
محمود شریفی

زیارت شب های جمعه کربال

52

13
91 

تان
بس

وتا
هار

1،  ب
1و1

ره  0
شما

ت، 
يار

گ ز
رهن

ف



نخس��تین جمعه ای که رسول خدا9 با اصحابش تشکیل داد، زمانی بود که آن بزرگوار به 
س��وی مدینه هجرت کرد. پیامبر اسام در روز دوشنبه، دوازدهم ربیع االول هنگام ظهر وارد 
روستای »قبا« در بیرون شهر مدینه شد و مسجد قبا را بنا نهاد. سپس روز جمعه به سوی مدینه 
حرکت کرد.1 هنگام نماز جمعه به محله بنی   سالم2 رسید و مراسم نماز جمعه را در آن جا برپا 

کرد و این اولین جمعه ای بود که نماز جمعه را پیامبر اقامه کرد.3
عبدالرحم��ن بن کعب، از محدثین مش��هور گوید: پ��درم هر وقت ص��دای اذان جمعه را 
می شنید، بر اسعد بن زراره رحمت می فرستاد. هنگامی که دلیل این کار را جویا شدم، گفت: 
زیرا او نخس��تین کس��ی بود که نماز جمعه را با ما به جا آورد. گفتم: آن روز چند نفر بودید؟ 

گفت: فقط چهل نفر.4
در حدیث دیگری آمده اس��ت که ام��ام باقر7 فرمود: ای جاب��ر! خداوند جمعه را جمعه 
نامید، زیرا در آن روز، تمام جهانیان و تمام مخلوقات از جن و انس و آس��مان ها و زمین ها و 
دریاها و بهشت و جهنم را برای پیمان گرفتن جمع کرد و از آنان برای ربوبیت خود و نبوت 
محم��د9 و والیت علی7 پیمان گرفت و در این روز بود که خداوند به آس��مان ها و زمین 
فرم��ود: )أتینا طوعًا أو کرهًا قالتا أتینا طائعین(؛5 ای آس��مان و زمین! خ��واه ناخواه بیایید؛ 

گفتند فرمانبردار آمدیم.6
در حدی��ث دیگری از امام صادق7 آمده اس��ت که فرمود: »س��مّیت الجمعة ألّن اهلل جمع 
الخلق لوالیة محمد و اهل بیته«؛7 جمعه نامیده ش��د، چون خداوند مخلوقات را برای والیت 

محمد9 و اهل بیت: او جمع کرد.

جایگاه شب و روز جمعه
1. امام رضا7 از رس��ول خدا9 نقل فرمود: روز جمعه، سرور و ساالر روزهاست. خدای 
ب��زرگ حس��نات را در آن روز دو برابر می کن��د و گناه��ان را در آن روز محو می گرداند؛ 
درجات و مقام انسان ها را باال می برد؛ دعاها را در آن روز مستجاب می کند؛ غم و اندوه ها را 
برطرف می گرداند؛ حاجت های بزرگ را برآورده می سازد؛ بسیاری در آن روز از آتش رها 
می شوند. هر کس از مردم که حق و حرمت آن روز را بشناسد و دعا کند، خداوند قطعا او را 
از آتش آزاد می کند و اگر کس��ی شب یا روز جمعه از دنیا برود، مقام و ثواب شهید را دارد 
و در امنیت محش��ور و مبعوث خواهد ش��د، و کس��ی که حرمت آن را نادیده بگیرد و سبک 

بشمارد، حق خداست که او را به آتش جهنم وارد کند، مگر این که توبه کند.8
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2. ام��ام صادق7فرمود: »إّن لیلة الجمع��ة مثل یومها، فان اس��تطعت أن تحییها بالصالة والدعا 
فأفعل«؛9 ش��ب جمعه همانند روز جمعه اس��ت؛ پس اگر توان داری، آن شب را با نماز و دعا 

زنده بدار.
3. امیرمؤمنان7 فرمود: خداوند جمعه را برگزید؛ پس روز آن را عید قرار داد و ش��ب آن 
را برگزید و همانند روز جمعه قرار داد و یکی از فضیلت های جمعه این است که هیچ حاجتی 
از خدا خواسته نمی شود، مگر آن که خداوند مستجاب می کند، و اگر گروهی سزاوار عذاب 
ش��ود و با روز و ش��ب جمعه مصادف ش��ود، عذاب از آنها برداشته می ش��ود، و هر حکم و 
قضاوتی که خداوند کرده، در آن ش��ب محکم و تثبیت می ش��ود. پس ش��ب جمعه برترین 
شب هاس��ت و روزهایش برترین روزها و ش��ب جمعه شب باشرافت و روز جمعه درخشان و 

فروزنده است.10
آری، ش��ب و روز جمعه از صدر اسام مورد توجه مسلمین بود؛ زیرا مورد عنایت خداوند 
متعال بود و سوره ای نیز به نام جمعه در قرآن نام گذاری شده و خداوند نماز جمعه را در آن 

روز تشریع و به مؤمنان چنین خطاب فرمود:
)یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اهلل و ذروا البیع ذلکم 
خیر لکم إن کنتم تعلمون(؛11 ای کسانی که ایمان آورده اید! چون ندای نماز روز جمعه داده 
ش��د، به سوی یاد خدا )نماز( بشتابید و داد و س��تد را رها کنید؛ اگر دانا باشید، این کار برای 

شما بهتر است.
پیامبر گرامی اس��ام9 و ائمه بزرگوار: نیز اعمال و فضایل زیادی برای آن برشمرده اند 
و خود نیز آن روز را روز عبادت و بندگی و عید بزرگ خود و مس��لمانان اعام کردند و بر 
بزرگداش��ت آن اهتمام داشتند. بس��یاری از این فضایل در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی 

بیان شده است.

زیارت قبور ائمه: و اهل قبور در شب جمعه
یکی از اعمال ش��ب جمعه که در احادیث بیان ش��ده، زیارت اهل قبور و گرامی  داش��ت آنان 
اس��ت که پیامبر اکرم9، خود پایه گذار آن بودند. در روایتی از صفوان جمال آمده اس��ت: از 
امام صادق7 شنیدم که می فرمود: »کان رسول اهلل9 یخرج فی مأل من الناس من أصحابه کل 
عشّیة خمیس إلی بقیع المدنیین فیقول ثالثًا: السالم علیکم یا اهل الدیار و ثالثًا َرِحَمُکم اهلل...«؛12 
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رسول خدا همراه با تعداد زیادی از اصحابش پنج شنبه شب 
)ش��ب جمعه( به بقیع اهل مدینه می رفت و سه بار این جمله 
را خطاب به خفتگان در بقیع می فرمود: سام و درود بر شما 

اهل خانه ها و سه بار می فرمود: خدا شما را رحمت کند.
صاحب کتاب »المزار الکبیر«  گوید:

س��لیمان اعمش گفت: من در کوفه س��کونت داش��تم؛ 
همسایه ای داشتم که بسیار با او گفت وگو می کردم. شب 
جمعه ای به او گفتم: در مورد زیارت امام حس��ین7 چه 
نظری داری؟ گفت: این کار، بدعت اس��ت و هر بدعتی، 
گمراهی است و هر گمراهی در جهنم خواهد بود. در این 
هنگام من با خشم بسیار از سخن او برخاستم و پیش خود 
گفتم: هنگام س��حر که ش��د، پیش او می روم و آن قدر از 

فضایل امیرمؤمنان می گویم تا چشم های او خیره گردد.
پس صبح به س��راغ او رفتم و درب خان��ه اش را زدم. از 
پش��ت در13 صدایی آمد که او از اول ش��ب به زیارت رفته 
اس��ت. من با ش��تاب بیرون آمده و به حرم امام حس��ین7 
رفتم؛ ناگه��ان دیدم آن پیرمرد همس��ایه در حال س��جده 
است و از س��جده و رکوع هم خسته نمی شود. به او گفتم: 
دیروز به من می گفتی که زیارت، بدعت است و هر بدعتی 
گمراهی است و هر گمراهی در جهنم خواهد بود و امروز 
به زیارت امام حس��ین7 آمده ای؟! گفت: ای سلیمان! مرا 
سرزنش نکن؛ زیرا من قبًا امامت اهل بیت را قبول نداشتم، 
تا این که دیش��ب خوابی دیدم که آن خواب مرا به زیارت 
عاقه مند کرد. پرس��یدم: چه خواب دیدی؟ گفت: دیشب 
در خ��واب، مردی که نه بلندق��د بود و نه کوتاه قد را دیدم 
که نمی توانم زیبایی و نیکویی او را بیان کنم. گروهی دور 
او را گرفته بودند و جلوی او سواری بر اسب بود که باالی 

خداون��د جمع��ه را برگزید؛ 
پ��س روز آن را عی��د ق��رار 
داد و ش��ب آن را برگزی��د و 
همانند روز جمع��ه قرار داد 
و یک��ی از فضیلت های جمعه 
ای��ن اس��ت که هی��چ حاجتی 
از خدا خواس��ته نمی ش��ود، 
مگر آن که خداوند مستجاب 

می کند.
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س��رش تاجی چهارگوش بود که در هر طرف آن، گوهری داش��ت که به اندازه سه روز راه را 
روشن می کرد. گفتم: این کیست؟ گفتند: محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب9 است. گفتم: آن 
نفر دیگر کیست؟ گفتند: جانشین او علی بن ابی  طالب7 است. سپس چشم خیره کردم و شتری 
از نور دیدم با هودجی از نور که بین آس��مان و زمین پرواز می کند. گفتم: این ش��تر از کیست؟ 
گفتند: از آِن خدیجه، بنت خویلد و فاطمه بنت محمد9 است. گفتم: آن پسر کیست؟ گفتند: 
او حسن بن علی است، گفتم: به کجا می روند؟ گفتند: آنها برای زیارت شهید کربا حسین بن 
علی7 می روند که از روی ظلم و س��تم کشته شد. سپس به سوی هودج رفتم و در این هنگام 
در عالم خواب دیدم که برگه هایی از آسمان به روی زمین فرومی ریزد که آن برگه ها امان نامه 
خداوند بزرگ برای زائران شب جمعه حسین بن علی7 بودند. در این هنگام هاتفی چنین ندا 
می داد: آگاه باشید که ما و شیعیان ما در طبقه باالی بهشت خواهیم بود. قسم به خدا ای سلیمان! 

من از این مکان مقدس جدا نخواهم شد تا این که روحم از بدنم جدا گردد.14
مرحوم محدث قمی در تأیید این حدیث، به نقل از کتاب »نجم الثاقب« و »جنة المأوی« می گوید:

حاج علی بغدادی که در س��فر نجف اشرف خدمت امام زمان7 رسیده بود، از آن 
بزرگوار سؤال کرد: این که روضه  خوان ها می خوانند که سلیمان اعمش نزد شخصی 
آمد و از او درباره زیارت سیدالش��هداء7 پرس��ید و او گفت بدعت است، پس در 
خواب هودجی از نور دید و ... آیا این روایت صحیح اس��ت؟ فرمود: آری، راس��ت 
و تمام اس��ت. پرسیدند: صحیح اس��ت که می گویند هر کس حسین7 را در شب 
جمعه زیارت کند، پس برای او امان اس��ت؟ فرمود: آری، واهلل، و اشک از چشمان 

مبارکش جاری شد و گریست.15
 پس از پیامبر9 و ائمه: نیز زیارت اهل قبور به صورت یک س��نت حسنه تا امروز ادامه 
داش��ته؛ به طوری که مردم طبق همین س��نت ب��ه زیارت اهل قبور می ش��تابند و یاد و خاطره 

گذشتگان خود، به  ویژه شهدا، صالحان و اولیای الهی را گرامی می دارند. 

زیارت امام حسین7 در شب جمعه
زیارت امام حس��ین7 در همه اوقات سفارش شده؛ به ویژه در روزهایی که مربوط به امام 
بزرگوار اس��ت؛ مثل سوم شعبان، روز عاشورا، اربعین و روزهایی که فضیلت دارند؛ مثل عید 
فطر و قربان و نیمه شعبان و روز عرفه و  اعیاد دیگر مانند روز جمعه که فضیلت خاصی برای 

آن بیان شده است؛ از جمله:
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1. صفوان جمال گوید: امام صادق7 زمانی که به حیره 
آمد، به من فرمود: آیا رابطه ای با قبر امام حسین7 داری؟ 
)یعنی آن را زیارت می کنی؟( عرض کردم: آیا شما آن را 
زیارت می کنید؟ امام صادق7 فرمود: چگونه او را زیارت 
نکنم، در حالی که خدا هر شب جمعه با مائکه و پیامبران 
و جانش��ینان آنان و حضرت محمد9 که برترین آنهاست 
و ما که برترین جانش��ینان آن بزرگواران هستیم، به زیارت 
او می رویم. صفوان عرض کرد: فدایت گردم! پس شما هر 
ش��ب جمعه او را زیارت می کنید تا زیارت16 پروردگار را 
هم درک کنید؟ فرمود: بله، ای صفوان! خود را ملزم به این 
زیارت کن تا فضیلت زیارت امام حسین7 برای تو نوشته 

شود و زیارت خدا، فضیلت است و فضیلت.17
2. داود ب��ن یزی��د از امام صادق7 نق��ل می کند: »من 
زار قبر الحس��ین7 فی کل جمعة غف��ر اهلل له البتة و لم 
یخرج من الدنیا و فی نفسه حسرة و کان مسکنه فی الجنة 
مع الحس��ین بن علی3، ثم قال: یا داود، من الیّس��ره أن 
یکون فی الجنة جار الحس��ین7؟! قلت: من ال أفلح«18؛ 
هرکس در ه��ر جمعه )ه��ر هفته( قبر امام حس��ین7 را 
زیارت کند، خداوند البته او را می بخش��د و او با حسرت 
از دنیا نمی رود، و محل سکونت او در بهشت با حسین بن 
علی3 خواهد بود. س��پس فرمود: ای داوود! چه کس��ی 
خوشحال نمی ش��ود که در بهشت همسایه امام حسین7 

باشد؟! گفتم: هر کس که رستگار نشود.
از ای��ن حدیث اس��تفاده می ش��ود کس��ی که قب��ر امام 
حس��ین7 را هر ش��ب جمعه یا در میان ه��ر هفته زیارت 
نکند، با حس��رت از دنیا م��ی رود و در روز قیامت بر این 

بی توفیقی حسرت می خورد که دیگر سودی ندارد.

حس��ین7  ام��ام  زی��ارت 
س��فارش  اوق��ات  هم��ه  در 
ش��ده؛ به وی��ژه در روزهایی 
که مرب��وط به ام��ام بزرگوار 
است؛ مثل سوم شعبان، روز 
عاش��ورا، اربعین و روزهایی 
که فضیلت دارند؛ مثل عید 
فطر و قربان و نیمه شعبان و 
روز عرفه و  اعیاد دیگر مانند 
روز جمعه که فضیلت خاصی 

برای آن بیان شده است.
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3. عن أبی  حمزة الثمالی قال: سألت علی بن الحسین7 عن زیارة الحسین؟ فقال: »زره کّل یوم، فإن 
لم تقدر فکل جمعة، فإن لم تقدر فکل شهر، فمن لم یزره فقد استخف بحّق رسول اهلل«؛19 ابوحمزه ثمالی 
گوید: از امام زین  العابدین7 در مورد زیارت امام حسین7 پرسیدم؟ فرمود: هر روز او را زیارت 
کن؛ اگر هر روز توان نداری، پس هر جمعه )هر هفته( و اگر بر آن هم توان نداری، پس در هر 

ماه؛ پس اگر کسی آن بزرگوار را زیارت نکند، حق رسول خدا9 را سبک شمرده است.
4. حنان بن س��دیر به نقل از پ��درش می گوید: امام صادق7 فرمود: ای س��دیر! آیا قبر امام 
حسین7 را هر روز زیارت می کنی؟ عرض کردم: نه؛ فرمود: چقدر جفا می کنید! آیا هر جمعه 
)هر هفته( او را زیارت می کنی؟ عرض کردم: نه؛ فرمود: آیا هر ماه او را زیارت می کنی؟ عرض 
کردم: نه؛ فرمود: در هر س��ال آن بزرگوار را زیارت می کنی؟ عرض کردم: گاهی بله؛ فرمود: 
ای سدیر! چقدر به امام حسین7 جفا می کنید! آیا می دانی که خداوند هزار فرشته غبارآلود و 
اندوهگین دارد که مرثیه می خوانند و گریه می  کنند و همواره زائر قبر امام حس��ین7 هستند و 

ثواب زیارت آنان از آِن کسی است که امام حسین7 را زیارت کند.20
3. بشیر دّهان گوید: به امام صادق7 عرض کردم: گاهی موفق به انجام حج نمی شوم؛ پس 
روز عرفه برای زیارت امام حس��ین7 می روم. امام فرمود: آفرین بر تو ای بش��یر! هر مؤمنی 
در حالی که عارف به حق امام حس��ین7 باش��د و به زیارت قبر او در غیر روز عید )روزهای 
معمولی( برود، خداوند برای او ثواب بیست حج و بیست عمره نیکوی پذیرفته شده و بیست 
جنگ در رکاب پیامبر مرس��ل یا امام عادل می نویس��د، و کسی که در روز عید به زیارت آن 
بزرگوار برود، خداوند برای او ثواب صد حج و صد عمره و صد جنگ با پیامبر مرسل یا امام 
عادل می نویس��د، و کس��ی که روز عرفه در حالی که عارف به حق اوست به زیارتش برود، 
خ��دای متعال برای او ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول و هزار جنگ همراه با پیامبر یا امام 
عادل می نویسد. بشیر گوید: به امام عرض کردم: چطور می شود مانند وقوف در عرفات برای 
من باشد و این قدر ثواب داشته باشد؟! امام شبیه انسان خشمگین نگاهی به من کرد و فرمود: 
ای بشیر! وقتی مؤمن روز عرفه به زیارت امام حسین7 برود و در آب فرات غسل کند و بعد 
متوجه قبر آن بزرگوار بشود و او را با آدابش زیارت کند، خداوند برای هر قدمش یک حج 

با تمام مناسک آن برای او می نویسد ... و جنگی هم برای هر قدمش ثبت می کند.21
از این حدیث اس��تفاده می ش��ود که جمعه هم که روز عید اس��ت، هر کس به زیارت امام 
حس��ین7 ب��رود، ثواب صد حج و عم��ره و جنگ همراه ب��ا پیامبر و امام ع��ادل را دارد. به 
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س��بب همین اجر و پاداش های فراوان و شگفت است که 
ش��ب های جمعه مردم عاش��ق سرور و س��االر شهیدان از 
دورترین نقاط جهان به س��وی کربا روی می آورند و از 
خود عراق هم همه ش��هرهای آن، مردم عاشقانه سواره یا 
پیاده به س��وی کربا و حرم ابا عبداهلل الحسین7 سرازیر 

می شوند که صحنه ای بسیار دیدنی و لذت  بخش است.
و کام آخر این جانب که در س��ال گذشته با بعضی از 
دوستان در ش��ب جمعه توفیق زیارت آن حضرت را پیدا 
کردم، وقتی برای نماز مغرب و عش��اء ع��ازم حرم مطهر 
شدیم، به دلیل کثرت جمعیت و ازدحام عاقه مندان حرم 
حس��ینی نتوانس��تیم راهی برای ورود به صحن و حرم پیدا 
کنیم و همانند هزاران هزار زائر حس��ینی در خیابان دائری 
حرم مطهر عباهای خود را روی زمین پهن کرده و همان جا 
نماز را با جماعت داخل صحن اقامه کردیم و پس از نماز 
عش��اء به گفت وگو با زائران مختلفی که از شهرهای دور 
و نزدیک ع��راق به کربا آمده بودن��د، پرداختیم که در 

این جا به ذکر نمونه ای از آنها اکتفا می کنیم:
1. ابتدا با سه نفر از این زائران مخلص برخورد کردیم و از 
آنان پرسیدیم که از کجا و چرا آمده اید و همراه چه کسانی 
هستید؟ در پاسخ گفتند: ما سه نفر هستیم که با خانواده های مان 
از ش��هر حله برای زیارت آمده ایم؛ چون ش��ب جمعه، شب 
مبارکی است و صد و بیست و چهار هزار پیامبر برای زیارت 
امام حسین7 می آیند و ما چندین سال متمادی است که هر 

شب جمعه برای زیارت به کربا می آییم.
2. نفر دوم فردی از اهالی شهر قاسم22 بود اظهار داشت: 
من هر ش��ب جمعه، به تنهایی  به زیارت امام حس��ین7 

می آیم، و ساعت ده شب هم پس از زیارت برمی گردم.

خداون��د جمع��ه را برگزید؛ 
پ��س روز آن را عی��د ق��رار 
داد و ش��ب آن را برگزی��د و 
همانند روز جمع��ه قرار داد 
و یک��ی از فضیلت های جمعه 
ای��ن اس��ت که هی��چ حاجتی 
از خدا خواس��ته نمی ش��ود، 
مگر آن که خداوند مستجاب 

می کند.
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3. فرد دیگر، جوانی بود که می گفت اهل ش��هر مقدس کرباس��ت و هر شب جمعه برای 
زیارت امام می آ مد.

4. سپس یک گروه چهار نفری را دیدیم که گفتند ما از شهر مقدس نجف اشرف آمده ایم 
و هر ش��ب جمعه، چه��ار نفری برای زیارت می آییم؛ به خاط��ر عاقه ای که به حضرت ولی 

عصر)عج( داریم و شب هم پس از زیارت برمی گردیم.
5. دو جوان را دیدیم که می گفتند ما از اطراف شهر کربا به زیارت آمده ایم و علت آمدن 
ما این اس��ت که می دانیم این جا پربرکت اس��ت و کس��انی که به زیارت امام مشرف شوند، 
مورد ش��فاعت امام7 قرار می گیرند و از طرفی فرشتگان الهی هم به زیارت این بزرگواران 

می آیند.
6. طابی از مدرس��ه الجواد7 نجف اش��رف را نیز دیدیم که گفتند ش��ب های جمعه همه 
طاب این مدرس��ه برای زیارت می آییم و آمد و برگشت ما حدود ده ساعت طول می کشد. 
در شرح حال علمای نجف اشرف هم آمده است که بسیاری از آنها مقید بودند که شب های 
جمعه برای زیارت به کربا بیایند. حضرت امام خمینی)ره( نیز که پانزده سال در نجف تبعید 
بودند، شب های جمعه مرتب به کربا می آمدند و شب جمعه را در کربا، در منزلی که یکی 

از عاقه مندان ایشان آماده کرده بود، می ماندند و روز جمعه به نجف اشرف بازمی گشتند.
7. روحانی دیگری را ماقات کردیم که می گفت بعضی شب های جمعه توفیق زیارت پیدا 

می کنم و به تنهایی می آیم و پس از زیارت برمی گردم.
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پی نوشت ها:
1. فاصل��ه قبا تا مدینه کوتاه بود و امروزه یکی از 

محله های داخلی شهر مدینه است.
2. در ای��ن محل پس از نم��از خواندن پیامبر9 
مس��جد کوچکی بنام مسجد جمعه ساخته شد 
که تا چندین سال پیش به صورت چهاردیواری 
وجود داشت و در سال های اخیر آن مسجد را 
خراب کردند و در کنارش مسجد بسیار زیبا و 
بزرگی ساخته اند که اکنون حدود پانصد متر با 

مسجد قبا فاصله دارد. 
3. طبرسی، مجمع البیان، ج 10، ص 286.

4. تفسیر نمونه، ج 24، ص 131.
5. فصلت، آیه 11.

6. محمدباقر مجلس��ی، بح��ار االنوار، ج 89، ص 
.277

7. بحار االنوار، ج 89، ص 274، ذیل حدیث 20.
8. همان.

9. همان، ص 272، ح 14.
10. همان، ص 282، ح 28.

11. جمعه، آیه 9.
12 . ابن قولویه قمی، کامل الزیارات، ص 320، ح 6.

13. در بح��ار االن��وار، ج 45، چنی��ن آم��ده که 
همس��رش گفت: او از اول ش��ب برای زیارت 

امام حسین7 رفته است.
14. الم��زار الکبی��ر، ص 330، بح��ار االنوار، ج 
زی��ارات  موس��وعة  26؛  ح   ،58 ص   ،101

المعصومین:، ج 3، ص 219، ح 261.
15. مفاتیح الجنان، در باب سؤاالت حاجی علی بغدادی.

16. مرح��وم مجلس��ی در ذی��ل ای��ن جمله در 
بحاراالنوار فرموده اس��ت: »زیارت خدا کنایه از 
نازل شدن لطف ویژه و عنایت خاص پروردگار 

است که بر امام حسین7 و زائران اوست.
17. کام��ل الزیارات، ص 113، و بحار االنوار، ج 

101، ص 6، ص 32.
18. کام��ل الزی��ارات، ص  183، ح 3، و بح��ار 

االنوار، ج 101، ص 96، ح 17.
19. موسوعة زیارة المعصومین:، ج 3، ص 97، 

ص 848.
20. کامل الزیارات، ص291، ح 4؛ و شببه آن تیر 

از امام باقر7 نقل شده است، همان، ح 5.
21. کامل الزیارات، ص 169، ح 1.

22. شهر قاسم در 35 کیلومتری شهر تاریخی حله 
واقع شده که جزو استان بابل عراق است و قبر 
مطهر جناب قاس��م7 که از فرزندان بالفصل 
حضرت موس��ی ب��ن جعفر7 اس��ت، در این 
ش��هر قرار دارد. این منطقه ابتدا قریه ای به نام 
»شوس��ه« یا »س��ورا« بوده که بعدها به سبب 
دفن آن حضرت در این مکان، به تدریج به نام 
شهر قاسم مشهور ش��ده است، و حضرت امام 
خمینی)ره( نیز هنگامی در نجف تبعید بودند به 
زیارت ایشان می رفتند؛ چون در میان فرزندان 
ام��ام هفت��م7 همانند حض��رت معصومه3  
مقامی بزرگ و واال داشت و در مسیر شهرهای 
مقدس نجف و کربال می باش��د که ما نیز توفیق 

زیارت آن را یافتیم.
23. بحار االنوار، ج 44، ص 150، ح 21.
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