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چکیده
ایـن پژوهـش کـه به بررسـي فقهـي و حدیثی اعمال مسـجد کوفه و سـهله مي پـردازد، 
اعمـال عبـادي ایـن دو مسـجد شـریف را بـا دیـدگاه دخیـل بـودن مکان هـای خاصـي 
از مسـجد در صحـت یـا کمـال عمـل، بازپژوهـي مي کنـد. دربـاره مکان هـاي خاصـي از 
مسـجد کوفـه، اعمـال و ادعیـه اي با نـص صحیح یا معتبر وجـود دارد کـه بیانگر توجه و 
اهمیـت عبـادت در آن مـکان، نزد امام معصوم7 و نشـانگر آن اسـت کـه انجام عبادت 
در ایـن مکان هـا، باعـث کمـال عمـل عبادي اسـت و ثـواب تام را بـه دنبـال دارد. اما در 
مـورد قسـمت هاي دیگـر مسـجد کوفه و تمامي مسـجد سـهله، دلیل روشـني بـر وجود 

ویژگـي ممتـاز مکانـي در آنها یافت نشـد. 
همچنیـن، انجـام عبـادت در مکان هـاي منسـوب بـه امامان معصـوم: و انبیـا در این 
دو مسـجد، مشـروط بـه یقینـي بـودن انتسـاب و اثبـات عبـادت مکـرر معصـوم7 در 
آن محـل، در کمـال عمـل تأثیـر دارد و اقتـدا بـه سـیره عملي معصومان: محسـوب 
مي شـود. امـا بـا فرض یقینـي بودن انتسـاب و عدم اثبـات تکرار عبـادت معصومان:، 

عبـادت در آن مـکان خـاص، فقـط از بـاب تبـرک، توجیه پذیر اسـت.

واژگانکلیدي: مسجد، کوفه، سهله، کمال عبادت، ثواب کامل.

مهدی ساجدی

بررسی فقهی و حديثی 
اعمال مسجد کوفه و سهله
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مقدمه

بيسـت و ششـم آذر ماه سـال 1396ش، بيستمين نشسـت گروه فقه، با عنوان »بازپژوهی 
اعمال مسـجد کوفه و سـهله« در پژوهشـکده حج و زيارت برگزار شـد. اسـاتيد گرانقدري 
همچـون حجة االسـام و المسـلمين ترابی شـهرضايی از اسـاتيد درس خارج حـوزه علميه 
قـم )اسـتاد ناقـد(، حجة االسـام و المسـلمين منصـور مظاهـری کرونـی از اسـاتيد درس 
خـارج حـوزه علميـه قـم و پژوهشـگر فعـال در عرصـه حـج و زيـارت )دبيـر علمـی(، و 
حجة االسـالم و المسـلمين مهـدی سـاجدی عضـو گـروه فقه و حقـوق پژوهشـکده حج و 
زيـارت )ارائه دهنـده طرح(، رياسـت محترم پژوهشـکده و برخی مسـئوالن بعثـه مقام معظم 
رهبـری نيـز دراين نشسـت شـرکت کردند. آنچـه در ادامه می آيد، گزارشـی از اين نشسـت 

علمی اسـت.
حجة االسـام مظاهـری در ابتـدا بـا بيـان اينکـه پژوهشـکده حـج و زيـارت، فلسـفه 

وجـودي خـود را برگـزاري چنين نشسـت هاي علمـي در قطـب حوزه هاي علميـه مي داند، 
افـزود: »در مباحـث کليـدي مورد ابتـال، مانند زيـارت در مکه، مدينه و عتبـات عاليات، بايد 

بـر اسـاس فقـه جواهري پيـش رفت«.
در ادامه، حجةاالسـام سـاجدي، ارائه دهنـده بحث، هدف از بررسـي و بازپژوهی فقهي 
و حديثـي اعمـال مسـجد کوفـه و سـهله و نحـوه انجـام ايـن اعمال عبـادي را کشـف تأثير 
مکان هـاي خاصـي از مسـجد در صحـت يـا کمـال عمـل دانسـت. وي در توضيـح اين باز 
پژوهـي افـزود: مـدارک و مسـتنداتي کـه انجـام اعمـال ويـژه دو مسـجد را بيـان مي کند، از 
نظـر فقهـي بررسـي شـد، تا مشـخص گردد آيـا اين مسـتندات، تنها بـه انجام اعمـال و بيان 
فضيلـت نمـاز واجـب و مسـتحب در اين دو مسـجد پرداخته اسـت، يا به چگونگـي انجام 

ايـن اعمـال در مکان هـاي خـاص از آنها نيز نظـر دارد. 
بديهـي اسـت چنانچـه روايات، گوياي آن باشـد کـه انجام عبـادات در هرجايي از مسـجد، 
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بهره منـدي از ثـواب کامـل و فضيلت هـاي گفته شـده در روايـات را به دنبال دارد، مشـقت زوار 

عتبـات در انجـام ايـن اعمـال در مکان هاي خاصـي از اين دو مسـجد، بی دليل خواهـد بود. وی 

روايـات وارد در مـورد مسـجد کوفه را در چند دسـته تقسـيم بندی نمود:

روايات مسجد کوفه

رواياتي که در مورد مسجد کوفه است در چند دسته قرار مي گيرد:

دسته اول: روایات بيانگر فضيلت مسجد

اسـماعيل بـن زيـد از امـام صـادق7 روايـت مي کند کـه حضرت علی7 به شـخصي 

کـه قصـد مسـافرت و زيارت مسـجداالقصي را داشـت و بـراي خداحافظي خدمت ايشـان 

رسـيد، برتـري مسـجد کوفه را بر مسـجداالقصي يـادآور شـده و فرمودند: 

وَرٌة  ٌة َمْبُ َلَة اْلَكُتوَبَة فِيِه َحجَّ ... َفبِْع َراِحَلَتک َو ُكْل َزاَدک َو َصلِّ ِف َهَذا اْلَْسِجِد، َفإِنَّ الصَّ

والنافلة ُعمرٌة َمبورة. )کلینی، 1407ق، ج3، ص492(

... َمرکبـت را بفـروش و از توشـه ات اسـتفاده کـن و در ايـن مسـجد نمـاز بخـوان؛ چـون 

ثـواب انجـام نمـاز واجـب در ايـن مسـجد، برابر با حـج مقبول، و ثـواب انجام نافلـه، برابر 

بـا عمـره مقبول اسـت ... . 

در ادامه روايت نيز حضرت به بيان برخي از خصوصيات مسجد کوفه مي پردازد.

دسته دوم: روایات بيانگر فضيلت یا حکم شرعي نماز یا اعتکاف در این مسجد

روايـات فراوانـي در اين دسـته قرار مي گيرنـد که از اين موارد، بـه دو روايِت عبدالحميد 

خادم اسـماعيل بن جعفر و حلبي از امام صادق7 اشـاره مي شـود:

َلُة ِف َأْرَبَعِة  ِميِد َخادِِم إِْسـَمِعيَل ْبِن َجْعَفٍر َعْن َأِب َعْبـِد اهلل7ِ َقاَل: »َتتِمُّ الصَّ َعـْن َعْبِد اْلَ

َسِي7«.  ُسـوِل9، َو َمْسِجِد اْلكوَفِة، َو َحَرِم اْلُ َراِم، َو َمْسِجِد الرَّ َمَواطَِن، اْلَْسـِجِد اْلَ

)کلینی، 1407ق، ج4، ص587(
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 نمـاز در 4 موضـع تمـام اسـت: مسـجدالحرام و مسـجدالنبی و مسـجد کوفـه و حـرم 

امام حسين7. 

َلبِي: َعْن َأِب َعْبِد اهلل7ِ، َقاَل: ُسئَِل َعِن الْعتِكاِف؟ َقاَل: »َل یْصُلُح الْعتِكاُف إِلَّ  َعِن اْلَ

اَعٍة، َو َتُصوُم َما  ُسوِل9، َأْو َمْسِجِد اْلكوَفِة، َأْو َمْسِجِد َجَ َراِم، َأْو َمْسِجِد الرَّ ِف اْلَْسِجِد اْلَ

ُدْمَت ُمْعَتكفًا«. )همان، ج7، ص675(

از امـام صـادق7 دربـاره اعتـکاف سـؤال شـد، حضـرت فرمودنـد: اعتـکاف جـز در 

مسـجدالحرام يا مسـجدالنبی يا مسـجد کوفه يا مسـجد جامع صاح نيسـت و مادامی که 

معتکفـی، روزه دار بـاش. 

دسـته سـوم: روایـات بيانگر وقوع حـوادث تاریخي درگذشـته و آینـده، قضاوت هاي 

اميرالمؤمنيـن، علـي7، و تغيير سـازه و محدوده در این مسـجد

در بيـن روايـات اين دسـته، براي نمونـه مي توان به روايـت ابوعبيده از امـام باقر7، در 

مـورد حوادث تاريخي اين مسـجد اشـاره کرد:

نَِّة، َصّلـی  فِيِه َأْلُف َنبِي َو  َعـْن َأِب َجْعَفٍر7، َقاَل: »َمْسـِجُد كوَفـاَن َرْوَضٌة ِمْن ِریاِض اْلَ

ُتُه َمكٌر، فِيِه َعَصا ُموَسـی َو َشـَجَرُة یْقطٍِي َو َخاَتُم  َسـْبُعوَن َنبِيـًا، َو َميَمنَُتُه َرْحَـٌة، َو َميَسَ

ُة َبابَِل، َو َمَْمـُع اْلَْنبِياِء:«.  ـِفينَُة، َو ِهـي ُصَّ ُسـَليَمَن، َو ِمنْـُه َفـاَر التَّنُّوُر، َو ُنِجَرِت السَّ

)کلینی، 1407ق، ج6، ص666(

مسـجد کوفـه باغـی از باغ هـای بهشـت اسـت، هـزار نبـی و هفتـاد پيامبـر در آن نمـاز 

گزارده انـد و سـمت راسـت آن، رحمـت و سـمت چـپ آن مکـر اسـت. در ايـن مسـجد 

عصـای موسـی و درخت کدو و انگشـتر سـليمان قـرار دارد. از اينجا در تنـور آب  فوران 

کـرد و کشـتی نـوح حرکت کرد. اين مسـجد محـل گنجينه هـای بابل و جايـگاه اجتماع 

پيامبران اسـت. 

همچنيـن جابـر از امام باقـر7 درباره قضاوت حضـرت امام اميرالمؤمنيـن، علي7، در 

مسـجد کوفـه، روايتـي بدين مضمون نقـل مي کند:
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َعـْن َجابِـٍر: َعـْن َأِب َجْعَفٍر7 َقـاَل: »َبينََم َأِمـُي اْلُْؤِمنَِي ِف َمْسـِجِد اْلكوَفِة إِْذ َأَتْتـُه اْمَرَأٌة 

َتْسـَتْعِدي َعَلی زوجها، َفَقَضی لَِزْوِجَهـا، َعَليَها«. )حسـكانی، 1411ق، ج1، ص420؛ ر.ک: 

کلینی، 1407ق، ج7، ص373-371(

هنگامـی کـه اميرالمؤمنيـن در مسـجد کوفـه بودنـد، نـاگاه زنـی نـزد ايشـان آمـده و از 

همسـرش شـکايت کـرد. پـس حضـرت در ايـن نـزاع بـه نفـع شـوهرش حکـم راندنـد... . 

و باألخره روايت علي بن مهزيار از امام صادق7، به محدوده مسجد اشاره دارد:

َعـْن َعـِل ْبِن َمْهِزیاَر بِإِْسـنَادٍ َلـُه َقاَل: َقاَل َلـُه َأُبو َعْبـِد اهلل7ِ: »َحدُّ َمْسـِجِد اْلكوَفِة آِخُر 

اِجَي َخطَُّه آَدُم7 َو َأَنا َأكَرُه َأْن َأْدُخَلُه َراكبًا«. )طوسی، 1407، ج3، ص255، ح25( َّ السَّ

امـام صـادق7 در ايـن روايت به علی بـن مهزيار فرمودند: محدوده مسـجد کوفه انتهای 

قسـمتی اسـت که به سـّراجين اختصاص يافته که حضرت آدم7 آن را مشـخص نموده 

و من دوسـت ندارم سـواره داخل اين قسـمت شـوم... . 

دسـته چهـارم: روایات بيانگر مکان و موضعي از مسـجد که معصومـان: به دالیلي 

بدان توجـه کرده، یا در آن نمـاز خوانده اند

چـون بحـث اصلـي پژوهش، به بررسـي اين دسـته از روايـات مربوط اسـت، هريک از 

روايـات اين دسـته، بايد به  تفصيل بررسـي شـود.

الف( روایات مربوط به باب الفيل یا باب الثعبان

ابـن مشـهدی در کتـاب المزار الکبير درباره فضيلت ورود به مسـجد کوفـه از اين درب، 

از اميرالمؤمنيـن، امـام علـي7، روايتي نقل مي کند که حضـرت فرمودند: 

نَِّة. )ابن مشـهدی،  ـُه َرْوَضٌة ِمْن ِریاِض اْلَ اْدُخـْل إَِلـی َجاِمِع اْلكوَفِة ِمـَن اْلَباِب اْلَْعَظِم َفإِنَّ

1419ق، ص161و شهید اول، 1410ق، ص230 و شیخ مفید، 1434ق، ص355(

از بـاب اعظـم )در بـزرگ( بـه مسـجد جامـع کوفـه داخـل شـو چراکـه باغـي از باغ هاي 

است.  بهشـت 
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البتـه وي سـندي بـراي ايـن روايـت نيـاورده اسـت. فقهـاي قبـل و بعـد از او همچـون 
شـيخ مفيـد=، شـهيد اول= و عالمـه مجلسـي= نيـز در کتاب هايـی که با موضـوع حديث 
يـا اعمـال زيارتگاه هـا نگاشـته اند، هميـن شـيوه )نقل بـدون سـند( اکتفـا کرده انـد و ظاهراً 

برخـی از ايـن نقل هـا برگرفتـه از کتـاب المـزار الکبير ابن مشـهدي اسـت. 
در بيـن روايـات نقـل شـده از مجامـع روايـی معتبر شـيعه نيز تنهـا صحيحه سـفيان بن 
َسـمط از امـام صـادق7 بيـان مي کنـد آن حضـرت از اين درب وارد مسـجد شـده  اسـت:

...َقـاَل: َفَلمَّ كاَن َأیاُم َأِب اْلَعبَّاِس )سـفاح خليفه اول بني عبـاس(، َدَخَل َأُبو َعْبِد اهلل7ِ 

ابَِعِة َو ِهي بِِحَذاِء  ِمْن َباِب اْلِفيِل، َفَتياَسَ ِحَي َدَخَل ِمَن اْلَباِب، َفَصّل ِعنَْد اْلُْسـُطَواَنِة الرَّ

اِمَسِة، َفُقْلُت: َأ َفتِْلک ُأْسُطَواَنُة إِْبَراِهيَم7؟ َفَقاَل ِل: »َنَعْم«. )کلینی، ج6، ص664( اْلَ

بنابرايـن، اسـتحباب ورود از ايـن درب، جز بر مبنـاي اعتماد به روايتـي که مؤلف کتاب 
المـزار الکبيـر يا شـيخ مفيد نقـل کرده انـد، قابل اثبات نيسـت. همچنين صحيحه سـفيان بن 
سـمط بـه  تنهايـي نمي توانـد بـر اسـتحباب ورود بـه مسـجد از ايـن درب داللـت نمي کند؛ 
مگـر اينکه اثبات شـود حضرت امام صادق7 يا سـاير معصومان: در تشـرفات مختلف، 

بارهـا از ايـن درب وارد شـده و بـر اين کار تأکيد داشـته اند. 

ب( روایات مربوط به مقام ابراهيم7 و مقام جبرئيل7

در صحيحـه سـفيان بن سـمط آمده کـه امام صادق7 مقـام ابراهيم7 در مسـجد کوفه 
را بـراي راوي مشـخص نمـوده و خـود نيز در کنـار اين مقام نمـاز گزارده اند. 

ـْمِط، َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبِد اهلل7ِ: »إَِذا َدَخْلَت ِمَن اْلَباِب الثَّاِن ِف َميَمنَِة  َعْن ُسـْفياَن ْبِن السِّ

ْحِن، َفِعنَْد الثَّالَِثِة ُمَصّل  اْلَْسِجِد، َفُعدَّ َخَْس َأَساطَِي، ثِنَْتِي ِمنَْها ِف الظَِّلِل، َو َثَلَثًة ِف الصَّ

ائِِط. َقاَل: َفَلمَّ كاَن َأیاُم َأِب اْلَعبَّاِس )سفاح خليفه اول  اِمَسُة ِمَن اْلَ إِْبَراِهيَم7 َو ِهي اْلَ

بنـي العباس(، َدَخَل َأُبو َعْبِد اهلل7ِ ِمْن َباِب اْلِفيِل َفَتياَسَ ِحَي َدَخَل ِمَن اْلَباِب، َفَصّل 

اِمَسِة، َفُقْلُت: َأَفتِْلک ُأْسُطَواَنُة إِْبَراِهيَم7؟ َفَقاَل  ابَِعِة َو ِهي بِِحَذاِء اْلَ ِعنَْد اْلُْسُطَواَنِة الرَّ

ِل: »َنَعْم«. )کلینی، 1407ق، ج6، ص664(
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ايـن روايـت، صحيحـه اسـت. بنابرايـن می تـوان گفت: نمـاز در کنـار مقـام ابراهيم7، 

مسـتحب و از فضيلـت و ثـواب کامـل برخوردار اسـت؛ چراکـه در غير اين صـورت، تعيين 

دقيـق ايـن مـکان توسـط امـام7 و نمازگـزاردن ايشـان در آن مـکان، بـدون وجـه بـه نظر 

مي رسـد. از طـرف ديگـر، در روايات مشـابه نيز به نمازخوانـدن در کنار اين مقام، سـفارش 

شـده اسـت. بنابرايـن عبـادت در اين محل از مسـجد، پيروي از سـيره عملـي معصوم7 و 

در کمـال عبـادت و بهره منـدي از ثـواب تام، مؤثر اسـت.

در مرفـوع ابـن اسـباط نيـز موقعيـت مقـام ابراهيـم7 و مقـام جبرئيـل7 توسـط امام 

صـادق7 بيان  شـده اسـت:

َّا یِل َأْبَواَب كنَْدَة  ابَِعُة ِم »َعِن اْبِن َأْسـَباٍط َرَفَعُه: َعْن َأِب َعْبِد اهلل7ِ، َقاَل: »اْلُْسـُطَواَنُة السَّ

ئِيَل7«. )کلینی، 1407ق، ج6، ص665؛  اِمَسُة َمَقاُم َجْبَ ْحِن َمَقاُم إِْبَراِهيَم7، َو اْلَ ِف الصَّ

طوسـی، 1407ق، ج6، ص33؛ فیـض کاشـانی، 1406ق، ص1446؛ حـر عاملـی، 1409ق، ج5، 

ص263، مجلسی، 1403ق، ج100، ص406(

حضـرت می فرمايند: سـتون هفتم از سـتون هايی کـه نزديک باب َکنْده در صحن مسـجد 

قرار دارد، مقام ابراهيم و سـتون پنجم، مقام جبرئيل اسـت. 

همچنيـن در روايـت سـهل بـن زياد چنين آمـده که حضـرت علي7 پيوسـته با فاصله 

کمـي از مقـام ابراهيم7 نمـاز مي خواندند:

َعْن َعِل ْبِن َأْسـَباٍط، َعْن َعِل ْبِن َشـَجَرَة، َعْن َبْعِض ُوْلِد ِميَثٍم، َقاَل: كاَن َأِمُي اْلُْؤِمنَِي7 

ـابَِعِة ِمْقَداُر َمَرِّ َعنٍْز«.  َّا یِل َأْبَواَب كنَْدَة، َو َبينَُه َو َبَي السَّ ـابَِعِة ِم یَصلِّ إَِلی اْلُْسـُطَواَنِة السَّ

)کلینی، 1407ق، ج6، ص663(

پيوسـته اميرالمؤمنيـن7 نـزد سـتون هفتـم از سـتون های نزديـک بـه بـاب کنـده، نمـاز 

می خوانـد و بيـن ايشـان و سـتون هفتـم مقـدار عبـور گوسـفندی بيشـتر فاصلـه نبـود. 

گرچـه دو روايـت فـوق، اعتبـار سـندي نـدارد، امـا صحيحه سـفيان بن سـمط مي تواند 
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قرينـه اي بـر قابـل  پذيـرش بودن محتواي اين دو باشـد. بر اين اسـاس، هـر دو مؤيد اهميت 

و فضيلـت نمـاز در مقـام ابراهيـم7 هسـتند. همچنيـن روايـت منقـول از أصبـغ بـن نُباته، 

گويـاي آن اسـت که وي محل سـتون هفتم، يعني مقـام ابراهيم7، را به أبوحمزه نشـان داد 

و گفـت ايـن محل، مقـام اميرالمؤمنين7 اسـت و امام مجتبي7 در زمـان حضور حضرت 

اميرالمؤمنيـن7 در مسـجد، کنـار سـتون پنجـم، و هنگام نبود ايشـان، در کنار سـتون هفتم 

نمـاز مي گزارده اسـت.

َزَة  اِج، َقاَل: َقاَل ُمَعاِویُة ْبُن َوْهٍب َو َأَخَذ بِيِدي، َو َقاَل: َقاَل ِل َأُبو َحْ َّ َعْن َأِب إِْسَمِعيَل السَّ

ـابَِعَة،  َو َأَخـَذ بِيِدي، َقـاَل: َو َقاَل ِل اْلَْصَبُغ ْبُن ُنَباَتَة َو َأَخَذ بِيِدي، َفَأَراِن اْلُْسـُطَواَنَة السَّ

َسُن ْبُن َعِل8 یَصلِّ ِعنَْد  َفَقاَل: هَذا َمَقاُم َأِمِي اْلُْؤِمنَِي َصَلَواُت اهللِ َعَليِه، َقاَل: َو كاَن اْلَ

َسُن7 َو ِهي ِمْن َباِب كنَْدَة. )همان( اِمَسِة، َفإَِذا َغاَب َأِمُي اْلُْؤِمنَِي7 َصّلی فيها اْلَ اْلَ

در سـند ايـن روايـت، ابواسـماعيل سـراج، همـان عبداهلل بن عثمان اسـت کـه در رجال 

برقـي، از اصحـاب امـام صادق7 معرفي شـده )برقی، ص22( اما سـاير رجاليـان، مدح يا ذمي 

از وي ننوشـته اند. البتـه ممکـن اسـت به دليـل نقل روايتـش از فردي مثـل معاوية بن وهب 

و نقـل اسـماعيل بـن بزيـع از وي، که هـر دو از بزرگان اماميـه و ثقـه و جليل القدرند، بتوان 

ايـن روايـت را پذيرفـت و در نهايـت، ايـن روايـت، مؤيـد رواياتـي خواهـد بود کـه بيانگر 

اهميـت مقام ابراهيـم7 و مقام جبرئيل7 اسـت.

ابـن محبـوب نيـز روايتـي را از ابوحمـزه ثمالـي نقـل مي کنـد کـه گويـای عبـادت امام 

سـجاد7 در کنـار سـتون هفتـم، يعنـي مقـام ابراهيم7 اسـت.

ـَزَة الثَُّمِل َقـاَل: َدَخْلُت َمْسـِجَد اْلكوَفِة َفـإَِذا َأَنا بَِرُجـٍل ِعنَْد  َعـِن اْبـِن َمُْبوٍب َعـْن َأِب َحْ

ـابَِعِة َقائًِم یَصلِّ ْيِسُن ُركوَعُه َو ُسـُجوَدُه َفِجْئُت ِلَْنُظَر إَِليِه، َفَسَبَقنِي إَِلی  اْلُْسـُطَواَنِة السَّ

ُهمَّ إِْن كنُْت َقْد َعَصيُتک َفَقْد َأَطْعُتک ِف َأَحبِّ  ـُجوِد، َفَسـِمْعُتُه یُقوُل ِف ُسـُجوِدِه: اللَّ السُّ

یَمُن بِک َمنًّا ِمنْک بِِه َعَلی َل َمنّاً بِِه ِمنِّي َعَليک ... ُثمَّ اْنَفَتَل َو َخَرَج  اْلَْشياِء إَِليک َو ُهَو اْلِ

ِمْن َباِب كنَْدَة َفَتبِْعُتُه َحتَّی َأَتی ُمنَاَخ اْلكْلبِيَي َفَمرَّ بَِأْسـَوَد َفَأَمَرُه بَِشٍء َلْ َأْفَهْمُه َفُقْلُت: َمْن 
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َسـِي7، َفُقْلُت: َجَعَلنِي اهللُ فَِداک، َما َأْقَدَمک َهَذا اْلَْوِضَع،  َهَذا؟ َفَقاَل: َهَذا َعِل ْبُن اْلُ

َفَقاَل: الَِّذي َرَأیَت. )صدوق، بی تا، ص313؛ حر عاملی، 1409ق، ج5، ص264(

البتـه ايـن روايـت بـه دليل ناشـناخته بـودن سـه تـن از روات آن، از روايت هاي ضعيف 

اسـت، امـا چـون در متـن روايـت، دعايـي از امـام سـجاد7 آمـده که صـدور آن از انسـان 

عـادي بعيـد و بلکـه غيـر ممکن اسـت، بايد گفـت ايـن روايت ازجملـه رواياتي اسـت که 

متـن آن، سـند را تصديـق مي کنـد. اگـر اين روايـت پذيرفته شـود، باز تأکيدي بـر اهميت و 

اسـتحباب نمـاز در مقـام ابراهيـم7 خواهد بود.

همچنيـن در روايـت ديگـری بـه نقـل از شـهيد اول=، امـام صـادق7 بـه بعضـي از 

اصحـاب، اقامـه نمـاز در کنـار مقـام ابراهيـم7 را سـفارش کرده انـد:

ُه َقاَل لَِبْعِض َأْصَحابِِه یا ُفَلُن  اِدِق8 َأنَّ ٍد الصَّ ُرِوي َعـْن َمْوَلَنـا َأِب َعْبِد اهللِ َجْعَفِر ْبِن ُمَمَّ

إَِذا َدَخْلَت اْلَْسـِجَد ِمَن اْلَباِب الثَّاِن َعْن َميَمنَِة اْلَْسـِجِد َفُعدَّ َخَْسـَة َأَسـاطَِي اْثنََتاِن ِمنَْها ِف 

ائِِط َفَصلِّ ُهنَاک َفِعنَْد الثَّالَِثِة ُمَصلَّی إِْبَراِهيَم7 َو ِهي  الظِّـَلِل َو َثَلٌث ِمنَْها ِف َصْحِن اْلَ

اِمَسُة ِمَن اْلَْسِجِد َركَعَتي... . )شهید اول، 1410ق، ص238( اْلَ

امـام صـادق7 به برخی از اصحاب فرمودند: ای فانی، هرگاه از در دوم سـمت راسـت 

مسـجد وارد شـدی، پنج سـتون را بشـمار، دو سـتون در سـايه )زير سـقف( و سـه سـتون 

در صحـن مسـجد قـرار دارد. پـس همان جـا )سـومين سـتون در صحـن( دو رکعـت نماز 

گـزار. کنـار سـتون سـوم محـل نمازگـزاردن حضـرت ابراهيـم7 و ايـن سـتون، همـان 

سـتون پنجم اسـت. 

شـهيد اول= سـند ايـن روايـت را نقـل نکـرده و ظاهـراً بـه نقـل جناب مشـهدي= در 

کتـاب المـزار الکبيـر يـا نقل شـيخ مفيـد= اعتماد کرده اسـت. اما بـه هـر روی، در صورت 

قبـول ايـن روايـت نيـز اهميت مقام ابراهيم7 و اسـتحباب اقامـه نماز در کنـار آن، در کالم 

امـام صادق7 تأکيد شـده اسـت.
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ج( روایات مربوط به توجه و سفارش نسبت به مکان هاي خاصي از مسجد

حمـاد بـن زيـد از امام صـادق7 روايتي نقـل مي کند کـه در آن، حضـرت ضمن تأکيد 

فراوان در توجه به اين مسـجد، راوي را به عبادت در قسـمت هاي راسـت مسـجد از طرف 

ورودي بـاب کِنـده، بـه دليل وجـود مقام ابراهيم در اين قسـمت، سـفارش مي کند. همچنين 

در ايـن روايت اشـاره  شـده که وسـط مسـجد کوفـه، محل شـروع حرکت کشـتي حضرت 

نوح7 بوده اسـت.

ٍد8 َو اْلَبيـُت َغاصٌّ ِمَن  اِرثِي، َقاَل: كنْـُت ِعنَْد َجْعَفِر ْبـِن ُمَمَّ َثنَـا َحَّـاُد ْبُن َزیـٍد اْلَ َحدَّ

َلِة  اْلكوفِيَي، َفَسـأََلُه َرُجٌل ِمنُْهْم: یا اْبَن َرُسـوِل اهللِ إِنِّ َناٍء َعِن اْلَْسـِجِد َو َليَس ِل نِيُة الصَّ

فِيـِه، َفَقـاَل: آتِِه، َفَلْو یْعَلـُم النَّاُس َما فِيِه َلََتْوُه َو َلْو َحْبوًا، َقاَل: إِنِّ َأْشـَتِغُل، َقاَل: َفْأتِِه َو َل 

اِمَسـِة  ُه َمَقاُم إِْبَراِهيَم، َو ِعنَْد اْلَ َّا یِل َأْبَواَب كنَْدَة، َفإِنَّ َتَدْعـُه َمـا َأْمكنَک َو َعَليک بَِمياِمنِِه ِم

ئِيـَل، َو الَِّذي َنْفِس بِيِدِه َلْو یْعَلُم النَّاُس ِمْن َفْضلِِه َمـا َأْعَلُم َلْزَدَحُوا َعَليِه. )ابن  َمَقـاُم َجْبَ

مشهدی، 1419ق، ص129؛ مجلسی، 1403ق، ج97، ص395(

گرچـه ايـن روايـت سـند صحيحـي نـدارد، امـا تأکيـد حضرت بـر مقـام ابراهيـم7 و مقام 

جبرئيل7، آن را مشـابه روايات معتبري از اين  دسـت قرار داده که پذيرش آن را آسـان مي کند.

دسـته پنجـم: روایاتـي کـه در آنها نمـاز یا عبادت در مسـجد، به مـکان خاصي مقيد 

است نشده 

صبّـاح از امـام صـادق7 در مـورد چگونگي انجام نمـاز حاجت در اين مسـجد روايت 

: می کند

اُء، َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبِد اهلل7ِ: »َمْن كاَنْت َلُه إَِلی اهللِ َتَعاَلی َحاَجٌة َفْليْقِصْد إَِلی  ذَّ َصبَّـاٌح اْلَ

َة  َمْسِجِد اْلكوَفِة، َو لِيْسبِْغ ُوُضوَءُه َو یَصلِّ ِف اْلَْسِجِد َركَعَتِي، یْقَرُأ ِف كلِّ َواِحَدةٍ ِمنُْهَم َفاِتَ

َذَتاِن« َو »ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد« َو »ُقْل یا َأهَيا اْلكافُِروَن«  اْلكَتاِب َو َسْبَع ُسَوٍر َمَعَها، َو ُهنَّ »اْلَُعوِّ

ا َأْنَزْلنَاُه ِف َليَلِة اْلَقْدِر«، َفإَِذا َفَرَغ ِمَن  َو »إَِذا َجاَء َنْصُ اهللِ« َو »َسبِِّح اْسَم َربِّک اْلَْعَلی« َو »إِنَّ
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َا ُتْقَضی بَِعْوِن اهللِ، إِْن َشاَء اهللُ«. )طوسی،  َم، َسَأَل اهللَ َحاَجَتُه، َفإِنَّ َد َو َسـلَّ كَعَتِي َو َتَشـهَّ الرَّ

1414ق، ص416؛ حر عاملی، 1409ق، ج8، ص134(

ايـن روايـت، از روايـات ضعيف اسـت ولـی اعتمـاد محدثاني چـون ابن طـاووس= و 

عالمـه مجلسـي= بـه آن، می توانـد از بـاب قاعده تسـامح در ادله سـنن باشـد.

ابوشـعيب خراسـاني روايتي را از امام رضا7 در مورد اسـتحباب ورود به مسـجد کوفه 

نقل کرده اسـت:

َضا7: ایم َأْفَضُل؟ ِزیاَرُة َقْبِ َأِمِي  َسِن الرِّ َراَساِن، َقاَل: ُقْلُت ِلَِب اْلَ َثنَا َأُبو ُشَعيٍب اْلُ َحدَّ

َسَي ُقتَِل َمكُروبًا َفَحقٌّ َعَلی اهللِ َجلَّ ِذكُرُه  َسـِي7، َقاَل: »إِنَّ اْلُ اْلُْؤِمنَِي7 َأْو ِزیاَرُة اْلُ

َج اهللُ كْرَبـُه َو َفْضُل ِزیاَرِة َقْبِ َأِمِياْلُْؤِمنِـَي7 َعَلی ِزیاَرِة َقْبِ  َأْن َل یْأتِيـُه َمكـُروٌب إِلَّ َفرَّ

َسـِي7«. َقاَل: ُثمَّ َقاَل: »َأیَن َتْسكُن؟« ُقْلُت:  َسـِي كَفْضِل َأِمِياْلُْؤِمنَِي7 َعَلی اْلُ اْلُ

ةٍ َلكَتَب اهللُ َلُه  اْلكوَفـَة، َقـاَل: »إِنَّ َمْسـِجَد اْلكوَفِة َبيـُت ُنوٍح7، َلْو َدَخَلـُه َرُجٌل ِماَئَة َمـرَّ

ي َو لَِمْن َدَخَل بَيِت  ِفْر ِل َو لِـواِلَ
ْ
ِماَئـَة َمْغِفـَرٍة ِلَنَّ فِيـِه َدْعَوَة ُنوٍح7 َحيُث َقـاَل: )َربِّ اغ

اَء«. )إبن طاووس، فرحة الغری، ص104؛  ً( َقاَل: ُقْلُت: لَِْن َعنَی بَِوالَِدیِه؟ َقاَل: »آَدَم َو َحوَّ
ُمْؤِمنا
 

حر عاملی، وسائل الشیعة، 1409ق، ج14، ص382(

راوی بـه امـام رضـا7 عرضـه مـی دارد: کـدام يـک فضيلـت بيشـتری دارد؟ زيـارت قبـر 

اميرالمؤمنيـن7 يـا زيـارت امـام حسـين7. حضـرت فرمودنـد: همانـا امـام حسـين7 در 

بـا و سـختی شـهيد شـد، پـس بـر خداونـد متعال اسـت کـه گرفتـاری بـرای زيارتـش نيايد؛ 

مگـر اينکـه خداونـد گرفتـاری اش را برطـرف کنـد و برتری زيـارت قبـر اميرالمؤمنين7 بر 

زيـارت قبـر امام حسـين7 مانند برتری اميرالمؤمنين بر امام حسـين7 اسـت. راوی: سـپس 

حضـرت فرمودنـد: در کجـا سـاکنی؟ گفتـم: در کوفـه. فرمودنـد: همانـا مسـجد کوفـه خانه 

حضـرت نوح7 اسـت. اگر کسـی صد بار در آن وارد شـود، خداوند صد آمـرزش برای او 

می نويسـد؛ زيـرا اين آمـرزش، درخواسـت حضرت نوح7 اسـت. چون گفت: پـروردگارا 

بيامـرز مـرا و پـدر و مـادرم را و هرکـس که در حال ايمان بـه خانه من داخل می شـود. راوی: 

گفتـم: منظـور ايشـان از پـدر و مـادرش چه کسـی بـوده؟ فرمودنـد: آدم و حوا. 



فصلنامه فرهنگ زيارت
152

ايـن روايـت نيـز گرچـه سـند صحيحـي نـدارد، امـا از رواياتـي اسـت کـه متـن آن، 
تصديق کننـده سـند اسـت؛ چراکـه بيان کننده فضيلـت زيـارت اباعبـداهلل و اميرالمؤمنين8 
اسـت و چنيـن اسـتفاده اي از داللـت قـرآن و خبـر از اينکـه مسـجد کوفـه، خانـه حضرت 
نـوح7 بـوده، از تـوان راوي خارج اسـت و بـه نظر نمي رسـد در اين گونه روايـات، انگيزه 

چندانـي بـراي جعـل و نشـر اکاذيـب نيز وجود داشـته باشـد.

روايات مسجد سهله

يکـي از مسـاجد مهـم و بافضيلـت کوفـه، مسـجد سـهله يـا سـهيل اسـت. بـر اسـاس 
روايـات، ايـن مسـجد منزلـگاه و عبادتگاه پيامبـران بسـياري همچون حضـرت ابراهيم7، 
ادريـس7، خضـر7 و نيز مورد توجه امامـان معصوم: بوده اسـت. )ر.ک: کلینـی، 1407ق، 
ج6، ص667( بـر اسـاس روايتـي از امام صـادق7، حضرت مهدي] پس از ظهـور، در آنجا 

سـاکن خواهند شـد. )ر.ک: همـان و حمیـری، 1413ق، ص160(
برخـالف مسـجد کوفـه، در مـورد نمـاز و عبـادت در مـکان خاصـي از ايـن مسـجد، 
روايتـي وارد نشـده و تنهـا بـه  طور مطلـق، نمازخواندن در اين مسـجد براي برطرف شـدن 
مشـکالت، سـفارش شـده اسـت. )ر.ک: کلینـی، 1407ق، ج3، ص495( بنابرايـن مي تـوان گفـت 
به طورحتـم، انجـام عبـادت در هـر قسـمت از مسـجد سـهله، بهره مندي از فضيلـت  عبادت 

در ايـن مسـجد را به دنبـال دارد.

اعمال و ادعیه مکان هاي مسجد کوفه و سهله

کتاب هاي نگاشـته شـده در بـاب زيارت، نظيـر المـزار شـهيد اول=)شـهید اول، 1410ق، ج1، 
ص230(، المـزار الکبيـر شـيخ مفيد=)مفیـد، 1434، ج1، ص359،366، 369، 370 و 379(، مصبـاح الزائر 

ابن طاووس )ابن طاووس، 1417ق، ص79 و 80 و 85 و 98 و 105( و بحاراالنوار عالمه مجلسـي )مجلسـی، 
1403ق، ج97، ص408(، آداب، اعمـال و ادعيـه گوناگونـي براي مکان هاي خاصي از مسـجد کوفه 

و سـهله آورده انـد. مقـام امـام زين العابديـن7 و مقام امام صـادق7 در هر دو مسـجد، از اين 
قبيـل هسـتند. ظاهـراً فقهـا و محدثان در بيـان اين اعمـال و آداب، بـه نقل کتاب المـزار الکبير 
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ابـن مشـهدي يـا شـيخ مفيـد يـا رواياتـی کـه از سـند ضعيفـی برخوردارنـد، اعتمـاد کرده اند. 
بنابرايـن الزم اسـت هـم در مـورد ايـن کتـاب و انتسـاب آن به مؤلـف، و هم امـکان اعتماد به 

روايـات ضعيـف از بـاب قاعـده تسـامح در ادله سـنن، تحقيق مختصری صـورت گيرد.

کتاب المزار الکبير و مؤلف آن 

مطابـق بـا آنچـه در الذريعـه بيان  شـده، مؤلف کتـاب المزارالکبير، شـيخ محمد بن جعفر 
ابـن علـي بـن جعفـر المشـهدي الحائـري اسـت. وي آداب، اعمـال و ادعيـه وارد در مورد 
مکان هـاي زيارتـي مختلف ازجمله مسـجد کوفـه و سـهله را در اين کتاب گـردآوري کرده 
اسـت. پذيـرش مطالـب ايـن کتـاب و مؤلـف آن، محـل اختالف فقهـا و محدثان اسـت. در 

اين بـاره دو ديدگاه وجـود دارد:
ديـدگاه نخسـت، پذيـرش کتاب و صحت انتسـاب به مؤلف اسـت. بر اين مبنـا، فقها و 
محدثاني مانند شـيخ حر عاملي= در أمل اآلمل )حرعاملی، 1385، ج2، ص253(، عالمه مجلسـي= 
در بحـار االنـوار )مجلسـی، 1403ق، ج1، ص35(، آقابزرگ تهراني در الذريعه )آقابزرگ تهرانی، 1408ق، 
ج20، ص324( و سيدمحسـن اميـن در اعيـان الشـيعه )امینـی، 1406ق، ج9، ص202(، مؤلف و اثر را 

ثقـه و قابـل  اعتمـاد مي داننـد و در انتسـاب کتـاب بـه مؤلف نيز ترديـدي ندارند. بر اسـاس 
ايـن ديـدگاه، ذکـر نشـدن سـند بـراي پـاره اي از اعمـال و ادعيـه آن، مشکل سـاز نيسـت و 
بـا اعتمـادي کـه بـه مؤلـف وجـود دارد، مي تـوان آن اعمـال را بـا شـرايط گفته شـده و در 
مکان هـاي مشـخص شـده انجـام داد. همچنيـن بر اسـاس اعتماد بـه اين کتـاب، بايد معتقد 

شـد کـه مکان هـاي خـاص اين دو مسـجد، در کمـال عبادت دخيل اسـت.
ديـدگاه دوم معتقـد اسـت مؤلـف کتاب، فرد شناخته شـده اي نيسـت و اعتبـار کتاب نيز 
نامعلـوم اسـت. فقهايـي چـون محقـق خويـي=، از طرفـداران ايـن ديـدگاه هسـتند. )خویی، 

1410ق، ج1، ص52(

بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، تنهـا در مورد اعمـال و ادعيـه اي که بـراي انجام آنهـا در مکان 
مشـخصي از مسـجد، نـص معتبـري وجـود دارد، مي تـوان گفـت کـه مـکان خـاص در 
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بهره منـدي از ثـواب کامـل )کمـال عبـادت( دخيـل اسـت. امـا انجـام عبـادت در مکان هاي 
معـروف و منتسـب بـه انبيـا و امامـان معصوم: که نـص معتبري بـر آن داللت نـدارد، در 

صـورت اثبـات صحـت و اعتبـار انتسـاب، تنهـا از بـاب تبـرک، توجيه مي شـود.

بررسی قاعده »تسامح در ادله سنن«

بررسـي اقـوال در مـورد مفاد قاعده تسـامح در ادله سـنن و انتخاب قـول صحيح، توجه 
به چنـد نکتـه را مي طلبد:1

اول، در برخـي از ايـن احاديـث، عبـارت »عـن النبـي9« يـا »عـن اهلل« آمـده اسـت و 
قاعدتـاً در ايـن اضافـات، در بقيـه نيـز لحاظ بوده اسـت و بلـوغ »عن اهلل« يا »عـن النبي9« 
هنگامـي اسـت کـه وصـول از طريـق حجـت و دليـل معتبـر باشـد؛ از آنجـا که هيـچ دليلي 
بـراي موضـوع خـود مصداق نمي سـازد، روايـات مزبور، مصـداق بلوغ را تعييـن نمي کند و 
ايـن مـورد را بايـد از خـارج از ايـن روايات، يافت. و فرض بر اين اسـت که بلـوِغ از طريق 
حجـت بايـد از طريـق علـم يا به صورت علمـي )از قبيل خبـر واحِد جامع شـرايط حجيت 
از قبيـل وثاقـت و ماننـد آن( باشـد. بنابرايـن، ايـن روايـات بـه  هيـچ  وجـه ناظـر به صـرف 
وصـول و شـنيدن و بلوغ نيسـت؛ بلکـه ناظر به بلوغي اسـت که »عن اهلل« يـا »عن النبي9« 
باشـد و ايـن، در بلـوغ از طريق حجت اسـت؛ حجتي که حجيـت آن، فارغ از ايـن روايات، 

ثابت  شـده است.
دوم، در رواياتـي کـه »فـا« بـه  کار رفته، هرچند »فـا« مي تواند گوياي ترتيب باشـد، اما از 
بـاب غلبـه داللـت فاي عاطفه بر سـببيت يـا از باب قدرمتيقـن در داللت ايـن احاديث، بايد 
آن را سـببيت بدانيـم و بگوييـم منظور پيامبـر9 و ائمه:، اين بوده که اگر کسـي از طريق 
حجـت معتبـر، عملـي را داراي فضيلـت و ثواب دانسـته، آن را انجام دهد، ثـواب عمل به او 
اعطـا مي شـود. پـس اين اخبـار، داللتي بر اعطـاي ثواب نقل  شـده، بدون اينکـه فاعل از اين 

بلوغ خبر داشـته باشـد )جاهل يا ناسـي( يا بلوغ در انگيزه او تأثيري داشـته باشـد، ندارد.

1. اين نکات برگرفته از درس خارج استاد عليدوست )حفظه اهلل( در بحث برائت و اخبار »من بلغ« است.
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اخبـار »مـن بلـغ«، مفـادي جز گزينـه اول، که محقـق نائيني= مطـرح کرده، نـدارد. البته 

ارشـادانگاري ايـن ادلـه بـه  حکـم عقـل بـه حسـن انقيـاد را نيـز مي تـوان بـا سـخن محقق 

نائينـي=  جمع بسـت.

بـا توجـه بـه آنچـه بيـان شـد، اعتمـاد بـر اعمـال و ادعيه، بـا کيفيتـي کـه در کتاب هاي 

»مـزار« آمـده، بـا پذيـرش قاعده »تسـامح در ادله سـنن« درباره آنهـا امکان پذير نيسـت؛ زيرا 

مفـاد روايـات »مـن بلغ«، تصحيح سـند ضعيف يا جبران فقدان سـند در مسـتحبات نيسـت!

در ادامـه، حجة االسـالم و المسـلمين ترابـی شـهرضايی )ناقـد طـرح(، بـا بيـان مبنـای 

اصولـِي طـرح، يعنـي »وثـوق مخبـري«، ايـن مبنـا را موجـب خسـارت بـه شـيعه، و مبناي 

گذشـتگان را عمـل بـه »اصالـت خبـري« دانسـت.

وي افـزود: کتاب هـاي ادعيـه ای کـه توسـط اصحـاب ائمـه: تدويـن شـده بـود، در 

اثـر نوشـتن کتاب هـاي جامـع، نسـخه برداری نشـد؛ ازايـن رو، ميـراث مکتـوب در ادعيـه و 

زيـارات، بـه آنچـه امـروز در دسـت ماسـت، منحصر شـده اسـت؛ همان طـور که بـا تأليف 

کتـاب شـريف مفاتيـح الجنان سـاير کتاب هـاي ادعيه همچـون زاد المعاد مرحوم مجلسـی، 

اقبـال سـيد بـن طـاووس و بلد األميـن مرحوم کفعمی کنار گذاشـته شـد و چه بسـا اگر اين 
کتاب هـا، قبـل از مفاتيـح الجنـان بارهـا چاپ نشـده بـود، اکنون اثـری از آنها نبـود. بنابراين 

نمی تـوان آنچـه در المـزار الکبيـر جنـاب مشـهدی يا اقبـال و ماننـد آن آمده را غير مسـتند 

دانسـت. به ويـژه مطالعـه مقدمـه اين کتاب ها نشـان مي دهد چـون اَعالم متقدمـان، به اصول 

أربعمـأه دسترسـی و اعتمـاد داشـته اند، نيـازی به بررسـی سـند احسـاس نمي کردنـد. دليل، 

آنکـه در کتـب اربعـه، هـزاران روايـت از افرادی کـه يا نامشـان در کتاب هاي رجالـی نيامده 

يـا بـدون مـدح و ذم ذکـر شـده، آمـده اسـت. در کتاب هـاي رجالـی شـيعه نيـز، همچـون 

کتاب هـاي رجالـی عامـه، بـه همـه خصوصيـات راويـاِن سلسـله اسـناد، حتـی اسـنادِ مبيِّن 

احـکام الزامـی ماننـد وجوب و حرمت، پرداخته نشـده اسـت. همگي اينها گوياي آن اسـت 

کـه آنـان بـه وثـوق خبـری و اعتمـاد بـر قرائـن، بيـش از بررسـی وضعيت تک تـک روات 
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اهميـت می دادنـد. ازايـن رو، اصـاًل نيـازی بـه ذکـر اسـناد در کتاب هـاي ادعيـه نمی ديدنـد. 
پـس اگـر بنـا بر »اصالة السـند« باشـد، بايد دسـت از بسـياری از ادعيـه مانند دعـای کميل، 

ابوحمـزه، عرفه و ... برداشـت!
ارائـه دهنـده در پاسـخ، اصالـت دادن بـه سـند، کـه بـه وي نسـبت داده شـده، را ناقص 
دانسـت و عـالوه بـر صحت سـند، قوت متن يا يکسـان بودن محتـواي روايات داراي سـند 
صحيـح و ضعيـف را ابـزار ديگـري بـراي دريافـت درسـتي محتـواي روايات دانسـت. وي 
همچنيـن دربـاره اسـتناد فقهاي سـابق به قاعده »تسـامح در ادله سـنن«، اين ادلـه را برگرفته 
از احاديـث »مـن بلـغ« و ناظـر به بعـد از عمل و بعد از يقين به انتسـاب ثواب داشـتن عمل 
بـه معصـوم معرفـي کرد کـه نمي توان با آنها، سـند ضعيـف را تصحيح کرد؛ عـالوه بر اينکه 

بسـياري از ايـن اعمـال در کتاب هاي »مـزار«، اصاًل سـندي ندارد.
در ادامـه، حجةاالسـام و المسـلمين عليـزاده موسـوي گفـت: هدف از اين جلسـات را 
نياز و درخواسـت روحانيان، و نه آسـان سـاختن کار زائران دانسـت که پژوهشـکده حج و 

زيـارت بدان پرداخته اسـت. 
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