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 اّهللا  �� ارت � یز:��ش ���ت
  

  ارتی�م ز. ۱.۱

 هر که ندک یه قصد مک آن: ندک یت میروا) ع(صادق جندب از امام بن از عبداهللا ینیلک

ها  به آن ،اند نیه بر زمک یا هکمالئ ،عازم حج نشود سال یکاگر  ،جا آورد سال حج به

 ».دیاو را بخوان ؛رسد یبه گوش ما نم یفالن یصدا«: ندیگو یمهایند،  کوهه بر ک

او  یاگر قرض ،ایخدا«: ندیگو یپس م ؛ابندی یاما او را نم ،خوانند یها او را م سپس آن

ش یغنااست، اگر فقر مانع او شده  .نکحاجتش را ادا است،  مانع شدهرا از حج 

مردم در  ».جا آور هاو ب یبرا ،دارد یارکاگر  .او را فرج ده ،اگر در زندان است .بخش

 :۴یافکال( امده استیه به حج نک آن یه براکن مالئیاما ا ؛نندک یمخود دعا  یحج برا

۶۴(.  

ه باز که از مک آن«: ندک یت میروا  )ص(رمکرسول ا حمزه از یاب از محمدبن یطوس خیش

 »شود یکنزد اجلش ،ارت مجّدد را نداشته باشدیه و زکاما قصد بازگشتن به م ،گردد

  .)۴۴۴ :۵بیالتهذ(

خواند  یشعر ،از حج بازگشتکه  هنگامید یزی«: ندک یت میروا  )ع(صادق همو از امام

پس خداوند قبل از اجلش او را  ؛باز نخواهم گشتگر به حجاز یه دکن مضمون یبه ا

  .)۴۶۴ :۵بیالتهذ( »راندیم

در ه ک یدرحاله پنج سال بر او بگذرد ک آن«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  ینیلک

  .)۲۷۸: ۴یافکال( »محروم شود ،رهسپار نشودخانه ن یا یسو هاست و ب )ثروت( سری

ه امسال به کچه شد «: دیاز من پرس) ع(صادق امامه کند ک یاز سماعه نقل م ینیلک

م یه براکد است یام .ه به آن مشغول بودمکداشتم  یا معامله«: گفتم »؟یامدیحج ن

 ،ارکن یخداوند در ا. ستیر نیت خیبرا ،به خدا سوگند«: فرمود) ع(حضرت ».ر باشدیخ

جز  ،شود ین خانه منع نمیاز ا یعبد«: سپس فرمود ».ندک یت منظور نمیبرا یریخ

  .)۲۷۰: ۴یافکال( »آمرزد یرا م یاریگرچه خداوند گناهان بس ؛گناهۀ واسط هب

اگر قصد «: ندک یت میروا) ع(یاز عل) ع(صادق امامر از یبص یاز اب خصالصدوق در 

ه کن کنارنهادن پول اقدام کل زاد و راحله و یمقدمات آن ازقبۀ ی، به تهیحج داشت

ردند ک یم فراهم یآن مقدمات یبرا ،وج داشتندخرنان قصد یاگر ا’: دیفرما یخداوند م

  .)۶۱۷: الخصال( »‘)۴۶: توبه( )ردندک یم یروزشمارا ی(

 یا« :که حضرت فرمود ندک یت میروا) ع(صادق اماممنصور از  بن یسیاز ع ینیلک

ردن ک فراهمدرحال دو َحّجت، درمیان را و ه خداوند عزوجل تکدوست دارم  ، یسیع

  .)۲۸: ۴یافکال( »ندیبب یحج بعد

دست  هبمالی ه ک یهنگام«: ندک یت میروا) ع(عمار از آن حضرت بن قااز اسح ینیلک

 ‘.حج باشد ین برایا’  :دیید و بگوینار بگذارکرا  از آن یرسد، قسمت یاز شما م یکهر

پس  ؛شما جمع شده استۀ نفق ،حال نیدرا .تا موسم حج برسدد ینکن یوسته چنیو پ

دست  هب یه هرگاه مالکبل ؛دینک یگونه نم نیاما شما ا. دیشود و خارج ینکعزم 

مخارج سفر ۀ یته ،رسد یموسم حج مکه  هنگامیپس کنید؛  میرا انفاق  آن ،دیآور یم

  .)۲۸۰: ۴یافکال( »تان دشوار استیبرا

هر در  یسکه اگر کنیاند و آن ا راهگشا و مجرب یدیلکث متضمن ین احادیا

نار کا عمره یحج  یبرا یرسد، مبلغ یدستش م هه بک یهر پولا یند ک یه مک یا معامله

  .شود یبش میاهللا نص تیارت بیق زیبگذارد، توف

سفر حج  یه براک اگر آن«: ندک یت میروا) ع(از حّجال از آن حضرت محاسندر  یبرق

 »ب شده استکه مرتکاست  یل گناهیدل هتنها ب ،ا شده است، از حج محروم شودیمه

  .)۱۴۸: ۱المحاسن(

ه کند کل یتعج ،رده استکه عزم حج ک آن«: اند ردهکت یروا) ص(رمکعاّمه از رسول ا

 »د مفقود شود، مفقود شود و حاجت عارض شودیو آنچه باشود مبادا مرض حادث 

  .)۶۱۷: ۱نیحیالصح یعل کالمستدر(

ل یتعج ،هکم یسو هشدن ب خارج یبرا«: اند ردهکت یروا  )ص(ز از آن حضرتیو ن

  .)۵۵۵: ۴یبرکالسنن ال( »در انتظارند یا حاجاتیه چه امراض کد یدان یرا نمیز ؛دینک

سب ک یرحالل مالیاز غ یسکاگر «: ندک یت میروا) ع(صادق امامر از کیب از ابن ینیلک

و نه  یکنه لب’ :رسد یم د، ندا دریگو یکجا آورد و لب هسپس با آن حج ب ،ندک

  .)۱۲۴: ۵یافکال( »‘یکسعد

هامان  فنکهر زنانمان و ، حج و َمبیت اهلما «: ندک یت میروا) ع(کاظم امامصدوق از 

  .)۱۸۹: ۱هیالفق( »میده ین قسمت اموالمان قرار میرا از بهتر

 یا نفقه«: ندک یت میروا  )ص(رمکاز رسول ا) ع(صادق امامعفور از ی یاب صدوق از ابن

دور از اسراف و  هبو رو باشد  انهیم یعنی ؛قصد استۀ ه محبوب خداوند است، نفقک

: ۳هیالفق( »ستیه اسراف مبغوض خداوند نکاما تنها در حج و عمره است . ریتقط

۱۶۷(.  

ه در کجز آن ؛است مسئول، یهر نعمتدارندۀ «: ندک یت میروا) ص(همو از آن حضرت

  .)۲۲۱: ۲ هیالفق( »ا حج صرف شودیجهاد 

رفت، از  یا عمره میچون به حج ) ع(نیحس بن یه علکند ک یت میز صدوق رواین

  .)۲۸۲: ۲هیالفق( ...ر وکچون بادام و ش ؛گرفت یتوشه برم ،ن زادیبهتر

) در سفر حج( شیاز مال خو«: ندک یت میروا) ع( صادق امامر از یاز ابوبص ینیلک

  .)۳۴۳: ۴یافکال( »ق اتمام حج استین از مصادیه اکن کمراقبت 

از « :استروایت شده ز یو ن» .حفظ نفقه از قّوت مسافر است« :ث استیز حدیو ن

  ).۲۸۰: ۲هیالفق( »اعتماد شما به آن است ،ه پس از خداوندکد ینکنفقه مراقبت 

 ،ه قبل از حجکاقامت در م«: ندک یت میروا) ع(صادق امامر از یصدوق از ابوبص

  .)۵۲۵: ۲۰هیالفق( »دارد تا پس از حج یشتریلت بیفض

شان خود را در ثواب یپدر و برادران و خو«: ندک یت میروا) ع(از آن حضرت ینیلک

شود و به شما  یز مانند حج شما منظور میآنان ن یبرا ،صورت نیدرا .دینک یکحج شر

  .)۳۱۶: ۴یافکال( »رسد یز میثواب صله ن

 اگر هزار نفر را در ثواب حّج«: ندک یت میروا) ع(کاظم امامحسن از  همو از محمدبن

م کشود و از ثواب تو  یحج منظور م یکها  از آن یکهر یبرا ،ینک یکشر خود

  .)۳۱۷: ۴یافکال ( »نخواهد شد

ازطرف من « :گفتم) ع(جواد ه به امامکند ک یت میقاسم روا بن یاز موس ینیلک

ه ک صورت نیا به ؛آورم یجا م هابتًا طواف بیپدران تو ن کت کو سپس ت) ص(امبریپ

 یو برا)... ع(حسن یگر برای، روز د)ع(یعل یگر برای، روز د)ص(امبریپ یروز برا یک

جا  هشتر بیاو ب یبرا«: فرمود) ع(جواد امام ».نمک یطواف م یگاه گاه) س(مادرت زهرا

  .)۳۱۴: ۴یافکال ( »آور

  ق � �ج و ���ه� �و� . ۲.۱

عن  یفر فإّن اهللا غنکًال و من یه سبیت من استطاع إلیالناس حج الب یهللا عل«

  .)۹۷: عمران آل( »نیالعالم

نماز، : ز بنا شده استیاسالم بر پنج چ«: ندک یت میروا) ع(باقر از زراره از امام ینیلک

  )متواترث یحد( .)۶۲: ۴یافکال( »تیات، حج، روزه و والکز

ه ک کسی یجاآوردن واجب است برا هحج ب«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  خصال

مقصود زاد و راحله و صّحت بدن است  .)ًالیه سبیاستطاع المن (ابد ی یبه آن م یراه

 ،ز پس از بازگشتیگذارد و ن یالش بر جایع یداشته باشد تا برا یزیه انسان چکو آن
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  .)۶ :۶الخصال( »از آن استفاده برد

 ،ن استیتر لتیآنچه پرفض ،پس از حج«: ندک یت میروا) ع(باقر امامخ از زراره از یش

  .)۴۳۳: ۵بیالتهذ( »استمفرده ۀ عمر

نماز نافله که  گونه همان«: ندک یت میروا) ع(کاظم امامخالد از  بن نیاز حس یبرق

  .)۲۸: ۲المحاسن( »حج استۀ نندک املکز ینماز واجب است، عمره نۀ نندک تمام

حج ثواب «: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا) ع(صادق اماماز  یونکاز س ینیلک

  ).۲۵۳: ۴یافکال( »است یهر گناهۀ فارکبهشت است و عمره 

 »عمره حج اصغر است«: ندک یت میروا) ع(صادق امامن از ااز عبدالرحم ینیلک

  .)۲۹۰: ۴یافکال(

 »بهتر استآنچه در آن است، ا و یعمره از دن«: اند روایت کرده) ص(رمکاز رسول ا

  .)۴۴: ۹ریبکال المعجم(

عرش  یسو هب گزار عمره«: ندک یت میروا )ع(صادق امامطلحه از  بن از عبداهللا ینیلک

  .)۵۱۰: ۲یافکال( »گردد است تا بازباز ش یآسمان برادرهای ند و ک یر میس

وقوف در عرفه و  ،برکحج ا«: ندک یت میروا) ع(صادق امامنه از یُاَذ ازعمربن ینیلک

  .)۲۶۴: ۴یافکال( »جمرات است و حج اصغر، عمره یرم

حج، واجب  یکجاآوردن  هعمره را مانند ب یکجاآوردن  هستند فقهایی که به

رد، یگ یز صورت میعمره ن یک ،چون درضمن آن ،البته اگر حج انجام شود .اند دانسته

ع یحج مستط یشخص براکه  درصورتیاما . ندک یت میفاکز یواجب ن هاز آن عمر

ز یحج ن یجا آورد و بعدًا اگر برا د عمره بهیبا ،ع استیعمره مستط یاما برا ،ستین

 . آورد یجا م ع شد، حج بهیمستط

 ،شب در خوابید«: ندک یت میروا) ص(رمکمسمره از رسول ا بن عبدالرحمانصدوق از 

حج و . ظلمت بودزیرش سرش و چپ و راست و  پشتش و یشاپیه پکدم یرا د یمرد

: صدوق یامال( »کردندبه نور داخل  ،ردهکاش آمدند و او را از ظلمت خارج  عمره

۳۱(.  

اجر تو «: شه گفتیه به عاکند ک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا کمستدردر  یقاض

 یعل کالمستدر( »کردیه خرج ک یو پول یه بردکاست  یا یسختۀ انداز به

  .)۶۴۴: ۱نیحیالصح

 یا توان عمره یدر هر ماه م«: ندک یت میروا) ع(صادق امامعقوب از ی بن ونسیاز  ینیلک

روز  ینه گذشت س ،د استیحلول ماه جد، ظاهرًا مقصود). ۵۳۴: ۴یافکال( »انجام داد

  .یقبلۀ از عمر

توان  یدر هر ده روز م« :گفته کاست نقل کرده ) ع(کاظم امامحمزه از  یاب بن یعل

د کیث در مقام تأین احادیاند ا گفتهفقها  یبرخ. )۴۵۸: ۲هیالفق( »انجام داد یا عمره

جاآوردن عمره  هبجایزنبودن نه است، ا هر ده روز ید عمره در هر ماه یاستحباب تجد

جا  های ب هر روز عمرهتوان  یم در ایام اقامت در مکه ،نیبنابرا .زودتر یا در فاصله

  .آورد

ت یروا) ص(رمکصدوق از رسول ا. ار داردیلت بسیجاآوردن عمره در ماه رجب فض هب

  .)۲۲۰: ۲هیالفق( »رجب استۀ ها عمر افضل عمره«: ندک یم

 یکه در فضل به حج نزدیرجبۀ عمر«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  مصباحخ در یش

  .)۷۹۸: مصباح المتهجد( »است

ن یتر لتیبافض ،ظاهرًا پس از رجب .رمضان در دست استۀ ز در فضل عمرین یاتیروا

ه رسول کنقل شده است   از عامه. )به بعد ۵۳۵: ۴یافکال( رمضان استۀ عمره، عمر

  ».ه مانند حج استکجا آور  در رمضان عمره به«: استفرموده ) ص(رمکا

ه حج کاست  یجار زینعمره دربارۀ  ،گفتخواهیم حج دربارۀ ه ک یلتیفض مقدار آن

آن . است یو قربان یجز آنچه مربوط به وقوف در عرفات و مشعر و رم ؛اصغر است

ۀ عمر یکرا حج از یز ؛است یحج جارگفتیم، دربارۀ به عمره  ه راجعک یلتیفض مقدار

پس حج و . ل شده استکیعرفات تش یسو بهرفتن مفرده و سپس احرام مجدد و 

  .ندارند ییعمره از هم جدا

اش را بر  و خداوند حج خانه«: ندک یت میروا) ع(علی اماماز  البالغه نهجدر  یدرضیس

ند یآن درآ ان بهیمردمان ساخت تا همه چون چهارپاۀ قبلآن را  شما واجب ساخت و

عظمتش  یشان براین را عالمت تواضع ایخداوند ا. نندکل یبوتران به آن مکو چون 

ه دعوتش را اجابت کد یرا برگز یا از خلقش عده .عّزتش قرار داد هبها  اعتراف آنو 

 ۀکو به مالئکردند وقوف  ،ایو در مواقف انبکردند ق یلماتش را تصدک ه،ردک

  .)۱ۀخطب( »...شدنده یعرشش شبۀ نندک طواف

ه مدحش کخداوند «: ه فرمودکت شده است یقاصعه رواۀ در خطب) ع(از همان حضرت

ه نه کآزمود ها  ن سنگیبا ا ،نین تا آخریرا از اول )ع(فرزندان آدم یتمام ،بلند باد

ت حرام خود و یرا بها  آن نند ویب یشنوند و نم یرسانند و نم یزنند و نه نفع م یم رضر

  .)۱۹۲ۀخطب: البالغه نهج( »مردم قرار دادام یق

تذّلل در  ،هاشان خارج شده ّبر از قلبکتا ت«: دیفرما یم) ع(در ادامه، حضرت

دن به فضل خود و اسباب عفو خود قرار یباب رساین را  وشود ن کهاشان سا جان

  .)۱۹۹: ۴یافکال ؛۱۹۲ۀخطب: البالغه نهج( »داد

از  یا ت را شعبهیارت بیخداوند ز«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  احتجاجدر  یطبرس

  .)۲۰۶: ۲االحتجاج( »شود یه به غفران او ختم مک قرار داد یقیرضوان خود و طر

به  یعنیرد، کحج  یفالن«: ندک یت میروا) ع(باقر امامعثمان از  بن از أبان االخبار یمعان

  .)۱۷۰: االخبار یمعان( »)افلح: حج(د یفالحت رس

 ،شهدوا منافع لهمیل و«: ندک یت میروا) ع(باقر امامش از جابر از  ریدر تفس یطبرس

  .)۱۷ :۱۰یالطبرس ریتفس( »عفو یعنی

شما «: ندک یت میه رواین آیر همیدر تفس) ع(صادق اماممحرز از  بن از سلمة ینیلک

در اهل و اموالشان ه ک یدرحالگران ید و دیمغفوره ک یدرحال ،دیگرد یان باز میعیش

  .)۲۶۳: ۴یافکال( »)شود یدور مها  آن بالها از یعنی(اند  منیمحفوظ و ا

ه مقصود از منافع در کند ک یسؤال م) ع(صادق امامثم از یخ بن عیرب ،ینیلکطبق نقل 

ا هم منافع ی ؛یو اخرو یویتمام منافع دن«: دیفرما یم) ع(ست؟ حضرتیفه چیشرۀ یآ

  .)۴۲۲: ۴یافکال( »یو هم اخرو یویدن

اده یخدا، طلب ز یسو هبرفتن  ،علت حج«  :ندک یت میروا) ع(رضا اماماز  عیالشراعلل 

تا از گذشته تائب  ،رده استکدر گذشته جمع چیزی است که ردن از او و خروج از ک

جمله ازع خلق است، یجم یاز منافع برا یبرخ. گر رودید ینده به راهیباشد و در آ

د یو أمل، تجد ءر و انقطاع رجاکذفراموشی نفس و  ۀقساوت قلب و خواست کتر

 و در شرق و غربکه  آنان ین منافع برایاز ا یبرخ. حقوق و حذر نفس از فساد

  .)۴۰: ۴عیعلل الشرا( »شود یم یز جاریآورند ن یجا نم هند و حج بیز یمدریا و خشکی 

عبه کن همچنان قائم است تا ید«: ندک یت میروا) ع(صادق امامر از یاز ابوبص ینیلک

  .)۲۷۱: ۴یافکال( »قائم است

از  یاجتماع ،در حج«: ندک یت میروا) ع(صادق امامم از کح بن از هشام عیعلل الشرا

بازارها رونق  ،بر آن عالوه و شناسند یگر را میدیک .دیآ یوجود م همردم شرق و غرب ب

اخبارش به گوش مردمان شود و  یشناخته م) ص(ز آثار رسول خدایرد و نیگ یم

نند، ک بسندهاگر مردمان تنها بر شهر خود . شود میحفظ  یرسد و از فراموش یم

  .)۴۰۵: عیعلل الشرا( »رود شهرها رو به خرابی می

  م به حج ندا داد،یچون ابراه«: ندک یت میروا) ع(باقر امامر از یبش بن ةاز عقب ینیلک

ون یع .)۲۰۵: ۴یافکال( »دندیشن یهمگ ،بودندزنان و ارحام مردان در اصالب که  آنان

اللهم  یکلب’: ن لفظ جواب دادندیبه ا«: ندک یت میروا) ع(یرکعس از امام االخبار

 کل یکشر ال ،کو المل کان الحمد و النعمة ل ،یکلب کل یکشر ال یکلب ،یکلب

  .)۲۸۲: ۱االخبار ونیع( »ن را شعار حج قرار دادیخداوند ا ‘یکلب

ه حج کن مضمون یاند به ا ردهکنقل چند روایت ) ص(رمکرسول ااز  یو سن عهیش

ت یروا) ص(از آن حضرت) ص(صادق اماماز جندب از  یافکمثًال . فان استیجهاد ضع

  .)۲۵۹: ۴یافکال( »فیالحج جهاد الضع«: ندک یم

حج از نماز و روزه فضیلت «: ندک یت میروا) ع(صادق امامار از ف تّمیاز س عیعلل الشرا

هجرت از  ،ز در آنیشتر است و نیبدن و خرج مال در آن بسختی را یز ؛شتر استیب

  .)۴۵۶: عیعلل الشرا( »خانه و اهل است

را  یمرد) ص(رمکرسول ا«: ندک یت میروا) ع(صادق امامعمار از  بن ةیاز معاو ینیلک

آن مرد  ‘؟ردن تو شدک مانع از حج یزیچ چه’ :او را گفت .ه از حج جا مانده بودکد ید

رسول  ‘.برمرا بثواب حج  ،نمکه چون چنان کبفرما  یارکبه من  کنیا’: گفت

در راه خدا صدقه آن را  ۀس از طال شود و تو همیوه ابوقبکاگر ’: فرمود) ص(رمکا

  .)۲۵۸: ۴یافکال( ‘»دیرس یاج نخواهبه ثواب حّج ،یده

: گفتم) ع(صادق امامه به کند ک یت میعبداهللا روا یأب بن عبدالرحماناز  عیعلل الشرا

 ،ینک کمکگران یو به د یاگر صدقه ده ،جاآوردن حج به یجا به: ندیگو میمردم «

ن خانه را یخداوند ا .ندیگو یدروغ م«: فرمود) ع(حضرت ».ت بهتر از حج استیبرا

  .)۴۵۲: عیعلل الشرا( »مردم قرار داده است یام برایق

ردن آن در صدقه، ک صرفبر مال در راه حج  صرف داشتن لتیفضبر  یاریبس اتیروا

ه بر صدقه کاست  یمستحبۀ ا عمریه منظور، حج کد دانست یبا. کند میداللت 

 ،ه مستحب استکرا حج واجب درهرحال بر صدقه یز ؛نه حج واجب ،ح داردیترج

ه کبر این مبنی هست هم یثیاحاد .رسد ینوبت به صدقه نمنشود، تا ادا دارد و ح یترج

ن یجمع ا .دارد یمستحبۀ ا عمریش از حج یمراتب ب به یمن، ثوابؤحاجت مدن برآور
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خود  یخود به یمستحبۀ ا عمریحج : باشدن یچن شایدنخست ۀ ث دستیث با احادیاحاد

بزرگ از  یدادن آن مال، حاجت ه با صدقهکنیمگر ا ؛ح داردیدادن مال ترج بر صدقه

اما  .ح داردیترج یمستحبۀ ا عمریمراتب بر ضرر فوت حج  ه بهکمؤمن برآورده شود 

د و تنها ُمنفق را از یگشا یازمند نمیار آن نکاز  یآن مال گره چندانبیشتر اوقات، در 

 کمکه اگر کح است یدر اخبار صح .کند میا عمره محروم یم حج یات عظکآثار و بر

از او آن را  به او سود برساند،ه ککند  تو را محروم می شتر از آنیتو به برادر مؤمنت ب

  .نکغ یدر

ه در راه حج مصرف ک یدرهم«: نندک یت میروا) ع(یاز عل العقول تحفو  خصال

 ؛۱۱۷: العقول تحف( »گر صرف شودید یه در جاکشود، مانند هزار درهم است 

شتر از یب«: ندک یت میروا) ع(صادق امامحمزه از  یأب بن یاز عل ینیلک. )۶۲۸: الخصال

از : مییگو می .)۲۵۵: ۴یافکال( »حق مصرف شود یه در جاکهزار درهم است  ستیب

  .است در راه خداونددادن  صدقهق حق، یمصاد

ه در راه حج ک یدرهم«: ندک یت میروا) ع(صدوق از آن حضرت ،یگریث دیدر حد

  .)۲۲۵: ۲هیالفق( »حق انفاق شودراه ه در کش از صدهزار درهم است یب ،صرف شود

 ،در راه حج یدرهم«: ندک یت میروا) ع(ر از آن حضرتیبص یاز أب بیتهذخ در یش

  .)۲۲: ۵بیالتهذ( »اهللا صرف شود لیسب یه فکون درهم است یلیم یکش از یب

 »جا آور هن و حج بکقرض «: ندیفرما یم یرفیر صیبه سد) ع(حضرت صادق

  .)۴۴۱: ۵بیالتهذ(

 .ون هستمیمن مد’: گفتم )ع(صادق امامبه «: ندک یت میوهب روا بن ةیصدوق از معاو

نت ید یه به قضاکجا آور  حج به’: فرمود ‘را بپردازم؟ خود نیا دیجا آورم  هحج ب

  .)۲۲۱ :۲هیالفق( ‘»ندک یم کمک 

ه و کال خود سریاگر همواره به ع یحت«: ندک یت میروا  )ع(از عذافر از آن امام ینیلک

 »یبربرا هر سال به حج ها  آن ن تاکن یچن ،یبده) ساده یه از غذایناک(روغن 

  .)۲۵۶: ۴یافکال(

 همواره نان یتوان یاگر م « :ندک یت میروا) ع(صادق اماممنصور از  یاب بن یسیخ از عیش

  .)۴۴۲: ۵بیالتهذ( »نکن یچن ،یآور جا هاما هر سال حج ب ،یبخور کو نم

به  یاما پول ،ونمیمد« :ردمکعرض ) ع(رضا امامبه  که ندک یت میاز ابوهمام روا ینیلک

جا  ه حج بهین خود را بده و با بقیاز ِد یقسمت«: فرمود »نم؟کچه . استده یدستم رس

گر حج ین و سال دکنت را قضا یسال د یک«: گفت ».است کپول اند«: گفتم ».آور

  .)۲۷۹: ۴یافکال( »جا آور هحج ب«: گفت ».پول سلطان است«: گفتم ».جا آور هب

: میگفت »د؟یآور یجا نم چرا هر سال حج به«: ندک یت میروا) ع(صادق امامصدوق از 

ه عازم حج است ک دیبدهرا به برادرتان  یخرج قربان«: فرمود ».است کاموال ما اند«

. جا آورد تان بهیبرا ید طوافیند و از او بخواهک یتان در آنجا قربانیبرا ،تا روز قربان

د و تا غروب آفتاب به دعا یمسجد رود و به یبپوش ییلباس نو ،د شدیچون روز ع

  .)۵۱۸: ۲هیالفق(» دیمشغول باش

 ،ندک که عمدًا حج را ترک کسیه کمتواترند  ان معنیات در ایحج، روا کتردربارۀ اما 

موجب  ،حج که ترکاست روایت شده  .ر پا نهاده استیعت را زیافر است و شرک

حج  که تارکاست  یمرون یهمچن. بندد یرخت برم یر از زندگیت است و خکهال

اما دعوتش  ؛جا آورد ند تا حج بهک یا میپس از مرگ، از خداوند طلب بازگشت به دن

به حج  »نین من الصالحکفأّصّدق و أ«ۀ فیشرۀ یآ ،یثیدر حد. شود یرفته نمیپذ

  .)۳۷۰: ۲یرالقمیتفس( ر شده استیتفس

ور محشور کدر آخرت است، انگار بوده  به حج سهلکه  آنه کاست روایت شده 

شدت  ردنش بهک ولکنده مویانداختن حج و به آفردا به، اتیدر روان یهمچن .شود یم

 »ن اعماًالیم باالخسرکهل اُنّبئ«ۀ فیشر ۀیگونه افراد مصداق آ نیشده است و ا ینه

از  یعتیشر کرا تاراین افراد  ،اتیگر از رواید یدر برخ. اند دانسته شده) ۱۰۳ :هفک(

کسی ه اگر کاست روایت شده . )۱۸: ۵بیالتهذ( اند اسالم دانستهع یشرا

  .)۵۵۴: نیالغافل هیتنب( شود یرد، مسلمان محشور نمیاورده بمیجان هب حج

 ، چهاریتیا در روای( اگر پنج سال ،استتوانگر ه ک ه آنکموجود است  یات چندیروا

 .)به بعد ۲۷۸: ۴یافکال( ا محروم شودیمحروم است  ،اوردیجا ن هبگذرد و حج ب) سال

 یریچ خیه ،حج کدر تر« :ندک یت میروا) ع(صادق اماماد از یز بن از سهل ینیلکز ین

  .)۲۷۰: ۴یافکال( »ستین

) ع(ن حضرتآبه « :دیگو یه مکاز سماعه است  یگریث دیحدگفتار، ن یر ایتفس

 .اوردمیجا ن هن امسال را حج بیبنابرا ؛مشغول بودم یداشتم و به شغل یا معامله’: گفتم

 ،یردکه آنچه کخدا سوگند ه ب’: فرمود) ع(حضرت ‘.ر باشدیم خیه براکدوارم یام

گرچه خداوند  ؛شود یت محروم نمین بیل گناه از ایدل هبنده جز ب .ستیر نیت خیبرا

  .)۲۷۰: ۴یافکال( »‘آمرزد یاز گناهان را م یاریبس

. ق است و بسیحج مستحب سلب توف که ترکح است ین معنا صریث در ایحد

ه کست ین یا بنده« :ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا) ع(باقر اماماز  یثمالۀ ابوحمز

 اند، ه حجاج بازگشتهکند یب یه مکجز آن ،ندک کا تریاز حوائج دن یحاجت یحج را برا

  .)۲۸۱: ثواب االعمال( »است دهیاما حاجت او هنوز به فرجام نرس

 احسان فراِنکو نیست جائز  ،شده استممکن انسان  یه براکای  ها عمریحج  کتر

 کبر لزوم ماندن و تر یمکمح یشرع یه داعکنیمگر ا. خداوند و رد دعوت اوست

ۀ فیاز اوهام چون شغل، امتحان، وظ یکیوجودآمدن  بهرف به ِص .سفر قائم شود

دعوت این رد . اهللا دست شست تیارت بیتوان از ز یقطعًا نم... و یادارو  یاجتماع

  .شود های بسیاری در زندگی می توفیقی منشأ بی ،الهی

ٌر یو اهللا خ«، »یٌر و ابقیو ما عنداهللا خ«، »یٌر وابقیا واالخرة خیاة الدنیبل تؤثرون ح«

  .»یو ابق

 یجا آورد، برا هحج ب یا ه ازجانب مردهکهر«: اند ردهکت یروا) ص(رمکعامه از رسول ا

  .)۱۲۵: ۵العمال نزک( »برائت از آتش نوشته شود زیاو ن یت منظور شود و برایآن م

حج  یگرید یجا هه بک آن یبرا«: ندک یت میروا) ع(صادق امامان از کمس از ابن ینیلک

  .)۳۱۲: ۴یافکال( »ثواب دو حج است ،آورد یجا م هب

پدر و مادرت حج  یجا هب«: ندک یت میروا) ع(صادق امامب از یحب بن از حازم ینعمان

  .)۱۷۲: بهیالغ( »وستیکار نیدو بس حال آنه ه بکآور  یجا هب

� یآ�ر ز. ۳.۱   اهللا �� ارت 

 مابینگناهان ۀ فارکسال،  به سالۀ عمر«: ندک یت میروا) ع(یاز عل دعائم االسالم

 دعائم( »چنانچه مقبول خداوند واقع شود ؛حج بهشت استثواب هاست و  عمره

  .)۲۹۴: ۱سالماال

 ،دیاروان حج را دکشان یه چون اکند ک یت میروا )ع(صادق اماماز  اتیجعفرکتاب 

 یشود و قدم یتان منظور میبرا یا ه حسنهکجز آن ،دیدار یبرنم یقدم« :فرمود

ان یشما به پا کمناسکه  هنگامی. شود یاز شما محو م یا ئهیه سکجز آن ،دینه ینم

ها  گذشته .دیران مسازیوآن را  کنیا .دیساخت ییبنا’: گویند میبه شما  ،رسد یم

  .)۶۶: اتیالجعفر( ‘»دینک ینده خوبیدر آ کنیااست؛ جبران شده 

ه ک آن یکی :اند حّجاج سه دسته«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز جابر از  ینیلک

ه ک دوم آن .من استیشود و از عذاب قبر ا یده میش بخشا ندهیگناهان گذشته و آ

اند و  ه مال و اهلش محفوظک سوم آن. شود یده میاش بخش گناهان گذشتهفقط 

  .)۲۶۲: ۴یافکال( »شوند یمحافظت م

پس از حج تا چهار ماه «: ندک یت میروا) ع(از آن حضرت یافکاس از سعد ینیلک

شود و تنها حسانتش نوشته  یش نوشته نمیبراسیئات حاجی ) االول عیان ربیپا(

ر مردم یمانند سا ،ماهن چهار یپس از ا .ب شودکمرت یار بدیار بسکه کجز آن ؛شود یم

هفتاد شب و روز  ،ن زمانیا ،االسالم دعائمدر  یثیدر حد. )۲۵۴: ۴یافکال( »است

  .)۲۹۴: ۱االسالم دعائم( است

ل یاز جبرئ ،جا آورد هحج ب) ع(یچون موس«: ندک یت میروا) ع(صادق امامصدوق از 

 ‘؟پاداشی است، چه جا آورد هحج بمال پاک و  درستت ین ابکه  کسی یبرا’: دیپرس

ن قرار ان و شهدا و صالحاقیامبران و صدیبا پاعال  عیاو را در رف’: خداوند فرمود

  .)۲۳۵: ۲هیالفق(‘» هستند ییویکقان نیچه رفآنان م داد و یخواه

آرزو  ،در قبرندکه  آنان«: ندک یت میروا) ع(مسلم از آن حضرت خ از محمدبنیش

: ۵بیالتهذ( »آوردند یجا م به یدادند تا حج یمآنچه در آن است، ا و یه دنکنند ک یم

۲۳(.  

ا و آخرت را یه دنکهر«: ندک یت میروا) ع(صادق امامسنان از  بن از عبداهللا ینیلک

کرده ت ینه ک یدرحال ،ه باز گرددکس از مکهر .دیاین خانه بیا یسو هب ،خواهد یم

  .)۲۸۱: ۴یافکال(» ابدی یز به آن مشرف شود، عمرش فزونیه سال بعد نکباشد 

عمره  وحج  جاآوردن زیاد به هکوارد شده است  یاریات بسین مضمون در روایا

امت یاهش اهوال روز قکدفع عذاب قبر و  ،دائمتوانگری ا و یدنها  سختیموجب دفع 

  .است

 ست حجیه بک آن .محاسبه نشوداعمالش  ،جا آورد هه ده حج بک آن« :اند روایت کرده

، ۱۱۷، ۶۰: خصال( »ع شودیشف ،آوردجا  به ه چهل حجک آن .ندیجهنم را نب ،آوردجا  به

۲۱۵ ،۲۸۳ ،۴۴۵ ،۵۱۶ ،۵۴۸ ،۵۷۱(.  
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 یجا هحج ب ،ن شودکاو مم یه هرگاه براک آن«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  ینیلک

ه کخورد  یم ،ابدیه هرگاه شراب بک همانند آن ؛)رارکت=ادمان(الحج است  دمنآورد، ُم

  .)۵۴۲: ۴یافکال( »ندیالخمر گو دمنبه او ُم

ه رزقش کهر’ :دیفرما یخداوند م«: ندک یت میروا) ع(صادق امامد از یاز عبدالحم یبرق

محروم  ،دیایت من نیب یسو ههر چهار سال بکم  دستاو  اگر ،را واسع قرار دادم

  .)۱۴۱: ۱المحاسن( »‘است

 ندا روه شمردهکم  ،استکه توانمند  کسی یبراحج را پنج سال  کث، تریاحاد یدر برخ

  .)۲۷۸: ۴یافکال(

رد، چه در یه بمکمراه ه در کهر«: ندک یت میروا) ع(صادق امامسنان از  از ابن ینیلک

  .)۲۶۳: ۴یافکال( »من استیامت ایروز قترس ا بازگشت، از یآنجا و چه در راه رفت 

همان ی، مگزار عمرهو  یحاج«: ندک یت میروا) ع(صادق امامصالح از  بن میاز ابراه ینیلک

 ،نندکاگر شفاعت  .ندک میاجابت  ،نندکدعا و  ندکعطا ها  آن اگر بخواهند به. ندیخدا

به . ندک یم کردن به ایشان را خود آغازخداوند عطا ،نندکوت کرفته شود و اگر سیپذ

: ۴یافکال( »هزاران درهم جبرانشان شود ،اند ردهکن راه خرج یه در اک یهر درهم

۲۵۵(.  

 مهمانگزار  عمرهو  یحاج«: ندک یت میروا) ع(ب از آن حضرتیصه از عّبادبن خصال

  .)۱۲۷: الخصال(» ندک یرام مکگردند و خداوند مهمانانش را ا ند تا بازیخدا

ت یاز شما روا« :گفتم) ع(صادق امامبه  که دیگو می یب اسدیلک، االخبار یمعاندر 

شناسم  یرا م یسک .در ضمان خداوندند تا بازگردد  حاجی ه اهل و مالکاست شده 

اهل و «: فرمود) ع(حضرت ».است ها آمده چه ،بت اویغدرحال ه بر سر اهلش ک

از نه  ،ندکدفع ها  آن توانست از یم ،اگر او حاضر بوداند که  چیزی در ضماناز مالش 

  .)۴۰۷: االخبار یمعان( »نداشتآن را  قدرت دفع ،بود یاگر او حاضر م یآنچه حت

در حق اهلش  یحاج یدعا«: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا یدعوات راوند

  .)۳۰: الدعوات(» شود یمستجاب م) اش خانواده=(

 یجا آورد و تنها برا ه حج بهکهر«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  یلالآل یعوال

آورد، خداوند  یجا هحج ب یه فالنکند یند و بگویه مردم ببکنیا ینه برا ،خداوند باشد

  .)۳۰: ۴یعوال( »آمرزد یالبته او را م

د یآورجا  به حج«: ندک یت میروا) ص(اهللا از رسول) ع(صادق اماماز  یونکصدوق از س

  .)۲۶۷: ۲هیالفق( »دیشونیاز  بیتا 

 یحج و عمره فقر را نف«: ندک یت میروا) ع(یاز عل البالغه نهجدر ) ره(یدرضیس

  )۱۰۲ۀخطب :البالغه نهج( »ندیشو یگناهان را مو کنند  می

هر ام  کردهمن قصد «: گفتم) ع(صادق امامبه  کند که نقل میعمار  بن اسحاق از ینیلک

) ع(حضرت ».نمکم را مأمور به حج بیت اهلاز  یسکا با مالم یجا آورم  سال حج به

  .)۲۵۳: ۴یافکال( »دهم یثرت مال بشارت مکتو را به «: فرمود

را وسته نور حج یپ یحاج«: ندک یت میروا) ع(صادق امامد از یزی یأب از داودبن ینیلک

  .)۲۵۵: ۴یافکال( »رده باشدکه گناه نک دارد، تازمانی

 ،خواهد یا را میه دنکهر«: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا یعل دبنیصدوق از ز

ه آخرت را کهر. شود میبه او عطا  ،هرچه از خداوند بخواهد ؛دیاین خانه بیا یسو به

 »ره شودیش ذخیبرا ،هرچه از خداوند بخواهد ؛دیاین خانه بیا یسو به ،خواهد یم

  .)۲۱۹: ۲هیالفق(

ما�ت. ۴.۱   �ج و ا

دارند  یمردم، امام«: ندک یت میروا) ع(صادق امامزراره از  دبنیاز عب ةبیالغدر  ینعمان

شان شاهد است اما آنان او را یا ند و بریب یرا مها  آن. شود میه در موسم حج حاضر ک

  .)۴۴۱: ۵بهیالغ( »نندیب ینم

در زمان ) عج(نائب خاص حضرت( یعثمان عمر از محمدبن نیمال الدکصدوق در 

موسم در هر سال ) عج(ن امریصاحب ا ،به خدا سوگند«: ندک ینقل م) ابت صغریغ

 »شناسند یاما نم ؛نندیب یز او را میآنان ن .شناسد یو مبیند  میمردم را  .شود یحاضر م

  .)۴۴۰: نیالد مالک(

اهللا  تینار بکدر) عج(زمان دارم با امامین دیآخر«: ندک ین شخص نقل میصدوق از هم

خته بود یعبه در مستجار آوکۀ ز به پردین ‘یما وَعدَتن یاللهم أنِجز ل’: گفت یاو م .بود

  .)۵۲۰: ۲هیالفق( ‘»کِمن اعداِئ یاللهّم انتِقم ل’: گفت یو م

 »امام استدیدار به  ،حجشدن  کامل«: ندک یت میروا) ع(باقر اماماز جابر از  ینیلک

  .)۳۱۴: ۴یافکال(

از  یسک یوقت«: ندک یت میروا) ع(صادق اماممهران از  بن لیاز اسماع عیعلل الشرا

حج شدن  باعث کامله کارت ما یند به زکآورد، حجش را ختم  یمجا  به شما حج

یا ع یدر بق) ع(و ائمه) ص(امبریارت قبور پیز، مقصود. )۴۵۹: عیعلل الشرا( »است

  .است) عج(زمان تشّرف به خدمت امام شاید

اند  ها امر شده ن سنگیمردم به طواف ا«: ندک یت میروا) ع(باقر امامر از یاز سد ینیلک

. )۳۹۲: ۱یافکال( »میاموزیشان بیت خود را به ایند و ما والیبه نزد ما آ ،تا پس از آن

یاری و «ه کنیاۀ اضاف ند بهک یث را نقل مین حدیاز زراره از آن حضرت هم ینیلک

ۀ یه آکث است یز در احادین: مییگو .)۵۴۹: ۴یافکال( »دارند یخود را بر ما ارزان

  .اند ردهکل یتأو) ع(را به ائمه) ۳۷ :میابراه( »همیال یفاجعل أفئدًة من الناس تهو«

نه ین و مدکه شروع کاز م« :ندک یت میروا) ع(باقر امامعبداهللا از  یأب از احمدبن ینیلک

  .)۵۵۰: ۴یافکال( »ار افضل استکن یه اکان سفرت قرار بده یرا در پا

از آب ) ع(خضر«: ندک یت میروا) ع(رضا امامفّضال از  از ابن نیالد مالکصدوق در 

د و بر ما یآ یاو به نزد ما م. است و تا نفخ صور نخواهد مرد زندهاو  .دیات نوشیح

او هر سال در موسم حج . مشینیب یم اما نمیشنو یاو را م یما صدا .ندک یسالم م

منان ؤم یو بر دعاکند  میآورد و درعرفه وقوف  یمجا  به را کشود و مناس یحاضر م

را  او ییداده است تا تنها قرار) عج(زمان خداوند او را مونس امام. دیگو ین میآم

  .)۳۹۰: نیالد مالک( »ندکبرطرف 

۵   � اهللا و آداب آن �� ارت � یز ک�ناس. ۱.

  احرام. ۱.۵.۱

تان قبل یها د تا قلبیا به احرام امر شده«: ندک یت میروا) ع(رضا اماماز  ون االخباریع

ات آن دل نت و لّذیا و زیتا از سهو و امور دن ،خاشع شود ،از ورود به حرم خداوند

دوار ید و امیصابر باش ،دیا ردهکرا د و در آنچه قصد آن ید و به آن مشغول نشوینکبر

  .)۱۲۰: ۲ون اخبار الرضایع( »به ثواب و ترسان از عقاب

 هکت باشد ید از مواقیبستن با احرام«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  یاز حلب ینیلک

ا بعد یقبل گزار  عمرها ی یست حاجیسزاوار ن .قات قرار دادیم )ص(رمکرا رسول اها  آن

  .)۳۱۹: ۴یافکال( »محرم شودها  آن از

قات، مسجد شجره واقع در یم ،اهللا هستند تیمنوره عازم بۀ نیاز مدکه  آنان یبرا

 یَلْمَلم واقع در دو منزلی ،اند من عازمیاز که  آنان ینه است و برایجنوب شهر مد

طائف  یعنیه از شرق ک انآن یبرا. ه استکشهر م جنوب) یلومترکیحدودًا پنجاه (

از  یرو ادهیروز پ شبانه یکۀ با فاصل کوچک یوهک(المنازل  قات قرنیم ،اند هکعازم م

 یزّوار .مسجد ُجحفه استها  آن قاتیم ،ه هستندکاز جده عازم مکه  آنان. است) هکم

 یا عمره دادن انجامد و مجّد شدِن حرمُم یبرا ،اند نکه ساکارت در میز یه براک

شمال مسجدالحرام واقع  یلومترکیه در حدود ده کروند  یم میبه مسجد تنع ،گرید

  .حرم استۀ قات به مسجدالحرام و محدودین میتر یکنزد ،قاتین میا. است

پس از نماز واجب «: ندک یت میروا) ع(صادق امامعمار از  بن ةیاز معاو بیتهذخ در یش

سپس محرم  و فرستبصلوات ) ص(امبریبر پ کن؛گو و او را ثنا ب را ا نافله، حمد خدای

  .)۷۷: ۵بیالتهذ( »شو
 ،بستن قبل از احرام«: ندک یت میروا )ع(از آن حضرت یسیع از حمادبن ینیلک

: ۳یافکال( »را بتراش زیر شکمت ین و موکوتاه کر و شارب را یت را بگیها ناخن

۳۲۶(.  

خداوند به که  هنگامی«: ندک یت میروا) ع(اظمکجعفر از  بن یاز عل قرب االسناد

م ندا داد و سپس یابراه .)۲۷: الحج ( ‘...مردم به حج ندا بدهدرمیان ’: م فرمودیابراه

: داناالس قرب( »ع شدیه تشریتلب ،گفتند و از آن روز یکگونه لب نیدند و ایمردمان شن

۲۳۷(.  

 ’:ییه بگوکن است یه ایتلب«: ندک یت میروا) ع(صادق امامعمار از  بن ةیاز معاو ینیلک

 ال ،کو المل کل ةان الحمد و النعم ،یکلب کل یکشر ال یکلب ،یکاللهم لب یکلب

شدن  شرفب و ُمکرا پس از نمازها، هنگام سوارشدن بر مر آن‘ ...یکلب کل یکشر

گر، برخواستن از خواب و ید یبک، برخوردن به رایآمدن به پست ا فرودی یبر بلند

  .)۳۵۵: ۴یافکال( »ینک یرار مکسحرگاهاهان ت

ه در کهر«: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا) ع(باقر امامفضال از  از ابن ینیلک



 ____________________________________________________________________________اهللا  زیارت بیت

9 

 

به برائت او از  کهزارهزار مل ،دیه بگویتلب ،مان و احتسابیاطرافش هفتاد بار با ا

با  یعنیآوردن عمل جا به با احتساب. )۳۲۷: ۴یافکال( »دهند می ینفاق و آتش گواه

حال  ردن آن عمل بهک همراهآوردن آن، جا به آوردن آن، با مراقبهجا بهقلب  حضور

  .اهللا معرفة

ه چپ و کد جز آنیگو یه نمیتلب یسک«: ندک یت میروا) ع(نیمنؤرالمیصدوق از ام

ن مضمون به اسناد یا :مییگو می .)۲۰۳: ۲هیالفق( »ندیه گویا با او تلبیاشۀ راستش، هم

 ؛۱۸۹ :۳یسنن الترمذ ؛۹۷۵: ۲ماجه سنن ابن( ت شده استیز روایمختلف از عامه ن

  ).۶۷: ۵کبراسنن 

خواست  یشان میه چون اکند ک یت میروا  )ع(صادق امامانس از  بن کصدوق از مال

ترسم  یم«: فرمود یم. توانست ید و نمیچیپ یش مکصدا در حلق مبار ،دیه بگویتلب

ث و ین حدیآنچه از ا. )۱۴۳: یأمال( ‘»یکو ال سعد یکلب ال’: دیخداوند در پاسخ بگو

  .است آن نآورجا به و باتوجه هیخشوع و خضوع در تلب ،دیآ یث همانندش برمیاحاد

خداوند به من «: ه فرمودکند ک یت میروا) ص(رمکمرفوعًا از رسول ا ،زیصدوق از حر

  .)۳۲۵: ۲هیالفق( »‘نندکه بلند یه صدا را به تلبکبه اصحابت بگو ’ :ردک یوح

ز از زنان برداشته یچهار چ«: ندک یت میروا) ص(از آن حضرت یارکد میهمو از ابوسع

عبه، استالم ک، دخول در یه، هروله در سعیدر تلب) إجهار(ردن صدا کبلند: است شده

به دعوت  اعصار ۀهم دادن مردان و زنان مضمون پاسخ. )۳۲۶: ۲هیالفق( »حجراالسود

ن مضمون به یا .است روایات زیادی آمدهبه حج ندا داد، در که  هنگامی )ع(میابراه

 صریح فه ویات شریآ تلمیح برخی ه آنچه درکح آنیتوض .استمربوط عوالم ذر 

ه عالم ابدان کن عالم یش از ایها پ ه ما انسانکن است یااست،  آمدهات متواتره یروا

سپس عالم اشباح، سپس عالم  عالم اظالل،  نخست: میا ردهکگذر  یاز عوالم ،است

 ،ن عالمیانسان پس از ا .ن عالم ابدان استیه همکن عالم یارواح و سرانجام چهارم

به  ا،برکامت یو پس از عبور از ق شود یعوالم برزخ م گیرد و وارد سیرش را پی می

حج، در  والیت و ثاق بهیها چون م ثاقیاز م یاریبس .پردازد یامت میر در عوالم قیس

ند تا بساط ک یمت خداوند اقتضا مکگرچه ح ؛اند شدهگرفته  ، از انسانعوالم گذشته

  .نیاورداد یبه را  ثاقیمکسی گرفتن ه کده شود ین عالم چنان چیامتحان در ا

  طواف. ۲.۵.۱

به  )بار( ه هفت شوطکهر«: ندک یت میروا) ع(صادق امامعمار از  بن قااز اسح ینیلک

جا  به نمازش را ،خواهد یه مکمسجد  یجاکند و سپس در هرکن خانه طواف یگرد ا

 ،شده کئه از او پایهزار س شود و هزاران یهزار حسنه نوشته م ش هزارانیبرا ،آورد

 یه برخکد یآ یاز او برم یاریز حاجات بسیو نشود  میهزار درجه مرتفع  هزاران

او را  یشتر دعایاندازد تا ب  یق میرا خداوند به تعو یرسد و برخ یًال به او میتعج

  .)۴۱۱: ۴یافکال( »بشنود

عبه ک یدر هر روز برا«: ندک یت میروا) ع(عبداهللا خراز از آن حضرت یاز أب ینیلک

به ها  آن ا قلبید نشو یده میبخش ،دننک یطواف م شردِگه بکه  آنانه کست یا لحظه

  .)۲۴۰: ۴یافکال( »)هایحّسن قلبه ال(شود  میعبه مشتاق ک

هنگام  به« :دیپرس) ع(ه از حضرتکند ک یت میسبابه روا بن عبدالرحماناز  ینیلک

: فرمود) ع(حضرت ».ا آرام راه برومینم کشتر طواف یروم تا ببع راه یطواف، سر

  .)۴۱۳: ۴یافکال( »ندُکنه تند و نه  ،انه راه برویم«

شبیه به نماز  ،طواف« :اند ردهکت یروا) ص(رمکعامه به اسناد مختلف از رسول ا

 »دییر سخن نگوید و جز به خینک کگفتن را اند سخن ،پس هنگام طواف ؛است

 یعوال: مییگو می) ۴۷۲: یسنن الدارم ؛۳۷۵: ۵الغابة اسد ؛۲۵۶: ۵حنبل ابن مسند(

  .)۲۱۴: ۱( رده استکت یث را رواین حدیز این یلالآل

 ،یمند به طواف هست هنوز عالقهکه  هنگامیآن «: استروایت شده ) ع(صادق اماماز 

  .)حمزه یأب از محمدبن نقل ، به۴۲۹: ۴یافکال( »)تا شوقت باقی بماند( نکطواف را رها 

در ) ص(رسول خدا«: ندک یت میروا) ع(صادق امامحجاج از  بن عبدالرحماناز  ینیلک

  .)۴۰۴: ۴یافکال( »کرد می) لمس(ا مستحب، حجراالسود را استالم یهر طواف واجب 

اما  ؛استالم حجر، سنت است«: ندک یت میروا) ع(عمار از آن حضرت بن ةیهمو از معاو

  .)۴۰۵: ۴یافکال( »ر استیپذ خداوند عذرتوانایی این کار را نداشت،  یسکاگر 

آدم  یخداوند از بنکه  هنگامی«: ندک یت میروا) ع(رضا امامسنان از  از ابن عیالشرا علل

ها را ببلعد و  ثاقیرد تا مکامر  حجراالسود را از بهشت فرا خواند و او راثاق گرفت، یم

ه مانند ک(هنگام استالم حجر  ،رو نیازا. دهد یثاق شهادت مینندگان به مکاو به وفا

 یتعاهدته، لتشهد ل یثاقیتها و میأّد یاللهم أمانت’: مییگو یم ،)ردن استک عتیب

  .)۹۱: ۲ون اخبار الرضایع ؛ ۴۲۴: عیشرالعلل ا( ‘»بالموافاة

 دیید و چنان بگوینکبه حجر اشاره  ،است سخته اگر استالم کاست روایت شده 

  .)۱۰۱: ۵بیالتهذ(

: ندک یت میروا) ع(صادق امامد أعرج از یخ از سعیش ت استالم، یفکیبه  راجع

  .)۱۰۳: ۵بیالتهذ( »ندک یت میفاک ،ه دستت به حجر برسدک هرگونه«

 ،ینک یچون به حجر رو م « :ندک یت میروا) ع(صادق امامب از یشع بن عقوبیاز  ینیلک

  .)۴۰۷: ۴یافکال( »فرستبگو و صلوات بر یبکت

 یقو یتو مرد  عمر، یا«: خطاب گفت به عمربن) ص(امبریه پکنند ک یعامه نقل م

حجر را  ،یافتی یاگر خلوت .شوند یت میفان اذیه ضعکن کبر حجر ازدحام م .یهست

 .)۶۹  :۱حنبل مسند ابن( »ر گویبکل و تین و تهلکبه او رو وگرنه  ؛نکاستالم 

 ،دید یمرا ز چون ازدحام بر سر استالم حجر ین) ع(یه علکنند ک یها نقل م همان

  .)۱۲۸: ۵الکبراالسنن ( گفت یر میبکرفت و تنها از دور ت ینم یکنزد

  طوافدعاهای به  راجع. ۱.۲.۵.۱

 ،میجه گرفتینتات، یآنچه ما از برشمردن روااما  ؛نقل شده استدعاهای فراوانی 

  :ن استیچن

  ؛)۱۶: ۲ون اخبار الرضایع( ا و آخرتیت در دنیخواستن عاف ،یمانین کنار رکدر. ۱

  ؛)۱۰۵: ۵بیالتهذ( طلبیدن رحمت ،دربرابر ناودان طال .۲

 در ضلع مقابل است، اقرار به گناهان و استغفار ،دربه موازات ه کدربرابر مستجار  .۳

  ؛)۴۱۰: ۴یافکال(

  .)۱۰۴: ۵بیالتهذ( )ع(او بیت اهلو  )ص(رمکامبر ایعبه، صلوات بر پکدر دربرابر  .۴

د پشت مقام یبارا واجب  نماز طواِف«: ندک یت میروا) ع(نیاز زراره از صادق ینیلک

جا  به توان یمسجد م یجاکدر هررا اما نماز طواف مستحب  ؛آوردجا  به )ع(میابراه

  .)۴۲۴: ۴یافکال( »آورد

  یسع. ۳.۵.۱

ع شد یان صفا و مروه تشریم یسع«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  یاز حلب ینیلک

  .)۴۳۴: ۴یافکال( »ل شوندیتا جباران ذل

ان صفا و یم یسع«: ندک یت میروا) ع(عمار از آن حضرت بن ةیاز معاو عیعلل الشرا

او  یسو هب )ع(میابراه. ظاهر شد) ع(میطان بر ابراهیه شکاست  یوقتۀ مروه نشان

  .)۴۳۲: عیعلل الشرا( »ع شدیهروله تشر ،نیبنابرا. ختیاما او گر ؛هجوم آورد

ار یخواهد مالش بس میه کهر«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  یخ از حماد منقریش

  .)۱۴۷: ۵بیالتهذ( »ندک یو مروه را طوالن وه صفاک، وقوف بر دو شود

 یان صفا و مروه سعیه مکآن«: ندک یت میروا) ص(رمکصدوق مرسًال از رسول ا

ت یروا) ع(سجاد همو از امام .)۲۰۸: ۲هیالفق( »شود یاز گناهانش خارج م ،ندک یم

  .)۲۰۸ :۲هیالفق( نندک یاو شفاعت م یه براکه مالئکند ک یم

 رکبه ذ یازیاند و ن ر شدهکذدعا  های باتکه در کار است یبس یو آداب سعدعاها 

عبه کنخست باالرفتن بر صفا و به  ،یدآ برمیات یآنچه از روا. ستینجا نیدر اها  آن

  ؛۴۳۱: ۴یافکال: نک( است یردن به سعک و سپس شروع کردنردن و دعاکرو

  ).۱۴۷: ۵بیالتهذ

. شود یند و از احرام خارج مک یر میتقصگزار،  عمرها ی یحاج ،یان سعیپس از پا

مجددًا  )ه در مسجدالحرامکو افضل است (ه کبعدًا در م ،عزم حج تمّتع دارندکه  آنان

  .شوند یعرفات م یعازم صحرابندند و  میاحرام 

  اشعرالحرام و ِمنعرفات، َم. ۴.۵.۱

لومتر مربع، در شرق کیبیست است با مساحت حدود  یعیوس یعرفات نام صحرا

 ،حجاج در روز عرفه .ره احاطه شده استیدا میل نکبه ش ییها وهکن منطقه با یا. هکم

به   اصطالحًا. ابندی ین منطقه حضور میدر ا اذان مغرباز ظهر تا  ،حجه ینهم ذ یعنی

  .گویند می »وقوف«ن حضور یا

در . است »الرحمة جبل«نام آن . افتاده است کت کیوچکوه ک ،عرفات یشرق شمالدر 

 یگرید یها با نامآن را  .وجود دارد »ةَرِممسجد َن«بنام  یعرفات، مسجد بزرگغرب 

ه کازآنجا. شناسند یز مین ةرن، مسجد عرفات و مسجد ُع)ع(میچون مسجد ابراه

در آن  یسکدر زمان وقوف  ،ستیعرفات ن یشرعۀ ن مسجد در محدودیاز ا یبخش

  .ندک یتوقف نم

ه کند دین نام نامیبه ارا رو عرفات  ازآن«: ندک یمت یروا) ع(صادق اماماز  عیعلل الشرا

عرفَت؟ : به او گفتداد، م یتعل) ع(میرا به ابراه کل چون در روز عرفه مناسیجبرئ

  .)۴۳۶: ۲عیعلل الشرا( »)؟یاد گرفتیا یآ یعنی(
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ل یه جبرئکل بود یدل نیا به«: ندک یت میروا) ع(عمار از آن حضرت بنةیاز معاو یبرق

  .)۶۴: ۲المحاسن( »کاعترف بذنب« :او گفت روز به در آن

ه کخداوند در عصر روز عرفه به مالئ«: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا ینیلک

من  یسو هشان بیپر یه بندگانم غبارآلود و موکد ینیبب’ :دیگو میند و ک یمباهات م

  .)۲۶۱: ۴یافکال(‘» اند آمده

کنار افضل موقف در روز عرفه، «: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز مسمع از  ینیلک

  .)۴۶۳: ۴یافکال( »الرحمة است جبل

وقوف در عرفه بدون طهارت سزاوار «: ندک یت میروا) ع(شانیاز ا االسالم دعائم

  .)۳۲۰: ۱االسالم دعائم( »ستین

رو عرفات در خارج از حرم واقع است  ازآن«: ندک یت میروا) ع(نیمنؤرالمیاز ام ینیلک

  .)۲۲۴: ۴یافکال( »نند و سپس وارد شوندیدر به تضرع بنشپشت  ،ه بندگانک

در روز عرفه نماز ظهر و عصر را با «: ندک یت میروا) ع(صادق امامب از یخ در تهذیش

هرچه . لت استئروز دعا و مس ،را آن روزیز ؛یالبال باش دعا فارغ یهم بخوان تا برا

طان در یرا شیز ؛خداوند پناه ببرطان به یاز ش. تالش کنن و برآن کدعا  ،یخواه یم

به مردم ننگر و به خود . از خداوند نداردرا نجا قصد بازداشتن تو یچون ا یچ موطنیه

 »ا صدقهیردن بنده کبا آزاد یه عرفه را به شب رسانکمستحب است . متوجه باش

  .)۱۸۲: ۵بیالتهذ(

: گفتم) ع(کاظم امامبه که ند ک یت میروا یموصل یایرکز ییحیاز ابو بیتهذخ در یش

 ،ر خداوندکدعا و ذ یجا هپس ب. عرفات ُمرد یه پدرش در صحراکدم یرا د یمرد«

بر او  یزیچ«: فرمود) ع(حضرت ».دیان رسیپرداخت تا روز به پا گریهو زاری به 

 یتمام ،بود یرد و با حضور مک یاگر صبر م. ندکد استغفار یبا .ردکاما بد  ؛ستین

م ک یزیهم چها  آن ه از حسناتکنیبدون ا ،دادند یه او محسنات اهل عرفه را ب

  .)۱۸۴: ۵بیالتهذ( »شود

ه تنها در کگناهان هست  یبرخ«: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا االسالم دعائم

  .)۲۹۴: ۱دعائم االسالم( »شود یده میعرفات بخش

ه در عرفات کست کسی ان بنده یتر مجرم«: ندک یت میروا) ع(یصدوق مرسًال از عل

  .)۲۱۱: ۲هیالفق( »است ده نشدهیه بخشککند  میاما هنوز گمان است، افته یحضور 

ان دو یه مکگذرند  ین میمأَزم یاز واد ،هکم یسو هحجاج در راه بازگشت از عرفات ب

ا یلفه زَدبه ُم ،ین وادیبا عبور از ا یحاج. تنگه است یمعنا به» مأزم«. وه استک

 یسمت منا، واد یعنیگر مشعرالحرام، ید یدر سو. رسد یشعرالحرام من َمیسرزم

 یگذار نام .شود ی، ِمنا آغاز مکوچک یه با گذر از آن وادکمحسِّر قرار دارد 

د یشب ع(ه تمام حجاج در شب دهم کاست ن علت بوده یمشعرالحرام به مزدلفه به ا

ن نام در یبه هم یمسجد). ازدحام یعنیازدالف (نند ک یدر آنجا ازدحام م) قربان

  .مزدلفه وجود دارد

د روز عرفه یچون خورش«: ندک یت میروا) ع(صادق امامعمار از  بن ةیاز معاو ینیلک

رفتن درحال  .و وقارآرامش فت و بر تو باد به یراه به مزدلفه ب یسو هب ،ردکغروب 

اهللا  ث أفاض الناس و استغفروایضوا من حیثم اف’: دیفرما یه خداوند مکن کاستغفار 

  »‘.میان اهللا غفور رح

ب کراندن مر به تند ،درست ه حّجک یدرست همردم، ب یا«: فرماید می) ص(رمکرسول ا

د و در ینکوب نکفان را لگدیضع. دینکت کحر ییباید و به زینکشه یتقوا پ. ستین

  .)۴۶۷: ۴یافکال( »صدر ۀسعبر شما باد به  ،مردم یا. دیباشرو  میانه ،ریمس

من از ازدحام «: فرمود یه مکند ک ینقل م) ص(رمکن سند از رسول ایز به همیخ نیش

  .)۱۸۷: ۵بیالتهذ( »روا دارم یسکبه  یه ناخودآگاه ستمکترسم  یترسم و م یم

، کنیا ین شب را احیا یاگر توانست«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  یاز حلب ینیلک

 :۴یافکال( »شب مفتوح استن یه ابواب آسمان در اکده است یبه ما رس. نکن یچن

مزدلفه  ه مردم ازکصبح «: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  االسالم دعائم. )۴۶۸

  »...نندک یت مکمنا حر یسو هب

: ۱االسالم دعائم( »آرامش ،آرامش  مردم، یا«: فرمود یم یاپیپ) ص(رمکز رسول این

۳۲۲(.  

واقع در » جمع«ۀ منطقن شب از یرات را در اجم یرم یها ه سنگکمستحب است 

ن یدر ا. ندک یر طلوع میوه ثُبکد از فراز یصبح فردا خورش ،درهرحال. مزدلفه، بردارند

عرفه،  ت ازکز مانند حرینجا نیدر ا .افتند یراه مه نا بِمسوی  به حجاج ،وقت

ت کر حرکد و زبان به ذیر خدا و استغفار مشغول باشکبه ذ«: ندیفرما یم) ع(صادق امام

گذر ) ان ابرهه بوده استیه محل نزول عذاب بر سپاهک(سِّر َحُم یون به وادچ. ندک

  .)۱۹۲: ۵بیالتهذ( »، به شتاب بگذرینک یم

به طول حدود  یا فاصله ،شود یمحسِّر آغاز م یه پس از گذشتن از وادکن منا یسرزم

وه ممتد محصور است و کان دو یو مدارد پانصد متر  یبیلومتر و عرض تقرکی ۵/۳

شمار  منا به ییعقبه حد نهاۀ جمر ،هکر میمس در. شود یه ختم مکآن به م یانتها

  .دیآ یم

زدهم در آن یتا روز س یه حجاج از روز دهم تا دوازدهم و برخکاست  ییمنا جا

نند و پس ک یم یبه را رمَقَعۀ ابتدا جمر) دیروز ع(حجاج در منا در روز دهم . مانند یم

رون یاز حالت احرام ب ،بیترت نیبد و نندک یر میا تقصیو سپس حلق  یقربان ،از آن

  .ها حرام است آن خوش و زن بر یهنوز استعمال بوالبته  .ندیآ  یم

 یرا رمعقبی و سطی ُو و یولاُ ۀ هر سه جمر ،ازدهم و دوازدهمیند در روز ا آنان موظف

ۀ دو جمر .نندکتوته یدر منا ب، یفقه های باتکدر ذکرشده ل یها به تفص شب و نندک 

آن از  یرمامکان و بوده است اسالم از تمام اطراف باز  یاز ابتدا یو وسط یاول

) ص(و رسول خدااست وه بوده کۀ نیسدر  ،عقبهۀ اما جمر ؛طرف وجود داشته استهر

 .است ردهک یم یرمآن را است،  ه و راستش منا بودهکدست چپش مه ک یدرحال

آن  یرمامکان و شده است ز از تمام اطراف باز یجمره نن یا  وه،کبا برداشتن امروزه 

  .شده استاز هرطرف فراهم 

ردن ک کخش یمعنا ه ظاهرًا بهکنامند  یق میام تشریدهم تا دوازدهم را ا یروزها

ف یمسجد خ ،در منا .بوده است) ها از فساد آن یریجلوگ یبرا( یقربان یها گوشت

 یمان اتحادیپ ،در سال پنجم هجرت هکاست بوده  ینجا محلآ .قرار گرفته است

در همان  .دیه به جنگ احزاب انجامکمبارزه با اسالم منعقد شد  یان براکان مشریم

ن یبه ا ،سمات یدر دعا .ادگار باشدیست آنان را کبنا شد تا ش یمسجد ،محل

  .افته استیار یبسۀ ن مسجد توسعینون اکا. مسجد اشاره شده است

با رسول هنگام  شبن بار یثرب نخستیه مسلمانان ک یمحلدر عقبه ۀ جمر یکیدر نزد

هن و کار یآن بس یفعل یبنا .ندا ساختهرا عة یردند، مسجدالبکعت یب) ص(خدا

سوی  به ه از مناک یسکقرار دارد، دست چپ  ین مسجد در شعبیا. چندصدساله است

محل نار کدر) ع(یعل ،ن شبیدر هم«: اند سنت گفته ن اهلامورخ. رود یه مکم

: ۴هکاخبار م  ،یهکفا( »نندکنجا نفوذ نیشعب مراقب بود تا دشمنان به ا یورود

۲۴۵(.  

به  )ع(میابراهکه  هنگامی«: ندک یت میروا) ع(رضا امامسنان از  از ابن االخبار ونیع

ه کرد کتمنا  )ع(میو ابراه ‘شئت ما کرب یتمّن عل’: ل به او گفتیجبرئ ،دینجا رسیا

از . ن شدیه چنکرد یذبح درنظر گ یرا برا یبگذرد و قوچ )ع(لیاسماعخداوند از ذبح 

  .)۹۱: ۲االخبار ونیع( »دندیمنا نامرا نجا یا ،روز آن

ه کب پانزده نماز یدر منا در تعق حاجی« :ندک یت میروا) ع(باقر اماماز اعمش از  خصال

ال اله اال  ،برکاهللا ا ،برکاهللا ا’: دیبگورا ر یبکتاین  ،د استیشروعش نماز ظهر روز ع

  .)۶۹: الخصال( »‘...هدانا ما یبر علکاهللا ا ،بر و هللا الحمدکاهللا و اهللا ا

نماز بخوان،  ،فیجد خسدر م«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  ینیلک

اگر  .شترینه ب ،زراع دورتر یثر سکه در وسط مسجد است، حداک یا مناره یکنزد

امبر نماز یرا در آنجا هزار پیز ؛نکن یچن ،ینکخود  یآنجا را مصال یتوان یم

  .)۵۱۹: ۴یافکال( »اند خوانده

وسته ندا یدر منا پ یمناد«: ندک یت میروا) ع(د از آن حضرتیزی یأب همو از داودبن

  .)۲۶۲: ۴یافکال( ‘»ن شدیچن ،شود یه خدا از شما راضکد یخواست یاگر م’: ندک یم

طان در یه شکن است یجمرات ا یعلت رم«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  کیراجک

است آن فرمان داده  یل به رمیپس جبرئ است؛ ظاهر شده )ع(میها بر ابراه انکن میا

  .)۸۲: ۲الفوائد نزک( »دیر بگویبکت )ع(میه با هر سنگ، ابراهکنیو ا

از  ،یُاولۀ جمر یرم یبرا«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  ینیلک

ن و کو خدا را حمد و ثنا   ستیبارو به قبله جا  سپس در همان ؛شو یکآن نزدبه چپ 

را از تو  یه خداوند رمکن کراه برو و دعا  یمکپس . صلوات فرست )ص(امبریبر پ

) عقبه( یسومۀ جمرسوی  به پس. نکن یز چنیه نیثانۀ دربرابر جمر. رده باشدکقبول 

از آن را  .ستیانار آن نکاما در ؛نک یرمآن را  ،یرو وقار داآرامش ه ک یدرحالو برو 

  .)۴۸۰: ۴یافکال( »نک یو نه از باال رم) پشت به قبله(رو  هروب

از  ینیلک .دباش کوچکها  سنگۀ طهارت باشد و اندازدرحال  یه رمکمستحب است 

 یا رهیبکشود،  یم یه رمک یبا هر سنگ«: ندک یت میروا) ع(صادق امامز از یحر

  .)۴۸۰: ۴یافکال( »شود یننده محو مک کهال

ن کیتا مسااست ع شده یتشر یقربان«: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا عیعلل الشرا

  )۴۳۷: عیعلل الشرا( »دینکاطعام ها  آن پس به ؛ر شوندیشما از گوشت س

خون ۀ قطرن یبا نخست ،تش صدق استیه نکآن«: ندک یت میروا) ع(یاز عل دعائم
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  .)۱۸۴: ۱دعائم اسالم( »گناهانش بخشوده شود ،یقربان

ذبح  ،)س(فاطمه یا«: ندک یت میروا) ص(رمکد از رسول ایز ربنیاز بش یبرق

 »توست یخطاها گناهان وۀ فارک ،خون آنۀ ن قطریه اولکات را شاهد باش  حهیذب

  .)۱۴۲: ۱المحاسن(

ردن، متعرض رحمت ک یدرهنگام قربان«: ندک یت میروا) ع(سجاد از امام العقول تحف

  .)۲۷۹: العقول تحف( »ّلف و متصنع نباشکو قبول پروردگار شو و مت

  .صدقه دهدآن را  سپسو بخورد  یاز گوشت قربان یمک یه حاجکمستحب است 

ن یمحّلق یسه بار برا) ص(رمکرسول ا«: ندک یت میروا) ع(صادق امامصدوق از 

  .)۲۱۴: ۲هیالفق( »ردکاستغفار 

امت یند، روز قکش را دفن یمن موهاؤاگر م«: ندک یت میروا) ع(همو از آن حضرت

  .)۴۸۵: ۲هیالفق( »دیگو یه میشتابد و تلب یش میسو ههر مو ب

به او داده  ینور ،هر مو یازا به«: ندک یت میروا) ع(ب از آن حضرتیخ در تهذیش

  .)۲۴۴: ۵بیالتهذ( »خواهد شد

ا شب بعد از ید یروز ع ،یه حاجکسزاوار است «: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  ینیلک

  .)۵۱۱: ۴یافکال( »ندازدیق نیند و به تعوکارت یاهللا را ز بیت ،)ازدهمیشب  یعنی(آن 

 یخوش بر حاج یاست، بو یه شامل طواف و نماز و سعکاهللا  تیارت بیپس از ز

ز بر او حالل یزن ن  طواف نسا و نماز آن، دادن شود و سرانجام با انجام یحالل م

  .شود می
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ه: ��ش دوم
ّ

  دـی��� �و�  ،م�
  

 ۱.۲ . � �   ةا���ب���  یای��ا

از . ه از سه سو در حصار آب قرار گرفته استکاست  کین خشیالعرب سرزم رةیجز

 ج فارسیز خلیعمان و ن یایانوس هند و از شرق دریسرخ، از جنوب اق یایغرب در

  :شود یم میبه چند بخش تقس ییایالعرب ازنظر جغراف رةیجز .اند ردهکاحاطه آن را 

 یوهک حجاز درواقع رشته. گرفته شده است» مانع« یمعنا به» حاجز«از  :حجاز. ۱

 یایه از شمال به جنوب به موازات ساحل درکلومتر کیبًا دوهزار یطول تقر هاست ب

  .است ده شدهیشکسرخ 

ه در غرب و جنوب کسرخ است  یایساحل درسوی  به ریسراز یدشت : تهامه . ۲

  .حجاز قرار دارد یها وهک

 .حجاز واقع شده است یها وهکه در شرق کالعرب است  رةیجز یانیم یصحرا: نجد. ۳

  .است ن قسمت واقع شدهیاض در ایشهر ر

و  ءشهر َاحسا ود .فارس است جیخل یغرب غرب و جنوب یساحل ینواح: عروض. ۴

  .ف در آنجا قرار دارندیقط

ن یا. سرخ واقع است یایشرق در یلومترکیهشتاددر بًا یتقر ،حجازۀ یه در ناحکشهر م

 ،هکآن به م یگذار نامۀ دربار .ا قرار داردیمتر باالتر از سطح درسیصد شهر حدودًا 

 ؛بوده است »اراباکما«ه در اصل که مکمشهور است . نقل شده است یاقوال مختلف

  .ت رّبیا بیرّب  یواد یعنی

از هم  ییها وهکرا نیز مختلف شهر  یها قسمت و اند دربرگرفته ییها وهکه را کشهر م

  :ند ازا ه عبارتکممهم  یها وهکاز . کنند میجدا 

 کقصر ملاکنون، . استوه صفا بوده کدر شرق مسجدالحرام و مشرف بر  :سیابوق .۱

  .آن بنا شده است یبر باال

. ه واقع شده استکشرق م در شمال ،متر ارتفاعصد  ششبا حدود  :ا حرایالنور  جبل .۲

نازل  )ص(امبریبر پآن ۀ تر از قل نییواقع در پنجاه متر پا یدر غار قرآنات ین آیاول

ش نشستن پنج نفر و یبه گنجا ییغار، فضا. به حرا موسوم استاین غار . شده است

 یها در ماه) ص(عبداهللا ها محل عبادت محمدبن غار سالن یا. دنفر دار یکستادن یا

شان یا ن غار بریدر ا قرآنات ین آینخست یسالگ ه در چهلکتاآناست، رمضان بوده 

  .نازل شد

امبر یپ .ه و در جنوب شهر واقع استکم یها وهکن یتر از مرتفع: الثور جبل  .۳

ساختن  گمراه یبرا ،ندکنه هجرت یمدسوی  به خواست یمکه  هنگامی) ص(رمکا

تا  ناکمشر. شد ین غار مخفینخست به جنوب رفت و سه روز در ا ن،اکمشر

دند تا یرا بر در غار تن ییتارها ها بوتکعن ،یاما به اعجاز اله ؛غار آمدند یکینزد

  .نندکان را از رفتن به درون آن منصرف کمشر

ن غار یاز ا قرآنخداوند در . رده استک یم یرا همراه) ص(امبریپ  رکابوب ،ن واقعهیدر ا

ش یب یمکن غار یصعود به ا .)۴۰: توبه( »اال تنصروه فقد نصره اهللا« :رده استکاد ی

  .برد یم زمان میون ساعت یکاز صعود به حرا و حدود 

قان، یقع: جملهاز ؛اند ه واقع شدهکدر شهر م یگرید یها وهک ،وه معروفکن سه یجز ا

  .ُعَمروه کر و یخندمه، ثب

  ه�  م �ر�. ۲.۲

مشخص  هنگامی) ع(آدم یعبه را خداوند براکان کم ،دیآ یات برمیروا یآنچه از برخ

ات یگر از رواید یاز برخ. کردطواف آن را رد و کن هبوط یبه زم) ع(آدمکه ساخت 

به ها  آن است و ز معلوم بودهین )ع(امبران پس از آدمیپ یبراکعبه ان که مکد یآ یبرم

  .اند بودهمأمور حج 

م رو به ک مکاما است؛ ن خانه وجود داشته یا ،)ع(میش از ابراهیپطوالنی  یپس زمان

ه با همسرش سارا بر سر ک یلکدنبال مش هب) ع(میابراه. نهاده بود یو فراموش یرانیو

را  )ع(لیبه فرمان خداوند هاجر و اسماع ،ردکدا یپ )ع(لیازدواج با هاجر و تولد اسماع

خداوند . وچاند و آن مادر و بچه را در آنجا تنها گذاشت و بازگشتکحجاز  یسو به

د یو مادرش ام )ع(لید و اسماعیعهده گرفت و چاه زمزم جوش ّفل آنان را بهکت

م آنجا ک مکدند و یوچکآنان  یسو دآمدن آب بهیگردان با پد ابانیب. افتندی یزندگان

  .ان شدیاروانکمحل آمدوشِد 

 ،ن زمانیه آمد و در اکگر به میبار د) ع(میابراه ،ساله شد یس) ع(لیاسماعکه  هنگامی

  خدا، هشدن خان دنبال ساخته به. ردندکبنا  دیعبه را تجدکۀ گر خانیدیک کمکبا ها  آن

به  ،شان بودیداماد ا )ع(لیستند و اسماعیز یم یه در آن حوالکُجرُهم  یها عرب

ن فرهنگ یا ،مرور به. هر سال مراسم حج برگزار شد ،آوردند و پس از آن ید رویتوح

  .افتیز گسترش یالعرب ن رةیر اعراب جزیسادرمیان 

ن یشان به ایا. معروف شدند یعدنان یها به عرب ،د آمدیپد )ع(لیه از اسماعک ینسل

ن یالنهر نیاهل ب ند ودرواقع عرب نبود ،ندهست) ع(لیه از نسل اسماعکاعتبار 

خود را که  آنان یعنی ؛ندیگو »عرب مستعربه« ،شانیرو به ا نیازا. شدند یمحسوب م

ن کشتر در جنوب سایه بکها بودند  یها، قحطان یدربرابر عدنان .اند بودن زده به عرب

  .شدند یده میا عاربه نامیل ینان عرب اصیا  .بودند

نام  را به یفراموش شد و بزرگان جرهم بت کاند کد اندیه توحکها گذشت تاآن سال

م به تعداد بتان ک مک. به پرستش آن مشغول شدندو  نده آوردکُهبل از شام به م

  .کردندعبه نصب کبت در درون و اطراف سیصد ه بالغ بر ک یطور هب ؛اضافه شد

را یز ؛افتیاما قدرت آنان دوام ن ؛خزاعه افتاد ۀلیدست قب ه بهکم ،پس از جرهم

 ،توانست پس از مرگ پدرزنش ،بودخزاعه ۀ لیس قبیئه داماد رکالب ک بن یقص

در بودند و ه رانده شده کو از م هبود )ع(لیه از نسل اسماعکش را یخاندان متفرق قر

  .ه مسلط شودکبر مها  آن کمکه باز گرداند و با کردند، به مک یم یاطراف آن زندگ

 ز هاشم فرزند عبدمناف وی، فرزندش عبدمناف و عبدالّدار و بعد از او نیپس از قص

ه که مکدر زمان هاشم بود . داشتند یه نفوذ فراوانکپس او فرزندش عبدالمطلب در م

در زمان . ار تجارت در بالد پرداختکش به یبدل شد و قر یمهم یز تجارکبه مر

ن ییساختن آ قصد مسلط به ،افته بودیمن تسلط یه بر ک یحبشۀ عبدالمطلب، ابره

رد و مصمم شد تا مردم عرب را از کنا من بیدر  ییسایلک ،العرب رةیت در جزیحیمس

ان او یسپاه .ندکران یعبه را وکه شد تا کعازم م یپس با سپاه. عبه باز داردکارت یز

 شدند ودچار  یبه عذاب اله ،ن مشعر و منایسرزممیان  درواقع  ،محسِّر یدر واد

) ص(رمکارسول . دندیل نامیالف ن سال را عامیا. کردند کهالآنان را ل یپرندگان اباب

  .ا آمدیدنه ن سال بیدر ا

شمال ۀ منطق( ۀاز َمعال یلیسال داشت، س ۳۵) ص(رمکرسول اکه  هنگامی

عبه کش یقر ،آن یدر پ .ردکران یعبه را وکشد و  یمسجد جارسوی  به )مسجدالحرام

آن سقف  ید و برایمتر رسهشت ش از ین بنا به بیعبه در اکارتفاع . کردندرا از نو بنا 

  .کردنده یتعب یو ناودان

مشهور است . عبه متولد شدکن در یمنؤرالمیعبه، امک یش از بازسازیسال پپنج حدود 

در سمت  ،عبه شدکاسد از آنجا وارد  بنت افته شد و فاطمهکعبه شکوار یه دک یمحل

، اند کرده یبازسازرا عبه ک ،ن بار پس از آنیه چندکاما ازآنجا ؛قرار دارد یمانین کر

  .ستیاف نکاز آن ش یظاهرًا اثر

 او. از دست داد یسالگ ششپدرش را قبل از تولد و مادرش را در ) ص(رمکرسول ا

سرانجام در . ردکش ابوطالب رشد یعبدالمطلب و سپس عمو یتحت سرپرست

 یامبریبه پ یسالگ و پانزده سال بعد در چهلکرد جه ازدواج یبا خد یسالگ وپنج ستیب

  .خته شدیبرانگ

سرشت به او  کاز مردمان پا یا عده ،ن مدتیدر ا. بود یدعوت او مخف ،تا سه سال

در سال  .آغاز شد ش با اسالم یقر یشدن دعوت، دشمن یپس از علن. مان آوردندیا

از  ییرها یطالب برا یاب جعفربن یاز مسلمانان به رهبر یگروه ،پنجم بعثت
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) ص(امبریپ ،پس از آن یها سال. کردندانه به حبشه هجرت یمخف ،شیقر یفشارها

 یمانیپ یش با امضایه بزرگان قرکتاآنکرد،  می یه زندگکت ابوطالب در میتحت حما

طالب  یشان واقع در شعب اب یشان را در محل زندگیهاشم در سال هفتم، ا یه بنیعل

  .کردندمحصور 

 یریاما د. ردکمان خود را لغو یپ ،یش با سرافندگی، قررنجو  یپس از سه سال سخت

سال دهم . جه درگذشتندیابوطالب و خد یعنی) ص(امبریپۀ نیریار دیه دو کد یینپا

 ،ازدهم بعثتیدر سال  .نامند یم» الحزن عام« ،شانیمناسبت درگذشتن ا بعثت را به

زدهم بر یدوازدهم و س یها ثرب مسلمان شدند و سپس در سالیچند از مردم  یتن

ار به یآن د زدهم به دعوت مردِمیسال سدر ) ص(رمکرسول ا. شمار آنان افزوده شد

  .ثرب رفتی

د و سرانجام در سال یه آکبه قصد عمره به م سه روز یتوانست برا ،هفت سال بعد

سرانجام  .ساخت کاز لوث بتان پاآن را  وکرد ن شهر را تصرف یا ،هشتم هجرت

 کجا به خا رد و در همانکرحلت  ینار مسجدالنبکاش در در خانه) ص(رمکرسول ا

  .باد یروحش متعال. سپرده شد

خود را از  یاسیت سیه موقعکم ،رو نیازا .ز خالفت شدکنه مریمد ،)ص(امبریپس از پ

به  ،مسلمان شده بودند) ص(امبریات پیه در اواخر حکه یام یخاندان بن. دست داد

  .بهره نمانند یب یاسینه آمدند تا از مناصب سیمد

ت یز اهمینه نین مدیبنابرا ؛وفه منتقل شدکز خالفت به ک، مر)ع(یدر زمان خالفت عل

اداره  یامکحرا نه یز مدیه و نکم ،ازآن پسن زمان و یدر ا. خود را از دست داد یاسیس

  .کرد میفه منصوب یه خلککردند  می

سال ده ر در حدود یزب ابن. دندیر در حجاز به قدرت رسیربال، خاندان زبکۀ پس از واقع

ه کَحّجاج به م ،یهجر ۷۳ه در سال کرد تا آنکومت کو عراق حه بر حجاز کاز م

ر یزب ابن. ختیدار آوه ر را در مسجدالحرام بیزب عبه، ابنکزدن  حمله آورد و ضمن آتش

ل یاز حجر اسماع یرد و بخشکه بنا یاز پا  عبه را مجددًاکه، کومت خود بر مکح یط

ن کنار رک، دریدر فعل یرو ههم در ضلع روب یگریدِر د ،عالوه به. کردعبه کرا داخل 

ساخته شد و مانند همان شد ب یعبه تخرکگر یبا آمدن َحّجاج، بار د. ردکباز  یمانی

  .ر بودیزب ش از زمان ابنیه پک

سال بر آن مسلط  یکش از یاما ب ؛دست خوارج افتاد به یهجر ۱۳۰ه در سال کم

را در سال ید زینپا یریز دین امویاندولت  .ان بر آن مسلط شدندیرا باز امویز ؛نبودند

 .دیان رسیبه پا یاسالم های سرزمینشه در شرق یهم یمر دولتشان براُع ،۱۳۲

  .ها بر غرب آفریقا و اندلس همچنان حاکم بودند گرچه تا قرن

مسّبب . ردکه بروز کدر م یاریبس یها شورش ،عباس بر حجاز یت بنیمکدر زمان حا

 یشنو عه حرفیاز امامان شها  آن از یاریه البته بسکان بودند یعلو ،ها ن شورشیا

 ،ها امین قیاۀ ازجمل. دیعه نامیل بتوان شکاز آنان را مش یبرخ ،رو نینداشتند و هم ازا

ارانش یه او و ک یا منطقه. بود ۱۶۹دفخ در سال یمعروف به شه یعل بن نیام حسیق

د فخ در یالبته شه. است یباق »ءالشهدا ةمنطق«نام  هتا به امروز ب ،دندیبه شهادت رس

 ؛۳۶۶: نیمقاتل الطالب( ندا کرده شانلیتجل) ع(عهیه امامان شکاست  یانیشمار علو

م واقع یمسجد تنع یکیشهدا در نزدۀ ارانش در منطقیو  قبر او  ).۱۶۴: ۴۸بحاراالنوار

  .است

در سال . ار خود داشتیه را در اختکم یرد و مدتکام یق ن افطسیحس ،۱۹۹در سال 

از آنجا او را ان یه عباسکه غالب شد کم بر مینام ابراه هب یگرید یباز علو ،۲۰۲

  .ندراند

باز  ،پس از او. ه باز گذاشتکمدر ان را یدست علو ،ومت خودکمأمون در زمان ح

سرانجام  .ها باز آغاز شد ن شورشیه را از آنان باز پس گرفتند و بنابراکم ،ومتکح

 بردند »ءَاحسا«به و  ندآنان حجراالسود را برداشت. دست قرامطه افتاد هب ۳۱۷ه در کم

  .گرداندند بازآن را  سال ۲۲سرانجام پس از  و

ز یه نکزمان م هم. دندیان در مصر به قدرت رسیفاطم ،در حدود پنجاه سال بعد

ها در دست  ه تا سالکم ،نیازا پس. محمد افتاد نام جعفربن هاز سادات ب یکیدست  هب

از  کی چیهدر این زمان، . دندینام یرا اشراف م ه آنانکباقی بود  یسادات حسن

» العمل ریخ یعل یح«ۀ ع، جملیل تشیدل به. ه نفوذ نداشتندکان بر میان و فاطمیعباس

ان اشراف بر سر یگرچه بعدها م. گفتند میست سال در اذان مسجدالحرام یحدود دورا 

ه کم ،کردخ محو یاز تار ،گریدۀ سلسلرا سلسله هر د آمد و یاختالف پد یمرانکح

نه  ،بودند یلیا اسماعی یدیز ،از آنان یاریالبته بس. بود یان باقیعیان در دست شکماک

  .یامامۀ عیش

مصر و  یکدولت ممالدرمیان سپس . افتیه تسلط کبر م یوبین ایالد سرانجام صالح

ه کتاآن؛ ه رقابت بودکبر سر تسلط بر م ،رانیز مغوالِن ایمن و نیرسول در  آل

بر حجاز مسلط  ،تبع آن و به یاسالم یها نیثر سرزمکبر ا ۹۲۳ها در سال  یعثمان

سادات  یعنیه که بعضًا از همان اشراف مکباآن ،یعثمانۀ نشاند مان دستکحا. شدند

. کردند یرانیان و حجاج ایعیه شیعل یریگ شروع به سخت ،شدند یانتخاب م یحسن

ه کان میعیش ،۱۰۸۸و در سال کردند ان را از حج منع یرانیا ،۱۰۴۷سرانجام در سال 

عه یر شیفکدر ت یفراوان یها رسالهمکه  یعلما ،ن دورانیدر هم. ردندکعام  را قتل

 ،ن اقداماتیا ۀجینت. دادند اان فتویعیبه جنگ با ش یسن یاز فقها یو برخ ندنوشت

  .ردکه سقوط یصفو یعید و دولت شیاصفهان انجامافاغنه به ۀ سرانجام به حمل

و تصرف عتبات  یعثمان یامپراتورنادرشاه به ۀ حملۀ حدر بحبو یعنی ۱۱۵۷در سال 

ان را یعیدر منابر ش یطور رسم بان بهیخط یه تمامکن اعالم شد یات، در حرمیعال

اسالم خود از جدید ر یغ تفسیعبدالوهاب به تبل محمدبن ،ن سالیدر هم. نندکلعن 

 او. عبدالوهاب بود ار ابنکر افیتأث د و تحتیمر ،هیعرم ِدکحا ،سعود محمدبن .پرداخت

نه یه و مدکم. ردکن تصرف یخون ینبردها ینجد و سپس عروض و حجاز را در پ

عبدالوهاب را از  ر محمدبنیه تفسکار یآن د ِیعالمان سن. دست شد به بارها دست

ان یدست وهاب ن بهیسرانجام حرم. دادند ابارها به ارتداد او فتو ،رفتندیپذ یاسالم نم

  .عام شدند قتل یاز عالمان سن یاریافتاد و بس

باز  ،یعثمان یپاشا میسرانجام ابراه. اوردیسال دوام ن ۷۵ش از یسعود ب ومت آلکح

خاندان . شتکرا  یمان سعودکرد و حاک یعثمان یامپراتورۀ میالعرب را ضمةریجز

  .هشتاد سال در عزلت روزگار گذراندندنزدیک به  یمدت یبرا ،ازآن پسسعود 

ومت دوام کن حیاما ا؛ ردندک یومت مکه حکبر م یباز اشراف حسن ،ن دورانیدر ا

. کرد میتر  فیف و ضعیرا ضع یدولت عثمان ،ییاروپا های تدولۀ را حملیز ؛اوردین

انگلستان توانست بر حجاز و ت ین با حمایحس فینام شر هگرا ب یملعربی  ،سرانجام

ان نجد توانستند با یرا وهابیز ؛افتین ین دوامیحس فیقدرت شر. عراق مسلط شود

 یرهبر. کنندت کحجاز حرسوی  به یآرام نند و بهکنجد را تصرف  ،دیجد یرهبر

 ،لیقباۀ او توانست با پشتوان .ز در دست داشتیعبدالعز ملکدر آن زمان، ان را یوهاب

 ،زیعبدالعز. ختیست خورد و به جده گرکن شیحس فیسپاه شر. بر طائف مسلط شود

دولت ۀ ن و توسعیها بر حرم یبا تسلط سعود. کردنه را تصرف یمد ،ه و سال بعدکم

ل گرفت و تا به امروز فرزندان کش ید عربستان سعودیشور جدکج یتدر به ،آنان

  .رانند یم مکشور حکن یز بر ایعبدالعز

  �م� . ۳.۲

ه شهر کنون کا. ه درون آن واقع شده استکه شهر مکاست  یبزرگۀ حرم محدود

ه کاز شهر م کیاندفقط افته و بزرگ شده است، حرم یش توسعه یازپ شیه بکم

که  گونه همانرا یز ؛ار داردیت بسیاهم ،ق حرمیشناخت حدود دق .تر است بزرگ

 یبرا »انصاب«بنام  یعالمات. بر حرم مترّتب است یاریام بسکاح ،دیم دیخواه

امروزه آن  .اند کردهنصب  ،ار دوریبس یها از گذشته ،ص حد حرم ازهرطرفیتشخ

  .اند ردهک یا نوسازی یبازساز یانصاب را در همان مواضع قبل

م ین انصاب را ابراهیه نخستکاند  گزارش داده ،یهکو فا یهن چون أزرقکن امورخ

الب ک بن یو احفاد او تا قص )ع(لیدست اسماع هسپس ب کرد ونصب  )ع(لیخل

دست  هب ،ازآن پسو  کردندد ییتأ) ص(رمکرسول ارا ن حدود یا. شدند یبازساز

  .ز ادامه داردینون نکا ،ن امریا .دبنا شدندیا تجدیه مراقبت کمان مکحا

دست  هن انصاب بیه نصب نخستککند  تأیید مین مطلب را یز ایعه نیات شیروا

: ۴یافکال(است  مانده بوده یسابق باق یبوده و تا زمان ائمه بر همان جا )ع(میابراه

۲۱۱(.  

ه سه ضلع کاست  یضلع ه ششکبل نیست؛حرم مربع ۀ ه محدودکر است کالزم به تذ

حدود  .دهند یل مکیرا تش یه لوزیشب یلکاند و ش بًا در امتداد هم قرار گرفتهیآن تقر

  .شده است یگذار عالمتصراحت  نون بهکحرم ا

از  ،بستن حجاج پس از احرام. بستن است ها محل احرام قاتیه مکد دانست یبا

منوره عازم ۀ نیه از مدک یقات حجاجیم. شوند یوارد حرم م ،ه شدهکها عازم م قاتیم

لومتر با کیه صدها کاست واقع نه یدر مسجد شجره در جنوب شهر مد ،ه هستندکم

ش از چندصد متر تا حرم یب ،ببندد م احرامیه از مسجد تنعکآناما . حرم فاصله دارد

  .ار متفاوت استیها با حرم بس قاتیمۀ فاصل ،نیبنابرا. فاصله ندارد

چرا ’ :دمیپرس) ع(از حضرت رضا« :ندک یت میروا ینصر بزنط یاب از ابن ون االخباریع
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) ع(آن حضرت‘ ؟تر است یکگر به مسجدالحرام نزدید یاز حدود حرم از برخ یبرخ

. س نهادشیوه ابوقبکن هبوط داد، بر یرا به زم )ع(خداوند آدمکه  هنگامی’: فرمود

 ،دیشن یرا او آنچه در بهشت میز ؛ردکت یاکبه خداوند ش) ییتنها(از وحشت  )ع(آدم

 یفعل یه در جاکش فرو فرستاد یبرا یاقوت سرخیپس خداوند . دیشن ینون نمکا

ه ک یاقوت به موضعین یا نور . ردک یاقوت طواف مین یا آدم به گرد. عبه قرار گرفتک

ن محدوده یخداوند ا. ار شدندکد و اعالم آشیاند رس حرم واقع یفعل) انصاب(=اعالم 

  .)۲۸۴: الرضا ون اخباریع( ‘»را حرم قرار داد

آن . ندک یت مین مضمون را روایبه ا یکنزد) ص(رمکرش از رسول ایدر تفس یاشیع

 ،حرم اعالم شد ،دیاقوت به آن رسیه نور ک یا محدوده«: ندک یاضافه م) ص(حضرت

  .)۳۶: ۱یاشیر العیتفس( »را از بهشت آمده بودیز ؛اقوت داشتیه ک یل احترامیدل هب

  ام ��مکا� . ۱.۳.۲

  محرمات. ۱.۱.۳.۲

: فرمود) ص(رمکه جدش رسول اکند ک یاز آن حضرت نقل م) ع(یموس بن لیاسماع

من یا ،از او سرزند، سپس به حرم پناه آورد یها گنایب شود کمرت یقتل سکهر«

به او  یزیاما چ ؛ندهند شو آزارنکنند  شریدستگ ،ه در حرم استک تازمانیاست و 

 »خارج شود شرند تا خودیو در پناهش نگکنند غ یاز او دررا نفروشند و آب و غذا 

  .)۷۱: اتیالجعفر(

آن  ندکخداوند لعنت «: ه فرمودکاست ث شده یحد) ص(رمکبه همان سند از رسول ا

من است تا یاما درهرحال ا ؛به حرم پناه بردشد، ب کمرت یه چون قتل و گناهکرا 

  .)۷۱: اتیالجعفر( »شود می یبر او حد جار ،خود خارج شود و پس از خروج از حرم

ه در ک یسکفقط «: ه آن حضرت فرمودکند ک ینقل م) ع(صادق اماماز  یاز حلب ینیلک

را حرمت حرم را یز ؛شود یحد مۀ در حرم بر او اقامشود، ت یب جناکحرم مرت خوِد

  .)۲۲۶: ۴یافکال( »است ستهکش

پرندگانی و جانوران «: ندک یث میسنان از آن حضرت حد بن از عبداهللا بیتهذخ در یش

 »ت شوندیا اذید رمانده شده ینبا .خارج شوند اند تا منیاند، ا ه در حرم داخل شدهک

  .)۴۴۹: ۵بیالتهذ(

را  یاهل ای هپرندنباید «: ندک یث میاز آن حضرت حدعمار  بن معاویةاز  هیفقصدوق در 

خارج  شه خودکتاآن ؛شده استوارد حرم و  است ختهیه از صاحبش گرکبگیرند 

مانند مار، عقرب،  ؛اند شدهاستثنا م کن حیاز ا یجانداران موذ. )۲۶۲: ۲هیالفق( »شود

  .)به بعد ۳۶۳: ۴یافکال( ...و ککنه، شپش، ساس، کسگ هار، 

ه با سالح کندارد  یمانع«: ندک یت میروا) ع(صادق امامر از یاز ابوبص یافکدر  ینیلک

سالح را  ،دیاما چون داخل حرم شد ؛دینکت کرمه حرکم ۀکش به قصد میاز شهر خو

  .)۲۲۸: ۴یافکال( »دینکظاهر ن

ه مسلح وارد کست یسه نیشا«: ندک یت میروا )ع(ز از آن حضرتیز از حریصدوق ن

  )۲۵۲: ۲هیالفق( »دینکپنهان  یزیچدرمیان ها را  ه سالحکنیمگر ا ؛دیحرم شو

ه وارد کحرام است بر مشرکان «  :ندک ینقل م) ع(صادق اماماز حّنان از  صدوق مرسًال

  .)۱۹۱: ۲هیالفق( »حرم شوند

نه یز وارد مدیاهل ذمه وارد حرم و ن«: ندک یت میروا) ع(از آن حضرت دعائم االسالم

  .)۳۸۱: ۱دعائم االسالم( »کنندرا از آنجا اخراج ها  آن نشوند و

ه آن کند ک یت میروا) ص(رمکشان از رسول ایاز ا )ع(کاظم امامل پسر یاسماع

 »دینکبرمآن را  ۀد و بوتینکاز حرم نش یدرختۀ شاخ«: فرمود) ص(حضرت

  .)۷۱: اتیالجعفر(

هرچه خود در حرم برکندن «: ندک یت میروا) ع(صادق امامز از یاز حر بیتهذخ در یش

 »یرده باشکاشته و غرس کآن را  تجز آنچه خود ؛حرام است است،ده ییرو

استثنا م کن حیوه و نخل از ایز درختان مینام إذخر و ن هب یدرخت. )۳۸۰: ۵بیالتهذ(

 د وجه استثنا دریشا) ۶۲۱: ۲یح البخاریصح ؛۲۴۶: ۲هیالفق ؛۲۲۵: ۴یافکال( اند شده

: دیفرما یم) ص(رمکرسول ا ،یثیه در حدک چنان ؛باشدها  آن بردن از منفعت ،ها آن

: ۲داوود یأبسنن ( »جائز است یساز و خانه یزیآم رنگ یبراقطعش ه کجز إذخر «

۲۱۲(.  

رد یو من ’: دیفرما یخداوند م«: ندک یت میروا) ع(از حضرت صادق یافکدر  ینیلک

روا  یگریا دیبه خود  ،در حرمه ک یهر ظلم(= ‘میبالحاد بظلم نذقه من عذاب اله یف

ن که در حرم مسکدارم  یخوش نم ،نیهم یبرا .)شود یإلحاد محسوب م  ،یدار

  .)۲۲۷: ۴یافکال( »مینیگز

 ای ،ینکرخدا را عبادت یهرگاه غ«: اند فرموده) ع(آن حضرت ،یگریث دیدر حد

م به یه عذاب ألکخداست  و بر ی، ملحد به ظلم هستیخدا را دوست بدار یایراولیغ

  .)۳۳۷: ۸یافکال( »تو بچشاند

  روهاتکم. ۲.۱.۳.۲

 یکش از یست بیسته نیشا«: ندک یت میروا) ع(باقر اماممسلم از  صدوق از محمدبن

  .)۲۵۴: ۲هیالفق( »ردنک ه اقامتکوسته در میسال پ

اقامت «  :ندک یت میروا) ع(صادق اماممرفوعًا از  یاریالسمحمد  از احمدبن عیعلل الشرا

 ،ندک یدا میقساوت قلب پ ،ندکه در آنجا اقامت کآن روه است وکه مکدائم در م

  )۴۴۶: عیعلل الشرا( »از آنجا خارج شودکه  هنگامیتا

 یسکه کست یسته نیشا« :ندک یت میروا) ع(صادق اماممسلم از  از محمدبن ینیلک

  .)۲۳۰: ۴یافکال( »ندکعبه بنا کرا باالتر از  ییبنا

ارت را در حرم کاگر بده«: ندک یت میروا) ع(صادق اماممهران از  بن ةاز سماع ینیلک

تا از حرم خارج  ،خود را به او نشان مده یحت .نکن خود را از او مطالبه می، دیدید

  .)۲۴۱: ۴یافکال( »شود

  مستحبّات. ۳.۱.۳.۲

عت نماز که هفتاد رکس در مکهر«: ندک یت میروا) ع(سجاد از امام هیفقصدوق در 

 یرسکال ةیو آ) ۵۶تا۵۴: اعراف(َسخره ۀ ید و قدر وآیتوحۀ عت سورکبگذارد و در هر ر

 مانند آن ،است روزه ندارده اما که در مکآن. را بخواند، مرگش به شهادت خواهد بود

سال در  یکۀ ه معادل روزکروز در مهر ۀ دار است و روز ه روزهکرمیه در غکست ا

: ۲هیالفق( »عبادت خداوند استدرحال  ،دارد یه قدم برمکه در مکر آن است و آنیغ

۲۲۷(.  

رسول «: در پاسخ سؤاالت من نوشت) ع(باقر امام که دیگو میبه یش بن میابراه

ز در یتو ن .داشت یرا دوست م) نهیه و مدکم(ن یار نمازخواندن در حرمیبس) ص(خدا

: ۴یافکال( »یبخوان) و نه قصر(ن نمازها را تمام ک یار نماز بخوان و سعیآنجا بس

۵۲۴(.  

 و ه باشدکس ماه رمضان را تمامًا در مکه هرکاست روایت شده ) ص(رمکاز رسول ا

او صدهزار  یبرا ،تواند یه مکقرائت کند  قرآنقدر  آنرا ش یها رد و شبیروزه بگ

  .)۳۶۴: ۹الوسائل کمستدر( »شود یگر محسوب مید یرمضان در جاها

 یکۀ ه معادل روزکروز در م یکۀ روز«: فرموده بود) ع(سجاد  ه امامکز گذشت یو ن

  .)۲۲۷: ۲هیالفق( »گر استید یسال در جا

  ند،که ختم کرا در م قرآنس کهر«: ندک ینقل م) ع(سجاد از امام بیتهذخ در یش

 »ندکگاه خود را در بهشت مشاهده یز جایند و نیببرا ) ص(مرکه رسول اکرد جز آنینم

  .رده استکگر نقل ید یبه سند محاسنث را در ین حدیز این یبرق. )۴۶۸: ۵بیالتهذ(

 ،ندکه ختم کرا در م قرآنس کهر«: ندک ینقل م) ع(باقر اماماز  یافکدر  ینیلک

مقدار  او به ی، برا)ا چند هفتهی یک(انش در روز جمعه باشد یه شروع وپاک یروط به

ن یز چنیگر نید یاگر در روزها .شود یاجر محسوب م  ،ا از اول خلقتیدن یها جمعه

 یثمالۀ ث را از ابوحمزین حدیز ایصدوق ن. )۶۱۲: ۲یافکال( »گونه است نیهم ،ندک

  .)۱۲۵: ثواب االعمال( ندک ینقل م

از  یاز خالد قالُنس یهمگ ،هیفقز صدوق در یو ن بیتهذخ در یو ش یافکدر  ینیلک

و حرم  )ص(ه حرم خداوند و حرم رسولشکم« :نندک یت میروا) ع(صادق امام

صدقه در  یعت و درهمکصدهزار ر ،نماز در آنیک رکعت   .است )ع(نیرالمؤمنیام

  .)۲۲۸: ۱هیالفق ؛۳۱: ۶بیالتهذ ؛۵۸۶: ۴یافکال( »صدهزار درهم است ،آن

ه کاهل م ریغ یطواف برا«: ندک یت میروا) ع(صادق امامعبداهللا از  زبنیاز حر ینیلک

  )۴۱۲: ۴یافکال( »نماز افضل است ،هکاهل م یاما برا ؛افضل از نماز است) زّوار(

نقل  یثیحد) ع(ز از هشام از آن حضرتیو ن یبختر بن از حفص بیتهذخ در یش

ه کآن«: ندیفرما یث میدر آن حد) ع(امام .استباال ث یر حدیتفسۀ منزل هه بکند ک یم

 یکاما قبل از  ؛ش افضل استینماز براکرده است، ه اقامت کسه سال است در م

لت هر دو برابر یز فضیسال تا سه سال ن یکن یب. تر است لتیهنوز طواف بافض ،سال

  .)۴۴۷: ۵بیالتهذ( »است
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 )۹۶: عمران آل( »نیللعالم ًیًا و هدکمبار ةکبب یت وضع للناس للذیان اول ب«

ه است کمبارۀ که در مکآن است  ،مردم وضع شد یه براک یا ن خانهیهمانا نخست(=

ه آن کند ک ینقل م) ع(باقر اماماز جابر از  یاشیع ).انیجهان یت است برایو هدا

ر یتفس( »هکعبه را بکند و موضع یه گوکحرم را م یتمام«: فرمود) ع(حضرت 

  .)۱۸۷: ۱یاشیالع

 ‘اند؟ دهیه نامکعبه را بکچرا ’: دمیپرس) ع( صادق اماماز « :دیگو میسنان  بن عبداهللا

  .)۱۹۳: ۲هیالفق( ‘»پردازند یم) یه و زاریگر( اکچون مردم گرداگردش به ُب’: فرمود

 یگذار علت نام« :ندیفرما یمعمار  بن معاویةبه  یگریث دیدر حد )ع(همان حضرت

  .)۵۳۶: ۴یافکال( »ه، ازدحام مردان و زنان است در آنجاکب

ه را پنج اسم کم«: ندک ینقل م) ع(صادق اماماز  یگریث دیدر حدعمار  بن معاویة

را از آن اخراج ها  آن ،نندکرا اگر به آن ظلم یز ،بّساسه ؛هکب ؛هکم ا؛القر ام: است

  .)۲۱۱: ۴یافکال( »اند رحمتدر  ،را اگر مالزم آن باشندیز ،ُرحم ام ؛نندک یم

ن یزمکه د یه نامکه را مکرو م خداوند ازآن«: ندک یث میحد) ع(یاز عل یافکدر  ینیلک

  .)۲۱۱: ۴یافکال( »)دحاها=هاکم( ر آن گسترده شده استیاز ز

ه را کرو م ازآن«: استه فرموده کاست  یثیحد) ع(از آن حضرت عیعلل الشرادر 

  .)۵۹۳: عیعلل الشرا( »ر آن گسترده شدین از زیه زمکنامند  می االقر ام

: نقل کرده است) ع(رضا اماماز  یگریث دیحد سنان محمدبنه، کمۀ یوجه تسمبه  راجع

ر یاد و صفیت، گرداگرد آن به فریه مردم در جاهلکد شد یه نامکرو م ه ازآنکم«

  .)۳۹۷: عیعلل الشرا( »)ریالتصف=ءاکالم( پرداختند یم

ش از یه بکاند  ه گفتهکم یبرا یاریبسهای  نام ها، یت از لغویتبع ن بهامورخ: مییگو می

، یالقر ه، امکب: عبارت است از ،آمده است میرکقرآن اما آنچه در . استها اسم  ده

  .ر شدکه ذکهاست  هماناست، ث منوره آمده یآنچه در احاد .ن، الحرمیالبلد االم

 یه را به نامک، میشیا گویله یه هر قبکاست رو بوده  ازآنها  بودن نام فراوانظاهرًا 

  .استه خود بر آن نهاده بوده کاست  خوانده یم

  هکفضل م. ۲.۴.۲

 و حرمتکرده م یتعظآن را  ه خداوندکاست  یه شهرکم«: فرمود) ص(رمکرسول ا

قبل از  ،ه پر ساختکبا مالئآن را  ه خلق شد و خداوندکم .است بزرگ شمردهآن را 

  .)۱۸۵: الفردوس( »تر شیهزار سال پ ؛ن خلق شوندیر نقاط زمیه ساکآن

در نزد  ین شهرها هستیتر ه تو محبوبکدانم  یم«: ه فرمودکبه م) ص(رمکرسول ا

  .)۹۷: ۱۴العّمال نزک(» خداوند

و اگر مرا از تو  ین خدا هستین زمیهمانا تو بهتر«: فرمود) ص(رمکرسول ا

  .)۴۴۹: ۶حنبل ابن مسند( »شدم یهرگز خارج نم ،راندند ینم

  .شان متواتر استیر نزد ایث اخیاند و حد نقل شده از عامهباال ث یاحاد: مییگو می

 ،ه خواب استکه در مکآن«: شان فرمودیه اکند ک یث میحد) ع(باقر امامصدوق از  خیش

  .)۲۲۸: ۲هیالفق( »ر شهرهاستیدار سا چون شب زنده

حرم  ه راکمخداوند «: ه آن حضرت فرمودکند ک ینقل م) ع(صادق اماماز  یاشیع

 ،ن استیافضل بقاع زم مکه. است ردهکاش را در آنجا بنا  ش ساخته و خانهیخو

  .)۲۳: ۲یاشیالع ریتفس( »ث منزلتیازح

ن یتر یداشتن دوست«: ندک ینقل م) ع(صادق امامعبداهللا األعرج از  دبنیصدوق از سع

ست و یتر ن یداشتن در نزد او دوست کاز آن خا کیخا .ه استکن نزد خدا میزم

از درختانش نزد خدا  یدرخت. ستیتر ن یداشتن آن دوست یها از سنگ یسنگ

ش یها از آب یست و آبیتر ن ش محبوبیها وهکاز  یوهکست و یتر ن محبوب

  .)۲۴۳: ۲هیالفق( »نیست تر محبوب

در شام ) ع(میچون ابراه«: ندک ینقل م) ع(صادق اماماز هشام از  یم قمیابراه بن یعل

و مادرش را  )ع(لیه اسماعکرد کرد و او را امر ک یخداوند به او وح ،دیاقامت گز

ن یاول  به حرم من،’: خداوند فرمود ‘جا؟کا، به یخدا’: دیپرس )ع(میابراه. هجرت دهد

  .)۶۰ :۱یالقم ریتفس( ‘»ردمکه خلقش کن یاز زم یا بقعه

 ،مقصود از سبقت دیشا. نقل شده است اریث بسیه در احادکخلق م: مییگو می

رش یپذ یه براکن است یاز زم ن منطقهیه نخستکم یعنی ؛آن باشد ینگار صورت

  .استشده مخلوقات آماده 

  هکآداب ورود به م. ۳.۴.۲

خداوند مسجدالحرام را «: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  مرسًال هیفقصدوق در 

ورود به  یعلت مسجدالحرام و احرام را برا داشت و حرم را به یعبه گرامکعلت  به

  .)۱۹۵: ۲هیالفق( »حرم واجب ساخت

ت شده یمعروف روا بن ز از عباسین عیعلل الشراو  محاسنث در ین حدیا: مییگو می

مگر در  ؛ستیز نیعمره جا یکجاآوردن  بستن و به ورود به حرم بدون احرام. است

  .ستین یازینجا نیر آن در اکه به ذکخاص  یحاالت

، هنگام یدیچون به حرم رس«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  ینیلک

 ،ان داشتکجا امکهر ،یاگر از حدود حرم گذشته و وارد آن شده بود .نکورود غسل 

  .)۴۰۰: ۴یافکال( »هکتًا در منزلت در مینها و نکغسل 

طهرا ’ :است خداوند فرموده«: ندک یث میحد) ع(از آن حضرت یخ از عمران حلبیش

ه که بنده داخل مکپس سزاوار است  ‘ع السجودکن و الریفکن و العایللطائف یتیب

: ۵بیالتهذ( »رده و عرق را از خود زدوده باشدکغسل و  ه طاهر باشدکجز آن ،نشود

۲۵۱(.  

ه کبه مآرامش س با کهر«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  ینیلک

‘ چه؟ یعنیآرامش با ’: گفتم« :دیگو یراو ».گناهش بخشوده شود ،وارد شود

ن یا محاسندر  یبرق .)۴۰۰: ۴یافکال( ‘»رمتجّبریّبر و غکرمتیغ’: فرمود) ع(حضرت 

 »تواضع یعنینه کیس«: دیفرما یبه او م) ع(حضرت .ندک یحمزه نقل م یث را از أبیحد

  .)۱۴۳: ۱المحاسن(

به حرم قدم ) ع(صادق امامچون با « :ندک یت میتغلب روا بن از أبان بیتهذخ در یش

آنگاه بدون  .دست گرفت ش درآورد و بهکمبار یو نعالش را از پاکرد غسل  ،مینهاد

ند و کن یه چنکهر’: فرمود) ع(حضرت. ردمکن یز چنیمن ن. عمامه وارد حرم شد

هزار گناه از او محو شود و هزار حسنه نوشته شود  ،خداوند باشد یقصدش تواضع برا

  .)۹۷: ۵بیالتهذ( »‘دیرد و هزار حاجتش برآیو هزار درجه بگ

چون به «: ه فرمودکند ک یث میحد) ع(سالم از آن حضرت بن از هشام االخالق ارمکم

 ،ه شودکبر وارد مکبدون که  کسیه کچرا ؛دیُخُلق بپوش یلباس ،دییآ یه درمکم

  .)۲۴۸  :۱االخالق ارمکم( »ده شودیآمرز

از  ،یا نه آمدهیاگر از مد«  :ندک یت میروا) ع(حضرتعقوب از آن ی بن ونسیاز  ینیلک

از جنوب حرم خارج  ،ینک یم که را ترکنه میه شو و اگر به قصد مدکشمال وارد م

  .)۳۹۹: ۴یافکال( »شد

  مسجدالحرام. ۴.۴.۲

 .رامون آن گسترده شده استیعبه را دربرگرفته و پکه کاست  یمسجدالحرام مسجد

 .در اطراف مسجدالحرام نبود ییچ حصار و بنایه ،هکاسالم بر م یروزیتا قبل از پ

  .گفتند میمسجدالحرام  ،از خانه بود یه خالکطواف ۀ درواقع به همان محدود

طواف، ۀ ترشدن محدود عیوس یابر ،دومۀ فیدستور خل هب ،پس از گسترش اسالم

 .مسجد افزودندۀ ردند و به محدودکو خراب  نددیاطراف را خر یها از خانه یتعداد

پس از آن در  و سومۀ فیدر زمان خل ،اطراف یب بناهایمسجد و تخرۀ روند توسع

مسجد ۀ محدود ،ن دورانیدر ا. افتید و پس از او در دوران منصور ادامه یدوران ول

  .دو برابر شده بود

اما  ؛ندکمه یبه مسجد ضمو خرد برا  یشتریب یها م گرفت خانهیتصم یعباس یمهد

نوشت ) ع(کاظم امامه را به یقض یمهد .سر باز زدندخود  یها خانه یاز واگذارن اکمال

و سپس مردم به است عبه بوده کابتدا «: در پاسخ نوشت) ع(امام .کرد  اتو از او استف

 »ها ت دارد تا صاحبان آنیاطراف اولو یها نیمسجد به زم ،رو نیازا. اند گرد آن آمده

 ناکها را به مال فه خواست تا پول خانهیاز خل) ع(امامسپس . )۱۸۵: ۱یاشیالع ریتفس(

  .کندم یتقدها  آن

مسجد ۀ میز ضمیش بود نیه محل مشورت بزرگان قرک هدارالندو ،در زمان معتضد

به مساحت مسجد  یزی، چیو عثمان کیمملو حاکمان پس از آن، در تمام دوران. شد

ز و سپس دو بار در یعبدالعز کملزمان در  یه در دوران سعودکتاآن ،افزوده نشد

ه مساحت ک یطور هب ؛در مسجد صورت گرفت یبزرگ یها توسعه ،فهد کدوران مل

در . انجام شد هیبهبود وضع تهو یز براین ییها تالش. مسجد چهار برابر شد

مقام ها  آن ۀجملاز. وجود دارندمهم  ییها انکم ،عبهکبر  عالوهمسجدالحرام 

 ،ات مربوطیه ضمن برشمردن رواکو چاه زمزم است  )ع(لی، حجر اسماع)ع(میابراه
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  .م پرداختیخواههریک ح یبه توض

  فضل مسجدالحرام. ۵.۴.۲

از  ،چهار بنا«: ه استردکت یروا) ع(یعل از ةسبر بن از نّزال یأمالدر  یطبرس خیش

 رسول، مسجد مسجدالحرام، مسجد: اند ا بنا شدهیه در دنکاند  بهشت یقصرها

  .)۳۶۹: یأمال( »وفهکدس و مسجد مقال تیب

ث حرمت و یاعظم مساجد ازح«: اند ردهکنقل ) ص(رمکحه از رسول ایسر یعامه از اب

 المعجم( »ن نزد او، مسجدالحرام استیتر ین مسجد نزد خدا و گرامیتر یداشتن دوست

  .)۱۷۲: ۳ریبکال

مسجدالحرام بر مسجد من  یبرتر«: ندک ینقل م) ص(ب از آن حضرتیش عمروبن

  .)۶۴: ۲ هکأخبار م( »ر مسجدیمسجد من است بر سا یچون برتر

ن یه بر زمک ین مسجدینخست«: دننک ینقل م  )ص(رمکز عامه از ابوذر از رسول ایو ن

  .)۱۲۶: ۳یالبخار حیصح( »مسجدالحرام استاست، بنا شده 

  مسجدالحرام اعمال و آداب یبرخ. ۶.۴.۲

ه کوارد مگزار  عمرها ی یچون حاج«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  دعائم االسالم

 »سپس عازم مسجدالحرام شود .ندکنخست به منزل رود و رحل اقامت اف ،شد

در  یز بخارید و نیز بن ةاز طلح ینیلکن مضمون را یهم. )۳۱۱  :۱دعائم االسالم(

  .)۵۸۴: یالبخار حیصح ؛۳۹۹: ۴یافکال( ندک یتابش نقل مک

ه عبد کسزاوار است «: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  یاز عمران حلب بیتهذخ در یش

و باشد را از خود زدوده  کیه طاهر باشد و عرق و ناپاکجز آن ،وارد مسجدالحرام نشود

  .)۲۵۱: ۵بیالتهذ( »رده باشدکر یتطهخود را 

شد و  یوارد مبه به مسجد یش یه از باب بنکنند ک ینقل م) ص(رمکعامه از رسول ا

: ۵یبرکسنن ال( رفت یصفا مسوی  به مخزوم یاز باب بن) یسعبرای  ،پس از طواف(

۱۱۷(.  

از باب  )ص(امبریپ«: ندک یت میروا) ع(مهران از حضرت صادق بن مانیصدوق از سل

ا آنج در )ص(امبریدستور پ هب ،ستنکشاز چون بت هبل را پس شد؛  میبه وارد یش یبن

: ۲هیالفق( »دیسپس به مسجد درآ ،ندکمال  قدمآن را  خواست یم. کرده بودنددفن 

۲۲۸(.  

ه چون به مسجدالحرام داخل کند ک ینقل م ،)ع(باقر امامغالم  ،از افلح شف الغمهک

: گفتم. ش بلند بودیست و صدایگر ،ف افتادیت شریبه ب) ع(م و نظر حضرتیشد

د یچگونه؟ شا«: گفت ».دینکه یتر گر آرام کیاند. نگرند یمردم به ما م .ت شومیفدا«

سپس « :دیگو یراو» .رد و فردا به آن رستگار شدمکبه من  یخداوند نظر رحمت

 ،سر از سجده برداشتکه  هنگامیرد و پشت مقام نماز گزارد و کطواف ) ع(حضرت

ز ین ه کعسا ابن ).۳۲۹: ۲شف الغمهک( »بودشده س یخ ،کثرت اشک محل سجودش از

  )۱۴۵: )ع(باقر امام ۀترجم(رده است کنقل  )ع(باقر امامۀ ترجمن مضمون را در یا

با آرامش و وقار، با «: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  یافکدر  ینیلک

ده یاهللا گناهانش بخشءشا ان ،ندکن یه چنکه هرکخشوع به مسجدالحرام وارد شو 

  .)۴۰۱: ۴یافکال( »شود

، یچون داخل مسجدالحرام شد«: ندک یت میروا  )ع(صادق امامر از یاز ابابص ینیلک

  .)۴۰۲: ۴یافکال( »...یحجراالسود رس یکقدم بردار تا به نزدنخست 

نجا با یدر اها  آن ه آوردنکز دارد ین یخاص ۀیدرآمدن به مسجدالحرام ادع  :مییگو می

آثار و  ،ها آن دراما . مینک یر نمکرا ذها  آن نیبنابرا ؛تاب ناسازگار استکمقصود 

. نندکغفلت ها  آن ست زوّار ازیسته نیه شاکنهفته است  یز لطائف خاصیات و نکبر

  .ند موجود ،تِب در دسترسکه در ین ادعیثر اکا

نماز در مسجدالحرام مانند «: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا یافکدر  ینیلک

مانند  ،دسقالم تیدر بهزار نماز و  مانند ده ،صدهزار نماز است و در مسجد من

از قول  مانیشعب االث را ین حدیز این. )۵۲۶: ۴یافکال( »هزار نماز پنجاه

 ؛۴۸۶: ۳مانیشعب اال( ندک یت میدردا روا یاز قول أب العمال نزکعبداهللا و  جابربن

  .)۱۹۱: ۱۲نزالعمالک

در  نماز«: ندک یت میروا) ع(باقر اماماز ) ع(رضا امامخالد از  بن نیصدوق از حس

: ثواب االعمال( »تر است ز افزونیگر نید یعت در جاهاکمسجدالحرام از صدهزار ر

۴۹(  

ه در مسجدالحرام نماز کهر«: ندک یت میروا) ع(باقر اماماز  یثمالۀ صدوق از ابوحمز

 »عمرش خوانده است ه درکپذیرد  را می ییبخواند، خداوند تمام نمازها یواجب

  .)۲۸: ۱هیالفق(

ار نماز یدر مسجدالحرام بس«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  یاهلکاز  یخ حر عاملیش

: ۵الوسائل( »خواهد گذشت یزود هه بکدارد  یه رزقکرا هریز ؛دینکد و دعا یگزار

پس . مقدس را نخواهد داشت یها انکن میدر ا ق بودِنیشه توفیهم یعنی. )۲۷۲

ان ( ث رایمتن حد  یا عده .گذرد ینجا، میه رزِق بودن در اکمت شمَرد یفرصت را غن

ه صرف کوقت خود را در م«: اند ردهکگونه معنا  نیا )ه جوزًایجاز الی رزقًا ل عبدکل

س خواهد کرا ارزاق هریز ؛دیدنبال تجارت و طلب رزق نباش د و بهینکنماز و دعا 

  ».د تا رزقتان افزون شودینکنماز و دعا « :اند ز گفتهین یا عده ».دیرس

در  ،ندکعبه را وداع که چون خواست کند ک یت میروا) ع(از حضرت رضا االخبار ونیع

نماز در «: رد و گفتکرو به ما پس س .ردکستاد و دعا یعبه اکصحن مسجد رو به 

اخبار  ونیع( »دیابینجا دریحاجات خود را از ا. نجا از نماِز شصت سال افزون استیا

  .)۱۷: ۲الرضا

  اهللا الحرام تیب. ۷.۴.۲

 ،گر در سال پنجم قبل از بعثتیبار د. کردد بنا یتجدرا کعبه ن بار ینخست) ع(میابراه

ان یسپاهۀ ان حملیدر جر .بودبه آن زده  یب جدیل آسیسکه  بنا شد دیتجدهنگامی 

از نو بنا آن را ر مجددًا یزب بن رو عبداهللا نیازا .دیب دیعبه سوخت و آسکه، کبه م یامو

سو  گر در آنید یعبه افزود و درکز به یرا ن )ع(لیاز ِحجر اسماع یاو مقدار. کرد

آن را  ،ده بودیب دیعبه در جنگ آسکه توسط َحّجاج، چون باز کپس از فتح م .گشود

ن یآخر، خین تاریپس از ا. ر در آمدیزب صورت قبل از ابن ز بهیو نکردند از نو بنا 

مربوط به دوران  ،و بنا شدامًال از نکعبه که ضمن آن کعبه کامل ک یبازساز

  .حدودًا چهارصد سال قبل یعنی ؛مراد چهارم است سلطان

 رون و درون آن صورت گرفتهیدر ب یرات جزئیتنها اصالحات و تعم ،خیآن تار از پس

  .اند ض شدهیدرون آن تعو یها ، سقف و ستون۱۴۱۷ر سال یمثًال در تعم است؛

ها در دوران  ن سنگیا .است ساخته شده یاه و سختیس یها عبه از سنگک یبنا

را عبه کدرب  .اند ه شدهیه تهیکشبۀ واقع در محل هعبکال مراد چهارم از جبل سلطان

. ستمربوط ا ها یبه دوران سعود یو درب فعلاند  کردهض ین بار تعوینون چندکتا

ن یا. پوشاند میعبه را کاه یس یا پارچه. استخالص  یبا طالشده  دهیپوش ۀدرب از نقر

. اند و طالفام بر آن بافته یا نقره یاه با رشتهرا  قرآنات یه آکدارد  یمربندکپارچه 

ن سنت ادامه یبعدها ا. دیشکعبه ک یبر رو) ع(لین پرده را اسماعینخستگویند  می

کرده، عبه اقدام کۀ به ساخت پرد ،ه منتفذتر بودک کدامهر ،و پادشاهان کافت و ملوی

  .کرد یدرج منام خود را بر آن 

ه در کاما واضح است  ؛است کیعبه به رنگ مشکۀ پردچرا ه ک ستیروشن ن نیعلت ا

 ،ظاهرًا پس از آن. نصب شده است کیمشۀ ن پردینخست ،یعباسۀ فیخل ،دوران ناصر

  .ن رنگ حفظ شده استیهم

 ازپرده را  .اند کردهس ین منظور تأسیه به همککند  تولید می یارگاهکرا پرده امروزه 

ض یپرده را تعو ،د قربانیا روز عیروز عرفه  هر سال در .دنباف میشم خالص یابر

  .کنند می

ن بدون پسوند کرۀ هرگاه واژ. شوند یده مین نامکنام ر ه بهکه دارد یعبه چهار زاوک

صورت  نیرایدرغ. ه حجراالسود در آن استکاست  ینکمقصود ر ،ار رودک هب

  .ن حجراالسودکو ر یمانین کر، ین عراقک، رین شامکر :ندیگو یم

  )۹۷: مائده( »امًا للناسیت الحرام قیعبه البکجعل اهللا ال« :دیفرما یخداوند عزوجل م

ه مربع کد ندیعبه نامکرو  نیازارا عبه که کت شده است یروا« :دیگو می) ره(صدوق

ز یالمعمور ن تیب. آن هم مربع استو ه در آسمان است کالمعمور  تیهمانند ب ،است

ه ک یلماتکه کن است یز ایبودن آن ن ل مربعیه مربع است و دلکعرش است  یازا به

 »برکا االاهللا و اهللا اهللا، الحمدهللا، الاله سبحان: تاست چهار است، اسالم بر آن بنا شده

  .)۱۹۰: ۲هیالفق(

 قیت عتیب را اهللا تیب«: ندک یت میروا) ع(باقر امامعثمان از  بن از أبان یافکدر  ینیلک

 »)یآزاد=قیعت( استس نبوده ک چیه کرا همواره آزاد بوده و در تمّلیز ؛دندینام

 ندک یت میروا) ع(ن مضمون را از آن حضرتیز همین یثمالۀ ابوحمز .)۱۸۹: ۴یافکال(

  .)۳۹۹: عیالشرا علل(

: رده استکنقل ) ع(صادق اماماز  یا ، مرسلهاحقاق الحقدر  ینوراهللا شوشتر یقاض

 .)۱۲: احقاق الحق( »دشیرا خداوند از طوفان رهانیز ؛نامند یق میعتت یعبه را بک«

  .ر آب نرفتن آنیاست در آن و به ز )ع(ردن طوفان نوحکمقصود اثرن: مییگو می

بود  یا ن خانهیعبه نخستک«: رده استکت یروا) ع(یرش از علیم در تفسیابراه بن یعل
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  .)۶۰: ۱یر القمیتفس( »عبادت خداوند وضع شد یه براک

 ،ه در آنکاست  یا ن خانهینخست«: ندک یت میروا) ع(از آن حضرت هعرعر خالدبن

  .)۳۲۱: ۲نیحیالصح یعل کالمستدر( »است ت قرار گرفتهیت و هداکبر

را قرار  یا ن بقعهیخداوند در زم« :ندک یت میروا) ع(باقر اماماز زراره از  یافکدر  ینیلک

. ستیتر نزد او ن یعبه گرامکعبه دوست بدارد و از کش از یبآن را  هکاست نداده 

ن را یه آسمان و زمک یروزکرد، حرام اعالم کعبه خاطر  هخداوند چهار ماه حرام را ب

: عمره یماه برا یکالحّجه و محرم و  یالقعده، ذ یذ: حج یسه ماه برا: کرد یخلق م

ه کشوال آمده است  ،محرم یجا هث بیدر متن حد: مییگو می. )۲۳۹: ۴یافکال( »رجب

  .ستیظاهرًا درست ن

ه کاست  یا ن خانهیا«: ندک یت میروا) ع(صادق امامونس از ی بن یسیاز ع ینیلک

را ها  آن .دیازمایشان را بیتا اطاعت ااست شانده کخداوند خلقش را در آنجا به عبادت 

نمازگزاران قرار ۀ امبران و قبلیمحل پآن را  واست رده کارت آن امر یم و زیبه تعظ

ه به غفران کاست  یقیاز رضوان خداوند است و طر یا عبه شعبهک. استداده 

  .)۱۹۷: ۴یافکال( »...انجامد یم

عبه حجت خداوند است در ک« :ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  یاز جابر جعف یاشیع

  .)۳۹: ۱یاشیر العیتفس( »ن بر خلقشیزم

ت خداوند شده یه داخل در رضاکث است یعبه مستحب است و در حدکشدن به  داخل

است روایت شده ز یو ن) ۲۷۵: ۵بیالتهذ( »ش خارج شده استیخوگناهان است و از 

او  ۀشدن در رحمت خداوند است و گناهان گذشت چون داخل ،شدن در آن ه داخلک

  .)۵۲۷: ۴یافکال( »عمرش معصوم استبقیۀ ده شود و در یآمرز

 ،ع واجبات خداوند عارف باشدیعبه شود و به جمکه داخل کآن«: ندیفرما یم) ع(باقر امام

  .)۸۴: ۲یالآلل یعوال( »من استیدر آخرت از عذاب دائم ا

به خود  ،اگر ازدحام بود یول ؛ت شویوارد ب یاگر توانست«: ندیفرما یم) ع(صادق امام

  .)۳۳۲: ۱دعائم االسالم( »ضرر نرسان

: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا) ع(باقر اماممسلم از  بن لیاز اسماع یبرق

 »برد ین میانسان را از ب یعبه با ُحّب به آن، عبادت است و خطاهاکستن به ینگر«

  .)۱۴۵: ۱المحاسن(

ار یبس«: نندک یت میروا) ع(صادق امامر از یبص یحّران مرسًال و خصال مسندًا از اب ابن

از آِن  ،رحمت آنه شصت کرحمت است  ۱۲۰خداوند را . دیعبه بنگرکبه 

از آِن  ،ست رحمت آنیاز آِن نمازگزاران و ب ،نندگان و چهل رحمت آنک طواف

  .)۶۱۷: الخصال ؛۱۰۷: تحف العقول( »عبه استکناظران به 

به کعبه ننده ک نگاه یوسته برایپ«: ندک یت میروا) ع(صادق امامف تّمار از یاز س ینیلک

از مرازم از آن  محاسن. )۲۴۰: ۴یافکال( »دننک یئه از او محو میو سنویسند  میحسنه 

مرتفعش  یا و درجه«: ندک یند و اضافه مک یرا نقل مباال مضمون ) ع(حضرت

  .)۱۴۵: ۱المحاسن( »دنساز یم

عبه بنگرد و که به ک آن«: ندک یت میروا) ع(ز از آن حضرتیعبدالعز بن یصدوق از عل

د یبخشا یخداوند گناهانش را م ،عبه بشناسدکحق و حرمت ما را مانند حق و حرمت 

  .)۲۴۱: ۴یافکال( »ندک یت میفاکا و آخرتش را یو هّم دن

  عبهک ۀپرد. ۸.۴.۲

د و یتوان خر یعبه را مکۀ پرد«: ندک یت میروا) ع(کاظم اماماز  کاز عبدالمل ینیلک

 شفن در قبر قرارکد همراه یاما نبا ؛ردکت کفروخت و از آن نفع برد و از آن طلب بر

  .)۱۴۸: ۳یافکال( »داد

دست  هعبه بکۀ جائز است از آنچه از پرد«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  ین راویهم

ت کو از آن برکرد ا بالش استفاده ی قرآنجلد  یا برایان کودک یبرا ،رسد یانسان م

  .)۲۲۹: ۴یافکال( »جست

: ۱هیالفق( »کردسجاده آن را  جائز است«: ندک یت میروا ین راویصدوق از هم

۲۶۴(.  

  عبهک ۀگذشت. ۹.۴.۲

ه کرد کرا امر  کیخداوند مل«: ندک یت میروا) ع(باقر امامه از یعط عبادبن یاز أب ینیلک

ه هر روز کرد کنند و سپس امر کش بنا یبرا »ُضّراح«نام  به یا در آسمان ششم خانه

 ،ردکن هبوط یز چون به زمین) ع(آدم. نندکبر گرد آن طواف  یشمار یفرشتگان ب

اش بر گرد آن  هیند تا ذرکن بنا یدر زم یا ضّراح، خانه یازا خداوند به او دستور داد به

  .)۱۸۷: ۴یافکال( »نندکطواف 

رد تا که را امر کخداوند مالئ«: ندک یت مین روایچن) ع(از آن حضرت دعائم االسالم

به گرد آن  ،ار استکه گناهکاز فرزندان آدم  یکنند تا هرکبنا  یا ن خانهیدر زم

داشتند و  یا ازآن در آسمان خانه پیشه که مالئک همچنان ؛ند و بخشوده شودکطواف 

 یخود برا یبه رضا یراه ،گونه نیخداوند خواست تا ا. ردندک یبر گرد آن طواف م

  .)۲۹۲: ۱دعائم االسالم( »است یه راضکه از مالئک چنان ؛دیفرزندان آدم بگشا

ه کت شده است یروا) ع(صادق اماماز  یعبداهللا هاشم بن یسیاز ع یافکدر  یثیز حدین

ل را یل هابیه قابکد بود تاآنیسف کعبه یها سنگ ،نخست« :ن استیمضمونش ا

  .)۱۸۹: ۴یافکال( »اه در آمدندیپس به رنگ س ؛شتک

 را عبهکگرچه بعدها اکثر فرزندان آدم ه ک مضمونبا این  ستا در دست یثیاحاد

شان معلوم بود و آنان به یا یایامبران و اوصیدر نزد پان آن کم کردند،فراموش 

مأمور به ) ع(میه ابراهکتاآن. اند جا مدفون شده در همان یاریمأمور بودند و بس شارتیز

آن شد و سپس همه را  ید بنایسو و تجد دادن همسر و فرزندش بدان هجرت

  .سو فرا خواند بدان

ا مسافران به الهام ی ین آن حوالیشن ابانیمردِم صحراگرد و ب ،خین تاریپس از ا

احفاد . ل گرفتکنار آن شکدر کوچک یشهر کاند کردند و اندکل یخداوند به آن م

 یدیاز صرافت توح ،امیگرچه در گذر اکردند؛ د بنا یتجدرا کعبه بعدها  ،)ع(لیاسماع

نون کرد و تاک کاز لوث بتان پاآن را  )ص(رمکسرانجام رسول ا .افتاد و بتخانه شد

  .ن جهان استاو موّحد اننامسلمۀ قبل

  مقدس در مسجدالحرام یها انکر میسا. ۱۰.۴.۲

ه است و کمبار ۀکه در مکست ا آن ،مردم وضع شد یه براک یا ن خانهیهمانا نخست«

س به کو هر )ع(مینات است و مقام ابراهیات بیآ ،آنجا در. انیجهان یت است برایهدا

  .)۹۷و۹۶: عمران آل( »آمن است ،دیآن در آ

 ،ناتیات بیمقصود از آ. عبه استک یرینام محل قرارگ» هکب« ،میگفتکه  گونه همان

مانند َحَجراالسود، ِحجر است، مانده  یهن در آنجا باقکه از دوران کاست  یآثار

نات یات بیق آیاز مصاد را هر سهاین  فهیشر اتیروا. )ع(میو مقام ابراه )ع(لیاسماع

م و یحط نیست ومنحصر  ها نیبه ا »اتیآ«اما ظاهرًا . )۲۲۳: ۴یافکال( اند  دانسته

ثر که اک چنان ؛ردیگ یز در بر میمشعر و عرفات را ن یعبه و حتکان کزمزم و ار

 الّدر ؛۷۹۸: ۲انیمجمع الب ؛۵۳۷: ۲انیالتب( اند ن گفتهیچن یعه و سنین شامفسر

  .)۲۷۰: ۲المنثور

  :میپرداز یات مین آیاز ا یبرخبررسی به  کنیا

  )ع(میمقام ابراه. ۱.۱۰.۴.۲

 )ص(امبریو پس از فتح، پاست عبه بوده که داخل کتا فتح م )ع(میند مقام ابراهیگو می

و اّتخذوا من مقام «ۀ یه آک یزمان کرده است ودرب نصب  یکعبه نزدکنار کدرآن را 

ه کنصب کنند  ییآن حضرت دستور داد تا مقام را جا ،نازل شد» یم مصلیابراه

ن یدوم آن را به اۀ فیه خلکاز آن است  کیگر حاید یها نقل. استنون قرار گرفته کا

  .رده استکمحل منتقل 

بر آن سنگ باال  )ع(میچون ابراه«: ندک یت میروا) ع(صادق امامسنان از  از ابن ینیلک

  .)۲۲۲: ۴یافکال( »ماند یش در آن بر جایها رفت، آثار قدم

چون خداوند به «: ندک یت میروا) ع(از آن حضرت یموس از عماربن عیعلل الشرا

ند، ین خانه آیندا بده تا به حج ا) ا در بشری(ه در مردم کرد ک یوح )ع(میابراه

عبه نهاد و بر کنار کدر ،مانده است یآثار قدمش بر جا ،ه در آنکرا  یسنگ )ع(میابراه

 )ع(میابراه یها قدمپس  ؛اوردیسنگ تاب تحمل ن .بلند ندا داد یآن بر آمد و با صدا

  .)۴۲۳: عیعلل الشرا( »در سنگ فرو رفت کیاند

  حجراالسود. ۲.۱۰.۴.۲

دسترس در از آن  یو تنها قسمتاست از نقره قرار گرفته  ینون در قابکن سنگ ایا

 شو سپس دوباره نصباست نده شده کش ین بار از جایچند حجراالسود. است

ز یو از نو ساخت و نکرد ران یعبه را وکر یزب بن ه عبداهللاک یدر سال جملهاز ؛اند کرده

حجراالسود  ۳۱۷در سال قرامطه  .و از نو ساختکرد ران یعبه را وکه حّجاج ک یسال

ش نصب یدر جا ندباز گرداندآن را  سال ۲۲و پس از  ندبه احسا بردو د نربودرا 

و است نده شده ک یرعمد از جایا غیطور عمد  ز بارها بهیظاهرًا پس از آن ن .کردند

ن سنگ یا ِنیاز حجم نخست ،مرور زمان به. استشده از آن خرد و جدا  یهربار اجزائ

 یها قسمت ،ن باریه آخرکشده است تقسیم به چند پاره  یو حتاست استه شده ک

 اند و قرار داده یا نقره یا در محفظهآن را و  اند ردهکگر متصل یدیکبه آن را  مختلف

  .اند ردهکن نصب یشیپ یبر جا
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َحَجر، «: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول اایشان و ) ع(کاظم امامم از یابراه بن یموس

رده کدست خداوند را مسح  ،ندکمسح آن را  هکهرآن .ن استیدست خداوند در زم

ت یگونه روا نیث را این حدیعباس ا عامه از ابن .)۷۱: یث القمیجامع االحاد( »است

 »ندک یبا بندگان مصافحه م ،ه با آنکن است یخداوند در زمحجر دست «: اند ردهک

ن مضمون نقل شده یز همین) ص(رمکاز رسول ا کمال بن از انس .)۱۵۹: ۲الفردوس(

است رده کعت یبا خداوند ب ،ردکمسح آن را  سکپس هر«: است ردهکاست و اضافه 

  .)۱۵۹: ۲الفردوس( »ندکگر گناه نیه دک

 یرا به بنا )ع(میخداوند ابراه«: ندک یت میروا) ع(باقر امامر از یبش بن ةاز عقب ینیلک

 )ع(میابراه .اموزدیب کو مردم را مناس ندکمرتفع آن را  ه قواعدکنیعبه فرمان داد و اک

ه حجر ک دندیرس یانکعبه مشغول بودند تا به مکهر دو به ساختن  ،)ع(لیو اسماع

وه کپشت درگذشته ه ک یبلند وهک(س یوه ابوقبک ،ن هنگامیدر ا. شد ید نصب میبا

 یا’: ندا داد) ها مدفون شده است ر برجینون زکو ااست صفا و مشرف بر آن بوده 

رد و کپس حجراالسود را به او عطا  ‘.است یا عهیتو در نزد من ود یبرا ،میابراه

  .)۲۰۵: ۴یافکال( »در موضعش نهادآن را  )ع(میابراه

: اند سه سنگ از بهشت نازل شده«: ندک یت میروا) ع(باقر اماماز  یاز منذر ثور یاشیع

مقام  ؛ندکعبه نصبش کامانت داد تا در  )ع(میبه ابراهآن را  ه خداوندکحجراالسود 

 ».)که موسی عصا بر آن زد و دوازده چشمه از آن جوشید(لیاسرائ یم و َحَجر بنیابراه

 ؛د بودیه سفک یدرحال ،داد )ع(میخداوند حجر را به ابراه«: فرمود) ع(سپس آن حضرت

  .)۵۹: ۱یاشیر العیتفس( »اه شدیآدم س یبن یایاما از خطا

ش یه قرکهنوز جوان بود ) ص(رمکرسول ا« :ندک یشهاب نقل م از ابن دعائم االسالم

له حجراالسود را در موضعش یدام قبکه بزرگ کنیسر ا بر .ردک یعبه را از نو بنا مک

مسجدالحرام سوی  به هک یسکن ینخست’ :گفتند. انشان اختالف افتادیم ،ندکنصب 

 یسکن ینخست) ص(عبداهللا محمدبن ‘.ند و حرف حرف او باشدکم کانمان حیم ،دیآ

درمیان سنگ را ) ص(محمد ‘.نکم کانمان حیم’ :گفتند یهمگ. ه نمودار شدکبود 

سوی  به آن را باهم رد و همهینار پارچه را بگکاز  یید هر طائفه جاینهاد تا س یا پارچه

آن را  سپس خود .نندک یکنزد) عبهکۀ یزاو(ن کگاهش در ریبه جاآن را  عبه برند وک

ن داستان را یا یارین بسامورخ .)۲۹۲: ۱دعائم االسالم( »انش نهادکبرداشت و بر م

  .)۱۵۸: ۱هکاخبار م ؛۵۷: ۲دالئل النبوه( اند ردهکنقل 

را خواند تا ) ع(نیحس بن یعل ،عبه فارغ شدکچون حجاج از ساختن « :دیگو میصدوق 

 هگون نین داستان را ایا یراوند .)۲۴۷: ۲هیالفق( »ندکگاهش نصب یحجر را در جا

د و یلغز ی، مکرد یه حجر را نصب مک یا زاهدی یا قاضیه هر عالم کند ک یان میب

پس مستقر  ؛ردکانش استوار کبر مآن را  آمد و) ع(نیحس بن یه علکنیافتاد تا ا یفرو م

  .)۲۶۸: ۱الخرائج و الجرائح( ر گفتندیبکشد و مردم ت

و حجراالسود را کردند ت را خراب یچون قرامطه ب« :دیگو میه یقولو محمدبن جعفربن

در . آن گرفتندبرگرداندن م به یها تصم پس از سال ،ندند و با خود بردندکبر یاز جا

 یقصد اصل. عازم حجاز شدم ،کنندحجر را نصب  یخواستند در مراسم یه مک یسال

آن را  هکخوانده بودم  ها باتکدر  .ندک یه حجر را نصب مکبود  یسکدن آن یمن د

 )ع(نیالعابد نیه در زمان حجاج، زک چنان ؛ندک یش نصب میتنها حّجت زمان در جا

را از  یاالتؤخود به حج فرستادم تا س یجا را به یپس نائب ؛مار شدمیاما ب .کردنصب 

س حجر را در کهر« :دیگو ینائب او م» .ندک یحجر را نصب مد که کسی پرس

گندمگون و  یه غالمکتاآن ؛افتاد ید و فرو میلرز یم ،ردک یموضعش نصب م

دنبال او  شتاب به من به. ر گفتندیبکانش نهاد و مردم تکبر مآن را  ما آمد ویس خوش

  .)۴۷۵: ۱الجرائح الخرائج و( »را داد مو جواب سؤاالتتوجه کرد به من  .رفتم

و کنند  نمیاللت د) ع(لزوم نصب حجراالسود توسط معصومروایات در دسترس بر 

ه بارها پس از زمان قرامطه، حجراالسود را از جا در ک چنان ؛صرف شهرت است

است بوده حاضر ن بار آن در زمان یآخر .اند ردهکو دوباره نصب کرده ر یآورده، تعم

  .ندا هخود نهاد یبر جاآن را  اند و ردهکبه هم متصل آن را  ۀستکش یها هکه تک

  )ع(لیحجر اسماع. ۳.۱۰.۴.۲

را ط آن یه محکاست  یو عراق ین شامکان ریل مکش یقوس یا محدوده ،حجر

است از آن  کیحا یخیتار یها نقل .کند میمتر از َمطاف جدا  ۳۰/۱به ارتفاع  یوارید

نجا بوده یگاه او ا مهیو خاست رده ک یم ین قسمت زندگیدر هم )ع(لیه اسماعک

  .است

ت یحجر ب« :ندک یت میروا) ع(صادق امامعمر از  بن از مفضل یافک در ینیلک

  .)۲۱۰: ۴یافکال( »اند در آن دفن )ع(لیبود و هاجر و اسماع )ع(لیاسماع

ن یقبور چند ،در حجر«: ندک یت میروا) ع( صادق اماماز عمار  بن معاویةصدوق از 

  .)۱۹۲: ۲هیالفق( »امبر استیپ

ۀ وارد حجر شد و در فاصل) ع(صادق امامدم ید«: ندک ینقل م کیاز ابوبالل م ینیلک

به نماز  ناودان ریز ،تیاز ب) انگشتان تا آرنج است کهر ذراع فاصله نو( یدو ذراع

  .)۲۱۴: ۴یافکال( ‘»پسران هارون است ،رینجا نمازگاه َبَشر و ُبشیا’: فرمود .ستادیا

 یه دعاکند ک ینقل م) ع(سجاد از امام) عج(زمان از امام نیمال الدکصدوق در 

 ک، أسألکبباب کنکی، مسکبفنائ کدیعب«: است ن بودهیر ناودان چنیسجودشان ز

ن فقرات را یا مناقب شهرآشوب در ابن .)۴۷۱: نیمال الدک( »که سوایقدر علیماال 

 یخفیما ال  یکو إلکشی ،کبفنائ ک، سائلکبفنائ کریأس«: ندک یز اضافه مین

  .)۱۴۸: ۴المناقب( »یکعل

  مستجار. ۴.۱۰.۴.۲

ظاهرًا محل ورود . است» بردن پناه« یامعن به »مستجار«ه و یهمسا یامعن به »جار«

اما است؛ عبه بوده کوار ین بخش از دیهم) ع(یتولد عل یعبه براکاسد به  بنت هفاطم

  .ستین یاز آن باق ینون نشانکا

چون «): ع(صادق امامند از ک یث میحدعمار  بن معاویةرش از یتفسم در یابراه بن یعل

به درب  .ش نهادیدر غرب برا یبدر شرق و در یبدر ،ردکخانه را بنا  )ع(میابراه

  .)۶۲: ۱یر قمیتفس( »ندیگو میمستجار  ،یمغرب

 نزد مستجار) ع(ه امامکاست روایت شده ) ع(کاظم اماماز برادر  قرب االسناددر 

  .)۲۴۱: قرب االسناد( ردک یو دعا م ستادیا یم

  یمانیرکن . ۵.۱۰.۴.۲

و قبل از  ین شامکپس از ر) نندهک طواف یبرا(ه کعبه است کاز  یا هیزاو یمانین کر

  .استگرفته  ن حجراالسود قرارکر

ن کجز ر) ص(رمکرسول ا«: ندک یت میروا) ع(صادق امامم از یابراه بن اثیاز غ ینیلک

د و یبوس یرا پس از استالم مها  آن .ردک یرا استالم نم یمانین کحجراالسود و ر

  .)۴۰۸: ۴یافکال( »ردک ین میز چنیپدرم ن. نهاد یمها  آن را برصورتش 

ن کر ،در هر دور .میردک یطواف م) ع(باقر امامبا «: ندک یت میم روایاز ابومر ینیلکز ین

ال  یحت یأتوب و اعصمن یحت یاللهم تب عل’ :گفت یرد و مک یرا استالم م یمانی

  .)۴۰۹: ۴یافکال( ‘»اعود

ز به اسناد مختلف یعامه نرا ) ص(رمکامبر ایتوسط پ یمانین کاستالم ر: مییگو می

ث از یحد یکظاهرًا تنها  ،دن آنیبوسبه  راجعاما . و نزد آنان متواتر استاند  کردهنقل 

) لیتقب(دن یآنان بوس از یبرخ ،جهیدرنت .)۱۲۳: ۵یبرکسنن ال( جابر در دست است

  .دانند یرا جائز نم یمانین کر

از ابواب  یباب یمانین کر«: ندک ینقل م) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةصدوق از 

 »نبسته استآن را است،  ردهکه خلقش کخداوند از آن هنگام  .بهشت است

  .)۲۰۸: ۲هیالفق(

ه از آن وارد بهشت کباب ماست  یمانین کر«: ندک یت میروا) ع(از آن حضرت وهم

  .)۲۰۸: ۲هیالفق( »میشو یم

ن کبه نزد ر«: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا) ع(صادق امامد شحام از یاز ز ینیلک

بر من سبقت ) التزام(شدن به آن  یکل در نزدیدم جبرئیه دکجز آن ،دمینرس یمانی

  .)۴۰۸: ۴یافکال( »گرفته است

 ،یمانین کدر نزد ر«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  یبختر بن از حفص ینیلک

 )ص(امبریه بر پکپس هر ؛شنود یان را میجهانۀ هم یه صداکاست  یا فرشته

 »رساند یم) ص(به حضرتآن را  فرشته ،نجا برسدیچون به ا ،صلوات فرستد

  .)۳۰۹: ۴یافکال(

است  یا فرشته ،یمانین کدر نزد ر«: ندک یت میروا) ع(از آن حضرت ءاز عال ینیلک

  .)۴۰۸: ۴یافکال( »دیگو ین میشما آم یه بر دعاهاک یشگیهم

و حجر، قبر  یمانین کن ریب«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  ینیلک

  .)۲۱۴: ۴یافکال( »امبر استیهفتاد پ

  میحط .۶.۱۰.۴.۲

  .از سطح مسجدالحرام است یم قسمتیحط

 »ن استیزم یان روکن میتر فیم شریحط«: ندک یت میروا) ع(صادق امامصدوق از 

  .)۲۰۹: ۲هیالفق(

ن یم بیحط«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  عیعلل الشرا

  .)۴۰ :عیعلل الشرا( »در کعبهحجراالسود است و 

. ان نماز گزاردکدر آن م) ع(صادق امامدم ید«: ندک یت میروا کیاز ابوبالل م ینیلک

را  )ع(آدمۀ توبخدا ه کنجا بود یا’: فرمود ‘.اردزگ ینجا نماز نمیا یسک’ :گفتم
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  ‘».رفتیپذ

 بدرن یب ،حرم یها انکأفضل م«: ندک یت میروا) ع(صادق امامده از یاز ابوعب ینیلک

  .)۵۲۵: ۴یافکال( »تا حجراالسود است

ه کحرم  یها انکافضل م«: ندک یت میروا) ع(رضا امامجهم از  بن همو از حسن

 .استکعبه  بدرن حجر و یبکه م است یحط ،سته است در آن نماز خوانده شودیشا

و  )ع(لیحجر اسماع ،ازآن پساست و  )ع(مینزد مقام ابراه ،ها انکافضل م ،ازآن پس

م به ید حدود حطیشا. )۵۲۵: ۴یافکال( »تر باشد یکعبه نزدکه به کجا کهر ،ازآن پس

امتداد داشته  )ع(میه تا مقام ابراهکبل ؛نباشدعبه محدود ک بدرن حجر تا کن ریماب

  .باشد

از قبور آکنده ن و مقام، کن ریب«: ندک یت میروا) ع(باقر امامز از جابر از ین ینیلک

  .)۲۱۴: ۴یافکال( »ز در حرم خداوند مدفون استین )ع(آدم. استیانب

 ایانب چون امت« :ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا الشیعهل ئوسادر  یحر عامل

ردند تا مرگشان فرا ک یآمدند و در آنجا عبادت م یاهللا م تیب یسو به ،شد یم کهال

ن یاند و قبورشان ب نجا دفنیدر ا )ع(بیو شع )ع(و صالح )ع(و هود )ع(نوح. دیرس می

  .)۲۹۷: ۱۴وسائل( »حجر و زمزم است

اما  ؛اند مدفون امبرانیاز پ یاجماًال تعداد ،اهللا تیه در جوار بک فهمیم میات یاز روا

ه کوجود دارد  یت متعارضیروا... و )ع(و هود )ع(و صالح )ع(و نوح )ع(آدمبه  راجع

  .داند یگر مید یها انکرا در مها  آن قبور

  ملتزم. ۷.۱۰.۴.۲

  :ملتزم دو قول وجود داردبه  راجع

  ؛واقع شده است یمانین کن مستجار و ریه بکعبه است کوار یاز د یقسمت. ۱

. عبه و حجراالسود واقع شده استک بدرن یه بکعبه است کوار یاز د یقسمت. ۲

از سطح  یم قسمتیه حطکشود  ین مایم یتفاوت آن با حط ،صورت نیدرا

  .عبهکوار یاز د یمسجدالحرام است و ملتزم قسمت

ه کجز آن ،ندکنزد ملتزم دعا ن یسک«: ندک یت میروا) ص(رمکعباس از رسول ا ابن

  .)۹۴: ۴الفردوس( »مستجاب شود

به ملتزم کرد، ت را طواف یب )ع(چون آدم«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  ینیلک

چون  ‘.نکان به گناهان خود اقرار کن میآدم، در ا یا’: ل بدو گفتیجبرئ. دیرس

و ’: ردکعرض  )ع(آدم ‘.گناهانت را بخشودم ،آدم یا’: کرد یخداوند وح ،ردکن یچن

و به ) ملتزم(د یان آکن میبه اکه  آناناز  یکهر’: خداوند فرمود ‘ام را؟ هیگناهان ذر

 :۲یافکال( ‘»مشیبخشا یمکند، سپس استغفار کرده، ند و توبه کگناهانش اقرار 

۱۹۴(.  

به آنچه از  ،در ملتزم«: ندک یت میروا) ع(یاز عل) ع(صادق امامر از یبص یخصال از أب

 یعنی .)۶۱۷: الخصال( »دینکاقرار  ،دیندارد و آنچه به خاطر یه به خاطر دارکگناهان 

  ».، ببخشیدان یرا مها  آن م و تویا اد بردهیآنچه از « :دییبگو

ه چون به ملتزم کند ک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  یافکدر  ینیلک

. نمکخواهم به گناهانم اقرار  یه مکد یاز من دور شو« :گفت یبه اصحاب م ،دیرس یم

  .)۴۰۰: ۴یافکال( »بخشد یخداوند او را م کند،سپس استغفار  ،ندکن یچن یا بنده اگر

ث یدر حد. ماست برایه کست ا ر از آنیغ ،ایا و انبیاول یمقصود از گناه برا: مییگو می

ه از طفل ک یا سخنیعمل ه ک چنان ؛ئه استین سامقرب یحسنات ابرار برا هکاست 

  .زشت و ناپسند است ،صادر شود یخیاگر از ش ،ده و مقبول استیسنج

  زمزم. ۸.۱۰.۴.۲

 یروزگار ،تیجاهلدوران در  .مسجدالحرام واقع شده است یچاه زمزم در قسمت شرق

ن یااز  ،از آن زمان تا به امروز. از نو گشودآن را  ن چاه پر شده بود و عبدالمطلبیا

 یها با آبآن را  آباکنون  .شود یاد میم و زکگرچه آب آن کنند؛  میچاه استفاده 

  .کنند میاستفاده از آن  ،ردهکرقیق گر ید

خواست  یم )ع(میچون ابراه«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  ینیلک

 :گفت ‘؟یسپار یم یسکما را به چه ’ :ند، هاجر گفتک کرا تر )ع(لیهاجر و اسماع

 .آب برآمد یجوو به جستد شد، هاجر یدو شد چون عطش آن ‘.ن خانهیا یبه خدا’

ه کجا  د در همانیه دکتاآن ؛ردکس تردد کوه مروه و بالعکوه صفا به کاو هفت بار از 

دور  ،کجا شتافت و با خا بدان. جوشد یآب ماو  یر پایز ،را نهاده است )ع(لیاسماع

  .)۲۵: ۴یافکال( »شد یم یآب تا ابد جار ،ردک ین نمیاگر چن. ردکآب را جمع 

 ،دندیه آب را دکپرندگان « :ندک یت میروا) ع(از آن حضرت یگریث دیدر حد ینیلک

پس به  ،است یدر آنجا آبحدس زدند ها  نااروک .ردندک یم بر فراز آن پرواز مک مک

  .)۲۰۲: ۴یافکال( »...رساندند یروز )ع(لیآنجا آمدند و به هاجر و اسماع

عبدالمطلب در حجر به خواب رفته «: اند ردهکت یروا) ع(نیرالمؤمنیعام و خاص از ام

و بود شده  کزمزم خش ،در آن روز( ‘.نکزمزم را حفر ’ :ه در خواب به او گفتندکبود 

به او  .ز به او گفتندیان چاه را نکدر خواب م) .اد رفته بودیها بود محل آن از  مدت

را یز ؛میدار یز در آن حقیما ن’ :ش گفتندیقر ،دیچون به آب رس. حفر چاه مشغول شد

من بدان  .ستیگونه ن نیا’: عبدالمطلب گفت ‘.است )ع(لیچاه پدرمان اسماع

ۀ ریس ؛۳: قااسح ابنۀ ریس ؛۱۰۶: نز الفوائدک ؛۲۱۹: ۴یافکال( ‘»ام مخصوص شده

  .)۲۴۴: ۲ةیة و النهایالبدا ؛۲۴۶: ۱یعقوبیخ یتار ؛۱۵۱: ۱هشام ابنۀ ریس؛ ۱۱۸: ریثک ابن

آنچه  یآب زمزم دوا است برا« :ندک یت میروا) ص(رمکاح از رسول اقّد صدوق از ابن

  .)۲۰۸: ۲هیالفق( »ده شودینوش

 ین آب بر رویآب زمزم بهتر«: ندک یت میروا) ع(نیرالمؤمنیقداح از ام از ابن یبرق

  .)۳۹۹: ۲المحاسن( »ن استیزم

 ،ه پس از نماز طوافکدم یرا د) ع(جواد امام«: ندک یار نقل میمهز بن یعل از ینیلک

 »ختیبر بدنش ر ید و مقدارید و از آن نوشیشکاز آن آب  ؛داخل زمزم شد

  .)۴۳: ۳یافکال(

 ،دینوش یه چون از زمزم مکند ک یت میروا) ع(کاظم اماماز  یوب مدائنیاز ابوأ یبرق

  .)۴۰۰: ۲المحاسن( »رهللاکاهللا، الحمدهللا، الش بسم« :گفت یم

به زمزم  ،پس از نماز طواف«: ندک یم تیروا) ع(صادق اماماز  یاز جلب بیتهذخ در یش

اللهم اجعله ’: دیید و بگویزیمتان برکد و بر سر و پشت و شیآن بنوش ازو د ییدر آ

  .)۱۴۴: ۵بیالتهذ( »‘و سقم ءل داکمن  ءو شفا واسعًا علمًا نافعًا و رزقًا

 دره ک یدرحال« :ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا) ع(باقر اماماز  یأمالدر  یطوس

  )۱۲۲: یأمال( »اورندیه بیه به رسم هدکش آب زمزم از میگفت برا یم ،نه بودیمد

  رمهکم ۀکم یگر آثار مذهبید. ۱۱.۴.۲

  میمسجد تنع. ۱.۱۱.۴.۲

ن یا. م قرار گرفته استیوه ناعم و نعکان دو ینه و میه از راه مدکم یدر مدخل ورود

ه کاست  یم نام درختیظاهرًا نع. لومتر با مسجدالحرام فاصله داردکیحدود ده  ،مسجد

مفرده است و ۀ عمر یها قاتیم از میمسجد تنع .شده است نان شناختهینش هینزد باد

ه کشود  میاستفاده  یقات زّواریعنوان م قًا در مرز حرم قرار دارد، بهیه دقک رو ازآن

  .برند یه به سر مکنون در مکا

باز وارد  ،شدن شوند و پس از محرم یاز حرم خارج م ،میها با ورود به مسجد تنع آن

نار کدر .افتند یراه مه مسجدالحرام ب یسو به کمناس دادن انجام یبراو شوند  یحرم م

  .شود دیده میعالمت ورود به حرم  ،مسجد

  مسجد ِجعرانه. ۲.۱۱.۴.۲

پس ) ص(ه رسول خداکاست ت شده یروا. مفرده استۀ عمر یها قاتیگر از مید یکی

م یغنائم را تقس ه،ردکجعرانه توقف ۀ پانزده روز در منطق ،نیُحَن از بازگشت از جنگ

  .اند ساختهرا ا مسجد جعرانه یمسجدالرسول  ،شانیدر محل استقرار ا .کرد

  مسجد شجره. ۳.۱۱.۴.۲

اما  ؛ه آمدکعمره به م دادن انجام یبرا ،در سال ششم هجرت) ص(رمکرسول ا

 یسو راه را به ،ر نشودیدرگها  آن ه باکنیا یان مانع شدند و آن حضرت براکمشر

ر یآن حضرت ز. َجّده است یمیر قدیه در مسککرد توقف ه یبیرد و در ُحَدکج کغرب 

توقف . شود یده مینام »عت رضوانیب« ،عتین بیا .ردکعت یبا اصحاب خود ب یدرخت

  .شدمنجر ه یبیسرانجام به انعقاد صلح حد) ص(رسول خدا

نون آنچه در کا .ندکشه برین درخت را از ریا ،ومت خودکدوم در زمان حۀ فیخل

  .»یسیُشَم«نام  هاست ب یمسجد ،شدن وجود دارد عنوان محل محرم ه بهیبیحد

  ر خمیمسجد غد. ۴.۱۱.۴.۲

ن مسجد یا. استر خم قرار داشته یُجحفه در محل غد یلومترکیدرحدود پنج 

  .ستیق آن روشن نیو محل دقاست سپرده شده  یهاست به فراموش سال

  طالب یشعب اب. ۵.۱۱.۴.۲

الب ک بن یقص. گویند میشعب  ،به هم یکوه نزدکان دو یقرارگرفته مۀ به محدود

به خاندان  ،ه بودکم) شمال(سمت َمعالة  طالب به یه شامل شعب ابکعبه را کوجه 

شعب شامل  .ه بودکمۀ ن نقطیبهتر ،عبهکبه  یکین شعب ازلحاظ نزدیا. خود داد

و محل خواندن نماز و است فرش شده  نون سنگکه اکاست  یعیوس یفضا

باز  ین فضایبه ا ،یعبور از مسع زائر پس از .ام حج استیا استراحت حّجاج در

  .س قرار داردیوه ابوقبکن ییه در پاکرسد  یم
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سه سال در  ،همراه خاندان خود به) ص(رمکه رسول اکاست  ینجا همان محلیا

ه کجه یخدۀ و خان) ص(رمکمحل تولد رسول ا .بودش یقر یها ر خاندانیساۀ محاصر

ن یاامروزه، . ن شعب واقع شده استی، در هماست بوده) س(محل تولد حضرت زهرا

  .نامند یم) ع(ینام شعب عل شعب را به

بنا » رمةکة المکتبة المکم«نام  هب یا تابخانهک، )ص(رمکدر محل تولد رسول ا ،اکنون

ۀ خان. شود دیده می یراحت به ،موجود در شعب است یه چون تنها بناک اند کرده

  .ان رفته استینون از مکا) س(ابرک ۀجیخد

ن خانه محل یا. وه صفا بوده استکۀ شعب در دامنۀ یز در حاشیارقم ن بن ارقمۀ خان

ه قصد کرا  یسانک .ه بوده استکدر م) ص(رمکرسول ا یها تیفعال یبرا یامن

ن خانه ینون اکا. ردندک یت میبه آنجا نزد آن حضرت هدا ،شدن داشتند مسلمان

 ،شود یه از آن سمت به مسجد باز مک ین دریاد آن، اّولیاما به است، ب شده یتخر

ۀ نون پلکه اکاست بوده  یظاهرًا خانه، در محل. اند کرده یگذار عنوان باب ارقم نام به

  .قرار گرفته است یبرق

  قبرستان َمعالة. ۶.۱۱.۴.۲

ابان ین قبرستان در خیا. است افتهیان به قبرستان ابوطالب شهرت یرانیادرمیان 

جه در آن یطالب و خد یاب و عبدالمطلب. نار پل َحجون واقع استکمسجدالحرام در

  .اند ز در آنجا دفنیاض نیل عیبزرگان عرفا چون فض یبرخ ،درضمن. اند مدفون

  مسجد جّن. ۷.۱۱.۴.۲

آن  یرگذا نام. است قبرستان معالة قرار گرفتهۀ یدر حاش ه است وکهن مکاز مساجد 

. است) ص(رمکان بر رسول اکن میجّن در اۀ نزول سوردلیل  بهظاهرًا  ،به مسجد جّن

د شده یمسجد تجد یرًا بنایاخ .اند ردهکعت یها با آن حضرت ب جّن ،انکن میا در ایگو

  .است

  مسجد اجابة. ۸.۱۱.۴.۲

مسجدالحرام و در راه ابطح در خیابان  یدر ابتداۀ دان معابدیتر از م نیین مسجد پایا

) ص(ه رسول خداکاست  ینجا محلیاگویند  می .االجابة قرار داردخیابان  یابتدا

و است رده ک یمالقات م) س(جهیبا خداست، آمده  ین مییاز غار حرا پاکه  هنگامی

ه کاند  گفته ،درضمن. است آورده یآن حضرت آب و غذا م یبرا) س(جهیخد

دربرابر اکنون . استآورده  ینجا گوسفندان را به چرا میدر ا کیودکدر ) ص(حضرت

  .قرار دارد ،المقدسه ةامانة العاصم ،هکم یقًا شهرداریدق ،ن مسجدیا

  مسجد شجره. ۹.۱۱.۴.۲

ه رسول کبود  یاند در آنجا درخت گفته. ن مسجد درمقابل مسجد جّن قرار داردیا

رده و نزد آن حضرت کت کخود حر یو درخت از جااست رده کصدا آن را  )ص(خدا

  .استآمده 

  ةیمسجد الرأ. ۱۰.۱۱.۴.۲

ظاهرًا . است نجا نماز خواندهیدر ا) ص(رمکرسول ا اند گفته .»یردم االعل«ا مسجد ی

ه در آنجا پرچم کدر زمان فتح م )ص(امبریدستور پ ه بهکاست  ینجا همان محلیا

ها بازار  یرانیقول ا ا بهی ،هیجودربازار ن مسجد در آغاز یا. ردندکاسالم را نصب 

  .قرار دارد ،انیابوسف

  کس از مناسپ. ۱۲.۴.۲

ن یه، بکقبل از خروج از م«: ندک یت میروا) ع(صادق امامل از یاز ابواسماع ینیلک

 ؛سپس به زمزم برو و از آن بنوش .نکوداع با کعبه عبه برو و ک بدرحجراالسود و 

  .)۵۳۲: ۴یافکال( »زیرت مریکاز آب آن بر پ یزیاما چ

ه آن حضرت به من کند ک یت میروا) ع(صادق امامعب از ک بن مَثاز ُق بیتهذخ در یش

ه کن باشد یعبه در هربار اکن عهدت با یآخر .یآور یمجا  به ار حجیتو بس«: فرمود

 هیفتصّدق عل کن ببابکیالمس’ :ییو بگو یگذاربعبه ک بدردست خود را بر 

  .)۲۸۲: ۵بیالتهذ( ‘»بالجنة

ه خارج کاز م یچون خواست«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  ینیلک

 ،یتوان یو اگر مکن طواف  هفت شوطآن را ز ین و نکوداع با کعبه ، یشو

چون . بچسبانکعبه مت را به کز شیو ن. کنرا استالم  یمانین کحجراالسود و ر

مسجد و سجده را در فت در نزد ی، به سجده بییرون آیمسجدالحرام ب از یخواست

  .)۵۳۰: ۴یافکال( »یرون آیز و بیپس برخ ؛نک یطوالن

ه کدم یرا د) ع(امام ابوالحسن« :ندک یت میمحمود روا یأب بن میاز ابراه ون الخباریع

رد و کعبه کبه  پس برخواست و رو .به سجده افتاد ،ندکت را وداع یچون خواست ب

  .)۱۸: ۲ون اخبار الرضایع( ‘»أن ال اله اال اهللا یانقلب عل یاللهم ان’: گفت

عبه را کخواست  یمکه  هنگامی) ع(جواد ه امامکند ک یت میار روایمهز بن یاز عل ینیلک

 وقوف کرد یقدر هدر ملتزم ب ،او قبل از خروج. ن خارج شدیاز باب َحّناط ،ندکوداع 

  .)۱۳۲: ۴یافکال( »برد یاز ما وقت م یه طوافک

 »دیینه در آید و سپس به مدینکه آغاز کاز م«: ندک میت یروا) ع(باقر امامصدوق از 

  .)۱۵۸: ۲هیالفق(

فراغت  که از مناسکآن هنگام «: ندک یت میروا) ع(صادق امامر از یاز ابوبص ینیلک

  .)۲۳: ۴یافکال( »باشد یه در تو باقکبه مبازگشت باز گرد تا همچنان شوق به  ،یافتی

ز عامه از ین. ه ناستوده استکدر م اندازه از شیه توقف بک ه استت شدین روایهمچن 

ه کش از سه روز در می، بکه پس از اتمام مناسکاند  ردهکنقل ) ص(رمکرسول ا

  .)۲۸۴: ۳یسنن الترمذ ؛۹۸۵: ۲ح مسلمیصح( دینمان

ه کسزاوار است  یحاج یبرا«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةاز  ینیلک

آن  خرما بخرد و یدرهم ،ردکه کد و عزم خروج از میان رسانیرا به پا کچون مناس

 یوتاهکحرم بزرگداشت ف و یحرم از وظا درچیزی باشد که ۀ فارکصدقه دهد تا را 

  ».است ردهک

داخل ه کچون به م«: ندک یت میروا) ع(مهزم از آن حضرت بن میاز ابراه االخبار یمعان

 یا ب شدهکه در احرامت مرتکباشد چیزی ۀ فارکن تا کتصدق خرما  یدرهم ،یشد

ن یه درحکباشد چیزی  ۀفارکن تا کتصدق خرما  یدرهم ،یو چون از حج فارغ شد

  .)۳۳۹: االخبار یمعان( »نکن یز چنینه نیدر مد .ه از تو صادر شده استکاقامت در م

مستحب است بر «: ندک یت مین روایچن )ع(از آن حضرتعمار  بن معاویةصدوق از 

: ۲هیالفق( »نندکتصدق خرما  یه درهمکنیه خارج نشوند تا اکه از مکمرد و زن 

منوره  ۀنیاهللا و مد تیارت مجدد بیق زیاز سلب توفو ن عمل مجرب است یا .)۴۸۳

آزاد است، قش بوده یرده و باعث سلب توفکپس زائر از رهن آنچه  ؛شود یمانع م

  .شود یم

از  یدن جزئیخر هیهد«: ندک یت میروا) ع(عمار از حضرت صادق بن قااز اسح ینیلک

 »حج استۀ از نفق«: ندک یت میروا) ع(شانیاد از ایز بن همو از سهل ».حج است

  .)۲۸۰: ۴یافکال(

نه شود؛ قصد قربت به ساحت پروردگار انجام  ه بهکن است یچن یدرصورت: مییگو می

ا به یشود، از سر عادت و رسوم و از ترس مالمت  یمشاهده من روزگار یه در اک چنان

  .د وجاهتیام

عالمت قبول «: ندک یت میروا) ص(رمکاز رسول ا) ع(کاظم اماماز  اتیجعفرتاب ک

 »)عادت به آنها داشته(است م بودهیمقها  آن ه عبد درکاست  یگناهان کحج، تر

اگر باز گردد و «: استروایت شده تاب و به همان سند کدر همان  )۶۶: اتیالجعفر(

  ».حّجش مردود است ،به آن گناهان مشغول شود

ه که برادرت از مک یهنگام«: ندک یت میروا) ع(صادق اماممسلم از  صدوق از محمدبن

ه با آن به حجراالسود کاست  یدو چشم ،نیا .ان دو چشمش را ببوسیبازگشت، م

 »استده یبوسآن را  )ص(رمکه رسول اکاست  یو حجر سنگاست سته ینگر

  .)۶۳۰: الخصال(

ا ی یحاجگناه، ه کقبل از آن«: ندک یت میروا) ع(سجاد از امام یمان جعفریاز سل ینیلک

را  د و آنانینکشان مصافحه ید و با ایدارشان بشتابیبه د ،را آلوده سازدگزار  عمره

  .)۲۵۶: ۴یافکال( »کنیدم یتعظ

د و به ییان بشارت باد بگویبه حاج«: ندک یت میروا) ع(صدوق از آن حضرت

ز یشان نیا ن بر شما واجب است و در َاجریه اکدشان یم دارید و عظیشتاببدارشان ید

  .)۲۲۸: ۲هیالفق( »دیشو یم یکشر

 ،ندکرا مصافحه  یه حاجکهر«: ندک یت میروا) ع(حمزه از آن حضرت یصدوق از اب

  .)۷۴: ثواب االعمال( »استرده که حجر را استالم کاست  یسکمانند 

 یدرحال یحاجبا ه کهر«: ندک یت میروا) ع(از آن حضرت ین اسدیحس یهمو از اب

است  یسکمانند  ،)غبارآلوده است(است هنوز گرد سفر بر او نشسته ه ک معانقه کند

  .)۲۹۹: ۲هیالفق( »رده استکه استالم حجر ک

را  یس اهل و مال حاجکهر«: ندک یت میروا) ع(صادق اماماز  یاز خالد قالنس یبرق

: ۱المحاسن( »رده استکه استالم حجر کاست  یسکمانند  ،ندکدر نبودنش حفاظت 

۱۳۷(.  

مستجاب  یحاجدعای «: ندک یت میروا) ع(صادق امامعبداهللا از  بن یسیاز ع ینیلک

  .)۵۰۹: ۲یافکال( »است
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  هکآداب خروج از م. ۱۳.۴.۲

 ،یه خارج شوکاز م یچون خواست«: ندک یت میروا) ع(صادق امامر از یاز ابوبص ینیلک

احرام درحال هایت  کوتاهیۀ فارکصدقه بده تا  مشت مشتآن را  بخر و خرما یدرهم

  .)۵۳۳: ۴یافکال( »ه باشدکدر م تدوران اقامت زیو ن

ه رسول کاند  ردهکت یروا) ع(صادق اماماز عمار  بن معاویةخ هر دو از یو ش ینیلک

 شد یخارج م) جنوب(از اسفل آن  ،ه خارج شودکمخواست از  یچون م) ص(رمکا

ۀ ریعنوان س ز بهیث را عامه نین حدیمضمون ا. )۴۵۷: ۵بیالتهذ ؛۲۸۳: ۴یافکال(

  .)۲۶۳: ۲حنبل مسند ابن ؛۹۱۸: ۲ح مسلمیصح( اند ردهکنقل ) ص(رمکرسول ا

سوی  به ه شو و چونکوارد م از اعال ،یآمد ینه میاگر از مد« :فرمود) ع(حضرت

  .)۹۸: ۵بیالتهذ ؛۳۹۹: ۳یافکال( »از اسفل خارج شو ،یرفت یم ،نهیمد
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  انـ��س ن� ��� ��� :��ش �وم

  �ه� �رب � �د� از  .۱.۳

) ص(عت با رسول خدایب یثرب برایهفتاد تن از مردم نزدیک  ،زدهم بعثتیدر سال س

ثرب یاز آن حضرت خواستند تا به  ،)ص(عت با رسول خدایآنان ضمن ب .ه آمدندکبه م

از زن و فرزند که  گونه مانه ؛درکه از آن حضرت دفاع خواهند کردند کد و تعهد یایب

  .نندک یش دفاع میخو

ن ینام ا ،با آمدن آن حضرت. ثرب آمدیبه  یالدیم ۶۲۲االول سال  عیامبر در ربیپ

ه کنه را همچون میمد ،در همان آغاز )ص(رسول خدا. یافتر ییتغ یالنب ةنیشهر به مد

  .بود )ص(نه حرم رسول اویه حرم خدا و مدکم. دانست »حرم«

ه مرا از ک گونه همان ،ایخدا« :فرمود ،رون آمدیه بکاز م )ص(رسول خداکه  هنگامی

وارد کن  ینیجا دوستش داشتم، مرا در سرزم ش از همهیه بکخارج کردند  ینیسرزم

  .)۲۰۶ :۱۰الوسائل کمستدر( »یجا دوستش دار ش از همهیه بک

 دو رشته حّره در شرق ودرمیان شهر . ه واقع استکشمال م یلومترکی ۴۵۰ نه دریمد

ه با کاست  ینیحّره زم .محدود شده است جنوب رشته حّره در یکغرب و 

ستن در حره وجود ندارد و یان زکام .اه و خشن فرش شده استیس یها سنگ تخته

، یجنوب ۀبر حّر عالوه ،یدر قسمت جنوب. ردیگ یصورت م ز با زحمتیعبور از آن ن

  .وجود دارد» ریع«نام  هب یوهک رشته

نام  هب یوهک رشتهفقط . دسترس استو در نه از شمال به صحرا مرتبط بوده یمد

نام  هب یوار قرمز رهیدا کوچکوه کاحد،  در شمال .ندک یرا از صحرا جدا م آن »احد«

ر یوه عکوه ثور در شمال تا کاز  ،)ص(امبریپکه ث است یدر حد .قرار دارد »ثور«وه ک

  .اند فرموده ینه معرفیدر جنوب را حدود حرم مد

شمال  ۀمنطق یکی در آن وجود دارد، یفراوان یها ه باغکنه یز مدیمناطق حاصلخ

را  آنو  ده شده استیشکوه احد ک یغرب ۀتا دامن یغرب ۀه از شمال حّرک است یغرب

ه کنه واقع است یمد یقبا در بخش جنوب ۀیدر ناح یگرید. نامند یق میعق یواد

ن قبا ینه همین بخش مدیتر پرآب داده است، ین را در خود جاینش عهیمناطق ش

  .است

صبرانه در  یه بکار یمردم مسلمان آن د. ردکنه هجرت یمد یسو به )ص(رسول خدا

در قبا ماند تا  )ص(امبریپ. ردندکشان در قبا استقبال یاز ا ،انتظار ورود حضرتش بودند

ز کمر یسو به )ص(امبریسپس پ. شان ملحق شدیبه ا ،آمد یه مکه از مک )ع(یعل

چون به آنجا . شان استینون مسجد اکه اکآنجا یعنی ،حرکت کرد ثربین یسرزم

جا شتر کبنا شد هر. ردک یش دعوت میخو ۀشان را به خانیا از اصحاب، یکهر ،دیرس

نه یس ییشتر به فرمان خدا بر جا. باشد )ص(حضرت ان آنکد، محل اسیشان خوابیا

ّوب  یابوا ۀنخست در خان )ص(امبریپ. جا آغاز شد مسجد در همان یبنا .ن نهادیبر زم

 یآن خانه از دو اتاق بر رو. ن خانه به مسجد بودیتر یکه نزدک دیگز یسکن یانصار

در باال قرار ّوب و همسرش  ینخست و ابوا ۀدر طبق )ص(امبریپ. شد یل مکیهم تش

و حضرت به آنجا نقل ند حضرت ساخت آن ینار مسجد براکدر یا سپس خانه. گرفتند

  .مدفون شدهمین خانه در  ،تکپربر یحضرت بعد از چند سال زندگ .ردکان کم

 ۀن در منطقکسا یهودیل یمان با قبایبه عقد پ ،س مسجدیسأآن حضرت پس از ت

پس از  یکی ،ها آن بعد ازجانب یها سالها در  مانین پیا ستنکش .نه پرداختیمد

ن یهمچن. شان توسط مسلمانان شدیا یها منجر به غزوات و تصرف قلعه ،یگرید

دو برادر اعالم  را دوبهها  آن بست و یمان برادرین مسلمانان پیب )ص(رمکرسول ا

  .کرد

ش یقر یاروان تجارکقصد حمله به  مسلمانان به ،در رمضان سال دوم هجرت

ل گرفته کن شامهاجر یها از تصرف خانهاین کاروان . غرب حرکت کردند یسو به

دو  .ردکمسلمانان اعزام  یسو ه بهکرا از م یسپاه و ش متوجه حمله شده بودیقر .بود

ر یباهم درگ ،نهیغرب مد جنوب یلومترکی ۱۵۰واقع در  ،بدر یها چاه یکیسپاه در نزد

 یان رؤسایاز م. دندیبه قتل رس کاز سران شر یاریبس ،ن جنگیا ۀجیدرنت. شدند

  .ه در بدر حضور نداشتکل یدل نیا هم به آن ؛ان به سالمت ماندیتنها ابوسف ،شیقر

ه تنها راه کازآنجا. ردندکنه حمله یبه مد ،بدر ۀغزو یتالف ان بهکمشر ،در سال سوم

در سمت شمال در  ها شهر را دور زدند و آن به شهر در سمت شمال بود، یورود

 ؛ردندکابتدا مسلمانان غلبه  ،ه صورت گرفتک یدر جنگ. شدند وه احد مستقرک ۀدامن

  .خورندبست کش ،تیباعث شد تا درنهاها  آن اما غفلت

و سپاه  ندردکامضا ) ص(بر ضد رسول خدا یمان اتحادیان پکمشر در سال پنجم،

 ،ها آن ۀحملش از یپ. ور شدند نه حملهیهزار نفر به مد با دهو  ندل دادکیاحزاب را تش

ان ورود دشمن از آن که امککندند  ییجا ،شهر یقسمت شمال در یمسلمانان خندق

ست یت پس از گذشت بیدرنها ند وش نبردیاز پ یارکان کمشر .ه وجود داشتیناح

 از پهلوانان یبعضمسلمانان ه کرا ترک کردند  نهیمد یبا سرشکستگ یدرحال ،روز

  .بودند شتهک ،خندقعبور از از را پس ها  آن

تن از  ۱۵۰۰همراه  عمره به دادن قصد انجام به )ص(در سال ششم هجرت، رسول خدا

مان یپ ،درعوض. حضرت شدند ان مانع ورود آنکمشر .ه شدندکاصحاب عازم م

 مدت ده سال متوقف شد و جنگ به ،ه براساس آنکد یرس ه به امضایبیدر حد یصلح

سر ه ه بکسه روز را در م ،جهت عمره نده بتواند بهیسال آ ،)ص(رمکبنا شد رسول ا

  .برد

ل بزرگ نامه یقبا یبه شاهان و رؤسا) ص(رمکرسول ا ،ششم و هفتم یها در سال

  .ردکشان را به اسالم دعوت ینوشت و ا

 .کردنده رفتار یبیحد ۀستند و برخالف معاهدکمان را شیان پکدر سال هشتم، مشر

عهده  بهآن را  یو خود فرماندهرد که کم ۀرا روان یمیسپاه عظ) ص(رمکرسول ا

ها را  و بترفت به مسجدالحرام  )ص(امبریپ. ه بدون مقاومت فتح شدکشهر م. گرفت

  .ستکش

گر یه دکبرگزار شد  انکت مشریت مسلمانان و اقلیثرکدر سال نهم، حج با حضور ا

را در روز  برائت ۀات اول سوریتا آ خواست) ع(یاز عل) ص(رسول خدا. نداشتند یقدرت

به و بود  نااعالن برائت از مشرک ،امیپ نیا. بر مردم بخواند) روز عرفه(برکحج ا

  .رندیرش اسالم بگیپذ یخود را برا ییم نهایتا تصم داد میان چهار ماه فرصت کمشر

ن حج در ییآ. ش از صدهزار نفر، حج گزاردیهمراه ب به )ص(رسول خدا ،در سال دهم

حجه در  یدر هجدهم ذ ،حضرت در بازگشت آن. ع شدیامل تشرکطور  هن سال بیا

 ن عنوان با آنیمسلمانان به ا ۀد و همیخود برگز ینیرا به جانش )ع(یعل ،رخمیغد

را  یمان الهین پیاازآن،  در زمانی اندک پسبسیاری، البته  ؛مان بستندیحضرت پ

  .ستندکش

 ،و تب بود یماریچند روز دچار به ک یدرحال ر،یهفتاد روز پس از غد )ص(رسول خدا

 .ازدهم هجرت درگذشتیصفر سال ۲۸ در

 ، �ه� �د. ۲.۳
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سمره نقل  سنت از جابربن اهل .دستور خداوند بوده است به »ّبه  یط«نه به یمد یگذار نام

ّبه  ینه را طیتا مداست رده کخداوند مرا امر « :فرمود )ص(ه رسول خداکنند ک یم

  .)۳۴۸۰۸ حدیث :نز العمالک(» بنامم

خداوند «: دیفرما یم )ص(ه رسول خداک است ت شدهیاز جابر روا یگریث دیز حدین

  .)۱۰۰۷: ۲ح مسلمیصح(» دینه را طابه نامیمد

است  یرا حرم یامبریهر پ« :فرمود )ص(ه رسول خداکأسلم منقول است  دبنیز از زین

  ).۲۹۲۳حدیث: ۱حنبل مسند ابن( »نه استیو حرم من مد

: فرمود و ردکنه اشاره یبا دست به مد )ص(رسول خدا« :دیگو میف یحن بن لیسه

  ).۱۳۷۵حدیث: ۲ح مسلمیصح(» ‘من استانه حرم یهمانا مد’

دعا  نهیمد یو بلند یستَپ یمن برا’ :فرمود) ص(رسول خدا« :دیگو ید میز بن عبداهللا

: ۲یح بخاریصح( »‘ردکه دعا کم یبرا) ع(میابراهکه  گونه همان؛ ردمک

  ).۲۰۲۲حدیث
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آن  در یپس خون؛ ردمکنه را حرم اعالم یمن مد«: فرماید می) ص(ز رسول خداین

 ،ایبار خدا. نده نشودکبه ناحق بر  یده نشود و درختیشکبر  یو سالح خته نشودیر

) ص(سپس رسول خدا ».بخش یفزونآن را  تکبر ،ایخدا بار .کن کما را مبار ۀنیمد

ه کست جز آنین یا ا درهی ینه وادیمده جانم به دست اوست، در کقسم به آن« :فرمود

  ).۱۳۷۴حدیث: ۲ح مسلمیصح( »ندا نگاهبان کدو مل ،بر آن

نه یه حرم خداوند و مدکم« :ندک ینقل م) ع(نیرالمؤمنیمهران از ام بن از حسان ینیلک

  ).۵۶۳: ۴یافکال(» است )ص(حرم رسول خداوند

ه حرم کم«: ندک ینقل م )ع(عبداهللا واحد از حضرت صادق بن از عاصم یامالدر  یطوس

  ).۱۴۱۶حدیث:یامال( »است) ص(نه حرم محمدیو مد) ع(میابراه

نه هجرتگاه من و پناهگاه من در یمد«: ندک ینقل م) ص(سار از رسول خدای بن معقل

ه ک تازمانی ؛نندکرام کنه را اینان مدکه ساکبر امت من حق است . ن استیزم

  ).۴۸: ۱ءالوفا ءوفا( »ده باشندیشان ندیاز ا یا رهیبک

نگاهش از دور به وقتی  گشت، یاز سفر باز م )ص(امبریپکه  هنگامینقل شده است 

ل یدل به راند، یش میتر از معمول به پ عیش را سریب خوکمر افتاد، ینه میمد یوارهاید

از  یلالآل یعوال ۀسندینو). ۱۷۸۷حدیث: ۲یح بخاریصح(نه داشت یه به مدک یاقیاشت

 ه مارک همچنان ؛برد ینه پناه میمد یسو مان بهیهمانا ا«: ندک ینقل م) ص(رسول خدا

  ).۴۲۹: ۱یلالآل یعوال( »زدیگر یاش م النهسوی  به

نه را یمد ،خداوندا«: فرمود) ص(امبریه پکند ک ینقل م) ص(قتاده از رسول خدا یاب

  ).۴۹: ۱حیالجرا ج ویالخرا(» کردیه را محبوب ما که مک چنانکن؛ محبوب ما 

: ۲مانیشعب اال( »رینه با شمش ،فتح شد قرآننه با یمد« :فرماید می) ص(رسول خدا

۴۵.(  

به  راجعاز جنگ احد بازگشتند، ) ص(چون اصحاب رسول خدا« :دیگو یثابت م دبنیز

ه کشود  یشما را چه م’: ه نازل شدیآ .ن دو گروه شده بودندابرخورد با منافقشیوۀ 

ّبه  ینه طیهمانا مد«: دیگو یسپس م )۸۸ :ءنسا( »‘!؟دیا ن دو گروه شدهامنافقبه  راجع

سنن ( »راند ینقره را از آن م کیناپا ،ه آتشک چنان ؛راند یاست و خََُبث را از خود م

  ).۳۰۲۸حدیث: ۵یالترمذ

بهتر از هزار ماه است در  ،نه بودنیدر مد یماه رمضان«: دیفرما یم) ص(رسول خدا

» ر شهرهایبودن بهتر از هزار جمعه است در سانه یدر مد یا ر شهرها و جمعهیسا

  ).۳۱۵: ۲خ اصفهانیتار(

را من یز ؛ندکچنان  رد،ینه بمیتواند در مد یه مکهر« :دیفرما یم) ص(ز رسول خداین

  ).۵۴۳۸حدیث: ۲حنبل مسند ابن( »ردکاو شفاعت خواهم  یبرا

نه یاقامت در مد« :ندک یت میروا) ع(کاظم امامجهم از  بن از حسن یافکدر  ینیلک

  .»هکافضل است از اقامت در م

رفت و به ) ص(امبریبه مسجد پ یه روزک ندک ینقل م) ع(صادق امامز از حضرت ین

م، یردکسالم ) ص(چون امروز به رسول خدا« :سپس فرمود. کردشان سالم یا

  ).۵۵۷: ۴یافکال(» افتندیگران نیه دکم یافتی یلتیفض

روزه را  پانزده ینه آمدم و قصد اقامتیمن به مد« :دیگو یمرازم م ،تابکن یز در همین

به فضل ’: فرمود) ع(شتافتم، حضرت) ع(صادق امامارت یچون به ز .ردمکار یدر آن د

پس  ؛یافتیو نماز در مسجدش را  )ص(ق اقامت در شهر رسول خدایه توفک یدیرس

 ایدن ه درکهمانند مردم  .ار برداریبس ۀخود توش ین و براک ارکش یآخرت خو یبرا

 ؛ن مسجد نماز بگزاریدر ا یتوان یتا م .باشزیرک ند، تو در امر آخرت هست کریز

  ).۵۵۷: ۴یافکال( »شدبت نخواهد ینص یقین توفیچنهمیشه را یز

همانا  ،ندکارت یا پس از مماتم مرا زیات یس در حکهر« :فرمود )ص(رسول خدا

  ).۴۱۵۴حدیث: ۳مانیشعب اال( »رده استکارت یرا ز خداوند

را یزکنید؛ تمام ) ص(ارت رسول خدایحج خدا را به ز«: فرماید می) ع(نیرالمؤمنیام

از قبور و  یت حق بعضیخداوند شما را به رعا .دیا ن امر شدهیبد. آن جفاست کتر

  ).۶۱۶ :الخصال(» دییبجوها  آن رزق را در .رده استکالزام ها  آن ارتیز

ه کند ک یت میروا) ص(عمر از رسول خدا بن از عبداهللا ید جندیسع یاز اب یدارقطن

است  یسکمانند  ،ندکارت یس حج بگذارد و پس از آن قبر مرا زکهر« :شان فرمودیا

، طیمعجم الوس). ۲۷۸: ۲یسنن دارقطن(» رده باشدکارت یمرا ز ،ات منیه در حک

: ۳طیالمعجم الوس(نند ک یث را نقل مین حدیهمهم  مانیشعب االو  ابرکسنن 

نقل ) ص(رمکز از رسول این ّال نز العمکصاحب ). ۴۰۳: ۵ابرکالسنن ال ؛۳۵۱/۳۳۷۶

ارت من یاما به ز ،آوردجا  به ه حجکهر(= »یفقد جفان یزرنیلم  من حجَّ و«: ندک یم

ث را ین حدیهم). ۱۲۳۶۹حدیث: ۵ّال نز العمک( )رده استکهمانا به من جفا  ،دیاین

: ۲ءشف الخفاک( آورده است الموضوعاتدر  یجوز و ابن ءشف الخفاکدر  یعجلون

  .رسد یحبان م به ابن نز العمالکسند  ).۲۴۴

بعد  یمن زارن« :فرمود) ص(اهللا ه رسولکند ک یعمر نقل م از ابن یهند یز مّتقین

 قرآنخداوند در  ).۳۵۰۰۹حدیث :ّال نز العمک( »یاتیح یف یزارن أّنماکف یموت

اند  شان زندهیه اکبل ؛دیاند، مرده نپندار شته شدهکه در راه خدا کرا  و آنان«: دیفرما یم

ا زنده و یا و اولیم، انبین بنگریزبیت ۀدیاگر به د» .رندیگ یم یو نزد خداوند روز

  .میا هاست مرده ند و امثال ما سالا دانیجاو

ت یروا) ص(حضرت از رسول خدا از آن )ع(کاظم امامل پسر یاز اسماع بیتهذخ در یش

من  یسو ات من بهیه در حکاست  یسکمانند  ،ندکارت یه قبر مرا زکهر«: کند می

. دینکبر من سالم  ،دییایارت قبر من بید به زیتوان یرده است و اگر نمکهجرت 

به  ،ها آن ا شرقیاز غرب بالد  ،جاکس از هرکه هرکرده است کخلق  کیخداوند مل

ام به من سالم  ه در خانهکس ک اما آن ؛رساند یآن سالم را به من م ،ندکمن سالم 

ز در یسنت ن ث را اهلین حدیا). ۳: ۶بیالتهذ( »جواب او را خواهم داد مخود ،ندک

: ۱۲ّال نز العمک( ّال نز العمکو ) ۱۰۲۷۰حدیث: ۵ابرکالسنن ال( ابرکسنن 

  .اند کردهنقل ) ۳۴۹۲۹حدیث

 ؛دینکسالم  )ص(رسول د و بر حضرتییبیانه یمد یسو به« :فرماید می) ع(صادق امام

 ،یگریث دیدر حد ).۵۵۲: ۴یافکال( »رسد یحضرت م ز به آنیگرچه سالم از دور ن

 ؛دیبر او صلوات فرست یکد و از نزدییایحضرت ب به نزد قبر آن« :حضرت فرمود آن

  ).۵۵۳: ۳یافکال( »رسد یز به او میگرچه از دور ن

من  یسو ارت بهیز یه براکهر« :ه فرمودک کنند می ثیحد )ص(پیامبرسنت از  اهل

ع او یه شفکبر من حق است  ،ردن من در سر نداشته باشدک ارتیجز ز ید و حاجتیآ

ز نقل ین یافکث در ین حدیا). ۱۳۱۴۹حدیث: ۱۲ریبکالمعجم ال( »امت باشمیدر ق

بهشت بر او واجب  ،ع او باشمیه من شفکو هر«ن اضافه را دارد یشده است و ا

  ).۵۴۸: ۴یافکال( »شود می

) ص(حضرت ه آنک کند میم و او از پدرش نقل یسل بن از صفوان بیتهذخ در یش

امت در جوار من یروز ق ،ندکارت یا پس از مماتم مرا زیات یه در حکهر« :فرمود

  ).۳: ۶بیالتهذ(» است

د یه او را از اهوال و شداکهستم ضامن « :فرماید می) ع(یبه عل )ص(حضرت ز آنین

  ).۵۷۹: ۴یافکال(» ردیام قرار گ دهم تا با من در درجهامت نجات یروز ق

۳.۳ . � ���   ی��دا

با  )ص(امبریپ ،ازآن پس .مسجد قبا بود ،ه در اسالم ساخته شدک ین مسجدینخست

ه کن بود یرسم بر ا. ان نهادیرا بن یثرب، مسجدالنبی یزکمر ۀسمت منطق ت بهکحر

سپس از  ؛ردندک یمسجد انتخاب م یرا برا یمحل ،خود ۀیاز طوائف در ناح یکهر

محل نماز رسول  ،سپسو خواستند تا در آن نقطه نماز بگزارد  یم) ص(رسول خدا

  .ردندک یخود بنا م ۀعنوان مسجد محل را به )ص(خدا

 یو شرق یغرب ۀحّر یانیم ۀدر نقط بًایتقر ،دیدر آن اقامت گز )ص(امبریه پک یا محله

  ،)ص(پس از ورود رسول خدا یچند. احد بودر تا یوه عک یانیم ۀن نقطیو همچن

اق شروع به ساختن یبا اشت ،اصحاب از زن و مرد ۀمسجد نهاده شد و هم یسنگ بنا

  .ت جستکز با تمام توان در ساختن مسجد شرین )ص(خود رسول خدا. ردندکمسجد 

 های هنان محلکسا یاز مهاجران و حتفراوانی ت یساختن مسجد باعث شد تا جمع

ه شهر در اطراف کن امر بود یدنبال هم به .نندکبنا  ییها خانه ،اطراف مسجد گر درید

  .ل گرفتکمسجد ش

عبارت است از ) ص(رمکحد مسجد زمان حضرت رسول ا پوشی، چشم کیبا اند

مسجد قرار دارد و از شرق تا غرب  ۀه در سمت قبلک یرنگ ییطال یفلز یها نرده

 ،یحد غرب .ح استیهمان ضر بًایتقر زیمسجد ن یحد شرق .ده شده استیشک مسجد

اندازۀ ده  به ،طور خالصه هب. ن ستوِن سمت راست منبر در سمت غرب استیپنجم

  .است) ص(رمکحد مسجد زمان رسول ا ،ستونده ستون در 

 ،ها رنگ ستوناصلی، در قسمت . اند کرده یزیآم سه گونه رنگرا به ها  ستوناین 

ه کها  از ستون یگرینوع د. دهد ینشان م سنت دگاه اهلیروضه را از د ۀمحدود

نشان  یحد حرم را تا سال هفتم هجر ،است نخست رنگ شده ۀمتفاوت با دست

 یسال دهم هجر حضرت تا حد مسجد آن ،ستونده ستون در ده  ،تیدرنها .دهد یم

  .است

سوده و (حضرت  همسران آن یبرا یشرق ۀواریزمان با مسجد، دو حجره در د هم
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خود رسول  یه محل زندگکنیز ساخته بودند  یا حجره ،عالوه به .ندساخته بود )شهیعا

در . وسته استیپ )س(اطهر یزهرا ۀخان ،شانیا ۀبه حجر. بوده است) ص(رمکا

. بودنداصحاب ساخته  یبعض یبرا یگرید یها بعدها حجره ،گر مسجدید یها سمت

به فرمان  ،یسوم هجردر سال . شدند یبه مسجد مربوط م ،یها با در ن حجرهیا

عه بر یش یعلما. شد مسدود  )س(و فاطمه) ع(یعلخانۀ جز  هبها  آن ۀهم خداوند دِر

و در شمال به شود  میوار محراب در سمت قبله شروع یاز د »روضه«ه کن باورند یا

. ندیگو یسنت م بر آنچه اهل ستون عالوه یک یعنی ؛ابدی ین ستون خاتمه میچهارم

  .ف استیبرابر منبر شر ،آن یف و حد غربیح شریداخل ضر ،آن یحد شرق

جا مدفون  رد و همانک یم یه زندگکوفات یافت  یا در همان حجره) ص(رسول خدا

گرچه . استبوده ) س(حضرت زهرا ۀشه و حجریعا ۀحجردرمیان ن حجره یا. شد

  .ردک یرین جلوگ در آ) ع(یمجتب رد و از دفن امامکآن را  تکیمال یشه ادعایبعدها عا

داخل مسجد شد، افت و مرقد مطهر یمسجد توسعه  یقسمت شرق ،دیدر عهد ول

صورت  به کیوار مشبید ،در قرن هفتم .ندده بودیشک یضلع پنج ،گرد آنه ک یدرحال

) س(حضرت زهرا ۀدند و خانیشکل یصورت مستط به ین پنج ضلعیح در اطراف ایضر

  .ز در بر گرفتیمحراب تهجد را نح، یضر یحد شمال. در داخل آن قرار گرفت

چند  .خواند یخطبه م زد و یه مکیت ییدرخت خرما ۀنخست بر تن) ص(رسول خدا

اش را  د و نالهیدرخت از فراق حضرت نال. حضرت ساختند آن یبرا یمنبر ،سال بعد

ّانه  حن و آن را ار گذاشته شدکن درخت یا یجا بعدها به یستون .دندیاصحاب شن

ن یا یز در پایدرخت را ن ۀدستور دادند آن تن) ص(ند رسول خدایگو می. نددینام

  .نندکستون دفن 

بر  یگرید یها گرچه بعدها پله ،ساختند) ص(رمکرسول ا یه براک یمنبر ،درهرحال

ن یقرن هفتم از ب یسوز بود تا در آتش یردند، همچنان باقکنش ییآن افزودند و تز

 .کردندرا نصب  یرده، منبر بعدک کخا جا سترش را در همانکند خایگو می. رفت

ز ینرا  یمحراب فعل .ان استیادگار عثمانیحدود چهار قرن قدمت دارد و  یمنبر فعل

گزارده و  میدر آنجا نماز ) ص(ه رسول خداک ندا ساخته یدرست در همان محل

نام محراب  به یزیچ ،زمان البته در آن. استنهاده  یم کش را بر خایخو یشانیپ

محراب  ،درهرحال. استز ساخته یعبدالعز عمربن ،ن باریاولرا و محراب است نبوده 

  .ان استیادگار عثمانیز ین یفعل

درست در را د یجد یها اما ستون ؛اند کردهض یز بارها تعوینرا مسجد  یها ستون

. بوده است  )ع(یمحل نمازگزاردن عل ،حرس ۀاستوان. اند ساخته یقبل یها محل ستون

 ینگاهبان )ص(حضرت رسول نشست و از یستون ماین نار کشان درین ایهمچن

  .کرد یم

از او سرزده  ییه خطاک) ص(رسول خدا یصحاب ،ه ابوُلبابهکاست  یستون ،توبه ۀاستوان

مشغول بود تا خداوند  یه و زاریوسته در آنجا به گریخود را به آن بست و پ ،بود

  .رفتیاش را پذ توبه

سران قبائل را به حضور   )ص(رسول خدا ،نار آنکه درک است یستون ،وفود ۀاستوان

را یز ؛دندینام یز مین ةالقالد ن ستون را مجلسیا. ردک یره مکرفت و با آنان مذایپذ یم

  .پرداختند یگو مو نشستند و به گفت ینار آن مکبزرگان اصحاب در

گستراندند تا آن  یم) ص(رمکرسول ا یف خرما برایاز ل یتخت ،ریسر ۀاستواندرکنار 

  .نندکدر آنجا استراحت  ،اف در مسجدکام اعتیحضرت در ا

ن ستون سه نام یا یبرا .ن استامهاجر یا قرعه یا شهیعا ۀگر، استوانیستون د

ت یر مردم اهمگا«: فرمود) ص(رمکه رسول اکرده است کشه نقل یرا عایز ؛اند گفته

 ».انداختند یان خود قرعه میم ،آن نارکنمازخواندن در یبرا ،دانستند ین ستون را میا

ز یشان نینام ا رو به نیازا ؛ردندک ین ستون ازدحام مینار اکن درامهاجر ،پس از آن

  .شود یافت نمیعه یث مزبور در منابع شیحد. معروف است

 ۀتن. ّانه بنا شده است م در محل درخت حنیه گفتکّانه است  حن ۀاستوان ،گریستون د

  .ّانه در غرب محراب قرار دارد حن ۀاستوان. اند ردهکدفن  آن یدرخت را در پا

 ۀستاد و اجـاز یا یل در آنجا میه جبرئکاست  ییجا ل،یا مقام جبرئیمربعةالقبر  ۀاستوان

هاست  قرن. جا بوده است ز همانین) س(حضرت زهرا ۀخان یدِر ورود. گرفت یورود م

ا رسـول  یـ گو .سـت ین دسـترس در و اسـت  گرفته  یح جاین استوانه درون ضریه اک

ـ      ین در مینار اکچهل روز صبحگاهان در) ص(رمکا  ۀرفتنـد و خطـاب بـه اهـل خان

م کّهـر  طیـ ت و یـ م الـرجس اهـل الب  کذهب عنید اهللا لیریانما «: فرمود یم) س(زهرا

  ».رًایتطه

ها محل قراردادن عود بود  قرن ،انیاس ه پس از عبکمخّلقه است  ۀاستوان ،گریستون د

رد، کر ییقبله تغکه  هنگامی. عطر است یمعنا َخلوق به .مسجد را معطر سازد یتا فضا

. شد یقبله محسوب م َعَلمو درواقع  قرار گرفت  )ص(امبریمحراب پ ن ستون دربرابریا

  .نون درون محراب استکن ستون ایاز ا یقسمت

به  ،واقع بود) س(حضرت زهرا ۀه پشت خانک یها درون باغ شب )ص(رمکرسول ا

ه کهاست  قرن. ّد بنا شد نام محراب تهج نجا به در آ یبعدها محراب . پرداخت یم ّد جته

 .ستیدسترس ندر و است ح واقع شده ین محراب درون ضریا

سنت و ده  اهل ۀچهارگان ۀائم ۀعالو عه بهیدوازده امام ش یه اسامکر است کان ذیشا

 ینون سقف چترکه اکات اول و دوم یوار حیبر اطراف د  )ص(یتن از اصحاب نب

 که نام مبارکجالب است . ادگار مانده استیبا به یز یبه خط یاز دوران عثماندارند، 

  .شود یخوانده م» یّ ح«ه از دور ک ندا نوشته یا گونه بهرا » یمحمد المهد«

ن یا. شود یده میاشتباه ُصفه نام ه بهکوجود دارد  ییوکس ،حیضر یسمت شمال در

ر از سوده و یغ(امبر یزنان پ ۀه در گذشته حجرکساخته شده است  ییّو در جا کس

 ،اد شده استی یمیتب قدکه در ک گونه ّو آن کن سینام ا. واقع شده بود) شهیعا

و واقع کن سیّه در غرب ا محل صف ظاهرًا. وان خواجگان استیا ای »ةاآلغاواتکد«

ه کبوده است  )ص(امبرینار مسجد پکدر یا دهیّه در اصل محل سرپوش صف. بوده است

مثل سلمان، ابوذر، مقداد،  است؛شده  یر آن حضرت محسوب میسرپناه اصحاب فق

و است ر بوده یدر گذر زمان متغها  آن ۀّد ع. مسعود بن ب و عبداهللایفه، صهیبالل، حذ

ها  آن ۀّد ه عکن است یا ،استشده د ییأشتر تیّا آنچه ب ام ؛شده است میاد یم و زک

  .نفر بوده است حدود هفتاد

ّه سر  به اصحاب صف )ص(رسول خدا« :استنقل شده ) ع(صادق اماماز  یتیدر روا

خود را  ییبودند و خانواده و مال و دارا) ص(مهمانان رسول خداها  آن هکچرا ؛زد یم

ان کّه اس را در صفها  آن )ص(رمکرده بودند و رسول اکنه هجرت یبه مدو رده ک کتر

رد و حالشان را ک یهر صبح و شام بر آنان سالم م) ص(خدارسول  .داده بود

 ».داد میمد خرما   یک، یکهربه د و هر روز یپرس یم

 ؛یوار شرقید یل در انتهایباب جبرئ :مسجد سه در داشت )ص(رمکدر زمان رسول ا

 یدرست مواز یل فعلیباب جبرئ. یوار شمالیدر ددری  ؛ه در غرب مسجدکباب عات

 ةالرحم به باباکنون ه کباب عات. تر است یشمال یمکه کبل ؛قرار ندارد یباب اصل

 .رده استک ینینش سمت غرب عقب مسجد، به ۀل توسعیدل ه البته بهکمشهور است 

  .دوم ساختند ۀفیدر زمان خلرا  ءالنسا السالم و باب باب

ش از یب ن مسجد شاملینون اکا. دان خ توسعه دادهیبارها در طول تاررا  یمسجدالنب

 یها نیبام و زم با احتساب پشت است وربنا یتار زکه چهل در، دو هزار ستون و چند

  .دهد یم یدر خود جا ون نمازگزار رایلیش از چهارمیب ،اطراف

  )ص(��رآداب ���د � ی� �. ۴.۳

چون داخل «: فرمود) ع(ه حضرت صادقکند ک یت میروا بیتهذدر  یطوس خیش

ارت یر از غسل زین غسل غیظاهرًا ا). ۸: ۶بیالتهذ(» نکغسل  ،ینه شدیمد

رده است کن مطلب اشاره یز به ایطاووس ن ه ابنک چنان ؛است )ص(حضرت رسول

دو  ،ان در آنکنه و اسیسته است زائر پس از ورود به مدیپس شا ).۴۴: مصباح الزائر(

 .)ص(رسولارت حضرت یت زیبه ن یگرینه و دیت ورود به مدیبه ن یکی :ندکغسل 

 ،بو سازد و با خشوع و وقار خود را خوش و پوشدرا بخود های  لباسن یتر پاکیزهسپس 

  .شودرهسپار  یحرم نبو یسو وتاه بهک یها با قدم

مسجد من خارج شود و تنها  یسو به ه با طهارتکهر«: فرمود) ص(رمکرسول ا

ش یحج برا در آن نماز بخواند، ثواببیاید و ه به مسجد من کن باشد یقصدش ا

  .)۵۰۰ :۳مانیشعب اال( »شود میمنظور 

ر مساجد جز یهزار نماز در سا نماز در مسجد من معادل ده« :حضرت فرمود ز آنین

ثواب ( »را نماز در مسجدالحرام معادل صدهزار نماز استیز ؛مسجدالحرام است

  ).۵۵۶ :۴یافکال ؛۵۰: االعمال

ه کاند  بهشتقصرهای وفه از کو مسجد  یمسجدالحرام، مسجدالنب« :فرمود) ع( یعل

  ).۳۴۸۳۲حدیث: ّال نز العمک( »اند نجا بنا شدهیا

ه در مسجد من کهر«: اند ردهکنقل  )ص(رمکرسول ااز مالک  بن انسسنت از  اهل

 »شود مین از نفاق نوشته دش کش برائت از آتش و پایبرا ،گزارد یاپیچهل نماز پ

 ).۴:۳۱۱حنبل مسند ابن(

ار نماز یبس ،ن مسجدیدر ا«: ندک ینقل م) ع(از حضرت صادق بیتهذدر  یطوس خیش

 ،اند کریا زیدر امر دن یبعض .ر شما در آن استیرا خیز ؛دیتوان یه مکقدر آن ؛دیبگزار
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» ار آخرتکاما در  ؛دیباش کریشما ز .استزیرک ه او کشود  یه مشهور مک یطور هب

  ).۱۹: ۶بیالتهذ(

ن مسجد نماز یار در ایبس’ :ردکمرا امر ) ع(صادق امام«: دیگو می یر حضرمکابوب

ّار  عم). ۴۳: اراتیامل الزک( »‘دینجا را نداریق آمدن به ایشه توفیرا همیز ؛دیبگزار

نه یر مساجد شهر مدیا نماز در سایآ’ :دمیپرس) ع(از حضرت صادق« :دیگو می یساباط

تنها  ،ریخ’: حضرت فرمود ‘عت را دارد؟کهزار ر ز ثواب دهیگر آن نید یها انکا می

نه مانند نماز در یمد یر جاهاینماز در سا .دارد ین فضلیه چنکاست  یمسجد نبو

 ).۵۸ :اراتیامل الزک( »‘ر شهرهاستیسا

تواند تمام خوانده  ینماز در چهار موضع م«  :کند میث یحد) ع(صادق امامر از یبص یاب

  ).۵۸۶: ۴یافکال( »)ع(نیحس و حرم امام یوفه، مسجدالنبکمسجدالحرام، مسجد : شود

قبر  یکنمازگزاردن، نزد یمسجد برا ین جایتر لتیبافض»  :فرماید می) ع(صادق امام

 .ایب )ص(امبرینخست نزد قبر پ .این و به مسجد بکغسل  ،ینه آمدیچون به مد. است

ار یاو بسشهادت بده و بر او ن و به رسالت کسالم  )ص(امبریست و بر پیدربرابر آن با

 کوادع من الدعا بما فتح اهللا ل(ن کدعا  ،دیآ یه بر دلت مک گونه صلوات فرست و آن

 ).۲۹۶: ۱دعائم السالم(» )هیف

ه ک چنان ؛مستحب است ،ا خروج از آنی یفرستادن هنگام ورود به مسجدالنب صلوات

  )ع(صادق حضرت ،یگریث دیدر حد .ندک ینقل م  )ع(از حضرت صادقعمار  بن معاویة

 ایبه نزد منبر آن حضرت ب ،یفارغ شد )ص(امبرینار قبر پکچون از دعا « :ندیفرما یم

چشم  یشود شفا یگفته م .شکن و بر صورت و چشمانت بکبا دستت مسح آن را و 

رسول . ش را بخواهین و حاجات خوکست و خدا را حمد و ثنا یدر نزد منبر با .است

 یدر بهشت است و منبرم بر یها از باغ یباغ ،منبر منو  ن قبریب’: فرمود  )ص(خدا

  .)۷: ۶بیالتهذ(» ‘بهشت قرار دارد یاز درها

 ستاد و بر آنیا یم )ص(امبریدربرابر قبر پ  )ع(نیحس بن یپدرم عل« :فرمود  )ع(باقر امام

و  کرد یسپس رو به قبله م .ردک یدعا م ،خواست یو آنچه م کرد یحضرت سالم م

الجأُت  یکاللهم ال’: ردک یدعا م ،گرفت یشان قرار میدر پشت ا قبره ک یدرحال

ت لمحمد یرض یالت ةو القبل یاسندت ظهر کو رسول کعبد قبر محمٍد یو ال یظهر

  ).۵۵۱: ۴یافکال( »‘...ه و آله استقبلتیاهللا عل یصل

قبر مطهر را  ،باشد یاگر تو را حاجت«: ندک ینقل م) ع(از حضرت صادقعمار  بن معاویة

ها را بردار و حاجت خود را طلب  ن و دستکتف خود قرار ده و رو به قبله کدر پشت 

  ).۵۵۰: ۴یافکال( »ه برآورده شودکسزاوار است  .نک

در ها  آن از یه بعضکموجود است ) ص(رمکرسول ا یارت براین زیچند :مییگو می

ز یاند ن ن نوشتهیالحرم آداب انیجهت ب ه بهک یتبکدر . آمده است الجنان حیمفاتتاب ک

سزاوار . امده استین حیمفاتدر ها  آن از یه بعضک است موجود یگرید های ارتیز

 یتمام ارا ب) ص(حضرت ن است، آنکبه سایط ۀنیه در مدک یاست زائر در مدت

ه به حرم که هربار ک صورت نیا به ؛دارد یدسترس ها ه بدانکزیارت کند  یهای ارتیز

ها،  این زیارت از یبعض در .آوردجا  به را ها ارتیاز آن ز یکی ،شود یمّشرف م ینبو

 .ستیگران نیه در دکاست  یراتیثأظرائف و ت

م قلب با یه زائر از صمکشود  ین نمیها مانع از ا نامه ارتیردن طبق زک ارتیالبته ز

نامه را خوانده  ارتیمتن ز ،ه از قبلک یخصوص زمان هب ؛بگویدسخن ) ص(رمکرسول ا

 یمانع ،نامه ارتیشدن متن ز البته پس از تمام .استواقف ها  آن یو به معنااست 

ن است یامهم  .ندکد و درددل یحضرت سخن بگو ه زائر به زبان خود با آنکندارد 

توجه  یبها  آن قیها و مطالب عم نامه ارتیبه متن ز ،ناه زائرکگونه نباشد  نیه اک

 ین است زائر در بعضکمم .سره غفلت ورزندیک ،هاست ه در آنک یاتکو از بر باشند

. دیاز ابتدا تا انتها به زباِن دل سخن گو وهمراه نبرد  نامه به ارتی، زها ارتیز

ت ادب و یدرنها ،داستیش یها ان حال دلیز بین) ع(اطهار ۀواردشده از ائم های ارتیز

 .ت و آموزنده استکپربر ،ها آن ّد به متن تعب بخش ماست و ها الهام نیا. متکح

از مسجد  یقسمت یعنیه، کمبار ۀ، خود روض)ص(امبریارت پیبر ز عالوه: مییگو می

نزد  جمله نماز و دعااز ؛شوند کد تریه نباکدارد  یاعمال ،)ص(رمکزمان رسول ا

 ۀنارکبر ) ص(اهللا ه محراب رسولکّقه  ُخل ز نماز و دعا دربرابر ستون میستون توبه و ن

  .در دسترس موجود است های باتکدر ها  آن لیتفص .آن است

ّر  متأخ های باتکاز  یسفانه در بعضأه متکوارد شده است  یعمل یافکتاب کدر 

) ع(حضرت صادق: میپرداز یر آن مکن به ذیبنابرا ؛طور اشتباه نقل شده است هب

چهارشنبه را در نزد  .گیری یچهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه م«: ندیفرما یم

ات را  یو اخرو یویحاجات دن ،ه نزد قبر است و در آنک یگزار ینماز م یا استوانه

 ۀاستوان یکنزد یعنی ،یتوبه و روز سوم در مقام نب ۀروز دوم در نزد استوان .خواهی می

ن یهم). ۵۵۸: ۴یافکال( »یخواه یو حاجات خود را م یستیا یبه نماز و دعا م ،مخلقه

: تفاوت کیبا اند ،نقل شده است یتر املکطور  هحضرت ب از آن یاز حلب دستور

ه ک یدرحالروز چهارشنبه را  ،شب چهارشنبه را به نماز در نزد ستون توبه گذرانده«

 ۀنار استوانکشب و روز پنجشنبه در .یگذران یجا به عبادت م در همان ،یروزه دار

او به عبادت  یو مصال ینار مقام نبک ۀننار استواکو شب و روز جمعه در ینار قبر نبک

 اگر .شوی نمیاز مسجد خارج  یتوان یو تا م گیری یروزها روزه م .ینک یام میق

 یز نمیها ن شب. ه واجب استکمقدار  جز آن ،ییگو یسخن نم یسکبا  ،یتوان یم

 ،روز جمعه. ار در آن استیه فضل بسک ینک یز میدن پرهیز روزها از خوابیو ن یخواب

و حاجات خود را  یفرست می )ص(امبریصلوات بر پ .گویی میخدا را حمد و ثنا 

من حاجٍة شرعُت انا  یکال یانت لک اللهم ما’ :یز بخواهین را نید ایو با یخواه یم

 یکبنب یکاتوّجه ِال یها فاّنکلم اسأل ها اوکطلبها و التماسها او لم اشرع سألت یف

سپس  ‘».رهایبکرها و یصغ یحوائج ءقضا یآله ف ه ویاهللا عل یالرحمه صل یمحمد نب

  ).۵۵۸: ۴یافکال( »اهللاءشا ان ؛شوند سزاوار است حاجات روا« :ندک یاضافه م )ع(امام

بهشت است  یها از باغ یباغ ،من و منبر منمنزل ن یب« :فرماید می) ص(رسول خدا

  ).۱۳۹۱حدیث: ۲ح مسلمیصح(» و منبر من بر حوض من قرار دارد

و منبر خانه ن یب«: فرمود) ص(امبریه پکرد کنقل ) ع(صادق اماماز  یحضرمر کابوب

 یها از ترعه )در=ترعه( یا بهشت و منبر من بر ترعه یها از روضه یا روضه ،من

  ).۵۵۴: ۴یافکال(» ده استییمنبر من در بهشت رو ۀشیر .بهشت قرار دارد

  )س(ارت ��رت ز�ایز. ۵.۳

ه کسالم کند ه سه روز بر او و من کهر’ :پدرم فرمود«: فرماید می کپا یخود آن بانو

شان عرض یبه ا« :دیگو می یراو ‘».کندخداوند بهشت را بر او واجب  ،میدختر او

  ).۹: ۶بیالتهذ(» ‘.و پس از مرگمان’: فرمود ‘؟ات شمایتنها در ح’ :ردمک

امبر یمنبر پان قبر و یم) س(فاطمه’ :فرمود) ص(محمد جعفربن« :دیگو میر یعم یاب ابن

 یاض بهشت معرفیاز ر یا آنجا را روضه )ص(امبریپ ،رو نیازا .استشده دفن 

  »‘.اند ردهک

جا مدفون کدر  )س(فاطمه’: دمیپرس  )ع(از حضرت رضا« :دیگو مینصر  یاب احمدبن

ه ک یموس بن یسید و عین مسئله را پرسیا  )ع(صادق اماماز  یمرد’: فرمود ‘است؟

ع مدفون یاو در بق: دادن سبقت گرفت و گفت حضرت در پاسخ یجا هب ،حاضر بود

مرا با  ردمکعرض ) ع(به حضرت رضا’: دیگو مینصر  یاب احمدبن‘ .است

جاست؟ مرا از که قبر مادرتان کپرسم  یمن از شما م ؟ار استک چه یموس بن یسیع

در ) س(زهرا’: فرمود  )ع(حضرت ‘.اند ه پدرانتان به شما دادهک دیباخبر ساز یعلم

 ،ه پس از او آمدندک یاریصدوق و بس). ۳۶۷ :قرب االسناد(» ‘اش مدفون شد خانه

  .یمجلس طاووس و ، ابنیطوس خید، شیمف :اند ح دانستهین قول را صحیا

است از  یخبراست، فش یشرمنزل بودن آن بانو در  نفع مدفون ه بهک یلیازجمله دال

 یهر ول« :فرمود) ع(حضرت ه آنک )ص(رمکرحلت رسول ا رۀدربا )ع(نیرالمؤمنیام

 یا رفته است و به جایه از دنکمدفون شود ان کد در همان میبا ،ا رودیه از دنک

ز در یرا ن  )س(حضرت، فاطمه ه آنکد یآ یث بر مین حدیاز ا ».منتقل نشود یگرید

 .اند ردهکدفن منزل همان 

  از ���ت یا ���ه، ع� �� . ۶.۳

را توت غرقد  یبرخ .شد یده مینام» ع الغرقدیبق«اسالم ش از یپ ،ثربیقبرستان 

ز یپس از اسالم ن .استده بوده ییوفور رو ن قبرستان بهیدرخت در ااین  .اند دانسته

ع مدفون شد، یه در بقک ین مهاجریار گرفته شد و نخستک عنوان قبرستان به ع بهیبق

رده بود و کبه حبشه مهاجرت  )ص(امبریبزرگ پ یصحاباین . مظعون بود بن عثمان

بعد  یوتاهک ۀرد و به فاصلکت کدر بدر شر و وستیپ )ص(امبرینه به پیسپس در مد

ر یاز چشمانش سراز کاشه ک یدرحال )ص(امبریپ ،حجر به نقل ابن. در گذشت ،از آن

  .)۴۶۲: ۴االصابه( د و در قبر گذاشتیاو را بوس ،بود

ع یدرگذشت و در بق )ص(برمایات پیدوران حه در کمعروف صحابه افراد گر یاز د

  .دیبعد به شهادت رس یه در نبرد خندق مجروح شد و چندکمعاذ بود  د، سعدبنیآرم

 یرفت و برا یها به آنجا م شب یبرخ .ژه داشتیو یتیع عنایبه بق) ص(رمکرسول ا
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م کب اهللا ء ن و اّنا ان شایم دار قوم مؤمنیکالسالم عل« :دیطلب یع آمرزش میاهل بق

ال تفّتنا بعدهم اللهم  ع الغرقد اللهم ال تحرمنا اجرهم ویالحقون اللهم اغفر الهل بق

  ».و لهم اغفرلنا

ه کنصب بود  یسنگ ،آن یروِن در ورودیقبر ائمه در ب ۀقب یکیدر نزد ،ریتا قرن اخ

بوده است و مردم آنجا را محل ) ص(ستادن حضرت رسولیشد محل ا یگفته م

ن قبرستان یا ،تا به امروز )ص(امبریپس از رحلت پ. شناختند یاستجابت دعا م

را در طول  ن و علمااتابع و از صحابه یاریبس است وبرقرار بوده  همچنان آباد و

این قبرستان صحابه در  نفر از تنها چندهزار. داده است یدر خود جا ،خیتار

  .اند مدفون

نار که قبر عباس درکازآنجا. آن ساختند یرو ییبنا ،حفظ قبر عباس یان برایعباس

جا یکها  آن ۀهم یادشده بر روی ۀاسد بود، بقع ز فاطمةبنتیعه و نیقبر چهار امام ش

از  یمند به برخ هه عالقکز یاز بزرگان ن یسانک ،از قرن ششم به بعد. بنا شد

موجود در نون قبور کا. آنان ساختند یبرا ییها بقعه ،ان بودندکن میدر اشدگان  دفن

ساده  یو قبرها جز نشاناند  آوردهباز و ساده و بدون بقعه در  یصورت فضا بهرا ع یبق

  .ندارند یزی، چاند گذاشتهها  آن سر یه در باالک یصورت سنگ به

: اند که نیازی به معرفی ایشان نیست در این قبرستان مدفونعه یچهار امام ش

بزرگان غیر از ایشان، . )ع(صادق امامو ) ع(باقر امام،  )ع(سجاد ، امام )ع(یمجتب امام

  :میپرداز یآنان م یاجمال یه به معرفکاند  ع مدفونیدر بق یاریبس

م کحارا ه یقبط ۀیمار ،مادر او. متولد شدنه یه در مدک) ص(م فرزند رسول خدایابره

رد کعمر  یسال و اند یکم یابراه. حضرت فرستاده بود آن یه برایرسم هد مصر به

ار ی ،مظعون بن نار عثمانکدر ،)ص(امبریدستور پ به .دار شد نه داغیمد ،و با مرگش

  .دفن شد ،)ص(امبریپ یباوفا

ه همسر یّ رق .هستند )ص(سه تن از دختران رسول خدا ،عیشدگان بق ازجمله دفن

مار یب یسخت به ،به جنگ بدر رفته بود )ص(امبریپکه  هنگامیاست و عفان  بن عثمان

 یلثوم به همسرک نام ام به )ص(امبریگر پیدختر د ،هیپس از رق .در گذشتشد و 

ع ینار خواهر خود در بقکدر گذشت و در یاو هم در سال نهم هجر .عثمان درآمد

  .دارد یسرنوشت جالب )ص(امبریگر پیدختر د. مدفون شد

به  )ص(پس از هجرت رسول خدا .ع بودیرب بن همسر ابوالعاص ،ش از بعثتینب پیز

دست مسلمانان  ابوالعاص در جنگ بدر به یوقت یحت .ه ماندکاو همچنان در م ،نهیمد

 )ص(رسول خدا .او فرستاد یآزاد ۀیعنوان فد ش را بهینب گلوبند خویر شد، زیاس

ه همسرش کرد کآزاد  یشرط ز بهیو ابوالعاص را ن فرستندبرا پس  دستور داد تا گلوبند 

ملحق ) ص(نب به رسول خدایز ،بیترت نیبد. ندکنه یدم یرا طالق دهد و او را راه

. ردکنب ازدواج یبا ز نه آمد و مجددًایبه مدو مان آورد یابوالعاص ا ،چند سال بعد. شد

  .ّه مدفون شد ینار رقکنب در سال هشتم هجرت در گذشت و دریز

فرزند حانه یر ؛مهینب فرزند خزیز  :نه عبارت بودند ازیدر مد )ص(همسران رسول خدا

نب دختر یه، زیقبط ۀیمار ؛ات گفتندیحضرت بدرود ح ات آنیهر دو در زمان ح ؛ریزب

اخطب  بن یّ یه دختر ُحیصف ؛سوده ؛حفصه دختر عمر ؛انیبه دختر ابوسفیحب ام ؛جحش

ب پس از رسول یترت نان بهیا .رکشه دختر ابوبیعا ؛ه فرزند حارثیریجو ؛یهودی

در  یهجر ۵۷شه در سال یعا. ع دفن شدندیدر بقنار هم کدر گذشتند و در  )ص(خدا

اما خودش گفت  ؛دفن شود) ص(نار رسول خداکمند بود تا در هاو عالق .گذشت

حضرت  ش آنیشدن پ ، از دفناستانجام داده ) ص(آنچه پس از رسول خدا دلیل به

ن یسلمه آخر ام ،یهجر ۶۱سرانجام در سال . کردند شع دفنیلذا در بق .شرم دارد

ن یاو بهتر. ع دفن شدیدر گذشت و در بق زین )ص(مانده از رسول خدا یجا هبهمسر 

ت محسوب یان والیاز حام ،بحران یها در سال. جه بودیبعد از خد )ص(امبریهمسر پ

  .شد یم

درون را  )ع(نیرالمؤمنیامایشان  .اسد واقع شده است بنت نار قبور ائمه، قبر فاطمهکدر

از  یو .دانست یش میاسد را چون مادر خو بنت فاطمه) ص(امبریپ. استده ییعبه زاک

در ) ع(یهمراه فرزندش عل ،ه بود و پس از هجرتکن زنان مسلمان در مینخست

رد و رسول کاسد در سال سوم هجرت رحلت  بنت فاطمه. ردک یم ینه زندگیمد

از خود دفن  یراهنیاسد را در پ بنت فاطمه ،آن حضرت. شدت ناراحت شد هب )ص(خدا

را با  یارکن یشما چن«: گفتندشان یابه  یوقت .در قبر داخل شد ،ش از دفن اویپ. ردک

منها اّنما  طالب ابّر ین احد بعد ابیکانه لم «: فرمود ».دیا ردهکگر نیس دک چیه

ها ضعطة یاضطجعت معها لتهون عل من حلل الجنه و یتسکِلت یصیالبسُتها قم

  ».یبعد امِّ یا امِّیاهللا  کرحم« :فرمود یخطاب به او م) ص(حضرت ».القبر

 .ز واقع شده استین ،)ص(امبریپ یعمو ،قبر عباس ،اسد بنت نار قبور ائمه و فاطمهکدر

 )ص(هاشم به رسول خدا یه در جمع بنک کیمکل یدل ه بود و بهکاز اشراف م یو

به  )ص(رمکپس از رحلت رسول ا یو. بود )ص(رسول خدامحبوب رد ک یم 

  .در زمان عثمان در گذشت یهجر ۳۲در سال او  .وفادار بود )ع(نیرالمؤمنیام

ست سال از یفرزند ابوطالب و ب یو. طالب است یاب بن لیع، عقیشدگان در بق از دفن

 .شد یش شمرده میشناسان معروف زمان خو بود و از نسبتر  بزرگ )ع(نیمن رالمؤیام

  .ه در همان خانه مدفون شدکع داشت یبق یکنزد یا خانه یو

 یکیوقاص هم در نزد یاب عوف و سعدبن بن عبدالرحمانچون  یسانکه قبر ک اند گفته

ز یجعفر ن بن قبر عبداهللا. جعفر در آنجا مدفون هستند بن ل و عبداهللایه عقکاست  یمحل

سرپرست مهاجران حبشه  هکطالب است  یاب او پسر جعفربن. ل استینار قبر عقکدر

محبت  ،فرزند او ،در حق عبداهللا )ص(امبریپ. دیموته به شهادت رس ۀبود و در غزو

 )ع(نیرالمؤمنیدختر ام )س(ابرکنب یمحترم و همسر ز یعبداهللا شخص. ردکار یبس

  .رم معروف بودکاو به جود و . شد

در  قبر او. تر از پدر درگذشت شیه ده سال پکبود ) ع(صادق امامل فرزند بزرگ یعاسما

در  ییجا ظاهرًا ،عیبه داخل بق ،ریاخ یها سالن یدر هماست و ع بوده یخارج از بق

صورت  ،شیپ یه تا چندکاست  ین درحالیا .منتقل شده است ،نیالبن قبر ام یکینزد

  .دانستند یل میعقبر اسماآن را  هکه وجود داشت حّر ینار قبور شهداکدر یقبر

دختر  ه یصف. است) ص(امبریپ یها همه عّیه و صفکقبر عات ،عیبق ین قبرهایتر یغرب

در داخل  ،ان جنگ احزابیدر جر یو .لب از زنان باشهامت صدر اسالم بود عبدالمط

. ردک یم یظه جاسوسیقر یان بنیهودی یه براکبه قتل رساند را  یهودیفردی  ،شهر

 ،ش از جنگ بدریه و پکه در مکاست  یسک ز همانیلب ن ه دختر عبدالمطکعات

 ».دهد یخود را از دست م یها ش جگرگوشهیقر« :دین مضمون دیبه ا یخواب

ن ابوجهل یش و خوِد همیرد و ازقضا در نبرد، سروران قرکرا مسخره  یابوجهل و

  .شته شدندک

ن مادر حضرت یالبن عنوان قبر ام ه بهکوجود دارد  ین دو قبر، قبر سومینار اکدر

  .شود یارت میشناخته و ز) ع( ابوالفضل

پس ) س(اطهر ۀه فاطمکاست بوده  یمحقر ۀخان ،نار قبر عباس و قبور چهار امامکدر

 ن خانه پس ازآن بهیا. استسته یگر یو ماست آمده  یاز مرگ پدرش به آنجا م

  .معروف شده است  »االحزان تیب«

او . سوم، است ۀفیخل عفان، بن قبر عثمان ،ع واقع شده استینون در بقکه اک یاز قبور

رو او را  نیازا ؛ردندک یریع جلوگیدر بق مردم از دفن او. شته شدک یهجر ۳۵در سال 

 ،هیارآمدن معاوک یپس از رو. کردندب دفن کوکمعروف به حّش  یا شهیشبانه در ب

  .ردندکع یبق ۀمیشه را ضمین بیدستور او ا به

نون سنگفرش شده است، که اکع یبق یتا درب اصل )ص(حرم رسول خدا ۀدر فاصل

نماز در  به خواندن ،عهیدر منابع ش . استبوده ) ع(صادق امام ۀو خان )ع(سجاد امام ۀخان

آن را  رًایه اخکاست هاشم بوده  یبن ۀنجا محلیا ،درواقع. اند توصیه کردهن دو خانه یا

  .اند کردهب یتخر

داخل مسجد شده است، ه نام آن دار نابغه بوده ک یمحل ،مسجد یغرب ۀدر توسع

ازنظر . در آنجا واقع شده است )ص(امبریقبر ازجمله قبر عبداهللا پدر پتعدادی  .است

نه در گذشته است و در دار نابغه یدر مد )ص(امبرید عبداهللا پدر پیترد یب ،یخیتار

  .واقع است السالم ن ستوِن خارج از بابیر اولیشان در زیقبر ا ظاهرًا. مدفون است

 ع مدفونیه پس از من در بقکزیارت کند ه حسن را کهر«: فرمود) ص(رمکرسول ا

 یامال( »ها بر آن بلغزد ه قدمکروز  آن ،دار خواهد ماندیقدمش بر صراط پا ،خواهد شد

  ).۱۷۱ :صدوق

را  یالطاعت س امام مفترضکهر«: فرمود) ع(صادق امام که دیگو می یحرّان ابوعبداهللا

 »او ثواب حج نوشته شود یبرا ،عت نماز بگزاردکند و در نزد او دو رکارت یز

  ).۷۹: ۶بیالتهذ(

ل یتجلآن را  برهنه در آن قدم نهاد و یًا با پاءه رجاکسزاوار است  .ع حرم استیبق

ارت جامعه یتوان ز ین میهمچن .آن وجود دارد ۀائم یارِت مخصوص برایچند ز .ردک

ارت را به یا ثواب زیارت رفت یگران به زیابت دیتوان به ن یم .اهللا را خواند نیا امی

ارت یز) عج(عصر یابت حضرت ولیبه ن یبعض .)۷۸: ۶بیالتهذ( ردکشان اهدا یا

  .کنند یالحقوق خود اهدا م یر ذویا سایبه پدر و مادر، اموات آن را  ثواب ،ردهک

  .اد برده شوندیست از یسته نیه شاکاند  مدفون یاریع بزرگان بسیدر بق
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د. ۷.۳   ا�

آن در اند نام  گفته. ده شده استیشکنه از شرق به غرب یوه احد در شمال مدک

این  ظاهرًا. نامیده شده است »ُد ح    ا«ه پس از اسالم کاست  بوده »ُد ُنق ع«ت یجاهل

  .مشتق شده است »َاُحد« ازکلمه 

ُاُحد جبٌل « :فرمود یآن م ۀداشت و دربار یدوست مبسیار وه احد را ک) ص(رسول خدا

او را دوست  زیدارد و ما ن یرا دوست م ه ماکاست  یوهکاحد (= »ّبه نح ّبنا و حی

 یحت ،عالم یات در تمام اجزایشعور و حوجود ث بر یگونه احاد نیا ).میدار یم

  .کند میجمادات داللت 

رده است و تنها کّره احاطه  نام ح به یناپذیرنفوذ یها نه را سنگالخیاطراف مد :میگفت

 ان بهکدر سال سوم، مشر. آن است یسپاه، از قسمت شمال یخصوص برا هراه نفوذ، ب

ن یدن ایبا شن. نه به راه افتادندیمدسوی  به یهزار نفر سه یبدر با سپاه ۀغزو یتالف

 .احد به راه افتادندسوی  به و پرداخت انناز مسلمیز به تجهین) ص(رمکرسول ا ،خبر

ه کنیا یردند و براکوه احد مستقر کپشت به  ،مات  وه رکشان سپاه خود را در غرب یا

از پشت به مسلمانان بزنند و وه رمات را از شرق دور کسواران سپاه دشمن نتوانند 

ن اک، مشرآغازین ۀدر حمل. ردندکوه رمات مستقر ک یرانداز بر رویپنجاه ت ،نندکحمله 

ردن غنائم ک جمع یبرا ،)ص(امبریراندازاِن رمات برخالف دستور پیت. ست خوردندکش

از پشت به و  ندوه را دور زدکخالد با سوارانش  ،هنگامن یدر ا. ن آمدندییوه پاکاز 

ردن غنائم ک مشغول جمعبودند و ن گذاشته یه سالح بر زمکحمله کردند  اننامسلم

محل جنگ در غرب رمات . شتکرا مسلمانان از  یاریبس خالد در این حمله،. بودند

سوی  به یا همراه عده به) ص(رمکرسول ا .حمزه بوده است ۀدر محل مقبر بًایتقر

در سمت راست تنگه  ،پانصد متر یبیتقر ۀدر فاصل .ردندک ینینش احد عقب وهک ۀتنگ

نام  به یمسجد ،نماز ظهر و عصر را خواندند )ص(امبریه پک یدر محل ،وهکن ییدر پا

ه کاست  کیوچکغار  ،باالتر یمک. اش برجاست رانهینون وکه اک اند َسح ساخته ف

  .اند گرفته حضرت در آن پناهگویند  می

 که رفتن به مشاهد را ترکاز من خواست  )ع(صادق امام« :دیگو یمعمار  بن معاویة

 ،ثین حدیهم درضمِن ).۴:۵۶۰یافکال( »هاست قبور شهدا در احد آن ۀازجمل .نمکن

ارت قبور یچون به ز) ص(امبریه پکده است یبه ما رس« :دیفرما یم) ع(صادق امام

  »‘.الدار یم بما صبرتم فنعم عقبیکالسالم عل’: فرمود یم ،آمد یشهدا م

 ی، ابتدا از مسجدیجانب احد آمد بهچون «: ندک ینقل م) ع(صادق امامخالد از  بن ةعقب

سپس به نزد . آن نماز بگزار درو ن کشروع  ،)ّره دون الح( ن سنگالخ استییه پاک

شان یدر نزد او ن کر شهدا عبور یسپس بر قبور سا .نکقبر حمزه برو و بر او سالم 

سپس به  ‘م الحقونکار، انتم لنا فرط و اّنا بیا اهل الدیم یکالسالم عل’ :ست و بگویبا

چون قصد  ،آن مسجد .وه استکواسع  ۀه در دامنکبرو و آنجا نماز بگزار  یمسجد

ه حضرت ک ندا ساخته یانکدر مرا ن مسجد یا .در سمت راست توست ،ینک یوه را مک

در آنجا صبر  یوه پناه برد و مدتکسوی  به هک آنجا نماز گزارددر  یوقت) ص(رسول

 »سپس به قبور شهدا باز گرد و در آنجا نماز بگزار .ن باز گردنداکرد تا مشرک

  ).۵۶۰: ۴یافکال(

در  .ه موجود استیتب ادعکبیشتر احد در  یر شهدایحضرت حمزه و سا ۀنام ارتیز

  .مینک یم یر آن خوددارکاز ذ ،نجایا

ف یتوص» ه دون الحر«را با عبارت  آن  )ع(ه حضرت صادقک یاست مسجدن کمم

ه حضرت کمسجد الدرع . ۱: ه در راه احد استکباشد  یاز دو مسجد یکی ،اند ردهک

ن مسجد در یا. اند نماز در آورده یرا برا در آنجا نماز مغرب و عشا خوانده و زره خود

سمت احد در  ه بهکاست  یسکمسجد االستراحه و در سمت چپ  یصدمتریس ۀفاصل

) ص(امبریه پکاست ن بوده یآن ا یگذار وجه نام .مسجد االستراحه. ۲ .ت استکحر

  .رده استکدرآنجا استراحت 

به  یحمزه زمان. لب عبدالمط بنةد شدند، مانند حمزیشه یاریبس ،در جنگ احد

و ان و اهانت کتحت فشار مشر ،در مکه )ص(امبریه پکمان آورد یا) ص(امبریپ

 ه از آنکبا شهامت در م ،دن به اسالمیحمزه پس از گرو. تمسخر آنان قرار داشت

 یروهاین نینخست یفرمانده و نه آمدیز به مدیپس از هجرت ن. ردکحضرت دفاع 

ان را کاز مشر یاریشمار بس ،در جنگ بدر یو .ان را برعهده گرفتکمهاجم به مشر

و ا .او را به دل گرفت ۀنکی ،انیبوسفهمسر ا ،ه هندک یا گونه هب ؛ت رساندکبه هال

از پشت با  ،ند و درموقع مناسبین حمزه بنشیمکرا وا داشت تا در احد به  یوحش

ثر شد و از أار متیبس یاز شهادت و) ص(رسول خدا. را به شهادت برساند یزه وین

) س(زهرا ۀفاطم ،ازآن پس. نندکاو مجلس عزا بر پا  ینه خواست تا برایزنان مد

رسول . رفت یاحد م یر شهدایارت قبر حمزه و سایها به ز ظاهرًا هر هفته پنجشنبه

لم  هم ویفاتوهم و سلَّموا عل ءشهدا ءهوال«: احد فرمود یشهدا ۀز دربارین) ص(خدا

  ».هیعلا ما قامت السموات واالرض اّلا رّدو هم احدًایسّلم علی

. اند تر مدفون عقب یمکر شهدا باهم و یساگر و یدیکنار کجحش در بن حمزه و عبداهللا

ب یتخرآن را ها  یاب ه وهکاست بوده  یبزرگ ۀبقع بر فراز قبر حمزه و عبداهللا،

نصب  کیمشب یها و پنجره اند دهیشک یوارید ،ن قبورینون بر گرد اکا. اند کرده

  .ستا ع بودهیبق ۀح ائمیدر گذشته ضر ،یفوالد یها ن پنجرهیا. اند کرده

ها  آن درمیان .دندین و انصار به شهادت رسابه هفتاد تن از مهاجر یکنزد، در احد

ن یاز نخستو ه کم ۀزاد اشرافاو  .ریعم بن مصعب مانند ،اند بوده یا برجستهافراد 

و ) ص(از رسول خدا ،اش خانواده یفشارها و آزارها ۀه باوجود همکاست مسلمانان 

عنوان مبلغ اسالم همراه  را بهمصعب ) ص(رمکرسول ا .اسالم دست بر نداشت

توانست  ،خود ۀسال یکدر اقامت  او .ثرب فرستادیحضرت به  نندگان با آنک عتیب

رو  نیازا .بود نآقر ین ابزار ویتر مهم .ثرب را به اسالم در آوردیاز مردم  یریثکجمع 

  ».نآنه بالقریفتحت المد« :اند گفته

ه رسول کرد کگمان  یرو قاتل و نیازا .بود) ص(امبریه پیار شبیبس یقدوقامت و

ن امر سبب یهم .شته استکرا  )ص(ه محمدکاد زد یلذا فر ؛شته استک را) ص(خدا

ار اسالم کردند ک یه گمان مکچرا ؛زندینبرد بگر ۀاز مسلمانان از صحن یشد تا برخ

اد یه در پاسخ فرکاست  یسکهمان  ،گر احدید دینضر شه بن انس. تمام شده است

شته نشده که ک )ص(محمد یخدااست، شته شده ک )ص(اگر محمد ،قوم یا«: زد

  .هشتادوچند ضربه بود ،بر بدن انس ».او زنده است. است

و ا .رادمرد بوداین  شب زفاف ،شب نبرد .ه استکالمالئ لیغس ۀحنظل گر شهدا، یاز د

رفت و ز از عشق به اسالم به آوردگاه نبرد یلبر یرده با دلکن غسل ،روز آن یفردا

  .دینوش شهد شهادت

فرزندش مانع از رفتن او  چهار ،ه چون لنگ بودکشهید دیگری است جموح  عمروبن

بسا خداوند شهادت را  چه .دینکمنعش ن« :فرمود) ص(امبریپ .جنگ بودند ۀبه جبه

  ».ندکب او ینص

او  یبرا«: به فرزندش فرمود) ص(امبریپ. استد احد ین شهیعمرو نخست بن عبداهللا

  ».ر بال خود داشتند تا به آسمانش بردندیه همچنان او را زکمالئ. نکه نیگر

  .ع دفن شدندیا رفتند و در بقینه از دنیز در مدیاز مجروحان احد ن یا عده

  ���د �با.۸.۳

 ،نه آمده بودندیه به مدکه از مکاز مهاجران  یشمار ،)ص(ش از آمدن رسول خدایپ

چند  ،به قبا آمدند  )ص(ه رسول خداکازآن پس .دندیونت گزکطور موقت در قبا س هب

شان یبه ا) ع(یحضرت همراه حضرت عل آن ۀخانوادتا  ندردکدر آنجا توقف  یروز

ه امروزه ک ییجا یعنی ،شدندثربی یمحل اصل یراهایشان سپس . وستیپ

  .قرار دارد یمسجدالنب

نقل  .ردکه بنا ین ناحیدر ا یمسجد ،ن بودکدر قبا سا) ص(امبریه پک یدر چند روز

در شأن  »نیّر حّب المطهیاهللا  ّروا و تطهین أحّبون یه رجال یف« ۀیه آکاند  کرده

  .نمازگزاران مسجد قبا نازل شده است

ن چند یحضرت در ا آن. ردکبنا آن را  )ص(اهللا ه رسولکاست  ین مسجدیقبا نخست

ه کبود   )یغرب جنوب(مسجد  ۀن خانه در سمت قبلیا .م بودِهَد بن ثومکهمان میم ،روز

نه یز مدکه در مرکز یبعدها ن )ص(رمکرسول ا. نون درون مسجد قرار گرفته استکا

ن مسجد نماز یآمد و در ا یگاه شنبه به قبا م دوشنبه و یهر هفته روزها ،ن شدکسا

  .گزارد یم

 کیوچکز که هنوز هم مراکاند  ان بودهیعیش قبا از ینان اصلکاز سا یمیم نک دست

 .»سیَار«نام  بهاست وجود داشته  یچاه ،نار مسجد قباکدر. نماز دارند ۀاقام یبرا

ن چاه یدر زمان عثمان درون ااست، ه در دست عثمان بوده ک )ص(خاتم رسول خدا

حوض و اکنون . افتندیخاتم را ن ،ردندکهرچه مسلمانان تالش  ،ازآن پس .افتاده است

  .اند کردهحل چاه بنا مسجد در همان م یدر ضلع غرب یآبشار

ر یرفتن به سا«: حضرت فرمود ه آنکند ک ینقل م) ع(صادق امامار از  عم بن ةیمعاو

مسجد از  این. مسجد قبا استها  آن ۀازجمل .نکم کنه را تریمد ۀمشاهد مشرف

سپس حضرت از چند مشهد نام » .است استوار بوده اش بر تقوین روز بناینخست
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خ، قبور یمسجد فض م،یابراه ام ۀمشرب: ستیسزاوار نها  آندار ید که ترکبرد  یم

. ندک یر مکذ یاعمال یکهر یو برا) مسجد فتح(احد، مسجد احزاب  یشهدا

  .)۵۶۰: ۴یافکال(

 نهیاگر بخواهم به مساجد اطراف مد’ :دمیپرس) ع(صادق اماماز « :دیگو می خالد بن عقبة

همانا آن  .ار نماز گزاریبس ،در آن .نکاز قبا آغاز ’ :فرمودند ‘نم؟کدام آغاز کاز  ،بروم

 ‘»است در آن نماز گزارده) ص(رسول خدا ،نین سرزمیه در اکاست  ین مسجدیاول

  ).۸۶۰: ۴یافکال(

نماز در مسجد قبا «: نندک ینقل م )ص(از رسول خدا یر انصاریظه دبنیاس ّه از عام

گونه نقل  نیف ایخن بن سهل ث ازین حدیهم). ۱۵: ۲یسنن ترمذ(» مانند عمره است

ن یمانند ا ،ن مسجد خارج شود و در آن نماز بگزاردیاسوی  به هکهر«: شده است

خ یث را شین حدیهم). ۴۵۳: ۱ماجه سنن ابن(» است آورده یجا هب یا ه عمرهکاست 

  ).۲۲۹: ۱هیالفق( ندک ینقل م) ر سندکبدون ذ یعنی(صدوق مرسًال 

سپس  ،ردیشاداب بگ ییه وضوکه هرکند ک ینقل م) ص(عجره از رسول خدا بن عبک

 عامل خروج او از خانه ن،یجز ا یه قصدک یطور هند، بکآمدن به مسجد قبا را قصد 

گزار را دارد  عت در آن نماز گزارد، اجر عمرهکد و چهار رینباشد، سپس به مسجد در آ

  ).۱۴۶: ۱۹ریبکالمعجم ال(

مانده از  یجا هآثار ب یه تمامکند ک یم نقل) ع(صادق اماماز  ی، حلبیافکتاب کدر 

م یابراه ام ۀخ و مشربیمسجد فض و رده است جز مسجد قباکر ییتغ) ص(رسول خدا

ه در کنیتاااست؛ ان بوده یعیارت شیزمحل وسته یخ پیمسجد فض ).۵۶۱: ۴یافکال(

 .کردندسان یک کبا خاآن را  یال وهاب عّم ،۱۴۲۲سال 

  م� ا�ا�  ام بۀ��ر. ۹.۳

 ن محلیبوده است و در ا یا ا غرفهیآن صّفه درمیان ه کاست بوده  یباغمشربه 

باغستان در این  .ا آورده استیرا به دن) ص(م فرزند رسول خدایابراه ،»هیقبط ۀیمار«

ه جنگ احد ک یزمان .تعلق داشته است یهودیق یرینه بهُ مَخیزمان ورود اسالم به مد

او  کمکد به یبا ،)ص(ما با محمد ۀمعاهدبراساس «: ان گفتیهودیبه  یو ،رخ داد

رفت و یق سخن آنان را نپذیریمخ ».امروز روز شنبه است«: آنان گفتند» .میبشتاب

شته کاگر من «: ت گفتکهنگام حر به یو. وستیپ )ص(امبریبرداشت و به پ ریشمش

) ص( اهللا شته شد و رسولکاو در احد  ».است )ص(محمد هرچه دارم از آِن ،شدم

اموال و  ،بیترت نیبد). ۱۲: ۵الروض االنف( »هودیر یق خیریمخ«: او فرمود بارۀدر

  .قرار گرفت) ص(امبریار پیاو در اخت یها نیزم

 ۀهمراه پاسخ ناماو را  ،م مصرکحا ،ه مقوقسکسته بود یشا یه زنیقبط ۀیمار

با و یز یه زنیمار. فرستاد )ص(امبریدعوت او به اسالم، به نزد پ یبرا )ص(امبریپ

 ،یپس از چند .گرفت یجا )ص(امبریمسجد پ یکنزد یا ابتدا در خانه. ن بودیمتد

ن یهم. ت او پرداختیبه آزار و اذ ،بود )ص(امبریگر پیه زن دکحفصه دختر عمر 

  .ه را به مشربه فرستادیمار )ص(امبریسبب شد تا پ

از حسادت  طبقاتسعد در  ابن. رفت یدار او میحضرت به د یهر از چند ،ازآن پس

مورخان و  یبرخ. )۲۱۲: ۸یبرکطبقات ال(سخن گفته است نیز ه یشه به ماریعا

به  شهیچون عا یبعضه که بوده است یماردربارۀ  کات افیه آکده دارند یمحدثان عق

  .)کث افیحدی، عسکر عالمه :نک(زدند تهمت او 

ماه از آنان  یکش آمد، حضرت یاز زنانش منازعه پ یان حضرت و بعضیه مک یزمان

 )ص(امبریم فرزند پیه ابراهکجا بود  نیدر هم. ه رفتیناره گرفت و به مشربه نزد مارک

گذشت و در  بعد در یسال و اند یکم یابراه. سال هشتم متولد شد ۀالحج یدر ذ

  .ع دفن شدیبق

ا در یگو .مانده است یباق یصورت قبرستان هو باست ن رفته یمشربه از ب یبنااکنون، 

را متعلق به  یکیه کاست سه صورت قبر بوده  ،مشربه و در قبرستان یبنا اطراف

مادر حضرت  ،هیبربر ۀدیرا متعلق به حم یگریو د) ع(رضا اماممادر  ،خاتون نجمه

شده محصور  یمانیس یوارینون با دکن مشربه ایزم. اند دانسته) ع(جعفر بن یموس

  .است

م برو و در آنجا نماز یابراه ام ۀبه مشرب« :فرماید میخالد  بن به عقبة) ع(صادق امام

  ).۴:۵۶۰یافکال(» شان بوده استیا یاهللا و مصال ن رسولکآنجا مس .بگزار

 )ص(از آثار رسول خدا« :فرمود یبه حلب یثیدر ضمن حد) ع(حضرت هک اند ز گفتهین

  .)۵۶۱: ۴یافکال(» ر مانده استییم بدون تغیابراه ام ۀخ و مشربیتنها مسجد قبا و فض

 ،ه رفتن به مشاهد راکخواهد  یمعمار  بن معاویةاز ) ع(حضرت ،یگریث دیدر حد

  .)۴:۵۶۰یافکال(ند کن کتر ،میابراه ام ۀازجمله مشرب

  ��ی �سا�د د. ۱۰.۳

  مسجد االجابه. ۱.۱۰.۳

شمال  یصد متریدر س این مسجد. نام مسجد مباهله معروف است هعه بیدر منابع ش

  .صل قرار داردیف کنار شارع ملکع دریبق یشرق

) ص(رمکرسول ا ۀمربوط به مباهل ،به آن اشاره شده است نآقره در کداستان مباهله 

حضرت و  دن آنیبا د یحیمس یعلمادر این واقعه،  .نجران است یبا علما

رفتند یاز مباهله منصرف شدند و پذ) ع(نیفاطمه و حسن و حس و یعل، همراهانش

  ».مسجداالجابة بوده است یجا نیمباهله در هممحل « :گویند می. ه بدهندیه جزک

 ّا ا مسجد مصلیّامه  مسجد غم. ۲.۱۰.۳

خارج از شهر و  ،ه در صدر اسالمکواقع است  یدر غرب مسجدالنب یعیدان وسیم

عنوان بارانداز زائران  ن مصال بعدها بهیا. د و باران بوده استینماز ع یمحل برگزار

  .معروف شده است» المناخه«ن به ینابراباست؛ رفته  یار مک هب یحرم نبو

خواند و سپس به  ینماز م و آمد ید فطر و قربان به مصال میروز ع) ص(رسول خدا

  .شد یجا به همگان اعالم م ز در همانیدستور اعزام سپاه ن. پرداخت یراد خطبه میا

مسجد  ،)ص(امبریپ ین مصال سبب شد تا پس از استجابت دعاینماز باران در ا ۀاقام

 )ص(ند رسول خدایگو می .شود یگذار ا مسجد ابر نامی» مسجد غمامه«نام  هموجود ب

نماز  ،ه مسلمان شده بودکپادشاه حبشه  ،ینجاش ۀان از راه دور بر جنازکن میاز هم

  .ت خواندیم

  )ع(طالب یاب بن علی اماممسجد . ۳.۱۰.۳

با  یمسجد ،یمسجدالنب یصدمتریس ۀدر فاصل ه شرح آن گذشت،کدر محل مناخه 

بوده ) ع(د توسط امامینماز ع ۀنجا محل اقامیا .وجود دارد )ع(طالب یاب بن ینام عل

ز ین یگریمسجد د. مخالفانش بوده است ۀه عثمان در محاصرک یهم زمان آن ؛است

بوده ) ص(امبریدراصل نمازگاه پ این مسجد .ه مشهور استین ناحیر در اکنام ابوب به

  .ر در آنجا نماز خوانده استکابوببعدها ه کاست 

 .ه در قرن نهم ساخته شده استکنام عمر در المناخه وجود دارد  به یگریمسجد د

از  ،ن دویا .ه در قرن پانزدهم ساخته شده استکمسجد عثمان قرار دارد  ،دورتر یمک

  .ستندین یخیمساجد تار

  مساجد فتح. ۴.۱۰.۳

را ها  آن هکمسجد وجود دارد  یتعداد ،وه سلعک ۀدر دامن یمسجدالنب یدر شمال غرب

بر  ،وهکن یا. نامند یبعه مسا مساجد یا مساجد احزاب یا مساجد خندق یمساجد فتح 

 رۀنه از حیه مسلمانان در جنگ خندق در شمال مدکاست بوده مشرف  یخندق

  .ردندکوه سلع حفر کدر شمال  یغرب رۀتا ح یشرق

 مسجد فتح، مسجد سلمان،: خورد یتنها نام چهار مسجد به چشم م ،هنکدر منابع 

عمر و  یها نام هگر بیدو مسجد د رًایاخ. رکو مسجد ابوب )ع(طالب یاب بن یمسجد عل

 ست چرایروشن ن ،رسد ین مساجد به شش میه تعداد اکباآن .اند معاذ ساخته سعدبن

 ؛کنند یها محسوب م آن ءرا جزن یمسجد قبلت ظاهرًا .نامند یرا مساجد سبعه مها  آن

شش بقیۀ  جز مسجد فتح و مسجد سلمان،اکنون . آنجا واقع است یکیه در نزدکچرا

  .نام مسجد خندق هستند به یساختن مسجد بزرگدرحال و  اند ردهکران یمسجد را و

 نظارت بر خندق و یبرا) ص(رمکمسجد فتح محل استقرار شخص رسول ا ،درهرحال

 ینمازها ،یمتوال یروزها یط )ص(حضرت .خندق بوده استدن دشمِن پشت ییپا

 .شد لیتبدن محل به مسجد یبعدها ا ،لیدل نیهم رد و بهک یخود را در آنجا اقامه م

سرعت  رد و دعا بهکسپاه اسالم دعا  یروزیپ یان براکن میدر ا )ص(حضرت

  .دعا موجود است های باتکثر که در اکدارد  یمسجد فتح نماز خاص. مستجاب شد

، خواندن یعیدر منابع ش. محل استقرار و نمازگاه او بوده است ،یمسجد سلمان فارس

  ).۲۲۵: ۹۷بحاراالنوار(ه شده است ین مسجد توصینماز در ا

 نیقبلت)ذو( مسجد. ۵.۱۰.۳

 یارت زنیبه ز )ص(ه رسول خداکآمده است  ،رده استکّار نقل  نج ه ابنک یتیدر روا

حضرت با اصحاب خود در  .جا ماند بشر رفت و تا ظهر همان ام با نامسلمه  یاز بن

پس از  یتیا طبق روایعت کشدن دو ر یپس از سپر. ن مسجد نماز گزاردیمحل ا

رسول  .ستدیعبه باکسمت  امر شد تا به) ص(شدن نماز ظهر، به رسول خدا یسپر
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ل آن مسجد را یدل نیمه به .عبه خواندکسوی  به را یا نماز بعدینماز  ۀادام) ص(خدا

   .)۱۴: ۲مجمع الزوائد(ند ین گویقبلت

ن یحضرت در ا ،ر قبلهییغه زمان تک اند رفتهینپذه را ین نظریاز مورخان ا یالبته بعض

  .مسجد بوده است

  ادرفتهیاز یمسجد، خیمسجد فض. ۶.۱۰.۳

در چندصد  ،ز معروف بوده استیر نینض یه به مسجد بنکالشمس  ُّ ا ردیخ یمسجد فض

در ) ص(رسول خدا ،موجود یها براساس نقل .قبا قرار داشته است یشرق جنوب یمتر

  .نماز خوانده استبسیار ن مسجد یا

 ،رینض یبن ۀقلع ۀان محاصریه در جرکاند  ّ شمس، گفته آن به رد یگذار نام ۀدربار

به  ،بود) ع(نیرالمؤمنیام یزانو یسرش روه ک یدرحالهنگام عصر ) ص(رسول خدا

هنوز ) ع(یه علکمتوجه شد  یدار شد و وقتید بیغروب خورش یکنزد .خواب رفت

ن یا. د باز گردد تا او نماز بگزاردیاز خداوند خواست خورش ،نماز عصر را نخوانده است

آن را  زیسنت ن ان اهلیاز راو یشناسند و جمع یّ شمس م ث ردینام حد هت را بیروا

  .اند ردهکنقل 

 ،است یواریچهار د یکتنها  ،ّ شمس شهرت دارد نام مسجد رد هنون بکه اک ییجا

  .استشده محو این مکان آثار مسجدبودن از  .یبدون در ورود

  ةمسجد شجر. ۷.۱۰.۳

در جنوب  یمسجدالنب یلومترکیهشت  ۀه در فاصلکسمت م نه بهیمد یدر راه خروج

ا یه مسجد شجره کفه است یمنطقه ذوالحل ،لومتر بعد از مسجد قباکینه، سه یمد

  .فه در آنجا قرار داردیا ذوالحلیقات یم

در  ،هکدر وقت رفتن به م) ص(ه رسول خداکواقع شده است  یدر محل مسجد شجرة

  .نامند یمسجد شجرة مآن را  ،ن مناسبتیبه هم .ر درخت سمرة نماز خواندندیز

منجر ه یبیصلح حد یه به امضاک یان سفر سال ششم هجریدر جر )ص(رسول خدا

در  الوداع حجةجهت  هز در سال دهم بیو ن ءالقضا جهت عمرة شد، در سال هفتم به

  .حرم شدجا ُم نیهم

جهت  نیهم به. شدواگذار ) ع(علی امامه به ین ناحیا ،)ع(صادق اماماز  یتیبنابه روا

  .اند شده شناخته )ع(ینام آبار عل به ،ه متعلق به آن حضرت بودندک آن یها چاه

ن یا) ص(امبریپ ،یثیدر حد .»ریع«نام  هاست ب یوهک رشته ،مسجد شجرهمشرف بر 

  .استاز جبال نار برشمرده آن را  وه را مقبوح دانسته وک
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