
 ارةػیو

 .اظت چَلم نػيای ةٌ لغت در ارةػیو

 ه طالب اةی ةو غلی فصزىس غلی ةو خعیو ػسن کؼتٌ( رهز چَلهیو ارةػیو كهصی، ٍجصی ۱۶ ؾفص ةیعتم

 از خضصت خصم اٍل ةازگؼت زنان طُظی، ػیذ ه  نفیس ػیذ ىظص طتق ه ػیػیان ظُم انام زٍصا، فاطهٌ

 ةٌ ندهس ةصجعتٌ ؾداةی اىؿاری غتساللٌ ةو جاةص ایؼان، ىلل ةص ةيا ٍهچيیو. اظت نسیيٌ ةٌ( دنؼق) ػام

 ارةػیو زیارت ه ػسً کصةال هارد رهز ایو در اه، زائصان ىزعتیو از الاكل یا غلی، ةو خعیو زائص ىزعتیو غيُان

 رهز چَل درظت ؾفص، ناً ةیعتم...  اىؿاری غتساللٌ ةو جاةص: »ىُیعس نی ىیض آیتی اةصاٍیم. اظت آهردً ةجا را

 از» اظاس ایو ةص. «گصدیس تأظیط اه دظت ةٌ انام ارةػیو زیارت ظيت ه ػس کصةال هارد انام ػَادت از ةػس

 تيَا ارةػیو زیارت.«اىس رُاىسً نی ارةػیو زیارت آن، خصنت ةٌ ػیػیان ىیعت، نػلُم تاریزغ کٌ آغاز ٍهان

 تا رهز ایو ةٌ نصةُط اغهال ه ارةػیو ةصای تُان  ىهی را اى پیؼیيٌ ٍیچ ه ػسً هارد غلی ةو خعیو درةارً

 التتٌ. اظت ػسً داىعتٌ غلی ةو خعیو ةصاى تيَا انتیاز، ه هیژگی ایو ه کصد تؿسیق غاػُرا خادثٌ از پیغ

 ه اٍهیت ةص رهایاىی ٍصچيس کٌ اظت تُجٌ كاةل ىیض ىکتٌ ایو ػیػیان، غصف ىضد رهز ایو اٍهیت غلت ةاب در

 ةص نتيی تاریزی ٍای گضارش ةصری کٌ کصد اىکار را اختهال ایو تُان ىهی لکو اظت، ػسً هارد ارةػیو زیارت

 ةٌ ایؼان راص تُجٌ غُانل از ارةػیو در کصةال در کصةال ػسگان کؼتٌ ةازناىسگان ه انام ةیت اٍل خضُر

 .ةاػس ارةػیو

 .ةاػس نی تػطیل رهز ایو ایصان رظهی تلُیم در

 ةٌ غاػُرا از پط ارةػیو اهلیو ٍهان در غُفی غطیٌ ٍهصاً اىؿاری، غتساللٌ ةو جاةص کٌ اىس نُرراىيُػتٌ

 .رفتيس خعیو زیارت

 غلی ةو خعیو ػسن کؼتٌ رهز چَهلیو در کصةال ػسگان کؼتٌ ةازناىسگان یػيی ػام اظیصان نياةع ةصری در

 .اظت ػسً ذکص نطلب ایو ۱۶ ص الضاٍس ىضٌٍ کتاب در جهلٌ از. رظیسىس کصةال ةٌ

 ارةػیو زیارات

 :اظت آنسً غلی ةو خعیو ارةػیو نُضُع در گضارش ه رهایت ظٌ

 االرةػیو، زیارُة ه الزهعیو، ه اإلخسی ؾالُة: رهط الهؤنيیو غالنات: »غعکصی خعو رهایت اهل زیارت

ـَزتم ـَػفیُص ه الَیهیو، فی هالت  اكانٌ: اظت چیض پيج نؤنو غالنات: الصخیم الصخهو اللٌ ِةِتعم الجَص ه الجتیو، ت

 اىگؼتص ارةػیو، زیارت ،(ىافلٌ رکػت چَار ه ظی ه هاجب رکػت ٍفسً) رهز ػتاىٌ در ىهاز رکػت یک ه پيجاً

.« گفتو ةليس را الصخیم الصخهو اللٌ ةعم ىهاز در گشاػتو، راک ةص ظجسً در را جتیو کصدن، راظت دظت ةٌ

 ایو. اىس آهردً را رهایت الؼیػَایو هظائل در غانلی خّص ػیذ االخکانُ تَشیب کتاب در طُظی ػیذ کٌ



 ةیان ایهان یا نؤنو ٍای ىؼاىٌ از یکی غيُان ةٌ ىهاز اكانٌ کيار در ٍم آن را ارةػیو زیارت اٍهیت رهایت،

 ٍهاىطُر. ةُد رُاٍس ةُدن ػیػٌ ٍای ىؼاىٌ از ٍم ارةػیو زیارت ةاػس، ػیػٌ نػيی ةٌ نؤنو لفظ اگص ه کيس نی

 ػیػیان نزتؿات از تلصیتاو ٍم ىهاز در الصخیم الصخهو اللٌ ةعم گفتو ةليس ه داػتو راک ةص ظجسً کٌ

 .اظت

 زیارت نطلق کٌ کصد ةصداػت ایيطُر تُان نی ه ىؼسً اػارً ارةػیو زیارت ةصای راؾی نتو ةٌ گضارش ایو در

 ةا رؿُؾاو. ىهایس نی ایهان ىؼان دارای را زائص کٌ اظت هیژگی ایو دارای ارةػیو رهز در آن، غصفِی نػيای ةٌ

 زیارت ٍم دهر راً از ظالم ةص ه ىساىعتٌ کصةال در خضُر ةٌ نزتؽ را اةاغتساللٌ زیارت کٌ دیگص رهایات ضهیهٌ

 إلی رأظک تصفع ثم یعصة، ه یهية التفت ثم ظطدک، فُق إؾػس:  اةاغتساللٌ كال: »ىهُىٌ ةصای. اىس کصدً اطالق

 لک تکتب هةصکاتٌ، اللٌ هرخهة غلیک العالم یاأةاغتساللٌ غلیک العالم: فتلُل اللتص ىدُ تيدُ ثم العهاء،

 ظهت ةٌ ارةػیو رهز در کٌ درهدی ه ظالم کٌ گصفت را ىتیجٌ ایو تُان نی پط«هغهصة خجة هالضهرة زهرة،

 گفتٌ اظت نهکو التتٌ. گصداىس نی ایهان غالنت ه زیيت ةٌ نضیو را گُیيسً اللٌ ػاء إن ػُد، ؾادر خضصت

 را زیارتی کٌ ةاػس ؾادق جػفص جّسش ظزو ةٌ اػارً ظزو، ایو در ارةػیو لفظ از غعکصی خضصت ذکص ػُد

 رُاٍس ظُم رهایت در ه اظت الجيان نفاتیح در ارةػیو زیارت نػصهف نتو ٍهان آن. اىس کصدً ؾفُان تػلیم

 رظس نی ىظص ةٌ ةػیس اختهال ایو لکو. ةُد رُاٍس ایهان ٍای ىؼاىٌ از زیارت ایو رُاىسن ىتیجٌ در. آنس

 ظزو رهایت، ایو لشا اظت، ىتُدً ؾادق جػفص رهایت از آگاٍان ةٌ لضهناو غعکصی خضصت رطاب اللای چصاکٌ

 زائص زیارت ، غعکصی خعو رهایت از نتیلو کٌ اظت پشیصفتٌ ىیض ایو لکو. ػُد نی داىعتٌ جسیسی ةیان ه

 .اظت ؾادق جػفص از تػلیهی لفظ ةٌ ه خعیو كتص ىضد کصةال در

 ػسً ىلل ارةػیو در غلی ةو خعیو زائصان اهلیو از یا اهلیو اىؿاری، غتساللٌ ةو جاةص از کٌ اظت زیارتی: دهم

 ای پاکیضً پیصاٍو کصد، غعل فصات آب در رظیس غاضصیٌ ةٌ جاةص هكتی کٌ اظت آنسً گضارش ایو در. اظت

 غلیٌ خعیو انام نتارک ظص ىضد تا ػس رهاىٌ پاةصٍيٌ ه پاػیس ةسن ه ظص ةص رُش ةُی از كسری آىگاً پُػیس،

 کلهٌ چيس در جض ه اظت رجب ىیهٌ در ظیسالؼَسا خضصت زیارت ٍهان تلصیتا ایيجا در جاةص جهالت...« هّلل

 ةداراالىُار در نجلعی غالنٌ را زیارت ایو کانل نتو. ٍاظت ىعزٌ ارتالف از ىاػی اختهاالو کٌ ىسارد، تفاهت

 .اىس آهردً

: گُیس نی ه کيس نی ىلل ؾادق جػفص از ؾفُان کٌ آنسً...  ه االخکام تَشیب کتاب در زیارت ایو: ظُم

 رهز از تُجَی كاةل كعهت کٌ ٍيگانی: فصنُد نو ةٌ ارةػیو زیارت درةارً الّعالم غلیٌ ؾادق انام نُالیم»

 آنسً ىتؼتٌ هیکی در زیارت ایو نتو. اظت ارةػیو نػصهف زیارت ٍهان ایو ه ...«ةزُان را زیارت ایو ةصآنسً،

 .اظت


