
شناسنامه کتاب 
انتش��ارات معروف، قم، قطع وزیری، 480 صفحه، مصّور، جلد گالینگور، کاغذ گالس��ه، 

چهاررنگ، چاپ اول محرم 1434 )آذر1391(، تیراژ 5000 نسخه، قیمت: 20هزارتومان.
این کتاب در هفت فصل، اطالعات مفیدی درباره مزارهای امامان و امام زادگان و و پیامبران 
مدفون در س��رزمین عراق و اماکن تاریخی و مذهب��ی و اعمال و آداب مربوط به هر یک از 
زیارتگاه  ه��ا و متن دعاها و زیارت   ها را در بر دارد. برخورداری کتاب از تصاویر رنگی زیبا، 

نقشه  ها، جدول  ها، مطالب تاریخی و شعرهای مرتبط، آن را سومندتر ساخته است.

تأليف: سيد قاسم الحسينی الجاللي
ج. ابویاسر
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کتاب به زبان عربی است و برای انبوه زائران عرب  زبان و 
آشنایان به عربی که از همه نقاط جهان به زیارت مزارات 

عراق می  آیند، مفید و راه گشاست.
از ویژگی  ه��ای کتاب که از س��وی مؤل��ف در مقدمه 

آمده، می  توان به نکات زیر اشاره کرد:
و  مقام  ه��ا. 1  مزاره��ا،  هم��ه  ش��مارش  و  شناس��ایی 
مرقده��ای مق��دس مرب��وط ب��ه ائم��ه، اه��ل بیت و 
 فرزندانش��ان: و برخ��ی پیامب��ران و اولی��ا و معرفی 

شخصیت آنان؛
تکیه بر منابع کهن و معتبر در توثیق مزارها؛. 2
استخراج روایات از منابع اصلی؛. 3

آنها تا خللی  تقطیع نک��ردن احادیث، بلکه ذکر کامل . 4
در فهم مضمون پدید نیاید؛

دسته   بندی احادیث و عنوان   گذاری آنها؛. 5
چهار مرق��د در عراق، از  ارائ��ه تاریخچه  ای از بن��ای . 6

آغازین مراحل آن تا عصر حاضر.
گفتنی اس��ت که اصل کت��اب، به قلم حجت  االس��الم 
والمس��لمین سیدقاس��م حس��ینی جاللی ب��وده و زحمت 
تصویرس��ازی رنگی و صفحه   آرای��ی هنرمندانه آن، کار 
ذوقمندانه حجت  االس��الم والمسلمین س��ید احمد علوی 
اس��ت که بر جلوه کت��اب و البته قیمت آن بس��ی افزوده 
اس��ت. وزن س��نگین کتاب نیز به سبب اس��تفاده از کاغذ 

گالسه، برای زائر زحمت  آفرین است.
اینک گزارشی از هفت فصل کتاب تقدیم خوانندگان 

می  شود.

ای��ن کت��اب در هف��ت فصل، 
درب��اره  مفی��دی  اطالع��ات 
مزارهای امامان و امام زادگان 
در  مدف��ون  پیامب��ران  و  و 
اماک��ن  و  ع��راق  س��رزمین 
تاریخ��ی و مذهب��ی و اعم��ال 
و آداب مرب��وط ب��ه ه��ر یک 
از زیارتگاه  ه��ا و مت��ن دعاها 
و زیارت   ه��ا را در ب��ر دارد. 
برخورداری کت��اب از تصاویر 
رنگی زیبا، نقشه  ها، جدول  ها، 
مطال��ب تاریخ��ی و ش��عرهای 
مرتبط، آن را سومندتر ساخته 

است.
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مقدمه
پیش��اپیش فصول، مقدمه  ای درباره اصل زیارت آمده اس��ت. در این مقدمه، بحثی مبسوط 
درباره مش��روعیت زیارت مشاهد مش��ّرفه، اهداف و آداب زیارت شده است. چه از دیدگاه 
حدیثی، چه س��یره تاریخی، رفتن به زیارت قبور و مش��اهد شریفه، مس��تند به منابع فراوان و 
معتبری است و این بخش، پاسخی به شبهه  افکنی  های وهابیان درباره زیارت و زیر سؤال بردن 
مش��روعیت آن است. زیارت   هایی که از س��وی پیامبر خدا، حضرت زهرا، امیرمومنان و ائمه 
دیگر:، ابوایوب انصاری، محمدبن حنفیَه و... انجام گرفته و در کتب تاریخی و روایی نقل 

شده، مشروعیت و سابقه تاریخی زیارت را نشان می دهد.
در بخش اهداف زیارت، شش هدف مطرح است که عبارت است از:

تقرب به خدا؛ تعمیق اقتدا و پیروی از پیش��وایان؛ بی��ان مظلومیت خاندان عصمت؛ تجدید 
پیمان با والیت و همبس��تگی با آنان؛ یکپارچگی و وحدت مسلمانان در سایه قبور مطهرشان؛ 

تبَرک جستن به حرم  ها و قبور شریف امامان.

فصل اول: نجف اشرف
در این بخش تاریخچه نجف اش��رف، نام   های آن؛ راه  های منتهی به مش��اهد مش��رفه؛ نقشه 
قدیم نج��ف؛ فضیلت نجف؛ تاریخ ح��رم مقدس علوی؛ فضیلت زی��ارت امیر مومنان7 و 
زیارتنامه  ه��ای متع��دد و اذن دخول و زیارت امین اهلل و زیارت وداع آن حضرت آمده اس��ت. 
همچنی��ن زیارت حض��رت آدم و حضرت نوح8 که در کنار ام��ام مدفونند؛ مرقد حضرت هود و 
صالح8؛ مقام امام زین  العابدین7 و مقام امام مهدی8؛ مرقد اثیب یمانی؛ مس��جد حنانه و مرقد 

کمیل بن زیاد نیز از اماکنی است که در این فصل معرفی و اعمال مخصوص آنها بیان شده است.

فصل دوم: کوفه
کوفه، دومین ش��هر بنا ش��ده در تاریخ اسالم اس��ت که پس از فتوحات اسالمی و در زمان 
خالفت امام علی7 مرکزیت و ش��هرت یافت. در این بخش، این ش��هر معرفی ش��ده است. 

برخی از مباحث این فصل، به قرار ذیل است:
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 فضیلت کوفه در روایات؛ مسجد جامع کوفه و فضیلت 
آن؛ اعمال مس��جد کوفه؛ نقشه جامع کوفه؛ خانه حضرت 
علی7 در کوفه؛ مرقد حضرت مسلم بن عقیل؛ هانی بن 
عروه؛ مختار ثقفی؛ میثم تمار؛ ابراهیم غمر؛ خدیجه دختر 
امام علی7؛ مرقد ساداتی از فرزندان امام حسن7؛ مقام 
حضرت یونس7؛ مس��اجد مبارک و ملع��ون در کوفه؛ 
صحاب��ه و تابعین��ی که در پش��ت کوفه به خاک س��پرده 
ش��ده  اند؛ تاریخچه و اعمال مسجد س��هله و فضایل آن و 
مقام  های موجود در این مس��جد مقدس؛ مس��جد زید بن 

صوحان و مسجد صعصعة بن صوحان و دعا در آن.

فصل سوم: کربال
این فصل که مفصل  ترین بخش از فصول هفتگانه کتاب 
اس��ت، اطالعات جام��ع و جالبی از نظر دین��ی، تاریخی، 
اماکن، اعمال، مزارها و جاهای دیدنی کربالی معال ارائه 

می   دهد. مهم  ترین بخش  های این فصل از این قرار است:
کربالی مقدس و نقش��ه ش��هر و نقش��ه حرم و راه  های 
منتهی به حرم حس��ینی؛ تاریخچه عتبه حس��ینی و مراحل 
س��اخت این حرم در دوره  های مختل��ف؛ فضیلت زیارت 
اباعبداهلل7 در روایات معصومین:؛ زیارات مطلقه امام 
حس��ین7؛ زیارت وارث؛ زیارت علی اکبر7؛ زیارت 
شهدای کربال؛ زیارت عاشورا؛ قتلگاه امام؛ حرم حضرت 
ابالفضل7 و نقش��ه و تاریخچه بنا و تغییرات س��اختمانی 
آن؛ درهای حرم عباس��ی؛ زیارت قمر بنی  هاش��م؛ زیارت 
وداع؛ مقام کّف العباس؛ مرقد حبیب بن مظاهر؛ تّل زینبیه؛ 

درب��اره  مبس��وط  بحث��ی 
مش��روعیت زیارت مش��اهد 
آداب  و  اه��داف  مش��ّرفه، 
زیارت ش��ده اس��ت. چ��ه از 
دی��دگاه حدیث��ی، چه س��یره 
تاریخی، رفتن به زیارت قبور 
و مش��اهد ش��ریفه، مستند 
به مناب��ع ف��راوان و معتبری 
اس��ت و این بخش، پاس��خی 
به ش��بهه  افکنی  های وهابیان 
درب��اره زیارت و زیر س��ؤال 

بردن مشروعیت آن است.
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خیمه  گاه؛ مرقد سید ابراهیم مجاب؛ مرقد عون بن عبداهلل؛ مقام امام مهدی7؛ مقام فاطمه ام 
البنین3؛ نخل مریم؛ مقام امام علی7؛ مقام امام صادق7؛ مقام موس��ی بن جعفر7؛ مقام 
حضرت فّضه؛ مقام اخرس بن امام کاظم و سید بن حمزه و سید احمر ابوهاشم؛ محل مالقات 

امام حسین7 با عمر سعد و گفت وگوی آنها.

فصل چهارم: کاظمین
در این فصل به معرفی ش��هر کاظمین و حرم امام کاظم و امام جواد8 و فضیلت و آداب 
زیارت و اعمال حرم  های این دو امام معصوم و دیگر اماکن این شهر پرداخته است. از جمله 

عناوین این فصل عبارت است از:
فضیلت زی��ارت کاظمین و چگونگی زی��ارت این دو امام؛ تاریخچه عتبه کاظمیه؛ نقش��ه 
راه  ه��ای منته��ی به حرم؛ آثار و نش��انه  های تاریخی ح��رم این دو امام؛ کیفی��ت زیارت امام 
موس��ی بن جعفر7 از ناحیه روبه  رو و باالی س��ر؛ درود خاص و صلوات بر امام کاظم7؛ 
کیفیت زیارت امام جواد7 و صلوات مخصوصه آن امام؛ مس��جد جامع براثا و فضیلت آن؛ 
مرقد ابراهیم پس��ر بزرگ امام کاظم؛ مرقد یوش��ع بن نون؛ قبر بشر حافی؛ مرقد شیخ کلینی؛ 
س��یدرضی؛ سید مرتضی؛ ش��یخ مفید؛ ش��یخ جعفر بن قولویه قمی؛ مرقد خواجه نصیرالدین 
طوس��ی؛ مرقد نواب اربعه امام زمان؛ مرقد س��لمان فارسی و حذیقه بن یمان در شهر مدائن و 

مسجد جامع امام حسن عسکری در مدائن.

فصل پنجم: سامراء
س��امراء، مدفن حضرت هادی و امام عس��کری8 و زیارت   گاه ها و زیارت  های مربوط به 
اماکن این شهر، در این فصل بیان شده است. تاریخچة شهر سامراء و قبر مطهر عسکریین8 
و نقشه راه های منتهی به حرم و تاریخچه بنای قبر مطهر آن دو امام و زیارت امام هادی و امام 
عس��کری8 و صلوات و درود مخصوص به این دو پیش��وای معصوم، از جمله مباحث این 
فصل اس��ت. در کنار قبر مطهر این دو ام��ام، قبر نرجس، مادر امام زمان7 و حکیمه   خاتون، 
عم��ه بزرگوار امام عس��کری7 ق��رار دارد که زیارتنام��ه این دو بزرگوار هم��راه با زیارت 

21413
91

يز 
پاي

  ،1
ه  2

مار
، ش

رت
زيا

گ 
هن

فر



مش��ترک امام هادی و امام عسکری8 آمده است. خانه 
امام زمان7 )که معروف اس��ت به سرداب مقدس( و رد 
این نکته که به »س��رداب غیبت« شهرت یافته، بحث دیگر 

مؤلف در این فصل است.
پ��س از نقل چند حدیث درباره حضرت مهدی)عج( به 
زیارتنامه آن حضرت پرداخته و زیارت آل یاسین و دعای 
بع��د از این زیارت را آورده اس��ت. صل��وات خاص امام 
عص��ر، زیارتنامه امام مهدی7 در ه��ر روز، دعای عهد، 
مرقد سید محمد، فرزند امام هادی7 نیز از دیگر مطالب 
این بخش اس��ت و در ادامه، به اماکن و آثار دیگر ش��هر 
س��امراء، از جمله قبر حلیمه دختر امام جواد7 قبر هاشم 
ب��ن داوود، امام محمد دری، قب��ر دختران امام کاظم7 ، 
دختران امام عس��گری7، آمنه دختر امام عس��کری7، 
مرقد ابراهیم پس��ر مالک اشتر، مهدی ش��یرازی و ابراهیم 

نوری اشاره کرده است.

فصل ششم: مزارات انبیا و امام  زادگان و اولیا
در ای��ن فصل، به معرفی اماکن مرب��وط به پیامبرزادگان 
و ام��ام  زادگان و برخی از اصحاب ائمه که نقش برجس��ته 
ای در تاریخ شیعه داش��ته  اند، پرداخته است. نگاهی گذرا 
به مباحث این فصل، توج��ه خواننده را به موضوعات زیر 

جلب می کند:
مق��ام ابراهیم خلی��ل7 )جایگاه حض��رت ابراهیم پس 
از خاموش��ی آتش نمرود(؛ مرقد ش��یث پسر آدم در شهر 
موص��ل؛ مرق��د ذوالکفل)حزقی��ل( در اس��تان حله؛ مرقد 

در بخش مزارات امام   زادگان، 
ب��ه معرف��ی قب��ر قاس��م بن 
ام��ام کاظ��م؛ زی��د ب��ن امام 
زین العابدی��ن؛ حمزه غربی؛ 
س��ید احمد بن هاشم)حمزه 
ش��رقی(؛ قاس��م بن عباس؛ 
ب��ن  مس��لم  حض��رت  اوالد 
زی��د؛  ب��ن  عیس��ی  عقی��ل؛ 
عب��داهلل ابونج��م؛ عب��داهلل 
محض؛ ابی  دمیعه؛ اس��ماعیل 
ب��ن ابراهیم غم��ر؛ ابراهیم 
بن عبداهلل بن حس��ن مثنی؛ 
حس��ن االس��مر؛ عم��ران بن 
امام علی7 و مشهد شمس 
)ی��ا ب��ه تعبیر دیگر مس��جد 
و  پرداخت��ه  ردالش��مس( 
زی��ارت ه��ای مرب��وط به هر 

کدام را آورده است.
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حضرت یونس7 در کوفه؛ مرقد حضرت ایوب7 در چهار فرس��خی بابل؛ مرقد حضرت 
عزیر7 در مسیر بغداد به طرف عماره و بصره و قرنه؛ مرقد شعیب7 و حضرت یوشع7.

در بخش مزارات امام   زادگان، به معرفی قبر قاسم بن امام کاظم؛ زید بن امام زین العابدین؛ 
حمزه غربی؛ س��ید احمد بن هاش��م)حمزه شرقی(؛ قاس��م بن عباس؛ اوالد حضرت مسلم بن 
عقیل؛ عیس��ی بن زید؛ عب��داهلل ابونجم؛ عبداهلل محض؛ ابی  دمیعه؛ اس��ماعیل بن ابراهیم غمر؛ 
ابراهیم بن عبداهلل بن حس��ن مثنی؛ حسن االسمر؛ عمران بن امام علی7 و مشهد شمس )یا به 

تعبیر دیگر مسجد ردالشمس( پرداخته و زیارت های مربوط به هر کدام را آورده است.
در بخش صحابه و تابعین نیز این اسامی به چشم می  خورد که هر یک از آنان و محل قبر و 

بارگاهشان را معرفی کرده است:
عمراالش��رف؛ اسماء بنت عمیس؛ ادریس حسنی؛ عمرو بن حمق خزاعی؛ سلیمان بن صرد 

خزاعی؛ سعید بن جبیر؛ رشید هجری و زید بن صوحان. 

فصل هفتم: زیارت   ها و دعاها
در این فصل، برخی زیارتنامه  ها و دعاها که مورد نیاز اس��ت و توصیه به خواندن آنها شده، 

آمده تا نیاز زائر را از مراجعه به دیگر کتب دعا برطرف سازد؛ ازجمله:
زیارت مش��ترک برای قبور انبیا و اوصیا؛ زیارت مش��ترک برای قب��ور امام  زادگان محترم؛ 

زیارت قبور اولیای الهی و مؤمنین؛ زیارت جامعه کبیره؛ دعای کمیل بن زیاد.
در پایان کتاب هم مهم ترین منابع مؤلف در تألیف این اثر تاریخی و دینی آمده است.
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