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 ِمِیالّرِحِالّرحمِنِِِاللِهِِِبسِمِ
ِ.«نیَاجَمعَِاعداِئِهِمِیَعلِِاللِهَِِِلعَنهُِِوِنیالّطاهِرِآِلِهِِوِمحّمدِنایَِّنبِوِِدنایَِّسِِیَعلِاللهُِِیَصلِِِّوِنیالعاَلمِِرّبِِالَحمُدِلله»
«ِ َِِالّلُهَمّ َكُِِكن  ِةِِِِلَوِلِیّ ُحَجّ ِنِِال  َحَسِنِِب  ِهَِِصَلواُتَكِِال  ِِفِيَِوِِالّساَعِةِِِهِذِهِِفيِآباِئِهَِِعلیَِوَِِعَلی  ُِِكِلّ ِِقاِئداِ َِوِِحاِفظاِ َِوَِِوِلّیاِ ِساَعة 

ناِ َِوَِِدلیلِ َِِوِِناِصراِ َِو ِكَنهَُِِحّتیَِعی  َضَكُِِتس  ر 
َ
عاِ ِأ َعهَُِِوَِِطو   ِ.«َطویلِ ِِفیهاُِتَمِتّ

در خدمتتان هستم. موضوع   ینیحس  نیاربع  ییافزا  جلسه دانش  نی. با سومانی ها و آقا  عرض سالم و عرض ادب خدمت حضار محترم، خانم

به طرح سؤاالت و پاسخ آنها   نکهیاز ا   شی. پ باشد   ی که در جلسات گذشته مطرح شد، م  یسؤاالت  ۀسه سؤال، در ادام  یکارگاه بررس  نیا

حضرت   ای آبود که    نیشد، ا  یکه در جلسه گذشته بررس  یسؤال جلسه قبل اشاره کنم. سؤال آخر   نیآخر  تمام  مهیبه جواب ن  م،یبپرداز

نداشتند، پس چرا قبر  ی گریبه شام سفر د شانیاز سفر اسارتِ ا ر یاگر غ ر؟ یخ ا یآوردند  فیدو مرتبه به شام تشر  نب یز

 داشتند به چه علت به شام دو مرتبه سفر کردند؟   یگریمطهر آن حضرت در شام است؟ و اگر سفر د

شد، حضرت عبداهلل   ریفراگ  نهیکه در مد  ی و گرسنگ  یمشخص شد که به خاطر قحط  م،یکه داشت  یاتیو روا  یخیتار  یها  با توجه به گزارش

 توانست  یداشت و م  یزراع   یها  نی خود و خانواده خود را به شام منتقل کرد. چون او در شام زم  نبی حضرت ز  یشوهر گرام  ،بن جعفر

  نب یزفرما شده است، در شام به سالمت خانواده خود را اداره کند. حضرت    حکم  نهیکه در مد  یا  یقحط   نیسخت و ا  طیراش  نیدر ا
  .شدند، تب کردند   مار یب  ریاطراف شام و در آنجا ساکن بودند. در مس  یاز قُرا   هیراو  یبردند. البته در روستا  فیهم همراه شدند و به شام تشر

  ایاز دن  یکوتاه  حضرت در مدت زمان  ت،یحضرت افزوده شد. در نها  یمار یشد و بر ب  یادآوریبه شام، خاطرات تلخ دوران اسارت    رودبا و

 شد.  نیجا بدن مطهرشان تدف رفتند و در همان

  د ی با  االن ست؟یآن چ  فیاست، تکل نبیکه در مصر است و منسوب به حضرت ز  یقبر  ایبود که آ  نی ا  ، ماند   یکه باق  یسؤال

 وجود دارد: نب یکه سه نقل راجع به قبر مطهر حضرت ز م ی. عرض کردمیسؤال بپرداز نیا یبه بررس

 مصر.   - 3شام و  - 2 نه،یمد  -1

 ست،یاگرچه بارگاه ن  ،ی امروزه نام و نشان  د یکه اگر قبر حضرت بود، با  م یگفت  ست،ین  نهیدر مد  نبیقطعاً قبر حضرت ز  نکهیدر پاسخ به ا

 ی کمتر از بن  یآور  با اشتهار و نام  ی که کسان  مینیب  ی. مستیامروزه ن  یول  بود  یآن مدفن مطهر حضرت م  یبرا  یحداقل سنگ قبر  یول

از آن    ی نشان  چیآنجا باشد و هشود که قبر حضرت    ی است، اما چطور م  عیدر بققبرشان  مشخص است که    غمبریپ   بو از اصحا  هاشم 

در   ی دعلیبکه ع   ی تیروا  میکه گفت  لی دل  نیمصر هم مردود است؛ به ا  نهیقطعاً نبوده است. گز  نهیگز  نی باشد. پس ا  نمانده  ی شد و باقنبا

  شود  یندارد. البته م  ی اعتبار چندان  ییبه لحاظ محتوا  تیروا  نی. استا نقل کرده   در مصر  نبیراجع به مدفن حضرت ز  اتینبیاخبار الز

عدم اعتبار  وجوهِ  نیکه ا  : اعتبار نداردمییبگو دی با  م،یشو  هاتیمتوسل به توج  میاگر نخواه  ی . ولرفتیارائه کرد و پذ  یهاتیاز آن محتوا توج

  ند یمردم نگو  ، یزکیشد چ: تا نبایبرخ  ریاست که به تعب  نیمتعدد وجود دارد ا  یها  چرا نقل  نکهیا  یبند  ام. اما جمع  آن را قبالً عرض کرده 

پ   ی شهرت  نیب چرا چن! خزهایچ حضرت    ارتیاست که به ز  یارتگاهیامروزه در مصر قبر و بارگاه و زآمده است.    ش یدر مصر 

 یصغر   نبیدر شام عبارت ز  نبیقبر حضرت ز  یو باستان  یمیسنگ قبر قد  یخصوصاً که بر رو  ست؟ی . وجه آن چروند  یم   نب یز

  ساست، پ  طور  نیاگر ا  شدند؟   یاز خواهرشان جدا نم  یبا صفت کبر  یکبر  نبیحضرت ام المصائب ز  ،عرب لهیعق  ا یشده است. آ  ده ید

 نوشته شده است؟ یصغر  نبیقبر ز یچرا بر رو

شده است،    یاز آن کارگروه علم  یکه از آن لجنه علم  ی سؤاالت، در استفتائ  ن یاسخ به ا، در پعبداهلل یحرم مطهر حضرت اب  یلُجنه علم

 صورت است:  نیبه ا یخیتار یها آنها، بنا بر نقل  یبند ارائه کرده است. جمع ییبایز اریبس یبند جمع

بوده  هم    نبیزها    نقل  یبنا بر برخ  ه،یرق  گریداشتند که نام د  هیّخواهر بزرگتر از خودشان به نام رق  کی  نبیاند که حضرت ز  فرموده

 عی بقو در    رود  یم  ایاز دن  نهیاو در مد  ی. وقتردیگ  یصورت م  نیتدف  عیو در بق  رود  یم  ایاز دن  یکودک  ن ی خواهر بزرگتر، در سن  نیاست. ا

 هیرق  گرشیکه اسم د  ینبیز  نب؟یاما کدام ز  .است  نهیدر مد  نبیشده است که قبر ز  منتقل  نیمورخ  نیب  یخبر  نیچن  شود،  یدفن م 

 هیقض ماند یمشخص شد. م  نهیقبر مد فیرفته است. پس تکل  ایهم از دن یکودک   نیاست؟ و در سن  نب یاست؟ خواهر بزرگتر حضرت ز
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  ی دل یعب خیکه در تار یا هیهستند. قض نبیتر حضرت زکلثوم خواهر کوچک . امکلثوم قبر حضرت ام  ست؟یمصر قبر کدر  ر؛قبر مص

 یبند  جمع یکلثوم صورت گرفته باشد و برا راجع به ام  تواند یم م،ی نسبت به آن داشت ییها دیآورده است، که ما ترد  اتینبیدر اخبار الز

هم    نیا  فیتکل  .کرد  دیاو را به مصر تبع  نهیمد  ی وال  «بن عاص  دیسع»  چرا که در واقع  .کلثوم در مصر است  که قبر ام  م ییبگو  میتوان  یم

بر روشود  یمشخص م اما چرا  ز  ی.  ز  نبیسنگ قبر حضرت  است؟ دل  یصغر  نبیدر شام،  است که حضرت   نیا  لشینوشته شده 

 ی صغر   نبیهستند. اگر ز  یصغر  نبیخواهر بزرگترشان ز  ه،ینسبت به رق  یهستند، ول  یکبر  نبیز  ثومنسبت به خواهرشان ام کل  نبیز

 نیاست و بنابرا  هیتر از رقکوچک  نبیحضرت ز  ،دختران حضرت زهرا  ان یخاطر بوده که در سنجش م  نیبه ا دی نوشته شده است، شا

 م یسؤال را هم داده باش  ن یو پاسخ ا  م یتمام اقوال مطرح کن  یبرا  میتوان  یکه م  ست یا  یبند  جمع  نی. ایصغر   نبیز  م ییاست که بگو  حیصح

 در شام است. نبیکه چرا قبر حضرت ز

 است که:  نیجلسه در خدمتتان هستم؛ سؤال اول ا نیکه در ا یسؤاالت

، در سراسر عبداهلل  یحضرت اب  تی که با طلوع نور وال  میامروزه شاهد هست  وجود دارد؟  نیاربع  ارتیز   یرو  ادهی پ  یبرا   یچه مستند

خودشان   ،عالم   کیشان، از نقاط دور و نزد  سوختگان  دلدادگان و عزاداران و دل  ن،یو محب  انیعیمشتاقان آن حضرت، ش  ،ی عالم خاک  نیا

که به کربال    یمختلف  ی ها  . از راهزنند  یرا رقم م  نیو باشکوه اربع  ری نظ  یو ب   ی جهان  یرو  اده ی و پ   رسانند  یبه کربال م   نیاربع  ام یرا در ا

 ب یعج  اریبساتفاق    کی  انگریها ب  ماهواره  یها  و گزارش  هی: راه نجف به کربال، راه بغداد به کربال، راه حله به کربال، راه ناصرشود  یم  یمنته

از زوار   انیعیکه ش  یی ها  ینواز  فراوان، مهمان  ی ها یرو  ادهی همه عظمت، شکوه، عشق و عالقه، پ  نیب ا. خ است  یکره خاک   ی و نادر بر رو

: میاشاره کن  دیبه چند نکته با  ،سؤال  نیدر پاسخ به ا  ر؟یخ  ایدارد    ی مستند شرع   ا یدارند، آ  یرو  ادهیهمان پ  ای  هیمشا  ریدر مس  ن،یاربع

نسبت به   عهیبه عنوان الگو، قدوه و اسوه ش  تیاهل الب  م ینیب  یم  م، یکن  یخانه خدا مراجعه م  ارتی ز  اتیبه روا  ی وقت  نکهینکته اول ا

  ، حبمست  ایحج واجب    د،یخانه خدا برو  ارتیبه ز  ادهی: پ کردند   یم  قیرا تشو  شان  انیعیداشتند. ش  یفراوان  قاتیخانه خدا، تشو  ادهیپ   ارتیز

موضوع، از اهل   نیرا که در ا  یاتیمندان دوست دارند، مجموع روا  . اگر عالقهکنم  یاشاره م  تیبه چند روا.  دی ام بدهانج  ادهیرا پ   عمره  یعنی

 ن یرا در ا یاوانفر  اتی، روابه بعد  ۷۸صفحه  ،11جلد  «عهیوسائل الش» فی: کتاب شرندیاست، مالحظه بفرما ده یمان رس به دست تیب

 موضوع نقل کرده است.

يِِِاند:    صورت انتخاب کرده  ن یرا به ا  یعنوان  32در باب    «عهیوسائل الش»  فیدر کتاب شر  ،ی حر عاملمرحوم   َمش  ِتَیاِرَِال  َباِبِِاخ  ِتح  »َباُبِِاس 
َحَفاِءَِعَلیِِ ُكوِبَِوَِال  َِعَلیَِالرُّ َحجِّ ِنيَ«االنِفيَِال  ُتث  َِماُِاس  انجام دادن حج، بهتر است   اده ی: پ دهد  یرا که نشان م  ی اتیروامن  »:  ِتَعاِلِِإالَّ

رفتن به حج بدون   اده یپ   دهد   ی را که نشان م  یات یروا  نیام. همچن  آورده  نجا یام و ا  سواره است، جمع کرده  از حج به صورت  تر   لتیو بافض

است.    نیبا کفش و نعل  ی رو  ادهیپ   زا  تر   لتیبهتر است و با فض  یرو  اده ینوع پ   ن یکه ا  ی عرب  ی ها  همان کفش  ا ی   ن، یو در واقع نعل  کفش

من هم اشاره خواهم کرد. به چند    کنند،   یذکر م  شانیهم دارد که باز خود ا  ی البته استثنائات.  کردم  ن یتدو  نجایو ا  یآور  جمعرا    هانیا

 :  کنم یاشاره م اتینمونه از روا

ِکه فرمودند:   امام صادق  نیاول از وجود نازن تیروا َشدَّ
َ
ِأ ُهِِبَشي ء  َضَل«»َماُِعِبَدَِاللَّ ف 

َ
يَِِوِاَلِأ َمش  و   تر لتیبا فض یزی. خدا به چِِمَنَِال 

از اصحاب   ی شخصبه سمت خانه خداست.    یرو  ادهیپ   ، یرو  ادهیپ   نی بعد ا  اتیعبادت نشده است. با توجه به روا  ،یرو  اده یگرانبهاتر از پ 

ِهِعلکه:    دیگو  یم  کند،  یسؤال م  امام صادق  ِدِاللَّ َباَِعب 
َ
ُتِأ ِِِهی»َسَأل  َمش  ِلِال  َِفض  به سمت خانه   یرو  ادهیراجع به پ   «ِیِالّسلمَِعن 

 خدا سؤال کردم، فرمودند:  

َنَِعلِِ َحَسَنِب  ِال  ِ»ِإنَّ َِوِدِِِِی  با  َِوَِثو  با  َِوَِثو  ل  َِوَِنع  ل  یَِنع  َِحتَّ ات  ُهَِثَلَثَِمرَّ رَِِِِناراِ یَوِدَِِِِناراِ یَقاَسَمَِربَّ ِِعش  َِماِشَِِِنِیَوَِحجَّ ة  َعَلیِِِِاِ یَحجَّ
، سه مرتبه هرآنچه که داشت، با خدا قسمت یتبامام مج  ، ی . امام در جواب به سؤال من فرمودند: جد من امام حسن بن علِه«یِ َقَدمَِ

نصف در راه خدا   ،ا قسمت کرد. هرچه داشترا با خد  شی نارهایتک تک د  یرا، حت  راهنشیپ   یحت  .را قسمت کرد  شی کفش پا  یکرد. حت

هشتم. بعد    کینصف کرد،    رانصف را نصف کرد، باز نصف نصف    یعنی  .کار را سه مرتبه تکرار کرد  نیخودش نگه داشت. ا   یو نصف برا

 نیکه ا  شود  یمعلوم م  نجایابه حج رفت.    قدوم مبارکش  یبر رو  اده،یپ   یمرتبه با پا    2۰یامام مجتب  یفرمود: جدم امام حسن ابن عل

 است. ت یاهل ب رهیدارد و س لتیکار فض
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رفتن به  اده یتر از پ  که محبوب یزیبا چ  د، یخدا تقرب بجو یبه سو تواند ینم  یا بنده چینقل شده است که فرمودند: ه  باز از امام باقر

َقَدَمیِن«ِِ»َعَلیشیو پاسمت خانه خدا، بر د  ِباشد، بعد فرمودند:    ال  ِعیَنَِحجَّ ِدُلَِسب  َواِحَدَةَِتع  َةِال  َحجَّ ِال  نَّ
َ
«»َوِأ که با    یحج  نیچن.  ة 

ِ»برود، با شترش برود.    خود  خواست با مرکب  یحج است. بعد فرمود حاال اگر کس  ۷۰معادل    شود،  یانجام م  ادهیپ   یپا َِمَشیَِعن  َوَِمن 
یِهَِوُِرُكوِبِه«َجَملِِ ُهَِلُهَِثَواَبَِماَِبیَنَِمش  نَه. فرمود:   یگاه  ،استفاده کند  یگاه   ، که با شترش برود، شترش را همراه کند ی. کسِهَِكَتَبِاللَّ

. بعد فرمودند:  دهد  یرا خدا به او م  آن  نیانگیثواب، م  ۷۰  نیثواب دارد و ا  کیرو را خدا به او خواهد داد. اگر او    اده ی ثواب راکب و پ   نیما ب

ی ُهَِلُهَِثَواَبَِماَِبیَنَِمش  ِلِه،َِكَتَبِاللَّ ُعَِنع  َقَطَعِِشس  اِان 
َ
ِِإذ َحاجُّ ِِِِهِ»َوِال  َتِعل 

ِِإَلیُِمن    اورد،یلنگه کفش خودش را درب  کی  ی. اگر کس«َحاِفیا 

  ی . حاال ثواب کسدهد  یو به او ثواب م  کند  یم  یریگ  نیانگیخدا م  دهد،   یبا کفش را به او م  یبرهنه و پا  یپا  نیخداوند متعال ثواب ب

خانه خدا   ارتیدر راه ز  یشتریصورت است که شخص هرچه مشقت ب  نیبه ا  یلو  اشاره نشده است  تیروا  نیدر ا  رود،  یمبرهنه    یکه با پا

 . کنم یمعطلتان نم ی لیخاست و  ادیز اتی. رواکند  یم شتریخداوند هم ثواب او را ب کند، یبر خودش هموار م

قدر که بر ترک حج خانه خدا به صورت   نشدم، آن مانیپش  یکار چی: من در ه کند ی ابن عباس نقل م . هم اشاره کنم  گر ید ت یروا کیبه 

آقا ابن عباس؟  ینکردم. چرا ناراحت ارتیحج و ز ادهیناراحتم که چرا خانه خدا را پ  یلیشدم. خ مانیپش  ادهیپ 
يَِسِمعِ  نِّ

َ
ِهِ»ِِل ُتَِرُسوَلِاللَّ

َحَرِم«ُلِیُقِو َِحَسَناِتِال  ِِمن  َعَةِآاَلِفَِحَسَنة  ُهَِلُهَِسب 
َِكَتَبِاللَّ ِهَِماِشیا  َِبیَتِاللَّ َِحجَّ که فرمودند:   دم یشن  خدا  امبری . چون من از پ :َِمن 

رسول اهلل!    ا ی. بعد گفته شد:  سدینو  یرا م  رمشحسنه از حسنات ح  ۷۰۰۰او ثواب    یکند، خدا برا  ارتیز  اده یپ  یهر کس خانه خدا را با پا

.  دهد   یکه خدا به بندگانش در اعمال م   یا  حسنه  ونیلیم  ک ی  یعنی   .فرمود حسنات حرم، هزار هزار حسنه است  ست؟یحسنات حرم چ

با   ا«ی»ماشرا    خداکه حج خانه    یکس   یحسنات را برا  نیاز ا  ۷۰۰۰حاال    .شود  یثواب حسنه حرم م  ونیلیم  کی  کند،  یفشرده مرا    نهایا

 یکس لتیکه فرمودند: فض  دمیشن  اکرم  امبری: از پ دیگو ی. بعد ابن عباس مکند  یو ثبت م سدینو  یم دهد،  یانجام م  اده یبرهنه و پ   یپا

. دینینور ماه را بب  .است  ینوران  رکه چقد  1۴آن هم ماه در شب    .ستارگان است  ریبر سا  ماه  لتیهمچون فض  دهد،   یحج انجام م   اده یکه پ 

که  ییها حج ریبر سا یحج نیچن لتی. فضکند یرا روشن م نیچقدر اثربخش است! چقدر زم ؟چقدر تفاوت دارند دینینور ستارگان را بب 

 است.  ادیز قدر نیا شود، یانجام نم  اده یپ   یبا پا

 الشهدادیجد ما حضرت س  ، یعل  بن  نی: حسند یفرما  یم  ، کنند  یاز ابن عباس نقل مکه خودشان    یتیدر ادامه روا  بعد حضرت امام باقر

«بود.    نیشان اای. برنامه  رفتند  یبه حج م   اده یپ  َحجِّ ِشيِِإَلیِال  بار، دو بار،   کیبود. نه    نیا  نی. اصالً برنامه مستمر امام حس»َكاَنِیم 

ُتُهُِتَقاُدَِوَراَءُه«.  دادند  یحج انجام م  طور  نیا  شهیهم حضرت مرکبشان را همراه   کرد،  ی. مرکبشان هم در برابر حضرت حرکت م»َدابَّ

 ارتیو ز  ادهیپ   ارتیبه ز  جعرا  اتیشد که ما در روا  نینکته است. نکته اول پس ا  کی  ن ی. اکردند  یحرکت م  دهایخودشان پ   یول   بردند،  یم

 . دیکار را انجام بده ن یفرمودند که ا هینقل شده است و توص شی برا یادیز یها ثواب م،یدار یفراوان اتیخانه خدا روا هاد یپابرهنه و پ 

 شیممکن است سؤال پ   نکهیو ا  کنم  یمسئله اشاره م  کیبه    م، یاوریپاسخ سؤالمان را درب  مینکته دوم را عرض کنم تا بتوان  نکهیقبل از ا

ها را در برابر خودشان و آن  کردند  یرا هم با خودشان همراه م  شانیها   اما مرکب  رفتند،  یم  ادهیپ   ن یکه چرا حضرت امام حس  دیایب

 شانیسفرها شترها  ن یرفتند و در ا  اده یسوار پ   2۰هم که    شانیکه ا  اند  هم ذکر کرده  یامام مجتب  یرا برا  یکار  نینچ  دادند؟  یحرکت م

چرا   ، بروند  اده ی اگر قرار است پ   کردند؟   یم  یکار  نیب چرا چنخ  . شدند  یخودشان سوار نم  یول   دادند،   یرا در مقابل خودشان حرکت م 

، در «ه یالتوص   الفوائد»به نام    یدر کتاب  یحر عامل  خیشبروند و برگردند. مرحوم    ادهیباشد، پ   نهیبگذارند مد  آوردند؟  یمرکبشان را م

ا جواب داده  مسئله ر  نیمسئله پرداخته و ا  نیبه هم  ۸2  دهی در فا  .آورده است  اتیرا راجع به روا  یمسئله، نکات ارزشمند  نیپاسخ به ا

 به علوفه و آب دارد؟ ازین  د،ی آورد یشتر را با خودتان م نی باألخره ا ست؟یاسراف و اتالف مال خدا ن نیا ایاست. گفته است: آ

کنم.    من برای این مسئله چهارده جواب دارم که هر کدام را ذکر کرده است. من به چهار، پنج مورد آن اشاره می  گویند که  ایشان می

مراجعه بفرمایند. یکی فرموده است که این کار را امام   362، فایده هشتاد و دوم، صفحه  «الفوائد التوصیه »مند به کتاب    القهعزیزان ع 

شود که یک نکته است. ممکن است یک سری کارها برای ما تصور    . خوداین کار، کار حرامی نیستدهند  اند برای این که نشان    کرده

است.   مستحبفهمیم این کار   بلکه می  .فهمیم که این کار حرام نیست دهند، ما می  انجام میوقتی امام معصوم حرام و اسراف است؛ اما  

اگر در میانه راه خسته شدند اند تا  این کار را کردهکار لغو انجام دهند. این یک جواب. جواب دوم این است که امام  توانند یچون امام نم
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اند تا   جواب سوم این است که حضرت این کار را کرده  دهند. آسیبی به پاهای مبارکشان رسید، بتوانند ادامه راه را با مرکبشان انجام    ا ی

اند اما برگشت را با شتر برگردند.   مسیر رفت پیاده رفته  بتوانند از مرکبشان استفاده کنند. در  .به مدینه پیاده نباشند  برگشتدر مسیر  

گردند. این   نجف برمی  ا ی شوند، سپس با ماشین به بغداد    پیاده به کربال مشرف می  یبا پا  . دهند  شیعیان انجام می  االنهمان کاری که  

کسانی را راه،  هدادند که در میان ا انجام میشاید حضرت این کار ر است که هم دلیل سوم. دلیل چهارم این است: شیخ حر عاملی فرموده

 یو با این کار، به افراد ناتوان یا نادار کمک  روند، سوار کنند  پیاده میکه درمانده هستند، فقیرند و به خاطر فقر و ناداری مرکب ندارند و  

 اگر در میانه راه، دزدان سر گردنهباشند تا    خواستند مرکب با خودشان داشته  است که شاید حضرت می  نیپنجم ا  احتمالکرده باشند.  

  .بجنگند   ، اگر الزم است  . کنندفرار    ،اگر الزم است  . کنند شوند و از خودشان دفاع  مرکب داشته باشند و بتوانند سوار آن    شان یحمله کردند، ا

کنم. ها اشاره بینم که به آن  چندان الزم نمیه  کند. و چند نکته دیگر کاز خودش در مقابل دزدان سواره دفاع   تواند   خالصه سواره بهتر می

 شود.خوب بود که به آن اشاره   ،این هم فقط یک مسئله بود که ارتباطی به سؤال ما نداشت، ولی به عنوان یک مسئله در بین مباحث

است که ثواب زیارت حضرت   نینکته دوم ا  : نکته اول این بود که ثواب زیارت خانه خدا پیاده و با پای برهنه بسیار زیاد است.نکته دوم اما  

اند که خدا   مقایسه کرده  ، در مقایسه با ثواب زیارت خانه خدا قابل مقایسه نیست. روایات فراوانی داریم که اهل البیتابی عبداهلل

را خدمتتان بخوانم،    اتیدهد؟ قبل از این که روا  خدا پاداش می  قدر به زائر خانهدهد؟ و چ  پاداش و اجر می  قدر به زائر امام حسینچ

معادل   یک زیارت امام حسین:  دان  هر کدام به یک نکته اشاره کرده است. مثالً در برخی از روایات فرموده  . مختلف است  م یبگو  د یبا

اند:    اند معادل صد حج. در یک روایت فرموده  پنج حج. در یک روایت فرموده  اند: معادل بیست و   بیست حج است. در یک روایت فرموده

است.    زیارت ابی عبداهلل  ایچیست؟ دلیلش معرفت زائر یا تقوا و آمادگی روحی زائر بر  آن  را خواهم خواند. دلیل  معادل هزار حج. روایات

جا توشه روم و از آن مهم این است که من با چه ظرفی می . برم. آنجا دریاست می تر کرده باشم، بهره بیشتری قدر من خودم را آمادههرچ

 دارم. برمی

ة«فرمودند:    در یک روایت امام صادق  »وِأفَضُلِِمنِ. معادل بیست حج است و ادامه دادند:  »ِزیاَرُةِالُحَسیِنَِتعِدُلِِعشریَنَِحجَّ
 است.، نه باالتر؛ بیش از بیست حج ِعشرین«

  روم قبر جدتان ابی عبداهلل   می  .شومرسیدم و عرض کردم که فدایتان    گوید که خدمت امام صادق  : ابی سعید مدائنی می روایت دوم

زیرا که   ،برو عبداهلل یما اب  به زیارت جدآفرین. بعد فرمودند که یا اباسعید! ای اباسعید مدائنی!    !کنم. فرمودند که بارک اهلل  را زیارت می

روی، خدا برای تو بیست و    ترین پاکیزگان و طاهرترین طاهران و نیکوترین نیکوهاست. بعد فرمودند: وقتی تو به زیارت او می   او پاکیزه

«کند.  پنج حج مکتوب می ة  ِوِِعشریَنَِحجَّ  ، «کامل الزيارات»ریف را در کتاب ش تهمه این روایا. »َفِإذاُِزرَتُهِكَتَبِاللُهَِلکِِبِهَِخمسا 

 توانید ببینید. می  به بعد 161، در صفحه ابن قولویهنوشته محدث بزرگوار 

ة؟«سوال کردند و فرمودند: شهاب از یکی از اصحابشان به نام  امام صادق  روایت دیگر فرمودند که ِِحجَّ َتِِمن  َِحَجج  چند   »ِشَهاُبَِكم 

زیارت   کدهی، برای تو یام. فرمودند اگر حجّ بیستم را انجام    م: آقاجان تا به حال نوزده حج انجام دادهبار حج انجام دادی؟ عرض کرد

ِنآید.    به حساب می  جدم ابی عبداهلل ُحَسی  َِلَكِِبِزَیاَرِةِال  َسب  ُِتح  ة  ِریَنِِحجَّ َهاِِعش  م  زیارت   انجام بده تا یکبیستمی را هم  .  «»َتمِّ

ای حذیفه؟ عرض کرد نوزده بار.   فرمودند. فرمودند: چند بار حج انجام دادهحذیفه بن منصور  شود. مشابه همین را به  برای تو ثبت  امام  

 .را به جا آورده است  مثل کسی هستی که یک مرتبه زیارت جدم ابی عبداهلل  ،دهی فرمودند اگر بیست و یک حج انجام 

را زیارت کند، خدا برای او ثواب هشتاد حج   که فرمودند: هرکس جدم ابی عبداهلل  از امام صادق مالک بن عطیه  اما روایت دیگر از  

َنِعلکند:    مقبول و نیکو را ثبت می ُحَسی  َِزاَرِال  ُروَرِِهی»َمن  َِمب  ة  ُهَِلُهَِثَماِنیَنِِحجَّ «السلمَِكَتَبِاللَّ دیگر بیشتر . روایات فراوان است.  ة 

 از این موضوع را ادامه ندهم.  

هم    توانیم به خوبی نتیجه بگیریم که پیاده رفتن به زیارت ابی عبداهلل   بینیم که می  گذاریم، می  وقتی نکته یک و دو را کنار هم می

و مورد    کویخدا مستحب، ن  رفتن به خانه  اده ی پ   میگفت  کی  . چطور؟ در نکتهباشد  یم   نیکو و مستحب است و مورد توصیه اهل بیت

 ی که هر کار  شود  یم  نیا  یریگ  جهینت  .خداست  خانه  ارتیافضل از ز  عبداهلل  یاب  خانه  ارتی است. در نکته دوم، ز  تیاهل ب  هیتوص

قطعاً   است،خد  که افضل از حج خانه  گرید  یعمل عباد  نیباشد، در ا  شتریو ثواب و تقرب ب  شتریخدا موجب قرب ب  خانه  ارتیکه در ز
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  ند یداشته باشند و بگو  ییها  استدالل خدشه  نیدر ا  رند،یگ  یم   یبحث را پ   نیکه ا  زیموجب قرب خواهد بود. ممکن است دوستان طلبه عز

 که در نکته سوم عرض خواهم کرد.   میکن یمراجعه م یهست، به عمومات   یدیاطل است. اگر تردبو   ی فقه اسیق  ینوع  نیا

 مشقت  با   و  تر  سخت  ، یعمل عباد  کیهرچه    دهد  ی که نشان م  میدار  یکل   ی ها  و فرمول  ی قواعد عموم  یسر  کیاست که    ن یا  نکته سوم

 ن ی از وجود نازن  یو سن  عهیکه ش  ستیمشهور  تیآن قائل است. روا  یبرا  یشتریانجام شود، خداوند متعال اجر و ثواب و پاداش ب  یشتریب

همراه    یشتریاست که با مشقت ب  یاعمال آن کار  نیکوترین.  احمزها«ِِاالعماِلِِ»افضل:  اند  فرموده  که  اند  نقل کرده  اکرم  امبریپ 

آفتاب   رینماز در ز  کیاست؛ مثالً    یدو نماز مساو   نیدر ا  طیشرا  همه  و  است  نماز  تا  دو  اند   فرموده  و  اند  عالم مثال زده  انی ست. بعد آقاا

. به ریاطعام فق  ،یعمل از هرجهت مساواست. دو    شتریآفتاب خوانده است، ب  ریکه نمازش را در ز  یثواب کس.  هیسا  ریدر ز  گرید  زاست، نما

. دو  میفقرا را اطعام کن  ن،یاربع  امیدر ا  عهیش  نیرنشیو در محله فق  میبپز  ییغذا  میخواه  یانجام شود. م   خواهد   یهم م  نهیهز  زانیم  کی

دارد. خود من  یشتر یب رنج و ترشپز سختآن آ یغذا برا  کیپخت  یول د،یآ یدرم ونیلیم  2 گیمثالً هر د کسان،ی نهیک هزیغذا با   گید

است. فرمودند:    ی کیغذا با آن غذا    نی ا  نهیهز  ی داشته باشم، ول  یو خستگ  زم یعرق بر  شتریب  د یغذا با  نی پخت ا  یبرا  کنم،   یم  یآشپزکه  

 . ستا شتریاطعام ب نیثواب ا

ِاِلعمالِاحمزهاِ«ِ»أفضل

 تر مشکل  اهللعبدحضرت ابا  ارتیرفتن به ز  ادهیپ   ای. آمیبه سراغ بحث خودمان برو  میخواه  یم   یقاعده و فرمول کل  نیحاال با توجه به ا

 ارت یز  وابث  دیدان  یشود. م  یم  شتریب   حضرت ابا عبداهلل ارتیاست، پس ثواب ز طور  ن یب مشخص است. اگر اسواره رفتن؟ خ  ای  است

باشد، اگر ثواب   شتریب  یرو  ادهیثواب پ   نیحاال اگر ا  . میرا خواند  تیاست. االن روا   شتریب  ی لیخدا خ  خانه  ارتیاز ثواب ز  عبد اهلل  یاب

ثواب دارد؟    چقدررفتن آن    اده ی، پ »افضلِاالعمالِاحمزهاِ«خداست،    خانه   ارتیاز ز  شتریب  نیبه سمت مرقد امام حس  یرو  سواره 

 هم نکته سوم. نیا

از اصحاب نقل شده است،    محمد ابن مسلمراجع به    2۷6  و  2۷۵، ص«اراتيکامل الز»را که در    یتیکنم. روا  ی خدمتتان عرض م  یشاهد

 که   یبعد از اتفاقات  .رسد  یم  . خدمت امام باقرکند  یرا نقل م  یا  هی ابن مسلم قض  است. محمد  خوب و بزرگ امام باقر و امام صادق 

تِِ: پرسند  یم  او از ها  در خالل صحبت امام باقر افتد،  یم َِتأ  ُحَسِِی»محمدبنِمسلمَِهل  َرِال  قبر جد ما حضرت   ارتیبه ز  ای . آِن؟«یِ َقب 

   ی ول  روم،  ی م  شانیقبر ا  ارتی: بله آقا جان من به زدارد  یمحمد ابن مسلم عرضه م  ؟یرو  یم   عبداهلل   یاَب
َ

ال خ
َ
  ی ل ی. خَو َجل«  وف»ا

 رمان یو دستگ رندینکند ما را بگ میترس  ی. از بس که ممیشو یم جان مهیمن( ن ری)به تعب م، ی گرد یو برم م یرو یتا م .سخت است طیشرا

.  رفتند  یم  یاناز زوار با نگر  یلیخ.  بود  فرما  حکم  منطقه عراق   کیدر   دیکه داعش پل  ی امیمثل آن ا  .اموالمان برسدبه جان و    یخطر  .کنند

به او رو کردند و فرمودند:    . امام باقرم یرو  یم   یول  م،یرو  یم  ارتیبه ز  یا  یو سخت  ینگران  نی: ما هم با چندیگو  ی محمد ابن مسلم م

ِفالثواُبِف اقدرِالخوف«ِِِیعلِِِهی»ماِكانِِمنِهذاِاشدَّ  دازهاست. به ان  شتریب  آن  ثواب  د،یبکش  یسخت  شتریراه ب  نی. هرچقدر در 

و   ی اگر با سخت  ی ول  بروم، ثواب دارد  یبا راحت  ریمس  ن یاگر من در ا  نی. بنابرایبر  یکه به تو وارد شده است، ثواب م  یو ترس  ی همان سخت

 هم نکته سوم.  نیترس بروم، ثواب دوچندان دارد. ا

  ای دارد    ی مستند شرع   عبداهلل  یحضرت اَب  ارتیبه سمت ز  یرو  ادهیپ   ارتیثواب ز  ا یآ  که   نیدر پاسخ به ا  .میرس  ی م  نکته چهارم  به

نقل شده    نیامام حس  ادهیپ   ارتیراجع به خصوص ز  فراوان از حضرات معصوم  اتیمجموعه روا  کی:  کنم  یدر نکته چهارم عرض م  ر؟یخ

 تی روا  نیبخواهد به ا  یاگر کس  نیبنابرا.  اند  کرده  انیرا به طور خصوص ب  نیامام حس  روی زیارت  ادهی ثواب پ   تیاهل الب  یعنیاست.  

  ادهیپ   عبداهلل  یاَبحضرت    ارتیکه به سمت ز  ی کس  که  اند   صراحتاً فرموده  تیچون اهل ب  .شود  یم  ازی ن  یمراجعه کند، از نکات قبل ب

را   اتیروا  نیمجموع ا  دی. اگر خواستشود  یاو در نظر گرفته م   یدر نزد خداوند متعال برا یدارد و چه اَجر و منزلت  یچه ثواب  کند،   یم  یرو

 ار یکتاب بس.  اند  را آورده   ینفراوا  اتیروا  هی. محدث بزرگوار، ابن قولودیی به بعد مراجعه بفرما  132فحه  ص « اراتيکامل الز»به کتاب    د،ینیبب

.  بخوانندخودشان    انی را از زبان و ب  تیاهل ب  ارتیکتاب را داشته باشند و فضائل ز  ن یخوب است که شیعیان ا  یلیاست و خ  یارزشمند

 :  کنم  یاشاره م تیروا کیبه  من
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ِنَِعِلي ِعلِِای»فرمودند:    ريبن ثو   نی حسخودشان    یبه صحاب  صادق   امام ِنِب  ُحَسی  ِرَِال  ِزِلِهُِیِریُدِِزَیاَرَةَِقب  َِمن  َِخَرَجِِمن  ُنَِمن  ِهِیُحَسی 
َئٌة« ُهَِسیِّ َِحَسَنٌةَِوُِمِحيََِعن  َوة  ُِخط  ُِكِتَبَِلُهِِبُكلِّ َِكاَنَِماِشیا   ارت ی! هرکس از خانه خودش خارج شود و به سمت زنی: حسالسلمِِإن 

«  رود  یم   اده یبرود، اگر پ   نی، حضرت امام حسعبداهلل   ی قبر جد ما اَب َِكاَنَِماِشیا   یکه او برم   ی خداوند متعال به خاطر هر گام  ،»ِإن 

َحاِئِر«. کند یگناه از او پاک م  کی و او ثبت  یحسنه برا کی دارد، اَِصاَرِِفيَِال 
َ
یِِإذ   رسد، خداوند ی به محدوده قبر مطهر م یوقت »َحتَّ

  کردارها   کیو ن  کوها ین  ها،  خوشبخت  ها،   ده یدر طومار رستگاران، برگز  ی عنی  .سدینو  یم  نیمنجح  ن،یمفلح   ن،یمنتجب  ن،یاو را از مصلح

که به   ی و کسان  نیمتعال نام او را جزء فائز  داوند خ   .برگردد   خواهد  یتمام شد و م   او   ارتیاعمال ز  ی. سپس فرمودند: وقتردیگ  یقرار م

و    دی آ  ی( به خدمت او می)ملک  یا  فرشته  کند،   یکه حرکت م  نیبرگردد، هم  خواهد  یم  ی . وقتسدینو  ی کردند، م  دایرحمت خدا دست پ 

ِنِفِِ!  نی پسرم حس  برزائر ق  ی: اندیفرما  یو م   رسانند   یبه تو سالم م  : رسول خداد یگو  یبه او م َتأ  ُهَِلَكَِماِ»ِاس  َِغَفَرَِاللَّ َقد 
َ
َعَمَلِف َال 

 ارتیز  ن یاز گذشته خودت راحت باشد. هر چه لغزش در گذشته بود، خدا به برکت ا  التی، اعمالت را دوباره از سر شروع کن و خَمَضی«

 .  دیبخش عبداهلل  یاب

 از امام صادق ابوصامت  که    یگرید  تیاشاره کنم و نکته چهارم را تمام کنم. در روا  گرینمونه د  کیاست. من به    ادیباب ز  نیدر ا  تیروا

تَِ  کند،  یحرکت م  ادهیپ   کهی : هرکس به قبر جد ما برود، درحالندیفرما  یحضرت م  کند،  ینقل م
َ
ِأ ُحَسِِِی»َمن  «یَماِشَِِِنِیقبرِال  متعال   ،ا 

َفِِ.  کند  یو هزار گناه از او پاک م  کند  یثبت م  شیهزار حسنه برا  رد،دا  یکه او برم  یبه خاطر هر گام ل 
َ
ِأ َوة  ُِخط  ُهَِلُهِِبكلِّ »كَتَبِاللَّ

َفَِسِ ل 
َ
ُهِأ َِوَِمَحاَِعن  ِیَحَسَنة  «َِئة  َفَِدَرَجة 

ل 
َ
نکته را عرض کنم )در مسأله ثواب   ن ی. ادیافزا  ی . خداوند هزار درجه بر درجات او مَوَِرَفَعَِلُهِأ

 بار   که با قلب پاک، با کوله  ی. آن کسگردد   یبرم  ی روح  یاختالف در اجر و پاداش، به اختالف در معرفت و آمادگ  نیهم گفتم( که ا  تاریز

استفاده کند. از انوار آن مضجع   تواند  یار بهتر میبس  رود،  یم  عبداهلل  یاز کردار و اعمال خدمت حضرت اب  دیبا نامه سف  ا ی  گناه،  از  سبک

 کی که    ن یاست. لذا ا  ن ییسطح معرفتم پا  ای   و گناه هستم   ا یکه آلوده و دلبسته به دن  ی کند تا من  یخودش را نوران  تواند   یم   اریمقدس، بس

 ی رفتار   کیفت و مرتبه نبه مرتبه معر  ستهجا هزار گناه، ب  کیگناه و    کیجا فرمود:    کیجا فرمود: هزار ثواب،    کیثواب،    کیجا فرمود:  

 شخص دارد.

تَِبه ابوصامت فرمودند:    سپس امام صادق 
َ
«َِِتِی»َفِإَذاِأ َتِسل  ُفَراَتَِفاغ  لَِغسل کن،    ، یرو  یبه فرات م  یوقت   ال  َِنع  ق  و بعد    ک«ی»َوَِعلِّ

ِشَِحافِِرا به پا نکن.  تیها کفش  گری. داوریرا درب تیها کفش «ی»َوِام  ِشِبرو.  عبداهلل یاببه بعد پابرهنه به سمت قبر  نجایاز ا ا  »َوِام 
ِ لِِِِیَمش  ِدِالذَّ َعب    ی. بعد دستوراتافتیحرکت کن و به سمت قبر مطهر راه ب  گونه  نیا  ش،ی در مقابل ارباب و موال  لیبنده ذل  کی. مثل  ِل«یال 

حرکت کن. )چرا که آن نقاط،    مطهرپابرهنه به سمت قبر    گرید  ،یه غسل کرداست که دستور فرمودند از فرات ک  نیرا دادند. منظورم ا

قطرات خون بدن   شان،یماهه ا  فرزند شش  یو اصحابشان، قطرات خون گلو  عبداهلل  یاست که قطرات مطهر خون حضرت اب  ینقاط

اب احترام قائل باشد و    ی لیخ  دی انسان با  نیبنابرا  (افتاده است.  و   دهیچک  ها   آن خاک  یرو  العباس  الفضل  یمطهر برادرشان، حضرت 

فکر که    میدار  ادیز  تیدست روا  نی. من از طرف خودم عرض کردم. باز هم از ااند  اوردهین  تیدر ادامه روا  گریرا د  ریتعب  نیمراقبت کند. ا

 . میمختلف تکرار کرد اتیرا در روا آن الزم به ذکر باشد، چون مضمون گرید  کنم ینم

  ،یحر عامل   خیهم آمده است. مرحوم ش  ی استثنائات  کیخانه خدا،    ادهیپ ارتیز  اتی در روا  نکهینکته را هم خواهم گفت که مهم است. ا  کی

  آورند   یرا م  اتیاز مجموعه روا  دیو فصل جد  گریباب د   کی  اند،  آورده  یحج خانه خدا مطالب  یرو  ادهیکه راجع به ثواب پ   یبعد از آن باب

   د؟یو اعمال را انجام ده د یحج برو اده ی پ  ستین الزم شما که اند کرده هیتوص یراجع به افراد خاص تیب لکه در آن اه

 دهد.  اعمال حج را خوب انجام   تواند ینم  گریبرود، د  ادهیپ  ی اگر کس -1

 .  گذرد  یدو روز م یکیمثالً از روز عرفه  . انجام دهد ریمناسکش را با تأخ د یو آن وقت با رسد یبه مکه م ریبرود، د  ادهیپ  ی اگر کس -2

سوار   ی ول  روم  یم  ه اد یپ   دیگو  یاست که م   یسیبرود، آنقدر آدم خس  اده یدر راه خانه خدا کمتر خرج کند، پ   نکه یا  تیکه به ن  یکس  -3

 .  دیو سواره برو د ینرو اده یپ   که اند فرموده تیسه مورد روا نی. داشته باشد. در ا.علوفه و . نهیکه بخواهد هز شوم یمرکبم نم

برود که خرجش کم    ادهیپ   خواهد  یم   ی. اگر کسمیاوریاستثنائات را ب  نیهم  میبتوان  دیهم شا  عبداهلل  یقبر حضرت اب  ارتیمورد ز  در

انجام   ارتیآنجا ز  تواند  ینم  گری و د  شود  ی م  ض یمر  یرو  ادهیپ   ن یبا ا  ی برود، ول  ادهیپ   خواهد   یکه م  یکس  ا ی نباشد،    ادیثوابش ز  د یباشد، شا 
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  مییبگو  نکهیت. مگر انقل نشده اس  ارتیز  یبرا  ی ندارد، چون زمان خاص  دنیرس  رید   عبداهلل   یحضرت اب  ارتیدر مورد ز  گری. حاال دبدهد

 گریهم آن نکته سوم باشد. د  نجایا  د یرا درک کند. شا  امیآن ا  تواند  ینرساند، م  ادهیدارد که اگر خودش را پ   یاتیخصوص  ارت، یخاص ز  امیا

 استثناء خدمتتان عرض کنم:   نیشاهد راجع به ا کیالزم است که از فقها استفتاء شود تا روشن گردد.  نهایا

سرحال و قبراق و  یلیجوان خ کی  رومند،ین بسیار یشخص. میبود شانیا یدر منزل شخص : خدمت امام صادق دیگو یم  یقاض دیابوسع

 زم مرا  یآقا  یجوان ورزشکار! ا  یبه او رو کردند و فرمودند: که ا  بود. بعد امام صادق   دهیبنده، به خدمت حضرت رس   ریورزشکار، به تعب

 یکه او بر م   ی کند، خدا به خاطر هر گام  ارتیآن حضرت را ز  ادهیو پ   السالم برود  هیعبداهلل عل  یبه قبر جدم اب  ادهی (! هرکس پ رومندی)ن

 ت یعنارا به او   لیبنده از اوالد حضرت اسماع  کیثواب آزاد کردن    گذارد،   ی م  ن یزم  یو بر رو  کند   یبلند م   نیکه از زم ی و هر قدم  دارد

جاست که حضرت به آن   نی! شاهد بحثم الیاز اوالد حضرت اسماع   یا  است! آزاد کردن بنده، آن هم بنده  یمی. چه ثواب عظکند  یم

حرکت کند و با    تواند   ینم  ند یب  یم  یاگر کس  نیابرامطلب را فرمودند. بن  نیرو کردند و ا  یو جوان و قو  رومندیمرد ن  ی عنیمرد مُرازم،  

رفتن نباشد.    اده ی او اَجر سواره رفتن، کمتر از پ   یبرا  د یشا  افتد،  یو م   شود  ی م  حال   یو ب   ضیمر  اده،یبه سمت کربال، به صورت پ   تنشرف

است   هیدارد و مورد توص  تی خصوص  عبداهلل  یحضرت اب  ارتیرفتن به سمت ز  ادهیکه پ   شود  یکه عرض شد، معلوم م  یبا مجموع نکات

 دارد. یا ژهیو رو ثواب و اج

 ارت یاست که ز نی. و آن استین اراتیز ریممتاز در سا  یژگیو نیممتاز دارد که ا تی خصوص کی نیاربع ارتیچطور؟ ز نیاربع ارتیحاال ز

  یحضرت امام عسکر  نیرا خدمتتان عرض کنم: از وجود نازن  آن  تی روا  .شمرده شده است  مانیاز عالمات ا  .عالمت مؤمن است  نیاربع

  دیمف   خیش  «مزار»است. من از کتاب    نیاالربع  ارتیاز عالمات مؤمن ز  یک ینقل است که در آن عالمات مؤمن را برشمردند.    یمشهور   تیروا

َیِمیِنِفرمود:    .خوانم  یخدمتتان م ُمِِبال  َختُّ َبِعیَنَِوِالتَّ ر 
َ ِسیَنَِوِِزَیاَرُةِاِل  َخم  َدىَِوِال  ح  ِ

ٌسَِصَلُةِاْل  ِمِنَِخم  ُمؤ  ِفیُرِِِ»َعَلَماُتِال  َوَِتع 
ِحیِمِ مِنِالرَّ ح  ِهِالرَّ ِمِاللَّ ُرِِبِِبس  َجه  َجِبیِنَِوِال   .  «ال 

 :است مورد مؤمن پنج یها عالمت

که ما    یی مجموع نمازها  .است  هیومی   یکه به عنوان نمازها  از آن هفده رکعت نماز واجب  ریرکعت نماز در شبانه روز، غ   ک یپنجاه و    -1

  یعنیاز اختصاصات مؤمن است.    یکی   ن یبا آن هفده رکعت، ا  .شود  یرکعت م   ک ی  و   پنجاه   شب،   نماز   و   ها   نافله  ، یمستحب  م، یبخوان  د یبا

  هفده   آن  اگر  . ندارند  روز  رکعت نماز در شبانه  کیباشد، پنجاه و    خواهد  یاز مسلمانها که م   ی هر کس  عه،یش  ری! غ نیرالمؤمنیام  عهیش

 .  ستیرکعت ن کیدارند، اما پنجاه و  یگرینافله د  ینمازها بخوانند، را شان رکعت

 نیچن  گرانید  .و اختصاصات مؤمن است  ها   از عالمت  نیامام حس  نیاربع  ارتیز  ست؟یچ  نیاالربع  ارتیز  ؛ ن«یاالربعِِارتی»ِز  -2

 را ندارند.   یاختصاص

َیِمیِن«نگشتر به دست راست کردن.  ا -3 ُمِِبال  َختُّ    »التَّ

َجِبیِن«. گذارد یاست که سر به مهر م عهیش نکهیا -۴ ِفیُرِال    »َتع 

ِحیِمِ -۵ مِنِالرَّ ح  ِهِالرَّ ِمِاللَّ ُرِِبِِبس  َجه   . ند یگو یو آهسته نم ندی گو یرا بلند م م«ی»بسم الله الرحمن الرح. در نمازها «»َوِال 

را عرض کنم:    ن یا  پیشپیشاشده است؟    عهیش  ی ها  چرا از اختصاصات و عالمت  نیاالربع  ارتیاست. ز  ن«ِیاالربعِِارتی»ِز  نیحاال غرضم ا

عالمت مؤمن است؟   نیاربع  ارتیچرا زخودش محفوظ، اما    ی به جا  نیااست.    مانیاز عالمت ا  نیامام حس  ارتیکه ز  میدار  ت یکال روا

رفته است و   عبداهلل  یاب  ارتیبه طور خاص به زروز، امام معصوم    نیباشد که در ا  نیا  علت  دیشا  شود؟  یشناخته م  نیعه با ایچرا ش

که نقل   یاست. روز  شدهنقل ن  کردند؟  یانتخاب م  ارتیز  یرا برا  یروز خاص  ای . اما آرفتند  یم   عبداهلل  یجدشان اب  ارتیبه ز  ائمه

 گردند،  یصورت که از اسارت دارند برم  نیآن هم به ا،  اش رفته  ، آن هم با خانوادهرفته  عبداهلل  یحضرت اب  ارتیز  یبراامام معصوم  شده  

 است.   نیروز اربع

است   یروز، روز  نیا  نکه یا  گرینکته دو    باشد  ی، امام معصوم ما محضرت سجاد  نیاربع  ارتیاز ز  یرویو پ   یمورد هم تأس  نیا  نیبنابرا

ارت یهم ز  ،بدن مطهر است  ارتیروز، به بدن مطهرشان ملحق شده است. پس هم ز  ۴۰بعد از گذشت    عبداهلل   یطهر حضرت ابکه سر م

 یم   یسر مطهر حضرت را گرام  نیو سالگرد تدف   میسر مطهرشان رفت  ارتیبه ز  مینیب  یمروز، در واقع    ن یسر مطهر است. در ا  نیروز تدف
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که   یژگ یو  ن یحاال با توجه به ا.  که قرار بود در سؤال دوم بدهم   ستیجواب سؤال   ن یامؤمن شمرده شده است.    ی ها  از عالمت  نها ی. امیدار

  یعرض م  نیامام حس  ارتیز  یرو  ادهیکه راجع به پ   یآمده است و آن نکات   یامام عسکر  تیکه در روا  نیاالربع  ارتیدارد، ز  نیاربع

مستحب است، هم    ودشخهم    عبداهلل  ی اب  نیاربع  ادهیپ   ارتیکه ز  م یرس  ینکته م  نیبه ا  م،یدو را کنار هم بگذار  نیحاال که ا  ، میکرد

 نکته اول است.  نیاست. ا اده یچون پ  .دارد یا العاده است، ثواب فوق  نیاربع ارتیاست. چون ز مانیعالمت ا

ثواب دارد. پس    د، یایبه حساب ب  نی که به عنوان شعار و عالمت د  یزیهر چبزرگداشت  ما    نیرا هم خدمتتان عرض کنم. در د  نکته دوم

او   ی. براشود  یمتوجه و آشنا م  خبر،  یب  ا یباشد    چه ناآشنا  گانه،یمردم، چه ب  آن  دنی شد، با د  نیکه شعار و عالمت د  یزیهر چ  نیبنابرا

را داشته باشد، بزرگداشت   یژگیو  نیکه ا  یزی است. هر چ  نید  یعالمت برا  کیپرچم و    کیچراغ سبز است.    کی  نی. ادیآ  یم  شیسؤال پ 

 صراحتاً فرموده است:   میآن ثواب دارد. چرا؟ چون قرآن کر 

ِ ُقُلوِب«ِ»َوَمن  َوىِال  َِتق  َهاِِمن  ِإَنّ
َ
ِهِف َِشَعاِئَرِالَلّ م   ( 32حج/ )سوره ُیَعِظّ

 قلب است و ثواب دارد.« یاز نشانه تقوا آن کردن میخدا در عبود شد، تعظ اديعالمت خدا و  ن،يعالمت د یزیچ»اگر 

  ایآ  شود؟  یشناخته مدر سراسر جهان    عهیپرچم و نماد ش  کیعالمت،    کیبه عنوان    اباعبداهلل  نیاربع  ارتیکه ز  دیامروزه قبول دار  ایآ

 ی برا  تواند  یبزرگ و باشکوه که م  اریاتفاق بس  کی  ده،یپد  کیکند؟    یمعرف   ایرا به دن  عهیکه بخواهد ش  دی را سراغ دار  یزیچ   نیبهتر از اربع

 نیاربع  یرو  ادهیاست، اگر پ   خبر  یب   عهیو معارف ناب ش  عیتش  قتیکه از حق  ی کس  یجلب توجه کند. برا  یو غافل   خبر  یهر ب   ،یهرکس

ثواب دارد. حاال بزرگداشت آن به و حق پرچم است، پس بزرگداشت آن    تیحقان  یبرا  نیاربع  یرو  ادهیخداست، اگر پ  ادی و    عهیعالمت ش

 نکه یاست، بلکه از جهت ا  نیامام حس  ارتیجهت که ز  نیز اراه قدم بردارد. پس نه فقط ا  نیدر ا  تواند،  یکه هرکس م  نیابه    ست؟یچ

ِه«بزرگداشتِ عالمت خداست.   َِشَعاِئَرِالَلّ م  ُِیَعِظّ ا»َوَمن   ن ی اربع  ارتیز  یو به بحث مستندات شرع   میکن  ینکته را هم اضافه مدو    نی. 

 .  م یده یخاتمه م

چه   ،رفته است نیامام حس ارتیبه ز اده یکه پ  یکس نی. اولکنم  یمختصر خدمتتان عرض م یلیخ ؛سؤال است نیکه آخر سوم  سؤال

  «یدوابن ع  مانیسل »  ، عبداهلل  یزائر اب   نیگفتند نخست  یکنم: برخاشاره    نیزائر امام حس  نیاول به نخست  د یبوده است؟ بگذار  یکس

از .  شد یاز کربال رد م دالشهدای، سه روز بعد از شهادت حضرت سیابن عدو مانیسلنقل شده است که  خیبوده است، چرا؟ چون در تار

  عبدهلل   یاب   یرا در رثا  یحالش عوض شد. شروع کرد اشعار  د،یرا د  تیوضع  نیا  ی . وقتدی د  یبیعج  تیکنار گودال قتلگاه رد شد، وضع

 سروده است.  یجانسوز اشعار. اند  نقل کرده نیکه آن اشعار را مورخ سرود

اشعار را    نیو اصحابشان رد شده است و ا  عبد اهلل   ی آمده و از کنار ابدان مطهر اب  یابن عدو  مانیسل  چون:  اند   گفته  ی: برخاول  نکته

بود، بلکه   امدهی ن  ارتیز  یبرا  ی ابن قته عدو  مانیسلکه اوّالً    مینیب  یم  م، یکن  یم  یرسبر  قیدق  ی اما وقت  .زائر اوست   نیسروده است، پس اول

. شود  یرد م. پس  بثالث« نیبکربالء بعد قتل الحس میتم یبن یمول یبن قته العدو مان ی»مر سل است:    نیعبارت ا  نی. ع شده  یرد م

 .  ندی گو ینم ارتیز نیبه ا  افتد،یب  ییرد شود و چشمش به جا یاگر کس

را نقل   هیقض  نیا  یگرید  شخصرا نقل کرده است.    هیقض  نیاست که ا  یاست و تنها کس  «یحل  یابن نما»  هیقض  نیا  ی: راودوم  نکته

 وجود داشته باشد.   ثینکرده است. لذا ممکن است که در اعتبارش حرف و حد

 یبرا  ،یشخص به لحاظ وجود  نیا  است  ممکن  لذا  . اند  نبرده  یخیدر مدارک تار  تیشخص  نیاز ا  یاسم  گرانی است که د  نیا  :نکته سوم

نقل اعتماد    نیبه ا  میتوان  ینم  یلیکه ما خ  دهد  یهمه نشان م  نهایقابل اثبات نباشد. ا  یلیخ  بعد از گذشت هزار و چهارصد سال  مورّخ

 . میاوریبه حساب ب ارتیکار او را ز نیا میتوان  ینم  م،یکن  مادو اگر هم اعت میکن

صحبت از   م،یصحبت از زائر کن  میخواه  یم  ی . وقتشود  یاطالق م   ارتی قبر ز  ارتیو بر ز  ده یابدان مطهر شهدا را د  نکهی: اچهارم  نکته

زائر قبر مطهر چه   نیقبر است. اول  ارتیاما صحبت ما بر سر ز  ستین  یاست، شک   ارتیشخص زنده هم ز  ارتیزائر قبر درست است که ز

  ست؟یک  یعبداهلل ابن حر جوفبوده است.   یابن حر جوف داهللیعبنبوده است، بلکه    یابن عدو مانیسل : فتندگ یبوده است؟ برخ یکس

کار، به   نیو با ا ا یما ب یاریدادند که به  شنهادیبه او پ  رفتند، یداشتند به سمت کربال م  یوقت عبداهلل  یاست که حضرت اب یهمان کس

.  دهم  یدارم، اسبم را به شما م  یداد و گفت آقا من اسب  شنهادیو به حضرت پ   رفتیو آخرت رستگار کن. او نپذ  ایت را در دنخود  من  ریتعب

که   نیبعد از ا  . حضرت از او قبول نکردند. خالصهدمیبه آن رس  نکهیرا قصد نکردم، مگر ا   یشکار  نیاست. با ا  یتندپا و چابک  اریبس  اسب
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  داهللیعب عاشورا انیکمک نکند، بعد از جر عبداهلل  ینکند، هم به اب ت یهم از سپاه عمر بن سعد حما ،ی طرف یبشکل، با  کیخواست به 

  یلیمتاًثر و منقلب شد و خ  یلیدر کربال وارد شد، خ  یاو را خواست تا او را مؤاخذه کند. او فرار کرد و به سمت کربال آمد. وقت  ادیابن ز

از   ی کم چون به فاصله  داهلل، یورود او به کربال و فرار او از عب  نیگفتند که هم  یو برخ امدهی ن  غمبریپسر پ  یاریافسوس خورد که چرا به  

که  مینیب ی م  م،یکن  یم یبررس قی دق ی وقت ی است. ول عبداهلل یزائر قبر مطهر اب نیکه او اول دهد یروز عاشورا بوده است، پس نشان م 

 ک ی   ا ی  است؟دو روز بعد از عاشور  ای  ک ی  ا ی. آستیورود او به کربال مشخص ن  قیچرا؟ اوّالً زمان دق  .میقضاوت کن  میتوان  ی نم  طور  نینه، ا

 .ستیزائر قبر ن گریاست، پس د دهیرا د دالشهدایآمده است که ابدان مطهر شهدا و س یهفته بعد از عاشورا آمده است؟ اگر وقت

و روز بعد    کردند  یم   ی کربال زندگ  کی نزد  یکه در آباد  ی ، همان کساناسد   یبن  لهیقباز آنها،    شتریپ   م،یاو را زائر قبر بدان اگر قرار باشد که  

باز مشخص   نکهی. عالوه بر اآورد  یزائر به حساب نم   کس آنها راچیکه ه   مینام ببر  االشهددیس  زائر  را  ها آن  د یبا  دند، یابدان را د   آمدند 

 است؟ کرده  یگذرش از کربال بوده و از آنجا گذر م ا یآمده  ارتیز یبرا یابن حر جوف داهلل یعب ایکه آ ستین

 میرفت  م،یکن  دا یرا پ   اده یزائر پ   نیاوّل  نکهیا  یاست؟ برا  ی چه کس  اده ی زائر پ   ن ینفر بعد که پاسخ سؤال ما هم اوست. سؤال ما چه بود؟ اوّل

دو    نی. امیرس  یم  یابن سعد کوف  هیعطو    یجابر ابن عبداهلل انصارنبود، سراغ    ابن حر  داهللیعبنبود،    مانیسلزائر    نیزائر، اوّل  ن یسراغ اوّل

بس  تیشخص و  اول  اریارزنده  الحس  نیزائر  نیگرانقدر جزء  اباعبداهلل  بگو  نکهیا  ای.  بودند  نیحضرت  است  اَب  نیاول  مییبهتر  قبر   یزائر 

از زندان کوفه خارج شدند و    ی بیآوردند و به صورت غ   فیبدن مطهر پدرشان تشر  ن یتدف  یکه برا  را  بودند. اگر حضرت سجاد  عبداهلل

زائر، جابر بن   نی. اولمیزائر ندان  نیکه کمک کردند، اول   اسد را  ی و بن  م یزائر ندان  نیبه کربال آمدند و بدن مطهر پدرشان را دفن کردند، اول

که به خاندان   یارادت و عشق  لیدلبود، به    یسخت  طیشرا  ط،یشرا  نکهیدو بزرگوار با ا  نی. اشودند  یم   یبن سعد کوف  هیو عط  یعبداهلل انصار

به شهادت رسانده    تیرا با آن وضع  دالشهدایسکه    یملعون  شخص  آن  چون.  است  آمده   و  کرده  هموار  خودش  بر  را  راه  اند،  داشته  امبریپ 

کنند. قطعاً   یو عزادار ارتیز نند،یبنش عبداهلل  یو دور قبر اب ندیایب ادکه افر گذارد ینم عتاًیاست، خانواده او را به اسارت برده است، طب

اند از مکه،   گفته ی موضوع را که از کجا آمده، عرض خواهم کرد. برخ  نی. حاال ادهد   یکارها را نم نیآن روز اجازه ا یاسیسخت س طیشرا

 که:   سدینو  یم ۴6صفحه  عهیمسار الشب در کتا دیمف خی شاند از کوفه. مرحوم  گفته یبرخ

 « ی جابر ابن عبدالله انصار ه یورد ف یالذ ومیمن الصفر هو ال نیالعشر وم ی  یف »و

 وارد کربال شده است. امبریاز اصحاب پ  یاست که جابر ابن عبداهلل انصار یماه صفر، روز ستمیروز ب

 عبدالله« یأب دنایقبر س ارةیکربالء لز یإل نة یالمد »من

 کند.   ارتیرا ز عبداهلل  یاب مانیقبر آقا و موال نکهیا یبرا

 اول من زاره من الناس«.  »فکان 

 کرد.  ارتیرا ز عبداهلل یمردم است که حضرت اب  انیاز م یکس نیاول یجابر ابن عبداهلل انصار پس

 گر ی جابر با همد ای هیعط نکهیاند از ا گفته یاز مکه آمده است؟ برخ ایآمده کربال   میمستق نهیجابر از مد  ای . آماند  یم یسؤال باق کی فقط

 نهیو مد  کهبوده است، به م  ی که کوف  هیعط  ا ی.  اند   ده یجا د   کیرا در    گری همد  آنانکه    شود  ی م  معلوم  اند،   آمده  عبداهلل   ی اب  ارتیبه ز

حج به مکه آمده    امیا  یبرا  هیعط  نکهیاست. احتمال ا  فیجابر به کوفه رفته باشد، ضع  نکهیجابر به کوفه رفته است. احتمال ا  ای آمده است،  

ه کربال  و ب  اند  دهاز مکه راه افتا  گریبا همد  هیو جابر و عط  دهیرس  عبداهلل  یباشد و حج را انجام داده است و حاال خبر شهادت حضرت اب

 و نقل   کند   ی م  یسفر همراه  نیاست که جناب جابر را در ا  یکس  هیعط  ست؟یک  هیاست. عط  یاحتمال احتمال قابل توجه  نیا  اند،  آمده

 ارتیز  نیدر ا  د،ید  یسخت م  نکهی به خاطر ا  ای جابر    یی نایکرده است و هم به خاطر ناب  تیباره روا  نیکه هم در ا   م یرا دار  یمتعدد  یها

 مختصر اشاره کنم.  تیروا کیاست. من به  کرده  یم کمک

 جابر به سمت رودخانه   م،یکربال که شد  نی. وارد سرزممیکن  ارتیرا ز  عبداهلل  یقبر حضرت اب  می: با جابر آمدد یگو  یم یکوف  یعوف  هیعط

  ها یخطوة اال ذکر ف خطی»ثم انه لم ن است: شاهد عرض م نجایشد. بعد ا ارتیو آماده ز دیکرد. لباس پوش ارتیفرات رفت و آنجا غسل ز

و    اده یاما به سمت قبر مطهر حضرت پ   م، یدر راه مرکب داشت  نکهیآمدن. با ا  ادهی. بعد شروع کرد به پ إذا دنا من القبر«  یحت  ،یتعال  له ال

اند. پس جابر از کنار رود    آورده  13۰صفحه    ،6۵بحار جلد  در    یمرحوم عالمه مجلساست که    یبشارت المصطفنقل    ن یگام به گام آمد. ا

  ی : جابر وقت د یفرما یم  ،داردابن طاووس  دیسکه  یگریآمد. در نقل د   اده یاست، پ  یکه مسافت قابل توجه مطهر حضرت قبرفرات تا کنار 

  یو ذکر خدا م   آمد   یبرهنه م   یرا درآورده بود و با پا  ش یها که کفش یدر حال   ا«ی»حاف  آمد،  یبرهنه م ی و با پا  اده یدر فرات غسل کرد. پ 
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: من به صورت او آب دیگو  یم هیقبر افتاد. عط  یشد و بر رو هوشیب  هیاز شدت گر د،یرس عبداهلل  یحضرت اب هربه قبر مط  ی. وقتگفت

 و گفتگو کردن:  ختنیو صحبت کردن و اشک رناله  نی. او را به هوش آوردم. آن وقت شروع کرد با امام حسدمیپاش

بعد خودش عرضه  ؟ ید ی! چرا جوابم را نمنیحس ای نیحس ای نیحس ا یزدم.  تیابا عبداهلل! سه مرتبه صدا ای . به«یحب بیجیال  بی»حب

ا لک با الجواب«داشت:  
ّ
بدنک و   نیاثباجک و فرق ب  ی»و قد شخبت اوداجک عل چطور جواب تو را بدهد؟    یبن عل   نیحس.  »ان

  یافتاده است. چگونه م  ییبدن مطهر و سر مطهرش جدا نیسر او فاصله افتاده و ب ی ها  و رگ دنگر یها   رگ ن یکه ب ی . در حالرأسک«

و از کنار  اده یپ  ی بودند که با پا ی کوف  ی ابن سعد عوف هیابر ابن عبداهلل و عطزائر ج ن یبود که اول نجا یجواب تو را بدهد. شاهد بحثم ا تواند

 . دآمدن  ادهی السالم پ  هیعلعبداهلل  ی فرات تا کنار قبر اب رودخانه

با    یلیکه خ  یوجود داشته است، فراوان هم بوده است. آن کس  نیاربع  امیدر ا  عبداهلل   یاب  یبه سمت کربال  یرو  اده یپ   برنامهاز او    بعد

  یخیبوده است. البته من خودم به مرجع تار ی مرحوم عالمه حلکار را انجام داد،    ن یا  ی غاتیتبل  یبا سر و صدا  من   ریشکوه و باجالل، به تعب

سال،    انیسال  نی. و در طول ادیبخش  نیاربع  ادهیپ   ارتیبه ز  یا  رونق دوباره  یکه عالمه حل  ام  دهیشن  ن یاز محقق  یمراجعه نکردم ول  آن

 مشان امام معصو ارتیکه جابر داشته است، بروند و به ز ییبایکار را انجام دهند و به دنبال آن سنت ز نی اند که ا بوده  دیّعراق مق انیعیش

خودشان   یخودشان ثبت کنند و آن ثواب و اجر فراوان را هم که خدا وعده داده است، برا  یرا برا   مانی کنند و عالمت ا  یتأس  نیدر اربع

 .  میهم که باز رونق مجدد گرفته و الحمدهلل شاهد گسترش روز به روزش هست ریاخ یها  کنند. در سال یداریخر

بود، در   ی. اگر سؤال و ابهامدیرس  یابل قبول ق  یبند  جمع  کیبه نظرم به    ،میداشته باشمورد    نیدر ا  می خواست  یکه م   ییها  مجموع بحث

اوّال   شود،  ی و مشرف م  کند  یم  دایپ   قیمباحث توف  نیا  شنوندگانِ  از  هرکس   که  شاءهلل  تان هستم. إن  بخش پاسخ به سؤاالت در خدمت

  اً یحلّ مشکل کند و ثان   رانیمان ا  و مملکت  عهیش  دعا کند که خدا به برکت فرج آن حضرت، از جامعه  عصر  ماما  مانیفرج موال  یبرا

اند،    جا مانده   نیاربع  ارتیکه از ز  یکسان   یموفق هستند، برا  ارتیکه به ز  ی کسان  شاءاهلل  باشند. إن  ارهی الز  بینا  سفیرانجمع کانال    یبرا

 باشند.   ارهیالز بینا

 ِنیمحمدِوِآلهِالطاهِرِیاللهِعلِیوِصلِنیاللهِربِالعالمِالحمِد


