل خوش  منحرف شده، به سخن آمیخته با بدعت، و دعوت به 
که به وقت زنده بودن او یا  کسانى است  کننده  گمراه  گذشتگان،  کرده اى است از راه روشن  گم  جویان، ره 
گروگان خطاهاى خود باشد.« کشد، و هم  گناهان دیگران را به دوش  کنند، هم بار  پس از مرگش از او پیروى 
ون « ترجمه: »)و شما 

ُ
وَن اْلُمِزّل

ُ
اّل وَن َو الّزَ

ُ
وَن اْلُمِضّل

ُ
اّل

َ
ُهُم الّض َفاِق َفِإّنَ ْهَل الّنِ

َ
ُرُکْم أ َحّذِ

ُ
۴۶( همان، خطبه ۱۹۴، »َو أ

کننده اند، و دچار لغزش و لغزاننده اند.« گمراه  گمراه و  که آنان  را( از اهل نفاق مى ترسانم، چرا 
ِبْدَعًة  ْحَیا 

َ
أ َو  ُخوَذًة 

ْ
َمأ ًة  ُسّنَ َماَت 

َ
َفأ ِبِه   

َ
َو ُضّل  

َ
ِإَماٌم َجاِئٌر َضّل ِعْنَد اهلِل  اِس  الّنَ َشّرَ  ۴۷( همان، خطبه ۱۶۴، »ِإّنَ 

کننده، سّنت در  گمراه  گمراه است و  که  کم ستمکارى است  َمْتُروَکة« ترجمه: »بدترین مردم نزد خداوند حا
کند.« دست عمل را از بین ببرد، و بدعتهاى متروکه را زنده 

.……………………………………………………………………………
https://iqna.ir/fa/news/3843697
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چهار حقی که باید رعایت شود

ــی اهلُل َعَلیــِه َو آِلــه( َیلــَزُم  
َ
ِبــّی )َصّل ــالم( قــاَل قــاَل الّنَ َعــن َابــی َعبــِد اهلل )َعَلیــِه الّسَ

عیــَف َو ُیعینــوَن الُمحِســَن 
َ

تــی  فــی َارَبــٍع ُیِحّبــوَن الّتاِئــَب َو َیرَحمــوَن الّض ّمَ الَحــّقُ اِلُ
َو َیســَتغِفروَن ِللُمذِنــب.)۱(

رســول اکــرم)ص( فرمــود: در چهــار چیــز بــر گــردن اّمــت مــن یــک حّقــی هســت، 
بــه معنــای »یلــزم  را  تــی«  ّمَ اِلُ الَحــّقُ  یــک مســئولّیتی هســت. میشــود »َیلــَزُم  
الحــّق علــی اّمتــی« بگیریــم، کــه ظاهــر معنــا هــم همیــن اســت و مــوارد متعــّددی 
هــم همیــن جــور اســتعمال شــده اســت؛ میشــود هــم گفــت کــه ایــن طوایــف 
چهارگانــه ای کــه ذکــر میکننــد، حــق مــال آن هــا اســت، آن هــا هــم از اّمتنــد. بــه 
هــر حــال، مطلــب روشــن اســت؛ چهــار حــق بــه هــر حــال وجــود دارد کــه بایســتی 

رعایــت بشــود.

ُیِحّبوَن الّتاِئب
متعــال  خداونــد  کــه  همچنــان  بدارنــد،  دوســت  را  توبه کننــده  اّول:[  ]حــّق 
ریــن«؛)۲( توبه کننــده را  ّوابیــَن َو ُیِحــّبُ الُمَتَطّهِ فرمــوده اســت »ِاّنَ اهلَل ُیِحــّبُ الّتَ
دوســت بدارنــد. بعضــی نــگاه میکننــد بــه ســابقه، میگوینــد ایــن آدِم گناهــکاری 

شرح حدیث مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه درس خارج فقه 
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اســت، بــه الحقــه نــگاه نمیکننــد کــه توبــه کــرده اســت؛ در حالــی کــه خــدای 
 هــر توبه کننــده ای 

ّ
متعــال بــه الحقــه نــگاه میکنــد، بــه توبــه نــگاه میکنــد؛ َواال

باالخــره گناهــکاری اســت کــه حــاال توبــه کــرده اســت و خــدای متعــال او را دوســت 
میــدارد. بعضــی از ماهــا ســختگیری میکنیــم، میگوییــم ایــن آدم ایــن ســوابق را 
دارد، توبــه ی او را مــورد توّجــه قــرار نمیدهیــم. ایــن یــک حــق، کــه توبه کننــده را 
مــردم دوســت بدارنــد؛ ایــن مســئولّیتی اســت بــر گــردن مــردم، همچنــان کــه خــدا 

او را دوســت میــدارد.

عیف
َ

َو َیرَحموَن الّض
]حــّق دّوم:[ بــر ضعیــِف فرودســت ترّحــم کننــد، لگدمــال نکننــد ضعیــف را، 
پایمــال نکننــد، بــر خــالف دنیــای جنــگل کــه مــال حیوانــات وحشــی اســت 
و دنیــای به اصطــالح متمــّدِن کنونــی کــه از وحشــی ها هــم اینهــا بدترنــد؛ اگــر 
احســاس کردنــد طــرف مقابلشــان ضعیــف اســت، دیگــر بــه او ترّحــم نمیکننــد، 
پایمالــش میکننــد. لــذا اظهــار ضعــف پیــش مســتکبرین و متکّبریــن دنیــا، ایجــاِد 
مقّدمــه ی بــرای لگدمــال شــدن اســت؛ یعنــی هــر کســی کــه ضعــف نشــان بدهــد، 
روّیــه ی دنیــای  بــرای لگدمــال شــدن؛  آمــاده میکنــد  را  حتمــًا دارد خــودش 
جاهــل و تمــّدن جاهلــی و نظــم جاهلــی ایــن اســت. در اســالم عکــِس ایــن اســت؛ 

یعنــی اگــر دیدیــد کســی ضعیــف اســت، بایــد ترّحمــش بکنیــد.

َو ُیعینوَن الُمحِسن
]حــّق ســّوم:[ نیکــوکار را کمــک کننــد؛ ایــن یــک وظیفــه اســت. اگــر دیدیــد کســی 
مشــغول کار نیکــی اســت، خدمتــی دارد میکنــد -چــه خدمــت مالــی بــه مــردم، 
چــه خدمــت علمــی، چــه خدمــت اجتماعــی، چــه خدمــت سیاســی- نبایــد 
بگوییــم »خیلــی خــب، دارد وظیفــه اش را انجــام میدهــد، بکنــد«، مــا هــم از کنــار 
عبــور کنیــم؛ نــه، وظیفــه اســت کــه اگــر دیدیــد کســی کار خوبــی میکنــد و احســان 
دارد میکنــد -هــر نــوع احســانی- بایــد بــه ایــن کمــک کنیــد. ایــن حّقــی اســت بــر 
گــردن مــردم؛ یــا حــاال بــه معنــای دّوم بگوییــم حّقــی اســت بــرای ایــن گونــه افــراد، 

کــه طبعــًا بــر گــردن ســایر افــراد خواهــد بــود.
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َو َیسَتغِفروَن ِللُمذِنب
]حــّق چهــارم:[ بــا آدم گناهــکاری کــه میدانیــم دارد گنــاه میکنــد، چــه جــوری 
برخــورد کنیــم؟ اینجــا میفرمایــد »َیســَتغِفرون«؛ بــرای او اســتغفار کنیــد، ]بگویید[ 
خدایــا او را ببخــش. ایــن هــم بــا عمــِل مــا یــک مقــداری تفــاوت دارد؛ مــا وقتــی 
دیدیــم کســی گناهــکار اســت، اّول لعنتــش میکنیــم یــا تبــّری از او میکنیــم، در 
حالــی کــه آن کاری کــه الزم اســت ایــن اســت کــه اّول اســتغفار کنیــم بــرای او، 
بگوییــم خدایــا او را بیامــرز. و آمــرزش الهــی، خــود بــه معنــای ایــن اســت کــه 
خــدای متعــال بــه او کمــک کنــد بــرای خــروج از باتــالق گنــاه، از گــرداب گنــاه. 
مغفــرت الهــی و توبــه ی الهــی ایــن اســت دیگــر؛ »تــاَب اهلُل َعَلیِهــم «،)۳( خــدا توبــه 
کــرد بــه آن هــا، یعنــی برگشــت بــه آن هــا؛ توبــه ی مــا برگشــِت مــا بــه خــدا اســت، 
ــه ی  ــت. ایــن توب ــا، از روی لطــف و محّب ــه م ــدا اســت ب ــدا برگشــِت خ ــه ی خ توب
الهــی بــه مــا و مغفــرت الهــی بــر مــا کمک کننــده ی مــا اســت بــرای خــروج از ایــن 

ــه مزبلــه ی گنــاه اســت. ــه او دچــار شــده ایم ک ــه ب ــه ای ک ــالق و مزبل بات

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

۱( خصال، ج ۱، ص ۲۳۹؛ »رسول خدا فرمود اّمِت مرا در چهار مورد حّقى ثابت و الزم است: توبه کار را دوست 
گنهکار آمرزش بطلبند.« کنند، مددکاِر نیکوکار باشند و برای  بدارند، بر ناتوان دلسوزی 

کیزگان را دوست میدارد.« ۲( سوره ی بقره ، بخشى از آیه ی ۲۲۲؛ »... خداوند توبه  کاران و پا
۳( سوره ی مائده، بخشى از آیه ی ۷۱

...............................................
ج فقه ۳۰/۰۱/۱۳۸۳( )در ابتدای جلسه درس خار
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دنیا، بازار دوستان خداست

ْنَیــا 
ّ

ــالُم قــاَل: الُد ــِد الهــادی )صلــوات اهلل( َعَلیِهَمــا الَسّ ُرِوَی َعــِن َعِلــٍیّ ابــِن ُمَحَمّ
ُســوٌق َرِبــَح ِفیَهــا َقــْوٌم َو َخِســَر آَخــُروَن

دنیــا هماننــد بــازاری می باشــد و در ایــن بــازار یــک عــده ســود و بهــره می برنــد و 
یــک عــده ضــررو ریــان می بیننــد.

روایــت از امام هــادی)ع( منقــول اســت کــه حضــرت فرمودنــد: دنیــا بــازار اســت. 
ــه از ایــن کــه دنیــا محــل اکتســاب اســت، بــه قــول مــا بازرگانــی اســت. بســار  کنای
نیــا ُســوٌق« دنیــا مثــل بــازار 

ّ
خــوب،  بــه ایــن جهــت ســقف دارد تمــام دنیــا. »َالُد

ــه در آن جــا تجــارت می کننــد. اســت ک
»َرِبــَح فیهــا َقــوٌم« گروهــی از ایــن بــازار، در ایــن بــازار کار می کننــد و ازش ســود 
می برنــد. » َو َخِســَر آَخــُروَن« گروهــی هــم، خــب این هــا زیــان می بیننــد. ایــن 

جملــه کوتــاه بــه اصطــالح از امام هــادی)ع( اســت.
نیــا 

ّ
لُد ــد، تــوی نهــج البالغــه اســت: »اَ ــر می فرمای علــی)ع(، ایــن را یــک کــم بازت

دنیــا  علــی)ع(.  می کنــد  بــاز  خیلــی  ْحَمــَة«  الَرّ ِفیَهــا  اْکَتَســُبوا   ِ
اهلَلّ ْوِلَیــاِء 

َ
أ َمْتَجــُر 

ــگاه بازرگانــی دوســتان خداســت. ایــن را توجــه کنیــد. ایــن همــان  محــل و جای
نیــا ُســوٌق« امــا خــب ایــن بازتــرش کــرده اســت. بــازار بــرای کی هــا؟ 

ّ
اســت،ها! »َالُد

شرح حدیث از امام هادی)ع( در بیان آیت اهلل حاج آقا مجتبى تهرانى



94

کتــاب مــاه

ــُبوا  ِ اْکَتَس
ــاِء اهلَلّ ْوِلَی

َ
ــُر أ ــا َمْتَج نی

ّ
لُد

َ
دوســتان خــدا، فهمیــدی؟ مــال آن هاســت. »ا

ْحَمــَة« آن هــا در دنیــا رحمــت و فضــل الهــی را بــه دســت می آورنــد؛ یعنــی  ِفیَهــا الَرّ
بــا کارهایــی کــه می کننــد. بــده و بســتان بــا خداســت دیگــر، نیســت ایــن جــور؟! 
ــا نــه؟ امــوال و  چیــز هــم دارد » ِإَنّ اهلَلَّ اْشــَتَرى ِمــَن اْلُمْؤِمِنیــَن « درســت اســت ی
انفــس و همــه چیزشــان خداســت. تــو فروشــنده او خریــدار، بــه تعبیر قــرآن البته، 
حــاال مــن نمــی خواهــم وارد آن آیــه بشــوم، حــاال در حــد همیــن روایات.»اْکَتَســُبوا 
ْحَمــَة« در ایــن محــل بازرگانــی و در ایــن بــازار این هــا فضــل و رحمــت الهــی  ِفیَهــا الَرّ
ــا  ــرد این ه ــن کارک ــود ای ــة« س ــا اْلَجَنّ ــوا ِفیَه ــب، »َو َرِبُح ــد. خ ــت می آورن ــه دس را ب

بهشــت اســت.
ــازش  ــاز می شــود، علــی)ع( ب ــاه امام هــادی)ع( ایــن جــا دارد ب  ایــن جملــۀ کوت
می کنــد. ایــن تعبیراتــی کــه وارد شــده اســت در بــاب دنیــا، و او ایــن اســت کــه دنیــا 
بــرای ایــن نیســت کــه بخــوری و بخوابــی و کــذا بکنــی. می فهمــی چــی می خواهــم 
بگویــم؟ حیوان هــا هــم مثــل همــه ماینــد، حیوان هــا بهتــر از تــو هســتند در ایــن 
چــه بســا! از مــا مقدمنــد در ایــن کارهــا. توجــه می کنــی چــه می خواهــم بگویــم؟ 

بلــه، خدمتتــان عــرض شــود بــا کــه اعصــاب آرام تــر و بهتــر هــم چیــز می کننــد.
دنیــا بــرای انســان ایــن اســت کــه اصــال مــال ایــن اســت کــه تکامــل اســت، گــوش 
ــای  ــنخ کاره ــک س ــا ی ــن ج ــی ای ــه بیای ــن ک ــه ای ــم. ن ــم بگوی ــه می خواه ــد چ کنی
حیوانــی بکنــی بعــد هــم کــه حیوانــات مردنــد، تــو هــم بمیــری تمــام شــد و رفــت؛ 
نــه ایــن نیســت. دنیــا بــرای عمــل اســت، درســت اســت؟ آن هــم چــی؟ عملــی 
الهــی، بعــد هــم ســودی چــی؟ متناســب بــا عمــل ببــری تــو. گــوش کــن! ایــن جــا 
کــه آمــدی، ایــن جــا کاســبی اســت؛ امــا نــه ایــن کاســبی ظاهــری، ایــن بــه مقــدار 
گــذران زندگــی اســت؛ توجــه کنیــد! چــون بالخــره ایــن مرکــب مــا کاه و یونجــه 
می خواهــد. مرکــب کاه و یونجــه می خواهــد. درســت اســت؟ امــا نــه همیشــه 
ــذاری و  ــه می گ دنبــال انباشــتن کاه و یونجــه و جــو باشــی، فهمیــدی؟ ایــن را ک
مــی روی؛ نــه! ایــن نیســت بــه مقــداری کــه ســرپا باشــی بتوانــی چــه کار کنــی؟ آن 
تجــارت را بکنــی. فهمیــدی چــه می خواهــم بگویــم؟ آن جــا، آن کاســبی، یکــی 

طرفــش تــو، طــرف دیگــرش کــی؟ خــدا.
ْنَیــا َداُر ِصــْدٍق ِلَمــْن َصَدَقَهــا َو َداُر َعاِفَیــٍة ِلَمــْن َفِهــَم َعْنَهــا َو َداُر ِغًنــی ِلَمــْن 

ّ
ِإَنّ الُد
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 ِ
ــی َماَلِئَکــِة اهلَلّ

ّ
ِ َو ُمَصَل

ــاِء اهلَلّ ِحَبّ
َ
َعــَظ ِبَهــا َمْســِجُد أ

ّ
َد ِمْنَهــا َو َداُر َمْوِعَظــٍة ِلَمــِن اَت َتــَزَوّ

ــة. ْحَمــَة َو َرِبُحــوا ِفیَهــا اْلَجَنّ ِ اْکَتَســُبوا ِفیَهــا الَرّ
ْوِلَیــاِء اهلَلّ

َ
ِ َو َمْتَجــُر أ

َو َمْهِبــُط َوْحــِي اهلَلّ
قسمتی از حکمت 131 نهج البالغه. خوبی ها و زیبایی های دنیا:

همانــا دنیــا، ســرای راســتی بــرای راســتگویان، خانــۀ تندرســتی بــرای دنیــا 
شناســان، و خانــه بــی نیــازی بــرای توشــه گیــران،و خانــه پنــد، بــرای پنــد آمــوزان. 
دنیــا ســجده گاه دوســتان خــدا، جــای نمــاز فرشــتگان الهــی، فــرود گاه وحــی 
خــدا، و جایــگاه تجــارت دوســتان خداســت، کــه در آن رحمــت خــدا را بــه دســت 

ــد. آورن، و بهشــت را ســود برن

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

قسمتى از حکمت ۱۳۱ نهج البالغه ؛  بحاراالنوار، ج ۷۰، ص ۱۲۹ و ج۷۴، ص ۴۱۸
سورۀ  مبارکۀ توبه، آیۀ ۱۱۱

......................................................................
سند حدیث: بحاراالنوار، ج۷۵، ص۳۶,تحف العقول، ص۳۸۳
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 حّق الّناس و رشوه 

ــَک َلِباْلِمْرَصــاِد«]2[ می فرماینــد:  امــام صــادق)ع( در معنــای آیــۀ شــریفۀ »ِإّنَ َرّبَ
کــه  خداونــد در کمیــن گاه ظالــم اســت. در گردنه هــا و پلیس راه هــای قیامــت 
مربــوط بــه حــق مــردم اســت، خــدا ســؤال و جــواب می کنــد و از حــق مــردم و 
ــاس  ــرای حّق الّن ــر ب ــم شــده، نخواهــد گذشــت.]3[ اگ ــه او ظل ــه ب از حــق کســی ک
چیــزی نداشــتیم جــز همیــن مطلــب، بــس بــود کــه مــا بایــد مواظبــت کامــل راجــع 

ــیم. ــته باش ــاس داش ــه حّق الّن ب
راوی می گویــد مــن رفتــم خدمــت امــام صــادق)ع( و گفتــم یابــن رســول اهلل! مــن 
شــنیده ام پیامبــر اکــرم)ص( همــۀ علــوم را در اختیــار شــما اهــل بیــت قــرار داده اند. 
فرمودنــد: بلــه و بــه او فهماندنــد کــه پیامبــر اکــرم)ص(  علــم کامــل و حقیقــی را 
ــزد  ــن ن ــکام دی ــۀ اح ــات هم ــد و جزئّی ــالم اهلل علیهم« آموخته ان ــل بیت»س ــه اه ب
ایشــان معلــوم اســت. ایــن مطلــب اشــاره بــه حدیــث پیامبــر اکــرم)ص( دارد کــه در 
ــِة َو  ُبُکــْم  ِمــَن اْلَجّنَ ــاُس َو اهلِل َمــا ِمــْن َشــْي ٍء ُیَقّرِ َهــا الّنَ ّیُ

َ
حجة الــوداع  فرمودنــد: »َیــا أ

ــاِر َو ُیَباِعُدُکْم   ُبُکْم  ِمــَن الّنَ َمْرُتُکــْم ِبــِه َو َمــا ِمــْن َشــْي ٍء ُیَقّرِ
َ
 َو َقــْد أ

َّ
ــاِر ِإال ُیَباِعُدُکــْم  ِمــَن الّنَ

 َو َقــْد َنَهْیُتُکــْم َعْنــُه«]4[؛ یعنــی ای مــردم، مــن هرچــه کــه شــما 
َّ

ــِة ِإال ِمــَن اْلَجّنَ
به وســیلۀ آن بــه بهشــت نزدیــک و از جهّنــم دور می شــوید، گفتــم. 

ســپس امــام  صــادق)ع( ظرافتــی بــه کار بردنــد کــه شــاهد عــرض ماســت. ایشــان 

درس اخالق؛استاد آیت اهلل حاج شیخ حسین مظاهری
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می خواســتند پوســت دســت او را بگیرنــد، ولــی اّول اجــازه گرفتند و گفتنــد: اجازه 
می دهــی نیشــگونی بــه تــو بگیــرم؟ او هــم اجــازه داد. بعــد فرمودنــد: تمــام حــالل 
و حــرام و همــۀ احتیاجــات دینــي مــردم، حتــي حکــم ایــن کار و جریمــۀ ایــن 

خدشــه نیــز در اســالم مشــخص شــده و نــزد مــا معلــوم اســت.]5[  
جزئــی،  کار  ایــن  می فرماینــد:  آنکــه  بــر  عــالوه  صــادق)ع(  امــام  واقــع،  در 
حّق الّنــاس اســت، بــرای همیــن گرفتــن پوســت دســت و نیشــگون بــدون درد، 

نمی شــود. اجــازه  بــدون  یعنــی  می گیرنــد،  اجــازه 
ــم.  روایتــی در ایــن خصــوص از امــام زمــان حضــرت مهدی»روحی فــداه« داری
ــرای  ــیده، ب ــا رس ــت م ــه دس ــی ب ــات کم ــداه« روای ــیّ  عصر»ارواحناف ــرت ول از حض
اینکــه زمینــه بــرای نقــل روایــات آن حضــرت نبــوده اســت، اّمــا ایــن روایــت از 
َف  ِفــي َمــاِل َغْیــِرِه ِبَغْیــِر  ْن  َیَتَصــّرَ

َ
َحــٍد أ

َ
 أِل

ُ
ایشــان اســت کــه می فرماینــد: »َفــاَل َیِحــّل

ــا اجــازۀ او. ــدارد تصــرف در مــال کســی کنــد، مگــر ب ــِه«]6[؛ هیــچ کــس حــق ن ِإْذِن
حتــی زن راجــع بــه شــوهر و شــوهر راجــع بــه زن و بچه هــا راجــع بــه پــدر و مــادر و 
پــدر و مــادر راجــع  بــه بچه هــا، هیــچ کــس حــق نــدارد تصــرف در مــال دیگــری کنــد، 
ــب  ــر غص ــه ام ــم ک ــب فهمیدی ــث غص ــاًل در مبح ــال. قب ــب م ــازۀ صاح ــا اج ــر ب مگ
خیلــی مهــم اســت، بــه انــدازه ای کــه در روایــات می خوانیــم اگــر کســی زمینــی 
ــرده باشــد، در روز قیامــت آن  ــدازۀ یــک وجــب، از کســی غصــب ک ــه ان را، حتــی ب
زمیــن طوقــی از آتــش بــه گردنــش می شــود و بــا ایــن رســوایی او را بــه صــف محشــر 
ــه بعضــی  ــاس باشــیم. تســامحی ک ــد مواظــب حّق الّن ــد. ]7[ پــس مــا بای می آورن
اوقــات راجــع بــه حّق الّنــاس در میــان مــردم دیــده می شــود، خیلــی بیجاســت و 

وقتــی پشــیمان می شــوند کــه چــاره ای نیســت.
در جلســات قبــل، حّق الّنــاس را منقســم کــردم بــه دو قســم. یــک قســمت 
مربــوط بــه آبــروی مــردم بــود و فی الجملــه دربــاره اش صحبــت کردیــم و دیدیــم 
کــه غیبــت و تهمــت و شــایعه و توهیــن و نظایــر آن، جنــگ بــا خداســت و گناهــش 
ــه  ــردم ب ــه منقســم ک ــود ک ــه امــوال ب ــوط ب ــزرگ اســت. قســمت دوم مرب خیلــی ب

ــردم. ــت ک ــاره اش صحب ــه درب ــم و فی الجمل ــد قس چن
مــا  میــان  در  متأســفانه  ولــی  اســت،  مهــم  خیلــی  کــه  جلســه  ایــن  بحــث 
خیلــی مشــهور اســت، رشــوه خواری و پارتی بــازی اســت. ایــن رشــوه خواری و 
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پارتی بــازی کــه متأســفانه در بعضــی از اداره هــا هســت، در میــان مــا عــادی شــده 
اســت و حتــی رســیده بــه اینجــا کــه در میــان عمــوم مــردم شــایع اســت کــه بــدون 
ــد  ــذا آنکــه می خواهــد حّقــش را بگیــرد، می بینــد بای ــی و رشــوه نمی شــود؛ ل پارت
رشــوه بدهــد و پارتی بــازی کنــد. کســی هــم کــه می خواهــد کار را انجــام دهــد، 

مثــل اینکــه حــّق خــودش می دانــد و اســمش را حقّ الحســاب می گــذارد.
در روایــات می خوانیــم کــه رشــوه دادن و رشــوه خــوردن، کفــر اســت. امــام 
 َیَشــّمُ َصاِحــُب 

َ
َهــا َمْحــُض اْلُکْفــِر َو ال

َ
ْشــَوَة َفِإّن اُکــْم َو الّرِ رضــا)ع( می فرماینــد: »ِإّیَ

ــِة«]8[؛ یعنــی اگــر کســی رشــوه بخــورد، بایــد بدانــد کــه اّول  ْشــَوِة ِریــَح اْلَجّنَ الّرِ
بــه بهشــت نخواهــد رســید. در  بعــد رشــوه می خــورد و  را می دهــد و  دینــش 
روایــات دیگــری داریــم کــه رشــوه دهنــده و رشــوه گیرنــده، هــر دو در آتــش جهّنــم 

هســتند.]9[ 
کــه جــدًا کمرشــکن  آمــده  اّمــا لفظــی  لفــظ رشــوه نیامــده،  قــرآن شــریف  در 
ــْحِت«]10[. ســحت  ــوَن ِللّسُ اُل

َ
ّک

َ
ــد: »أ اســت و آن لفــظ »ُســحت« اســت. می فرمای

ــه رشــوه  یعنــی نجــس و لجــن. امیرالمؤمنیــن)ع( می فرماینــد: او کســی اســت ک
می گیــرد.]11[  

ــه رشــوه خواری و رشــوه  دادن و همچنیــن واســطه شــدن  ــد توجــه شــود ک بای
روایــت  چندیــن  در  اســت.  حــرام  هــم  پارتی بــازی  اســت،  حــرام  آن هــا  بیــن 
اِشــي   می خوانیــم کــه رشــوه دهنــده و رشــوه گیرنــده و واســطۀ آن هــا ملعوننــد: »الّرَ

َو اْلُمْرَتِشــي  َو اْلَماِشــي َبْیَنُهَمــا َمْلُعوُنــوَن«]12[
تنهــا در یــک مــورد از نظــر شــرع مقــّدس پرداخــت رشــوه جایــز اســت، کــه در آن 
صــورت نیــز دریافــت رشــوه حــرام اســت و گیرنــدۀ رشــوه، جهّنمــی اســت. آن یــک 
مــورد مربــوط بــه وقتــی اســت کــه انســان بــرای گرفتــن حــّق خــود، چــاره ای جــز 
ــود و  ــود می ش ــش ناب ــد، حّق ــوه نده ــر رش ــد اگ ــی می بین ــدارد. یعن ــوه دادن ن رش
حّقــش را می خورنــد و حکــم ناحــق بــرای او می دهنــد یــا کارمنــد اداره در کارش 
کارشــکنی می کنــد و حــّق او را پایمــال می کنــد. البتــه بــاز اگــر بتوانــد رهــا کنــد و 

دنبــال ایــن حرف هــا نباشــد، حتــی اگــر بــه حّقــش نرســد، بهتــر اســت.
 در هــر صــورت، رشــوه، بــرای کســی کــه رشــوه می خــورد حــرام اســت و گناهــش 
خیلــی بــزرگ اســت. کســی کــه رشــوه می دهــد نیــز اگــر بــرای ایــن باشــد کــه باطلــی 
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را حــق و حقــی را باطــل کنــد، گناهــش خیلــی باالســت. چنانکــه اگــر می توانــد از 
راه غیــر رشــوه و پارتــی بــه حّقــش برســد، بــاز نمی توانــد رشــوه دهــد و گناهــش در 

ســرحد کفــر اســت.
می داده انــد.  اهمیــت  خیلــی  پارتی بــازی  و  رشــوه  از  اجتنــاب  بــه  بــزرگان 
تقلیــد  بــزرگ  مراجــع  از  یکــی  درچــه ای)ره(  ســید محمدباقر  آیــت اهلل  مرحــوم 
در اصفهــان بــوده اســت. انصافــاً  وجاهــت خوبــی داشــته و اســتاد بزرگــوار مــا 
آیــت اهلل بروجــردی)ره( شــاگرد ایشــان بــوده و خیلــی تعریــف تقــوا و علــم ایشــان را 
می کردنــد. ایشــان بــرای مهمانــی بــه جایــی نمی رفتنــد، از ســهم امــام اســتفاده 
نمی کردنــد و اصــالً  از خمــس هــم اســتفاده نمی کردنــد و خیلــی محتــاط بودنــد. 
روزهــای پنجشــنبه و جمعــه بــه درچــه می رفتنــد و آنجــا بــه نمــاز جماعــت و بیــان 
احــکام و گره گشــایی از مــردم مشــغول بودنــد. وقــت آمــدن قــدری نــان خشــک 
و ماســت کیســه  انداختــه می آوردنــد و هفتــۀ بعــد را بــا آن خوراکی هــا ســپری 
می کردنــد. روزی یکــی از مریدهــای ایشــان کــه از تّجــار بــوده و آدم مقّدســی هــم 
بــوده، بــه اصــرار ایشــان را بــرای افطــار وعــده گرفتــه و ایشــان هــم رفته انــد. بعــد 
از افطــار، وقتــی می خواســته اند بلنــد شــوند، صاحــب خانــه گفتــه: آقــا کارتــان 
ــه را امضــا کنــد. نقــل می کننــد وقتــی مرحــوم  ــا قبال ــا آق ــه آورده ت دارم. یــک قبال
آیــت اهلل درچــه ای قضیــۀ قبالــه و امضــا را شــنید، رنــگ ایشــان تغییــر کــرد و گفــت: 
ای وای! ایــن افطــاری رشــوه بــوده اســت. بعــد رو کردنــد بــه او و گفتنــد مــن بــا تــو 
چــه کــرده بــودم کــه ایــن زهرمــار را بــه خــورد مــن دادی؟ بلنــد شــده بودنــد و بــه 
مدرســه نیمــاورد آمــده بودنــد و ســر باغچــه انگشــت بــه دهــان خــود زده و غــذا را 
برگردانــده بودنــد. ســپس اســتغفار کــرده بودنــد، اّمــا بــاز گریــه می کردنــد کــه چــه 
ــا مــن چــه  ــا ایــن آتــش ب ــده در شــکم مــن و آی ــه خورده هــای غــذا باقیمان کنــم ک

می کنــد؟
بــه راســتی چنیــن اســت، آنکــه رشــوه می خــورد، آتــش می خــورد. آنکــه رشــوه 
می دهــد اگــر مجبــور نباشــد، آتــش می دهــد و می ســوزاند و ریشــه کن می کنــد. 
اگــر کســی خــودش را بســوزاند و خودکشــی کنــد چقــدر گنــاه دارد؟ قــرآن می فرماید 
ــداً َفَجــَزاُؤُه  اگــر کســی دیگــری یــا خــودش را بکشــد: »َو َمــْن یْقُتــْل ُمْؤِمنــًا ُمَتَعّمِ
ــذا  ــم باشــد. ل ــم رود و همیشــه در جهّن ــه جهّن ــد ب ــا«]13[؛ بای ــداً ِفیَه ــُم َخاِل َجَهّنَ
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از کســانی کــه توبه شــان قبــول نیســت، آدمــی اســت کــه خــودش را بکشــد. گنــاه 
ــودش را آتــش  ــورد، خ ــوه می خ ــی اســت. آنکــه رش ــزرگ اســت و آدم کش ــی ب خیل
زده و خــودش را می کشــد و آنکــه رشــوه داده، او را آتــش زده و بدبخــت کــرده 

اســت. حتــی از شــبهۀ رشــوه هــم بایــد حــذر  شــود.
ــه راســتی ایــن چیزهــا را  ــه ب ــه اهــل معرفــت و اهــل دلنــد و کســانی ک کســانی ک
می داننــد، بصیرتــی از نظــر چشــم و گــوش و دل دارنــد و می بیننــد کــه غــذای 
حــرام آتــش اســت. قــرآن راجــع بــه خــوردن مــال بچــه یتیــم می فرمایــد متوجــه 

نیســتید، بلکــه آتــش می خوریــد:
َو  نــارًا  ُبُطوِنِهــْم  ُکُلــوَن فــي  

ْ
َیأ مــا 

َ
ِإّن اْلَیتامــی  ُظْلمــًا  ْمــواَل 

َ
أ ُکُلــوَن 

ْ
َیأ ذیــَن 

َ
اّل »ِإّنَ 

َســعیرًا«]14[ َســَیْصَلْوَن 
ــه و بچه هــای یتیــم  امــام محمــد باقــر)ع( می فرماینــد: مــا هــم مصــداق ایــن آی
پیغمبریــم.]15[ یعنــی آنکــه خمــس نمی دهــد، آتــش می خــورد. اگــر کســی چشــم 
بصیــرت داشــته باشــد، می بینــد ایــن غــذا نیســت، بلکــه آتــش اســت و خــودش 
را نابــود می کنــد، اّمــا توجــه نــدارد کــه خــودش را نابــود می کنــد. لــذا رشــوه دادن و 
رشــوه گرفتــن حــرام اســت و گناهــش خیلــی باالســت. پارتی بــازی  نیــز چنین اســت.

نقــل می کننــد در زمــان آیــت اهلل  العظمــی آقــای  مدیســه ای)ره(، کســی از تّجــار 
تهــران قصــد عزیمــت بــه نجــف و پرداخــت وجوهات شــرعی داشــته اســت. در آن 
زمــان مرحــوم آیــت اهلل آقــای قاضــی)ره( نیــز در نجــف بــوده  اســت. آیــت اهلل شــیخ 
محمدتقــی آملــی)ره( هــم یکــی از علمــای بــزرگ در تهــران بــوده و از نظــر ســیر و 
ســلوک و از نظــر معنویــت خیلــی بــاال بــوده و از شــاگردان آقــای  قاضــی بوده اســت. 
آقــای آملــی و آن تاجــر، رفاقــت و رفــت و آمــد داشــته اند. هنــگام عزیمــت تاجــر 
ــه شــما در نجــف  ــد خــوب اســت ک ــه او می گوی ــه نجــف، آقــای آملــی ب از تهــران ب
ســری بــه آقــای  قاضــی بزنیــد و وضــع ایشــان را ببینیــد و قــدری از ســهم امــام  را 
بــه ایشــان بدهیــد. آن آقــا گفتــه بــود مــن بــه حجــرۀ آقــای  قاضــی رفتــم و دیــدم 
مقــداری آب و نــان خشــک دارد و نــان خشــک را در آب می زنــد تــا خیــس شــود و 
بخــورد. در حجــره هــم حصیــری بیــش نیســت. تعجــب کــردم ایــن آســید علــی آقــا 
قاضــی کــه ایــن همــه ســر و صــدا دارد،  چــرا وضعــش اینطــور اســت؟ گفتــم آقــا مــن 
خمــس دارم و می خواهــم خمــس خــودم را بــه شــما بدهــم. مرحــوم آقــای  قاضی 
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ــه ایــن شــخص را، آقــای شــیخ محمدتقــی آملــی فرســتاده  ــرده اســت ک توجــه ک
اســت. بــا ایــن توجــه، بــرای او شــبهۀ پارتی بــازی جلــو می آیــد. از ایــن رو بــه تاجــر 
گفتــه اســت ایــن زندگــی کــه مــا داریــم، وظیفــۀ مــا اینســت و اگــر پــول دار شــدیم 
وظیفــۀ دیگــری پیــدا می کنیــم، لــذا همــۀ پول هــا را نــزد آقــای  مدیســه ای ببریــد.
همیــن مقــدار کــه آقــای  قاضــی توجــه کــرده اســت کــه آقــای  آملــی سفارشــی 
روی او داشــته و بــه ســفارش او آمــده اســت، همیــن بــرای او شــبهۀ پارتی بــازی 
دارد. نظیــر اینکــه مرحــوم آقــای ســید محمدباقر درچــه ای  رشــوه نــداده و رشــوه 
نگرفتــه، اّمــا همیــن کــه شــبهۀ رشــوه داشــت را قبــول نکــرد و آنچــه خــورده بــود، 
ــا شــیعۀ علــی)ع(  ــر مــا یــک مســلمان واقعــی ی قــی کــرد. معنایــش اینســت کــه اگ
بــه رشــوه و پارتی بــازی خیلــی ســخت گیر باشــیم. خیــال  باشــیم بایــد راجــع 
نکنیــد مرحــوم آقــای  درچــه ای و مرحــوم آقــای  قاضی اینهــا را از خــود درآورده اند، 

ــت. ــرش هس ــه نظی ــه در نهج البالغ بلک
خطبه هــا  از  یکــی  در  امیرالمؤمنیــن)ع(  کــه  اســت  آمــده  نهج البالغــه  در 
پــر از حلــوا  کــه  ظرفــی ســر پوشــیده  بــه دیــدن مــن آمــد  می فرماینــد: کســی 
ــود، چنــان  ــه در آن ظــرف ب ــی ک ــود. ایشــان می فرماینــد: از معجون ــم آورده ب برای
متنّفــر شــدم کــه گویــا آن زهــر مــار اســت. معلــوم می شــود او کاری بــا آن حضــرت 
داشــته و انتظــار داشــته اســت کــه حقــی را ناحــق یــا ناحقــی را حــق جلــوه دهنــد. 
ــر مــا  ــا زکات یــا صدقــه کــه ایــن دو ب می فرماینــد بــه او گفتــم: ایــن هدیــه اســت ی
اهــل بیــت پیامبر»صّلی اهلل علیه و آله وســّلم« حــرام اســت. گفــت: نــه، نــه زکات 
ــا  اســت و نــه صدقــه، بلکــه هدیــه اســت. گفتــم: مــادرت بــه عزایــت بنشــیند، آی
ــا جــن زده  ــا عقلــت آشــفته شــده؟ ی از راه دیــن وارد شــده اى کــه مــرا بفریبــی؟ ی

شــده اى؟ یــا هذیــان می گویــی؟
ــْبَعَة ِبَمــا  َقاِلیــَم الّسَ

َ ْ
ْعِطیــُت  األ

ُ
ســپس امیرالمؤمنیــن)ع( فرموده انــد: »َو اهلِل َلــْو أ

ْســُلُبَها ُجْلــَب  َشــِعیَرٍة َمــا َفَعْلُتــُه«]16[ 
َ
ْعِصــَي اهلَل ِفــي َنْمَلــٍة أ

َ
ْن أ

َ
ْفاَلِکَهــا َعَلــی أ

َ
َتْحــَت أ

؛ بــه خــدا ســوگند، اگــر عالــم هســتی را بــه مــن بدهنــد و بگوینــد یــک ظلــم و یــک 
حّق الّنــاس کــن و یــک پوســت جــو را بــه ناحــق از یــک مورچــه بگیــر، مــن کــه علــی 

هســتم حاضــر نیســتم چنیــن کاری  کنــم.
گاهــی اوقــات اتفــاق می افتــد کــه شــخصی بــه عنــوان پرداخــت خمــس نــزد مــن 
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می آیــد و ناگهــان می بینــم کــه او کاری بــا مــن دارد و از مــن توقــع دارد کــه ســفارش 
او را بکنــم. لــذا می بینــم کــه پــول او رشــوه اســت یــا شــبهۀ رشــوه دارد، از ایــن رو 
بــا کمــال شــهامت می گویــم دادن ایــن پــول حــرام اســت و گرفتــن مــن هــم حــرام 
اســت، مــن می خواهــم خمــس را بــه اهــل علــم و طلبه هــا بدهــم و اهــل علــم 
نمی تواننــد مالــی کــه شــبهۀ حــرام دارد، مصــرف کننــد و مــن بایــد پــول حــالل بــه 
آن هــا بدهــم. لــذا بــه او می گویــم پولــت را ببــر، اّمــا اگــر درخواســت تــو حــق باشــد و 
مــن بتوانــم گــره ای از کارت بــاز کنــم، خواهــم کــرد. همــۀ مراجــع چنیــن هســتند و 

راجــع بــه پــول حــرام یــا شــبهه ناک خیلــی ســخت گیری می کننــد.
پیــرو  بایــد  تــوان  انــدازۀ  بــه  باشــیم  شــیعه  بخواهیــم  راســتی  بــه  اگــر  مــا   
کــه  را الزم می دانــم  تکــرارش  گفتــه ام و  بارهــا  باشــیم. مــن  امیرالمومنیــن)ع( 
الحمــدهلل همــۀ مــا از نظــر اعتقــاد شــیعه هســتیم و خیلــی بایــد شــکر کنیــم. همــۀ 
ما الحمدهلل از نظر شــعار شــیعه هســتیم و خیلی خوب اســت و خیلی باید شــکر 
کنیــم، اّمــا همــۀ مــا از نظــر عمــل شــیعه نیســتیم. یعنی بایــد حّق الّنــاس در زندگی 
مــا نباشــد، وگرنــه شــیعه نیســتیم. بایــد اهمیــت بــه واجبــات و مخصوصــًا نمــاز و 
حجــاب در زندگــی و خانــه و اجتمــاع مــا باشــد، بایــد اهمیــت بــه مســتحبات و 
ــرای مــا باشــد  ــه خلــق خــدا بدهیــم و امیرالمؤمنیــن)ع( یــک اســوه ب خدمــت ب
و باالخــره بایــد در زندگــی مــا گنــاه نباشــد، چــه صغیــره و چــه کبیــره، تــا اینکــه 
مّتقــی شــویم و وقتــی مّتقــی شــدیم، مــوالی مــا امیرالمؤمنیــن)ع( اســت و موالی 

مّتقیــن می شــود، یعنــی مــا شــیعه می شــویم.
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]۱[. الکافى، ج ۲، ص ۴۴۳
کمین است.« ]۲[. الفجر، ۱۴: »زیرا پروردگار تو سخت در 

]۳[. الکافي، ج ۲، ص ۳۳۱ 
]۴[. الکافي، ج ۲، ص ۷۳ 

]۵[. الکافي، ج ۱، ص ۲۳۹ 
کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص۵۲۱  .]۶[

]۷[. وسائل الشیعة، ج ۲۵، ص۳۸۶
]۸[. جامع األخبار)للشعیري(، ص۱۵۶

]۹[. نهج الفصاحة، ص۵۰۶
]۱۰[. المائده،۴۲:»بسیار مال حرام مى خورند.«

]۱۱[. عیون أخبار الرضاعلیه السالم، ج ۲، ص۲۸                 
]۱۲[. جامع األخبار)للشعیري(، ص ۱۵۶ 

که در آن ماندگار خواهد بود.« خ است  کیفرش دوز کس عمدًا مؤمنى را بکشد،  ]۱۳[. النساء، ۹۳: »و هر 
که آتشى در شکم  که اموال یتیمان را به ستم مى خورند، جز این نیست  کسانى  ]۱۴[. النساء، ۱۰: »در حقیقت، 

خود فرو مى برند، و به زودى در آتشى فروزان درآیند.«
]۱۵[. تفسیر العیاشي، ج۱ ، ص۲۲۵

]۱۶[. نهج البالغة، خطبۀ ۲۲۴  
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پاسخ
نســخ در لغــت یعنــی ازالــه ، تغییــر، ابطــال و ماننــد آن و در اصطــالح یعنــی وضــع 
ــم  ــا ه ــع آن دو ب ــه جم ــوری ک ــه ط ــد ب ــی کن ــابق را نف ــون س ــه قان ــد ک ــون جدی قان

ــد را ناســخ و قانــون ســابق را منســوخ می گوینــد. ممکــن نباشــد. قانــون جدی
 قــرآن مجیــد در چنــد آیــه بــه وقــوع نســخ در قــرآن اشــاره کــرده اســت از جملــه 
آیــه 106 ســوره بقــره کــه می فرمایــد: » مــا ننســخ مــن آیــه أو ننســها نــأت بخیــر منهــا 
ــا آن را بــه ]دســت [ فراموشــی ســپاریم،  او مثلهــا «، » هــر آیــه ای را نســخ کنیــم ی

بهتــر از آن یــا ماننــدش را می آوریــم «.
ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه نســخ) وضــع قانــون جدیــد و نفــی قانــون ســابق( 
ــع  ــه احــکام تاب ــا ک ــارع نیســت بلکــه از آن ج ــل ش ــای جه ــه معن ــرآن ب ــات ق در آی
مصالــح و مفاســدند، در پــاره ای از مــوارد، مصلحــت یــا مفســده یــک امــری، 
ــز از  ــارع نی ــذا اراده ش ــاص اســت ل ــی خ ــه زمان ــدود ب ــوده بلکــه مح همیشــگی نب
همــان آغــاز بــه صــورت موقــت و محــدود بــه آن تعلــق می گیــرد و بــا پایــان یافتــن 
آیــات  مصلحــت آن حکــم، حکــم جدیــد، جعــل و صــادر می شــود. بنابرایــن 

ــر همــه الزم اســت. ــا ب ــه پیــروی از آن ه ــد ک ناســخه، احــکام و قوانیــن جدیدن

پرسش
چرا آیات منسوخه از قرآن حذف نشده اند؟
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نکتــه قابــل توجــه دیگــر آن اســت کــه بــه عقیــده شــیعه تنهــا نســخ حکــم بــدون 
نســخ تــالوت واقــع شــده اســت یعنــی آیاتــی کــه نســخ شــده انــد، تنهــا حکمشــان 
نســخ شــده اســت اّمــا لفــظ آیــه و تــالوت همچنــان در قــرآن محفــوظ مانــده اســت 
محفــوظ مانــدن آیــات منســوخه در قــرآن فوایــد خــاّص خــود را دارد از جملــه اینکه:
الــف. آیــات قــرآن صرفــا بــرای بیــان احــکام نیســت. آیــه منســوخ بــا آیــه ناســخ، 

هــردو از لحــاظ تحــّدی و اعجــاز یکســانند پــس نبایــد حــذف شــود.
ب. نفــس ثبــت وقایــع ارزش دارد ماننــد اصــل ثبــت مراحــل تحریــم شــرب 

خمــر در اســالم.
ج. گاهــی آیــه منســوخه عــالوه بــر بیــان حکــم فقهــی، در بــر دارنــده بســیاری از 

ارزشــهای اخالقــی اســت کــه تربیــت کننــده انسانهاســت.
نکتــه پایانــی آنکــه تعــداد آیــات ناســخ و منســوخ در قــرآن بســیار انــدک اســت کــه 
البتــه در تعــداد آن هــا، میــان مفّســران اندیشــمندان علــوم قرآنــی، کمــی اختــالف 
اســت امــا در هــر صــورت مــوارد ایــن آیــات روشــن اســت لــذا موجــب گمراهــی 
نخواهــد شــد. مفّســر بــزرگ قــرآن، عالمــه طباطبایــی، معتقــد اســت تنهــا 5 مــورد 

نســخ در قــرآن واقــع شــده اســت کــه عبارتنــد از:
آیــه عفــو و بخشــش: در آیــه 109 ســوره بقــره، بــه گذشــت از اهــل کتــاب در آغــاز 
هجــرت دســتور داده می شــود، آیــه 29 ســوره توبــه کــه امــر بــه قتــال بــا آن دســته 

از اهــل کتــاب کــه ایمــان نمــی آورنــد و... می کنــد ایــن آیــه را نســخ کــرده اســت.
آیــه نســخ حرمــت زناشــویی در شــب های مــاه رمضــان کــه مفــاد آیــه 178 ســوره 

بقــره اســت.
آیه جزای فاحشه: آیه 15 سوره نساء با آیه 2 سوره نور نسخ شده است.

آیــه تــوارث از طریــق ایمــان: کــه آیــه 6 ســوره احــزاب، آیــه 7 ســوره انفــال را نســخ 
کرد.

آیه نجوا: که آیه 125 سوره مجادله با آیه بعدی همین سوره نسخ شد.
برای مطالعه بیشتر می توانید به منابع زیر مراجعه کنید:

علوم قرآنی، آیت اهلل محمد هادی معرفت، صص 248 - 269
درسنامه علوم قرآنی، حسین جوان آراسته، صص 385 - 436

منبع: پایگاه حوزه
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سؤال
مــی دانیــم کــه حضــرت حــق بــر هــر کاری قــادر مطلــق اســت،پس؛ از چــه روی 
آیه هــای ناســخ و منســوخ نــازل فرمــوده اســت؟ چــرا آیــه ای نــازل نمــی کــرده کــه 

آن را نســخ نکنــد؟

پاسخ
نســخ، تجدیــد نظــر در قانونــی اســت کــه قبــاًل وضــع شــده و قانــون گــذار بعــد از 
مدتــی و بــا مواجــه شــدن بــا شــرائطی جدیــد، نقائصــی در آن یافتــه و آن را تبدیل 
بــه قانونــی موافــق بــا شــرائط جدیــد می کنــد. نســخ بــه ایــن معنــی معلــول جهــل 
قانــون گــذار بــه پیــش آمدهــای آینــده اســت و مناســب قانون هائــی اســت کــه 
بوســیله  انســان وضــع می شــود و بــا توجــه بــه اینکــه حضــرت حــق، قــادر مطلــق 
و عالــم مطلــق اســت؛ نســخ بــه ایــن معنــی در ادیــان الهــی، و دیــن اســالم و نیــز 

قــرآن راه نــدارد.
نســخ در قوانیــن الهــی نســخ ظاهــری اســت یعنــی مــردم بــر حســب ظاهــر 
می بیننــد کــه قانونــی عــوض شــده، در حالــی کــه ایــن در نــگاه مــردم و نگاهــی از 

پرسش
آیا نسخ آیات منافاتى با قدرت و علم مطلقه خداوند ندارد؟
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ایــن ســو اســت؛ امــا خداونــد ســبحان از زمانــی کــه قانــون اول ]منســوخ[ را وضــع 
می نمایــد می دانــد کــه ایــن حکــم تــداوم نــدارد، موقــت اســت و زمــان محــدود 
آن نیــز مشــخص، امــا بــه خاطــر مصالحــی زمــان و مــدت آن را همــراه حکــم 
بیــان نفرمــوده و بــه هنــگام سررســید قانــون اول، قانــون جدیــد ]ناســخ[ را اعــالم 
می فرمایــد، در حقیقــت می تــوان گفــت: اینگونــه نســخ هماننــد نســخه های 
متعــدد طبیــب اســت کــه بــا شــرائط و احــوال مریــض تغییــر پیــدا می کنــد، نســخه 
دیــروز در جــای خــود مفیــد اســت و نســخه امــروز در جــای خــود » مــا َنْنَســْخ ِمــْن 
ّنَ اهلَل َعلــی  ُکّل ِ َشــْی ٍء َقدیٌر ]1[ »

َ
 َلــْم َتْعَلــْم أ

َ
ْو ِمْثِلهــا أ

َ
ِت ِبَخْیــٍر ِمْنهــا أ

ْ
ْو ُنْنِســها َنــأ

َ
آَیــٍة أ

امــا اینکــه چــرا از همــان اول حکــم منســوخ را موقتــًا اعــالم نفرمــود، تــا احتیاجی 
بــه نســخ نباشــد؟ ایــن بــه خاطــر مصالــح مختلفــی می توانــد باشــد کــه بــا مراجعــه 
بــه هــر مــورد، حکمــت آن مشــخص خواهــد شــد، بــه مثالــی توجــه کنیــد، آیــات 
ــه مســلمًا جــزء مــوارد ناســخ و منســوخ قــرآن کریــم اســت،  12 و 13 ســوره مجادل
ُمــوا َبْیــَن َیــَدْی َنْجواُکــْم  ُســوَل َفَقّدِ ذیــَن آَمُنــوا ِإذا ناَجْیُتــُم الّرَ

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
در آیــه  )یــا أ

ْطَهــُر َفــِإْن َلــْم َتِجــُدوا َفــِإّنَ اهلَل َغُفــوٌر َرحیــٌم..( ]2[ بــرای 
َ
َصَدَقــًة ذِلــَک َخْیــٌر َلُکــْم َو أ

گفتگــوی محرمانــه بــا پیامبــر)ص(، دادن صدقــه واجــب شــده اســت و بعــد از 
ْن 

َ
ْشــَفْقُتْم أ

َ
امتحــان کــردن مؤمنیــن توســط ایــن حکــم، آن را بوســیله آیــه )َء أ

قیُمــوا 
َ
ــوا َو تــاَب اهلُل َعَلْیُکــْم َفأ ــْم َتْفَعُل ــِإْذ َل ــْم َصَدقــاٍت َف ــَدْی َنْجواُک ُمــوا َبْیــَن َی ُتَقّدِ

طیُعــوا اهلَل َو َرُســوَلُه َو اهلُل َخبیــٌر ِبمــا َتْعَمُلــوَن. ( ]3[ نســخ 
َ
کاَة َو أ ــّزَ ــوا ال ــالَة َو آُت الّصَ

بــا پیامبــر)ص(، صدقــه واجــب  بــرای گفتگــوی محرمانــه  از آن،  بعــد  کــرده و 
نبود،پــس حکمــت چنیــن حکمــی امتحــان مومنیــن بــوده اســت.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]۱[ سوره بقره، آیه ۱۰۶.
]۲[ سوره مجادله، آیه ۱۲.
]۳[ سوره مجادله، آیه ۱۳

.………………………………
منبع: پایگاه حوزه
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سوال
حدیثــی در اصــول کافــی وجــود دارد کــه می گویــد: دانــش صحیــح تفســیر تنهــا 
در دســت امامــان اســت؛ ایــن در ذهــن مــن ســؤالی را ایجــاد کــرده اســت و آن 

ــا غیــر معصومیــن )ع( نیــز می تواننــد قــرآن را تفســیر نماینــد؟ اینکــه: آی

پاسخ
قبــل از پاســخ بــه ســؤال فــوق متذکــر می گردیــم کــه منظــور از “تفســیر“، بیــان 
معانــی و مقاصــد آیــات کریمــه اســت کــه بــا اســتمداد از تدبــر و اســتنطاق معنــی 
آیــه ای از مجمــوع آیــات مربوطــه و اســتفاده از روایــات معتبــر در صــورت امــکان، 
تحقــق می پذیــرد، بنابرایــن در اینجــا نظــری بــه بطــون قــرآن کــه جــز از راه تأویــل 

بــدان راهــی نیســت، نداریــم. بــا مراجعــه بــه آیــات صریــح قــرآن:
ْقفاُلها« )محمد،24(

َ
ْم َعلی  ُقُلوٍب أ

َ
ُروَن اْلُقْرآَن أ  َفال َیَتَدّبَ

َ
»أ

ْلنا َعَلْیَک اْلِکتاَب ِتْبیاًنا ِلُکّل ِ َشْی ٍء« )نحل، 89(  » َو َنّزَ
ْلباِب« )فاطر، 29(

َ
وُلوا ْاأل

ُ
َر أ

َ
ُروا آیاِتِه َو ِلَیَتَذّک ّبَ

َ
ْنَزْلناُه ِإَلْیَک ُمباَرٌک ِلَیّد

َ
»ِکتاٌب أ

لیَن« )مومنون، 68( ّوَ
َ
أل ِت آباَءُهُم اْ

ْ
ْم جاَءُهْم ما َلْم َیأ

َ
ُروا اْلَقْوَل أ ّبَ

َ
 َفَلْم َیّد

َ
 »أ

پرسش
آیا غیر معصومین )ع( نیز مى توانند قرآن را تفسیر نمایند؟
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و آیــات بســیار دیگــرو بــا مراجعــه بــه روایــات بســیاری کــه از پیامبــر اکــرم)ص( و 
ائمــه معصومیــن علیهــم الســالم رســیده  و بــه مــردم توصیــه و تأکیــد نمــوده کــه 
در مشــکالت و فتــن، بقــرآن مجیــد مراجعــه نماینــد. )بــه اول تفســیر عیاشــی و 

صافــی و برهــان مراجعــه شــود(
و همچنیــن روایــات متواتــر دیگــری کــه از پیامبــر)ص( و معصومیــن)ع( وارد 
شــده مبنــی بــر اینکــه احادیثــی کــه از مــا نقــل می شــود بایــد بــه قــرآن عرضــه 
شــوند، کــه اگــر موافــق قــرآن باشــد بــه آن اخــذ و عمــل شــود و اگــر مخالــف قــرآن 

باشــد، بایــد رد شــود.  )بحــار االنــوار، ج 1، بــاب اختــالف اخبــاری(
ایــن نکتــه را می فهمیــم کــه همــه مســلمانان بــه تدبــر و فهــم قــرآن فــرا خوانــده 

شــده انــد و ایــن یعنــی جــواز تفســیر بــرای کســانی کــه واجــد شــرایط باشــند.
قابــل توجــه اســت کــه بــر اســاس عقیــده شــیعه چنانچــه در روایات رســول )ص( 
و … آمــده اســت، مفســرین واقعــی قــرآن خــود پیامبــر اکــرم و جانشــینان بــر حق او 
)یعنــی ائمــه اطهــار( می باشــند و بهمیــن جهــت اســت کــه مــا در تفســیر قــرآن بــه 
کلمــات معصومیــن نیازمنــد هســتیم و لــذا کار تفســیر عــالوه بــر شــروطی کــه دارد، 
روشــهایی نیــز دارد، کــه روش صحیــح و منحصــر بــه فــرد آن روشــی اســت کــه 
پیامبــر اکــرم)ص( و ائمــه اهــل بیــت)ع( در تعلیمــات خــود بــه آن اشــاره فرمــوده 
انــد، لــذا مفســر وظیفــه دارد پیــش از تفســیر بــه احادیــث نبــوی و روایــات اهــل 
بیــت)ع( مراجعــه کــرده و در آن هــا تأمــل نمایــد تــا بــه روش ایشــان در بــر داشــت 

معانــی قــرآن آگاه شــده و طبــق آن روش بــه تفســیر قــرآن بپــردازد.
پــس آن دســته احادیثــی کــه می فرماینــد: “دانــش صحیــح تفســیر تنهــا در 
دســت ائمــه علیهــم الســالم اســت”. منظورشــان علــم بــه همــه مفاهیــم قــرآن و 
همچنیــن علــم بــه حقائــق باطنــی قــرآن اســت و حتــی همیــن دانــش اختصاصی 
را دیگــران بــه دو صــورت می تواننــد از معصومیــن علیهــم الســالم دریافــت دارنــد:

1. با تصریح مستقیم ائمه علیهم السالم
ــه در  ــم ک ــرآن کری ــارف از ق ــن مع ــیدن ای ــرون کش ــح بی ــم روش صحی ــا تعلی 2.  ب

خــالل تعالیــم عالیــه معصومیــن وارد شــده اســت.
و مفســر واقعــی قــرآن می توانــد بــا توســل بــه یکــی از ایــن دو طریــق، در راه درک 

و تحقیــق مفاهیــم و حقائــق قرآنــی تــالش کنــد.
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پاسخ
1- بــه طــور کلــی معانــی بطنــی قــرآن مــورد فهــم کســانی اســت کــه مخاطــب 
اصلــی قــرآن بــوده و ایــن باطــن را غیــر از )مطهــرون(درک نمــی کننــد قــرآن کریــم 
ــُروَن، و جــز پــاکان نمی تواننــد بــه آن دســت زننــد »   اْلُمَطّهَ

َ
ــُه ِإاّل می فرمایــد) ال َیَمّسُ

دســت یابنــد« ]1[ یعنــی حقیقــت و باطــن قــرآن را فقــط مطهــرون درک می کننــد.
مــا ُیریــُد اهلُل ِلُیْذِهــَب َعْنُکُم 

َ
و در آیــه دیگــری ایــن افــراد را معرفــی کــرده اســت » ِإّن

َرُکــْم َتْطهیــًرا، ]2[ خداونــد فقــط می خواهــد پلیــدی و  ْهــَل اْلَبْیــِت َو ُیَطّهِ
َ
ْجــَس أ الّرِ

گنــاه را از شــما اهــل بیــت دور کنــد و کامــاًل شــما را پــاک ســازد« کــه خداونــد اراده 
کــرده اســت، مطلــق رجــس و پلیدی)چــه مــادی و چــه معنــوی( را از اهــل البیــت 

علیهــم الســالم دور کــرده و آنــان را مطهــر و تطهیــر کنــد. ]3[
2- معنــای دیگــر بطــون قــرآن معنــای جــری و اطبــاق اســت یعنــی هماننــد 
بــر مصادیــق  قــرآن  کلیــات  و  اســت  گــردش  قــرآن در  مــاه  و  گــردش خورشــید 
آن، تطبیــق می شــود کــه در ایــن تطبیــق، مراتــب و مراحلــی وجــود دارد. مثــاًل 
ــه بعــد،  ــا دشــمنان اســالم می شــود در مرحل ــر جهــاد ب ــات جهــاد اواًل حمــل ب آی
ــر  ــات منافقیــن حمــل ب ــا نفــس و هــوای نفــس می شــود، و آی ــر جهــاد ب حمــل ب

پرسش
چرا بعضى از مفسر قرآن کریم از ذکر بطون آیات قرآن، احتراز مى نمایند؟
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فاســقین از مؤمنیــن می شــود و در نوعــی دقیقتــر انطبــاق آیــات منافقیــن مربــوط 
ــا  ــر احیان ــه اگ ــر و حضــور قلــب اســت ک ــر اهــل مراقبــت و اهــل ذک ــه گنهــکاران، ب ب
در مراقبــت و ذکــر و حضورشــان کوتاهــی و یــا ســهل انــگاری کننــد در حقیقــت 
نوعــی نفــاق و گنــاه مرتکــب شــده انــد، و نــوع دقیــق تــر ایــن انطبــاق، حمــل آیــات 
ــور  ــه خاطــر قص ــور، ب ــر و حض ــل مراقبــت و ذک ــر اه ــر مذنبیــن اســت ب منافقیــن ب
ذاتــی شــان از ادای حــق ربوبیــت. پــس معانــی قــرآن کریــم دارای مراتبــی اســت 
کــه بــر حســب اختــالف مراتــب و مقامــات صاحبــان آن، معانــی اش مختلــف 
می شــود و لــذا می بینیــم دانشــمندان اهــل بحــث از مقامــات اهــل ایمــان و 
والیــت از معانــی ایــن عناویــن مراتبــی ذکــر کــرده انــد، کــه از آن چــه مــا ذکــر کردیــم 

نیــز دقیــق تــر اســت.
ــن  ــه ا ی ــت، ب ــبی اس ــورت نس ــن ص ــن در ای ــر و باط ــه ظاه ــن ک ــر ای ــب دیگ مطل
معنــا کــه هــر ظاهــری نســبت بــه ظاهــر خــودش، باطــن و نســبت بــه باطــن خــود، 

ظاهــر اســت.
3- در مــورد معنــای تأویــل دیدگاه هــای متفاوتــی طــرح شــده اســت ولــی 

می فرمایــد: مــورد  ایــن  در  طباطبایــی  عالمــه 
تأویــل هــر چیــزی  باشــد نیســت.  لفــظ  کــه مدلــول  از قبیــل معنــی  تأویــل 
حقیقتــی اســت کــه آن چیــز از آن سرچشــمه می گیــرد و آن چیــز بــه نحــوی تحّقــّق 
دهنــده و حامــل و نشــانه اوســت چنــان کــه صاحــب تأویــل زنــده تأویــل اســت و 
ظهــور تأویــل بــا صاحــب تأویــل اســت.این معنــا در قــرآن مجیــد نیــز جــاری اســت 
ــات سرچشــمه می گیــرد  ــرا ایــن کتــاب مقــدس از یــک رشــته حقایــق و معنوی زی
کــه از قیــد مــاده و جســمانیت آزاد و از مرحلــه حــّس و محســوس باالتــر و از قالــب 
الفــاظ و عبــارات کــه محصــول زندگــی مــادی مــا اســت پــس وســیع تــر می باشــند. 
ــب بیــان لفظــی نمــی گنجــد تنهــا  ــی حقیقــت در قال ــات ب ایــن حقایــق و معنوی
کاری کــه از ســاحت غیــب شــده، ایــن اســت کــه بــا ایــن الفــاظ بــه جهــان بشــریت 
هشــداری داده شــده کــه بــا ظواهــر اعتقــادت حقــه و اعمــال صالحــه خودشــان 
را مســتعد درک ســعادتی بکننــد کــه جــز ایــن کــه بــا مشــاهده و عیــان درک کننــد، 
راهــی نــدارد، و روز قیامــت و مالقــات خــدا اســت کــه ایــن حقایــق بــه طــور کامــل 

ــدا می شــود. ]4[ روشــن و هوی
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4- بنــا بــر آن چــه بیــان شــد می تــوان بعضــی از بطــون قــرآن را دریافــت، البتــه 
بایــد هــر نــوع برداشــتی، ضابطــه منــد و همــراه بــا مــالکات آن باشــد؛ اصــواًل روش 
و متــد در همــه علــوم معتبــر اســت و نمــی تــوان بــا علــوم زیســت شناســی، اصــول 
فلســفی را اثبــات کــرده و بالعکــس، بــا اصــول فلســفی مســائل بیولوژیــک و زیســت 
ــه  ــکار گرفت ــد ب ــی بای ــر علم ــد ه ــط و مت ــه ضواب ــاند، بلک ــات رس ــه اثب ــی را ب شناس
تــا نتایــج حاصــل از تحقیــق دارای اعتبــار باشــد)البته اعتبــار بــا صحــت متفــاوت 
اســت ممکــن اســت کســی روشــمندانه تحقیقــی در مــورد مســائل قرآنــی داشــته 
ــر  ــت، معتب ــمندانه اس ــون روش ــن کار چ ــند ای ــت نباش ــج او درس ــی نتای ــد ول باش
اســت و البتــه دارای اجــر هــم هســت چــون اگــر بــه هــدف برســد دو اجــر دارد، و 
اگــر بــه مقصــود نرســد یــک اجــر خواهــد داشــت. امــا اگــر کســی بــدون ضابطــه و غیر 
روش مندانــه مســائل دینــی را اســتنباط کنــد اگــر بــه هــدف رســیده باشــد، اجــری 

نــدارد و اگــر نادرســت تشــخیص داده باشــد مجــازات خواهــد شــد.(
ذیــَن ُیْؤِمُنــوَن 

َ
5 - تأویــل نادرســت ماننــد ایــن کــه قــرآن فرمــوده اســت » اّل

ِباْلَغْیــب  « ]5[ در معنــای آن بگوییــم کــه هــر مبــارزه ای دو چهــره دارد چهــره 
آشــکار کــه همــان جنگیــدن و مبــارزه اســت و چهــره غیبــی کــه همــان پیــروزی بــر 

ــه پیــروزی! ــه غیــب یعنــی ایمــان ب دشــمن اســت و ایمــان ب
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]۱[   سوره واقعه آیه ۷۹
]۲[ - سوره احزاب آیه ۳۳

]۳[ در تفسیر این آیه شریفه به تفسیر االمیران عالمه طباطبایى ذیل آیه مربوطه مراجعه شود.
]۴[   قرآن در اسالم از دیدگاه تشیع چاپ جامعه مدرسین چاپ هفتم پاییز ۱۳۷۴ ص ۴۶-۴۵

]۵[ بقره آیه ۳
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تفسر سوره حمد امام خمینى)ره(
تفسیر المیزان جلد۳ ذیل آیات ۹-۷ سوره آل عمران
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