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نجف

س��ازنده آن و محتواي زيارتنامه ها و گوش��ه اي از تاريخچه آنچه بر اين 
مرقد ها گذشته اس��ت، فضاي ذهن و دل را براي پذيرش نسيم رحمت 

الهي و فيض علوي و حسيني آماده تر مي سازد.
زيارت حرم حسيني در اين ميان، جذبه بيشتري دارد.

همواره عشق به کربال و زيارت قبر سّيد الّشهداء 7، همچون گوهري 
در ص��دف س��ينه هاي پدران و م��ادران و نياکان ما بوده اس��ت. چه آن 
زمان ها که راه کربال بسته بود و عاشقان حرم اباعبداهلل7، قاچاقي و از 
بيراه��ه و مخفيانه به زيارت عتبات مي رفتند و چه دوره هايي که اين راه 
گشوده بود و دلباختگان حسين 7، با بال عشق و پاي شوق، اين راه را 

طي مي کردند؛ اين مشعل، روشن بوده و مانده است.
اينک چند نکته را ياد آور می شويم که می تواند در مطالعه اين کتاب بهره 

بيشتری نصيبتان کند :
1 . در نقش��ه شهرها، طبق استاندارد کتب جغرافيا و نقشه نگاري، شمال 
نقش��ه، در باالي صفحه قرار داده ش��ده، ولي در نقشه حرم ها و مساجد، 
براي س��هولت زائران، اصالت به قبله داده  ش��ده و ب��االي صفحه قرار 
گرفته اس��ت. در نتيجه در نقشه حرم ها، ش��مال به طرف پايين صفحه 

قرار مي گيرد.
2 . در تدوين کتاب س��عی ش��ده مطالبی که زائر، در اين سفر مقّدس به 
آنها نيازمند است، يک جا گرد آيد تا او را از همراه داشتن کتب اضافه و 
سنگين برهاند . اطالعات الزم در مورد کشور ميزبان، تاريخچه شهرهای 
زيارتی، اماکن تاريخی، ادعيه و س��وره هايي که در اين سفر زيارتي مورد 
نياز اس��ت، احکام سفر ، آداب زيارت و ... آمده است، اّما زائران محترمي 
که اين اندک، سيرابشان نمي کند، مي توانند به قرآن، مفاتيح و سايرکتب 

موجود در حرم ها و مساجد مراجعه کنند .
3 . امامزادگان فراواني نيز در سرزمين عراق آرميده اند که فروغ فروزان و 
انوار تابان ائمه هدي:، سبب شده اين ستارگان، کمتر در ديد همگان 
باشند. شرح حال مختصر برخی از اين بزرگواران نيز، در اين کتاب آمده 

است.
4 . عراق از ديرباز به عنوان مهمترين پايگاه ش��يعه مطرح بوده اس��ت 

و آوازه حوزه هزار س��اله آن، در کتب تاريخ و فقه و در همه جا هس��ت. 
مردان بزرگي در طول تاريخ، خدمت به فقه ش��يعه و عقيده اماميه را به 
عهده گرفتند و به خوبي آنرا به س��امان رساندند و در عاقبت امر در اين 
راه مق��ّدس جان به راه جانان باختن��د. تصاوير و يادماني از برخی از اين 
بزرگمردان، مخصوصًا در دهه هاي اخير، در آخر کتاب با عنوان ستارگان 
حرم گرد آمده؛ گرچه اندک و ناقص، اّما به عنوان نمونه کوچکي اس��ت 
از مجموعه عالمانی که رسالت تبليغ دين حنيف را به خوبی انجام دادند.

5 . در معرفی همس��ايگان عراق، تالش شده به بهانه قرار داشتن مراقد 
و مقامات چهارده معصوم:، در کش��ورهايي مثل ايران و عربس��تان ، 
شناختی گرچه مختصر از آن انوار پاک، ارائه شود و کتاب با نام مبارکشان 

زينت يابد.
6 . ش��ايد  کتاب براي يک مس��افرت کوتاه حجيم به نظر بيايد، اّما نياز 
و آش��نايي مسافر در طول سفر و فراغت مسافران در طی مسير، فرصت 
خوب��ي براي مطالعه و اطالع از اوضاع و احوال کش��ور عراق و مس��ائل 
پيرام��ون آن به دس��ت مي دهد که اين کتاب، تحفه خوبي اس��ت براي 
اغتن��ام از اي��ن فرصت ارزش��مند و تکميل اوقات فراغت در اين س��فر 

ُپرمعنويت و نيز يادگاری است از خاطره های سفر در بازگشت.
7 . ه��ر مس��افر همانط��ور که به زاد و توش��ه  ماّدي نيازمند اس��ت، به 
توش��ه هاي معنوي نيز احتياج دارد، تا به س��فرش، روحانّيت بيش��تري 
ببخش��د؛ اين کتاب ، همراه معنوی و راهنم��اي خوبي براي زائر عتبات 

عاليات عراق است.
در پايان از همه بزرگوارانی که با راهنمايي ها و نظراتشان، نويسنده را در 

تهيه اين مجموعه ياري کردند، صميمانه سپاسگزاري مي شود.
با همه تالش��ی که شده، کار را بی نقص نمی بينيم. پيشنهادها و نظرات 
شما خوانندگان محترم، می تواند چاپ های بعدی اين کتاب را کم عيب تر ، 
به مش��تاقان عرضه کند. پيش��اپيش از نظراتی که ب��رای رفع معايب و 

تکميل کتاب، ارسال می داريد، تشّکر می شود.
ق��م � آبان 1389
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سوره هايي که زينت بخش اين کتاب شده اند، سوره هايي هستند که در سفر زيارتی عراق در مشاهد مشّرفه 
تالوت می شوند ؛ در زير به برخی موارد اشاره می شود:

1 .  از آداب زيارت أئمه معصومين: ، خواندن دو رکعت نماز است ؛ که در رکعت اول بعد از حمد ، سوره 
»يس« و در رکعت دوم بعد از حمد ، سوره »الّرحمن« خوانده می شود؛ البته در صورتی که برای آن امام 
نماز خاصی وارد نشده باشد و گرنه بايد مطابق انچه وارد شده عمل کرد. مثال در نماز اميرالمؤمنين7 در 

رکعت اول »الّرحمن« خوانده می شود و در رکعت دوم »يس«.
2 . از جمله اعمال در حرم امام حسين7 دو رکعت نماز است کنار سر مقّدس آن حضرت که در رکعت 

اول بعد از حمد سوره »الّرحمن« خوانده می شود و در رکعت دوم بعد از حمد سوره» ُملک«.
3 . در نماز مقام صاحب الزمان)عج( مسجد سهله بهتر است كه در ركعت اول اين نماز، بعد از حمد، سوره 

»فتح« و در ركعت دّوم بعد از حمد، سوره »نصر« خوانده شود. 
4 . دو ركعت نمازحاجت در مسجد كوفه وارد شده که در هر ركعت بعد از حمد، بايد اين سوره ها را بخوانند :

 » ناس«، » فلق«، » اخالص«، » كافرون«، » نصر«، » قدر« و » اعلي« ؛
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آمادگي براي سفر



  پيش از سفر
اين كارها پيش از سفر و در آغاز آن، مستحب است:

 1. طلب خير از خداوند.
 2. اطالع به دوستان و بستگان و طلب حاللّيت از آنان.

 3. وصيت كردن، به خصوص نسبت به امور واجب.
 4. انتخاب همسفران مناسب و هم شأن از نظر اخالقي و اقتصادي.1

 5. انتخاب زمان مناسب براي سفر؛ روز شنبه و پس از آن، روزهاي سه شنبه و پنجشنبه  مستحب است
        و روز جمعه، قبل از نماز جمعه مكروه است. اگر در ساير اّيام هفته الزم شد به سفر برود، صدقه بدهد.2

 6. غسل كردن.3
 7. خواندن دعاي سفر؛ آيات و سوره هاي قرآني و دعاهاي ديگري كه وارد شده است؛

       از جمله آنها  سوره قدر، آية  الكرسي و سوره هاي حمد، ناس و فلق.
 8. صدقه دادن، که بهتر است هنگام سوار شدن به وسيله نقليه انجام گيرد.

ِريق نخست همسفر انتخاب كن، بعد قدم در راه گذار«. ميزان الحكمة، ج 5، ص 2484.  1. رسول اهلل 9 فرمود: »الرَّفِيق ُثمَّ الطَّ
َدَقِة َواخُرج إذا َبدا َلك َفإنََّك َتش��َتري َسالَمَة َسَفِرَك. مسافرت خود را با صدقه   2 .  امام صادق 7 فرمود: »إفَتِتح َس��َفَرَك بِالصَّ

آغاز كن  وهرگاه كه خواستي بيرون برو زيرا با صدقه دادن سالمت سفرت را مي خري«. ميزان الحكمة، ج 5، ص 2484.
 3 . العروة الوثقي، ج 2، كتاب الحج، في آداب السفر، ص 411.

 4 . همان، ص 411 .

  در هنگام سفر
 1. مستحب است زاد و توشه الزم و كافي همراه داشته باشد.

 2. با همسفران خود، با اخالق نيكو رفتار كند.
 3. به افراد ضعيف و مريض در طول سفر كمك كند.

 4. به فقرا و مساكين محل، صدقه بدهد.4

  وقتی مس��افر آماده س��فر شد، غسل كند پس از آن دو ركعت نماز بگزارد و از خدا خير خود را طلب نمايد و آية الكرسی بخواند 
و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس اين دعا را بخواند: 

َالّلُهمَّ اِّنی َاْسَتْوِدُعَك اْلَيْوَم َنْفِسی َو َاْهلی َو مالی َو ُوْلدی َو َمْن كاَن ِمّنی ِبَسبيٍل 

الّشاِهَد ِمْنُهْم َواْلغآِئَب َالّلُهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْيماِن َواْحَفْظ َعَلْينا َالّلُهمَّ اْجَعْلنا فی 

َفِر َو  َرْحَمِتَك َوال َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِّنا ِاَلْيَك راِغُبوَن. َالّلُهمَّ اِّنا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثآءِ السَّ

ْنيا َوااْلِخَرِة. َالّلُهمَّ  ءِ اْلَمْنَظِر ِفی ااْلْهِل َواْلماِل َواْلَوَلِد ِفی الدُّ كآَبِة اْلُمْنَقَلِب َو ُسوَّ

[ َفَبلِّْغنی ما  َه َطَلبًا ِلَمْرضاِت��كَ َو َتَقرُّبًا ِاَلْيَك. ]َالّلُهمَّ ُه ِاَلْيَك هَذا التََّوجُّ اِّن��ی اََتَوجَّ

ُلُه َو َاْرُجوُه فيَك َوفی َاْوِليآِئَك يا َاْرَحَم الّراِحميَن .  مسافر پس از اين دعا تسبيحات حضرت  ُاَؤمِّ
فاطمه 3 بگويد و سوره حمد را از پيش رو و از جانب راست و از جانب چپ بخواند و همچنين آية الكرسی را از سه جانب بخواند. و بگويد: 

ْلَتنی َو َقْد َوِثْقُت  ْهُت َوْجهی َو َعَلْيَك َخلَّْفُت َاْهلی َو مالی َو ما َخوَّ َالّلُهمَّ ِاَلْيَك َوجَّ

ِب��َك َف��ا ُتَخيِّْبنی يا َمْن ال ُيَخيُِّب َمْن َاراَدُه َوال ُيَضيِّ��عُ َمْن َحِفَظُه َالّلُهمَّ َصلِّ َعلی 

ٍد َو اِلِه َواْحَفْظنی فيما ِغْبُت َعْنُه َوال َتِكْلنی ِالی َنْفسی يا َاْرَحَم الّراِحميَن  ُمَحمَّ
 سپس مسافر سوره توحيد را يازده مرتبه و سوره اِّنا اَْنَزْلناُه و آية الكرسی و سوره ناس و سوره فلق را بخواند. و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند. 

دعـای سفـر
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  قاَل َرُسوُل اهلل 9:
وا َوُتْرَزُقوا سافُِروا َتِصحُّ

مسافرت كنيد تا تندرست بمانيد
و به شما روزي داده شود.

  ميزان الحكمة، ج 5، ص 2484.

اِدق 7:   قاَل اإلماُم الصَّ
َفِر ُة ِفي السَّ  ألُمُروَّ

اِد َوطيُبُه َوَبذُلُه لَِمن كاَن َمَعَك   َكثَرُة الزَّ
َوِكتماُنَك َعَلي الَقوِم أمَرُهم َبعَد ُمفاِرَقِتَك إيَّاُهم 
َوَجلَ . َو َكثَرُة الِمزاِح في َغيِر ما ُيسِخُط اهلَل َعزَّ

مردانگي در سفر عبارت است از:
بخشيدن از توشه خود به همراهان،
و راز داري بعد از جدا شدن از آنان،

شوخي كردن به گونه اي که خشم خدا را همراه  نداشته باشد،
   ميزان الحكمة، ج 5، ص 2490.

  امام صادق 7: »لقمان به فرزندش فرمود:
    هرگاه با عّده اي همسفر شدي :

 در كارهاي مربوط به خودت و آنها، با ايشان بسيار مشورت كن؛
 و به آنان بسيار تبّسم نما؛

 در زاد و توشه ات نسبت به آنان بخشنده باش؛
 اگر تو را دعوت كردند قبول كن؛

 و اگر از تو كمك خواستند كمكشان كن؛
 و در سه چيز از آنان برتر باش:

    خاموشي،
    كثرت نماز

    وبخشندگي در مركب يا دارايي ويا توشه اي كه همراه داري؛
 اگر در امر حّقي از تو شهادت خواستند، شهادت بده؛

 و اگر از تو مشورت و نظر خواستند، با تمام توان، انديشه ات را براي آنان به كارگير...
 اگر همسفرانت راه افتادند، تو نيز با آنان راه بيفت؛

 و اگر ديدي كار مي كنند، تو نيز با آنان مشغول كار شو؛
 اگر صدقه يا قرضي دادند، تو نيز با آنان همراهي كن؛

 و از كسي كه سّنش از تو بيشتر است، حرف شنوي داشته  باش...
 هرگاه اتراق كردي، پيش از آنكه بنشيني دو ركعت نماز بگزار...

 و هرگاه كوچ كردي نيز دو ركعت نمازبخوان؛
 و آن گاه با سرزميني كه در آن فرود آمده اي خداحافظي كن؛

    و بر آن و مردمش درود فرست؛ زيرا هرسرزميني را ساكناني از فرشتگان است.« .
  ميزان الحكمة، ج 5، ص 2487.    
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ِهْن َوالَتكَتِحل حّتي َتأِتَي الُفرات «.2  عطر نزدن و سرمه نكشيدن ؛ » َوالَتدَّ
 حركت به سوي حرم با آرامش و متانت ؛ » َوَيْلَزُمَك التَّوقيُر الَِْخذ ما لَْيَس َلَك «.3

 ديده از محرمات پوشاندن ؛ » َوَيْلَزُمَك َاْن َتُغضَّ َبَصَرَك «.4
 پرهيز از خصومت و نزاع و سوگند زياد .5

 كم سخن گفتن جز به خير .
 پرهيز از شوخي و مزاح ؛ » َوَاِقّل ِمَن الَكالِم َوالِمزاح «.6

حاَبِة لَِمْن َيصَحُبَك «.7  مصاحبت نيكو با همسفران ؛ » َيْلَزُمَك ُحْسَن الصَّ
 زياد ذكر خداي گفتن ؛ » َوَأْكثِر ِمَن اهللِ َتعالي «.8

ليل «.9  پا برهنه همچون بندگان حركت نمودن ؛ » َواْمِش حافيًا َواْمِش َمْشَي الَعبد الذَّ
   و . . . .

  شهيد ثاني،1 آدابی را براي زيارت بيان می کند كه خالصه آنها چنين است:

  1 . کتاب »دروس« ، ج 2 ، ص 19
  2 . مانن��د زي��ارت جامعه كبي��ره و زيارت امين اهلل كه از معصومين : رس��يده اس��ت و زيارت 

مخصوص هر امام.

  در بعضي از منابع، آداب ديگري نيز براي زيات بيان شده است از جمله: 1
  پوشيدن لباس  پاك و تميز که بهتر است سفيد باشد.

  عطر زدن و خوشبو بودن.
  با آرامش و وقار حركت كردن و گام ها را كوتاه برداشتن.

  مشغول بودن به ذكر، در حال رفتن به زيارت ، به خصوص ذكر »اهلل اكبر« و »الحمدهلل« .
  وارد شدن به حرم با پاي راست.

  تكبير گفتن پيش از زيارت، هنگام ديدن قبر مطّهر.
  پرهيز از امور دنيايی و سخنان لغو بيهوده.

تشّرف به ديدار امامان معصوم: ، چه در حال حيات آنان و چه پس از شهادت و 
هنگام زيارت قبور ائمه: آدابی دارد که آن را از ديدارهای معمولی جدا می کند .

رعايت طهارت ، ادب ، متانت ، توّجه ، حضور قلب از جمله اين آداب است.

  1 . العروة الوثقي، ج 2، كتاب الحج، في آداب  السفر، ص 411 ؛ و سراج الشيعه في آداب الشريعه، ص241 
و ص255؛ مفاتيح الجنان، آداب زيارت.  2 � كامل الزيارات ، باب 79         3 � همان ، باب 48        

 4 � همان ، باب 48         5 � همان ، باب 48         6 � همان ، باب 79     7 � همان ، باب 48   
  8 � همان ، باب 79         9 � همان ، باب 49

  غسل کردن و با طهارت وارد حرم شدن.
  اذن دخول طلبيدن و با خشوع وارد شدن.

  رو به ضريح و پشت به قبله ايستادن و خواندن زيارتهای وارده. 2
  خواندن دو رکعت نماز پس از زيارت.
  دعا کردن و طلب حاجت پس از نماز.

  خواندن قرآن و هديه کردن ثواب آن به امام.
  حضور قلب داشتن و استغفار كردن از گناه .

  احسان و احترام به خادمان حرم.
  خواندن دعای وداع در آخرين زيارت.

  بهتر شدن نسبت به قبل از زيارت.
  زود خارج شدن از حرم پس از زيارت.
  پشت نکردن به ضريح هنگام خروج.

  پس از بازگشت به خانه، دوباره به حرم و زيارت رفتن.
  صدقه دادن به نيازمندان و نيز احسان به تنگدستان از سادات آن شهر.

زيارت قبر سّيدالشهدا7 نيز آدابي دارد،  از جمله :
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نماز در حرم امامان : مستحب و بلكه بهتر از مسجد است.
انسان بايد ادب را رعايت کند وجلوتر از قبر پيغمبر9 و امام 7 نماز نخواند و چنانچه 

نماز خواندن بي احترامي  به صاحب قبر باشد، حرام است.1
حرم اباعبداهلل الحسين 7 و مسجد كوفه و مسجد الحرام و مسجد الّنبي چهار مكاني 

هستند كه مسافر مي تواند در آنها نماز را تمام يا شكسته بخواند.
براي رفتن به حرم امامان:، و حتي امامزادگان مستحب است انسان وضو بگيرد.2

بنابر احتياط واجب، جنب و حائض ونفساء، نبايد در حرم امامان : و مسجد توّقف كند، 
ولي در حرم امامزادگان  اشكال ندارد.3

زيارت معصومين: در ايام خاّصي بيشتر سفارش شده و ثواب بيشتري هم دارد.
در روايات، هريك از روزهاي هفته، به پيامبر9 و حضرات ائمه هدي : اختصاص يافته است:

روز شنبه: زيارت حضرت رسول 9 
روز يكشنبه: زيارت اميرالمؤمنين7  و حضرت فاطمه3 

روز دوشنبه: زيارت امام حسن و امام حسين 8
روز سه شنبه: زيارت امام سّجاد و امام باقر و امام صادق :

روز چهارشنبه: زيارت امام موسي بن جعفر، امام رضا، امام جواد و امام هادي :
روز پنجشنبه: زيارت امام حسن عسكري 7 

روز جمعه: زيارت حجة بن الحسن، امام عصر7 

  1 . توضيح المسائل، م 884.
  2 . توضيح المسائل، م 322. 
  3  .  توضيح المسائل، م 355.
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 زيارت ک��ردن به نيابت از ديگ��ران )چه آنان ک��ه از دنيا رفته اند و 
چه کس��انی که در قيد حيات هستند( مستحب اس��ت و » نائب« و 

» منوب عنه1« هر دو از ثواب آن بهره مند خواهند شد.
درحديث است كه داود صرمي به امام حسن عسكري7 عرض كرد: 
من پدرشما را زيارت كردم وثوابش را براي شما نّيت كردم. امام فرمود:

»َلَك ِمَن اهللِ أجٌر َو َثواٌب َعظيٌم َو مِنَّا الَمحِمَدُة« 
براي شما از جانب خداوند اجر وثواب عظيم است و از جانب ما حمد وثنا2.

 در روايت ديگري مي خوانيم كه از بعضي از ائمه: س��ؤال كردند: 
آيا كسي كه دو ركعت نماز مي خواند، يا يك  روز روزه مي گيرد، يا حج 
يا عمره اي به جا مي آورد، يا رسول گرامي و يا يكي از ائمه : را زيارت 
مي كند و ثواب آن را به  پدر و مادر يا برادر ديني خود هديه مي كند، براي 
خود او نيز ثوابي هست؟ در پاسخ به اين سوال فرمودند: ثواب آن عمل به 

»  منوب عنه« هم مي رسد بدون آن كه از ثواب خودش چيزي كاسته شود.3
 » شيخ طوسي« در »  تهذيب« مي گويد:

     نائب در آخر زيارتش اين سالم را نيز بگويد:4

اُم َعَلْيَك يا َمْوالَي َعْن ُفاِن ْبنِ ُفاٍن »َالسَّ

 َاَتْيُتَك زاِئرًا َعْنُه َفاْشَفْع َلُه ِعْنَد َربَِّك «؛
و به جاي فالن بن فالن، اسم شخص مورد نظرو پدرش را بياورد.

 مرحوم عاّلمه مجلسي مي فرمايد:
درحديث صحيحي آمده است كه امام صادق 7 

در هرش�ب، براي ف�رزند خ�ود،
و در هر روز، براي پدر ومادرخود،

دو ركعت نم�از مي خ�واندند،
در ركعت اول سوره » انا انزلنا«
و در ركعت دّوم سوره » كوثر«.
)و به روح آنان هديه مي كردند(.

 در حديث ديگري از امام صادق 7
نقل شده است كه:

ثواب اعمال خيري كه
براي مردگان انجام مي شود،

هم براي مرده نوشته مي شود
وهم براي كسي كه آن را انجام داده است.1

  1 . »َمُنوب عنه« ، يعني كسي كه زائر، به نيابت او زيارت مي كند: 
پدر، مادر، برادر ديني يا هركس ديگر.

  2 . بحاراالنوار، ج 99، ص 256، ح 3.                     
  3 . همان، ج 85، ص 311 و313. 

  4 . تهذيب، ج 6، ص 105.
 5. نبراس الفائزين فی زيارة اميرالمؤمنين7.، علی اکبر مهدی پور 

به نقل از مصباح الزائر، سيد بن طاووس،  ص 516

 1 . مفاتيح نوين ص 1196
          به نق����ل از زاد المعاد ص 573 و574

 کسی که بخواهد از سوی همه برادران ايمانی و يا گروه خاصی 
ب��ه نياب��ت زيارت کند، پس آنه��ا را به زبان ي��ا در قلب خود نّيت 
می کند، و زيارت را به نيابت از سوی آنها می خواند سپس دو رکعت 

نماز زيارت را به جای آورده و می گويد:

أّللُهمَّ إنِّی ُزرُت هِذِه الزِّياَرَة َو َصلَّيُت هاَتيِن 

الرَّکَعَتيِن َو َجَعلُت َثواَبُهما )َهِدَيًة مّنی إلی 

َم��والَی -                                          ( َع��ن َجمي��ِع 

إخوان��ی الُمؤِمنيَن َوالُمؤِمنات َو َعن َجميِع 

عاءِ َلُه - ألّلُهمَّ َتَقبَّل  َمن أوصانی ِبالزِّياَرِة َوالدُّ

ذِلَك مّنی َو ِمنُهم ِبَرحَمِتَك يا َارَحَم الّراِحميَن

اگر بعد از مراجعت به هرکدام از برادران ايمانی خود بگويد من از 
سوی تو، امام7 را زيارت کردم، دروغ نگفته است5.

نام امامی را که زيارت می کند بگويد
 مثال بگويد موسي بن جعفر 8

خواندن نماز زيارت تنها براي ائمه معصومين: وبرخي همچون آدم 
و نوح و حضرت عباس و يا شهداي کربال وارد شده و براي سايرين 
اگر پس از زيارت قبورش��ان نمازي خوانده مي ش��ود خوب است به 
نّيت هديه و اهداي ثواب به روح آنان باش��د. بنابر اين خواندن نماز 
و هدي��ه آن به روح هريک از امام��زادگان، اولياي الهي، علما، پدر و 
مادر، دوستان و بستگان بال اشکال است و داراي ثواب واجر معنوي.

 نماز زيـارت و نماز هـديه
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 پايتخت عراق، شهر بغداد است.
  اين کشور از جنوب با عربستان سعودي و کويت، از غرب با 
اردن و سوريه، از شرق با ايران و از شمال با ترکيه همسايه  است.

  عراق در جنوب مرز آبي کوچکي با خليج فارس دارد و دو رود 
مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن هاي باستاني بين النهرين 
در طول تاريخ اين کش��ورند از شمال کشور به جنوب آن روان 

هستند و با پيوستن به رود کارون، اروندرود را تشکيل داده و به خليج فارس مي ريزند.
 پهناوري عراق 438،317 کيلومتر مربع است )58ام، حدود يک چهارم ايران(. 

 بيش��تر سرزمين عراق پست و هموار و گرمس��يري است. غرب عراق کوير است و 
شرق آن جلگه هاي حاصلخيز. ولي بخشي از کردستان عراق )شمال شرق( کوهستاني 

و سردسير مي باشد. عراق يکي از بزرگترين کشورهاي داراي منابع نفت مي باشد.
 جمعيت عراق حدود 3۰ ميليون نفر است )آمار 1386(.

  عراق محل زندگي و شهادت 6 امام شيعه است و شهرهاي نجف، کربال، کاظمين 
و سامرا زيارتگاه شيعيان جهان است.

 عراق داراي تمّدن و فرهنگ ديرينه و ُپرباري است. سومريان، اکدي ها و آشوري ها 
نخستين تمّدن هاي باستاني عراق را چند هزار سال پيش از ميالد بنياد نهادند. در دوران 
پيش از اس��الم، عراق کنوني جزئي از ايران بود. پس از اس��الم عراق مرکز حکومت 
درازمّدت خالفت عباسي شد. از نيمه قرن دهم تا پايان قرن سيزدهم هجري شمسي، 
عراق تحت حکومت امپراتوري عثماني قرار داش��ت. عراق در سال 12۹8 )1۹1۹( از 
عثماني جدا شد و به سرپرستي بريتانيا درآمد و در سال 1311 )1۹32( استقالل يافت.

 با نام رسمي جمهوري عراق
 )به عربي: )الجمهورية العراقية(

از کشورهاي خاورميانه و جنوب غرب آسياست. 

همدانقـــم

سنندج

کرمانشــاه

قصرشيرين

ايالم

مهــران

چّذابه

منذرّيهخسروي

زرباطّيه

شلمچه

خرم آبــاد

اصفهــان

ياسوج

شهرکــرد

اهـــواز

آبادان

بوشـهر

قــزوين
زنــجان

رشت

دهوک

موصــل اربيل

سليمانيه
کرکوک

تکريت

الّرمــادي

حّله کوت
ديوانيه العماره

سمــاوهناصــريه

بصــره

بعقــوبه

بدره

بلد

مسّيب

خانقين

نعمانيه

سامــرا
فرات

فرات

دجله

دجله

کاظمين

کربــال

نجف
کوفه

اراک

تهــران

بغــداد

 مسيـرهاي تشّرف
به عتبات عاليات
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نام رسمي:           جمهوري عربي عراق 
 Iraq » نام محلي:     » الجمهورية العربية العراقية
پايتخت:          بغداد، جمعيت 7،145،47۰ نفر با حومه )2۰۰۹(

روز ملي:                          انتفاضه شعبانيه = هفدهم شعبان1411ه� .ق،137۰ ه� . ش، 1۹۹1م، 
نوع حكومت:            جمهوري چند حزبي 
جالل طالباني  رئيس حكومت:      
نوري المالكي  رئيس دولت:      
قوه مقننه:               قانون اساسي موّقت در سال 1۹68، آخرين تغييرات سال 1۹۹5؛
            مجلس ملي با 22۰ عضو انتخابي و 3۰ عضو انتصابي  رئيس جمهور به مّدت 4 سال 
مساحت:                                  438317 كيلومتر مربع )شصت وپنجمين كشور جهان(
جمعيت )2009(:            657 ۹45 28 نفر         )چهل و دومين كشور جهان(
تراكم جمعيت:         66 نفر در كيلومتر مربع 
ميزان رشد طبيعي جمعيت )2009(:                               3۰/1 نفر در هر هزار نفر
اميد به زندگي )2009(:                       6۹/۹4 % ؛ مردان68/6 سال، زنان 71/34 سال 
توزيع سني )2009(:     14-۰ سال : 38/8% ؛ 64-15 سال : 58/2% ؛ 65سال و باالتر: %3
جمعيت شهري)2006(:                             %67 
ميزان با سوادي)2000(:                               74/15%؛ مردان84/1%، زنان %64/2
تعداد پزشك )1998(:                           11،۰46 نفر ) هر 1۹37 نفر يک پزشک (
نژاد:                     عرب : 75-8۰% ، کرد : 2۰-15% ، ترکمن،آشوري و غيره : %5
دين:          مسلمان: ۹7% ) شيعه : 65-6۰% ؛ سني : 37-32% ( مسيحي و غيره : %3
زبان:                                   عربي )زبان رسمي( و کردي
واحد پول:                  دينار عراق )ID = 1000( فلس؛ يك دينار = 11 ريال 
تقسيمات كشوري:           18 استان 

ميزان بيكاري)2009(:                   %12 
كد تلفن عراق:                                                                 ۰۰۹64

 حـدود 2000 سـال پيش از ميالد، سـومريان، اکدي ها، آشـوري ها، اموري ها، و کلداني ها نخسـتين 
اقوامي  بودند که  حکومت هايي را در بين النهرين تشکيل دادند. از پادشاهان نامدار اين دوره، حمورابي 
اسـت. قانون نامه او نخسـتين قانون مکتوب و مدّون جهان محسـوب مي گردد. پايتخت حمورابي شهر 

بابل بود که بزرگترين و آبادترين شهر دنياي باستان به شمار مي رفت.
 حدود 500 سـال پيش از ميالد، کورش، شاهنشـاه هخامنشي، مرکز و شمال بين النهرين را به قلمرو 

ايران ملحق کرد و عراق کنوني يکي از اياالت ايران شد.
 پس از هخامنشيان سلوکيان، اشکانيان، و ساسانيان بر عراق حکومت کردند.

در دوره ساساني، عراق اهمّيت بسياري يافت و پايتخت شاهنشاهي ايران، يعني تيسفون در بين النهرين 
قرار داشت. ايوان مداين )طاق کسري( از آثار اين دوره است.

 سـال 17 ه� .ق به هنگام ظهور اسـالم، فاتحان مسـلمان در زمان خليفه دوم، حکومت ساساني را از 
بين بردند و عراق، جزئي از قلمروي اسالمي شد.

 سال 35 ه� .ق اميرالمؤمنين علي7 مرکز حکومت اسالمي را از حجاز به کوفه انتقال داد؛ به اين ترتيب 
عراق اهمّيتي بسيار يافت. سه جنگ بزرگ جمل، صفين و نهروان در اين زمان به وقوع پيوست.

 سال 40 ه� .ق اميرالمؤمنين علي7 در مسجد کوفه به شهادت رسيد.
 از سال 41 تا 132ه� .ق. سرزمين عراق با حکومت سفياني و مرواني، بستر حادثه هاي فراواني شد.

 سال 61 ه�.ق در دهم محرم )عاشورا( ، واقعه طّف اتفاق افتاد و امام حسين7 با 72 تن از بستگان و 
اصحابش در کربال به شهادت رسيدند. 

 سال 64 ه�.ق  قيام تّوابين پديد آمد، و خون توبه کنندگان عراقي بر اين سرزمين جاري شد. 
اطالعات از کتاب : شناسنامه کشورهاي جهان - ص 73 + به روز رسانی از طريق اينترنت
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 سال 66 ه� .ق مختار بن ابوعبيده ثقفي، با جلب حمايت محّمد حنفيه )فرزند 
امام علي7 ( شـيعيان را گرد خود جمع كرد و دسـت به قيـام زد. قاتالن امام 

حسين7 و يارانش را دستگير و مجازات كرد.
 سـال 122ه� .ق زيد بن علي، )نوه امام حسين7 ( به خونخواهي جّدش امام 

حسين7، عليه هشام بن عبدالملك، خليفه اموي قيام كرد.
 سال 132ه� .ق عباسيان جاي حکومت اموي را گرفتند.

ابوالعباس نخستين خليفه عباسي بود که در کوفه به خالفت نشست.
 145ه� .ق. منصور دوانيقي، پايتخت عباسي را به شهر نوبنياد بغداد انتقال داد. 

بغداد روستايي درکنار رود دجله ونزديک تيسفون )مداين( بود.
 سال 334ه� .ق آغاز حکومت آل بويه که تا سال 447 ه� .ق ) بيش از يک قرن( 
ادامه داشت. فرمانروايان آل بويه نسبت به برپايي مراسم عاشورا و عيد غدير، 
تقويت و ترويج مذهب شيعه در عراق ، ساخت مقابر شيعه، به ويژه حرم امام 

علي7 و امام حسين7 ، سهم به سزايي داشتند.
 سال 656 ه� . ق حکومت عباسي با يورش هالکوخان مغول از بين رفت.

 اواخر قرن 9هجري، شاه اسماعيل اول )صفوي(، عراق را مجددًا جزئي از ايران کرد.
 سـال 985 ه� .ق  پس از مرگ شـاه تهماسـب يکم، عراق به دست حکومت 

عثماني افتاد. و يکي از ايالتهاي عثماني محسوب شد.
 سـال 1910 م )1298ه� .ق( پس از فروپاشـي عثماني، کشور عراق به تصّرف 

استعمار انگلستان درآمد.
 سـال1920 م قيام مردم عراق عليه سـلطه انگليس به رهبري سيد مهدي حيدري، 

ميرزا محّمد تقي شيرازي وشيخ مهدي خالصي. 
 1924 م آغاز پادشاهي ملك فيصل اّول در عراق.

 سال 1340ه� .ق. سيد هبة الدين شهرستاني ، رئيس ديوانعالي کشور شد.
 1947 م اعالم استقالل عراق از سوي سازمان ملل .

ميرزا محّمد تقي شيرازيمنصور دوانيقي

سّيد هبة الّدين شهرستاني ملک غازي

شيخ مهدي خالصي

 مجسمه تاريخي شير بابلبرج ملوّيه

ملک فيصل اول

ملک فيصل دوم و  دوم  فيص��ل  مل��ک 
دائي اش عبد االله

 سال 1958 م كودتاي عبدالكريم قاسم عليه ملك فيصل دّوم و اعالم جمهوري. 
 1963 م كودتاي عبد الّسالم عارف و كشته شدن عبدالكريم قاسم .

 سال 1966 م عبدالّسالم عارف در يك سانحه هوايي کشته شد و برادرش 
عبدالّرحمن عارف به جاي وي نشست .

 سـال 1968 م احمدحسـن البكر با كودتا، از طريق حزب بعث، به رهبري 
ميشل عفلق، حكومت عراق را به دست گرفت .

 سال 1974 م با استعفاي حسن البكر، صدام حسين رئيس جمهور عراق شد.
 سال 1975 م قرارداد الجزاير، بين ايران و عراق، براي تعيين مرزهاي آبي 

و خاكي بسته شد.
 سـال 1980 م با پيروزي انقالب اسـالمي ايران، صدام قرارداد الجزاير را 

پاره كرد.
 سـال 1981 م صدام به گمان فتح 3روزه، بـه ايران يورش برد وجنگي 8 

ساله را به این كشور تحميل كرد.
 سال 1991 م حمله صدام به كشور كويت .

 سـال 2003 م حمله نيروهاي ائتالف به رياسـت آمريكا و اشـغال عراق و 
سرنگوني صدام. 

 سال 2004 م دستگيري صدام. 
 سال 2005 م انتخابات وتشكيل دولت به رياست جمهوري جالل طالباني 

ونخست وزيري ابراهيم جعفري. 
 سال 2006 م اعدام صّدام توسط دولت عراق به نخست وزيري نوري المالكي. 

گفتني است که از زمان اشغال عراق توسط آمريکا، بيش از يک ميليون عراقي 
درپي حمالت اشغال گران و بمب گذاري ها وعمليات انتحاري گروه هاي افراطي 

و وهابيون  از جمله القاعده در عراق کشته شده اند.

عبد الّرحمن عارف

جنگ تحميلي عراق عليه ايران

اعدام صدام

ميشل عفلق    
تئوريسين حزب بعث

نخست وزير نوري سعيد

حمله عراق به کويت

احمد حسن البکر

عبدالکريم قاسم

قرارداد 1975 الجزاير

عبد السالم عارف
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واحد پول کشورعراق، »دينار« است. وجمع عربي آن »َدنانير« است.
اين واژه از ديناريوس که واحد پول امپراتوري روم بود، گرفته شده است. 

 ارائه دينار توسط بانک مرکزي عراق انجام مي گيرد.
دينار عراقي از سال 1۹31 به  گردش افتاد و از ان زمان 

تاکنون چند نوع وجود داشته  و به  کار رفته  است.
سابقا واحد پول عراق » درهم« بود که به صورت سّکه رواج

داشت ولی امروزه ديگر 
س�ّکه در ع�راق رواجی

ندارد.

1458 کيلومتر مرز با ایران
 181 کيلومتر مرز با اردن

240 کيلومتر مرز با کویت
814 کيلومتر مرز با عربستان سعودی

 605 کيلومتر مرز باسوریه
352 کيلومتر مرز با ترکیه
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شهرهای بزرگ عراق به ترتيب:
 بغداد

 بصره 
 موصل
 اربيل

يهرود فرات سور

ترکیه

ایران

اردن

عربستان سعودی
کویت

رود دجله
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جمعيت عراق از نظر مذهبي به دو فرقه 
بزرگ اس��المی يعني شـيعه وسـّني 

تقسيم مي  شوند.
ح��دود 6۰ % م��ردم ع��راق ش��يعه، 
37% س��ّني و 3% پيروان س��اير اديان 
)مس��يحيان، يهوديان، آش��وريان و...( 

هستند.
از نظر ن��ژاد، اقوام مختلف��ي در عراق 
زندگ��ی می کنن��د؛ 7۰%عـرب، %2۰ 
کرد، 4% فارس و 5% ترکمن آشوري 

و ساير اقوام.
در س��نوات متمادي، ع��ّده اي از مردم 
ايران ب��ه آن جا مهاجرت کرده اند و به 
واسطه وجود اعتاب مقّدسه ، شيعيان به 

اين سرزمين مسافرت مي کنند.
با آن که زبان رسمي کشور عراق, عربي 
است، با اين وجود به زبان هاي کردی،  
ترکي و فارس��ي نيز صحبت مي شود.  
زبان هاي ديگر نيز مانند آرامي ، عبري 
و س��رياني وجود دارند ک��ه ويژه معابد 
هس��تند لکن تمام اين زبان ها در زبان 
رسمي که عربي است مستهلک گرديده 

و دين رسمی اسالم است.

تقسيمات قومي و مذهبي عراق

عرب هاي شيعه: شيعيان که اکثريت جمعيت عراق را تشکيل مي دهند، بيشتر در جنوب عراق ساکنند.
عرب هاي سّني:  عرب هاي  سّني 2۰% جمعيت عراق را تشکيل مي دهند، از نظر جغرافيايي، در 

بخش شمالي کشور تمرکز يافته اند.
کردها:  اکثر جمعيت کرد عراق ، امروز در مناطق کوهس��تاني ش��مال ش��رق کشور سکونت دارند. 

سليمانيه و موصل، کانون اصلي آنها محسوب مي شود. اکثر آنان سّني شافعي هستند.
سـاير اقليت ها:  درش��هرهاي ش��مالي، ترک زبان هايي زندگي مي کنند که مردم محّلي، آنان را 

ترکمن مي خوانند. اين افراد 2 تا 3 درصد مردم عراق را تشکيل مي دهند.
تا س��ال 1۹51 م، جمعيت غيرمس��لمان عراق تقريبا 6% کل جمعيت را تشکيل مي داد، که يهوديان 
بيش��ترين بودند. با اشغال فلس��طين و تأسيس دولت اشغالگر اسرائيل  در سال 1۹48 م تقريبا تمامي 
يهوديان مهاجرت کردند. مسيحيان که بيشتر پيرو کليساي کلداني هستند , حدود 3% جمعيت عراق 

را تشکيل مي دهند. 

نمودار اديان مردم عراق

عربشيعه
فارسسنّي

کردمسيحي و ساير اديان
ترکمن و ساير اقوام

نمودار اقوام مردم عراق
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