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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

هم به لحاظ قدر و منزلـت ايشـان نـزد پـدر      (ع)چراغ شاهضرت احمد بن موسي الكاظم شخصيت واالي ح
بزرگوارشان و هم به جهت فضائل و مناقب آن چهره برجسته خاندان نبوت در منابع معتبر شيعه مضـبوط  

  . باشد مي
  :نويسد ميدر كتاب ارشاد  )ره(مرحوم شيخ مفيد

كَانَ و دمنُ أَحى بوسكَرِيماً م يلًاجرِعاً لو و كَانَ ونِ أَبسي  الْحوسع(م( ّهبحي و هّمقَدي  
او را  (ع)ر(احمد بن موسي شخصي كريم و بزرگوار و داراي ورع بـود و امـام ابوالحسـن موسـي بـن جعفـ      

  ).نمود ميداشت و بر ديگران مقدم  ميدوست 
ادات "ن موسيحضرت احمد ب :مرحوم محدث قمي از صاحب روضات الجنّات نقل نموده است د السـسي" 

  . شد و كرامات بسياري از مرقد منورشان به تواتر رسيده است مي خوانده
  . ياد كرده است"سيد االعاظم  "علّامه بحرالعلوم در منظومه رجاليه از ايشان به عنوان 

ـ ها و شاه در لغت نامه، ) استچراغ شاهمعروفترين القاب آن جناب (      ن گونـه معنـي شـده اسـت     ي معتبر اي
  »هر چه كه در بزرگي و خوبي و حسن صورت و معنا از امثال خود ممتاز باشد«

و شاه خراسان    » (ع)لقب امام حسين«و شاه شهيدان» (ع)لقب امام علي«استفاده از كلماتي مانند شاه مردان 
  . استدر ميان شيعيان فارسي زبان بسيار متداول ... و» (ع)لقب امام رضا«

   :شود مانند ميبراي روشني در برابر تاريكي و ظلمت است و در لسان عرب مصباح گفته اي  چراغ وسيله
بـه معنـاي    چـراغ  شاهبنابراين » چراغ هدايت است (ع)الهدي به درستي كه امام حسين مصباح الحسينَ إنَّ

  . باشد ميبزرگترين يا نوراني ترين چراغ 
  . است» امين واليت« (ع)حمد بن موسي الكاظممهم ترين القاب حضرت ا
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4  رهنگ ديني رهيافت ف ي فصلنامه   1397سال اول ـ شماره اول ـ بهار  

  :نويسد مي تحفة العالمبحر العلوم صاحب كتاب 
در مدينه پخش شد مردم به در خانه ام احمد آمدند و تجمـع   (ع)هنگامي كه خبر وفات امام موسي الكاظم

صاحب شكوه  (ع)بيعت كنند او با آنها به مسجد رفت و چون احمد بن موسي (ع)كردند تا با احمد بن موسي
آنها گمان بردند كه وي جانشين و امام بعـد از  ، و جالل و كثرت عبادت و نشر شرايع و ظهور كرامات بود

سپس بـاالي منبـر رفـت و    . است و با او بيعت كردند و او نيز از آنها بيعت گرفت (ع)حضرت موسي كاظم
اي مردم همانطور كه اكنـون تمـامي    :در نهايت شيوايي و كمال فصاحت بيان كرد و آنگاه گفتاي  خطبه

هستم زيرا او امام و  (ع)خود در بيعت برادرم علي بن موسي الرضا، بدانيد كه من، شما با من بيعت كرده ايد
  . و ولي خداست، جانشين بعد ازپدرم

تمـام  . كنـد اطاعـت كنـيم    مـي از طرف خدا و رسولش بر من و شما واجب است كه هر آنچه او به ما امر 
 ها در پيشاپيش آن (ع)در حالي كه  احمد بن موسي، ان تسليم كالم او شدند و از مسجد بيرون آمدندحاضر

در  (ع)سپس امـام رضـا  ، رسيدند و با ايشان تجديد بيعت كردند (ع)آنگاه به خدمت امام رضا، كرد ميحركت 
   :اينگونه دعا فرمود (ع)حق برادر خود احمد بن موسي

  ».خداوند در دنيا و آخرت تو را ضايع نگذارد، و ضايع نگذاشتي هم چنان كه حق را پنهان«
بالفصـل و شـهيد بـزرگ    (امـامزاده   (ع)وجود مضجع شريف و مرقد منور حضرت احمد بن موسي الكاظم

در شيراز موجب توجه ويژه شـيعيان   (ص)) و تعداد كثيري از امامزادگان و ذراري پيامبر اكرم خاندان رسالت
رگواران به اين شهر مقدس گرديده و با توجه به ثمرات و بركاتي كه بـر زيـارت آن اوليـا    و محبين آن بز

ي مطهـر و  هـا  ي متمادي زائرين بسياري با اشتياق تمام در اين حرمها طي سال، بزرگ خدا مترتب است
 (ص)اسـالم  ي فراوان گرفته اند همان گونه كه در روايتي از نبي مكـرم  ها بقاع متبركه حضور يافته و بهره

   :الزيارات نقل شده  است در كتاب شريف كامل
  أَهوالها منْ فَأَنْقَذْتُه الْقيامةِ يوم زرتُه ذُرِّيّتي منْ أَحداً زار أَو زارني منْ

 يهـا  و هـراس  هول از را او و وي را زيارت نموده قيامت در كند زيارت مرا ذريه از يكي يا مرا كه (كسي
  دهم) مي نجات آن روز

  :در كتاب وسائل الشيعه منقول است كه (ع)و در روايتي از امام صادق
  حياتنا  في زارنا فَكَأنّما مماتنا في زارنا من
  است) كرده زيارت، حيات حال در را ما گويا، كند زيارت وفاتمان از پس را ما كس (هر
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    5سخن آغازين

(مد ظلّه العالي) در سفر استاني خود به اسـتان  اي  امام خامنهمقام معظّم رهبري حضرت آيت اهللا العظمي 
  :فارس و شهر مقدس شيراز فرمودند

 بسـيار  ي نشانه يك، پيغمبر خاندان هاي امامزاده ديگر و بزرگوارش برادران و موسي احمدبن جناب مرقد« 
 را آنهـا  منـزل  و منطقه و خود مخاطب را فارس مردم، معتبر و محترم پيغمبرزادگان كه اين. است مهمي
احمد  جناب ي برجسته شخصيت بخصوص است؛ داري و مضمون پرمعنا چيز بسيار، بدهند قرار خود مأمن
  . شود مي محسوب برجستگان جزو، پيغمبر خاندان ي شده امامزادگان شناخته ميان در كه (ع)موسي بن

 هـم  مـردم  ايـن  سـوي  از و آمدنـد  رفت؛گ قرار امامزادگان ديگر و عزيز ي امامزاده اين توجه هدف شيراز
 و جاري، كشور اين از مهمي بخش بر و استان سرتاسر بر بزرگوار اين بركات هم امروز تا شدند پشتيباني
  ».است ساري

 )ع(طهارت و عصمت بيت اهل حرم سومين عنوان به (ع)چراغ شاهموسي  بن احمد حضرت حرم معظّم له از
 محوريـت  و برجستگي اين و است )ع(بيت اهل حرم سومين، قم و مشهد از بعد شيراز: «فرمودند، كرده ياد
 يها دل تا گيرد قرار توجه مورد، گوناگون اعتبارات تخصيص هنگام واي  رسانه و عمومي تبليغات در بايد

  . »شود مهم بارگاه اين اهميت و قداست متوجه بيشتر كشور از خارج و داخل در مشتاقان
  :توليت آستان مقدس مرقوم فرمودنداسالمي در ضمن حكم انتصاب اينجانب به رهبر معظّم انقالب 

 ي خطـه  آن در معنـوي  صفاي و لطف ي مايه همواره شيراز در تابناك مرقد آن روحاني و معنوي پايگاه« 
 اسرسر از السالم عليهم بيت اهل ارادتمندان ديگر و عزيز مردم آن براي آرامش و اميد ي قبله و پرور فرزانه
  ».است پيش از بيش اهتمام ي شايسته و بوده كشور

متعاقب حكم معظّم له توسعه همه جانبه اين مرقد شريف مد نظر و در دستور كار قرار گرفـت و از جملـه   
و انتشار  )1396(دي ماه  (ع)چراغ شاهپژوهشي حضرت  _اقدامات انجام شده برگزاري همايش مليِ علمي 

  . باشد ميهيافت فرهنگ ديني تخصصي ر _علمي  فصلنامه
ن مقدس و همكـاران ايشـان   در پايان از مساعي ارزشمند معاون محترم پژوهش و فناوري اطالعات آستا

  . نمايم ميو تنظيم اين فصلنامه تقدير  در تهيه
  سيد علي اصغر دستغيب

 )السالم عليه(توليت آستان مقدس حضرت احمد بن موسي الكاظم 
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