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   محمد محمدى رى شهرى
  



٢ 

 پيشگفتار

  !رب العاملني و الصالة و السالم على عبده املصطفى حممد و آله الطاهرين و خيار صحابته أمجعني احلمد للَّه

با اين مهه، به نظر . اند آداب و اسرار آن نوشتههاىي در باب  حج، اهتمام مسلمانان را ويژه خود ساخته است و آنان كتاب
هاى مسلمانان، از وجود كتاىب كه اين فريضه بزرگ اهلى و مسائل مربوط به آن را از منظر  خانه رسد كه كتاب مى

 از اين. اند ره احاديث شيعه و اهل سنت بررسى كند و بر اين اساس، از مرتلت واال و نقش سازنده آن سخن بگويد، ىب
، بر آن است تا -شود رود و به صورتى مستقل منتشر مى نامه ميزان احلكمة به مشار مى كه خبشى از دانش -رو، اين كتاب

  .اين خأل را پر كند

ترين  اند، خبشى از مهم گريى از آيات قرآن كرمي و احاديثى كه حمدثان شيعه و اهل سنت نقل كرده اين كتاب با ره
اميدوارمي مسلمانان سراسر . اى تازه، بر رسيده است المى بِدان نيازمندند، با نظمى نو و شيوهمسائلى را كه امت اس

بويژه حجاج بيت اللَّه احلرام و جوانان فرهيخته كه خواستار فهم حكمت اين فريضه اهلى و آداب و اسرار  -جهان اسالم
  .در جهت خودسازى و تربيت نفس، اهلام گريند مند شوند و از رموز آن از آن ره -و نتايج و بركات آن هستند

در تدوين اين جمموعه » پژوهشكده علوم و معارف حديث«دامن از مهه برادران عزيزى كه در  در پايان، بر خود الزم مى
حجة االسالم و املسلمني عبد اهلادى مسعودى كه عمده كار اين كتاب بر  ام دادند، بويژه برادر بزرگوار ارمجند يارى

  !جزاهم اللَّه عن اإلسالم خري اجلزاء ىف الدارين. دوش ايشان بود، سپاس فراوان بگزارم

   شهرى حممدى رى
  ١٤٢٠ربيع ثاىن  ٧

   



٣ 

  درآمد

  ١.جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قيما لّلناسِ(

  .)مردم قرار داد  مصاحل دنخويش، را وسيله به پا داشته شزيارت ج كعبه، آن خانه حمترم خداوند، 

هاى اهلى است كه در آن، هر دو جنبه فردى و  ترين فريضه و از بزرگ ٢ حج، ميثاقى ميان بنده و پروردگار است
  .اجتماعى، به شكلى منايان، گنجانيده شده است

، كانون معارف حج. آفرين زندگى يك انسان و يك جامعه متكامل در دنياست هاى عشق حج، جتلّى و تكرار مهه صحنه
  .اهلى است كه بايد از آن، حمتواى سياست اسالم را در متام زواياى زندگى جستجو منود

ارزش مادى و فراغت با  در جنبه فردى حج، هدف، تزكيه و رسيدن به صفا و نورانيت و پرياستگى از زخارف ىب
كه صراط  -ق است تا آدمى به عبوديتخويشنتِ معنوى و انس با خداى متعال و ذكر و تضرع و توسل به حضرت ح

  .راه يابد و در آن، گام بر دارد -مستقيم اهلى به سوى كمال است

آداب و فرائض حج، از آا عبور  ى است كه هر گاه كسى با توجه بهها به حد ها و آزمون در اين خبش، تنوع فرصت
  :ا خواهد داشت گمان، دستاوردى گران كند، ىب

لبيه، فرصت طواف و مناز، فرصت سعى و هروله، فرصت وقوف در عرفات و مشعر و منا، فرصت رمى فرصت احرام و ت
  .و قرباىن، و فرصت ذكر اللَّه كه فضاى سرشار از روح و حيات را در مهه اين مراحل، گسترده است

و مبدأ يك حتول عميق در  تواند دوره كوتاهى از رياضت شرعى و خودسازى براى هر فرد باشد ها مى جمموعه اين فرصت
  .اخالق و سلوك فردى زائر خانه خدا گردد

اين خبش از فلسفه حج، مهواره مورد توجه عموم مسلمانان بويژه اهل مراقبت بوده و هست؛ ليكن مسئله مهم كه غالباً 
يم اين فريضه اهلى، بردارى از ذخاير عظ اند و ره مورد توجه نيست، اين است كه اهداف فردى، خبشى از فلسفه حج
تواند براى عموم مسلمانان، بلكه براى مهه مردم  فراتر از جنبه فردى است، و آثار و بركاتى كه اين مهايش عظيم مى

  .تر از بركات فردى آن است تر و باارزش جهان داشته باشد، بسى مهم

داف اجتماعى حج و آثار و بركاتى كه براى نكته قابل تأمل، اين است كه قرآن كرمي در تبيني فلسفه حج، عمدتاً بر اه
  .مهه مردم دارد، تأكيد منوده است

جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام . (از نظر قرآن كرمي، حكمت بناى كعبه و فلسفه حج، قيام براى تأمني منافع مردم است
  .تأمني نيازها و رشد و توسعه جامعه بشر استحج، يك حركت مجعى براى حل معضالت و : ، يعىن)قيما لّلناسِ

  :از نظر قرآن، مسلمانان در مهايش عظيم حج بايد شاهد منافع خود باشند

)ملَه عنفوا مدهش٤.شود ، كه به گفته امام صادق عليه السالم، هم منافع دنياىي و هم منافع آخرتى را شامل مى٣)لّي  

                                                             
  .٩٧آيه : مائده. ١
: ك. دراين باره، ر. است» شكىن پيمان« اند كه ضد آن، گرفته» ميثاق« امام صادق عليه السالم در حديث سپاه عقل و جهل، حج را به معناى. ٢

  ).حكمت استالم( ٢٠٤ص : ك. نيز، ر. ١٤ح  ٢٢ص  ١ج : اىفالك
  .٢٨آيه : حج. ٣
  .١ح  ٤٢٢ص  ٤ج : الكاىف: ك. ر. ٤



٤ 

لّيشهدوا (منافع فرهنگى، منافع سياسى، منافع اقتصادى و حتى منافع نظامى، كه : داردمنافع امت اسالم انواع و مراتىب 
ملَه عنفشامل مهه انواع منافع و مراتب آن است)م ،.  

  :در باره منافع اجتماعى حج نيز اين است -حفظه اللَّه -اى كالم رهرب معظّم انقالب اسالمى، آية اللَّه خامنه

مهتاست؛ زيرا مظهرى از قدرت و عزت و اتحاد امت اسالمى  ، حج در ميان مهه فرائض اسالمى، ىبدر جنبه اجتماعى
هيچ فريضه ديگرى، بدين سان، به آحاد مسلمان در باره مسائل امت اسالمى و جهان اسالم درس و عربت . است

  .كند ىآموزد و آنان را در روحيه و واقعيت، به قدرت و عزت و وحدت، نزديك من منى

توانند بِدان  گذر ديگرى منى اى از خريات به روى مسلمني است كه از هيچ ره تعطيل اين خبش از حج، بسنت سرچشمه
  :حممدى، امام مخيىن رمحه اهللا فرموده است -مهان طور كه احياگر حج ابراهيمى! بارى ٥.دست يابند

ىل انديشمندان و غواصان و دردآشنايان امت اسالمى، اگر دل شوند؛ و مند مى حج، به سان قرآن است كه مهه از آن ره
هاى اجتماعى آن نترسند، از صدف اين  به درياى معارف آن بزنند و از نزديك شدن و فرو رفنت در احكام و سياست

د، دريا، گوهرهاى هدايت و رشد و حكمت و آزادگى را بيشتر صيد خواهند منود و از زالل حكمت و معرفت آن تا اب
  .سرياب خواهند گشت

وىل چه بايد كرد و اين غم بزرگ را به كجا بايد برد كه حج، به سان قرآن، مهجور گرديده است و به مهان اندازه كه 
هاى خودساخته ما پنهان شده است و اين گنجينه اسرار آفرينش، در دل  آن كتابِ زندگى و كمال و مجال، در حجاب

ساز او، به زبان وحشت و  دفن شده و اين زبان انس و هدايت و زندگى و فلسفه زندگى هاى ما فكرى ها خاك كج خرمن
ها مسلمان، هر سال به  مرگ و قرب ترتّل كرده است، حج نيز به مهان سرنوشت گرفتار گشته است؛ سرنوشىت كه ميليون

ند؛ وىل هيچ كس نيست كه از خود گذار مى» هاجر«و » امساعيل«و » ابراهيم«و  »پيامرب«روند و پا جاى پاى  مكّه مى
  :بپرسد

  كه بودند و چه كردند؟ هدفشان چه بود؟ از ما چه خواستند؟ ٨ابراهيم و حممد 

شان كوشش  هاى زندگى خالصه، مهه مسلمانان بايد در جتديد حيات حج و قرآن كرمي و باز گرداندن اين دو به صحنه
هاى سياسى و اجتماعى، توطئه  دهد كه ى ساخنت حج از جنبه ، نشان مى:تأمل در احاديث اهل بيت ٦....كنند 

اند تا مردم را از اين  خطرناكى است كه سابقه ممتدى در تاريخ اسالم دارد و اهل بيت پيامرب خدا، با مهه توان كوشيده
  .اند توطئه آگاه كنند، تا آن جا كه حج فاقد جنبه سياسى و اجتماعى را حج جاهليت ناميده

ه حج، جايگاه واقعى خود را در جهان اسالم پيدا كند و مسلمانان جهان بتوانند اين فريضه بزرگ اهلى را روزى ك
ترديد، اسالم مهه سنگرهاى كليدى جهان را فتح خواهد  آگاهانه و آن گونه كه شايسته است، اجنام دهند، آن روز، ىب

  !به اميد آن روز. كرد و بر جهان حكومت خواهد منود

در اين كتاب، تالش شده . كند حممدى را بر پايه منت كتاب و سنت، بيان مى -اب در واقع، مباىن حج ابراهيمىاين كت
ترين نكاتى كه در سفر به  است كه هر دو جنبه فردى و اجتماعى حج، با استفاده از متون اصلى اسالم، ارائه گردد و مهم

  .و روضه منور نبوى باشد، تقدمي شودحرمني شريفني بايد مورد عنايت زائران خانه خدا 

   
                                                             

  .١٤١٧از پيام ايشان به حجاج بيت اللَّه احلرام در دوم ذى حجه . ٥
  .ش ١٣٦٧/ ٤/ ٢٩از پيام امام مخيىن به زائران بيت اللَّه احلرام در تاريخ . ٦



٥ 

  ٧ مكّه مكرمه: خبش يكم
  
  

  ٨ حرم: فصل يكم
  
١/ ١  
  

   هاى مكّه نام
  

   قرآن

اى كه براى مردم اده شد، مهان است  مهانا خنستني خانه ٩إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذى بِبكَّةَ مباركًا وهدى لّلْعلَمني؛(
  ).فرخنده و هدايت، براى جهانيان است] و[بكّه است، كه در 

  ومن حولَها والَّذين يؤمنونَ بِالْآخرة يؤمنونَ بِه وهم علَى  وهذَا كتب أَنزلْنه مبارك مصدق الَّذى بين يديه ولتنذر أُم الْقُرى(
تصديق كننده چيزى است كه پيش روى آن است ] و[و اين، كتاىب است فرخنده كه نازلش كردمي،  ١٠صلَاتهِم يحافظُونَ؛

هم ]  كتاب[و كساىن كه به آخرت اميان دارند، به اين . اند، بيم دهى را و كساىن را كه اطراف آن  ام القرى]  مردمِ[و تا 
بعد أَنْ   م  ذى كَف أَيديهم عنكُم و أَيديكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ منو هو الَّ. ()اند اميان دارند و نسبت به منازشان مراقب

هاى مشا را  را از مشا، و دست) مشركان(هاى آنان  و اوست آن كه دست ١١أَظْفَركُم علَيهِم و كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصريا؛
  ).كنيد، بيناست كه بر آنان پريوزتان ساخت، باز داشت و خداوند به آنچه مىاز آنان در وادى مكّه، پس از آن 

   حديث

زيرا زمني از زير  :-اند؟ ناميده» ام القرى«چرا مكّه را : در پاسخ مردى از شاميان كه پرسيد -امام على عليه السالم. ١
   ١٢.آن، گسترده شده است

  جايگاه مكّه نسبت به بكّه چيست؟: السالم پرسيدكسى از امام على عليه : مشارق أنوار اليقني. ٢

  .»است) كعبه(مكّه، اطراف حرم است و بكّه، جاى خانه خدا «: فرمود

  ناميده شده است؟» مكّه«چرا : پرسيد

  .»است ١٣ چون خداوند متعال، زمني را از زير آن، گسترده«: فرمود

                                                             
  ).١نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٧
  ).٢نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٨
  .٩٦آيه : آل عمران. ٩

  .٧آيه : شورا: ك. نيز، ر. ٩٢آيه : انعام. ١٠
  .٢٤آيه : فتح. ١١
ر الرضا عليه به نقل از عبد اللَّه بن امحد بن عامر طاىي از امام رضا عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، عيون أخبا ٤٤ح  ٥٩٣ص : علل الشرائع. ١٢

هر دو به نقل از امحد بن عامر طاىي از امام رضا عليه السالم از  ٣٠ح  ٢٧٩ص : ، صحيفة اإلمام الرضا عليه السالم١ح  ٢٤١ص  ١ج : السالم
دادن به اهل هر دو بدون نسبت  ٦ص  ١٦ج : ، تفسري القرطىب١٦٩ص  ٤ج : ؛ تفسري الثعلىب١ح  ٧٦ص  ١٠ج : پدرانش عليهم السالم، حبار األنوار

  .بيت عليهم السالم
  .است» مك« در عرىب، واژه» گستردن« معادل. ١٣



٦ 

  ناميده شده است؟» بكّه«پس چرا : پرسيد

   ١٥.»است ١٤ چشم جباران و گنهكاران را گريانده چرا كه آن،«: فرمود
  من دخلَه: (بكّه، جايگاه خانه خداست و مكّه، حرم است و اين مهان سخن خداوند است كه: امام باقر عليه السالم. ٣
   ١٧).هر كس وارد آن شود، امين است ١٦كَانَ َءامنا؛ و
  ١٨.است» مكّه«است و آبادى، » بكّه«حملّ خانه خدا : امام صادق عليه السالم. ٤
يكديگر فشار   به]  به هنگام طواف[اند كه مردم در آن  گفته» بكّه«مكّه را از اين جهت، : امام صادق عليه السالم. ٥

، مكّه، بكّه،  ام القرى: هاى مكّه، پنج تاست نام: امام صادق عليه السالم. ٦ ١٩].دهند و يكديگر را هل مى[آورند  مى
، و ام رحم )ساخت كرد و هالك مى كردند، آنان را بريون مى عىن نابود كننده؛ چون مردم وقىت در مكّه ظلم مىي(بساسه 

   ٢٠).گرفتند شدند، مورد رمحت، قرار مى چرا كه هر گاه معتكف مكّه مى(
  اند؟ عبه، بكّه گفتهچرا به ك: از امام صادق عليه السالم پرسيدم: -به نقل از عبد اللَّه بن سنان -علل الشرائع. ٧

   ٢١.»به خاطر گريه مردم در اطراف آن و در خود آن«: فرمود
ايستم، در حاىل كه در برابر  در مكّه به مناز مى: به امام صادق عليه السالم گفتم: -به نقل از معاوية بن عمار - الكاىف. ٨

  .كند من زن نشسته است يا عبور مى

به هم ] در اثر ازدحام،[اند كه در آن، زنان و مردان  اين جهت، بكّه گفتهمكّه را به . اشكاىل ندارد«: فرمود
   ٢٢.»خورند مى
چون مردم يكديگر  :-گويند؟ چرا مكّه را بكّه مى: در پاسخ سؤال على بن جعفر كه پرسيد -امام كاظم عليه السالم. ٩

  ٢٣.نيست دهند و اين جز در مسجد احلرام در پريامون كعبه هايشان هل مى را با دست

                                                             
  .است» بك« در عرىب، واژه» گرياندن« معادل. ١٤
ح  ١٢٧ص  ١٠ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٣٧٧ص : به نقل از امحد بن عبد العزيز جلودى، إرشاد القلوب ٨٤ص : مشارق أنوار اليقني. ١٥
  .١٨ح  ٢١١ص  ٤ج : الكاىف: ك. ز، رني. ٦

  .٩٧آيه : آل عمران. ١٦
  .٩ص  ٤جزء  ٣ج : تفسري الطربى: ك. نيز، ر. ١٠ح  ٧٨ص  ٩٩ج : به نقل از جابر، حبار األنوار ٩٤ح  ١٨٧ص  ١ج : تفسري العياشى. ١٧
بدون نسبت دادن به اهل  ٢١١٩ح  ١٩٣ص  ٢ج : يهبه نقل از سعيد بن عبد اللَّه اعرج، كتاب من ال حيضره الفق ٣ح  ٣٩٧ص : علل الشرائع. ١٨

  .٩ح  ٧٨ص  ٩٩ج : بيت عليهم السالم، حبار األنوار
  .٧ح  ٧٨ص  ٩٩ج : به نقل از عزرمى، حبار األنوار ١ح  ٣٩٧ص : علل الشرائع. ١٩
، كتاب من ال ١٨ح  ٢١١ص  ٤ج : الكاىف: ك. نيز، ر. ٥ح  ٧٧ص  ٩٩ج : به نقل از معاوية بن عمار، حبار األنوار ٢٢ح  ٢٧٨ص : اخلصال. ٢٠

  .٢٣٤٩ح  ٢٥٧ص  ٢ج : حيضره الفقيه
ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، حبار األنوار ٢١١٩ح  ١٩٣ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٢ح  ٣٩٧ص : علل الشرائع. ٢١
  .٨ح  ٧٨ص  ٩٩
به نقل از فضيل از امام باقر عليه السالم  ٤ح  ٣٩٧ص : ، علل الشرائع١٥٧٤ح  ٤٥١ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٧ح  ٥٢٦ص  ٤ج : الكاىف. ٢٢

  .٣٣٧ص  ٨٣ج : ، حبار األنوار١١٨٧ح  ٦٦ص  ٢ج : تقريباً با مهان الفاظ، احملاسن
 ٥ح  ٣٩٨ص : ، علل الشرائع٩٥هر دو به نقل از على بن جعفر و ح  ٩٨ح  ١٨٧ص  ١ج : ، تفسري العياشى٩٢٩ح  ٢٣٧ص : قرب اإلسناد. ٢٣

بدون نسبت دادن به اهل بيت  ٢١١٨ح  ١٩٣ص  ٢ج : هر دو به نقل از عبيد اللَّه بن على حلىب از امام صادق عليه السالم، كتاب من ال حيضره الفقيه
  .٤ح  ٧٧ص  ٩٩ج : عليهم السالم، حبار األنوار



٧ 

. كشيدند در آن جا سوت مى]  در جاهليت[اند كه مردم  گفته» مكّه«مكّه را از اين رو : امام رضا عليه السالم. ١٠
وما : (، و اين، مهان سخن خداوند عز و جل است كه»قَد مكا«: گفتند كرد، مى كسى را هم كه آهنگ اين شهر مى

مكاء، سوت كشيدن ). و منازشان كنار خانه خدا، جز مكاء و تصديه نبود ٢٤مكَآًء وتصديةً؛كَانَ صلَاتهم عند الْبيت إِلَّا 
  ٢٥.است و تصديه، كف زدن

  
   هاى مكّه توضيحى درباره نام

   هاى مكّه در قرآن كرمي نام

ه آيه ياد شده است كه ها و تعابري ديگر در چهارد وىل از شهر مكّه، با نام ٢٦نام مكّه تنها يك بار در قرآن آمده است؛
من « ٣٣،»قريتك« ٣٢،»احلَرم« ٣١،»البلْدة« ٣٠،»البلد األمني« ٢٩،»البلَد« ٢٨،»ام القُرى« ٢٧،»بكّه«: اند از عبارت
  .٣٥»واد غريِ ذى زرع«و  ٣٤»القَريتنيِ

   هاى مكّه در احاديث نام

هاى اين سرزمني مقدس، اشاره و وجه  پنج نام از نامدر احاديث پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم به 
  .»ام رحم«و » البساسة«، »ام القُرى«، »بكّه«، »مكّه«: اند از گذارى نيز بيان شده است كه عبارت نام

ديگر زمني از شهر مكّه و ) مك(شدن   خنست به سبب گسترده: اند را بيان منوده» مكّه«گذارى به  احاديث، دو وجه نام
  .عرب جاهلى به هنگام زيارت كعبه) مكاء(به جهت كف و سوت زدن 

اند كه اين اسم، در واقع، نام حملّ كعبه است و  ، برخى احاديث به اين نكته اشاره كرده»بكّه«گذارى به  و در وجه نام
ينده، گرداگرد كعبه در توان پى برد كه مقصود اصلى گو هاى سخن، مى هر گاه براى شهر مكّه به كار رود، از قرينه

به معناى ازدحام است كه در پريامون كعبه » بك«مسجد احلرام است و اين، با ريشه لغوى آن نيز سازگار است؛ زيرا 
  .دهد رخ مى

  .ها، در احاديث باب، گذشت گذارى مكّه به ديگر نام وجه نام

                                                             
  .٣٥آيه : انفال. ٢٤
ح  ٧٧ص  ٩٩ج : هر دو به نقل از حممد بن سنان، حبار األنوار ١ح  ٩٠ص  ٢ج : ، عيون أخبار الرضا عليه السالم١ح  ٣٩٧ص : علل الشرائع. ٢٥
٦.  

  .٢٤آيه : فتح. ٢٦
  .٩٦آيه : آل عمران. ٢٧
  .٧آيه : ، شورا٩٢آيه : انعام. ٢٨
  .١٢٦آيه : ، بقره٢و  ١آيه : ، بلد٣٥آيه : ابراهيم. ٢٩
  .٣آيه : تني. ٣٠
  .٩١آيه : منل. ٣١
  .٦٧آيه : ، عنكبوت٥٧آيه : قصص. ٣٢
  .١٣آيه : حممد. ٣٣
  .٣١آيه : زخرف. ٣٤
  .٣٧آيه : ابراهيم. ٣٥



٨ 

  شناسان نگاران و زبان هاى مكّه نزد تاريخ نام

شناسان بوده  ها و اشتقاق آا نزد مورخان و زبان ازه مكّه شاهد اين مهه حبث و نظر در تعداد نامكمتر شهرى به اند
و گفت و گوها و نظرهاى گوناگوىن ميان  ٣٧اند تا آن جا كه برخى مورخان، بيش از سى نام براى آن بر مشرده ٣٦است،
وىل با توجه به آنچه از  ٣٨، پديد آمده است؛»بكه«و » همكّ«هاى آن، بويژه  شناسان در مورد اصل اشتقاق بيشتر نام زبان

هاى آنان نيست و تنها به ذكر برخى  احاديث اهل بيت عليهم السالم در اين حبث آمد، نياز به درازگوىي و آوردن گفته
  :كنيم، مهچون هاى مهم مكّه بسنده مى ديگر از نام

هاى مكّه، امهيت اين شهر  شايد سبب فراواىن نام ٣٩.»القادس«و » الرأس«، »احلاطمة«، »كوثى«، »الصالح«، »املَعاد«
  .شناختند ها، آن را مى هاى گوناگون عرب باشد كه هر يك با نام خاصى از اين نام در نزد مهه قبيله

٢/ ١  

   فضيلت مكّه

   قرآن

   حرم

)ب ندعٍ عرى زرِ ذغَي ادى بِوتين ذُرم كَنتى أَسا إِننبر و هِموِى إِلَيهاسِ تالن نةً مدلْ أَفعلَوةَ فَاجوا الصيمقيا لنبمِ ررحالْم كتي
از فرزندامن را در بياباىن خشك، كنار خانه تو ساكن ]  يكى[من ! پروردگارا ٤٠ارزقْهم من الثَّمر ت لَعلَّهم يشكُرونَ؛

باشد . مند به آنان كن و از مثرات، به آنان روزى خبش هاى مردم را عالقه پس دل. ز بر پا دارندتا منا -پروردگارا - ساختم
  ).كه سپاس گويند

ٍء رزقًا من لَّدنا و  إِلَيه ثَمر ت كُلّ شى  معك نتخطَّف من أَرضنا أَو لَم نمكّن لَّهم حرما َءامنا يجبى  و قَالُوا إِن نتبِعِ الْهدى(
آيا . هدايت پريوى كنيم، از سرزمني خود، ربوده خواهيم شد] نورِ[اگر مهراه تو از : و گفتند ٤١لكن أَكْثَرهم لَايعلَمونَ؛

ت؟ شود، كه رزقى از سوى ماس هاى هر چيز به سوى آنان آورده مى ما حرمى امين را براى آنان فراهم نياوردمي كه ره
  ).دانند وىل بيشترشان منى

)ىكُلُّ ش لَه ا وهمرى حالَّذ ةلْدالْب ههذ بر دبأَنْ أَع ترا أُممام كه پروردگار اين خانه را بپرستم؛  مهانا فرمان يافته ٤٢ٍء؛ إِن
  ).مهو كه آن را گرامى داشته است و هر چيزى براى اوست

  ).اى سوگند به اين شهر، در حاىل كه تو، در آن سكونت گزيده ٤٣م بِهذَا الْبلَد؛ و أَنت حلُ* بلَدلَا أُقِْسم بِهذَا الْ(

   حديث

  .مكّه شهرى است كه خداوند، آن را و حرمتش را بزرگ داشته است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١١

                                                             
  .١٨ -١٣ص : ، تاريخ امراء مكّة املكرمة٥ص  ٤ج : ، املفصل ىف تاريخ العرب٤٧ص  ١ج : شفاء الغرام. ٣٦
  .٢٨٣ص  ١ج : اخبار مكة، ازرقى: ك. نيز، ر. ١٦٢ص : اجلامع اللطيف. ٣٧
  .١٥٠ص  ١ج : ، النهاية٩٢ص : ، العني٧٧٢و  ١٤٢ص : لفاظ القرآن، مفردات ا٤٩١و  ٤٠٢ص  ١٠ج : لسان العرب. ٣٨
  .١٨ص : ، تاريخ امراء مكّة املكرمة٢٨٠ص  ٢ج : ، اخبار مكّة، فاكهى٢٨٢ -٢٨٠ص  ١ج : اخبار مكّة، ازرقى. ٣٩
  .٣٧آيه : إبراهيم. ٤٠
  .٦٧آيه : عنكبوت: ك. نيز، ر. ٥٧آيه : قصص. ٤١
  .٩١آيه : منل. ٤٢
  .٢و  ١آيه : بلد. ٤٣



٩ 

قرار داد و مدينه را به بيت   آفريد و آن را پر از فرشتگانمكّه را هزار سال پيش از آن كه چيزى از زمني را بيافريند، 
: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٢ ٤٤.آن گاه پس از هزار سال، در يك آفرينش، مهه زمني را آفريد. املقدس وصل كرد

ه، مدينه و بيت ها مكّ ؛ اما برگزيده او از سرزمني...اى دارد  خداوند عز و جل از هر چه آفريده است، برگزيده
دامن كه تو، حرم امن خداىي و نزد خداى  من مى: -خطاب به مكّه - پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٣ ٤٥.اند املقدس

ايستاده ) جاىي در بازار مكّه(وقىت كه در حزوره  -پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٤ ٤٦.ترينِ شهرهاىي متعال حمبوب
ترين سرزمني در نزد خداىي و اگر نبود اين كه مرا از تو بريون  تو ترين زمني خدا و حمبوببه خدا سوگند، : -بود

و چه قدر نزد من ! چه شهر پاكى: -خطاب به مكّه -پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٥ ٤٧.رفتم كردند، بريون منى
كسى كه : امام باقر عليه السالم. ١٦ ٤٨.شدم منى اگر نبود كه قومم مرا از تو بريون كردند، در جاىي جز تو ساكن! حمبوىب

ثواب . ١٧ ٤٩.پردازد مى) دارى زنده شب(كه در مكّه خبوابد، مهچون كسى است كه در شهرهاى ديگر به جد 
پس از . حدود پنجاه نفر بودمي كه در خيمه، در حمضر امام باقر عليه السالم نشسته بودمي: -به نقل از ميسر -األعمال

  .»كدام سرزمني، نزد خدا بيشتر است؟ دانيد مرتلت آيا مى... «:  ما، امام عليه السالم فرمودسكوت طوالىن

آن، مكّةُ احلَرام است كه خداوند، آن را به عنوان «: ايشان خود، جواب خويش را داد و فرمود. هيچ كس سخىن نگفت
ترين سرزمني نزد  حمبوب: صادق عليه السالمامام . ١٨ ٥٠.»اش را در آن، قرار داده است حرم خويش، پسنديده و خانه

تر از خاك آن و هيچ سنگى نزد خداوند عز و جل  خداوند، مكّه است و هيچ خاكى نزد خداوند عز و جل حمبوب
 ٥١.تر از درخت و كوه و آب آن نيست تر از سنگ آن و هيچ درخت و كوه و آىب نزد خداوند عز و جل حمبوب حمبوب

ها و زمني و  منم خدا، صاحبِ بكّه كه وقىت آمسان«: اى، چنني يافتند نوشته در سنگ: سالمامام صادق عليه ال. ١٩
در آب و شري، براى مردمش بركت دارد و . خورشيد و ماه را آفريدم، آن را آفريدم و هفت فرشته را بر گرد آن گماشتم

ابراهيم عليه السالم در صحراىي : صادق عليه السالم امام. ٢٠ ٥٢.»آيد هاىي از باال و پايينش و از تپه مى روزىِ آن از راه

                                                             
ح  ٢١١ص  ١٢ج : هر دو به نقل از عايشة، كرت العمال ٢٩٢٨ح  ١٨٥ص  ٢ج : ، الفردوس١٤ح  ٤٨ص : فضائل بيت املقدس، مقدسى. ٤٤

٣٤٧١٠.  
  .٥٨ح  ٢٢٥ص : اخلصال: ك. نيز، ر. ٣٤ح  ٤٧ص  ٩٧ج : ، حبار األنوار٦٦١ص : التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكرى عليه السالم. ٤٥
  .٣٨٠٣٩ح  ٩٧ص  ١٤ج : به نقل از زهرى، كرت العمال ١٤٧٨ح  ٢٦١ص  ٢ج : فاكهىأخبار مكّة، . ٤٦
، سنن ١٨٧٤٠ح  ٤٤٩ص  ٦ج : ، مسند ابن حنبل٣١٠٨ح  ١٠٣٧ص  ٢ج : ، سنن ابن ماجة٣٩٢٥ح  ٧٢٢ص  ٥ج : سنن الترمذى. ٤٧

: عبد اللَّه بن عدى بن محراء زهرى، كرت العمال مهگى به نقل از ٤٢٧٠ح  ٨ص  ٣ج : ، املستدرك على الصحيحني٢٤١٥ح  ٦٨٨ص  ٢ج : الدارمى
  .٣٤٦٥٨ح  ٢٠٠ص  ١٢ج 
مهگى  ٣٧٠٩ح  ٢٣ص  ٩ج : ، صحيح ابن حبان١٧٨٧ح  ٦٦١ص  ١ج : ، املستدرك على الصحيحني٣٩٢٦ح  ٧٢٣ص  ٥ج : سنن الترمذى. ٤٨

  .٢٦٠ح  ١٨٦ص  ١ج : ؛ عواىل الآلىل٣٤٦٥٦ح  ٢٠٠ص  ١٢ج : به نقل از ابن عباس، كرت العمال
به نقل از خالد قالنسى از امام صادق عليه السالم از امام  ١٩٧ح  ١٤٤ص  ١ج : ، احملاسن٢٢٦١ح  ٢٢٨ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٩

  .٣٥ح  ٨٢ص  ٩٩ج : زين العابدين عليه السالم، حبار األنوار
  .١١ح  ٨٦ص  ٦٨ج : نوار، حبار األ٤١ح  ٢٣٣ص  ٢ج : ، تفسري العياشى٣ح  ٢٤٤ص : ثواب األعمال. ٥٠
  .١٧٦٥٥ح  ٣٤٩ص  ٩ج : به نقل از سعيد بن عبد اللَّه اعرج، وسائل الشيعة ٢٣٠٤ح  ٢٤٣ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٥١
 ١ج : به نقل از سعيد اعرج، تفسري العياشى ١ح  ٢٢٥ص  ٤ج : به نقل از حريز، الكاىف ٢٣١١ح  ٢٤٤ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٥٢
به نقل از  ٢٥١٩ش  ١٥٠ص  ٨ج : ؛ التاريخ الكبري٣٨ح  ٦٢ص  ٩٩ج : به نقل از حلىب و هر دو تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٩٧ح  ١٨٧ص 

  .عامر بن عبد اللَّه بن زبري بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم و تقريباً با مهان الفاظ



١٠ 

ابراهيم . و سپس فرمانش داد تا امساعيل و مادرش را بريون بربد... خداوند به او وحى كرد .... در شام، فرود آمده بود 
  :عليه السالم گفت

  خدايا به كجا؟

  ٥٣.»ريدم و آن، مكّه استاى از زمني كه آف به حرم من و جايگاه امنِ من و خنستني قطعه«: فرمود

) ثواىب پايدار(اى  كسى كه مايه آزارى را از راه مكّه بردارد، خداوند براى او حسنه: امام صادق عليه السالم. ٢١
به نقل از على بن  -ذيب األحكام. ٢٢ ٥٤.كند اى برايش نوشته باشد، عذاب منى نويسد وخدا، هر كس را كه حسنه مى

  تر است، يا بريون رفنت به بعضى از شهرها؟ ماندن در مكّه خوب: عليه السالم پرسيدم از امام هادى: -مهزيار

آنچه ( ٣٥و ص ) آنچه در مكّه مكروه است( ٣٤ص : ك. ر ٥٥.»ماندگار شدن در كنار خانه خدا، تر است«: نوشت
  ).در مكّه شايسته است

٣/ ١  

   هاى مكّه ويژگى

   احترام داشنت -الف

  شود كه وارد مكّه مى اميىن هر ترساىن. ١

   قرآن

لَّه و الْيومِ الْآخرِ قَالَ و من كَفَر و إِذْ قَالَ إِبر هيم رب اجعلْ هذَا بلَدا َءامنا و ارزق أَهلَه من الثَّمر ت من َءامن منهم بِال(
اين را ! پروردگارا: كه ابراهيم گفت]  را ياد كن[و آن گاه  ٥٦النارِ و بِئْس الْمصري؛عذَابِ   فَأُمتعه قَليلًا ثُم أَضطَره إِلَى

. اند ها روزى عطا كن؛ آناىن را كه به خدا و روز واپسني، اميان آورده شهرى امين قرار بده و مردم آن را از ميوه
سازم و  سپس او را گرفتار عذاب دوزخ مى .كنم و هر كس كفر ورزد، اندكى، او را برخوردار مى«: گفت] خداوند[

  .!)بد سراجنامى است

)َءايت يهف إِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النع لَّهلا ونكَانَ َءام لَهخن دمو يمه رإِب قَامم نتيم ب غَنِى فَإِنَّ اللَّه ن كَفَرمبِيلًا وس ه
و حق . مقام ابراهيم و هر كس وارد آن شود، امين خواهد بود: هاىي روشن و روشنگر است در آن، نشانه ٥٧مني؛عنِ الْعلَ

خداست بر مردم، آهنگ آن خانه كردن، براى هر كس كه راهى به سوى آن داشته باشد، و البته هر كس ناسپاسى 
وا أَنا جعلْنا حرما َءامنا و يتخطَّف الناس من حولهِم أَفَبِالْبطلِ أَو لَم ير. ()نياز است كند، مهانا خداوند از جهانيان، ىب

شوند؟  آيا نديدند كه ما حرمى امين قرار دادمي، در حاىل كه مردم از اطرافشان ربوده مى ٥٨يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه يكْفُرونَ؛

                                                             
ج : شعب اإلميان: ك. نيز، ر. ١٥ح  ٣٦ص  ٩٩ج : هر دو به نقل از هشام، حبار األنوار ٣٩٠ص  ١ج : لبيان، جممع ا٦٠ص  ١ج : تفسري القمى. ٥٣
  .٣٩٨٤ح  ٤٣٢ص  ٣

تقريباً به مهان الفاظ، وسائل  ٢٢٦٧ح  ٢٢٨ص  ٢ج : به نقل از إسحاق بن عمار، كتاب من ال حيضره الفقيه ٣٤ح  ٥٤٧ص  ٤ج : الكاىف. ٥٤
  .١٧٧٧٨ح  ٣٨٥ج ص : الشيعة

  .١٧٦٢٥ح  ٣٤١ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة١٦٨١ح  ٤٧٦ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٥٥
  .١٢٦آيه : بقره. ٥٦
  .٩٧آيه : آل عمران. ٥٧
  .٥٧آيه : قصص: ك. نيز ر. ٦٧آيه : عنكبوت. ٥٨



١١ 

و هذَا الْبلَد * و طُورِ سينِني* و التنيِ و الزيتون. ()كنند؟ به نعمت خدا، ناسپاسى مىآورند و  پس آيا به باطل، اميان مى
  .)سوگند به اجنري و زيتون، و طور سينا، و سوگند به اين شهر امن ٥٩الْأَمنيِ؛

   حديث

تا . حرم پناه آورد، امين است هر كس انساىن را بكشد يا گناهى كند و سپس به: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٣
شود، به او غذا و آب  ، به او پناه داده منى] البته[شود و  شود، دستگري و اذيت منى وقىت در حرم است، از او قصاص منى

: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٤ ٦٠.شود كند و نه مهمان مى شود، و نه مهمان مى شود، با او داد و ستد منى داده منى
لعنت خدا و فرشتگان و مهه مردم بر كسى است كه در اسالم، چيزى پديد آورد، يعىن در حمدوده بريون ! آگاه باشيد

كسى او را پناه ندهد و يارى نكند و ] در اين صورت،[پس . حرم، جرمى مرتكب شود و آن گاه به حرم، پناهنده شود
به نقل  -تفسري العياشى. ٢٥ ٦١.شود آن گاه بر او حد جارى مى. مهمان نكند تا آن كه از حرم به بريون حرم بريون آيد

) مكّه(و هر كس وارد آن  كَانَ َءامنا؛ و  من دخلَه: (از امام باقر عليه السالم در باره اين آيه پرسيدم: -از حممد بن مسلم
  ).شود، امين است

  .»اهلى كه بايد اجرا شود، بر گردن او نباشد هر هراسناكى در آن امين است، تا وقىت كه حدى از حدود«: فرمود

  پس آيا هر كه با خدا و پيامربش جبنگد و در زمني فساد كند، در آن جا امين است؟: گفتم

امام، هر گونه كه خبواهد، با . ربايد كند و گوسفند يا چيزى را مى او مهچون كسى است كه در راه، كمني مى«: فرمود
هر كه وارد آن  كَانَ َءامنا؛ و  من دخلَه: (در باره اين سخن خداوند -م صادق عليه السالماما. ٢٦ ٦٢.»كند او رفتار مى

هر گاه كسى در غري حرم جنايىت مرتكب شود و سپس به حرم بگريزد، هيچ كس حق ندارد او را : -)شود، امين است
وقىت . زنند كنند و با او حرف منى شاميدىن منع مىدر حرم دستگري كند؛ وىل او را از بازار رفنت و داد و ستد و خوراك و آ

و اگر در حرم جنايىت كند، در حرم بر او حد جارى . چنني كنند، اميد است كه از حرم بريون آيد و دستگري شود
از امام صادق عليه : -به نقل از معاوية بن عمار -الكاىف. ٢٧ ٦٣.شود؛ چرا كه حرمت حرم را نگاه نداشته است مى

  .در باره مردى پرسيدم كه فردى را در غري حرم كشته، سپس وارد حرم شده است السالم

آن . دهند، تا از حرم بريون آيد كنند و پناهش منى دهند، با او داد و ستد منى كشند و به او غذا و آب منى او را منى«: فرمود
  .»شود گاه حد بر او جارى مى

  گوييد؟ دزدى شده، چه مى در باره مردى كه در حرم، مرتكب قتل و: گفتم

شود؛ چرا كه حرمىت براى حرم قائل نشده و حالْ آن كه خداوند متعال  در حرم، با ذلّت بر او حد جارى مى«: فرمود
مهان گونه تعدى ؛ هر كس به مشا تعدى كرد، به او  علَيكُم  علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى  فَمنِ اعتدى: (فرموده است

  .»)كنيد كه او به مشا تعدى كرده است

                                                             
  .٣ -١آيه : تني. ٥٩
  .١١٠٢٥ح  ٣٣٢ص  ٩ج : لوسائلبه نقل از امام كاظم عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، مستدرك ا ٧١ص : اجلعفريات. ٦٠
  .١١٠٢٦ح  ٣٣٢ص  ٩ج : به نقل از امام كاظم عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، مستدرك الوسائل ٧١ص : اجلعفريات. ٦١
  .١٢ح  ٧٤ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار١٠٠ح  ١٨٨ص  ١ج : تفسري العياشى. ٦٢
، كتاب من ال حيضره ٨٥٣ح  ٢١٦ص  ١٠ج : از على بن محزه، ذيب األحكام ٣ح  ٢٢٧به نقل از حلىب و ص  ٢ح  ٢٢٦ص  ٤ج : الكاىف. ٦٣

هر دو به نقل از حفص بن  ١ح  ٤٤٤ص : ، علل الشرائع٢١٤٨ح  ٢٠٥ص  ٢هر دو به نقل از هشام بن حكم و ج  ٥٢٢٩ح  ١١٥ص  ٤ج : الفقيه
  .١٤ح  ٧٤ص  ٩٩ج : مهان الفاظ، حبار األنواربه نقل از مثىن و مهگى تقريباً با  ١٠٣ح  ١٨٩ص  ١ج : خبترى، تفسري العياشى



١٢ 

؛ هيچ جتاوزى  فَلَا عدو نَ إِلَّا علَى الظلمني(« : و آن گاه فرمود» اين آن جاست كه در حرم باشد«: حضرت فرمود
  ٦٤.»)نيست، مگر بر ستمكاران

   اميىن حيوانات وحشى و پرندگان در مكّه. ٢

هر كه  كَانَ َءامنا؛ و  من دخلَه: (از امام صادق عليه السالم در باره اين آيه: -د اللَّه بن سنانبه نقل از عب -الكاىف. ٢٨
  خداوند، كعبه را قصد كرده است، يا حرم را؟: ، پرسيدم كه)وارد آن شود، امين است

ر حيوان وحشى و هر كس از آدميان كه به صورت پناهنده وارد حرم شود، از خشم خدا امين است و ه«: فرمود
امام . ٢٩ ٦٥.»اى وارد آن شود، امين از آن است كه مورد هجوم يا آزار قرار گريد، تا آن كه از حرم بريون رود پرنده

به آن دست : - اند، پرسيدند اى اهلى كه زنده وارد حرم كرده آن گاه كه از ايشان در باره پرنده -صادق عليه السالم
امام صادق . ٣٠ ٦٦).هر كه داخل آن شود، امين است كَانَ َءامنا؛ و  من دخلَه: (فرمايد نزنند؛ چرا كه خداى متعال مى

  :-آن گاه كه از ايشان در باره آهوىي پرسيدند كه وارد حرم شده است -عليه السالم

شود، امين ) حرم(داخل آن  هر كه كَانَ َءامنا؛ و  من دخلَه: (فرمايد خداوند متعال مى. آن را نگريند و به آن دست نزنند
  ٦٧).است

   آنچه در مكّه حرام نيست. ٣

سگ  موش، عقرب، كالغ، زاغ و: شوند پنج حيوان است كه در حرم كشته مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣١
خطرناك،  افعى، شري درنده، هر مارِ:] اين چند حيوان[در حرم و در حال احرام، : امام صادق عليه السالم. ٣٢ ٦٨.هار

پس اگر دزدانْ متعرض . شوند شوند و كالغ و زاغ هم با سنگ، رانده مى ، كشته مى-كه فاسقك است -عقرب و موش
از   نكته ٧٠.كشنت كك، شپش و پشه در حرم، اشكاىل ندارد: امام صادق عليه السالم. ٣٣ ٦٩.تو شدند، دفاع كن

اند كه نام آا را  نات فراواىن از اين حكم، استثنا شدهكارهاى حرام در حرم، كشنت و صيد حيوان است؛ وىل حيوا
مهه : اند از اين حيوانات، عبارت. دهيم هاى فقهى ارجاع مى آورمي و شرح و بسط احكام آن را به حملّ خود در كتاب مى

  .مارهاى بد، عقرب، موش، مورچه، پشه، شپش، كك، حيوانات درنده و پرندگان شكارى

بدين . دانند حرمتان مى زند نيز از مجله مهني ىب كه به داراىي مردم و آبروى آنان دستربد مى برخى احاديث، دزدى را
كند، حكم حرمت  يازد و جتاوز مى هر چه بر انسان دست مى: توان به يك قاعده عمومى دست يافت كه ترتيب، مى

  .شود حرم، از آن برداشته مى

                                                             
  .١٧٦٠٩ح  ٣٣٧ص  ٩ج : ، وسائل الشيعه١٦١٤ح  ٤٦٣و ص  ١٤٥٦ح  ٤١٩ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٤ح  ٢٢٨ص  ٤ج : الكاىف. ٦٤
: العياشى ، تفسري٢٣٢٧ح  ٢٥١ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٥٦٦ح  ٤٤٩ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٢٢٦ص  ٤ج : الكاىف. ٦٥
  .١٣ح  ٧٤ص  ٩٩ج : مهگى به نقل از عبد اللَّه بن سنان، حبار األنوار ١٠١ح  ١٨٩ص  ١ج 
 ٧ح  ٤٥٤و ص  ١ح  ٤٥١ص : ، علل الشرائع٢٣٦٧ح  ٢٦٢ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٢٠٦ح  ٣٤٨ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٦٦

  .٢٤ح  ١٥٢ص  ٩٩ج : مهگى به نقل از معاوية بن عمار، حبار األنوار
به نقل از حممد بن  ٢٣٦٨ح  ٢٦٢ص  ٢ج : به نقل از حممد بن مسلم، كتاب من ال حيضره الفقيه ١٢٥٨ح  ٣٦٢ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٦٧

  .١٧٠٨٢ح  ١٧٦ص  ٩ج : مسلم از امام باقر عليه السالم يا امام صادق عليه السالم، وسائل الشيعة
 ٥ج : ، سنن النسائى٨٣٧ح  ١٩٧ص  ٣ج : ، سنن الترمذى٦٨ح  ٨٥٧ص  ٢ج : ، صحيح مسلم٣١٣٦ح  ١٢٠٤ص  ٣ج : صحيح البخارى. ٦٨
  .١١٩٤٢ح  ٣٦ص  ٥ج : به نقل از ابو هريره، كرت العمال ١٨٤٧ح  ١٧٠ص  ٢ج : مهگى به نقل از عايشه، سنن أىب داوود ٢١١ص 
  .٦ ح ٢٤٨ص  ٦٤ج : به نقل از حلىب، حبار األنوار ٣ح  ٣٦٣ص  ٤ج : الكاىف. ٦٩
  .١ح  ٣١١ص  ٦٤ج : به نقل از زراره، حبار األنوار ١١ح  ٣٦٤ص  ٤ج : الكاىف) ٣(  ٧٠



١٣ 

  .ت براى تأمني خوراك، جايز استگوش پوشيده مناند كه سر بريدن چارپايان حالل

   آنچه اجنامش در مكّه، حرام است -ب

   شكسنت امنيت. ١

   قرآن

)لَات لِ والْقَت نم دةُ أَشنتالْف و وكُمجرثُ أَخيح نم موهرِجأَخو موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتوندع ملُوهقت تامِ حرالْح جِدسىالْم  
را هر جا يافتيد، بكشيد و از مهان جا كه ) مشركان(و آنان  ٧١يقتلُوكُم فيه فَإِن قتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَ لك جزاُء الْكفرِين؛

و با آنان، كنار مسجداحلرام جننگيد تا آن كه آنان با  -و فتنه، شديدتر از كشنت است -بريونتان كردند، بريونشان كنيد
  ).كيفر كافران، اين گونه است. پس اگر آنان با مشا جنگيدند، آنان را بكشيد. در آن جا جبنگند مشا

   حديث

ها و زمني را آفريد، مكّه را حرام  خداوند، روزى كه آمسان: - در روز فتح مكّه -پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٤
ش از من حالل نشده و براى هيچ كس پس از من نيز حالل ساخت و تا برپاىي قيامت نيز حرام است و براى هيچ كس پي

عمرو : -به نقل از ابو شريح -صحيح البخارى. ٣٥ ٧٢.خنواهد شد و براى من جز ساعىت از يك روز، حالل نشده است
يه و آله در اجازه بده سخىن را از قول پيامرب صلى اهللا عل! اى امري: كرد، گفتم هاىي را به مكّه اعزام مى بن سعيد كه گروه

فرداى روز فتح مكّه برايت باز گومي كه دو گوشم شنيد و با قلبم دريافتم و دو چشمم ديد، هنگامى كه پيامرب صلى اهللا 
براى ! مكّه را خداوند، حرام كرده؛ وىل مردم حرامش ندانستند«: پس از محد و ثناى خدا فرمود. عليه و آله آن را گفت

پس اگر كسى در . ان دارد، حالل نيست كه در آن، خوىن بريزد و درخىت را قطع كندهيچ كس كه به خدا و قيامت امي
خداوند به پيامربش اجازه داد و به :" پى رخصت بود و به جنگ پيامرب صلى اهللا عليه و آله در مكّه استناد كرد، بگوييد

سپس احترام امروزش مثل . ن اجازه دادمهانا خداوند تنها يك ساعت از يك روز را در آن به م". مشا اجازه نداده است
  ٧٣.»!حاضر به غايب برساند] اين سخن را. [احترام ديروزش گشت

با مششريها به سوى حرم، بريون نرويد و هيچ يك از مشا در حاىل كه در برابرش مششري است، : امام على عليه السالم. ٣٦
از امام صادق عليه السالم پرسيدم كه كسى : -از ابو بصريبه نقل  -الكاىف. ٣٧ ٧٤.مناز خنواند؛ چرا كه قبله، امين است

  آيا مهراه داشنت سالح براى او مكروه است؟. خواهد به مكّه يا مدينه برود مى

. ٣٨ ٧٥.»شود، آن را آشكار نسازد اشكاىل ندارد كه سالح را از شهر خود بريون بربد؛ وىل وقىت وارد مكّه مى«: فرمود
اى بگذارد يا جبا پيچيدن  زاوار نيست كه سالح وارد حرم كند، مگر اين كه آن را در كيسهس: امام صادق عليه السالم

                                                             
  .١٩١آيه : بقره. ٧١
ح  ١٣٥ص  ٢١ج : ، حبار األنوار٢٣١٤ح  ٢٤٥ص  ٢ج : به نقل از معاوية بن عمار؛ كتاب من ال حيضره الفقيه ٤ح  ٢٢٦ص  ٤ج : الكاىف. ٧٢
مهگى به نقل  ٩٩٤٤ح  ٣١٨ص  ٥ج : ، السنن الكربى٢٢٧٩ح  ٥٤٤ص  ١ج : مسند ابن حنبل ،١٧٣٧ح  ٦٥٢ص  ٢ج : ؛ صحيح البخارى٢٧

  .٣٤٦٥٢ح  ١٩٨ص  ١٢ج : از ابن عباس تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال
ج : ، سنن النسائى٨٠٩ح  ١٧٣ص  ٣ج : ، سنن الترمذى٤٤٦ح  ٩٨٧ص  ٢ج : ، صحيح مسلم١٠٤ح  ٥١ص  ١ج : صحيح البخارى) ٣(  ٧٣
  .٣٤٦٥٤ح  ١٩٩ص  ١٢ج : ، كرت العمال١٦٣٧٣ح  ٥١٤ص  ٥ج : ، مسند ابن حنبل٢٠٥ص  ٥

به  ١ح  ٣٥٣ص : به نقل از ابو بصري و حممد بن مسلم از امام رضا عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، علل الشرائع ١٠ح  ٦١٦ص : اخلصال. ٧٤
  .١ح  ٩٤ص  ١٠ج : ، حبار األنوار١٠٦ص : عليهم السالم، حتف العقول نقل از ابو بصري از امام صادق عليه السالم از پدرانش

  .١٧٦٨٦ح  ٣٥٩ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٢٣٣١ح  ٢٥٢ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٢ح  ٢٢٨ص  ٤ج : الكاىف. ٧٥



١٤ 

: ، جواهر الكالم١٩و  ١٨الباب / ابواب مقدمات الطواف/ ١٣ج : وسائل الشيعة: ك. ر ٧٦.ج پنهانش كند آن در چيزى
  .٦٥٨ص  ٧ج 

   ورود غري مسلمان. ٢

   قرآن

 ل إِبر هيم و إِسمعيلَ أَن طَهرا بيتى للطَّا  ابةً لّلناسِ و أَمنا و اتخذُوا من مقَامِ إِبر هيم مصلى و عهِدنا إِلَىو إِذْ جعلْنا الْبيت مثَ(
دادمي، و از مقام ابراهيم،  را براى مردم، حملّ اجتماع و امين قرار) كعبه(و ما خانه  ٧٧فني و الْعكفني و الركَّعِ السجود؛

و به ابراهيم و امساعيل فرمان دادمي كه خانه مرا براى طواف كنندگان و معتكفان و ركوع . جايگاه مناز برگزينيد
  ).كنندگان و سجده كنندگان، پاك سازيد

)جِدسوا الْمبقْرفَلَا ي سجرِكُونَ نشا الْمموا إِننَءام ينا الَّذهن  يأَيم اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مفْتإِنْ خهذَا و هِمامع دعب امرالْح
پس از اين سال، به مسجد . اند مشركان، جنس يقيناً! ايد اى كساىن كه اميان آورده ٧٨فَضله إِن شاَء إِنَّ اللَّه عليم حكيم؛

مهانا . نيازتان خواهد كرد بيم داشتيد، خداوند اگر خبواهد، از فضل خويش ىب احلرام نزديك نشوند و اگر از ى دسىت
  ).خداوند، داناى حكيم است

   حديث

چون بر : - گويند؟ مى» بيت اللَّه احلرام«چرا به خانه خدا، : آن گاه كه از ايشان پرسيدند - امام صادق عليه السالم. ٣٩
وارد ) اهل كتابِ در پناه حكومت اسالم(ذميان : دق عليه السالمامام صا. ٤٠ ٧٩.مشركان حرام است وارد آن شوند

طَهرا : (در باره اين آيه -امام صادق عليه السالم. ٤١ ٨٠.شوند حرم و سرزمنيِ هجرت نشوند و از اين دو جا بريون مى
كنندگان و  كنندگان و معتكفان و ركوعام را براى طواف  ؛ خانهفني و الْعكفني و الركَّعِ السجود ل بيتى للطَّا

ص  ٣ج : صحيح البخارى: ك. ر ٨١.يعىن خانه خدا را از مشركان، دور نگهدارمي: -)كنندگان، پاك سازيد سجده
، وسائل ٦١٦ص  ١٠ج : ، املغىن، ابن قدامة١٦٥ص  ٤ج : باب اخراج اليهود من جزيرة العرب، الدر املنثور/ ١١٥٥
، التفسري املنسوب إىل ٣٢ص  ٥ج : ، جممع البيان٥٢الباب / ١٣٢ص  ١٥و ج  ١٧ب البا/ ٢٣٥ص  ١٣ج : الشيعة

  .٥١٥ص : اإلمام العسكرى عليه السالم

   شكار كردن و كندن درخت. ٣

اين، شهرى است كه خداوند، روزى «: پيامرب خدا در روز فتح مكّه فرمود: -به نقل از ابن عباس -صحيح البخارى. ٤٢
نه خارش چيده . را آفريد، حرمتش خبشيد و اين شهر، با حرمت خداوند، تا روز قيامت، حمترم است ها و زمني كه آمسان

                                                             
ح  ٢٥٩ص  ٩ج : ز، وسائل الشيعةهر دو به نقل از حري ٢٣٣٢ح  ٢٥٢ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١ح  ٢٢٨ص  ٤ج : الكاىف) ٣(  ٧٦

١٧٦٨٥.  
  .٢٦آيه : حج: ك. نيز، ر. ١٢٥آيه : بقره) ٤(  ٧٧
  .٢٨آيه : توبه) ٥(  ٧٨
هر دو بدون  ٣٨٢ص  ١ج : ، جممع البيان٢١١١ح  ١٩١ص  ٢ج : به نقل از حنان، كتاب من ال حيضره الفقيه ١ح  ٣٩٨ص : علل الشرائع. ٧٩

  .٢٠ح  ٥٩ص  ٩٩ج : حبار األنوارنسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، 
  .٣٨١ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ٨٠
  .٥٩ص  ١ج : تفسري القمى) ٣(  ٨١



١٥ 

تا صاحبش پيدا [شود، مگر كسى كه خبواهد اعالم كند  اش برداشته مى شده شود، نه يافته شود، نه شكارش رمانده مى مى
  .»شوند اش چيده منى روييده و گياهان تازه] شود

  .هايشان است جز گياه اذْخر، كه براى تزيني و براى خانه! يامرب خدااى پ]:  م[گفت 

شود، درخت  گياه حرم چيده منى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤٣ ٨٢.»جز اذخر«: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
حرام را چيده يا درختش را پس هر كه را ديديد كه گياه .... شود  شود و شكارش رمانده منى آن و خار آن، قطع منى

قطع كرده يا شكارش را رمانده است، بر مشا رواست كه ناسزايش بگوييد يا پشت او را در حدى كه در حرم، حالل 
خداوند، حرام ساخته كه گياه حرمش چيده يا درخت آن قطع شود : امام باقر عليه السالم. ٤٤ ٨٣.است، به درد آوريد

از درخت مكّه، جز درخت خرما و درخت : امام صادق عليه السالم. ٤٥ ٨٤.ن صيد گردد، يا پرنده آ)مگر گياه اذخر(
بر مهه مردم، حرام است، مگر ]  چيدنش[رويد،  هر چه در حرم مى: امام صادق عليه السالم. ٤٦ ٨٥.شود ميوه، كنده منى

 ٩٠، ٨٨، ٨٧، ٨٦األبواب / امأبواب تروك اإلحر/ ١٢ج : وسائل الشيعة: ك. ر ٨٦.اى آنچه را خودت رويانده و كاشته
  .٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢١، ١٦، ١٠األبواب / أبواب كفّارات الصيد/ ١٣و ج 

  ذبح شكار. ٤

  ٨٧.شكار را در حرم نبايد ذبح كرد، هر چند در بريون حرم صيد شده باشد: امام صادق عليه السالم. ٤٧

كتاب من ال حيضره . ٤٩ ٨٨.نبايد ذبح شود در مكّه، جز شتر و گاو و گوسفند و مرغ،: امام صادق عليه السالم. ٤٨
آورند، سحرى  هاىي كه از غري مكّه مى با جوجه: به امام صادق عليه السالم گفتم: -به نقل از شهاب بن عبد ربه - الفقيه

  .خورم كنند و با آن، سحرى مى آا را در حرم، ذبح مى. خورم مى

نگه داشنت آن بر تو حرام ] يا[ىن آنچه را زنده وارد حرم كىن، ذبح و دا آيا منى. سحرىِ تو، سحرىِ بدى است«: فرمود
  .باب ما يذبح ىف احلرم/ ٢٣١ص  ٤ج : الكاىف: ك. ر ٨٩.»است؟

                                                             
ص  ٢ج : ، سنن أىب داوود٢٠٣ص  ٥ج : ، سنن النسائى٤٤٥ح  ٩٨٦ص  ٢ج : ، صحيح مسلم١٧٣٧ح  ٦٥٢ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٨٢

ص  ٢ج : ؛ كتاب من ال حيضره الفقيه٤٦٢٥٢ح  ٦٥٤ص  ١٦ج : اظ، كرت العمالبه نقل از ابو هريره و هر دو تقريباً با مهان الف ٢٠١٧ح  ٢١٢
  .به نقل از كليب اسدى از امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله ٢٣١٦و  ٢٣١٥ح  ٢٤٦
به نقل از امام صادق عليه السالم از  ٣١٠ص  ١ ج: به نقل از امام كاظم عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، دعائم اإلسالم ٧١ص : اجلعفريات. ٨٣

  .پدرانش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله تقريباً با مهان الفاظ
  .١٧٠٧٧ح  ١٧٥ص  ٩ج : هر دو به نقل از زراره، وسائل الشيعة ١٣٣٢ح  ٣٨١ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٢ح  ٢٢٥ص  ٤ج : الكاىف) ٣(  ٨٤
  .به نقل از عبدالكرمي از ديگرى ١ح  ٢٣٠ص  ٤ج : الكاىف) ٤(  ٨٥
مهگى به نقل  ٢ح  ٢٣١ص  ٤ج : ، الكاىف٢٣٤٢ح  ٢٥٤ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٣٢٥ح  ٣٨٠ص  ٥ج : ذيب األحكام) ٥(  ٨٦

  .١٧٠٧٩ح  ١٧٥ص  ٩ج : از حريز، وسائل الشيعة
ح  ٨٥ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٢٧١٧ح  ٣٦٣ز عبد اللَّه بن سنان و ص به نقل ا ٢٣٦٥ح  ٢٦١ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه) ٦(  ٨٧

١٦٦٩٧.  
ح  ٢٦٤ص  ٢ج : تقريباً با مهان الفاظ، كتاب من ال حيضره الفقيه ١٢٧٩ح  ٣٦٧ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٢٣٢ص  ٤ج : الكاىف. ٨٨

  .١٧٠٥٦ح  ١٧٠ص  ٩ج : مهگى به نقل از ابو بصري، وسائل الشيعة ٢٣٧٩
  .١٧١٦٦ح  ٢٠٠ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٢٢٧٠ح  ٢٦٢ص  ٢ج : ب من ال حيضره الفقيهكتا. ٨٩



١٦ 

   ء پيدا شده متلّك شى. ٥

يكى آنچه در حرم پيدا شده است كه بايد تا يك : دو گونه است) ء پيدا شده شى(لُقَطه : امام صادق عليه السالم. ٥٠
يكى هم لُقطه غري حرم كه تا يك سال اعالم . دهى عالم كىن، اگر صاحبش را يافىت كه هيچ، وگرنه آن را صدقه مىسال ا

به نقل از حممد بن رجاء  -الكاىف. ٥١ ٩٠.تواىن براى خودت بردارى دهى، وگرنه مى كىن، اگر صاحبش آمد به او مى مى
دينار . خم شدم كه آن را بردارم. احلرام بودم، كه دينارى ديدم در مسجد: به امام هادى عليه السالم نوشتم: -ارجاىن

. آا را برداشتم و اعالم هم كردم؛ وىل صاحب آا يافت نشد. دينار سومى يافتم. ها را گشتم ريزه سنگ. ديگرى ديدم
  نظرتان در اين باره چيست؟

اگر نيازمندى، يك سوم آن را صدقه بده و اگر . دمآنچه را كه از قضيه دينارها نوشىت، فهمي«: امام عليه السالم نوشت
  .٢٨الباب / أبواب مقدمات الطواف/ ١٣ج : وسائل الشيعة: ك. ر ٩١.»توانگرى، مهه را صدقه بده

   آنچه در مكّه مكروه است - ج

   اقامت بيش از يك سال. ١

  .»ه نيست كه انسان در مكّه يك سال مباندشايست«: امام باقر عليه السالم فرمود: -به نقل از حممد بن مسلم -الكاىف. ٥٢

  پس چه كند؟: گفتم

از امام صادق عليه السالم : -به نقل از أمحد بن حممد السيارى -علل الشرائع. ٥٣ ٩٢.»به جاى ديگر برود«: فرمود
عليه و آله را  دانست و اين به خاطر آن بود كه پيامرب صلى اهللا روايت شده كه آن حضرت اقامت در مكه را پسنديده منى

: ك. ر ٩٣.شود تا آن كه در جاى ديگرى اقامت كند دل مى از اين شهر بريون كردند و كسى كه مقيم مكّه شود، سنگ
  .١٦الباب / أبواب مقدمات الطواف/ ١٣ج : ، وسائل الشيعة)هر ظلمى در آن، احلاد است( ٣٩ص 

   افراشنت ساختمان. ٢

  ٩٤.كس سزاوار نيست كه ساختماىن باالتر از كعبه بسازد براى هيچ: امام باقر عليه السالم. ٥٤

  مطالبه از بدهكار. ٣

مدتى از . مردى به من ماىل بدهكار است: از امام صادق عليه السالم پرسيدم: -به نقل از مساعة بن مهران -الكاىف. ٥٥
  طلب كنم؟آيا مال خود را از او . چشمم پنهان بود، تا اين كه او را در حال طواف كعبه ديدم

، ٤١٠ص  ١ج : املختلف: ك. ر ٩٥.»نه، به او سالم نده و هراسانش مكن، تا آن كه از حرم بريون رود«: فرمود
  .٣٠الباب / أبواب مقدمات الطواف/ ١٣ج : ، وسائل الشيعة١٠ص  ٥ج : ، جامع املقاصد٣٧٢ص : الدروس

                                                             
مهگى به نقل از  ٢٣٤٩ح  ٢٥٦ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٤٦٤ح  ٤٢١ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٢٣٨ص  ٤ج : الكاىف. ٩٠

  .١٠ح  ٢٥٠ص  ١٠٤ج : حبار األنوار، ٢٦٦ص : ابراهيم بن عمر، الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا عليه السالم
: ، وسائل الشيعة٤٠٥١ح  ٢٩٣ص  ٣ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١١٨٨ح  ٣٩٥ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٤ح  ٢٣٩ص  ٤ج : الكاىف. ٩١
  .١٧٧٠٠ح  ٣٦٢ص  ٩ج 
: ، علل الشرائع٢٣٣٨ح  ٢٥٤ ص ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٥٦٣ح  ٤٤٨ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٢٣٠ص  ٤ج : الكاىف. ٩٢
  .٢١ح  ٨١ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٤ح  ٤٤٦ص 
ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، حبار األنوار ٢١٢١ح  ١٩٤ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٢ح  ٤٤٦ص : علل الشرائع. ٩٣
  .٢٥ح  ٨٠ص  ٩٩
ح  ٢٥٤ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٦١٦ح  ٤٦٣وص  ١٥٦٣ح  ٤٤٨ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٢٣٠ص  ٤ج : الكاىف. ٩٤

  .١٧٦٣٥ح  ٣٤٣ص  ٩ج : مهگى به نقل از حممد بن مسلم، وسائل الشيعة ٤ح  ٤٤٦ص : ، علل الشرائع٢٣٣٨
  .١٧٧١١ح  ٣٦٥ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٤٢٣ح  ١٩٤ص  ٦ج : ، ذيب األحكام١ح  ٢٤١ص  ٤ج : الكاىف. ٩٥



١٧ 

   نكته

جايز نيست كه از او مطالبه كند، مگر آن كه در حرم به او  اگر بدهكار را در حرم بيابد،: على بن بابويه فرموده است
به نظر من اگر قرض دادن در خارج حرم بوده، مطالبه آن در : علّامه حلّى در خمتلف الشيعة فرموده ٩٦.قرض داده باشد

كردن از او اگر بدهكار به حرم پناهنده شود، مطالبه : شهيد در الدروس فرموده ٩٧.حرم، كراهت دارد؛ وىل حرام نيست
روايت داللت دارد كه اگر بدهكار را در حرم يافت، و وى قصد پناهندگى به حرم نداشت، مطالبه حرام . حرام است

  ٩٨.است

   آنچه در مكّه شايسته است - د

   مناز گزاردن. ١

: لعابدين عليه السالمامام زين ا. ٥٧ ٩٩.مناز خواندن در مكّه و مدينه، برابر با هزار مناز است: امام على عليه السالم. ٥٦
و آية الكرسى  ١٠٠ و آيه سخره» إنا أنزلناه«و » قل هو اللَّه«هر كس در مكّه هفتاد ركعت مناز خبواند و در هر ركعت، 

دار در شهرهاى ديگر است و يك روز  خبواند، جز به شهادت، خنواهد مرد؛ و كسى كه در مكّه غذا خبورد، مهچون روزه
گرفنتِ يك سال در جاهاى ديگر است؛ و كسى كه در مكّه راه برود، در حال عبادت  برابر با روزهروزه گرفنت در مكّه، 

در حرم  به امام باقر عليه السالم نامه نوشتم و از متام خواندن مناز: -به نقل از ابراهيم بن شيبه -الكاىف. ٥٨ ١٠١.خداست
  .خدا و حرم پيامرب صلى اهللا عليه و آله پرسيدم

  .پيامرب خدا زياد مناز خواندن در اين دو حرم را دوست داشت«: السالم نوشتامام عليه 

  ).فضيلت مناز گزاردن در مسجد احلرام( ٥٩ص : ك. ر ١٠٢.»پس تو نيز زياد مناز خبوان و متام خبوان

   روزه گرفنت. ٢

روزه بگريد و تا آن جا كه كسى كه ماه رمضان در مكّه باشد و مهه آن ماه را : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٥٩
نويسد و براى او هر روز، يك حسنه و  تواند مناز خبواند، خداوند براى او پاداش صد هزار رمضان در غري مكّه را مى مى

يك روز روزه گرفنت در مكّه، برابر با روزه يك : امام زين العابدين عليه السالم. ٦٠ ١٠٣.نويسد هر شب، يك حسنه مى
  ١٠٤.ستسال در جاى ديگر ا

                                                             
  .٣١١ص  ٣ج : الدروس. ٩٦
  .٣٧٠ص  ٥ج : خمتلف الشيعة. ٩٧
  .٣١١ص  ٣ج : الدروس. ٩٨
، حبار ١١٧ص : به نقل از ابو بصري و حممد بن مسلم از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، حتف العقول ١٠ح  ٦٢٨ص : اخلصال. ٩٩

  .٨ح  ٧٣ص  ٩٩ج : األنوار
  .٥٦ -٥٤آيه : اعراف. ١٠٠
  .١٧٧٦٨ح  ٣٨٢ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٢٢٥٩ح  ٢٢٧ص  ٢ج : لفقيهكتاب من ال حيضره ا. ١٠١
  .١١٣٦٣ح  ٥٤٧ص  ٥ج : ، وسائل الشيعة١٤٧٦ح  ٤٢٥ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٥٢٤ص  ٤ج : الكاىف. ١٠٢
 ٢٣ص  ٢ج : تقريباً با مهان الفاظ، أخبار مكّة، ازرقى ٤١٤٩ح  ٤٨٧ص  ٣ج : ، شعب اإلميان٣١١٧ح  ١٠٤١ص  ٢ج : سنن ابن ماجة. ١٠٣

به نقل از ابن عباس تقريباً با مهان  ١٤٥ح  ١٣٦ص : ؛ فضائل األشهر الثالثة٣٤٦٥٧ح  ٢٠٠ص  ١٢ج : مهگى به نقل از ابن عباس، كرت العمال
  .١٦ح  ٣٤٩ص  ٩٦ج : الفاظ، حبار األنوار

  .١٧٧٦٨ح  ٣٨٢ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٢٢٥٩ح  ٢٢٧ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ١٠٤



١٨ 

   ختم كردن قرآن. ٣

مريد تا آن كه پيامرب خدا را ببيند و جايگاهش  هر كس در مكّه ختم قرآن كند، منى: امام زين العابدين عليه السالم. ٦١
هر كس كه در مكّه از مجعه تا مجعه يا در كمتر يا بيشتر از آن ختم : امام باقر عليه السالم. ٦٢ ١٠٥.در شت را بنگرد

اى كه  اى كه در دنيا بوده تا آخرين مجعه يان آن، روز مجعه باشد، براى او پاداش و حسنات از اولني مجعهقرآن كند و پا
  ١٠٦.اگر در روزهاى ديگر نيز ختم كند، مهني طور است. شود در دنيا خواهد بود، نوشته مى

   انفاق. ٤

مناز در آن، صد هزار مناز است و . منان استمكّه، حرم خدا و حرم پيامرب و حرم امري مؤ: امام صادق عليه السالم. ٦٣
  .يك درهم انفاق در آن، برابر با صد هزار درهم است

مناز در آن، ده هزار برابر و يك درهم انفاق در آن، ده . مدينه نيز حرم خدا و حرم پيامرب خدا و حرم امري مؤمنان است
  .هزار درهم است

مناز در آن، مهچون هزار مناز است و يك درهم انفاق در .  مؤمنان استكوفه هم حرم خدا و حرم پيامرب خدا و حرم امري
  ١٠٧.آن، برابر هزار درهم است

   آنچه براى اهل مكّه، شايسته است -ه

   خاىل گذاشنت مطاف براى طواف واجب. ١

ابراهيم و صف اول  به اهل مكّه و جماوران برسانيد كه طواف و حجر األسود و مقام: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٦٤
اى فرزندان : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٦٥ ١٠٨.را از روز بيستم ذى قعده تا روز خروج، براى حجاج واگذارند

خواهد بر گرد اين خانه طواف كند و مناز خبواند، در هر ساعىت از شب و روز كه  از هيچ كس كه مى! عبد مناف
طواف براى غري اهل مكّه، برتر از مناز است و براى اهل : ام صادق عليه السالمام. ٦٦ ١٠٩.خواهد، جلوگريى نكنيد مى

  ١١٠.مكّه، مناز، برتر است

براى غري اهل مكّه، يعىن جماوران آن، آيا : از امام صادق عليه السالم پرسيدم: -به نقل از حريز - ذيب األحكام. ٦٧
  طواف برتر است يا مناز؟

                                                             
 ٢٢٧ص  ٢ج : به نقل از خالد بن ماد قالنسى از امام صادق عليه السالم، كتاب من ال حيضره الفقيه ١٦٤٠ح  ٤٦٨ص  ٥ج : ذيب األحكام. ١٠٥

  .٣٦ح  ٨٢ص  ٩٩ج : به نقل از امام باقر عليه السالم، حبار األنوار ١٩٨ح  ١٤٤ص  ١ج : ، احملاسن٢٢٥٧ح 
 ٨٣ص  ٩٩ج : مهگى به نقل از ابو محزه مثاىل، حبار األنوار ٢٧٠ص : ، عدة الداعى١ح  ١٢٥ص : عمال، ثواب األ٤ح  ٦١٢ص  ٢ج : الكاىف. ١٠٦
  .٣٧ح  ٨٣

ح  ٢٢٨ص  ١ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٥٨ح  ٣١ص  ٦ج : به نقل از خلّاد قالنسى، ذيب األحكام ١ح  ٥٨٦ص  ٤ج : الكاىف. ١٠٧
  .١٠ح  ٢٤٢ص  ٩٩ج : ز خالد قالنسى، حبار األنوارمهگى به نقل ا ٦٥ح  ٧٣ص : ، كامل الزيارات٦٨٠
  .١٢٠٢٤ح  ٥٤ص  ٥ج : به نقل از أنس، كرت العمال ٣٢٥ح  ٩٩ص  ١ج : الفردوس. ١٠٨
ص  ٥ج : ، مسند ابن حنبل٢٢٣ص  ٥ج : ، سنن النسائى١٢٥٤ح  ٣٩٨ص  ١ج : ، سنن ابن ماجة٨٦٨ح  ٢٢٠ص  ٣ج : سنن الترمذى. ١٠٩
  .١٢٠٠٦ح  ٤٩ص  ٥ج : مهگى به نقل از جبري بن مطعم، كرت العمال ١٦٤٣ح  ٦١٧ص  ١ج : لصحيحني، املستدرك على ا١٦٧٣٦ح  ٦١٥
 ٣٩٨ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٢١٥٨ح  ٢٠٧ص  ٢ج : به نقل از حريز بن عبد اللَّه، كتاب من ال حيضره الفقيه ٢ح  ٤١٢ص  ٤ج : الكاىف. ١١٠

  .١٧٨٢٠ح 



١٩ 

قرب . ٦٨ ١١١.»تر است؛ وىل براى اهل مكّه و ساكنان آن، مناز، برتر از طواف استبراى جماوران، طواف «: فرمود
  :از امام رضا عليه السالم پرسيدم: -به نقل از امحد بن حممد بن اىب نصر بزنطى -اإلسناد

  براى ساكن مكّه، طواف، برتر است يا مناز؟

كند، طواف براى او برتر از مناز  در مكّه اقامت مى كسى كه يك سال: امام صادق عليه السالم. ٦٩ ١١٢.»مناز«: فرمود
و هر . كسى كه دو سال ساكن مكّه خواهد بود، خملوطى از مناز و طواف اجنام دهد. است]  در مسجد احلرام[گزاردن 

  ١١٣.كه سه سال مقيم مكّه است، مناز براى او برتر از طواف است

   شكلى با محرمان هم. ٢

شايسته است كه آنان هم مثل محرمان، . شايسته نيست كه اهل مكّه پرياهن بپوشند: مامام صادق عليه السال. ٧٠
امام صادق عليه . ٧١ ١١٤.سزاوار است كه حكومت، آنان را به خاطر اين، مؤاخذه كند. غبارآلود و ژوليده باشند

. پوشد و مهسان با محرمان باشددهد، وقىت از احرام در آمد، شايسته است كه پرياهن ن كسى كه متتع اجنام مى: السالم
  ١١٥.اهل مكّه نيز شايسته است در ايام حج، چنني كنند

   هر ظلمى در آن، احلاد است -و

   قرآن

لْباد و من يرِد فيه عكف فيه و اإِنَّ الَّذين كَفَرواْ و يصدونَ عن سبِيلِ اللَّه و الْمسجِد الْحرامِ الَّذى جعلْنه للناسِ سواًء الْ(
كه آن را براى مردم،  -به يقني، آنان كه كافر شدند و از راه خدا و مسجد احلرام ١١٦.بِإِلْحادم بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ

داشته كنند و هر كس در آن، قصد احلاد به ستم  ، جلوگريى مى-چه معتكف عبادت و چه اهل باديه، يكسان قرار دادمي
  ).چشانيم باشد، از عذاىب دردناك به او مى

   حديث

در : -به نقل از معاوية بن عمار -الكاىف. ٧٣ ١١٧.احتكار طعام در مكّه، احلاد است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٧٢
س در آن، قصد احلاد به ظلم داشته باشد، از عذاىب و هر ك بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ؛  م و من يرِد فيه بِإِلْحاد(باره آيه 

  .از امام صادق عليه السالم پرسيدم) چشانيم دردناك به او مى

به نقل از ابو الصباح  -الكاىف. ٧٤ ١١٨.»هر ستمى، احلاد است و زدن خادم بدون گناه، از مهني نوع احلاد است«: فرمود
و هر كس در آن، قصد  بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ؛  م و من يرِد فيه بِإِلْحاد(از امام صادق عليه السالم در باره آيه : -كناىن

                                                             
  .١٧٨٢١ح  ٣٩٨ص  ٩ج : ئل الشيعة، وسا١٥٥٥ح  ٤٤٦ص  ٥ج : ذيب األحكام. ١١١
  .١ح  ٢٠٠ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار١٣٥٠ح  ٣٨٣ص : قرب اإلسناد. ١١٢
ص  ٥ج : هر دو به نقل از هشام بن حكم، ذيب األحكام ٢٨٤٥ح  ٤١٢ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١ح  ٤١٢ص  ٤ج : الكاىف. ١١٣
  .١٧٨١٨ح  ٣٩٨ص  ٩ج : ، وسائل الشيعةبه نقل از حفص بن خبترى و محاد و هشام ١٥٥٦ح  ٤٤٧
  .١٨٣٤٣ح  ٥٤٥ص  ٩ج : به نقل از معاوية بن عمار، وسائل الشيعة ١٥٥٧ح  ٤٤٧ص  ٥ج : ذيب األحكام. ١١٤
  .٣٣ح  ٣٩٥ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٣١٧ص  ١ج : ، دعائم اإلسالم٨ح  ٤٤١ص  ٤ج : ، الكاىف٤٤٧ص : املقنعة. ١١٥
  .٢٥آيه : حج. ١١٦
 ٢٥٥ص  ٧ج : هر دو به نقل از ابن عمر، التاريخ الكبري ١١٢٢١ح  ٥٢٧ص  ٧ج : ، شعب اإلميان١٤٨٥ح  ١٣٣ص  ٢ج : وسطاملعجم األ. ١١٧

  .١٠٠٦٢ح  ١٨٠ص  ٤ج : به نقل از يعلى، كرت العمال ١٠٨٣ش 
تقريباً با مهان  ١٤٥٧ح  ٤٢٠ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٢٣٢٩ح  ٢٥٢ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٢ح  ٢٢٧ص  ٤ج : الكاىف. ١١٨

  .١٧٦٢٧ح  ٣٤١ص  ٩ج : الفاظ، وسائل الشيعة



٢٠ 

هر ستمى كه كسى در مكّه به خود «: فرمود. پرسيدم) احلاد به ظلم داشته باشد، از عذاىب دردناك به او مش چشانيم
از اين رو، امام عليه السالم . »بينم ، من آن را احلاد مىكند، چه سرقت يا ظلم به ديگرى يا هر كار ديگرى كه ستم باشد

  ١١٩.از سكونت در حرم، پرهيز داشت

و هر كس در آن، قصد احلاد به ستم داشته  بِظُلْمٍ؛  م و من يرِد فيه بِإِلْحاد(در باره آيه  -امام صادق عليه السالم. ٧٥
غري اولياى خدا دوسىت و مهبستگى كند، او ملحد به ستم است و هر كس در آن جا غري خدا را بپرستد، يا با : -)باشد

   نكته ١٢٠.بر خداست كه او را از عذاىب دردناك بچشاند

اند و به آنان وعده عذاب  در اين آيه، ظاملان، ملحد حمسوب شده. احلاد به معناى احنراف از راه راست و طريقه حق است
م براى احلاد است؛ زيرا ظلم، نوعى عدول عملى و احنراف از حق است؛ اين به معناى سبب بودن ظل. داده شده است

اين حكم، تطبيق ملحد بر هر . وىل آيه، عالوه بر اين، به حكم خاصى اشاره دارد كه در غري حرم مكّه، جارى نيست
ع آن، عذاب دردناك مشرد و به تب مهچنني، آيه، ظلم در مكّه را گناه كبريه مى. ظاملى، چه ظلم كوچك باشد و چه بزرگ

، »يرِد«، عموميت بدىل دارد و مفعول »من«دهد و در آيه، بر اين تعميم و مشول، تأكيد شده است؛ زيرا  را وعده مى
  .حذف شده است تا هر گونه كارى را در برگريد

  .تفهيم كننداند تا اين اطالق را  ، هر دو به صورت نكره و اسم جنس آورده شده»ظلم«و » احلاد«به عالوه، 

باء مالبسه » بإحلاد«در صدر آيه است و باء در » إنّ«، اسم »...من يرد «پس تركيب آيه به اين شكل است كه مجله 
  .، باء سببيت است»ظلم«و در ) مهراهى(

٤/ ١  

  ١٢١ حدود حرم

اى مجع  و آن دو را در خيمه جربئيل، آدم را از صفا و حوا را از مروه فرود آورد: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٧٦
مكه و اطراف آن را روشن ساخت، و تا هرجا   هاى روشناىي و فروغ آن، كوه. ستون خيمه، از ياقوت سرخ بود. كرد

پس امروز، حمدوده حرم، جاهاىي است كه فروغ . كه نور آن ستون گسترش يافت، خداوند، آن جا را حرم قرار داد
جا را حرم قرار داده است؛ چرا كه آا از  ند به احترام آن خيمه و ستون، آنخداو. ستون به آن جا رسيده است

   ١٢٢.اند شت
خداوند، چهار فرسخ در چهار فرسخ از حرمش را، حرام كرد كه گياهش را بچينند و : امام باقر عليه السالم. ٧٧

   ١٢٣.درختش را قطع كنند، مگر درخت اذخر را

                                                             
، حبار ١ح  ٤٤٥ص : تقريباً با مهان الفاظ، علل الشرائع ٢٣٣٠ح  ٢٥٢ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٣ح  ٢٢٧ص  ٤ج : الكاىف. ١١٩
  .٢٤ح  ٨٠ص  ٩٩ج : األنوار
  .ديگران به نقل از ابو ولّاد و ٥٣٣ح  ٣٣٧ص  ٨ج : الكاىف. ١٢٠
  ).٢نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ١٢١
به نقل از  ٣ح  ٤٢١ص : به نقل از عطاء از امام باقر عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، علل الشرائع ٢١ح  ٣٦ص  ١ج : تفسري العياشى. ١٢٢

  .٣٦ح  ١٨٣ص  ١١ج : ظ، حبار األنوارحممد بن اسحاق از امام باقر عليه السالم از پدرانش عليهم السالم تقريباً با مهان الفا
ص  ٩ج : تقريباً با مهان الفاظ و هر دو به نقل از زراره، وسائل الشيعة ٢ح  ٢٢٥ص  ٤ج : ، الكاىف١٣٣٢ح  ٣٨١ص  ٥ج : ذيب األحكام. ١٢٣
  .١٧٠٧٤ح  ١٧٤
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از امام رضا عليه السالم در باره حرم و حمدوده آن پرسيدم و : -مد بن اىب نصر بزنطىبه نقل از امحد بن حم - الكاىف. ٧٨
  .تر و برخى دورتر است اين كه چرا حمدوده آن، برخى نزديك

خداوند عز و جل چون آدم عليه السالم را از شت فرود آورد، او را بر كوه ابو قُبيس فرود «: امام عليه السالم فرمود
خداوند، . شنود، به پروردگارش شكايت كرد شنيد، منى م، از احساس وحشت و از اين كه آنچه را در شت مىآد. آورد

كرد و نور آن، تا حمدوده حرم  آدم، بر گرد آن، طواف مى. ياقوت سرخى را فرود آورد و در حملّ كعبه قرار داد
  ١٢٤.رم قرار دادخداوند هم آن را ح. گذارى شد حد و حرمي آن، نشانه. رسيد مى

در يك بريد، تعيني شده است و چون  ١٢٦حمدوده حرم در احاديث و اقوال علما، يك بريد ١٢٥ توضيحى درباره حدود حرم
اين مساحت كه اندكى از  ١٢٨.شود ، مساحت تقريىب حرم، شانزده فرسخ مربع مى١٢٧ هر بريد، چهار فرسخ شرعى است

  .اى دارد شود و احكام ويژه ، شناخته مىتر است، به عنوان حرم امن خداوند مكّه بزرگ

، ١٣٠ترين آا كه مشهورترين و مقبول ١٢٩هاى گوناگوىن وجود دارد در تعيني حدود حرم از هر طرف شهر مكّه، گفته
  :دارد گونه بيان مى حدود حرم را اين

ميل در طرف اضاة اللنب، از  مكّه، اندكى پيش از تنعيم، از طريق مين به فاصله هفت ١٣١ از طريق مدينه به فاصله سه ميلى
گذرد به فاصله  طريق جده در منقطَع األعشاش به فاصله ده ميل، از طريق طائف در راهى كه از عرفه و از داخل نمره مى

در كوه مقطَّع به فاصله هفت ميل و از طريق جعرانه در دره آل عبد اللَّه » خلّ«از طريق عراق بر گردنه  ١٣٢يازده ميل،
  .ن خالد، به فاصله نه ميلب

ها تقريىب است و برخى، از روى دقّت نظر، فاصله دقيق اين حدود را تا ديوار مسجد احلرام نيز حماسبه  البته اين فاصله
هاى ياد شده، متفاوت است، به طور مثال، فاسى در بيان حمدوده  اند كه مقدارى با اندازه اند و به ذراع، بيان منوده كرده

  :گويد جهت طائف از راه عرفه مىحرم از 

، از طرف عرفه، سى و هفت هزار و هفده - كه نشانه حد حرم هستند -تا علَمني]  در مسجد احلرام[از ديوار بىن شيبه 
شناخت و تعيني حدود حرم، بسيار مهم و در احكام فراواىن دخيل  ١٣٣.است) فاصله سر انگشت تا آرنج(ذراع كوچك 

                                                             
: ، علل الشرائع٣١ح  ٢٨٤ص  ١ج : الم، عيون أخبار الرضا عليه الس١٥٦٢ج  ٤٤٨ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ١٩٥ص  ٤ج : الكاىف. ١٢٤
  .٢ح  ٧٢ص  ٩٩ج : به نقل از صفوان بن حيىي از امام حسن عليه السالم تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٤ح  ٤٢٢و ص  ١ح  ٤٢٠ص 

  ).٢نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ١٢٥
  .كيلومتراست ٢٢/ ٥شود و تقريباً معادل  طار مىاى است كه با طى كردن آن، مناز، قصر و روزه، اف بريد، مسافت شرعى. ١٢٦
  .كيلومتر است ٥/ ٥هر فرسخ شرعى، اندكى كمتر از . ١٢٧
: مستمسك العروة الوثقى( حرم به شكل مربع نيست بلكه منظور، اين است كه مساحت حرم، به اندازه مربعى است كه ضلعش يك بريد باشد. ١٢٨

  ).٤٠٠ص  ٧ج : جواهر الكالم، ٣٧٩ص  ٨ج : ، مدارك االحكام٢٨٧ص  ١١ج 
، جواهر ٥٩ص  ١ج : ، شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام٨٩ص  ٥ج : به نقل از ابو الوليد، أخبار مكّة، فاكهى ١٣١ص  ٢ج : أخبار مكّة، ارزقى. ١٢٩
  .٤٠١ص  ٧ج : الكالم
  .٢٣ص : ، تاريخ احلرمني، عباس كراره٥٥ص  ١ج : شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام: ك. ر. ١٣٠
  .متر است ١٨٠٠هر ميل، در حدود . ١٣١
 ٣ج : ذيب األمساء( كند و نووى ، به نقل از سروجى، فاصله حد طريق طائف را هفت ميل ذكر مى)٤٠١ص  ٧ج ( صاحب جواهر الكالم. ١٣٢
  .داند رأى مجهور علما را مهني مى) ٨٢ص 

  .٥٩ص  ١ج : شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام. ١٣٣
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اين . اند، تشخيص آن، در عمل، آسان است انصاىب كه از هر طرف به عنوان عالمت بنا شدهاست و به علّت وجود 
انصاب، در مهه سو، جبز مست جده و جعرانه، به دست حضرت إبراهيم خليل عليه السالم و به راهنماىي جربئيل عليه 

توان به  جتديد كنندگان بناى آا، مىاند و از مجله  و در طول تاريخ، بارها جتديد بنا شده ١٣٤اند السالم نصب گشته
بعدها نيز خلفا، مكرراً آا را جتديد . امساعيل عليه السالم و قُصى بن كالب و پيامرب صلى اهللا عليه و آله اشاره كرد

  .١٣٥اند كرده

گانه، تنها  ، هنوز پا بر جا هستند و البته انصاب يا عالئم شش)انصاب(دهند كه اين عالئم  حتقيقات معاصر نشان مى
  .١٣٦ كنند و انصاب و حدود مهه حرم، بسيار بيشتر است هاى ورودى آن، تعيني و حتديد مى حمدوده حرم را در راه

٥/ ١  

  ١٣٧ آداب ورود به مكّه

   حرم

   احرام -الف

نه، : - تواند بدون احرام، وارد مكه شود؟ آيا كسى مى: در پاسخ حممد بن مسلم كه پرسيد -امام باقر عليه السالم. ٧٩
خداوند، مسجد احلرام را به خاطر كعبه، حرام : امام صادق عليه السالم. ٨٠ ١٣٩.دارد ١٣٨ مگر بيمار، يا كسى كه اسهال

امام كاظم عليه . ٨١ ١٤٠.قرار داد و حرم را به خاطر مسجد احلرام، حرام كرد و احرام را به خاطر حرم، واجب منود
  ١٤١.له دارد، جز با احرام، وارد آن نشودهر كس از مكّه به اندازه ده ميل فاص: السالم

   غسل -ب

. ٨٣ ١٤٢.غسل كرد» فَخ«پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى ورود به مكّه، در : - به نقل از ابن عمر -سنن الترمذى. ٨٢
  ١٤٣.يمامام صادق عليه السالم به ما دستور داد پيش از آن كه داخل مكّه شومي، در فَخ غسل كن: -به نقل از حلىب -الكاىف

                                                             
 ٦ج : يف تاريخ العرب ، املفصل٣٩٦ص  ٧ج : ، جواهر الكالم٥٥ص  ١ج : ، شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام٢٥٥ص  ٥ج : ة، فاكهىاخبار مكّ. ١٣٤
  .٤٤١ص 

 ٢١١ص  ٤ج : ، الكايف٥٥ص  ١ج : ، شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام٢٧٣ص  ٢ج : ، أخبار مكّة، فاكهى١٢٩ص  ٢ج : اخبار مكّة، ازرقى. ١٣٥
  .١٨ح 

  .٨٧و  ٧١ص : احلرم املكّى الشريف واألعالم احمليطة به. ١٣٦
  .جا اعم از آداب واجب و مستحب است مقصود از آداب در اين. ١٣٧
  .دارد... آمده است كه به معناى كسى است كه درد دل، اسهال، ناراحىت شكم » من بِه بطَن« در منت حديث،. ١٣٨
از عاصم بن  ١هر دو به نقل از حممد بن مسلم و ح  ٢ح  ٢٤٥ص  ٢ج : ، االستبصار٢٧٥٣ح  ٣٧٩ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ١٣٩

: به نقل از حممد بن مسلم از امام صادق عليه السالم، مستدرك الوسائل ٣١ص : محيد از امام صادق عليه السالم تقريباً با مهان الفاظ، االصول الستة عشر
  .١٠٦٤٦ح  ١٩١ص  ٩ج 

بدون  ٢١٢٢ح  ١٩٥ص  ٢ج : تقريباً با مهان الفاظ، كتاب من ال حيضره الفقيه ١ح  ٤١٥ص : ، علل الشرائع١١٦٢ح  ٥٥ص  ٢ج : احملاسن. ١٤٠
  .٢٨ح  ٤٣ص  ٩٩نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، حبار األنوار، ج 

  .١٦٦٣١ح  ٦٨ص  ٩ج : به نقل از وردان، وسائل الشيعة ١١ح  ٣٢٥ص  ٤ج : الكاىف. ١٤١
: ، اخبار مكة، فاكهى٦٥١٧ش  ٩٥ص  ٣٠ج : ، ذيب الكمال٢٥ح  ٢٢١ص  ٢ج : ، سنن الدارقطىن٨٥٢ح  ٢٠٨ص  ٣ج : ىسنن الترمذ. ١٤٢

  .مهگى به نقل از ابن عمر ٢٥٢٩ح  ٢١٧ص  ٤ج : فاكهى
  .١٧٥٦٤ح  ٣١٨ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٣٢٣ح  ٩٩ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٥ح  ٤٠٠ص  ٤ج : الكاىف. ١٤٣
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، هنگام ورود، غسل كن و اگر جلوتر رفىت، در بئر -إن شاء اللَّه -هر گاه به حرم رسيدى: امام صادق عليه السالم. ٨٤
خداوند عز و جل به ابراهيم عليه : امام صادق عليه السالم. ٨٥ ١٤٤.ميمون، يا فخ، يا در مرتل خود در مكّه غسل كن

هر دو به آهنگ حرم، . را هم مهراه خود، حج دهد و او را ساكن حرم سازد السالم فرمان داد كه حج بگزارد و امساعيل
  .بر شترى سرخ سوار شدند، در حاىل كه جز جربئيل مهراهشان نبود

  .فرود آييد و پيش از آن كه وارد حرم شويد، غسل كنيد! اى ابراهيم: چون به حرم رسيدند، جربئيل به او گفت

طَهرا بيتى : (فرمايد خداوند عز و جل در كتابش مى: امام صادق عليه السالم. ٨٦ ١٤٥.آن دو، فرود آمدند و غسل كردند
ام را براى طواف كنندگان و پرستشگران و ركوع كنندگان و  خانه ١٤٦فني و الْعكفني و الركَّعِ السجود؛ ل للطَّا

عرق خود را بشويد و آلودگى را : وارد مكّه نشودپس شايسته است كه بنده جز با پاكى، ). كنندگان، پاك كنيد سجده
  ١٤٧.بزدايد و غسل كند

   تواضع و خشوع - ج

هر كس با آرامش وارد مكّه شود، آمرزيده «: امام صادق عليه السالم فرمود: -به نقل از معاوية بن عمار -الكاىف. ٨٧
  .»شود مى

  چگونه با آرامش، وارد آن شود؟: پرسيدم

امام صادق عليه السالم : -به نقل از اسحاق بن عمار -الكاىف. ٨٨ ١٤٨.»بر و غرور وارد شودبدون حالت تك«: فرمود
  .»شود شود، مگر آن كه آمرزيده مى هيچ كس با آرامش وارد مكّه منى«: فرمود

  آرامش چيست؟: گفتم

السالم در راه مكّه و مدينه با امام صادق عليه : -به نقل از ابان بن تغلب -الكاىف. ٨٩ ١٤٩.»اين كه تواضع كند«: فرمود
  .سفر بودم هم

  .هايش را در دستان خود گرفت چون به حرم رسيد، فرود آمد و غسل كرد و كفش

گونه  هر كه از روى تواضع در برابر خدا، آن! اى ابان«: فرمود. من نيز مانند او كردم. سپس پابرهنه به حرم وارد شد
نويسد و صد هزار  كند، صد هزار حسنه براى او مى ه را از او حمو مىعمل كند كه من كردم، خداوند صد هزار گنا

بنگريد هر گاه يكى از : امام صادق عليه السالم. ٩٠ ١٥٠.»آورد د و صد هزار حاجت او را بر مى درجه براى او بنا مى
                                                             

ص  ٢ج : هر دو به نقل از معاوية بن عمار، كتاب من ال حيضره الفقيه ٣١٩ح  ٩٧ص  ٥ج : ، ذيب االحكام٤ح  ٤٠٠ص  ٤ج : الكاىف. ١٤٤
  .١٠ح  ١٣٦ص  ٩٩ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٥٢٩
  .٦ح  ٥٤ص  ٩٩ج : از كلثوم بن عبد املؤمن حراىن، حبار األنوارهر دو به نقل  ٣٢ح  ٥٨٦ص : ، علل الشرائع٣ح  ٢٠٢ص  ٤ج : الكاىف. ١٤٥
  .١٢٥آيه : بقره. ١٤٦
به نقل از عمران حلىب،  ٨٥٢ح  ٢٥١هر دو به نقل از حممد حلىب و ص  ٣٢٢ح  ٩٨ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٣ح  ٤٠٠ص  ٤ج : الكاىف. ١٤٧

به نقل از حلىب و در سه منبع اخري تقريباً با مهان  ٩٥ح  ٥٩ص  ١ج : فسري العياشىبه نقل از عبيد اللَّه بن على حلىب، ت ١ح  ٤١١ص : علل الشرائع
  .٣ح  ٣٦٩ص  ٩٩ج : الفاظ، حبار األنوار

به نقل  ١٩٢ح  ١٤٣ص  ١ج : تقريباً با مهان الفاظ، احملاسن ٢١٥٠ح  ٢٠٦ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٩ح  ٤٠١ص  ٤ج : الكاىف. ١٤٨
  .١٧٥٧٠ح  ٣٢٠ص  ٩ج : الشيعةاز ابو محزه، وسائل 

  .١٧٥٧١ح  ٣٢٠ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة١٠ح  ٤٠١ص  ٤ج : الكاىف. ١٤٩
ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ١٩٣ح  ١٤٣ص  ١ج : ، احملاسن٣١٧ح  ٩٧ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٣٩٨ص  ٤ج : الكاىف. ١٥٠
  .٩١ح  ٥٤ص  ٤٧



٢٤ 

كه به وادى مكّه هاى پوسيده و كهنه خويش را بپوشيد؛ چرا كه هيچ كس نيست  مشا به وادى مكّه سرازير شد، جامه
  ١٥١.شود فرود آيد و در دلش هيچ كربى نباشد، مگر آن كه آمرزيده مى

  ورود از باالى شهر - د

و از پايني آن  پيامرب صلى اهللا عليه و آله چون به مكّه آمد، از باالى آن وارد شد: -به نقل از عايشه -صحيح مسلم. ٩١
پيامرب صلى اهللا عليه و آله از باالى مكّه از : -حج پيامرب خدا در توصيف -امام صادق عليه السالم. ٩٢ ١٥٢.خارج گشت

به : - به نقل از يونس بن يعقوب -الكاىف. ٩٣ ١٥٣.، بريون شد ها وارد شد و از پايني مكّه از ذى طوى مدىن) گردنه(عقَبه 
  از كجا وارد مكّه شوم، در حاىل كه از مدينه آمده باشم؟: امام صادق عليه السالم گفتم

عنوان زيرين : ك. ر ١٥٤.»از باالى مكّه وارد شو و هر گاه به قصد مدينه خارج شدى، از پايني مكّه بريون شو«: مودفر
  ).خروج از پايني شهر(

٦/ ١  

   آداب خروج از مكّه

   صدقه دادن -الف

. ت، صدقه بدههر گاه خواسىت از مكّه بريون شوى، يك درهم خرما خبر و آن را مشت مش: امام صادق عليه السالم. ٩٤
  ١٥٥.اين كفّاره گناهان تو در احرام و مدت اقامتت در مكّه خواهد بود

  خروج از پايني شهر -ب

وارد  ١٥٦ رفت و از راه معرس بريون مى  پيامرب خدا از راه مسجد شجره از مدينه: -به نقل از ابن عمر -صحيح مسلم. ٩٥
ص : ك. ر ١٥٧.گشت شد و از بلندىِ پايني، خارج مى وارد مى) مشال( شد، از بلندىِ باال شد، و هر گاه وارد مكّه مى مى
  ).خروج از باالى شهر( ٤٦

                                                             
ح  ١٩٢ص  ٩٩ج : هر دو به نقل از هشام بن سامل، حبار األنوار ٧٣٧ح  ٢٤٨ص  ١ج : األخالق ، مكارم١٩٤ح  ١٤٣ص  ١ج : احملاسن. ١٥١

٤.  
، صحيح ابن ٤٢٤١ح  ٤٧٦ص  ٢ج : ، السنن الكربى، نساىي٨٥٣ح  ٢٠٩ص  ٣ج : ، سنن الترمذى٢٢٤ح  ٩١٨ص  ٢ج : صحيح مسلم. ١٥٢
  .٣٠١٧٩ح  ٥١٥ص  ١٠ج : ، كرت العمال٩٥٩ح  ٧٨ص  ٢ج : خزمية
 ١٢ح  ٨٠ص : هر دو به نقل از معاوية بن عمار، مستطرفات السرائر ١٥٨٨ح  ٤٥٧ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٤ح  ٢٤٨ص  ٤ج : كاىفال. ١٥٣

  .١٣ح  ٢٩٣ص  ٢١ج : به نقل از ابن حمبوب تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار
  .١٧٥٦٢ح  ٣١٧ص  ٩ج : ة، وسائل الشيع٣٢١ح  ٩٨ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٣٩٩ص  ٤ج : الكاىف. ١٥٤
  .١٩٢٢٩ح  ٢٣٥ص  ١٠ج : به نقل از ابو بصري، وسائل الشيعة ٢ح  ٥٣٣ص  ٤ج : الكاىف. ١٥٥
ناميده شده كه پيامرب صلى اهللا ) معرس( ذى احلُلَيفه، بدين جهت به اين نام. آيند معرس، جاىي است كه آخر شب، افراد براى استراحت، فرود مى. ١٥٦

  .ا فرود آمد، مناز صبح را در آن جا خواند و سپس حركت كردعليه و آله در آن ج
وص  ٤٨٤٣ح  ٢٦٣ص  ٢ج : ، مسند ابن حنبل١٨٦٦و  ١٨٦٧ح  ١٧٤ص  ٢ج : ، سنن أىب داوود٢٢٣ح  ٩١٨ص  ٢ج : صحيح مسلم. ١٥٧
  .٦٢٩٢ح  ٥١٣



٢٥ 

  ١٥٨ مسجد احلرام: فصل دوم
  
١/ ٢  

   فضيلت مسجد احلرام

ترينِ مساجد نزد خداوند متعال، مسجد احلرام  ترين و گرامى ترين، حمبوب حمترم: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٩٦
برترى مسجد احلرام بر مسجد من، مهچون برترى مسجد من بر مساجد : رب خدا صلى اهللا عليه و آلهپيام. ٩٧ ١٥٩.است

  كدام مسجد، اول، بنا اده شده است؟: به پيامرب خدا گفتم: -به نقل از ابو ذر - صحيح البخارى. ٩٨ ١٦٠.ديگر است

  .»مسجد احلرام«: فرمود

  سپس كدام؟: گفتم

  .» مسجد األقصى«: فرمود

  فاصله ميان اين دو، چه مقدار بود؟: گفتم

، مناز خبوان، كه زمني براى تو )وقت آن رسيد(هر كجا كه مناز، تو را دريافت «: و سپس فرمود» چهل سال«: فرمود
مسجد احلرام، مسجد من : بندند مگر به سوى سه مسجد بار منى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٩٩ ١٦١.»مسجد است

مسجد احلرام، : اند كه از قصرهاى شىت در دنيايند چهار مكان: امام على عليه السالم. ١٠٠ ١٦٢. و مسجد األقصى
  ٢/ ٢ ١٦٣.مسجد پيامرب، مسجد بيت املقدس و مسجد كوفه

   حمدوده مسجد احلرام
مهان خطّى  تا مسعا را خط كشيد و اين، ١٦٥ ابراهيم عليه السالم در مكّه بني حزوره: امام صادق عليه السالم. ١٠١ ١٦٤

از امام : - به نقل از حسني بن نعيم -ذيب األحكام. ١٠٢ ١٦٦.بود كه ابراهيم عليه السالم رسم كرد، يعىن مسجد
  .اند، پرسيدم اى كه به مسجد احلرام افزوده صادق عليه السالم در باره مناز در حمدوده

  .و مروه معين كردندابراهيم و امساعيل عليهما السالم حمدوده مسجد را بني صفا «: فرمود

                                                             
  ).٣نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ١٥٨
تقريباً با  ١٠٦٩ح  ١٤٤ص : ، مسند الطيالسى٣٠٣٥ح  ١٧٤ص  ٣ج : م الكبري، املعج٨٤٩٠ح  ٥٣١ص  ٤ج : املستدرك على الصحيحني. ١٥٩

  .٣٩٧٣٩ح  ٦٢٤ص  ١٤ج : مهان الفاظ و مهگى به نقل از ابو سرحيه، كرت العمال
  .به نقل از عمرو بن شعيب ٦٤ص  ٢ج : أخبار مكّة، ازرقى. ١٦٠
تقريباً با مهان الفاظ،  ٧٥٣ح  ٢٤٨ص  ١ج : سنن ابن ماجة، ١ح  ٣٧٠ص  ١ج : ، صحيح مسلم٣٢٤٣ح  ١٢٦٠ص  ٣ج : البخارى صحيح. ١٦١

  .٣٤٦٥٤ح  ١٩٩ص  ١٢ج : ، كرت العمال٣٢ص  ٢ج : سنن النسائى
مهگى به نقل از  ٣٢٦ح  ١٤٨ص  ٢ج : ، سنن الترمذى٤١٥ح  ٩٧٦ص  ٢ج : ، صحيح مسلم١٧٦٥ح  ٦٥٩ص  ٢ج : صحيح البخارى. ١٦٢

 ٦ج : هر دو به نقل از ابو هريره، كرت العمال ١٤٠٩ح  ٤٥٢ص  ١ج : ، سنن ابن ماجة٢٠٣٣ح  ٢١٦ص  ٢ج : ابو سعيد خدرى، سنن أىب داوود
  .١١٥٨٩ح  ٧٢٥ص 

به نقل از على بن على بن رزين از امام رضا عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از نزال بن سربه، حبار  ٧٨٨ح  ٣٦٩ص : األماىل، طوسى. ١٦٣
  .٤ح  ٢٤٠ص  ٩٩ج : األنوار
  ).٤نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ١٦٤
  .نام حملّى در مكّه نزديك باب احلناطني. ١٦٥
: هر دو به نقل از عبد اللَّه بن سنان، حبار األنوار ١٥٨٥ح  ٤٥٤ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١٠ح  ٥٢٧و ص  ١٢ح  ٢١٠ص  ٤ج : الكاىف. ١٦٦

  .١٥ح  ١٠٤ص  ١٢ج 



٢٦ 

  ١٦٧.كردند مردم هم از مسجد تا صفا حج مى

هاى اهل  خواست كه خانه] ، خليفه عباسى،[منصور دوانقى : -به نقل از عبد الصمد بن سعد -تفسري العياشى. ١٠٣
  .مكّه را خبرد و به مسجد احلرام بيفزايد؛ وىل نفروختند

  .وى آنان را تشويق كرد؛ وىل آنان امتناع كردند

هايشان را  ها و آستانه من از اينان، خبشى از خانه: نزد امام صادق عليه السالم آمد و گفت. تنگ شد او از اين مسئله دل
  .اين مرا به شدت اندوهگني ساخت. خواستم تا به مسجد بيفزاييم؛ وىل ندادند

تو بر آنان در اين مسئله ) دليلِ(جت سازد، در حاىل كه ح آيا اين تو را غمگني مى«: امام صادق عليه السالم فرمود
  .»آشكار است؟

  چگونه بر آنان استدالل آورم؟: گفت

  .»به وسيله كتاب خدا«: فرمود

  با كجاى قرآن؟: گفت

لني مهانا او: خرب داده است كه]  در اين آيه[خداوند ). إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذى بِبكَّةَ: (اين سخن خدا«: فرمود
اگر آنان پيش از كعبه در آن جا واليت . اى است كه در مكّه است اى كه براى مردم اده شد، مهان خانه خانه

ها از آن آنان است؛ اما اگر خانه خدا پيش از آنان بوده است، آستانه كعبه، متعلّق به آن  اند، آستانه داشته) مالكيت(
  .»است

تفسري . ١٠٤ ١٦٨.آنچه دوست دارى، اجنام بده: به او گفتند. ين آيه بر آنان احتجاج كردمنصور، آنان را فرا خواند و با ا
اى در گوشه  مهدى عباسى، چون مسجد احلرام را توسعه داد، خانه: -به نقل از حسن بن على بن نعمان -العياشى

سزاوار نيست چيزى را به : گفتندمهه . در اين باره از فقيهان پرسيد. از صاحبان آن خواست؛ وىل ندادند. مسجد ماند
  .احلرام كنند غصب، جزء مسجد

اگر در اين مسئله براى موسى بن جعفر عليه السالم بنويسى، او در اين باره راه حلّ درست : على بن يقطني به او گفت
  .را خواهد گفت

خواهيم داخل در مسجد  كه مى اى در باره خانه: به واىل مدينه نوشت كه از موسى بن جعفر بپرسد كه]  مهدى عباسى[
  دهد، راه چاره چيست؟ احلرام كنيم، وىل صاحب آن منى

  .واىل، مسئله را به موسى بن جعفر گفت

  .»آيا حتماً بايد جواب داد؟«: امام عليه السالم فرمود

  .اى نيست آرى؛ چاره: گفت

هاى خود سزاوارترند  است، مردم به آستانه خانهاگر كعبه بر مردم وارد شده . بسم اللَّه الرمحن الرحيم:" بنويس«: فرمود
  .»"اند، كعبه به آستانه خود، سزاوارتر است و اگر مردم بر آستانه كعبه فرود آمده

صاحبان آن خانه، . نامه به دست مهدى عباسى رسيد وى نامه را گرفت و بوسيد و سپس دستور به ختريب آن خانه داد
  .هاشان را بپردازد اى به مهدى عباسى بنويسد كه قيمت خانه د و از او خواستند نامهخدمت امام كاظم عليه السالم رسيدن

                                                             
  .١٤ح  ١٠٤ص  ١٢ج : به نقل از حسن بن نعمان، حبار األنوار ١١ح  ٢٠٩ص  ٤ ج: ، الكاىف١٥٨٤ح  ٤٥٣ص  ٥ج : ذيب األحكام. ١٦٧
  .٤١ح  ٨٣ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٨٩ح  ١٨٥ص  ١ج : تفسري العياشى. ١٦٨



٢٧ 

  ١٦٩.او هم ايشان را راضى ساخت. »چيزى به آنان بپرداز«: امام عليه السالم به او نوشت

  ١٧٠ توضيحى درباره حدود مسجد احلرام

در دوران جاهليت فراموش شد و مكّيان به  وىل اين حدود، ١٧١ابراهيم عليه السالم حدود مسجد احلرام را تعيني كرد؛
با قدرت گرفنت اسالم و افزايش مجعيت مسلمانان، توسعه  ١٧٢.تدريج، در حرم و درون مسجد، به خانه سازى پرداختند

و سپس عمر  ١٧٣ خنستني توسعه، به دست پيامرب خدا اجنام گرفت. مسجد و بازگرداندن به حدود اوليه آن، ضرورى منود
 ٦٥عبد اللَّه بن زبري در سال . هاى بعدى را اجنام دادند توسعه ١٧٥ هجرى ٢٦و عثمان در سال  ١٧٤ هجرى در سال هفده

هجرى و هنگام جتديد بناى كعبه، صحن مسجد را از مشال و جنوب، گسترش داد وليد بن عبد امللك اموى نيز در سال 
دار «و » حجر امساعيل«ند و در مشال، ميان رسا» باب بىن مخزوم«و » صفا«از جنوب، آن را به ناحيه . هجرى ٩١

هجرى مشال و  ١٣٧در دوران خالفت عباسى، ابتدا منصور در سال  ١٧٦.را توسعه داد» دار شيبة بن عثمان«تا » الندوه
هاى  خانه  مهه ١٦١در سال  عباسى خنست رساند و سپس مهدى ١٧٧»باب بىن سهم«غرب مسجد را توسعه داد و آن را تا 

، ١٦٧قرار داد و سپس در سال » مسعى«را خراب كرد و حد مسجد را »  مسعى«انده ميان مسجد احلرام و باقى م
اى توسعه داد كه كعبه در وسط مسجد قرار گرفت و مسجد احلرام را از جهت شرق و  مسجد را از هر سو به اندازه

قرار » حزوره«و حد غرىب را » مسعى«ى مسجد را زيرا ابراهيم عليه السالم حد شرق ١٧٨غرب به حد اوليه خود رساند؛
  .باشد كه حد غرىب توسعه مسجد در روزگار مهدى عباسى است مى» حناطني«داده بود و حزوره مهان بازار 

هاى  شود، مسافت گونه كه از جواب امام صادق عليه السالم در دو روايت اول مهني فصل فهميده مى بر اين اساس و مهان
افزون بر اين، امام . شوند ده، حكم مسجد احلرام را دارند؛ بلكه خبشى از آن هستند و غري مسجد، حمسوب منىاضافه ش

كاظم عليه السالم نيز مهچون امام صادق عليه السالم اين حمدوده را از آغاز، جزو مسجد احلرام و ساخنت منازل توسط 
بعد   مسجد احلرام ١٧٩.شود احاديث آخر مهني فصل، استفاده مىداند و اين موضوع، از  مكّيان را غصب حمدوده مسجد مى

، دو توسعه صورت گرفته در روزگار حكومت -كه آخرينِ آا در زمان املقتدر باللَّه است -از توسعه روزگار عباسيان
حد هجرى قمرى، مساحت مسجد احلرام را چند برابر كرده و از  ١٤٠٩و  ١٣٧٥هاى  آل سعود بر عربستان در سال

هاى اضافه شده  لذا برخى از فقيهان، نسبت به جريان داشنت احكام ويژه مسجد احلرام بر مكان. اوليه گذرانده است

                                                             
  .٤٢ح  ٨٤ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٩٠ح  ١٨٥ص  ١ج : تفسري العياشى. ١٦٩
  ).٤نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ١٧٠
  .١٠١ح  ٥٠ص : ك. ر. ١٧١
  .٧٠ص  ١ج : ، الطبقات الكربى٢٣٩ص  ١ج : تاريخ اليعقوىب) ٣(  ١٧٢
  .٣٦٥ص  ١ج : ربيع االبرار) ٤(  ١٧٣
  .٦٩ص  ٢ج : ، اخبار مكّة، ازرقى١٥٧ص  ٢ج : اخبار مكّة، فاكهى) ٥(  ١٧٤
  .٦٩ص  ٢ج : ، اخبار مكّة، ازرقى١٥٨ص  ٢ج : اخبار مكّة، فاكهى) ٦(  ١٧٥
  .٧٠ص  ٢ج : ، اخبار مكّة، ازرقى١٥٩ص  ٢ج : اخبار مكّة، فاكهى) ٧(  ١٧٦
  .٧٢ص  ٢ج : ، اخبار مكّة، ازرقى١٦٢ص  ٢ج : اخبار مكّة، فاكهى. ١٧٧
  .٨١ -٧٤ص  ٢ج : ، اخبار مكّة، ازرقى١٧٤ -١٦٥ص  ٢ج : اخبار مكّة، فاكهى. ١٧٨
  .١٧٥٩٤و  ٥ح  ٢١٧ص  ١٣ج : وسائل الشيعة: ك. ر. ١٧٩
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دانند؛ زيرا معتقدند مهني كه مردم، آا را جزو مسجد  كنند وىل برخى ديگر، اين احتياط را مستحب مى اخري، احتياط مى
١٨٠.ا بنهند، كاىف است تا احكام آن، جريان يابداحلرام بدانند و در عرف، نام مسجد بر آ  

٣/ ٢  

   آداب ورود به مسجد احلرام

شد، پيش از آن كه طواف كند، ابتدا به حملّ فرود  هر گاه على عليه السالم به مكّه وارد مى: امام باقر عليه السالم. ١٠٥
گزار است، وارد مكّه  يا عمرههر گاه كسى كه حج : امام صادق عليه السالم. ١٠٦ ١٨١.پرداخت آمدن خويش مى

به نقل از  -ذيب األحكام. ١٠٧ ١٨٢.شود، ابتدا وسايل خود را مستقر سازد و سپس آهنگ مسجد احلرام كند مى
  روند، غسل كنند؟ آيا هر گاه زنان به خانه خدا مى: از امام صادق عليه السالم پرسيدم: -عمران حلىب

ام را براى طواف  خانه ١٨٣فني و الْعكفني و الركَّعِ السجود؛ ل ا بيتى للطَّاطَهر: (فرمايد خداوند مى. آرى«: فرمود
سزاوار است كه بنده، جز با طهارت، ). كنندگان، پاك سازيد كنندگان و سجده كنندگان، عبادت كنندگان و ركوع

: -به نقل از عطاء - السنن الكربى .١٠٨ ١٨٤.»ها را شسته و پاك شده باشد وارد خانه خدا نشود و عرق و آلودگى
پيامرب صلى اهللا عليه و آله از بىن شيبه وارد شد و از درِ بىن خمزوم به مست صفا . محرِم، از هر جا كه خواست، وارد شود

اى ميان دو  نام حملّى ميان عرفات و مشعر كه دره(در شرح مأزِمني  -امام صادق عليه السالم. ١٠٩ ١٨٥.خارج گشت
را از آن تراشيدند، از آن جا » هبل«اند و سنگى كه بت  ها در آن پرستيده شده آن جا حملّى است كه بت: -)تكوه اس

آورده شد؛ بىت كه على عليه السالم وقىت بر دوش پيامرب صلى اهللا عليه و آله باال رفت، آن را از بام كعبه بر زمني افكند و 
از آن رو، ورود از درِ بىن شيبه به مسجد . را كنار درِ بىن شيبه دفن كردند به دستور پيامرب صلى اهللا عليه و آله، آن

  ١٨٦.احلرام، سنت گشت

  .با امام باقر عليه السالم براى حج بريون شدمي: -به نقل از افلح، غالم امام باقر عليه السالم -كشف الغمة. ١١٠

كمى . كنند مردم نگاهت مى! و مادرم فدايتپدر : گفتم. چون وارد مسجد احلرام شد، صدايش به گريه بلند شد
  !تر آهسته

چرا نگرمي؟ شايد خداى متعال با نظر رمحت، به من بنگرد و با اين نگاه، فردا نزد او ! واى بر تو، اى افلح«: فرمود
آن گاه نزد مقام آمد و ركوع كرد و چون سر از سجده برداشت، آن قدر اشك . و سپس طواف كرد» رستگار شوم

                                                             
  ).١١، املسألة ٦٩افر، الفصل احكام صالة املس( ٧٦٨ص  ١ج : العروة الوثقى. ١٨٠
  .١٧٥٦٦ح  ٣١٩ص  ٩ج : به نقل از طلحة بن زيد، وسائل الشيعة ٢ح  ٣٩٩ص  ٤ج : الكاىف. ١٨١
  .١١٠٠٢ح  ٣١٩ص  ٩ج : ، مستدرك الوسائل٣١١ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ١٨٢
  .١٢٥آيه : بقره. ١٨٣
 ٩٥ح  ٥٩ص  ١ج : از عبيد اللَّه بن علي حلىب، تفسري العياشىبه نقل  ١ح  ٤١١ص : ، علل الشرائع٨٥٢ح  ٢٥١ص  ٥ج : ذيب األحكام. ١٨٤

  .٣ح  ٣٦٩ص  ٩٩ج : به نقل از حلىب، حبار األنوار
  .٩٢٠٩ذيل حديث  ١١٧ص  ٥ج : السنن الكربى. ١٨٥
ص  ٩٩ج : نوارهر دو به نقل از سليمان بن مهران، حبار األ ١ح  ٤٥٠ص : ، علل الشرائع٢٢٩٢ح  ٢٣٨ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ١٨٦
  .٢٢ح  ٤٠
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هر گاه وارد مسجد احلرام شدى و رو به : امام باقر عليه السالم. ١١١ ١٨٧.گاهش خيس شده بود بود كه سجده رخيته
  :روى حجر األسود قرار گرفىت، بگو

دهم كه حممد، بنده و فرستاده  دهم كه جز خداوند يكتا، معبودى نيست و شريكى ندارد و شهادت مى گواهى مى«
و پرستش شيطان و عبادت هر كه جز خدا خوانده شود، كفر   طاغوت و الت و عزى به خدا اميان آورده و به. اوست
  .»ام ورزيده

اين ! خدايا. تر است به نام خدا، و خدا بزرگ«: سپس نزديك حجر األسود برو و دست راستت بر آن بكش و بگو
 ١٨٨.»هد كه به پيمان، وفادارمامانت من است كه ادا كردم و اين پيمان من است كه وفا منودم، تا نزد تو گواهى د

هر گاه وارد مسجد احلرام شدى، پابرهنه و «: امام صادق عليه السالم فرمود: -به نقل از معاوية بن عمار -الكاىف. ١١٢
هر كس با خشوع وارد آن شود، خداوند اگر خبواهد، او را «: و فرمود» با آرامش و وقار و خشوع وارد شو

  .»آمرزد مى

  ت؟خشوع چيس: گفتم

سالم و رمحت و بركات :" هر گاه به درِ مسجد رسيدى، بِايست و بگو. با تكبر، وارد آن مشو. آرامش قلب«: فرمود
سالم بر پيامربان و فرستادگان . به نام خدا و به يارى خدا و از خدا و آنچه خداوند خبواهد! خدا بر تو، اى پيامرب

  !".يم و ستايش، براى خداوند، پروردگار جهانيانسالم بر ابراه! خدا  سالم بر فرستاده! خداوند

در اين جايگاه و در آغاز ! پروردگارا:" و چون وارد مسجد شدى، دستانت را باال بگري و رو به كعبه كن و بگو
ستايش، خداىي را كه مرا . ام را بپذيرى و از خطامي در گذرى و بار گناهم را فرو ريزى خواهم كه توبه مناسكم، از تو مى

  .به خانه خويش رساند

دهم كه اين، خانه حرام توست و آن را حملّ جتمع مردم و امين و خجسته و هدايتگر جهانيان قرار  گواهى مى! خدايا
طلبم و طاعت تو را  ام و رمحت تو را مى آمده. من بنده تو ام، شهر، شهر توست و خانه، خانه توست! خدايا. اى داده

از تو خواهامن، خواسته كسى كه به تو نيازمند و از كيفرت هراسان . و راضى به تقدير تو ام مطيع فرمان تو. كنم قصد مى
  .است

امام . ١١٣ ١٨٩.»"درهاى رمحتت را به رومي بگشاى و مرا در طاعت و آنچه موجب رضاى توست، به كار گري! خدايا
خدا و به يارى خدا و از خدا و آنچه خدا به نام «: گوىي ايسىت، مى در حاىل كه بر درِ مسجد مى: صادق عليه السالم

  .ها از آن خدا و ستايش، براى خداست خبواهد و بر آيني پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله و ترينِ نام

  !سالم و رمحت و بركات خدا بر تو، اى پيامرب! سالم بر حممد بن عبد اللَّه! سالم بر فرستاده خدا

و ستايش، براى خدا، ! سالم بر فرستادگان! سالم بر ابراهيم، دوست خداوند! خداسالم بر پيامربان و فرستادگان 
  .پروردگار جهانيان است

                                                             
هر دو تقريباً با  ٢٨٠ص  ٥٤ج : ، تاريخ دمشق٨٠ص : ؛ مطالب السؤول١٤ح  ٢٩٠ص  ٤٦ج : ، حبار األنوار٣٢٩ص  ٢ج : كشف الغمة. ١٨٧

  .مهان الفاظ
  .١٧٨٣١ح  ٤٠١ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٣ح  ٤٠٣ص  ٤ج : الكاىف. ١٨٨
  .١٧٥٧٤ح  ٣٢١ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٣٢٧ح  ١٠٠ ص ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٤٠١ص  ٤ج : الكاىف. ١٨٩
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بر حممد و دودمان حممد، صلوات فرست و بر حممد و دودمان حممد، مبارك ! خدايا! سالم بر ما و بر بندگان شايسته خدا
كه بر ابراهيم و خاندان ابراهيم، صلوات و بركت و رمحت  گردان و بر حممد و دودمان حممد، رمحت آور، آن گونه

  .مهانا تو پسنديده و شكومهندى. فرستادى

بر پيامربان و فرستادگانت، صلوات  ات، و دودمان حممد، و بر ابراهيم، دوستت، و بر حممد، بنده و فرستاده! خدايا
  .جهانيان استو ستايش، از آن خدا، پروردگار ! سالم بر فرستادگان باد. فرست

دارى، پيوسته  درهاى رمحتت را بر من بگشاى و مرا در راه طاعت و رضاى خويش، به كار گري و تا مرا زنده مى! خدايا
  .ستايش ذات تو، شكومهند است. در پناه اميان، نگهدارم باش

كنند و مرا  ه مساجد او را آباد مىستايش، خداىي را كه مرا از مهمانان و زائران خود، قرار داد و مرا از آناىن قرار داد ك
  .كنند از كساىن قرار داد كه با او مناجات مى

ترين  شده، حقّى است و تو ترين و گرامى من، بنده تو و زائر تو در خانه تو ام و براى هر زائرى، بر عهده زيارت! خدايا
شريكى و يگانه و  هم، كه خداى يكتا و ىبخوا از تو مى -اى خدا، اى خبشنده -آيند، پس كسى هسىت كه به زيارتت مى

بنده و فرستاده  - كه درود تو بر او و خاندانش باد -اى و مهتاىي ندارى و حممد اى و نه زاده شده نيازى، و نه زاده ىب
  !توست، اى خبشنده، اى بزرگوار، اى شكومهند، اى قدرمتند و اى باكرامت

  ).گوىي سه بار مى(ام از دوزخ قرار دهى  اين زيارت من، آزادىات را براى  خواهم كه خنستني هديه از تو مى

ات بر من گشايش عطا كن و شر شياطني انس و جن و شر فاسقان  مرا از آتش برهان، با روزى حالل و پاكيزه! خدايا
صادق من و سفيان، خدمت امام : -به نقل از نضر بن كثري -كشف الغمة. ١١٤ ١٩٠.»عرب وعجم را از من دور گردان

  .مرا دعاىي بياموز. روم به بيت اللَّه احلرام مى: گفتم. عليه السالم رسيدمي

! اى شنواى صوت! اى سبقت گرينده بر فوت:" هر گاه به حرم رسيدى، دست خود را بر ديوار بگذار و بگو«: فرمود
  ١٩١.»كنو آن گاه هر چه خواسىت، دعا » !پوشاىن اى آن كه پس از مرگ، استخوان را با گوشت مى

  .چون وارد مسجد احلرام شدى، راه برو تا نزديك حجر األسود برسى: امام صادق عليه السالم. ١١٥

. يافتيم مناميان شد و اگر هدايت خدا نبود، راه منى ستايش، خداىي را كه به اين نعمت، ره«: پس رو به آن كن و بگو
خداوند از آفريدگانش . تر است ت و خدا بزرگخداوند، مرتّه است و ستايش، براى اوست و جز او، خداىي نيس

شريك  جز خدا هيچ معبودى نيست و يكتا و ىب. تر از هر كسى است كه از او ترسان و گريزامن تر است و بزرگ بزرگ
خبشد و او بر هر چيز،  مرياند و حيات مى مرياند، و مى كند و مى پادشاهى و ستايش، از آن اوست، زنده مى. است

  .»تواناست

دهى، مهان گونه كه هنگام ورود به مسجد اجنام  فرسىت و بر پيامربان سالم مى بر پيامرب و دودمان او، درود مى]  آن گاه[و 
  ٤/ ٢ ١٩٢.»ات باور دارم و به پيمانت وفادارم به وعده! پروردگارا«: گوىي سپس مى. دادى

   فضيلت مناز گزاردن در مسجد احلرام

                                                             
  .١٧٥٧٥ح  ٣٢٢ص  ٩ج : هر دو به نقل از ابو بصري، وسائل الشيعة ٣٢٨ح  ١٠٠ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٢ح  ٤٠٢ص  ٤ج : الكاىف. ١٩٠
، ٩٥٠ش  ٩٢ص  ٥ج : ، ذيب الكمال١٩٦ص  ٣ج : ؛ حلية األولياء١٢ح  ١٩٧ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٣٩٧ص  ٢ج : كشف الغمة. ١٩١

  .مهگى تقريباً با مهان الفاظ ١٩٩ص  ٥٢ج : تاريخ دمشق
  .١٧٨٣ح  ٤٠١ص  ٩ج : هر دو به نقل از ابو بصري، وسائل الشيعة ٣٣٠ح  ١٠٢ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٢ح  ٤٠٣ص  ٤ج : الكاىف. ١٩٢
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پيامرب خدا صلى . ١١٧ ١٩٣.برترىِ مسجد احلرام بر اين مسجد من، صد مناز است: ه و آلهپيامرب خدا صلى اهللا علي. ١١٦
و يك مناز در مسجد . يك مناز در مسجد من، برتر از هزار مناز در مساجد ديگر است، مگر مسجد احلرام: اهللا عليه و آله

يك مناز در مسجد : اهللا عليه و آله پيامرب خدا صلى. ١١٨ ١٩٤.احلرام، از صد هزار مناز در مساجد ديگر، برتر است
 ١٩٥.مسجد من، هزار مناز است و در بيت املقدس، پانصد مناز است احلرام، برابر با صد هزار مناز است و يك مناز در

امام باقر . ١٢٠ ١٩٦.يك مناز در مسجد احلرام، از صد هزار مناز در مساجد ديگر برتر است: امام باقر عليه السالم. ١١٩
هر كس در مسجد احلرام يك مناز واجب خبواند، خداوند مهه منازهاىي را كه از روز واجب شدن مناز بر او، : معليه السال

در اين : امام صادق عليه السالم. ١٢١ ١٩٧.كند خواند، از او قبول مى خوانده است و مهه منازهاىي را كه تا زمان مرگ مى
اى است كه به سوى او سوق داده  اه باشيد كه براى هر بنده، روزىآگ. ، مناز و دعا زياد خبوانيد)مسجد احلرام(مسجد 

كسى مناز را در : از امام رضا عليه السالم پرسيدم: -به نقل از امحد بن حممد بن اىب نصر -الكاىف. ١٢٢ ١٩٨.١٩٩شود مى
  اش در مكّه به مجاعت خبواند، افضل است، يا در مسجد احلرام به تنهاىي خبواند؟ خانه

امام رضا عليه السالم عمره : -به نقل از موسى بن سالم - عيون أخبار الرضا عليه السالم. ١٢٣ ٢٠٠.»تنهاىي به«: فرمود
. چون با كعبه وداع كرد و به درِ حناطني رسيد كه از آن جا خارج شود، در حموطه مسجد، پشت كعبه ايستاد. اجنام داد

چه جاى خوىب است براى حاجت بردن به «: جه كرد و فرمودآن گاه به ما تو. سپس دستانش را بلند كرد و دعا منود
 ٣٥ص : ك. ر ٢٠١.»برتر از شصت ماه«: و يا فرمود» مناز در آن، برتر از شصت سال مناز در جاى ديگر است! نزد او

  ).ترين جاى مسجد احلرام( ١١٥و ص ) مناز گزاردن/ آنچه در مكّه شايسته است(

   

                                                             
  .به نقل از ابو زبري ٦٤ص  ٢ج : أخبار مكّة، ازرقى. ١٩٣
، املنتخب ١٦١١٧ح  ٤٥٢هر دو به نقل از جابر و ص  ١٥٢٧١ح  ٢١٤ص  ٥ج : ، مسند ابن حنبل١٤٠٦ح  ٤٥٠ص  ١ج : سنن ابن ماجة. ١٩٤

  .٣٤٨٢١ح  ٢٣٥ص  ١٢ج : هر دو به نقل از عبد اللَّه بن زبري تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال ٥٢١ح  ١٨٥ص : من مسند عبد بن محيد
ص  ١٢ج : هر دو به نقل از جابر بن عبد اللَّه، كرت العمال ١٠٢١ش  ٤٢ص  ٢ج : أصبهان ، تاريخ٤١٤٤ح  ٤٨٦ص  ٣ج : شعب اإلميان. ١٩٥
  .٣٤٦٣١ح  ١٩٥
  .٥ح  ٢٤١ص  ٩٩ج : به نقل از حسني بن خالد از امام رضا عليه السالم و پدرانش عليهم السالم، حبار األنوار ١ح  ٥٠ص : ثواب األعمال. ١٩٦
ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٢١٧١ح  ٢٠٩ص  ٢به نقل از ابو محزه مثاىل و ج  ٦٨١ح  ٢٢٨ص  ١ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ١٩٧
  .٧ح  ٢٣١ص  ٩٩

  .مقصود، اين است كه در مكّه به دنبال كسب و كار نباشيد؛ چرا كه روزى هر كسى، تضمني شده است. ١٩٨
  .٦٥٢٥ح  ٥٣٧ص  ٣ج : به نقل از كاهلى، وسائل الشيعة ٤ح  ٥٢٦ص  ٤ج : الكاىف. ١٩٩
  .٦٤٤٠ح  ٥١١ص  ٣ج : ، وسائل الشيعة١١ح  ٥٢٧ص  ٤ج : الكاىف. ٢٠٠
  .١ح  ٣٧٠ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٤٢ح  ١٧ص  ٢ج : عيون أخبار الرضا عليه السالم. ٢٠١



٣٢ 

  
  ٢٠٢خانه خدا: فصل سوم

  
١/ ٣  
  
  هاى خانه خدا امن

   كعبه -الف

   قرآن

  ).خداوند، كعبه بيت احلرام را براى استوارىِ كار مردم، قرار داد ٢٠٣جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قيما لّلناسِ؛(

   حديث

  .اند ناميده روايت شده است كه از امام صادق عليه السالم سؤال شد كه چرا كعبه را كعبه: علل الشرائع. ١٢٤

  براى چه چهارگوش است؟: به ايشان گفته شد .»از آن جهت كه چهار گوش است«: فرمود

براى چه بيت : به ايشان گفته شد .»است و آن هم چهارگوش است" بيت املعمور" بدان جهت كه در مقابل«: فرمود
  .»چون در برابر عرش است و آن، چهارگوش است«: فرمود املعمور، چهار گوش است؟

  براى چه عرش، چهارگوش است؟: به ايشان گفته شد

  ٢٠٤.»سبحان اللَّه، احلمد للَّه، ال إله إلّااللَّه و اللَّه أكرب: چون كلماتى كه اسالم بر آا استوار است، چهارتاست«: فرمود

   بيت العتيق -ب

   قرآن

ها را از خود بزدايند، به نذر خويش وفا كنند  سپس آلودگى ٢٠٥وا بِالْبيت الْعتيقِ؛ثُم لْيقْضوا تفَثَهم و لْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُ(
  ).و برگرد بيت العتيق، طواف كنند

آمدى قرباىن، منافعى است، تا سر]  حيوانات[براى مشا در  ٢٠٦أَجلٍ مسمى ثُم محلُّها إِلَى الْبيت الْعتيقِ؛  لَكُم فيها منفع إِلَى(
  ).سپس جايگاه آا، به سوى بيت العتيق است. معين

   حديث

چرا كعبه را بيت : از امام باقر عليه السالم پرسيدم: -به نقل از ابان بن عثمان، از كسى كه به او خرب داد -الكاىف. ١٢٥
يچ كس، مالك آن اى است آزاد و رها شده از سلطه مردم و ه چون خانه«: فرمود اند؟ ناميده) خانه آزاد(عتيق 
   ٢٠٧.»نيست

                                                             
  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٢٠٢
  .از مهني سوره نيز آمده است ٩٥در آيه » كعبه« نام. ٩٧آيه : مائده. ٢٠٣
هر دو بدون نسبت دادن به  ٣٨٢ص  ١ج : ، جممع البيان٢١١٠ح  ١٩٠ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٢ح  ٣٩٨ص : ل الشرائععل. ٢٠٤

  .٩ح  ٥٧ص  ٩٩ج : اهل بيت عليهم السالم تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار
  .٢٩آيه : حج. ٢٠٥
  .٣٣آيه : حج. ٢٠٦
بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم تقريباً با مهان  ٢١١٣ح  ١٩١ص  ٢ج : ه الفقيه، كتاب من ال حيضر٦ح  ١٨٩ص  ٤ج : الكاىف. ٢٠٧

  .١٦ح  ٥٩ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار١١٨٥ح  ٦٦ص  ٢ج : ، احملاسن٣ح  ٣٩٩ص : الفاظ، علل الشرائع



٣٣ 

خداوند، چرا اين خانه را عتيق : به امام باقر عليه السالم در مسجد احلرام گفتم: - به نقل از ابو محزه مثاىل -الكاىف. ١٢٦
اى نيست كه خدا بر روى زمني قرار داده باشد، مگر آن كه صاحب و ساكناىن دارد كه در  هيچ خانه«: فرمود ناميد؟

   ٢٠٨.»عزوجل، صاحىب ندارد و آزاد است  زينند، جز اين خانه كه جز خداىگ آن، سكونت مى
آن روز، . خداوند عزوجل در ماجراى نوح، مهه زمني را زير آب برد، جز خانه خدا را: امام صادق عليه السالم. ١٢٧

   ٢٠٩.نام اده شد؛ چرا كه آن روز از غرق شدن رها شد» عتيق«اين خانه، 
چون خداوند، آن : -چرا كعبه، بيت العتيق ناميده شد؟: آن گاه كه از ايشان پرسيده شد -لسالمامام صادق عليه ا. ١٢٨

  ٢١٠.را از توفان، آزاد كرد

     بيت احلرام - ج

   قرآن

  ).دادخداوند، كعبه بيت احلرام را براى استوارىِ كار مردم، قرار  ٢١١جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قيما لّلناسِ؛(

 فَاجعلْ أَفدةً من الناسِ تهوِى إِلَيهِم و ربنا إِنى أَسكَنت من ذُريتى بِواد غَيرِ ذى زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا ليقيموا الصلَوةَ(
از ذريه خويش را در سرزميىن خشك، كنار خانه حرام ]  بعضى[ن م! پروردگارا ٢١٢ارزقْهم من الثَّمر ت لَعلَّهم يشكُرونَ؛

باشد . شان كن ها روزى هاى مردم را شيفته آنان ساز و از ميوه پس، دل. تا مناز بر پاى دارند - پروردگارا -تو قرار دادم
  ).گزارى كنند كه سپاس

   حديث

  اند؟ ناميده» بيت اللَّه احلرام«چرا كعبه را : گفتم به امام صادق عليه السالم: -به نقل از حنان -علل الشرائع. ١٢٩

  ٢١٣.»چون بر مشركان حرام است كه وارد آن شوند«: فرمود

   هاى كعبه توضيحى در باره نام

، هفت بار با واژه ٢١٤»الكعبة«دو بار با واژه : قرآن كرمي، خانه خدا را هفده بار، در چهارده آيه، ياد كرده است
، يك بار با ٢١٨»البيت العتيق«، دو بار با واژه ٢١٧»البيت احلرام«، دو بار با واژه ٢١٦»بيت«ژه ، يك بار با وا٢١٥»البيت«

  .٢٢٠»بيىت«و دو بار با واژه  ٢١٩»بيتك احملرم«واژه 

                                                             
  .١٣ح  ٥٨ص  ٩٩ ج: تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٢ح  ٣٩٩ص : ، علل الشرائع٥ح  ١٨٩ص  ٤ج : الكاىف. ٢٠٨
 ١٩١ص  ٢ج : هر دو به نقل از ذريح بن يزيد حمارىب، كتاب من ال حيضره الفقيه ٧٣ح  ٨٣ص : ، قصص األنبياء٥ح  ٣٩٩ص : علل الشرائع. ٢٠٩

  .١٤ح  ٥٨ص  ٩٩ج : به نقل از ابو بصري تقريباً به مهان الفاظ، حبار األنوار ٣٢٨ص  ١ج : ، تفسري القمى٢١١٢ح 
  .٢٢٥ص : ؛ الفصول املهمة٤١٥ص  ٢ ج: كشف الغمة. ٢١٠
  .٩٧آيه : مائده. ٢١١
  .٣٧آيه : ابراهيم. ٢١٢
هر دو بدون نسبت دادن به  ٣٨٢ص  ١ج : ، جممع البيان٢١١١ح  ١٩١ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١ح  ٣٩٨ص : علل الشرائع. ٢١٣

  .٢٠ح  ٥٩ص  ٩٩ج : اهل بيت عليهم السالم، حبار األنوار
  .٩٧و  ٩٥آيه : مائده. ٢١٤
  .٣آيه : ، قريش٢٦آيه : ، حج٣٥آيه : ، انفال٩٧آيه : ، آل عمران١٥٨، ١٢٧، ١٢٥آيه : بقره. ٢١٥
  .٩٦آيه : آل عمران) ٣(  ٢١٦
  .٩٧و  ٢آيه : مائده) ٤(  ٢١٧
  .٣٣و  ٢٩آيه : حج) ٥(  ٢١٨
  .٣٧آيه : ابراهيم) ٦(  ٢١٩
  .٢٦آيه : ، حج١٢٥آيه : بقره) ٧(  ٢٢٠



٣٤ 

آمده  ٢٢٢»املسجد«و يك بار با واژه  ٢٢١»املسجد احلرام«گفتىن است كه در قرآن، مسجد احلرام نيز پانزده بار با واژه 
  .است

٢/ ٣  
  

  ٢٢٣ عبهفضيلت ك

   اولني خانه بنا شده براى مردم -الف

   قرآن

بنا شده، مهان است كه   اى كه براى مردم يقيناً اولني خانه ٢٢٤إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذى بِبكَّةَ مباركًا وهدى لّلْعلَمني؛(
  ).در مكّه است، فرخنده و هدايتگر براى جهانيان

 ل إِبر هيم و إِسمعيلَ أَن طَهرا بيتى للطَّا  نا الْبيت مثَابةً لّلناسِ و أَمنا و اتخذُواْ من مقَامِ إِبر هيم مصلى و عهِدنا إِلَىو إِذْ جعلْ(
و از جايگاه . حملّ گردآمدن مردم و امين قرار دادميكه كعبه را ] به ياد آر[و زماىن را  ٢٢٥فني و الْعكفني و الركَّعِ السجود؛

ام را براى طواف كنندگان،  و با ابراهيم و امساعيل عهد كردمي كه خانه. منازخانه بگرييد) مقام ابراهيم(ايستادن ابراهيم 
  ).كنندگان، پاكيزه سازيد كنندگان و سجده عبادت كنندگان، ركوع

   حديث

خنستني مسجدى كه در زمني قرار داده شد، كعبه بود و سپس بيت املقدس، و : ه و آلهپيامرب خدا صلى اهللا علي. ١٣٠
إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذى بِبكَّةَ : (در باره آيه -امام على عليه السالم. ١٣١ ٢٢٦.ميان اين دو، پانصد سال فاصله بود

ها  پيش از كعبه هم خانه: -)بنا شده، مهان است كه در مكّه است، فرخنده اى كه براى مردم يقيناً اولني خانه مباركًا؛
به  - املستدرك على الصحيحني. ١٣٢ ٢٢٧.اى بود كه براى پرستش خداوند، قرار داده شد بودند؛ وىل كعبه، اولني خانه

يقيناً اولني  ضع للناسِ لَلَّذى بِبكَّةَ مباركًا؛إِنَّ أَولَ بيت و: (مردى از على عليه السالم در باره آيه: -نقل از خالد بن عرعره
اى است كه بر  آيا كعبه، اولني خانه: پرسيد كه) اى كه براى مردم بنا شده، مهان است كه در مكّه است، فرخنده خانه

  زمني بنا شد؟

                                                             
، ٢٥آيه : ، حج١آيه : ، اسراء٢٨و  ١٩و  ٧آيه : ، توبه٣٤آيه : ، انفال٢آيه : ، مائده٢١٧و  ١٩١و  ١٥٠و  ١٤٩و  ١٤٤آيه : بقره) ٨(  ٢٢١
  .٢٧و  ٢٥آيه : فتح

  .٧آيه : اسراء) ٩(  ٢٢٢
  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر) ١٠(  ٢٢٣
  .٩٦آيه : آل عمران) ١١(  ٢٢٤
  .١٢٥آيه : بقره. ٢٢٥
، شعب ١١٢٨١ح  ٣٧٧ص  ٦ج : از حارث از امام على عليه السالم، السنن الكربى، نساىيبه نقل  ٣١٢ش  ٢١٣ص  ١ج : تاريخ أصبهان. ٢٢٦
ص  ١٢ج : ودر سه منبع اخري به نقل از ابوذر تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال ٤٣ص  ٢ج : ، دالئل النبوة، بيهقى٣٩٨٢ح  ٤٣١ص  ٣ج : اإلميان
  .٣٤٧١٢ح  ٢١٢
ح  ٣٧٨ص  ٢ج : هر دو به نقل از عامر شعىب، كرت العمال ٩٦٢ح  ٤٠٢ص  ٢ج : تفسري ابن أىب حامت، ٦٤ص  ٢ج : تفسري ابن كثري) ٣(  ٢٢٧

٤٢٩٧.  



٣٥ 

داده شد و هر كه وارد آن شود، امين  اى است كه بركت، هدايت و مقام ابراهيم در آن قرار نه؛ وىل اولني خانه«: فرمود
  ٢٢٨.»است

اى كه براى مردم  يقيناً اولني خانه إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذى بِبكَّةَ مباركًا؛: (در باره آيه -امام باقر عليه السالم. ١٣٣
سپس زمني از آن . كه از زمني، آفريده شد اى است كعبه، اولني بقعه: -)بنا شده، مهان است كه در مكّه است، فرخنده

  ٢٢٩.گسترش يافت

  ها ترين خانه گرامى -ب

اى كه  كعبه، بيت املقدس، خانه: اند ها بر روى زمني، چهار خانه ترين خانه گرامى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٣٤
ىت كعبه را طواف كرد و به ركن يماىن رسيد وق -پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٣٥ ٢٣٠.در آن قرآن خبوانند و مساجد

ستايش، خداىي را كه تو را شرافت و عظمت خبشيد و ستايش، خداىي : -و پس از آن كه سر را به سوى كعبه بلند كرد
منون باش و آن را از  ترين بندگانت را به سوى آن ره! خدايا. را كه مرا به پيامربى برانگيخت و على را امام قرار داد

اى  خداوند، هيچ خانه«: امام باقر عليه السالم فرمود: -به نقل از زراره -الكاىف. ١٣٦ ٢٣١.بندگان بد خويش، دور بدار
از روزى كه «:] و فرمود[و به سوى كعبه اشاره منود » تر از آن، نيافريده است تر و گرامى را بر روى زمني، حمبوب

سه ماه پياپى براى : هاى حرام را به خاطر حرمت آن، حرام ساخته است هها و زمني را آفريد، در كتاب خويش، ما آمسان
اين، : امام صادق عليه السالم. ١٣٧ ٢٣٢.»و يك ماه جدا براى عمره كه رجب است) شوال، ذى قعده و ذى حجه(حج 
به سوى آن  اى است كه خداوند به سبب آن، بندگانش را به عبادت فرا خوانده است تا طاعت آنان را در آمدن خانه

  .گاه منازگزاران ساخته است و زيارت آن برانگيخته و آن را جايگاه پيامربانش و قبله  پس آنان را به گراميداشت. بيازمايد

اى از رضاى او و راهى به سوى آمرزش خداوند است، بر راستاى كمال اده شده و جممع عظمت و  پس كعبه، شعبه
  .شكوه است

هاست،  ها و صورت پس خداىي كه پديد آورنده روح. آفريده است ٢٣٣ سال پيش از دحو األرضخداوند، آن را دو هزار 
خداوند عزوجل از هر : امام صادق عليه السالم. ١٣٨ ٢٣٤.ترين كسى است كه در امر و ى، اطاعت شود شايسته

   ٢٣٥.چيزى، چيزى را برگزيد و از زمني، جايگاه كعبه را

                                                             
 ١جزء  ١و ج  ٧ص  ٤جزء  ٣ج : ، تفسري الطربى٢٥١ص  ١ج : ، تاريخ الطربى٣١٥٤ح  ٣٢١ص  ٢ج : املستدرك على الصحيحني) ٤(  ٢٢٨
  .مهان الفاظمهگى تقريباً با  ٢٥٨ص  ١ج : ، تفسري ابن كثري٥٥١ص 

و  ٧٩٧ص  ٢ج : و جممع البيان ٢١٠و ص  ٦٠ص  ١ج : تفسري القمى: ك. نيز، ر. ٢٢٩٦ح  ٢٤١ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٢٢٩
  .٥٣٥ص  ٢ج : التبيان ىف تفسري القرآن

  .١٥٨ص : االثنا عشرية ىف املواعظ العددية. ٢٣٠
هر دو به نقل از ابراهيم بن عيسى از پدرش از ابو احلسن عليه  ٣٤٦ح  ١٠٧ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١٩ح  ٤١٠ص  ٤ج : الكاىف) ٣(  ٢٣١

  .١٧٨٣٢ح  ٤٠٢ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٢٢٩٥ح  ٢٤٠ص  ٢ج : السالم، كتاب من ال حيضره الفقيه
هر دو تقريباً با  ٥٧ح  ٨٨ص  ٢ج : ، تفسري العياشى٢٩٦١ح  ٤٥٧ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١ح  ٢٤٠ص  ٤ج : الكاىف) ٤(  ٢٣٢

  .٦ح  ٣٥٤ص  ٤٦ج : مهان الفاظ، حبار األنوار
  .ذى قعده ٢٥روز گسترده شدن و سفت شدن زمني از زير كعبه، روز . ٢٣٣
مهگى به نقل از عيسى بن يونس،  ٤ح  ٢٥٣ص : ، التوحيد٢٣٢٥ح  ٢٥٠ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١ح  ١٩٨ص  ٤ج : الكاىف. ٢٣٤

  .١ح  ٢٩ص  ٩٩ج : به نقل از فضل بن يونس، حبار األنوار ٤ح  ٤٠٣ص : به نقل از عباس از عمرو فقيهى، علل الشرائع ٢٠٠ص  ٢ج : اإلرشاد
  .١٧٦٥١ح  ٣٤٨ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٢٣٠٦ح  ٢٤٣ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٢٣٥
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خانه خدا در روى زمني، حجت : -به نقل از پدرانش عليهم السالم، در وصف كعبه -امام صادق عليه السالم. ١٣٩
  ٣/ ٣ ٢٣٦.خدا بر بندگان اوست

   ورود به كعبه و خروج از آن

  مستحب بودن ورود -الف

شود و از يك گناه، آمرزيده  شود، در يك حسنه وارد مى هر كس وارد كعبه مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٤٠
  شود كه شود، در حاىل وارد مى كسى كه وارد كعبه مى«: فرمود پدرم مى: امام باقر عليه السالم. ١٤١ ٢٣٧.آيد ن مىبريو

آن گاه كه در باره ورود به  -امام باقر عليه السالم. ١٤٢ ٢٣٨.»آيد خداوند از او راضى است و پاك از گناهان بريون مى
رمحت خداست و بريون آمدن از آن، خروج از گناهان است و در باقى ورود به آن، ورود به : -كعبه از ايشان پرسيدند

آن گاه  -امام صادق عليه السالم. ١٤٣ ٢٣٩.اش آمرزيده است مانده عمرش، از گناهان، مصون است و گناهان گذشته
ود را به رنج تواىن، چنان كن و اگر از ازدحام بيم دارى، خ آرى، اگر مى: -كه در باره ورود به كعبه از ايشان پرسيدند

براى كسى كه حج اول اوست، مستحب است كه به مشعر احلرام گام : امام صادق عليه السالم. ١٤٤ ٢٤٠.ميفكن
به امام صادق عليه : -به نقل از سليمان بن مهران -كتاب من ال حيضره الفقيه. ١٤٥ ٢٤١.بگذارد و وارد كعبه شود

حب است وارد كعبه شود؛ وىل براى كسى كه قبلًا حج گزارده، چرا براى كسى كه حج اول اوست، مست: السالم گفتم
  خري؟

. كند و به حج خانه خدا فرا خوانده شده است گزارد، حج واجب را ادا مى چون كسى كه حج اولش را مى«: فرمود
  ٢٤٢.»اى شود كه به سوى آن، دعوت شده، تا در آن جا مورد اكرام قرار بگريد پس بايد وارد خانه

  ورود آداب -ب

آخرت از  هر كس وارد اين خانه شود، در حاىل كه به مهه واجبات اهلى آگاه باشد، در: امام باقر عليه السالم. ١٤٦
گزارد، واجب  براى كسى كه حج اولش را مى: امام صادق عليه السالم. ١٤٧ ٢٤٣.عذاب مهيشگى، امين خواهد بود

آن گاه به . ر گاه وارد شدى، با آرامش و وقار وارد شوپس ه. است كه پيش از بازگشت از حج، وارد كعبه شود
و هر كس وارد آن شود، امين  كَانَ َءامنا؛ و  و من دخلَه: (اى تو فرموده! خدايا«: هايش برو و بگو طرف هر يك از گوشه

  .»پس مرا از عذاب روز قيامت، امين بدار). است

                                                             
  .٣٩ح  ٦٣ص  ٩٩ج  :به نقل از جابر جعفي، حبار األنوار ٢٢ح  ٣٩ص  ١ج : تفسري العياشى. ٢٣٦
كلّها به  ١١٤٩٠ح  ١٦٠ص  ١١ج : ، املعجم الكبري٩٧٢٥ح  ٢٥٨ص  ٥ج : ، السنن الكربى٣٠١٣ح  ٣٣٣ص  ٤ج : صحيح ابن خزمية. ٢٣٧

  .٣٤٦٤٢ح  ١٩٧ص  ١٢ج : نقل از ابن عباس، كرت العمال
  .٦ح  ٣٦٩ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٠٣ح  ١٤٦ص  ١ج : ، احملاسن٩٤٣ح  ٢٧٥ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٥٢٧ص  ٤ج : الكاىف. ٢٣٨
هر دو به نقل از ابن قداح از امام صادق عليه السالم، كتاب من ال  ٩٤٤ح  ٢٧٥ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٢ح  ٥٢٧ص  ٤ج : الكاىف. ٢٣٩

  .٨ح  ٣٧٠ص  ٩٩ج : به نقل از امام صادق عليه السالم، حبار األنوار ٢١٤٩ح  ٢٠٦ص  ٢ج : حيضره الفقيه
  .٢٨ح  ٣٢٠ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٣٣٢ص  ١ج : ائم اإلسالمدع. ٢٤٠
: ، وسائل الشيعة٢٩٨٣ح  ٤٦٦ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٦٣٦ح  ١٩١ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٣ح  ٤٦٩ص  ٤ج : الكاىف. ٢٤١

  .١٧٧٣٤ح  ٣٧١ص  ٩ج 
  .٢٢ح  ٤٠ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار١ح  ٤٥٠ص : ، علل الشرائع٢٢٩٢ح  ٢٣٨ص  ٢ج : الحيضره الفقيه كتاب من. ٢٤٢
  .٧٩٩ص  ٢ج : ، جممع البيان٢٢٧ح  ٨٤ص  ٢ج : عواىل الآلىل. ٢٤٣
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رخ، مناز خبوان و اگر مردم زياد بودند، هر جا كه مناز خواندى، در اند، روى سنگ س و بني دو ستوىن كه پشت سرِ هم
هر كس با آرامش و بدون : امام صادق عليه السالم. ١٤٨ ٢٤٤.مهان جا رو به هر گوشه كن و خدا را خبوان و از او خبواه

وارد كعبه شوى،  هر گاه خواسىت: امام صادق عليه السالم. ١٤٩ ٢٤٥.شود تكبر و خنوت، وارد كعبه شود، آمرزيده مى
و  كَانَ َءامنا؛ و  و من دخلَه: (اى تو فرموده! خداوندا«: پيش از ورود، غسل كن و با كفش وارد نشو و هنگام ورود بگو

  .»پس مرا از عذاب آتش، امين بدار). هر كس وارد آن شود، امين است

اول، سوره حم سجده و در ركعت دوم، به  در ركعت: سپس بني دو ستون، بر روى سنگ سرخ، دو ركعت مناز خبوان
گري و  هر كس مهيا و توشه! خدايا«: گوىي خواىن و مى هاى آن مناز مى و در گوشه. قرآن]  هر جاى[هاى آن از  تعداد آيه

بودن و مهيا  -اى سرورم -مند شود، آور و آماده ديدار خملوقى شود تا از پذيراىي و جايزه و احسان و عطاى او ره فراهم
پس امروز، اميدم را نااميد مكن، اى . گريى و فراهم آورى و آمادگى من، به اميد پذيراىي و احسان و جايزه توست توشه

  !كاهد شود و برخوردار تو، از تو منى خواهنده تو حمروم منى  كه

ام كه بر ستم و بدى  حاىل آمدهام؛ وىل در  ام و نه به اميد شفاعت كسى آمده اى به حمضرت آورده امروز، نه كار شايسته
ام را عطا كىن، لغزشم را  خواهم كه خواسته اى، از تو مى اى كه اين گونه. اى نه حجىت دارم و نه انه. به خويشنت معترفم

اى بزرگ، به تو  براى خواسته! دست و ناكام بر نگرداىن، اى بزرگ، اى بزرگ، اى بزرگ ببخشاىي و مرا رجنور و ى
  .»جز تو معبودى نيست. كه گناه بزرگ مرا ببخشاىي -اى بزرگ -خواهم از تو مى. ام هاميد بست

 ٢٤٦.و پيامرب خدا جز روز فتح مكّه، وارد آن نشد. افكىن شوى، و آب دهان و بيىن در آن منى و با كفش وارد كعبه منى
السالم در سجده بود، شنيدم كه چنني در كعبه، در حاىل كه امام صادق عليه : -به نقل از ذَريح -ذيب األحكام. ١٥٠

جنواىي . اى از عذابت نيست گرداند و جز رمحت تو پناه دهنده ات بر منى خشم تو را جز بردبارى!] خداوندا[« : گفت مى
با آن قدرتى كه مردگان را با آن زنده  -اى خداى من - بر من گشايشى عطا كن. با تو نيست، جز تضرع به درگاهت

از اندوه، منريان تا دعامي را اجابت كىن و اجابت را  - اى خداى من -خبشى و مرا هاى مرده را حيات مى ىكىن و آباد مى
  .به من بشناساىن

اگر تو مرا . ام، مرا عافيت، روزى كن و مرا مايه مشاتت دمشن قرار مده و او را بر من مسلّط نكن تا فرصت پاياىن! خدايا
و اگر مرا بلند كىن، كيست كه مرا پست كند؟ و اگر هالكم كىن، كيست كه  فرو ى، كيست كه مرا رفعت خبشد؟

كه نه در حكم تو، ستم است و  -اى خداى من -ام ات چيزى با تو بگويد، يا از كارت بپرسد؟ مهانا دانسته در باره بنده
ناتوان است كه نيازمند  كند كه بيمِ از دست رفنت داشته باشد و كسى در انتقام، شتاب مى. نه در انتقامت، شتاب

  .اين، پاك و واالىي از -اى خداى من -ستمگرى است و تو

مرا آماج بال و هدف انتقامت قرار مده و مرا با خودم مهلت بده و از خطامي در گذر و دستم را نااميدانه به گردمن ! خدايا
  . و از مردم هراسان و به تو مهدممبيىن ضعيف و به درگاهت ناالمن باز مگردان و پياپى بر من بال نفرست، كه مى

                                                             
ح  ٣٧٤ص  ٩ج : هر دو به نقل از سعيد اعرج، وسائل الشيعة ٩٤٧ح  ٢٧٧ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٦ح  ٥٢٩ص  ٤ج : الكاىف. ٢٤٤

١٧٧٤٤.  
بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم تقريباً با مهان الفاظ،  ٢١٤١ح  ٢٠٤و ص  ٢١٥٠ح  ٢٠٦ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٢٤٥

  .٨ح  ٣٧٠ص  ٩٩ج : حبار األنوار
ح  ٣٧٣ص  ٩ج : هر دو به نقل از معاوية بن عمار، وسائل الشيعة ٩٤٥ح  ٢٧٦ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٣ح  ٥٢٨ص  ٤ج : الكاىف. ٢٤٦

١٧٧٣٩.  
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پس . جومي و در گرفتارى، از تو يارى مى. پس پناهم ده. خواهم و از تو پناه مى. پس پناهم ده. آورم امروز به تو پناه مى
پس . جومي و از تو اميىن مى. پس كفايتم كن. كنم و بر تو تكيه مى. پس نصرمت ده. خواهم و از تو نصرت مى. ام كن يارى

داىن، از  و از آنچه مى. پس رمحتم كن. خواهم و از تو رمحت مى. ام كن مناىي پس ره. جومي و از تو هدايت مى. مينم سازا
و هيچ نريو و تواىن، جز از . ام ده پس روزى. طلبم ات روزى مى و از فضل گسترده. پس مرا بيامرز. طلبم تو آمرزش مى

پيامرب خدا، اسامة بن زيد، بالل : -به نقل از عبد اللَّه بن عمر - رىصحيح البخا. ١٥١ ٢٤٧.»خداى واالى بزرگ نيست
وقىت بالل بريون . پيامرب صلى اهللا عليه و آله در را بست و مدتى در كعبه ماند. و عثمان بن طلحه حجىب وارد كعبه شدند

  پيامرب چه كرد؟: آمد، پرسيدم

كعبه آن روز  - د و سه ستون را پشت سر خود قرار داديك ستون را مست راست خود و ستوىن را مست چپ خو: گفت
اسامة بن زيد مهراه پيامرب خدا وارد : -به نقل از عطا -سنن النسائى. ١٥٢ ٢٤٨.و سپس مناز خواند -شش ستون داشت

. بودخانه كعبه آن روز، بر شش ستون استوار . پيامرب صلى اهللا عليه و آله به بالل دستور داد كه در را ببندد. كعبه شد
خدا را محد و ثنا گفت و از او . پيامرب صلى اهللا عليه و آله رفت تا ميان دو ستوىن كه نزديك درِ كعبه است، نشست

  .طلبيد و آمرزش خواست

  .چهره بر آن اد و محد و ثنا گفت و طلبيد و آمرزش خواست. سپس برخاست و آمد تا به مقابل پشت كعبه رسيد

خواهى،  هاى كعبه رفت و با تكبري و ال إله إلّااللَّه و تسبيح و ثناى خدا و دعا و آمرزش سپس به طرف هر يك از گوشه
اين «: آن گاه بر گشت و فرمود. آن گاه بريون آمد و رو به كعبه، دو ركعت مناز خواند. رو به روى آن قرار گرفت
العابدين عليه السالم را شب، در آستانه امام زين : -به نقل از ابو محزه -الكاىف. ١٥٣ ٢٤٩.»قبله است، اين قبله است

. مناز را آن قدر طول داد كه گاهى تكيه به پاى راست خود داشت و گاهى بر پاى چپ. خواند كعبه ديدم كه مناز مى
كىن، در حاىل كه عشق تو در دل من است؟  آيا عذامب مى! سرور من«: گفت سپس شنيدم كه با صداىي گويا، گريان مى

كىن كه زماىن طوالىن، من به خاطر تو با آنان دمشىن  ند، اگر چنني كىن، بني من و كساىن مجع مىبه عزتت سوگ
امام صادق عليه السالم را ديدم كه داخل كعبه شد و : - به نقل از يونس بن يعقوب -الكاىف. ١٥٤ ٢٥٠.»!ام كرده

 ٢٥١.رفت تا آن كه از مسجد بريون شد تر از آن، مناز خواند و پس پايني. خواست بني دو ستون برود؛ وىل نتوانست
را ديدم كه وارد كعبه شد و بر سنگ ) امام كاظم عليه السالم(عبد صاحل : -به نقل از معاوية بن عمار -الكاىف. ١٥٥

دستش را بر آن اد، به آن . سپس ايستاد و روى به ديوارِ ميان ركن مياىن و غرىب كرد. سرخ، دو ركعت مناز گزارد

                                                             
ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم تقريباً با مهان الفاظ، وسائل الشيعة ٤٢٥ص : ، املقنعة٩٤٦ح  ٢٧٦ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٢٤٧

  .١٧٧٤٨ح  ٣٧٥ص  ٩
ص  ٢ج : ، سنن أىب داوود٦٣ص  ٢ج : ، سنن النسائى٣٨٨ح  ٩٦٦ص  ٢ج : ، صحيح مسلم٤٨٣ح  ١٨٩ص  ١ج : صحيح البخارى. ٢٤٨
  .٦٢٣٩ح  ٥٠٤ص  ٢ج : ، مسند ابن حنبل٢٠٢٣ح  ٢١٣
 ٥ج : ، كرت العمال٣٠٠٤ح  ٣٢٩ص  ٤ج : ، صحيح ابن خزمية٢١٨٨٩ح  ١٩٣ص  ٨ج : ، مسند ابن حنبل٢١٩ص  ٥ج : سنن النسائى. ٢٤٩
  .١٢٩٣٦ح  ٢٩٩ص 

  .١٠٠ح  ١٠٧ص  ٤٦ج : ، حبار األنوار١٠ح  ٥٧٩ص  ٢ج : الكاىف. ٢٥٠
  .١٧٧٤٥ح  ٣٧٥ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٩ح  ٥٣٠ص  ٤ج : الكاىف. ٢٥١



٣٩ 

سپس به طرف ركن غرىب آمد و سپس . سپس به سوى ركن مياىن رفت و به آن چسبيد و دعا كرد. كرد چسبيد و دعا
  ٢٥٢.خارج شد

   آداب خروج - ج

آمد، شنيدم كه  از امام صادق عليه السالم در حاىل كه از كعبه بريون مى: - به نقل از عبد اللَّه بن سنان -الكاىف. ١٥٦
دمشنامنان ! پروردگارا. آزمايش ما را به مشقّت ميفكن! خدايا«: سپس گفت. تا سه بار» اللَّه أكرب، اللَّه أكرب«: گفت مى

  .»رساىن را به مشاتت ما مگمار؛ زيرا تنها توىي كه زيان و سود مى

سپس فرود آمد و كنار نردبان مناز خواند، در حاىل كه نردبان را مست چپ خود قرار داده و رو به كعبه بود و ميان او و 
به امام صادق عليه : -به نقل از يونس -الكاىف. ١٥٧ ٢٥٣.اش، بريون شد سپس به سوى خانه. سى حايل نبودكعبه ك

  وقىت وارد كعبه شدم، چه كنم؟: السالم گفتم

  .سپس برو تا به دو ستون برسى. هر گاه وارد شدى، دو حلقه در را بگري«: فرمود

و از نردبان فرود آمدى، در مست راست خود دو ركعت مناز پس بر سنگ سرخ، مناز خبوان و چون از كعبه خارج شدى 
  ٤/ ٣ ٢٥٤.»خبوان

   آغاز بناى كعبه

براى «: خداوند، جربئيل عليه السالم را نزد آدم و حوا فرستاد و به آن دو فرمود: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٥٨
  .»اى بسازيد من، خانه

از . كرد، تا اين كه به آب رسيد منتقل مى] خاك را[كرد و حوا  م، حفر مىآد. جربئيل عليه السالم برايشان نقشه كشيد
  .»!بس است، اى آدم«: زير آن، ندا آمد

تو اولني كس هسىت «: پس چون خانه را ساختند، خداوند به او وحى فرمود كه بر گرد آن، طواف كند و به او گفته شد
  .»و اين، اولني خانه است

هاى آن را بر  ها گذشت تا آن كه ابراهيم، پايه آن كه نوح، آن را ديدار كرد و سپس قرنها گذشت، تا  سپس قرن
  :به فرشتگان فرمود -تبارك و تعاىل - آغاز اين خانه، چنان بود كه خداوند: امام باقر عليه السالم. ١٥٩ ٢٥٥.افراشت

  ).مده من در زمني، جانشني قرار مى إِنى جاعلٌ فى الْأَرضِ خليفَةً؛(

دهى كه در آن، فساد  آيا در آن، كسى را قرار مى ٢٥٦أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها و يسفك الدماَء؛: (فرشتگان پاسخ دادند
  ).ريزد؟ ها را مى كند و خون مى

                                                             
  .١٧٧٤٢ح  ٣٧٤ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٩٥١ح  ٢٧٨ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٥ح  ٥٢٩ص  ٤ج : الكاىف .٢٥٢
به نقل از مسعدة بن  ١ح  ٤ص : به نقل از ابن مسكان، قرب االسناد ٩٥٦ح  ٢٧٩ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٧ح  ٥٢٩ص  ٤ج : الكاىف. ٢٥٣

  .١ح  ٣٦٨ص  ٩٩ج : صدقة، حبار األنوار
  .١٧٧٥٣ح  ٣٧٨ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٩٥٠ح  ٢٧٨ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١٠ح  ٥٣٠ص  ٤ج : الكاىف. ٢٥٤
 ١٢ج : هر دو به نقل از عبد اللَّه بن عمرو بن عاص، كرت العمال ٢٠٣٧ح  ٤٢٧ص  ٧ج : ، تاريخ دمشق٤٥ص  ٢ج : دالئل النبوة، بيهقى. ٢٥٥
  .٣٤٧١٨ح  ٢١٣ص 

  .٣٠آيه : بقره. ٢٥٦



٤٠ 

. ه شدندپس به عرش او پناهند. آا ديدند كه اين روى گرداىن، از خشم خداست. خداوند از فرشتگان، روى گرداند
پس، . برايش بسازد» ضراح«اى به نام  خداوند به يكى از فرشتگان فرمان داد تا در آمسان ششم، در برابر عرش او خانه

  .كنند گردند و استغفار مى كنند و باز منى آن را براى آمسانيان قرار داد و هر روز، هفتاد هزار فرشته طوافش مى

پس . ترميم كند -كه در مقابل آن بود -خداوند فرمانش داد كه اين خانه راپس چون آدم به آمسان دنيا فرود آمد، 
امام . ١٦٠ ٢٥٧.را براى آدم و نسل او قرار داد، مهچنان كه آن خانه را براى آمسانيان قرار داده بود) كعبه(خداوند، اين 

زند، تا هر كه از فرزندان آدم گناه اى بسا خداوند، فرشتگان را فرمان داد كه در زمني براى او خانه: باقر عليه السالم
تا از آنان خشنود شود، مهچنان  -كنند آن گونه كه فرشتگان، عرش خدا را طواف مى - كند، بر گرد آن طواف منايد مى

اى ساختند كه زمان طوفان، باال برده شد و اكنون در آمسان چهارم  حملّ كعبه، خانه پس در. كه از فرشتگان، راضى شد
ابراهيم عليه السالم هم بر . گردند كنند و هرگز به سوى آن بر منى هفتاد هزار فرشته بر گرد آن طواف مى هر روز. است

چرا كعبه را : به امام صادق عليه السالم گفتم: -به نقل از ابو خدجيه -علل الشرائع. ١٦١ ٢٥٨.پايه مهان، كعبه را بنا اد
  اند؟ نام اده) خانه آزاد(بيت عتيق 

پس خداوند، آن . خانه كعبه، درى سفيد بود. داى عزوجل از شت، حجر األسود را براى آدم، فرود آوردخ«: فرمود
شوند  اش باقى ماند و آن، در مقابل اين خانه است و هر روز، هفتاد هزار فرشته وارد آن مى را به آمسان، باال برد و پايه

ه ابراهيم و امساعيل عليهما السالم فرمان داد كه كعبه را بر مهان خداوند ب. گردند كه هرگز دوباره به سوى آن باز منى
اى  من مهراه تو خانه«: چون خداوند، آدم را از شت فرود آورد، فرمود: امام باقر عليه السالم. ١٦٢ ٢٥٩.»ها بنا ند پايه

ز خوانده شود، مهچنان كه شود، و نزد آن منا چنان كه عرش من طواف مى آورم كه بر گرد آن طواف شود، آن فرود مى
  .»شود نزد عرش من مناز خوانده مى

دانستند، تا آن كه  منى] دقيقاً[كردند؛ وىل جاى آن را  پيامربان، خانه خدا را حج مى. زمان طوفان، خانه به باال برده شد
  .خداوند، جاى آن را براى ابراهيم عليه السالم مشخص كرد

: امام صادق عليه السالم. ١٦٣ ٢٦٠.حرا، ثَبري، لُبنان، طور و حمر: كوه، بنا كرد پنج]  سنگ اين[او هم خانه را با 
درخشيد، تا آن كه از دو فرزند آدم، يكى  جايگاه كعبه، سرزميىن مرتفع و سفيد بود كه مهچون خورشيد و ماه مى

. ى او باال آورد، تا آن را ديدچون آدم فرود آمد، خداوند مهه جاى آن زمني را برا. پس آن، سياه شد. ديگرى را كشت
  .»مهه اين، از آن توست«: فرمود  سپس

  اين زمنيِ سفيد درخشان چيست؟! خدايا: گفت

                                                             
به نقل از حممد بن مروان از امام  ٢ح  ١٨٨به نقل از ابو عباد عمران بن عطيه از امام صادق عليه السالم و ص  ١ح  ١٨٧ص  ٤ج : الكاىف. ٢٥٧

مهگى تقريباً  ٢٠٢ص  ٤ج : به نقل از امام صادق عليه السالم، املناقب، ابن شهر آشوب ١١٨٨ح  ٢٧٨ص  ٣ج : صادق عليه السالم، شرح األخبار
  .٢٦٩ص  ٢ج : واإلصابة ٣٢ص  ١ج : أخبار مكة، ازرقى: ك. نيز، ر. ٥٤ح  ١٢٠ص  ١١ج : األنواربا مهان الفاظ، حبار 

  .٣٦ح  ٤٦ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٩٢ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ٢٥٨
بدون  ٢ح  ١٨٨ص  ٤ج : تقريباً با مهان الفاظ، الكاىف ٢٣٠٢ح  ٢٤٢ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١ح  ٣٩٩ص : علل الشرائع. ٢٥٩

  .٢ح  ٥٧ص  ٥٥ج : نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، حبار األنوار
به نقل از عبد اللَّه بن عمرو  ٥٤٧ص  ١جزء  ١ج : ؛ تفسري الطربى٤٧ح  ٦٥ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٩٢ص  ١ج : فقه القرآن، راوندى. ٢٦٠

  .بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم



٤١ 

اى  ؛ يقيناً اولني خانه إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ(در باره آيه  -امام على عليه السالم. ١٦٤ ٢٦١.»آن، زمني من است«: فرمود
اى كه براى مردم قرار داده شد و خجسته بود و در  اولني خانه: - )، مهان است كه در مكّه استكه براى مردم بنا شده

سپس قومى از عرب و از . و ابراهيم، خنستني كسى بود كه آن را بنا كرد] ، كعبه بود[آن هدايت و رمحت و بركت بود 
  ٢٦٢.كردند سپس ويران شد و قريش، دوباره آن را بنا. طايفه جرهم آن را ساختند

   اى در باره بناى كعبه نكته
  :شود احاديث و اقوال مورخان در اين باره، به دو دسته كلى تقسيم مى. تاريخ بناى كعبه به درسىت روشن نيست

و پيش از ايشان، چنني بناىي وجود نداشته و  ٢٦٣ حضرت ابراهيم عليه السالم كعبه را ساخته: گويند دسته خنست مى
  .امي نداشته» كعبه«م اى نيز با نا خانه

. كعبه، پيش از حضرت ابراهيم عليه السالم ساخته شده و ايشان، آن را جتديد بنا كرده است: دسته ديگر معتقدند كه
  ٢٦٤.دانند گذار كعبه را حضرت آدم عليه السالم مى بسيارى از معتقدان به اين ديدگاه، بنيان

حضرت آدم عليه السالم و در حملّ تعيني شده از جانب خداوند،  توان گفت كه كعبه توسط براى مجع ميان دو قول، مى
سپس با راهنماىي خداوند و به دست ابراهيم عليه السالم جتديد بنا گرديد و . ساخته شد؛ وىل با توفان نوح، از ميان رفت

  .مراسم شكومهند و مناسك عبادى حج نيز به وى تعليم شد

  .پايه آدم عليه السالم در تاريخ كعبه دارد قشى همبه عبارت ديگر، ابراهيم عليه السالم ن

٥/ ٣  

   بازسازى كعبه

   قرآن

و زماىن را  ٢٦٥مني و الركَّعِ السجود؛ ل فني و الْقَا ل و إِذْ بوأْنا لإِبر هيم مكَانَ الْبيت أَن لَّاتشرِك بِى شيا وطَهر بيتى للطَّا(
كه براى من چيزى را شريك قرار مده و ]  و گفتيم[كه براى إبراهيم، جايگاه خانه كعبه را آماده كردمي و ] به ياد آور[

و إِذْ يرفَع إِبر . ()»و ركوع و سجده كندگان، پاكيزه گردان]  به عبادت[خانه مرا براى طواف كنندگان و قيام كنندگان 
كه إبراهيم و امساعيل، ] به ياد آور[و زماىن را  ٢٦٦عيلُ ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْعليم؛هيم الْقَواعد من الْبيت و إِسم

  ).»مهانا تو شنواى داناىي. از ما بپذير! خداوندا«:] گفتند و مى[آوردند  هاى خانه را باال مى پايه

                                                             
هر دو به نقل از عيسى بن عبد اللَّه هامشى از پدرش، املناقب،  ٢٣٠٣ح  ٢٤٢ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٤ ح ١٨٩ص  ٤ج : الكاىف. ٢٦١

  .٣٠ح  ٢١٧ص  ١١ج : هر دو تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٢٦٨ص  ٤ج : ابن شهر آشوب
  .٥٤ح  ١٥٨ص  ٤٠ج : ، حبار األنوار٤٣ص  ٢ج : املناقب، ابن شهرآشوب. ٢٦٢
 ٦ج : تاريخ العرب املفصل من: ك. نيز، ر. ٣٣٨ص  ١ج : ، كرت العرفان٣٥٨ص  ٣ج : ، امليزان ىف تفسري القرآن٦ح  ٢٠٦ص  ٤ج : الكاىف. ٢٦٣
  .٤٣٠ص 

: ، علل الشرائع٦٠ص  ١ج : ، تفسري العياشى٢٢٩٩ح  ٢٤١ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٢٠٣و ص  ١٩٠ -١٨٧ص  ٤ج : الكاىف. ٢٦٤
، الكامل ىف ٤٣ - ٣٦و  ٣٣ص  ١ج : ، اخبار مكّة، ازرقى٢٥و  ٦ص  ١ج : ، تاريخ اليعقوىب٣٢٨ص  ٩ج : ، مستدرك الوسائل٧ح  ٤٠٦ص  ٢ج 

  .٥٤٩ -٥٤٦ص  ١ج : تفسري الطربى: ك. نيز، ر. ٥٢ص  ١ج : التاريخ
  .٢٦آيه : حج. ٢٦٥
  .١٢٧آيه : بقره. ٢٦٦



٤٢ 

   حديث

تا آن كه خداى . پس هود و صاحل، آن را حج نكردند. گاه كعبه حمو شده بودجاي: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٦٥
در «: خداوند به ابراهيم وحى كرد كه: امام على عليه السالم. ١٦٦ ٢٦٧.عزوجل جاى آن را براى ابراهيم مشخص كرد

  ....» عبادت شوم اى برامي بساز كه در آن، زمني، خانه

حجر األسود رسيد، به  چون به حملّ. برد ها را به سوى او باال مى داد و پايه او سنگ مى كرد و امساعيل به إبراهيم، بناىي مى
  .براى اين جا هم سنگ بده: امساعيل گفت

  .برو و پيدا كن: ابراهيم گفت. امساعيل، سنگ نيافت و متوقّف ماند

اىل كه ابراهيم، حجر األسود را در امساعيل آمد، در ح. امساعيل رفت تا بيابد كه جربئيل برايش حجر األسود را آورد
  اين را كه آورد؟: پرسيد. جايش اده بود

  .كسى كه به ساخنتِ تو تكيه نكرده است: پاسخ داد

جرهم آن را . مدتى پايدار بود، تا آن كه خراب شد. عمالقه آن را ساختند. خانه خدا مدتى برپا بود تا آن كه ويران شد
: -به نقل از كُلثوم بن عبد املؤمن حراىن -الكاىف. ١٦٧ ٢٦٨.ان شد و قريش آن را ساختندسپس باز هم وير. بنا كردند

خداوند عزوجل به ابراهيم عليه السالم فرمان داد كه حج بگزارد و امساعيل را هم مهراه «: امام صادق عليه السالم فرمود
سال بعد، خداوند به ابراهيم عليه السالم .. ..پس هر دو، حج گزاردند . خود به حج آورد و او را ساكن حرم سازد

  .رفتند ها نيز به حج كعبه مى عرب. اجازه داد كه به حج برود و كعبه را بنا د

ها را گرد آورد و آا را داخل كعبه  چون مردم رفتند، امساعيل سنگ. هايش معلوم بود كعبه خراب شده بود؛ وىل پايه
خداوند، ما را به ساخنت كعبه و بر ! پسرم: كه كعبه را بسازد، ابراهيم آمد و گفتچون خداوند به او اذن داد . رخيت

خداوند به او وحى . آن وقت، كعبه يك رديف سنگ سرخ بود. پس آن را آشكار كردند. آوردن آن، فرمان داده است
. كردند سنگ گردآورى مى پس خداوند، چهار فرشته نازل كرد كه براى او. »بناى كعبه را بر مهني پايه بگذار«: كرد

  .ادند ها را مى ابراهيم و امساعيل، سنگ

يكى براى : دو در قرار دادند براى آن،. آوردند، تا آن كه به دوازده ذراع رسيد ها را نزديك مى فرشتگان هم سنگ
  .و درگاهى از آهن قرار دادند) پلّه(و براى آن، آستانه . ورود، و ديگرى براى خروج

مهسرش كه .... ابراهيم، در حاىل كه كعبه را به پايان رسانده بود، بريون آمد و امساعيل را آن جا اد . بودكعبه عريان 
  !اى از آن جا اى از اين جا و پرده آوخيىت؛ پرده كاش براى اين دو در، دو پرده مى: زىن خردمند بود، به او گفت

از آن . ل دوازده ذراع درست كردند و بر دو در، آوخيتندپس براى آن دو در، دو پرده به طو. باشد: امساعيل گفت
. ها، بد منظرند چرا براى كعبه پوشش ندوزم كه مهه آن را بپوشاىن؟ اين سنگ: مهسر ابراهيم گفت. خوششان آمد

ن مهسر ابراهيم، شتابان به اين كار پرداخت و پشم بسيارى نزد قوم خود فرستاد و از آنا. باشد :امساعيل به او گفت
  .»خواست كه آن را نخ بريسند

ريسى، از يكديگر كمك  از مهان جا اين رسم در ميان زنان رايج شد كه براى نخ«: امام صادق عليه السالم فرمود
  .بگريند

                                                             
  .به نقل از زبري بن بكّار در النسب و هر دو به نقل از عايشه ٣٤٦٤٠ح  ١٩٦ص  ١٢ج : ، كرت العمال٣٠٧٢ح  ٢٢٠ص  ٢ج : الفردوس. ٢٦٧
  .٣٧ح  ٤٨ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٩٢ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ٢٦٨



٤٣ 

اى كه فراغت  از هر قطعه. آن زن، شتاب كرد و براى اين كار، كمك طلبيد«:] امام عليه السالم در ادامه فرمود[
براى اين : به امساعيل گفت. موسم حج فرا رسيد و هنوز جاهاىي از كعبه بدون پوشش بود. آوخيت مى يافت، بر كعبه مى

  كنيم؟ قسمت كه پوشش بِدان نرسيد، چه

ها، طبق عادت خود، به زيارت آمدند؛ وىل به چيزى  در موسم حج، عرب. زده پوشاندند پس آن را با چرمى وصله
و قرباىن و هديه، از . اى براى آن كه چنني كرده، داده شود سزاوار است هديه: تندگف. نگريستند كه مايه اعجابشان بود

آورد، برگى و چيزهاى ديگرى، تا آن كه اشياى زيادى گرد  اى از عرب، چيزى با خود مى هر تريه. آن جا رسم شد
امساعيل . گاه سقف نداشت كعبه آن. آن وصله را كندند و پوشش كعبه را كامل منودند و بر آن، دو در گذاشتند. آمد

  .اندود كرد بينيد، قرار داد و آن را با شاخ و برگ پوشاند و گل هاىي از چوب، مثل آنچه مى در آن، ستون

سال بعد، . براى آن كه چنني كرده، بايد هديه بيشترى داد: ها آمدند و بناى كعبه را ديدند، گفتند سال بعد كه عرب
قرباىن را ذبح كن و حاجيان :" خداى عزوجل به او وحى كرد كه. دانست آن را چه كند منىامساعيل . قرباىن براى او آمد

  ٦/ ٣ ٢٦٩.»" ...را، طعام بده

   كعبه در جاهليت

 ٢٧٠.پس از كالب بن مره، اولني كسى كه كعبه را بازسازى كرد، قُصى بود: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٦٨
اند، دستور  اگر نبود اين كه قوم تو، تازه از جاهليت رسته! اى عايشه: -به عايشه -ه و آلهپيامرب خدا صلى اهللا علي. ١٦٩

ساختم  كردم و كف آن را با زمني، برابر مى دادم كعبه را خراب كنند و آنچه را كه از كعبه بريون افتاده، جزء آن مى مى
به نقل از  -أخبار مكة، ازرقى. ١٧٠ ٢٧١.رساندم هيم مىدادم و به پايه ابرا و براى آن دو در، در شرقى و غرىب، قرار مى

در زمان ابراهيم و قبيله جرهم، درِ كعبه چسبيده به زمني بود، تا آن كه قريش، : از امام باقر عليه السالم -حيىي بن شبل
لّكان، كسى نتواند باال درِ كعبه را باال بربيد، تا جز با پ! اى مجاعت قريش: ابو حذيفة بن مغريه گفت. آن را بنا كردند

كشيد  خواهيد سراغ آن آيد، پلّكان را مى پس اگر كسى كه مشا منى. خواهيد، وارد آن نشود رود و جز كسى كه مشا مى
  .شود افتد و اين، عربت براى بيننده مى و مى

هاى نقشدار  ا با پارچهسيل را از كعبه باز گرداندند و كعبه ر. قريش چنان كردند و رديف باالى ديوار را خراب كردند
قريش را ديدم كه در : -به نقل از سعيد بن عمرو هذَىل، از پدرش -أخبار مكّة، ازرقى. ١٧١ ٢٧٢.مياىن، پوشاندند

رفت  هر گاه كسى باال مى. نشستند گشودند و دربانان نزد در مى جاهليت، روزهاى دوشنبه و پنجشنبه، درِ كعبه را مى
شدند و اين را بزرگ  با كفش وارد كعبه منى. مرد كردند و گاهى مى شود، او را پرت مىكه دوست نداشتند وارد كعبه 

                                                             
بدون نسبت دادن به اهل  ٢٢٨٢ح  ٢٣٢ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٣٢ح  ٥٨٦ص : ، علل الشرائع٣ح  ٢٠٢ص  ٤ج : الكاىف. ٢٦٩

  .٥ح  ٩٣ص  ١٢ج : م تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنواربيت عليهم السال
  .به نقل از مسند الفردوس ٣٤٧١٩ح  ٢١٣ص  ١٢ج : به نقل از ابو سعيد خدرى، كرت العمال ٣٥ح  ٦٣ص : األوائل، طرباىن. ٢٧٠

طول ديوارهاى بناى پيشني، نه . يشينيان، بنا كردهاى پ قُصى بن كالب، كعبه را خراب و آن را به صورتى متفاوت از ساخته: نويسد عارف عبدالغىن مى
  .ذراع بود كه او، آا را يك دست، به هجده ذراع رساند و براى كعبه، از چوبِ مقْل و شاخه خنل، سقفى ساخت

، ٣٨٨٦ح  ٣٩١ص  ٢ج : ، السنن الكربى، نساىي٢٦٠٨٨ح  ٨١ص  ١٠ج : ، مسند ابن حنبل١٥٠٩ح  ٥٧٤ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٢٧١
  .٣٤٦٦٣ح  ٩٢ص  ١٢ج : مهگى به نقل از عايشه، كرت العمال ٩٣١٨ح  ١٤٦ص  ٥ج : السنن الكربى

  .١٧١ص  ١ج : أخبار مكّة، ازرقى. ٢٧٢



٤٤ 

از پيامرب صلى اهللا : -به نقل از عايشه -صحيح البخارى. ١٧٢ ٢٧٣.گذاشتند هاى خود را زير پلّكان مى مشردند و كفش مى
  آيا ديوار هم جزء كعبه است؟: عليه و آله پرسيدم

  .»آرى«: فرمود

  چرا آن را جزء كعبه و داخل آن قرار ندادند؟پس : گفتم

  .»)پولشان نرسيد(قوم تو هزينه آن را نداشتند «: فرمود

  چرا درِ كعبه بلند است؟: گفتم

قوم تو، چنني كردند تا هر كه را خواستند، وارد كنند و هر كه را خواستند، جلوگريى كنند و اگر نبود كه قوم «: فرمود
هايشان نپذيرد كه ديوار را وارد كعبه كنم و درِ كعبه را به زمني بچسبامن  اند و بيم دارم دل تو، تازه از جاهليت رسته

در جاهليت، قريش، كعبه را خراب كردند و چون خواستند آن را : امام صادق عليه السالم. ١٧٣ ٢٧٤.»] كردم چنني مى[
ترين مال خود را بياورد و  هر كس پاك: كى گفتي. هايشان هراس افتاد و در دل] و موانعى پيش آمد[بسازند، نتوانستند 

آن گاه امكان ساخنت كعبه، . آنان نيز چنني كردند. ايد، نياوريد از ماىل كه از راه قطع رحم يا حرام به دست آورده
را ميانشان گفتگو پيش آمد كه چه كسى حجر األسود . ساختند تا به حملّ حجر األسود رسيدند آن را. برايشان مهيا شد

نزديك بود ميانشان شرى پديد آيد كه به داورىِ اولني كسى كه از درِ مسجد وارد شود، . در جاى خودش كار بگذارد
  .تن دادند

هاى  قبايل، گوشه. سپس سنگ را ميان آن اد. اى بگستردند چون نزد آنان آمد، فرمود تا پارچه. پيامرب خدا وارد شد
خدا، او را خمصوص . پس پيامرب صلى اهللا عليه و آله سنگ را برداشت و در جايش ادس. پارچه را گرفتند و بلند كردند

  ٢٧٥.اين كار ساخت

از . هاى آن را فرو رخيت اند كه كعبه بارها ويران شد و بارها سيل، پايه مورخان نوشته  توضيحى درباره بازسازى كعبه
بسته  كه سخت دل -سالم، بر جا مناند؛ ليكن افراد دوره جاهلىاين رو، خانه برآمده به دست ابراهيم و امساعيل عليهما ال

كوشيدند خانه را به  ، پس از هر ويراىن يا آسيىب، تا آن جا كه مقدورشان بود، مى-حفظ شكل و جاى و بنيادش بودند
آن، راه  لذا هيچ تغيريى در. شكلى كه در روزگار پدران و نياكانشان داشت، بازگردانند و آن را بازسازى منايند

  .كردند دادند و صورت بنا را دگرگون منى منى

  .گفته شده است» كعبه«لذا بِدان . شكل است» مكعب«بيت اللَّه احلرام، بناىي 

  :اند مورخان، آن را چنني وصف كرده

تا باالى قد  آن كه مالطى آا را به هم بپيوندد، ها ىب تا پنج سال پيش از اسالم، ديوارهاى كعبه سنگ چني بود و سنگ
  .آدمى، روى هم چيده شده بود

  :اند كه نيز گفته

                                                             
  .١٧٤ص  ١ج : أخبار مكّة، ازرقى. ٢٧٣
: ى، سنن الدارم٢٩٥٥ح  ٩٨٥ص  ٢ج : ، سنن ابن ماجة٤٠٥ح  ٩٧٣ص  ٢ج : ، صحيح مسلم١٥٠٧ح  ٥٧٤ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٢٧٤

  .٩٣١٥ح  ١٤٥ص  ٥ج : ، السنن الكربى١٨١٠ح  ٤٨٣ص  ١ج 
ج : هر دو به نقل از سعيد بن عبد اللَّه أعرج، حبار األنوار ٢٣٢٠ح  ٢٤٧ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٣ح  ٢١٧ص  ٤ج : الكاىف. ٢٧٥
  .٧ح  ٣٣٧ص  ١٥



٤٥ 

خنستني كسى كه براى . در عهد امساعيل، نه ذراع ارتفاع داشت و مسقَّف نبود و درى داشت كه به زمني چسبيده بود
ز دو آهوى بود و سپس عبد املطّلب، درى آهىن براى آن ساخت و آن را با زرِ به دست آمده ا» تبع«آن چفت گذاشت، 

  .آراستند اين، خنستني بارى بود كه كعبه را مى. بياراست] كه بر اثر حفر چاه زمزم كشف شده بود[زرين 

اى ابتداىي و ساده تصور كنيم؛  دارد تا آن را ويرانه كنند، ما را بر آن مى وصفى كه مورخان، اين گونه از كعبه ارائه مى
اند و پرندگان  ، آن را در برگرفته-مالطى كه آا را به يكديگر بپيوندد  هيچ ىب -گونه كه ديوارهاى سنگى حياطى مربع

آيد و  هاىي كه بر مكّه فرود مى اند و هيچ حائلى كف آن را از اشعه سوزان خورشيد و باران شكارى در آن، مأوا گزيده
اى است سنگى كه  قت، چهار ديوارىاين خانه، در حقي. كند زند، حفظ منى ها بريون مى گاه به شكل آب از دهانه چاه

  .كند ارتفاع آن، از قامت انسان، جتاوز منى

  :اند كه اى از مورخان گفته پاره

برآورنده (جادر «لذا . گذاشت) ديوار(عامر بن جادر ازدى، پس از امساعيل، خنستني كسى بود كه براى كعبه، جدار 
  .لقب گرفت» )جدار

ساله بود،  ٣٥ل قرن هفتم ميالدى، يعىن پنج سال پيش از اسالم و زماىن كه پيامرب خدا، باز به گفته مورخان، در نيمه او
لذا . در اين هنگام، بر آن شدند تا خانه را بازسازى كنند و برايش سقفى چوىب بگذارند. كعبه دچار آتش سوزى شد

ذراع بر آوردند و سقفى بر دو رديف تا هيجده  -كه پيش تر نه ذراع ارتفاع داشت -دست به كار شدند و ديوارها را
. شد بِدان وارد شد مهچنني درِ آن را از سطح زمني، باالتر آوردند كه جز با پلّكان، منى. سه ستونه چوىب بر آن گذاشتند

در اخبار آمده است كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله چون . ديوارها را نيز با يك رديف سنگ و يك رديف چوب برآوردند
  .در آن هنگام، در كعبه، شش ستون بود. ل فتح مكّه وارد كعبه شد، كنار ستوىن ايستاد و دعا كرددر سا

كه مالطى نداشتند و ارتفاع آا از قامت آدمى جتاوز  - اند كه ديوارهاى سنگى مورخان در باره دليل بازسازى كعبه گفته
لذا بر آن شدند تا ديوارهايش را . بر زمني رخيته بود هاى آا هم ، به تدريج، از هم گسيخته بودند و سنگ-كرد منى

برآورند و چون تىن چند از قريش و ديگران گنج كعبه را كه در چاهى در ميان آن قرار داشت، دزديده بودند، مردم بر 
  .مسقّف كردن آن، هم داستان شدند

تنها اتاقى بود كه اينك . ، بناىي فاخر نبود- آيد هاى مورخان بر مى آن گونه كه از وصفش در كتاب - اين بناى تازه نيز
تر نه ذراع ارتفاع داشت و كمى بيشتر يا  ديوارهايش كه پيش. پوشاند سقفى چوىب بر شش ستون در دو رديف، آن را مى

رديفى اين بار، مواد ساختماىن حمكمى در اين بنا به كار رفت؛ . بود، تا هيجده ذراع، باال آمده بود آدمى  كمتر از قامت
سقف . داد از چوب و رديفى از سنگ و ديوارهايش در جمموع، پانزده رديف چوىب و شانزده رديف سنگى را تشكيل مى

  .شد آن را نيز مسطّح كرده بودند و برايش ناوداىن گذاشته بودند كه آب باران از آن، سرازير مى

يك از معبدهاى عرىب جنوب عربستان، مانند معبد در هر حال، اين بنا از جهت مساحت، هنر، زيباىي و عظمت، با هيچ 
  ٢٧٦.اند، سنجيدىن نبود يا ديگر معابدى كه پژوهشگران به آثار و بقاياى آا دست يافته» مأرِب«در شهر » املقه«

                                                             
  .١٧ص  ١ج : ، ازرقىاخبار مكّة: ك. نيز، ر. ٤٣٥ -٤٣٢ص  ٦ج : املفصل ىف تاريخ العرب. ٢٧٦



٤٦ 

٧/ ٣  

   داستان اصحاب فيل

   قرآن

  خانه خدا

ترميهِم بِحجارة من * و أَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ* كَيدهم فى تضليلٍ أَلَم يجعلْ* أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحبِ الْفيلِ(
راهى قرار  سواران چه كرد؟ آيا نرينگشان را در گم آيا نديدى پروردگارت، با فيل ٢٧٧م؛ فَجعلَهم كَعصف مأْكُولِ* سجيلٍ

پس آنان را مانند برگى . هاىي از سجيل زدند سته فرستاد كه آنان را با سنگنداد؟ و بر سر آنان، پرندگاىن را دسته د
  ).شده، قرار داد خورده

   حديث

. ١٧٥ ٢٧٨.پرندگاىن دسته دسته، مثل باز، در چهره درندگان به سراغ آنان رفتند: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٧٤
، چون با فيل به قصد ويراىن كعبه آمدند، بر شترهاى عبد املطّلب ] و سپاهش[رواى حبشه  فرمان: امام صادق عليه السالم

اجازه . عبد املطّلب به سوى رئيس آنان رفت تا خبواهد شترهايش را برگردانند. آا شترها را ربودند. گذر كردند
  .اجازه دادند. گرفت

. هم احترام كرد و نزديكش ساخت او. اين، بزرگ قريش است و مردى هومشند و جوان مرد است: روا گفتند به فرمان
  خواهد؟ بپرس كه چه مى: سپس به مترجم گفت

  .اند اند و آا را ربوده مهراهانت به شترهاى من برخورده: گفت]  عبد املطّلب[

  .دوست دارم شترهامي را به من باز گرداىن

ت و از خرد او ياد كرديد؟ از من آيا اين، مهان است كه گفتيد بزرگ قريش اس: وى از درخواست او تعجب كرد و گفت
  .كردم اگر از من خواسته بود كه از ويران ساخنت آن چشم بپوشم، چنان مى. پرستد، باز گردم اى كه او مى خنواست از خانه

من از تو . كند اين خانه، صاحىب دارد كه از آن، دفاع مى: وى پاسخ داد. مترجم، سخن او را به عبد املطّلب باز گفت
  .شترهاى مرا باز گرداىن؛ چون به آا نياز دارم خواستم

و أَرسلَ (از امام باقر عليه السالم در باره آيه : -به نقل از ابو مرمي -الكاىف. ١٧٦ ٢٧٩.پس دستور داد آا را بر گرداندند
هاىي از  دسته دسته فرستاد كه آنان را با سنگو بر آنان، پرندگاىن را  ترميهِم بِحجارة من سجيلٍ؛* علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ

  .پرسيدم) سجيل زدند

هايشان  سرهاى آا، مثل سر درندگان و چنگال. بودند كه از مست دريا سراغ آنان آمدند ٢٨٠ پرندگاىن ساف«: فرمود
ها آن  ا آن سنگب. ها و يكى در منقار دو سنگ در چنگ: هر پرنده، سه سنگ مهراه داشت. مانند پرندگان شكارى بود

  .كردند، تا آن كه پيكرهايشان آبله گرفت و بر اثر آن، كشته شدند قوم را سنگباران مى

                                                             
  .٥ -١آيه : فيل. ٢٧٧
  .به نقل از ديلمى از امام على عليه السالم ٤٧١٨ح  ٥٥٦ص  ٢ج : كرت العمال. ٢٧٨
 ٩ج : به نقل از أبان بن تغلب تقريباً با مهان الفاظ، وسائل الشيعة ٢٥ح  ٤٤٧ص  ١به نقل از هشام بن سامل و ج  ٢ح  ٢١٦ص  ٤ج : الكاىف. ٢٧٩
  .١٧٦٣٨ح  ٣٤٤ص 

  .كنند در منت عرىب، وصف پرندگاىن است كه در سطح پايني پرواز مى» ساف« واژه. ٢٨٠



٤٧ 

كساىن . پيش از آن، آبله ديده نشده بود و نيز اين كار را از پرندگان، نه پيش از آن روز و نه پس از آن، هرگز نديدند
رسيدند، خداوند سيلى فرستاد ) اى نزديك مين وادى(حضرموت  هم كه از آن حادثه جان سامل به در برده بودند، چون به

  :و فرمود» !از پانزده سال پيش، در آن وادى، هرگز آىب ديده نشده بود«: و فرمود» و مهه را غرق كرد

  ٢٨١.»گشت)" مرگ، حاضر شد(حضرموت " به مهني خاطر كه آنان در آن جا مردند، نام آن جا«

   تاريخ محله ابرهه به مكّه

به مكّه ) يعىن چهل سال قبل از بعثت پيامرب صلى اهللا عليه و آله(ميالدى  ٥٧٠در حدود سال ) ابو يكسوم(رهه اشرم اب
  .گذرد ميالدى در منى ٥٨١هيچ يك، از سال   اند؛ وىل هاى ديگرى دانسته بعضى، تاريخ محله را سال. محله كرد

ابرهه ابتدا عبادتگاهى پرشكوه در حملّ . و اقتصادى و ديىن بودهاى سياسى  اى از انگيزه علّت محله ابرهه، جمموعه
رواىي خود در مين ساخت تا توجه مردم را از كعبه به آن جا معطوف كند؛ اما اعراب، نه تنها به آن جا نرفتند،  فرمان

كردن آن، مركز ديىن و مهني امر، دستاويزى براى ابرهه ساخت تا با محله به مكّه و نابود . بلكه به آن اهانت كردند
  .رواى مطلق حجاز سازد سياسى جزيرة العرب را به پندار خود به مين منتقل كند و دينش را حاكم و خود را فرمان

٨/ ٣  

   آنچه در تاريخ اسالم بر كعبه گذشت

ليه و آله، اطراف خانه در زمان پيامرب صلى اهللا ع: اند عمرو بن دينار و عبيد اللَّه بن اىب يزيد گفته: صحيح البخارى. ١٧٧
  .زمان عمر كه فرا رسيد، بر گرد آن، ديوار كشيد. خواندند كعبه ديوارى نبود و در پريامون كعبه مناز مى

: امام صادق عليه السالم. ١٧٨ ٢٨٢].و باال آورد[پس ابن زبري، آن را بنا كرد . ديوارش كوتاه بود: عبيد اللَّه گفته است
عبد اللَّه بن زبري، آن را باز ساخت و ارتفاعش را هجده . السالم، نه ذراع بود و دو در داشتكعبه در زمان ابراهيم عليه 

  ٢٨٣.حجاج، آن را خراب كرد و آن را به ارتفاع بيست و هفت ذراع ساخت. ذراع قرار داد

  مرمت و جتديد بناى كعبه
 

هاى  اين تعمريات، معمولًا پس از سيل. اند شده كعبه و مسجد احلرام، در طول تاريخ اسالم، بارها مرمت و جتديد بنا
  .ها، اجنام گرفته است فراوان مكّه و گاه پس از جنگ

  ها سيل -الف

هاى  از پيدايش اسالم تا كنون، نزديك به صد سيل به مسجد احلرام و كعبه، آسيب رسانده است كه برخى از آا به نام
در خالفت عبد امللك بن » املخبل«و » حجاف«در خالفت عمر و » ام نهشل«سيل : اند، مهچون خاصى مشهور شده

  .در روزگار مأمون» ابن حنظله«مروان و سيل 

  ها جنگ -ب

  :اند از هاى بزرگى به كعبه وارد ساختند كه عبارت با وجود قداست و حرمت كعبه، سه محله بزرگ به مكّه، زيان

  .، جهت سركوىب عبد اللَّه بن زبري)ق ٦٣سال (بن نمري محله لشكر يزيد بن معاويه به فرماندهى حصني . ١

                                                             
  .٨٩ح  ١٥٩ص  ١٥ج : ، حبار األنوار٤٤ح  ٨٤ص  ٨ج : الكاىف. ٢٨١
  .٣٨٠٥٠ح  ١٠٠ص  ١٤ج : ، كرت العمال٣٦١٨ح  ١٣٩٢ص  ٣ج : صحيح البخارى. ٢٨٢
ص  ٩ج : هر دو تقريباً با مهان الفاظ، وسائل الشيعة ٢٣١٩ح  ٢٤٧ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٨و  ٧ح  ٢٠٧ص  ٤ج : الكاىف. ٢٨٣
  .١٧٥٨٨ح  ٣٢٨



٤٨ 

  .، جهت سركوىب عبد اللَّه بن زبري)ق ٧٣سال (محله سپاه عبد امللك بن مروان به فرماندهى حجاج بن يوسف ثقفى . ٢

   و ربوده شدن) ق ٣١٧سال (محله قرمطيان در روزگار خالفت عباسيان . ٣

  .حجر األسود به دست آنان

و عبد امللك ) ق ٦٤(عبد اللَّه بن زبري :  بيت، به خلفا و پادشاهان و امريان خمتلف مكّه نسبت داده شده است، مانندتعمري
و در آخرين ساخت و ساز ) ق ١٠٤٠(و سلطان مراد عثماىن ) ق ٩٦٠(و سلطان سليم عثماىن ) ق ٧٤(بن مروان 

ماىن، كاملًا ختريب و ختليه گرديد و بر جاى آن، بناى جديد به دستور فهد بن عبد العزيز، بناى دوره عث ٢٨٤،)ق ١٤١٧(
  .ريزى و با بِتن مسلّح، ساخته شد كعبه، با مهان شكل و ابعاد بناى پيشني، پى

   

                                                             
هاى  ها و رخيتگى شكستگى كه -ق، حجر األسود را ١٣٧٥هاى مسجد احلرام در روزگار آل سعود، به سال  گفتىن است در يكى از بازسازى. ٢٨٤

  .هاى آن را پر كرده، قطعات شكسته آن را دوباره به هم چسبانيدند سيمان، شكاف، از ركن حجر، خارج منودند و با استفاده از -متعدد داشت



٤٩ 

  
  ٢٨٥ هاى خدا در كعبه نشانه: فصل چهارم

  
١/ ٤  
  

  ها جمموعه نشانه

   قرآن

)كَّةَ مى بِباسِ لَلَّذلنل عضو تيلَ بإِنَّ أَونيى لّلْعلَمدهكًا وارب *َءايت يهلَى   م  فع لَّهلا ونكَانَ َءام لَهخن دمو يمه رإِب قَامم نتيب
اى كه براى مردم قرار داده  همهانا اولني خان ٢٨٦الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِى عنِ الْعلَمني؛

و هر . مقام ابراهيم: هاىي روشن است در آن، نشانه. شد، مهان است كه در مكّه است، فرخنده و هدايتگر براى جهانيان
و براى خداست بر عهده مردم كه آن خانه را حج كنند، هر كس كه قدرت و راهى به . كس وارد آن شود، امين است

  ).نياز است ، خداوند از جهانيان، ىب]و ناسپاسى كند[ر كس كفر ورزد و ه. سوى آن داشته باشد

   حديث

إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذى بِبكَّةَ مباركًا (از امام صادق عليه السالم در باره آيه : -به نقل از ابن سنان -الكاىف. ١٧٩
نيى لّلْعلَمدهو *َءايت يه؛ فنتيلني خانه م باى كه براى مردم قرار داده شد، مهان است كه در مكّه است، فرخنده  مهانا او

  هاى روشن، چيست؟ پرسيدم كه اين نشانه) هاىي روشن است در آن، نشانه. و هدايتگر براى جهانيان

األسود و خانه  و حجر -هاى او بر سنگ، اثر گذاشت آن جا كه بر روى سنگ ايستاد و قدم -مقام ابراهيم«: فرمود
   توضيح ٢٨٧.»امساعيل

: شود كه شامل هاى بر جامانده از عهد قدمي در مكّه گفته مى ، به نشانه٢٨٨)مورد اشاره در آيه پيش گفته(آيات بينات 
ها هستند كه در حديث پيشني، از آا نام برده شده  اين سه، مهان. مقام ابراهيم، حجر األسود و حجر امساعيل است

اند و حىت ديگر  رخى از مفسران، حطيم، زمزم و اركان اربعه كعبه را نيز بر سه مورد ياد شده، اضافه كردهب ٢٨٩.است
عالمه سيد حممد . ٢٩٠اند دانسته» آيات بينات«را نيز از مصاديق ) مثل مشعر و عرفات(هاى مقدس مكّه و حرم  مكان

                                                             
  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٢٨٥
  .٩٧و  ٩٦آيه : آل عمران. ٢٨٦
بدون نسبت دادن  ٢٢٨٢ح  ٢٣٤ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٩٩ح  ١٨٧ص  ١ج : ، تفسري العياشى١ح  ٢٢٣ص  ٤ج : الكاىف. ٢٨٧

  .٣ح  ٢٣٢ص  ٩٩ج : بيت عليهم السالم تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنواربه اهل 
ص  ٢ج : ىف تفسري القرآن التبيان: ك. ر( قرائت كرده است» آيةٌ بينةٌ« ، بنابر قرائت مشهور آيه است؛ اما ابن عباس، آن را»آيات بينات« تعبري. ٢٨٨
٥٣٧.(  
  .١ح  ٢١٠ص  ٤ج : الكاىف: ك. نيز، ر. ١١٣ص  ٤ج  :، روضة املتقني١ح  ٢٢٣ص  ٤ج : الكاىف. ٢٨٩
  .٢٧٠ص  ٢ج : ، الدر املنثور٥٣٧ص  ٢ج : ، التبيان ىف تفسري القرآن٧٩٨ص  ٢ج : جممع البيان. ٢٩٠



٥٠ 

را » ...للَّه على الناس «و » ...من دخله «و » مقام ابراهيم«: حسني طباطباىي، در تفسري امليزان، هر سه قسمت آيه، يعىن
  ٢/ ٤ ٢٩١.داند ياد شده در آغاز آيه مى» آيات بينات«در مقام بيان و توضيح مهان 

  ٢٩٢ مقام ابراهيم و جايگاه آن

و : (فرمود قرار داد و خداوند، مكّه را فضيلت داد و خبشى از آن را برتر از خبشى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٨٠
به امام باقر : - به نقل از زراره -الكاىف. ١٨١ ٢٩٣).؛ از مقام ابراهيم، جايگاه مناز بگرييد اتخذُوا من مقَامِ إِبر هيم مصلى

  آيا حسني عليه السالم را درك كردى؟: عليه السالم گفتم

رام بودم كه سيل، وارد مسجد شد و مردم، روى مقام آورم كه مهراه او در مسجد احل به ياد مى. آرى«: فرمود
  .سر جاى خود است: گفتند و بعضى مى. مقام را سيل برد: گفتند رفتند، مى برخى كه بريون مى. ايستادند مى

  مردم چه كردند؟! فالىن: به من فرمود

  .مردم، بيم آن دارند كه سيل، مقام را برده باشد! خداوند به صالحت دارد: گفتم

  .ندا بده كه خداوند، آن را نشانه قرار داده است و آن را خنواهد برد: مودفر

مهچنان آن جا . جايگاه مقام كه ابراهيم عليه السالم آن را قرار داده بود، كنار ديوار كعبه بود. پس مردم، آرامش يافتند
صلى اهللا عليه و آله مكّه را فتح كرد،  چون پيامرب. بود، تا آن كه مردم جاهليت، آن را به جايگاه امروزش منتقل كردند

  .به مهان جاىي برگرداند كه ابراهيم اده بود

  داند؟ از مشا چه كسى جايگاه قبلى آن را مى: از مردم پرسيد. آن جا بود تا آن كه عمر بن خطّاب به حكومت رسيد

  .ام من جاى آن را با افسارى كه نزد من است، اندازه گرفته: مردى گفت

  .ن را بياورآ: گفت

چون خداوند متعال : امام صادق عليه السالم. ١٨٢ ٢٩٤.»پس اندازه گرفت و مقام را به مهان جا برگرداند. آن را آورد
هايش در آن است  سنگى را كه اثر گام]  ابراهيم[، »مردم را به حج ندا بده«: به ابراهيم عليه السالم وحى كرد كه

سپس بر آن ايستاد و فرمان خدا را . كعبه، در مهان جاىي كه امروز است، قرار داد ، رو به روى كعبه و چسبيده به)مقام(
پس . چون آن سخن را گفت، سنگ، تاب حتمل او را نياورد و پاهايش در آن فرو رفت. با رساترين صدايش ندا داد

  .ابراهيم، پاهايش را از سنگ بر كند

ر آن ازدحام آوردند و تصميم گرفتند كه آن را در جاىي كه امروز مردم، چون افزون شدند و به شر و بال گرويدند، ب
  .قرار دارد، قرار دهند تا مطاف، براى طواف كنندگان خاىل شود

  .چون خداوند، حممد صلى اهللا عليه و آله را برانگيخت، آن را به مهان جايگاهى كه ابراهيم قرار داده بود، باز گرداند

سپس عمر . امرب خدا از دنيا رفت و زمان ابو بكر و اوايل حكومت عمر نيز مهان جا بودآن مهان جا بود تا اين كه پي
  داند؟ كدام يك از مشا جايگاهش را در جاهليت مى. مردم بر گرد مقام، در فشارند: گفت

                                                             
يا اخبار  ، براى هدف خاصى كه»وللَّه على الناس حج البيت« و» من دخله كان آمناً« و» مقام إبراهيم« هر يك از سه مجله: گويد ايشان مى. ٢٩١

: شود گونه كه گفته مى ج بيان هستند، مهان پس در مقام جعطف. با آا تشريح گرديده است» آيات« اند و كلمه است و يا انشاى حكم، به كار رفته
  ).٣٥٢ص  ٣ج : امليزان ىف تفسري القرآن( اش مهيشه گسترده است و بر ما الزم است از او پريوى كنيم فالىن مرد شريفى است و سفره

  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٢٩٢
  .٨ح  ٢٤١ص  ٩٩ج : به نقل از مرازم از امام صادق عليه السالم، حبار األنوار ٣٨ح  ٥٩ص : كامل الزيارات. ٢٩٣
  .٣٣ص  ٣١ج : حنوه، حبار األنوار ٢٣٠٨ح  ٢٤٣ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٢ح  ٢٢٣ص  ٤ج : الكاىف. ٢٩٤
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  .ام من، آن را اندازه گرفته: مردى گفت

  اندازه پيش توست؟: گفت

  .آرى: گفت

  .آن را بياور: گفت

  ٢٩٥.دستور داد كه مقام را به آن جا بردند و به مكاىن برگرداندند كه اكنون است] مر،ع[پس . آورد

  ٢٩٦ توضيحى در باره مقام ابراهيم

هاى روشن اهلى و از نظر مشهور، مهان سنگ معروف در نزديكى كعبه است كه هنگام باال بردن  مقام ابراهيم، از نشانه
شود و اين  در اين سنگ، اثر قدم انسان، آشكارا ديده مى. لسالم بوده استهاى خانه كعبه، زير پاى ابراهيم عليه ا پايه

مباند و   اى اهلى است كه پاى انسان، در يك جسم سخت، فرو رود و اثر آن نيز ساليان دراز، باقى خود، معجزه و آيه
از ابن عباس و جماهد و عطا سه تفسري ديگر نيز درباره مقام ابراهيم، . ها را پشت سر گذارد ها و غارت ها و جنگ سيل

  .كنند نقل شده است؛ وىل احاديث، مهني نظر مشهور را تأييد مى

بعضى آن را هنگام . در باره زمان وقوع اين معجزه اهلى و ايستادن ابراهيم عليه السالم بر اين سنگ، اختالف نظر هست
ايستاده است تا بتواند  ابراهيم عليه السالم بر آن مىدانند و معتقدند كه حضرت  هاى كعبه مى بناى كعبه و باال بردن پايه

حضرت ابراهيم عليه السالم هنگام اعالن حج، جهت امتثال امر : گويند دسته دوم مى. قسمت باالىي ديوار كعبه را بسازد
)جاسِ بِالْحى النأَذّن ف ا قول قفّال در اين زمينه اقوال ديگرى هم وجود دارد ك. ، بر روى اين سنگ ايستاد)وه از مجله آ

  .هاى ذكر شده، مورد استفاده حضرت ابراهيم عليه السالم قرار گرفته است گويد اين سنگ، در متام واقعه است كه مى

  ٢٩٧ توضيحى درباره جايگاه مقام ابراهيم

، آن را از مكان هاى سريه و حديث و تاريخ است و بسيارى از كتاب ٢٩٨ ، از مسلّمات تاريخ»مقام ابراهيم«تغيري مكان 
آيد، ابتدا در  بر طبق آنچه از برخى احاديث، به دست مى ٢٩٩.اند تر و يا حتى چسبيده به آن دانسته اش به كعبه نزديك كنوىن

جاهليت، آن را از كعبه دورتر بردند و سپس پيامرب صلى اهللا عليه و آله آن را پس از فتح مكّه به جاى خنستينش باز گرداند؛ 
اكنون قرار دارد،  سپس عمر، آن را به مكاىن كه هم ٣٠٠.كاىن كه ابراهيم عليه السالم آن را در آن جا اده بوديعىن مهان م

برخى  ٣٠٢دانند كه مقام را با خود برد، برخى آن را به جهت سيلى مى: اند انتقال، اختالف كرده  در علّت اين ٣٠١.انتقال داد
  ٣/ ٤ ٣٠٤.به جهت اين كه زير پاى طواف كنندگان قرار نگريد و برخى ٣٠٣ ديگر به جهت توسعه دادن مكان طواف

                                                             
  .١ح  ٢٣٢ص  ٩٩ج : به نقل از عمار بن موسى يا به نقل از عمار از سليمان بن خالد، حبار األنوار ١ح  ٤٢٣ص : علل الشرائع. ٢٩٥
  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٢٩٦
  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٢٩٧
  .٢٣٠ص  ٩٩ج : األنوار، حبار ٢٠٧ص  ١ج : ، شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام٩٩٨ش  ٤٥٥ص  ١ج : اخبار مكّة، فاكهى. ٢٩٨
ضمن شرح حديث  ٤٠٦ص  ٦ج : ، فتح البارى٢٨٤ص  ٣ج : ، الطبقات الكربى١٨١١٢ذيل حديث  ٤٢٣ص  ١٣ج : وسائل الشيعة. ٢٩٩

  .١٦٠ص : ، تاريخ اخللفاء٧٥ص  ١٢ج : ، شرح ج البالغة٣١٣ص : ، مثري الغرام الساكن٣٣٦٥
  .١ح  ٤٢٣ص : ئع، علل الشرا٥٩ص  ٤و ج  ٢ح  ٢٢٣ص  ٤ج : الكايف. ٣٠٠
  .١ح  ٤٢٣ص : ، علل الشرائع٥٩ص  ٤و ج  ٢ح  ٢٢٣ص  ٤ج : الكايف. ٣٠١
  .١٠٠٠ش  ٤٥٦ص  ١ج : ، اخبار مكّة، فاكهى٣٥ -٣٣ص  ٢ج : اخبار مكّة، ازرقى. ٣٠٢
  .١ح  ٤٢٣ص : ، علل الشرائع١٦٩ص  ٣ج : فتح البارى. ٣٠٣
  .٩٩٥ش  ٤٥٤ص  ١ج : اخبار مكّة، فاكهى) ٣(  ٣٠٤
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  حجر األسود
٣٠٥  

  حجر األسود، دست خدا -الف

هر كه آن را ملس كند، دست خدا را ملس كرده . حجر، دست خدا در زمني است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٨٣
خدا در زمني است كه با آن با بندگانش دست  حجر األسود، دست: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٨٤ ٣٠٦.است

هر كه دست خود را بر آن بكشد، . حجر، دست خدا در زمني است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٨٥ ٣٠٧.دهد مى
هر كس . حجر، دست خداست: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٨٦ ٣٠٨.با خدا بيعت كرده كه او را نافرماىن نكند

  ).استالم حجر و آداب آن( ٢٠٣ص : ك. ر ٣٠٩.دهد يله آن با خدا دست مىخبواهد، به وس

  
  اصل حجر األسود -ب

خداوند عز و جل ابراهيم را «: امام باقر يا امام صادق عليهما السالم فرمود: -به نقل از عقبة بن بشري -الكاىف. ١٨٧
ابراهيم و امساعيل، هر روز، . را به آنان نشان دهد هايش را باال آورد و مناسك مردم فرمان داد كه كعبه را بسازد و پايه

  .»ساختند تا به جايگاه حجر األسود رسيدند يك رديف مى

آن گاه ". اى دارى تو نزد من، سپرده:" پس كوه ابو قُبيس، ابراهيم عليه السالم را ندا داد«: امام باقر عليه السالم فرمود
امام على عليه السالم در پاسخ آن يهودى، : اخلصال. ١٨٨ ٣١٠.»يگاهش ادحجر األسود را به او داد و وى آن را در جا

آن است كه در بيت املقدس است و : گوييد مشا مى«: در باره سؤالش از اولني سنگى كه بر روى زمني اده شد، فرمود
 .»اولني سنگ، آن است كه آدم، آن را از شت، فرود آورد. گوييد دروغ مى

                                                             
  ).٥نقشه مشاره ( خر كتابآ: ك. ر) ٤(  ٣٠٥
  .به نقل از موسى بن إبراهيم از امام كاظم عليه السالم از پدرانش عليهم السالم ٧١ص : جامع األحاديث، قمى) ٥(  ٣٠٦
مهگى به نقل از  ٢٨٠٨ح  ١٥٩ص  ٢ج : ، الفردوس١٠٩٩٣ح  ٢١٧ص  ٥٢ج : ، تاريخ دمشق٣٣٧١ش  ٣٢٨ص  ٦ج : تاريخ بغداد) ٦(  ٣٠٧

  .به نقل از ابن عباس ٧٥ح  ٥١ص  ١ج : ؛ عواىل الآلىل٣٤٧٢٩ح  ٢١٥ص  ١٢ج : لَّه، كرت العمالجابر بن عبد ال
  .٣٤٧٤٤ح  ٢١٧ص  ١٢ج : به نقل از أنس، كرت العمال ٢٨٠٧ح  ١٥٩ص  ٢ج : الفردوس) ٧(  ٣٠٨
در تشريح اين فرموده امام عليه السالم  سيد رضى رمحه اهللا. ٣٠ح  ٢٢٨ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٣٦١ح  ٤٤٤ص : اازات النبوية) ٨(  ٣٠٩

هر كس آن را استالم كند و به آن دست . اين گفته، جمازى است و منظور اين است كه حجراألسود، جهىت از جهات تقرب به خداوند است: گويد مى
، دست راست را به -رود و سالم بر او بادكه د -پس امام. بزند، به طاعت خداوند متعال نزديك شده است و گوىي به آن چسبيده و در كنارش است

شود و البته به طريق مجاز و وسعت در معنا؛ زيرا خوى عرب چنني است كه هر  جاى طاعت گذاشته كه با آن، به خداوند سبحان، تقرب حاصل مى
ما در باره . گذارد د و دستش را در دست او مىكن گاه كسى از آا خبواهد به دوستش نزديك شود و با او در آميزد و مأنوس باشد، با وى مصافحه مى

پس الزم است كه براى نزديكى جسنت به او، از طريق طاعت و رضايت او وارد . دانيم كه نزديك شدن به او حمال است خداوند متعالِ قدميِ ازىل، مى
ىِ آن، لو و كنار را آورده تا حق فصاحت را به جا ، وقىت دست راست را مطرح كرده، در پ-كه درود و سالم بر او باد -آن حضرت. شومي مى

  .آورده باشد و بالغت را به اوج رسانده باشد
  .١٧٥٨٥ح  ٣٢٧ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٤ح  ٢٠٥ص  ٤ج : الكاىف. ٣١٠
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پيامرب خدا . ١٨٩ ٣١١.اين مطلب به امالى موسى و خطّ هارون، در دست است. خدا راست گفىتبه : يهودى گفت
) پيمانه(، چند اوقيه )نوعى خرماى خوب(الِ عجوه : در روى زمني، جز سه چيز، از شت نيست: صلى اهللا عليه و آله

  ٣١٢.ريزد، و حجر األسود آىب كه هر روز از بركت شت در فرات مى

حجر : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ١٩١ ٣١٣.حجر األسود، از شت است: مرب خدا صلى اهللا عليه و آلهپيا. ١٩٠
از امام باقر عليه السالم در باره : -به نقل از منذر ثورى -تفسري العياشى. ١٩٢ ٣١٤.هاى شت است األسود، از سنگ

  .حجر األسود پرسيدم

حجر األسود كه به وديعت به ابراهيم سپرده شد، مقام ابراهيم و سنگ بىن : اند سه سنگ از شت فرود آمده«: فرمود
  .»اسرائيل

خداوند، سنگ سفيد را به ابراهيم سپرد كه سفيدتر از كاغذ بود؛ وىل در نتيجه گناهان «: امام باقر عليه السالم فرمود
  ٣١٥.»فرزندان آدم، سياه شد

   ادن حجر األسود در جاهليت - ج

روزى كه قريش در ادن حجر األسود، در جاى خود اختالف كردند، من با :  خدا صلى اهللا عليه و آلهپيامرب. ١٩٣
چون پيامرب خدا به سن بلوغ رسيد، زىن : -به نقل از ابن شهاب -دالئل النبوة، بيهقى. ١٩٤ ٣١٦.دستامن آن را ادم

  .ى در پرده كعبه افتاد و سوختا ساخت كه از جممر او، جرقه كعبه را با خبور و عود، معطّر مى

ها  چون آن را دوباره ساختند و به حملّ حجر األسود رسيدند، قريش در اين كه كدام يك از قبيله. كعبه را خراب كردند
  .دهيم اولني كسى كه بر ما آشكار شود، او را داور قرار مى: گفتند. دار باال آوردن آن ركن شود، با هم در افتادند عهده

او را به داورى . اى راه راه بر خود، محايل كرده بود حلظه، پيامرب خدا آشكار شد، در حاىل كه جوان بود و پارچه در اين
اى از پارچه را به او داد  بزرگ هر قبيله را طلبيد و گوشه. اى ادند را در پارچه او دستور داد تا حجر األسود. برگزيدند

  ٣١٧.باال آوردند و خود او آن را در جايش اد]  با آن پارچه[و حجر األسود را . و خودش باال رفت

   حجر األسود در دوران عبد امللك - د

روايت شده كه چون حجاج از ساخنت كعبه فارغ شد، از امام زين العابدين عليه : كتاب من ال حيضره الفقيه. ١٩٥
اخلرائج و . ١٩٦ ٣١٨.رفت و در جايگاهش ادايشان نيز آن را گ. السالم خواست كه حجر را در جاى خودش قرار دهد

                                                             
صاحل بن عقبه از مهگى به نقل از  ١٩ح  ٥٣ص  ١ج : ، عيون أخبار الرضا عليه السالم٨ح  ٣٠١ص : ، كمال الدين٤٠ح  ٤٧٦ص : اخلصال. ٣١١

  .٤ح  ٩ص  ١٠ج : به نقل از عمر بن أىب سلمه تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٢٩ح  ٩٨ص : امام صادق عليه السالم، الغيبة، نعماىن
  .٣٤٧٣٥ح  ٢١٦ص  ١٢ج : به نقل از ابو هريره، كرت العمال ٥٥ص  ١ج : تاريخ بغداد. ٣١٢
مهگى به نقل از ابن عباس،  ٢٧٩٦ح  ٦٥٧ص  ١ج : ، مسند ابن حنبل٨٧٧ح  ٢٢٦ص  ٣ج : مذى، سنن التر٢٢٦ص  ٥ج : سنن النسائى. ٣١٣

  .٣٤٧٢٤ح  ٢١٤ص  ١٢ج : كرت العمال
، املعجم ٥٦٧٣ح  ٢١ص  ٦هر دو به نقل از أنس وج  ٤٩٥٤ح  ١٦٤ص  ٥ج : ، املعجم األوسط٩٢٣١ح  ١٢٢ص  ٥ج : السنن الكربى. ٣١٤
  .٣٤٧٢٥ح  ٢١٤ص  ١٢ج : به نقل از ابن عباس، كرت العمال هر دو ١١٣١٤ح  ١١٨ص  ١١ج : الكبري
  .٢٧ح  ٢٢٧ص  ٩٩ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٣٨٣ص  ١ج : ، جممع البيان٩٣ح  ٥٩ص  ١ج : تفسري العياشى. ٣١٥
  .به نقل از عمر بن على ١٧٢ص  ١ج : أخبار مكّة، ازرقى. ٣١٦
هر دو به نقل از معمر  ١٥٨ص  ١ج : ، أخبار مكة، ازرقى٩١٠٤ح  ١٠٠ص  ٥ج : صنف، عبد الرزاق، امل٥٧ص  ٢ج : دالئل النبوة، بيهقى. ٣١٧

  .از زهرى تقريباً با مهان الفاظ
  .١٧٥٩٤ح  ٣٣١ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٢٣٢١ح  ٢٤٧ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٣١٨



٥٤ 

. چون حجاج بن يوسف، به جهت جنگ با عبد اللَّه بن زبري، كعبه را ويران كرد، سپس آن را آباد كردند: و اجلرائح
وقىت كعبه را جتديد بنا منودند و خواستند حجر األسود را نصب كنند، هر يك از عاملان، قاضيان يا زاهدانشان كه آن را 

امام زين العابدين عليه السالم آمد و حجر . ماند افتاد و در جاى خود ثابت منى لرزيد و مى كرد، سنگ مى مى نصب
سنگ در مهان جا ثابت ماند و مردم تكبري . بسم اللَّه گفت، سپس آن را بر جايش اد. األسود را از دست آنان گرفت

  ٣١٩.گفتند

   حجر األسود در عصر قرمطيان -ه

كه مهان ساىل است كه قرمطيان،  -ق ٣٣٩در سال : -به نقل از جعفر بن حممد بن قولويه -ائج و اجلرائحاخلر. ١٩٧
ام، اين بود  ترين انديشه ، چون در سفر حج به بغداد رسيدم، بزرگ-حجر األسود را در جاى خودش در كعبه ادند
نيز آن . ها خواهد آمد اجراى كار او در كتابچون كه م. د، در يامب كسى را كه حجر األسود را در جاى خود مى

سنگ را حجت خدا در زمان بر جايش خواهد اد، آن گونه كه در زمان حجاج، امام زين العابدين عليه السالم آن را 
  .در جايش قرار داد تا قرار گرفت

  .نگشت آنچه در نظر داشتم، فراهم. چنان كه بيم جان داشتم به سخىت بيمار شدم، آن

بودم كه عمرم چه قدر خواهد   در نامه پرسيده. اى دادم ، نايب گرفتم و به او نامه مهر شده»ابن هشام«كسى را به نام 
ام اين است كه اين نامه به دست كسى  خواسته: بود و آيا مرگ من در مهني بيمارى است يا خري؟ به آن نايب گفتم

  .ام تو را براى اين كار، نايب گرفته. واب نامه گرفته شودد و ج برسد كه حجر األسود را بر جاى خودش مى

چون به مكّه رسيدم و تصميم بر آن شد كه حجر األسود را به جاى خود باز گردانند، مبلغى به خدام : ابن هشام گفت
ام، قرار دادم كه كسى را هم از خد. خانه خدا دادم كه توانستم جاىي باشم كه قرار دهنده حجر األسود را بر جايش ببينم

  .مانع فشار مردم بر من شود

جواىن گندمگون و زيباروى آمد . گرفت لرزيد و قرار منى خواست حجر األسود را بر جاى خود د، مى هر كس كه مى
آن . صداها برخاست. و آن را گرفت و در جايش اد كه قرار گرفت، چنان كه گويا اصلًا از جايش جدا نشده است

از جامي برخاسته در پى او رفتم و مردم را از راست و چپ خود كنار . كه از در مسجد بريون رودجوان خواست 
شد، تا آن كه از مردم، جدا  گشودند و چشمم از او جدا منى مردم برامي راه مى. ام زدم، تا آن جا كه پنداشتند ديوانه مى
چون به جاىي رسيدم كه جز من كسى نبود . رسيدم منىرفت و من به او  كردم و او آرام مى من در پى او شتاب مى. شد

ىب آن كه به آن بنگرد، . نامه را به او دادم. »آنچه مهراه دارى، بده«: كه او را ببيند، ايستاد و رو به من كرد و فرمود
توان . ممدهوش شد. »مرگ تو نيز پس از سى سال خواهد بود. از اين بيمارى، هراسى نداشته باش: به او بگو«: فرمود

  ٤/ ٤ ٣٢٠.حركت نداشتم و او مرا گذاشت و برگشت

   ٣٢١ حجر امساعيل و آداب آن
  ٣٢٢.حجر، خانه امساعيل است و قرب هاجر و امساعيل در آن قرار دارد: امام صادق عليه السالم. ١٩٨

                                                             
  .٣٧ح  ٦٢ص  ٩٩ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ١٢ح  ١٨١ص  ٢ج : ، الصراط املستقيم١١ح  ٢٦٨ص  ١ج : اخلرائج واجلرائح. ٣١٩
  .٢٦ح  ٢٢٦ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٩٢ص  ٣ج : ، كشف الغمة١٨ح  ٤٧٥ص  ١ج : اخلرائج واجلرائح. ٣٢٠
  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٣٢١
  .٥٤ح  ١١٧ص  ١٢ج : به نقل از مفضل بن عمر، حبار األنوار ١٤ح  ٢١٠ص  ٤ج : الكاىف. ٣٢٢



٥٥ 

در حجر، مهراه در صدو سى سالگى از دنيا رفت و  -كه درود خدا بر او باد -امساعيل: امام صادق عليه السالم. ١٩٩
آيا : از امام صادق عليه السالم در باره حجر پرسيدم كه: - به نقل از معاوية بن عمار -الكاىف. ٢٠٠ ٣٢٣.مادرش دفن شد

  جزء كعبه است، يا خبشى از كعبه در آن است؟

چون دوست . ردنه، حتى به اندازه چيده يك ناخن هم؛ ليكن امساعيل عليه السالم مادرش را آن جا به خاك سپ«: فرمود
  .نداشت كه پا بر روى آن بگذارند، دور آن حصارى كشيد

در حجر، نزديك ركن سوم، دختران دوشيزه : امام صادق عليه السالم. ٢٠١ ٣٢٤.»قبور پيامرباىن هم در آن جاست
ز مست درب امام صادق عليه السالم را ديدم كه ا: -به نقل از ابو بالل مكّى - الكاىف. ٢٠٢ ٣٢٥.اند امساعيل دفن شده

ام كه در مقابل  هيچ يك از خاندان تو را نديده: گفتم. كعبه، وارد حجر شد و به فاصله دو ذراع از كعبه به مناز ايستاد
  .ناودان، مناز خبواند

ابو نعيم انصارى از امام : كمال الدين. ٢٠٣ ٣٢٦.»اين جا حملّ مناز شبر و شبري، پسران هارون عليه السالم است«: فرمود
امام زين العابدين «: زمان عليه السالم روايت كرده است كه امام عليه السالم با اشاره به حجر و به مست ناودان فرمود

  :گفت عليه السالم در سجده خود در اين مكان مى

  ٣٢٧.»تخواهم آنچه را كه جز تو بر آن، توانا نيس از تو مى. نيازمندت، به آستان توست. بنده ناچيزت، در آستان توست

  ٣٢٧.»تنيس

امام زين العابدين عليه السالم را در حجر ديدم كه مناز : -به نقل از طاووس فقيه - املناقب، ابن شهر آشوب. ٢٠٤
نيازمند تو، به درگاه . اسري تو، در آستانه توست. بنده ناچيز تو، به درگاه توست«: كرد خواند و چنني دعا مى مى

مرا از درگاهت «و در حديثى است » يىت دارد، كه بر تو پنهان نيستنزد تو شكا. گداى تو، به آستانه توست. توست
امام صادق عليه السالم را در حجر، : -به نقل از على بن مزيد بياع سابرى - االصول الستة عشر. ٢٠٥ ٣٢٨.»باز نگردان

  :كرد زير ناودان ديدم كه رو به طرف كعبه، دستان خويش را گشوده بود و چنني دعا مى

مرا از رمحت خويش، دو نصيب عطا كن و از روزىِ ! پروردگارا. بر ناتواىن و بيچارگى من، ترحم كن! خدايا«
  .ات بر من ببار و شر فاسقان جن و انس و شر فاسقان عرب و عجم را از من دور كن گسترده

ز من خشنود باش و بر من ا. بر من رمحت آر و عذامب مكن! خدايا .روزىِ مرا گشاده گردان و بر من سخت مگري! خدايا
  ٥/ ٤ ٣٢٩.»اى تو شنواى دعا و نزديك و اجابت كننده. خشم مگري

                                                             
  .٤١ح  ١١٣ص  ١٢ج : به نقل از ابو بصري، حبار األنوار ١١٢ح  ١١٢ص : قصص األنبياء. ٣٢٣
ح  ١٩٣ص  ٢ج : به نقل از زراره، كتاب من ال حيضره الفقيه ١٦٤٣ح  ٤٦٩ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١٥ح  ٢١٠ص  ٤ج : الكاىف. ٣٢٤

ص : علل الشرائع: ك. نيز، ر. ٥٥ح  ١١٧ص  ١٢ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنواربدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم  ٢١١٧و  ٢١١٦
  .١٠٨ح  ١١١ص : و قصص األنبياء ١ح  ٣٧

  .٥٦ح  ١١١ص  ١٢ج : به نقل از معاوية بن عمار، حبار األنوار ١٦ح  ٢١٠ص  ٤ج : الكاىف. ٣٢٥
  .١٧ح  ١١ص  ١٣ج : ، حبار األنوار٩ح  ٢١٤ص  ٤ج : الكاىف. ٣٢٦
به  ٥٢٣ح  ٥٤٤ص : به نقل از ابو نعيم حممد بن امحد انصارى، دالئل االمامة ٢٢٧ح  ٢٦١ص : ، الغيبة، طوسى٢٤ح  ٤٧١ص : كمال الدين. ٣٢٧

  .٧ح  ١٩٥ص  ٩٩ج : نقل از ابراهيم بن حممد بن امحد انصارى، حبار األنوار
 ٩٩ج : هر دو تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٢١٨ص : لواعظني، روضة ا١٤٣ص  ٢ج : ، االرشاد١٤٨ص  ٤ج : املناقب، ابن شهرآشوب. ٣٢٨
  .حنوه ٣٩٣ص  ٤ج : ؛ سري اعالم النبالء١٠ح  ١٩٦ص 

  .١٧ح  ١٩٩ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٤٨ص : االصول الستة عشر. ٣٢٩



٥٦ 

   حطيم

  :فرمود. از امام صادق عليه السالم در باره حطيم پرسيدم: -به نقل از معاوية بن عمار -الكاىف. ٢٠٦

  .»ميان حجر األسود و درِ كعبه است«

  گويند؟ چرا به آن، حطيم مى: پرسيدم

امام صادق عليه : - به نقل از ابوبالل مكّى -الكاىف. ٢٠٧ ٣٣٠.»دهند چون در آن جا مردم مهديگر را فشار مى«: فرمود
هيچ يك : گفتم. ميان درِ كعبه و حجر األسود، دو ركعت مناز خواند  سپس. السالم را ديدم كه بر گرد كعبه طواف كرد

  !ام كه اين جا مناز خبواند از مشا را نديده

كنار درِ كعبه، : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٠٨ ٣٣١.»ن جا، مهان جاست كه توبه آدم پذيرفته شداي«: فرمود
آن گاه كه حلىب از  -امام صادق عليه السالم. ٢٠٩ ٣٣٢]. و من به او اقتدا كردم[جربئيل، دو بار امام مجاعت من شد 

ا حملّ گوسفندان امساعيل بود و مادرش را آن جا دفن كرد آن ج. ناميد مشا آن را حطيم مى: -ايشان در باره حجر پرسيد
ص : ك. ر ٣٣٣.قرب پيامرباىن هم در آن جاست. پس دور آن را حصارى كشيد. و خوش نداشت كه پا بر آن گذاشته شود

  ).ترين جاى مسجد احلرام( ١١٥

٦/ ٤  

  ٣٣٤ ملتزم

 ٣٣٥.يزى از خدا خنواست، مگر آن كه اجابت شدهيچ كس در اين ملتزم، چ: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢١٠
چيزى از ]  در ملتزم[اى  ملتزم، جاىي است كه دعا در آن پذيرفته است و هيچ بنده: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢١١

يچ ه. ميان ركن و مقام، ملتزم است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢١٢ ٣٣٦.خدا خنواست، مگر اين كه آن را پذيرفت
  ٣٣٧.كند، مگر آن كه بود يابد دردمندى آن جا دعا منى

سپس در مقابل درِ . آدم، هنگامى كه فرود آمد، هفت بار كعبه را طواف كرد: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢١٣
زشم را پس پو. داىن تو ان و آشكارم را مى! خدايا: آن گاه به ملتزم آمد و چنني گفت. كعبه دو ركعت مناز خواند

  .داىن و آنچه را كه در دل و نزد من است، مى. بپذير

  .ام را عطا كن پس خواسته. داىن و نيازم را مى. پس گناهامن را ببخشاى

اى، به  تا آن كه بدامن جز آنچه برامي نوشته]  خواهم مى[خواهم كه مهنشني دمل باشد و يقنيِ راسىت  از تو امياىن مى! خدايا
  .اى رضا به آنچه بر من حكم كرده] نيز[من خنواهد رسيد، و 

                                                             
  .٢ح  ٢٢٩ص  ٩٩ج : ر األنوار، حبا١ح  ٤٠٠ص : ، علل الشرائع١٥٧٥ح  ٤٥١ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١٢ح  ٥٢٧ص  ٤ج : الكاىف. ٣٣٠
  .٥٠ح  ١٩٦ص  ١١ج : ، حبار األنوار٥ح  ١٩٤ص  ٤ج : الكاىف. ٣٣١
  .مهگى به نقل از ابن عباس ١٢٢ص  ٦ج : ، تفسري الثعلىب١٧١٤ح  ٥٣٩ص  ١ج : ، السنن الكربى٣٥٠ص  ١ج : أخبار مكّة، ازرقى. ٣٣٢
  .٣ح  ٢٤٤ص : ثواب األعمال: ك. اين باره، نيز، ردر . ٥ح  ٢٣٠ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٥٦٢ص  ٣ج : السرائر. ٣٣٣
  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر) ٤(  ٣٣٤
  .٣٤٧٥٨ح  ٢٢٠ص  ١٢ج : عن ابن عباس، كرت العمال ٦٢٩٢ح  ٩٤ص  ٤ج : الفردوس) ٥(  ٣٣٥
  .به نقل از ابن عباس ٣٥٤ص  ٤ج : إحتاف السادة املتقني) ٦(  ٣٣٦
  .٣٤٧٥٩ح  ٢٢١ص  ١٢ج : به نقل از ابن عباس، كرت العمال ١١٨٧٣ح  ٢٥٤ص  ١١ج : املعجم الكبري) ٧(  ٣٣٧



٥٧ 

اين گونه دعا را هيچ يك از فرزندانت . دعاهاىي كردى و من اجابت كردم! اى آدم«: خداوند متعال به او وحى كرد
كنم و  سازم و در باره آنچه از دست داده، كفايتش مى هايش را برطرف مى ها و گرفتارى خنواهد كرد، مگر آن كه اندوه

دهم و در پى جتارت هر تاجرى، براى او  كنم و توانگرى را ميان دو چشمش قرار مى ا از قلبش بريون مىدسىت ر ى
. ٢١٤ ٣٣٨.»آيد، هر چند خودش آن را خنواهد و دنيا به حالت خوار، سراغ او مى]  دهم و به او سود مى[كنم  جتارت مى

  :ملتزم رسيد، جربئيل عليه السالم به او گفت چون آدم، خانه خدا را طواف كرد و به: امام صادق عليه السالم

اى «: پس خداوند عز و جل به او وحى كرد.... » در اين مكان به گناهان خويش در برابر خدا اعتراف كن! اى آدم«
  .»گناه تو را آمرزيدم! آدم

  ؟]را نيز[ام  براى فرزندان و ذريه! پروردگارا: گفت

هر يك از ذريه تو كه اين جا بيايد و به گناهانش اقرار كند و توبه منايد، ! ماى آد: خداوند عز و جل به او وحى كرد
  ٣٣٩.»آمرزم مهچنان كه تو توبه كردى، و سپس آمرزش خبواهد، او را مى

كنار ملتزم، به گناهان خويش، چه آنچه در ياد داريد، يا آنچه يادتان نيست، اقرار كنيد و : امام على عليه السالم. ٢١٥
مهانا هر كس در اين . »امي، ببخشاى اند و ما فراموش كرده آنچه را كه نگهبانان تو از گناهان ما حفظ كرده«: بگوييد

جايگاه، به گناه خود اعتراف كند و آا را بر مشارد و يادآورى كند و از خداوند آمرزش بطلبد، بر خداوند عز و جل 
آمد،  هر گاه امام زين العابدين عليه السالم كنار ملتزم مى: مامام صادق عليه السال. ٢١٦ ٣٤٠.است كه او را بيامرزد

اى كسى . هاىي از رمحت و آمرزش هاىي از خطاهاست و نزد تو گروه هاىي از گناهان و گروه مرا گروه! خدايا«: گفت مى
مرا تا روزى ! خدايا ٣٤١عثُونَ؛يومِ يب  أَنظرنِى إِلَى: (ترين افراد نزد خود را اجابت كرد، آن گاه كه گفت كه دعاى مبغوض
به  -الكاىف. ٢١٧ ٣٤٢.»...دعاى مرا هم مستجاب كن و با من چنني و چنان كن )! شوند، مهلت بده كه برانگيخته مى

از من فاصله بگرييد، «: فرمود رسيد، به غالمانش مى هر گاه امام صادق عليه السالم به ملتزم مى: -نقل از معاوية بن عمار
  .كان، نزد پروردگارم به گناهامن اقرار كنمتا در اين م

اى به گناهان خود نزد پروردگارش اعتراف نكرد و از خدا آمرزش خنواست، مگر آن  اين جا، جاىي است كه هيچ بنده
در  - هر گاه از طواف خود، فارغ شدى و به آخر كعبه: امام صادق عليه السالم. ٢١٨ ٣٤٣.»كه خداوند، او را آمرزيد

خويش را به آن ) بدن(رسيدى، دستان خود را بر كعبه بگستر، شكم  -ر، اندكى به ركن مياىن ماندهمقابل مستجا
بنده، بنده توست و اين جا، جايگاه كسى . خانه، خانه توست! خدايا«: بچسبان و صورتت را بر كعبه بگذار و بگو

  .»آورد است كه از دوزخ به تو پناه مى

                                                             
بىن خمزوم بدون نسبت دادن به سوى رسول   به نقل از عبد اللَّه بن اىب سليمان موىل ٣٤٨به نقل از بريده وص  ٣٤٩ص  ١ج : أخبار مكّة، ازرقى. ٣٣٨

  .١٢٠٣٤ح  ٥٧ص  ٥ج : خدا صلى اهللا عليه و آله، كرت العمال
  .٢٩ح  ١٧٩ص  ١١ج : هر دو به نقل از مجيل بن صاحل، حبار األنوار ١٤ح  ٤٧ص : ، قصص األنبياء٣ح  ١٩٤ص  ٤ج : كاىفال. ٣٣٩
 ١٩٤ص  ٩٩ج : به نقل از ابو بصري و حممد بن مسلم از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، حبار األنوار ١٠ح  ٦١٧ص : اخلصال. ٣٤٠

  .٣ح 
  .١٤: األعراف. ٣٤١
  .٩ح  ١٩٦ص  ٩٩ج : به نقل از أبان، حبار األنوار ١٢ح  ٢٤١ص  ٢ج : تفسري العياشى) ٣(  ٣٤٢
  .١٧٩١٥ح  ٤٢٤ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٤ح  ٤١٠ص  ٤ج : الكاىف) ٤(  ٣٤٣



٥٨ 

در اين جا به گناهان خود در مقابل   به يقني، هيچ بنده مؤمىن نيست كه. ى، اقرار كنا سپس نزد پروردگار به آنچه كرده
  .آمرزد، اگر خبواهد خدا اقرار كند، مگر آن كه خدا او را مى

آن را برامي بيفزاى و . عمل من اندك است! خدايا. رمحت و گشايش و عافيت، از جانب توست! خدايا«: گوىي و مى
  .»آگاهى و بر مردم پوشيده است، ببخشاىآنچه را كه تو از آن 

خواهى، براى خود دعا كن؛ سپس ركن مياىن را ملس كن و  هر چه مى]  سپس[برى و  آن گاه از آتش، به خدا پناه مى
  ).دعاهاى طواف( ٢١٠و ص ) ادب طواف( ١٩٩ص : ك. ر ٣٤٤.سراغ حجر األسود برو

٧/ ٤  

  ٣٤٥مستجار

درى به مشرق و درى به : و براى آن، دو در قرار داد... م، كعبه را ساخت ابراهي: امام صادق عليه السالم. ٢١٩
آدم چون به زمني فرود : امام زين العابدين عليه السالم. ٢٢٠ ٣٤٦.مستجار، درى است كه رو به مغرب است. مغرب

، بلند كرد و كنار مستجار كه رسيد، به كعبه نزديك شد و دستان خود را به سوى آمسان. آمد، كعبه را طواف منود
  :گفت

  .مرا ببخشاى! پروردگارا

  .»تو را خبشودم«: ندا آمد

  .فرزندامن را نيز! خدايا: گفت

  ٣٤٧.»آمرزم هر يك از فرزندان تو كه سراغ من آيد و گناه خويش را اين جا آورد، گناهش را مى! اى آدم«: ندا آمد

را ديدم كه دو يا سه طواف ]  عفر عليه السالمموسى بن ج[برادرم : -به نقل از على بن جعفر -قرب اإلسناد. ٢٢١
ايستاد و سرِ هر هفت دور،  پيوست، جز اين كه در مستجار مى ها را به هم مى و طواف) هر كدام، هفت دور(كرد  مى

  ).ملتزم( ١٠٣ص : ك. ر ٣٤٨.كرد سپس طواف مى. كرد آمد و آن را ملس مى كرد و سراغ حجر األسود مى دعا مى

٨/ ٤  

  ٣٤٩ركن مياىن
پيامرب خدا، حجر األسود را ملس كرد و بوسيد و ركن مياىن را ملس : -به نقل از جابر بن عبد اللَّه -السنن الكربى. ٢٢٢

پيامرب خدا، ركن مياىن را : - به نقل از ابن عباس - املستدرك على الصحيحني. ٢٢٣ ٣٥٠.كرد و دست خود را بوسيد

                                                             
 ٩ج : الفاظ، وسائل الشيعة به نقل از عبد اللَّه بن سنان تقريباً با مهان ٣ح  ٤١٠به نقل از معاوية بن عمار و ص  ٥ح  ٤١١ص  ٤ج : الكاىف. ٣٤٤
  .١٧٩١٤ح  ٤٢٤ص 

  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٣٤٥
  .١٥ح  ٣٨ص  ٩٩ج : هر دو به نقل از هشام، حبار األنوار ٣٩١ص  ١ج : ، جممع البيان٦٢ص  ١ج : تفسري القمى. ٣٤٦
  .١٩ح  ٢٠٦ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٧ح  ٣١ص  ١ج : تفسري العياشى. ٣٤٧
  .٦ح  ٢٠٧ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٩٥٠ح  ٢٤١ص  :قرب اإلسناد. ٣٤٨
  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٣٤٩
  .١٢٥٢٨ح  ١٨٠ص  ٥ج : ، كرت العمال٨١٣٠ح  ٣٦٧ص  ٤٠ج : ، تاريخ دمشق٩٢٣٥ح  ١٢٣ص  ٥ج : السنن الكربى. ٣٥٠



٥٩ 

پيامرب خدا، ركن مياىن را : -به نقل از جماهد -صنف، ابن اىب شيبهامل. ٢٢٤ ٣٥١.بوسيد و صورت خود را بر آن اد
پيامرب خدا هر گاه خانه : - به نقل از ابن عمر - املستدرك على الصحيحني. ٢٢٥ ٣٥٢.اد بوسيد و صورت بر آن مى مى

به نقل از  -أخبار مكّة، ازرقى. ٢٢٦ ٣٥٣.كشيد كرد، در هر طواف دست بر حجر األسود و ركن مى خدا را طواف مى
  !كشى بر ركن مياىن دست مى امي كه زياد ديده! اى پيامرب خدا: به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفته شد: -عطاء

منود، طلب  هرگز نزد ركن مياىن نيامدم، مگر آن كه جربئيل، كنار آن ايستاده بود و براى هر كه آن را ملس مى«: فرمود
نديدم كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله از خانه خدا جز : - به نقل از ابن عمر -صحيح البخارى. ٢٢٧ ٣٥٤.»كرد آمرزش مى

پيامرب خدا ركن مياىن و ركن حجر  -به نقل از ابن عمر -املصنف، عبد الرزاق. ٢٢٨ ٣٥٥.دو ركن مياىن را ملس كند
پيامرب خدا جز ركن حجر األسود  :امام باقر عليه السالم. ٢٢٩ ٣٥٦.كرد كرد و غري از اين دو را ملس منى األسود را ملس مى

پدرم را نيز ديدم كه چنني . گذاشت بوسيد و صورت بر آا مى سپس اين دو ركن را مى. كرد و ركن مياىن را ملس منى
كه كعبه  -شنيدم كه ابن هشام از عطاء بن اىب رباح: -به نقل از حميد بن اىب سويه -سنن ابن ماجة. ٢٣٠ ٣٥٧.كرد مى

  .، از ركن مياىن پرسيد-ردك را طواف مى

هر گاه . اند هفتاد فرشته بر آن گماشته شده«: ابو هريره به من گفته كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: عطاء گفت
در دنيا به ما حسنه ببخش و ! خدايا. خواهم من، خبشايش و عافيت در دنيا و آخرت را از تو مى! خداوندا:" كسى بگويد

  .»آمني: گويند ، آنان مى"حسنه عطا كن و ما را از عذاب آتش نگه داردر آخرت به ما 

]  حديثى[در باره اين ركن حجر األسود، به تو چه ! اى ابو حممد: چون به ركن حجر األسود رسيد، گفت]  ابن هشام[
  رسيده است؟

هر كس با حجر األسود دست «: ودفرم ابو هريره نقل كرد كه از پيامرب صلى اهللا عليه و آله شنيده كه مى: عطاء گفت
  ٣٥٨.»است]  و بيعت كرده[رمحان، دست داده ]  خداى[دهد، با دست 

هايش به ركن  در هيچ يك از طواف. با امام باقر عليه السالم مشغول طواف بودم: -به نقل از ابو مرمي -الكاىف. ٢٣١
تا توبه كنم و ]  و توفيقى ده[به سومي باز گرد ! خدايا«: گفت كرد و سپس مى رسيد، مگر آن كه آن را ملس مى مياىن منى

                                                             
، ٢٤٢ح  ٢٩٠ص  ٢ج : ن الدارقطىن، سن٢٧٢٧ح  ٢١٧ص  ٤ج : ، صحيح ابن خزمية١٦٧٥ح  ٦٢٦ص  ١ج : املستدرك على الصحيحني. ٣٥١

  .٦٣٨ح  ٢١٥ص : ، املنتخب من مسند عبد بن محيد٢٥٩٨ح  ١٠١ص  ٣ج : مسند اىب يعلى
به نقل از ابن عباس تقريباً با مهان الفاظ، اخبار مكة،  ٩٢٣٦ح  ١٢٣ص  ٥ج : ، السنن الكربى١ح  ٥٠٠ص  ٤ج : املصنف، ابن أىب شيبة. ٣٥٢
  .١٨١٢٠ح  ٩٣ص  ٧ج : ال، كرت العم٣٣٨ص  ١ج : ازرقى
تقريباً با مهان  ٢٣١ص  ٥ج : ، سنن النسائى٢٧٢٣ح  ٢١٦ص  ٤ج : ، صحيح ابن خزمية١٦٧٦ح  ٦٢٦ص  ١ج : املستدرك على الصحيحني. ٣٥٣

  .١٨١٢٤ح  ٩٣ص  ٧ج : الفاظ، كرت العمال
  .٣٣٨ص  ١ج : أخبار مكّة، ازرقى. ٣٥٤
: ، سنن النسائى١٨٧٤ح  ١٧٥ص  ٢ج : ، سنن اىب داوود٢٤٢ح  ٩٢٤ص  ٢ج : ، صحيح مسلم١٥٣١ح  ٥٨٣ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٣٥٥

  .٢٣٢ص  ٥ج 
  .٤٠٨ح  ٢٠٣ص  ٨ج : ، حلية األولياء٨٩٣٧ح  ٤٣ص  ٥ج : املصنف، عبد الرزاق. ٣٥٦
الم، وسائل هر دو به نقل از غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه الس ٣٤١ح  ١٠٥ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٨ح  ٤٠٨ص  ٤ج : الكاىف. ٣٥٧
  .١٧٨٨٩ح  ٤١٨ص  ٩ج : الشيعة
  .٣٤٧٥٣ح  ٢١٩ص  ١٢ج : ، كرت العمال٨٤٠٠ح  ٢٠١ص  ٨ج : ، املعجم االوسط٢٩٥٧ح  ٩٨٥ص  ٢ج : سنن ابن ماجة. ٣٥٨



٦٠ 

. ركن مياىن، درى از درهاى شت است: امام صادق عليه السالم. ٢٣٢ ٣٥٩.»دار تا دوباره به گناه بر نگردم مرا نگه
 ركن مياىن، درِ ماست كه از اين در،: امام صادق عليه السالم. ٢٣٣ ٣٦٠.خداوند، آن را از وقىت كه گشوده، نبسته است

با امام صادق عليه السالم مشغول طواف : -)ابو اسامه(به نقل از زيد شحام  -الكاىف. ٢٣٤ ٣٦١.شومي وارد شت مى
رسيد، خود  بوسيد و هر گاه به ركن مياىن مى كشيد و آن را مى رسيد، دست به آن مى هر گاه به حجر األسود مى. بودم

  چسباىن؟ كشى؛ وىل خود را به ركن مياىن مى سود دست مىبه حجر األ! فدايت شوم: گفتم. چسباند را به آن مى

هرگز سراغ ركن مياىن نيامدم، مگر آن كه جربئيل را ديدم كه پيش از من، خود را به آن :" پيامرب خدا فرمود«: فرمود
اى  در اين جا فرشته: - گذشت آن گاه كه از كنار ركن مياىن مى -امام صادق عليه السالم. ٢٣٥ ٣٦٢.»"چسبانده است

رسد بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله صلوات  هر كس وقىت به اين جا مى. است كه شنواىيِ اهل زمني، به او داده شده است
خداوند عزوجل، فرشته ذكرگوىي را بر ركن : امام صادق عليه السالم. ٢٣٦ ٣٦٣.رساند بفرستد، درود او را به پيامرب مى

  ).دعاهاى طواف( ٢١٠و ص ) ادب طواف( ١٩٩ص : ك. ر ٣٦٤.گويد مني مىمياىن مأمور ساخته كه دعاهاى مشا را آ

٩/ ٤  

   زمزم

   هاى آن نام -الف

قدمگاه جربئيل، چاه امساعيل، چاه عبد املطّلب، زمزم، بره : اند از هاى زمزم، عبارت نام: امام صادق عليه السالم. ٢٣٧
، طعام، مطعم، شفاى )سري كننده(، شبعه )ه سرياىب و آبروماي(، رواء )نفيس و ارزمشند(، مضنونه )پرخري و سودمند(

قدمگاه جربئيل، آخبورى امساعيل، چاه عبد : اند از هاى زمزم، عبارت نام: امام صادق عليه السالم. ٢٣٨ ٣٦٥.بيمارى
 - سالمامام صادق عليه ال. ٢٣٩ ٣٦٦.٣٦٧ املطّلب، زمزم، مورد خبل واقع شده، آبشخور، غذاى پر بركت، و شفاى بيمارى

: هاجر در وادىِ حملّ سعى ايستاد و ندا داد. چون روز باال آمد، امساعيل، تشنه شد و آب طلبيد: -در يادكرد قصه هاجر
  .آيا در اين وادى، مهدمى هست؟ و امساعيل از چشم هاجر، پنهان بود

. فرود آمد و دويد به وادى،. سراب وادى، در نظرش درخشيد و پنداشت كه آب است. هاجر، به بلندى صفا رفت
  .امساعيل از نظرش ناپديد بود] هنوز[چون به حملّ سعى رسيد، 

باز هم در پى آب، به وادى فرود آمد و باز هم امساعيل از نظرش ناپديد . اين بار، سراب در سوى صفا بر او جلوه كرد
هفتم كه او بر فراز مروه بود، به نوبت . اين كار را هفت بار اجنام داد. دوباره به صفا باز گشت و نگاه كرد. بود

                                                             
  .١٧٨٨١ح  ٤١٦ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة١٤ح  ٤٠٩ص  ٤ج : الكاىف. ٣٥٩
به نقل از ابو فرج سندى، كتاب من ال  ٣٤٤ح  ١٠٦ص  ٥ج : ب األحكامبه نقل از معاوية بن عمار، ذي ١٣ح  ٤٠٩ص  ٤ج : الكاىف. ٣٦٠

  .٣٣٨ص  ١ج : ؛ اخبار مكة، ازرقى١١ح  ٣٥٤ص  ٩٩ج : و هر دو تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٢١٦١ح  ٢٠٨ص  ٢ج : حيضره الفقيه
  .١٧٨٩٥ح  ٤١٩ص  ٩ج : ائل الشيعة، وس٧٩٨ص  ٢ج : ، جممع البيان٢١٦٠ح  ٢٠٨ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٣٦١
  .١٧٨٩٠ح  ٤١٩ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة١٠ح  ٤٠٨ص  ٤ج : الكاىف. ٣٦٢
  .١٧٨٨٧ح  ٤١٨ص  ٩ج : به نقل از حفص بن خبتري، وسائل الشيعة ١٦ح  ٤٠٩ص  ٤ج : الكاىف. ٣٦٣
  .١٧٩٠١ح  ٤٢١ص  ٩ج : د، وسائل الشيعةتقريباً با مهان الفاظ و هر دو به نقل از عالء بن مقع ١٢و  ١١ح  ٤٠٨ص  ٤ج : الكاىف. ٣٦٤
  .٧ح  ٢٤٣ص  ٩٩ج : به نقل از معاوية بن عمار، حبار األنوار ٣ح  ٤٥٥ص : اخلصال. ٣٦٥
، طَيبه، مكتومه، مكنونه، و )لربيز( ، شباعه)مكتوم/ پنهان( تكْتم: ها براى زمزم، ذكر شده است هاى ديگرى مهچون اين نام در معجم البلدان، نام. ٣٦٦
  .م. توانند آا را در كتاب سبل اهلُدى والرشاد ببينند نام ديگر كه جويندگان مى چند

  .به نقل از معاوية بن عمار ٤٧٩ح  ١٤٥ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٣٦٧
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. ها را دور آن مجع كرد باز گشت و ريگ] هاجر. [امساعيل نگريست، در حاىل كه از زير پايش آب، آشكار شده بود
  ٣٦٩.ناميده شد ٣٦٨»زمزم«رو   از اين. چون آب در جريان بود، با آنچه اطرافش قرار داد، آب را مجع كرد

   پيدايش آن -ب

چون جربئيل عليه السالم با پاشنه خود به زمزم زد، مادر امساعيل، : -به نقل از ابى بن كعب -لمسند ابن حنب. ٢٤٠
اگر ! خداوند، هاجر، مادر امساعيل، را رمحت كند«: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود. ها را بر گرد آن، مجع كرد شن

امام صادق عليه . ٢٤١ ٣٧٠].آمد آبگري زمزم، پديد منى و[شد  زمزم را به حال خود گذاشته بود، به آىب جارى تبديل مى
  گذارى؟ ما را به كه وا مى! اى ابراهيم: ، هاجر گفت]كه باز گردد[چون ابراهيم روى گرداند : السالم

  .سپارم مشا را به خداى اين بنا مى: گفت

ها  آيا در اين وادى: و ندا دادچون آب متام شد و آن كودك تشنه گشت، هاجر بريون شد، تا آن كه بر فراز صفا رفت 
  كسى هست؟

سپس در حال بازگشت به نزد فرزندش بود كه ناگهان . سپس فرود آمد، تا آن كه به مروه رسيد و مهان گونه ندا داد
و اگر آن را وا ] و چشمه شد[ها را مجع كرد و آب، مهان جا رسوب كرد  آب. ديد در زير پاشنه امساعيل، آب است

چون ابراهيم عليه السالم امساعيل را در مكّه جا گذاشت، : امام صادق عليه السالم. ٢٤٢ ٣٧١.شد ارى مىگذاشته بود، ج
آيا در اين دشت : مادرش بريون شد، تا آن كه بر صفا ايستاد و گفت. ميان صفا و مروه درخىت بود. كودك تشنه شد

  كسى هست؟

  ر اين وادى، مهدمى هست؟آيا د: رفت تا به مروه رسيد و گفت. كسى پاسخش را نداد

از اين رو، خداوند آن را . دوباره به صفا باز گشت و مهان را گفت و اين كار را هفت بار اجنام داد. پاسخى نشنيد
  .سنت قرار داد

  كيسىت؟: جربئيل، نزد هاجر آمد و پرسيد

  .كنيز ابراهيم: گفت

  به اميد چه كسى مشا را اين جا وا گذاشته است؟: گفت

ما را به كه سپردى؟ و او ! اى ابراهيم: به او هنگامى كه خواست برود، گفتم] من نيز[گوىي،  چنني مى اگر: گفت
  .به خداى عزوجل: گفت

  .مشا را به كسى سپرده است كه مشا را بس است: جربئيل گفت

هاجر از مروه به  .كودك با پاى خود به زمني زد و زمزم جوشيد. مردم از عبور از مكّه پرهيز داشتند؛ چون آب نبود
  .سوى كودك باز گشت، در حاىل كه آب جوشيده بود

  .شد شروع كرد به مجع كردن خاك در اطراف آب، تا جارى نشود و اگر آن را واگذاشته بود، آبِ جارى مى

                                                             
  .جلوى چيزى را گرفنت، نگه داشنت و مجع كردن است: در عرىب، به معناى» زم« ماده. ٣٦٨
  .١٥ح  ٣٧ص  ٩٩ج : ز هشام، حبار األنواربه نقل ا ٦١ص  ١ج : تفسري القمى. ٣٦٩
هر دو تقريباً با مهان الفاظ، صحيح ابن  ٨٣٧٧و  ٨٣٧٦ح  ٩٩ص  ٥ج : ، السنن الكربى، نساىي٢١١٨٣ح  ٢١ص  ٨ج : مسند ابن حنبل. ٣٧٠
  .٣٤٧٨٣ح  ٢٢٦ص  ١٢ج : ، كرت العمال١٣٨٤١ح  ١٤٥ص  ٧٠ج : ، تاريخ دمشق٣٧١٣ح  ٢٦ص  ٩ج : حبان
  .٤٩ح  ١١٦ص  ١٢ج : ، حبار األنوار١ح  ٢٠١ص  ٤ ج: الكاىف. ٣٧١
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را چون كاروانيان، پرندگان . كارواىن از مين به قصد سفر گذشت. چون پرندگان آب را ديدند، بر گرد آن مجع شدند
پس نزد آنان آمدند و به آنان آب و غذا دادند و خداوند عزوجل . شوند پرندگان جز پريامون آب، مجع منى: ديدند، گفتند

خوراندند و از آب،  كردند و از طعام به آنان مى مردم از مكّه عبور مى. به اين وسيله روزىِ ايشان را جارى ساخت
در حاىل كه عبد املطّلب در حجر، خواب بود، در خواب به او : السالمامام على عليه . ٢٤٣ ٣٧٢.كردند سريابشان مى

  .بره را حفر كن: گفته شد

  .كه از نزد او رفت» بره چيست؟«: گفت

  :فردا وى باز در مهان جا خوابيده بود كه در خواب، كسى نزد او آمد و گفت

  .مضنونه را حفر كن

  .كه باز هم رفت» مضنونه چيست؟«: گفت

  .طَيبه را حفر كن: باز كسى نزد او آمد و گفت. بر گشت و در خوابگاهش خوابيد] به مهان جا[د هم روز بع

  .كه باز هم رفت» طيبه چيست؟«: گفت

  :كسى نزد او آمد و گفت. فردا كه شد، وى به خوابگاه خود بر گشت و آن جا خوابيد

  .زمزم را حفر كن

  .»زمزم چيست؟«: گفت

برخاست و ]  عبد املطلب. [و آن گاه جايش را براى او توصيف كرد. گردد ه آبش كم مىشود و ن نه خشك مى: گفت
  اين، چه كارى است؟! اى عبد املطّلب: قريش گفتند. مهان جا را كه برايش توصيف كرده بود، كَند

  .»ام به حفر زمزم، مأمور شده«: گفت

ما هم مهراه تو در آن، سهمى دارمي؛ چرا كه اين، ! باى عبد املطّل: پس چون خاك را كنار زد و آب را ديدند، گفتند
  .چاه پدرمان امساعيل است

  ٣٧٣.»تنها از آن من است. اين، از آن مشا نيست«: گفت

   فضيلت آن - ج

آب : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٤٥ ٣٧٤.آب زمزم، شفاى هر دردى است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٤٤
اگر آن را به قصد شفاى خود بنوشى، خدا شفايت ].  ، اثر گذار است[شود  اى كه نوشيده مى نگيزهزمزم، به مهان ا

ات را  دهد، و اگر به قصد سرياب شدن بنوشى، تشنگى دهد، و اگر به قصد پناهجوىي بياشامى، خدا پناهت مى مى

                                                             
  .١٩ح  ١٠٦ص  ١٢ج : هر دو به نقل از معاوية بن عمار، حبار األنوار ١ح  ٤٣٢ص : ، علل الشرائع٢ح  ٢٠٢ص  ٤ج : الكاىف. ٣٧٢
ج : دالئل النبوة، بيهقى: ك. ، نيز، ر١٥١ص  ١ج : به نقل از عبد اللَّه بن زرير غافقى، السرية النبوية، ابن هشام ٣ص  ١ج : سرية ابن إسحاق. ٣٧٣

و  ٦ح  ٢١٩ص  ٤ج : و الكاىف ٢٤٦ص  ١ج : و تاريخ اليعقوىب ٢٤٤ص  ٢ج : و البداية والنهاية ٤٥٤ص  ١ج : و الكامل ىف التاريخ ٨٥ص  ١
  .٢٣٣ص  ١ج : كرت الفوائد

؛ ٣٤٧٧٧ح  ٢٢٥ص  ١٢ج : صفيه، كرت العمال هر دو به نقل از ٦٤٧١ح  ١٥٢ص  ٤ج : ، الفردوس١١٤٢٢ش  ٢١٧ص  ٨ج : االصابة. ٣٧٤
در سه منبع اخري به نقل از امساعيل بن جابر از امام  ٥٢ص : ، طب االئمة عليهم السالم٢٣٩٦ح  ٣٩٩ص  ٢ج : ، احملاسن٤ح  ٣٨٧ص  ٦ج : الكاىف

، ٣٤٦ص : ه املنسوب إىل اإلمام الرضا عليه السالمبه نقل از امام صادق عليه السالم، الفق ١٠٨٥ح  ٣٣٧ص  ١ج : صادق عليه السالم، مكارم األخالق
  .١٤ح  ٢٤٤ص  ٩٩ج : حبار األنوار
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ى است كه به خاطر آن نوشيده آب زمزم، شفاى درد: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٤٦ ٣٧٥.كند برطرف مى
  ٣٧٧.آب زمزم، ترين آب روى زمني است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٤٧ ٣٧٦.شود

   نوشيدن آب آن - د

به نقل از ابو ايوب مدائىن، از يكى از اصحاب كه سند حديث را به اهل بيت عليهم السالم رسانده  - احملاسن. ٢٤٨
ستايش، براى . به نام خدا«: فرمود نوشيد، مى هر گاه از آب زمزم مى) السالم امام كاظم عليه(ابو احلسن : -است

هر گاه كسى از طواف خود فارغ شد و دو : امام صادق عليه السالم. ٢٤٩ ٣٧٨.»شكر، براى خداست. خداست
ريزد و ركعت مناز خواند، نزد زمزم برود و يك يا دو دلو آب بكشد و از آن بنوشد و بر سر و پشت و شكم خود ب

و سپس نزد حجر » اى گسترده و درمان از هر درد و بيمارى قرار بده اين را علمى سودمند و روزى! خداوندا«: بگويد
  ٣٧٩.األسود بر گردد

طواف نساء را اجنام داد و پشت مقام، مناز . امام جواد عليه السالم را در شب زيارت ديدم: على بن مهزيار. ٢٥٠
به دست خود با دلوى كه نزديك حجر االسود بود آب كشيد و نوشيد و بر خبشى از  سپس وارد زمزم شد و. خواند

يكى از ياران ما به من خرب داده كه سال بعد نيز او را .] و نگريست[سپس دو بار به درون زمزم سركشيد . تنش رخيت
  ٣٨٠.ديده كه چنني كرده است

   اهداى آب زمزم -ه

منود كه از آب زمزم برايش  لى اهللا عليه و آله وقىت در مدينه بود، درخواست مىپيامرب ص: امام باقر عليه السالم. ٢٥١
  ١٠/ ٤ ٣٨١.هديه بياورند

   ترين جاى مسجد احلرام

  :امام زين العابدين عليه السالم به ما فرمود: -به نقل از ابو محزه ثُماىل - كتاب من ال حيضره الفقيه. ٢٥٢

  .»كدام قطعه زمني، برتر است؟«

                                                             
 ٤ج : ، الفردوس٣٧٠ص  ٩ج : ، تفسري القرطىب٢٣٨ح  ٢٨٩ص  ٢ج : ، سنن الدارقطىن١٧٣٩ح  ٦٤٦ص  ١ج : املستدرك على الصحيحني. ٣٧٥
  .٣٤٧٧٥ ح ٢٢٤ص  ١٢ج : مهگى به نقل از ابن عباس، كرت العمال ٦٤٧٠ح  ١٥٢ص 

 ٢٠٨ص  ٢ج : به نقل از ابن قداح از امام صادق عليه السالم از امام على عليه السالم، كتاب من ال حيضره الفقيه ٥ح  ٣٨٧ص  ٦ج : الكاىف. ٣٧٦
عليهم السالم  به نقل از ابن قداح از امام صادق عليه السالم از پدرانش ٢٣٩٥ح  ٣٩٩ص  ٢ج : به نقل از امام صادق عليه السالم، احملاسن ٢١٦٤ح 

 ١٢ج : به نقل از ابن عباس، كرت العمال ٦٤٧٠ح  ١٥٢ص  ٤ج : ؛ الفردوس١٣ح  ٢٤٤ص  ٩٩ج : از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، حبار األنوار
  .٣٤٧٧٧ح  ٢٢٥ص 

ح  ١٨٣ص  ٢ج : الفردوسهر دو به نقل از ابن عباس،  ١١١٦٧ح  ٨١ص  ١١ج : ، املعجم الكبري٣٩١٢ح  ١٧٩ص  ٤ج : املعجم األوسط. ٣٧٧
به نقل از ابن قداح از امام صادق عليه السالم از امام  ٣ح  ٣٨٦ص  ٦ج : ؛ الكاىف٣٤٧٧٩ح  ٢٢٥ص  ١٢ج : به نقل از حذيفة، كرت العمال ٢٩٢٢

م از امام على عليه السالم، حبار به نقل ا ز ابن قداح از امام صادق عليه السالم از پدرش عليه السال ٢٣٩٤ح  ٣٩٩ص  ٢ج : على عليه السالم، احملاسن
  .١٢ح  ٢٤٤ص  ٩٩ج : األنوار
  .١٦ح  ٢٤٥ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٤٠٠ح  ٤٠٠ص  ٢ج : احملاسن. ٣٧٨
  .١٨٢٤١ح  ٥١٥ص  ٩ج : هر دو به نقل از حلىب، وسائل الشيعة ٤٧٦ح  ١٤٤ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٢ح  ٤٣٠ص  ٤ج : الكاىف. ٣٧٩
  .١٨٢٤٢ح  ٥١٥ص  ٩ج : وسائل الشيعة ،٣ح  ٤٣٠ص  ٤ج : الكاىف. ٣٨٠
هر دو به نقل از ابن قداح از امام صادق عليه السالم، كتاب من  ٢٣٩٩ح  ٤٠٠ص  ٢ج : ، احملاسن١٦٥٧ح  ٤٧١ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٣٨١

  .١٥ ح ٢٤٤ص  ٩٩ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، حبار األنوار ٢١٦٦ح  ٢٠٨ص  ٢ج : ال حيضره الفقيه
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  .دا و پيامربش و فرزند پيامربش داناترندخ: گفتم

به نقل از ميِسر، در بيان سؤاالتى كه  -ثواب األعمال. ٢٥٣ ٣٨٢.»ترين قطعه زمني، ميان ركن و مقام است«: فرمود
  :-امام باقر عليه السالم از اصحاب خود پرسيد

  .»تر است؟ بامرتلتدانيد كدام قطعه زمني، در نزد خداوند  آيا مى«: امام عليه السالم فرمود

آن، مكّه است كه خداوند، آن را به عنوان حرم «: خود ايشان، پاسخ خود را چنني داد. هيچ يك از ما پاسخى نگفت
دانيد كه در نزد خداوند، حرمت كدام  آيا مى«: و سپس فرمود» خويش، پسنديده و خانه خود را در آن قرار داده است

  .»مكان مكّه، بيشتر است؟

آيا «: و سپس پرسيد» است  آن، مسجد احلرام«: باز ايشان خود، پاسخ را چنني فرمود. ما چيزى نگفتكسى از 
  .»دانيد حرمت كجاى مسجد احلرام، بيشتر است؟ مى

اين جايگاه، حطيم . ميان ركنِ حجر األسود و مقام ابراهيم و درِ كعبه«: خود ايشان فرمود. كسى از ما پاسخ نداد
به نقل  - الكاىف. ٢٥٤ ٣٨٣.»خواند داد و در آن، مناز مى ، جاىي است كه اندك گوسفندانش را غذا مىآن. امساعيل است
  آيا مناز در مهه جاى حرم، يكسان است؟: از امام صادق عليه السالم پرسيدم: -از ابو عبيده

  .»رم، يكسان باشد؟چگونه در مهه جاى ح. مناز در مهه جاى مسجد احلرام، يكسان نيست! اى ابو عبيده«: فرمود

  پس كدام جايش برتر است؟: پرسيدم

اگر برايت فراهم شد كه مهه منازهاى واجب : امام صادق عليه السالم. ٢٥٥ ٣٨٤.»ميان درِ كعبه و حجر األسود«: فرمود
به نقل از  -الكاىف. ٢٥٦ ٣٨٥.و غري واجب را در حطيم خبواىن، خبوان؛ چرا كه برترين جاى نقطه روى زمني است

ايستد؛ وىل مقام ابراهيم را پشت سر  رو به قبله مى. خواند مردى در مكّه مناز مى: از امام عليه السالم پرسيدم: - رهزرا
  .دهد خود قرار مى

تواند هر جاى مسجد مناز خبواند، جلوى مقام يا پشت آن، و ترين جا، حطيم و حجر و  مى. اشكاىل ندارد«: فرمود
   ٣٨٦.»قابل درِ كعبه استكنار مقام است و حطيم، م

كدام جاى مسجد احلرام براى مناز خواندن، : از امام رضا عليه السالم پرسيدم: -به نقل از حسن بن جهم -الكاىف. ٢٥٧
كنار مقام «: فرمود در مرتبه بعد، كجا برتر است؟: گفتم  .»حطيم، ميان حجر األسود و درِ كعبه«: فرمود برتر است؟

هر جا كه به كعبه «: فرمود پس از آن، كجا؟: پرسيدم .»داخل حجر«: فرمود ر مرتبه بعد، كجا؟د: پرسيدم .»ابراهيم
  ١١/ ٤ ٣٨٧.»تر باشد نزديك

                                                             
ص  ١ج : ، احملاسن٢٠٩ح  ١٣٢ص : ، األماىل، طوسى٢ح  ٢٤٣ص : ، ثواب األعمال٢٣١٣ح  ٢٤٥ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٣٨٢
  .١ح  ٢٢٩ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٧٠ح  ١٧٤
  .٢٥ح  ١٧٧ص  ٢٧ج : ر، حبار األنوا٤١ح  ٢٣٣ص  ٢ج : ، تفسري العياشى٢٧١ح  ١٧٥ص  ١ج : ، احملاسن٣ح  ٢٤٤ص : ثواب األعمال. ٣٨٣
٢٥.  

  .٦٥٣١ح  ٥٣٩ص  ٣ج : ، وسائل الشيعة٢ح  ٥٢٥ص  ٤ج : الكاىف. ٣٨٤
  .٧ح  ٢٣١ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٧٩٨ص  ٢ج : ، جممع البيان٢١٧٠ح  ٢٠٩ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٣٨٥
  .٩ح  ٥٢٦ص  ٤ج : الكاىف. ٣٨٦
  .٦٥٢٨ح  ٥٣٨ص  ٣ج : ، وسائل الشيعة١ح  ٥٢٥ص  ٤ج : الكاىف. ٣٨٧



٦٥ 

   مدفن پيامربان در مسجد احلرام

آمد و با  شدند، به مكّه مى از ميان پيامربان، هر پيامربى كه امتش هالك مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٥٨
  .پرداختند تا زمان مرگ، در آن به عبادت مى مهراهانش

امام باقر عليه . ٢٥٩ ٣٨٨.نوح، هود، صاحل و شعيب، در مكّه از دنيا رفتند و قربهاشان ميان زمزم و حجر األسود است
امام صادق عليه . ٢٦٠ ٣٨٩.آدم نيز در حرم خداى عزوجل است. مابني ركن و مقام، پر است از قبور پيامربان: السالم
  ٣٩٠.اند ميان ركن مياىن و حجر األسود، هفتاد پيامرب، مدفون: مالسال

 ٣٩٢ ترين مكان آن است خبشى از مسجد احلرام و مقدس: حطيم. ١ ٣٩١ هاى مقدس در مسجد احلرام باره مكانحتقيقى در
است و مردم اين منطقه، پر ازدحام  ٣٩٣.ركن حجر األسود، درِ كنوىن كعبه و مقام ابراهيم: اند از كه حدود آن، عبارت

» حطيم«كنند و از اين رو، آن را  ، يكديگر را له مى)جهت دعا و وداع(براى استالم حجر و رسيدن به درِ كعبه 
  .كنند آورند و يكديگر را له مى اند؛ يعىن جاىي كه به مهديگر فشار مى ناميده

ز ديوار پشت كعبه است كه در نزديكى ركن مياىن گويند، خبشى ا هم مى ٣٩٥» املَدعى«و  ٣٩٤»متعوذ«كه به آن : ملتزم. ٢
؛ وىل نزد حمدثان اهل ٣٩٦ اين موضوع، مورد اتفاق عاملان و فقيهان شيعه است. روى درِ كنوىن قرار دارد و تقريباً روبه

عبه و پندارند و بسيارى نيز آن را ميان درِ كنوىن ك مى ٣٩٧ برخى آن را ميان ركن و مقام ابراهيم :سنت، اختالىف است
احتمالًا منشأ اين قول، التزام و دعا ومناجات پيامرب صلى اهللا عليه و آله در اين مكان بوده . دانند مى ٣٩٨ركن حجر األسود

  .داند را بويژه هنگام وداع، مستحب مى) بني در و ركن حجر(شيعه نيز دعا كردن در اين نقطه . است

                                                             
به نقل از جندى تقريباً با مهان الفاظ و البته اين  ٣٢٧ص  ١ج : ، الدر املنثور١٣٠ص  ٢ج : ، تفسري القرطىب٦٨ص  ١ج : أخبار مكّة، ازرقى. ٣٨٨

ج : تاريخ اليعقوىب :ك. در اين باره، ر. دانند، تعارض دارد روايت، با روايات ديگرى كه مدفن نوح عليه السالم و هود عليه السالم را جاى ديگرى مى
  .٣١باب  ٣٩٧ص  ١٤ج : ، وسائل الشيعة٢٧٠ص  ١

  .٤ح  ٢٦٠ص  ١١ج : عن جابر، حبار األنوار ٧ح  ٢١٤ص  ٤ج : الكاىف. ٣٨٩
  .٣٤ح  ٤٦٤ص  ١٤ج : به نقل از معاوية بن عمار دهىن، حبار األنوار ١٠ح  ٢١٤ص  ٤ج : الكاىف. ٣٩٠
  ).٥نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٣٩١
  ).ترين جاى مسجد احلرام( ١١٥ص  :ك. ر. ٣٩٢
  .١٤١باب  ٤٠٠ص : ، علل الشرائع٣ح  ٢٤٤ص : ثواب االعمال. ٣٩٣
  .٣٤٧ح  ١٠٧ص  ٥ج : ، ذيب االحكام٣ح  ٤١٠ص  ٤ج : الكاىف. ٣٩٤
  .٣٤٧ص  ١ج : اخبار مكّة، ازرقى. ٣٩٥
ج : ، حبار االنوار٣١٤ص  ١ج : م االسالم، دعائ٣٥٠ح  ١٠٨و  ١٠٧ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٤١٠و ص  ٣ح  ٥٣٢ص  ٤ج : الكاىف. ٣٩٦
» ملتزم« مرحوم عالمه جملسى در مورد ١٩١ص  ٧ج : ، جواهر الكالم١٦٣ص  ٨ج : ، مدارك األحكام)بيان ذيل حديث( ٩٧ح  ٣٢٧ص  ٧٤
مراد از ملتزم، مهان حجر : شدهو نيز گفته . است كه مستحب است التزام و چسباندن شكم به آن و دعا در نزد آن» مستجار« ملتزم، مهان: نويسد مى

گويا بعضى از اين اقوال، از كالم صاحب املصباح جاملنريج گرفته شده كه گفته . األسود است و يا ما بني حجر و درِ كعبه يا آستانه در را گويند
هاى خود را به  ود را ملتزم گويند؛ زيرا مردم، سينهو به مهني جهت، ما بني درِ كعبه و حجر األس) او را در آغوش گرفتم( يعىن اعتنقته» التزمته« :است

ج از  دانند و اين جاستحباب اهل سنت، وقوف در نزد مستجار را مستحب منى: گونه تفسري كرده كه ايشان ملتزم را به آن جهت اين» چسبانند آن مى
گونه تفاسري، ناشى از عدم آشناىي با اخبار و  د ماست، و ايندر نز» حطيم« تفسري كرده، مهان» ملتزم« اختصاصات شيعه است و آنچه وى به عنوان

  ).٣٢٧ص  ٧٤ج : حبار األنوار( روايات است
  .٣٤٧٥٩ح : ، كرت العمال١١٨٧٣ح  ٢٥٤ص  ١١ج : املعجم الكبري. ٣٩٧
 ٥ج : حنبل ، مسندابن٢٩٦٢ح  ٩٨٧ص  ٢ج : ، سنن ابن ماجة١٨٩٩ح  ١٨١ص  ٢ج : ، سنن أىب داوود٢٥١ح  ٤٢٤ص  ١ج : املوطّأ. ٣٩٨
  .٣٤٩و  ٣٤٧ص  ١ج : ، اخبار مكّة، ازرقى١٦٠ص  ١ج : فصل عبد الرمحان بن صفوان، اخبار مكّة، فاكهى/ ٢٩٤ص 



٦٦ 

عليه السالم آن را در پشت كعبه بنا اد و قريش، هنگام جتديد  درِ غرىب كعبه است كه حضرت ابراهيم: مستجار. ٣
جاى اين در، كنار ملتزم است و آداب و دعاهاى ويژه آن نيز مهان دعاها و آداب . بناى كعبه، آن را مسدود كردند

ندى نامعترب، مستجار را تنها يك روايت، با س. اند از اين رو، حمدثان و فقيهان، آن را با ملتزم، يكى دانسته. ملتزم است
  .ميان حجر األسود و در كعبه دانسته است

١٢/ ٤  

   آرايش و پوشش كعبه

   هاى خدا در كعبه نشانه

گوسفندى كه [من فراموش كردم به تو فرمان دهم كه روى دو شاخ : -به عثمان -پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٦١
امام . ٢٦٢ ٣٩٩.نيست در خانه چيزى باشد كه منازگزار را مشغول كند را بپوشاىن؛ چرا كه سزاوار] فديه امساعيل شد

آدم عليه السالم كسى بود كه كعبه را ساخت و بنيان آن را اد و اولني كسى بود كه آن را با مو : صادق عليه السالم
سپس ابراهيم عليه . سپس تبع، پس از آدم، آن را با پوشش چرمني پوشاند. پوشاند و اولني كسى بود كه حج گزارد

شده از شاخ و برگ خرما پوشاند و خنستني كسى كه بر آن جامه پوشاند، سليمان بن داوود  السالم آن را با پوششى بافته
: -به نقل از ابن اىب ملَيكه -أخبار مكّة، ازرقى. ٢٦٣ ٤٠٠.عليهما السالم بود، كه با پارچه سفيد قبطى، آن را پوشاند

ها، عباها و مندها، كه روى هم  پوشش چرمى، جامه: هاى اهل جاهليت بر كعبه بود، مانند ششهاى زيادى از پو پوشش
در جاهليت، با : -به نقل از امساعيل بن ابراهيم بن اىب حبيبه، از پدرش - أخبار مكّة، ازرقى. ٢٦٤ ٤٠١.انباشته شده بودند

سپس عمر . هاى يمىن، آن را پوشاند و آله با پارچه سپس پيامرب صلى اهللا عليه. هاى چرمى، كعبه را پوشانده بودند پوشش
آن گاه حجاج، با ديبا آن را پوشاند، و گويند اولني كسى كه بر كعبه ديبا . هاى قبطى پوشاندند و عثمان، آن را با پارچه

  ٤٠٢.پوشاند، يزيد بن معاويه بود، و گويند ابن زبري يا عبد امللك مروان بود

كعبه و فراواىن آا گفته شد، گروهى ) هاى پوشش(هاى  ر دوران عمر، چون نزد او سخن از آرايشد: ج البالغة. ٢٦٥
كعبه، آرايش براى چه . كاش آا را برگريى و سپاه مسلمانان را جتهيز كىن كه پاداش آن، بيشتر است: گفتند

  !خواهد؟ مى

  .اين باره پرسيدعمر، تصميم به اين كار گرفت و از امري مؤمنان عليه السالم در 

اموال مسلمانان، كه آن را طبق . وقىت اين قرآن بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله نازل شد، اموالْ چهار خبش بودند«: فرمود
سهم معين، ميان وارثان تقسيم كرد؛ غنائم، كه آن را بني مستحقّان آن، تقسيم كرد؛ خمس، كه خدا آن را در جاىي 

  .، كه آن را هم خداوند، تعيني كرد)زكات(خاص قرار داد؛ و صدقات 

                                                             
، املصنف، ٢٣٢٨١ح  ٦٨ص  ٩و ج  ١٦٦٣٧ح  ٥٩٠ص  ٥ج : به نقل از عثمان، مسند ابن حنبل ٢٠٣٠ح  ٢١٥ص  ٢ج : سنن أىب داوود. ٣٩٩

 ١٢ج : مهگى به نقل از عثمان بن طلحة تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال ٥٦٥ح  ٢٥٧ص  ١ج : احلميدى ، مسند٣ح  ٤٩٧ص  ١ج : ابن أىب شيبة
  .٣٤٦٧٥ح  ٢٠٤ص 

ص  ٤ج : الكاىف: ك. نيز، ر. ٢٠ح  ٧٥ص  ١٤ج : به نقل از ابو بصري، حبار األنوار ٢٢٨٦ح  ٢٣٥ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٠٠
  .٣٥ص  :و األوائل، عسكرى ٣ح  ٢٠٤
  .٢٦٠ص  ١ج : أخبار مكّة، ازرقى. ٤٠١
  .٢٣٢و  ٢٣١ص : األوائل معجم: ك. نيز، ر. ٣٥ص : ، األوائل، عسكرى٢٥٣ص  ١ج : أخبار مكّة، ازرقى. ٤٠٢



٦٧ 

وىل خداوند، آن را بر مهان حال وا گذاشت و از روى فراموشى نبود : كعبه بر كعبه بود) زيورهاى(هاى  آن روز، پوشش
  .»پس بگذار مهان جا كه خدا و پيامربش قرار داده، باقى مباند. كه آن را واگذاشت و جاىي هم از او پنهان مناند

على : امام باقر عليه السالم. ٢٦٦ ٤٠٣.ها را به مهان حال گذاشت و پوشش. اگر تو نبودى رسوا شده بودمي: عمر گفت
  .١٦٧ح  ٧٨ص : ك. ر ٤٠٤.فرستاد طالب عليه السالم مهه ساله، از عراق، پوشش كعبه را مى بن اىب

١٣/ ٤  

   تربك جسنت به پوشش كعبه

كاظم عليه السالم در باره مردى پرسيدم كه مقدارى از پوشش كعبه را از امام : -به نقل از عبد امللك -الكاىف. ٢٦٧
تواند آن را  آيا مى. خريده و با خبشى از آن، نياز خود را برطرف ساخته است؛ وىل خبشى هم در دست او مانده است

  بفروشد؟

  .»بركت آن را بطلبد خواهد، هديه دهد و از آن سود بربد و خواهد، بفروشد و آنچه را منى آنچه را مى«: فرمود

  توان با آن، مرده را كفن كرد؟ آيا مى: گفتم

آنچه از پوشش «: از امام صادق عليه السالم پرسيدم: -به نقل از عبد امللك بن عتبه -الكاىف. ٢٦٨ ٤٠٥.»نه«: فرمود
  توانيم خبشى از آن را بپوشيم؟ رسد، آيا مى كعبه به دستمان مى

به خواست خدا بدين وسيله بركت ]  تواىن مى. [ها و بالش از آن استفاده كرد رآنتوان براى كودكان، ق مى«: فرمود
اشكاىل ندارد كه از ديباى كعبه بر گرفت و آن را روكش قرآن يا جامناز : امام صادق عليه السالم. ٢٦٩ ٤٠٦.»جبوىي

  ١٤/ ٤ ٤٠٧.ساخت و روى آن مناز خواند

   فضيلت نگاه به كعبه

نگاه به : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٧١ ٤٠٨.نگاه به كعبه، عبادت است: ليه و آلهپيامرب خدا صلى اهللا ع. ٢٧٠
  ٤٠٩.برد كعبه از روى حمبت به آن، عبادت است و خطاها را كاملًا از بني مى

، : ...گردد شوند و دعا مستجاب مى در چهار مورد، درهاى آمسان گشوده مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٧٢
   ٤١٠.هنگام ديدن كعبه]  يكى هم[

                                                             
  .١٠ح  ٦٩ص  ٩٩ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٣٦٨ص  ٢ج : ، املناقب، ابن شهر آشوب٢٧٠حكمت : ج البالغة. ٤٠٣
  .٢٥ح  ٦٠ص  ٩٩ج : به نقل از ابو البخترى از امام صادق عليه السالم، حبار األنوار ٤٩٦ح  ١٣٩ص : نادقرب اإلس. ٤٠٤
: ، وسائل الشيعة٤١٣ح  ١٤٧ص  ١ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٣٩١ح  ٤٣٤ص  ١ج : ، ذيب األحكام٥ح  ١٤٨ص  ٣ج : الكاىف. ٤٠٥

  .١٧٦٩٠ح  ٣٥٩ص  ٩ج 
: ، وسائل الشيعة٢٣٣٣ح  ٢٥٢ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٥٦٧ح  ٤٤٩ص  ٥ج : ذيب األحكام، ١ح  ٢٢٩ص  ٤ج : الكاىف. ٤٠٦

  .١٧٦٨٨ح  ٣٥٩ص  ٩ج 
  .١٧٦٩١ح  ٣٦٠ص  ٩ج : به نقل از مسمع بن عبد امللك بصرى، وسائل الشيعة ٨١٣ح  ٢٦٤ص  ١ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٠٧
ص  ٢ج : هر دو به نقل از ابو ذر، كتاب من ال حيضره الفقيه ٢٠٢ص  ٣ج : قب، ابن شهر آشوب، املنا١٠١٦ح  ٤٥٥ص : األماىل، طوسى. ٤٠٨
به نقل از  ٣٤٦٤٧ح  ١٩٧ص  ١٢ج : ؛ كرت العمال٢٤ح  ٦٠ص  ٩٩ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، حبار األنوار ٢١٤٤ح  ٢٠٥

  .ابو الشيخ از عايشه
به نقل از إمساعيل بن مسلم از امام صادق عليه السالم از پدرش عليه السالم  ٢٠٠ح  ١٤٥ص  ١ج : احملاسن ،١٢٦ص : جامع األحاديث، قمى. ٤٠٩

  .از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله
  .٣٣٣٤ح  ١٠١ص  ٢ج : ، كرت العمال٧٧١٣ح  ١٦٩ص  ٨ج : ، املعجم الكبري٦٤٦٠ح  ٥٠٢ص  ٣ج : السنن الكربى. ٤١٠



٦٨ 

هر گاه براى حج خانه خداى عز وجلّ بريون شديد، به خانه خدا بسيار بنگريد؛ چرا كه : امام على عليه السالم. ٢٧٣
  :براى خداوند، صد و بيست رمحت در كنار خانه خويش است

امام . ٢٧٤ ٤١١.نگاه كنندگانشصت رمحت براى طواف كنندگان، چهل رمحت براى منازگزاران و بيست رمحت براى 
شود، تا آن كه  شود و گناه از او حمو مى هر كس به كعبه بنگرد، پيوسته براى او حسنه نوشته مى: صادق عليه السالم

از كمترين پاداشى كه براى نگاه به كعبه است، اين است : امام صادق عليه السالم. ٢٧٥ ٤١٢.نگاهش را از كعبه برگريد
امام صادق عليه . ٢٧٦ ٤١٣.برد اى براى او باال مى زدايد و درجه خبشد و گناهى مى اه، حسنه مىكه خداوند براى هر نگ

هر كس با معرفت به كعبه بنگرد و حق و حرمت ما را به مهان گونه بشناسد كه حق و حرمت كعبه را : السالم
  ٤١٤.كند كفايت مىآمرزد و او را در برابر اندوه دنيا و آخرت،  شناسد، خداوند، گناهانش را مى مى

   

                                                             
نقل از ابو بصري وحممد بن مسلم از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از امام على عليه السالم، به  ١٠ح  ٦١٧ص : اخلصال. ٤١١

ج : ، حبار األنوار١٠٧ص : به نقل از حسن بن راشد از امام صادق عليه السالم از امام على عليه السالم، حتف العقول ١٩٩ح  ١٤٤ص  ١ج : احملاسن
  .٢١ح  ٥٩ص  ٩٩

  .٤٥ح  ٦٥ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢١٤٣ح  ٢٠٥ص  ٢ج : به نقل از سيف التمار، كتاب من ال حيضره الفقيه ٤ح  ٢٤٠ص  ٤ج : اىفالك. ٤١٢
  .٣٤ح  ٦١ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٠١ح  ١٤٥ص  ١ج : احملاسن. ٤١٣
 ٣٦٤ص  ٩ج : ، وسائل الشيعة٢١٤٢ح  ٢٠٤ص  ٢ج : به نقل از على بن عبد العزيز، كتاب من ال حيضره الفقيه ٦ح  ٢٤١ص  ٤ج : الكاىف. ٤١٤

  .١٧٧٠٥ح 



٦٩ 

   حج و عمره: خبش دوم
  
  

   حج: فصل يكم
  
١/ ١  

   وجوب حج و شرطهاى آن

   قرآن

)نِ الْعلَمع غَنِى فَإِنَّ اللَّه ن كَفَرمبِيلًا وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النع لَّهل؛وبراى خداست به عهده مردم،  ٤١٥ني
  ).نياز است و هر كه كفر ورزد، مهانا خداوند از جهانيان، ىب. هر كس كه بتواند راهى بِدان بيابدحج خانه خدا، 

   حديث

اى كه آن را قبله مردم قرار  حج خانه خويش را بر مشا واجب كرده است؛ خانه] خداوند،: [امام على عليه السالم. ٢٧٧
خداوند سبحان . است) الزم دانسته(ارتش را بر مشا نوشته ، حق آن را فريضه و حج آن را واجب كرده و زي...داده
براى خداست، به عهده  ني؛وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِى عنِ الْعلَم: (فرمايد مى

نياز  و هركه كفر ورزد، مهانا خداوند از جهانيان، ىب. بِدان بيابدمردم، حج خانه خدا، هر كس كه بتواند راهى 
و   بر مناز و زكات و حج و روزه: اسالم بر پنج چيز، استوار شده است: امام باقر عليه السالم. ٢٧٨ ٤١٦).است

وأَتموا : (سيدماز امام صادق عليه السالم در باره اين سخن خدا پر: -به نقل از عمر بن اذَينه - الكاىف. ٢٧٩ ٤١٧.واليت
  ).حج و عمره را براى خدا متام كنيد ٤١٨الْحج والْعمرةَ للَّه؛

. ٢٨٠ ٤١٩.»كند مقصود از متاميت اين دو، اجنام آا و پرهيز از چيزى است كه محرِم در اين دو، از آن پرهيز مى«: فرمود
  آيا حج بر توانگر و فقري، واجب است؟: ه السالم گفتمبه امام صادق علي: -به نقل از عبد الرمحان بن حجاج - الكاىف

پس هر كه عذرى داشته باشد، خداوند او را معذور داشته . حج، بر عهده مهه است، چه بزرگ و چه كوچك«: فرمود
حج خانه خدا، بر هر كس كه استطاعت داشته باشد، واجب است و آن : امام صادق عليه السالم. ٢٨١ ٤٢٠.»است

اش بگذارد و  ان توشه، وسيله سفر و تن درسىت است و اين كه انسان چيزى داشته باشد كه براى خانواده، مه)استطاعت(
   ٤٢١.٤٢٢نيز پس از بازگشت از حج هم، چيزى داشته باشد

                                                             
  .١٩٦آيه : بقره: ك. نيز، ر. ٩٧: آل عمران. ٤١٥
  .٥٣ح  ١٥ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار١خطبه : ج البالغة. ٤١٦
ح  ٧٤ص  ٢ج : هر دو به نقل از زراره، كتاب من ال حيضره الفقيه ٤١٨ح  ١٥١ص  ٤ج : ، ذيب األحكام١ح  ٦٢ص  ٤ج : الكاىف. ٤١٧

  .باب دعائم اإلسالم ١٨ص  ٢ج : الكاىف: ك. نيز، ر. ١٠ح  ٣٣٢ص  ٦٨ج : ، حبار األنوار١٧٧٠
  .١٩٦آيه : بقره. ٤١٨
  .٤و  ٢ح  ٢٦٥ص : ك. نيز، ر. ١ح  ٢٦٥ص  ٤ج : الكاىف) ٣(  ٤١٩
  .٣ح  ٢٦٥ص  ٤ج : الكاىف) ٤(  ٤٢٠
كمال به واسطه بلوغ، و عقل، و آزادى، و استطاعت ماىل و : د چيزندشرطهاى وجوب حج واجب، چن: در حترير الوسيلة چنني آمده است) ٥(  ٤٢١
  ).٣٧٢و  ٣٧١ص  ١ج : حترير الوسيلة( ، و باز بودن و امن بودن راه، و وسعت وقت و كفايت آن)درسىت و قوت جسمى تن( بدىن

  .١ح  ١٠٧ص  ٩٩ج : به نقل از اعمش، حبار األنوار ٩ح  ٦٠٦ص : اخلصال) ٦(  ٤٢٢



٧٠ 

گردن خويش  را اجنام دهد، گرهى از آتش را از) حج واجب(هر كس حجة اإلسالم : امام صادق عليه السالم. ٢٨٢
أبواب وجوب / ١١ج : ، وسائل الشيعة)تأثري در گزاردن حج و ترك آن: فصل دوم( ١٧١ص : ك .ر ٤٢٣.گشوده است

/ ١٣ص / ١و ج  ٦٠و  ٥٩و  ٥٨و  ٣٠و  ٢٩و  ٢٨و  ٢٥و  ٢٤و  ٢١و  ١٩و  ١٤ -١١الباب / احلج و شرائطه
  .٣٤٢ -٣٣٥ص  ٦ج : باب وجوب العبادات اخلمس، جواهر الكالم

٢/ ١  

   فلسفه حج

   قرآن

  ).خداوند، كعبه، بيت احلرام، را وسيله برپاىي براى مردم قرار داد ٤٢٤اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قيما لّلناسِ؛جعلَ (

س  ل كُلُواْ منها وأَطْعموا الْبابهِيمة الْأَنعمِ فَ  م  ما رزقَهم من  لّيشهدوا منفع لَهم و يذْكُروا اسم اللَّه فى أَيامٍ معلُومت علَى(
بر هر شتر الغرى، به سوى تو آيند تا منافع ] سوار[مردم را براى حج فرا خبوان، كه از هر راه دورى، پياده و  ٤٢٥الْفَقري؛

. د كنندشان كرده است، يا خويش را شاهد باشند و در روزهاىي معين، نام خدا را بر آنچه خداوند از چارپايانْ روزى
  ).پس، از آا خبوريد و به بيچارگان فقري هم خبورانيد

   حديث

شد،   به طواف پريامون خانه خدا و بني صفا و مروه و رمى جمرات فرمان داده: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٢٨٣
را بر مشا واجب كرده است؛ حج خانه خويش ] خداوند،[و : امام على عليه السالم. ٢٨٤ ٤٢٦.فقط براى برپاىي ياد خدا

شوند و  گزاران، مهچون ازدحام چارپايان، به اين خانه وارد مى حج. گاه مردم قرار داده است اى كه آن را قبله خانه
  .شتابند ، مشتاقانه به سوى آن مى] به آشيانه[مهچون روى آوردن كبوتران 

پذيرش آنان نسبت به شكوهش قرار داده است ]  انهنش[خداى سبحان، حج را نشانه تواضع مردم در پيشگاه عظمتش و 
آوران  هاى پيام اند و در جايگاه و از بندگان خويش، شنواياىن را برگزيده كه دعوت او را لبيك گفته و سخن او را پذيرفته

خانه  در جتارت. اند اند كه بر گرد عرش خدا در طواف شبيه فرشتگاىن شده] با طواف خويش،[اند و  او ايستاده
  .شتابند آورند و به سوى ميعادگاه خبشايشِ خداوند مى خداپرسىت، سود فراوان به دست مى

در  -امام على عليه السالم. ٢٨٥ ٤٢٧.خداوند متعال، حج را پرچم افراشته اسالم و پناهگاه امنِ پناهجويان قرار داده است
هاى اين عامل، به  زمان آدم عليه السالم تا آخرين انسانبينيد كه خداوند عزوجل، پيشينيان را از  آيا منى: -خطبه قاصعه
بيت اللَّه (پس آا را خانه خويش . شنوند بينند و نه مى رسانند و نه سود، نه مى هاىي آزمود كه نه زيان مى وسيله سنگ

  .قرار داده، كه مايه استوارى مردم است) احلرام

هاىي خشن و  آب، ميان كوه اى تنگ و كم خاك و كلوخ، در دره و كمرا در سرزميىن سنگالخ ) بيت اللَّه احلرام(و آن 
  .شوند باران قرار داد، كه چارپايان در آن جا فربه منى آب و روستاهاىي پراكنده و ىب هاىي كم هاىي نرم و چشمه ريگ

                                                             
  .٢٢٠٥ح  ٢١٦ص  ٢ج : ال حيضره الفقيهكتاب من . ٤٢٣
  .٩٧آيه : مائده. ٤٢٤
  .٢٨آيه : حج) ٣(  ٤٢٥
، صحيح ابن ٢٤٤٠٥ح  ٣٣١ص  ٩ج : ، مسند ابن حنبل١٧٩٥ح  ٤٧٩ص  ١ج : ، سنن الدارمى١٨٨٨ح  ١٧٩ص  ٢ج : سنن أىب داوود. ٤٢٦
  .١٢٠٠٥ح  ٤٩ص  ٥ج : يشه، كرت العمالمهگى به نقل از عا ٩٦٤٦ح  ٢٣٦ص  ٥ج :  ، السنن الكربى٢٨٨٢ح  ٢٧٩ص  ٤ج : خزمية
  .٥٣ح  ١٥ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار١خطبه : ج البالغة. ٤٢٧



٧١ 

صدى براى سفرها و پس خانه خدا، مق. آن گاه به آدم عليه السالم و فرزندان او فرمان داد كه رو به سوى آن آورند
هاى خشك و به هم پيوسته و جزاير پراكنده درياها و  ها از مهه سو، از بيابان دل. سرمرتىل براى بار انداخنت آنان شد

روبندها  ها و موى، جامه غبارآلوده و ژوليده. كنان به سوى آن شتافتند گويان و هروله ها، با فروتىن، ال إله إلّااللَّه عمق دره
ن آوردند و پشت سر افكندند و زلف از سر تراشيدند، كه خداوند، آنان را چنني آزمود، با امتحاىن بزرگ و را برو

آزموىن سخت و آزمايشى دشوار و گزينشى كارآمد و تواضعى روشن، و خداوند، آن را از روى مهرباىن، سبب رمحت 
  .مردم قرار داد خويش و مايه و وسيله رسيدن به شت و موجب آمرزش خويش و آزمون

هاىي مهوار و سرسبز و پرميوه و  ها و رها و زمني هايش را در ميان باغستان و اگر خداوند متعال، خانه خود و عبادتگاه
هاىي سرسبز و  هاىي خرم و گندمزارهاىي انبوه و بوستان هاى به هم پيوسته و دشت آباد و كشتزارهاى شاداب و آبادى

  .شد داد، پاداش، به خاطر آساىن امتحان، كم مى هاىي فراوان قرار مى هاىي آباد و باغ م و جادههاىي حاصلخيز و خر زمني

ها كمتر  هاى بنايش از زمرد سبز و ياقوت سرخ و با درخشش و روشناىي بود، در سينه هاى اين خانه و سنگ و اگر پايه
شدند؛ وىل خداى  و مردم نيز كمتر گرفتار شك مى شد ها كاسته مى آمد و تالش ابليس براى تسلّط بر دل شك پديد مى

كشد و با  آزمايد و آنان را با مشكالت رنگارنگ، به بندگى مى عزوجل، بندگان خود را با شدائد گوناگون مى
ا هايشان قرار دهد و اينها ر هايشان بريون برد و فروتىن را در جان كند، تا تكبر را از دل هاى خمتلف امتحان مى ناگوارى

به  -الكاىف. ٢٨٦ ٤٢٨.هاىي گشوده به سوى فضل خويش و ابزارى مهيا براى خبشايش و آزمايش خود، قرار دهد دريچه
  .ابن اىب العوجاء از شاگردان حسن بصرى بود: -نقل از عيسى بن يونس

  ....سپس از مسري توحيد منحرف شد 

كوبيد و به اين سنگ، پناه  اين خرمن را با پاها مىتا كى : و گفت... او نزد امام صادق عليه السالم آمد و نشست 
كنيد؟ هر  پرستيد و مهچون شتران فرارى، دور اين خانه، هروله مى آوريد و اين خانه افراشته از آجر و كلوخ را مى مى

ه تو، رئيس پس بگو، ك. انديشه بنيان اده است اين كار را كسى غري فرزانه و ىب  داند كه كس در اين باره بينديشد، مى
  .اين آيني و قلّه آىن و پدرت پايه و نظام آن است

به ]  حق[دارد و  راه و كوردل سازد، حق را برايش ناخوش مى خداوند، هر كس را گم«: امام صادق عليه السالم فرمود
ز آن بريونش كشاند و ا شود و او را به وادىِ هالكت مى دار و مهنشني او مى آيد و شيطان، سررشته كامش گوارا منى

  .آورد منى

اى است كه خداوند به وسيله آن، بندگانش را به پرستش خود، فرا خوانده است تا در اجنام آن، ميزان  اين، خانه
گاه  از اين رو بندگان را به بزرگداشت و زيارت آن تشويق كرده و آن را جايگاه پيامربان و قبله. طاعتشان را بيازمايد

اى از رضاى خدا و راهى به سوى آمرزش اوست كه بر راستاى كمال و  پس آن، شعبه. ستمنازگزاران قرار داده ا
به امام : -به نقل از ابان بن عثمان، با يك واسطه - علل الشرائع. ٢٨٧ ٤٢٩.»كانون عظمت و جالل، استوار شده است

  چرا به حج، حج گفته شده است؟: باقر عليه السالم گفتم

                                                             
  .٣٥ح  ٤٥ص  ٩٩ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ١٩٢خطبه : ، ج البالغة٢ح  ١٩٩ص  ٤ج : الكاىف. ٤٢٨
ص : ، األماىل، صدوق٢١٨ح  ٢٠٦ص  ٢ج : ، االحتجاج٢٣٢٥ح  ٢٤٩ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١ح  ١٩٧ص  ٤ج : الكاىف. ٤٢٩
  .١ح  ٢٨ص  ٩٩ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٢٠٠ص  ٢ج : ، اإلرشاد٩٨٥ح  ٧١٤
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لّيشهدوا منفع (در آيه » منافع«منظور از : امام باقر عليه السالم. ٢٨٨ ٤٣٠.»رستگار شد :فالىن حج كرد، يعىن«: فرمود
محرِز -الكاىف. ٢٨٩ ٤٣١.، عفو است)؛ تا شاهد منافعى براى خودشان باشند لَهة بن ملَمنزد امام صادق : -به نقل از س

كاش بدن ! رمحت خدا بر تو باد: صادق عليه السالم گفتعليه السالم بودم كه مردى به نام ابو الورد آمد و به امام 
  !ساخىت آسوده مى] و رنج سفر،[خويش را از كجاوه 

: باشم كه خداى متعال فرموده است" منافعى" من دوست دارم شاهد! اى ابو الورد«: امام صادق عليه السالم فرمود
)ملَه عنفوا مدهشيابد، مگر آن كه خداوند، او  مهانا هيچ كس در حج حضور منى). شندبا ؛ تا شاهد منافعى براى خود لّي

به نقل  -الكاىف. ٢٩٠ ٤٣٢.»شود گرديد؛ وىل ديگران، خانواده و ثروتشان حفظ مى مشا، آمرزيده بر مى. خبشد را سود مى
داخل ختت روان، دور  امام صادق عليه السالم را در حاىل ديدم كه به شدت بيمار بود و ايشان را: - از ربيع بن خيثَم
پس دستش را از . داد تا او را بر زمني بگذارند رسيد، دستور مى پس هر گاه به ركن مياىن مى. دادند كعبه طواف مى

  .»بلندم كنيد«: فرمود كشيد و سپس مى آورد و بر زمني مى دريچه آن ختت روان، بريون مى

اين كار برايتان دشوار ! فدايت شوم، اى پسر پيامرب: شان گفتمچون اين كار را چند بار، در هر دور اجنام داد، به اي
  .است

  ).؛ تا شاهد منافعى براى خودشان باشند لّيشهدوا منفع لَهم: (فرمايد ام كه مى از خداوند شنيده«: فرمود

  منافع دنيا، يا منافع آخرت؟: پرسيدم

علّت حج، ورود به : -هاى حممد بن سنان نوشت پاسخ سؤال در -امام رضا عليه السالم. ٢٩١ ٤٣٣.»]آا[مهه «: فرمود
خداى متعال و طلب افزايش و بريون آمدن از گناهان است و براى آن كه از گذشته توبه كند و عمل از ]  سراى ميهمان[

ر عبادت، ها و لذايذ و د ها از خواسته ها و رنج و خستگى و باز داشنت بدن و نيز در حج، خرج كردن ثروت. سر گريد
و بريون آمدن در گرما و سرما و اميىن و ترس است، به ]  در پيشگاه حق[به خدا نزديك شدن و فروتىن و كرنش و مذلّت 

نيز در حج، براى مهه مردم، منافعى است و شوق و كشش و بيم به سوى پروردگار سبحان . صورت حركىت پيوسته
  .است

ها از فساد و سود  و باز داشنت جان  لت و نااميدى است و جتديد حقوقدىل و بخل و غف رها كردن سنگ] در حج،[و 
  :بردن هر كه در شرق و غرب و خشكى و درياست

گزارند، و مهچنني رفع  گزار و چه تاجر و وارد كننده كاال و فروشنده و خريدار و كاسب و بينواىي كه حج منى چه حج
علل . ٢٩٢ ٤٣٤.در آن جا گرد آيند، تا منافع خويش را شاهد باشندتوانند  نيازهاى مردم اطراف و جاهاىي است كه مى

به چه علّت، خداوند بندگان را مكلّف ساخته : از امام صادق عليه السالم پرسيدم: -به نقل از هشام بن حكم -الشرائع
  كه حج بگزارند و كعبه را طواف كنند؟

                                                             
  .١ح  ٢ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار١ح  ١٧٠ص : ، معاىن األخبار١ح  ٤١١ص : علل الشرائع. ٤٣٠
  .جابربه نقل از  ١٤٧ص  ١٧جزء  ١٠ج : تفسري الطربى. ٤٣١
  .٤٦ح  ٢٦٣ص  ٤ج : الكاىف. ٤٣٢
  .٣٩٨ح  ١٢٢ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٤٢٢ص  ٤ج : الكاىف. ٤٣٣
  .٨ح  ٣٢ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار١ح  ٩٠ص  ٢ج : ، عيون أخبار الرضا عليه السالم٥ح  ٤٠٤ص : علل الشرائع. ٤٣٤
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بردارى در دين است و مصلحت آنان در كار دنيايشان  فرمانو به آنان آنچه را كه ... خداوند، مردمان را آفريد«: فرمود
پس در حج، گرد آمدن از شرق و غرب را قرار داد تا يكديگر را بشناسند و هر كدامشان كاالهاى . است، فرمان داد

پيامرب خدا  هاى جتارتى را از شهرى به شهرى بربند تا از اين رهگذر، كرايه دهنده و شتربان، سود بربند و تا آن كه نشانه
و اگر هر قومى به شهرهاى خودشان و آنچه در آاست، اتكا . و اخبار او شناخته و ياد شوند و فراموش نگردند

رفت و از خربها آگاه  ها از بني مى شدند و جذبِ كاال و سود بردن گشتند و شهرها ويران مى كردند، هالك مى مى
. ٢٩٤ ٤٣٦.تا وقىت كعبه برپاست، دين هم برپاست: ادق عليه السالمامام ص. ٢٩٣ ٤٣٥.»!اين است علّت حج. شدند منى

خبشى دين، واجب ساخته  و حج را به خاطر جلوه... خداوند، اميان را براى پاك شدن از شرك،: فاطمه عليها السالم
  ٤٣٧.است

٣/ ١  

   فضيلت حج

   پاسخ دادن به دعوت ابراهيم عليه السالم -الف

   قرآن

ميان مردم، اعالم حج كن تا مردم،  ٤٣٨كُلّ ضامرٍ يأْتني من كُلّ فَج عميقٍ؛  بِالْحج يأْتوك رِجالًا و علَىو أَذّن فى الناسِ (
  ).پياده و سوار بر هر مركب الغر، از هر راه دورى بيايند

   حديث

ن داد كه ميان مردم نداى حج سر به ابراهيم عليه السالم فرما -جلّ جالله - چون خداوند: امام باقر عليه السالم. ٢٩٥
پس در ميان مردم، به حج . ايستاد و باالى آن رفت، تا اين كه رو به روى كوه ابو قُبيس قرار گرفت» مقام«دهد، او بر 

املستدرك على . ٢٩٦ ٤٣٩.ندا داد و به گوش مهه آنان كه تا برپاىيِ قيامت، در صلب مردان و رحم زنان هستند، رساند
مردم را به «: چون ابراهيم عليه السالم كعبه را بنا كرد، خداوند به او وحى كرد كه: -نقل از ابن عباس به -الصحيحني

  .»حج، ندا بده

  .اى برگزيده و مشا را فرمان داده است كه آن را زيارت كنيد پروردگارتان خانه! آگاه باشيد: ابراهيم عليه السالم گفت

به نقل  -قرب اإلسناد. ٢٩٧ ٤٤٠.لَبيك اللَّهم لَبيك: سنگ و تپه و خاك، پاسخ داد پس، هر چيزى كه نداى او را شنيد، از
  .را پرسيدم  از امام كاظم عليه السالم علّت وجوبِ لبيك گفنت: -نقل از على بن جعفر

                                                             
  .٩ح  ٣٣ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٦ح  ٤٠٥ص : علل الشرائع. ٤٣٥
، ٢٣٠٧ح  ٢٤٣ص  ٢ج : هر دو به نقل از ابو بصري، كتاب من ال حيضره الفقيه ١ح  ٣٩٦ص : ، علل الشرائع٤ح  ٢٧١ص  ٤ج : الكاىف. ٤٣٦

  .١٠ح  ٥٧ص  ٩٩ج : حبار األنوار
 ، كشف٢٥٢حكمت : هر دو به نقل از زينب، ج البالغة ٢ح  ٢٤٨ص : ، علل الشرائع٤٩٤٠ح  ٥٦٨ص  ٣ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٣٧
  .١٠٩ص  ٢ج : الغمة
  .٢٧آيه : حج. ٤٣٨
ح  ٣٥ص  ٤ج : وعواىل الآلىل ٤ح  ٢٠٥ص  ٤ج : الكاىف: ك. نيز، ر. ١٨ح  ١٠٦ص  ١٢ج : ، حبار األنوار٢ح  ٤٢٠ص : علل الشرائع. ٤٣٩
١٢٢.  
: ك. نيز، ر. ٢٦٠ص  ١ج : ، تاريخ الطربى١٤٤ص  ١٧جزء  ١٠ج : ، تفسري الطربى٤٠٢٦ح  ٦٠١ص  ٢ج : املستدرك على الصحيحني. ٤٤٠

  .٩٨٣٣ح  ٢٨٧ص  ٥ج : السنن الكربى
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 ٤٤١بِالْحج يأْتوك رِجالًا؛ و أَذّن فى الناسِ: (فرمود -تبارك و تعاىل -چرا كه ابراهيم عليه السالم، آنگاه كه خداوند«: فرمود
پس مردم از هر سوى، . ، ندا داد و به گوش مردم رساند)در ميان مردم، نداى حج برآور تا پياده به سوى تو آيند

  ).معناى لبيك( ١٨٤ص : ك. ر ٤٤٢.»فريضه شد" لبيك گفنت" از اين جهت،. گويان روى آوردند لبيك

   جهاد ناتوانان -ب

-به نقل از عبد اللَّه بن حيىي كاهلى -الكاىف. ٢٩٩ ٤٤٣.حج، جهاد هر ناتوان است: صلى اهللا عليه و آله پيامرب خدا. ٢٩٨
پيامرب صلى اهللا عليه و آله «: پس فرمود. كند گويد و از حج، ياد مى شنيدم كه امام صادق عليه السالم سخن مى: 

امام حسني عليه . ٣٠٠ ٤٤٤.»"و ما ضعيفانيمآن، جهاد ضعيفان است  .، يكى از دو جهاد است)حج(آن :" فرمود
 .من ترسو و ضعيفم: مردى نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد و گفت: السالم

مهسران پيامرب : - به نقل از عايشه -صحيح البخارى. ٣٠١ ٤٤٥.»بشتاب به سوى جهاد بدون خار؛ يعىن حج«: فرمود
  .ندصلى اهللا عليه و آله از ايشان در باره جهاد پرسيد

اى : عايشه گفت: -به نقل از عايشه دختر طلحه -صحيح البخارى. ٣٠٢ ٤٤٦.»!حج، خوب جهادى است«: فرمود
  آيا به جهاد نرومي؟. دانيم ما ترين عمل را جهاد مى! پيامرب خدا

است و  حج، از قبيل جهاد: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٠٣ ٤٤٧.»خري؛ وىل ترين جهاد، حجى نيكوست«: فرمود
  ).فضيلت عمره( ٣١٧ص : ك. ر ٤٤٨.شود هر آنچه خرج كنيد، هفتصد برابر مى

  برترين اعمال، پس از جهاد - ج

كدام يك از كارها : از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدند: -به نقل از ابو هريره -صحيح البخارى. ٣٠٤
گفته . »جهاد در راه خدا«: فرمود سپس چه كارى؟: دگفته ش .»اميان به خدا و پيامربش«: فرمود تر است؟ بافضيلت

   ٤٤٩.»حج نيكو«: فرمود سپس چه كارى؟: شد
                                                             

  .٢٧آيه : حج. ٤٤١
به نقل از حلىب بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم تقريباً با مهان الفاظ،  ١ح  ٣٣٥ص  ٤ج : ، الكاىف٩٣٣ح  ٢٣٧ص : قرب اإلسناد. ٤٤٢

  .٢٠ح  ٣٩ص  ٩٩ج : حبار األنوار
به نقل از زراره  ٥٩٠٤ح  ٤١٦ص  ٤ج : دب از امام صادق عليه السالم، كتاب من ال حيضره الفقيهبه نقل از جن ٢٨ح  ٢٥٩ص  ٤ج : الكاىف. ٤٤٣

به نقل از ابو بصري و حممد بن مسلم از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از امام  ١٠ح  ٦٢٠ص : از امام صادق عليه السالم، اخلصال
 ١٠ج : ؛ مسند ابن حنبل٥٢ح  ١٥ص  ٩٩ج : به نقل از امام على عليه السالم، حبار األنوار ١٠٣ص : يهم السالمعلى عليه السالم، خصائص األئمة عل

  .به نقل از ام سلمه ٢٦٥٨٢ح  ١٧٩ص 
ص  ٢ج : ، تفسري العياشى٢ح  ٤٥٧ص : به نقل از كناىن، علل الشرائع ٦٤ح  ٢٢ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٧ح  ٢٥٣ص  ٤ج : الكاىف. ٤٤٤
  .٣٦ح  ١٢ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٥ح  ٢٥٤
 ٥ص  ٥ج : هر دو به نقل از عباية بن رفاعه، كرت العمال ٤٢٨٧ح  ٣٠٩ص  ٤ج : ، املعجم األوسط٢٩١٠ح  ١٣٥ص  ٣ج : املعجم الكبري. ٤٤٥

  .١١٧٩٥ح 
  .٢٧٢١ح  ١٠٥٥ص  ٣ج : صحيح البخارى. ٤٤٦
، مسند ٢٤٤٧٦ح  ٣٤٤ص  ٩ج : ، مسند ابن حنبل١٧٨٠٥ح  ٣٧ص  ٩ج : ، السنن الكربى١٤٤٨ح  ٥٥٣ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٤٤٧

  .هر دو تقريباً با مهان الفاظ ١٠١٤ح  ٤٤٦ص  ٢ج : اسحاق بن راهويه
  .به نقل از انس ٢٧٥٧ح  ١٤٨ص  ٢ج : الفردوس. ٤٤٨
ح  ٢٩٠ص  ١ج : ، كرت العمال١٩ص  ٦ج : ، سنن النسائى١٣٥ح  ٨٨ص  ١ج : ، صحيح مسلم١٤٤٧ح  ٥٥٣ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٤٤٩

١٤٠٣.  
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هاى خدا برتر از حج نيست، مگر آن كه كسى با مششري قيام كند و در  هيچ راهى از راه: امام صادق عليه السالم. ٣٠٥
  ٤٥٠.راه خدا جبنگد تا به شهادت برسد

حج را بر جهاد، مقدم : دى به حضور امام زين العابدين عليه السالم آمد و گفتمر: كتاب من ال حيضره الفقيه. ٣٠٦
 ٤٥١من الْمؤمنِني أَنفُسهم و أَمو لَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ؛  إِنَّ اللَّه اشترى: (فرمايد اى، در حاىل كه خداى عز و جل مى داشته

  .- تا آخر آيه - ؟)خرد قابل شت، مىها و اموال مؤمنان را در م خداوند، جان

تا ...) كنندگان، عبادتگران و  توبه ٤٥٢التلبونَ الْعبِدونَ الْحمدونَ؛: (بعدش را هم خبوان«: امام زين العابدين عليه السالم فرمود
، برتر از حج ديدى، آن روز، جهاد مهراه ايشان]  با اين اوصاف[هر گاه اينان را «: آن گاه فرمود. به آخر آيه رسيد

  ٤٥٣.»است

   برترى آن بر مناز و روزه - د

به حقيقت، يك حج پذيرفته، تر از بيست مناز مستحب است و هر كس اين خانه : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٠٧
: سالمامام صادق عليه ال. ٣٠٨ ٤٥٤.آمرزد را هفت بار طواف كند و دو ركعت آن را نيكو به جا آورد، خداوند او را مى

دار، يك  اش است و روزه منازگزار، ساعىت از وقتش را جدا از خانواده. حج، برتر از مناز و روزه است«: فرمود پدرم مى
افكند و مالش را  تنگى مى افكند و خود را به دل گزار، بدن خويش را به رنج مى اش جداست؛ وىل حج روز را از خانواده

  .»شود، نه به اميد ماىل و نه به قصد جتارتى طوالىن دور مىاش مدتى  كند و از خانواده خرج مى

آيد و در حاىل كه مردم در عرفات، در چپ و  اش مى و چه كسى برتر از مردى است كه با خانواده«: فرمود و پدرم مى
  ٤٥٥.»كند آورد و مهراه آنان از خداوند متعال، مسئلت مى اند، آا را به حج مى راست وقوف كرده

   ى آن بر صدقهبرتر -ه

اى : به ايشان برخورد و گفت ٤٥٦ نشيىن در ابطَح چون پيامرب خدا از منا كوچ كرد، باديه: امام صادق عليه السالم. ٣٠٩
دستور بده با . من به قصد حج به راه افتادم؛ وىل مانعى مرا از حج باز داشت و من مردى ثرومتند و پولدارم! پيامرب خدا

   .داش حاجيان نايل شوممامل كارى كنم كه به پا

اگر به اندازه كوه ابو قُبيس، طالى سرخ داشىت و آن را در راه خدا «: پس پيامرب خدا رو به كوه ابو قُبيس كرد و فرمود
   ٤٥٧.»رسد گزار مى رسيدى كه حج كردى، هرگز به پاداشى منى انفاق مى

                                                             
  .٢٩٣ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ٤٥٠
١(  ٤٥١(  
  .١١٢و  ١١١آيه : توبه. -٥. ٤٥٢
  .٢٢٢٠ح  ٢١٩ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٥٣
  .١٠ح  ٣٣٣ص  ٦٨ج : به نقل از زراره از امام باقر عليه السالم، حبار األنوار ٥ح  ١٩ص  ٢ج : الكاىف. ٤٥٤
  .٦٧ح  ١٨ص  ٩٩ج : از سيف متّار، حبار األنواربه نقل  ١ح  ٤٥٦ص : علل الشرائع. ٤٥٥
  .وادى ميان منا و مكّه. ٤٥٦
به نقل از معاوية بن عمار بدون نسبت دادن به امام  ٢٥ح  ٢٥٨ص  ٤ج : به نقل از معاوية بن عمار، الكاىف ٨ح  ٧٢ص : ثواب األعمال. ٤٥٧

بدون نسبت دادن به  ٧٦ح  ٢٤ص  ٤ج : قريباً با مهان الفاظ، عواىل الآلىلت ٢٢٤٦ح  ٢٢٤ص  ٢ج : صادق عليه السالم، كتاب من ال حيضره الفقيه
  .١١٠ح  ٢٦ص  ٩٩ج : امام صادق عليه السالم، حبار األنوار



٧٦ 

پردازان  برخى از اين قصه: به امام صادق عليه السالم گفتم :-به نقل از عبد الرمحان بن اىب عبد اللَّه - علل الشرائع. ٣١٠
صدقه بدهد و صله رحم اجنام دهد، ]  به جاى دوباره حج كردن[گويند كه هر گاه كسى يك بار حج رود، سپس  مى

  .برايش تر است

ايه برپاىي براى مردم قرار خداى متعال، اين خانه را م. شود اگر مردم چنني كنند، حج تعطيل مى. اند دروغ گفته«: فرمود
   توضيح ٤٥٨.»داده است

است كه به خاطر سخىت و رنج   شود كه برترى حج بر صدقه، در جاىي ، فهميده مى٤٥٩از روايت اخري و روايات ديگر
تر از  پس اكنون كه خواستاران حج، فزون. حج، به صدقه رو آورده شود و اين مهايش عظيم، تعطيل يا تضعيف گردد

  .آيد، صدقه، بسى برتر از حج استحباىب است اند و مسئله پيش گفته پيش منى هاى مقدس نظرفيت مكا

  :فرمايد شاهد اين معنا، روايت ابو بصري از امام باقر عليه السالم است كه مى

، نزد من، نيازشان گردامن اى مسلمان را بپردازم، سريشان سازم، آا را بپوشامن و از مردم ىب اگر هزينه زندگى خانواده
ها و  روشن است كه اين سنجش ٤٦٠.هفتاد حج... تر از آن است كه حج بگزارم و حج بگزارم و حج بگزارم تا  حمبوب
است و نه ميان حج واجب و صدقه مستحب؛ چون هيچ ) انفاق(ها، ميان حج مستحب و صدقه مستحب  ترجيح

  .اشدتواند جاى واجب را بگريد يا از آن، باالتر ب مستحبى منى

   فضيلت خرج كردن در راه حج -و

امام على . ٣١٢ ٤٦١.انفاق در حج، هفتصد برابرِ انفاق در راه خدا، پاداش دارد: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣١١
 ٤٦٢.يك درهم كه كسى در راه حج خرج كند، برابر با هزار درهم است: -در حديث چهارصد موعظه -عليه السالم

كىن، برتر از بيست هزار درهم است كه در راه حق  يك درهم كه در راه حج خرج مى: السالم امام صادق عليه. ٣١٣
كسى كه در راه حج، يك درهم خرج كند، براى او تر از صد هزار : امام صادق عليه السالم. ٣١٤ ٤٦٣.كىن انفاق مى

حج، برتر از دو ميليون درهم در  يك درهم در: امام صادق عليه السالم. ٣١٥ ٤٦٤.درهم است كه در راه حق انفاق كند
  ٤٦٥.داده شود غري آن است كه در راه خدا

                                                             
  .٦٦ح  ١٨ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار١ح  ٤٥٢ص : علل الشرائع. ٤٥٨
  .٨٤١ح  ٥٥٢ص : ، كامل الزيارات٢٩ح  ٢٥٩وص  ٣١ح  ٢٦٠ص  ٤ج : الكاىف. ٤٥٩
  .١٣ح  ١٧٠ص : ، ثواب األعمال٣ح  ٢ص  ٤ج  :الكاىف. ٤٦٠
مهگى از بريده، كرت  ٦٨٩٧ح  ٣٠٦ص  ٤ج : ، الفردوس٨٦٤٩ح  ٥٤٣ص  ٤ج :  ، السنن الكربى٢٣٠٦١ح  ٢١ص  ٩ج : مسند ابن حنبل. ٤٦١
  .٩٥ح  ٢٩ص  ٤ج : عواىل الآلىل: ك. نيز، ر. ١١٨٢٤ح  ١٠ص  ٥ج : العمال
به نقل از ابو بصري و حممد بن مسلم از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم تقريباً  ١٠ح  ٦٢٨ص : ، اخلصال١١٧ص : حتف العقول. ٤٦٢

  .١٦ح  ٨ص  ٩٩ج : با مهان الفاظ، حبار األنوار
  .اظتقريباً با مهان الف ٢٢٤٩ح  ٢٢٥ص  ٢ج : به نقل از على بن أىب محزه، كتاب من ال حيضره الفقيه ١٥ح  ٢٥٥ص  ٤ج : الكاىف. ٤٦٣
  .٤٦ح  ١٥ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٢٤٧ح  ٢٢٥ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٦٤
ح  ١٥ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٢٤٩ح  ٢٢٥ص  ٢ج : به نقل از ابو بصري، كتاب من ال حيضره الفقيه ٦٢ح  ٢٢ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٤٦٥
٤٧.  
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   شايستگى قرض كردن براى حج -ز

امام صادق عليه السالم به تو سالم : سدير صريىف، نزد من آمد و گفت: -به نقل از عقبه -ذيب األحكام. ٣١٦
به نقل از معاوية  -ذيب األحكام. ٣١٧ ٤٦٦.»ج بروروى؟ قرض كن و به ح چرا حج منى«: فرمايد رساند و به تو مى مى

  :به امام صادق عليه السالم گفتم: - بن وهب، با سندهاى متعدد

  آيا وام بگريم و به حج بروم؟. من مردى بدهكارم

  ٤٦٧.»كند حج، تر، قرض را ادا مى! آرى«: فرمود

   حضور مهه ساله امام زمان عليه السالم در حج - ح

وى آنان را . كند حضور پيدا مى) مراسم حج(وى در موسم . يابند مردم، امام خود را، منى: يه السالمامام صادق عل. ٣١٨
به خدا : -٤٦٩ به نقل از حممد بن عثمان عمرى -كتاب من ال حيضره الفقيه. ٣١٩ ٤٦٨.بينند بيند؛ وىل آنان وى را منى مى

شناسد و مردم هم او  بيند و مى او مردم را مى. يابد مىسوگند، صاحب األمر عليه السالم، مهه ساله در موسم حج حضور 
از حممد : -به نقل از عبد اللَّه بن جعفر حميرى -كتاب من ال حيضره الفقيه. ٣٢٠ ٤٧٠.شناسند بينند؛ وىل او را منى را مى

  اى؟ آيا صاحب األمر را ديده: پرسيدم -كه خدا از او خشنود باد - بن عثمان عمرى

آنچه را به من وعده ! خدايا«: گفت ن بارى كه ايشان را ديدم، كنار خانه خدا بود، در حاىل كه مىآرى و آخري: گفت
  .»اى، حمقّق ساز داده

هاى كعبه، در آوخيته و  را ديدم كه در مستجار به پرده -كه درود خدا بر او باد -و ايشان: حممد بن عثمان گفت
پس از : -به نقل از ابو حممد، حسن بن وجناء -كمال الدين. ٣٢١ ٤٧١.»انتقام مرا از دمشنانت بگري! خدايا«: گويد مى

در ) ناليدن(زير ناودان، در حال سجده و مشغول تضرع  -از پنجاه و چهار حجى كه به جا آوردم -عمره چهارمني حج
  .»برخيز! اى حسن بن وجناء«: دعا بودم كه كسى مرا تكان داد و به من گفت

رفت و من چيزى از او  او جلوتر راه مى. آمد و زردچهره ديدم كه به نظرم چهل ساله و بيشتر مىايستادم و زىن الغر 
در آن جا اتاقى بود كه درش وسط ديوار قرار داشت، با . پرسيدم، تا اين كه به خانه خدجيه عليها السالم در آمد منى
  .رفتند هاىي چوىب كه از آن باال مى پله

  .»بيا باال! حسن«: ه گوشم آمد كهصداىي ب. آن زن، باال رفت

خيال كردى از چشم من پنهاىن؟ به خدا ! اى حسن«: صاحب الزمان عليه السالم به من فرمود. باال رفتم و دمِ در ايستادم
. و شروع كرد به مشردن آن اوقات براى من» ام سوگند، هيچ وقىت از حج تو نبوده است، مگر اين كه من مهراه تو بوده

                                                             
  .١٥٣٤ح  ٤٤١ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٤٦٦
  .٢٩٠٥ح  ٤٣٧و ص  ٢٢٣٣ح  ٢٢١ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٥٣٣ح  ٤٤١ص  ٥ج : مذيب األحكا. ٤٦٧
مهگى  ١٤ح  ١٧٥ص : ، الغيبة، نعماىن٧ح  ٤٤٠و ص  ٤٩ح  ٣٥١و ص  ٣٣ح  ٣٤٦ص : ، كمال الدين١١٩ح  ١٦١ص : الغيبة، طوسى. ٤٦٨

  .به نقل از عبيد بن زراره
  .م در غيبت صغراستيكى از نواب خاص امام زمان عليه السال. ٤٦٩
ص  ٥١ج : ، حبار األنوار٨ح  ٤٤٠ص : ، كمال الدين٣٢٩ح  ٣٦٤ص : ، الغيبة، طوسى٣١١٥ح  ٥٢٠ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٧٠
  .٣ح  ٣٥٠
  .٩ح  ٤٤٠ص : الدين ، كمال٣٣٠ح  ٣٦٤ص : ، الغيبة، طوسى٣١١٥ح  ٥٢٠ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٧١



٧٨ 

در ! اى حسن«: به من فرمود. برخاستم. سپس احساس كردم دسىت بر من قرار گرفت. رت به زمني افتادمپس با صو
  .»مدينه، مالزم خانه جعفر بن حممد عليهما السالم باش و فكر آب و غذا و لباس مباش

  :و صلوات بر ايشان بود و فرمود» دعاى فرج«اى به من داد كه در آن  سپس نوشته

مهانا خداوند، . كسى مده  ا خبوان و اين گونه بر من صلوات بفرست و جز به دوستان خاص من، بهبا اين دعا مر«
. كنار مستجار بودم]  در مكّه: [-به نقل از حممد بن امحد انصارى -الغيبة، طوسى. ٣٢٢ ٤٧٢.»توفيقت خواهد داد

  .نبود) شيعه(آنان، مخلص گروهى حدود سى نفر مرد نيز بودند و جز حممد بن قاسم علوى، هيچ يك از 

بودمي، جواىن از طواف بريون آمد كه دو جامه احرام  ٢٩٣در حاىل كه ما در اين شرايط در روز ششم ذى حجه سال 
او بر ما سالم . چون او را ديدمي، از هيبت او مهه ما بدون استثنا برخاستيم. هايش در دستش بود بر تن داشت و كفش

صادق عليه ]  امام[دانيد  آيا مى«: سپس به راست و چپ نگاه كرد و گفت. ا پريامون او بودميكرد و ميان ما نشست و م
  .»گفت؟ السالم در دعاى احلاح چه مى

  گفت؟ چه مى: گفتيم

خوامن كه آمسان و زمني به سبب آن نام، برپاست و به وسيله آن، ميان  تو را به نامى مى! پروردگارا:" گفت مى«: فرمود
ها  پراكىن و با آن، عدد ريگ ها را مى آورى و با آن، گردآمده ها را گرد مى كىن و با آن، پراكنده را جدا مىحق و باطل 
خوامن كه بر حممد و دودمان حممد درود فرسىت و براى من در كارم  تو را مى. مشارى ها و اندازه درياها را مى و وزن كوه

  .»"گشايشى قرار دهى

از يادمان رفت كه حال او را . با برخاسنت او، ما نيز برخاستيم تا آن كه برگشت. اف شدسپس برخاست و وارد طو
مثل ديروز براى او . يادآور شومي و بگوييم كه او كيست و چيست، تا فردا مهان وقت كه باز از طواف به طرف ما آمد

دانيد امري مؤمنان، پس از مناز  ا مىآي«: نگاهى به راست و چپ كرد و گفت. برخاستيم و در جاى خود، ميان ما نشست
  .»گفت؟ واجب، چه مى

  گفت؟ چه مى: گفتيم

اند و  ها براى تو خاشع به سوى تواند و چهره) دعاها(ها  صداها به سوى تو بلندند و دعوت:" گفت چنني مى«: فرمود
اى راستگو، اى ! اى ترين خبشندهشده و  اى ترين سؤال. اند و داورى در كارها، با توست ها براى تو فرو افتاده گردن

: اى آن كه گفت! اى آن كه به دعا فرمان دادى و وعده اجابت فرمودى! كند اى آن كه در وعده خالف منى! آفريدگار
  :اى آن كه گفت)! مرا خبوانيد تا پاسختان گومي ٤٧٣ادعونِى أَستجِب لَكُم؛(

هر گاه  ٤٧٤ب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبواْ لى ولْيؤمنواْ بِى لَعلَّهم يرشدونَ؛وإِذَا سأَلَك عبادى عنى فَإِنى قَرِي(
پس مرا . دهم بندگامن از تو در باره من پرسيدند، يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را هر گاه كه مرا خبواند، پاسخ مى

أَنفُِسهِم   يعبادى الَّذين أَسرفُوا علَى: (اى آن كه گفت)! باشد كه راه رشد بيابند. آورنداجابت كنند و به من اميان 
ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحن رطُوا مقْن؛ و  لَاتيمحالر فُورالْغ واى بندگان من كه بر خودتان اسراف  ٤٧٥ه

                                                             
  .٢٧ح  ٣٢ص  ٥٢ج : ، حبار األنوار٥٥٨ح  ٦١٢ص : ، الثاقب ىف املناقب٩٦١ص  ٢ج : ، اخلرائج واجلرائح١٧ح  ٤٤٣ ص: كمال الدين. ٤٧٢
  .٦٠آيه : غافر. ٤٧٣
  .١٨٦آيه : بقره. ٤٧٤
  .٥٣آيه : زمر. ٤٧٥
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به فرمامن ). او آمرزنده مهربان است]  كه[آمرزد،  مهانا خداوند، مهه گناهان را مى. از رمحت خدا نوميد نشويد! داي كرده
لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب (اينك اين منم، اسرافكارى در برابرت و توىي گوينده اين سخن كه . و پذيرامي

  .»)"آمرزد مهانا خداوند، مهه گناهان را مى. از رمحت خدا مأيوس نشويد ؛جميعا

دانيد كه امري مؤمنان در سجده شكر چه  آيا مى«: آن گاه پس از اين دعا به راست و چپ نگريست و گفت
  .»گفت؟ مى

  گفت؟ چه مى: گفتيم

پايان  هايش ىب اى آن كه گنجينه! زايداف اى آن كه خبشش زياد، او را جز وسعت و عطا منى:" گفت چنني مى«: فرمود
هاى آنچه ريز و درشت است، براى  اى آن كه گنجينه! ها و زمني، از آن اوست هاى آمسان اى آن كه گنجينه! است

اهل خبشش و سخاوتى و  كىن كه شايسته آىن، كه تو تو با من، آن مى. شود بدكارى من، مانع نيكوكارى تو منى! اوست
  .و گذشىتخبشايش ]  اهلِ[

با من، آن مكن كه من شايسته آمن، كه مهانا من شايسته كيفرم و مستحق آمن و دليل و عذرى هم ! اى خدا! پروردگارا
با هر . كنم، تا از من در گذرى و تو به آا داناتر از مىن آمي و به آا اقرار مى با مهه گناهامن نزد تو مى. نزد تو ندارم

  .گردم ام، به سوى تو باز مى ام و هر زشىت كه اجنام داده هر خطاىي كه بر دوش كشيده ام و گناهى كه مرتكب شده

و برخاست و وارد طواف » تو قدرمتندترين و بزرگوارتريىن. داىن، در گذر ببخشاى و رحم كن و از آنچه مى! پروردگارا
  .با برخاسنت او، ما نيز برخاستيم. شد

در ميانْ نشست و نگاهى به راست و چپ افكند و . گذشته براى آمدنش برخاستيمما مثل . فردا در مهان وقت، باز آمد
:" گفت اش در مهني جا، يعىن زير ناودان مى زين العابدين عليه السالم در سجده«: با دستش به حجر اشاره كرد و گفت

  .نيازمندت، در درگاه توست. ات، در پيشگاه توست بيچاره. بنده ناچيزت، در آستان توست

  .»"خواهد، كه جز تو كسى بر آن، توانا نيست از تو چيزى مى. ات، در آستان توست خواهنده

اگر  -تو! اى حممد بن قاسم«: سپس به راست و چپ نگاه كرد و از ميان ما نگاهى به حممد بن قاسم افكند و فرمود
هيچ يك . سپس برخاست و وارد طواف شد .و حممد بن قاسم، معتقد به واليت بود» ، بر راه مستقيم هسىت-خدا خبواهد

از ما نبود، مگر آن كه دعاىي را كه او خواند، در دل گرفت و به خاطر سپرد و فراموش كردمي كه در باره او صحبت 
  .كنيم، مگر در آخر روزى

  .شناسيد؟ او به خدا سوگند، صاحب الزمان مشاست آيا او را مى! اى گروه: ابو على حممودى به ما گفت

  از كجا دانسىت؟! اى ابو على: تيمگف

: گفت. الزمان عليه السالم را ببيند  مانده است و از پروردگارش خواسته كه صاحب]  در مكّه[او گفت كه هفت سال 
  .خواند يك روز، غروب عرفه، مهان مرد را ديدم كه مهان دعاىي را كه فرا گرفته بودم، مى

  اين، از كيست؟: پرسيدم

  .»تاز مردم اس«: گفت

  از كدام مردم؟: گفتم

  .»از مردم عرب«: گفت

  از كدام تريه عرب؟: گفتم
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  اند؟ آنان كيان: گفتم .»ترين آا از با شرافت«: گفت

  از كدام بىن هاشم؟: گفتم .»بىن هاشم«: گفت

  از كيان؟: گفتم .»ترين نسب را دارند ترين و درخشان از آنان كه برترين و برجسته«: گفت

طعام خورانيد و آن گاه كه مردم در خواب بودند، به مناز ]  به حمرومان[را شكافت و ]  دمشن[فرق سر  از آن كه«: گفت
  .»ايستاد

سپس او را در برابر خودم . دانستم كه او علوى است و به خاطر علوى بودن، به او عالقه پيدا كردم: گفت]  ابو على[
  شناسيد؟ آيا اين علوى را مى: او بودند، پرسيدم از مردمى كه اطراف. گُم كردم و نفهميدم چگونه رفت

  .آيد آرى، مهه ساله با ما پياده به حج مى: گفتند

گرفته از فراق او، به مزدلفه آمدم و آن  و غمگني و دل. بينم روى بر او منى به خدا سوگند، نشان پياده! سبحان اللَّه: گفتم
  .»ات را ديدى؟ خواسته! اى امحد«: فرموددر خواب، پيامرب خدا را ديدم كه . شب را خوابيدم

  او كيست، سرور من؟: گفتم

  .»آن را كه ديشب ديدى، صاحب الزمان تو بود«: فرمود

  !چون اين را از او شنيدمي، او را سرزنش كردمي كه چرا ما را نياگاهانيد

  ٤/ ١ ٤٧٦.او گفت تا زماىن كه با ما در اين باره سخن گفت، اين مسئله را فراموش كرده بود

   دشوارى حج

: كرد و فرمود از امام صادق عليه السالم شنيدم كه از حج ياد مى: -به نقل از عبد اللَّه بن حيىي كاهلى -الكاىف. ٣٢٣
هيچ چيزى جز مناز، ! هال. حج، جهاد ضعيفان است و ماييم ضعيفان. حج، يكى از دو جهاد است:" پيامرب خدا فرمود«

  .ين جا، مناز هست؛ وىل در مناز مشا، حج نيستدر حج، ا. برتر از حج نيست

گردد و پوست بدنت در  بيىن كه موهايت ژوليده مى آيا منى. حج را وا نگذار، در حاىل كه توان اجنام دادن آن را دارى
  شود و نگاه به زنان، در آن ممنوع است؟ آن، چركني مى

مشا كه . رسيدن به حج، براميان جز با مشقّت، ممكن نيست ما كه در اين جاييم و نزديك هستيم و مهواره آب نيز دارمي،
  !در شهرهاى دوردست هستيد، وصفتان چگونه است

كند و  جايگاه غذا و آخبورى و نيز آب و هوا تغيري مى: توانند رسيد نه شاه و نه رعيت، جز با رنج و زمحت، به حج منى
بلَد لَّم تكُونوا بلغيه إِلَّا بِشق   و تحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى: (ند كهكسى را ياراى جلوگريى از آن نيست و اين، است سخن خداو

را   ها، توان رسيدن به آن برند كه جز با رجنورى جان بارهايتان را به شهرى مى ٤٧٧الْأَنفُسِ إِنَّ ربكُم لَرُءوف رحيم؛
  ٥/ ١ ٤٧٨.»)"قطعاً پروردگارتان، دلسوز و مهربان است. نداريد

                                                             
ل از إبراهيم به نق ٥٢٣ح  ٥٤٥ - ٥٤٢ص : ، دالئل اإلمامة٢١٦ح  ٣٢٦ -٣٢٣ص : ، فالح السائل٢٢٧ح  ٢٦٢ -٢٥٩ص : الغيبة، طوسى. ٤٧٦

  .٥ح  ٦ص  ٥٢ج : بن حممد بن امحد انصارى، حبار األنوار
  .٧آيه : حنل. ٤٧٧
  .٣٦ح  ١٢ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٥ح  ٢٥٤ص  ٢ج : ، تفسري العياشى٢ح  ٤٥٧ص : ، علل الشرائع٧ح  ٢٥٣ص  ٤ج : الكاىف. ٤٧٨
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   پاداش حج

هر : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٢٥ ٤٧٩.پاداش حج نيكو، جز شت نيست: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٢٤
پيامرب خدا صلى اهللا . ٣٢٦ ٤٨٠.ميان آن دو است و پاداش حج مقبول، شت است]  گناهان[عمره تا عمره ديگر، كفّاره 

. ٣٢٧ ٤٨١.شود گويد، مگر آن كه به سبب آن، بشارتى به او داده مى چ تسبيح و تكبريى منىگزار، هي حج: عليه و آله
دارند، مگر آن كه  هيچ گامى بر منى: -آن گاه كه به كاروان شترهاى حجاج نگاه كرد -پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله

شود و هر گاه اعمال حج خود  ز آنان حمو مىگذارند، مگر آن كه گناهى ا شود و هيچ گامى منى برايشان حسنه نوشته مى
  :شود را به پايان برند، به آنان گفته مى

  ٤٨٢.»براى آينده، كار نيك اجنام دهيد. گناهان گذشته مشا خبشوده شد. پس ويرانش نكنيد. بناىي ساختيد«

ى است كه گناهان گذشته و اند و بيشترين ره، از آن كس حاجيان، سه گونه: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٢٨
اش آمرزيده شود  پس از او، كسى است كه گناهان گذشته. اش خبشوده شود و خداوند، از عذاب قرب نگاهش دارد آينده

  .مانده عمرش، عمل از سر گريد و بايد براى باقى

هر كس براى : و آله پيامرب خدا صلى اهللا عليه. ٣٢٩ ٤٨٣.شوند پس از او، كسى است كه تنها خانواده و مالش حفظ مى
ريزند، آن گونه كه برگ  گذارد، گناهان از بدنش مى دارد و مى اش بريون آيد، با هر گامى كه بر مى حج و عمره از خانه
و چون وارد مدينه شود و با سالم، با من مصافحه كند، فرشتگانْ با سالم، با او مصافحه . ريزد از درخت، فرو مى

كند و چون دو جامه نو بپوشد،  يفه وارد شود و غسل كند، خداوند او را از گناهانْ پاك مىكنند و چون به ذو احلُلَ مى
در » لبيك و سعديك«، خداى عزوجل هم با »لبيك اللّهم لبيك«: كند و چون بگويد خداوند حسنات را براى او تازه مى

ه شود و طواف و سعى ميان صفا و مروه كند، و چون وارد مكّ. »نگرم شنوم و به تو مى كالمت را مى«: گويد پاسخ مى
  .دارد خداوند خريات را براى او پيوسته مى

ها به نيازها بر آيد، خداوند به آنان بر فرشتگان هفت آمسان مباهات كرده،  و چون در عرفات وقوف كنند و صداى ناله
، ژوليده و ] و راه دورى[كه از هر دره عميق  نگريد آيا به بندگامن منى! هامي اى فرشتگامن و ساكنان آمسان«: گويد مى

اند به عزت و شكوهم سوگند، بدكارشان را به  ها به رنج افكنده ها خرج كرده و بدن اند و پول غبارآلود نزد من آمده
  .»خاطر نيكوكارشان خواهم خبشيد و از گناهان، مانند روزى كه مادرانشان آنان را زادند، بريونشان خواهم آورد

                                                             
 ١٣٣ص  ١ج : ، التاريخ الكبري١٧٤١ح  ٤٥٨ص  ١ج : ن الدارمىبه نقل از عبد اللَّه بن مسعود، سن ٨١٠ح  ١٧٥ص  ٣ج : سنن الترمذى. ٤٧٩
ح  ١١٣ص  ٥ج : به نقل از عبد اللَّه، كرت العمال ٤٩٥٥ح  ٨ص  ٥ج : هر دو به نقل از ابو هريره تقريباً با مهان الفاظ، مسند أىب يعلى ٣٩٩ش 

  .١١٤ح  ٤٢٧ص  ١ج : ؛ عواىل الآلىل١٢٢٨٦
ص  ٢ج : ، سنن ابن ماجة١١٥ص  ٥ج : ، سنن النسائى٤٣٧ح  ٩٨٣ص  ٢ج : ، صحيح مسلم١٦٨٣ح  ٦٢٩ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٤٨٠
به نقل از امام على عليه السالم از  ٢٩٤ص  ١ج : ؛ دعائم اإلسالم١٢٢٩٤ح  ١١٤ص  ٥ج : مهگى به نقل از ابو هريره، كرت العمال ٢٨٨٨ح  ٩٦٤

  .٤٦ح  ٥٠ص  ٩٩ج : ، حبار األنوارپيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله تقريباً با مهان الفاظ
ح  ١١٤ص  ٥ج : هر دو به نقل از ابو هريره، كرت العمال ٤٠٩٣ح  ٤٧٢ص  ٣ج : ، شعب اإلميان٥٤٥٦ح  ٣٢٩ص  ٥ج : املعجم االوسط. ٤٨١

١٢٢٩٥.  
م از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله به نقل از امام كاظم عليه السالم از پدرانش عليهم السال ٦٦ص : ، اجلعفريات٢٩٤ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ٤٨٢

  .تقريباً با مهان الفاظ
ص  ٢ج : هر دو به نقل از جابر از امام باقر عليه السالم، كتاب من ال حيضره الفقيه ١٧٧ح  ١٤٧ص : ، اخلصال٣٩ح  ٢٦٢ص  ٤ج : الكاىف. ٤٨٣
  .٤٤ح  ٤٩ص  ٩٩ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، حبار األنوار ٢٢٥٣ح  ٢٢٦
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باز گرديد كه «: دهد چون رمى مجره كنند و سرها بتراشند و كعبه را زيارت كنند، يك منادى از دل عرش، ندا مى و
وقىت كه ! بدان: -به مردى از انصار -پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٣٠ ٤٨٤.»ايد و كار، از سر گرييد خبشوده شده

و بسم اللَّه گفىت و مركبت تو را به حركت آورد، هر گامى  تو، روى به راه حج ادى و بر مركب خويش سوار شدى
  .زدايد نويسد و گناهى مى اى مى گذارد، خداوند براى تو حسنه دارد و هر قدمى كه مى تو بر مى  كه مركب

  .كند نويسد و ده گناه از تو حمو مى پس چون احرام بسىت و لبيك گفىت، با هر لبيك، خداوند براى تو ده حسنه مى

كند تو  وقىت خانه خدا را هفت بار طواف كردى، نزد خداوند، پيمان و يادى خواهى داشت كه از آن پس، خدا شرم مى
  .را عذاب كند

  .نويسد وقىت كنار مقامِ ابراهيم مناز خواندى، خداوند به پاداش آن، ثواب دو هزار ركعت مناز مقبول برايت مى

، پاداش تو نزد خدا، مثل پاداش كسى است كه از ديار خود، پياده به حج كردى و چون ميان صفا و مروه هفت بار سعى
  .آمده و مهچون پاداش كسى كه هفتاد برده مؤمن آزاد كرده است

هاى دريا باشد،  هاى صحرا و كف و چون تا غروب آفتاب در عرفات، وقوف كردى، اگر گناهانت به اندازه ريگ
  .خبشايد آا را مى]  مهه[خداوند 

نويسد، و چون سر را  مانده عمرت ده حسنه مى ريزه بر مجرات زدى، خداوند به پاداش هر سنگ، در باقى سنگ وقىت
  .نويسد مانده عمرت مى اى در باقى تراشيدى، خداوند در مقابل هر مو، حسنه

  .اى دارى هات را سر بريدى يا شترت را حنر كردى، براى هر قطره خون آن، در بازمانده عمرت حسن و چون قرباىن

اى بزرگوار بر دوش تو  و چون هفت بار گرد خانه خدا طواف كردى و دو ركعت مناز نزد مقام ابراهيم خواندى، فرشته
از هم اكنون تا صد و بيست روز آينده، اعمالت را از سر . ات آمرزيده شدند گناهان گذشته«: گويد زند و مى مى
  ٤٨٥.»گري

گزار شروع به يه وسايل سفرش كند، هيچ گامى در راه يه وسايلش بر  كه حج مهني: امام باقر عليه السالم. ٣٣١
افزايد، تا  آمرزد و ده درجه بر او مى نويسد و ده گناه از او مى دارد، مگر آن كه خداى عزوجل، ده حسنه برايش مى منى

كند، با هر گامى كه بر  و چون با مركبش رو به سوى حج. آن گاه كه از وسايلش آسوده شود، هر وقت كه شد
  .نويسد، تا اعمالش به پايان رسد د، خداوند مهان پاداش را براى او مى دارد و هر گامى كه مى مى

آمرزد و در چهار ماه ذى حجه، حمرم، صفر و ربيع األول،  چون اعمالش را به پايان رساند، خداوند گناهانش را مى
پس از گذشت اين . اى مرتكب شود شوند، مگر آن كه گناه كبريه ش ثبت منىشوند؛ وىل گناهان حسنات او نوشته مى

اش بريون  بنده مؤمن، وقىت به قصد حج از خانه: امام صادق عليه السالم. ٣٣٢ ٤٨٦.چهار ماه، او مثل مردم ديگر است
كند  اهى را از او حمو مىنويسد، گن اى براى او مى دارند، مگر اين كه خداوند، حسنه آيد، خود و مركبش گامى بر منى مى

  .افزايد اى را برايش مى و درجه

                                                             
  .به نقل از ابن عباس ٧٦٠ح  ٤٨٩ص : تنبيه الغافلني. ٤٨٤
مهگى به نقل  ٨٧٢ح  ٦٤٣ص : ، األماىل، صدوق٥٧ح  ٢٠ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٢١٣٨ح  ٢٠٣ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٨٥

  .٣ح  ٤ص  ٩٩ج : ان الفاظ، حبار األنوارمهگى تقريباً با مه ٣٩٤ص : از حممد بن قيس از امام باقر عليه السالم، روضة الواعظني
ج : احملاسن: ك. نيز، ر. تقريباً با مهان الفاظ و هر دو به نقل از سعد اسكاف ٥٥ح  ١٩ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٩ح  ٢٥٤ص  ٤ج : الكاىف. ٤٨٦

  .١٧٧ح  ١٣٧ص  ١



٨٣ 

هاى خاك هم باشد، چون برگردد، مثل روزى كه مادرش او  و چون در عرفات وقوف كند، اگر گناهانش به اندازه دانه
  .»اعمالت را دوباره از سر گري«: شود خواهد بود و به او گفته مى]  گناه پاك و ىب[را به دنيا آورده، 

كسى كه عجله كند و ذكر  ٤٨٧؛ فَمن تعجلَ فى يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِثْم علَيه لمنِ اتقَى: (فرمايد ند مىخداو
، گناهى بر او ]و در سه روز اجنام دهد[خدا را در دو روز اجنام دهد، گناهى بر او نيست و كسى كه تأخري افكند 

: گردند حجاج، سه گونه از حج باز مى: امام صادق عليه السالم. ٣٣٣ ٤٨٨).راى آن كس كه تقوا پيشه كندنيست، ب
  .يابند يك گروه، از آتش، جنات مى

تنها خانواده و مالشان حفاظت   و گروهى هم. اند شوند، مانند روزى كه از مادر زاده شده گروهى از گناهانشان پاك مى
به نقل از مشمعل  -األماىل، صدوق. ٣٣٤ ٤٨٩.آورد گزار آن را با خود مى يزى است كه حجاين، كمترين چ. شوند مى

آىي،  از كجا مى«: پرسيد. در بازگشت، خدمت امام صادق عليه السالم رسيدم. ساىل به حج رفته بودم: -اسدى
  .»مشمعل؟

  .به حج رفته بودم! فدايت شوم: گفتم

  .»اشى دارد؟گزار، چه پاد داىن حج آيا مى«: فرمود

  .آموزم از مشا مى: گفتم

هر گاه بنده، هفت بار دور اين خانه را طواف كند و دو ركعت مناز طواف خبواند و ميان صفا و مروه سعى «: فرمود
افزايد و  خبشايد و شش هزار درجه بر او مى نويسد و شش هزار گناه او را مى كند، خداوند شش هزار حسنه براى او مى

  .»كند آورد و به مهني اندازه براى آخرتش ذخريه مى دنياىي او را بر مى شش هزار حاجت

  !اينها پاداش بسيارى است! فدايت شوم: گفتم

  .»آيا به چيزى بيشتر و باالتر از اين، آگاهت كنم؟«: فرمود

  .آرى: گفتم

امام صادق . ٣٣٥ ٤٩٠.دو تا ده حج بر مشر» اداى حاجىت از يك مؤمن، برتر است از حجى و حجى و حجى«: فرمود
اى : موسى عليه السالم به او گفت. چون موسى عليه السالم حج گزارد، جربئيل عليه السالم نازل شد: عليه السالم

  ، اين خانه را زيارت كند، چه پاداشى دارد؟] و حالل[كسى كه با نيىت صادق و خرجى پاك !... جربئيل

ملكوت اعال، مهراه پيامربان،  او را در: به او بگو«: اوند وحى فرمود كهخد. جربئيل عليه السالم به سوى خدا باز گشت
كسى كه در : امام صادق عليه السالم. ٣٣٦ ٤٩١.»!اند دهم و اينان چه مهراهان خوىب صديقان، شهيدان و صاحلان قرار مى

  ٦/ ١ ٤٩٢.داشت قرب است، آرزو دارد كه در مقابل دنيا و آنچه در آن است، يك حج مى

                                                             
  .٢٠٣آيه : بقره. ٤٨٧
  .٦ح  ٣١٥ص  ٩٩ج : ار األنواربه نقل از ابو بصري، حب ٢٨٣ح  ١٠٠ص  ١ج : تفسري العياشى. ٤٨٨
مهگى به نقل از معاوية بن عمار، النوادر،  ٩ح  ٧٢ص : ، ثواب األعمال٥٩ح  ٢١ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٦ح  ٢٥٣ص  ٤ج : الكاىف. ٤٨٩

  .١١١ح  ٢٦ص  ٩٩ج : به نقل از ابو بصري تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٣٥٧ح  ١٣٨ص : اشعرى
  .٤ح  ٢٨٥ص  ٧٤ج : ، حبار األنوار٧٧ح  ٢٥ص  ٤ج : ، عواىل الآلىل٨٠١ح  ٥٨١ص : قاألماىل، صدو. ٤٩٠
  .٦٩ح  ٣٥٩ص  ١٣ج : ، حبار األنوار٢٢٨٧ح  ٢٣٥ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٩١
ام باقر عليه السالم يا به نقل از حممد بن مسلم از ام ٦٧ح  ٢٣ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٢٢٥١ح  ٢٢٦ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٩٢

  .٩ص  ٢ج : امام صادق عليه السالم، تنبيه اخلواطر



٨٤ 

   پيوسته به حج رفنتفضيلت 

   تشويق به حج گزاردن مهه ساله -الف

  .»شود كه مهه ساله به حج بروى؟ چه چيزى مانع مى«: امام صادق عليه السالم پرسيد: - به نقل از عذافر -الكاىف. ٣٣٧

  ).عياملندى(خانواده ! فدايت شوم: گفتم

ات سركه و روغن زيتون خبوران؛ وىل مهه ساله  انوادهكند؟ به خ ات رسيدگى مى اگر مبريى، چه كسى به خانواده«: فرمود
اگر بتواىن كه نان و منك خبورى، وىل : -به عيسى بن اىب منصور - امام صادق عليه السالم. ٣٣٨ ٤٩٣.»آنان را به حج برب

رض كسى ق: به امام رضا عليه السالم گفتم: -به نقل از ابو مهام -الكاىف. ٣٣٩ ٤٩٤!مهه ساله به حج بروى، چنني كن
  آيا با آن، قرضش را بدهد، يا به حج برود؟. رسد چيزى به دستش مى. دارد

  .»با خبشى، قرضش را بدهد و با خبشى ديگر، به حج برود«: فرمود

  .تنها به اندازه خمارج حج است: گفتم

  .»يك سال قرضش را بدهد، يك سال به حج برود«: فرمود

  ه؟اگر اين مال، از سوى حكومت داده شود، چ: گفتم

چه چيزى مانع «: امام صادق عليه السالم فرمود: كتاب من ال حيضره الفقيه. ٣٤٠ ٤٩٥.»برايتان اشكاىل ندارد«: فرمود
  .»آن است كه مهه ساله حج كنيد؟

  .رسد پوملان منى: گفته شد

دهد كه از  رود، پول يك قرباىن مهراهش كند و دستور تواند كه اگر برادرش به حج مى آيا كسى از مشا منى«: فرمود
را ]  احرامش[هاى  طرف او هفت دور گرد كعبه طواف كند و از طرف او قرباىن كند و چون روز عرفه شد، جامه

  ٤٩٦.»بپوشد و آماده شود و به مسجد برود و پيوسته در دعا باشد، تا خورشيد، غروب كند؟

   دعا براى توفيق حج گزاردن مهه ساله -ب

 -حج و عمره و زيارت قرب پيغمربت]  توفيقِ گزاردن[بر من منت گذار، با ! خدايا: سالمامام زين العابدين عليه ال. ٣٤١
و اين حج و زيارت . دارى، امسال و هر سال مهواره، تا مرا زنده مى - كه درود و رمحت و بركاتت بر او و دودمانش باد

! خدايا: امام زين العابدين عليه السالم. ٣٤٢ ٤٩٧.ريديافته قرار بده كه نزد تو ياد شود و ذخريه قرار گ را پذيرفته و پاداش
نعمت دادنت را بر من متام كن كه تو، ترين نعمت دهندگاىن و باقى مانده عمرم را براى كسب رضاى تو در حج و 

  ٤٩٨!عمره قرار بده، اى پروردگار جهانيان

به حق جلوه و شكوهت و ! خدايا«: ىيگو هر گاه از نافله مناز عشا فارغ شدى، مى: امام صادق عليه السالم. ٣٤٣
]  از گناه[ام سازى و چشمم را  خواهم كه حج و عمره را در اين سال و هر سال، روزى ، از تو مى...زيباىي و عظمتت 

ترينِ  فرو پوشى و عفافم را نگاه دارى و روزىِ مرا وسعت خبشى و مرا از هر بدى، حفظ كىن، اى مهربان
                                                             

  .١٦ح  ٢٥٦ص  ٤ج : الكاىف. ٤٩٣
  .به نقل از عيسى بن أىب منصور ١٥٣٧ح  ٤٤٢ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٤٩٤
  .٢٩٠٤ح  ٤٣٦ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٤ح  ٢٧٩ص  ٤ج : الكاىف. ٤٩٥
  .٨٠ح  ١٧١ص  ٣ج : ، عواىل الآلىل٣١١٠ح  ٥١٨ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٤٩٦
  .٢٣دعاء  ٩٨ص : الصحيفة السجادية. ٤٩٧
  .٤٧دعاء  ٢٠٢ص : الصحيفة السجادية. ٤٩٨



٨٥ 

اى پروردگار ماه رمضان؛ ! خدايا«: گوىي در هر شب ماه رمضان، مى: م صادق عليه السالماما. ٣٤٤ ٤٩٩.»!مهربانان
بر حممد و خاندان حممد، درود ! ماهى كه در آن قرآن را فرو فرستادى و در اين ماه، روزه را بر بندگانت واجب ساخىت

ام  را روزى -كه درود تو بر آنان باد -فرست و امسال و هر سال، حج خانه خودت و زيارت قرب پيامربت و امامان
در ماه رمضان، از آغاز تا پايان، پس از هر مناز واجب : امام صادق و امام كاظم عليهما السالم. ٣٤٥ ٥٠٠.»كن
درسىت و  ام كن، در آساىن و تن اى، حج خانه خودت را روزى امسال و هر سال، تا مرا زنده نگه داشته! خدايا«: گوىي مى

هاى شريف و زيارت قرب پيامربت حمروم مكن و در مهه نيازهاى  هاى ارمجند و حرم و مرا از آن جايگاهگشايش روزى، 
  .دنيا و آخرت براى من باش

زىن؛ تقديرى كه برگشت و  كىن و رقم مى كه شب قدر، تقدير مى -خواهم در آن فرمان حتمى از تو مى! خداوندا
هايشان  شده، گناهانشان خبشوده و بدى كه حجشان پذيرفته، تالششان سپاسات  مرا نيز از حجاج خانه -دگرگوىن ندارد

كىن، اين را نيز قرار بده كه عمرم را در اطاعت خود دراز كىن،  پوشانده شده است، بنويسى و در آنچه حكم و تقدير مى
  ٥٠١.»!هانيانبپذير، اى پروردگار ج. روزىِ مرا بر من بيفزاىي و امانت و قرض مرا از سوى من ادا كىن

   گزاردن نتايجِ پيوسته حج - ج

هر كس از مكّه . خواهد، آهنگ زيارت اين خانه كند هر كس دنيا و آخرت مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٤٦
پيامرب خدا صلى اهللا . ٣٤٧ ٥٠٢.باز گردد، در حاىل كه تصميم دارد سال آينده هم به حج برود، عمرش زياد خواهد شد

پيامرب خدا صلى اهللا عليه و . ٣٤٨ ٥٠٣.شوند هر كس پيوسته به حج و عمره برود، فقر و تب، گريبانگري او منى: عليه و آله
هاى پى در  حج: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٤٩ ٥٠٤.كند دسىت جلوگريى مى زياد به حج و عمره رفنت، از تنگ: آله

  .كنند مىدسىت و مرگ بد را دور  هاى متواىل، تنگ پى و عمره

پيوسته حج خانه خدا كنيد؛ چرا كه با پيوسته حج )! كعبه(بر مشا باد زيارت اين خانه : امام صادق عليه السالم. ٣٥٠
هر كس دو : امام صادق عليه السالم. ٣٥١ ٥٠٥.شوند هاى روز قيامت، از مشا دفع مى هاى دنيا و هراس گزاردن، گرفتارى

هر كس سه بار حج به جا : امام صادق عليه السالم. ٣٥٢ ٥٠٦.م است، تا مبريدبار به حج رود، مهواره در راه مستقي

                                                             
هر دو بدون نسبت دادن  ٦٣٥ح  ٥٤٥ص : ، مصباح املتهجد١٧٤ص : به نقل از ذريح حمارىب، املقنعة ٢٣٢ح  ٧٣ص  ٣ج : ذيب األحكام. ٤٩٩

  .٣٦٩ص  ٩٧ج : يهم السالم، حبار األنواربه اهل بيت عل
به نقل از حممد بن أىب قره  ١٠٥ص  ١ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، اإلقبال ٦٢٨ص : ، املزار الكبري٩٣ح  ١٨٧ص : اهلداية. ٥٠٠

  .٥ح  ٣١١ص  ٩٦ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم و هر دو تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار
  .به نقل از تلّعكربى ٧٩ص  ١ج : اإلقبال) ٣(  ٥٠١
به نقل از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه  ٣ح  ٢٨١ص  ٤ج : ، الكاىف٢٢٢٣و  ٢٢٢٢ح  ٢١٩ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٥٠٢

  .السالم
  .سالمبه نقل از فضيل بن يسار از امام باقر عليه ال ٨ح  ٢٥٤ص  ٤ج : الكاىف. ٥٠٣
  .١١٧٩٩ح  ٦ص  ٥ج : به نقل از ام سلمه، كرت العمال ٣٧٢ح  ٣٣٩ص : األماىل، حماملى) ٣(  ٥٠٤
  .٤٣ح  ١٤ص  ٩٩ج : به نقل از ابو بصري، حبار األنوار ١٣٩٨ح  ٦٦٨ص : األماىل، طوسى) ٤(  ٥٠٥
ح  ٦ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٢٠٥ح  ٢١٦ص  ٢ج : به نقل از صفوان بن مهران، كتاب من ال حيضره الفقيه ٨١ح  ٦٠ص : اخلصال) ٥(  ٥٠٦
١١.  



٨٦ 

از امام صادق عليه السالم : -به نقل از منصور بن حازم -اخلصال. ٣٥٣ ٥٠٧.رسد دسىت به او منى آورد، هرگز تنگ
  پاداش كسى كه چهار بار به حج برود، چيست؟: پرسيدم

به نقل از ابو  -اخلصال. ٣٥٤ ٥٠٨.»رسد رد، هرگز فشار قرب به او منىهر كس چهار بار حج بگزا! اى منصور«: فرمود
  پاداش كسى كه پنج بار به حج برود، چيست؟: به امام صادق عليه السالم گفتم: -بكر حضرمى

   ٥٠٩.»كند كسى كه پنج بار به حج برود، خداوند هرگز عذابش منى«: فرمود
   ٥١٠.كشد برود، خداوند هرگز از او حساب منى كسى كه ده بار به حج: امام صادق عليه السالم. ٣٥٥
هر كس بيست بار حج بگزارد، دوزخ را خنواهد ديد و دم و بازدم جهنم را خنواهد : امام صادق عليه السالم. ٣٥٦
   ٥١١.شنيد
و » خواهى، شفاعت كن هر كس را مى«: گويند هر كس چهل بار حج بگزارد، به او مى: امام كاظم عليه السالم. ٣٥٧
   ٥١٢.شوند شود و او و كساىن كه شفاعتشان كرده، از آن وارد مى از درهاى شت براى او گشوده مىدرى 
سازد با صد  هر كس پنجاه حج بگزارد، خداوند در شت جاودان براى او شهرى مى: امام صادق عليه السالم. ٣٥٨

هان پيامرب صلى اهللا عليه و آله در شت هزار قصر، در هر قصرى، يك حورى از حوريان شىت و هزار مهسر، و از مهرا
هر كس بيش از پنجاه بار حج بگزارد، مهچون كسى است كه پنجاه حج : امام رضا عليه السالم. ٣٥٩ ٥١٣.گريد قرار مى

اجنام داده است و از كساىن خواهد بود كه خداى عزوجل هر مجعه او را  -كه درود خدا بر آنان باد - حممد و اوصيا با
خود، آن را ]  قدرت[شوند كه خداوند، خودش با دست  كند و از كساىن خواهد بود كه وارد شت بريىن مى ديدار مى

  .اى از آن آگاه شده است آفريده است و نه چشمى آن را ديده و نه آفريده

 ى براى او شهرى درشت و هيچ كس نيست كه زياد حج اجنام دهد، جز آن كه خداوند عز و جل در مقابل هر حج
اى، يكى از حوريان شىت و با هر حورى، سيصد كنيز كه مردم هرگز  هاىي است و در هر غرفه سازد كه در آن غرفه مى

  ٥١٤.اند به كساىن با حسن و زيباىي آنان، نگاه نكرده

                                                             
بدون نسبت دادن به  ٢٢٠٦ح  ٢١٦ص  ٢ج : به نقل از صفوان بن مهران مجال، كتاب من ال حيضره الفقيه ١٠١ح  ١١٧ص : اخلصال) ٦(  ٥٠٧

  .٦٣ح  ١٨ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٣٩٣ص : اهل بيت عليهم السالم، روضة الواعظني
، ٣٩٣ص : به نقل از امام رضا عليه السالم، روضة الواعظني ٢٢٠٩ح  ٢١٧ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٣٧ح  ٢١٥ص : اخلصال. ٥٠٨

  .٧٤ح  ٢٠ص  ٩٩ج : حبار األنوار
ح  ٢٠ص  ٩٩ج : به نقل از امام رضا عليه السالم، حبار األنوار ٢٢١٠ح  ٢١٧ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٣٠ح  ٢٨٣ص : اخلصال. ٥٠٩

  .٧٦ح 
به نقل از امام رضا عليه السالم،  ٢٢١٠ح  ٢١٧ص  ٢ج : به نقل از ابو بكر حضرمى، كتاب من ال حيضره الفقيه ٤٣ح  ٤٤٥ص : اخلصال. ٥١٠

  .٧٧ح  ٢٠ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٣٩٣ص : روضة الواعظني
  .٧٨ح  ٢١ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢١١٠ح  ٢١٧ص  ٢به نقل از ابو بكر حضرمى، كتاب من ال حيضره الفقيه ج  ٣ح  ٥١٦ص : اخلصال. ٥١١
  .٢٢١١ح  ٢١٧ص  ٢ج : به نقل از زكريا موصلى، كتاب من ال حيضره الفقيه ٢٩ح  ٥٤٨ص : اخلصال. ٥١٢
ح  ٢١ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٢١٢ح  ٢١٧ص  ٢ج : به نقل از هارون بن خارجة، كتاب من ال حيضره الفقيه ٣ح  ٥٧١ص : اخلصال. ٥١٣
٧٩.  

  .٢٢١٣ح  ٢١٧ص  ٢ج :  حيضره الفقيهكتاب من ال. ٥١٤



٨٧ 

   معناى پيوسته حج رفنت - د

 ٥١٥.روند ت كه پيوسته به حج مىكسى كه يك سال در ميان به حج برود، از كساىن اس: امام صادق عليه السالم. ٣٦٠
هر كس سه سال پياپى به حج رود، پس از آن به حج برود يا نرود، به مرتله : امام باقر يا امام صادق عليهما السالم. ٣٦١

گزار دائم، كسى است كه هر گاه  حج«: روايت شده است: الكاىف. ٣٦٢ ٥١٦.رود كسى است كه پيوسته به حج مى
رود، مهچنان كه ميخوار دائم، كسى است كه هر گاه شراب بيابد،  شود، به حج مىامكانات حج برايش فراهم 

  ٥١٧.»نوشد مى

  تواند ناپسندىِ پيوسته حج نرفنت براى كسى كه مى -ه

اش را  روزى كسى كه اجلش را به تأخري انداختم و«: فرمايد خداوند متعال مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٦٣
امام صادق . ٣٦٤ ٥١٨.»سىت به او خبشيدم، وىل هر پنج سالْ يك بار، به زيارت من نيايد، حمروم استدر وسعت دادم و تن

كسى كه پنج سال بر او بگذرد و به زيارت خانه خدا نرود، در حاىل كه توانگراست، قطعاً شخصى : عليه السالم
   ٥١٩.است» حمروم«

اى كه وسعت روزى به او دادم، وىل هر چهار  بنده«: فرمايد مى -تبارك و تعاىل -خداوند: امام صادق عليه السالم. ٣٦٥
  ٥٢٠.»سال يك بار به زيارت من نيايد، حمروم است

  هشدار به آن كه تصميم حج دوباره ندارد -و

كسى كه از مكّه باز گردد، در حاىل كه تصميم به حج دوباره ندارد، يقيناً اجل و : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٦٦
مهراه امام صادق عليه : -)سامل بن مكرم(به نقل از ابو خدجيه  -ذيب األحكام. ٣٦٧ ٥٢١.ش نزديك شده استعذاب

بينيد؟ يزيد بن معاويه چون از حج به سوى  را مى ٥٢٢ اين كوه ثافل«: ايشان فرمود. السالم بودمي و در مسري، فرود آمدمي
  :خواند گشت، چنني شعر مى شام بر مى

 براى حج و عمره باز خنواهيم گشت،   از اين پس، تا سالياىن  ثافل را در مست راست، پشت سر گذارميآن گاه كه كوه
 ٥٢٣.»خدا هم او را پيش از اجلش، گرفتار مرگ ساخت  امي تا زنده

                                                             
  .٢٢١٤ح  ٢١٨ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٥١٥
به نقل از امام صادق عليه السالم،  ٢٢٠٥ح  ٢١٦ص  ٢ج : به نقل از فضيل بن يسار، كتاب من ال حيضره الفقيه ٩ح  ٥٤٢ص  ٤ج : الكاىف. ٥١٦

  .٦٤ح  ١٨ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٣٩٣ص : روضة الواعظني
  .٩ذيل حديث  ٥٤٢ص  ٤ج : الكاىف. ٥١٧
ج : و صحيح ابن حبان ٢ح  ٢٧٨ص  ٤ج : الكاىف: ك. نيز، ر. به نقل از امام كاظم عليه السالم از پدرانش عليهم السالم ٦٥ص : اجلعفريات. ٥١٨

  .٣٦٩٥ح  ٦ص  ٦
  .هر دو به نقل از ذريح ١٥٧٠ح  ٤٥٠ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٢٧٨ص  ٤ج : الكاىف. ٥١٩
  .٢٣ح  ٩ص  ٩٩ج : به نقل از عبداحلميد، حبار األنوار ١٨٥ح  ١٤١ص  ١ج : احملاسن. ٥٢٠
بدون نسبت دادن به پيامرب خدا صلى اهللا عليه  ١٥٤٥ح  ٤٤٤ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٢٢٢٤ح  ٢٢٠ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٥٢١
  .و آله
  .رود گريد كه از حجاز به شام مى رار مىنام كوهى ميان شام و حجاز است و در مست راست كسى ق. ٥٢٢
  .٢٢٢٥ح  ٢٢٠ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٦١٢ح  ٤٦٢ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٥٢٣



٨٨ 

٧/ ١  

   پاداش نيت حج داشنت

نرود، فرشتگان روى اگر شأن كسى اقتضا كند كه مهه ساله به حج رود و يك سال : امام صادق عليه السالم. ٣٦٨
  .»!صداى فالىن را نشنيدمي]  امسال[« : گويند ها هستند، مى زمني، به فرشتگاىن كه بر كوه

  .خوب بگرديد: گويند آنان مى

اگر مانع او از حج، قرض است، قرضش را ادا كن و اگر بيمارى ! خدايا«: گويند آن گاه مى. يابند گردند و او را منى مى
دسىت است، توانگرش ساز و اگر حبس است، جناتش بده و اگر كارى است، كارش را  گر تنگاست، شفايش خبش و ا

  .»اجنام بده

   ٥٢٤.كنند كنند؛ وىل آن فرشتگان براى جاماندگان از حج، دعا مى مردم براى خود دعا مى
نشينم و به مردم  م مىمن گاهى در مسجد احلرا: به امام كاظم عليه السالم گفتم: -به نقل از زياد قندى - الكاىف. ٣٦٩

  ]. كه خودم، توفيق طواف ندارم[شوم  اند و اندوهگني مى نگرم كه مشغول طواف مى

اش به نيت حج بريون آيد، مهواره در حال طواف و سعى حمسوب  مؤمن، هر گاه از خانه. عيىب ندارد! اى زياد«: فرمود
  ٨/ ١ ٥٢٥.»شود، تا آن كه باز گردد مى

  مريد حج مىپاداش كسى كه در مسري 

  ٥٢٦.شود گو برانگيخته مى هر كس در حال احرام مبريد، لبيك: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٧٠

پيامرب . مرد محرِمى را مركبش به زمني زد و در اثر شكسنت گردن، مرد: -به نقل از ابن عباس -صحيح مسلم. ٣٧١
مهانا او . لباس احرامش كفن كنيد و سر و صورتش را نپوشانيداو را با آب و سدر، غسل دهيد و در مهان «: خدا فرمود

   ٥٢٧.»شود گويان برانگيخته مى روز قيامت، لبيك
مبريد، به حج آمده باشد يا به عمره، او را براى ) راه كعبه(كسى كه در اين مسري : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٧٢

   ٥٢٨.»وارد شت شو«: شود آورند و به او گفته مى حساب، به حمشر منى
اگر به . اند و گزارنده آا در پناه خداست حج و عمره، دو بازار از بازارهاى آخرت: امام صادق عليه السالم. ٣٧٣

   ٥٢٩.آمرزد و اگر پيش از آن، اجلش در رسد، پاداشش بر عهده خداست خواهد، برسد، خدا او را مى آنچه مى
ر مسري مكّه مبريد، چه در رفنت و چه در بازگشت، از هول عظيم روز قيامت، كسى كه د: امام صادق عليه السالم. ٣٧٤

  ).در ضمانت خداوند( ١٦٤ص : ك. ر ٥٣٠.امين خواهد بود

                                                             
  .٤٧ح  ٢٦٤ص  ٤ج : الكاىف. ٥٢٤
  .تقريباً با مهان الفاظ ٢٢٠٤ح  ٢١٥ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٨ح  ٤٢٨ص  ٤ج : الكاىف. ٥٢٥
؛ كتاب ١١٨١١ح  ٨ص  ٥ج : ، كرت العمال٢١٣ص  ٥٦ج : به نقل از ابن عباس، تاريخ دمشق ١٤٥٠ش  ٣٣٨ص  ٣ ج: تاريخ بغداد) ٣(  ٥٢٦

  .٥٦ح  ٣٠٢ص  ٧ج : به نقل از امام صادق عليه السالم، حبار األنوار ٣٧٦ح  ١٣٨ص  ١ج : من ال حيضره الفقيه
ج : ؛ السنن الكربى٩٥١ح  ٢٨٦ص  ٣ج : سنن الترمذى ،٣٠٨٤ح  ١٠٣٠ص  ٢ج : ، سنن ابن ماجة٩٨ح  ٨٦٦ص  ٢ج : صحيح مسلم. ٥٢٧

  .١٢٥٢٦ح  ٦٠ص  ١٢ج : ، املعجم الكبري٩٠٨٣ح  ٨٥ص  ٥
 ٥٩٢ش  ١٧٠ص  ٢ج : تقريباً با مهان الفاظ، تاريخ بغداد ٤٥٨٩ح  ٣٣٠ص  ٤ج : ، مسند أىب يعلى٢٧٨ح  ٢٩٨ص  ٢ج : سنن الدارقطىن. ٥٢٨

  .١١٨٤٨ح  ١٥ص  ٥ج : مهگى به نقل از عايشه، كرت العمال
: هر دو به نقل از ابو بصري، كتاب من ال حيضره الفقيه ٧٠ح  ٢٤ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١٣ح  ٢٥٥و ص  ٣٥ح  ٢٦٠ص  ٤ج : الكاىف. ٥٢٩

  .١٤٣٥٢ح  ٦٩ص  ٨ج : به نقل از امام باقر عليه السالم و مهگى تقريباً با مهان الفاظ، وسائل الشيعة ٢٢٣٢ح  ٢٢١ص  ٢ج 
ص  ٢ج : هر دو به نقل از عبد اللَّه بن سنان، كتاب من ال حيضره الفقيه ٦٨ح  ٢٣ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٤٥ح  ٢٦٣ص  ٤ج : الكاىف. ٥٣٠
  .٥٥ح  ٣٠٢ص  ٧ج : ، حبار األنوار٩٩ح  ٣٠ص  ٤ج : به نقل از امام باقر عليه السالم، عواىل الآلىل ٢٢٦٩ح  ٢٢٩



٨٩ 

٩/ ١  

  گزار پاداش حج

  باريافته خداوند -الف

آورنده  جا گزار، و به رزمنده، حج: اند باريافتگان درگاه خداوند، سه گروه: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٧٥
گزار، ميهمان خدايند و بر خداست كه ميهمان خويش را  گزار و عمره حج: امام على عليه السالم. ٣٧٦ ٥٣١.عمره

و : ... سه نفر، در پناه خدايند: امام حسن عليه السالم. ٣٧٧ ٥٣٢.گرامى بدارد و با آمرزش خويش، او را پاداش دهد
او از ميهمانان خداوند است، تا آن كه به . مردى كه براى حج يا عمره بريون آيد و جز براى خدا بريون نيامده باشد

ه بداىن حج، حق حج، آن است ك: -در رسالة احلقوق -امام زين العابدين عليه السالم. ٣٧٨ ٥٣٣.اش باز گردد خانواده
در آمدن به آستان پروردگارت و گريز از گناهانت به سوى اوست، و پذيرش توبه و اداى تكليفى كه خداوند بر تو 

اگر چيزى . گزار، ميهمان خدايند گزار و عمره حج: امام صادق عليه السالم. ٣٧٩ ٥٣٤.واجب ساخته، به واسطه آن است
پذيرد و اگر  دهد و اگر شفاعت كنند، شفاعتشان را مى وانند، پاسخشان مىكند و اگر او را خب از او خبواهند، عطا مى

آغازد و در مقابل هر درهم، هزار هزار درهم پاداش  خداوند، خود به خبشش مى] و چيزى خنواهند[سكوت كنند 
  ٥٣٥.گريند مى

   ميهمان خداى سبحان -ب

  .منم خداى صاحب بكّه: -سالم وحى كرداز آنچه خداوند سبحان به آدم عليه ال -اخلرائج و اجلرائح. ٣٨٠

گروه گروه، ژوليده و . كنم را با آمسانيان و زمينيان، آباد مى] جا[آن . اند و زائرانش، ميهمانان من اهل آن، مهسايگان من
  .نالند گوىي، به درگاه خداوند مى آيند و با تكبري و لبيك غبارآلود، به زيارت آن مى

د و جز آن نيىت نداشته باشد، مرا ديدار كرده و او ميهمان من است و بر من نازل شده و پس هر كه به قصد زيارت آي
امري مؤمنان : -به نقل از خالد بن رِبعى -األماىل، صدوق. ٣٨١ ٥٣٦.هاى خود به او هديه دهم سزاوار است كه با كرامت

اى صاحب : گويد عبه درآوخيته و چنني مىهاى ك نشيىن را ديد كه به پرده باديه. براى كارى كه داشت، وارد مكّه شد
پس امشب نصيب مرا، آمرزشم . اى دارد اش ره خانه، خانه تو و ميهمان، ميهمان توست و هر ميهماىن از ميهماىن! خانه

  :پس امري مؤمنان به اصحابش فرمود. قرار ده

  .»شنويد؟ نشني را مى آيا سخن باديه«

                                                             
، صحيح ابن ٢٥١١ح  ١٣٠ص  ٤ج : ، صحيح ابن خزمية١٦١١ح  ٦٠٨ص  ١ج : حيحني، املستدرك على الص١١٣ص  ٥ج : سنن النسائى. ٥٣١
  .١٠٤٩٨ح  ٢٨٢ص  ٤ج : مهگى به نقل از ابو هريره، كرت العمال ١٠٣٨٧ح  ٤٣٠ص  ٥ج : ، السنن الكربى٣٦٩٢ح  ٥ص  ٩ج : حبان
از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، حبار به نقل از ابو بصري و حممد بن مسلم  ١٠ح  ٦٣٥ص : ، اخلصال١٢٣ص : حتف العقول. ٥٣٢
  .١٧ح  ٨ص  ٩٩ج : األنوار
  .٤٢٨ح  ٣٠٣ص : تنبيه الغافلني. ٥٣٣
ص  ٢ج : ، مكارم األخالق٦١٠ح  ٤٥٢ص : ، األماىل، صدوق١ح  ٥٦٦ص : ، اخلصال٣٢١٤ح  ٦٢٠ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٥٣٤
  .١ح  ٤ص  ٧٤ج : زه مثاىل، حبار األنوارمهگى به نقل از ابو مح ٢٦٥٤ح  ٣٠٠
. ٥٥ح  ١٦ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٧٥ح  ٢٤ص  ٤ج : ، عواىل الآلىل٧١ح  ٢٤ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١٤ح  ٢٥٥ص  ٤ج : الكاىف. ٥٣٥
  .٢٨٩٣ح  ٩٦٦ص  ٢ج : وسنن ابن ماجة ٢٩٤ص  ١ج : دعائم اإلسالم: ك. نيز، ر
  .به نقل از وهب ٤٢٥ص  ٧ج : ؛ تاريخ دمشق٢٦ح  ٢١٣ص  ١٥ج : ار األنوار، حب٨٠ص  ١ج : اخلرائج واجلرائح. ٥٣٦
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  .آرى: گفتند

ميهمان خداوند، : امام صادق عليه السالم. ٣٨٢ ٥٣٧.»تر از آن است كه ميهمانش را رد كندخداوند، بزرگوار«: فرمود
  .كسى است كه به حج و عمره برود

. من ميهمان تو ام!... خدايا: - در عرفات -امام صادق عليه السالم. ٣٨٣ ٥٣٨.اش برگردد، ميهمان خداست او تا به خانه
چرا : در پاسخ كسى كه از ايشان پرسيد - امام صادق عليه السالم. ٣٨٤ ٥٣٩.ام را در اين شب، شت قرار ده پس ره

ميهمان،   چرا كه اين گروه، زائران خدا و در ميهماىن اويند و سزاوار نيست كه: -روزه در ايام تشريق، مكروه است؟
  ٥٤٠.نزد كسى كه به زيارتش رفته و او را ميهمان كرده است، روزه بگريد

  در ضمانت خداوند - ج

پس اگر در . گزار، چه در رفنت و چه در باز گشنت، در ضمانت خداست حج: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٨٥
دارد، هزار  شود و در برابر هر گامى كه بر مى سفرش به او رنج يا خستگى برسد، به خاطر آن، گناهانش آمرزيده مى

امام صادق عليه . ٣٨٦ ٥٤١.او ببارد، پاداش يك شهيد داردرود و مقابل هر قطره باراىن كه به  درجه در شت باال مى
آمرزد و اگر  اگر در راه رفنت به حج مبريد، خداوند گناهانش را مى. گزار، در ضمانت خدايند گزار و عمره حج: السالم

پيامرب صلى اهللا  خانه خدا و حرم(انگيزاند و اگر در يكى از دو حرم  گوى بر مى در حال احرام مبريد، خداوند او را لبيك
كند و اگر در بازگشت مبريد، خداوند مهه  حمشور مى]  از عذاب[شدگان  مبريد، خداوند او را در زمره امين) عليه و آله

كسى كه پيوسته . اند حج و عمره، دو بازار از بازارهاى آخرت: امام صادق عليه السالم. ٣٨٧ ٥٤٢.آمرزد گناهانش را مى
رساند و اگر او را  اش مى اگر او را باقى بدارد، به خانواده] خداوند،. [ضمانت خداسترود، در  به حج و عمره مى

اگر در سفرش . گزارِ بااميان، بر خداست ضمانت حج: امام صادق عليه السالم. ٣٨٨ ٥٤٣.كند مبرياند، وارد شتش مى
رسيدن به خانواده تا سپرى شدن هفتاد  اش باز گرداند، پس از كند و اگر او را به خانواده مبريد، او را وارد شت مى

  ٥٤٤.شود شب، گناهى براى او نوشته منى

: گويند پريوان تو مى: به امام صادق عليه السالم گفتم: -به نقل از كُلَيب بن معاويه اسدى -معاىن األخبار. ٣٨٩
بينم  حاىل كه گاهى مى ، در»اش است گزار، در ضمانت خدا هستند و خدا جانشني او در خانواده خانواده و مال حج«

  .آيد اش حوادثى پيش مى رود و براى خانواده كه كسى به حج مى

                                                             
  .١ح  ٤٤ص  ٤١ج : ، حبار األنوار٧٤٢ح  ٥٥٣ص : االماىل، صدوق. ٥٣٧
  .٢٣ح  ٣٥٢ص  ٧٤ج : به نقل از عباد بن صهيب، حبار األنوار ١٢٧ح  ١٢٧ص : اخلصال. ٥٣٨
ح  ٦٠١ص : ل از عتىب بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، مصباح املتهجدبه نق ٣ح  ٥ص : ، األماىل، طوسى١٥٥ص  ٢ج : اإلقبال. ٥٣٩
  .٢٦٦ص  ٩٨ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، حبار األنوار ٦٩٢
ل بيت بدون نسبت دادن به اه ٢١٢٩ح  ١٩٧ص  ٢ج : به نقل از ذو النون مصرى، كتاب من ال حيضره الفقيه ١ح  ٤٤٣ص : علل الشرائع. ٥٤٠

  .١٢ح  ٣٤ص  ٩٩ج : عليهم السالم، حبار األنوار
  .١١٨٤٠ح  ١٤ص  ٥ج : به نقل از ابو امامه، كرت العمال ٢٧٦١ح  ١٤٩ص  ٢ج : الفردوس. ٥٤١
  .به نقل از ابو بصري ١٨ح  ٢٥٦ص  ٤ج : الكاىف. ٥٤٢
ح  ٢٢١ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيههر دو به نقل از ابو بصري ٧٠ح  ٢٤ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١٣ح  ٢٥٥ص  ٤ج : الكاىف. ٥٤٣

  .به نقل از امام باقر عليه السالم ٢٢٣٢
  .٤٣ح  ٤٩ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٩٤ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ٥٤٤
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كرد؛ نه در حوادثى كه اگر حاضر هم  البته خداوند، جانشني او در كارهاىي است كه او به آا رسيدگى مى«: فرمود
  ).مريد مىپاداش كسى كه در مسري حج ( ١٦٠ص : ك. ر ٥٤٥.»توانست آا را دفع كند بود، منى

   دعايش مستجاب است - د

اش؛ دعاى  گزار در مورد مراقبت از خانواده دعاى حج: سه دعا مستجاب است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٩٠
جهادگر در راه : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٩١ ٥٤٦.تنگ نكنيد؛ و دعاى مظلوم بيمار، پس او را نيازاريد و دل

آنان هم از خدا . اند خداوند، دعوتشان كرده و آنان پاسخ گفته. گزار، ميهمانان خدايند و عمرهگزار  خدا و حج
گزاران،  گزاران و عمره حج: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٩٢ ٥٤٧.اند و او هم عطايشان كرده است درخواست كرده
منايد و هر چه انفاق كنند، برايشان هزار  مستجاب مىدهد و دعايشان را  هر چه خبواهند، به آا مى. اند ميهمانان خداى

. اند گزاران، ميهمانان خداى گزاران و عمره حج: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٩٣ ٥٤٨.كند هزار برابر جايگزين مى
) اوندباريافته خد( ١٦١ص : ك. ر ٥٤٩.خبشدشان كند و اگر از او آمرزش خبواهند، مى اجابتشان مى اگر درخواست كنند،

  ).گزار پاداش يارى رساندن به خانواده حج( ٣١٥و ص 

١٠/ ١  

   آثار حج

   پاكى -الف

شويد، مهچنان كه آب، چرك  به حج خانه خدا برويد؛ زيرا حج، گناهان را مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٩٤
ا كه اين دو، فقر و گناهان را از بني پيوسته حج و عمره بگزاريد؛ چر: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٩٥ ٥٥٠.را

كسى كه حج : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٩٦ ٥٥١.برد برند، آن گونه كه كوره آهنگرى، زنگارِ آهن را مى مى
  ٥٥٢.شود اش خبشوده مى آميزش و گناه نكند، گناهان گذشته] در حال احرام،[بگزارد و 

                                                             
  .٦٢ح  ١٧ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٨٥ح  ٤٠٧ص : معاىن األخبار. ٥٤٥
  .٢١ح  ٣٦٠ص  ٩٣ج : ، حبار األنوار٥٨ح  ٣٠ص : الدعوات. ٥٤٦
به نقل از صحيح  ١٠٦٠٢ح  ٣٠٢ص  ٤ج : ، كرت العمال٤١٠٨ح  ٤٧٦ص  ٣ج : ، شعب اإلميان٢٨٩٣ح  ٩٦٦ص  ٢ج : ابن ماجه سنن. ٥٤٧

  .ابن حبان مهگى از ابن عمر
  .١١٨١٦ح  ٨ص  ٥ج : به نقل از أنس، كرت العمال ٤١٠٥ح  ٤٧٦ص  ٣ج : شعب األميان. ٥٤٨
: ، تفسري الثعلىب٤١٠٦ح  ٤٧٦ص  ٣ج : ، شعب اإلميان٦٣١١ح  ٢٤٧ص  ٦ج : سط، املعجم األو٢٨٩٢ح  ٩٦٦ص  ٢ج : سنن ابن ماجة. ٥٤٩

  .١١٨٤٣ح  ١٥ص  ٥ج : مهگى به نقل از ابو هريره، كرت العمال ٩٥ح  ١١٣ص  ٢ج 
 ١٠ ص ٥ج : هر دو به نقل از عبد اللَّه بن جراد، كرت العمال ٢٦٦٤ح  ١٣٠ص  ٢ج : ، الفردوس٤٩٩٧ح  ١٧٧ص  ٥ج : املعجم األوسط. ٥٥٠

  .٤٤٤ح  ١٦١ص  ٢ج : و عواىل الآلىل ٦٥ح  ٢٢ص  ٥ج : ذيب األحكام: ك. نيز، ر. ١١٨٢١ح 
به  ٢٢١ص : ، مسند زيد٢٤٩ح  ١٨٣ص  ١ج : به نقل از حممد فراء از امام صادق عليه السالم، عواىل الآلىل ١٢ح  ٢٥٥ص  ٤ج : الكاىف. ٥٥١

 ١٧٥ص  ٣ج : هر دو تقريباً با مهان الفاظ؛ سنن الترمذى ٢٩٥ص  ١ج : عليهم السالم، دعائم اإلسالم نقل از امام زين العابدين عليه السالم از پدرانش
  .و در سه منبع اخري به نقل از عبد اللَّه بن مسعود ١١٠ص  ٤ج : ، حلية األولياء٤٩٥٥ح  ٨ص  ٥ج : ، مسند أىب يعلى٨١٠ح 

ح  ٢٨٤ص  ٢ج : ، سنن الدارقطىن٥٩٤٠ش  ٢٢٢ص  ١١ج : يخ بغداد، تار١٧٢٣ح  ٦٤٥وص  ١٤٤٩ح  ٥٥٣ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٥٥٢
و در سه منبع اخري تقريباً با مهان الفاظ و مهگى به نقل از ابو هريره،  ٦١٧٠ح  ٤٤٢ص  ٥ج : ، مسند أىب يعلى١٤٣ص  ٧ج : ، حلية األولياء٢١٣

  .٢٤٥ح  ٩٢ص  ٢و ج  ١١٣ح  ٤٢٦ص  ١ج : ؛ عواىل الآلىل١١٨٠٨ح  ٧ص  ٥ج : كرت العمال
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كه به قصد حج به راه افتد و جز خدا نيىت نداشته باشد، به يقني، خداوند كسى : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٩٧
   ٥٥٣.پذيرد خبشايد و شفاعت او را در باره كسى كه دعايش كند، مى اش را مى عزوجل گناهان گذشته و آينده

كند، مگر آن كه  ى، هيچ مؤمىن وقوف من)منا و عرفات(در موقف ! اى گروه مردم: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٩٨
   ٥٥٤.شود خبشايد و چون حج او پايان يابد، عملش از سر گرفته مى اش را تا آن حلظه، مى خداوند، گناه گذشته

   ٥٥٥.طلبد، بيامرز گزار براى او آمرزش مى گزار و كسى را كه حج حج! خدايا: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٣٩٩
گزار، آمرزيده است و شت براى او واجب شده است و عمل را از سر  حج: امام زين العابدين عليه السالم. ٤٠٠

   ٥٥٦.گريد و خانواده و مالش در حفظ خدايند مى
كسى كه به نيت حج يا عمره، به زيارت اين خانه آيد و از كبر مربا باشد، «: امام باقر عليه السالم فرمود: الكاىف. ٤٠١

فَمن تعجلَ فى يومينِ فَلَا إِثْم : (و سپس، اين آيه را خواند» مادرش او را زاده است گردد، مهچون روزى كه گناه بر مى ىب
 هلَي٥٥٨.٥٥٩)كسى كه در دو روز، عجله كند، گناهى بر او نيست ٥٥٧؛...ع   
، طلىب نداشته باشد كسى كه با اخالص و به خاطر خدا حج كند و قصد ريا و شهرت: امام صادق عليه السالم. ٤٠٢

   ٥٦٠.آمرزد حتماً خدا او را مى
گردد تا  پس خري نصيب او مى. شود اش خارج مى بنده، از خانه: -در بيان فضيلت حج -امام صادق عليه السالم. ٤٠٣

سپس به نزد مقام ابراهيم باز گشته، دو ركعت مناز طواف  دهد و طواف واجب را اجنام مى. رسد وقىت به مسجد احلرام مى
هاى او  دستش را بر شانه]  فرشته[پس چون باز گشت، . ايستد آيد و مست چپ او مى اى مى گاه فرشته آن. خواند را مى

  ٥٦١.»هايت، آمرزيده شدند؛ اما در باره آينده، بكوش گذشته! فالىن«: گويد زند و مى مى

   نيازى ىب -ب

   ٥٦٢.شويد حج كنيد، كه هرگز نيازمند منى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤٠٤
زدايند، مهان گونه كه كوره آهنگرى، زنگار آهن را  حج و عمره، فقر را مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤٠٥

   ٥٦٣.زدايد مى
                                                             

  .به نقل از عبد اللَّه ٢٣٥ص  ٧ج : حلية األولياء. ٥٥٣
به نقل از زيد بن  ٥٨٩ص : به نقل از علقمة بن حممد حضرمى از امام باقر عليه السالم، التحصني، ابن طاووس ٣٢ح  ١٥٦ص  ١ج : االحتجاج. ٥٥٤

  .١١٠ص : أرقم تقريباً با مهان الفاظ، روضة الواعظني
ح  ٤٢٨ص  ٥ج : ، السنن الكربى٢٥١٦ح  ١٣٢ص  ٤ج : ، صحيح ابن خزمية١٦١٢ح  ٦٠٩ص  ١ج : حيحنياملستدرك على الص. ٥٥٥

 ٤ج : مهگى به نقل از ابو هريره، املصنف، ابن أىب شيبه ٧٢٢٣ش  ٢٦٩ص  ١٣ج : ، تاريخ بغداد٨٥٩٤ح  ٢٦٦ص  ٨ج : ، املعجم االوسط١٠٣٨١
  .١٢٣٨٣ح  ١٣٩ص  ٥ج : به نقل از جماهد، كرت العمال ٢١ح  ١٩١ص 

  .به نقل از خالد قالنسى از امام صادق عليه السالم ١ح  ٢٥٢ص  ٤ج : الكاىف. ٥٥٦
  .٢٠٣آيه : بقره. ٥٥٧
  .منظور، كوچ كردن از منا در پايان حج است. ٥٥٨
  .٢١٤٧ح  ٢٠٥ص  ٢ج : از امام صادق عليه السالم؛ كتاب من ال حيضره الفقيه  به نقل از عبد اعلى ٢ح  ٢٥٢ص  ٤ج : الكاىف. ٥٥٩
هر  ٩٨ح  ٣٠ص  ٤ج : ، عواىل الآلىل٢٢٢١ح  ٢١٩ص  ٢ج : به نقل از ابو بصري، كتاب من ال حيضره الفقيه ٢ح  ٧٠ص : ثواب األعمال. ٥٦٠

  .١٠١ح  ٢٤ص  ٩٩ج : دو بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، حبار األنوار
  .به نقل از سعيد مسان ٢٣ح  ٢٥٧ص  ٤ج : الكاىف. ٥٦١
  .به نقل از امام كاظم عليه السالم از پدرانش عليهم السالم ٦٥ص : ياتاجلعفر. ٥٦٢
به نقل از ابن بنت الياس از امام رضا عليه السالم،  ٦٥ح  ٢٢ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٢٢٣٨ح  ٢٢٢ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٥٦٣

  .م صادق عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آلهبه نقل از عبد اللَّه بن معاويه از اما ٣٥٩ح  ١٣٩ص : النوادر، اشعرى



٩٣ 

   ٥٦٤.گرديد نياز مى حج كنيد، كه ىب: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤٠٦
اى وارد خانه خدا  پس هيچ خانواده. حج خانه خدا كنيد! اى گروه مردم: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤٠٧

   ٥٦٥.شوند دست مى كنند، مگر آن كه تنگ گردند و از حج گزاردن، ختلّف منى نياز مى شوند، مگر آن كه ىب منى
جويند، اميان به خدا و  برترين چيزهاىي كه متوسالن به درگاه خدا، به آن توسل مى: امام على عليه السالم. ٤٠٨

   ٥٦٦.شويند زدايند و گناه را مى مى ، فقر را)حج و عمره(مهانا اين دو . نه خدا و عمره استو حج خا... پيامربش
هايتان وسعت يابد و خمارج  درست شويد و روزى حج و عمره برويد، تا تن: امام زين العابدين عليه السالم. ٤٠٩

   ٥٦٧.تان تأمني شود خانواده
ام كه هر سال،  من، خود را آماده كرده: م صادق عليه السالم گفتمبه اما: -به نقل از اسحاق بن عمار -الكاىف. ٤١٠

  .آرى: گفتم .»آيا بر اين كار، مصمم هسىت؟«: فرمود .ام با مال من به حج برود خود يا كسى از خانواده

-اربه نقل از اسحاق بن عم - تفسري العياشى. ٤١١ ٥٦٩.»٥٦٨اگر چنني كىن، مژده باد كه مالت زياد خواهد شد«: فرمود
  امالق چيست؟: گفتم .»شود گزار، هرگز گرفتار امالق منى حج«: امام صادق عليه السالم فرمود: 

  ).نتايجِ پيوسته حج گزاردن( ١٥٦ص : ك. ر ٥٧٠.»] دسىت و تنگ[ورشكستگى «: فرمود

  نور - ج

  ٥٧١.گزار، تا خود را به گناهى نيالوده، نورانيت حج با اوست حج: امام صادق عليه السالم. ٤١٢

  .٣٧ح  ٢٥٩ص  ٩٩ج : ، حبار االنوار)فضيلت عمره( ٣١٧و ص  ٦٦١ح  ٢٥٢و ص  ٦٤٥ح  ٢٤٧ص : ك. ر

   خري دنيا و آخرت - د

اى بِدان روى  خواهد، آهنگ اين خانه كند، كه بنده هر كس دنيا و آخرت مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤١٣
خداوند از آن، به او داده است و آخرت را از او خنواسته، جز آن كه از آن نياورده و از خدا دنيا را خنواسته، مگر آن كه 

    ).پاداش وقوف در عرفات( ٢٣١ص : ك. ر ٥٧٢.برايش اندوخته است
                                                             

به نقل از سكوىن از امام صادق عليه السالم از پدرانش  ١٢٠٣ح  ٧٩ص  ٢ج : ، احملاسن٢٣٨٧ح  ٢٦٥ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٥٦٤
ز امام على عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، به نقل ا ٣٤٢ص  ١ج : ، دعائم اإلسالم١٧٨١ح  ٥١٣ص  ١ج : عليهم السالم، مكارم األخالق

  .١١٨٢٢ح  ١٠ص  ٥ج : به نقل از صفوان بن سليم، كرت العمال ٨٨١٩ح  ١١ص  ٥ج : ؛ املصنف، عبد الرزاق٣٠ح  ١١ص  ٩٩ج : حبار األنوار
: ك. نيز، ر. ٨٦ح  ٢١٤ص  ٣٧ج : السالم، حبار األنوار به نقل از علقمة بن حممد حضرمى از امام باقر عليه ٣٢ح  ١٥٦ص  ١ج : االحتجاج. ٥٦٥
  .٣٥٨ص : اليقني
به نقل از ابو بصري از امام باقر عليه السالم از امام  ٣٨٠ح  ٢١٦ص : ، األماىل، طوسى١ح  ٢٤٧ص : ، علل الشرائع١١٠اخلطبة : ج البالغة. ٥٦٦

  .٥٧ح  ١٦ص  ٩٩ج : اظ، حبار األنوارمهگى تقريباً با مهان الف ١٤٩ص : على عليه السالم، حتف العقول
  .به نقل از امام صادق عليه السالم ١٨٠٥ح  ٥١٨ص  ١ج : ، مكارم األخالق١ح  ٢٥٢ص  ٤ج : الكاىف. ٥٦٧
  .»!اگر چنني كردى، پس يقني داشته باش كه مالت زياد خواهد شد و مژده باد تو را به زيادى مال« :در نقل ثواب األعمال چنني است) ٣(  ٥٦٨
ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٤ح  ٧٠ص : ، ثواب األعمال٢٢١٥ح  ٢١٨ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٥ح  ٢٥٣ص  ٤ج : الكاىف) ٤(  ٥٦٩
  .١٠٧ح  ٢٥

  .٣٧ح  ١٢ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٦٣ح  ٢٨٩ص  ٢ج : تفسري العياشى) ٥(  ٥٧٠
: بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، احملاسن ٢٢٥٠ح  ٢٢٥ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١١ح  ٢٥٥ص  ٤ج : الكاىف) ٦(  ٥٧١

  .٤٧ص  ١٥ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٠٨ح  ١٤٧ص  ١ج 
به نقل از امام على عليه السالم  ٢٩٥ص  ١ج : به نقل از امام زين العابدين عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، دعائم اإلسالم ٢٢٠ص : مسند زيد. ٥٧٢

  .٤٩ح  ٥٠ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٢٢٢ح  ٢١٩ص  ٢ج : دا صلى اهللا عليه و آله تقريباً با مهان الفاظ، كتاب من ال حيضره الفقيهاز پيامرب خ



٩٤ 

   تأخري در گزاردن حج و ترك آن: فصل دوم
١/ ٢  

   هشدار نسبت به ترك حج

ه خاطر كارى از كارهاى دنيا ترك كند، مگر اى نيست كه حج را ب هيچ بنده: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤١٤
   ٥٧٣].اند كه از حج برگشته[كه كارش را اجنام داده باشد، حاجيان سر تراشيده را خواهد ديد  كه پيش از آن آن

حج خانه پروردگارتان را ترك نكنيد، كه هالك خواهيد «: در وصيت امري مؤمنان چنني بود: امام باقر عليه السالم. ٤١٥
   ٥٧٤.»شد

   ٥٧٥.در ترك حج، هيچ خريى نيست: امام صادق عليه السالم. ٤١٦
  .»روى؟ چرا امسال به حج منى«: به من فرمود]  امام صادق عليه السالم: [-به نقل از سماعه -الكاىف. ٤١٧

  .ميان من و قومى، داد و ستد و كارهاىي بوده و اميدوارم كه در آن، خريى باشد: گفتم

  .»دهد ند در آن براى تو خريى قرار منىخداو! نه، به خدا«: فرمود

خبشايد، بيشتر  شود، مگر به خاطر گناهى، و آنچه خداوند مى اى از زيارت اين خانه حمروم منى هيچ بنده«: سپس فرمود
  ).هشدار نسبت به تعطيل كردن خانه خدا( ١٧٦ص : ك. ر ٥٧٦.»است

٢/ ٢  

  ٥٧٧ ويژگى ترك كننده حج

   كافر است -الف

   قرآن

)لَّهل؛ ونينِ الْعلَمع غَنِى فَإِنَّ اللَّه ن كَفَرمبِيلًا وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النبراى خدا بر عهده مردم است  ٥٧٨ع
  ).نياز است تواند، حج خانه خدا كند، و هر كه كفر ورزد، مهانا خداوند از جهانيان، ىب كه هر كس مى

   حديث

از اين امت، ده گروه به خداوند، ! اى على: -در وصيتش به على عليه السالم -امرب خدا صلى اهللا عليه و آلهپي. ٤١٨
   ٥٧٩.٥٨٠روند و كساىن كه توانگرند و ىب آن كه به حج بروند، از دنيا مى: ... اند كافر شده

                                                             
ح  ٢٢٠ص  ٢ج : به نقل از اصبهاىن از امام باقر عليه السالم از پدرانش عليهم السالم؛ كتاب من ال حيضره الفقيه ٥٠٩ص  ١ج : الدر املنثور. ٥٧٣

  .از ابو محزه مثاىل از امام باقر عليه السالم و هر دو تقريباً با مهان الفاظ ٢٨٦٣ح  ٤٢٠به نقل از امام باقر عليه السالم و ص  ٢٢٢٦
تقريباً با مهان الفاظ و هر دو از عبد اللَّه بن ميمون از امام صادق عليه السالم،  ٢٥٨ح  ١٧٠ص  ١ج : ، احملاسن١ح  ٢٨١ص : ثواب األعمال. ٥٧٤

  .٧٠ح  ١٩ص  ٩٩ج : ر األنوارحبا
  .٢ح  ٢٧٠ص  ٤ج : الكاىف) ٣(  ٥٧٥
  .١ح  ٢٧٠ص  ٤ج : الكاىف. ٥٧٦
  .شود اند، يعىن حجى كه بر شخص مستطيع، واجب مى آيند، مربوط به ترك كننده حجة اإلسالم هاىي كه در اين جا مى ويژگى. ٥٧٧
  .٩٧آيه : آل عمران) ٣(  ٥٧٨
از آا، انكار است و از مجله، . كفر ياد شده در كتاب خداوند متعال، پنج گونه است: ز امري املؤمنني عليه السالمدر تفسري النعماىن به نقل ا) ٤(  ٥٧٩

هاى كفر، كفران نعمت  يكى كفرِ ترك دستورهاى خداست، و ديگرى كفرِ برائت است و از مجله گونه: انكار هم دو صورت دارد. كفرِ تنهاست
  ).٦٠ص  ٩٣ج : حبار األنوار( آيد فرِ ترك دستورهاى خداوند است كه از گناهان به مشار مىاما صورت سوم كفر، ك. است
ص  ٧٢ج : به نقل از انس بن حممد از پدرش از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، حبار األنوار ٥٦ح  ٤٥١ص : اخلصال) ٥(  ٥٨٠
  .١٨ح  ١٢١



٩٥ 

ترك كننده حج در حال ! اى على: - از آنچه به على عليه السالم وصيت كرد -پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤١٩
إِلَيه سبِيلًا ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِى   وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع: (فرمايد خداى متعال مى. استطاعت، كافر است

اهى به آن داشته باشد، و هر كس كفر براى خداست بر عهده مردم، حج خانه خدا، براى كسى كه ر ٥٨١عنِ الْعلَمني؛
  ).ورزد، خداوند از جهانيان، ىب نياز است

هر كس حج را آن قدر تأخري بيندازد تا مرگش فرا رسد، خداوند در روز قيامت، او را يهودى يا نصراىن ! اى على
د كه او را به خانه خدا توشه و مركىب داشته باش هر كس ره: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤٢٠ ٥٨٢.انگيزد برمى

  ).مريد مسلمان منى(برساند، وىل حج نرود، فرقى نيست كه يهودى مبريد، يا نصراىن 

براى خدا بر  ٥٨٣وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا؛: (فرمايد اين، بِدان جهت است كه خداوند در قرآن مى
كسى كه حاجىت : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤٢١ ٥٨٤).تواند، حج خانه خدا كند كس مى عهده مردم است كه هر

اى او را از حج باز ندارد، وىل ىب آن كه حج اجنام دهد، از دنيا برود،  آشكار، يا حاكمى ستمگر، يا بيمارى بازدارنده
خداوند، حج را بر ! اى مردم: صلى اهللا عليه و آله پيامرب خدا. ٤٢٢ ٥٨٥!خواهد نصراىن مبريد خواهد يهودى مبريد و مى مى

اجنام ندهد، به هر حاىل كه ] حج واجبش را[كسى كه قدرت و راهى بر آن داشته باشد، واجب ساخت و هر كس 
اى داشته باشد كه نگذارد، يا حاكم ستمگرى مانع  يهودى، مسيحى و يا جموس، مگر آن كه بيمارى: مبريد خواهد، مى

  ٥٨٦آيا رساندم؟! هشدار! شود اى نيست و بر حوض من وارد منى باشد كه او را در شفاعت من، ره آگاه. شود

   ترك كننده دستور اسالم است -ب

هر كس توان حج رفنت داشته باشد، وىل نرود، ىب آن كه كارى داشته باشد كه عذر او : امام صادق عليه السالم. ٤٢٣
آن گاه كه از  -امام صادق عليه السالم. ٤٢٤ ٥٨٧.هاى اسالم را ترك كرده استبه حساب آيد، يقيناً دستورى از دستور

اندازد و جز جتارتى كه او را مشغول ساخته، يا قرضى كه  ايشان در باره مردى پرسيدند كه حج رفنت را به تأخري مى
]. و امروز و فردا كند[يندازد سزاوار نيست كه حج را تأخري ب. پذيرم اش را منى انه: -دارد، چيزى مانع رفنت او نيست

هلْ (در تفسري آيه  -امام كاظم عليه السالم. ٤٢٥ ٥٨٨.پس اگر مبريد، قطعاً يكى از دستورهاى اسالم را ترك كرده است

                                                             
  .٩٧آيه : آل عمران. ٥٨١
به نقل از محاد بن عمرو و انس بن حممد از پدرش مهگى از امام صادق عليه السالم از  ٥٧٦٢ح  ٣٦٨ص  ٤ج : ضره الفقيهكتاب من ال حي. ٥٨٢

به نقل از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه  ٢٦٥٦ح  ٣٣٢ص  ٢ج : پدرانش عليهم السالم، مكارم األخالق
  .٣ح  ٥٨ص  ٧٧ج : األنوار و آله، حبار

  .٩٧آيه : آل عمران. ٥٨٣
مهگى از حارث از امام على عليه  ١٥٣ص  ٤ج : ، تفسري القرطىب١٦ص  ٤جزء  ٣ج : ، تفسري الطربى٨١٢ح  ١٧٦ص  ٣ج : سنن الترمذى. ٥٨٤

  .١١٨٧٧ح  ٢٢ص  ٥ج : السالم، كرت العمال
ج : مهگى از ابو امامه، كرت العمال ٥٩٥١ح  ٦٢٥ص  ٣ج : ، الفردوس٢٥١ص  ٩ج : ، حلية األولياء١٧٣٣ح  ٤٥٥ص  ١ج : سنن الدارمى. ٥٨٥

ص : ، ثواب األعمال٢٩٣٥ح  ٤٤٧ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٥ح  ٢٦٩و ص  ١ح  ٢٦٨ص  ٤ج : ؛ الكاىف١١٨٥٣ح  ١٦ص  ٥
  .ممهگى از ذريح حمارىب از امام صادق عليه السال ١٨ح  ٨٧ص  ١ج : ، عواىل الآلىل٢ح  ٢٨٢
  .به نقل از عبد خري از امام على عليه السالم ٨٩٨ح  ٥٥٤ص : تنبيه الغافلني. ٥٨٦
 ١ج : به نقل از على بن أىب محزه، دعائم اإلسالم ٢٩٣٦ح  ٤٤٨ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٥٤ح  ١٨ص  ٥ج : ذيب األحكام. ٥٨٧
  .٨٥ح  ٢٢ص  ٩٩ج : هر دو تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٢٨٨ص 

  .٨٥ح  ٢٢ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٨٨ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ٥٨٨



٩٦ 

ب را به اند كه حج واج آنان كساىن: -)اند؟ آيا به مشا خرب دهيم كه زيانكارترين افراد، كيان ٥٨٩ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعملًا؛
  ٥٩٠].تا از دست برود[كنند  اندازند و امروز و فردا مى تأخري مى

   هنگام مرگ، خواستار بازگشت به زندگى است - ج

  :-پرسيدند ٥٩١)فَأَصدق و أَكُن من الصلحني(آن گاه كه از ايشان در باره آيه  -امام صادق عليه السالم. ٤٢٦

: سنن الترمذى. ٤٢٧ ٥٩٢.جا آورم  حج به: ، يعىن)؛ از صاحلان باشم ن من الصلحنيو أَكُ(و . صدقه دهم: ، يعىن)أصدق(
كند، وىل  رساند، يا زكات را بر او واجب مى كسى كه ثروتى دارد كه او را به زيارت خانه خدا مى: ابن عباس گفت

  ].تا جربان كند[د كند دوباره برگرد درخواست مى]  از كساىن خواهد بود كه[اقدام نكند، هنگام مرگ 

  .شوند تنها كفّار خواستار بازگشت مى. از خدا بترس! اى ابن عباس: مردى گفت

اى كساىن كه  يأَيها الَّذين َءامنوا لَاتلْهِكُم أَمو لُكُم و لَاأَولدكُم عن ذكْرِ اللَّه؛: (خوامن در اين باب، بر مشا از قرآن مى: گفت
و أَنفقُوا من ما رزقْنكُم من قَبلِ أَن يأْتى أَحدكُم الْموت (، )اموال و اوالدتان مشا را از ياد خدا باز ندارند! ايد اميان آورده

 ...بِريخ اللَّه لُونَ؛  م ومعا تامي، انفاق كنيد، پيش از آن كه مرگ يكى از مشا فرا رسد و و از آنچه به مشا روزى داده ٥٩٣بِم 
و هر كس اجلش فرا » چرا مرا مدت كمى به تأخري نينداخىت، تا صدقه دهم و از صاحلان باشم؟! پروردگارا«: بگويد و

  ٥٩٤).كنيد، آگاه است افكند، و خدا به آنچه مى به تأخري منى] آن را[رسد، هرگز خدا 

  شود روز قيامت، نابينا برانگيخته مى - د

فَهو فى الْأَخرة   و من كَانَ فى هذه أَعمى(امام صادق عليه السالم در باره آيه از : -به نقل از ابو بصري -الكاىف. ٤٢٨
: فرمود. پرسيدم) تر خواهد بود راه هر كه در اين دنيا كوردل باشد، در آخرت هم كوردل و گم ٥٩٥و أَضلُّ سبِيلًا؛  أَعمى

اندازد، تا اين كه مرگش فرا  كردن، به تأخري مى مقصود، كسى است كه حج واجب خود را با امروز و فردا«
  ٥٩٦.»رسد مى

كسى كه مبريد، در حاىل كه «: فرمود شنيدم كه امام صادق عليه السالم مى: -به نقل از ابو بصري -الكاىف. ٤٢٩
يوم  و  رهو نحش: (درست و توانگر باشد و به حج نرفته باشد، از كساىن است كه خداوند در باره آنان فرموده است تن

  .»)انگيزمي در روز قيامت، او را نابينا برمى ٥٩٧؛ الْقيمة أَعمى

  نابينا؟! سبحان اللَّه: پرسيدم

                                                             
  .١٠٣آيه : كهف. ٥٨٩
  .به نقل از حممد بن فضل ٢٣٢ح  ٨٦ص  ٢ج : عواىل الآلىل. ٥٩٠
  .١٠آيه : منافقون. ٥٩١
  .٣٧٠ص  ٢ج : تفسري القمى: ك. نيز، ر. ٢٢٢٨ح  ٢٢٠ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٥٩٢
  .١١ -٩ه آي: منافقون. ٥٩٣
، ٦٩٣ح  ٢٣١ص : ، املنتخب من مسند عبد بن محيد١٢٦٣٥ح  ٩٠ص  ١٢ج : ، املعجم الكبري٣٣١٦ح  ٤١٨ص  ٥ج : سنن الترمذى. ٥٩٤

  .١٣٠ص  ١٨ج : تفسري القرطىب
  .٧٢آيه : اسراء. ٥٩٥
هر دو  ٨٠ح  ٢٦ص  ٤ج : ىل، عواىل الآل٢٤ص  ٢ج : ، تفسري القمى١٢٧ح  ٣٠٥ص  ٢ج : ، تفسري العياشى٢ح  ٢٦٩ص  ٤ج : الكاىف. ٥٩٦

  .٥ح  ٥ص  ٩٩ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار
  .١٢٤آيه : طه. ٥٩٧



٩٧ 

و من كَانَ ] ( آيه: [امام صادق عليه السالم. ٤٣٠ ٥٩٨.»آرى، خداوند او را نسبت به راه حق نابينا كرده است«: فرمود
تر  راه هر كه در اين دنيا كوردل باشد، در آخرت هم كوردل و گم و أَضلُّ سبِيلًا؛  رة أَعمىفَهو فى الْأَخ  فى هذه أَعمى

پس او . مريند ناكرده مى اندازند تا اين كه حج در باره كساىن نازل شده كه حج را آن قدر به تأخري مى) خواهد بود
  ٣/ ٢ ٥٩٩.ه استاى از واجبات اهلى كور شد نابيناىي است كه نسبت به فريضه

  هشدار نسبت به تعطيل كردن خانه خدا

و [اگر يك سال، مهه مردم، حج رفنت را ترك كنند، به آنان مهلت داده خنواهد شد : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤٣١
رك كنند، به هر گاه امتم، قصد آمدن به زيارت خانه خدا را ت: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٤٣٢ ٦٠٠].شوند كيفر مى

تا هستيد، ! خدا را، خدا را، در باره خانه پروردگارتان: امام على عليه السالم. ٤٣٣ ٦٠١.آنان مهلت داده خنواهد شد
به نقل از  -الكاىف. ٤٣٤ ٦٠٢.باشد، كه اگر زيارت خانه خدا ترك شود، مهلت داده خنواهيد شد  مبادا كه از مشا خاىل

اگر يك سال آن را ترك كنند، مهلت داده «: فرمود. لسالم خانه خدا را ياد كردمدر حضور امام باقر عليه ا: -سدير
اگر مردم حج را ترك كنند، «: امام صادق عليه السالم فرمود: -به نقل از حسني امحسى -الكاىف. ٤٣٥ ٦٠٣.»خنواهند شد

امام صادق عليه . ٤٣٦ ٦٠٤.»آيد عذاب بر آنان فرود مى«: يا كه فرمود» شود در نزول عذاب، مهلىت به آنان داده منى
اگر مهه . كند كنند، دفع مى گزارند، عذاب را از آنان كه حج منى مهانا خداوند، به سبب شيعياىن از ما كه حج مى: السالم

اگر مردم، حج را ترك كنند، قطعاً بر : امام صادق عليه السالم. ٤٣٧ ٦٠٥.شوند بر ترك حج مهدسىت كنند، مهه هالك مى
به حج وادار كند؛ چرا كه اين خانه، براى حج قرار داده  -چه خبواهند و چه خنواهند -ست كه مردم راامام، واجب ا

اگر مردم، حج خانه خدا را ترك كنند، وظيفه زمامدار است كه آنان را : امام صادق عليه السالم. ٤٣٨ ٦٠٦.شده است
. ر ٦٠٧.از بيت املال مسلمانان، خرج آنان را بپردازدو اگر پول نداشتند، ... به حج و اقامت نزد خانه خدا وادار كند 

  ).هشدار نسبت به ترك حج( ١٧١ص : ك

   
                                                             

هر دو به نقل  ٢٩٣٤ح  ٤٤٧ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٥٣و  ٥١ح  ١٨ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٦ح  ٢٦٩ص  ٤ج : الكاىف. ٥٩٨
  .از معاوية بن عمار تقريباً با مهان الفاظ

  .٥ح  ٥ص  ٩٩ج : به نقل از ابو بصري تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ١٢٧ح  ٣٠٥ص  ٢ج : ، تفسري العياشى٢٤ص  ٢ج : القمى تفسري. ٥٩٩
  .١١٣ص : جامع األحاديث، قمى. ٦٠٠
  .٨٨ح  ٢٢ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٨٩ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ٦٠١
، روضة ١٩٨ص : ، حتف العقول٤٧نامه : بن حجاج از امام كاظم عليه السالم، ج البالغةبه نقل از عبدالرمحان  ٧ح  ٥١ص  ٧ج : الكاىف. ٦٠٢

  .٥٤ح  ١٦ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار١٥٢ص : الواعظني
تقريباً با مهان  ٨٤و  ٨٣ح  ٢٧ص  ٤ج : ، عواىل الآلىل٢٨٦٠ح  ٤١٩ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٢ح  ٢٧١ص  ٤ج : الكاىف. ٦٠٣
  .الفاظ
  .به نقل از ابو بصري تقريباً با مهان الفاظ ٤ح  ٥٢٢ص : ، علل الشرائع١ح  ٢٧١ص  ٤ج : الكاىف. ٦٠٤
مهگى به نقل از يونس بن ظبيان،  ٨٤ح  ٩٤ص  ١ج : ، تأويل اآليات٤٤٦ح  ١٣٥ص  ١ج : ، تفسري العياشى١ح  ٤٥١ص  ٢ج : الكاىف. ٦٠٥

  .٦ح  ٣٨٣ص  ٧٣ج : به نقل از مجيل، حبار األنوار هر دو ٦٢١ص  ٢ج : ، جممع البيان٨٣ص  ١ج : تفسري القمى
 ١٨ص  ٩٩ج : مهگى به نقل از عبد اللَّه بن سنان، حبار األنوار ١ح  ٣٩٦ص : ، علل الشرائع٣٠ح  ٢٥٩و ص  ٢ح  ٢٧٢ص  ٤ج : الكاىف. ٦٠٦

  .٦٥ح 
مهگى به نقل از  ٢٨٦١ح  ٤٢٠ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٥٣٢ح  ٤٤١ص  ٥ج : ، ذيب األحكام١ح  ٢٧٢ص  ٤ج : الكاىف. ٦٠٧

  .حفص بن خبترى و هشام بن سامل و معاوية بن عمار و ديگران



٩٨ 

  ٦٠٨ مدينه منوره: خبش سوم
  
  

  ٦٠٩ فضيلت مدينه: فصل يكم
  
١/ ١  

   هاى مدينه نام

 پيامرب صلى اهللا عليه و آله هرگز در بازگشت از هيچ سفرى، بر مدينه: - به نقل از ابن عمر -تاريخ أصبهان. ٨٢٨
خداى : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٢٩ ٦١٠.»!اى سرور شهرها! اى پاك«: مشرِف نشد، مگر آن كه فرمود

مهراه پيامرب : -به نقل از ابو حميد -صحيح البخارى. ٨٣٠ ٦١١.بنامم) پاك(عزوجل، مرا فرمان داد كه مدينه را طَيبه 
پيامرب خدا صلى . ٨٣١ ٦١٢.»است) پاك(اين، طابه «: رسيدمي، فرمود چون به مدينه. صلى اهللا عليه و آله از تبوك آمدمي

مدينه، ده نام : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٣٢ ٦١٣.ناميده است) پاك(خداى متعال، مدينه را طابه : اهللا عليه و آله
  ٦١٤.٦١٥ محبوره، يندد و يثرب مدينه، طَيبه، طابه، مسكينه، جبار،]:  كه از آاست[دارد 

   هاى مدينه اى درباره نام نكته

 ٦١٦كند اسم ذكر مى ٩٤از مجله سمهودى در وفاء الوفا، . اند هاى فراواىن براى مدينه برمشرده نويسان، نام مورخان و سريه
چهارده بار در » مدينه«گفتىن است واژه . و املدينه ٦١٧ كه به بعضى از آا در قرآن هم اشاره شده است، مانند يثرب

  ٢/ ١ ٦١٨.به كار رفته است؛ وىل فقط چهار مورد آن به مدينةُ النىب صلى اهللا عليه و آله اشاره دارد قرآن

                                                             
  ).٧نقشه مشاره ( آخر كتاب: ك. ر. ٦٠٨
  .٧آخر كتاب نقشه مشاره : ك. ر. ٦٠٩
  .٣٤٩٤١ح  ٢٥٩ص  ١٢ج : ، كرت العمال٨٢٤٦ح  ٣٠٠ص  ٥ج : ، الفردوس١٥٤٥ش  ٢٣٤ص  ٢ج : تاريخ أصبهان. ٦١٠
ص  ١٠ج : مسند ابن حنبل: ك. نيز، ر. ٣٤٨٠٨ح  ٢٣٢ص  ١٢ج : به نقل از جابر، كرت العمال ١٩٨٧ح  ٢٣٦ص  ٢ج : عجم الكبريامل. ٦١١
  .١٩٩٦ش  ١٤٦ص  ٢ج : والتاريخ الكبري ٢٧٣٩٤ح  ٣٧٣
صحيح ، ٢٣٦٦٥ح  ١٥٣ص  ٩ج : ، مسند ابن حنبل٥٠٣ح  ١٠١١ص  ٢ج : ، صحيح مسلم١٧٧٣ح  ٦٦٢ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٦١٢

، حبار ٢٤٧ص  ١ج :  ؛ اعالم الورى٣٤٩٩٣ح  ٢٦٩ص  ١٢ج : هر دو تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال ٦٥٠١ح  ٤٢٨ص  ١٤ج : ابن حبان
  .٢٥ح  ٢٤٨ص  ٢١ج : األنوار
و ص  ٢٠٨٦١ح  ٤٠٩ص  ٧ج : ، مسند ابن حنبل٤٢٦٠ح  ٤٨٢ص  ٢ج : ، نساىي ، السنن الكربى٤٩١ح  ١٠٠٧ص  ٢ج : صحيح مسلم. ٦١٣
  .٣٤٨٠٩ح  ٢٣٢ص  ١٢ج : مهگى به نقل از جابر بن مسره، كرت العمال ٢٠٩٢٩ح  ٤٢٠
كند كه در آن، دو نام ديگر،  مؤلّف تاريخ املدينة، بعد از نقل اين حديث، حديث ديگرى را نقل مى. در اين حديث، هشت نام ذكر شده است. ٦١٤
: ك. ر( »اند يا نه داند كه آيا دو نام افتاده از حديث اول، مهني دو نام خدا مى« :افزايد مى براى مدينه، بر مشرده شده است و» اميان« و» دار« يعىن

  ).١٦٢ص  ١ج : تاريخ املدينة
  .به نقل از زيد بن اسلم ١٦٢ص  ١ج : تاريخ املدينة. ٦١٥
  .٣٣ص : فضائل املدينة املنورة، حممد بن يوسف صاحلى: ك. نيز، ر. ٢٧ -٨ص  ١ج : وفاء الوفا. ٦١٦
  .١٣آيه : احزاب: ك. ر. ٦١٧
  .٨آيه : ، منافقون٦٠آيه : ، احزاب١٢٠و  ١٠١آيه : توبه: ك. ر. ٦١٨



٩٩ 

   هاى مدينه ويژگى

  ٦١٩ حرم پيامرب صلى اهللا عليه و آله -الف

 -صحيح مسلم. ٨٣٤ ٦٢٠.براى هر پيامربى، حرمى است و حرم من، مدينه است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٣٣
  ٦٢١.»اين حرمى امين است«: پيامرب خدا، با دست خويش به مدينه اشاره كرد و فرمود: -از سهل بن حنيفبه نقل 

من نيز مدينه را . ابراهيم عليه السالم، مكّه را گرامى داشت و براى آن، دعا كرد: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٣٥
گونه  مدينه دعا كردم، آن ٦٢٢ من براى مد و صاعِ. را حرمت اد گرامى داشتم و حرمت ادم، آن گونه كه ابراهيم، مكّه

ابراهيم، مكّه را ! خدايا: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٣٦ ٦٢٣.گونه كه ابراهيم عليه السالم براى مكّه دعا كرد آن
  .من نيز مدينه را. حرمت اد و آن را حرم قرار داد

كنم، تا خوىن در آن رخيته نشود، سالح براى جنگ، مهراه برداشته نشود  م و حرام مى حمدوده دو تنگه آن را حرمت مى
  .و گياه آن، جز براى علوفه دام، چيده نشود

  .مدينه را بر ما مبارك گردان! خدايا

  .ما را پربركت گردان) مد و صاع(پيمانه ! خدايا

سوگند به آن كه جامن در دست اوست، . بده با يك بركت، دو بركت قرار! خدايا. مدينه ما را پر بركت گردان! خدايا
پيامرب . ٨٣٧ ٦٢٤!اند، تا وارد آن شويد هيچ دره و شكاىف در مدينه نيست، مگر آن كه دو فرشته، مأمور نگهباىن از آن

، هر كس در آن قتلى مرتكب شود، يا قاتلى را پناه دهد. »ثَور«تا » عري«مدينه، حرم است، از : خدا صلى اهللا عليه و آله
  ٦٢٥.شود اى پذيرفته منى از او در روز قيامت هيچ توبه و فديه! نفرين خدا و فرشتگان و مهه مردم بر او باد

                                                             
  .٨آخر كتاب نقشه مشاره : ك. ر. ٦١٩
مهگى به نقل  ١٥١ش  ٣٧٧ص  ٤ج : ، سري اعالم النبالء٧٥٩ش  ٤٠٣ص  ١ج : ، تاريخ أصبهان٢٩٢٣ح  ٦٨٢ص  ١ج : مسند ابن حنبل. ٦٢٠

ح  ٢٣٧ص  ١٢ج : از امام على عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، كرت العمال ٦٦٠٧ح  ٣٥٦ص  ٦ج : وسطاز ابن عباس، املعجم اال
٣٤٨٣١.  

، املصنف، ابن أىب ٥٦١١ح  ٩٢ص  ٦ج : ، املعجم الكبري٩٩٦٥ح  ٣٢٤ص  ٥ج :  ، السنن الكربى٤٧٩ح  ١٠٠٣ص  ٢ج : صحيح مسلم. ٦٢١
  .٣٤٨٤٥ح  ٢٣٠ص  ١٢ج : عمال، كرت ال١١ح  ٥٥١ص  ٧ج : شيبة

  .مد و صاع، دو نوع پيمانه و واحد وزن در عرىب است. ٦٢٢
ح  ٥٣٣ص  ٥ج : تقريباً با مهان الفاظ، مسند ابن حنبل ٤٥٤ح  ٩٩١ص  ٢ج : ، صحيح مسلم٢٠٢٢ح  ٧٤٩ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٦٢٣

: مهگى به نقل از عبد اللَّه بن زيد، كرت العمال ٥١٨ح  ١٨٤ص : يد، املنتخب من مسند عبد بن مح٩٩٥٦ح  ٣٢٢ص  ٥ج :  ، السنن الكربى١٦٤٤٦
  .٣٤٨٦٠ح  ٢٤١ص  ١٢ج 

، تفسري ٩٩٨٢ح  ٣٢٩ص  ٥ج : ، السنن الكربى٤٢٧٦ح  ٤٨٥ص  ٢ج : ، نساىي ، السنن الكربى٤٧٥ح  ١٠٠١ص  ٢ج : صحيح مسلم. ٦٢٤
  .٣٤٨١١ح  ٢٣٢ص  ١٢ج : از أبو سعيد خدرى، كرت العمالهر دو تقريباً با مهان الفاظ و مهگى به نقل  ٢٥١ص  ١ج : ابن كثري

ص  ٢ج : به نقل از ابو هريره، صحيح البخارى ٤٦٩ح  ٩٩٩به نقل از امام على عليه السالم و ص  ٤٦٧ح  ٩٩٥ص  ٢ج : صحيح مسلم. ٦٢٥
ا صلى اهللا عليه و آله تقريباً با مهان الفاظ، به نقل از امام على عليه السالم بدون نسبت دادن به پيامرب خد ٦٣٧٤ح  ٢٤٨٢ص  ٦و ج  ١٧٧١ح  ٦٦٢

؛ ٣٤٨٠٥ح  ٢٣١ص  ١٢ج : به نقل از امام على عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، كرت العمال ٢٠٣٤ح  ٢١٦ص  ٢ج : سنن أىب داوود
 ٩٩ج : م از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، حبار األنوارهر دو به نقل از امام على عليه السال ٢٩٥ص  ١ج : ، دعائم اإلسالم٥٢٤ح  ٣١٣ص : العمدة

  .١٠ح  ٣٧٨ص 



١٠٠ 

مكّه، : امام صادق عليه السالم. ٨٣٩ ٦٢٦.مكّه، حرم خداست و مدينه، حرم پيامرب خداست: امام على عليه السالم. ٨٣٨
  ٦٢٧.اهللا عليه و آله است حرم ابراهيم عليه السالم است و مدينه، حرم حممد صلى

   هجرتگاه پيامرب صلى اهللا عليه و آله -ب

بر امت من است كه مهسايگامن را . مدينه، هجرتگاه و آرامگاه من در زمني است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٤٠
  ٦٢٨.كنند، احترام كنند تا وقىت كه از گناهان كبريه پرهيز مى

   و آله حمبوب پيامرب صلى اهللا عليه - ج

آمد و نگاهش به ديوارهاى مدينه  هر گاه پيامرب صلى اهللا عليه و آله از سفر مى: -به نقل از انس -صحيح البخارى. ٨٤١
پيامرب . ٨٤٢ ٦٢٩.داد اد و اگر سواره بود، مركب خود را حركت مى افتاد، از شوق مدينه، وسايلش را بر زمني مى مى

! مدينه را حمبوب ما گردان، مهان گونه كه مكّه را حمبومبان گردانيدى، و بلكه بيشتر! خداوندا: خدا صلى اهللا عليه و آله
ابراهيم، دوست و بنده و ! خدايا: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٤٣ ٦٣٠!.پيمانه و ظرفمان را بركت ببخش! خداوندا

خوامن، مثل  فرستاده توام و براى اهل مدينه، تو را مىپيامرب تو، براى اهل مكّه، تو را خواند و من، حممد، بنده و پيامرب و 
  .خوانيم كه به پيمانه و ميوه آنان، بركت دهى تو را مى. ابراهيم براى اهل مكّه خواست  آنچه

  ٦٣١.مدينه را حمبوب ما گردان، آن چنان كه مكّه را حمبوب ما ساخىت! خدايا

   گنبد اسالم - د

مدينه، گنبد اسالم و خانه اميان و سرزمني هجرت و جايگاه حالل و حرام : هپيامرب خدا صلى اهللا عليه و آل. ٨٤٤
 ٦٣٢.است
  ٦٣٣.گردد گردد، آن گونه كه مار به النه خود، باز مى اميان، به مدينه باز مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٤٥

                                                             
هر دو به نقل از حسان بن مهران از امام صادق عليه السالم، روضة  ٢١ح  ١٢ص  ٦ج : ، ذيب األحكام١ح  ٥٦٣ص  ٤ج : الكاىف. ٦٢٦

  .١٩٣٨٩ح  ٢٨٢ص  ١٠ج : ، وسائل الشيعة٤٤٧ص : الواعظني
 ٢٩٧ص  ١ج : ؛ تاريخ دمشق٤٦ح  ٨٥ص  ٩٩ج : به نقل از عاصم بن عبد الواحد مدائىن، حبار األنوار ١٤١٦ح  ٦٧٢ص : األماىل، طوسى. ٦٢٧

  .به نقل از امام على عليه السالم
 ١٢ج : تقريباً با مهان الفاظ و هر دو به نقل از معقل بن يسار، كرت العمال ٤٧ص  ١ج : ، وفاء الوفا٤٧٠ح  ٢٠٥ص  ٢٠ج : املعجم الكبري. ٦٢٨
  .٣٤٨٨٥ح  ٢٤٦ص 

، السنن ١٢٦١٩ح  ٣١٩ص  ٤ج : ، مسند ابن حنبل٣٤٤١ح  ٤٩٩ص  ٥ج : ، سنن الترمذى١٧٨٧ح  ٦٦٦ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٦٢٩
  .١٠٣٧٧ح  ٤٢٧ص  ٥ج :  الكربى
ح ، صحي٢٤٤١٤ح  ٣٣٣ص  ٩ج : ، مسند ابن حنبل٤٨٠ح  ١٠٠٣ص  ٢ج : ، صحيح مسلم٦٠١١ح  ٢٣٤٣ص  ٥ج : صحيح البخارى. ٦٣٠

 ٥٦٤ص  ٢ج : ؛ كتاب من ال حيضره الفقيه٣٨١٥٩ح  ١٣٦ص  ١٤ج : مهگى به نقل از عايشه، كرت العمال ٥٦٠٠ح  ٤١٤ص  ١٢ج : ابن حبان
  .١٥ح  ٩ص  ١٨ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٦٦ح  ٤٩ص  ١ج : ، اخلرائج واجلرائح٣١٥٥ح 

 ٢٤٤ص  ١٢ج : تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال ٨٣ص  ٥ج : ز ابو قتاده، معجم البلدانبه نقل ا ٢٢٦٩٣ح  ٣٨٤ص  ٨ج : مسند ابن حنبل. ٦٣١
  .٣٤٨٧٥ح 

ح  ٢٣٠ص  ١٢ج : هر دو به نقل از ابو هريره، كرت العمال ٦٦٧٨ح  ٢٢٥ص  ٤ج : ، الفردوس٥٦١٨ح  ٣٨٠ص  ٥ج : املعجم األوسط. ٦٣٢
٣٤٨٠٢.  

، مسند ابن ٣١١١ح  ١٠٣٨ص  ٢ج : ، سنن ابن ماجة٢٣٣ح  ١٣١ص  ١ج : لم، صحيح مس١٧٧٧ح  ٦٦٤ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٦٣٣
  .٧٥ح  ١٠٨ص : ؛ اازات النبوية١١٩٧ح  ٢٣٩ص  ١ج : مهگى به نقل از ابو هريره، كرت العمال ١٠٤٤٥ح  ٥٥٨ص  ٣ج : حنبل
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   فتح با قرآن -ه

  ٦٣٤.تح شد؛ وىل مدينه با قرآن، فتح شدها با مششري، ف آبادى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٤٦

   زداينده پليدى -و

گروهى از اصحاب پيامرب صلى اهللا عليه و آله از احد باز گشتند و : -به نقل از زيد بن ثابت -صحيح البخارى. ٨٤٧
ن آيه پس اي. »نكشيد«: گفتند و گروهى مى» آا را بكشيد«: گفتند گروهى مى. مردم، در باره آنان، دو دسته شدند

  ).مشا را چيست كه در باره منافقان، دو گروهيد؟ ٦٣٥فَما لَكُم فى الْمنفقني فئَتينِ؛: (نازل شد

  ٣/ ١ ٦٣٦.»زدايد نقره را مى  هاى زدايد، آن گونه كه آتش، چرك ها را مى مدينه، پاك است، پليدى«: و فرمود

   فضيلت اقامت در مدينه

 ٦٣٧.مدينه، تر از مكّه است: و آله پيامرب خدا صلى اهللا عليه. ٨٤٨
يك رمضان در مدينه بودن، تر از هزار رمضان در شهرهاى ديگر بودن است و : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٤٩

 ٦٣٨.يك مجعه در مدينه بودن، تر از هزار مجعه در شهرهاى ديگر بودن است
د در مدينه مبريد، چنني كند؛ چرا كه من براى كسى كه در مدينه كسى كه بتوان: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٥٠

 ٦٣٩.كنم مبريد، شفاعت مى
  :يك، برتر است كدام: پرسيدم ٦٤٠ از ابو احلسن عليه السالم: -به نقل از حسن بن جهم -الكاىف. ٨٥١

  .»گوىي؟ تو چه مى«: فرمود ماندن در مكّه يا مدينه؟

  .»گرداند سخن تو، تو را به سخن من، بر مى«: فرمود !تواند باشد؟ ىسخن من در برابر سخن مشا چه م: گفتم

  .پندارم اقامت در مدينه، تر از مكّه است اما من، مى: گفتم

پيامرب صلى اهللا عليه و ] مرقد[گوىي، امام صادق عليه السالم نيز روز عيد فطر، اين را فرمود و نزد  تو چنني مى«: فرمود
  ٦٤١.»امروز ما با سالم دادمنان بر پيامرب خدا، از مردم ديگر، برترمي«: سپس فرمود. ر او سالم كردآله آمد و در مسجد، ب

  .من و عمار و گروهى، در مدينه خدمت امام صادق عليه السالم رسيدمي: -به نقل از مرازِم -الكاىف. ٨٥٢

                                                             
ح  ٢٣٠ص  ١٢ج : عايشه، كرت العمال هر دو به نقل از ٣٤٢ش  ٣٦٥ص  ١٥ج : ، تاريخ االسالم١٤٠٧ح  ١٤٥ص  ٢ج : شعب اإلميان. ٦٣٤

٣٤٨٠٣.  
  .٨٨آيه : نساء. ٦٣٥
، السنن ٣٠٢٨ح  ٢٣٩ص  ٥ج : تقريباً با مهان الفاظ، سنن الترمذى ١٧٨٥ح  ٦٦٦ص  ٢و ج  ٤٣١٣ح  ١٦٧٦ص  ٤ج : صحيح البخارى. ٦٣٦

: ، كرت العمال٤٨ح  ٤٩٣ص  ٨ج : شيبة، املصنف، ابن أىب ٢١٦٥٥ح  ١٤٢ص  ٨ج : ، مسند ابن حنبل١١١١٣ح  ٣٢٥ص  ٦ج : الكربى، نساىي
  .٣٤٩٠٣ح  ٢٥٠ص  ١٢ج 

 ٢٣٠ص  ١٢ج : هر دو به نقل از رافع بن خديج، كرت العمال ٤٧٦ش  ١٦٠ص  ١ج : ، التاريخ الكبري٤٤٥٠ح  ٢٨٨ص  ٤ج : املعجم الكبري. ٦٣٧
  .٣٤٨٠١ح 

مهگى به نقل از بالل  ٣٢٧٨ح  ٢٧٥ص  ٢ج : دوس، الفر٥٧٢٤ح  ٣٨ص  ٢٧ج : ، تاريخ دمشق١١٤٤ح  ٣٧٢ص  ١ج : املعجم الكبري. ٦٣٨
  .٣٤٨١٨ح  ٢٣٤ص  ١٢ج : به نقل از ابن عمر تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال ١٨٣١ش  ٣١٥ص  ٢ج : بن حارث، تاريخ اصبهان

صحيح ابن ، ٥٤٣٨ح  ٣٦٣ص  ٢ج : ، مسند ابن حنبل٣١١٢ح  ١٠٣٩ص  ٢ج : ، سنن ابن ماجة٣٩١٧ح  ٧١٩ص  ٥ج : سنن الترمذى. ٦٣٩
  .٣٤٨٤٠ح  ٢٣٨ص  ١٢ج : ، كرت العمال١٩٥٨ح  ٦٠٣ص  ١ج : مهگى به نقل از ابن عمر، السنن الكربى، نساىي ٣٧٤١ح  ٥٧ص  ٩ج : حبان
  .مقصود، امام كاظم يا امام رضا عليهما السالم است. ٦٤٠
  .١٩٣٦٥ح  ٢٧٢ص  ١٠ج : ، وسائل الشيعة٢٩ح  ١٤ص  ٦ج : ، ذيب األحكام١ح  ٥٥٧ص  ٤ج : الكاىف. ٦٤١



١٠٢ 

سوارى خود را رها كردمي و دستور دادمي  مركبِ: عمار گفت. »اقامت مشا چه مقدار است؟«: امام عليه السالم پرسيد
  .پانزده روز ديگر، سراغ ما بيايند

براى آخرتتان كار كنيد، براى خودتان بيشتر . ايد به اقامت در شهر پيامرب خدا و مناز در مسجد او، نائل شده«: فرمود
مهانا زرنگ، زرنگ ". !فالىن، چه قدر زرنگ است:" شود گاهى كسى در دنيا زرنگ است و گفته مى. كار كنيد

  ).اقامت بيش از يك سال( ٣٤ص : ك. ر ٦٤٢.»!آخرت است

٤/ ١  

   آداب مدينه

پيامرب خدا . ٨٥٤ ٦٤٣.هر گاه وارد مدينه شدى، پيش از ورود يا هنگام ورود، غسل كن: امام صادق عليه السالم. ٨٥٣
: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٥٥ ٦٤٤.است مناز خواندن در مسجد قُبا، مانند گزاردن يك عمره: صلى اهللا عليه و آله

  ٦٤٥.بيايد و در آن، مناز خبواند، براى او پاداشى برابر عمره است) مسجد قبا(هر كس بريون آيد تا به اين مسجد 

هر كس وضو بگريد و خوب وضو بگريد، سپس به قصد مسجد قبا بريون بيايد و : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٥٦
اى از اين آمدن، جز مناز خواندن در مسجد قبا نداشته باشد و سپس در آن، چهار ركعت  را قصد نكند و انگيزهجز آن 

مناز خبواند كه در هر ركعت، سوره محد را خبواند، پاداشى مهچون پاداش كسى دارد كه براى عمره به خانه خدا رفته 
 ٦٤٦.است
كه  -ى اهللا عليه و آله در مسجد خرِبه، مسجد قبلَتني و مسجد بىن حرامپيامرب صل: -به نقل از جابر -تاريخ املدينة. ٨٥٧

 ٦٤٧.، مناز خواند-در دشت بود
) آخبورىِ(آيا به مسجد قُبا، يا مسجد فَضيخ، يا مشربه «: امام صادق عليه السالم فرمود: -به نقل از حلَىب -الكاىف. ٨٥٨

  .»ايد؟ ام ابراهيم رفته

  .آرى: گفتم

 ٦٤٨.»باشيد كه از آثار پيامرب خدا، جز اينها باقى منانده است آگاه«: فرمود

                                                             
  .١٩٣٦٦ح  ٢٧٢ص  ١٠ج : ، وسائل الشيعة٢ح  ٥٥٧ص  ٤ج : الكاىف. ٦٤٢
مهگى به نقل از معاوية بن عمار، كتاب من ال  ٢٧ح  ٤٨ص : ، كامل الزيارات٨ح  ٥ص  ٦ج : ، ذيب األحكام١ح  ٥٥٠ص  ٤ج : الكاىف. ٦٤٣

  .١٧ح  ١٥٠ص  ١٠٠ج : ، حبار األنواربدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم ٥٦٥ص  ٢ج : حيضره الفقيه
، السنن ١٧٩٢ح  ٦٦٢ص  ١ج : ، املستدرك على الصحيحني١٤١١ح  ٤٥٢ص  ١ج : ، سنن ابن ماجة٣٢٤ح  ١٤٦ص  ٢ج : سنن الترمذى. ٦٤٤

  .٣٤٩٦٢ح  ٢٦٣ص  ١٢ج : ظهري انصارى، كرت العمال مهگى به نقل از أسيد بن ١٠٢٩٥ح  ٤٠٨ص  ٥ج : الكربى
مهگى به نقل از  ١٤١٢ح  ٤٥٣ص  ١ج : ، سنن ابن ماجة٤٢٧٩ح  ١٣ص  ٣ج : ، املستدرك على الصحيحني٣٧ص  ٢ج  :سنن النسائى. ٦٤٥

ح  ٢٦٥ص  ١٢ج : به نقل از ابو امامه و در دو منبع اخري تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال ٤٨٩٣ش  ٣٤٤ص  ٩ج : سهل بن حنيف؛ تاريخ بغداد
به نقل از امام صادق عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا  ٥١ح  ٦٦ص : ، كامل الزيارات٦٨٦ح  ٢٢٩ص  ١ج : ه؛ كتاب من ال حيضره الفقي٣٤٩٧٠

  .٩ح  ٢١٥ص  ١٠٠ج : عليه و آله و هر دو تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار
هر  ٤١ص  ١ج : ، تاريخ املدينة٢ح  ٢٦٧ص  ٢ج : به نقل از كعب بن عجره، املصنف، ابن أىب شيبة ٣١٩ح  ١٤٦ص  ٩ج : املعجم الكبري. ٦٤٦

  .٣٤٩٦٨ح  ٢٦٤ص  ١٢ج : دو به نقل از سهل بن حنيف تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال
  .٦٨ص  ١ج : تاريخ املدينة. ٦٤٧
  .١٤ح  ٢١٦ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٦ح  ٥٦١ص  ٤ج : الكاىف. ٦٤٨



١٠٣ 

را ترك نكن، ]  و اماكن[رفنت به مهه مشاهد «: امام صادق عليه السالم فرمود: -به نقل از معاوية بن عمار -الكاىف. ٨٥٩
ابراهيم، مسجد  ، مشربه ام-مسجدى كه از خنستني روز، بر پرهيزگارى بنا شده است - مسجد قبا]  مانند رفنت به[

  .»-كه مهان مسجد فتح است -فَضيخ، قبور شهيدان و مسجد احزاب

: فرمود رفت، مى به ما چنني رسيده كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله هر گاه به زيارت قرب شهدا مى«: فرمود]  آن گاه[
  .»!پس خانه آخرت، چه نيكوست. اى كه كرديد سالم بر مشا به خاطر شكيباىي«

اندوه و غم و ! دهنده دعاى بيچارگان اى فريادرس گرفتاران، اى پاسخ«: مسجد فتح، دعاى تو چنني باشدوكنار 
اش را زدودى و در اين مكان، از هراس دمشن، او را  و گرفتارى  ناراحىت مرا بزداى، آن گونه كه از پيامربت، اندوه و غم

  ٦٤٩.»كفايت كردى

از . رومي ما سراغ مساجد اطراف مدينه مى: از امام صادق عليه السالم پرسيدم: -لدبه نقل از عقبة بن خا -الكاىف. ٨٦٠
  يك آغاز كنم؟ كدام

در آن، مناز خبوان، بسيار هم خبوان؛ چرا كه خنستني مسجدى است كه پيامرب خدا در اين نه، . از قبا آغاز كن«: فرمود
آن جا حملّ سكونت و مناز پيامرب خدا بوده . و و در آن، مناز خبوانسپس به مشربه ام ابراهيم بر. در آنْ مناز خوانده است

  .است

اين طرف را كه اجنام ]  اعمال. [خواىن، كه پيامربت در آن مناز خوانده است سپس به مسجد فَضيخ رفته، در آن مناز مى
سپس به قرب محزة . خواىن مىكىن و در آن، مناز  است، شروع مى ٦٥٠ دادى، به مست احد رفته، از مسجدى كه پايني حره

سالم بر مشا، :" گوىي ايسىت و مى آن گاه بر قبور شهدا گذشته، كنار آا مى. دهى بن عبد املطّلب گذشته، بر او سالم مى
  ".مشا پيشتاز ماييد و يقيناً ما هم به مشا خواهيم پيوست! اى اهل اين ديار

آىي و در آن،  شوى، مست راست توست، مى ىت كه وارد احد مىآن گاه به مسجدى كه در آن مكان باز، كنار كوه، وق
وقىت كه با مشركان برخورد كرد، . پيامرب صلى اهللا عليه و آله از كنار اين مسجد به مست احد بريون آمد. خواىن مناز مى

  .آن جا بودند تا آن كه وقت مناز رسيد و در آن، مناز خواند

آن گاه به طرف جلو و رو به روى خود برو . خواىن دى و مناز واجب خود را مىگر سپس دوباره كنار قبور شهدا بر مى
پيامرب خدا، در روز جنگ احزاب، در آن دعا كرد و . تا به مسجد احزاب برسى و در آن، مناز خوانده، خدا را خبواىن

غصه مرا بزداى، حال  و اندوه و رنج! اى پناه غمگينان! اى پاسخگوى دعاى بيچارگان! اى فريادرس گرفتاران«: گفت
  ٥/ ١ ٦٥١.»بيىن من و حال ياران مرا مى

                                                             
بدون نسبت دادن به اهل بيت  ٥٧٤ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٣٨ ح ١٧ص  ٦ج : ، ذيب األحكام١ح  ٥٦٠ص  ٤ج : الكاىف. ٦٤٩

  .٦ح  ٢١٥ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٤٩ح  ٦٤ص : عليهم السالم تقريباً با مهان الفاظ، كامل الزيارات
  .شود هاى سنگالخ گفته مى ها و منطقه حره به تپه. ٦٥٠
، حبار ٤٨ح  ٦٣تقريباً با مهان الفاظ وص  ٥٤ح  ٦٨ص : ، كامل الزيارات٣٩ح  ١٧ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٢ح  ٥٦٠ص  ٤ج : الكاىف. ٦٥١
  .٤ح  ٢١٤ص  ١٠٠ج : األنوار



١٠٤ 

  ٦٥٢ مسجد پيامرب صلى اهللا عليه و آله

   بناى آن -الف

رديفه ساخت چون مسلمانان، افزون  هاى يك پيامرب خدا، مسجد خويش را با خشت: امام صادق عليه السالم. ٨٦١
  .»باشد«: فرمود .يفزايندكاش فرمان دهى بر مسجد ب! اى پيامرب خدا: شدند، گفتند

كاش ! اى پيامرب خدا: باز هم مسلمانان، افزون شدند، گفتند. دستور داد بر آن افزودند و از يك خشت و نيم، بنا كرد
و دستور داد آن را بزرگ كردند و ديوار آن را با دو رديف خشت، » باشد«: فرمود .دستور دهى مسجد را بزرگ كنند

  .زدند باىن بر مسجد مى دادى سايه كاش دستور مى! اى پيامرب خدا: گفتند. ان، شدت يافتسپس گرما بر آن. بنا كرد

بر آن  ٦٥٣هاى ن، شاخ و برگ خرما و اذخر سپس چوب. هاىي از تنه درخت خرما بر پا كردند دستور داد تا ستون
كاش ! اى پيامرب خدا: گفتند. چكيد نان مىها به آنان رسيد و از مسجد، بر آ افكنند و در آن به سر بردند، تا آن كه باران

  .»بان موسى باىن، مهچون سايه نه؛ بلكه سقف و سايه«: فرمود .اندود كنند فرمان دهى مسجد را گل

هر . آن بزنند، به اندازه قامت بود بان بر ديوار مسجد، پيش از آن كه سايه. چنان بود تا آن كه پيامرب خدا از دنيا رفت
شد،  سايه، دو برابر آن كه مى. خواند رسيد، مناز ظهر را مى مى -كه به اندازه آغل بز بود -ازه يك ذراعگاه سايه به اند
پيامرب صلى اهللا عليه و آله به مدينه آمد و دستور : -به نقل از انس - صحيح البخارى. ٨٦٢ ٦٥٤.خواند مناز عصر را مى

  .»ا من، حساب كنيدقيمت آن را ب! اى بىن جنّار«: ساخنت مسجد داد و فرمود

  .خواهيم اى آن را جز از خدا منى: گفتند

ها را بريدند و آا را در مست قبله  ها را مهوار كردند، خنل ها و نامهوارى پس دستور داد گور مشركان را كَندند، ويرانه
  ٦٥٥.مسجد چيدند

   حدود آن -ب

 ٦٥٦.شد، باز مسجد من بود نعا ساخته مىاگر اين مسجد من تا ص: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٦٣
 مسجد پيامرب خدا، چه قدر بود؟: به امام صادق عليه السالم گفتم: -به نقل از عبد األعلى وابسته آل سام -الكاىف. ٨٦٤

  ٦٥٨ .٦٥٧»سه هزار و ششصد ذراعِ شكسته: فرمود

                                                             
  .٩آخر كتاب، نقشه مشاره : ك. ر. ٦٥٢
  ).فرهنگ الروس( نوعى گياه خشك سبز؛ گورگياه. ٦٥٣
مهگى به نقل از عبد اللَّه بن سنان، حبار  ١ح  ١٥٩ص : ، معاىن األخبار٧٣٨ح  ٢٦٢ص  ٣ج : ، ذيب األحكام١ح  ٢٩٥ص  ٣ج : الكاىف. ٦٥٤
  .٥ح  ٣٨٠ص  ٩٩ج : األنوار
 ٢ج : ، سنن النسائى٤٥٣ح  ١٢٣ص  ١ج : ، سنن أىب داوود٩ح  ٣٧٣ص  ١ج : ، صحيح مسلم١٧٦٩ح  ٦٦١ص  ٢ج : صحيح البخارى. ٦٥٥
  .مهگى تقريباً با مهان الفاظ ٣٧٤ح  ٢٨٧ص : ؛ الطرائف٣٩ص 

هر دو به نقل از ابو  ٥١٥٢ح  ٣٧٨ص  ٣ج : به نقل از زبري بن بكار در أخبار املدينة، الفردوس ٣٤٨٣٢ح  ٢٣٧ص  ١٢ج : كرت العمال. ٦٥٦
  .تقريباً با مهان الفاظ ١٤٣ص  ١ج : هريره، شرح األزهار

يك مشت كمتر  مقصود از ذراع مكسر، يا حاصل ضرب طول و عرض است، يا مقصود آن است كه ذراعى معموىل كه شش مشت است كه. ٦٥٧
  .از ذراعِ شاهى است

ح  ٢٢٩ص  ١ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٧٣٧ح  ٢٦١ص  ٣ج : ، ذيب األحكام٣ح  ٢٩٦ص  ٣و ج  ٧ح  ٥٥٥ص  ٤ج : الكاىف. ٦٥٨
د ذراع ، حاصل ضرب طول در عرض با واح»ذراع شكسته« شايد مقصود از: گويد عالمه جملسى مى .٦٥٥٩ح  ٥٤٦ص  ٣ج : ، وسائل الشيعة٦٨٣

ذراع شكسته، معادل : در كتاب املُغرب آمده است كه. گريى در حديث آمده است ، خودش به عنوان واحد اندازه»ذراع شكسته« باشد يا شايد واقعاً
اهى را از تر است و ذراع ش اند كه از ذراع شاهى، يك مشت كوتاه شش مشت است و اين، ذراع عموم است و به اين خاطر بدان ذراع شكسته گفته

  ).٢٦٧ص  ١٨ج : مرآة العقول.( ، هفت مشت بوده است)طول دستش( اند كه يكى از شاهان اواخر عصر ساساىن، ذراعش ناميده» شاهى« آن جا



١٠٥ 

پيامرب صلى اهللا [در باره حمدوده مسجد  از امام صادق عليه السالم: -به نقل از ذريح حمارىب -االصول الستة عشر. ٨٦٥
و از پشت منرب، راهى . از ستون تا باال سر قرب تا دو ستون پشت منرب در مست راست قبله«: فرمود. پرسيدم]  عليه و آله

  .»گذشت، يا كسى كه كَجكى خبواهد برود بود كه گوسفند از آن مى

 ٦٥٩.زء مسجد استو بر اين عقيده بود كه حموطه مسجد تا سنگ فرش، ج
هاست و حد  بان در مسجد پيامرب صلى اهللا عليه و آله تا طرف سايه» روضه«حمدوده : امام صادق عليه السالم. ٨٦٦

  ٦٦٠).بازار شب(مسجد تا دو ستوىن كه مست راست منرب به طرف راه است، نزديك سوق اللّيل 

هاى مكررى  د النىب، مانند مسجد احلرام، شاهد توسعهمسج ٦٦١ صلى اهللا عليه و آله توضيحى درباره توسعه مسجد پيامرب
سپس  ٦٦٢.خنستني توسعه، به دست مبارك سازنده آن، پيامرب خدا در سال هفتم هجرى صورت گرفته است. بوده است

 ٦٦٣.هجرى، هر يك اندكى از مست غرب و مشال، به مسجد افزودند ٢٩عمر به سال هفدهم هجرى و عثمان به سال 
هجرى، عمر بن  ٨٨در سال  ٦٦٤.، چند ستون افزود و براى مسجد، حمراب ساخت)جنوب مسجد(بله عثمان از مست ق

عبد العزيز، هنگام حكومتش بر مدينه از سوى وليد بن عبد امللك، شش ستون از شرق و غرب، و چهارده ستون در مشال 
در زمان سالطني  ٦٦٦.داد هجرى، ناحيه مشاىل مسجد را توسعه ١٦١سپس مهدى عباسى در سال  ٦٦٥.مسجد افزود

. ها و تعمرياتى اجنام گرفت و سلطان عبد ايد عثماىن، بيشترين توسعه و تعمري و تزيني را اجنام داد عثماىن نيز ترميم
 ١٣٧٠هاى  در زمان معاصر و در سال ٦٦٧.استمرار داشت) ق ١٢٧٧(تا آخر دوره سلطنتش  ١٢٦٥اقدامات او از سال 

امي كه مساحت مسجد را چند برابر  واىن را از مهه سوى مسجد، جز در مست قبله، شاهد بودههاى فرا ق، توسعه ١٤٠٦و 
جريان يافنت احكام  ٦٦٨.فرش شده است است و به عالوه، فضاىي هم در بريون مسجد، براى مناز، تسطيح و سنگ  كرده

د پيامرب صلى اهللا عليه و آله دو بار گفتىن است مسج ٦٦٩.ها، مورد ترديد فقهاست فقهىِ ويژه مسجد النىب در اين افزوده
هجرى و در زمان خالفت املستعصم باللَّه بود كه به تدريج، تعمري  ٦٥٤خنست، در سال : طعمه حريق شده است

ق، متام مسجد، جز حجره شريف نبوى و گنبد، سوخت كه به دستور سلطان مملوكىِ  ٨٨٦سپس در سال  ٦٧٠.شد

                                                             
: ةبه نقل از حممد بن مسلم بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، وسائل الشيع ٤ح  ٥٥٤ص  ٤ج : ، الكاىف٨٨ص : االصول الستة عشر. ٦٥٩

  .٦٥٥٨ح  ٥٤٦ص  ٣ج 
، حبار ٤٤٧ص : مهگى به نقل از ابو بصري، روضة الواعظني ٢٧ح  ١٤و ص  ١٤ح  ٨ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٦ح  ٥٥٥ص  ٤ج : الكاىف. ٦٦٠
  .٣ح  ١٤٦ص  ١٠٠ج : األنوار
  .١٠آخر كتاب نقشه مشاره : ك. ر. ٦٦١
ح  ١٠١وص  ٣٦٢٨٠ح  ٧٤ص  ١٣ج : كرت العمال: ك. نيز، ر. ٣٥١ ص ١ج : ، وفاء الوفاء٧٠ص : اخبار مدينة الرسول، ابن جنّار. ٦٦٢

٣٦٣٣٦.  
  .٣٧٢٩٤ح  ٥٠٢ص  ١٣و ج  ٢٣٠٩٥ح  ٣١٨ص  ٨ج : كرت العمال: ك. نيز، ر. به نقل از تاريخ اليافعى ٤٨١ص  ٢ج : وفاء الوفاء) ٣(  ٦٦٣
٤(  ٦٦٤(  
٥(  ٦٦٥(  
  .٤٣٥ص  ٦ج : الطربى و تاريخ ٥٢١، ٥٣٦و  ٥٣٥، ٥٠٢و  ٥٠١ص  ٢ج : وفاء الوفاء) ٦(  ٦٦٦
  .٤٦٨ -٤٦٥ص  ١ج : مرآة احلرمني) ٧(  ٦٦٧
  .٢٠٢و  ١٦٥ص : عمارة و توسعة املسجد النبوى عرب التاريخ. ٦٦٨
  .١١مسأله  ٧٦٧ص  ١ج : العروة الوثقى. ٦٦٩
  .٦٠٥ -٥٩٨ص  ٢ج : وفاء الوفاء: ك. ر. ٦٧٠



١٠٦ 

ق، پايان يافت و در ضمن آن، اندكى در جهت  ٨٨٨اين جتديد بنا در سال . ساختند مصر، ملك قايتباى، آن را از نو
  ٦٧١.مشرق، مسجد را توسعه دادند

   فضيلت آن - ج

   فضيلت مدينه

شوند، اين مسجد من و خانه  ها را به سوى آن سوار مى ترين مقصدى كه مركب: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٦٧
 ٦٧٢.خداست

جز به قصد مسجد احلرام و مسجد النىب و مسجد كوفه، نبايد بار سفر ] از ميان مساجد،: [لى عليه السالمامام ع. ٨٦٨
 ٦٧٣.بست
جز به قصد مسجد احلرام و مسجد النىب و مسجد االقصى، ] از ميان مساجد،: [پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٦٩

 ٦٧٤.نبايد بار سفر بست
مسجد كعبه، مسجد : تنها به سوى سه مسجد، مسافرت شود]  شايسته است: [آله پيامرب خدا صلى اهللا عليه و. ٨٧٠

 ٦٧٥).در بيت املقدس(من، و مسجد ايليا 
هر كس با طهارت بريون شود و قصدى جز آمدن به اين مسجد مرا نداشته باشد : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٧١

  ).فضيلت مسجد احلرام/ مسجد احلرام: فصل دوم( ٤٩ص : ك .ر ٦٧٦.تا در آن مناز خبواند، مانند گزاردن حج است

   فضيلت مناز در آن - د

مسجد  يك مناز در مسجد من، برابر با هزار مناز در مساجد ديگر است، جبز: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٧٢
 ٦٧٧.احلرام

زار مناز در غري آن است، مگر مسجد يك مناز در اين مسجد من، تر از ه: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٧٣
 ٦٧٨.احلرام

                                                             
  .٦٤٤و  ٦٣٣ص  ٢ج : وفاء الوفاء: ك. ر. ٦٧١
، ١٦١٦ح  ٤٩٥ص  ٤ج : ، صحيح ابن حبان١١٣٤٧ح  ٤١١ص  ٦ج : ، نساىي ، السنن الكربى١٤٧٨٨ح  ١٢٣ص  ٥ج : مسند ابن حنبل. ٦٧٢

  .مهگى به نقل از جابر بن عبد اللَّه ٢٢٦٢ح  ٤٦٦ص  ٢ج :  ، مسند أىب يعلى٧٤٠ح  ٢٢٥ص  ١ج : املعجم األوسط
  .٢ح  ٢٤٠ص  ٩٩ج : ألنوار، حبار ا١٦٦ح  ١٤٣ص : ، اخلصال٦٩٤ح  ٢٣١ص  ١ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٦٧٣
، سنن ابن ٢٠٣٣ح  ٢١٦ص  ٢ج : ، سنن أىب داوود٥١١ح  ١٠١٤ص  ٢ج : ، صحيح مسلم١١٣٢ح  ٣٩٨ص  ١ج : صحيح البخارى. ٦٧٤
ص  ١٢ج : به نقل از ابو سعيد خدرى، كرت العمال ٣٢٦ح  ١٤٨ص  ٢ج : مهگى به نقل از ابو هريره، سنن الترمذى ١٤٠٩ح  ٤٥٢ص  ١ج : ماجة
  .٣٤٦٤٨ح  ١٩٧
مهگى به نقل از ابو  ٥٤٥ص  ٢ج : ، دالئل النبوة، بيهقى١٠٢٦٤ح  ٤٠١ص  ٥ج : ، السنن الكربى٥١٣ح  ١٠١٥ص  ٢ج : صحيح مسلم. ٦٧٥

  .٣٥٠٠٣ح  ٢٧١ص  ١٢ج : به نقل از نضرة بن أىب نضره غفارى تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال ٢٩٧٥ح  ٩٢ص  ٣ج : هريره، شعب اإلميان
ص  ١٢ج : هر دو به نقل از سهل بن حنيف، كرت العمال ٤١٩١ح  ٥٠٠ص  ٣ج : ، شعب اإلميان٣٣٨٩ش  ٣٧٩ص  ٨ج : ريخ الكبريالتا. ٦٧٦
  .٣٤٩٧٢ح  ٢٦٥
هر  ٣١ح  ١٥ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٨ح  ٥٥٥به نقل از مجيل بن دراج از امام صادق عليه السالم و ص  ١٠ح  ٥٥٦ص  ٤ج : الكاىف. ٦٧٧

به نقل از اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السالم  ٣٢معاوية بن وهب از امام صادق عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله و ح  دو به نقل از
  .٤ح  ١٤٦ص  ١٠٠ج : از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار

: ، سنن الدارمى٥٠٥ح  ١٠١٢ص  ٢ج : ، صحيح مسلم٣٩١٦ح  ٧١٩ص  ٥ج : الترمذى ، سنن١١٣٣ح  ٣٩٨ص  ١ج : صحيح البخارى. ٦٧٨
به نقل از ابن عمر و در سه منبع اخري تقريباً با مهان  ٤١٤٨ح  ٤٨٧ص  ٣ج : مهگى به نقل از ابو هريره، شعب اإلميان ١٣٩٠ح  ٣٥١ص  ١ج 

  .٣٤٨١٩ح  ٢٣٤ص  ١٢ج : الفاظ، كرت العمال
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. مناز خواندن در مسجد من، معادل هزار برابر در غري آن است، جز مسجد احلرام: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٧٤
 ٦٧٩.مناز خواندن در مسجد احلرام، معادل هزار برابر مسجد من است

سجد من در نزد خداوند، برابر با ده هزار مناز در مساجد ديگر است، مناز در م: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٧٥
مناز شخص : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٧٦ ٦٨٠.كند مگر مسجد احلرام كه مناز در آن، با صد هزار مناز، برابرى مى

ست و منازش در مسجد منازش در مسجد من، برابر با پنجاه هزار مناز ا... اش، برابر مهان يك مناز است  شخص در خانه
هر كس در مسجد من، چهل مناز خبواند، : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٧٧ ٦٨١.احلرام، با صد هزار مناز، برابر است

شود و از نفاق هم پاك  فوت شود، براى او برائت از دوزخ و جنات از عذاب، نوشته مى ىب آن كه حتى يك مناز از او
 ٦٨٢.شود مى

توانيد، مناز بسيار خبوانيد كه برايتان تر است و بدانيد كه گاهى  در اين مسجد، تا مى: عليه السالم امام صادق. ٨٧٨
پس چگونه خواهد بود كسى كه در كار !". فالىن، چه قدر زرنگ است:" گويند شخص، در كار دنيا زرنگ است و مى

 ٦٨٣!آخرتش زرنگ باشد
توامن، در مسجد  امام صادق عليه السالم به من دستور داد كه تا مى: -مىبه نقل از ابو بكر حضر -كامل الزيارات. ٨٧٩

به نقل از  -ذيب األحكام. ٨٨٠ ٦٨٤.»چنني نيست كه هر وقت خبواهى، بتواىن«: پيامرب خدا بسيار مناز خبوامن و فرمود
ا مانند مناز در مسجد پيامرب صلى مدينه پرسيدم كه آي] شهر[از امام صادق عليه السالم در باره مناز در : - عمار بن موسى

  اهللا عليه و آله است؟

نه؛ چون مناز در مسجد پيامرب خدا، برابر با هزار مناز است و مناز در مدينه، مانند مناز در شهرهاى ديگر «: فرمود
  ٦٨٥.»است

                                                             
ح  ٥٩هر دو به نقل از معاوية بن عمار از امام صادق عليه السالم و ص  ٤٠ح  ٦٠ص : ، كامل الزيارات٣٠ح  ١٤ص  ٦ج : ذيب األحكام. ٦٧٩
ج : ، حبار األنوار٦٨٢ح  ٢٢٨ص  ١ج : به نقل از مرازم از امام صادق عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، كتاب من ال حيضره الفقيه ٣٨
  .١٢ح  ٣٨٢ص  ٩٩

 ١١ح  ٥٥٦ص  ٤ج : به نقل از مسعدة بن صدقه عن از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، الكاىف ١ح  ٥٠ص : ثواب األعمال .٦٨٠
هر دو به نقل از الصامت از امام  ٣٩ح  ٦٠ص : ، كامل الزيارات١٢به نقل از هارون بن خارجه بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم و ح 

ج : به نقل از امام على عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ١٤٨ص  ١ج : عليه السالم، دعائم اإلسالمصادق 
ج :  العمالهر دو به نقل از أنس تقريباً با مهان الفاظ، كرت ٥٥٥٨ح  ٢٤٦ص  ٢٦ج : ، تاريخ دمشق٤٦ص  ٨ج : ؛ حلية األولياء٦ح  ٢٤١ص  ٩٩
  .٣٤٦٣٣ح  ١٩٥ص  ١٢

ح  ٥٥٤ص  ٧ج : هر دو به نقل از انس، كرت العمال ٧٠٠٨ح  ١١٢ص  ٧ج : ، املعجم األوسط١٤١٣ح  ٤٥٣ص  ١ج : سنن ابن ماجة. ٦٨١
٢٠٢٢٣.  

ح  ٢٥٩ص  ١٢ج : هر دو به نقل از انس، كرت العمال ٥٤٤٤ح  ٣٢٥ص  ٥ج : ، املعجم األوسط١٢٥٨٤ح  ٣١١ص  ٤ج : مسند ابن حنبل. ٦٨٢
٣٤٩٣٩.  

  .١١ح  ١٤٨ص  ١٠٠ج : به نقل از مرازم، حبار األنوار ٤٣ح  ١٩ص  ٦ج : ذيب األحكام. ٦٨٣
  .١٢ح  ٣٨٢ص  ٩٩ج : به نقل از معاوية بن عمار تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٤٠ح  ٦٠و ص  ١٠ح  ٤٣ص : كامل الزيارات. ٦٨٤
  .٩ح  ٣٨١ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٤٢ح  ٦١و ص  ٣٧ح  ٥٩ص : مل الزيارات، كا٧٠١ح  ٢٥٤ص  ٣ج : ذيب األحكام. ٦٨٥
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   متام خواندن مناز در آن -ه

احلرام، مسجد پيامرب صلى اهللا عليه و آله، مسجد در مسجد : در چهار جا مناز متام است: امام صادق عليه السالم. ٨٨١
  ).منازگزاردن( ٣٥ص : ك. ر ٦٨٦.-كه درود خدا بر او باد -كوفه و حرم امام حسني

   آداب آن -و

]  در مدينه[شدى، اگر توانسىت سه روز ]  پيامرب صلى اهللا عليه و آله[هر گاه وارد مسجد : امام صادق عليه السالم. ٨٨٢
شنبه و مجعه، پس روز چهارشنبه، بني قرب و منرب، كنار ستوىن كه نزديك قرب است، مناز خبوان و كنار  ، پنجچهارشنبه: مباىن

روز دوم، كنار ستون توبه و . خواهى، بطلب آن، دعا خبوان و از خداوند، هر حاجىت را كه در كار آخرت يا دنيا مى
ها براى  پس نزد اين ستون. آن بسيار است ٦٨٧ ستوىن كه خلوق روز سوم، كنار جايگاه پيامرب صلى اهللا عليه و آله مقابل

 ٦٨٨.گريى خواىن و اين سه روز را روزه مى هر حاجىت، خدا را مى
اگر سه روز در مدينه ماندى، اولني روزش، چهارشنبه را روزه بگري و شب چهارشنبه، : امام صادق عليه السالم. ٨٨٣

اى نازل شد و پذيرش عذرِ او را از سوى  ه ابو لُبابه خود را به آن بست تا آيهيعىن ستون توبه، ك -كنار ستون ابو لُبابه
شنبه، نزد ستوىن كه نزديك جايگاه  سپس شب پنج. نشيىن خواىن و روز چهارشنبه، كنار آن مى مناز مى -آمسان، اعالم كرد

  .گريى شنبه را روزه مى گذراىن و روز پنج پيامرب صلى اهللا عليه و آله است، آمده، شب و روز خود را مى

آىي و شب و روزت را در  و آن گاه، شب مجعه، نزد ستوىن كه كنار مقام و منازگاه پيامرب صلى اهللا عليه و آله است، مى
گريى اگر توانسىت در اين سه روز با كسى حرف نزىن، چنني كن، مگر در  خواىن و روز مجعه را روزه مى جا مناز مى آن

راى نياز، از مسجد بريون نرو و اگر توانسىت، نه شب و نه روز، خنواىب، چنني كن؛ چرا كه مهه اينها و جز ب. حد ناچارى
سپس روز مجعه، خدا را محد و ثنا بگو، بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله درود بفرست و حاجت . آيد فضيلت به مشار مى

كه به درگاهت داشتم، چه به طلب و خواسنت آغاز هر حاجىت ! خدايا«: هايت اين باشد خويش را بطلب و از خواسته
هامي، چه كوچك و چه بزرگ، به وسيله پيامربت، پيامرب  من در بر آمدن حاجت! ام يا نه، خدايا ام يا نه، از تو طلبيده كرده

 .»آورم رمحت، حممد صلى اهللا عليه و آله، به تو روى مى

هرگاه از دعا نزد : امام صادق عليه السالم. ٨٨٤ ٦٨٩.رآورده شودپس يقيناً سزاوار آىن كه به خواست خدا، حاجتت ب
ها و صورتت  قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آله فارغ شدى، نزد منرب برو و بر آن، دست بكش و دو قبه پايني را بگري و چشم

ت را خبواه، كه پيامرب گويند شفاى چشم است، و نزد آن بِايست و خدا را محد و ثنا بگو و حاجت را به آن مبال، كه مى
هاى شت،  اى از دريچه هاى شت است و منرب من، روى دريچه ام، بوستاىن از بوستان ميان منرب و خانه«: خدا فرمود
  .-و ترعه، مهان درِ كوچك است -قرار دارد

                                                             
هر دو به نقل از عبد احلميد خادم  ١٤٩٧ح  ٤٣١ص  ٥ج : ، ذيب األحكام٥ح  ٥٨٧به نقل از ابو بصري و ص  ٢ح  ٥٨٦ص  ٤ج : الكاىف. ٦٨٦

هر دو به نقل از عبد احلميد خادم  ٧٣١ص : ، مصباح املتهجد١ح  ١٣٦ص : به نقل از ابو بصري، املزار، مفيد ١٥٠٠ح  ٤٣٢امساعيل بن جعفر و ص 
  .١٢ح  ٨٣ص  ١٠١ج : امساعيل بن جعفر، حبار األنوار

  .گريند و اغلب، زرد يا سرخ است از عطرياتى كه از زعفران و جز آن مى. ٦٨٧
  .٦ح  ١٤٧ص  ١٠٠ج : به نقل از حلىب، حبار األنوار ٤ح  ٥٥٨ص  ٤ج : الكاىف. ٦٨٨
 ٥٧٠ص  ٢ج : هر دو به نقل از معاوية بن عمار، كتاب من ال حيضره الفقيه ٦٨٢ح  ٢٣٢ص  ٤و ج  ٣٥ح  ١٦ص  ٦ج : األحكام ذيب. ٦٨٩

به نقل از معصومني عليهم السالم و هر دو تقريباً با مهان الفاظ، حبار  ٥٣ح  ٦٦ص : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، كامل الزيارات
  .٥ح  ٥٥٨ص  ٤ج : الكاىف: ك. نيز، ر. ٣١ح  ١٥٦ص  ١٠٠ج : األنوار



١٠٩ 

هر گاه وارد مسجد . خواىن سپس نزد جايگاه پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمده، هر قدر كه خواسىت، در آن جا مناز مى
شدى، بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله درود بفرست و چون خارج شدى نيز چنني كن و در مسجد پيامرب صلى اهللا عليه و 

ترين جاى مسجد پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه در آن مناز : امام صادق عليه السالم. ٨٨٥ ٦٩٠.آله بسيار مناز خبوان
هر گاه وارد مدينه شدى، غسل كن، به مسجد برو، با قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آله . رب استشود، نزديك ق خوانده مى

آغاز كن، كنار آن بِايست، بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله سالم بده و به رسالت او و ابالغ رسالت، گواهى بده و بر او 
  ٦٩١.عا خبوانبسيار درود بفرست و هر چه كه خدا برايت گشايش دهد، در آن جا د

  
  ٦٩٢زيارت پيامرب: فصل دوم

  
١/ ٢  

  تشويق به زيارت او

هر كس حج به جا آورد و پس از مرگ من، مرا زيارت كند، مهچون كسى است : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٨٦
مرا هر كس حج بگزارد و : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٨٧ ٦٩٣.كه در حال حيات من، مرا زيارت كرده است

هر كس مرا پس از مرگم زيارت كند، : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٨٨ ٦٩٤.زيارت نكند، بر من جفا كرده است
گويا در حال حيامت مرا ديدار كرده است و هر كس پس از مرگم با من مهسايه شود، گويا در حال حيامت با من، مهسايه 

به زيارت خانه خدا رفتيد، حج خود را با زيارت پيامرب خدا متام  هر گاه: امام على عليه السالم. ٨٨٩ ٦٩٥.بوده است
خداوند عزوجل، حق و   و متام كنيد با زيارت قربهاىي كه. ايد به اين، دستور داده شده. كنيد، كه ترك آن، جفاست

به نقل از حيىي بن  - الكاىف. ٨٩٠ ٦٩٦.زيارت آا را بر مشا الزم كرده است و نزد اين قربها از خداوند، روزى خبواهيد
  .حج اجنام دادمي و بر امام صادق عليه السالم گذر كردمي: -يسار

                                                             
مهگى به نقل از معاوية بن عمار، كتاب من  ٢٨ح  ٥٠ص : ، كامل الزيارات١٢ح  ٧ص  ٦ج : ، ذيب األحكام١ح  ٥٥٣ص  ٤ج : الكاىف. ٦٩٠

يت عليهم السالم و در سه منبع اخري هر دو بدون نسبت دادن به اهل ب ٧٩٠ح  ٧١٠ص : ، مصباح املتهجد٣١٥٨ح  ٥٦٨ص  ٢ج : ال حيضره الفقيه
  .١٩ح  ١٥١ص  ١٠٠ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار

  .١٥ح  ٣٧٨ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٩٦ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ٦٩١
  .٩آخر كتاب نقشه مشاره : ك. ر. ٦٩٢
مهگى به نقل  ٣٣٧٦ح  ٣٥١ص  ٣ج : االوسط ، املعجم١٩٢ح  ٢٧٨ص  ٢ج : ، سنن الدارقطىن١٠٢٧٤ح  ٤٠٣ص  ٥ج :  السنن الكربى. ٦٩٣

ص  ٥ج : به نقل از ابن عمر بدون نسبت دادن به پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، كرت العمال ٤١٥٤ح  ٤٨٩ص  ٣ج : از ابن عمر، شعب اإلميان
  .١٢٣٦٨ح  ١٣٥
، ٨١٨ح  ٢٠٧ص  ١ج : ؛ املغىن عن محل االسفار٥ح  ٣٧٢ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٣١ص : الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا عليه السالم. ٦٩٤

  .به نقل از ديلمى از ابن عمرو ١٢٣٦٩ح  ١٣٥ص  ٥ج : كرت العمال
به نقل از ديلمى و هر دو از ابن عمر، بشارة  ٣٥٠٠٩ح  ٢٧٢ص  ١٢ج : ، كرت العمال١٩١٨ح  ١٦٠ص  ٣ج : اخبار مكة، فاكهى. ٦٩٥

 ٥٨ص  ٤٣ج : ران از امام صادق عليه السالم از پدرش عليه السالم از جابر بن عبد اللَّه انصارى، حبار األنواربه نقل از محزة بن مح ١٣٩ص :  املصطفى
  .٥٠ح 

ص  ١٠٠ج : به نقل از ابو بصري و حممد بن مسلم از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، حبار األنوار ١٠ح  ٦١٦ص : اخلصال. ٦٩٦
  .٣ح  ١٣٩



١١٠ 

به نقل  -التوحيد. ٨٩١ ٦٩٧.»!گوارايتان باد! پريوان خاندان حممد]  اى[و ! اى زائران خانه خدا و قرب پيامرب خدا«: فرمود
در باره حديثى كه اهل حديث ! ر پيامرب خدااى پس: به امام رضا عليه السالم گفتم: -از عبد السالم بن صاحل هروى

  گوىي؟ ، چه مى»كنند هاى خود، پروردگارشان را ديدار مى مؤمنان، در شت، از خانه«كنند كه  روايت مى

، پيامربش حممد صلى اهللا عليه و آله را بر مهه آفريدگانش از پيامربان و -تبارك و تعاىل -خداوند! اى ابا صلت«: فرمود
برترى داد و طاعت او را طاعت خود، پريوى از او را پريوى از خود، و زيارت او را در دنيا و آخرت، فرشتگان، 

هر كس از پيامرب اطاعت كند،  ٦٩٨من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه؛: (خداوند عزوجل فرموده است. زيارت خود قرار داد
آنان كه با تو  ٦٩٩الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوق أَيديهِم؛ إِنَّ: (و فرموده است). خدا را اطاعت كرده است

هر : و پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموده است) دست خدا، باالى دست آنان است. كنند كنند، با خدا بيعت مى بيعت مى
رتبه پيامرب صلى اهللا عليه و آله در . »ند، خدا را زيارت كرده استكس مرا در حال حيامت يا پس از وفامت زيارت ك

را  -تبارك و تعاىل -اش در شت از خانه خود ديدار كند، خداوند هر كس او را در رتبه. هاست شت، باالترينِ رتبه
  ٧٠٠.زيارت كرده است

٢/ ٢  

  سالم دادن بر او، از نزديك و دور

هركس پس از مرگم، قرب مرا زيارت كند، مهچون كسى است كه در حيات من، : آلهپيامرب خدا صلى اهللا عليه و . ٨٩٢
   ٧٠١.رسد پس اگر نتوانستيد، به من سالم برسانيد، كه به من مى. به سوى من هجرت كرده است

 خداوند متعال، برامي دو فرشته آفريده است كه هر كس از شهرهاى شرق و غرب: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٩٣
رسانند؛ مگر كسى در خانه خودم بر من سالم دهد كه خودم پاسخ سالم او را  به من سالم دهد، سالم را به من مى

   ٧٠٢.دهم مى
بر مدينه بگذريد و از نزديك به پيامرب خدا، سالم دهيد، هر چند كه درود، از دور هم به : امام صادق عليه السالم. ٨٩٤
   ٧٠٣.رسد او مى

                                                             
  .١٩٤٣١ح  ٢٦١ص  ١٠ج : ، وسائل الشيعة٣ح  ٥٤٩ص  ٤ج : الكاىف. ٦٩٧
  .٨٠آيه : نساء. ٦٩٨
  .١٠آيه : فتح. ٦٩٩
ص  ٢ج : ، االحتجاج٧٢٨ح  ٥٤٥ص : ، األماىل، صدوق٣ح  ١١٥ص  ١ج : ، عيون أخبار الرضا عليه السالم٢١ح  ١١٧ص : التوحيد. ٧٠٠
  .٥ح  ٥٨٥ص  ٤ج : الكاىف: ك. نيز، ر. ٤ح  ١٣٩ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٢٨٦ح  ٣٨٠
به  ٤٥٧ص : به نقل از إمساعيل بن موسى از پدرش امام كاظم عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، املقنعة ١ح  ٣ص  ٦ج : ذيب األحكام. ٧٠١

 ٢٢ح  ٤٧ص : كامل الزيارات ،١ح  ١٦٨ص : نقل از امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، املزار، مفيد
السالم از پيامرب هر دو به نقل از امساعيل بن موسى از پدرش امام كاظم عليه السالم از پدرش از جدش امام باقر عليه السالم از امام زين العابدين عليه 

: السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، حبار األنوار به نقل از امام كاظم عليه السالم از پدرانش عليهم ٧٦ص : خدا صلى اهللا عليه و آله، اجلعفريات
  .٢٩ح  ١٤٤ص  ١٠٠ج 

: و شعب اإلميان ١٠٢٧٠ح  ٤٠٢ص  ٥ج : السنن الكربى: ك. نيز، ر. به نقل از ابن جنّار از ابن عمر ٣٤٩٢٩ح  ٢٥٦ص  ١٢ج : كرت العمال. ٧٠٢
  .٤١٥٦ح  ٤٨٩ص  ٣ج 

  .٧ح  ١٨٢ص  ١٠٠ج : اق بن عمار، حبار األنواربه نقل از إسح ٥ح  ٥٥٢ص  ٤ج : الكاىف. ٧٠٣



١١١ 

درود بفرستيد، هر چند درود مؤمنان، هر جا ] بر او[كنار قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آله : المامام صادق عليه الس. ٨٩٥
   ٧٠٤.رسد كه باشند، به ايشان مى

به شتربامن، دو يا سه دينار بيشتر : به امام صادق عليه السالم گفتم: -به نقل از عامر بن عبد اللَّه -كامل الزيارات. ٨٩٦
  .دهد دادم تا مرا از مدينه گذر

  .دهى روى و بر او، سالم مى كنار قرب پيامرب خدا مى! چه كار آساىن. خوب كردى«: فرمود

ص  ٤ج : وفاء الوفا: ك. ر ٧٠٥.»رسد شنود و سالم تو، از دور هم به او مى آگاه باش كه از نزديك، سالم تو را مى
  ).فصل ىف بقية ادلّة الزيارة( ١٣٤٩

٣/ ٢  

   شفاعت پيامرب براى زائرانش

   ٧٠٦.هر كس به زيارت من بيايد، روز قيامت، شفيع او خواهم بود: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٩٧
هر كس به زيارت من بيايد و هيچ كارى جز زيارت من نداشته باشد، بر من حق : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٨٩٨

   ٧٠٧.دارد كه روز قيامت، شفيع او باشم
   ٧٠٨.شود هر كه قرب مرا زيارت كند، شفاعت كردن او بر من واجب مى:  عليه و آلهپيامرب خدا صلى اهللا. ٨٩٩
هر كس قرب مرا ديدار كند، شفاعت او بر من رواست و هر كس مرا پس از مرگ : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٩٠٠

   ٧٠٩.زيارت كند، گويا مرا در حال حيات، زيارت كرده است
هر كس براى حج به مكّه بيايد و مرا در مدينه زيارت نكند، من هم در روز : ليه و آلهپيامرب خدا صلى اهللا ع. ٩٠١

كنم و هر كه به زيارت من بيايد، شفاعت او بر من واجب است و شفاعت هر كه بر من واجب  قيامت، بر او جفا مى
   ٧١٠.شود، شت براى او واجب است

                                                             
  .٣٠ح  ١٥٦ص  ١٠٠ج : به نقل از معاوية بن وهب، حبار األنوار ٧ح  ٥٥٣ص  ٤ج : الكاىف. ٧٠٤
  .٦٦ص : مصباح الزائر: ك. نيز، ر. ٤ح  ١٨٢ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار١١ح  ٤٣ص : كامل الزيارات. ٧٠٥
مهگى به نقل از  ٦ح  ٤٢ص : ، كامل الزيارات٣ح  ١٦٩ص : ، املزار، مفيد٤ح  ٤ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٣ح  ٥٤٨ص  ٤ج : الكاىف. ٧٠٦

به نقل از مسعدة بن صدقة به نقل از امام صادق عليه السالم از  ٢٠٥ح  ٦٥ص : ، قرب االسناد٤٥٧ص : سدوسى از امام صادق عليه السالم، املقنعة
  .١٨ح  ١٤٢ص  ١٠٠ج : آله، حبار األنوار پدرش عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و

 ٢٥٦ص  ١٢ج : هر دو به نقل از ابن عمر، كرت العمال ٤٥٤٦ح  ١٦ص  ٥ج : ، املعجم األوسط١٣١٤٩ح  ٢٢٥ص  ١٢ج : املعجم الكبري. ٧٠٧
  .٣٤٩٢٨ح 

گى به نقل از ابن عمر، مه ٣٢٠ص  ١ج : ، نوادر االصول٤١٥٩ح  ٤٩٠ص  ٣ج : ، شعب اإلميان١٩٤ح  ٢٧٨ص  ٢ج : سنن الدارقطىن. ٧٠٨
  .٤٢٥٨٣ح  ٦٥١ص  ١٥ج : ، كرت العمال٤٤٣٣ح  ١٢٢٨ص  ٢ج : املغىن عن محل االسفار

  .به نقل از بعضى از نسخ الفقه الرضوى ٤ح  ٣٣٤ص  ٩٩و ج  ٤٠ح  ١٥٩ص  ١٠٠ج : حبار األنوار. ٧٠٩
اسلمى   به نقل از ابو حيىي ٥ح  ٤ص  ٦ج : م، ذيب األحكامبه نقل از ابو حجر اسلمى از امام صادق عليه السال ٥ح  ٥٤٨ص  ٤ج : الكاىف. ٧١٠

هر دو  ٧ح  ٤٦٠ص : ، علل الشرائع٣١٥٧ح  ٥٦٥ص  ٢ج : از امام صادق عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، كتاب من ال حيضره الفقيه
به نقل از ابو حجر  ١٤ح  ٤٤ص : رب خدا صلى اهللا عليه و آله، كامل الزياراتبه نقل از ابراهيم بن ابو حجر اسلمى از امام صادق عليه السالم از پيام

  .٥ح  ١٤٠ص  ١٠٠ج : اسلمى از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، حبار األنوار



١١٢ 

 اطر خدا در مدينه مرا زيارت كند، روز قيامت، گواه و شفيع اوهر كس به خ: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٩٠٢

هر كس پس از مرگم مرا زيارت كند، چون كسى است كه در : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٩٠٣ ٧١١.خواهم بود
  ٤/ ٢ ٧١٢.حال حيامت مرا زيارت كرده است و روز قيامت، گواه و شفيع او خواهم بود

  پاداش زيارت پيامرب

هر كس براى حج به مكّه برود، سپس در مسجد من به ديدار من بيايد، براى او : يامرب خدا صلى اهللا عليه و آلهپ. ٩٠٤
زيارت قرب پيامرب خدا، برابر است با يك حج مقبول : امام باقر عليه السالم. ٩٠٥ ٧١٣.شود دو حج پذيرفته شده، نوشته مى

هركس در حال حيات و پس از وفامت مرا زيارت كند، روز : عليه و آلهپيامرب خدا صلى اهللا . ٩٠٦ ٧١٤.مهراه پيامرب خدا
كسى كه به خاطر خدا براى : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٩٠٧ ٧١٥.من خواهد بود]  و پناه[قيامت، در مهسايگى 

: ى اهللا عليه و آلهپيامرب خدا صل. ٩٠٨ ٧١٦.من خواهد بود]  و پناه[زيارت من به مدينه بيايد، روز قيامت، در مهسايگى 
هر كس مرا در حال حيات يا پس از مرگم زيارت كند، يا تو را در حال حياتت يا پس از وفاتت زيارت كند، ! اى على

كنم كه روز قيامت، او را از هول و  وفاتشان زيارت كند، ضمانت مى يا دو پسرت را در حال حياتشان يا پس از
به نقل از معلى ابو  -الكاىف. ٩٠٩ ٧١٧.و در رتبه خودم و با خودم قرارش دهمهاى قيامت، بِرهامن  ها و سخىت هراس
  پاداش كسى كه تو را زيارت كند، چيست؟! اى پدر: حسني عليه السالم به پيامرب خدا گفت: -شهاب

بر من هر كس مرا زنده يا مرده زيارت كند، يا پدرت يا برادرت يا خودت را زيارت كند، ! پسرم«: پيامرب خدا فرمود
روزى : امام صادق عليه السالم. ٩١٠ ٧١٨.»حق دارد كه روز قيامت، او را زيارت كنم و او را از گناهانش بِرهامن

  !پدر: حسني عليه السالم در دامان پيامرب خدا نشسته بود كه سرش را بلند كرد و گفت

  .»!بله، فرزندم«: فرمود

  ارت تو، هدف ديگرى نداشته باشد، پاداش او چيست؟هركس پس از وفات تو به زيارتت بيايد و جز زي: گفت

                                                             
ص : ، مسند الطيالسى١٠٢٧٣ح  ٤٠٣ص  ٥ج : ، السنن الكربى٤١٥٣ح  ٤٨٩به نقل از انس و ص  ٤١٥٧ح  ٤٩٠ص  ٣ج : شعب اإلميان. ٧١١
 ٦٥٢ص  ١٥ج : ، كرت العمال٤٤٣٤ح  ١٢٢٨ص  ٢ج : و در سه منبع اخري به نقل از عمر تقريباً با مهان الفاظ، املغىن عن محل االسفار ٦٦ح  ١٢
  .به نقل از انس ٢٤٤ص  ١ج : ؛ املناقب، ابن شهر آشوب٤٢٥٨٤ح 

ص  ١٠٠ج : سن عليه السالم از امام على عليه السالم، حبار األنواربه نقل از عبد اللَّه بن حسن از پدرش امام ح ١٧ح  ٤٥ص : كامل الزيارات. ٧١٢
  .٢٧ح  ١٤٣
  .به نقل از ديلمى از ابن عباس ١٢٣٧٠ح  ١٣٥ص  ٥ج : كرت العمال. ٧١٣
يت به نقل از فضيل بن يسار بدون نسبت دادن به اهل ب ٢ح  ٥٤٨ص  ٤ج : به نقل از فضيل بن يسار، الكاىف ٢٥ح  ٤٧ص : كامل الزيارات. ٧١٤

  .٣٠ح  ١٤٤ص  ١٠٠ج : عليهم السالم، حبار األنوار
: مهگى به نقل از صفوان بن سليم عن أبيه، املقنعة ٨ح  ٣٥ص : ، املزار الكبري١٦ح  ٤٥ص : ، كامل الزيارات٢ح  ٣ص  ٦ج : ذيب األحكام. ٧١٥
  .٢٦ح  ١٤٣ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٤٥٨ص 

  .٣٥٠٠٧ح  ٢٧٢ص  ١٢ج : ، كرت العمال٤١٥٢ح  ٤٨٨از انس وص  به نقل ٤١٥٨ح  ٤٩٠ص  ٣ج : شعب اإلميان. ٧١٦
ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٣ح  ٤٠ص : ، كامل الزيارات٣١٦٤ح  ٥٧٨ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه٢ح  ٥٧٩ص  ٤ج : الكاىف. ٧١٧
  .٣٠ح  ١٢٣
ح  ٥٧٧ص  ٢ج : اب، كتاب من ال حيضره الفقيهبه نقل از معلّى بن شه ٧ح  ٤ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٤ح  ٥٤٨ص  ٤ج : الكاىف. ٧١٨

به نقل از معلى بن شهاب از امام صادق عليه السالم از امام حسن عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله،  ٥ح  ٤٦٠ص : ، علل الشرائع٣١٥٩
نش عليهم السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله تقريباً با به نقل از عالء بن مسيب از امام صادق عليه السالم از پدرا ٢ح  ١٠٨ص : ثواب األعمال

  .٧ح  ١٤٠ص  ١٠٠ج : مهان الفاظ، حبار األنوار



١١٣ 

هر كس پس از وفامت به زيارمت بيايد و جز زيارت من، هدف ديگرى نداشته باشد، براى او شت ! پسرم«: فرمود
و [كسى كه با قصد ! فدايت شوم: به امام باقر عليه السالم گفتم: -به نقل از ابن اىب نجران -الكاىف. ٩١١ ٧١٩.»است
  به زيارت پيامرب خدا برود، چه پاداشى دارد؟]  اراده

  ).ثواب زيارتشان( ٣٧٥ص : ك. ر ٧٢٠.»پاداش او شت است«: فرمود

٥/ ٢  

  ادب زيارت پيامرب

ايستاد و بر او سالم  پدرم امام زين العابدين عليه السالم كنار قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى: امام باقر عليه السالم. ٩١٢
سپس پشت خود را به سنگ سبز . خواند داد و هر چه در نظر داشت، دعا مى ، شهادت مى] رسالت[به ابالغ داد و  مى
داد و رو به قبله،  چسباند و پشت خود را به قرب، تكيه مى داد و خود را به قرب مى عرضى كه كنار قرب است، تكيه مى كم

پشت خود را به قرب حممد، بنده و فرستاده تو، تكيه دادم و رو  پشتم را به سوى تو، پناه دادم و! خدايا«: گفت چنني مى
  .اى ايستادم كه براى حممد صلى اهللا عليه و آله پسنديدى به قبله

توامن  من، چنني هستم كه خريى را كه آرزو دارم، براى خود در اختيار ندارم و شرى را كه از آن گريزامن، منى! خدايا
  .توست مهه كارها در دست. دفع كنم

  .من به خريى كه بر من نازل كىن، نيازمندم. هيچ نياز خواهى، نيازمندتر از من نيست

  .اى نيست فضل تو را رد كننده. از سوى خودت براى من، خري باز گردان! خدايا

  .رداىنبرم از اين كه نامم را دگرگون كىن، جسمم را دگرگون سازى يا نعمتت را از من، زايل گ به تو پناه مى! خدايا

ام  گزارى بر عافيت را روزى ها، بياراى و با عافيت، عمرم خبش و سپاس مرا با پرهيزگارى، بزرگ بدار و با نعمت! خدايا
  ٧٢١.»كن

  .آن گاه كه وارد مدينه شدى، پيش از ورود يا هنگام ورود به آن، غسل كن: امام صادق عليه السالم. ٩١٣

كه  -سپس كنار ستون جلو. دهى ايسىت و بر پيامرب خدا، سالم مى آىي، مى ه، مىسپس نزد قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آل
ايسىت، در حاىل كه شانه چپ تو طرف قرب و شانه  ، باالى سرِ قرب، كنار گوشه قرب، رو به قبله مى-مست راست قرب است

دهم كه جز خداوند، معبودى  ىگواهى م«: گوىي راست تو، به مست منرب باشد، كه آن جا حملّ سر پيامرب خداست، و مى
. دهم كه تو پيامرب خداىي شهادت مى. دهم كه حممد، بنده و فرستاده اوست گواهى مى. يكتاست و شريكى ندارد. نيست

هاى پروردگارت را رساندى و براى امت خويش،  دهم كه رسالت گواهى مى. دهم كه توىي حممد بن عبد اللَّه گواهى مى
با حكمت و . راه خدا، جهاد كردى و خدا را خالصانه، تا حلظه فرا رسيدن يقني، پرستيدى خريخواهى كردى و در

                                                             
به نقل از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السالم تقريباً با  ٤٤ح  ٢٠به نقل از علي بن شعيب و ص  ٤٨ح  ٢١ص  ٦ج : ذيب األحكام. ٧١٩

  .١٩٣٣٠ح  ٢٥٨ص  ١٠ج : شيعةمهان الفاظ، وسائل ال
ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار١٣ح  ٤٤و ص  ٧ح  ٤٢ص : ، كامل الزيارات٣ح  ٤ص  ٦ج : ، ذيب األحكام١ح  ٥٤٨ص  ٤ج : الكاىف. ٧٢٠
  .٢٢ح  ١٤٣
ظم از امام مهگى به نقل از على بن جعفر از برادرش امام كا ٣٤ح  ٥٦و ص  ٢٩ح  ٥٢ص : ، كامل الزيارات٢ح  ٥٥١ص  ٤ج : الكاىف. ٧٢١

به نقل از  ١ح  ١٧٥ص : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم، املزار، مفيد ٥٦٧ص  ٢ج : صادق عليهما السالم، كتاب من ال حيضره الفقيه
  .١٩٣٥٧ح  ٢٦٧ص  ١٠ج : امام صادق عليه السالم و مهگى تقريباً با مهان الفاظ، وسائل الشيعة



١١٤ 

حقّى را كه بر عهده داشىت، ادا كردى، به مؤمنان رأفت كردى و بر كافران، ].  ، خريخواه امت بودى[موعظه نيكو 
  .خشونت روا داشىت

ستايش، خداوندى را كه ما را به وسيله تو از شرك و . خداوند هم تو را به برترين شرافت جايگاه گراميان رساند
  .راهى جنات داد گم

ات و آمسانيان و زمينيان را و هر  درودهايت را و درودهاى فرشتگان مقرب و بندگان شايسته و پيامربان فرستاده! خداوندا
سخن  و فرستاده و پيامرب و امني و هم ، بر حممد، بنده-اى پروردگار جهانيان - كه تو را تسبيح گويد، از اولني و آخرين

  .و حمبوب و برگزيده و ويژه و منتخب از بندگانت بفرست

  .او را رتبه و وسيله از شت عطا كن و به مقامى پسنديده برانگيز كه مورد غبطه اولني و آخرين باشد! خداوندا

 ٧٢٢جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه توابا رحيما؛ولَو أَنهم إِذ ظَّلَموا أَنفُسهم : (اى فرموده! خداوندا
خواستند و پيامرب نيز براى آنان آمرزش  آمدند و از خدا آمرزش مى اگر آنان، وقىت بر خويش ستم كردند، نزد تو مى

ام و به  خواهى و توبه از گناهامن نزد پيامربت آمده و من، با حالت آمرزش). يافتند مهربان مى پذير و طلبيد، خدا را توبه مى
  .»ام تا گناهان مرا ببخشايد رو به درگاه پروردگارم و پروردگارت آورده] -اى پيامرب -[وسيله تو 

هايت را برآور  ت، دستات قرار ده، رو به قبله بِايس و اگر حاجىت داشىت، قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آله را پشت دو شانه
به نقل از حممد بن  -الكاىف. ٩١٤ ٧٢٣.و حاجتت را خبواه، كه سزاوارترى كه اگر خدا خبواهد، حاجتت برآورده شود

از «: امام صادق عليه السالم را ديدم كه به قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آله رسيد، دست بر آن اد و گفت: -مسعود
  .»خواهم كه بر تو، درود فرستد ايت كرد و تو را وسيله هدايت قرار داد، مىخداىي كه تو را برگزيد و هد

خداوند و فرشتگانش  ٧٢٤يصلُّونَ علَى النبِى يأَيها الَّذين َءامنواْ صلُّوا علَيه و سلّموا تسليما؛ و  إِنَّ اللَّه و مللكَته: (سپس گفت
به نقل از  -كامل الزيارات. ٩١٥ ٧٢٥).مشا هم بر او درود و سالمِ بسيار بفرستيد! اى مؤمنان .فرستند بر پيامرب، درود مى

  .سالمى كوتاه و سبك بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله، به من بياموز: به امام صادق عليه السالم گفتم: -اسحاق بن عمار

خواهم كه درودى فراوان و پاك،  هدايت قرار داد، مىاز خداىي كه تو را برگزيد و هدايت كرد و وسيله :" بگو«: فرمود
هر گاه به زيارت قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آله رفىت و آنچه را بر تو : امام كاظم عليه السالم. ٩١٦ ٧٢٦.»"بر تو بفرستد

اى پيامرب  -بر تو سالم«: سپس نزد سرِ پيامرب صلى اهللا عليه و آله بِايست و بگو. ركعت مناز خبوان بود، اجنام دادى، دو
شان، سفيدشان و  شهريامن، آزادشان و برده ، از سوى پدر و مادرم و مهسر و فرزندامن و مهه خويشاوندان و هم- خدا

 -الكاىف. ٩١٧ ٧٢٧.، راست گفته باشى»سالم تو را به پيامرب خدا رساندم«: ، كه اگر خواسىت به كسى بگوىي»سياهشان
  كنار قرب پيامرب خدا، سالم دادن بر او چگونه باشد؟: به امام رضا عليه السالم گفتم: -نصربه نقل از امحد بن حممد بن اىب 

                                                             
  .٦٤آيه : نساء. ٧٢٢
مهگى به نقل از معاوية بن عمار، كتاب من ال  ٢٧ح  ٤٨ص : ، كامل الزيارات٨ح  ٥ص  ٦ج : ، ذيب األحكام١ح  ٥٥٠ص  ٤ج : الكاىف. ٧٢٣

  .١٧ح  ١٥٠ص  ١٠٠ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم و مهگى تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٥٦٥ص  ٢ج : حيضره الفقيه
  .٥٦آيه : احزاب. ٧٢٤
، حبار ٣٠ح  ٥٣ص : به نقل از امام كاظم عليه السالم تقريباً با مهان الفاظ، كامل الزيارات ٨ح  ٥٥٣و ص  ٤ح  ٥٥٢ص  ٤ج : كاىفال. ٧٢٥
  .٢٣ح  ١٥٤ص  ١٠٠ج : األنوار
  .٢٧ح  ١٥٥ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٣٥ح  ٥٧ص : كامل الزيارات. ٧٢٦
  .١ح  ٢٥٥ص  ١٠٢ج : هر دو به نقل از ابراهيم حضرمى، حبار األنوار ١٩٣ح  ١٠٩ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٨ح  ٣١٧ص  ٤ج : الكاىف. ٧٢٧



١١٥ 

! سالم بر تو اى امني خدا! سالم بر تو اى برگزيده خدا! سالم بر تو اى حمبوب خدا! سالم بر پيامرب خدا:" بگو«: فرمود
جهاد كردى و تا حلظه فرا رسيدن يقني دهم كه تو براى امت خويش، خريخواهى كردى، در راه خدا  گواهى مى

  .كند، به تو عطا كند خداوند، ترين پاداشى را كه به پيامربى از سوى امتش عطا مى. ، او را پرستيدى)مرگ(

مهانا تو ستوده . بر حممد و خاندان حممد، درود فرست، برترين درودى را كه بر ابراهيم و خاندان ابراهيم فرستادى! خدايا
: امام رضا عليه السالم به من فرمود: -به نقل از ابراهيم بن اىب البِالد -كامل الزيارات. ٩١٨ ٧٢٨.»"ندىو شكومه

  .»گوىي؟ هنگام سالم دادن بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله چه مى«

  .دانيم و براى ما روايت شده است آنچه مى: گفتم

  .»آيا چيزى تر از آن به تو نياموزم؟«: فرمود

  !را، فدايت شومچ: گفتم

پيامرب (هر گاه كنار قرب وى :" خواند  آن گاه، در حاىل كه من كنارش نشسته بودم، با خطّ خويش، چنني نوشت و بر من
و گواهى . دهم كه جز خدا، معبودى نيست، يكتاست و شريكى ندارد گواهى مى:" ايستادى، بگو) صلى اهللا عليه و آله

دهم كه تو،  شهادت مى. دهم كه تو، آخرينِ پيامرباىن ه و فرستاده خداىي و شهادت مىدهم كه تو حممد بن عبد اللَّ مى
رسالت پروردگارت را رساندى و براى امت خويش، خريخواهى كردى و در راه پروردگارت، جهاد منودى و تا فرا 

  .، او را پرستيدى و حقّى را كه بر تو بود، ادا كردى)مرگ(رسيدن يقني 

د، بنده و فرستاده و مهراه و امني و برگزيده از خلقت، درود فرست؛ ترين درودى را كه بر هر يك از بر حمم! خدايا
  .اى پيامربان و فرستادگانت فرستاده

بر حممد و خاندان او سالم فرست، آن گونه كه بر نوح در جهانيان، سالم فرستادى، و بر حممد و خاندان او منت ! خدايا
ر موسى و هارون، منت ادى، و بر حممد و خاندان حممد، بركت فرست، آن چنان كه بر ابراهيم و گذار، آن گونه كه ب

  .مهانا تو، ستوده و شكومهندى. خاندان ابراهيم، خجستگى خبشيدى

  .بر حممد و خاندان حممد، درود فرست و بر حممد و خاندان حممد، رمحت آور! خدايا

جد احلرام، و پروردگارِ ركن و مقام، و پروردگارِ شهر حرام، و پروردگار غري حرم و اى پروردگار كعبه و مس! خدايا
در شرح  -مصباح الزائر. ٩١٩ ٧٢٩.»از سوى من به روح پيامربت، حممد، سالم برسان! حرم، و پروردگارِ مشعر احلرام

اعمال مسجد واالمرتبه او را اجنام زيارت پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى كسى كه به تربت باشرافت ايشان برسد و 
پس چون وارد مدينه شدى، مستحب است كه براى ورود به آن و ورود به مسجد پيامرب صلى اهللا عليه و آله و : -دهد

بر آستانه يكى از ! خدايا«: گوىي روى، مى شوى و به مست در مسجد كه مى سپس وارد مى. زيارت او، غسل كرده باشى
اجازه پيامرب صلى اهللا عليه و آله وارد  ىب  تو مردم را از اين كه. - كه بر او و پيامربان، درود باد -ام تادهدرهاى پيامربت ايس

اى كساىن كه  يأَيها الَّذين َءامنوا لَاتدخلُوا بيوت النبِى إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم؛: (اى اى و فرموده هاى او شوند، باز داشته خانه
  ).هاى پيامرب نشويد، مگر آن كه به مشا اجازه دهند ايد، وارد خانه آورده اميان

                                                             
و هر دو تقريباً  ١ح  ١٧٢ص : ، املزار، مفيد٣٦ح  ٥٨ص : ، كامل الزيارات٩ح  ٦ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٣ح  ٥٥٢ص  ٤ج : الكاىف. ٧٢٨

  .٢٥ح  ١٥٥ص  ١٠٠ج : با مهان الفاظ، حبار األنوار
  .٢٤ح  ١٥٤ص  ١٠٠ج : تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ١ح  ١٧٣ص : ، املزار، مفيد٣١ح  ٥٤ص : كامل الزيارات. ٧٢٩
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دامن كه فرستادگان و جانشينانت  من به مرتلت پيامربت در زمان غيبتش، مثل زمان حضورش، اعتقاد دارم و مى! خدايا
شنوند و  اين زمان و مكان، مىبينند و سخن مرا در  جايگاه مرا دراين وقت و زمان، مى. اند و نزد تو روزى دارند زنده

خبش با آنان،  اى و دريچه فهم مرا به روى مناجات لذّت دهند و تو، گوش مرا از سخن آنان، پوشانده سالمم را پاسخ مى
  .اى گشوده

طلبم و از جانشني تو كه اطاعتش بر من  اذن مى -كه درود تو بر او باد -ات اول از تو و سپس از فرستاده! پروردگارا
اند و  خواهم و از فرشتگانت كه بر اين حرم مبارك گماشته شده اش در اين حلظه، اجازه مى زم است، براى ورود به خانهال

  .خواهم مطيع و شنواى خدايند، اذن مى

به اذن خدا و پيامرب خدا و اذن ! سالم و رمحت خدا و بركاتش بر مشا، اى فرشتگان گماشته بر اين جايگاه مبارك
اش حممد  شوم و جوياى تقرب به خدا و فرستاده ، وارد اين خانه مى-كه درود خدا بر مهه مشا باد -اذن مشا جانشينانش و

هاى  پشتيبان و ياور من باشيد، تا وارد اين خانه شوم و خدا را به گونه! پس اى فرشتگان خدا. و دودمان پاك اومي
  ".پيامرب، به اطاعت، اقرار كنمخمتلف، خبوامن و در پيشگاه خدا، به بندگى و در آستان 

به نام خدا و به يارى خدا و در راه خدا و بر :" گوىي گذارى، وارد شده، مى سپس در حاىل كه پاى راست را جلو مى
مرا به  نا نصريا؛رب أَدخلْنِى مدخلَ صدقٍ و أَخرِجنِى مخرج صدقٍ و اجعل لّى من لَّدنك سلْط! (خدايا! آيني پيامرب خدا

  )".شدى راست، بريون آور و از پيش خودت برامي نريوىي ياور قرار بده شدى راست، وارد كن و با برون درون

روى،  آن گاه به سوى بقعه مى. خواىن گوىي و چون وارد شدى، دو ركعت مناز حتيت مسجد مى و صد بار تكبري مى
سالم بر تو، اى پيامرب ! سالم بر تو، اى فرستاده خدا:" گوىي بوسى و مى ىم كشى و چون به آن رسيدى، بر آن دست مى

دهم كه تو، رسالت را رساندى، مناز  گواهى مى! سالم بر تو، اى آخرين پيامربان! سالم بر تو، اى حممد بن عبد اللَّه! خدا
، )مرگ(و خدا را تا فرا رسيدن يقني را بر پا داشىت، زكات را ادا كردى، به نيكى فرمان دادى و از بدى، باز داشىت 

  !".پس درود ما و رمحت خدا بر تو و خاندان پاك تو باد. پرستيدى

سپس كنار ستون جلوىي كه در گوشه ضريح و مست راست قرب است، رو به قبله بِايست، در حاىل كه شانه چپ به 
دهم كه  شهادت مى:" رب خداست و بگوطرف قرب و شانه راست به مست منرب باشد، كه اين مكان، جايگاه سر پيام

  .دهم كه حممد، بنده و فرستاده اوست و گواهى مى. معبودى جز خدا نيست، يكتاست و شريكى ندارد

هاى پروردگارت را رساندى و  دهم كه رسالت شهادت مى. دهم كه تو فرستاده خدا و حممد بن عبد اللَّه هسىت گواهى مى
خواندى و  ى و در راه خدا، جهادى شايسته منودى، در حاىل كه به طاعت او، فرا مىبراى امت خويش، خريخواهى كرد

گري بودى، تا آن كه يقني  داشىت، و اين كه نسبت به مؤمنان، پيوسته مهربان و بر كافران، سخت اش، باز مى از نافرماىن
ستايش، خدا را كه به وسيله تو، ما . رساند تو را فرا رسيد و خداوند، تو را به واالترينِ جايگاه گرامى داشتگان) مرگ(

  .راهى جنات خبشيد را از شرك و گم

درودهاى خود و درودهاى فرشتگان مقرب و بندگان شايسته و پيامربان فرستاده و آمسانيان و زمينيان را از مهه ! خدايا
ده؛ آن كه امني و جنيب و حمبوب و ويژه و گويانت، از اولني و آخرين، بر بنده و فرستاده و پيامربت حممد، قرار ب تسبيح

  .برگزيده تو و انتخاب شده از ميان آفريدگان توست

  .او را به جايگاهى ستوده برانگيز كه اولني و آخرين، بر آن رشك برند! خدايا
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و واال عطا كن، آن به او برترين رتبه را ببخش و به باالترين مرتبه و مرتلت، باال برب و به او وسيله و رتبه باال ! خدايا
گونه كه خريخواهانه، پيام رساند و در راه تو، جهاد كرد و در راه تو، بر سخىت، شكيب ورزيد و دين تو را روشن بيان 

  .مناىي كرد هاى تو را بر پا داشت و به طاعت تو، راه منود و به رضاى تو، راه حجت كرد و

  .كان از خاندان او درود فرست و به مهه آنان، سالمى فراوان برسانبر او و بر امامان نيك از نسل او و بر ني! خدايا

به وسيله آنان، به . بينم يامب و جز آنان، شفيعى كه شفاعتش پذيرفته باشد، منى من، جز آنان، راهى به سوى تو منى! خدايا
شان، آرزومند رهاىي از عذاب جومي و به واليت آنان، اميد شت تو را دارم و با بيزارى از دمشنان رمحت تو تقرب مى

  .توام

  ".در دنيا و آخرت، مرا به خاطر آنان، آبرومند و از مقربان قرار بده! خدايا

از خداىي كه تو را برگزيد و هدايت كرد و سبب هدايت قرار داد، :" گوىي سپس به طرف قرب روى گردانده، مى
  ".خواهم كه بر تو و بر دودمان پاك تو، درود فرستد مى

پيش تو آمدم و نزد تو هجرت كردم، تا ادا كننده ! اى پيامرب خدا:" گوىي گاه، دستت را به ديوار ضريح چسبانده، مى آن
اگر در حال حيات، تو را در نيافتم، پس از وفاتت نزد تو . حقّى باشم كه خدا بر من، واجب ساخت كه نزد تو آمي

  ".پس بدين خاطر، نزد خدا، گواه من باش. حال حيات استدامن احترام تو مهچون احترامت در  ام، كه مى آمده

اين را بيعىت پسنديده نزد خويش و پيماىن استوار نزد خود، قرار ! خدايا:" سپس دست خود را بر صورتت بكش و بگو
چون مرا و . اى، بر آنْ زنده بدار و بر وفادارى به شرايط و حدود و حقوق و احكام و لوازم آن بده، تا مرا زنده داشته

  ".مرياندى، بر مهني پيمان، مبريان و چون برانگيخىت، بر مهني، برانگيز

:" گوىي اى و مى در حاىل كه قبله را پشت سر و قرب را رو به روى خود قرار داده. ايسىت آن گاه، رو به چهره پيامرب مى
سالم بر تو، ! هاى او ب شده از ميان آفريدهسالم بر تو اى برگزيده خدا و انتخا! سالم بر تو، اى پيامرب و فرستاده خدا

! سالم بر تو، اى بشارت و بيم دهنده! سالم بر تو، اى واپسنيِ پيامربان و سرور فرستادگان! اى امانتدار و حجت او
ن سالم بر تو و خاندانت؛ آنان كه خداوند، پليدى را از آنا! سالم بر تو، اى دعوتگر خدا به اذن او و اى چراغ فروزان

 ستايش، خدا را كه مرا بر. دهم كه تو، حق آوردى و راست گفىت شهادت مى! اى پيامرب خدا! زدود و پاكشان ساخت

اميان و پذيرش، توفيق داد و با اطاعت تو و پريوى از راهت، بر من منت اد و مرا از امت تو و پذيرندگان دعوتت، قرار 
سازد، به خدا تقرب  به وسيله آنچه تو را خشنود مى. منون شد تو، ره داد و به شناخت تو و معرفت امامان از نسل

  .كنم با دوستانت، دوسىت و با دمشنانت، دمشىن مى. جومي انگيزد بيزارى مى جومي و از آنچه خشم تو را برمى مى

دهم كه تو  ا قرار مىتو را وسيله در آستان خد. ام ام و با عالقه، آهنگ تو كرده براى زيارت تو آمده! اى پيامرب خدا
پس نزد خدا برامي شفيع باش، تا مرا ببخشايد و . صاحب وسيله و مرتلت واال و شفاعت پذيرفته و دعوت مستجاب هسىت

كند و بار  ها فراگري شده و كمر، احساس سنگيىن مى گناهان و عيب. دهد]  از گناه[رمحت آورد و توفيق و مصونيت 
: فرمود - كه سخنش حق است -اى و خرب تو راست است كه خداى متعال رب دادهبه ما خ. سنگني، افزون شده است

)وا اللَّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو وا اللَّهفَرغتفَاس اُءوكج مهوا أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوا؛ويمحا رابوو اگر آنان، وقىت كه   ت
طلبيد، خدا را  خواستند و پيامرب نيز براى آنان آمرزش مى آمدند و از خداوند آمرزش مى زد تو مىبرخويش ستم كردند، ن

هامي توبه  ها و بدى خواهم، از نافرماىن ام از گناهامن آمرزش مى من آمده -اى پيامرب -و اينك). يافتند پذير و مهربان مى توبه
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، شفيع من -اى شفيع امت -پس. ام تا گناهامن را ببخشايد رت آوردهكنم و به وسيله تو، رو به پروردگارم و پروردگا مى
  !".درود خدا بر تو و خاندان پاك تو باد. ، پناهم ده-اى پيامرب رمحت - باش و

كىن و قرب را در پشت خود  كوشى و سپس در مهان جاىي كه هسىت، رو به قبله مى و در حاجت خواسنت، بسيار مى
اى  گاهم را قرب پيامرب و فرستاده تو قرار دادم و به سوى قبله كارم را در پناه تو ادم و تكيه! اياخد:" گوىي اندازى و مى مى

  .اى، رو كردم كه پسنديده

. توامن از نفسم دور كنم اى را كه از آن گريزامن، منى خريى را كه اميد دارم، براى خودم مالك نيستم و آن بدى! خدايا
خوامن كه بر پيامرب و  را به حق حممد و خاندانش و قرب پاك و خجسته و حرمش مىتو . كارها مهه به دست توست

ها مصومن دارى و دمل را بر اميان،  ام را ببخشاىي و در باقى مانده عمرم از نافرماىن فرسىت و گناهان گذشته خاندانش درود
رين ره را از عافيت، نصيبم گرداىن، خانواده و ها را بر من فراوان كىن، بيشت استوار بدارى، بر روزى من بيفزاىي، نعمت

دارى و از گزند دمشنان، نگهبامن باشى و عافيت در دنيا و فرجام نيك در آخرت، برامي نيكو  ثروت و فرزندامن را برامي نگه
  .بدارى

انا تو بر هر چيزى مرا بيامرز و پدر و مادرم و مهه مردان و زنان مؤمن، زندگان و مردگانشان را بيامرز، مه! خدايا
  ".تواناىي

  .خواىن را يازده بار مى) إِنآ أَنزلْنه(و سوره 

كه نزديك منرب  -رفته، كنار ستون مخلَّقه -كه بني قرب و منرب است -سپس به مست جايگاه پيامرب صلى اهللا عليه و آله
از خبوان و اگر نتوانسىت، دو ركعت منازِ آن گاه، چهار ركعت من. دهى روى خود قرار مى ايسىت و آن را روبه ، مى-است

. ات از ميان آفريدگانت است اين جا جايگاه پيامربت و برگزيده! خدايا:" زيارت خبوان و پس از سالم و تسبيحات، بگو
اى و به وسيله پيامربت، بر هر بقعه ديگر از زمني، شرافت و فضيلت  هاى شت، قرار داده آن را بوستاىن از بوستان

اى كه با مناز و دعا در آن،  اى و حرمتش را بزرگ داشته، شكوهش را آشكار ساخته و بر بندگانت، واجب كرده يدهخبش
  .اى تربك جويند و ىب آن كه من از خودم نريو و تواناىي داشته باشم، با رمحت خود، مرا در آن قرار داده

گريد، پس دعاى مرا در جايگاه حمبوبت  پيشى منى) حممد(در فضيلت بر حمبوب تو ) ابراهيم(مهچنان كه دوست تو ! خدايا
  .مستجاب كن

خواهم كه بر حممد و خاندان حممد، درود فرسىت و مرا از دوزخ، پناه دهى و با  در اين جايگاه پاك، از تو مى! خدايا
رزقم را بيفزاىي، شت، بر من منت ى و بر موقعيت من، رمحت آورى، لغزش مرا ببخشاىي، عمل مرا پاك سازى، 

دارى و مرا از  درسىت و رشد مرا استمرار خبشى، نعمت را بر من، فراوان كىن و خانواده و مال و فرزندامن را برامي نگه تن
گزند هر جتاوزكار و ستمگر نسبت به من، حفظ كىن و عمرم را در طاعت خويش، دراز كىن و به آنچه مايه رضاى تو 

  .آنچه موجب خشم تو بر من است، مصومن دارى زاز من است، توفيقم دهى و ا

، به سوى تو -هاى تو بر بندگانت و امينان تو در زمينت هستند كه حجت -من به وسيله پيامربت و خاندانش! خدايا
از ! اى سرور و موالمي. خواهم كه دعامي را اجابت كىن و در دين و دنيا، مرا به آرزو و اميدم برساىن جومي و مى توسل مى

من به رمحتت نيازمندم و جز نيكى و فضل تو، چيزى . به فضل تو اميد بستم، حمرومم مكن. تو خواستم، نااميدم مكن
دامن، به من بدهى و از من و  دامن و منى خواهم كه مو و پوستم را بر آتش، حرام كىن و از خري، آنچه مى از تو مى. ندارم

  .دامن، برگرداىن دامن ومنى رى را كه مىپدر و مادرم و برادران و خواهرامن، هر ش



١١٩ 

. ٩٢٠ ٧٣٠.»"تو بر هر چيزى توانا و به هر چيزى داناىي. مرا، پدر و مادرم را و مهه مردان و زنان بااميان را بيامرز! خدايا
. له پرسيدماز امام صادق عليه السالم در باره وداع با قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آ: -به نقل از يونس بن يعقوب -الكاىف
امام . ٩٢١ ٧٣١.»"خداوند، اين را آخرين سالم من بر تو، قرار ندهد! سالم بر تو! درود خدا بر تو:" گوىي مى«: فرمود

پس از . هر گاه خواسىت از مدينه بريون آىي، غسل كن، سپس كنار قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آله برو: صادق عليه السالم
اين را آخرين ديدار و ! خدايا:" كردى، اجنام بده و بگو شدى، آنچه هنگام ورود مىهايت فارغ  آن كه از مهه حاجت

اگر پيش از آن كه به زيارت آمي، مرا مرياندى، من در حال مرگ به مهان چيزى كه . زيارت من از قرب پيامربت، قرار مده
اين كه حممد، بنده و فرستاده جز تو معبودى نيست و : دهم؛ اين كه دادم، گواهى مى در حال حيات، شهادت مى

  ٧٣٢.»"توست

  
  زيارت فاطمه، دختر پيامرب: فصل سوم

  
١/ ٣  

  ثواب زيارت او

به من . بر فاطمه عليها السالم وارد شدم: -به نقل از يزيد بن عبد امللك، از پدرش، از جدش -ذيب األحكام. ٩٢٢
  .»چه چيزى سبب شده كه اين جا بياىي؟«: سالم داد و فرمود

  .طلب بركت: مگفت

به من خرب داد كه هر كس بر او و بر من، سه روز سالم دهد، خداوند،  - ]شناسيد كه مى[كه مهان است  -پدرم: فرمود
  .»كند شت را بر او واجب مى

  در حيات او و حيات تو؟: به او گفتم

طمه را زيارت كند، گوىي مرا هر كس فا: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٩٢٣ ٧٣٣.»آرى، و پس از وفات ما«: فرمود
  ٢/ ٣ ٧٣٤.زيارت كرده و هر كس على بن اىب طالب را زيارت كند، گوىي فاطمه را زيارت كرده است

   ادب زيارت فاطمه

روزى با ما سخن   امام باقر عليه السالم: -به نقل از ابراهيم بن حممد بن عيسى بن حممد عريضى -ذيب األحكام. ٩٢٤
  :ات فاطمه عليها السالم رفىت، بگو ر گاه به زيارت قرب جدهه«: گفت و فرمود

پس تو را براى آنچه امتحان كرد، شكيبا . خداىي كه تو را آفريده، پيش از آفريدنت، تو را آزمود! اى آزمون شده" 
درود خدا  -او براى ما آورد و جانشني -درود خدا بر او -و پنداشتيم كه ما هواداران توييم و بر آنچه كه پدرت. يافت

                                                             
  .٧٥ -٥٤ص : املزار الكبري: ك. نيز، ر. ٤١ح  ١٦٠ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٤٤ص : مصباح الزائر. ٧٣٠
  .٣٣ح  ١٥٧ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٥٦ح  ٦٩ص : ، كامل الزيارات٢ح  ٥٦٣ص  ٤ج : الكاىف. ٧٣١
مهگى به نقل از معاوية بن عمار، كتاب  ٥٥ح  ٦٨ص : ، كامل الزيارات٢٠ح  ١١ص  ٦ج : ، ذيب األحكام١ح  ٥٦٣ص  ٤ج : الكاىف. ٧٣٢

  .٣٦ح  ١٥٨ص  ١٠٠ج : بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٥٧٥ص  ٢ج : من ال حيضره الفقيه
ص : به نقل از حسني بن يزيد بن عبد امللك از پدرش از جدش، املزار الكبري ١ح  ١٧٧ص : ، املزار، مفيد١٨ح  ٩ص  ٦ج : ب األحكامذي. ٧٣٣
  .٩ح  ١٩٤ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٣٦٥ص  ٣ج : ، املناقب، ابن شهر آشوب٩ح  ٣٥

  .٢٨ح  ١٢٣ص  ١٠٠ج : ر األنواربه نقل از جابر بن عبد اللَّه انصارى، حبا ١٣٩ص :  بشارة املصطفى. ٧٣٤



١٢٠ 

خواهيم كه با تصديقمان نسبت به پيامرب  ما اگر تو را تصديق كردمي، از تو مى. براى ما آورد، پذيرنده و شكيباييم -بر او
كتاب . ٩٢٥ ٧٣٥.»"امي و وصى او، ما را به بشارت، بپيوندى، تا به خودمان مژده دهيم كه به سبب واليت تو، پاك شده

از زيارت پيامرب خدا فارغ شدم، به طرف خانه فاطمه عليها السالم رفتم كه وقىت از كنار چون : من ال حيضره الفقيه
پيامرب صلى اهللا عليه و آله در آن ] قرب[اى كه  شوى تا آخرِ بقعه ستوىن كه نزديك باب جربئيل عليه السالم است، وارد مى

به سوى آن بود و پشت به قبله و رو به بقعه  پس كنار بقعه ايستادم، در حاىل كه مست چپم. جاست، واقع شده است
! سالم بر تو، اى دختر پيامرب خدا! سالم بر تو، اى دختر فرستاده خدا«: ايستادم، در حاىل كه غسل كرده بودم و گفتم

ى سالم بر تو، ا! سالم بر تو، اى دختر برگزيده خدا! سالم بر تو، اى دختر خليل خدا! سالم بر تو، اى دختر حبيب خدا
سالم بر تو، اى دختر برترينِ پيامربان و فرستادگان و فرشتگان ! سالم بر تو، اى دختر ترين خلق خدا! دختر امني خدا

سالم بر تو، اى مهسر ! سالم بر تو، اى بانوى زنان جهان، از اولني و آخرين! سالم بر تو، اى دختر ترينِ مردم! خدا
سالم بر ! سالم بر تو، اى مادر حسن و حسني، دو سرور جوانان اهل شت! رب خداوىلّ خدا و ترينِ مردم پس از پيام

! سالم بر تو، اى حورى انسى! سالم بر تو، اى برتر و پاك! سالم بر تو، اى رضيه و مرضيه! تو، اى راستگوى شهيد
سالم بر تو، اى !! ديده غصب شده ى ستمسالم بر تو، ا! دانا ٧٣٦ سالم بر تو، اى محدثه! سالم بر تو اى پرواپيشه پاكيزه

درود خدا بر ! و رمحت خدا و بركات او بر تو -اى فاطمه، دختر پيامرب خدا -  سالم بر تو! شكنجه شده سركوب شده
و ]  و عمر را به پايان بردى[دهم كه تو بر اساس دليل روشىن از پروردگارت گذشىت  گواهى مى! تو، بر روح و پيكرت

. تو را خشنود سازد، پيامرب را خشنود كرده است و هر كه بر تو جفا كند، بر پيامرب خدا جفا كرده است اين كه هر كه
هر كه تو را بيازارد، پيامرب خدا را آزرده است و هر كه با تو پيوند برقرار كند، با پيامرب خدا، پيوند برقرار كرده است و 

پيامرب و جان اوىي كه در سينه اوست، مهچنان ]  تن[اى از  چرا كه تو پارههر كه از تو ببرد، از پيامرب خدا بريده است؛ 
  .-كه برترين سالم و درود خدا بر او باد -كه خودش فرمود

گريم كه من، از كسى خشنودم كه تو از او خشنودى، از كسى خشمگينم  خدا و فرستادگانش و فرشتگانش را گواه مى
كىن، دمشن  كه تو از او بيزارى و دوستدار كسى هستم كه تو با او دوسىت مىكه تو بر او خشمگيىن از كسى بيزارم 

كسى هستم كه تو با او دمشىن، از كسى كينه دارم كه تو از او كينه دارى، كسى را دوست دارم كه تو او را دوست 
  ٣/ ٣ ٧٣٧.»دارى و خدا براى گواهى و حسابگرى و پاداش و ثواب، كاىف است

  ربمدفن فاطمه دختر پيام

هاى شت است و منرب من بر  ميان قرب و منرب من، باغى از باغ«: پيامرب خدا فرمود: امام صادق عليه السالم. ٩٢٦
، ميان قرب و منرب پيامرب صلى اهللا -كه درودهاى خدا بر او باد -؛ چرا كه قرب فاطمه»هاى شت است اى از دريچه دريچه

هاى شت به سوى آن باز  اى از دريچه هاى شت است و دريچه ستانعليه و آله است و قرب او، بوستاىن از بو
  ٧٣٨.شود مى

                                                             
: ، مجال االسبوع٢ح  ٧٩ص : ، املزار الكبري١٧٨ص : ، املزار، مفيد٧٩٢ح  ٧١١ص : ، مصباح املتهجد١٩ح  ١٠ص  ٦ج : ذيب األحكام. ٧٣٥
  .١١ح  ١٩٤ص  ١٠٠ج : و در چهار منبع اخري بدون نسبت دادن به اهل بيت عليهم السالم تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٣٩و  ٣٨ص 

  ).غريب احلديث ىف حبار األنوار: ك. ر( صحبت فرشتگان؛ بانوىي كه اهلامات رباىن دارد بانوى هم: محدثه. ٧٣٦
ص  ٣ج : ، اإلقبال٧٩٣ح  ٧١١ص : ، مصباح املتهجد١٩ح  ١٠ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٥٧٢ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٧٣٧
  .١٢ح  ١٩٥ص  ١٠٠ج : مهگى تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار ٢٢ص  :، املزار، شهيد اول١٦٤
  .٣ح  ١٩٢ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار١ح  ٢٦٧ص : معاىن األخبار. ٧٣٨



١٢١ 

از امام رضا عليه السالم پرسيدم كه فاطمه دختر پيامرب صلى : - به نقل از امحد بن حممد بن اىب نصر -قرب اإلسناد. ٩٢٧
  اهللا عليه و آله كجا دفن شد؟

در : عيسى به او گفت. الم كرد و عيسى بن موسى هم حاضر بودمردى مهني سؤال را از امام صادق عليه الس«: فرمود
  .بقيع، به خاك سپرده شد

  گوىي؟ چه مى: آن مرد به امام صادق عليه السالم گفت

  ".اين شخص به تو گفت:" فرمود

  .من با عيسى بن موسى، چه كار دارم؟ از پدرانت به من خرب ده! خدا خريت دهد: به ايشان گفتم

از امام : -به نقل از امحد بن حممد بن اىب نصر -الكاىف. ٩٢٨ ٧٣٩.»"در خانه خودش دفن شد:" م فرمودامام عليه السال
  .رضا عليه السالم از قرب فاطمه عليها السالم پرسيدم

   توضيح ٧٤٠.»اميه، مسجد را توسعه دادند، در مسجد قرار گرفت چون بىن. اش دفن شد در خانه«: فرمود

برخى . اره اين كه قرب فاطمه، سرور زنان عامليان، كجاست، روايات خمتلفى آمده استدر ب: شيخ صدوق گفته است
اند كه ميان قرب پيامرب صلى اهللا عليه و آله و منرب، مدفون شد  اند كه در بقيع، دفن شد و برخى روايت كرده روايت كرده

بعضى هم . »هاى شت است نرب من، باغى از باغميان قرب و م«: و از اين رو، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموده است
و اين قول، در نزد   اميه مسجد را توسعه دادند، در مسجد قرار گرفت اش دفن شد و چون بىن اند كه در خانه روايت كرده

  .٧٤١ من، درست است

٤/ ٣  

   هاى شت باغى از باغ

هاى شت است و منرب من، بر حوض من  غى از باغميان خانه و منرب من، با: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٩٢٩
آيا پيامرب صلى اهللا عليه و آله : به امام صادق عليه السالم گفتم: -به نقل از معاوية بن وهب -الكاىف. ٩٣٠ ٧٤٢.است

  :فرموده است

  .»هاى شت است؟ ميان خانه و منرب من، باغى از باغ«

  .»آرى«: فرمود

پيامرب صلى اهللا عليه و آله در آن است، تا ] قرب[اى است كه  ه عليهما السالم بني خانهخانه على و فاطم«: سپس فرمود
اگر از آن در وارد شوى و ديوار، سر جايش باشد، به شانه . خورد اى است كه به بقيع مى درى كه رو به روى كوچه

  .»خورد چپ تو مى

   ٧٤٣.هاى ديگر را نام برد سپس خانه
                                                             

  .٢ح  ١٩٢ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار١٣١٤ح  ٣٦٧ص : قرب اإلسناد. ٧٣٩
ج : ، حبار األنوار٦٨٥ح  ٢٢٩ص  ١ج : حيضره الفقيه، كتاب من ال ٧٠٥ح  ٢٥٥ص  ٣ج : ، ذيب األحكام٩ح  ٤٦١ص  ١ج : الكاىف. ٧٤٠
  .به نقل از عبد اللَّه بن ابراهيم بن عبيد اللَّه از امام صادق عليه السالم تقريباً با مهان الفاظ ١٠٧ص  ١ج : ؛ تاريخ املدينة١ح  ١٩١ص  ١٠٠
  .٩ص  ٦ج : ذيب األحكام: ك. نيز، ر. ٥٧٢ص  ٢ج : كتاب من ال حيضره الفقيه. ٧٤١
 ٩ص  ٤ج : هر دو به نقل از ابو هريره، مسند ابن حنبل ٥٠٢ح  ١٠١١ص  ٢ج : ، صحيح مسلم١١٣٨ح  ٤٠٠ص  ١ج : صحيح البخارى. ٧٤٢

  .٣٤٩٤٤ح  ٢٥٩ص  ١٢ج : به نقل از ابو هريره و ابو سعيد، كرت العمال ١١٠٠٣ح 
  .٧ح  ١٩٤ص  ١٠٠ ج: ، حبار األنوار١٥ح  ٨ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٨ح  ٥٥٥ص  ٤ج : الكاىف. ٧٤٣



١٢٢ 

  :پيامرب خدا فرموده است«: امام صادق عليه السالم فرمود: -بو بكر حضرمىبه نقل از ا -الكاىف. ٩٣١

هاى منرب  هاى شت است و پايه اى از دريچه هاى شت است و منرب من، بر دريچه ميان خانه و منرب من، باغى از باغ" 
  .»"من، در شت روييده است

  امروز هم باغ است؟: ابو بكر حضرمى گفت

به نقل از جميل بن  -الكاىف. ٩٣٢ ٧٤٤.»بينيد اگر پرده كنار رود، هر آينه مى. آرى«: يه السالم فرمودامام صادق عل
هاى  هاى من، باغى از باغ بني منرب و خانه:" پيامرب خدا فرموده است«: فرمود شنيدم امام صادق عليه السالم مى: -دراج

است و يك مناز در مسجد من، برابر با هزار مناز در مساجد  هاى شت از دريچه  اى شت است و منرب من، بر دريچه
  .»"ديگر است، مگر مسجد احلرام

  هاى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و خانه على عليه السالم از مهان است؟ خانه: به ايشان گفتم

ره آنچه مردم نسبت به از امام صادق عليه السالم در با: -به نقل از مرازم -الكاىف. ٩٣٣ ٧٤٥.»آرى، و برتر«: فرمود
هاى شت است و  بني خانه من و منرب من، باغى از باغ:" پيامرب خدا فرمود«: فرمود. گويند، پرسيدم مى» )باغ(روضه «

  .»"هاى شت است اى از دريچه منرب من، بر دريچه

  حد روضه كجاست؟! فدايت شوم: گفتم

  .»ها بعد از ستون چهارم از طرف منرب تا سايه«: فرمود

  آيا از صحن مسجد هم چيزى جزو آن است؟! فدايت شوم: گفتم

  ٧٤٦.»نه«: فرمود

  
  ٧٤٧ زيارت امامان: فصل چهارم

١/ ٤  

   ثواب زيارتشان

هر كس مرا يا يكى از فرزندان مرا زيارت كند، روز قيامت، او را زيارت كرده، : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٩٣٤
هر كس در بقيعش او را ... اما حسن : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله. ٩٣٥ ٧٤٨.همد هاى آن روز، جناتش مى از هراس

به نقل از  - ذيب األحكام. ٩٣٦ ٧٤٩.ماند لغزند، گام او بر صراط، استوار مى ها مى زيارت كند، در روزى كه قدم
پاداش كسى كه ما را زيارت كند، ! اى پيامرب خدا: حسن بن على عليهما السالم گفت: -ابراهيم بن عبد اللَّه بن حسني

  چيست؟

                                                             
  .٤٠و  ٣٩ص : ؛ فضائل املدينة، ابو سعيد جندى١ح  ١٤٦ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٣ح  ٥٥٤ص  ٤ج : الكاىف. ٧٤٤
ح  ٧١٩ص  ٥ج : ؛ سنن الترمذى٤ح  ١٤٦ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار١٣ح  ٧ص  ٦ج : ، ذيب األحكام١٠ح  ٥٥٦ص  ٤ج : الكاىف. ٧٤٥

  .٣٤٩٤٥ح  ٢٦٠ص  ١٢ج : هر دو به نقل از ابو هريره تقريباً با مهان الفاظ، كرت العمال ٩١٦٤ح  ٣٥٥ص  ٣ج : ، مسند ابن حنبل٣٩١٦
  .٢ح  ١٤٦ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٥ح  ٥٥٤ص  ٤ج : الكاىف. ٧٤٦
  .١١آخر كتاب نقشه مشاره : ك. ر. ٧٤٧
  .٣١ح  ١٢٣ص  ١٠٠ج : به نقل از امام باقر عليه السالم، حبار األنوار ٤ح  ٤١ص : كامل الزيارات. ٧٤٨
  .١٤ح  ١٤١ص  ١٠٠ج : هر دو به نقل از ابن عباس، حبار األنوار ١٩٩ص : ، بشارة املصطفى١٧٨ح  ١٧٧ -١٧٦ص : األماىل، صدوق) ٣(  ٧٤٩
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هر كس كه مرا زنده يا مرده زيارت كند، يا پدرت را زنده يا مرده زيارت كند، يا برادرت را زنده يا مرده «: فرمود
  ٧٥٠.»جنات دهم]  از آتش[زيارت كند، يا تو را زنده يا مرده زيارت كند، بر من است كه او را روز قيامت، 

اهل بيت عليهم (پاداش كسى كه يكى از مشا : به امام صادق عليه السالم گفتم: -ه نقل از زيد شحامب - الكاىف. ٩٣٧
  را زيارت كند، چيست؟) السالم

به نقل از ابو عبد اللَّه  - ذيب األحكام. ٩٣٨ ٧٥١.»مانند كسى است كه پيامرب خدا را زيارت كرده باشد«: فرمود
  پاداش كسى كه قرب حسني عليه السالم را زيارت كند، چيست؟: گفتمبه امام صادق عليه السالم : -حراىن

او دو ركعت مناز خبواند، براى او يك حج پذيرفته، نوشته ] قرب[او برود و زيارتش كند و نزد ] قرب[هر كس نزد «: فرمود
  .»شود پس اگر چهار ركعت مناز در آن جا خبواند، براى او يك حج و يك عمره، نوشته مى. شود مى

 آيا براى هر كس كه يك امام واجب اإلطاعه را زيارت كند، نيز چنني است؟! فدايت شوم: گفتم

هر : امام صادق عليه السالم. ٩٣٩ ٧٥٢.»چنني است، براى هر كس كه يك امام واجب اإلطاعه را زيارت كند«: فرمود
پاداش زيارت پيامرب صلى اهللا ( ٣٥٥ص : ك. ر ٧٥٣.رود شود و فقري از دنيا منى كس مرا زيارت كند، گناهانش خبشوده مى

  ).عليه و آله

٢/ ٤  

  ٧٥٤ ادب زيارت قبور امامان در بقيع

  هرگاه به زيارت قبور امامان عليهم السالم در بقيع: امام باقر يا امام صادق عليهما السالم فرمود: كامل الزيارات. ٩٤٠
سالم بر مشا پيشوايان «: به روى خود قرار بده، سپس بگورفىت، كنار قربشان بِايست و قبله را پشت سر و قرب را رو 

سالم بر مشا، اى بر پا ! بر اهل دنيا] ى خدا[ها  سالم بر مشا، اى حجت! سالم بر مشا اهل نيكى و پرهيزگارى! هدايت
! ا اهل جنواسالم بر مش! سالم بر مشا، اى خاندان پيامرب خدا! سالم بر مشا اهل گزينش! دارندگان عدالت در ميان مردم

مشا را تكذيب و به مشا بدى كردند، . دهم كه مشا رسانديد، خريخواهى كرديد و در راه خدا، شكيباىي كرديد گواهى مى
ايد و اين كه پريوى از مشا، واجب است و سخنتان،  يافته يافته و هدايت دهم كه مشا، امامان راه شهادت مى. مشا خبشوديد

هاى دين  كرديد، وىل پاسخ نگفتند، فرمان داديد، وىل فرمان نربدند، و اين كه مشا، پايه راست است و اين كه مشا دعوت
هاى پاك، منتقل  كند و از رحم مهواره در چشم عنايت خداييد مشا را در پشت هر پاك، جا به جا مى. هاى زمينيد و ستون

. پاك شديد و خاستگاه مشا پاكيزه شد. ن نشده استها، شريكتا هاى هوس جاهليت تريه، مشا را نيالوده و فتنه. سازد مى
                                                             

ه به نقل از عالء بن مسيب از امام صادق عليه السالم از پدرش علي ٢ح  ١٠٨ص : ، ثواب األعمال٨٣ح  ٤٠ص  ٦ج : ذيب األحكام) ٤(  ٧٥٠
به نقل از عالء بن املسيب از امام صادق عليه السالم از پدرش عليه  ٢ح  ٣٢ص : السالم از جدش عليه السالم از امام حسني عليه السالم، املزار الكبري

  .١٥ح  ١٤١ص  ١٠٠ج : السالم از جدش عليه السالم از امام حسني عليه السالم و هر دو تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار
، ٣١٦٣ح  ٥٧٨ص  ٢ج : ، كتاب من ال حيضره الفقيه١٥٧ح  ٧٩ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٥ح  ٥٨٥و ص  ١ح  ٥٧٩ص  ٤ج : الكاىف. ٧٥١

  .٥ح  ١١٧ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٣١ح  ٢٦٢ص  ٢ج : عيون أخبار الرضا عليه السالم
ح  ٢٥٨ص  ١٠ج : ، وسائل الشيعة١٦ح  ٣٩ص : كبري، املزار ال٣ح  ١٨٥ص : ، املزار، مفيد١٥٦ح  ٧٩ص  ٦ج : ذيب األحكام. ٧٥٢

و ) باب تأكد استحباب زيارة النىب واألئمة عليهم السالم وخصوصاً بعد احلج( ٢٥٢ص  ١٠ج : ووسائل الشيعة ٤٧٤ص : املقنعة: ك. نيز، ر. ١٩٣٣٢
  .٣٣ح  ١٢٤ص  ١٠٠ج : حبار األنوار

: ، حبار األنوار٢٨١ص  ٤ج : ، املناقب، ابن شهر آشوب٢٣٤ص : روضة الواعظني، ٤٧٤ص : ، املقنعة١٥٣ح  ٧٨ص  ٦ج : ذيب األحكام. ٧٥٣
  .٣٤ح  ١٤٥ص  ١٠٠ج 

  .١١آخر كتاب نقشه مشاره : ك. ر. ٧٥٤
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ها، نام خدا  هاىي كه اجازه داده باال رود و در آن خانه خداوند كيفر دهنده، بر ما به وسيله مشا منت اد و مشا را در خانه
منان قرار داده ياد شود، قرار داده است و درودهاى ما را بر مشا، وسيله رمحت بر ما و مايه پوشاندن و آمرزش گناها

قرار داد و ما نزد  - كه آن را بر ما منت اد -است؛ چرا كه مشا را براى ما برگزيد و پاكى آفرينش ما را با واليت مشا
اين جا، جايگاه كسى است كه اسراف و خطا كرده، در هم . خدا، نامزد علم مشا و اقرار كنندگان به تصديق مشا بودمي

عتراف كرده و با اين جايگاه، اميد رهاىي دارد، و اين كه به سبب مشا جنات يابد؛ جنات شكسته و به جنايت خويش، ا
گردان  ام؛ چرا كه اهل دنيا، از مشا روى پس شفيعان من باشيد، چون من نزد مشا آمده. هالك يافتگان از پسىت و نابودى

  .تنداند و متكبرانه، از آا روى برتاف شده و آيات خدا را به سخره گرفته

بر من منت ! اى آن كه ابدى است و اهل بازيچه نيست و بر هر چيز، احاطه دارد! كند اى خداى پابرجاىي كه اشتباه منى
شناساندى و به آنچه مرا بر آن استوار داشىت، آن گاه كه بندگانت از آن  دارى كه توفيقم دادى و پيشوايامن را به من،
بر من منت دارى، با . شده وحق او را سبك مشرده و به ديگرى گرويدندروى تافته، نسبت به شناخت آن، جاهل 

تو را ستايش، كه نزد تو در اين جايگاهم، ياد . هاىي كه آنان را نيز خمصوص ساخىت به آنچه مرا بدان، ويژه ساخىت گروه
ه از تو خواستم، ناكامم مگردان، پس از آنچه اميد دارم، نا اميدم مكن و در آنچه كه در اين جايگا. ام شده و نوشته شده

  .»به حرمت حممد و دودمان پاك او

  .و هر چه دوست دارى، براى خودت دعا كن

  
  ٧٥٥ زيارت قبور شهدا در مدينه: فصل پنجم

  
  زيارت قبور شهدا

نده از قبورى كه در مدينه سزاوار است نزد آن رفته و زيارت شوند و آن جا مناز خوا: امام صادق عليه السالم. ٩٤١
به ما چنني رسيده است : امام صادق عليه السالم. ٩٤٢ ٧٥٦.قرب محزه و قبور شهيدان است... شود و پيمان بسته گردد 

پس چه ! سالم بر مشا به خاطر شكيباىي مشا«: گفت رفت، مى كه هر گاه پيامرب صلى اهللا عليه و آله به ديدار قبور شهدا مى
فاطمه عليها السالم هر صبح شنبه به زيارت قبور شهدا : ليه السالمامام صادق ع. ٩٤٣ ٧٥٧.»!فرجامى خانه خوش

هشام بن سامل از امام صادق عليه : الكاىف. ٩٤٤ ٧٥٨.طلبيد رفت و براى او رمحت و آمرزش مى رفت، نزد قرب محزه مى مى
حال  ، كه هرگز خوشفاطمه عليها السالم پس از پيامرب خدا، هفتاد و پنج روز زيست«: كند كه فرمود السالم روايت مى

پيامرب خدا، اين :" فرمود شنبه، و مى دوشنبه و پنج. رفت در هر هفته، دو بار به زيارت قبور شهدا مى. و خندان ديده نشد
  .»"جا بود و مشركان، آن جا بودند

                                                             
  .١٢آخر كتاب نقشه مشاره : ك. ر. ٧٥٥
  .١٧ح  ٣٧٩ص  ٩٩ج : ، حبار األنوار٢٩٦ص  ١ج : دعائم اإلسالم. ٧٥٦
مهگى به نقل از معاوية بن عمار، حبار  ٤٩ح  ٦٥ص : ، كامل الزيارات٢٨ح  ١٧ص  ٦ج : م، ذيب األحكا١ح  ٥٦٠ص  ٤ج : الكاىف) ٣(  ٧٥٧
  .٦ح  ٢١٥ص  ١٠٠ج : األنوار
بدون نسبت دادن به اهل  ٥٣٧ح  ١٨٠ص  ١ج : به نقل از يونس، كتاب من ال حيضره الفقيه ١٦٨ح  ٤٦٥ص  ١ج : ذيب األحكام) ٤(  ٧٥٨

به نقل از حممود بن لبيد بدون نسبت دادن به  ١٩٨ص : ، كفاية األثر٢٣٩ص  ١ج : ، دعائم اإلسالم٧٨١ح  ٢٧٣ص : بيت عليهم السالم، الدعوات
  .٢٧ح  ٣٠٠ص  ١٠٢ج : اهل بيت عليهم السالم و در دو منبع اخري تقريباً با مهان الفاظ، حبار األنوار
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م آن جا مناز و فاطمه عليها السال«: در روايت ديگرى، ابان، با واسطه، از امام صادق عليه السالم روايت كرده است كه
  ٧٥٩.»خواند، تا آن كه وفات يافت دعا مى

روى و  را به پايان رساندى، به مست احد مى) زيارت مساجد مدينه(هر گاه اين قسمت : امام صادق عليه السالم. ٩٤٥
او سالم خواىن، سپس بر قرب محزة بن عبد املطّلب گذشته، بر  آن جا مناز مى. كىن از مسجدى كه پايني كوه است آغاز مى

  .مشا پيشتاز ماييد. سالم بر مشا، اهل اين ديار«: گوىي ايسىت و مى آن گاه بر قرب شهدا گذشته و نزد آنان مى. دهى مى

  .»ما نيز به مشا خواهيم پيوست

شوى، در مست راست توست و در  روى كه در آن، جاى وسيع نزديك كوه، وقىت كه وارد احد مى سپس به مسجدى مى
وقىت پيامرب صلى اهللا عليه و آله هنگام روياروىي با مشركان به سوى احد بريون رفت، از آن جا بريون . خواىن آن، مناز مى

سپس ادامه بده تا برگردى و نزد قبور شهدا، مناز . آن جا بودند تا وقت مناز، فرا رسيد و در آن جا مناز خواند. رفت
ايسىت و  كنار آنان مى: -ذكر زيارت قبور شهداى احد در -مصباح الزائر. ٩٤٦ ٧٦٠....واجب خويش را خبواىن 

سالم بر مشا، اى . سالم بر خاندان پاك او! سالم بر حممد بن عبد اللَّه! سالم بر پيامرب خدا! سالم بر پيامرب خدا«: گوىي مى
سالم بر ! ياران پيامرب خدا سالم بر مشا، اى ياوران دين خدا و! سالم بر مشا، اى خاندان اميان و يكتاپرسىت! شهيدان مؤمن

سالم ! فرجامى چه خانه خوش! تان سالم بر مشا به خاطر شكيباىي! پس چه خانه خوش فرجامى! تان مشا به خاطر شكيباىي
كه خداوند، مشا را براى دين خود، برگزيد و براى ! دهم گواهى مى! چه خانه خوش فرجامى! تان بر مشا به خاطر شكيباىي

دهم كه مشا در راه خدا، با شايستگى جهاد كرديد و از دين خدا و پيامرب او،  انتخاب كرد و شهادت مى پيامربش]  يارى[
خداوند، از . دهم كه مشا بر آيني و راه پيامرب خدا، كشته شديد شهادت مى. دفاع كرديد و در راه او، جان را خبشيديد

هاى مشا را در جايگاه رضوان و  ا به مشا بدهد و چهرهسوى پيامربش و از سوى اسالم و مسلمانان، ترين پاداش ر
گواهى ! اند اينان و چه نيكو رفيقان به ما بشناساند، مهراه با پيامربان، صديقان، شهيدان، صاحلان؛) شت برين(اكرامش 

؛ آنان كه دهم كه حزب خداييد و هر كه با مشا جنگيد، حزب شيطان است و اين كه مشا از مقربان و رستگارانيد مى
  !نفرين خدا و فرشتگان و مهه مردم بر قاتالن مشا. خورند اند و نزد پروردگارشان، روزى مى زنده

جومي و به كارهاى شايسته  ام، شناساى حق مشامي و با زيارت مشا به خداوند، تقرب مى به زيارت مشا آمده! اى اهل توحيد
  .هاى پسنديده، دانامي گذشته و عمل

  !خدا بر مشا و نفرين و خشم خدا بر كُشندگان مشا باد سالم و بركات

مند ساز و بر راهشان، مرا استوار بدار و بر مهان مرامى كه آنان را مرياندى، مرا نيز مبريان و  با زيارتشان، مرا ره! خدايا
  .»خواهيم پيوست دهم كه مشا پيشتاز ماييد و ما به مشا گواهى مى. در قرارگاه رمحتت، ميان من و آنان، مجع كن

  ٧٦١.گردى خواىن و به خواست خدا، باز مى تواىن، مى را مكرر، تا مى) إِنآ أَنزلْنه(و سوره 

                                                             
  .١٢ح  ٢١٦ص  ١٠٠ج : ، حبار األنوار٣ح  ٢٢٨ص  ٣و ج  ٤ح  ٥٦١ص  ٤ج : الكاىف) ٥(  ٧٥٩
تقريباً با مهان الفاظ و مهگى به نقل از عقبة  ٤٨ح  ٦٣ص : ، كامل الزيارات٣٩ح  ١٨ص  ٦ج : ، ذيب األحكام٢ح  ٥٦٠ص  ٤ج : الكاىف. ٧٦٠

  .٤ح  ٢١٤ص  ١٠٠ج : بن خالد، حبار األنوار
  .به نقل از املزار الكبري ١٩ح  ٢٢١ص  ١٠٠ج : ، حبار االنوار٦٢ص : مصباح الزائر. ٧٦١


