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چکيده
زیارت، نمودی از احس��اس متعالی و زبان عالقه و ترجمان محبت و معرفت اس��ت و یکی 
از حقوقی اس��ت که اهل  بیت: بر گردن ما دارند و ش��یعه چه در حال حیات معصومین 
: و چه در حال ممات و پس از شهادتشان موّظف است که به زیارت آنان برود و مرام و 
مکتب و یاد آنان را با سنِت زیارت، زنده نگه دارد. نویسنده در شماره های پیشین، شماری 
از واژگان، اصطالحات، اماکن و موضوعات مرتبط با زیارت را ش��رح داده و به ترتیب الفبا 
تا واژۀ »مرقد« پیش رفته است و تالش می کند تا در این نوشتار، کار خود را ادامه دهد 

و در شماره های بعد نیز، این مهم را به انجام رساند.

واژگان کليدی: فرهنگ، فرهنگ نامه، زیارت، امامان معصوم.

فرهنگ نامة زيارت
جواد محدثی



فصلنامه فرهنگ زیارت
86

مذبح
محّل ذبح و قربانی ؛ قربانگاه. به محّل ش��هادت امام حس��ین7 نیز »مذبح« گفته می ش��ود. از 
لقب های آن حضرت، »مذبوٌح مِن القفا« اس��ت. در روایات هم از آن امام مظلوم، با تعبیراتی 
همچون »ُذبح کما یذبَُح الَکبُْش«،1 یا در نوحه خوانی پرندگانی که خبر ش��هادت آن حضرت 
را به مدینه رس��انده و ندا می دادند: »ااَل ذبح الحسیُن بکربال«2 یاد شده است. در زیارتنامه ها از 

حضرت اسماعیل به عنوان »ذبیح  اهلل« یاد شده و به قربانی در منا هم »ذبیحه« گویند.
در برخی معابد »مذبح« جایگاه مقدس��ی است؛ مانند »مذابح یهود«. جای مخصوصی شبیه 
محراب و مقصوره که در معابد یهود و نصارا وجود دارد و کتاب های مقّدس را در آن جا قرار 
می دهند.3 به گفتۀ مرحوم دهخدا: »در کنیسۀ یهودیان، جایگاهی مثل محراب در مساجد است. 

همچنین به محّل نهادن کتاب مقدس مسیحیان در کلیساها و در کنیسه ها مذبح گویند«.4

مزار
به معنای زیارتگاه، محّل زیارت، حرم و بقعه امامان و امام زادگان و ش��هدا و اولیای الهی 
است که مردم به دیدن آن می روند. مزار به معنای »زیارت کردن« هم آمده است )مصدرمیمی( 
و بناب��ر این معنا، مزارگاه یعن��ی زیارتگاه. از آن  جا که در روایات معصومین: به حضور در 
کنار مدفن امامان و انبیا یا خانه خدا و زیارت قبور آنان توصیه ش��ده است، به این گونه قبرها 
و مکان ها و معابد »مزار« گفته می ش��ود. امام باقر7 در توصی��ه به جابر برای زیارت قبر امیر 
مؤمن��ان7 و زیارت وداع فرمود که چنین بگو: »الّلهم ال َتحِرْمنی ثواَب مَزاره الّذی اَوجبَت 
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لَُه«.5 در روایتی دیگ��ر، پیامبر خدا9 فرمود: »جعل اهلل قبره 
مزار مائکة الّرحمه«؛هرکس با حّب آل محّمد از دنیا برود، 

خداوند قبر او را مزار فرشتگان رحمت قرار می دهد.6
به قبرس��تان و قبوری هم که در ش��هرها و روستاها وجود 
دارد، »مزار« گفته می شود و مردم شب ها و روزهای جمعه بر 

سر مزار می روند و برای اموات خود فاتحه می خوانند.
»مزار« به کتاب زیارت هم گفته می شود. برخی از علمای 
دی��ن، کتاب هایی حاوی روای��اِت مربوط به زی��ارت و متن 
زیارت نام��ه و فضیلت زیارت تألی��ف کرده اند و نام آن ها را 
»المزار« گذاشته اند؛ مانند مزار مشهدی، مزار شیخ مفید، مزار 

قطب رواندی و... دیگران.

مزارشهدا
به محل دفن شهدا گفته می شود و مردم برای تجدید عهد 
با شهدا به آن جا می روند و یاد و نام آنان را زنده نگه می دارند. 
در ش��هرهای مختلف، به نام های مختلفی نام گذاری می شود؛ 
مثل جنّۀ الش��هدا، بهش��ت ش��هیدان و... . حضور برسر تربت 
شهیدان و س��الم و فاتحه بر آنان مستحّب است و سبب زنده 
نگه داش��تن نام و راه آنان می شود. امام صادق7 می فرماید: 
به ما چنین رس��یده ک��ه پیامبر خدا9 به زیارت قبور ش��هدا 
می رفت و بر آنان س��الم می داد، و می فرماید: یکی از جاهای 
زیارت��ی مدین��ه، قبر حض��رت حمزه7 و قبور شهداس��ت.7 
نقل ش��ده که حضرت زهرا3 صبح هر شنبه به زیارت مزار 
حضرت حمزه قبور دیگر ش��هدا می رفت و برای آنان دعا و 
 استغفار می کرد.8 به تربت شهدا و خاک شهدا هم مزار شهدا 

گفته می شود.

»مزار« به کتاب زیارت هم گفته 
می ش��ود. برخی از علمای دین، 
کتاب هایی حاوی روایاِت مربوط 
به زیارت و مت��ن زیارت نامه و 
فضیلت زیارت تألیف کرده اند و 
نام آن ها را »المزار« گذاشته اند؛ 
مانند مزار مش��هدی، مزار شیخ 
مفید، م��زار قطب روان��دی و... 

دیگران.
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َمزور
یعنی ش��خص یا قبری که مورد زیارت قرار می گیرد. زائر، زیارت کننده اس��ت و مزور، 
زیارت ش��ده. به خود مزار هم که زیارت می ش��ود، می توان مزور گفت. به ش��خص زنده ای 
هم که به دیدارش می روند، مزور گفته می ش��ود و هر زائری بر گردن مزور حقی دارد که از 
جمله آن ها اکرام و احترام و پذیرایی اس��ت: »...وعلی ُکلِّ مزوٍر حقٌّ لِمن اتاُه و زاَرُه و أنَت 

اکرُم مأتی  وخیُر َمزوٍر«.9

مسجدالحرام
از بافضیلت تری��ن مکان ه��ای زیارتی، خانه خدا در مکه و مس��جدالحرام اس��ت که قبله 
مس��لمین )کعبه( در آن قرار دارد و همه موّحدان عالم به زیارت آن می روند و زیارت آن به 
نام »حج« و »عمره« بر مسلمانان واجب است و نماز خواندن در این مسجد نیز ثواب بسیار دارد 

و ثوابش هزار برابر نماز در جاهای دیگر است.
مس��جدالحرام، مدفن بس��یاری از پیامبران اس��ت. امام باقر7 فرمود: بین رکن و مقام، پُر 
اس��ت از قبور پیامبران، و حضرت آدم نیز در حرم خداس��ت. از امام صادق7 روایت ش��ده 
اس��ت:بین رکن یمانی و حجراألس��ود هفتاد پیامبر مدفون اس��ت.10 در ِحجر اسماعیل هم قبر 

هاجر و حضرت اسماعیل قرار دارد.11
پس مس��جدالحرام، افزون بر این  که خانه خدا و معبد مس��لمین اس��ت، یکی از مزارهای 
بافضیلت هم به ش��مار می رود. در روایات، س��فر برای زیارت سه مسجد سفارش شده است: 
مس��جدالحرام، مس��جدالنبی و مس��جداألقصی.12 پیامبر خدا9 فرمود: »اعظم المساِجِد ُحرمًۀ 

واحبّها اِلی اهلل َواکرمها علی اهللِ تعالی المسجد الحرام«.13
درباره مس��جدالحرام و فضیلت آن و آداب ورود و دعاهای مخصوص و... س��خن بسیار 
اس��ت که در این جا مجال پرداختن به آن نیس��ت. حجراألسود، ِحجر اسماعیل، مقام ابراهیم، 
کعبه، زمزم و صفا و مره در همین مکان مقدس قرار دارد. مسجدالحرام از آغاز تاکنون بارها 
بازس��ازی شده و توسعه یافته اس��ت و همواره کانون توّجه میلیون ها مسلمان در سراسر جهان 

است.
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مسجدبُراثا
یکی از مس��اجد معتبر و بافضیلت در عراق است که بین 
کاظمین و ع��راق قرار دارد. در س��فر حضرت علی7 برای 
پی��کار با خوارج، امام از ای��ن مکان عبور کرده و در آن نماز 
خوانده اس��ت. در روایات است که عبادتگاه مریم و سرزمین 
عیسی بوده و در آن چش��مه ای برای حضرت مریم جوشیده 
و حض��رت علی7 با قدرت الهی در آن  جا چش��مه ای پدید 
آورده اس��ت. امام حس��ن و امام حسین8 هم در آن جا نماز 
خوانده اند. این مس��جد به »جامع بُراثا« و »مقام االمام علی7« 
معروف اس��ت و ش��یعیان ب��ه آن ارادت خاّص��ی دارند و به 

زیارتش رفته، در آن نماز می گذارند.

مشاهدمشّرفه
حرم ها و زیارتگاه های باشرافت و بافضیلت. مشاهد جمع 
»مش��هد« به معنای حرم و ش��هادتگاه و مدفن اس��ت )ر.ک: 

مدخل »مشهد«(.

مشبک
آنچه ش��بکه شبکه و سوراخ س��وراخ باشد. پنجره پنجره 
ضریح های مطّهر زیارت گاه ها که چش��مه چش��مه اس��ت و 
درون آن از این شبکه ها دیده می شود. هر چیز در هم آمیخته 
و متداخل را »مش��بّک« گویند. کس��ی هم که انگش��تانش را 
داخل ه��م قرار دهد، چنین صفتی پدی��د می آید. از هنرهای 
ظریف معماری و صنعت که در حرم های مطّهر و پنجره های 
مساجد و مش��اهد و ضریح ها و مراقد به کار می رود؛ چه این 
هنر روی چوب انجام ش��ود، چه فلّز، به آن »مش��بّک کاری« 

گفته می شود.

یکی از مساجد معتبر و بافضیلت 
در عراق است که بین کاظمین و 
عراق قرار دارد. در سفر حضرت 
عل��ی7 برای پیکار ب��ا خوارج، 
ام��ام از این مکان عب��ور کرده 
و در آن نماز خوانده اس��ت. در 
روایات است که عبادتگاه مریم 
و س��رزمین عیسی بوده و در آن 
چش��مه ای برای حض��رت مریم 
جوش��یده و حض��رت علی7 با 
قدرت الهی در آن  جا چشمه ای 

پدید آورده است.
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مشهد
مش��هد، هم به معنای محّل ش��هادت و شهادتگاه و تربت ش��هید است، هم به معنای محّل 
حضور و ش��هود و گرد آمدن مردم. حرم و زیارتگاه را به لحاظ مکان حضور مردم، مشهد و 
مش��اهد گویند. تعابیر دیگری که در این مورد به کار می رود، عبارت است از: مقبره، تربت، 
قبر، روضه، مدفن ش��هید. در روایات به روز جمعه هم »مش��هد عام« گفته ش��ده؛ چون روز 

حضور و تجّمع مردم است.14 در مورد قیامت هم »مشهد القیامه« به کار رفته است.
ام��ام صادق7 وقتی از مدینه به کوفه می رف��ت، در محّل دفن حضرت علی7 در غرّی 
توقّ��ف کرد و خاک آن جا را بویید و به صفوان جّمال ک��ه همراهش بود فرمود: »ههنا واهلِل 
مش��هُد امیرالمؤمنین«.15 در روایت دیگری آن حضرت به محمد بن مس��لم فرمود: هرگاه به 
مشهد امیرالمؤمنین7 رفتی، غسل زیارت کن و جامه های تمیز بپوش و بوی خوش بزن و با آرامش 
ب��ه س��وی قبر آن حضرت گام بردار.16 این ها نش��ان می دهد که مش��هد به معن��ای مدفن به کار 

می رود.
تعبیر مشهد در روایات، نسبت به قبر اباعبداهلل الحسین و حضرت عباس و شهدای دیگر: 
نیز بس��یار به کار رفته است؛ از جمله خطاب به امام حس��ین7: »قصدُت َحَرمک و اتیُت ِالی 
مش��هدک...«.17 در روایات دیگر آمده است که از مش��اهد و زیارتگاه ها جز با توبه و اصالح 
بازنگردید: »معاش��ر الن��اس... ال َتنصِرفوا َعِن المش��اِهِد ِااّل بتوب��ٍة«18 و در دعاها از خداوند 
می خواهی��م که ما را از این زیارتگاه ها و مش��اهد، محروم نگ��ذارد: »ال ُتخِلنی یا رِبّ من ... 

المشاهد الکریمه«.19
مشهد، نام ش��هری نیز در استان خراسان است که مدفن حضرت رضا7 در آن  جاست و 
به »مشهد مقدس« مشهور است و قبالً به آن طوس می گفتند. به آن مشهد الّرضا هم می گویند 
)ر.ک: مدخ��ل »مش��هد الّرض��ا«(. چنان   که به مرقد امیر مؤمنان7، مش��هد عل��وی و به حرم 

سیدالشهداء7 مشهد حائری یا حسینی گفته می شود.
رفتن به زیارت مش��اهد مش��رفه که توفیق الهی می طلبد، کاری بافضیلت و سفارش شده 
امامان است. به کسی که به زیارت خراسان و قبر حضرت رضا7 در مشهد برود، »مشهدی« 

می گویند.
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َمضجع
»َمضج��ع« به معنای قب��ر و آرامگاه اس��ت. »ضجع« یعنی 
خوابی��دن به پهلو، و چ��ون مرده را در قبر به پهلوی راس��ت 
و رو ب��ه قبله قرار می دهن��د، به آن  مرده، »ضجی��ع« و به قبر 
و مرق��دش »مضجع« گفته می ش��ود که جم��ع آن »مضاجع« 
اس��ت. وقتی دربارۀ کس��ی می گویند: »نَّور اهللُ مضَجعه« یعنی 
خداوند، قبرش را پر از نور کند و نور به قبرش ببارد. بر روی 
س��نگ قبر بعضی از علما هم »مضجع ش��ریف...« می نویسند. 
در زیارت  حضرت علی7 که آمده اس��ت: »السام علیک 
و علی ضجیَعیک آدَم و نوٍح ...« اشاره است که آن دو پیامبر 
در کن��ار قبر آن حضرت مدفونند و ضجیع به معنای مدفون و 

به خاک سپرده است.

ُمعتَِمر
غیر از ح��ّج واجب که در اوقات خاّصی انجام می ش��ود 
و یک بار در طول عمر هر مس��لمان مس��تطیعی واجب است، 
زیارت خان��ۀ خدا در مواقع دیگر و مُحِرم ش��دن و طواف و 
س��عی و نماز، »عمره« نام دارد. معتمر به کس��ی گفته می شود 
ک��ه اعمال عم��ره را انجام می دهد؛ چه در س��فر حج واجب 
باش��د )عمرۀ تمتّع( و چه اوقات دیگر؛ در مقابل »حاّج« که به 

حج گزار گفته می شود.
»اعتمار«، انجام عمل عمره است. در روایات است: چهار 
نفر دعای ش��ان مس��تجاب اس��ت که یکی از آنان عمره گزار 

است تا زمانی که از عمره بازگردد.20

»َمضج��ع« ب��ه معن��ای قب��ر و 
آرامگاه اس��ت. »ضج��ع« یعنی 
خوابیدن به پهلو، و چون مرده را 
در قبر به پهلوی راس��ت و رو به 
قبله قرار می دهند، به آن  مرده، 
»ضجی��ع« و به قب��ر و مرقدش 
»مضجع« گفته می شود که جمع 

آن »مضاجع« است.

مش��هد، ه��م ب��ه معن��ای محّل 
ش��هادت و ش��هادتگاه و تربت 
شهید است، هم به معنای محّل 
حض��ور و ش��هود و گ��رد آمدن 
م��ردم. ح��رم و زیارت��گاه را به 
لحاظ مکان حضور مردم، مشهد 
و مش��اهد گویند. تعابیر دیگری 
که در این مورد به کار می رود، 
عبارت اس��ت از: مقب��ره، تربت، 
قب��ر، روض��ه، مدفن ش��هید. در 
روایات به روز جمعه هم »مشهد 
عام« گفته شده؛ چون روز حضور 
و تجّمع مردم است.14 در مورد 
قیامت هم »مش��هد القیامه« به 

کار رفته است.
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َمقام
ایس��تادن و محّل ایس��تادن و قیام، توقّفگاه، جایگاه، جای اقامت، خانه و مس��کن، رتبه و 
منزلت و درجه. در زیارتگاه ها، گاهی جای خاّصی که یکی از معصومین یا پیامبران و اولیای 
اله��ی در آن جا حضور یافته، یا عبادت کرده یا اقامت داش��ته اند، یا به گونه ای به آنان مرتبط 
اس��ت، »مقام« نامیده می ش��ود؛ مثل مقام خضر در مسجد اموی دمشق، مقام صاحب  الّزمان در 
کربال و مقام امام صادق7 در مسجد کوفه. حتی به مسجد بُراثا  به سبب حضور امام علی7 

در آن، »مقام االمام علی7« نیز گفته می شود.
در مس��جدالحرام، س��نگی درون یک محفظۀ شیشه ای است که بر آن جای پای حضرت 
ابراهیم7 هنگام بنای کعبه و باال بردن دیوار آن، نقش بسته است. در قرآن کریم هم از مکه 
و کعبه یاد ش��ده و از نشانه های روشنی که در مسجدالحرام است؛ از جمله مقام ابراهیم: )ِفیِه 
آیاٌت بَیَناٌت َمَقاُم ِإْبَراِهیَم(.21 نیز توصیۀ خداوند اس��ت که در کنار مقام ابراهیم نماز بخوانید: 
)َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهیَم ُمَصلًّی(22 اصطالح »قدمگاه« هم به همین نکته مربوط می شود که 

در بسیاری جاها نزد مردم شهرت دارد و به قداست آن معتقدند.
مقام، یک معنای مصطلح عرفانی هم دارد که اش��اره به درجات س��یر و سلوک و مراحل 
مختلف عرفان و تصّوف است؛ همچون: مقام رضا، مقام فنا، مقام شکر، مقام جمع و... که به 

این مراحل »مقامات« هم گفته  می شود.

مقبره
محّل دفن، گورس��تان، گور و محّل قب��ر، گنبد یا عمارتی که روی بعضی قبور س��ازند. 
جایگاه اختصاصی دفن ش��خص یا خانواده یا گروهی خاّص، مثل مقبرۀ الش��هداء. مدفن امام 
کاظم7 در بی��رون بغداد، در منطقۀ »مقابر قریش« بود که بعده��ا »کاظمین« و »کاظمیه« نام 
گرفت. کلمۀ مقبره و مقبر از ریش��ۀ »قبر« اس��ت و قبر، هم به معنای دفن کردن است و هم به 
معنای مکان دفن. در نقل های تاریخی نیز مقبره به معنای گورس��تان به کار رفته اس��ت. امیر 
مؤمنان7 همراه با جمعی از یارانش وارد قبرس��تانی ش��دند  و خطاب به س��اکنان آن گورها 

جمالتی فرمودند.23
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َمقتل
مح��ل قت��ل و کش��ته ش��دن؛ قتل��گاه؛ مکان��ی در حرم 
سیدالش��هداء7 که جایگاه ش��هادت آن حض��رت در روز 
عاشورا بود. پس از انتقال بدن مطهرش به محّل فعلی ضریح، 
آن محّل به عنوان جای کشته شدن حضرتش مشخص گشته 

و ضریح گونه ای دارد و زیارت می شود.
مقتل به معنای قتل هم هس��ت. امام حس��ین7 در کربال 
به کس��ی از سپاه دش��من که س��ابقۀ خوبی داشت و دوست 
نداشت در آن ظلم شریک باشد، فرمود: »از این مکان بگریز 
و دور ش��ور تا مقتل ما را نبینی. به خدا قسم هیچ کس نیست 
که امروز ش��اهد مقتل )کشته شدن( ما باشد، ولی ما را یاری 
نکن��د، مگر آن که به دوزخ رود.«24 همین تعبیر از زبان پیامبر 
نیز در پیش گویی از ش��هادت امام حسین7 آمده است.25 و 
رس��یدن خبر مقتل امام حس��ین7 به مدینه نیز در منابع دیده 

می شود.26
ام��ام حس��ین7 وقتی وارد س��رزمین کربال ش��د، از آن 
س��رزمین ب��ه عنوان »مقت��ل مردان م��ا و محل ریخته ش��دن 
خون های م��ا« یاد کرد: »هیهنا مناخ رکابن��ا و محّط رحالِنا و 

مقتل رجالِنا و َمسفک دمائنا«.27
به کتاب هایی که وقایع عاشورا و کربال و کیفیت شهادت 
امام حس��ین7 را نوشته اند نیز »مقتل« گفته می شود و آثاری 
چون مقتل خوارزمی، مقتل ابی  مخنف، مقتل مقّرم و... از این 
نمونه است و مقتل نگاری، عرصه ای وسیع است. مقتل خوانی 
نیز روضه و مرثیه خوان��ی از روی کتاب های مقتل و نقل آن 
حوادث است. حتی در حدیثی آمده است که امیرالمؤمنین7 

محل قتل و کشته شدن؛ قتلگاه؛ 
مکانی در حرم سیدالشهداء7 
که جایگاه شهادت آن حضرت 
در روز عاشورا بود. پس از انتقال 
ب��دن مطه��رش به مح��ّل فعلی 
ضری��ح، آن محّل به عنوان جای 
کشته شدن حضرتش مشخص 
گش��ته و ضریح گونه ای دارد و 

زیارت می شود.
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ماجرای مظلومیت و ش��هادت اهل  بیت را از روی صحیفه ای که به امالی حضرت رس��ول9 
و نگارش حضرت علی7 بود، برای ابن عباس می خواند و چون ماجرای ش��هادت ابا  عبداهلل 
و نام قاتلش را از روی آن صحیفه خواند، بس��یار گریس��ت: »فلّما قرء مقتل الحسین7 َو َمن 

یقتُله اکثر البکاء...«.28
»مقاتل شهدا« به مزاراتی که محل شهادت اولیای الهی است، گفته شده است. در حدیثی 
از امام صادق7 آمده است که خداوند از همۀ زمین ها شش مکان را برگزیده است که یکی 

از آنها »مقاتل الشهداء« است.29

مّکه
شهری مقّدس در سرزمین حجاز که زادگاه و محّل بعثت پیامبر خدا7 و خاستگاه اسالم 
و محّل نزول قرآن اس��ت. به این ش��هر، »بَّکه« و »اّم القری« هم گفته ش��ده است. از شهرهای 
بافضیل��ت و مّهم زیارتی اس��ت که عم��ل حج و عمره در آن انجام می ش��ود و به زیارت آن 
توصیه شده است. کعبۀ مقدس که در این شهر و در میان مسجدالحرام قرار دارد، قبلۀ مسلمین 
جهان اس��ت. ورود به این شهر، آداب و احکام خاّصی دارد که یکی از آن ها، ورود با احرام 
اس��ت. این ش��هر، حرم امن الهی نیز به ش��مار می رود و تا مس��افت و محدودۀ خاّصی »حرم« 
ش��مرده می ش��ود و احکام ویژه ای دارد. از رسول خدا9 روایت اس��ت که فرمود: »خداوند 
متعال، از هر یک از مجموعۀ آفریده هایش برگزیده ای دارد و س��رزمین های برگزیدۀ الهی، 
مّکه و مدینه و بیت  المقّدس اس��ت، و مّکه حرم امن الهی و محبوب ترین ش��هرها نزد خدای 

متعال است.30

مناره
بنایی بلند و اس��توانه ای شکل که بر فراز آن آتش روشن می کردند تا کاروان ها در شب، 
راه را گم نکنند. بعدها از مناره هایی که در مساجد و معابد ساخته شد، به عنوان مأذنه و محّل 
اذان گفتن اس��تفاده می شد. در معماری اسالمی و در ساختمان مساجد و زیارتگاه ها و حرم ها 
در کنار گنبد، مناره هایی هم س��اخته می ش��ود. به آن گلدس��ته هم می گویند )ر.ک: مدخل 

»گلدسته«(.
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مناسک
مناس��ک حج »َمنسک« است؛ یعنی عبادت ها. اعمال و آداب دینی که در اماکن مذهبی، 
به ویژه در مس��جدالحرام و سفر زیارتی حج انجام می ش��ود. قرآن کریم می فرماید: »برای هر 
قومی َمنس��ک و شیوۀ عبادتی خاّصی قرار دادیم که به آن عمل می کنند«.31 حضرت ابراهیم 
نیز پس از بنای کعبه، دعاهایی داش��ت که یکی از آنها این بود که مناس��ک ما را به ما نش��ان 

بده )َو اَِرنا مناِسکنا(.32
زائرانی که به زیارت خانۀ خدا می روند، اعمالی مانند: اِحرام، طواف، سعی، قربانی، رمی 
جمرات و... دارند که به این ها »مناس��ک حج« گفته می ش��ود. فقها هم احکام خاص حج و 
سفر زیارتی مکه و مدینه را در کتابی به نام »مناسک حج« می نویسند تا مقلّدان، فتوای مرجع 

تقلیدشان را در این موضوع بدانند.

منبر
جای نشس��تن خطیب برای موعظه، جایگاهی است که از چوب ساخته می شود و چند پلّه 
دارد و واعظان باالی آن می نشینند تا بر شنوندگان اِشراف داشته باشند و احکام شرع و مواعظ 
و مرثیه می گویند. بعضی از منبرها مقّدس است؛ مانند منبر پیامبر خدا9 در مسجدالنبی مدینه، 
یا منبر مس��جداألقصی و مسجد کوفه. رس��ول خدا9 فاصلۀ بین منبر و قبر خود را پاره ای از 
بهش��ت معرفی کرده است. امام صادق7 نیز در حدیثی توصیه به نماز خواندن بین قبر و منبر 
کرده33 و فرموده اند: »هرگاه از دعا نزد قبر پیامبر فارغ ش��دی، نزد منبر برو و با دس��تت آن را 
مس��ح کن و به پایه های آن هم دس��ت بکش؛ آن گاه دستانت را به چشم ها و صورتت بکش 

که شفای چشم است«.34
منب��ر مس��جدالنبی، تاریخچه ای طوالنی دارد. در ابتدا منبری س��اده ب��ود که در زمان آن 
حضرت ساخته شد و سه پله داشت. بعدها منبرهای دیگری در محّل آن ساختند. منبر موجود 
در روضۀ نبوی که دارای دوازده پله اس��ت، در سال 998 قمری در زمان سلطان مراد عثمانی 

ساخته و نصب شده است35 که مورد زیارت و تبّرک مسلمین زائر قرار می گیرد.
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