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اعتقاد به معاد یکی از مهم ترین ارکان اعتقادی و اصول دین به ش��مار می رود و قرآن 
هم روی آن بس��یار تأکید کرده و آیات فراوانی را به آن اختصاص داده اس��ت. توجه 
به روز قیامت و یادآوری آن، برای تربیت انس��ان و حفظ انسان از افتادن در مسیرهای 

انحرافی، نقش بسیار مهمی دارد.
از ای��ن رو، رفتن به زیارت قبور، به ویژه قبور انس��ان های وارس��ته، از جایگاه خاصی 
برخوردار اس��ت که ملت های مختلف جهان و به ویژه خداپرس��تان عالم، آن را کاری 

پسندیده دانسته، به آن عمل می کنند.
اس��الم نیز که کامل ترین ادیان اس��ت، آن را تجویز و تأیید کرده است. پیامبر گرامی 
اس��الم9 و جانشینان او در س��خنان خود، مردم را به رفتن به زیارت قبور اولیای الهی 

محمود شریفی

:زیارت در سیرة معصومین
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و مؤمنین فرا خوانده اند و احادیث فراوانی درباره تش��ویق و ترغیب به زیارت قبور، به 
ویژه قبور ائمه:، در حد تواتر به ما رسیده که در کتاب های حدیثی ثبت شده اند. 

پیش��وایان دین عالوه بر گفتار فراوانی که در این زمینه دارند، در عمل نیز خود پیشتاز 
بوده و پیروان خود را به این س��یره حس��نه و بزرگداش��ت یاد و خاطره گذش��تگان و 
بهره گیری از روح بلند و ملکوتی آنان و خودسازی، راهنمایی کرده اند که در این جا 

به مواردی از آن الگوها اشاره می کنیم:

سیره زیارتی پیامبر9 در کتاب های اهل سنت
الف. زيارت بقيع 

1. ابن ماجد در سنن خود این چنین آورده است:
9 � فاذا هو بالبقيع فقال: الس��الم  عن عائش��ة قالت: فقدته - تعنى النبىاّ
عليك��م دار قوم مؤمنين، انت��م لنا فرط و انا بكم لحقون، اللهم ل تحرمنا 

اجرهم و ل تفتنا بعدهم؛ 
عایشه می گوید: پیامبر9 را گم كرده بودم � و به دنبالش می گشتم � 
آن گاه او را در بقیع یافتم كه می فرمود: سالم بر شما باد ای كسانی 
كه در خانه گروه مؤمنان هس��تید! شما پیش فرستادگان ما هستید و 
ما هم به زودی به ش��ما ملحق خواهیم ش��د، � سپس چنین دعا كرد � 
خدایا از پاداش آنان ما را محروم مگردان و ما را پس از آنان، مورد 

آزمایش قرار مده.
2. ابن شبّه نیز از همسر پیامبر9 چنین نقل کرده است:

عن عائشة قالت: خرج رسول اهلل9 من عندى، فظننُت اناّه خرج إلى بعض 
نس��ائه، فتتبعه حتى جاء البقيع فسلاّم و دعا ثماّ انصرف، فسألته: أين كنت؟ 

فقال: اناّى اُمرت أن اَتى اَهل البقيع فأدعو لهم و اُصلى عليهم؛1
رس��ول خدا از پیش من بیرون رفت؛ من خیال کردم پیش یکی از همسران خود رفت. 
از او سؤال کردم: کجا بودی؟ فرمود: من مأمور شدم به بقیع بروم و برای آنان دعا کنم 

و بر آنان درود فرستم. 
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3. همچنین ابن شبّه از ابی رافع � آزاد شده پیامبر9 � این طور نقل می کند:
عن ابى رافع � مولى رس��ول اهلل9 � أناّ رس��ول اهلل9 أتى البقيع فوقف 

فدعا و استغفر؛2
رسول خدا9 به بقیع آمد و ایستاد؛ سپس دعا و استغفار كرد.

4. بیهقی در کتاب معروف خود از عایشه چنین نقل کرده است:
كان رس��ول اهلل9 كلما كان ليلتها من رسول اهلل9 يخرج من آخر الليل 
الى البقيع فيقول: السالم عليكم، دار قوم مؤمنين اياّانا و اياّاكم ما توعدون، 

ناّا ان شاء اهلل بكم لحقون، اللهم اغفر لهل البقيع الغرقد.3 فاأِ
ب. زيارت قبر مادر 

1. حاکم نیشابوری چنین نقل کرده است: 
ه فى الف مقناّع فلم ير باكيًا اكثر من يومئذ؛.4 زار النبى9 قبر اماّ

رس��ول خدا9 با هزار نفر سوار مس��لح � در بازگشت از جنگ � به 
زیارت قبر مادرش رفت � و بس��یار گریس��ت � به طوری كه هیچ گاه 

بیشتر از این وقت، گریان نبود.
2. محمد بن سعد گوید:

مراّ رسول اهلل9 فى عمرة الحديبية بالبواء قال: إناّ اهلل قد أذن لمحمد فى 
ه فأتاه رسول اهلل9 فاصلحه و بكى عنده، و بكى المسلمون  زيارة قبر أماّ

لبكاء رسول اهلل9 فقيل له؟ فقال: ادركتنى رحمتها فبكيت؛5
پیامبر خدا9 در عمره حدیبّیه � س��ال شش��م هجری � به ابواء6 كه 
رسید، فرمود: خداوند به محمد اجازه داد كه به زیارت مادرش برود؛ 
پ��س پیامبر خ��دا به آن جا آم��د و قبر مادرش را بازس��ازی كرد و 
كنار قبر مادرش گریست و مسلمانان نیز به خاطر گریه آن بزرگوار، 
گریستند و بعد آنان به او گفتند: چه شده است؟ فرمود: دلم به یاد مهر 

و محبت او افتاد و گریه كردم.
3. مسلم در صحیح خودش و ابن ماجه7 با اسناد خودشان از ابی هریره روایت کرده اند 

که او گفت: 
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زار النبى9قب��ر امه فبكى و ابكى من حوله فقال9: اس��تاذنت ربى فى 
أن أس��تغفر لها فلم يأذن لى و استأذنته فى أن ازور قبرها فأذن لى، فزروا 
القب��ور فأنه��ا تذكر كم الموت قال النووى فى ش��رح صحيح مس��لم: هو 

حديث صحيح بالشك؛
پیامب��ر اكرم9 قبر م��ادرش را زیارت كرد؛ پس آن جا گریس��ت و 
كس��انی را هم كه اطراف او بودند، گریاند؛ س��پس فرمود: من از خدا 
خواس��تم كه اجازه دهد برای او استغفار كنم؛ ولی به من اجازه نداد؛ 
ولی از خدا اجازه خواس��تم كه قبر مطهر او را زیارت كنم؛ پس اجازه 
داد. بنابراین، ش��ما هم قبرها را زیارت كنید؛ زیرا زیارت قبور، مرگ 

را یادآوری می كند.
نووی در شرح صحیح مسلم گفته است: این حدیث، بدون شک صحیح است. 

علت این که آنان مسئله اجازه گرفتن پیامبر را در مورد قبر مادرش مطرح کرده اند، این 
اس��ت که به اعتقاد آنها مادر پیامبر9، مشرک بوده است؛ ولی مسلم و ثابت است که 
مادر پیامبر9، همانند پدران و اجداد پیامبر، مؤمن و موحد بوده اس��ت و این توجیه و 
تفسیر، مخالف با اصول و عقاید اسالمی است و آنان با این تفسیر و تحلیل می خواهند 
مش��رک بودن پدران و اجداد خلفا را بدون اشکال جلوه دهند؛ زیرا شیعه معتقد است 
که امام جامعه، عالوه بر این که خود باید موحد باشد، پدر و اجداد وی هم باید موحد 

باشند.
ج.زيارت عثمان بن مظعون 

مؤلف کتاب ش��ذرات الذهب می گوید: »ابن عماد حنبلی در ضمن بیان حوادث سال 
دوم هجرت چنین آورده است: 

و فيما توفاّى عثمان بن مظعون القرشى الجمحى و هو اول من المهاجرين بالمدينة 
بعد رجوعه من بدر، و قبلاّه النبى9 و هو مياّت، و كان يزوره؛8

در سال دوم هجری، عثمان بن مظعون وفات كرد و او نخستین مهاجر 
ب��ه مدینه بود كه پس از بازگش��ت از جنگ بدر، از دنیا رفت و پیامبر 

اكرم9 او را كه مرده بود، بوسید و مرتب او را زیارت می كرد.
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ابن ابی الحدید به نقل از واقدی چنین آورده است:
مراّ رسول اهلل9 على قبر مصعب بن ُعمير، فوقف عليه و دعا و قرأ: )من 
المؤمني��ن رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم 
لوا تبدياًل( ثم قال: ان هولء شهداء عند اهلل يوم القيامة،  من ينتظر و ما بداّ
فائتوهم فزروهم و س��لاّموا عليهم، و الذى نفس��ى بيده ل يسلاّم عليهم احد 

وا عليه؛9 الى يوم القيامة الاّ رداّ
وقتی رس��ول خدا9 در حال عبور به قبر مصعب بن عمیر رس��ید، 
ایستاد و دعا كرد؛ سپس آیه »مَِن المؤمِنیَن رجال...« را خواند و سپس 
فرمود: »اینها روز قیامت پیش خدا جزء ش��هدا هس��تند؛ پس كنار این 
شهدا بیایید و آنان را زیارت كنید و بر آنان سالم كنید؛ سپس اضافه 
كرد: قس��م به كسی كه جانم در دست اوست، هر كسی تا روز قیامت 

بر آنان سالم كند، آنان جواب سالم او را می دهند.
د. زيارت شهداى احد

1. عباد بن ابی صالح می گوید:
ان رس��ول اهلل9 كان يأتى قبور الشهدا بأحد على رأس كل حول فيقول: 
السالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.10 قال و جاءها ابوبكر ثم عمر 

ثم عثمان.11
رس��ول خدا9 هر س��ال به زیارت قبور شهدای احد می آمد و چنین 
می فرمود: »س��الم و درود بر ش��ما به واس��طه صبر و تحّملی كه از 
خود نشان دادید! سرای آخرت چه سرای نیكویی است؛ سپس افزود: 

ابوبكر و عمر و عثمان نیز برای زیارت قبور شهدا می آمدند. 
2. عبد االعلی بن عبداهلل بن ابی مروه از پدرش چنین نقل می کند: 

اناّ النبى9 زار قبور الش��هداء بُاُحد فقال: اللهم اناّ عبدك و نبياّك يشهد 
وا  اناّ ه��ؤلء ش��هداء، و اناّه من زارهم و س��لم عليهم الى ي��وم القيامة رداّ

عليه«؛12
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پیامبر عظیم الش��أن، قبور شهدای احد را زیارت می کرد و در زیارتش خطاب به آنان 
چنی��ن می فرمود: خدایا! بنده ات و پیامبرت، ش��هادت می دهد که اینها ش��هیدند و هر 

کس آنان را تا روز قیامت زیارت کند، آنان جواب سالم او را می دهند.
3. ابی داوود از طلحة بن عبیداهلل چنین آورده است: 

ا  ة واقم فلماّ خرجنا مع الرسول9 يريد قبور الشهداء حتى اذا اشرفنا على حراّ
تولاّينا منها و اذا قبور بمنحنياّة قال قلنا: يا رسول اهلل أ قبور اخواننا هذه؟ قال: 

ا جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور اخواننا؛13 اصحابنا فلماّ
ما همراه رس��ول خدا9 كه عازم زیارت قبور ش��هدا بود، از ش��هر 
بیرون رفتیم؛ تا این كه مش��رف به حره واقم14 شدیم. هنگامی نزدیك 
آن جا رس��یدیم، آن جا قب��وری در بلندی واقع ش��ده بودند. در این 
هنگام به رس��ول خدا9 گفتیم: ای رسول خدا! آیا اینها قبور برادران 
ما هستند؟ فرمود: اینها قبور اصحاب ماست. هنگامی كه نزدیك قبور 

شهدا آمدیم، فرمود: اینها قبور برادران ماست. 
هـ. زيارت قبور با پای پياده 

طبرانی با اس��ناد خود از ابن عمر نقل کرده اس��ت که روش پیامبر اکرم9 در زیارت 
چنین بود: 

كان رسول اهلل9 يذهب الى الجباّان ماشيًا و يرجع ماشيًا؛15
رس��ول خدا9 برای زی��ارت قبور، پی��اده می رفت و پی��اده هم بر 

می گشت.

پيامبر عظيم الش�أن، قبور ش�هداى احد را زيارت می كرد و در 
زيارت�ش خط�اب به آن�ان چنين می فرم�ود: خدايا! بن�ده ات و 
پيامبرت، ش�هادت می دهد كه اينها شهيدند و هر كس آنان را تا 

روز قيامت زيارت كند، آنان جواب سالم او را می دهند.
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سیره زیارتی پیامبر9 در کتاب های شیعه
1. امام صادق7 فرمود: 

لتدع اتيان المشاهد كلاّها مسجد قبا فإناّه المسجد الذى اسس على التقوى 
ل يوم و مشربة اماّ ابراهيم و مسجد فضيغ و قبور الشهداء و مسجد  من اواّ
الح��زاب و هو مس��جد الفتح، قال: و بلغن��ا اناّ النبى9 كان اذا اتى قبور 

الشهداء قال: السالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار...؛16
زیارت همه مشاهد مشرفه را همانند مسجد قبا كه از روز اول بر پایه 
تقوا بنا نهاده شد و مشربه ام ابراهیم و مسجد فضیغ و قبور شهدا و 
مسجد احزاب را كه همان مسجد فتح است، رها نكن؛ سپس فرمود: به 
ما چنین رسیده اس��ت كه پیامبر9 هنگامی كه به زیارت قبور شهدا 
می آمد، چنین می فرمود: س��الم بر شما به خاطر صبر و بردباری كه 

ورزیدید و سرای آخرت، چه سرای نیكویی است. 

کربال / ضریح امام حسین7
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2. امام باقر7 فرمود: 
كان رس��ول اهلل9 اذا مراّ بقبور قوم مؤمنين قال: الس��الم عليكم من ديار 

قوم مؤمنين، و إناّا ان شاءاهلل بكم لحقون؛17
رس��ول خدا9 هنگامی ك��ه از كنار قبور مؤمنان می گذش��ت، چنین 
می فرمود: از دیار مؤمنان بر ش��ما سالم باد و اگر خدا بخواهد، ما به 

شما ملحق خواهیم شد.
3. مرحوم شیخ مفید می نویسد:

پیامب��ر عظیم الش��أن در زمان حیاتش دس��تور م��ی داد که به زی��ارت حضرت حمزه 
سیدالشهدا7 بروید و خودش نیز به زیارت شهدا می رفت و حضرت فاطمهسالم اهلل عليها 
نیز پس از رحلت پیامبر9، مرتب به زیارت قبر حضرت حمزه می رفت و مسلمانان نیز 

به زیارت او رفته، مالزم قبر او می شدند.18
4. دیلمی می گوید: 

رسول خدا9  هنگامی که به قبرستان وارد می شد، خطاب به مردگان چنین می فرمود: 
سالم بر شما ای جسمان فانی شده و استخوان های پوسیده شده و از دنیا خارج شده. 

سپس می فرمود: 
خدایا بر آنان آس��ایش و راحتی عنایت فرما و سالمی از ما و خودت 

كه ارحم الراحمین هستی، به آنان برسان.19

سیره زیارتی امیر المؤمنین7 
1. ذیال بن حرمله می گوید: 

كان على بن ابيطالب7 يقدو و يروح على قبر رس��ول اهلل9 بعد وفاته 
و يبكى تفجيعا ثم يقول: يا رس��ول اهلل ما احس��ن الصبر الاّ عنك و اقبح 

البكاء ال عليك.
ما غاض دمعى عند نازلة  ال جعلتك للبك�اء مسبب�ًا
و اذ ذك�رتك  مياّتًا سفحت  منى الجقون ففا فى وانسكبا
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ثم يمرغ وجهه فى التراب و يبكى و يندب و يذكر ما حلاّ به بعده و يقول 
بعد ذلك:

ماذا علي من شماّ تربة احمد  الاّ يش�ماّ مدى ال�زمان غواليا
ص�باّت عل�ى مصائب لو اَنَّها   صباّت على اليام عون لياليا20

عل��ی بن ابی طالب7 پس از رحلت پیامبر اكرم9، مرتب نزد قبر آن 
بزرگوار می رفت و می گریست و سپس می فرمود: بردباری زیباست؛ 
مگر در مصیبت تو و گریه ناپسند است؛ مگر بر تو و سپس می فرمود: 
هرگز اش��كم در مشكل و مصیبتی كم نش��د؛ مگر آن كه تو را سبب 
گریه قرار دادم. چون از تو یاد می كنم، اش��ك چشمانم سخاوتمندانه 

سرازیر می شود.
بعد امام7 صورتش را بر خاك می گذاش��ت و گریه و زاری می كرد و 
از آن چ��ه بعد از پیامبر به او رس��یده، یاد می كرد و می فرمود: آن كس 
ك��ه خاك تربت احم��د را می بوید، او را چه زیان اگ��ر در طول روزگار، 
بوی عطری را استشمام نكند. مصیبت هایی بر من فرود آمدند كه اگر بر 

روزها فرود می آمدند، به شب تبدیل می شدند«.
2. روایت شده که امیر مؤمنان علی7 هر هفته قبر پیامبر اکرم9 و حضرت فاطمه3 

را زیارت می کرد و این اشعار را می خواند:
أرى الحلق تبقى و الخالاّ تذهب  الى اهلل اشكو ل الى الناس اننى 

عتبت و لكن ما على الموت معتب21  اخالى لو غير الحمام أصابك�م 

علی بن ابی طالب 7 پس از رحلت پيامبر اكرم 9، مرتب نزد قبر 
آن بزرگوار می رفت و می گريس�ت و س�پس می فرمود: بردبارى 
زيباس�ت؛ مگر در مصيبت تو و گريه ناپس�ند است؛ مگر بر تو و 
س�پس می فرمود: هرگز اشكم در مشكل و مصيبتی كم نشد؛ مگر 
آن ك�ه تو را س�بب گريه ق�رار دادم. چون از تو ياد می كنم، اش�ك 

چشمانم سخاوتمندانه سرازير می شود
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م��ن به خدا ش��کایت می کنم؛ نه به مردم که من می بینم زمین باقی اس��ت و دوس��تان 
می روند. دوس��تان من! اگر غیر مرگ به س��راغ ش��ما می آمد، او را سرزنش می کردم؛ 

ولی بر مرگ مالمتی نیست.
3. قاضی نعمان می گوید: 

ع��ن على7 اناّه كان اذا مراّ بالقبور قال: الس��الم عليكم يا اهل الدار فإناّا 
ات؛22 بكم لحقون ثالث مراّ

علی7 هنگامی كه به قبور می رسید، سه بار می فرمود: سالم بر شما 
ای اهل خانه! پس ما هم به شما ملحق خواهیم شد.

4. متقی هندی به نقل از حارث می گوید: 
كان على7 اذا أتى القبور قال: السالم عليكم على اهل الديار من المؤمنين 

و المسلمين؛23
علی7 وقتی به زیارت قبور می آمد، می فرمود: سالم بر شما ای اهل 

خانه مؤمنان و مسلمانان!
5. ابن صباغ مالکی می گوید: 

و روى جعفر بن محمد7 قال: لما ماتت فاطمة3 كان على يزور قبرها 
فى كل يوم؛24

امام صادق7 چنین روایت كرده است: زمانی كه حضرت فاطمه3 
رحلت كرد، علی بن اب��ی طالب7 هر روز قبر آن حضرت را زیارت 

می كرد.

سیره زیارتی فاطمه زهرا3 
1. ابن صباغ مالکی می گوید: از علی7 نقل شده که فرمود: 

ان فاطم��ة بنت رس��ول اهلل8 جاءت الى قبر ابيه��ا بعد موته9 فوقفت 
علي��ه و بكت ثم اخذت قبضة من تراب القبر فجعلتها على عينها و وجهها 

و انشأت تقول:
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ان ل يشماّ مدى الزمان غواليا ماذا علىاّ من شماّ تربة احمد  
صباّت على اليام عون لياليا25 صباّت على مصائب لو اناّها   

فاطمه دختر رسول خدا9 پس از رحلت پدر بزرگوارش، كنار قبرش 
آمد و گریس��ت؛ سپس مشتی از خاك قبر برداشت و روی صورت و 

چشم مبارك خود قرار داد ]و اشعار فوق را خواند[.
2. از امام صادق 7 نقل شده است كه فرمود:

دخلت فاطمة الى المسجد و طافت بقبر ابيها عليه و آله السالم و هى تبكى؛26 
فاطمه زهرا3، وارد مس��جد ش��د و قبر پدر بزرگوارش را در حال 

گریه زیارت كرد.
3. واقدی گفته است: 

و كانت فاطمة بنت رس��ول اهلل9 تأتيهم ]يعنى شهداء احد[ بين اليومين 
و الثالث��ة فتبكى عندهم و تدعو؛27 فاطمه دختر رس��ول خدا8، دو یا 
س��ه روز در میان، كنار قبر ش��هدای اُحد می آمد و می گریست و دعا 

می كرد.
4. از امام باقر7 نقل شده است که فرمود: 

كانت فاطمة3 تزور قبر حمزة و تقوم عليه و كانت فى كلاّ سنة28 تأتى 
قبور شهداء مع نسوة معها فيدعون و يستغفرن؛29 فاطمه كه درود خدا بر 
او باد، قبر حضرت حمزه را زیارت می كرد و كنار آن می ایستاد و هر 
س��اله )یا شنبه ها( با جمعی از زنان، كنار قبور شهدا می آمدند و دعا 

و اسغفار می كردند.

فاطم�ه دختر رس�ول خدا9 پس از رحلت پ�در بزرگوارش، كنار 
قبرش آمد و گريس�ت؛ سپس مشتى از خاك قبر برداشت و روى 

صورت و چشم مبارك خود قرار داد
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5. از امام حسین7 نقل شده است که فرمود: 
ها حمزة كل جمعه فتصلاّى و  اأِنَّ فاطمة بنت النب��ى8 كانت تزور قبر عماّ
تبكى عنده؛30 فاطمه دختر گرامی پیامبر اكرم9 قبر عمویش حمزه را 
هر جمعه � یا هر هفت��ه � زیارت می كرد و كنار قبرش نماز می خواند 

و گریه می كرد.
از این روایت و بعضی از احادیث گذش��ته اس��تفاده می ش��ود که دعا، استغفار و نماز 

خواندن و گریه کردن کنار قبور، جایز است.
6. سمهودی از امام باقر7 نقل کرده که فرمود: 

اناّ فاطمة بنت رس��ول اهلل9 كانت تزور قبر حمزة رضى اهلل تعالى عنه، 
��ه و تصلحه و قد تعلمته بحجر؛31 حضرت فاطمه3 دختر رس��ول  ترماّ
خدا9 قبر حضرت حمزه را زیارت می كرد و آن را مرمت و بازسازی 

می كرد و گاهی با سنگ عالمت گذاری می كرد.
7. مرحوم کلینی از امام صادق7 نقل کرده که فرمود: 

عاش��ت فاطمة3 بعد رسول اهلل9 خمسة و سبعين يومًا لم ُتَر كاشرة و 
ل ضاحك��ة تأتى قبور الش��هداء فى كل جمعة مرتاّي��ن الثنين و الخميس 

فتقول:ها هنا كان رسول اهلل9 وها هنا كان المشركون.
ن اخب��ره، عن ابى عبداهلل7 اأِناّها كان  و ف��ى رواية اُخرى: ]عن[ ابان، عماّ

تصلى هناك و تدعو حتاّى ماتت؛32
حض��رت فاطمه3 بعد از رحلت پیامب��ر9 هفتاد و پنج روز زندگی 
كرد و هیچ وقت در این دوران، ش��اد و خندان دیده نشد؛ هر هفته دو 
بار، یعنی روزهای دوش��نبه و پنجشنبه، كنار قبر شهدا می آمد [و پس 
از زیارت ]می فرمود: این جا، رس��ول خدا9 بود و این جا، مشركین 
بودن��د. در روایت دیگ��ری از امام صادق7 نقل ش��ده كه حضرت 

فاطمه3 تا زنده بود، آن جا نماز می خواند و دعا می كرد.



38

الم
س

م ال
یه

 عل
ین

وم
ص

مع
ره 

سی
در 

ت 
یار

ز
13

88
ن 

ستا
تاب

 - 
ول

ه ا
مار

 ش
ش

پی

8 . شیخ طوسی از امام صادق7 چنین نقل کرده است: 
انَّ فاطمة3 كانت تأتى قبور الشهداء فى كل غداة سبت فتأتى قبر حمزة 
م عليه و تستغفر له؛ حضرت فاطمه3 هر صبح روز شنبه، سر  و تترحاّ
قبر حضرت حمزه می آمد و برای او رحمت می فرس��تاد و اس��تغفار 

می كرد.

سیره زیارتی امام حسن مجتبی7 
ن��ه تنها ائمه معص��وم: در زمان حیات خود قبر پیامبر اکرم9، ش��هدا و صالحان را 
زی��ارت می کردند، بلکه آن طور ک��ه از احادیث برمی آید، حتی وصیت و س��فارش 
می کردند که پس از شهادتش��ان نیز � همان طور که امروز هم بین مس��لمانان موس��وم 
اس��ت � جنازه آنان را برای تجدید عهد با اولیای الهی، کنار قبور آنان ببرند؛ تا با آنان 

تجدید عهد شود.
1. مرحوم کلینی از امام باقر7 چنین آورده است:

عن محمد بن مس��لم قال س��معت ابا جعفر7 يقول: لما احتضر الحسن بن 
على8 قال للحس��ين: يا اخى اناّى اوصيك بوصي��ة فاحفظها، فاذا َأنا ُمتُّ 
هنى الى رس��ول اهلل9 لحدث به عهداً، ثم اصرفنى الى امى  فهياّئن، ثم وجاّ

نى فادفنى بالبقيع...33 فاطمه3 ثم رداّ
محمد بن مسلم می گوید از امام باقر7 شنیدم كه می فرمود:

هنگامی كه امام حس��ن7 در حال احتضار به س��ر می برد، به امام 
حس��ین7 فرمود: ای ب��رادرم! وصیت��ی به تو می كن��م؛ پس آن را 
محافظ��ت كن و عمل كن؛ زمان��ی كه من از دنیا رفت��م، مرا مهیا كن 
)كارهای غس��ل و حنوط و نماز را انجام بده( سپس مرا به سوی قبر 
رس��ول خدا9 ببر؛ تا با او تجدید عهد كنم و پس از آن مرا به سوی 

قبر مادرم فاطمه3 برده، سپس برگردان و در بقیع دفن كن«.
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2. شیخ مفید از زید مخارقی چنین نقل کرده است:
لما حضرت الحس��ن7 الوفاة اس��تدعى الحس��ين7 و قال يا اخى، اناّى 
ضنى و غسلنى و كفاّنى و احملنى  مفارقك و لحق برباّى... فاذا قضيت فغماّ
نى الى قبر  د به عهداً ثماّ رداّ ى رسول اهلل9 لجداّ على سريرى الى قبر جداّ
تى فاطمة بن اس��د3 فادفنى هناك...؛34 آن گاه كه امام حس��ن7  جداّ
در آس��تانه شهادت بود، امام حس��ین7 را پیش خود خواند و گفت: 
ب��رادرم! تو را ترك می كنم و به پروردگارم می پیوندم... منتظر باش؛ 
پس وقتی كه از دنیا رفتم، چش��م هایم را ببند؛ غس��لم ده؛ كفنم كن و 
جس��دم را بر روی تختی گذاشته، به س��وی قبر جدم رسول خدا9 
ببر؛ تا با او عهدی تازه كنم؛ س��پس مرا به س��وی قب��ر مادربزرگم، 

فاطمه بنت اسد3 برگردان و آن جا دفنم كن....
به طور قطع، کسی که چنین وصیت هایی را به خاندانش می کند، در زمان حیات خود 
هم به زیارت قبر پیامبر گرامی اس��الم9 و شهدا � که به تعبیر قرآن مثل پیامبر زنده اند 
و نزد خدا روزی می خورند � می رفته اس��ت؛ امّا با توجه به مظلومیت و محدودیتی که 
امام مجتبی7 در زمان خود دچارش ش��د، تاری��خ حوادث و وقایع زندگی او به طور 
دقیق برای ما نقل نش��ده است و طبیعی اس��ت که این قسمت از زندگی او هم برای ما 

نقل نشده باشد.

سیره زیارتی امام حسین7
1. حمیری از امام صادق7 و او از پدرش امام باقر7 چنین آورده است: 

اأِنَّ الحسين بن على كان يزور قبر الحسن7 كل عشياّة جمعة؛35
امام حسین7 شام هر شب جمعه، قبر امام حسن7 را زیارت می كرد.

2. مرحوم شیخ صدوق و مرحوم مجلسی می گویند: 
زمانی كه امام حسین7 خواست از سرزمین حجاز )مدینه( به عراق 

برود، به زیارت قبر پیامبر9 رفت و وداع كرد.36
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3. در جریان کربال از امام حسین7 چنین نقل شده است: 
روى اناّه اشترى النواحى الاّتى فيها قبره من اهل نينوى و الغاضرياّة بستين 
ق بها عليهم و ش��رط عليهم ان يرش��دوا الى قبره و  ال��ف درهم و تص��داّ

يضيفوا من زاره ثالثة ايام؛37
روایت ش��ده كه امام حسین7، زمینی را كه قبر او در آن واقع شده 
اس��ت، از مردم نینوا و غاضریه به شصت هزار درهم، خریداری كرد 
و آن را ب��ه ایش��ان صدقه داد و ش��رط كرد تا ]م��ردم را[ به قبرش، 

راهنمایی كنند و تا سه روز از زائرانش پذیرایی كنند.
از این حدیث به خوبی اس��تفاده می ش��ود که در آن زمان، زیارت قبور و به ویژه قبور 
معصومین:، بین مردم مرسوم بوده که امام حسین7 عالوه بر این که خود به زیارت 
قبر جدش و برادرش و دیگران می رفته، به مردم نینوا و غاضریه )کربال( در زمان حیات 
خودش نیز س��فارش می کند که مردمی را که به زیارت قب��ر مبارک او خواهند آمد، 
راهنمای��ی کنن��د و از آنان پذیرایی کنند و زمین های محل قبر و اطراف آن را که طبق 
روایت منقول از امام صادق7، حدود هش��ت کیلومتر در هشت کیلومتر بوده است،38 
خری��داری و وق��ف می کند؛ تا زائرین قبرش با خیال آس��وده ب��ه زیارتش بیایند و در 

آسایش باشند.

روايت ش�ده كه امام حسين7، زمينی را كه قبر او در آن واقع 
ش�ده اس�ت، از مردم نينوا و غاضريه به ش�صت هزار درهم، 
خريدارى كرد و آن را به ايشان صدقه داد و شرط كرد تا ]مردم 
را[ به قبرش، راهنمايی كنند و تا سه روز از زائرانش پذيرايی 

كنند.
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سیره زیارتی امام سجاد7 
1. صاح��ب کت��اب »فرحةالغری« درباره قبر امیرالمؤمنین عل��ی بن ابی طالب7 چنین 

آورده است: 
قال المام على بن الحس��ين7فى حديث لب��ى حمزة: هل لك ان تزور 
ى على ب��ن ابى طالب7 قلت: اجل، فس��رُت فى ظلاّ ناقته  مع��ى قبر جداّ
ثن��ى حتى اتينا الغرياّين � و هى بقعة بيضاء تلمع نوراً � فنزل عن ناقته  يحداّ
ى على بن ابى طالب7،  يه عليها و قال: يا ابا حمزة هذا قبر جداّ غ خداّ و مراّ
 ، ضى و نور َوجههأِ الُمضىءأِ ��الم على اسم اهللاّ الراّ لها: الساّ ثم زاره بزيارة اواّ

عه و مضى الى المدينة؛39  ثماّ وداّ
ام��ام زین العابدین7 طبق روایتی ب��ه ابی حمزه فرمود: »آیا با من به 
زی��ارت قبر جّدم علی بن ابی طالب7 می آی��ی؟ گفتم: بله، می آیم؛ من 
همراه او در سایه شتر او حركت می كردم و او با من گفتگو می كرد؛ تا 
این كه به نجف، محل دفن علی7 رسیدیم � كه قطعه ای نورانی و سفید 
بود و می درخشید � پس امام از شترش پایین آمد و صورتش را روی 
آن گذاش��ت و فرمود: ای اباحمزه! این قبر ج��ّدم علی بن ابی طالب7 
است؛ سپس زیارتی را خواند كه اول آن چنین بود: سالم بر اسم خدایی 
كه خش��نود اس��ت و بر نور صورتش كه روشنی بخش است... سپس 

وداع كرد و به مدینه آمد.
2. مرحوم کلینی از امام باقر7 نقل کرده فرمود: 

كان ابى على بن الحس��ين7 يقف على قبر النبى9 فيسلاّم عليه و يشهد 
له بالبالغ و يدعو بما حضره ثم يس��ند ظهره الى المروة الخضراء الدقيقة 
ا يلى القبر و يلتزق بالقبر و يس��ند ظهره الى القبر و يس��تقبل  الع��رض مماّ

القبلة فيقول:...؛40
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پدرم حضرت علی بن الحسین8 می آمد كنار قبر پیامبر9 می ایستاد و بر 
او سالم می كرد و شهادت به ابالغ رسالت آن بزرگوار می داد و به آن چه 
در نظرش بود، دعا می كرد؛ سپس پشت خود را به سنگ سبز كم عرض 
كنار قبر مطهر تكیه می داد و به قبر می چسبید و كمر خود را به قبر تكیه 

می داد و رو به قبله كرده، دعا می كرد.
3. صاحب کتاب شفاء العزام بنقل از امام صادق7 آورده است: 

د بن علىاّ بن الحس��ين بن علىاّ بن ابى طالب، عن ابيه،  عن جعفر بن محماّ
ه: اناّه كان اذا جاء يسلاّم على النبى9 وقف عند السطوانة التى  عن جداّ

ا يلى الروضة فسلاّم...؛41 مماّ
ام��ام صادق7 از پ��در بزرگوارش نقل كرده اس��ت ك��ه امام زین 
العابدین7 هنگامی كه برای س��الم دادن به پیامبر9می آمد، نزدیك 

ستونی كه پهلوی روضه بود، می ایستاد؛ سپس سالم می كرد.
4. سید بن طاووس چنین آمده است: 

قال محمد بن على7 فخرج ]على بن الحسين8[ سالم اهلل عليه متوجها 
ال��ى العراق لزي��ارة اميرالمؤمنين7 و انا معه و لي��س معنا ذو روح ال 
التاقيتي��ن، فلما انتهى الى النجف من ب��الد الكوفه و صار الى مكانه منه، 
فبكا حتى اخضلاّت لحيته بدموعه ثم قال: الس��الم عليك يا اميرالمؤمنين 
ه على القب��ر و قال: اللهم انَّ قلوب  و رحم��ة اهلل و بركات��ه... ثم وضع خداّ

المخبتين اليك والهٌة...؛42
ام��ام باقر7 فرم��ود: امام علی بن الحس��ین8 ب��رای زیارت قبر 
امیرالمؤمنین7، به س��وی عراق حركت كرد و من هم با آن بزرگوار 
بودم و فرد دیگری با ما نبود. زمانی كه او به نجف و محل قبر رسید، 
گریس��ت و محاسن مباركش با اشك هایش تر ش��د و سپس فرمود: 
سالم بر تو ای امیر مؤمنان و رحمت و بركات خدا بر تو باد... سپس 

... صورتش را روی قبر گذاشت و می فرمود: اللهم انَّ
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سیره زیارتی امام باقرعلیه السالم 
ابن عساکر از قیس بن نعمان چنین نقل می کند: 

روزی به س��وی یكی از قبرستان های مدینه رفتم؛ ناگاه دیدم كودكی 
در كنار قبری نشس��ته و به ش��دت می گرید و چهره اش نورافش��انی 
می كند؛ نزد او رفته، گفتم ای كودك! از غم چه می نالی و چه دیدی كه 
تو را به تنهایی و خلوت در خانه مردگان و گریه بر بدن های پوسیده 
وا داشته است؛ در صورتی كه اول نوجوانی و شادابی توست و باید 

تو را از گذشت روزگار و ناله های اندوهبار باز دارد؟
قیس می گوید: او سرش را بلند كرد و بعد پایین انداخت و در اندیشه 

پاسخ بود؛ پس سرش را بلند كرد و گفت: 
اناّ الصبى صبى العقل لصغر        ازرى بذى العقل فينا ل و لكبر 
كودكی از آن كس��ی اس��ت ك��ه عقل كودكانه داش��ته باش��د وگرنه 

انسان های عاقل، نه از خردی گزند بینند و نه از بزرگی.
س��پس به من گفت: چه می گویی؟ گویا س��ری فارغ از اندیشه و دلی 
سالم از سوز و گداز داری! آیا بر اثر آرزوهای دراز از نزدیكی مرگ 

در امانی؟
آن چی��زی كه مرا به تنهایی و خلوت در خوابگاه مردگان وا داش��ته 
��َن اْلَْجداثأِ  ذا ُهْم مأِ اس��ت، كالم خداوند متعال اس��ت كه فرمود: )َف��إأِ
��ُلوَن(؛43 به ناگاه همه به س��رعت از قبرها به سوی خدا  ْم َيْنسأِ إأِلى َربِّهأِ
می شتابند. گفتم: پدر و مادرم به فدایت باد! تو كیستی؟ من چه سخن 
زیبایی می ش��نوم! فرمود: یكی از بدبختی های گرفتاران )به دنیا( كمی 
ش��ناخت آنان نسبت به فرزندان پیامبر اس��ت. من محمد بن علی بن 
الحسین بن علی هستم و این هم قبر پدرم می باشد. راستی كدام انس 
و الفتی، مأنوس تر از نشستن در نزد پدر می باشد و چه وحشتی است 

كه بتواند در این جا دوام آورد؛ سپس اشعاری را خواند«.44
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سیره زیارتی امام صادق7 
1. مرحوم عالمه مجلسی با اسناد از صفوان جمال چنین نقل می کند: 

لما وافيت مع جعفر الصادق7 يريد ابا جعفر المنصور قال لى: يا صفوان انخ 
الراحله فهذا قبر جدى امير المؤمنين7 فانختها، ثم نزل فاغتسل و غياّر ثوبه 
س  و تحفى... ثم مش��ى و مشيت معه و علينا السكينة و الوقار نسبح و نقداّ
و نهلاّل الى ان بلغنا الذكوات، فوقف7 و نظر يمنة و يسرة و خط بعكازته 
ه و قال: اأِناّا هللأِ  فقال لى: اطلب فطلبت فاذا اثر القبر ثم ارسل دموعه على خداّ
عون و قال: السالم عليك ايها الوصى البراّ التقى... ثم قام فصلاّى  َو اأِناّا اأِلَيهأِ راجأِ
عن��د الرأس ركعات و قال يا صفوان من زار امير المؤمنين7 بهذه الزيارة 
و صلى بهذه الصالة رجع الى اهله مغفوراً ذنبه مش��كوراً سعيه و يكتب له 

ثواب كل من زاره من المالئكة...؛45
زمانی كه با امام صادق7 به كوفه رس��یدم، امام قصد داش��ت پیش 
ابوجعفر منصور برود. امام7 فرم��ود: ای صفوان! كجاوه را پایین 
بیاور؛ این قبر جدم امیرالمؤمنین7 است. من كجاوه را پایین آوردم؛ 
س��پس پیاده شد و غس��ل كرد و لباس خود را عوض كرد و پابرهنه 
شد؛ سپس راه افتاد و من هم با او حركت كردم و با آرامش در حالی 
كه تس��بیح می گفتیم و مشغول ذكر بودیم، راه می رفتیم؛ تا این كه به 
ذكوات رسیدیم. پس امام7 ایستاد و به چپ و راست نگاه كرد، و با 
عصایش عالمت گذاری كرد و فرمود: جس��تجو كن. من هم جستجو 
كردم؛ تا این كه اثر قبر پیدا ش��د. در این هنگام، اش��ك های امام روی 
عون( و بعد فرمود:  صورتش جاری ش��د و فرمود: )اأِناّا هللأِ َو اأِناّا اأِلَيهأِ راجأِ
س��الم بر تو ای جانشین نیك و پرهیزگار و... سپس چند ركعت نماز 
نزد باال س��ر خواند و فرمود: ای صفوان! كس��ی كه امیر مؤمنان را 
ب��ه این نحو زیارت كنید و این گونه نماز بخواند، به س��وی خاندانش 
با آمرزش گناهان و سعی مش��كور باز می گردد و ثواب زیارت همه 

فرشتگانی كه او را زیارت كرده اند، برای او نوشته می شود. 
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2. مرحوم کلینی از محمد بن مسعود نقل می کند که او گفت: 
رأيت أبا عبداهلل7 انتهى الى قبر النبى9 فوضع يده عليه و...؛46

امام صادق7 را دیدم كه به قبر مطهر پیامبر گرامی اسالم9 رسید؛ 
پس دست خود را روی قبر گذاشت و... . 

3. ابن قولویه با اسناد خود از مسلمی چنین نقل کرده است: 
كان ابوعبداهلل7 يقول اذا دخل الجباّانة: السالم على اهل الجناّة؛47

امام صادق7 هنگامی كه وارد قبرس��تان می ش��د، چنین می فرمود: 
سالم بر اهل بهشت باد. 

4. ورام بن ابی فراسی گوید: 
كان جعفربن محمد8 ربما ياتى القبور لياًل و يقول: يا اهل القبور! مالى اذا دعوتكم 

ل تجيبون؟ ثم يقول: حيل و اهلل بينهم و بين الجواب و كأناّى اكون مثلهم...؛48
امام صادق7 گاهی ش��بانه به زی��ارت قبور می آمد و می فرمود: ای 
اهل قبور! چه ش��ده مرا كه وقتی شما را می خوانم، جواب نمی دهید و 
سپس می فرمود: به خدا قسم! بین آنان و پاسخ، مانعی پیدا شده است 

و مثل این كه من هم همانند آنان خواهم شد.
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سیره زیارتی امام هفتم7
مرحوم كلينى به نقل از بعضى اصحاب چنين نقل كرده است: 

ل7 و هارون... بالمدينة قد جاؤوا الى قبر الناّبى9... و  حضرت اباالحسن الواّ
م ابوالحسن7 فقال: السالم عليك يا ابه اسأل اهلل الذى اصطفاك و اجتباك  تقداّ

و هداك و هدى بك ان يصلاّى عليك...؛49
با امام هفت��م7 و هارون در مدینه بودم كه آنان آمدند كنار قبر مطهر 
پیامبر گرامی اسالم9 و امام كنار قبر مطهر رفت و چنین فرمود: سالم 
بر تو ای پدر! از خدایی كه ترا انتخاب و برگزید و راهنمایی كرد و دیگران 

را هم توسط شما هدایت كرد می خواهم كه بر تو درود فرستد.

سیره زیارتی امام رضا7
1. صفوان بن یحیی می گوید: 

ر مسجد رسول اهلل9 و ل  س��ألت ابالحس��ن7 )ثانى( عن الممراّ فى مؤخاّ
اُس��لاّم على النبى9فقال: لم يكن ابوالحس��ن7 يصنع ذلك، قلت: فيدخل 
المسجد فيسلاّم من بعيد ليدنو من القبر؟ فقال: ل، قال: سلاّم عليه حين تدخل 

و حين تخرج و من بعيد؛50
از امام هش��تم7 س��ؤال كردم از عبور از آخر مسجد پیامبر9، در 
حالی كه س��الم بر پیامبر نكنم و بگذرم. امام7فرمود: »ابوالحس��ن، 
یعنی ام��ام هفتم، چنین عمل نمی كند )یعنی بدون س��الم بر پیامبر از 

ب�ا امام هفتم 7 و ه�ارون در مدينه بودم كه آن�ان آمدند كنار 
قب�ر مطهر پيامبر گرامى اس�ام 9 و امام كن�ار قبر مطهر رفت 
و چنين فرمود: س�ام بر تو اى پدر! از خدايى كه ترا انتخاب و 
برگزيد و راهنمايى كرد و ديگران را هم توسط شما هدايت كرد 

مى خواهم كه بر تو درود فرستد.
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مس��جد عبور نمی كند(. گفتم: پس اگر داخل مس��جد بشود و از دور 
سالم دهد و نزدیك قبر نرود چطور؟ امام7 فرمود: هنگامی كه وارد 

می شوی و بیرون می روی و از دور، سالم كن.
2. مرحوم صدوق از حسن بن علی بن فّضال چنین نقل می کند: 

ع للخروج الى العمرة فأتى  رأيُت ابا الحس��ن الرضا7 و هو يري��د ان يوداّ
القبر عن موضع رأس النبى9 بعد المغرب، فس��لاّم على الناّبى9 و لزق 
بالقبر، ثماّ انصرف حتى اتا القبر فقام الى جانبه يصلاّى، فالزق منكبه اليسر 
بالقبر قريبًا من اُلسطوانة التى دون اُلسطوانة المخلاّقة عند رأس الناّبى9 
و صلاّى ستاّ ركعات او ثمان ركعات فى نعليه. قال و كان مقدار ركوعه و 
ا فرغ سجد سجدة اطال فيها حتى بلَّ  سجوده ثالث تسبيحات او اكثر، فلماّ

ه بارض المسجد؛51 عرقه الحصى، قال: و ذكر بعض اصحابه اناّه الصق خداّ
امام هش��تم7 را دیدم كه قصد وداع و بی��رون رفتن برای عمره را 
دارد؛ پس از مغرب از طرف باال س��ر آمد؛ كنار قبر مطهر پیامبر9 و 
بر پیامبر اكرم سالم كرد و به قبر مطهر چسبید؛ سپس برگشت و در 
كنار قبر نماز خواند؛ به این ش��كل كه شانه چپ او وصل به قبر بود؛ 
نزدیك س��تونی كه پایین تر از س��تون مخلّقه قرار دارد و نزدیك سر 
مطهر ایستاد و شش یا هشت ركعت نماز خواند كه ركوع و سجود او 
به اندازه س��ه تسبیح یا بیشتر طول كشید. پس وقتی نماز پایان یافت، 
سجده ای كرد و به قدری سجده را طول داد كه عرق او سنگریزه ها را 
مرط��وب كرد و بعضی از اصحاب گفتند كه صورت خود را بر زمین 

گذاشت. 
3. صدوق)قدس سره( از محول سجستانی چنین نقل کرده است: 

ا ورد البريد باش��خاص الرضا7 الى خراسان كنت انا بالمدينة، فدخل  لماّ
عه مراراً، كلاّ ذلك يرجع الى القبر و  ع رس��ول اهلل7، فوداّ المس��جد ليوداّ

يعلو صوته بالبكاء و النحيب...؛52
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هنگامی که نامه برای تبعید کردن امام رضا7 به خراسان رسید، من در مدینه بودم. امام 
رضا7 وارد مس��جد شد تا با رس��ول خدا9 وداع کند. او چند بار وداع کرد و در همه 

وداع ها به طرف قبر بر می گشت و با صدای بلند گریه می کرد.

سیره زیارتی امام جواد7
1.عبداهلل بن رزین که مجاور مدينة الرسول بود، چنین گفته است:

و كان اب��و جعفر7 يجىء فى كلاّ يوم مع الزوال الى المس��جد فينزل فى 
الصحن و يصير الى رسول اهلل9 و يسلاّم عليه و يرجع الى بيت فاطمة3 

فى خلع نعليه و يقوم فيصلاّى...؛53
امام جواد7 هر روز برنامه اش این بود كه ظهر به مسجد می آمد و در 
صحن مس��جد پیاده می شد و از آن جا می آمد كنار قبر رسول خدا9 
و بر آن بزرگوار سالم می كرد و از آن جا با پای برهنه به طرف خانه 

حضرت فاطمه3 مى رفت و آن جا می ایستاد و نماز می خواند... .

ام�ام ج�واد7 ه�ر روز برنام�ه اش اين ب�ود كه ظهر به مس�جد 
می آمد و در صحن مس�جد پياده می ش�د و از آن جا می آمد كنار 
قبر رس�ول خدا9 و بر آن بزرگوار س�ام می كرد و از آن جا با 
پ�اى برهنه به ط�رف خانه حضرت فاطمه 3 می رف�ت و آن جا 

می ايستاد و نماز می خواند... 

2. مرحوم کلینی با اسناد خود از یحیی بن اکثم � قاضی سامّرا � این طور نقل کرده است: 
ق��ال: بينا انا ذات يوم دخلت اطوف بقبر رس��ول اهلل9 َفَرَأيُت محمد بن 

ضا8يطوف به...؛54 علىاّ الراّ
روزی وارد مسجد ش��دم تا قبر رسول خدا را زیارت كنم كه در این 
هنگام دیدم امام جواد7، فرزند امام رضا7 هم مشغول زیارت قبر 

آن بزرگوار است.
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سیره زیارتی امام هادی7 
ابن قولویه از محمد بن حسن ولید چنین نقل می کند: 

روى عن ابى الحسن عليه السالم انه كان يقول عند قبر اميرالمؤمنين7: السالم 
عليك يا ولى اهلل، اشهد اناّك انت اول مظلوم و اول من غصب حقاّه...؛55

از امام هادی7 نقل ش��ده اس��ت ك��ه امام7 � وقتی ب��رای زیارت 
امیرالمؤمنین7می آمد � این طور سالم می كرد: سالم بر تو ای ولّی 
خدا! ش��هادت می دهم كه تو اول مظلوم عالم هستی و نخستین كسی 

هستی كه حقش غصب گردید.
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سیره زیارتی امام حسن عسكری و حضرت مهدی8 

از آن جا که امام حس��ن عسکری7 اکثر عمر مبارکش را تحت نظر یا در زندان بوده 
و خلفای عباس��ی به شدت مراقب آن حضرت بودند؛ تا جایی که حتی امام7 را طبق 
نقل مرحوم عالمه مجلس��ی در محله ای به نام عسکر � محل لشکریان و نظامیان � منزل 
داده بودند؛ تا کاماًل مراقب او باشند، از این رو، مشهور است که امام عسکری7 حتی 
به زیارت خانه خدا نیز نتوانس��ت مشرف شود و طبیعی است که از زیارت های وی هم 
چیزی نقل نش��ده باش��د؛ ولی می توان گفت قطعاً آن امام نیز مخفیانه یا به طور آشکار 
به زیارت اجدادش به ویژه رس��ول خدا9 رفته اس��ت؛ همانطور ک��ه در مورد فرزند 
بزرگوارش حضرت مهدی7 با این که از نظرها غایب است، نقل شده که افراد صالح 

و شایسته، آن بزرگوار را در حرم های امامان معصوم:مشاهده کرده اند.56
بنابراین، از احادیث نقل ش��ده از کتاب های ش��یعه و س��نی به خوبی اس��تفاده می شود 
ک��ه زیارت قبور مؤمنی��ن به ویژه قب��ور معصومین:، مورد ترغیب و تش��ویق پیامبر 
عظیم الش��أن9و خاندانش بوده است و آنان عماًل هم دیگران را به این موضوع توجه 
داده و س��عی کرده ان��د آنان را به این ام��ر راهنمایی کنند و عالوه ب��ر این از احادیث 
اس��تفاده می ش��ود که ایس��تادن، نماز خواندن، دعا کردن و طلب استغفار برای خود و 
م��ردگان، به ویژه اولی��ای الهی، در کنار قبر آن��ان، نه تنها جایز، بلکه کار شایس��ته و 
پسندیده ای است و بر خالف عده ای از منحرفان از مکتب اسالم � همانند وهابیان � که 
این اعمال را شرک و زائران را متهم به بت پرستی می کنند، نماز خواندن، دعا کردن، 
اس��تغفار و ایستادن بر سر قبور و زیارت اولیای الهی، کاری شایسته و پسندیده و مورد 
تأیید و تشویق رهبران دینی بوده است و کتاب های حدیثی تشیع و تسنن، این موضوع 

را اثبات می کند.
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1. ابن ش��بّه، تاريخ المدينة المن��ورة، ج 1، ص 90؛ 
احمد حنبل، مسند، ج 6، ص 76.

2. ابن شبه، تاريخ المدينة المنورة، ج 1، ص 94.
3. سنن الكبرى، ج 8، ص 51؛ موسوعة سنن الرسول 

االعظم 9، ص 591، ح 1799.
4. المس��تدرك على الصحيحين، ج 1، ص 531، ج 
1389؛ متقى هندى، كنزالعمال، ج 12، ص 442، 

ح 35514.
5. الطبقات الكبرى، ج 1، ص 78؛ تاريخ بغداد، ج 7، 

ص 298، شماره 3791 با تلخيص.
6. ابواء، روستايى ميان مكه و مدينه است كه در 27 

كيلومترى جحفه واقع شده است.
7. اب��ن ماج��ه، س��نن، ج 1، ص 501، ح 1572؛ 
المستدرك على الصحيحين، ج 1، ص 531،، ح 

1390؛ نافذة على زيارة القبور، ص 74.
8. ش��ذرات الذهب، ج 1، ص 9؛ موسوعة الزيارات 

المعصومين 7، مقدمه، ص 96.
9. ش��رح نهج البالغ��ة، ج 15، ص 40؛ وفاء الوفاء، 

ج 3، ص 931.
10. رعد، آيه 24.

11. ابن ش��به، تاريخ المدينة، ج 1، ص 132؛ وفاء 
الوفاء، ج 3، ص 932.

12. وفاء الوف��اء، ج 932؛ كنزل العمال، ج 10، ص 
382، ح 29897 با تلخيص. 

13. ابى داوود، سنن، ج 2، ص 218، شماره 2043؛ 
سنن الكبرى، ج 8، ص 52، ح 10434.

14. حّره واقم، يكى از دو حّره ش��رقيه اس��ت؛ حّره 
زمينى اس��ت كه داراى سنگ هاى سياه و زمخت 

است )مجمع البحرين، ج 1، ص 485(.
15. المعجم الكبير، ج 12، ح 13382؛ مجمع الزوائد، 

ج 3، ص 59.

16. كلين��ى، كافى، ج 4، ص 560، ح 1؛ طوس��ى، 
تهذي��ب االحكام، ج 6، ص 17، ح 18؛ عاملى، 

وسائل الشيعة، ج 10، ص 275، ح 1.
17. اب��ن قولويه، كامل الزيارات، ص 332، ح 13؛ 
صدوق، م��ن ال يحضره الفقيه 1: 179، ح 532؛ 
موس��وعة س��نن الرس��ول االعظم، ص 590، ح 

.1796
18. الفص��ول المخت��ارة، ص 131؛ بحاراالنوار، ج 
10، ص 444، موسوعة سنن الرسول االعظم، ص 

591، ح 17981.
19. ديلمى، ارشاد القلوب، ص 58.

20. قاضى القضائى، دستور معالم الحكم، ص 198؛ 
موس��وعة زيارات المعصومين، مقدمه، ص 100، 

ح 1.
21. احاديث اهل البيت عن طرق اهل الس��نه، ج 1، 
ص 551، ح 720؛ موس��وعة زيارت المعصومين 

مقدمه، ص 100، ح 2.
22. دعائم الس��الم، ج 1، ص 239؛ بحاراالن��وار، ج 

82، ص 169.
23. كنزالعمال، ج 15، ص 761، ح 42997.

24. الفص��ول المهم��ة، ص 140؛ اثبات الهداة، ج 5، 
ص 36، ح 380.

25. الفص��ول المهم��ة، ص 140، موس��وعة ش��هادة 
179؛  ح   ،126 ص  مقدم��ه،  المعصومي��ن : 

موسوعة زيارت المعصومين، ص 99، ح 1.
26. تفس��ير القم��ى، ج 2، ص 157؛ ميرزا حس��ين 
نورى، مستدرك الوسائل، ج 10، ص 366، ح 1؛ 

موسوعة زيارة المعصومين :، ص 99، ح 1.
27. ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، ج 15، ص 40؛ 
ابن اثير، البداية و النهاية، ج 4، ص 51؛ موس��وعة 

زيارة المعصومين :، مقدمه، ص 99.

پی نوشت:
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28. در مستدرك الوسائل به جاى كلمه سنة، السبت 
آمده است؛ يعنى حضرت فاطمه3 هر روز شنبه 

همراه زنان به زيارت شهدا مى آمد.
29. دعائم االس��الم، ج 1، ص 239؛ بحاراالنوار، ج 
82، ص 169، ح 3؛ مستدرك الوسائل، ج 2، ص 

365، ح 1؛ موسوعة زيارات المعصومين:.
30. مس��تدرك على الصحيحين، ج 1، ص 533، ح 
1396؛ وفاء الوفاء، ج 3، ص 932، )به نقل از امام 
المعصومين :،  على 7(؛ موس��وعة زيارات 

مقدمه، ص 100.
31. وفاء الوفاء، ج3، ص 932.

32. كاف��ى، ج 4، ص 561، ح 4؛ بحاراالن��وار، ج 
100، ص 216، ح 12؛ عوال��م العلوم، ج 6، ص 

231، ح 11.
33. كافى، ج 1، ص 302، ح 3؛ موس��وعة شهادة 

المعصومين : ج 1، ص 420، ح 698.
34. مفيد، االرش��اد، ص 192؛ بحاراالنوار، ج 44، 

ص 155، ح 25.
35. قرب االس��ناد، ص 139، ح 492؛ بحاراالنوار، ج 
44، ص 150، ح 21؛ موسوعة كلمات الحسين 7، 

ص 651، ح 674.
36. ص��دوق، امال��ى، ص 130، مجل��س 30 ضمن 

حديث 1؛ بحاراالنوار، ج 44، ص 312، ج 1.
37. مجم��ع البحري��ن، ج 4، ص 28؛ فرهنگ جامع 

سخنان امام حسين 7، ص 425، ح 339.
38. معالى السبطين، ج 1، ص 284؛ فرهنگ جامعه 

سخنان امام حسين 7، پاورقى صفحه 425.
39. فرحة العزى، ص 47؛ بحاراالنوار، ج 100، ص 

245، ح 31.
40. كاف��ى، ج 4، ص 551، ح 2؛ بحاراالن��وار، ج 

100، ص 153، ح 20.
41. شفاء الغرام باخبار البلد الحرام، ج 2، ص 462.

االعم��ال، ج 2، ص  اقب��ال  اب��ن ط��اووس،   .42
273؛ فرح��ة الغرى، ص 40؛ موس��وعة زيارات 

المعصومين : مقدمه، ص 102، ح 10.
43. يس، آيه 51.

44. تارخ ابن عساكر، شرح حال امام سجاد 7، ص 
146، ح 42؛ موسوعة شهادة المعصومين :، ج 

3، ص 61، ح 96. 
45. بحاراالنوار، ج 100، ص 279، ح 15؛ موسوعة 
زيارات المعصومين : مقدمه، ص 103، ح 15 

)با تلخيص(.
46. كاف��ى، ج 4، ص 552، ح 4؛ بحاراالن��وار، ج 

100، ص 150، ح 16.
47. كامل الزي��ارات، ص 232، ح 18؛ بحاراالنوار، 
ج 100، ص 299، ح 24؛ مستدرك الوسائل، ج 

2، ص 368، ح 2211. 
48. تنبيه الخواطر و نزه��ة النواظر )مجموعه وّرام(، 
ج 1، ص 284؛ قاضى نوراهلل شوش��ترى، احقاق 

الحق، ج 28، ص 375.
49. كافى، ج 4، ص 553، ح 8 )با تلخيص(.

50. كاف��ى، ج 4، ص 552، ح 6؛ بحاراالن��وار، ج 
100، ص 156، ح 29.

51. صدوق، عيون االخبار الرضا7، ج 2، ص 16، 
ح 40؛ بحاراالنوار، ج 83، ص 314، ح 5.

52. همان، ص 218، ح 26.
53. مناقب آل ابى طالب، ج 4، ص 427؛ بحاراالنوار، 

ج 50، ص 95.
كاف��ى، ج 1، ص 353، ضم��ن حدي��ث 9؛   .54

بحاراالنوار، ج 100، ص 126، ح 4.
الزي��ارات، ص 41، ب��اب 11، ح 2؛  55. كام��ل 

بحاراالنوار، ج 100، ص 265، ح 3.
56. براى اطالع از اين موضوع، مى توان به كتاب هاى 

النجم الثاقب و بحاراالنوار، ج 51، مراجعه كرد.


