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 : مقدمه

است که با  زیارت جامعه کبیره یكی از میراث های گران قدر امام هادی

ها را زیارت کرد و این زیارت به  یا تمام آنآن می توان یكی از اهل بیت

نامیده شده است « جامعه کبیره»دلیل عُلو مضامین و نیز مفصل بودنش زیارت 

فرهنگ سازى براى زیارت و اهل بیتجهت تبیین جایگاه واقعى  این زیارت

به مراکزى براى اهل بیتتبدیل کردن زیارتگاه هاى و ائمه اطهار قبور

 . م ناب بوده استآشنا شدن مسلمانان با اسال
زیارت جامعه کبیره، یك دوره امام شناسی است که در آن به دور از هر گونه 

بیان شده است و در آن معارف فراوان، عمیق و غلوّ، جایگاه راستین اهل بیت

گسترده ای نهفته شده است که نیاز به تشریح و تبین دارد به همین دلیل، شرح 

ست که مسلماً هر کدام در جایگاه خود ستودنی هایی بر این زیارت نوشته شده ا

از استاد ارجمند  تفسیر قرآن ناطق کتاب گرانقدر ،این اثراصلی  مرجعهستند؛ 

 . صفحه نگاشته شده است 051که در  می باشد محمدی ری شهری

گفتنی است که شرح زیارت جامعه کبیره از چندین کتاب، توسط نگارنده طی 

واقع در خیابان بهشتی مسجد حضرت زینب در 0191تا  0195سال های 

مشهد، یك شنبه ها صبح بیان می شده است که به درخواست مكرر مستمعین و 

شرح »برای حفظ امانت، مطالب اصالح و تلخیص شد و این مجموعه با نام 

تقدیم می گردد و امید است که خاندان کرامت « مختصری بر زیارت جامعه کبیره

ین حقیر و همه کسانی که در جهت انتشار آن تالش کردند و جود با تفضّل از ا

 این اثر را بپذیرد. 

 : ویژگى هاى کتاب حاضر

در شرح  استناد به قرآن و حدیث  -4 به طور مختصر توضیح واژه ها -0

 خالصه و موجز بودن  - 8  همگانى بودن مطالب -1  فرازها

 

 9911بهار  –فاطمه الکی 
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 : «زیارت»واژه شناسى 

به معناى میل کردن به چیزى و روى گردانى از ، «زور»از ریشه ، «زیارت» واژه

، تو را زیارت کند، زیرا وقتى زائر؛ و زائر نیز از همین ریشه استچیزى دیگر است 

دیدار همراه با ، در عرف «زیارت» گفتنی است که. از دیگرى روى گردانده است

تأمین کننده یكى از نیازهاى یارت است و این نوع ز میل و محبّت و اُنس و اِکرام

، ذاتا موجودى اجتماعى است که با همنوع خود، انسانچرا که . فطرى انسان است

 . د و حتی این نیاز با مرگ محبوب انسان از بین نمی روداُنس مى گیر

 

 : زیارت از نگاه اسالم

 در مورد زیارت. پیامبر خداتوجّه ویژه اى دارد، اسالم به موضوع زیارت

مَن زارَ أخاهُ المُؤمِنَ إِلى مَنزِلِهِ ال حاجَةً مِنهُ إلیهِ کُتِبَ »: فرموده استاهل ایمان 

، هر که نه به قصد نیازخواهى؛ وَ کانَ حَقیقا عَلَى اللّه ِ أَنْ یُكْرِمَ زائِرَهُ، مِن زُوّارِ اللّه ِ

گانِ خدا شمرده از دیدارکنند، بلكه به نیّت دیدن برادر مؤمن خود به خانه او برود

0«.مى شود و بر خداست که دیدار کننده خود را گرامى بدارد
   

، چنین برخى از آثار و برکات زیارت مُردگان ، دربارهدر حدیثىامام على

وَ لیَطلُبِ الرَّجُلُ حاجَتَهُ عندَ ، زُورُوا مَوتاکُم فَإِنَّهُم یَفرَحُونَ بِزِیارَتِكُم»: دمى فرمای

زیرا آنان از دیدار ؛ مُردگان خود را زیارت کنید؛ اُمِّهِ بَعدَ ما یَدعُو لَهُما قَبرِ أَبیهِ وَ

حاجت خود را باید در کنار قبر پدر و مادرش و ، انسان. شما خوش حال مى شوند

 4.«]از خدا[ بخواهد، دعا کرد آن هاپس از آن که براى 

أَبتَاهُ! یا »: پرسیدپیامبر خدااز جدّش در حدیث است که امام حسین

چه ]پاداشى[ خواهد ، پدر جان! کسى که شما را زیارت کند ما لِمَنْ زارَکَ؟

یا بُنَىَّ! مَنْ زارَنى حَیّا وَ مَیِّتا أَو زارَ أَباکَ أَو : در پاسخ فرمودپیامبر ؟داشت

پسرکم!  1.مِنْ ذُنُوبِهِزارَ أَخاکَ أَو زارَکَ کانَ حَقّا عَلَىَّ اَن أَزُورَهُ یَومَ القِیامَةِ وَاُخَلِّصَهُ 

بر من است که در ، هر که زنده و مُرده من یا پدرت یا برادرت یا تو را زیارت کند

                                                 

 
 . 094، ص11بحاراالنوار، ج 0

 
 . 06، ح 004ص  ،الخصال4

 
 . 8، ح 584، ص 8الكافى، ج 1
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امام همچنین از . دیدارش کنم و او را از گناهانش نجات دهم، روز قیامت

هر  ؛مَن زارَنا فى مَماتِنا فَكَأَنَّما زارَنا فى مَحیانا»: روایت شده که فرمودصادق

ما ، چنان است که در زمان زنده بودنمان، ما را زیارت کند، ز درگذشتمانکه پس ا

 0«.را زیارت کرده است

أَبلِغْ »: خواندمامام رضادر نوشته اى از : محمّد بن ابى نصر بِزَنْطى مى گوید

به شیعیان من برسان که  ؛شیعَتى أَنَّ زِیارَتى تَعدِلُ عِندَ اللّه ِ تَعالى أَلفَ حَجَّةٍ

وى مى افزاید که این . هزار حج است برابر با یك، نزد خداوند متعال، ت منزیار

برابر ، چگونه مى شود زیارت ایشان: در میان گذاشتم کهموضوع را با امام جواد

لِمَنْ زارَهُ  وَ أَلفَ أَلفِ حَجَّةٍأَى وَاللّه ِ: پاسخ دادهزار حج باشد؟! امام جواد با یك

زیارت ، آرى! براى کسى که او را با معرفت به حقّش، سوگندبه خدا عارِفا بِحَقِّه!

 4.«برابر با یك میلیون حج است، کند

آن که مهم ترین  آداب ظاهرى و باطنى متعدّدى دارداهل بیتزیارت 

فضیلت زیارت ، در بسیارى از روایات، از این رو. است «معرفت»دارا بودن ها، 

ـ یعنى شناخت منزلت آنان در عالَم و  «نمعرفت به حقّ آنا»مقیّد به  ،امامان

اهل بیتبهترین زیارت نامه ، بر این اساس. در پیشگاه خداوند ـ شده است

ویژگى ها و کماالت  زیارت نامه اى است که از معرفت بیشتر زائر نسبت به

 ،«زیارت جامعه کبیره»و در میان زیارت نامه ها . حكایت کندرخاندان پیامب

اهل مع و کاملى است که همه ویژگى ها و برجستگى هاى زیارت نامه جا

داراى ، از منظر علم رجالهمچنین این زیارت . جمع شده است، در آنبیت

 . سندى معتبر است
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 : شرح مختصری بر فرازهای جامعه کبیره

 

 سالم و درود بر شما... : السَّالمُ عَلَیْكُم

سالم شروع می شود، سالم به  نخستین عبارت نورانی زیارت جامعه کبیره با

سالم هنگام روبه رو شدن . است دعا کردن براى سالمت، صلح و دوستىمعنای 

ترین و ارزشمند ترین وسیله برای ابراز ارادت، تكریم و  شدن با یكدیگر، ساده

ترین  تعظیم مخاطب است و این سالم ریشه در کتاب الهی دارد، خداوند عالی

، 0«سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ»: فرستد ح خود فرو میتحیات را بر بندگان صال

هُوَ الْمَلِكُ »: ؛ چرا سالم؟ چون سالم از اسماء پروردگار است4«سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِیم»

اللهم انت »و مبدأ هرگونه سالم و سالمتی از جانب خداست  1«الْقُدُّوسُ السَّلَام

و علیك یعود السالم؛ خدایا سالم تویی و  سالم و منك السالم و لك السالم

گیرد و از آن توست سالمتی و به سوی تو نیز باز گردانده  سالمتی از تو نشأت می

، نام خداوند اراده شود، در آغاز زیارت «السَّالم» بنا بر آن که از واژه«. شود می

هر مظ، شما: یعنى ،امامان معصومخطاب به ، «السَّالم علیكم»معناى جمله 

خداوند باشید و آثار این نام منوّر ـ که رحمت و سالمت است  «سالم»کامل اسم 

 !بر شما باد ـ

إذا تَالقَیتُم فَتَالقُوا بِالتَّسلِیمِ و التَّصافُحِ وَ إذا تَفَرَّقتُم »: فرمودندپیامبر

و ، سالم گویید و با هم دست دهید، هر گاه به هم رسیدید؛ فَتَفَرَّقوا بِاإلسْتِغفارِ

امام  8«.یكدیگر را ترک کنید، با آمرزش خواهى، چون از هم جدا شدید

از فروتنى است که به ؛ مِنَ التَّواضُعِ أن تُسَلِّمَ عَلى مَن لَقِیتَ»: فرمودندصادق

 5«.سالم کنى، هر که برخوردى

 

                                                 

 
 . 19سوره صافات، آیه 0

 
 . 069همان، آیه 4

 
 . 41سوره حشر، آیه 1
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 ... نبوّت خاندان؛ ای النُّبُوَّةِ یتِبَ یَا اهلَ: فراز اول

، به افرادى گفته مى شود که نوعى پیوند و وابستگى «لأه»، در فرهنگ قرآنى

گفته مى پیامبر خدابه کسانى اهل یا ذُرّیه  بنابراین. ها را گِرد هم آورد آن

هم شود که با او پیوند و بستگى داشته باشند و مهم ترین پیوند با پیامبر

او را ، دسر باز بزنعقیده بودن با اوست و کسى که از ایمان آوردن به پیامبر

 همچنان که خداوند درباره فرزند نوح، داند نمىدر زمره خاندان پیامبر

 0«.؛ او )فرزند( از اهل تو نیستإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ»: مى فرماید

یعنى ، به کسانى اطالق مى شود که با حقیقت نبوّت «بَیْتِ النُّبُوَّةِ»کیبتر

هستند و ارتباط زمینیان با آسمانیان را  مرتبط، جایگاه تجلّى اسما و صفات الهى

افزوده شده است و  «نبوّت )پیامبرى(»به ، بیتبا توجه به اینكه . فراهم مى کنند

 افزوده نشده است نمى توان هر آن کس را که در خانه پیامبر «نبى )پیامبر(»به 

ر بیشتر د "النُّبُوَّة یَا اهل بیت". در زمره بیتِ نبوّت دانست، زندگى مى کرده

: شود و این بنابر آیه قرآن می باشد گفته می« اهل بیت»متون حدیثی و کالمی 

، همانا خداوند؛ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا»

  4«.الً پاک کندپلیدى را ببَرَد و شما را کام، مى خواهد تا از شما خاندان پیامبر

 

 و جایگاه رسالت...  وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَةِ؛: فراز دوم

 :واژگان
1

 

 . پیامبرى: الرِّسالة                                     جا: مَوضِع    

ولى ؛ امّا وظیفه ابالغ به مردمان را ندارد، خبر مى دهد، از جانب حق، «نبى»

سخن مى گوید و سخن حق را به ، حق پیامبرى است که از جانب، «رسول»

در این . از نبوّت برتر است، مقام رسالت. بنابراین، منتقل مى نماید، جامعه بشر

 . در جایگاه رسالت الهى معرّفى شده اندامامان، عبارت

 

                                                 

 
 . 80سوره هود، آیه 0
 . 11سوره احزاب، آیه  4
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 و جایگاه رفت و آمد فرشتگان...  وَ مُخْتَلَفَ الْمَالئِكَةِ؛: فراز سوم

 :واژگان

  ها فرشته: المالئكة                   آمد ومحلّ رفت : مُختلَف

اماماناشاره به جایى است که فرشتگان در آن جا به خدمت این فراز 

باور داشتن به ، شرط رابطه با فرشتگان. آمد و شد دارند، مى رسند و با آنان

فرشتگان الهی در . خداوند و پایدارى و تحمّل مشكالت در راه رسیدن به اوست

!پس سوگند به تِ أَمْرًافَالْمُدَبِّرَ»: و نزول، کارگزاران نظام الهی هستند قوس صعود

مَا مِن مَلَكٍ »: روایت شده که فرموداز امام کاظم 0«کنندگان کارهاآن تدبیر

او را در ، هیچ فرشته اى نیست که خداوند ؛یَهبِطُهُ اللّه ُ فِى أمرٍ إلّا بَدَأَ بِاإلمامِ

، در هر دوره اىبنابراین،  4.«آغاز مى کند، آن که با امامجز ، فرمانى فرو فرستد

بر حُسن انجام ، جایگاه رفت و آمد فرشتگان است تا آن امام، محضر امام معصوم

در دوران غیبت نیز جایگاه آمد و شدِ . نظارت نماید، گرفتن کار توسط فرشتگان

 . است محضر بقیّة اللّه األعظم، فرشتگان

 

 و جایگاه نزول وحی )الهی(...  ؛هْبِطَ الْوَحْیِوَ مَ: فراز چهارم

 :واژگان

  الهام: الوَحْى                           محلّ فرود: مَهبِط 

که در این قسمت از زیارت آمده ممكن است وحی تشریعی باشد  وَحْیمراد از 

محل شود در این صورت اهل بیت نبی اکرم که فقط بر رسوالن نازل می

تشریعی خواهند بود و ممكن است مراد از آن وحی اعم از وحی  نزول وحی

شود و  تشریعی و اخبار غیبی و امثال آن باشد که بر همة معصومین نازل می

وقتى : پرسیدامام صادقاز ، حارث نصرىندارد. اختصاص به رسول اکرم

چگونه پاسخ مى دهد ؟ ، سؤالى مى شود که پاسخ آن را نمى داند، از امام

                                                 
 . 5سوره نازعات، آیه  0
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ی ، الهام مبه دلش؛یُنْكَتُ فِى القَلبِ نَكتا أو یُنقَرُ فى االُذُنِ نَقرا»: فرمودماما

0«. نجوا مى شود، گوشش گردد یا در
  

 

 و معدن رحمت خدا...  وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ؛: فراز پنجم

 :واژگان

  ()درباره انسانو مهربانى)درباره خداوند(بخشندگى: الرَّحْمَة               مقر: مَعْدِن    

در ، اوصاف حقرحمان و رحیم از صفات خداوند است و با توجه به اینكه 

وَ مَآ »: خداوند در قرآن می فرمایید تجلّى پیدا کرده است، وجود انسان هاى کامل

 4«.مگر رحمتى براى جهانیان، و ما تو را نفرستادیم ؛أَرْسَلْنَـكَ إِلَا رَحْمَةً لِّلْعَــلَمِینَ

معرّفى مى کند ، را به عنوان مظهر رحمانیّت خداوندپیامبر، توصیفىچنین 

نیز تمام . اماماناز رحمت او برخوردارند، که تمامى آسمانیان و زمینیان

را به ارث برده اند و وجودشان از مهرورزى و عشق به بندگان اوصاف پیامبر

 . لبریز است، خدا

 

  .ه داران دانش..و خزان ؛وَ خُزَّانَ الْعِلْم: فراز ششم

  :واژگان

  .هاخزانه دار: خُزّان    

است که در چندین از مهم ترین ویژگى هاى اماماناهل بیتدانش 

در این فراز . یاد مى شود، با تعابیر گوناگونى از آن «جامعه کبیره»مورد در زیارت 

نگهبانِ دانش خداوند هستند و آن را به سانِ گنجى  ،امامانآمده است که 

را ، اهل بیتگزارش شده که خداوند، در حدیثى قدسى. پاس مى دارند، پُربها

. هُمْ خُزّانى عَلى عِلْمِى مِن بَعدِکَ»: براى پیامبرش چنین توصیف فرموده است

آگاه ترینِ مردم . اهل بیت1«خزانه دار دانش من هستند، پس از تو، ایشان

                                                 
 . 900، ح 864األمالى، طوسى، ص  0
 . 061سوره انبیا، آیه 4
 . 8، ح 091، ص 0الكافى، ج 1
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ن دانش خداوندند و بر همه زیرا دانش الهى نزد آنان است و گنجورا؛ هستند

 .آگاه اند، نادانستنى ها

 

 و دارای باالترین مرتبه بردباری..  وَ مُنْتَهَى الْحِلْمِ؛: فراز هفتم

 :واژگان

  بردبارى: الحِلْم                           آخرین حدّ: مُنْتَهى

؛ حَلِیمٌ وَاللَّهُ عَلِیمٌ». مشترک لفظى است، در میان صفات خدا و انسان، حلیم

امّا معناى آن ؛ اگرچه صفت مشترک است، حلیم 0«.دانا و بردبار است، خداوند

به معناى نادیده گرفتن ، حِلم در خداوند. همسان نیست، خالق و مخلوق درباره

کسى که مى تواند هنگام خشم و و در مورد انسان . خطاى بندگان است

ز امام ا .بردبار است، باشد خود را کنترل نماید و مالك نفس خویش، عصبانیت

کَظْمُ »: فرمودامام.. معناى حِلم انسان پرسیدند ، دربارهحسن مجتبى

بنابراین در این فراز  4«.فرو بردن خشم و خویشتندارى است؛ الْغَیْظِ وَ مِلْكُ النفس

 . را متصف به نهایت و آخرین درجه بردباری نموده استامام آن 

 

 و ریشه های بزرگواری...  ؛لْكَرَمِوَ أُصُولَ ا: فراز هشتم

 :واژگان

 بزرگوارى: الكَرَم                               ها ریشه: اُصول

در  . آن هارا ثابت مى کنداهل بیترهبرى اخالقى ، «اُصول الْكَرَم»عبارت 

. امام باید نیكى ها را از آنان بیاموزند، سرآمد هستند و دیگران، همه صفات انسانى

را سرچشمه همه خوبى ها معرّفى مى کند و در روایتى ، اهل بیتقصاد

ما ریشه همه خوبى ها ؛ نَحنُ أصْلُ کُلّ خَیرٍ وَ مِنْ فُروعِنا کُلُّ بِرٍّ»: مى فرماید

ریشه تمام نیكى هاست و ، امام 1.«از شاخه هاى ماست، هستیم و هر نیكى اى

ها که خود را وابسته به  وان آنو پیر. شاخسارهاى وجود اوست، تمام عناوین نیك

                                                 
 . 04سوره نساء، آیه 0
 . 4، ح 064، ص 14بحار األنوار، ج 4
 . 110، ح 484، ص 4الكافى، ج 1
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، از آنان پیروى کنند تا در ادّعاى خود، باید در اخالق و عمل، این ریشه مى دانند

 . صادق باشند

 

  ...و پیشوایان امّت ها؛ قَادَةَ الْأُمَمِو : فراز نهم

 :واژگان

 ها گروه: االُمَم                                    پیشوا: قادة

مفهومى است که در واژه ، چیزى و راه بردن آن به سوى هدفجذب کردن 

زیرا راه هاى ؛ مى گویند «قادة االُمَم»، نهفته است و به رهبران دینى، «قیادت»

به سوى ، ها را در سیرى شتابان گوناگونى را فرا روى جوامع بشر مى نهند تا آن

، نشان مى دهندرهنمون شوند و از آن جا که راه سعادت را به مردمانْ ، هدف

باطنی و سیاسی ، علمی، رهبری اخالقیائمه اطهار نامیده مى شوند «رهبر»

 . مردم را برعهده دارند

 

 و صاحب نعمت ها...  وَ أَوْلِیَاءَ النِّعَمِ؛: فراز دهم

 :واژگان

  مال و ثروت: النِّعَم                                صاحب: أولیاء 

تند که نعمت هاى الهى را براى انسان ها به وسیله اى هس ،اهل بیت

است و امامانو سعادت دنیا و آخرت در نزد ، رفاه و خوشى. ارمغان مى آورند

 .مى شناسانَد «صاحبان نعمت»آنان را به عنوان ، «زیارت جامعه»

 

ن و و بنیادهاى نیكوکارا ؛وَ عَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ وَ دَعَائِمَ الْأَخْیَارِ: فراز یازدهم

 ... نتكیه گاه هاى نیكا

 :واژگان

 اننیكوکار: األبْرار                                هابنیاد: عَناصِر    

 ها برگزیده: األخْیار                               تكیه گاه: دَعائِم

تمامى . ه یك معنا هستند و تا حدّى همپوشى دارنداین دو عبارت تقریبا ب

آموزش داده مى شود و هر کار نیكى ـ اگرچه اهل بیتتب نیكى ها در مك
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امام  یافت مى شود، ریشه و اساس آن در مكتب آنان نباشد ـ امامانمستند به 

ما ریشه همه ؛ نَحنُ أصلُ کُلِّ خَیرٍ وَ مِن فُروعِنا کُلُّ بِرٍّ»: مى فرمایدصادق

 .0«از شاخه هاى ما هستند، خوبى ها هستیم و همه نیكى ها

 

 و سیاست مداران جامعه... ؛ وَ سَاسَةَ الْعِبَادِ: فراز دوازدهم

 :واژگان

  ها انسان: العِبَاد                        سیاست مدار: ساسَة 

در شمارِ ویژگى هاى سِتُرگ ، «سیاست مداران جامعه؛ ساسةَ الْعِبَاد»ویژگى 

ال به منبع اتّص ،مهم ترین امتیاز سیاست مكتب امامان. استاهل بیت

سیاست در نگاه . تفاوتى اساسى دارد، وحى است که با سیاست هاى رایج جهان

اداره استوار جامعه بر اساس معیارهاى الهى و حرکتى حق مدارانه امام على

4«.سیاست است، کشوردارى؛ المُلكُ سِیاسَةٌ»: مى فرمایدامام. است
به کار  

، امّا به واقع ناصحیح، هر کارآمدگیرى شیوه هاى نامشروع و ابزارهاى به ظا

« نَكراء»امام صادقفریب و به تعبیر ، نیرنگ، بلكه خدعه؛ سیاست نیست

  1.است

 

 ارکان سرزمین ها...  وَ أَرْکَانَ الْبِالدِ؛: فراز سیزدهم

 :واژگان

 سرزمین ها: بِالد                           تكیه گاه ها: أَرْکَان

معرّفى شده  جهان معنویبه عنوان ارکان اطهارائمه در فرازهای قبلی 

. به عنوان ارکان مادّى سرزمین ها معرّفى شده اندائمه اطهاردر این فراز  8.اند

جَعَلَهُمُ اللّه ُ عز و جل أرکانَ األرضِ أن تَمِیدَ بِأهلِها وَ »: مى فرمایدامام باقر

ایشان )امامان( را ارکان ، ى عز و جلخدا؛ عَمَدَ اإلسالمِ وَ رابِطَةً عَلى سَبِیلِ هُداه

                                                 
 . 015، ص 064بحار األنوار، ج 0
 . 511، ح 018، ص 1سیاست نامه امام على  4
 . 1، ح 00، ص 0الكافى، ج : ر. ک1
 . «و عناصر األبرار و دعائم األخیار»و « وقادة االُمم»: ر. ک8
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و ایشان را ستون هاى اسالم و ، اهل خود را نلرزانَد، زمین قرار داد تا زمین

0«.قرار داد، پاسداران راه هدایت خویش
سبب پایدارى کره خاکى مى ، این ارکان  

نگاهبان زمین است و اگر زمین از حجّت خدا تهى ، شوند و وجود عنصرى امام

 . نظم و پیوستگى خود را از دست خواهد داد، آینه هر، گردد

 

 های ایمان...  و دروازه ؛وَ أَبْوَابَ الْإِیمَانِ: فراز چهاردهم

 :واژگان

  اعتقاد: اإلیمان                             ها دروازه: أبواب 

است که در روایات اهل بیتویژگى هاى  یكى از، دروازه ایمان بودن

روایت شده که از پیامبر اکرم. ر مورد تأکید قرار گرفته استمكرّ، گوناگون

ما دروازه ؛ الّذى یُؤتى مِنهُ وَ بِنا یَهتَدِى المُهتَدونَنَحنُ بابُ اللّه ِ»: مى فرماید

ره مى ، هدایت جویان، و در پرتو ]وجود[ ما، خداوندیم که از آن وارد مى شوند

4«.یابند
  

هستند و شناخت امامان، ازه آنایمان قلعه مستحكمى است که درو

با روایتى که ، این دیدگاه. ممكن استاهل بیتتنها از راه ، معیارهاى ایمان

: فرمودزیرا پیامبر؛ سازگار است، مى داندامام علىدانش را در انحصار 

من شهر ؛ ابِهافَمَن أرادَ العِلمَ فَلیَأتِ المَدِینَةَ مِن ب؛ أنَا مَدِینَةُ العِلمِ وَ عَلِىٌّ بابُها»

باید از دروازه ، پس هر که دانش را قصد کرده است. دروازه آن است، دانشم و على

1.«آن به این شهر در آید
  

 

 داران )خدای( مهربان...  ؛ و امانتوَ أُمَنَاءَ الرَّحْمَنِ: فراز پانزدهم

 :واژگان

 هربان م: الرَّحْمن                              انامانتدار: اُمَناء 

                                                 
 . 1، ح 094، ص 0الكافى، ج 0
 . 1، ح 4، ص 45بحار األنوار، ج 4
 . 4، ح 559األمالى، طوسى، ص 1
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به کسى که مورد اطمینان دیگران است و نگاهبان اسرار و اشیاى ارزشمند 

امامانکدامین امانت را در اختیار ، خداوند. مى گویند «امین» آنان است

در جواب این سوال می توان  ؟برگزیده است «امانتدار»نهاده و آنان را به عنوان 

از آن بى بهره ، است و دیگراناماماناسرار و حقایقى که ویژه ؛ امامت: گفت

علّامه . نمونه هایی از امانت هستندحكومت و مسئولیت ؛ حقوق مردم؛ اند

إنَّ األمانَةَ فِى القُرآن »: در کتاب گران سنگ بحار األنوار مى نویسد مجلسى

  0«.امامت است، امانت در قرآن؛ اإلمامَة

 

وَةَ الْمُرْسَلِینَ وَ عِتْرَةَ خِیَرَةِ رَبِّ وَ سُاللَةَ النَّبِیِّینَ وَ صَفْ: فراز شانزدهم

و چكیده پیامبران و گُزیده فرستاده شدگان و  ؛الْعَالَمِینَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ

 (بر شما باد)خاندان برگزیده پروردگار جهانیان که رحمت خدا و برکاتش 

 :واژگان

  پیامبران: النَّبِیِّین                          خالصه عُصار: سُاللَة    

 فرستاده شدگان: المُرسَلین                         برگزیده ترین: صَفْوَة

 برگزیده: خِیَرَة                                 انخاند: عِتْرَة

و مهم میراث دار انبیاء معرفی شده اند ائمه اطهار «ورثه االنبیاء»براساس 

، امامبه این مطلب که  و این فراز علم و معنویت آنان است، نترین میراث رسوال

پیامبران و برتری های خصوصیات جسمى و عُصاره تمامى ویژگى هاى و خالصه 

عُصاره تمام پیامبران مُرسل و غیر ، در باور شیعى، امام. اشاره دارد پیشین است

بقیّة در روایت است که . خالصه خوبى هاست، مُرسل است و امام معصوم

مَعاشِرَ »: چنین مى گوید، خطاب به مردم، در کنار کعبه، به هنگام ظهوراللّه

وَ مَن أرادَ أن ، الخَالئِقِ! أال مَن أرادَ أن یَنظُرَ إلى إبراهیمَ وَ إسماعِیلَ فها أنَا إبراهیمُ

شَمعُونَ  وَ مَنْ أرادَ أن یَنظُرَ إلى عیسى وَ، یَنظُرَ إلى مُوسى وَ یُوشِعَ فها أنا مُوسى

وَ مَنْ ، وَ مَنْ أرادَ أنْ یَنظُرَ إلى مُحَمَّدٍ وَ أمیرِ المُؤمِنینَ فها أنا مُحَمَّدٌ، فها أنا عیسى

أرادَ أن یَنظُرَ إلَى األئِمَّةِ مِن وُلدِ الحُسَینِ فها أنا هُم واحِدا بَعدَ واحِدٍ فها أنا هُم 

                                                 
 . 411، ص 41بحار األنوار، ج 0
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، واهد به ابراهیم و اسماعیل بنگردآن که مى خ !گروه مردمان، هان؛ فَلیَنظُر إلَىَّ

نگاه  و آن که مى خواهد به موسى و یوشع؛ ابراهیم هستم، بداند که من

و هر که مى خواهد به عیسى و شمعون؛ موسى هستم، بداند که من، کند

و امیر مؤمنان  و هر که مى خواهد به محمّد؛ بداند که من عیسى هستم، بنگرد

از  امامانو هر که مى خواهد به ؛ هستمحمّدم، بداند که من، نظر افكند

پس به من . یكىْ یكىِ آنان هستم، بداند که من، بنگردفرزندان حسین

 0«.بنگرد

که مقامی باالتر از همه به فرزندان پیامبر اکرم« عِتْرَةَ»در این فراز با واژه

مرسیلن  ت دارند توصیف شده اند بنابراین برای امامت سالله انبیاء و صفوهامخلوق

 . هم شرط است "عِتْرَةَ خِیَرَةِ رَبِّ الْعَالَمِین"کفایت نمی کند بلكه 

در این زیارت شریف بعد از هر پنج سالم که در هر مرتبه به یك سلسه صفات 

آورده شده است تا سالم بر « رَحمَةُ اهللِ و بَرَکاتُه»اشاره شده جمله : و کماالت ائمه

 کامل شود. ائمه

 

 سالم بر پیشوایان هدایت...  ؛السَّالمُ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى: مفراز هفده

 :واژگان
 یانپیشوا: أئمّة                آرامش، درود، صلح و دوستى: السَّالم    

 به معناى هدایت، راهىضدّ گم: الهُدى    

پیشواى هدایت بودنِ ، «زیارت جامعه کبیره»یكى از دروس امام شناسى در 

که تنها راه بدین معناست ، افزوده شدن هدایت به امامان. استامامان

و »: خداوند در قرآن می فرماید. می باشدامامانرسیدن به هدایت پیروى از 

جَعَلناهُم أئمَةً یَهدونَ بِأمرِنا؛ آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت 

رى است و نمى توان در برخى در همه شئون زندگى جا، اطاعت از امام 4«.کنند

امام . به اعتقاد خود عمل کرد، پیرو امام بود و در پاره اى دیگر، مسائل

أللَّهُمَّ إنَّكَ أیَّدتَ دِینَكَ فِى کُلِّ أوانٍ بِإمامٍ أقَمتَهُ عَلَما »: می فرمایندسجّاد

                                                 
0
 .191هدایه الكبری، صال 
 . 11سوره انبیا، آیه 4
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وَ الْاءنتِهاءِ عِندَ نَهیِهِ وَ ألّا وَ أمَرتَ بِإمتِثالِ أوامِرِهِ ... لِعِبادِکَ وَ مَنارَا فِى باِلدِکَ

از دین خود به ، تو در هر زمان !بار خدایا؛ یَتَقَدَّمَهُ مُتَقَدِّمٌ وَ ال یَتَأَخَّرَ عَنهُ مُتَأَخِّرٌ

نشانه راه و چراغ فروزان ، وسیله پیشوایى پشتیبانى کردى که او را براى بندگانت

ى که دستورهایش را به کار ببندند و و فرمان داد... قرار دادى، در سرزمین هایت

وا ، باز ایستند و کسى بر او پیشى نگیرد و کسى از او، در آنچه از آن نهى مى کند

 0«. پس نمانَد

 

 و چراغ تاریكی ها...  ؛وَ مَصَابِیحِ الدُّجَى: فراز هجدهم

 :واژگان
  ها تاریكى: الدُّجى                                چراغ: مَصابیح 

به کار رفته است و آنان را به استعاره اى است که براى امامان، مصابیح

، امام. چراغ هایى تشبیه کرده که تاریكى ها را مى زُدایند و روشنى بر مى افروزند

یعنى ، متّصل است و بدترین نوع تاریكى، نورى است که به منبع نورانیتِ خدا

ها به دانش باز مى گردند و ریشه زیرا تمام شایستگى ؛ نادانى را برطرف مى کند

، دانایى؛ الجَهلُ أصْلُ کُلِّ شَرٍّ، العِلْمُ أصْلُ کُلِّ خَیْرٍ»: همه شرارت ها نادانى است

 4«.ریشه هر بدى است، ریشه هر خوبى و نادانى

 

 های تقوا...  و نشانه ؛وَ أَعْالمِ التُّقَى: فراز نوزدهم

 :واژگان
  تقوا: التُّقى                               ها نشان: أعْالم 

هایی را در جاده ها نصب  ها و عالمت در تمام کشورها متداول است که نشانه

می کنند تا رانندگان با آگاهی و شناخت رانندگی کنند و خطری برایشان پیش 

نیاید. در جاده ها و مسیرهای معنوی هم مهلكه هایی وجود دارد که نیاز به 

ه هایی دارد تا راه را به سالك نشان دهد و او را از مهلكه نجات عالمت ها و نشان

 هستند. دهد و مسلماً بهترین عَلَم هدایت و تقوا، ائمه اطهار

                                                 
 . 81صحیفة السجّادیة، دعاى 0
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تقوا این است که انسان از هر چه او بنا بر فرمایش موالی متقیان امام علی

کم هزینه  0«.ثِمُهُالتقوی أن یَتَّقِیَ المَرءُ ما یُؤ»را به گناه وا می دارد پرهیز کند

إنَّ أهلَ »: می فرمایندامام باقراز خصوصیات اهل تقواست ، بودن و پُرکارى

کم خرج و ، تقواپیشگان؛ التَّقوى أیسَرُ أهلِ الدُّنیا مَؤونَةً وَ أکثَرُهُم لَكَ مَعُونَةً

 4«.و کمك کارترینِ آنان نسبت به تو، زحمت ترین مردم دنیایند

 

 ... و خِردمندان و فرزانگان ی؛وَ أُولِی الْحِجَ ی النُّهَىوَ ذَوِ: فراز بیستم

 :واژگان
 ها عقل: النُّهى                                  دارنده: ذَوِى 

  عقل: الحِجى                                دارندگان: اُولى

هر دو اشاره به است و  "ذَوِی النُّهَى" تأکید "یأُولِی الْحِجَ"در این فراز زیارت 

این دارد که ایشان در داشتن با ارزش ترین هدیه الهی یعنی عقل سرآمد همه 

ما قَسَّمَ اللّه ُ لِلْعِبادِ شَیْئا أفضَلَ مِنَ »: فرمودند. پیامبر اکرم مخلوقات هستند

امام از  1«.خداوند چیزی با ارزش تر از خِرد در میان بندگانش تقسیم نكرد؛ العَقلِ

براى ، همانا در این؛ لِكَ لَأَیَـتٍ لِّأُوْلِى النُّهَىإِنَّ فِى ذَ» آیه بارهدرصادق

؛ نَحنُ وَاللّه ِ اُولو النُّهى»: فرمودامام. پرسیده شد ،8«نشانه هاست، خردمندان

 5«.ممایی "اُولِى النُّهى "، به خدا سوگند

 

 ... پناهگاه آفریدگان ؛وَ کَهْفِ الْوَرَى: فراز بیست یكم

 :ژگانوا
  آفریدگان: الوَرى                                 پناهگاه: فکه
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مَلْجَأ الخالئِقِ فِى »: مى نویسد «کَهْفُ الوَرى»درتوضیح ، مرحوم علّامه مجلسى

 0«.در دین و آخرت و دنیا هستند، پناهگاه آفریدگان؛ الدِّینِ وَ اآلخِرَة وَ الدُّنیا

پناهگاه تمام موجودات در دین و دنیا و آخرت معصوم، ائمه براساس این فراز

 . هستند

هُمْ مَوضِعُ سِرِّه وَ لَجَأُ »: مى فرمایددر معرّفى خاندان پیامبرامام على

( هستند و پناهگاه فرمان جایگاه رازهاى او )پیامبر، آنان؛ أمْرِهِ وَ عَیْبَةُ عِلمِهِ

، آن است که خاندان نبوّت« هکُهُوف کُتُبِ»مراد از  4«. و ظرف دانش اویند، او

، هستند و جز از طریق این خاندان پناهگاه کتاب هاى آسمانى و سنّت پیامبر

و هر کس که از این پناهگاه ها روى . راهى به تعالیم حقیقى آسمانى نیست

 . به کژراهه خواهد رفت، برتابد

 

 ... وارثان پیامبرانو وَرَثَةُ األنبِیَاءِ؛ : فراز بیست و دوم

 :اژگانو
 ها ارث بَرَنده: وَرَثَة    

در مورد ارث در توارث . وراثت در هر یك از امور مادی و معنوی جاری است

اما در توارث معنوی انتساب معنوی . انتساب سببی یا نسبی کافی است، مادی

ائمه فراز  بنابراینمناسب با شخصیت حقوقی مورث)ارث دهنده( الزم است و 

معنوی با انبیاء الهی هستند و وارث ایشان در شخصیت دارای تناسب اطهار

ادامه دهنده ی راه مستقیم رسالت و . ائمه اطهارمعنوی و نبوتشان می باشند

، امام بنا بر روایتى. نبوت و استمرار بخش و زنده نگه دارنده آن هستند

هر  ؛ إلى آلِ مُحَمَّدٍ کُلُّ نَبِىٍّ وَرِثَ عِلْمَا أو غَیرَهُ فَقَد انْتَهى»: مى فرمایدصادق

به آن ها، همه ، سرانجام، آنچه از دانش و غیر دانش به ارث برده است، پیامبرى

إنَّ العِلمَ الّذى هَبَطَ بِهِ »: می فرمایدامام على 1«.مى رسدخاندان محمّد 

جَمِیعَ ما فُضِّلَت بِهِ النَّبِیّونَ إلى خاتَمِ النَّبِیّینَ فى عِترَةِ مُحَمَّدٍ آدَمُ علیه السالم وَ 
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آن را علمى که آدم؛ فأینَ یُتاهُ بِكُم؟ بَل أینَ تَذهَبونَ ؟، صلى اهلل علیه و آله

در ، بدان ترجیح داده شده اند، فرود آورد و هر آنچه پیامبران تا خاتم األنبیا

، بلكه به کدام سو ؛پس به کدام کژراهه مى روید. استخاندان محمّد

 0«؟روانید

 

 ... نمونه برتر ی؛وَ الْمَثَلِ الْأَعْلَ: فراز بیست و سوم

 :واژگان
  برتر: األعْلى                                   نمونه: المَثَل

تمام ، این اعتباردارد و به 4«وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى»این فراز تلمیح زیبایی به آیه 

مَثَل اعالى الهى و . ذات مقدس واحدی هستند که مَثَل اعالی حق اندامامان

: کسانى اند که مظهر تامّ اسما و صفات الهى هستند و عبارت اند از، برترین مَثَل او

: روایت شده که فرمودپیامبر خداچنان که از ، او اهل بیتو پیامبر

راه ، کلمه تقوا[، خاندان]ما ؛ سَبِیلُ الهُدى وَ المَثَلُ األعلى نَحنُ کَلِمَةُ التَّقوى وَ»

1«.هدایت و نمونه برتر هستیم
های بزرگتر و  های برتر آیه مثلائمه اطهار پس  

توان  نما برای اسماء و صفات الهی هستند که با شناخت آن ها می های تمام آینه

تر شناخته شوند خدا بیشتر ها بیش اسماء و صفات الهی را شناخت هرچه این آینه

 . شود شناخته می

 

 ... و دعوت نیكوتر ؛وَ الدَّعْوَةِ الْحُسْنَى: فراز بیست و چهارم

 :واژگان
  نیكوتر: الحُسْنى                            فرا خواندن: الدَّعْوَة    

گرفته مورد خطاب قرار، با خصوصیت داعى و مبلّغاهل بیت، در این فراز

؛ کسانى هستند که نه تنها دین را بهتر از دیگران مى شناسند، خاندان رسالت. اند

به باالترین مراتب ، بلكه نیكوترین دعوت کنندگان به سوى آن اند و در این ویژگى

                                                 
0
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بلكه نیكوترین ، نه تنها به عنوان نیكوترین مبلّغ، از این رو. دست یافته اند، آن

مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ  وَ». مورد خطاب قرار مى گیرند، تبلیغ

و کیست نیكو گفتارتر از آن که به سوى ؛ صَــلِحًا وَ قَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِینَ

 0 .«از مسلمانانم، همانا من»: خداوند مى خوانَد و کار شایسته مى کند و مى گوید

ادى و اخالقى آشنا مى کنند و خود نیز در کسانى که مردم را با ارزش هاى اعتق

 . نمونه اى از این آیه شریف هستند، نیكو رفتارند، عمل

 

اآلخِرةِ وَ االُولى، وَ  وَ حُجَجِ اللّه ِ عَلى أهْلِ الدُّنْیا وَ: فراز بیست و پنجم

و رحمت خدا و ، و حجّت هاى خدا بر اهل دنیا و آخرت ؛رَحْمَةُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُهُ

 . (بر شما باد)برکات او 

 : واژگان
  پیروان: أهْل                               ها برهان: حُجَج

 سراى جاوید پس از مرگ: اآلخِرَة                    نقطه مقابل آخرت: الدُّنْیا

 بخشش: رَحْمَة                               نخستین: االُولى

  تداوم خیر و نیكى: برکات

نیاز به دالیل روشن ، پیمودن راه رستگارى است و براى یافتن آن، ظیفه بشرو

. امام حجّت هاى ویژه اى را قرار داده است، از همین روست که خداوند. است

براهین الهى را نهان و آشكار مى داند و در معرّفى حجّت ، بر اساس نقلىکاظم

، حُجَّةً ظاهِرَةً وَ حُجَّةً باطِنَةً: اسِ حُجَّتَینِإنَّ للّه ِ عَلَى النّ»: مى فرماید، هاى خداوند

؛ و أمَّا الباطِنَةُ فَالعُقُولُ، فَأمَّا الظّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ األنبِیاءُ وَ األئِمَّةُ علیهم السالم

، حجّت آشكار. حجّت آشكار و حجّت نهان: دو حجّت بر مردم دارد، خداوند

  4«.عقل هایند، و حجّت نهان؛ دانامامانپیامبران و ، فرستادگان

امام ، دنیا هیچ گاه از حجت الهی خالی نخواهد ماند، براساس اعتقاد شیعه

إمّا : اللّهُمَّ بَلى ال تَخْلُو األرضُ مِن قائِمٍ للّه ِ بِحُجَّةٍ»: در این باره می فرمایندعلى

وَ کَم ذا وَ أینَ ، اللّه ِ وَ بَیِّناتُهُ لِئلّا تَبْطُلَ حُجَجُ؛ ظاهِرا مَشهُورا وَ إمّا خائِفا مَغمُورا
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هیچ ، زمین. آرى!اُولئِكَ ؟ اُولئِكَ وَ اللّه ِ األقَلّونَ عَدَدا وَ األعظَمُونَ عِندَ اللّه ِ قَدْرا

خواه آشكار و مشهور باشد یا ترسان و پنهان از دیده ، گاه از حجّت قائم خداوندى

چند ، اینان. از میان نروند، هاى دین خدا تا حجّت ها ونشانه، خالى نمى مانَد، ها

ولى ؛ بسى اندک است، ؟ به خدا سوگند که شمارشانتن هستند یا در کجایند

 0«.تیار اسمنزلتشان نزد خداوند بس

 

سالم بر جایگاه های  ؛السَّالمُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ: فراز بیست و ششم

 ... شناخت خداوند

 :واژگان
  شناخت خدا: مَعْرِفَةِ اللّه                                  یگاهجا: مَحالّ

خداوند را به آن مقدار از شناخت که برای ممكنات مقدور است ائمه اطهار

در چنین . و همه هستى را جلوه حق و عالم را محضر او مى دانندشناخته اند 

معشوقى است که ، خدا، حاضر و ناظر است و در منظر آنان، خداوند، تفكّرى

. وا مى دارد، آنان را به پرستش، سزاوارِ عشقى ستودنى است و مستى محبّت

آن ، خدا را مى بیند و روح او، خدابین است و به هر جا بنگرددیدگان على

راه ندارد و پیش از آن که به چیزى ، در آن، چنان وارسته است که غیر خدا

جز ، چیزى را ندیدم؛ ئَا إلّا وَ رَأَیتُ اللّه َ قَبلَهُما رَأَیتُ شَی»: خدا را مى بیند، بنگرد

4«.خدا را دیدم، آن که پیش از آن
خداشناسى حقیقى است ، «محالّ معرفة اللّه» 

است و براى اهل بیتبه مفهوم کامل و اتمّ آن در انحصار ، و این جایگاه

 . راهى جز بهره گیرى از ره نمودهاى آنان نیست، شناخت حقیقى خدا

 

 ... و قرارگاه های برکت خداوند؛ وَ مَسَاکِنِ بَرَکَةِ اللَّهِ: فراز بیست و هفتم

 :واژگان
  فزونى: بَرکَة                           ها قرارگاه: مَسَاکِن 
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سرآغاز همه خوبی ها و برکات در نظام آفرینش خداوند است و همه آفریده ها 

قُلِ اللَّهُمَّ مَــلِكَ »ت خداوند برخوردارندبه اندازه ظرفیت و شایستگی خود از برکا

الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن 

اى فرمان فرماى  !بار خدایا: بگو؛ تَشَآءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلَى کُلِّ شَىْ ءٍ قَدِیرٌ

فرمان ، فرمان روایى مى بخشى و از هر که بخواهى، هر که را بخواهى هستى!

، و هر که را بخواهى، مى بخشى عزّت، و هر که را بخواهى، روایى را باز مى سِتانى

 0«.توانایى، همانا تو بر هر کارى. به دست توست، ]سر رشته[ خیر. خوار مى سازى

. ظاهر برکات خدایندکامل ترین م، پس از ایشانپیامبر خدا اهل بیت

خداوند برکت هایش را به واسطه پیشوایان معصوم به سوی آفریدگانش سرازیر 

وَ بِهِم ، بِهِم یَعْمُرُ باِلدَهُ»: در مورد اهل بیتش فرمودنداکرم. پیامبر می کند

به سبب ؛ ألرضِوَ بِهِمْ یُخْرِجُ بَرَکاتِ ا، وَ بِهِم نَزَّلَ القَطرَ مِنَ السَّماءِ، یَرزُقُ عِبادَهُ

بندگان ، خداوند، سرزمین هاى خود را آباد مى کند و به خاطر آنان، خداوند، آنان

باران مى فرستد و برکت ، خداوند از آسمان، خود را روزى مى دهد و به سبب آنان

  4«.هاى زمین را مى رویانَد

 

 ... داوندهای حكمت خ و معدن؛ وَ مَعَادِنِ حِكْمَةِ اللَّهِ: فراز بیست و هشتم

 :واژگان
  دانش استوار: حِكمَة                        محلّ استقرار: مَعادِن 

واژه حكمت بیست بار در قرآن آمده است و خداوند نود و یك بار خود را 

حكیم وصف کرده است و خداوند به هر کس که بخواهد حكمت عطا می 

آل ابراهیم ، داوود، لقمان: ای از آنکه نمونه  1«یُؤْتِی الْحِكْمَةَ مَنْ یَشَاءُ»کند

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ »، 8«وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ»است
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مظهر ائمه اطهارو  4«فَقَدْ آتَیْنَا آلَ إِبْرَاهِیمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»، 0«الْخِطَابِ

آنان . هی در وجود آن ها استقرار یافته استحكمت الهی هستند و حكمت ال

ریشه در حكمت الهى ، حكمت آنان. معدن حكمت و منبع جوشش آن هستند

در پاسخ ، و از این رو کارى را انجام نمى دهند، دارد و بدون اراده خداوند متعال

اگر با حكمت الهى سازگار . مصلحت آنان را در نظر مى گیرند، به نیازهاى مردم

برخى درخواست هاى . برطرف مى نمایند، واسته نیازمندان را به اراده الهىخ، بود

چنان که ، برآورده نخواهد شد، در این دنیا، مردم که با حكمت الهى منافات دارد

؛ إنَّ کَرَمَ اللّه ِ سُبحانَهُ ال یَنقُضُ حِكمَتَهُ»: روایت شده که فرمودامام علىاز 

1«.را باطل نخواهد کردحكمتش ، بزرگوارى خداوند سبحان
راز ، و همین معنا 

 . استاهل بیتیعنى ، کردار حكیمانه مَظاهرِ حكمت الهى

 

 ... و نگهبانان راز خدا وَ حَفَظَةِ سِرِّ اللَّه؛: فراز بیست و نهم

 :واژگان
 راز: سِرّ                               اننگهبان: حَفَظَة

ا حواس ظاهری یا تعقل و اندیشیدن به خلقت حقایقی دارد که برخی از آن ب

لیكن بسیاری از آن ها نه با حواس ظاهری و تجربه فهمیدنی است . آید دست می

همواره ، چیستى راز. اینها همان اسرار نظام هستی است، و نه به تعقل و تفكر

امّا آثارِ سرّ الهى را در ؛ دیگر راز نخواهد بود، زیرا اگر آشكار شود؛ پوشیده است

رازدار خداوند معرّفى امامان، در روایات فراوانى. تون روایى مى توان یافتم

، من؛ أنَا المُؤتَمَنُ عَلى سِرِّ اللّه ِ»: فرمودهامیر مؤمنان ، بنا بر روایتى. شده اند

8«.امین بر راز خدایم
نوعى دانشِ الهى است که نمى توان آن را براى ، «سرّ» 

 . بازگو کرد، همگان
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 ... خدا کتاب حامالن و ه؛وَ حَمَلَةِ کِتَابِ اللَّ: مفراز سی

 :واژگان
  حمل کننده ها: حَمَلَة

حامل کتاب . اند خدا یاد شده کتاب حامالن عنوان بهاهل بیت اینجا در

در باالترین اهل بیتالهی کسی است که آگاه و مسلّط بر کتاب خدا باشد 

قرآن را با صوت نیكو مى خوانده اند و ، آنان. قرار داشته اند، مراتب حامالن قرآن

، لطایف و حقایق آن، اشارات، آن را در خاطر داشته اند و به همه معانى ظاهرى

رفتارِ . استوار بوده است، بر قرآن، آگاه بوده اند و تمامِ زندگى آن بزرگواران

: چنین توصیف شده استاخالق پیامبر، از این رو. تجسّم قرآن است، معصوم

0«.قرآن بود، خُلق و خویَش؛ هُ القُرآنُخُلقُ»
، مهم ترین پیام این عبارتِ زیارت 

 . جهت آشنایى با حقایق کتاب خداستاهل بیتپیوند با 

 

 ... خداپیامبرهای  وصی ؛وَ أَوْصِیَاءِ نَبِیِّ اللَّهِ: فراز سی و یكم

 :واژگان
 . جمع وصی به معنای سفارش شده است أَوْصِیَاء

. گویند می «وصیت»ستورالعملی که همراه پند و موعظه باشد به سفارش و د 

اطالق ، هر دو، وصی از واژگانی است که به سفارش کننده و سفارش شونده

. شود این واژه در فرهنگ دینی به جانشین پیامبران گفته می. شود می

وَ ، وارِثَا إنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ وَصِیَّا وَ»: طبق نقلی دربارة وصی خویش فرمودندپیامبر

وصى و وارث من ، وصى و وارثى دارد و على، هر پیامبرى؛ إنَّ عَلِیَّا وَصِیّى وَ وارِثى

أنَا سَیِّدُ النَّبِیّینَ وَ عَلِىُّ بنُ أبى طالِبٍ سَیِّدُ »: و در جای دیگر فرمودند 4«.است

؛ نُ أبى طالِبٍ وَ آخِرُهُمُ القائِمُأوَّلُهُم عَلِىُّ ب، الوَصِیِّینَ وَ إنَّ أوصِیائى بَعدِى إثنا عَشَرَ

اوصیاى پس از . سَرور اوصیاست، سَرور پیامبران هستم و على بن ابى طالب، من
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، على بن ابى طالب و آخرین ایشانآن ها، دوازده تن هستند که نخستین ، من

 0«. قائم است

 

هِ وَ آلِهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ وَ ذُرِّیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ: فراز سی و دوم

 . بر آنان باد()و دودمان پیامبرخدا و رحمت و برکات او  ؛بَرَکَاتُهُ

 :واژگان
  نسل و دودمان: ذُرِّیَّة

و . گویند می «ذریه»به نسل و دودمان و فرزندان با واسطه و بی واسطه انسان  

. توصیف شده اندخداپیامبر به عنوان فرزندان اهل بیتدر این عبارت 

نسل و دودمان شود که فرزندان امام علی تصریح میپیامبردر روایتی از 

إنَّ اللّه َ تَعالى جَعَلَ ذُرِّیَةَ کُلِّ نَبِیٍّ مِن صُلبِهِ وَ جَعَلَ ذُرِّیَتِى »: هستندپیامبر

همانا خداوند ؛ مفَقَدِّموهُم وَ ال تَتَقَدِّمُوا عَلَیهِ... مِن صُلبِ عَلِىِّ بنِ أبى طالِبٍ

ولى ذُرّیه مرا از پشتِ على ؛ ذرّیه هر پیامبرى را از پُشت او قرار داده است، متعال

پیشى آن ها، را مقدّم بدارید و بر  آن هاپس ... قرار داد بن ابى طالب

 4«.نگیرید

 

کنندگان به  سالم بر دعوت ؛السَّالمُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ: فراز سی و سوم

 ... سوی خدا

 :واژگان
 دعوت کننده: عَاةد

مردم را به سوی عبادت ، به عنوان ادامه دهنده راه رسوالن الهیاهل بیت

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِى کُلِّ »ز عبادت طاغوتیان باز می دارند خداوند دعوت می کنند و ا

در هر امّتى پیامبرى را بر ، و هر آینه؛ تَأُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّـغُو

 پیامبر اکرم 1«.دورى جویید، خداى را بپرستید و از طاغوت: انگیختیم که
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إنّی أدعُوکُم إلى عِبادَةِ اللّه ِ مِن عِبادَةِ العِبادِ وَ أدعُوکُم إلى واَلیَةِ اللّه »: می فرمایند

فرا مى خوانم و از ، به بندگى خدا، دگانمن شما را از بندگى بن؛ ِ مِن واَلیَةِ العِبادِ

 0«.دعوتتان مى کنم، به والیت خدا، والیت بندگان

به سوی خدا فراخوانی مردم به سوی حكومت و قوانین الهی : اهل بیتدعوت 

برای تبیین حكومت اهلل بر روی زمین و امامان معصوماست و مجاهدت تمام 

ارزش انسان  اهل بیتمكتب در . پرهیز مردم از بندگی انسان بوده است

خیلی واالتر است که از یك انسان مانند خود فرمان ببرد و تنها باید از انسانی 

ز خدا فرمان پیروی کند که برگزیده و مجری دستورهای حق است و بدین سان ا

اند که باید  به ما آموختهاهل بیتاما . جوید اری میبرد و از طاغوت بیز می

و به سوی خدا خواند و در این دعوت مقدس خویش را  مردم را به نام خدا

 . فراموش کرد

 

و راه نمایان به سوى ؛ وَ األْدِّلّاءِ عَلى مَرْضاة اللَّهِ: فراز سی و چهارم

 .... خشنودى خدا [موجبات]

 :واژگان
 خشنودى: مَرْضاة                                 هاراهنما: أدِلّاء

وَعَدَ »عمتی است که یك مومن می تواند به دست آورد رضوان الهی باالترین ن

خدا اهل ؛ كَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُلِرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذَ... اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

مقام رضا و ، برتر و بزرگتر از هر نعمت.. .ایمان را از مرد و زن وعده فرموده که

امام وسیله رسیدن به  4«.آن به حقیقت فیروزی بزرگ است خشنودی خداست و

به روی انسان گشوده ، این راه با تبعیت از اوامر و نواهی آنان. رضوان الهی است

می شود و بنا بر روایات خشنودی حق در خشنودی انسان کامل که جلوه تمام 

در اهل بیتپیوند خشنودی خدا با خشنودی . نمای حق است می باشد

دهد که کامیابی  امام راهی را نشان می. یابد نگی برنامه و هدف آنان تجلی میچگو

پیروی از معصوم برای اطمینان از خشنودی خداست . دنیا و آخرت را در پی دارد
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و چنانچه امام از انسان خشنود شود بی تردید خداوند نیز از انسان خشنود 

نس بن عبدالرحمن از یو. شود شود و عنایت حق به سوی او سرازیر می می

امام وقتی . که از بدگویی بعضی از شیعیان آزرده شده بودامام رضانیكویاران 

وَ ما عَلَیكَ  !یا یونُسُ»: آزردگی را در چهره او مشاهده کردند به او فرمودندرضا

گویند چیزی به تو  ای یونس از آنچه می؛ مِمّا یَقُولُونَ إذا کانَ إمامُكَ عَنكَ راضِیَاً

 0«.هنگامی که امام از تو خشنود است، نیست

 

 ... و ثابت قدمان در امر خدا ؛وَ الْمُسْتَقِرِّینَ فِی أَمْرِ اللَّهِ: فراز سی و پنجم

 :واژگان
 ثابت قدمان: سْتَقِرِّینم

. اهل دهد در راه خداوند گواهی میاهل بیتاین فراز بر ثُبات همیشگی 

همواره بر دین پایبند بوده اند و به  اخالق و کردار خویش، در عقایدبیت

در یادکرد افتخارات خود امیرمؤمنان. باالترین مرتبه ایمان دست یافته اند

همانا من به پروردگار ؛ إنّى لَعَلى یَقِینٍ مِن رَبِّى وَ غَیرِ شُبهَةٍ مِن دِینِى»: فرمودند

ای فراتر از  تبهثبات دینی مر 4«.شُبهه اى ندارم، یقین دارم و در دین خود، خود

ثُبات در دین با یقین همنشین است کسانی که به مرتبه یقین . داری است دین

برای اهل یقین . کنند اند به راحتی در برابر امواج ضد دینی مقاومت می رسیده

برهان های ساختگی مؤثر نیست زیرا دین را مانند خورشید در وسط آسمان 

نشانه اهل یقین شهود حق . طیفه بیش نیستبیند و انكار خورشید برای آنان ل می

در باالترین مرتبه یقین . امامان معصومبیند است و آنان خدا را با دیده دل می

هیچ . کنند و برای همین دین آنان همیشگی است از راه دل با خدا دیدار می

 دین، جدا نمی کند. دستاویزاز آنان را  ،تندبادی

 

 ... و کامالن در محبت خدا ؛هِفِی مَحَبَّةِ اللّ وَ التَّامِّینَ: فراز سی و ششم

 :واژگان
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  دوستی: مَحَبَّة                                کامالن: تامِّینَ 

محبت الهی بزرگترین سرمایه ای است که سالك الی اهلل می تواند تحصیل  

نان اند و آن چ در محبت خداوند به باالترین مرتبه دست یافتهاهل بیتکند و 

کامال در  «هالتَّامِّینَ فِی مَحَبَّةِ اللّ»ورزند که آنان را به عنوان ق میبه خدا عش

والّذینَ ءامَنُوا اَشّدُّ حُبّاً لِلّهِ و کسانی که ایمان آوردند در ». شناسیم دوستی خدا می

 0«.تر هستند دوستی خدا سخت

یادخدا و : کرذ -0: ترین راهها برای رسیدن به محبت خدا عبارتند از مهم

مَن اَکثَر ذکر اهلل »: فرمودند، پیامبر اکرماحساس حضور دائم الهی در دل

روایت شده از : دعا -4 4«.خدا دوستش دارد. هرکس خدا را زیاد یاد کند؛ اَحَبَّهُ اهلل

اَللّهُمَّ اجعَل حُبَّكَ اَحَبَّ االَشیاءِ »کردند ه از خدا چنین درخواست میکپیامبر

 -8توسل  -1 1«.ر خدایا دوستی ات را محبوبترین چیز ها نزد من گردانبا؛ إلَیَّ

أحمد محبتی محبه  یا»در حدیث قدسی آمده است : خدمت به خلق برای خدا

 «.دوست داشتن تهی دستان است، ای احمد محبت من؛ الفقرا

 

 و پیراسته جانان در هِ؛وَ الْمُخْلِصِینَ فِی تَوْحِیدِ اللَّ: فراز سی و هفتم

 ... یكتاپرستىِ خدا

 :واژگان
 یكتا پرستی: تَوْحِید                   پیراسته جانان: مُخْلِصِین 

اخالص در ، مفهوم اصطالحی اخالص با معنای لغوی آن بستگی کامل دارد

خلط و آلودگی و یا پاک کردن عمل از   پاک سازی عمل از هرگونه: اصطالح یعنی

به هر حال در آنچه در اخالص . ای باشد ب و بهرهدر آن نصی  آنكه برای غیر خدا

ای که انسان بدون  . به گونهمهم است تزکیه روح از واردات غیر خداست

 . داشت در دنیا و آخرت تنها برای خشنودی خدا کار کندچشم

                                                 
 .005سوره بقره، آیه 0
 .1، ح 566، ص 4الكافى، ج  4
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ای که جسم و جان  اخالص در توحید یعنی یكتاپرستی محض و پاک به گونه

رد و تنها خدای یگانه را بپرستد و جسم تنها برای را از ورود هرگونه شرکی باز دا

 . خدای یگانه کار کند

در سخن زیبایی که از ایشان نقل شده توحید علمی از معرفت امیر مؤمنان

أوَّلُ الدِّینِ مَعرِفَتُهُ وَ کَمالُ »ندرسا کند و به اخالص در توحید می خدا شروع می

التَّصدِیقِ بِهِ تَوحِیدُهُ وَ کَمالُ تَوحِیدِهِ اإلخالصُ لَهُ وَ مَعرِفَتِهِ التَّصدِیقُ بِهِ وَ کَمالُ 

، شناخت خداست و اوج شناخت او، آغاز دین؛ کَمالُ اإلخالصِ لَهُ نَفِىُ الصِّفاتِ عَنهُ

یگانه دانستن اوست و ، باور کردن و اعتراف به وجود اوست و کمال تصدیق او

جسمیت و عَرَضیّت و لوازم این خالص داشتن او ]از ، کمال یگانه دانستنش

 0«.نفى صفات از اوست، است و کمال خالص دانستن او[دو

انگیزه های گوناگون مردم را در پرستش چنین بیان : امام صادق

فَطَبَقَةٌ یَعبُدُونَهُ : إنَّ النّاسَ یَعبُدُونَ اللّه َ عز و جل عَلى ثاَلثَةِ أوجُهٍ»: فرمایند می

وَ آخَرُونَ یَعبُدُونَهُ فَرقا مِنَ النّارِ ، فَتِلكَ عِبادَةُ الحُرَصاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ رَغْبَةً فِى ثَوابِهِ

وَ لكِنّى أعبُدُهُ حُبَّا لَهُ عز و جلفَتِلكَ عِبادَةُ الكِرامِ ، فَتِلكَ عِبادَةُ العَبِیدِ وَ هِىَ الرَّهبَةُ

دسته اى از سرِ رغبت : ندخداى را به سه گونه عبادت مى کن، مردم؛ وَ هُوَ األمنُ

عبادت حریصان و همان طمع ، او راعبادت مى نمایند که این، به پاداش الهى

عبادت ، عبادت مى کنند که این، او را از سرِ بیم از آتش، دسته اى دیگر. است

، از سرِ محبّت به او عبادتش مى کنم که این، امّا من. بردگان و همان ترس است

 4«.همان آسودگى استعبادت بزرگ منشان و 

 

و آشكار کنندگان امر و  وَ الْمُظْهِرِینَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ؛: فراز سی و هشتم

 ... نهی خدا

 :واژگان
 آشكار کنندگان : مُظْهِرِین

                                                 

 
 . 0نهج البالغة، خطبه 0
4
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گیرد و نهی الهی آن چیزی  امر خدا تمام اوامر واجب و مستحب را در برمی

انجام دهنده را کیفر دهد و یا اینكه انجام  داند و است که خداوند آن را ناپسند می

شود ولی به کمال  که آن را انجام دهد اگرچه عذاب نمی و کسی ندادنش بهتر باشد

 . رسد سعادت هم نمی

اوامر و نواهی الهی به وسیله پیامبران برای بندگان روشن می شود و پس از 

به ایان معصومپیشو. آنان جانشینان آن ها این مهم را بر عهده می گیرند

های عمومی و یا کالس های خصوصی و نیز  فراخور زمان حضور خود با سخنرانی

رساند و آنان را  های مردم اوامر خدا را به مردم می مكاتبات پاسخگویی به پرسش

ای که هر  گونه در این راه روشنگری آنان به. کردند از آنچه نهی شود آگاه می

از . شود آنان که در مجلس درسشان حاضر میشود و  ای قانع می پرسش کننده

دومین روش تبیین اوامر الهی رفتار کامل . گردند دریای معرفت امام سیراب می

چنان بود که تمام اوامر اهل بیتشیوه . براساس دستورهای خداوند است

اند که  مظهران امر خدا همان صالحان جامعه. آورند مستحبی خدا را به جا می

 . سازند جهانی را فراهم میزمینه اصالح 

 

وَ عِبَادِهِ الْمُكْرَمِینَ الَّذِینَ ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ : فراز سی و نهم

آنان که به گفتار بر خدا ، و بندگان گرامی خدا یَعْمَلُونَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ؛

بر ) او و برکات خدا و رحمت، نندو به دستورش عمل می ک، پیشی نمی گیرند

 . (آنان باد

 :واژگان
 گرامی داشته شده شدگان: مُكْرَمِین                                  بندگان: عِبَاد

 . گیرند بر او پیشی نمی: ال یَسْبِقُونَه

را آشكار کردن اوامر و بعد از آنكه در فراز قبلی یكی از وظایف مهم ائمه

رمی شمرد در این فراز می فرمایید آن ها در بیان اوامر و نواهی نواهی خداوند ب

تند که در هیچ چیز بر ل نمی کنند بلكه بندگان مكرَمی هسالهی خودسرانه عم

 . ذات اقدس الهی سبقت نمی گیرند
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ای هستند که خداوند عبودیت کامل را به آنان  بندگان شایستهاهل بیت

سان خداوند  و بدین. اند را تحقیق بخشیدهارزانی داشته و آنان حقیقت بندگی 

. بندگی باالترین افتخار اولیاء الهی است. متعال آن ها گرامی داشته است

إلهى! کَفى لِى عِزّا أنْ أکُونَ »: این افتخار را چنان زیبا بیان کردهامیرالمؤمنین

؛ فَاجْعَلنى کَما تُحِبُّ أنتَ کَما اُحِبُّ، لَكَ عَبدَا وَ کَفى بِى فَخرا أن تَكُونَ لِى رَبّا

معبودا مرا ارجمندی همین بس که بنده تو باشم و مرا افتخار همین بس که 

تو چنانی که من دوست دارم پس مرا چنان دار که تو دوست . پروردگار من باشی

و برای همین در . بر مقام رسالت او مقدم استپیامبرمقام بندگی  0«.داری

 . خوانیم یاد کنیم او را عبد میپیامبررسالت  تشهد نماز پیش از آنكه از

؛ العُبُودِیَّةُ جَوهَرَةٌ کُنهُها الرُّبُوبِیَّةُ»:در سخنی منصوب به امام صادق

 4«.ربوبیّت، گوهرى است که جانْ مایه آن، پرستش

پاسخ روشنی به . ستاید را میامامان که مقام بندگی  "عِبادُ المكرمین"

پندارند و آنان را به حد  که برای امام مقامی برتر از بشر میغالیانی)غلو کنندگان( 

در قرآن آن جا که کفار در مورد فرشتگان غلوّ می کنند خداوند . رسند خدایی می

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ  سُبْحَانَهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا»: می فرماید

خداوند رحمان )فرشتگان را براى خود( : و )کفّار( گفتند؛  بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ وَ هُم

بندگانى گرامى اند که به  [آن فرشتگان]بلكه ، فرزند گرفته است! منزّه است او

و در این فراز  1«.کنندان او کار مى به فرم، و آنان، بر او پیشى نمى گیرند، گفتار

پیشوایان معصوم اینگونه . توصیف شده اند "عِبادٌ مُّكرَمون"به ائمه اطهارهم 

و از . گویند و تمام گفتارهای آنان منشا وحی است هستند که سخن از خود نمی

مستحبات برای آنان . کنند سوی دیگر به تمام آنچه که خدا گفته است عمل می

مقام انسان کامل در بندگی خدا بسیار با ارزش . كروهات برای آنان حرامواجب و م

 . است
 

                                                 
 . 08، ح 846الخصال، ص 0
 . 510مصباح الشریعة، ص 4
 . 41ـ  40سوره انبیا، آیه  1
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 ؛السَّالمُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الدُّعَاةِ وَ الْقَادَةِ الْهُدَاةِ وَ السَّادَةِ الْواُلةِ: فراز چهلم

 ... فراخواننده )به حق( و رهبرانِ راهنما و سروران فرمان رواامامان سالم بر 

 :واژگان
 رهبر: قَادَة                           دعوت کننده: عَاةد

  رهبر: واُلةال                                    سرور: ادَةسَ

. که با سالم آغاز می شد به اتمام رسید «زیارت جامعه کبیره»چهار بخش از 

ریف بنابر تع. عبارت های جدید با سالم بر پیشوایان دعوت کننده آغاز می شود

. اشاره داردائمه اطهارواژگان سه خطاب موجود در فراز به نقش والیت امری 

شایسته کسانى است که از هر ، «هدایتِ امّت»و  «والیت امر»، در فرهنگ شیعه

گریبانگیر آنان ، گونه خطا و گناهى در امان باشند و هرگز پلیدىِ اعتقادى و عملى

أَطِیعُواْ اللَّهَ »: که تصریح مى فرماید برخاسته از قرآن است، این تفكّر. نشود

و ]نیز[ از پیامبر و ، فرمان ببرید، از خداوند؛ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ

0«.فرمان ببرید، که از شمایند، صاحبْ اختیارانتان
  

 

 ... و حمایت گرانِ پشتیبان ؛وَ الذَّادَةِ الْحُمَاة: فراز چهل و یكم

 :اژگانو
  پشتیبان: الحُماة                             حمایت گر: ذَادَةِال

مؤمنان همواره با هجوم شیاطین رو به رو هستند و بدون نیرو و پشتیبانی 

توانایی حرکت به سوی رستگاری را ندارند و این عبارت نوید دهنده زندگی به 

کنند و در  نان دفاع میاز شما در برابر دشمامامانهمه دینداران است که 

امام غایب نیز ، بر باور شیعهبنا. رسیدن به کمال انسانی حامی شما هستند

خطرگاه هاى اصلى را براى شیعیان مى نمایانَد و با الطاف پنهانى و اشارات بشارت 

إنّا غَیرُ »: جلوگیرى مى نماید، به ورطه هالکت آن هااز افتادن ، بخش خویش

ما پاسداشتِ شما را وا ننهاده ایم و شما را ؛ تِكُم وَ ال ناسِینَ لِذِکرِکُممُهِمِلینَ لِمُراعا

فقط محدود در این دنیا نیست بلكه ائمه اطهارحمایتگری  4«.از یاد نمى بریم
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از کسانی که شایستگی داشته باشند  «شفاعت»ایشان در آخرت هم به وسیله 

 . حمایت می کنند

 

 ... و اهل ذکر ؛ذِّکْرِوَ أَهْلِ ال: فراز چهل و دوم

 :واژگان
  یاد: رکْذِ

؛ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»در قرآن هم آمده است أَهْلِ الذِّکْرِواژه 

اهل و در این آیه مصداق اتم آن  0«.دانید از اهل ذکر بپرسید اگر خود نمی

وَ اللّه ِ إنّا لَنَحنُ أهلُ »: مایدمى فر در تفسیر این آیهامام على. هستندبیت

همانا ، به خدا سوگند؛ وَ نَحنُ مَعدِنُ التَّأوِیلِ وَ التَّنزِیلِ، نَحنُ أهلُ العِلمِ، الذِّکرِ

اهل ذکر یعنی  4«.و ماییم معدن تأویل و تنزیل، ماییم اهل دانش، ماییم اهل ذکر

اگر ذکر . اند ذکر شدهی خود ای با ذکر مأنوس هستند که گوی ونهکسانی که به گ

همواره به یاد خدا هستند و تجلی خدا اهل بیتبه معنای یاد خدا باشد یعنی 

را در همه حاالت دریافته اند و این که در آیه شریفه خداوند فرموده اند از اهل 

مجهوالت خود را بپرسید و ، ذکر بپرسید این فرمان یعنی از علمان و متخصصین

، در حدیثى آمده که پیامبر اکرم. سلیم هم هست دستور عقل، این فرمان

الذِّکرُ »: معرّفى مى کند و مى فرماید، «أهل الذّکر»را امامانو  «ذکر»خود را 

  1«.هستند ، امامانمنم و اهل ذکر، مقصود از[ ذکر]؛ أنَا وَ األئِمَّةُ أهْلُ الذِّکْرِ

 

 .. .و صاحبان امر ؛وَ أُولِی الْأَمْرِ: فراز چهل و سوم

 :واژگان
 فرمان : أَمْر                                  صاحبان: ولِی

                                                 
 . 81سوره نحل، آیه 0
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ »: این عبارت اشاره مستقیم به آیه اولواالمر دارد

هم پایه با  آیه که اطاعت از اولو االمر بنابراین 0«وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ

بیان شده باید اولی االمر تمام اختیارات پیامبراز  و اطاعت از خدا

همگی والیت خود را مستند به آیه را بر عهده داشته باشد و ائمهپیامبر

 . می دانستند «اولواالمر»

 

 ... و بازمانده خدا و برگزیده او وَ بَقِیَّةِ اللَّهِ وَ خِیَرَتِهِ؛: فراز چهل و چهارم

 :اژگانو
  برگزیده او: خِیَرَتِه                                  بازمانده: بَقِیَّة

است که در احادیث نقل شده امام زماناز القاب مشهور  «بقیه اهلل»لقب 

گرچه عین . آمده و بر زبان دوستان ایشان جاری استاهل بیتاست و از 

اگر ایمان ؛ هِ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَبَقِیَّتُ اللَّ»: همین واژه در قرآن آمده است

در قرآن با آنچه  «بقیه اهلل»اما مفهوم  4«.دارید بازمانده خدا برای شما بهتر است

برجامانده از »در این جا به معنای  «بقیه اهلل». در زیارت جامعه آمده متفاوت است

داد و ستد حالل به دست  سود عادالنه که از ،در واقع در این آیه« مال حالل

 . آید پربرکت تر و نیك معرفی شده است می

. تفسیر شده استاهل بیتمفهوم بقیه اهلل در این زیارت و در احادیث به 

زمین ، زیرا آنان بر جا مانده و باقی مانده حجت های الهی هستند بنابراین تفسیر

ر خداوند بودند و با های آشكا پیامبران دلیل. ماند از حجت و برهان خالی نمی

این راه به حضرت ختمی مرتبتپیامبر پایان یافتن دوران پیامبران و رسالت 

های  یابد و هر یك از آن بزرگواران باقی مانده حجت او ادامه میاهل بیت وسیله 

بر جای پیشین هستند و اینك دوازدهمین پیشوای عدالت حضرت مهدی

او همان بقیه اهلل است که در امتداد راه  های الهی است و مانده است که از حجت

 . کند حرکت میامامان پیامبران و 
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بَقیَّهٌ مِن »: فرماید میدر روایتی در توصیف حضرت مهدیحضرت علی

های خدا و جانشینی از  او باقی مانده حجت؛ بَقایا حُجَّتِهِ خَلیِفهٌ مِن خَالئِفِ أنبِیائهِ

 0«.جانشینان پیامبران است

را جویا امام زماندر جواب فردی چگونگی سالم کردن بر : دقامام صا

 4«.بَقِیَّةِ اللَّهالسَّالمُ علیك یا : بگو»: فرمایند شود می می

 

وَ حِزْبِهِ وَ عَیْبَةِ عِلْمِهِ وَ حُجَّتِهِ وَ صِراطِهِ وَ نُورِهِ وَ : فراز چهل و پنجم

گروه او و گنجینه دانش او و حجّت او و راه او  و بُرهانِهِ، وَ رَحْمَةُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُهُ؛

  (بر شما باد)، و رحمت خدا و برکاتشو نور او و دلیل روشن او

 :واژگان
 گنجینه: عَیْبَة                                    گروه: حِزْب

  راه: صراط                                    دلیل: حُجَّة

واژه در این . ود که با یكدیگر همبستگی دارندش حِزب به گروهی گفته می

اینان به ؛ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»: قرآن به کار رفته است

اال )ای اهل ایمان( بدانید که حزب خدا رستگاران ، حقیقت حزب خدا هستند

نَحنُ وَ شِیعَتُنا حِزبُ اللّه »: ایندمی فرمامام صادقدر روایت است که  1«عالمند

پیروز ، و حزب خدا؛ حزب خداییم، ما و شیعیانمان؛ ِ وَ حِزبُ اللّه ِ هُمُ الغالِبونَ

  8«. است

رهبرى آن را بر عهده آن را توصیف فرموده و معصومان، حزبى که خداوند

مره حزب نمى توان در ز، که بدون آن ویژگى ها دارددارند ویژگى هاى متعدّدى 

: پذیرش والیت الهی -0: چنین است، برخى خصوصیات حزب خدا. خدا در آمد

و هر که خدا و ؛ وَمَن یَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَــلِبُونَ»

داست[؛ برگزیند ]از حزب خ، به دوستى کسانى را که ایمان آورده اند و پیامبرش
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محبت به دوستان خدا و ستیز با دشمنان  -4 0«.، حزب خدا پیروزندو به راستى

لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْأَخِرِ یُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ »: خدا

مْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ کَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ الْاءِیمَـنَ وَ کَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَ نَهُ

تٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَـرُ خَــلِدِینَ فِیهَا رَضِىَ  أَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَ یُدْخِلُهُمْ جَنَـّ

مردمى را ؛ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُواْ عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ

ا ، در حالى که با کسانى که بروز واپسین، ایمان آورند نمى یابى که به خداوند و

ن یا ، اگر چه پدران یا پسراخداى و پیامبرش دشمنى کرده اند، دوستى بدارند

ل هاشان نوشته ایمان را در د [خداوند]. اینان اند که برادران یا خویشانشان باشند

، نیرومند گردانیده و به یشاست و ایشان را به روحى از نزد خو [و پایدار ساخته]

که از زیر آنها جوى ها روان است. در آن جا جاویدان اند.  بهشت هایى در مى آورد

خداوند از ایشان، خشنود است و ایشان،از خدا خشنودند. ایشان اند حزب خدا. 

وَ إِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُكُمْ  »: وحدت کلمه -1 4«.رستگاران اند ،آگاه باشید که حزب خدا

أُمَّةً وَ حِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَیْنَهُمْ زُبُرًا کُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَیْهِمْ 

پس، از  انه، و من، پروردگار شما هستم.امّتى یگ ،، امّت شماستهمانا این؛ فَرِحُونَ

ولى کار ]دین[ خویش را میان خود، پاره پاره کردند. هر گروهى،  ؛من پروا کنید

: فرمودند امیر مؤمنان: تقوا -8 1«.، دل خوش اندبه آنچه نزدشان است

وَ أحْسِنْ فِى کُلِّ  ؟ إتَّقِ اللّه َ سُبحانَهُمِنْ حِزْبِ اللّه ِ الغالِبینَ أیَسُرُّکَ أنْ تَكُونَ »

ش دارى که از حزب آیا خو ؛؛ فَإنَّ اللّه َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنونَکَاُمُورِ

همه کارهایت، نیكو عمل  ، پروا پیشه کن و درپیروز خدا باشى؟ از خداى سبحان

خدا و شب زنده یاد  -5 8«.، با پروا پیشگان و نیكوکاران استکن؛ زیرا که خداوند

.. .طُوبى لِنَفْسٍ أَدَّتْ إلى رَبِّها فَرضَهَا»: می فرمایند در روایتىامام على: داری

وَ هَمْهَمَتْ  ،فِى مَعْشَرٍ أسْهَرَ عُیُونَهُم خَوفُ مَعادِهِم وَ تَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهِمْ جُنُوبُهُم

أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ » ،وَ تَقَشَّعَتْ بِطُولِ اسْتِغْفَارِهِم ذُنُوبُهُمْ ،بِذِکْرِ رَبِّهِم شِفَاهُهُم
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یفه خود را به پروردگارش ادا خوشا بر نفسى که وظ؛ زْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونحِ

، چشمانشان را بیدار نگه داشته و کرد!... آنان که خوف روز رستاخیز، شب هنگام

ى داوند م، دور ساخته است و لب هایشان به یاد خشان را از بستر نرمپهلوهای

آنان، حزب  .، گناهانشان زُدوده شده استجنبد و از بسیارىِ آمرزش خواهى

 0«.، رستگاران اندخداوندند، و بدانید که حزب خدا

های علم هستند یعنی صندوق  گنجینهامامان ،بنا بر عبارات بعدی این فراز

 و چون مظهر عنده. علم الهی هستند که کلید آن به دست خود آن حضرت است

گشایند که مصلحت  مفاتیح الغیب هستند درِ این گنجینه را تنها برای کسانی می

و دلیل و برهان خداوند هستند و این معنا در فراز بیست و ششم توضیح . بدانند

صراط مستقیم بزرگ راهی ؛ و ایشان راه روشن و صراط خداوند هستند داده شد

ت و هدایت است و سالك آن از است که ورود به آن ورود به حوزه امنیت و سالم

 . نور خداوند هستند. ائمه اطهارگردد آسیب مصون و امین می

 

أَشْهَدُ أَنْ ال إِلَهَ إاِل اللَّهُ وَحْدَهُ ال شَرِیكَ لَهُ کَمَا شَهِدَ : فراز چهل و ششم

 هِ ال إِلَهَ إاِل هُوَ الْعَزِیزُاللَّهُ لِنَفْسِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَالئِكَتُهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِ

، دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست که شریك ندارد گواهی می ؛الْحَكِیمُ

آنچنان که خداوند برای خودش گواهی داده است و فرشتگانش و دانشمندانِ از 

و معبودی جز او که نیرومند و فرزانه است . اند مخلوقاتش برای او گواهی داده

 . نیست

 :نواژگا
 یگانه است: وَحْدَهُ                       گواهى مى دهم: أشْهَدُ

 فرشتگان: مَالئِكَة                                 شریك: شَریك

  فرزانه: الحَكیم                                 نیرومند: العَزِیز

یژگی های و بر شمردن وائمه اطهاربعد از اتمام پنج سالم و عرض ادب به 

نوبت به شهادت به اصلی ترین مبانی دین و مذهب و عرضه ایمان و ، آنان

                                                 

 
  .85نهج البالغة ، نامه 0



 شرح مختصری بر زیارت جامعه کبیره

 

11 

 

عرضه ایمان و اعتقادات به و این . می رسداهل بیتاعتقادات به پیشگاه 

در ابتدا زائر اعتراف زبانی . از سنّت هاى نیكوى شیعه است، پیشگاه بزرگان دین

. واهی زبانی به یگانگی خداستگ، نخستین گام توحید به توحید می کند چرا که

و بعد این گواهی به وحدانیت خدا را مؤکّد به جمالتی می کند که حكایت از این 

دارد که این توحید فقط زیانی نیست بلكه به مرحله ایمان و ثبات رسیده است و 

زائر اعتراف می کند خدا را آنچنان که خداوند خودش گواهی می دهد و همانگونه 

را  او گیآن گونه که دانشمندان حقیقی یگان هادت می دهند وکه مالئكه ش

 می داند.  قدرتمند و شكست ناپذیرخدایی ، اند دریافته

 

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ وَ رَسُولُهُ الْمُرْتَضَى : فراز چهل و هفتم

 ؛لَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَأَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَ

گواهی می دهم که محمد بنده برگزیده و فرستاده پسندیده اوست او را با هدایت 

ها پیروز گرداند هرچند مشترکان خوش  و آیینه حق فرستاد تا بر همه آیین

 . ه باشندنداشت

 :واژگان
 برگزیده شده: المُنْتَجَب                                      بنده: عَبْد

 ناخشنودى: الكَرْه                    پسندیده شده: المُرْتَضى

نبوت شهادت به نبوت  زائر بعد از شهادت به توحید و اظهار ثبات بر این اصل

می دهد و باز هم با جمالتی این امام معصومدومین اصل دین را در محضر 

مرتبه ایمان و ثبات می رساند و شهادت می دهد که  شهادت را از مرتبه زبانی به

عبد و رسول برگزیده خدا برای هدایت است و در پایان گرامی اسالمپیامبر 

 0.این گواهی خود را با تمسك به آیه ای از آیات قرآن به پایان می رساند

 

                                                 
0
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هْدِیُّونَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَ: فراز چهل و هشتم 

هدایت شده و معصوم  راه یافتهِ امامانو گواهی می دهم که شما  الْمَعْصُومُونَ؛

 . هستید

 :واژگان
 گانهدایت شد: المَهْدیّون                        گانراه یافت: الرّاشدون

  از گناه و خطا باز داشته شده: المَعْصُومُونَ    

در ابتدا زائر . اقرار زائر به امامت است نوبت، بعد از شهادت به توحید و نبوت

شهادت می دهد که شما امام من هستید و باز هم این اقرار را از مرتبه اقرار زبانی 

 به راه یافتگانهمچون  اهل بیتباالتر می برد و با برشمردن صفاتی برای 

را ایمان و ثبات خود ... دارای باالترین مرتبه پاکی یعنی مقام عصمت ،کوی دوست

 . به اصل امامت ثابت می کند

  امام زمانلقب ، و اگر چه این توصیف زیبا، یعنى هدایت شده، «مَهدى»واژه 

؛ مهدى هستند ،امامانامّا اختصاص به آن بزرگوار ندارد و همه ؛ است

، رضا: مانند، تجلّى یكى از صفات الهى، لیكن همان گونه که هر یك از امامان

، جلوه اعظم هدایت الهى است و از همین رو، م زمان، اماهستند... کاظم و

 . هدایت خواهد شد، است که سراسر گیتى به وجود او «مهدى»ملقّب به لقب 

و از  تكرار شده است «زیارت جامعه»در چندین عبارت از امامانعصمت 

بر این باور است که پیشوایان ، شیعه .مفاهیم مهمّ فرهنگ دینى شیعه است

، از هر گونه گناه و اشتباهى برکنارند و در طول مدّت عمرشان، دوازده گانه

برخاسته از این آیه نورانى ، این باورِ شیعى. سر نمى زند، هیچ خطایى از آنان

همانا ؛ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا»: است

دور کند و شما را به کلّى پاک ، واهد پلیدى را از شما اهل بیتخداوند مى خ

 0«.گردانَد
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المُكَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُتَّقُونَ الصّادِقُونَ الْمُصْطَفَونَ : فراز چهل و نهم

، بزرگواران الْمُطیعُونِ للّه ِ الْقَوّامُونَ بِاَمْرِهِ الْعامِلُونَ بِإرادَتِهِ الْفائِزُونَ بِكَرامَتِهِ؛

بر ، فرمانبَرانِ خدا، زُبدگان، راستگویان، پرهیزگاران، [به خداوندنزدیك شدگان ]

، پا دارندگان امر خدا و انجام دهندگان خواسته اش ]هستید[ که به کرامت او

 . [کامیاب ]شدید

 :واژگان
 انگنزدیك شد: المُقَرَّبُون                         انبزرگوار: المُكَرَّمُون

 یانراستگو: الصَّادِقُونَ                         انپرهیزگار: المُتَّقُون

 انفرمانبردار: المُطیعُونَ                      گانبرگزید: المُصْطَفُونَ

  انکارگزار: العامِلُون                     گانبر پا دارند: القَوّامُون

به باالترین ، امى داشته است و آنانرا گرائمه، خداوندبر اساس این فراز 

مى  «المُكَرَّمُون»آنان را ، مراتب کرامت انسانى دست یازیده اند و همه خداباوران

و همه  سرآمدِ پرهیزگاران اند ودر قلّه قرب الهى قرار دارند اهل بیت و. دانند

بر زبان جارى ، سخنى به ناحق، پیشوایانى راستگو هستند و هرگز ،امامان

را برگزیده ، امامانخداوند. انجام نداده اند، رده اند و کارى برخالف حقنك

. پاسدارى کنند، است تا علوم الهى را در میانِ مردم بگسترانند و از شریعت او

مباهات مى ، به بندگى خویش، با خشنودى از خدا اطاعت کردهتمامی ایشان 

 . است قیام کردن براى امر خداوند و کرده اند

به این صفات ائمه اطهاردر ادامه اقرار خود به امامت با متصف کردن زائر 

 . بر ایمان خود به اصل امامت تاکید می کند

 

وَ  اِصْطَفاکُمْ بِعِلْمِهِ وَ ارْتَضاکُمْ لِغَیبِهِ وَ اخْتارَکُمْ لِسِرِّهِ: نجاهمپفراز 

ا را براى دانش خود برگزید و خداوند[ شم] اجْتَباکُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ أَعَزَّکُمْ بِهُداه؛

انتخاب کرد و به قدرتِ ، غیب خویش پسندید و براى راز خود [جریانات]براى 

 ... عزّت بخشید، گزینش کرد و به راه نمایى ویژه خود، خویش

 : واژگان
 پسندیدن: اِرتضاء                               گزینش: صْطَفاء
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 برگزید: إخْتارَ                                   پنهان: غَیْب

 انتخاب کرد: اِجْتَبى                                         راز: سرّ

  نیرومند گردانید: أعَزَّ                                   قدرت: قُدرَة

، آگاه بوده و آنان را بر اساس عِلم خوداهل بیتبه شایستگى هاى ، خداوند

اتّفاقى نبوده و خدا گزینش پیشوایان معصوم، ه سخن دیگرب. برگزیده است

فرمانبر اویند و رِضاى حق را بر ، در سراسر عمر خود، مى دانسته که آن بزرگواران

را براى آشنایى با ، اهل بیتخداوندو همچنین . مقدّم مى دارند، رضاى خود

با و  تخاب کردان، مسائل غیبى خود پسندید و آنان را براى دانستن رازهاى خود

نزدیك ، را از میان آفریدگانش برگزیده و به خود، اهل بیتتوانایى خود

 . گردانیده است

آن است که ، ه نظر مى رسد که مهم ترین فایده دانستن رازهاى الهىب

راز کاستى ها و مشكالت ظاهرى را ، تمام زوایاى آفرینش را مى بینند، رازدانان

چونان دیده اى ، عالمان رازها. به ستوه نمى آیند، ىمى دانند و از تنگناهاى هست

در برابر حكمت هاى الهى خاضع اند و مهر و قهر الهى را لطف حق تعالى ، تیزبین

 . آشكارا مى یابند، مى دانند و الطاف الهى را در سراسر عالم وجود

، به وصف عزت ستوده شده اند این عزتائمه اطهاردر آخر این فراز 

مَن کَانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ »: آن خداوند می باشدکه سرچشمه  است قعىارجمندى وا

پس ]بداند که[ ]بزرگى و[ ، هر که ارجمندى مى خواهد؛ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعًا

و هر . زوال ناپذیر و دائمى باشد، چنین عزّتى 0«.همه از آنِ خداست، ارجمندى

، افزون بر ارجمندى، عزّتىدر چنین . شكوفاتر از گذشته مى شود، روز

، عزیز واقعى. دست نیافتنى است، نفوذناپذیرى هم وجود دارد و قلّه جانِ عزّتمند

 . سر فرود نمى آورد و خود را خوار نمى سازد، در برابر همنوعان

 

و شما را به دلیل وَ خَصَّكُم بِبُرْهانِهِ وَ انْتَجَبَكُمْ لِنُوِرِهِ؛ : نجاه و یكمپفراز 

 . برگزید، ویژه گردانید و براى نور خویش، آشكارش

 : واژگان
                                                 

 
 . 06سوره فاطر، آیه 0



 شرح مختصری بر زیارت جامعه کبیره

 

11 

 

 دلیل: البُرْهان                           ویژه گردانید: خَصَّ

  روشنایى: نُور                                برگزید: اِنتَجَبَ

آمده ، به صورت هاى گوناگون، «زیارت جامعه»در سه عبارت از ، «برهان»واژه 

 -1قرآن  -4دلیل  -0: مده استآمعنا  سهبه ، در قرآن مجید «برهان» واژه. است

 . یامبرانپمعجزه 

منطبق اهل بیتبر ، به نظر مى رسد که تمامى معانى برهان در قرآن

هدایت مى ، دلیل و حجّت پروردگارند و مردم را به سوى خدا، زیرا آنان؛ باشد

باید ، تى را در مكتب آنانو برترین اندیشه هاى ناب توحیدى و یكتاپرسکنند

قابل تطبیق ان به معناى قرآن نیز بر اهل بیتبره، از سوى دیگر. آموخت

و نوره و برهانه »: مى خوانیم، «زیارت جامعه»آن گاه که در عبارتى از ، است

در نزد شماست و کسانى که مى خواهند ژرفاى قرآن ، دانش قرآن: یعنى« عندکم

وى راه باشند. همچنین، در جستجاهل بیتدانش  باید از مسیر، را در یابند

با ، در هر زمان، آنان. مصداقِ برهان به معناى معجزه نیز هستنداهل بیت

نیازِ انسان هاى مضطربِ سرگردان را برطرف کرده اند و ، کرامت هاى ویژه خود

همواره جریان ، نمون شده اند و کرامت هاى ارشادى آنانره، آنان را به سوى خدا

، به برخى ناامیدان، استاشته است و اکنون نیز که عصر غیبتِ امام عصرد

 . امیدى دوباره مى بخشند

 

 ... شما را توانمند کرد، و به روح خود وَ أیَّدَکُمْ بِرُوحِهِ؛: نجاه و دومپفراز 

 :واژگان
  جان، نفس: رُوح                              توانمند کرد: أیَّد

ایشان را به روحى از نزد ؛ وَ أَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ»: اشاره دارد ین آیهاین فراز به ا

نمونه بارز کسانى هستند که به وسیله اهل بیت 0«.نیرومند گردانید، خویش

این معانى قابل ، در این عبارت «روح»در تفسیر . روح الهى تأیید مى شوند

نیرویى  -8 پیامبر خداروح  -1فرشته اى خاص  -4روح القُدُس  -0: برداشت است

                                                 
0
 .44سوره مجادله، آیه  
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جامع همه معانى ، به نظر مى رسد که معناى چهارم. سرشار از توانایى و آگاهى

 . یاد شده است

 

و شما  وَ رَضِیَكُمْ خُلَفاءَ فى أَرْضِهِ وَ حُجَجاً عَلى بَریَّتِهِ؛: نجاه و سومپفراز 

 ... براى جانشینى در زمینش و حجّت بر آفریدگانش: را پسندید

 :واژگان
 انجانشین: خُلَفاء                                پسندید: رَضِىَ

  آفریدگان: بَریَّة                                سرزمین: أرْض

عبارت است از کسى که جاى دیگرى قرار مى گیرد و وظایف او را به ، خلیفه

ه باید از توانایى و خلیف. بنابراین، انجام مى دهد، طور مطلق یا در موارد خاص

انسان را ، خداوند. برخوردار باشد، آگاهى الزم براى انجام دادن کار مُستخلف

همانا من در ؛ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِیفَةً»: آفریده تا جانشین او در زمین باشد

هر انسانى نمى تواند ادّعاى ، بى تردید 0«.جانشینى قرار خواهم داد، زمین

کسانى به این مقام دست مى یازند که خود را از هرگونه . خدا را بنمایدجانشینى 

، این. به جاى آورند، پاک نمایند و تنها آنچه را که خدا مى خواهد، آلودگى اى

بر اساس فرمان او حكم ، مقامِ انبیا و پیشوایان دینى است که نماینده خداى بوده

 . مى رانند

اعتقاد خود را بازگو مى کند که ، زائر، «زیارت جامعه»در این عبارت از 

شما را براى جانشینى بر روى زمین پسندید و اگر این خواسته حق ، خداوند

راه انحراف را نمى پیمود و تا آن هنگام که حكومت ، جهان، محقّق مى شد، تعالى

در جامعه هویدا ، روح عدالت مطلق و حقّ مطلق، بر پا نشودجهانى ولىّ عصر

 . نخواهد شد

اختصاص  «بریَّته»واژه ، نكته ظریفى وجود دارد «حُجَجا على برِیَّته»جمله در 

و برهانى براى تمامِ ، حجّت خدا بر همه مخلوقاتامامانبه انسان ندارد و 

خلیفه خدا و حجّت اویند و همه موجودات را ، آنان، بدین سان. آفریدگان الهى اند

  نمایى مى کنندراه، به سوى حق
                                                 

 
 . 16سوره بقره، آیه 0
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و یاورانى براى دینش  وَ أنْصارا لِدینِهِ وَ حَفَظَةَ لِسِرِّهِ؛: جاه و چهارمنپفراز 

 . و نگهبانانى براى رازش

 :واژگان
  دین خدا: دینه                                  انیاور: أنصار 

زیرا آنان از ؛ را براى یارى دین پسندیده است، امامانخدا، در این عبارت

در حدّ اعالى آن برخوردارند و همه زوایاى ، براى یارى دینتمامى شروط الزم 

با تصمیم هاى مهم ، دین را به خوبى مى شناسند و در زمان ها و شرایط گوناگون

، چهره حقیقى دین را معرّفى مى کنند و خود نیز بر رعایت آن، و سازنده خود

کار مى بندند و دستورهاى او را به ، به عنوان برترین بندگان حق، پافشارى کرده

. پیشوایان الگوى کامل دیندارى و نگهبانى از دین هستند، براى مؤمنان

مى ایستند و دین خدا را ، در برابر انحرافاتى که در دین پدید مى آیدمعصوم

در توصیف یاران پیامبر. پیراسته مى کنند، از خرافات و آرایه هاى ساختگى

ینَ فى کُلِّ قَرنٍ عُدولٌ یَنفونَ عَنهُ تَأوِیلَ یَحمِلُ هذَا الدِّ»: فرموده است، دین

این ؛ المُبطِلِینَ وَ تَحرِیفَ الغالِینَ وَ انتِحالَ الجاهِلینَ کَما یَنفِی الكِیرُ خُبثَ الحَدِیدِ

افراد عادلى با خود دارد که تأویالت باطل گرایان و [، و نسلى]در هر قرن ، دین

، چنان که کوره، را از آن مى زُدایند تحریف غلو کنندگان و دستبرد نادانان

 0«.ناخالصى آهن را از آن مى زُداید

 

وَ خَزَنَةَ لِعِلْمِهِ وَ مُسْتَودِعا لِحِكْمَتِهِ وَ تَراجِمَةً لِوَحْیِهِ؛ : نجمپنجاه و پفراز 

 ... و گنجینه داران دانشش و امانتداران حكمتش و مفسّران وحى اش

 :واژگان
 حكمت: الحِكْمَة               امانت محل سپردن: مُستَودَع

  وحى: وحى                                انمفسِّر: تَراجِم

 . شده است قبال توضیح داده «مُستودعا لحكمته»و  «خزنةً لعلمه»جمله 

                                                 

 
 . 40، ح 91، ص 4األنوار، ج  بحار0
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مى گویند  «ترجمان»، ه کسى که بتواند سخنى را به زبانى دیگر تفسیر کندب

کسى است که با لطافت ها و ظرافت ، جم موفّقمتر. است «تراجم»، که جمع آن

از آن ظرافت ها و ، آشنا باشد تا براى تفهیم مطلب، مقصد هاى زبان مبدأ و

 . به ارمغان آورد، بهره ببرد و بهترین مفهوم را براى مخاطبان خود، لطافت ها

در . به معناى کالم خفى )ناپیدا( و اشاره سریع است، در لغت، «وحى»ژه وا

، وحى. راه انتقال کالم الهى به انسانِ برگزیده است، وحى، هاى دینى آموزه

، یابند و براى انسان هاى عادىترجمانى است که به خوبى آن را درنیازمند م

را برگزید تا آنچه بر انبیاى پیشین ، اهل بیتخداوند. تبیین و تفسیر نمایند

 آن هایند و ظرافت هاى و نیز قرآن و احادیث قدسى را تفسیر نما، وحى شده بود

آگاهى دارد ، است که به همه مراتب وحى الهى زیرا تنها امام؛ را آشكارسازند

، امام بر پایه روایتى. و سایر مردم نمى توانند تمامِ مفاهیم آن را در یابند

إنَّ کِتابَ »: الیه هاى گوناگون کتاب خدا را چنین معرّفى فرموده استعلى

، فَالعِبارَةُ لِلعَوامِ. وَ اللَّطائِفِ وَ الحَقائِقِ، وَ اإلشارَةِ، عَلَى العِبارَةِ: ةِ أشیاءَاللّه ِ عَلى أربَعَ

بر ، همانا کتاب خداوند؛ وَ الحَقائِقُ لِألنبِیاءِ، و اللَّطائِفُ لِألولِیاءِ، وَ اإلشارَةُ لِلخَواصِ

راى عموم مردم ب، عبارت. و حقایق، لطایف، اشاره، عبارت )ظاهر(: چهار چیز است

 0«.براى انبیاست، و حقایق، براى اولیاست، لطایف، براى خواص است، اشاره، است

 ... و پایه هاى یكتا بودنش وَ أرْکانًا لِتَوحیدِهِ؛: نجاه و ششمپفراز 

 :واژگان
  یكتا دانستن: تَوحید                                 ها پایه: أرکان

سبب ، آن مى نامند و فرو ریختن رُکن «رُکن»را اساسى ترین پایه هر چیزى 

ائمه ، «أرکان البالد»عبارت  قبال بیان شد که. از میان رفتن آن خواهد شد

، رُکن معنوى جهان امام، می باشند و در این فراز رُکن جهان مادّهاطهار

. استامام معصومباور به حضورِ ، شمرده مى شود و پایه اساسى یگانه پرستى

ما رُکن هاى یكتا دانستن ؛ نَحنُ أرکانُ تَوحِیدِهِ»: آمدهایتى از امام سجّاددر رو

                                                 
 . 055، ح 065، ص 8عوالى اللّالى، ج 0
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0«.اوییم
نَحنُ أرکانُ اإلیمانِ »: نقل شده استامام باقراز ، و مانند همین تعبیر 

و ما پایه هاى اسالم ، ما ستون هاى ایمان هستیم؛ و نَحنُ دَعائِمُ اإلسْالمِ

 4«.هستیم

 

هَداء عَلى خَلْقِهِ وَ أعْالمَا لِعِبادِهِ وَ مَنارا فى بِالدِهِ وَ شُ: نجاه و هفتمپفراز 

و ، و نشانه هایى براى بندگانش، و گواهانى براى آفریدگانش أدِلّاَء على صِرَاطِهِ؛

 ... و راه نمایانى بر راهش، مشعل هایى در سرزمین هایش

 :واژگان
 نشانه هاى روشن: عالمأ                                انگواه: شُهَداء

  یاننماراه: أدلّاء                                ها مشعل: منار

بر ، و از دیگر سو، راه نمایى و هدایت خلق را برعهده دارد، از یك سوامام 

هیچ ، سرکشان. بنابراین، گواهى مى دهد، آگاه است و در نزد خداوند، اعمال آنان

هدایت مى ، همو که مردم را با روش هاى گونه گونزیرا ؛ گونه بهانه اى ندارند

پذیرفته ، شاهدِ معتبرِ بارگاه الهى نیز خواهد بود و سخن او در نزد خداوند، کند

 . است

فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِن کُلِّ أُمَّة بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلَاءِ »: خداوند می فرمایید

گواهى را بیاوریم و تو را بر این ، امّتى ن گاه که از هرچگونه خواهد بود آ؛ شَهِیدًا

، این آیه»: فرمودامام صادقروایت شده که  1«فرا خوانیم ؟، به گواهى، امّت

امامى از ما بر ، در هر نسلى از این امّت. نازل شده استویژه امّتِ محمّد

  8«.گواه بر ماست، و محمّد، گواه و ناظر است، ایشان

 ،نشانه هاى آشكار هدایت براى کسانى که خواهان تقواعصومپیشوایان م

مناره ها و دلیل های خداوند  و. و براى هر که به دنبال دین است هستندهدایت 

                                                 
 . 5، ح 15معانى األخبار، ص 0
 . 46، ح 460کمال الدین، ص 4
 . 80سوره نساء، آیه  1
 . 0، ح 096، ص 0الكافى، ج  8
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بهره مى گیرند و  آناناز نور ، که مردم هر سرزمینىدر همه سرزمین ها هستند 

 . ارى استروشنایى بخش هر شهر و دی، امام، در نتیجه. راه حق را مى یابند

 

طَهِّرَکُمْ  مِنَ الزَّلَلِ وَ آمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَعَصَمَكُمُ اللّه ُ: نجاه و هشتمپفراز 

شما را از لغزش ، خداوند مِنَ الدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَکُمْ تَطْهِیرا؛

ردانید و آلودگى را از پاک گ، ها نگه داشت و از فتنه ها در امان داشت و از پلیدى

 . شما ـ خاندان پیامبر ـ ببُرد و شما را کامالً پاک گردانید

 :واژگان
 ها لغزش: زَلَل                               نگه داشت: عَصَمَ

 ها آشوب: الفِتَن                           در امان داشت: آمَنَ

 آلودگى: الدَّنَس                                 پاک کرد: طَهَّرَ

را از لغزش در ، امامانخداوند، همان حالت باز دارندگى است، عصمت

، گاه انواع فتنه ها باز داشت و از فرو افتادن به هالکت، اخالق و عمل، عقیده

 . پاک نمود، رَهانید و از همه آلودگى ها

رد که دو معانى گوناگونى دادر آیات قرآن و روایات معصومان، «فتنه»واژه 

بر اساس آیات قرآنى و روایات . آزمایش و فریب: پُرکاربردتر است، معناى آن

مستثنا ، آزموده مى شوند و پیشوایان الهى نیز از این قاعده، همه آفریدگان، معتبر

، اطاعت مى کنند و از همین روى، خداى را آن چنان که باید، ولى آنان؛ نیستند

؛ مراد از فتنه در این جا آزمایش نیست. بنابراین، دسرافرازن، در آزمایش هاى الهى

چهارده معصومِ پاک را امان داد تا فریبِ ، بلكه خداوند بر اساس سنّت خویش

تنها اراده . ایمن باشند، از آنان دور باشد و از هر گونه خطا و اشتباهى، فریبكاران

جایز ، را طبیعت انسانزی؛ بِرَهاند، الهى است که مى تواند آدمى را از خطا و اشتباه

امّا . پافشارى و تكرارِ خطاست، الخطا بودن است و آنچه از انسان پذیرفته نیست

خطاى عادى هم سر نمى ، آن است که از ایشان، پیشوایان معصوم دربارهاعتقاد ما 

 . و ال غیر، موهبت الهى در حقّ آنان است، زند و این
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پس  هُ وَ أکْبَرْتُمْ شَأنَهُ وَ مَجَّدْتُمْ کَرَمَهُ؛فَعَظَّمْتُمْ جاَللَ: نجاه و نهمپفراز 

شوکتش را عظیم شمُردید و مقامش را بزرگ دانستید و بزرگْ منشى  [بزرگى و]

 ... اش را ستودید

 :واژگان
 بزرگ بودن: جَالل                         عظمت بخشید: عَظَّمَ

   مقام: أنشَ                            بزرگ دانست: أکبَرَ

  بزرگ منشى: کَرَم                            بزرگ دانست: مَجَّدَ

این سه جمله . است «زیارت جامعه»یكى از دقیق ترین عبارات ، این عبارت ها

، زبان و قلم، در واقع. معنا کرد، دقیق و کامل، را نمى توان با ترجمه تحت اللّفظى

عبارت است آن ها، حاصل معناى . وان استنات، از بیان حقیقت معناى این جمالت

به دلیل معرفتى که به خداوند متعال دارید و به سبب ، شما خاندان: از این که

از این توان برخوردارید که شُكوه ، سیر و سلوکى که در بندگى خدا داشته اید

ن بزرگى خدا را ابراز کنید و شرف و بزرگوارى او را بیا، الهى را به نمایش بگذارید

 . نمایید

، شما با توجّه به ویژگى هایتان: خطاب به ایشان مى گویداهل بیتزائر 

ابراز کرده ، رفتار و کردار خود، شُكوه و عظمت الهى را یافته اید و آن را با گفتار

مقام حق تعالى را دریافته و آن را آشكار کرده اید و شرافت و بزرگوارى ، شما. اید

. بیان کرده اید، د و آن را بزرگ داشته و براى دیگرانآفریدگار را حسّ کرده ای

آشكار نمى ، هرگز بزرگى خدا، نبودنداهل بیتاینها بدان معناست که اگر 

 . شد

 

میثاقَهُ وَ أحْكَمْتُمْ عَقْدَ طـاعَتِهِ وَ  وَ أدَمْتُمْ ذِکْرَهُ وَوَکَّدْتُمْ: فراز شصتم

ةِ وَ دَعَوْتُمْ إلى سَبیلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوعِظَهِ نَصَحْتُمْ لَهُ فِى السِّرِ وَالْعَالنِیَ

او را یاد کردید و پیمانش را محكم ساختید و عهدى را که ، و پیوسته الْحَسَنَةِ؛

 [خشنودى]براى ، استوار کردید و در آشكار و نهان، در فرمان بُردارى از او داشتید

 ... دعوت کردید، به راه او، خیرخواهى کردید و با حكمت و اندرز نیكو، او

 : واژگان
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 محكم کردید: وَکَّدتُم                         پیوسته بودید: أدَمْتُمْ

 استوار ساختید: أحْكَمْتُم                                  پیمان: میثاق

 پیروى، انقیاد: طاعَة                                    پیمان: عَقْد

 دانش استوار: الحِكْمَة                        یرخواهى کردخ: نَصَحَ

در پاسداشتِ یاد خدا و ائمهچكیده اى از تالش ، این عبارت هاى زیارت

با یاد ، در عبادتاهل بیتحرکت فردى . گسترش آن در جامعه اسالمى است

مى  فرا، مردم را با روش هاى قرآنى به سوى خدا، خدا آغاز مى شود و سرانجام

 . خوانند

است اهل بیتنخستین مجاهدت و تالشِ ، مداومت و مواظب بر یاد خدا

؛ مُداوَمَةُ الذِّکرِ قُوتُ األَرواحِ وَ مِفتاحُ الصَّالحِ»: فرموده استامیر مؤمنان على

 0«.خوراک روح ها و کلید پاکى است، مداومت بر ذکر

، نیز همواره بر آننامامااز خصوصیات مؤمنان است که ، وفادارى به پیمان

جانشین پیامبرانى هستند که با خدا پیمان بستند تا در راه ، آنان. تأکید داشته اند

نیز به همان پیمانِ اماماناز چیزى فروگذارى نكنند و ، تبلیغ دینِ خدا

 . کوتاهى نخواهند کرد، عمل مى کنند و لحظه اى در گسترش دینِ حق، استوار

 در دعوت کردن مردم به خداامامانى تبلیغى ه شیوه هادر این فراز ب

 موعظه -1حكمت  -4نصیحت  -0: اشاره شده است

 

و جان هایتان را در راه  وَ بَذَلْتُمْ أنْفُسَكُمْ فى مَرْضاتِهِ؛: فراز شصت و یكم

 ... نثار کردید، خشنودى او

 :واژگان
 ها انج: أنْفُس                                      ایثار: بَذْل

  خشنودى: مَرْضاة

در راه اهل بیتحاکى از نهایت فروتنى و از خودگذشتگى ، این عبارت

به ما یاد . اهل بیتمبارزه با ضدّ ارزش ها و دفاع از ارزش هاى دینى است

 «بذل»، شما جان هاى خود را در راه خدا: ها بگوییم داده اند که در زیارت آن
                                                 

 . 9414غرر الحكم، ح  0
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، چون آنان؛ «وَهَبْتُم»نه ، «بَذَلْتُم»: مده استبراى همین آ؛ «هِبِه»نه ، کردید

. مهم تلقّى نمى کنند، هر چند جانشان باشد، چیزى را که در راه خدا مى دهند

هیچ مى داند و به راحتى از جان خویش ، جان خود را در برابر خدا، امام، در واقع

 . براى خشنودى او مى گذرد

وَمِنَ النَّاسِ مَن »: می فرماییداهل بیتچگونگى جانبازى  ، دربارهخداوند

کسى است که ، و از میان مردم؛ یَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوف بِالْعِبَادِ

، بندگان [، و خدا نسبت به ]اینجان خود را براى طلب خشنودى خدا مى فروشد

 0«.مهربان است

 

، و در راه محبّت او ما أصابَكُمْ فى حُبِّهِ؛وَ صَبَرْتُم عَلى : فراز شصت و دوم

 ... شكیبایى ورزیدید، به شما رسید [از سختى و ناگوارى که]در برابر هر چه 

 :واژگان

 رسید: أصابَ                         شكیبایى کرد: صَبَرَ

  محبّت: الحُبّ

اهل به یكى دیگر از برجسته ترین ویژگى هاى اخالقى ، در این عبارت

در . اشاره شده است، یعنى صبر و پایدارى در برابر مصائب و سختى ها ،بیت

پایدارى در راه رسیدن به هدف و شكیبایى در مواجهه با دشوارى هاى ، واقع

: تصریح مى فرماید، قرآن کریم. اصلى ترین شرط امامت و رهبرى است، زندگى

، و از آنان؛ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَ کَانُواْ بِـئایَـتِنَا یُوقِنُونَ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ»

از آن رو که شكیبایى ، راه را مى نمودند، پیشوایانى را قرار دادیم که به فرمان ما

4«.باور داشتند، ورزیدند و آیات ما را بى گمان
کیمیاى خودسازى و ، صبر 

 . ى استسازندگى و مبدأ همه کماالت انسان

 

 ... و نماز را خواندید و أَقَمتُمُ الصَّالةَ؛: فراز شصت و سوم

 :واژگان

                                                 

 
 . 461سوره بقره، آیه 0

 
 . 48سوره سجده، آیه 4
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  .دعا، نماز: صاَلة                          درست کردن: إقامَة

برخى تصوّر کرده . است «اقامه نماز»اهل بیتیكى دیگر از ویژگى هاى 

اهل از برجستگى هاى آن قدر مهم نیست که به عنوان یكى ، اند که نماز خواندن

وظیفه هر ، زیرا خواندن نماز؛ شمرده شود، در این زیارت و سایر زیاراتبیت

چیزى فراتر از نمازگزارى است و ، «اقامه نماز»مقصود از . بنابراین، مسلمانى است

یا به معناى اهل بیتبه معناى بر پا داشتن نماز در جامعه توسّط ، این جمله

با  آن هادادن ظاهر ارکان و اجزا و اذکار نماز و پیوند دادن استوار کردن و سامان 

اگر . باطنى دارد، هر یك از اجزاى نماز، به سخن دیگر. هاست باطن و حقیقت آن

صدق مى کند و در ، اقامه نماز، هماهنگ و همخوان شد، با باطن آن، ظاهر نماز

اهل بیتز توسّط اقامه نما. بنابراین، نمازى اقامه نشده است، غیر این صورت

، در فرهنگ قرآنى. با ظاهر آن است، به معناى هماهنگىِ باطن و حقیقت نماز

الَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ »: ستایش شده اند، کسانى که همواره نماز مى گزارند

0«.پاینده اند [پیوسته و، ]آنان که بر نماز خویش؛ دَآئِمُونَ
  

 

 ... و زکات را پرداختید ؛مُ الزَّکاةَوَ آتَیْتُ: فراز شصت و چهارم

 :واژگان

  رشد، پاکى: الزَّکاة                            پرداخت کرد: أتَىَ

، زکات و نماز. نوعى مالیات اسالمى که باعث پاک شدن مال مى شودزکات  

همراه  «زکات»، آیه قرآن 40همنشین هم اند و در ، در بسیارى از آیات و روایات

بیانگر نوعى پیوند ناگسستنى میان دو واجب ، این همنشینى. آمده است «ازنم»با 

 . الهى است

. در این فراز هم مثل فراز قبلی معنای زکات فراتر از معنای ظاهری آن است

قرار ، در عالى ترین مرتبه پرداخت زکاتاهل بیتآن است که  زکات باطنى

چه قدر ، میزان زکات واجب: پرسیدامام صادقنقل شده که شخصى از . دارند

هر دو : شخص گفت«. زکات ظاهرى یا باطنى؟»: هوشمندانه فرموداست؟ امام

وَ أمّا ، أمّا الظّاهِرَةُ فَفِی کُلِّ ألفٍ خَمسَةٌ وَ عِشْرونَ»: فرمودامام را مى خواهم
                                                 

 
 . 41سوره معارج، آیه 0
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ى در هر یك زکات ظاهر؛ الباطِنَةُ فاَل تَستَأثِرْ عَلى أخیكَ بِما هُوَ أحوَجُ إلَیهِ مِنكَ

این است که وقتى ، و زکات باطنى؛ واجب است، بیست و پنج درهم، هزار درهم

 0«.او را ترجیح دهى، برادرت به چیزى نیازمندتر از تو بود

بزرگ شمردن نیاز دیگران و خُرد دانستن نیاز خویش ، رهاورد زکات باطنى

ادر دینى شان را بر همسایه و بر، دوست، آنان که به زکات باطنى باور دارند. است

. امام یعنى خدا را دیدن و خود را ندیدن، کات باطنىز. مقدّم مى دارند، خود

درخواست نیازمند را بى پاسخ نمى گذاشت و ، حتّى به هنگام نمازعلى

انگشترى خود را براى خشنودى خدا بخشید و فرمان بردارى خویش را به اثبات 

یُؤْتُونَ الزَّکَوةَ هُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَإِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّ»: رسانید

 4«.کِعُونَوَهُمْ رَ

 

امر به معروف  ؛وَ أمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ: نجمپفراز شصت و 

 ... و نهى از منكر کردید

 :واژگان

  ناپسند: الْمُنْكَر                             معروف: المَعْرُوف

دو اصطالح اسالمىِ همزاد با قرآن هستند و در ، امر به معروف و نهى از منكر

بلكه وظیفه دارند که دیگران ؛ نه تنها باید خوب باشند، انسان ها، اندیشه اسالمى

امر به معروف و ترویج . باز دارند، دعوت کنند و از کارهاى ناپسند، را هم به نیكى

. جلوگیرى مى کند، بیدارباشِ فطرت است و از خُمود و پسْ رفت آن، نهى از منكر

امر به معروف و نهى از »مسلمانان را تنها به دلیل بر پا داشتن ، قرآن مجید

کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ »: بهترین امّتْ معرّفى مى کند، «منكر

پدیدار ، بهترین امّتى هستید که براى مردم، شما؛ مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِبِالْ

1«.باز مى دارید، فرمان مى دهید و از کار ناپسند، به کار پسندیده: شده اید
در  

 تفسیر شدهاهل بیتبه  «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ» در آیه «امّت»، شمارى از روایات

                                                 

 
 . 01، ح 566، ص 1ج  الكافی،،0

 
 . 55سوره مائده، آیه 4
 . 006سوره آل عمران، آیه 1
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صدرنشینِ این آیه و اهل بیتاین است که ، ایاتمقصود از این رو است

هستند و دیده هاى تیزبین  «امر به معروف و نهى از منكر»پیشتازان امّت در نشر 

تا آن جا که براى پیراستن دین ، حسّاس است، در برابر کژروى هاى جامعه، ایشان

م چنان که اما، جان خویش را نثار کرده اند، خدا از آلودگىِ شرک و فساد

اُریدُ أن آمُرَ بِالْمَعروفِ وأنهى »: فرموده است، فلسفه نهضت خود دربارهحسین

 0«.باز دارم، فرمان دهم و از منكر، من مى خواهم که به معروف؛ عَنِ الْمُنكَرِ

 

و همه توان خود را  جِهادِهِ؛ وَ جاهَدْتُمْ فِى اللّه ِحَقَّ: فراز شصت و ششم

 . به کار گرفتید، استآن گونه که شایسته ، راه خدا

 :واژگان

 حقیقت: حَقّ                            جهاد کرد: جاهَدَ

  کوشش: جِهاد

معیارِ . مبارزه مى کند، با دشمن، کسى است که با تمامِ توان« مجاهد»

به کارگیرى همه ، و دیگرى، یكى انگیزه الهى: دو چیز است، ارزشیابىِ مجاهدان

زیرا چه از نظر انگیزه الهى و ؛ طالیه دارانِ جهادندیت. بنابراین، اهل بتوان

 و چه از نظر به کار گیرى همه توان در راه انجام دادن اوامر الهى و ترک، اخالص

نمودِ این امامانمجاهدت ، از این رو. پیشى گرفته اند، بر همه امّت، نواهىِ او

وَ جَـهِدُواْ »: خواند فرا مى، آیه شریف است که همه مؤمنان را به کوششى شایسته

جهاد ، چنان که حقّ جهاد اوست، و در راه خدا؛ فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ

بندگانِ شایسته باید تمامِ  4«.برگزیده است، اوست که شما را براى خود. کنید

. اهل بیتخویش را در راه او به کار گیرند و لحظه اى از پاى ننشینند توانِ

 . برگزیده ترین بندگان خدایند و در کوشش و جهاد نیز برترین

 

تا این که دعوت او )خداوند( را  ؛حَتّى أعْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ: فراز شصت و هفتم

 ... آشكار کردید

                                                 
 . 149، ص 88بحار األنوار، ج 0
 . 14سوره حج، آیه 4
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 :واژگان

   فرا خواندن: دَعْوَة                             آشكار کرد: أعلَن

یَـأَیُّهَا الَّذِینَ »: به این آیه شریف است اشاره، «دعوت»به نظر مى رسد که 

به خداوند و  !اى مؤمنان؛ ءَامَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ

که زنده تان مى سازد پاسخ ،هنگامى که شما را به چیزى مى خوانند، پیامبر

همه توان خود را در راه خدا بیت اهلمقصود این است که بنابراین،  0«.دهید

مردم را به آنچه موجب حیات و بالندگى فردى و ، به کار گرفتند و آشكارا

 . دعوت کردند، هاست اجتماعى آن

 

شَرائِعَ  وَ بَیَّتْتُمْ فَرائِضَهُ وَ أَقَمْتُمْ حُدُودَهُ وَ نَشَرْتُمْ: فراز شصت و هشتم

حدودش را اجرا کردید و  [مقرّرات و]و و واجباتش را تبیین کردید  أحْكامِهِ؛

 ... کلید واژه هاى احكام او را منتشر کردید

 : واژگان

 آنچه خداوند واجب گردانیده است: فرائض                    تبیین کردید: بَیَّنْتُمْ

  ها قانون: حُدود                      اجرا کرد: أقَمْتُم

 ها قانون: أحْكام                 منتشر کردید: نَشَرْتُم

  .هر آنچه را که خداوند از امر دین بر بندگان واجب کرده است: شَرائِع

در جامعه کوشیدند تا واجبات الهى را به گونه اى شفّاف بیان کنند امامان

پرهیز ، مرزها را باز شناسند و از نزدیك شدن به محرّمات الهى، تا پیروان دین

واجبات الهى استقبال مى کردند و فلسفه  دربارهر گونه پرسشى از ه، آنان. نمایند

 .بیان مى کردند، فراخور درک و فهم پرسش کنندگان، برخى از احكام را

کلید واژه هاى احكام الهى اهل بیتاین است که ، «شرایع احكام»مراد از 

وده نشر مى دهند و راهكار رسیدن به حكم واقعى را بیان فرم، را در میان مردم

مسدود ، راه اجتهاد براى رسیدن به احكام و مقرّرات دین، و اگر آنان نبودند، اند

 . بود

                                                 

 
 . 48سوره انفال، آیه 0
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و سنّت او )خداوند( را پایه گذارى  وَ سَنَنْتُم سُنَّتَهُ؛: فراز شصت و نهم

 ... (کردید )جریان دادید

 :واژگان

 . سنّت، رسم: سُنَّة                 پایه گذارى کردید: سَنَنْتُم 

مهم ترین . جریان دارد، خداوند است که در عالم روش تغییرناپذیر، سنّت الهى

 456به مدّت حدود جارى ساختن سنّت پیامبر: اهل بیتامتیازات مكتب 

را تداوم پیامبر خداهمان سیره ، ما پیشوایان معصومزیرا همه ؛ سال است

بارزه با سنّت هاى ماهل بیتسنّت . چیزى بر دین نیفزودند، بخشیدند و از خود

در برابر امامانایستادگى . پدیدار مى شد، جاهلى بود که با جلوه هاى نو

در مبارزه با نمونه اى از سنّت پیامبر، تعصّب هاى قبیله اى حكومتیان

سخنِ ، بارها تأکید مى کردند که سخن ما. امامانفرهنگ جاهلى بود

فرموده . امام باقرستاایشان همان راه و روش ، است و روش ماپیامبر

اگر ما بر اساس رأى خود  ؛لَو کُنّا نُحَدِّثُكُم بِرَأیِنا وَ هَوانَا لَكُنّا مِنَ الهالِكینَ»: است

 0«.هالک شده ایم، بى گمان، با شما سخن گوییم

 

و به وَ صِرْتُم فى ذلِكَ مِنْهُ إلَى الرِّضا وَ سَلَّمْتُمْ لَهُ الْقَضاءَ؛ : فراز هفتادم

سر فرود ، به مقام رضا دست یافتید و براى حكم الهى، آنچه انجام دادیدسبب 

 ... آوردید

 :واژگان

 رضایت: الرِّضا                             گردیدید: صِرْتُم

  سرنوشت: القَضاء                    سرْ فرود آوردید: سَلَّمْتُم

ه دست آورده اند خشنودى حق را ب، به سبب کوشش در راه خدااهل بیت

به سبب کوشش در راه و همچنین ایشان از رفتار آنان راضى بوده است ، و خداوند

دست یافته ، به مقام رضا...، خدا و آشكار ساختن دعوت حق و بیان واجبات الهى و

 . اند
                                                 

 
  .0ح  499بصائر الدرجات، ص 0



 شرح مختصری بر زیارت جامعه کبیره

 

18 

 

از باالترینِ کماالت معنوى است که مشتاقان پس از پشت سر نهادن ، مقام رضا

أعلَى دَرَجةِ »: می فرمایدامام سجّاد. به آن خواهند رسید، درجات زهد و یقین

وَ أعْلَى دَرَجَةِ ، وَ أعْلَى دَرَجَةِ الوَرَعِ أدْنى دَرَجَةِ الیَقینِ، الزُّهدِ أدنى دَرَجَةِ الوَرَعِ

پایین ترین درجه پارسایى است و ، باالترین درجه زهد؛ الیَقینِ أدنى دَرَجَةِ الرِّضا

پایین ، کمترین درجه یقین است و باالترین درجه یقین، پارسایى باالترین مرتبه

0«.است [از خدا]ترین درجه خشنودى 
  

 

و همه فرستادگان  وَ صَدَّقْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضى؛: فراز هفتاد و یكم

 . پیشین را تصدیق کردید

 :واژگان

 . ترک کرد: مَضى                          تصدیق کرد: صَدَّقَ

مقصود از جمله یاد . و گاه با گفتار و کردار، گاه با گفتار است، تصدیق پیامبران

بلكه با ، نه تنها با گفتار خوداهل بیتاین است که ، «زیارت جامعه»شده در 

بلكه همه ، نه تنها پیامبر خاتم، عمل کردن به آنچه در عبارت هاى گذشته آمد

با امر به معروف و ، اهل بیتدیگر سخن به. پیامبران الهى را تصدیق کرده اند

سلسله به هم پیوسته پیامبران ، شكیبایى و خشنودى خود، جهاد، نهى از منكر

از سرچشمه وحى ، الهى را تصدیق نموده اند و ثابت کرده اند که همه پیامبران

. هیچ گونه ناهمگونى اى وجود ندارد، فرمان گرفته اند و میان موعظه هاى ایشان

این است که هر کس بخواهد اهل بیتین عبارت از زیارت براى پیروان پیام ا

 . باید مانند آنان عمل کند، حقیقتا مؤمن به همه پیامبران باشد

 

فَالرّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌ وَ الالّزِمُ لَكُم الحِقٌ، وَ الْمُقَصِّرُ : فراز هفتاد و دوم

و ، از دین خارج شده است، شما [شراه و رو]روى گردانِ از  فى حَقِّكُمْ زاهِقٌ؛

 ... نابود است، پیوسته است و مسامحه کننده در حقّ شما[به شما، ]همراه با شما

 :واژگان

                                                 

 
 . 8، ح 044، ص 4الكافى، ج 0
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 از دین برگشته: مارق                      روى گردان: راغب عن

 رسیده: الحِق                                 همراه: اللّازِم

  .نابود شدنى: زاهِق                        کارمسامحه : المُقَصِّر

فَالرّاغِبُ »عبارت ، «زیارت جامعه»در ائمهپس از توضیح ویژگى هاى 

در زبان عربى جمله اى که با آن شروع مى  آغاز مى شود و «فاء تفریع»با ، «عَنكُم

 مجموعه اى از ویژگى هاى امام که تاکنون از. نتیجه جمالت پیشین است، شود

رهبرى ، باقى نمى گذارد و هر خردمندىاهل بیتهمتایى براى ، نظر گذشت

سه راه در پیشِ روى همه کسانى است که . را مى پذیرد آن هادینى و سیاسىِ 

که اهل بیتپیروى از  -0: را با ویژگى هایشان شناخته انداهل بیت

خروج از  آننتیجه طبیعى  کهتندروى دینى  -4 .نتیجه آنْ اعتدال دینى است

امام . نابودى و هالکت است آنفرجام که  کُنْدروى -1است دین پیامبر

و مَن تَأَخَّرَ عَنها ، مَن تَبِعَها لَحِقَ، مَعَنا رَایَةُ الحَقِّ»: در این باره فرموده اندعلی

در مى یابد و آن که درنگ ، هر کس در پىِ آن بیاید. با ماست، پرچم حق؛ غَرِقَ

 0«.د شدغرق خواه، ورزد

 

وَ الحَقُّ مَعَكُم وَ فیكُم وَ مِنْكُم وَ إلَیْكُم وَ أنْتُم أهْلُهُ وَ : فراز هفتاد و سوم

، با شما و در وجود شماست و از شما، و حق وَ میراثُ النُّبُّوَةِ عِنْدَکُمْ؛ مَعْدِنَهُ

اهل حق و معدن آن هستید و ، باز مى گردد و شما، نشئت گرفته و به سوى شما

 ... نزد شماست، اث پیامبرىمیر

 :واژگان

 داراى صالحیت، مستحق: در این جا به معناى: أهل

  دارایى، ارث: میراث                                  منشأ: مَعدِن

. مورد توجّه است، علیهم السالماهل بیتپیوند حق و ، در این عبارت از زیارت

مبدأ حق و مقصد ، ماهیّت حق ارهدرببه گونه اى است که هر سخنى ، این پیوند

در مورد پیامبر. معنا پیدا مى کنداهل بیتدر وجود ، نهایى حقانیّت

                                                 

 
 . 486، ص 0اإلرشاد، ج 0
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با ، ایشان )اهل بیت(؛ فَإِنَّهُم مَعَ الحَقِّ وَ الحَقُّ مَعَهُم»: می فرمایدائمه اطهار

است و اهل بیتاز وجود ، هر چه حق هست 0«.با آنان است، حقّ اند و حق

. صادر شده است، از این خاندان، دیگرى هم حقیقتى یافت مى شود اگر در جاى

بلكه به دلیل ویژگى خاصّ ؛ به دلیل شخصیت زدگى شیعیان نیست، این نگرش

  .است که همگى معصوم و از هرگونه خطا و اشتباهى پیراسته انداهل بیت

 

بازگشت  لَیْكُمْ؛وَ إیابُ الْخَلْقِ إلَیْكُمْ، وَ حِسابُهُم عَ: هفتاد و چهارم فراز

برعهده ، به سوى شماست و رسیدگى به ]پرونده آنان[[، در قیامت]مردم 

 . شماست

 :واژگان

  رسیدگى کردن: حساب                                بازگشت: إیاب

در ، ابراز مى دارد که همه مخلوقات، با گفتن این عباراتاهل بیتزائر 

، توسّط آنان، ردند و پرونده همه مردمباز مى گاهل بیتقیامت به سوى 

امام کُلُّ اُمَّةٍ یُحاسِبُها »: روایت شده که فرمودامام صادقز ا. محاسبه مى شود

 «. هر گروهى را امام زمانش حسابرسى مى کندزمانها؛ 

 

 . نزد شماست، و فصل الخطاب ؛وَ فَصْلُ الْخِطابِ عِنْدَکُم: فراز هفتاد و پنجم

 :واژگان
 . روىسخن گفتن رویا: الخِطاب                              جدا کننده: فَصْل

عبارت ، اصطالحى قرآنى است مهم ترین معانى فصل الخطاب، فصل الخطاب 

علم به  -8داوری بر اساس واقع  -1قوانین مقبول  -4 نیكو سخن گفتن -0: اند از

 . همه زبان ها

اهل  ، دربارهته بر گردانیمفصل الخطاب را به هر یك از معانى پیش گف

زیرا تمامِ ؛ نوعى جدا کردن باشد، هر چند معناى اصلى آن، صادق استبیت
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جدا کننده حق از باطل بوده است و اندکْ باطلى  ،سخنان و رفتارهاى امامان

 . راه ندارد، نیز در شیوه گفتارى و رفتارى آنان

 

در نزد ، و نشانه هاى روشن خدا ؛وَ آیاتُ اللّه ِ لَدَیْكُمْ: فراز هفتاد و ششم

 ... شماست

 :واژگان
  نزد شما: لَدَیكُم                     روشن های نشانه: آیات

ها اشاره مى  کاربردهاى گوناگونى دارد که به برخى از آن، در قرآن «آیه»واژه 

 از خُردترین ذرّات تا بزرگ ،آفریده های الهی در جهان یعنی تمام اشیاء -0: کنیم

معجزات انبیاء -1پاره ای از هر سوره  -4 کُراتِ آسمان ترین

بیانگر آن است که تمام آیات پیش گفته در نزد ، تأمّل در مفاهیم آیات الهى

تمام نشانه هاى ، زیرا اگر آیه به معناى نشانه هاى آفرینش باشد؛ امام است

سخن  حاضر است و بهاهل بیتدر نزد ، توحید و خداشناسى، خداپرستى

حاضر است و او مى تواند در همه جهان و ، امام زمانجهان نزد ، دیگر

، دنیا؛ إِنَّ الدُّنیا مُمَثِّلَةٌ لإِلِمامِ کَفَلْقَةِ الجَوْزَةِ»: امام رضا. تصرّف کند، جهانیان

  0.«نمایان است، براى امام، مانند پاره اى گردو

هست و تمام امامانر نزد به معناى قسمت هاى معیّن قرآن نیز د، اگر آیه

، است و علم ظاهر و باطن امام معصومدر نزد ، حقایق قرآنى و باطن آیات الهى

آیه و اگر  با آنانْ برابر نیست، تنها در اختیار ایشان است و کسى در این برجستگى

نگهدارى امامانها در نزد  تمام آن، به معناى معجزات پیامبرانِ پیشین باشد

 . مى شود

 

شماست  ، دربارهو عزائم خداوند فیكُم؛ وَ عَزائمه: ز هفتاد و هفتمفرا

 . (شماست ، درباره)برجسته ترین آیات الهى

 :واژگان

                                                 
 . 401االختصاص، ص 0
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  قطعى های اراده: عَزائِم 

است و علما  «زیارت جامعه کبیره»یكى از عبارت هاى مبهم این فراز 

احتماالت یاد شده  یك از رانطباق هاحتماالت گوناگونی در مورد آن داده اند ولی 

 «فیكم ائمهو کر»اما اگر اصل این جمله . روشن نیست، «فیكم ائمهو عز»بر جمله 

در نگارش  «ک»و  «ع»تشابه کامل  -0: باشد قرائن زیادی آن را تأیید می کند

تمام ویژگی های  -1 .معناى روشنى ندارد، «فیكم ائمهعز»جمله  -4خطّ کوفى 

در روایات  «فیكم ائمهعز»بیان شده اما واژه  معموالً در روایاتاهل بیت

اهل  ، درباره«کرائم قرآن»روایات فراوانى داریم که تصریح مى کنند  -8نیست 

اشاره ، به این ویژگى مهم، «زیارت جامعه»است و در هیچ جاى دیگر بیت

اهل در بر شمردن فضائل ، در نهج البالغةامیر مؤمنان على: نشده است

 ، دربارهکرائم قرآن؛ فِیهِمْ کَرائِمُ القُرآنِ و هُم کُنُوزُ الرَّحمانِ»: مى فرمایدبیت

مى پیامبر اکرم 0«.رحمان اند [خداى]گنجینه هاى ، ایشان است و ایشان

در زیارت نامه امام  -5 4...«از آنِ ماست، کرائم قرآن ..؛.لَنا کَرائِمُ القُرآنِ»: فرماید

کتاب خودش را ؛ تابَهُ وَ خَصَّكُم بِكَرائِمِ التَّنزِیلِأوْرَثَكُم کِ»: می خوانیمحسین

1.«شما را ویژه کرد، به شما ارث داد و به کرائم قرآن
  

ارزشمند و برگزیده ، به معناى هر چیز نفیس، «کریمة»جمع ، «کرائم»واژه 

، نیز اصطالحى قرآنى است که به آیات برجسته آن «کرائم القرآن»تعبیر . است

مقصود ، باشد «فیكُم ائمهوَ کَر»، اگر جمله یاد شده، بر این اساس. گفته مى شود

مانند آیه ؛ استاهل بیتشما  ، دربارهآن است که برجسته ترین آیات الهى

و  8. «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا»: تطهیر

5.«ل لَا أَسْـئلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَىقُ» آیه مودّت
 و آیه اطاعت  

                                                 
 . 058نهج البالغة، خطبه  0
 . 818، ح 454، ص 0المحاسن، ج 4
  541کامل الزیارات، ص 1
 . 11سوره احزاب، آیه 8
 . 41سوره شورا، آیه 5
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اهل  دربارهو سایر آیاتى که  0«.أَطِیعُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ»

 . نازل شده استبیت

را به هر دو  «یارت جامعهز»این عبارت از ، شایسته است که مؤمنان، از این رو

 . قرائت نمایند، «فیكُم ائمهوَ کَر» «فیكُم ائمهوَ عَز»: یعنى، گونه

 

وَ نُورُهُ وَ بُرهانُهُ عِنْدَکُمْ وَ أمْرُهُ إلَیْكُمْ. مَنْ واالکُم : فراز هفتاد و هشتم

مْ فَقَدْ أحَبَّ اللّه َ، فَقَدْ والَى اللّه َ، وَ مَنْ عاداکُمْ فَقَدْ عادَى اللّه َ، وَ مَنْ أحَبَّكُ

و نور و  وَ مَنْ أبْغَضَكُمْ فَقَدْ أبْغَضَ اللّه َ، وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللّه ِ؛

هر . به شما واگذار شده است، نزد شماست و امر )حكومت( الهى، دلیل آشكارش

، شما را دشمن دارد خدا را یارى کرده است و هر که، بى گمان، که یاور شما باشد

، بى گمان، با خدا دشمنى ورزیده است و هر که شما را دوست بدارد، بى گمان

به خدا کینه ، بى گمان، خدا را دوست داشته است و هر که به شما کینه ورزد

به خدا تمسّك جسته ، بى گمان، ورزیده است و هر که به شما تمسّك جوید

 ... است

 :واژگان
 دشمنى ورزید: عادى                           ودیار و یاور ب: والى

 کینه ورزید: أبْغَضَ                          دوست داشت: اَحَبَّ

  چنگ زد: اِعْتَصَمَ

چراغ هدایتى است که با منطق و ، الهى در نزد امام است و او «برهان»و  «نور»

یستگىِ رهبرى دینى و شا. بنابراین، راه توحید را مى نمایانَد، استداللِ قطعى

امرِ حكومتِ ، بر همین اساس، را داراست و خداوند سیاسى جامعه توحید

نماینده حق تعالى است و هر گونه ، ماما. را به او سپرده است «أمْرُهُ إلَیْكُمْ»خویش

عاشق ، آن که به جانشین خدا عشق بورزد. رفتار با اوست، رفتارى با نماینده خدا

 . کینه و بغضِ خدا را در سینه پرورانده است، او در آمیزدو آن که با ، اوست

                                                 
 . 59ء، آیه سوره نسا0
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با معیارِ چگونگى ، دوستى و دشمنى با خدا، در مجموعه کتب روایىِ شیعه

تنها یك اهل بیتزیرا محبّت به ؛ سنجیده مى شودامامانرفتار با 

بلكه برخاسته از نگرشِ حقیقى انسان به خدا و جهان خلقت ؛ احساس نیست

خدا را شناخته است و بر اساس ، پیش از آنكه به امام عشق بورزد، شیعه. است

محبّت خود را براى دوستان خدا و کینه خود را براى دشمنان ، دستورهاى الهى

0.«قُل لَا أَسْـئلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى». نثار مى کند، او
   

معرفی شده ی مطمئن ترین ریسمان اله مهم ترین واهل بیتدر آخر فراز 

چنگ زنید و ، و همگى به ریسمان خدا؛ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ» اند

نَحنُ »: در تفسیر این آیه فرمودامام صادقروایت شده که  4.«پراکنده مشوید

1«.ما هستیم، آن ریسمان؛ الحَبْلُ
سودمند است که براى  از آن رو، این تفسیر 

با ، ریسمان الهى را تبیین مى کند و کسانى که پیوند با خدا را مى طلبند، مردم

 . به آن خواهند رسیداهل بیتتمسّك به سخن و رفتار 

 

 . [و درست]شمایید شاه راه استوار  أنْتُمُ الصِّراطَ الْأَقْوَمُ؛: فراز هفتاد و نهم

 :واژگان
  استوارتر: أقْوَم                                شاه راه: صِراط

واجب است که ، واژه اى پُرکاربرد در فرهنگ دینى است و بر مسلمانان، صراط

صراط . درخواست کنند، را از خداوند «صراط مستقیم»ده بار هدایت به ، روزانه

قُلْ »: دین اسالم -0: به چند معنا تفسیر شده است، در آیات و روایات، مستقیم

طٍ مُّسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِّلَّةَ إِبْرَ هِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ مِنَ انِى هَدَانِى رَبِّى إِلَى صِرَنَّإِ

هر آینه، پروردگارم، مرا به راه راست، ره نمود؛ دینى پایا ]و : گوب؛ الْمُشْرِکِینَ

وَ »: دگی خدابن -4 8«.؛ و او از مشرکان نبوددرست[، آیین ابراهیم پاک و حق گرا

، که این است راه و این که مرا بپرستید؛ طٌ مُّسْتَقِیمٌاأَنِ اعْبُدُونِى هَـذَا صِرَ

                                                 
 . 41سوره شورا، آیه 0
 . 061سوره آل عمران، آیه 4
 . 506، ح 414األمالى، طوسى، ص 1
  .000سوره انعام، آیه  8
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یشان در باره از ا، از یاران امام صادقمُفضّل بن عمر: شناخت خدا -1 0«.راست

عز و  لطَّرِیقُ إلى مَعرِفَةِ اللّهِهُوَ ا»: در پاسخ فرمود. امامپرسید« صراط»مفهوم 

امام : محبت خدا -8 4«.، راهى است به سوى شناخت خداوند عز و جلآن؛ جل

أَرشِدْنَا لِلُزُومِ الطَّرِیقِ  .أَرشِدنَا إلَى الصِّراطِ المُستَقِیمِ»: تفرموده اسصادق

 فَنَعطِبَ أو ،المُؤَدّى إلى مَحَبَّتِكَ وَ المُبَلِّغِ إلى دِینِكَ وَ المانِعِ مِن أن نَتَّبِعَ أهواءَنَا

. ما را به راهى در آور که به ما را به راه راست، هدایت کن؛ فَنَهلِكَ ،نَأخُذَ بِآرائِنَا

، باز مى دارد تا سقوط نكنیم و یا تو مى رساند و از پیروىِ هوایمانمحبّت و آیین 

 پیامبر: امامِ مُفترض الطاعه -5 1«.پىِ آراى خود را بگیریم تا هالک شویم

، وَ أنتَ الصِّراطُ ، وَ أنتَ النَّبَأُ العَظِیمُ.. أنتَ الطَّرِیقُ إلَى اللّهِی !.یا عَلِ»: تفرموده اس

و تو آن راه  و تو آن خبرِ بزرگى ،.. تو آن راه به سوى خدایى.اى على !؛ المُستَقِیمُ

8.«استوارى
  

، صراط مستقیم. ترجمان حقیقتى واحد هستند «صراط مستقیم»تمام معانی

انسان را به قلّه ، تمامِ راه هاى پیشین. کمال مطلق استشاه راه رسیدن به 

نَحنُ وَاللّه ِ الصِّراطُ المُستَقِیمُ وَ »: مى فرمایدامام صادق. انسانیت مى رسانند

به خدا ؛ فَمَن شَاءَ فَلیَأخُذْ مِن هُنا، نَحنُ وَاللّه ِ الَّذِینَ أمَرَاللّه ُ العِبادَ بِطاعَتِهِم

، ماییم همان کسانى که خداوند، و به خدا سوگند؛ ستماییم راه را، سوگند

این راه را ، پس هر که مى خواهد !فرمان داده است، بندگان را به پیروى از ایشان

5«.برگیرد
بهترین و صحیح ، شما خاندان، یعنى، «أنتم الصراط األقوم»بنابراین،  

اه شما را خداباورى و بندگى خدا هستید و آن که ر، ترین راهِ اسالم شناسى

 . دنیا و آخرتِ خویش را آباد کرده است، برگزیند

 

 ... و گواهان سراى ناپایدار وَ شُهَداءُ دارِ الْفَنَاءِ؛: فراز هشتادم

                                                 
  .00سوره یس ، آیه 0
  .0، ح 14معانى األخبار، ص 4
  .8، ح 11همان ، ص 1
  .01، ح  0، ص 4، ج عیون أخبار الرضا 8
 . 00، ص 4تفسیر القمّى، ج  5
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 :واژگان
   منزل: دار                                گواهان: شُهَداء

  نیستى: الفَناء

چگونگى . ى براى دنیاستاصطالح، به معناى سراى نیستى، «دار الفناء»تعبیر 

 . بررسى شد، «شُهَداء عَلى خَلْقِه»در عبارت ، در دنیاامامان نظارت

 

 ... و شفیعان سراىِ پایدار وَ شُفَعاءُ دارِ الْبَقاءِ؛: فراز هشتاد و یكم

 :واژگان
  همیشگى: البَقاء                              هاواسطه : شُفَعاء

تنها شفاعت کسانى پذیرفته : و مى گوید دا مى داندشفاعت را از آنِ خ، قرآن

وَ لَا یَشْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ »: خشنود باشد، مى شود که با اجازه خدا بوده و او از آنان

گروهى از شفاعت کنندگان را چنین ، پیامبر خدادر روایتى 0«.ارْتَضَى

اهل وَ ، وَ نَبِیُّكُم، وَ األمانَةُ، حِمُوَ الرَّ، القُرآنُ: الشُّفَعاءُ خَمسَةٌ»: معرّفى مى فرماید

پیامبر ، امانتدارى، خویشاوندى، قرآن: پنج گروه اند، شفاعت کنندگان؛ نَبِیِّكُم بیت

امّا ؛ بسیارند، شفاعت کنندگان در قیامت گرچه 4«.پیامبرتان اهل بیتو ، شما

بیشترین اعتبار را در نزد خداوند دارند و تمام اهل بیتو پیامبر

و یا براى ، خواه براى آمرزش گناهان نیازمندند آنانبه شفاعت ، آفریدگان

إذا کانَ یَومُ »: فرمودامام کاظمروایت شده که . درخواست درجه اى واالتر

القِیامَةِ لَم یَبْقَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ ال نَبیٌّ مُرْسَلٌ وَ ال مؤمِنٌ مُمْتَحَنٌ إلّا وَ هُوَ یَحتَاجُ 

هیچ فرشته مقرّب و پیامبرِ فرستاده شده و ، در روز قیامت؛ ى ذلِكَ الیَومِإلَیهِما فِ

، (به آن دو )محمّد و على، مگر این که در آن روز، مؤمن آزموده اى نیست

 . 1«نیازمند است

 

 . ..[ى الهى]و رحمت پیوسته  وَ الرَّحْمَةُ الْمَوصُولَةُ؛: فراز هشتاد و دوم

                                                 
 . 44نبیا، آیه سوره ا0
 .008، ص4المناقب، ابن شهرآشوب، ج 4
 . 40، ح 504، ص 4الكافى، ج 1
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 :واژگان
  پیوسته: الْمَوصُولَة                                رحمت: الرَّحْمَة

: مى تواند اشاره به این آیه از قرآن باشد کهاهل بیترحمتِ پیوسته بودن 

پى ، این گفتار را براى آنان، و به راستى؛ وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ»

طبق  0«.پندپذیر باشند، امید که آنان، ساختیمنازل  [و به هم پیوسته]در پى 

إمامٌ بَعدَ »: مى داند و مى فرمایدامامانمرادِ این آیه را ، امام صادقروایتى

  4«.منظور امامى پس از امامى است؛ إمامٍ

زیرا ؛ بسیار پُرمعناست، در کنار دو عبارت پیشین، این عبارت از زیارت نامه

اعمال مردم در این دنیا و مددکارِ آنان در  گواهاهل بیتنشان مى دهد که 

مظهر لطف ، آخرت هستند و کاستى هاى مؤمنان را برطرف مى کنند و در نتیجه

رحمت و . مردم را مى نوازند، با رأفت خویش، و مهربانى خدا هستند و پیوسته

امامى ، به مردم منتقل مى شود و با شهادت هر امامى، به وسیله امام، لطف الهى

رحمت امام زمانر واسطه رحمت خدا مى شود و در دوران غیبت وجود دیگ

 . الهى را در باطن این جهان مى گسترانَد

 

 ... و آن نشانه پنهان در گنجینه وَ اآلْیَةُ الْمَخْزُونَةُ؛: فراز هشتاد و سوم

 :واژگان
  ذخیره شده: المَخْزُونَة                                    نشان: اآلیة

، در روى زمین. بزرگ ترین نشانه هاى خدا در روى زمین انداهل بیت

از هر آنچه که در تصوّر ، زیرا ایشان؛ نیستاهل بیت نشانه اى برتر از وجود

به گونه اى که شناخت واقعىِ مقام امام ، خدا را بهتر و بیشتر نشان مى دهند، آید

عظمت ، ت ایشان را دریابدزیرا هر که عظم؛ شناخت خدا را در پى دارد، معصوم

: آمده استامیر مؤمنان على زیارت نامهدر . خالقِ ایشان را دریافته است

 1«.السَّالمُ عَلَیكَ یا آیَةَ اللّه ِ العُظمى»
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 ... و آن امانتِ نگهدارى شده وَ الْأمانَةُ الْمَحْفُوظَةُ؛: فراز هشتاد و چهارم

 :واژگان
  نگهدارى شده: الْمَحْفُوظَة                                  امانت: األْمانَة

بهترین روش نگهدارى ، امانت الهى است و فرمان بردنِ کامل از خداوند، امامت

همه هستى ، در پاسدارى از این امانت الهى. اهل بیتاز امانت الهى است

 . باز گردانند، خویش را نثار کردند تا امانت خداوند را آن گونه که ستاندند

تفسیر  دربارهاز ایشان امام صادقشاگرد ، روایت شده که معلّى بن خنیس

إِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن  وَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَـنَـتِ إِلَى أَهْلِهَا»: آیه

به صاحبانش  همانا خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را؛ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ

0«داورى کنید، به داد، باز گردانید و چون میان مردم داورى مى کنید
امام . پرسید 

براى امام بعد از ، بر عهده امام است که آنچه در نزدش هست»: فرمود

حكم کنند و به مردم ، دستور داده شده تا به عدالت امامانوا گذارد و به ، خودش

 4«. روى نمایندپی، نیز فرمان داده تا از ایشان

 

مَنْ أتاکُمْ نَجى، وَ مَنْ لَمْ  ،وَ الْبابُ الْمُبْتَلى بِهِ النّاسُ: فراز هشتاد و پنجم

، هر که نزدتان بیاید. بِدان آزموده مى شوند، درگاهى که مردم و آن یَأْتِكُمْ هَلَك؛

 ... نابود مى شود، نجات مى یابد و هر که نیاید
 :واژگان
 آزموده شده: الْمُبتَلى                                       در: الباب

 نجات یافت: نَجى                                        آمد: أتى

  نابود شد: هَلَكَ

، باید در این آزمون، ند و همه دیندارانخداوند «دروازه آزمون»اهل بیت

ى است و ناکامى باعث سعادت و سرافراز، پذیرش در این آزمایش. شرکت نمایند

و هر کس وظایف خویش را . باعث هالکت و سرافكندگى است، در این آزمون
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، و آن کس که راه دیگرى را برگزید، نجات مى یابد و رستگار مى شود، انجام دهد

نَحنُ »: فرمود اهل بیتدر معرّفى روایت شده که امیر مؤمنان. نابود مى شود

ما باب حطّه ؛ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْه هَوى، مَنْ دَخَلَهُ نَجَا. مِبابُ حِطَّةٍ وَ هُوَ بَابُ السَّال

نجات مى ، هر که از آن وارد شود. باب السّالم است، )دروازه آزمون( هستیم و آن

 0«.سقوط مى کند، و هر که از آن سر بپیچد، یابد

 

هِ تُؤمِنُونَ، وَ لَهُ إلَى اللّه ِ تَدْعُون وَ عَلَیْهِ تَدُلُّونَ، وَ بِ: فراز هشتاد و ششم

تنها و  ؛وَ بِأمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إلى سَبیلِهِ تُرْشِدُونَ، وَ بِقَولِهِ تَحْكُمُونَ تُسَلِّمونَ

تنها ]مردم را[ به سوى خدا مى خوانید و به سوى او راه نمایى مى کنید و به او 

به سوى راه [م رامرد، ]رفتار کرده، ایمان دارید و تسلیم محض اویید و به فرمانش

 ... داورى مى نمایید، او هدایت مى کنید و به گفتار او

 :واژگان
 راه نمایى مى کنید: تَدُلُّون                           مى خوانید: تَدْعُونَ

 عمل مى کنید: تَعْمَلُون                  تسلیم مى شوید: تُسَلِّمون

  حكم مى کنید: تَحْكُمُون                    ارشاد مى کنید: تُرشِدون

، مقدّم شده و معناى آن، «تَدْعُون»بر  «إلى اللّه» ،«إلَى اللّه ِ تَدْعُون»در عبارت 

هیچ نمى ، مردم را به سوى خویش نمى خوانید و براى خود، شما: چنین است

یعنی  «وَ عَلَیْهِ تَدُلُّون»عبارت و . تبلیغ خدا را مى نمایید، خواهید و فقط

دلیل و ، مردم را به سوى خدا دعوت مى کنند و براى دعوت خویشمامانا

بلكه استدالل قوى و ایمان ؛ مفید نیست، زیرا فرا خواندنِ تنها؛ برهان مى آورند

روش همیشگىِ پیشوایان ، نجات بخش باشد، سازى که بتواند در هنگامه تردیدها

 . استدینى 

 تنها و تنها به خدا ایمان آوردید و در تمام، شما: یعنى، «وَ بِهِ تُؤمِنون»عبارت 

جدا نشدید و هیچ موجودى را در باطن ، لحظه اى از این باور قلبى، عمرتان

تصدیق کردید و ، همتاىِ او نیافتید و هر چه را که از سوى حق نازل شد، خویش
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در  تنها، شما یعنی «وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ»عبارت . جز خدا هیچ ندیدید، در این جهان

 . سر فرو نیاوردید، تسلیمِ محض شدید و در برابر فرمان هیچ کس، برابر خدا

در میان مردم مى زیستند و امامان: یعنى، «وَ بِأمْرِهِ تَعْمَلُون»عبارت 

امّا براى رسیدن به خواسته ؛ نیازهاى ایشان نیز مانند نیازهاى سایر مردم بود

. و تنها به دستورهاى او عمل مى کردندفرمان خدا را در نظر مى گرفتند ، هایشان

، و تنها به راه حق: مى گوییمامامانبه  «وَ إلى سَبیلِهِ تُرشِدُون»عبارت و در

هموارترین راه به ، بى تردید، هدایت مى کنید و هر کس از شما راه نمایى بخواهد

در  و. سوى حق را به او نشان مى دهید و او را به سرمنزل مقصود مى رسانید

تنها بر مبناى سخن : خطاب به امام مى گوید، زائر« وَ بِقَولِهِ تَحْكُمُونَ»بارت ع

 . ترجمانِ سخن پروردگار است، داورى مى کنید و حكم شما، خداوند متعال

. مشخّص شد، به عنوان معیار ارزشیابىاهل بیتفلسفه انتخاب ، اکنون 

در تبلیغ ، آنان. ى استپیشوایان دین «خدامحورى»، گزینش مهم ترین دلیل این

خدا را در نظر مى ، تنها و تنها، ارشاد و داورى، رفتار، استدالل، و راه نمایى

به عنوان ، از همین رو. راه نمى دادند، گرفتند و غیر خدا را در اندیشه و رفتار خود

، نزدیك تر باشداهل بیتانتخاب شده اند و آن که به ، معیار ارزیابى مسلمانان

 . به خدا نزدیك تر است، بى تردید

 

مَنْ واالکُمْ، وَ هَلَكَ مَنْ عاداکُمْ، وَ خابَ مَنْ  سَعِدَ: فراز هشتاد و هفتم

جَحَدَکُم، وَ ضَلَّ مَنْ فارَقَكُمْ، وَ فازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ، وَ أمِنَ مَنْ لَجَأَ إلَیْكُمْ، وَ 

كُمْ. مَنِ اتَّبَعَكُم فَالْجَنَّةُ مَأْواهُ وَ مَنْ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُم وَ هُدِىَ مَنِ اعْتَصَمَ بِ

، و هالک است؛ هر که شما را یارى کند، خوش بخت است ؛خالَفَكُم فَالنّارُ مَثْواه

هر ، و گم راه است؛ هر که انكارتان کند، و ناکام است؛ هر که شما را دشمن دارد

هر ، و در امان ماند؛ یزدهر که به شما در آو، و رستگار است؛ که از شما جدا شود

هر ، و هدایت مى شود؛ تصدیقتان کند ، هر کهو سالم ماند؛ که به شما پناه آورد

و هر که با ؛ پناهگاه اوست، بهشت، هر که از شما پیروى کند. که به شما بپیوندد

 . جایگاه اوست[، دوزخ]آتش ، شما مخالفت کند

 :واژگان
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 نزدیك شد: والى                       خوش بخت شد: سَعِدَ

 ناکام شد: خابَ                        دشمنى ورزید: عادى

  راه شدگم: ضَلَّ                               انكار کرد: جَحَدَ

  پیروز شد: فازَ                                 جدا شد: فارَقَ

 پناه بُرد: لَجَأَ                            درآویخت: تَمَسَّكَ

 هدایت شد: هُدِىَ                           تصدیق کرد: صَدَّقَ    

 پناهگاه: مَأوى                          پناهنده شد: اِعْتَصَمَ    

  مكان: مَثْوى    

، به عنوان آزمون ارزشیابى مسلمانان، ائمه اطهاردر عبارت هاى پیشین

پیامد دوستى و ، در این فراز. بیان شد، آنانانتخاب شدند و فلسفه انتخاب 

ایمنى و ، رستگارى، خوش بختى. شمارش مى شوداهل بیتدشمنى با 

اهل بیتدر انتظار دوستان ؛ بهشت، ره یافتن و سرانجام، سالمت، آسایش

مَنْ تَمَسَّكَ بِعِترَتِی مِن بَعدِی کَانَ مِنَ » :مى فرمایدپیامبر اکرم. است

و  0«.از رستگاران است، هر که پس از من به عترت من تمسّك جوید؛ الفائِزِینَ

 . سرنوشت دشمنى با آنان است؛ دوزخ، گم راهى و سرانجام، زیانكارى، نابودى

، از آن جهت که خدامحورند و همه زندگى شان براى خداستائمه اطهار

ندد و آن کس که به آنان بپیو، انتخاب شده اند و در نتیجه، معیارِ گزینش حق

و آن کس که در برابر ؛ خوش بخت خواهد شد، بى تردید، همراهىِ آنان را برگزیند

، برخاسته و بى گمان، به نبرد با حق، بِایستد و راه ستیز را در پیش بگیرد، آنان

  .نابود خواهد شد

 

کافر ، و هر که شما را انكار کند وَ مَنْ جَحَدَکُمْ کافِرٌ؛: فراز هشتاد و هشتم

  ...است

 :واژگان
  کفرورزنده: کافِر                  منكر شد، انكار کرد: جَحَدَ
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کفر جهلی  -0دو نوع کفر می تواند وجود داشته باشد ائمه اطهاردر مورد 

، آگاهى ندارند و با این همهاهل بیتآنان که از حجّیت سخنان ؛ کفر عملی -4

؛ کفر نعمت هم مى کنند، استههستند و ناخو «کافرِ جهلى»، آن را انكار مى کنند

را شناخته اند و آنان را سُكّاندار کشتى ، اهل بیتولى کسانى که به یقین

کافر »، آنان را انكار مى کنند، امّا به خاطر منافع دنیایى خود، نجات مى دانند

زیرا به ؛ کفر معصیت و کفر نعمت هم مى نمایند، چنین کسانى. هستند «علمى

سر اهل بیتامّا از پذیرش والیت ؛ گردن مى نهند، وندبرخى دستورهاى خدا

تمام عالمان دنیاپیشه اى . بنابراین، باز مى زنند و نعمتِ آنان را نیز انكار مى کنند

 . کافرانى هستند که بخشوده نمى شوند، را انكار مى کنندامامانکه مقامِ 

 

در ، ]با شما بجنگد و کسى که ؛وَ مَنْ حارَبَكُمْ مُشْرِكٌ: فراز هشتاد و نهم

 ... به خدا شرک ورزیده است [حقیقت

 :واژگان
  کسى که شرک مى ورزد: مُشْرِکْ                                 جنگید: حارَبَ

مشرک ، مبارزه مى کننداهل بیتکسانى که با ، در این عبارت از زیارت

؛ ه ِ وَ سِلْمُ علیٍّ سِلْمُ اللّه ِحَرْبُ عَلیٍّ حَربُ اللّ»: فرمودپیامبر . دانسته شده اند

0«.خداست [با]آشتى ، على [با]و آشتى ؛ خداست [با]نبرد ، على [با]نبرد 
بنابر  

را بر  «ال إله إلّا اللّه»حتّى کسانى که این روایت و روایت هایی نظیر این روایت 

به فرمان ، صف آرایى کننداهل بیتهر گاه در برابر ، زبان جارى مى کنند

کسانى ، به سخن دیگر. شریك قائل شده اند، گردن نهاده اند و براى خدا، اغوتط

از طاغوتْ ، در مقابل خداوند متعال، در واقع، مى جنگنداهل بیتکه با 

موحّد ، هر چند به ظاهر، حقیقتا مشرک اند . بنابراین، آن هااطاعت مى کنند

 . باشند
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و هر که شما را  فَلَ دَرَكٍ مِنَ الْجَحیمِ؛وَ مَنْ رَدَّ عَلَیْكُم فى أسْ: فراز نودم

 ... جاى دارد، در پایین ترین طبقه جهنّم[، و نپذیرد]رد کند 

 :واژگان
 پایین ترین: أسْفَل                                   نپذیرفت: رَدَّ

  جهنّم: الْجَحیم                     ن ترین مرتبهپایی: دَرَکْ    

به معناى نپذیرفتن سخن آنان و بى اعتنایى اهل بیت «رد کردن»تعبیر 

از مقام ، گروهى: بر دو گونه اندائمه اطهارمنكران . به فرمان هاى ایشان است

اهل ذیب هیچ گاه به تك، این دسته. بى بهره، ناآگاه اند و از معارفِ آنان، ایشان

، سرنوشت چنین منكرانى. نسبتِ دروغ نمى دهند، نمى پردازند و به آنانبیت

در سفارش هاى بى شمار پیامبر، دسته دیگر. سرگردانى و گم راهى است

را دیده اند و از آیاتِ قرآن که جانشینان برحقّ پیامبر اهل بیتمعرّفى 

، از حقیقت، مع دنیوىامّا براى رسیدن مطا؛ آگاه اند، را معرّفى مى کند

چشم مى پوشند و به انكارِ خورشید مى پردازند و براى رهایى از پرسش هاى حق 

نسبت دروغ مى ، را تكذیب مى کنند و به آناناهل بیتسخنانِ ، جویان

جایگاهى بس دردناک در دوزخ ، راهىافزون بر گم، این دسته از منكران. دهند

 . دارند

 

أَنَّ هذَا سابِقٌ لَكُمْ فیما مَضى وَ جارٍ لَكُمْ فیما أشْهَدُ : فراز نود و یكم

بَقِىَ، وَ أنّ أرْواحَكُمْ وَ نُورَکُمْ وَ طینَتَكُمْ واحِدَةٌ، طابَتْ وَ طَهُرَتْ بَعْضُها مِنْ 

براى شما در گذشته بوده است و [، مقام و منزلت]گواهى مى دهم که این  بَعض؛

. یكى است، ارواحتان و نورتان و سرشتِ شما، در آینده نیز جریان دارد و بى گمان

  ...همگى پاک و پاکیزه است و برخى از برخى دیگر است

 :واژگان
 پیشى مى گیرد، کسى که بر دیگران: سابِق

 جریان دارد: جارَ                                    رفت: مَضى

 ها جان :أرْواح                                باقى ماند: بَقِىَ
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 سرشت: طینَة                                  روشنایى: نُور

  پاک شد: طَهُرَتْ                             پاکیزه شد: طابَتْ

 «هذا»نخست آن که : را دو گونه مى توان معنا کرد «هذا سابِقٌ»در این فراز 

معناى ، که در این صورت، کنون برگفته ایمباشد به آنچه از ابتداى زیارت تااشاره 

جایگاه : من گواهى مى دهم تمامِ اعتقادات پیش گفته )مانند: جمله چنین است

. جریان دارد، پیش از شما و پس از شماائمهدر  ...(محلّ فرود وحى و، رسالت

به وجود ، آغاز شده و هم اینك نیز تمامِ آن صفاتاز پیامبر، این جریان

و ، محلّ نزول وحى، ته است و او جایگاه رسالتانتقال یافامام زمانمقدّس 

اشاره باشد به ، «هذا»آن است که ، احتمال دیگر. است... رفت و آمدِ فرشتگان و

مشرک ، کافر است و نبرد کننده با شما، انكار کننده شما: یعنى؛ عبارت پیشین

همنشین منافقان ، در پست ترین طبقات دوزخ، است و هر که سخنتان را نپذیرد

اهل تمامِ مخالفان  ، دربارهزائر گواهى مى دهد که این حكم، اکنون. خواهد بود

را در بر مى امام زمانتا  جریان دارد و تمامِ مخالفانِ پیامبربیت

 . یكى است، گیرد و حكم همه آنان

یكى است و در حدیث اهل بیتجان و سِرشت ، در فرهنگ حدیثى ما

إنِّی خَلَقْتُ عَلِیَّا وَ فاطِمَة وَ  !یا مُحَمَّدُ»: فرمود قدسى آمده که خداوند به پیامبرش

، فاطمه، على، بى گمان من !اى محمّد؛ الحَسَنَ وَ الحُسَینَ وَ األئِمَّةَ مِن نُورٍ واحِدٍ

0«.را از نور یكسانى آفریدم امامان [دیگر]حسن و حسین و 
  

 

كُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقینَ حَتّى مَنَّ خَلَقَكُمُ اللّه ُ أنْوارا فَجَعَلَ: فراز نود و دوم

، خداوند عَلَیْنا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فی بُیُوتٍ أذِنَ اللّه ُ أنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ؛

قرارتان داد تا این که به ، نورهایى آفرید و گِرداگِرد عرش خود [به صورت]شما را 

پس شما را در خانه هایى قرار داد که  .بر ما نعمت بزرگى عطا فرمود، واسطه شما

 . رخصت داده است که بزرگ داشته شوند و نام وى در آن ها یاد شود، خداوند

 : واژگان

                                                 
 . 48، ح 91الغیبة، نعمانى، ص 0
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 فراگیر: مُحْدِق                                    تخت: عَرْش

  بزرگْ داشته شود: تُرْفَعَ                                 هاخانه : بُیُوت

اللَّهُ نُورُ السَّمَـوَ »: راز اشاره به آیات سی پنج تا سی و هفت سوره نور دارداین ف

طالب نور ، هر کس ..«.ى بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُف... تِ وَالْأَرْضِ

 ـ یاد خدا ـ که خاندان رسالت استباید به خانه هاى ، خدا و هدایت الهى است

، ائمه دارداهل بیتاشاره به عظمت ذاتى  این فرازهمچنین . جعه کندمرا

: می فرماییدامام باقر ،آفرینشِ نورى داشته اند، پیش از خلقت مادّىاطهار

إنَّ اللّه َ عز و جل خَلَقَ أربَعَةَ عَشَرَ نُورَا مِن نُورِ عَظَمَتِهِ قَبلَ خَلقِ آدَمَ بِأربَعَةَ عَشَرَ »

چهارده نور را از نور عظمت ، خداوند عز و جل، بى گمان ؛ یَ أرواحُناألفِ عامٍ فَهِ

همان ارواح [، نورها]چهارده هزار سال پیش از خلقت آدم آفرید که آن ، خویش

0«.ماست
  

ین به دست مى آید چن، از جمع بندى روایاتى که در تفسیر عرش الهى آمده

در آن ، موجودى خارجى در عالم غیب است که مرکز فرماندهى جهان، عرش: که

، به آن منتهى مى شود و احاطه و استیالى بر آن، قرار دارد و رشته تدبیر جهان

احاطه بر . موجب علم به جزئى ترین امورِ جهان و تدبیر مجموعه هستى است

اینك اعتقاد خود را ، زائر. ندهى جهان استبه معناى تسلّط بر مرکز فرما، عرش

انوارى ائمه اطهاربیان مى کند و بر این باور است که امامان درباره

. آگاه اند، هستند که در مرکز مدیریتِ هستى قرار دارند و از جزئیات امور جهان

، ارزانى داشته است تا به فرمان او، این مقام بلند را خداوند به چهارده نور پاک

 .ستى را تدبیر کننده

 

درودهاى ما را بر شما ، و خداوند عَلَیْكُم؛ وَ جَعَل صَلَواتَنا: فراز نود و سوم

 .. .قرار داده است

، «نماز»به معناى دعاست و از آن رو به ، «صالة»جمع ، «صلوات»واژه : واژگان

 . است «دعا»مى گویند که در بر دارنده  «صالة»

                                                 
 41، ص05بحاراالنوار ، ج0
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بر  «صلوات؛ درود فرستادن»تورِ دس، از جمله دستورهاى قرآن

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ یَـأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ »: استپیامبر

مى ، در تفسیر آیه یاد شده، امام کاظمبر پایه روایتى 0«عَلَیْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِیمًا

حْمَةٌ مِنَ اللّه ِ وَ صَلَاةُ مَلَائِكَتِهِ تَزْکِیَةٌ مِنهُم لَه وَ صَلَاةُ المُؤمِنِینَ صَالةُ اللّه ِ رَ»: فرماید

نوعى رحمت از جانب اوست و درود فرستادن ، درود فرستادن خدا؛ دُعاءٌ مِنْهُم لَه

، است و درود فرستادن مؤمنان پیامبر خداستایشى از آنان نسبت به ، فرشتگان

 4«.پیامبر است براى آن هادعایى از 

جدا نیست و از این از صلوات بر پیامبرپیامبر اهل بیتصلوات بر 

را همراه پیامبر اهل بیتافزون بر روایاتِ منابعِ شیعى ـ که صلوات بر ، رو

بسیارى از محدّثان اهل سنّت هم بارها از  ـ آورده استصلوات پیامبر

 1«.مَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍقُولُوا اللَّهُ»: نقل کرده اند که فرمودپیامبر

او را حذف  اهل بیتباشد و درودى که تنها بر پیامبر، در روایات شیعى

فردى را دید که پرده کعبه را . امام باقرنامیده مى شود «صلوات أبْتَر»، نماید

ال  !اللّه ِ یا عَبدَ»: به او فرمود امام«. اللّهمّ صلّ على محمّد»: گرفته و مى گوید

آن را  !اى بنده خدا؛ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ أهلِ بَیتِهِ: قُل. ال تَظلِمْنا حَقَّنا، تُبتِرها

 8«.اللّهمَّ صلّ على محمّد و اهل بیته: بگو. حقّ ما را ضایع مگردان. ناقص مگو

 

خَلْقِنَا وَ طَهارَةً وَ ما خَصَّنا بِهِ مِنْ واِلیَتِكُمْ طیبا لِ: فراز نود و چهارم

و نیز آنچه از والیت شما به ما اختصاص ؛ لَنا وَ کفّارَةً لِذُنُوبِنا ألِنْفُسِنَا وَ تَزْکِیَةً

و پاکیزگى جان هایمان و پاک ، همه اینها را سبب پاکىِ سرشت و اخالق ما، داد

 . داد[قرار]رشد ما و جبرانِ گناهانمان  سازى و

 :واژگان

                                                 
 . 50سوره احزاب، آیه 0
 . 55، ص 90بحاراالنوار،ج4
، ص 4؛ سنن الترمذى، ج 165، ص 0؛ صحیح مسلم، ج 0464، ص 8صحیح البخارى، ج 1
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 پیراستگى: تَزکیة                  به ما اختصاص داد: خَصَّنا

  گناهان: ذُنُوب                                  جبران: کَفّارَة

: یعنى؛ است «صلواتنا علیكم»عطف بر ، «و ما خصّنا به من والیتكم»جمله 

رستاده شده بر شما و دوستى شما را موجب پاکیزگى خلقت درودهاى ف، خداوند

 . طهارت جان هاى ما و رشد معنوى ما قرار داد، ما

روایت . استاهل بیتمحبّت ، «خَلق»یكى از نشانه هاى حالل زادگى 

إمتَحِنُوا  !یَا أیُّهَا النّاسُ»: فرمودباره علىر، ددر جمع مردمشده که پیامبر

فَمَن أحَبَّهُ فَهُوَ ، فَإنَّ عَلِیَّا ال یَدعُو إلى ضَاللَةٍ و ال یَبعُدُ عَن هُدَىً؛ أوالدَکُم بِحُبِّهِ

فرزندان خود را با دوستىِ على  !اى مردم؛ مِنكُم وَ مَن أبغَضَهُ فَلَیسَ مِنكُم

. دور نمى شود، راهى فرا نمى خواند و از راه راستهرگز به گم، زیرا على؛ بیازمایید

و هر کدام ، از شما هستند، رزندان شما که على را دوست داشتندپس هر یك از ف

  0«.از شما نیستند، که او را دشمن داشتند

از گناهان  شانپاک سازى پیروان، تهذیب نفسائمه اطهاراز آثار والیت 

لَا یُحِبُّنا عَبدٌ وَ  !وَاللّه ِ یَا أبَا خَالِد»: به ابو خالد کابلى فرمودامام باقر. است

هیچ بنده اى نیست که ما را ، به خدا سوگند !ابو خالد؛ تَولَانَا حَتَّى یُطَهِّرَ اللّه ُ قَلْبَهُیَ

 4«.دلش را پاک گردانَد، مگر آن که خدا، دوست بدارد و والیت ما را بپذیرد

 

بِفَضْلِكُمْ وَ مَعْرُوفینَ بِتَصْدیقَنا  فَكُنّا عِنْدَهُ مُسَلِّمینَ: فراز نود و پنجم

، به پذیرش والیت شما، گردن نهاده، به برترى شما، و ما در نزد او )خدا( اکُمْ؛إیّ

 ... شناخته شده بودیم

 : واژگان
 برترى: فَضْل                           گردن نهاده: مُسَلِّم

  پذیرش: تَصْدیق                        شناخته شده: مَعْرُوف

یعنى اگر ؛ بازگو شده استاهل بیتن ریشه وفادارى پیروا، فرازدر این 

دعاها و درودهاى ما را بر خاندان پیامبرش قرار داد و به واسطه محبّت ، خداوند

                                                 
 . 444، ص 84تاریخ دمشق، ج 0

 
 . 0، ح 098، ص 0الكافى، ج 4
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بر محبّت ، از آن روست که سِرشت ما از اَزَل، نیكو شد، جان و رفتار ما، ایشان

به ، در کتابِ علم خداوند، سرشته شده است و نام شیعیانخاندان پیامبر

مَن صَلَّى عَلَى النَّبِىِّ صلى اهلل »: فرموده است. امام صادقشده است نیكى ثبت

أَلَسْتُ »: أَنّی أَنَا عَلَى المِیثَاقِ وَ الوَفَاءِ الَّذِى قَبِلْتُ حِینَ قَوْلِهِ: علیه و آله فَمَعناهُ

، انبى گم: مفهومش چنین است، هر که بر پیامبر صلوات فرستد؛ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى

: فرمود [خدا]آن گاه که ، هستم، من بر پیمان و عهدى که پیش از این پذیرفته ام

 0«.[آرى ]چنین است: پروردگارتان نیستم ؟ گفتند، آیا من

 

وَ أعْلى مَنازِلِ  فَبَلَغَ اللّه ُ بِكُمْ أشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمینَ: فراز نود و ششم

الْمُرْسَلینَ، حَیْثُ ال یَلْحَقُهُ الحِقٌ، وَ ال یَفُوقُهُ فائِقٌ، الْمُقَرَّبینَ وَ أرْفَعَ دَرَجاتِ 

وَ ال یَسْبِقُهُ سابقٌ وَ ال یَطْمَعُ فى إدْراکِهِ طامِعٌ، حَتّى ال یَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ 

 ال نَبِىٌّ مُرْسَلٌ وَ ال صِدّیقٌ وَ ال شَهیدٌ وَ ال عَالِمٌ وَ ال جاهِلٌ وَ ال دَنِىٌّ وَ ال

فاضِلٌ وَ ال مُؤْمِنٌ صالِحٌ وَ ال فاجِرٌ طالِحٌ وَ ال جَبّارٌ عنیدٌ وَ ال شَیْطانٌ مَریدٌ وَ 

ال خَلْقٌ فیما بَیْنَ ذلِكَ شهیدٌ إلّا عَرَّفَهُمْ جاَللَةَ أمْرِکُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِکُمْ وَ کِبَرَ 

باتَ مَقامِكُمْ وَ شَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَ وَ تَمامَ نُورُکُمْ وَ صِدْقَ مَقاعِدِکُمْ وَ ثَ شَأْنِكُمْ

پس  مَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ وَ کَرامَتَكُمْ عَلَیْهِ وَ خاصَّتَكُمْ لَدَیْهِ وَ قُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ؛

و ، و باالترین جایگاه هاى مقرّبان، شما را به شریف ترین مرتبه گرامیان، خداوند

هیچ کسى بدان  [جز آنان]آن مقامى که : انَدبرترین درجات فرستاده شدگان برس

، هیچ کسى راه نمى یابد و هیچ پیش گامى بر آن، نمى رسد و به باالتر از آن

تا ، طمع نمى کند، پیشى نمى گیرد و هیچ طمع کننده اى براى رسیدن به آن

و نه ، و نه هیچ صدّیق و شهیدى، این که نه هیچ فرشته مقرّب و پیامبر مُرسَلى

و نه هیچ مؤمنِ درست ، و نه هیچ پَست یا صاحبْ فضیلتى، الِم و جاهلىهیچ ع

و نه هیچ ، و نه هیچ ستمگرِ مستبدى، و نه هیچ تبهكارِ بدکردارى، کردارى

بر ، و نه هیچ آفریده دیگرى که در این میان گواه باشد، شیطانِ رانده شده اى

و عظمت ، جاللتِ امرتان: ن که خداوند مى شناسانَد به آنانمگر آ، جاى نمى مانَد
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و استوارىِ  ،و درستىِ جایگاهتان،نورتان و تمامیّت، و بزرگىِ مقامتان، قَدْرتان

، و کرامت شما را در نزد او، و شرافت رتبه تان و منزلتِ شما را در نزدش ،مقامتان

 . و ویژه بودنتان در پیشگاه او و منزلت نزدیكى اى که با او دارید

 : واژگان
 تبهكار: طالِح                        برترى مى یابد: یَفُوقُ

 مُستبد: عَنید                                  ستمگر: جَبّار

  عظمت: جاَللَة                              گردنكش: مَرید 

  مقام: شَأن                                    ارزش: خَطَر

اشاره به جایگاه رفیع و مقامات و کماالت معنوىِ  «زیارت جامعه»این فراز از 

به فضائل ، مى گوید که ایشاناهل بیتخطاب به ، زائر. دارد خاندان رسالت

تبیین فلسفه ستایش هایى ، در واقع، این عبارت ها و. دست یافته اند، یاد شده

 . شده استاهل بیتاز ، و یا پس از آن، است که پیش از آن

شریف ترین مكانى که آرزوى اشاره به  «مَحَلِّ الْمُكَرَّمینَ أشْرَفَ»عبارت 

مگر بندگان ؛ وَ هُم مُّكْرَمُونَ ...إِلَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ»: دارد مؤمنانِ کامل است

 «أعْلى مَنازِلِ الْمُقَرَّبینَ»و عبارت  0«.و ایشان گرامى داشتگان اند... مخلص خدا

بهره قرار دارند همان ها که  ترین جایگاه مقرّبان بِالفعلباالائمه اطهاریعنی 

و ؛ عَیْنًا یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ مِزَاجُهُ مِن تَسْنِیمٍ و»: اند مند از سرچشمه تسنیم

4.«از آن مى نوشند، چشمه اى که مقرّبان؛ آمیزه اش از ]چشمه[ تسنیم است
  

، بر برخى دیگر آن هابلكه برخى از ؛ دبا یكدیگر هم رتبه نیستن، پیامبران الهى

اهل بیتبرترینِ پیامبران الهى است و پیامبر اعظم و پیشى گرفته اند

أرْفَعَ »: برترین رتبه را در میان فرستادگان الهى دارندنیز پس از پیامبر

  «دَرَجاتِ الْمُرْسَلینَ

وَ »تا  «ى رسدمقامى که هیچ کس به آن نم؛ حَیْثُ ال یَلْحَقُهُ الحِق»جمله 

تفسیر و تببین جمالت ، در واقع، «نزدیكىِ جایگاه شما به خدا؛ قُرْبُ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ

برترین »و  «باالترین جایگاه مقرّبان»، «شریف ترین مرتبه گرامیان»یعنى ، پیشین
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به جایگاهى مى ، بدین سان که پیشتازان قرب الهى، است «درجات پیامبران

و ، کسى نمى تواند برود، نمى تواند بدان برسد و باالتر از آن رسند که هیچ کس

موفّق نیست و هیچ کس براى رسیدن به ، هیچ تالشى براى سبقت جُستن بر آنان

 . نمى تواند طمع داشته باشد، آن جایگاه

، به گونه اى است که نه تنها فرشتگان مقرّب الهى، این موقعیت عظیم

بلكه همه ؛ و مؤمنان صالح، فاضالن، عالمان، یدانشه، صدّیقان، پیامبران مُرسل

، مُعاندان حق، بدکاران زشتْ سیرت و جبّاران سرکش و لجوج، افراد نادان و پَست

هر کس به فراخور ، همه آفریده هاى جهان، و در نهایت، شیطان خبیث و نافرمان

، متعالآشنا خواهد شد و خداوند ، با عظمتِ پیشتازان قُرب الهى، استعداد خود

، استوارىِ مقام، درستىِ جایگاه، تمامیت نور، بزرگى مقام، عظمتِ قَدر، جاللت امر

نزد خود و خصوصیتى را که در اهل بیتو کرامت ، شرافتِ جایگاه و منزلت

معرّفى خواهد ، با آفریدگار هستى را به همگان آن هاپیشگاه او دارند و نزدیكى 

 . کرد

 

وَ اُسْرَتى، اُشْهِدُ اللّه َ وَ  نْتُمْ وَ اُمّى وَ أهْلى وَ مالىبِأبى أَ: فراز نود و هفتم

اُشْهِدُکُمْ أنّى مُؤمِنٌ بِكُمْ وَ ِبمَا آمَنْتُم بِهِ، کافِرٌ بِعَدُوِّکُمْ وَ بِما کَفَرْتُمْ بِهِ، 

، مُبْغِضٌ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَ بِضَاللَةِ مَنْ خالَفَكُمْ، مُوالٍ لَكُمْ وَ ألِوْلیائِكُمْ

ألِعْدائِكُمْ وَ مُعادٍ لَهُمْ، سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ، مُحَقِّقٌ لِما 

پدر و  حَقَّقْتُمْ، مُبْطِلٌ لِمَا أبْطَلْتُمْ، مُطیعٌ لَكُم، عارِفٌ بِحَقُّكُمْ، مُقِرٍّ بِفَضْلِكُم؛

به ، خدا و شما را گواه مى گیرم که من !فدایتان باد، مادر و خانواده و مال و تبارم

و به دشمنِ شما و هر آنچه ، ایمان دارم، شما و هر آنچه شما بِدان ایمان دارید

آگاهم و به گم راهىِ هر که با شما ، به مقامِ شما. کافرم، شما بِدان کفر ورزیده اید

ان کینه دوستدارِ شما و دوستانِ شما هستم و به دشمنانت. بینایم، مخالفت کند

در آشتى ام و با هر که با شما ، با هر که با شما صلح کند. مى ورزم و دشمن آنانم

و آنچه را که شما ، حق مى دانم، آنچه را شما حق دانستید. در ستیزم، بجنگد

حقّتان را مى شناسم و به برترى ، پیرو شما هستم. باطل مى دانم، باطل دانستید

 . اعتراف مى کنم، شما
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 :واژگان
  آگاه: مُسْتَبْصِر                                  خاندان: اُسْرَة

 مخالف: مُعاد                           راه شدنگم: ضَاللَة

  جنگید: حارَبَ                                     صلح: سِلْم

  یقین: مُحَقَّق

اى مختلفِ با اشاره به ویژگى هاهل بیتزائر ، در عبارت هاى پیشین

، معرفت خود را نسبت به جایگاه سیاسى، در محضر ایشان، خاندان رسالت

پس از نهایت ابراز ، فرازامّا در این ؛ ابراز داشت، اجتماعى و مقام معنوى آنان

خداوند متعال ، «بأبى أنْتُم وَ اُمّى وَ أهْلى وَ مالى وَ اُسْرَتى»محبّت به آنان با جمله 

 اظهار کرده گواه مى گیرداهل بیتان به آنچه درباره را بر ایماهل بیتو 

خطاب به خاندان ، زائر ،...«مُسْتَبْصِرٌ بِشَأنِكُم وَ بِضاَللَة مَنْ خالَفَكُم»و با عبارت 

و کفرم به دشمنان ، ایمان من به شما و آنچه بِدان ایمان دارید: رسالت مى گوید

بلكه ؛ ى تقلیدى و کورکورانه نیستایمان و کفر، شما و آنچه بِدان کفر مى ورزید

بر . راهىِ مخالفان شماستو بینش نسبت به جایگاه شما و گم بر پایه بصیرت

ارادت ، به شما و دوستانِ شما، اساس این بینش و بصیرت است که براى همیشه

با هر که با شما در . کینه مى ورزم آن هادشمنم و بد، و با دشمنان شما، مى ورزم

هر . مى جنگم، در صلح هستم و با هر کس که با شما بجنگد، اشدصلح و سازش ب

. باطل مى دانم، و هر چه را شما باطل بدانید، حق مى دانم، چه را شما حق بدانید

، شناخت دارم و به برترى شما، فرمان بُردار شما هستم و نسبت به حقّ شما

 . اعتراف مى کنم

 

بارِ  ، مُحْتَجَبٌ بِذِمَّتِكُمْ، مُعْتَرِفُ بِكُمْ؛مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ: فراز نود و هشتم

، شما[جایگاه]پناهنده ام و به ، دانش شما را پذیرنده ام و به پرده امان شما

 ... معترفم

 :واژگان
 در پرده قرار دهنده: مُحْتَجِب                              پذیرنده: مُحْتَمِل

  اعتراف کننده: مُعْتَرِف                                       امان: ذِمَّة
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آن را ، بدین معناست که هر مطلبى از شما نقل شود« مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُم» عبارت

إنَّ حَدِیثَنَا »: یدمی فرما. امام صادقهر چند ژرفاىِ آن را در نیابم، مى پذیرم

بِیٌّ مُرسَلٌ أو عَبدٌ امتَحَنَ اللّه ُ قَلبَهُ ال یَحتَمِلُهُ إلّا مَلِكٌ مُقَرَّبٌ أو نَ، صَعبٌ مُستَصعَبٌ

دشوار و بسیار سنگین است و آن را ، همانا حدیث ما؛ لِإلیمانِ أو مَدِینَةٌ حَصِینَةٌ

، آزموده، یا بنده اى که خداوندْ دلش را با ایمان، یا پیامبر مُرسَل، جز فرشته مقرّب

 0«.بر نمى تابد، و یا شهرى نفوذناپذیر

مى توان از انواع ، پناهگاه مطمئنى است که در پناه آن، نگاه شیعیان در، امام

به گونه اى که از وسوسه هاى ، رهایى یافت، اخالقى و عملى، آسیب هاى اعتقادى

  «مُحْتَجَبٌ بِذِمَّتِكُمْ». در امان بود، شیطانى و آتش دوزخ

 

مْ، مُنْتَظِر ألمْرِکُم، مُؤمِنٌ بِإیابِكُم، مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُ: فراز نود و نهم

. باور دارم، ایمان دارم و به رجعت شما، من به بازگشتِ شما لِدَولَتِكُم؛ مُرْتَقِبٌ

 ... منتظرِ امرِ شما )ظهور( و چشم انتظارِ حكومت شما هستم

 : واژگان
 بازگشت: رَجْعَة                                 بازگشت: إیاب

 مُراقب: مُرْتَقِب                           چشم به راه: مُنْتَظِر

  حكومت: دَولَة

یكى از ، به دنیا پس از مرگاهل بیتیا بازگشت  «رجعت»قیده به ع

: آمده که فرمودامام صادقدر روایتى از . شیعیان می باشد اعتقادات ویژه

، ما نیست کسى که به بازگشت ما [شیعیان]از ؛ نّا مَن لَم یُؤمِنْ بِكَرَّتنالَیسَ مِ»

 4«.ایمان نداشته باشد

بدون ، است که شیعیاناهل بیتیكى از اسرار علمى ، «رجعت»موضوع  

روایت شده که در پاسخ امام رضااز . از خاندان رسالت پذیرفته اند، چون و چرا

لَحَقٌّ قَد کانَت فِى االُمَمِ السّالِفَةِ وَ نَطَقَ بِهِ  هانّإ» :فرمود، رجعت دربارهبه مأمون 

یَكُونُ فی هذِهِ االُمَّةِ کُلُّ ما کانَ فِی االُمَمِ السَّالِفَةِ : وَ قَدْ قَالَ رسولُ اللّه ِ، القُرآنُ
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اى پیشین در میان امّت ه. حقیقت دارد، رجعت؛ حَذوَ النَّعلِ بِالنَّعلِ وَ القَذَّةِ بِالقَذَّةِ

 . پیامبراز آن سخن به میان آورده است، نیز وجود داشته است و قرآن

در میان این ، بوده است، هر چه در امّت هاى گذشته: نیز فرموده استخدا

  0«.خواهد بود، عینا و مو به مو، امّت

هم زمان با ظهور مهدى ، رجعتبر اساس این فراز می توان گفت که 

اجماالً استفاده مى اهل بیتمجموع روایات رسیده از از و . تحقّق مى یابد

هم ، و شمارى از مؤمنانِ مطلق و شمارى از کافرانِ مطلقائمه اطهارشود که 

امّا در مورد جزئیات مربوط به . زنده مى شوندزمان با ظهور امام مهدى

همین عقیده ، نمى توان اظهار نظر قطعى کرد و در ایمان به رجعت، رجعت

 . کافى است، اجمالى

 

آخِذٌ بِقَولِكُمْ، عامِلٌ بِأمْرِکُم، مُسْتَجیرٌ بِكُمْ، زائرٌ لَكُمْ، الئِذٌ : فراز صدم

عَائِذٌ بِقُبُورِکُم، مُسْتَشْفِعٌ إلَى اللّه عز و جل بِكُمْ وَ مُتَقَرِّبٌ بِكُمْ إلَیْهِ 

سخن  ؛حْوالى وَ اُمُورىوَمُقَدِّمُكُم أمامَ طَلِبَتى وَ حَوائِجى وَ إرادَتى فى کُلِّ أ

به شما . کار مى کنم، به امر شما[. عمل مى کنم، و بدان]شما را مى گیرم 

از ، به واسطه شما. پناه آورده ام، به قبرهاى شما. زائرِ شما هستم. پناهنده ام

شفاعت مى خواهم و به وسیله شما به درگاهش تقرّب مى جویم ، خداوند)عزَّوجلَّ(

خواست و نیاز و آنچه در همه احوال و در هر کارى اراده کرده  و شما را پیشِ روىِ

 ...[قرار داده ام، ام ]

 :واژگان
 متوسّل: الئِذ                              پناهجو: مُسْتَجیر

 شفاعت خواه: مُسْتَشْفِع                                امان خواه: عائِذ

  تقرّب جو: مُتَقَرِّب

این است که آنچه موجب رستگارى و سعادت انسان ، فرازین پیام نخست ا

تنها . بنابراین، هاست و عمل به دستورهاى آناهل بیتپذیرفتن سخن ، است
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چنان که از ، سودى نداردائمه اطهاربدون پیروى عملى از ، ادّعاى تشیّع

آثارَنا وَ  إنَّ شِیعَتَنا مَن شَیَّعَنا و اتَّبَعَ»: روایت شده که فرمودپیامبر خدا

کسى است که از ما پیروى کند و پا جاى پاى ما بگذارد ، شیعه ما؛ اقْتَدى بِأعْمالِنا

عرضه زائر به امامدر این قسمت  به دیگر سخن 0«.اقتدا نماید، و به کردار ما

بلكه رفتار خود را بر اساس اوامر شما ـ ؛ شیعه نیستم، تنها به زبان، من: مى دارد

به شما ، در کنار اطاعت از اوامر شما من. تنظیم مى کنم است ـ که فرامین الهى

شفیع قرار داده ، پناه آورده و به زیارت قبر شما آمده ام و شما را در پیشگاه خدا

 . صداقت دارم، در آنچه مى گویم، از این رو. ام

 

مْ وَ أوَّلِكُمْ مُؤمن بِسِرِّکُم وَ عَالنِیَتِكُم وَ شاهِدِکُمْ وَ غائِبِكُ: فراز صد و یكم

وَ آخِرِکُمْ وَ مُفَوِّضٌ فى ذلِكَ کُلِّهِ إلَیْكُمْ وَ مُسَلِّمٌ فیهِ مَعَكُمْ وَ قَلْبى لَكُمْ 

مُسَلِّمٌ وَ رَأْیى لَكُمْ تَبَعٌ وَ نُصْرَتى لَكُم مُعَدَّةٌ، حَتّى یَحْیِىَ اللّه ُ تَعالى دینِهِ 

رَکُمْ لِعَدْلِهِ وَ یُمَكِّنَكُمْ فى أرْضِهِ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ بِكُمْ وَ یَرُدُّکُمْ فى أیّامِهِ وَ یُظْهِ

به نهانِ شما و  ال مَعَ غَیْرِکُمْ، آمَنْتُ بِكُمْ وَ تَوَلَّیْتُ آخِرَکُمْ بِما تَوَلَّیْتُ بِهِ أوَّلَكُمْ؛

باور دارم و ، و نخستینِ شما و آخرین شما، و ظاهرِ شما و غایب شما، آشكارِ شما

به فرمانِ ، خود را به شما وا گذارده ام و تسلیم شما هستم و دلم، مه این اموردر ه

آماده است تا خداوند ، تابع نظر شماست و یارى ام براى شما، و نظرم، شماست

برگردانَد و براى ، دینش را به شما زنده کند و شما را در دوران خود، متعال

پس با . پا بر جایتان کند، زمینششما را آشكار سازد و در روى ، گسترش عدالتش

به شما ایمان دارم و والیتِ آخرین شما را . نه با دیگران، با شما؛ شما هستم

 . پذیرفتم به همان گونه اى که والیت نخستین شما را پذیرفته ام

 :واژگان
 آشكارا: عَالنِیَة                          امرِ پوشیده: سِرّ

  پیروى مى کنم و به آن خشنودم: تَوَلَّیتُ                    واگذار کننده: مُفَوِّض
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قابل ، رازهایى وجود دارد که براى همهدر امامت و رهبرى خاندان پیامبر

، درک و فهم نیست امّا کسانى که امامتِ آنان را بر پایه ادلّه قطعى پذیرفته اند

ت آن را بدانند و چه حكم، مبتنى بر حكمت است، باور دارند که همه این رازها

ائمه بر این اساس در این فراز زائر ایمان و تسلیم مطلق خویش را به . چه ندانند

مَن »: روایت کرده که فرمودامام صادقاز ، شیخ کلینى. ابراز می کنداطهار

مُحَمَّدٍ  القَولُ مِنّی فِی جَمِیعِ األشیاءِ قَولُ آلِ: فَلیَقُل، سَرَّهُ أن یَستَكمِلَ اإلیمانَ کُلَّهُ

هر کسى دوست دارد ؛ وَ فیما بَلَغَنِی عَنهُم وَ فِیما لَم یَبلُغَنی، فِیما أسَرُّوا وَ ما أعلَنُوا

آنچه از آنان که ، در همه امور پنهان و آشكار: بگوید، که ایمان کامل داشته باشد

 0«.رأى خاندان محمّد است، رأى من، وآنچه به من نرسیده، به من رسیده

و تسلیم مطلق نمودن خود اهل بیتپس از اظهار ایمان به ، معرفتزائر با

براى همكارى جهت تشكیل حكومت جهانى  آمادگى خود را، به ارواح پاک آنان

مقدّمه این ، همه آنچه تا کنون گفته شد، در واقع. اعالم می دارداهل بیت

ت جهانى باید براى حكوم، اگر صادق هستندائمه اطهارپیام است که پیروان 

، فَمَعَكُمْ»: مى گویداهل بیتخطاب به ، و در ادامه. زمینه سازى کنند، آنان

، یعنى باز هم تأکید مى کنم که پیوند من با شما؛ ...«مَعَكمْ ال مَعَ غَیْرِکُم

من ... و نه با غیرِ شما. من با شما هستم؛ پس من با شما هستم»: گسستنى نیست

یت آخرین امام از شما را همانند والیت نخستین امام ایمان آورده ام و وال، به شما

 «. پذیرفته ام، شما

 

وَ بَرِئْتُ إلَى اللّه ِ عز و جل مِنْ أعْدائِكُمْ، وَ مِنَ الْجِبْتِ وَ : فراز صد و دوم

الطّاغُوت وَ الشَّیاطین، وَ حِزْبِهِمُ الظّالِمینَ لَكُم، وَ الْجاحِدینَ لِحَقِّكُمْ، 

مِنْ واِلیَتِكُمْ، وَ الْغاصِبینَ لِاءرْثِكُمْ، وَ الشّاکّینَ فیكُمْ، وَ  وَالْمارِقینَ

الْمُنْحَرِفینَ عَنْكُمْ، وَ مِنْ کلِّ وَلیجَةٍ دُونَكُمْ، وَ کُلِّ مُطاعٍ سَواکُم، وَ مِنَ األْئِمَّةِ 

 [بت]و به درگاه خداى عز و جل از دشمنانتان و از  الَّذینَ یَدْعُونَ إلَى النّارَ؛

و منكران ، به شما آن هاو از گروه ستم کننده از ، و از شیطان ها، جِبْت و طاغوت
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و شك کنندگان ، و غاصبان ارثِ شما، و روى گردانان از والیتِ شما، حقّ شما

و از هر ، و از هر هم راز و همدمى جز شما، شما [راه]و منحرفان از ، شما درباره

مى خوانند [دوزخ]ى که ]مردم را[ به آتش و از پیشوایان، فرمان روایى جز شما

 ... بیزارى مى جویم

 :واژگان
 بت: جِبْتْ                      بیزارى مى جویم: بَرِئْتُ

 منحرفان: مارِقین                      خداى دروغین: طاغوت

  همدم: وَلیجَة

، نانبدون بیزارى جستن از دشمنان آ، اصوالً دوستى با خدا و دوستان خدا

أصلُ الحُبِّ التَّبَرِّى »: چنان که در مصباح الشریعة آمده است، امكان پذیر نیست

، بر این اساس. 0«بیزارى از غیر محبوب است، ریشه دوستى؛  عَن سِوَى المَحبُوبِ

و یكى از مهم اهل بیتدوستى الزمه اهل بیتبیزارى جستن از دشمنان 

شده روایت امام علىچنین است که از . ترین و اصلى ترین ارکان ایمان است

کینه توزِ خاندان ؛ و إنْ کانَ صَوّامَا قَوّامَاأبغِضْ مُبغِضَ آلِ مُحَمَّدٍ»: دنکه فرمو

 4«.روزه دار و شب زنده دار باشد، هر چند پیوسته، را دشمن بدارمحمّد

احزاب و گروه هاى  همه از واهل بیتامعرفتِ نه تنها از دشمنان زائرِ ب

اهل بلكه از همه کسانى که راهى را غیر از راه ؛ وابسته به آنان بیزارى مى جوید

، نباشنداهل بیتهر چند دشمن ، براى زندگى انتخاب کرده اندبیت

 . اظهارِ برائت مى کند

 

بدا ما حَییتُ عَلى مَواالتِكُمْ وَ مُحَبَّتِكُمْ وَ فَثَبَّتَنِىَ اللّه ُ أ: فراز صد و سوم

دینَكُم، وَ وفَّقَنى لِطاعَتِكُمْ، وَ رَزَقَنى شَفاعَتَكُمْ، وَ جَعَلَنى مِنْ خیارِمَوالیكُم، 

التّابِعینَ لِما دَعَوتُمْ إلَیهِ، وَ جَعَلَنى مِمَّنْ یَقْتَصُّ آثارَکُمْ وَ یَسْلُكُ سَبِیلَكُمْ وَ 

بِهُداکُم وَ یُحْشَرُ فى زُمْرَتِكُمْ وَ یُكَرُّ فى رَجْعَتِكُم وَ یُمَلَّكُ فى  یَهْتَدى

                                                 
 . 541مصباح الشریعة، ص 0
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وَ یُمَكَّنُ فى أَیّامِكُمْ وَ تَقِرُّ عَیْنُهُ غَدَا   دَوْلتِكُمْ وَ یُشَرَّفُ فى عافِیَتِكُمْ

، بر مواالت و دوستى شما و آیین شما، همیشه تا زنده ام، س خداوندپ ؛بِرُؤْیَتِكُمْ

موفّق بدارد و شفاعت شما را روزى ام کند ، پا بر جایم بدارد و مرا در اطاعت شما

، و مرا از بهترین دوستانتان ـ که پیرو آنچه باشند که شما بِدان دعوت مى کنید ـ

به راه شما مى رود و به هدایت ، ل کردهو مرا از آنانى که آثار شما را نق؛ قرار دهد

، محشور مى شود و در زمان بازگشتِ شما، رهبرى مى شود و در گروه شما، شما

به فرمان روایى مى رسد و در عافیت )حُسنِ ، باز مى گردد و در دولت شما

، پا بر جا مى گردد و چشم او، بلندمرتبه مى شود و در روزگار شما، عاقبت( شما

 ... قرار دهد، دار شما روشن مى شودفردا به دی

 :واژگان
 دنبال مى کند: یَقْتَصُّ                              استوار کرد: ثَبَّتَ

 بلندمرتبه مى شود: یُشَرَّفُ                                     گروه: زُمْرَة

 روشن شد... چشمش از:  قَرَّ عَیْنُهُ بِـ

اهل ره نمود ، در واقع، آمده است «رت جامعهزیا»آنچه در این بخش از 

 . براى قرائت بهترین دعاها در محضر آنان و نیز در حرم مطهّرشان استبیت

پس از اظهار ایمانِ مطلق به مقام هاى ظاهرى و باطنى ، پیروان خاندان رسالت

اهل پایدارى در دوستى با  -0: از خداوند منّان مى خواهند، خطاب به ایشان، آنان

اهل بیتتوفیق فرمان بُردارى از  -4 ها و ثابت قدم بودن در دین آنبیت

بهترین دوستان و قرار گرفتن در زمره  -8اهل بیت بهره مندى از شفاعت -1

و زنده  بازگشت -0اهل بیتمحشور شدن با  -5اهل بیتپیروان 

اهل بیت "رجعت"زمان در  شدن

اُمّى وَ نَفْسى وَ أهْلى وَ مالى! مَنْ أرادَ اللّه َ  بِأبى أنْتُمْ وَ: فراز صد و چهارم

پدرم و مادرم و  بَدَءَ بِكُمْ وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِل عَنْكُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ؛

هر که خدا را بخواهد با شما آغاز مى  !خودم و خانواده ام و دارایى ام فدایتان باد

به شما ، از شما مى پذیرد و هر که آهنگِ او را کند، اندکند و هر که او را یگانه بد

 ... رو مى آورد
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 :واژگان
  پذیرفت: قَبِلَ                                   خواست: أرادَ

 رو آورد: تَوَجَّهَ                                قصد کرد: قَصَدَ

. تكرار شده است، «ه کبیرهدر زیارت جامع»پنج بار ، ...«أبى أنتم و اُمّى»ِجمله 

، تا سر حدّ ایثار، اظهارِ ادب کردهاهل بیتنسبت به ، پنج بار با این تعبیر، زائر

 . اعالم وفادارى مى نماید

برقرارى پیوند ، «زیارت جامعه کبیره»یكى از مباحث زیباى مطرح شده در 

اره به این است که اش «بَدَء بِكُم هَمَنْ أراد اللّ». جمله میان امامت و توحید است

در حدیثى . استاهل بیتهمان راه ، تنها راه عرفان و خداشناسىِ حقیقى

، ما عُرِفَ اللّه ُ إلّا بى ثُمَّ بِكَ !یا على»: فرمودامام علىبه آمده که پیامبر

، جز به من و سپس به تو، خداوند !اى على؛ رُبوبِیَّتَهُحَدَ واِلیَتَكَ جَحَدَ اللّه َمَنْ جَ

ربوبیّت خداوند را انكار کرده ، هر کس والیت تو را انكار کند. اخته نشده استشن

 0«.است

علّامه  «شما را پذیرفت [والیت، ]هر موحّدى؛ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِل عَنكُم»جمله 

مَن لَمْ یَقْبَل عَنكُم فَلَیسَ بِمُوحِّدٍ بَل هُوَ »: در شرح این جمله مى نویسد، مجلسى

بلكه مشرک ؛ موحّد نیست، هر کس از شما نپذیرد؛ أَظهَرَ التَّوحِیدَمُشرِکٌ وَ إن 

و مَن قَصَدَهُ »جمله  و 4«.باشد[و پذیرفته]هر چند توحید را اظهار کرده ، است

هر که رسیدن به مقامِ قربِ الهى را در سر مى : در این فراز یعنی «تَوَجَّهَ بِكُم

به باالترین مرتبه ، ند و از این راهرو کباید به خاندان پاک پیامبر، پرورانَد

 . دست یازد، معرفتِ حق

 

مَوالِیَّ ال اُحْصى ثَنائَكُمْ، وَ ال أبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ کُنْهَكُمْ وَ : فراز صد و پنجم

مِنَ الْوَصْفِ قَدْرَکُمْ، وَ أنْتُمْ نُورُ األْخْیارِ وَ هُداةُ األْبْرارِ وَ حُجَجُ الجَبّارِ، بِكُمْ 

حَ اللّه ُ وَ بِكُمْ یَخْتِمُ ]اللّه ُ[ وَ بِكُمْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ، وَ بِكُمْ یُمْسِكُ السَّماءَ أنْ فَتَ
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تَقَعَ عَلَى األْرْضِ إلّا بِإذْنِهِ وَ بِكُمْ یُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ یَكْشِفُ الضُّرُّ، وَ عِنْدَکُمْ ما 

كَتُهُ، وَ إلى جَدِّکُم بُعِثَ الرُّوحُ األْمینُ، آتاکُمُ نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ بِهِ مَالئِ

اللّه ُ ما لَمْ یُؤتِ أحَدَا مِنَ الْعالَمینَ، طَأطَأ کُلُّ شَریفٍ لِشَرَفِكُمْ وَ بَخَعَ کُلُّ 

 مُتَكَبِّرٍ لِطاعَتِكُمْ وَ خَضَعَ کُلُّ جَبّارٍ لِفَضْلِكُمْ وَ ذَلَّ کُلُّ شى ءٍ لَكُمْ، وَ أشْرَقَتِ

األْرْضُ بِنُورِکُمْ وَ فازَ الْفائِزُونَ بِواِلیَتِكُمْ، بِكُمْ یُسْلَكُ إلَى الرِّضْوانِ وَ عَلى مَنْ 

ستایش شما را نمى توانم بشمُرم و با  !سَرورانم ؛جَحَدَ واِلیَتَكُمْ غَضَبُ الرّحمان

نم منزلت شما را نمى توا، و ژرفاى شما نمى رسم و با توصیف [حقیقت]به ، مدح

جبّار  [خداى]روشنایىِ خوبان و راه نمایان نیكان و حجّت هاى : بیان کنم که شما

پایان مى دهد و به ، شما [سبب]آغاز کرد و به ، شما [سبب]به ، خداوند. هستید

آسمان را نگه مى دارد از این ، شما [سبب]باران فرو مى فرستد و به ، شما [سبب]

اندوه را مى گشاید و سختى را ، شما [سبب]به که جز به اذن او بر زمین بیفتد و 

آنچه پیامبرانش فرود آورده و فرشتگانش به زمین ، نزد شماست. برطرف مى کند

آنچه را به ، خدا. شما فرستاده شده است  آورده اند و روح األمین به سوى جدّ

، در برابر شرافت شما، هر شریفى. به هیچ یك از جهانیان نداده است، شما داده

گردن نهاده است و هر ، به فرمان بُردارى از شما، سرْ فرود آورده و هر متكبّرى

براى شما خوار است و ، هر چیزى. فروتن است، در برابر فضل شما، گردنكِشى

رستگار مى [، ستى شماو دو]رستگاران با والیت . تابان است، به نور شما، زمین

، راه بهشتْ پیموده شود و بر هر که والیتتان را انكار کند، به واسطه شما. شوند

 . رحمان است [خداى]خشم 

 :واژگان
 ژرفا: کُنْه                        به شمار آورم: اُحصی

 باران: الْغَیثْ                                نیرومند: الجَبّار

 سختى: الضُرُّ                            مى گشاید :یُنَفِّسُ

 گردن نهاد: بَخَعَ                          سر فرود آورد: طَأطَأَ

  خوار شد: خَضَعَ

پس از اعتراف به این که نمى اهل بیتزائر ، «زیارت جامعه»این بخش از 

نظام تشریع و  به نقش آنان در، تواند مقامات و کماالت آنان را شمارش نماید

http://lib.eshia.ir/27308/1/607#_ftnref1
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درجات معرفت آنان را از آغاز این اهل بیتگویا زائر . اشاره مى کند، تكوین

، در قسمت هاى پایانى آن، پیموده است و اکنون، به تدریج، زیارت نامه نورانى

نهایتِ معرفت خود را نسبت به کماالت و مقامات معنوى آنان ـ ، خطاب به آنان

 . دابراز مى دارنى خاندان پیامبرتكوی که عقیده به والیت مطلقه

با توجه  ...«بِكُمْ فَتَح اللّه ُ»جمله  توضیح در: در نظام تشریعاهل بیتنقش 

آغاز اهل بیتدین را با ، در نظام تشریع، خداوند: به روایات می توان گفت

بِنا »: مى فرمایدامیر مؤمنان على. کرده است و با ایشان هم به پایان می برد

به پایان مى ، اسالم را با ما آغاز کرد و با ما، خداوند؛ اإلسالمَ وَ بِنَا یَختِمُهُ اللّهُ فَتَحَ

والیت »است که به آن  امام معصوماین جمله بیانگر نقش قانونگذارى  0«.بَرَد

گویند و شریعت اسالم از آغاز تا فرجام نیازمند رهبرانى الهى بوده است  «تشریعى

 . قانونِ بى خطاى الهى را در جامعه بگستراند، ع علم خویشتا با مراجعه به مناب

با توجه به  ...«بِكُمْ فَتَح اللّه ُ»جمله : تكویندر نظام اهل بیتنقش 

. پیامبر هم اشاره دارد آفرینشدر نظام ائمه اطهاربه نقش ، روایاتی

هِ و اشتَقَّهُ مِن جاَللِ ابتَدَعَهُ مِن نُورِ، أوَّلُ ما خَلَقَ اللّه ُ نُوری»: فرموده اندخدا

نوآورى کرد و ، از نور خویش. نور من بود، نخستین چیزى که خدا آفرید؛ عَظَمَتِهِ

در نظام اهل بیتو از دیگر نقش های  4«.آن را از بزرگى عظمتش برگرفت

: زُدودن غم و غصّه الف ـ بارش باران ب ـ: تكوین می توان به این موارد اشاره کرد

بِكُم »: تفرموده اس ر زیارت جدّ بزرگوارش امام حسیندامام صادق

فتارى را ، گربه وسیله شما، خداوند؛ یَكشِفُ اللّه ُ الكَربَ وَ بِكُم یُنَزِّلُ اللّه ُ الغَیثَ

پا بر جایىِ  ج ـ 1«.، باران را فرو مى فرستدمى گُشاید و به سبب شما، خداوند

 كَ اللّه ُ السَّماواتِ وَ األرضَ أن تَزوالبِنا یُمسِ»: فرموده است امام رضا: آسمان

از جاى خود بلغزند و به در  ، خداوند، آسمان ها و زمین را از این کهبه واسطه ما

                                                 
 . 010، ح 588، ص 0اإلحتجاج، ج 0
 . 88، ح 48، ص 05بحار األنوار، ج 4
  .4، ح  511، ص  8الكافى ، ج  1
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ه ـ فروتنى همه چیز، در برابر اهل  د ـ گشایش گرفتارى 0«.، نگه مى داردروند

بیت

ائمه اطهار ژگى هاىیكى از وی «اَشْرَقَتِ األْرْضُ بِنُورِکُم»جمله با توجه به 

 -0: و آن را چند گونه مى توان تفسیر کرد. ستآن هاروشن شدن زمین به نور 

خداوند  -4. روشن کرده استاهل بیتزمین را به نور هدایت ، خداوند متعال

نور  -1 .روشن مى کند، در آخرْ زماناهل بیتزمین را به نور عدالت ، متعال

 . ادّى و معنوى استزمینه ساز همه انوار ماهل بیت

را دو گونه مى توان  «بِكُم یُسْلَكُ إِلَى الرِّضوان»جمله را در  «الرِّضوان»کلمه 

ائمه ین مردم به وسیله ابنابر. رضایت و خشنودى خداوند -بهشت: معنا کرد

 . راه مى یابند رضایت و خشنودى خداوند هم بهبهشت هم به اطهار

 

وَ اُمّى وَ نَفْسى وَ أهْلى وَ مالى ذکْرُکُم فِى  بِأبى أنْتُمْ: فراز صد و ششم

الذّاکِرینِ وَ أسْماؤُکُمْ فِى األْسْماءِ وَ أجْسادُکُمْ فِى الْأجْسادِ وَ أرْواحُكُمْ فِى 

األْرْواحِ وَ أنْفُسُكُمْ فِى النُّفُوس ِ وَ آثارُکُمْ فِى اآلْثارِ وَ قُبُورُکُمْ فِى الْقُبُورِ، فَما 

ءَکُم وَ أکْرَمَ أنْفُسَكُمْ وَ أعْظَمَ شَأْنَكُمْ وَ أجَلَّ خَطَرَکُمْ وَ أوْفى أحْلى أسْما

عَهْدَکُمْ وَ أصْدَقَ وَ عْدَکُمْ، کَالمُكُمْ نُورٌ وَ أمْرُکُمْ رُشْدٌ وَ وَصِیَّتُكُمْ التَّقْوى وَ 

شأنُكُمُ الْحَقُّ والصِّدْقُ فَعَلُكُمُ الْخَیْرُ وَ عادَتُكُمُ اإلحْسانُ وَ سَجیّتُكُمُ الْكَرَمُ وَ 

وَ الرِّفْقُ وَ قَوْلُكُمْ حُكْمٌ وَ حَتْمٌ وَ رَأیُكُمْ عِلْمٌ وَ حِلْمٌ وَ حَزْمٌ، إنْ ذُکِرَ الخَیْرُ 

پدرم و مادرم و خودم و  کُنْتُمْ أوّلَهُ وَ أصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأواهُ وَ مُنْتَهاهُ؛

ذکر کنندگان است و نام  [زبان]در ، یاد شما !ام فدایتان بادخانواده ام و دارایى 

در ، با دیگر پیكرهاست و ارواح شما، در میان نام هاست و پیكرهایتان، هاى شما

در میان ، در زمره جان هاست و آثارتان، میان دیگر روح هاست و جان هایتان

چه شیرین ، یتانپس نام ها. در شمارِ سایر قبرها، دیگر آثار است و قبرهایتان

، چه بزرگ است و موقعیت شما، چه گرامى است و مقامتان، است و جان هایتان

، سخن شما، چه استوار است و وعده تان چه راست است، چه واالست و پیمانتان
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، تقواست و کارتان، است و سفارش شما [و هدایت]رشد ، نور است و دستور شما

بزرگوارى است و ، است و سرشت شمااحسان ، است و شیوه شما [و خوبى]خیر 

عمل ]دستور است و ، درستى و راستى و مدارا کردن است و گفته شما، شأن شما

اگر از خیر . دانش و بردبارى و دوراندیشى است، حتمى است و اندیشه شما [بدان

 . شما نخستین و ریشه و شاخه و معدن و جایگاه و نهایتش هستید، یاد کرده شود

 :واژگان
  روح: رَوح                                        یاد: رذِکْ

  بزرگ است: أَجَلَّ                                    جان: نَفْس 

  مقام: شَأن                                   منزلت: خَطَر

  دستور: حُكْم                                سرشت: سَجیَّة

 جایگاه: مَأوى                              ىدوراندیش: حَزْم

  نهایت: مُنْتَهى

، جاذبه علمىداشتن ، ترین ویژگى ها براى رهبرى جامعهی یكى از ضرور

 باالترین مراتبدر جاذبه ظاهری و باطنی در . اهل بیتاست اخالقى و عملى

نیز جاذبه داده ها  به حدّى است که به نام و یاد آن آنانجاذبه باطنى . قرار دارند

احساس ، از شنیدن نامشان، ها آشنا شود به گونه اى که هر کس با آن، است

سرِ ، و حتّى در برابر قبر منوّر آنان، شیرینى مى کند و در برابر جسم و جان

 . فرود مى آورد، تعظیم

وفاى به عهد و صداقت با ائمه اطهاردر این فراز از دعا جاذبه های اخالقی 

فوق ، اصلى ترین عنصر اخالقى اى است که براى رهبران جامعهکه  در وعده ها

و ویژگى هاى اخالقىِ جاذبه شروع می شود و  العاده مهم و نقش آفرین است

در پى مى ، راستگویى و مُدارا، حق محورى، کَرَم، احسان: مانند، آفرین دیگر آنان

 .آید

جاذبه آفرین ، عهویژگى هاى علمى رهبران جام، پس از ویژگى هاى اخالقى

بویژه ، به دلیل این که از منبع وحى و الهام و آثار انبیاخاندان پیامبر. است

جمالتى . در باالترین مراتب علمى قرار دارند، خاتمِ آنان تغذیه علمى کرده اند
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 «حِلْمٌ وَ حَزْمٌ رَأیُكُمْ عِلْمٌ وَ.. .قُولُكُم حُكْمٌ وَ حَتْمٌ.. .أمْرُکُم رُشْد.. .کَالمُكُم نُور»: مانند

 . اشاره دارداهل بیتبه جاذبه هاى علمى 

. پُرجاذبه است، مانند اخالق و دانش آناناهل بیتسیره عملى و رفتارى 

اجتناب مى کرده اند و دیگران را به ، از همه ضدّ ارزش هاخاندان پیامبر

یبند بوده پا، به همه ارزش ها، توصیه مى نموده اند و در عملآن ها، اجتناب از 

 . هاست اشاره به این ویژگىِ آن، «وَ صِیَّتُكُمُ التَّقْوى وَ فِعْلُكُمُ الْخَیْر»جمله . اند

امام . معدن خوبى ها هستنداهل بیت: در مجموع می توان گفت که

ریشه هر  ما؛ حنُ أصلُ کُلِّ خَیرٍ وَ مِن فُرُوعِنا کُلُّ بِرٍّن»: می فرمایدصادق

 0«.از شاخ و برِ ماست، یكى اىخیرى هستیم و هر ن

 

بِأبى أنْتُمْ وَ اُمّى وَ نَفْسى! کَیفَ أصِفُ حُسْنَ ثَنائِكُمْ وَ : فراز صد و هفتم

اُحْصى جَمیلَ بَالئِكُمْ، وَ بِكُمْ أخْرَجَنَا اللّه مِنَ الذُلِّ وَ فَرَّجَ عَنّا غَمَراتِ 

أنْتُمْ وَ اُمّى وَ  وَ مِنَ النّارِ. بِأبى الْكُروبِ وَ أنْقَذَنا مِنْ شَفا جُرُفِ الْهَلَكاتِ

چگونه نیكویىِ ستایش شما را توصیف  !پدرم و مادرم و جانم فدایتان باد !نَفْسى

، ما را از خوارى، خداوند، کنم و زیبایىِ نعمت شما را به شمار آورم؟ به واسطه شما

پرتگاه هالکت و بیرون آورد و شدّت گرفتارى را از ما برداشت و ما را از آستانه 

 !پدرم و مادرم و جانم فدایتان باد. نجات داد[، دوزخ]آتش 

 :واژگان
 شدّت ها: غَمَرات                       نعمت: در این جا: بَالء

 لبه: شَفا                                نجات داد: أنقَذَ

  پرتگاه: جُرُف

پس از اظهار نهایتِ اهل بیتپیروان ، «زیارت جامعه»در این بخش از 

اعتراف مى کنند که قادر به توصیف فضائل آنان ، ارادت خود به پیشگاه آن بزرگان

نیستند و نمى توانند نعمت هاى زیبایى را که خداوند متعال به وسیله آنان به 

نمونه هایى از برکات بر اساس این فراز به  .شماره کنند، جامعه ارزانى داشته است
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 -0: شوداشاره مى ، در زندگى مادّى و معنوى جامعهیتاهل بپیروى از 

بِنا تُخْلَعُ رِبقَةُ الذُّلِّ »: دروایت شده که فرمو امام على: رهایى از ذلّت و خوارى

 -4 0«.، برداشته مى شودبه وسیله ما، طوق خوارى از گردن هایتان؛ عَن أعْناقِكُم

أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ  أَلَا إِنَّ»: نگرانىوتشویش ، غم، رهایى از سختى

یَحْزَنُونَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ کَانُواْ یَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِى الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ فِى الْأَخِرَةِ لَا 

ه دوستان خدا، نه بیمى آگاه باشید ک؛ تَبْدِیلَ لِكَلِمَـتِ اللَّهِ ذَ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

یمان آورده و پروا پیشه کرده اند. ؛ آنان که ابر آنهاست، و نه اندوهگین مى شوند

. براى سخنان زندگى این جهان و در آن جهان، مژدگانى است، در براى ایشان

رهایى از  -1 4«.. این است رستگارى ]و کامیابىِ[ بزرگ، دگرگونى اى نیستخدا

ال یَمُوتُ عَبدٌ یُحِبُّ اللّه َ  وَاللّهِ»: نقل شده که فرمودامام صادقاز : دوزخ

، هر بنده اى که به خدا سوگند علیهم السالم فَتَمَسُّهُ النّار؛یَتَوَلَّى األئِمَّةَ  وَرسُولَهُ و

را پذیرفته باشد و از خدا و فرستاده اش را دوست داشته باشد و والیت ائمّه

 1«.نمى رسدبه او  [دوزخ]آتش  ،دنیا برود

 

بِمُواالتِكُمْ عَلّمنا اللّه ُ مَعالِمُ دینِنا و أصْلَحَ ما کانَ : فراز صد و هشتم

فَسَدَ مِنْ دُنْیانا، وَ بمُواالتِكُمْ تَمّتِ الْكِلمَةُ وَ عَظُمَتِ النِّعْمَةُ وَ ائْتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ، 

لَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْواجِبَةُ وَ الدَّرَجاتُ  وَ بمُواالتِكُمْ تُقْبَلُ الطّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ، وَ

الرَّفیعَةُ وَ الْمَقامُ الْمَحْمُودُ وَ الْمَكانُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ اللّه ِ عز و جل وَ الْجاهُ 

نشانه هاى ، به والیت شما، خداوند؛ الْعَظیمُ وَ الشَّأْنُ الكَبیرُ وَ الشَّفاعَةُ الْمَقْبُولَة

اصالح کرد و به ، ما آموخت و آنچه را از دنیایمان تباه شده بودروشن دین را به 

بزرگ شمرده شد و پراکندگى و ، کامل شد و نعمت، کلمه توحید، والیت شما

پذیرفته ، اطاعت واجب، جدایى به ائتالف و یكپارچگى تبدیل شد و به والیت شما

بلندمرتبه  و درجات، واجب است، دوستى شماست که بر همگان [تنها]مى شود و 
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و منزلت واال و ، و مقامِ پسندیده شده و جایگاه مشخّص نزد خداوند عز و جل

 ... از آنِ شماست، مرتبت سِتُرگ و شفاعت پذیرفته شده

 :واژگان
   به هم پیوست: اِئْتَلَفَ                               نشانه ها: مَعالِم 

 درجه ها : الدَّرجات                                 جدایى: الفُرْقَة

رسیدن به کماالت معنوى و ، زائر، «زیارت جامعه»در این عبارات از 

بر مى شمرد و با اهل بیتبرخوردارى از دنیاىِ نیكو را از برکات همبستگى با 

از جمله مى پردازد که اهل بیتبه شمارش برکات والیت ، «بِمُواالتِكُم»جمله 

روایت پیامبر خدااز : حلّ مشكالت مادّى -4 دین شناسى-0: این برکات

هیچ  ،به خدا سوگند؛ فَوَ اللّه ِ ما أحَبَّهُم أحَدٌ إلّا رَبِحَ الدُّنیا وَاآلخِرَةَ»: شده که فرمود

: کامل شدن دین -1 0«.مگر این که دنیا و آخرت را بُرد ،کس دوستدار آنان نشد

: و فرموده است را سبب کمال دین دانستهدوستى اهل بیتپیامبر

 ،دوست داشتن اهل بیت من و فرزندانم ؛حُبُّ أهلِ بَیتِی وَ ذُرِّیَّتِی اِسْتِكمالُ الدِّینِ»

: روایت شده که فرمودامام باقر: تّحاد امّت اسالمىا -8 4.«کمال دین است

 -5 1«.، نظام دین استدوست داشتن ما اهل بیت ؛حُبُّنا أهلَ البَیتِ نِظامُ الدّینِ »

: روایت شده که فرمودپیامبر خدا: اهل بیتو شفاعت  ذیرفته شدن واجباتپ

إلزَموا مَوَدَّتَنا أهلَ البَیتِ فَإنَّهُ مَنْ لَقِىَ اللّه َ عز و جل وَ هُوَ یَوَدُّنا دَخَلَ الجَنَّةَ  »

، به دوستى ما اهل بیت، چنگ زنید؛ زیرا هر کس خداوند عز و جل را؛ بِشَفاعَتِنا

، با شفاعت ما به بهشت مى که ما را دوست داشته باشد، دیدار کندر حالى د

  8«.رود

 

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ : فراز صد و نهم

هِدِینَ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ  الشَـّ
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به آنچه فرو  !پروردگارا ؛سُبْحانَكَ إنْ کانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُوالً، أَنتَ الْوَهَّابُ

، پس ما را در زمره گواهان. پیروى کردیم، ایمان آوردیم و از پیامبر، فرستاده اى

استى به از ر، ]دل هاى ما را پس از آن که به ما راه را نمودى !پروردگارا. ثبت کن

که تویى بسیارْ ، بخشایشى ارزانى دار، مگردان و ما را از جانب خود [کژى

 . انجام شدنى است، وعده پروردگار ما، بى گمان. منزّهى تو. بخشنده

 :واژگان
 برگشت: زَاغَ                                   گواه: الشّاهِد

  بسیارْ بخشنده: وَهّاب

اکنون در بخش . به پایان رسید، ق و انسان کاملتا این جا تفسیر قرآن ناط

چند درخواست از خداوند اهل بیتزائران بامعرفت ، «زیارت جامعه»پایانى 

را  آن هاسعادت و خوش بختى ، در واقع که، این درخواست ها .متعال دارند

: تدر صفِ گواهان قرار گرفتن در روز قیام -0: از این قرارند، تضمین مى نماید

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ »: ، بیان مى شودقرآنى آیهدر قالب  عااین د

، ایمان آوردیم و از خدایا ! به آنچه فرو فرستاده اى بار؛ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّـهِدِینَ

ثابت استوار و  -4 0«.ثبت کن ،پس ما را در زمره شاهدان .پیروى کردیم ،پیامبر

این درخواست : است قدم ماندن در راه ایمان به خدا و عمل به آنچه او فرستاده

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا »: دیگر قرآنى آمده آیهنیز در قالب یك 

ز آن که به ما پس ا ،پروردگارا ! دل هاى ما را ؛مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

کژى[مگردان و ما را از نزد خود، بخشایشى ارزانى دار،  از راستى به] ،راه را نمودى

 دعاى ژرف اندیشان و راسخانِ در علم است ،ین دعاا 4«.دهکه تویى بسیارْبخشن

 .بهره مند شدن از رحمت ویژه الهى -1

 

للّه ِ عز و جل ذُنُوبا ال یَأْتى یا وَلِیَّ اللّه ِ! إنّ بَیْنى وَ بَیْنَ ا: فراز صد و دهم

عَلَیْها إلّا رِضاکُمْ، فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلى سِرِّهِ وَ اسْتَرْعاکُمْ أمْرَ خَلْقِهِ وَ 

                                                 
 .040سوره بقره، آیه 0
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قَرَنَ طاعَتِكُمْ بِطاعَتِهِ لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبى وَ کُنْتُمْ شُفَعائى، فَإنّى لَكُمْ 

دْ أطاعَ اللّه وَ مَنْ عَصاکُمْ فَقَد عَصَى اللّه َ وَ مَنْ مُطیعٌ. مَنْ أطاعَكُمْ فَقَ

أحَبَّكُمْ فَقَدْ أحَبَّ اللّه َ وَ مَنْ أبْغَضَكُمْ فَقَدْ أبْغَضَ اللّه. اَللّهمّ إنّى لَوْ وَجَدْتُ 

لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعاءَ أقْرَبَ إلَیْكَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ أهْلِ بَیْتِهِ األْخْیارِ األْئِمَّةِ األْبْرارِ 

شُفَعائى، فَبِحَقِّهِمِ الَّذى أوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَیْكَ أسْألُكَ أنْ تُدْخِلَنى فى جُمْلَةِ 

الْعارِفینَ بِهُمْ وَ بِحَقِّهِمْ وَ فى زُمْرَةِ الْمَرْحُومینَ بِشَفاعَتِهِمْ، إنَّكَ أرْحَمُ 

الطّاهِرینَ، وَ سَلَّمَ تَسْلیما کثیرا. وَ  الرّاحِمینَ. وَ صَلَّى اللّه ُ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

، میان من و خداوند عز و جل، بى گمان !اى ولىّ خدا حَسْبُنَا اللّه ُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ؛

پس به حقّ آن که . را محو نمى کند ، آن هاگناهانى است که جز رضایت شما

واگذاشته و فرمانُ  شما را رازدار خود کرده و سرپرستى کارِ آفریدگانش را به شما

بخواهید و [از او]بخشش گناهانم را ، همراه کرده، بردارى از شما را با اطاعت خود

، هر که از شما فرمان ببرَد. زیرا من فرمانُ بردار شما هستم؛ شفیعان من باشید

خدا را نافرمانى ، بى گمان، را اطاعت کرده است و هر که شما را نافرمانى کند. خدا

به راستى که خدا را دوست داشته است ، هر که شما را دوست بدارد کرده است و

اگر من  !بار خدایا. خدا را دشمن داشته است، و هر که شما را دشمن بدارد

، مى یافتم، آن پیشوایان نیكوکار، شفیعانى نزدیك تر از محمّد و خاندان نیكویش

ى خواهم بدان حقّى که از تو م، پس. آنان را شفیعان خود قرار مى دادم، بى تردید

مرا در گروه عارفان به ایشان و به حقّ ، براى ایشان بر خودت الزم ساخته اى

مورد بخشش قرار آن ها، و نیز در زمره کسانى که به شفاعت ، قرار دهى، ایشان

و درود خدا بر محمّد و خاندان پاکش . که تو مهربان ترینِ مهربانانى، گرفته اند

و نیكوْ وکیلى ، و خدا ما را بس است !نثار باد، بر ایشان، راوانو سالم ویژه ف !باد

 . است

 :واژگان
                            بخشش خواستید: اِسْتَوْهَبْتُم                             او را امین قرار داد: اِئْتَمَنَ 

  گروه: زُمْرَة   از او خواست تا از چیزى محافظت کند: اِسْتَرْعى

 



 شرح مختصری بر زیارت جامعه کبیره

 

98 

 

را با درخواست هاى بى  «زیارت جامعه کبیره»عبارات پایانى امام هادى

آغاز  «اللّه اکبر»نظیرى به پایان مى برد و همچنان که در ابتداى زیارت با تكرار 

در پایان نیز همه کارها را به خدا واگذار مى کند و به زائر مى آموزد که بر ، کرد

اهل بیتدرخواست شفاعت : اهدمعرفت خویش بیفزاید و از خدا چنین بخو

 وارد شدن به جمع رحمت شدگان-اهل بیتقرار گرفتن در صف عارفان -

پایان ، با این جمالت «زیارت جامعه»، اشاره شد آن هاپس از دعاهایى که بد

نَا اللّه ُ وَحَسْبُ، وَصَلَّى اللّه ُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ وَسَلَّمَ تَسْلیما کثیرا»: مى یابد

، «حَسْبُنَا اللّه ُ وَنِعْمَ الْوَکیلُ»یعنى ، «زیارت جامعه»آخرین عبارت  «وَنِعْمَ الْوَکیلُ

هیچ منافاتى با اهل بیتدر واقع اشاره به این است که اعتقاد به مقام و کمال 

در عین اعتقاد اهل بیتپیروان . توحید خالص و خدامحورى در زندگى ندارد

، نمایندهاهل بیتخداست و ، بر این باورند که همه کاره جهان، به مقام آنان

توصیف کماالت ، و بدین سان، و مظهر صفات جمال و جالل او هستند، خلیفه

حَسْبُنَا اللّه ُ وَ نِعْمَ »آغاز مى کنند و با ذکر ، «اللّه أکبر»آنان را با تكرار یكصد بار 

 . به پایان مى برند، «الْوَکیلُ

 

رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ  !آمَنّا بِما أنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبَنا مَعَ الشّاهِدینرَبَّنا 

اللّهمَّ أرِنَا الطَّلْعَةَ الرَّشیدَةَ وَ . إذْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنَّكَ أنْتَ الوَهّاب

 . جعَلْنا مِنْ أعْوانِهِ و أنْصارِهِ وَ ارْزُقْنا رُؤیَتَهُ وَ رِضاهالْغُرَّةَ الْحَمیدَة وَ اْ
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 . ق 0800، مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة: تهران، محمدباقر محمودى

التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن ،  علیه السالم یحسن بن عل .44

 . ق 0869،  مدرسة اإلمام المهدی : قم،  مدرسه امام مهدى : محقق،   العسكری

، کفایة األثر فی النصّ على األئمة اإلثنی عشر، على بن محمد، خزاز رازى .41

 . ق 0860، بیدار:  قم،  عبد اللطیف، حسینى کوهكمرى: محقق

 . ق 0809،  البالغ: بیروت،  الهدایة الكبرى،  حسین بن حمدان، خصیبى .48

: قم،  انصاریانحسین : مترجم، نهج البالغة،  محمد بن حسین، شریف الرضی .45

 .بی تا،  دار العرفان

: محقق، االحتجاج علی اهل اللجاج، ابراهیم بهادری، احمد بن علی، طبرسی .40

 .ق0848، اسوه: قم، هادی محمد

، دار الثقافة، الناشر مؤسسة البعثة: محقق، األمالی، أبی جعفر محمّد ، وسیط .41

 .ق 0808
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، مترجم: عبد صحیفة السجادیة،  امام چهارم علیه السالم، على بن الحسین .44

 ، بی تا. سروش: تهران، یمحمد آیتال

دار : قم،  موسوى جزائرىطیب : محقق،  تفسیر القمی،  على بن ابراهیم، قمى .49

 . ق 0868،  الكتاب

مؤسسة آل : قم،  یمهدى رجای: محقق، رجال الكشی، محمد بن عمر، کشى .16

 .بی تا،  البیت 

، آخوندىمحمدو  على اکبر غفارى: محقق، الكافی،  محمد بن یعقوب، کلینى .10

 . ق 0861،   دار الكتب اإلسالمیة: تهران

اکبر   علی: محقق،  شرح أصول الكافی، محمدصالح بن احمد، مازندرانی .14

 .ق0184، المكتبة االسالمیة للنشر و التوزیع: تهران ، غفاری

األنوار الجامعة لدُرر اخبار االئمة بحار   ،محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى .11

  .ق 0861،  دار إحیاء التراث العربی: بیروت،  جمعى از محققان: محقق،  راالطها

دانشنامه امام حسین علیه السالم ، محمد، و دیگران محمدی ری شهری .18

 .ش0144، دارالحدیث: قم، بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ

 ش.0141،تهران:مشعر، تفسیر قرآن ناطق،محمد، محمدی ری شهری .15

 سیاست نامه امام علی، محمدکاظم طباطبایی، محمد، محمدی ری شهری .10

 ش.0141، مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان: قم)علیه السّالم( ، 

دار : مصر، عبدالباقی محمد فؤاد : محقق، صحیح مسلم، مسلم بن حجاج .11

 .ق0804، الحدیث

، محمود الزرندی، غفاری علی اکبر: تحقیق، االختصاص، محمدبن محمد، مفید .14

 .ق0808، دار المفید: بیروت

: محقق، اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد، محمد بن محمد، مفید .19

 . ق 0801، دکنگره شیخ مفی: قم، مؤسسة آل البیت علیهم السالم

، کنگره جهانى: قم، محمد باقر ابطحى: محقق،  المزار ،محمد بن محمد، مفید .86

 . ق 0801

 .و نزهه النواظر، قم، مكتبه الفقیه، بی تا تنبیه الخواطر ورام، مسعود بن عیسی، .80
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