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مقدمه
اهل بیت گنجوران دانش اند .رودها و جویبـارهای دانـش کـه
مزرعه ی جان انسان را در چهارده قرن اخیر سیراب و شاداب ساخته
است ،از بلندای قامت آسمانی این کوه نور ،سرچشمه می گیرد .امام
عالمان و عارفان علی  فرمود«:ینحدر عنّی السیل و ال یرقی
الی الطیر» آبادانی و شادابی دیارعلم و آگاهی؛ از تاللوء فروزنده ی
دانش این خاندان است که پیامبر اعظم فرمود«:انا مدینه العلم و
علی بابها».
دانش اهل بیت از جنس دریافتنی است نه آموختنی،
علم حضوری است نه حصولی و این از آن جهت است که
آنان حقیقت علم را با جان آسمانی خویش دریافته اند .حضرت
علی در وصف عارفان (که خود آن حضرت موالی آنان
است) فرمود«:هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح
الیقین».
پیامبر اعظم سرسلسله ی این خاندان نور و روشنایی ،هر چند
که خود درس ناخوانده و مکتب نرفته بود ،اما پیام و رسالت او،
تالوت و خواندن ،آموختن و فرا گرفتن و علم و آگاهی بود.
رسالت او با «اقراء» آغازشد و با دانش وبینش که جان های شیفته
را سرشار میکرد ،تداوم یافت« .هوالذی بعث فی االمیین رسوال
منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» .
او با رسالت خویش ،جان های مرده را از مرداب روزمرگی
و ضاللت ها تا باغستان بهشتی حیات و زندگی ،رهنمون شد
و انسان اسیر در کژراهه ها و پرت گاه های تباهی را به شاهراه
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هدایت و صراط مستقیم فرا خواند و در تن مردهی آدمیت روحی
دوباره دمید«:اذا دعاکم لما یحییکم» و بار گران جهل و نادانی را
از دوش آنان فرو نهاد«یضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت
علیهم».
و خاندان آن حضرت نیز که از چشمه ی حیات او سیراب بودند؛
همانند آن بزرگ ،خورشید دانش و آگاهی را در گذرگاه اعصار فرا راه
جویندگان دانش و بصیرت ،تابان و فروزان نگه داشتند و با بهره مندی
از انوار الهی او ،مسیر پویندگان را روشن و جان جویندگان را
تابناک و سرشار ساختند.
و امروز در عصر جاهلیت مدرن نیز ،آنچه غبار راه انسان کمال
جوی را فرو می نشاند و راه او را می تواند روشن کند بهره گیری
و بازگشت به سرچشمه ی همان دانش و بصیرتی است که پیامبر
اعظم و خاندان پاک و مطهر او به انسان هدیه کردند و شاید
امروز بیش از هر روز و روزگاری ،انسان به آنچه پیامبر رحمت
و آگاهی برای بشریت به ارمغان آورده نیازمند و محتاج باشد.
بی تردید کاوش در سرچشمه های نور اهل بیت و
بازخوانی سیره و آموزه های آن بزرگواران در روزگار ما -مانند
همه ی روزگاران -خدمتی بزرگ به انسانیت است خدمتی که
فراتر از آن ،خدمتی متصور نیست و از این روی بر تمامی کسانی
که دل آنان برای انسان می تپد فرض است که با ژرف اندیشی و
ژرف کاوی در معارف اهل بیت گوهرهای ناب و آموزه های
رهایی بخش این گنجینه ی عظیم و الهی را استخراج کنند و به
بشر تشنه و جگر سوخته ی عصر حاضر ارائه نمایند.
بر حسب وظیفه در جوار بارگاه عالم آل محمد برای

تمامی رهروان این راه و تمامی کسانی که در مسیر احیای امر
اهل بیت و تعلیم و تعلم معارف و علوم این خاندان مطهر
تالش و کوشش می کنند به ویژه اساتید بزرگوار و گرانمایه ای
که در تالیف و تنظیم این مجموعه ی ارزشمند نقش داشته اند
حی
طلب سالمتی وبهروزی می کنیم و توفیق آنان را از درگاه ّ
علیم خواستاریم.
از زایـران عزیز نیز می خـواهیم نعـمت بی نظـیر زیـارت پاره ی
تـن رسول اهلل  را با بهره گیری از اندیشه ،کالم و سیره ی آن امام
همام به فرصتی برای تامین نیازهای معنوی و فکری خود تبدیل نمایند
و با مطالعه ی آثار ارزشمندی مانند این مجموعه ،توشه های سعادت و
کمال را برای دنیا و آخرت خود برگیرند و خدمتگزاران خود ،در این
آستان مقدس را نیز از دعا فراموش نکنند.
معاونت تبلیغات وارتباطات اسالمی
آستان قدس رضوی
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يكي از مراسم عبادي مهم و كارآمد كه در جوامع اسالمي به
صورت اجمالي و در جوامع شيعي خصوص ًا به صورت گسترده
رايج و داير است موضوع زيارت است زيارت كعبه مقدسه و
بيت اهلل الحرام براي تمام مسلمين درهمه جاي جهان از اهميت
فوقالعاده ای برخوردار بوده و وجوب آن با شرايط خاص از
ضروريات دين به شمار ميآيد و امت اسالمي يعني طوايف
مختلف و مذاهب چهارگانه ی اهل سنت و نيز جامعهي شيعه
سخت بدان پاي بندند.
زيارت مرقد مطهر پيامبر بزرگ اسالم حضرت محمد بن
عبداهلل  هر چند واجب نيست بلكه از مستحبات به شمار
ميآيد ولي نزد امت اسالمي جايگاهي رفيع و با عظمت دارد به
طوري كه عم ً
ال (و نه اعتقاداً) همانند زيارت بيت اهلل الحرام است.
زيارت قبور مطهر امامان شيعه  ،براي گروههايي از اهل سنت
عملي مقدّس است اينان در مراسم زيارت قبور مقدس ائمه 
حضور مييابند در اين ميان به استثناي يك طايفه ی متعصب و
بيمنطق ـ كه دست نشانده ی اجانب و دشمنان اسالماند و هر
عملي طبق انديشه جاهالنه آنان نباشد شرك قلمداد ميشود و
خصوص ًا از تكفير كردن انسانهاي بيگناه و صدور حكم قتل
و ريختن خون پاك آنان لذت ميبرند ـ طوايف ديگر آنها
مخالفتي ندارند بلكه گاهي اين زيارت را موجب اجر و ثواب
ميدانند و خود نيز به زيارت امامان بزرگوار از خاندان پيامبر
اسالم ميشتابند و احيان ًا حوایج خود را در آن مهابط رحمت از
خدا درخواست ميكنند.
و ليكن شيعه كه دنباله و قرآن كريم و مفاهيم عاليه ی اسالم ناب
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است و در خط پيغمبر و اوصيای او يعني ائمه اهل البيت 
حركت ميكند زيارت قبور من ّور آن عزيزان خدا را عبادتي بزرگ،
ارزشمند و جامع خيرات دنيا و آخرت ميداند و چنان بدان
اهتمام ميورزد كه حتي در سختترين شرايط و بحرانيترين
وضع ،آن را ترك نميكند؛ بهاي سخت و غرامت شديد آن را
ميپردازد ولي اين مراسم شكوهمند را از دست نميدهد و گواه
زنده اين مدّ عي قربانيان بيشماري است كه شيعه در نجف ،كربال
و كاظمين داده است و گاهي زنان و كودكان شيرخوار و پيران
كهنسال آنان به دست جنايتكاران قتل عام شده و ميشوند ولي
مراسم زيارت آن قبور پاك تعطيل نميگردد و اين يكي از عوامل
پيشروي و نفوذ شيعه در جهان است.
مشهد الرضا در هر شب و روز به ويژه درايام و مناسبات
مخصوص ناظر جمعيتهاي بيشمار و افزون از حساب است؛
گاهي اجتماعات چند صد هزار نفري و گاهي جمعيت ميليوني
و احيان ًا چند ميليوني در آن بارگاه قدسي و با عظمت حضور
مييابند .امروز مشهد مقدس و مضجع و مرقد مطهرحضرت
ابوالحسن علي بن موسي الرضا  مظهر عظمت خاندان
پيغمبر گرديده و جالل و نفوذ بينظير و حمايت اهل بيت 
در آن مكان مقدس و روضهي مطهر متبلور ميشود و جدا ً همه
را به حيرت واداشته است .اجتماعات بينظير مشهد مقدس به
معجزهاي تبديل شده كه جز با ارادهي ازلي الهي صورت پذير
نيست و براي احدي جز اهل بيت پيامبر  و اوصياء آن
حضرت ـ علي و آل علي  ـ فراهم نخواهد گرديد.
هر شب و روز تعداد فراواني انسان مخصوص ًا از نسل جوان

پسر و دختر در اين مراسم با شكوه شركت ميكنند و از گناهان
خود روي برگردانده و به سوي پاكي و پرهيزگاري روي ميآورند.
اگر روزي حقيقت و ماهيت زيارت و آداب و شرايط آن كام ً
ال
تشريح ميشد خدا ميداند كه اين مركز مقدّ س و اين زيارت
سراسر نفوذ و جاذبه چه طوفاني و انقالبي به وجود آورد و چه
تح ّولي در ميان جامعه ،خصوص ًا نسل جوان ايجاد نمايد.
كتاب حاضر بر اين اساس محكم و زير بناي اصولي نوشته
شده و تقديم دلدادگان زيارت امام هشتم و زايران مكرم قبر
ِقبلهي اهل وال حضرت رضا و ساير امامان معصوم و حجج
الهي  ميگردد.
اين كتاب حاوي يك مقدّ مه و سه بخش اصلي و يك بخش
پاياني است.
سه بخش اصلي:
 .1مفهوم و ماهيت زيارت و اقسام آن.
 .2نقش زيارت و آثار و بركات آن.
 .3عنايات و كراماتي از حضرت رضا .
 .4آداب و شرايط زاير و زيارت
و قسمت پاياني امور و مطالبي در رابطه با زيارت و عرض
ادب شاعرانه و نيايش زايران است.
اميد است كه به بركت حضرت رضا  اين نوشتار ناچيز
براي زايران عزيز تأثيرگذار باشد و مورد عنايات حضرت علي
بن موسي الرضا  قرار بگيرد.
قم حوزه علميه
علي كريمي جهرمي
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معني و مفهوم زيارت
زيارت در لغت به معناي قصد است و گويا كسي كه به زيارت
كسي ميرود او را قصد كرده و به قصد وي به راه افتاده است.
معناي اصطالحي زيارت وحقيقت آن ،حضور درنزد مقامي
وشخصيتي به منظور بزرگداشت و احترام او و انس گرفتن با
اوست.
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زيارت اَحيا و گذشتگان
زيارت در مورد احيا و زندگان از اقوام و خويشان و يا دوستان
و انسانهاي با قداست ،يك معناي روشن و متداول دارد و در
روايات شريفه بابي به عنوان« :باب زيارة المؤمن» و يا «باب
زيارة االخوان» به چشم ميخورد؛ در آن بخش ،رواياتي حاكي
از از اجر و پاداش فراواني كه براي مالقات و ديدار انسانهاي
با ايمان وارد شده ذكر كردهاند كه البته هر اندازه شخص زيارت
شده داراي مراتب باالتري از معنويت و فضيلت باشد ثواب و
پاداش ديدار و مالقات او بيشتر و باالتر است؛ چنان چه نيّت و
هدف زيارتكننده هر اندازه خداييتر باشد و زيارت و ديدار به
لحاظ ايمان و فضایل او صورت گرفته باشد در ارزش آن زيارت
و ثواب آن زيارت ،اثر خواهد گذاشت.
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زيارت گذشتگان
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در مورد اشخاص متوفّي نيز كلمه ی «زيارت» استعمال ميشود
كه البته بيشتر به قبر آنان نسبت داده ميشود.
اين مطلب نشأت گرفته از جهانبيني اسالم و ديد وسيع و
عميق اديان آسماني به ويژه اسالم است كه حيات و زندگي
را منحصر به زندگي اين جهان نميدانند و انسان را در چهار
ديواري جهان طبيعت محدود نميكنند بلكه ورای اين عالم،
عالمي گستردهتر ،جالبتر و زيباتر براي انسان قایلاند.
ما ّديون كه اعتقادي به ماورای طبيعت ندارند و حيات را در
همين محدوده ی جهان طبيعت ،تفسير ميكنند نميتوانند اين
اصطالح و استعمال دوم زيارت را داشته باشند و ندارند.
ولي اديان الهي و پيروان آنها يعني معتقدان به جهان غيب و
عالم ابدي و كساني كه باورهاي غيبي و فوق ما ّدي دارند و تنوع
حيات و تجديد صورت و تكامل آن را پذيرفته و بدان اعتقاد
دارند اين واژه «يعني زيارت» را در مورد گذشتگان نيز دارند و به
كار ميبرند و از اين رو يكي از مس ّلمات آنان زيارت اهل قبور
يا زيارت اموات يا زيارت شهيدان است و به صورت يك برنامه
مذهبي و ديني آن را انجام ميدهند.
اهل اديان و بالخصوص اسالم ،مردگان را فاقد فهم ،درك و
ِ
نهايت امر اين
شعور نميدانند بلكه معتقدند آنان هم حيات دارند؛
كه حيات آنان تغيير شكل داده و تغيير يافته و با توجه به شرايط
مخصوص خود ،درك وفهمي متناسب دارند؛ از اين رو از ديدار
زندگان و بازماندگان از منازل و مقابر آنها خوشحال ،مسرور و

شادمان ميگردند و از اين كه از خاطر و ذهن بازماندگان رفته و
دوستان و بستگان ،آنان را فراموش كرده باشند و يادي از آنها
نكنند نگران و ناراحت و چه بسا گلهمند باشند و احيان ًا به جاي
دعا نفرين كنند.
طبق نقل امام صادق  حضرت امير المؤمنين 
فرمودند:
1
زورواموتاكم فانهم يفرحون بزيارتكم….
مردگان خود را زيارت كنيد زيرا آنان از اين كه شما به
زيارتشان برويد مسرور و شادمان ميگردند.
در روايت ديگري آمده كه محمد بن مسلم ميگويد :به
حضرت صادق  عرضكردم« :آيا مردگان را زيارتكنيم؟»
فرمود« :آري!» عرض كردم« :آنها علم و آگاهي دارند كه ما به
زيارتشان ميرويم؟» فرمود:
2
اي واهلل انهم ليعلمون بكم و يفرحون بكم و يستأنسون اليكم
آري! به خدا سوگند تحقيق ًا آنان ميدانند و از اين عمل شما
آگاهي دارند وبا آمدن شما به سوي آنان ،خوشحال و با نشاط
ميگردند و با شما انس ميگيرند.
اين روايات و روايات متعدد ديگر تصريح دارند كه مردگان
از آمدن احياء در كنار قبر آنان اطالع دارند و از اين كارِ زندگان،
كه نوعي بزرگداشت آنان است ،مبتهج و فرحناك ميگردند و
حتي در آن لحظات ،با احيا انس ميگيرند و احساس وحشت و
تنهايي نميكنند.
 .1وسائل الشيعة ،ج ،2باب  ،54ح.5
 .2وسائل الشيعة ،ج ،2باب  ،54ح.2
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امام باقر  نقل ميكنند كه رسول خدا  فرمود :جبرئيل 
براي من چنين گفت :خداوند فرشتهاي را به سوي زمين فرستاد.
آن فرشته شروع به راه رفتن كرد تا به درِ خانهاي رسيد كه مردي
آنجا ايستاده و از صاحبخانه اجازه ورود ميخواست .آن ملك
گفت« :با صاحب اين خانه چه كاري داري؟» پاسخ داد« :او برادر
مسلمان من است .آمدهام كه براي خدا او را زيارت و ديدار كنم».
ملك گفت« :از آمدنت هيچ منظوري جز اين نداشتي؟» در پاسخ
گفت« :نه! فقط به همين منظور آمدهام ».آن فرشته گفت« :پس
من فرستاده ی خداوند به سوي توام؛ خداوند ،سالم ميفرستد و
ميفرمايد :بهشت براي تو واجب و حتمي گرديد و اضافه كرد
كه :خداوند عزوجل ميفرمايد:
هر مسلماني كه مسلمان ديگري را زيارت كند او را ديدار
نكرده بلكه مرا زيارت كرده و ثواب و پاداش او بر من بهشت
1
است».

 .1كافي ،ج ،2ص ،176ح.2

زيارت قبور علما و بزرگان
زيارت قبور مؤمنان معمولي داراي آن همه اجر و پاداش
بود ،اكنون اگر انسان به زيارت قبر يك انسان شايسته ،صالح و
پرهيزكار برود و يا در جوار مزار يكي از علماي بزرگوار شيعه و
ن ّواب حضرت بقية اهلل  با قبر شريف آن عالم بزرگوار و واال
مقام ،انس بگيرد و از روح بلند و پاكش استمداد كند چه اجر
و پاداشهاي بزرگ و چه آثار خيري را به دنبال دارد؟! و چه
بسيارند كساني كه در كنار قبر انسان صالح ،بزرگوار و وارستهاي
يا در كنار مزار عالم مهذب و مجتهد واال مقام و آزادهاي به اذن
خدا به مراد و مقصد و حاجت خويش دست يافتهاند و مشكالت
زندگي آنها مرتفع گرديده و به آساني از دستاندازهاي خطرناك
زندگي رها شدهاند.
و البته هيچ بُعدي ندارد كه بنده بس صالح و شايستهاي كه
پيوسته در مسير بندگي خداوند بوده ،رضا و خشنودي معبودش
را بر رضاي خويشتن ترجيح ميداده و در مقابلِ اوامر و مقررات
الهي ،هواي نفس خود را زير پاگذاشته مورد عنايت الهي قرار
بگيرد و خداوند قادر و مهربان به بركت آن انسان صالح و خداجو
حاجت كسي كه در كنار قبر او به خدا روي آورده برآورده سازد.
و يا انسان بزرگواري كه عمري را در راه تحصيل علم و دانش
الهي به سربرده و همراه فراگيري علم به تهذيب نفس پرداخته و
به مقام نيابت از امامان معصوم  به ويژه حضرت بقية اهلل 
رسيده و راحتي و آسايش و همه زندگي خود را در راه ترويج دين
خدا و آشنا شدن مردم با معبود يگانه و با ائمه هداة مهديّین 
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قرار داده تا آنجا از مورد لطف بيدريغ الهي بهرهمند گردد كه
اشخاص خداجو در كنار قبر او مورد افاضهي فيض خداوندي
واقع شوند و بندگان خدا در اين مكان و به بركت زيارت مدفن
يك عالم رباني و فقيه عادل جامع الشرايط به حوايج خود دست
بيابند و خداوند كار آنها را اصالح كند.
و اينجانب سالها پيش از شيخنا االستاد حضرت آيت اهلل حاج
شيخ محمد علي اراكي رضوان اهلل عليه شنيدم كه ميفرمودند:
«من از قبر مرحوم آقاي حاج سيد محمد تقي خوانساري قدس
1
سره ـ يا كنار قبر ايشان ـ حوايج خود را ميگيرم.
نيز انسان مؤمن صادق القولي كه اورا به خوبي ميشناسم
ميگفت« :چند سال قبل براي رفتن به حج واجب ،دچار مشكل
شده بودم؛ حتي چون بعضي ميگفتند كه در حج واجب ميتوان
به اشخاص داراي نفوذ مراجعه كرد ،به بعضي از آنان هم مراجعه
كردم و موضوع را با آنها در ميان گذاشتم و با اين حال ،مؤثر
واقع نشد تا اتفاق ًا در شب چندمين سالگرد مرحوم آيت اهلل
العظمي آقاي حاج شيخ عبدالكريم حائري قدس سره مجلس
بزرگداشت ايشان منعقد بود .من در آن مجلس به روح پاك
ايشان متوسل شدم .دو يا سه روز بعد ،جريان كار ،اصالح شد و
توانستم به حج مشرف شوم».
شايان توجه است كه بايد زيارت علماي رباني ،تهذيب شده
و بيهوا ،عالمان خداجو و دل به خدا داده را در ايام حياتشان
نيز مغتنم شمرد و از فيض حضورشان ،از علم و فضایل فراوان
و از روحيات و معنويات آنان حداكثر استفاده را كرد؛ از بيانات
 .1نقل به مضمون.

و افاضاتشان بهرهمند گرديد و اين فرصت طاليي را نبايد از
دست داد.
از خاطراتي كه اين جانب از سفرهاي تبليغي خود در چند
دهه قبل كه اينگونه اشتغاالت داشتم به خاطر دارم اين است :در
اهواز روزهاي جمعه كه فرا ميرسيد مردم محترم آن سامان به
حضور علماي اعالم آنجا ميآمدند و آنها را زيارت ميكردند.
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در ميان انسانهاي خداجو و دلدادگان حق ،شهيدان از همه،
پيش گامترند؛ خداجويي و دلدادگي آنان به اثبات رسيده و براي
كسي قابل ترديد نيست؛ زيرا آنها در كوي دوست و مناي عشق
الهي و براي دفع شر اشرار از حريم مقدس دين و آيين پروردگار
از مهمترين متاع گران بهاي خود گذشته و جان شيرين خويش
را در اين مسير فدا كردند.
اين انسانهاي واال و گران قدر براي حفاظت وحمايت ازدين
خدا ،مردانه به پاخاستند؛ دشمن غدّ ار را در كار خود حيران
ساختند؛ آنها را به عقب راندند و ملت و مكتب مقدس خود را
سرافراز نمودند .آنان در اين معاملهی بزرگ با خداوند ،جان عزيز
خود را مفتخرانه فدا كردند و باالترين مقامات جهان ابدي را به
دست آوردند .خداوند بهترين مقام ،اجر و ثواب را براي آنان قرار
داده و ذخيره كرده است.
از جمله پاداشهاي پرافتخاري كه خدا به آنان عطا فرموده
قداست قبر آنهاست؛ مردم به سوي اين اماكن و بقاع ميروند؛
از به خون خفتگان آن مكانهاي مقدس الهام ميگيرند و صفات
برجسته آن فرهيختگان برايشان تداعي ميشود :آدمي از آن
گلزار معطر ،غيرت ،ايثار ،جهاد ،فداكاري ،پايمردي ،بزرگواري،
پارسايي وساير صفات عاليه ی انساني را فرا ميگيرد.
گر بشكافي هنوز خاك شهيدان عشق
آيدازآنخاكدان،زمزمه یدوستدوست

از ديگر سو زيارت قبور شهيدان ،بزرگداشت شخصيت
آن عزيزان و در حقيقت بزرگداشت مكرمتها وصفات
برجسته،جهاد ،ايثار وجوانمردي است.
شيخ كليني قدس سره نقل كرده است« :امام صادق  ضمن
حديثي اين جمله را فرمودند :به ما رسيده كه پيامبر  هر زمان
كه به سوي قبور شهدا ميآمد ميگفت:
1
«السالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار»
قطب الدين راوندي (متوفاي سال  573قمري) از امام صادق
 نقل كرده كه فرمود« :فاطمه زهرا  در هر روز شنبه
به هنگام صبح ،به سوي قبور شهدا ـ در اُحد ـ ميآمد و نزد
قبر حمزه  توقف كرده و براي او طلب رحمت و استغفار
2
ميكرد».
زيارت گلزار شهيدان و مقابر نوراني آنان از اهميت بسزايي
برخوردار است خصوص ًا به لحاظ آنچه كه در قرآن كريم آمده
است آنان زندهاند و نبايد حتي تص ّور ،ت ّوهم و خيال مرگ آنان را
كرد بلكه آنان از رزق و روزي الهي در جهان ابديت برخوردارند
و به آن الطاف و عناياتي كه خداوند دربارهی آنان دارد شادمان
ميباشند.
و اين صريح قرآن كريم است:
َ
َ
للِهّ
ِ
ْ
ند َر ِّب ِه ْم
ين ُق ِت ُلو ْا ِفي َسبِيلِ ا أ ْم َواتًا بَل أ ْح َيا ٌء ع َ
َو َال ت َْح َس َب َّن الَّ ِذ َ
ين بِما آتَا ُهم ُهّ
ين لَ ْم
الل ِمن َف ْض ِل ِه َو َي ْس َت ْب ِش ُر َ
ُي ْرزَ ق َ
ون بِالَّ ِذ َ
ُون فَرِ ِح َ َ
ُ
3
ُون
َي ْل َحقُو ْا بِ ِهم ِّم ْن خَ ْل ِف ِه ْم اّال خَ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َي ْح َزن َ
 .1الدعوات ،ص.560
 .2كافي ،ج ،4ص.273
 .3سوره آل عمران ،آيه 169ـ .170
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وگويا حيات شهيدان نسخه ممتازي ازحيات است وآنان
ِ
حيات پس از مرگ ،امتياز
برسايرمردگان و درگذشتگان ،در
دارند ،زندگيشان سراسر افتخار و همراه با انواع و اقسام لطف و
رحمت الهي وقرينِ عنايات بيكران ذات اليزال او و آميخته به
خرميهاست .شادي و نشاطي كه
بهترين شاديها و نشاطها و ّ
براي ما زمينيان و خاكيان و دلبستگان به دنيا و ما اسيران ماديات
قابل درك و فهم نيست و چنان است كه تا انسان آن را مشاهده
نكند و لمس ننمايد به حقيقت آن پي نميبرد.
راستي رفتن به زيارت قبر پاك و تربت نازنين اين سرافرازا ِن
تاريخّ ،
لذتبخش ،افتخار آفرين ،پندآميز ،تحول بخش و
راهگشاي يك زندگي صحيح و معقول است.
آستاندوست
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زيارت امامزادگان واال مقام
از انواع زيارتها ،زيارت امامزادگان واال مقام است؛ آنان شاخ
و برگ درختهاي بارور و پر ثمر رسالت و واليتاند و احيان ًا
بدون واسطه و گاهي با وسایطي چند به امامان معصوم و حجج
الهيّه  متصل ميشوند؛ پارههاي تن آن عزيزان خدا به شمار
ميروند و زيارت آن گوهرهاي تابناك راهي براي نيل به رضا و
خشنودي آبای گرامي و اجداد پاك آنهاست.
دستت نميرسد كه بچيني گلي ز شاخ
باري به پاي گلبن ايشان گياه باش
و از الطاف بزرگ الهي و از شعب رحمت بيكران او درباره
متفرق و در شهرها بلكه
بندگان اين است كه آن عزيزان در بالد ّ
روستاها ،كوهها و صحراها پراكنده ميباشند و نوع مردم حتي
طبقات مستمند كه به زيارت قبور من ّور حجتهاي الهيه دسترسي
ندارند به لطف الهي ميتوانند به زيارت اين امامزادگان واجب
التعظيم نايل گردند و از كنار قبر شريف اين عزيزان خدا ،كسب
فيضهاي رباني كنند.
شايان ذكر و در خور توجه است كه هر چند در بين امامزادگان
احيان ًا افرادي پيدا شدهاند كه به مقتضاي شايستگي بسيار باالي
خانوادگي و طهارت اَعراق و اصالت انساب خود پيش نرفتهاند
و موجب نگراني خاندان عصمت و طهارت ،شيعيان و دلدادگان
آنها شدهاند ولي اينگونه افراد در ميان امامزادگان بسيار كم و
نادر الوجودند و نوع و اكثريت غالب آنها انسانهاي بزرگوار
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و خداجويي بودهاند كه از شميم معطر معنويت و قدسيت آباء
طيبين و اجداد طاهرين خود صلوات اهلل عليهم اجمعين بهرهمند
بودهاند و گاهي بهرههاي وافر بردهاند.
آري! در ميان آن امامزادگان واال مقام عدهاي هستند كه در
فضيلت ،كماالت معنوي ،مراتب و مدارج علمي و معنوي و
پيروي از آباء گرامي خود سرآمد روزگار وشهره آفاق و مورد
خاصان و مخلصان دربار
اشاره پاكان و زبدگان جهان و ملجأ
ّ
الهي بودهاند و آثار خير و بركات بيشمار از قبور منور آنان
بروز كرده و موجب توجه كاروان دلها به سوي حق و حقيقت
گرديده است.
ما در اين مقام چند نفر از آن واالمقامان و مكرمان دربار الهي
را به عنوان نمونه ذكر كرده و درباره ی مقامات عالي و شأن رفيع
آنان اشارهاي كرده و ميگذريم:

 .1حضرت فاطمه معصومه
حجت اهلل علي العباد
مدفون در شهرستان قم ،دختر واالتبار ّ
ولي اهلل في البالد حضرت موسي بن جعفر الكاظم امام هفتم
و ّ
شيعه صلوات اهلل عليهما.
اين بانوي معظمه و جوانسال ،اختري درخشان است كه درآسمان
واليت درخشندگي ويژه دارد و چشم و چراغ اهل وال و دلدادگان آل
محمد صلوات اهلل عليه و عليهم اجمعين است؛ او دخت واالمقام امام
كاظم و خواهر گران قدر حضرت امام علي بن موسي الرضا 
و عمه پر افتخار امام نهم حضرت جواد االئمه  است؛ عالوه
بر اين جهت ،از سه امام معصوم رواياتي در مورد زيارت آن بانوي
مطهر و ثواب بيشمارِ زيارت آن معظمه ی دوران رسيده است و آن
سه بزرگوار ،حضرت امام جعفر صادق  ،حضرت رضا  و
حضرت جواد  ميباشند .از زبان اين بزرگواران به طور صريح
به زايرين قبر شريفش وعده ی بهشت و رحمت واسعه الهي داده
شده است.
از مظاهر لطف و رحمت الهي و از موجبات سرافرازي شيعه
و افتخار دلدادگان واليت و امامت و خاندان طاهر و مط ّهر علي
و آل علي  است .اين است كه حرم شريف اين بانوي
آسماني و فاطمه ثاني در طول روز و شب ،از خيل زايران و
دلدادگان خالي نميشود و جمعيت عالقهمندان با شوق فراوان
در حرم مطهر و رواقهاي من ّور و مساجد مقدس متصل به آن
حرم نوراني ،به زيارت آن ّ
معظمه ،دعا ،عبادت و راز و نياز با
خدا مشغولاند و پير و جوان و زن و مرد و عموم طبقات مردم
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خوشحال و مسرورند كه به زيارت حضرت معصومه و
تقبيل ضريح مقدس آن بزرگوار ،موفق شدهاند.
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 .2حضرت عبدالعظيم حسني سالم اهلل عليه
در شهر ري مدفون است و نسبش با چهار واسطه به حضرت
امام حسن مجتبي  ميرسد :ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبداهلل
بن علي بن حسن بن زيد بن حسن بن علي بن ابيطالب .
مكرم سه نفر از ائمه ی طاهرين
اين امامزاده ی عاليقدر حضور ّ
يعني حضرت جواد ،حضرت هادي و حضرت عسكري 
را درك كرده و از فيض حضور آن حجتهاي الهي بهرههاي
وافر و فيض فراوان برده است .حضرت عبدالعظيم روايات
بسياري از حضرت جواد و حضرت هادي سالم اهلل عليهما نقل
كرده است؛ او نزد آن بزرگوار محترم بود و او را بسيار دوست
ميداشتند.
حضرت عبدالعظيم از رواه و محدثين بزرگ شيعه و از علماي
عظيمالشأن اماميه است و چنانكه از بعضي از اساتيد بزرگوار
رضواناهلل عليهم اجمعين در ذهن دارم جنبه امامزادگي اين
امامزاده ی واجب التعظيم جهات علمي و ثقافي او را تحت الشعاع
قرار داده است .آن بزرگوار در مراتب معنوي سرآمد روزگار و
پيوسته مشغول عبادت و ذكر و دعا بود؛ او شبها را به بندگي ،راز
و نياز با خدا و روزها را با روزه به سر ميآورد.
در فضيلت زيارت آن بزرگوار همين بس كه شخصي از اهل
ري ميگويد :بر حضرت ابوالحسن (امام هادي  )وارد
شدم .حضرت فرمود« :كجا بودي؟» عرض كردم« :به زيارت امام
حسين  رفته بودم ».امام هادي فرمود:
اما انك لو زرت قبر عبدالعظيم عندكم لكنت كمن زار
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الحسين بن علي 
آگاه باش كه اگر قبر عبدالعظيم را كه در نزد خودتان (در ري)
است زيارت ميكردي مانند كسي بودي كه حسين بن علي 
را زيارت كرده است.
1
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 .1ثواب االعمال صدوق ،ص104؛ كامل الزيارات ابن قولويه ،ص324؛ وسائل الشيعة،
ج ،10ص.451

 .3سيد امير احمد بن موسي الكاظم (شاه
چراغ)  مدفون در شيراز
جد امجدش حضرت رسول اكرم 
نام مباركش احمد و همنام ّ
است .وي فرزند بال واسطه ی حضرت موسي بن جعفر  بوده
و در اين اعصار اشتهار كامل به شاه چراغ پيدا كرده است .او در
ايام مأمون به شيراز آمده و در آنجا درگذشته و شهيد شده است.
جنيد شيرازي مينويسد« :او بسيار بزرگوار و كريم النفس و
با رأفت بوده به طوري كه هزار نفر بَرده را از عبيد و اماء در راه
1
خدا آزاد نمود».
و اين همان است كه در بعضي از عبارات آمده كه« :هزار
مملوك از مال خويش آزاد نمود».
و شيخ مفيد فرموده« :احمد بن موسي سيدي كريم ،جليل،
صاحب ورع و مورد عالقه و محبت حضرت ابوالحسن موسي
2
 بود و حضرت ،او را مقدم ميداشت».
به هر حال آن بزرگوار داراي مقامي بس رفيع است و روضهي
منوره و صحن و سراي آن بزرگوار همواره محلِ آمد و شد
زنان و مردان صغير و كبير از دلدادگان خاندان پيغمبر  است
و زايران بسياري از خود شيراز و شهرهاي مجاور آن و بلكه
شهرهاي بعيد دارد و متوسالن و ارباب حاجت در كنار قبر
مطهرش به دربار الهي روي آورده و به بركت آن سيد ابرار به
حوایج و مقاصد خود دست مييابند.
 .1شد اإلزار في حط االوزار عن زوار المزار ،ص.289
 .2ارشاد مفيد ،ج ،2ص 245و .246
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بعد از شهادت حضرت علي بن موسي الرضا  حضرت
احمد بن موسي و برادران او كه به عزم ديدار و ملحق شدن به امام
رضا  حركت كرده بودند با شنيدن اين خبر دردناك ،افسرده
خاطر و شديدا ً نگران شدند و باالتر اين كه تحت تعقيب عوامل
حكومت قرارگرفته ويارانشان نيزپراكنده شدند .آن بزرگوار از
چنگال دژخيمان ،گريخته تا وارد شيراز شد و در منزل يكي از
دلدادگان اهل بيت عصمت و طهارت  همين مكان كه اكنون
بقعه و بارگاه منور اوست پنهان گرديد و شب و روز به عبادت
مشغول بود تا يك سال گذشت؛ جاسوسان والي فارس مكان او
را شناسايي كردند و لشكري براي دستگيرياش وارد عمل شدند.
آن بزرگمرد يك تنه با آنان مقابله ميكرد و شجاعتي حيرتآور
از خود نشان داد تا هنگامي كه براي استراحت تكيه به ديوار داده
بود از عقب ،ضربتي با شمشير بر سر نازنينش وارد نمودند.
و از طرفي در همان حال ،جمعي مشغول خراب كردن خانه
بودند؛ از اين رو بدن مباركش زير تودههاي خاك پنهان شد و
بعد بر اثر دشمني اعداء اهل بيت  ،آن مكان ،مركز زبالهها
گرديد .اين وضعيت تا اوایل قرن هفتم هجري كه اتابك مظفر
الدين در مقام سلطنت فارس قرار گرفت ،ادامه داشت .او مردي
بسيار صالح بود و در تعظيم شريعت و اهل شرع ،سعي فراوان
مينمود .امير مقرب الدين از وزرا و مقربين او دستور داد براي
عمران و آبادي شهر ،آن ّ
تل زبالهدان را از ميان بردارند و به جاي
خانهاي كه خراب شده بود عمارتي بزرگ برپا كنند .كارگران
بسياري مشغول انجام اين كار شدند و زبالهها را به خارج از
شهر ميبردند.

روزي در اثنای كار ،جسد تازه مقتولي بدون اين كه تغييري يافته
باشد با چهرهاي بسيار زيبا و فرق شكافته پيدا شد .خبر به وزير داده
شد و بر حسب امر او عدّ هاي براي بررسي جريان آمدند و در دست
آن جوان ،حلقه ی انگشترياي را مشاهده كردند؛ اين جمله بر خاتم
آن نقش بسته بود« :العزة هلل احمد بن موسي»
با قراین و شواهدي خصوص ًا انگشتر دانستند اين جسد مط ّه ِر
حضرت احمد بن موسي برادر حضرت رضا  است كه بعد
از حدود چهار صد سال اين گونه سالم و با طراوت باقي مانده
است و اين خود موجب استبصار جمعي از مردم كه مخالف
1
خاندان پيغمبر  بودند گرديد.
به هر حال ،اين امامزاده ،بسيار عظيم الشأن و واالمقام است؛
فضایل و مناقب بي شمار او ايجاب ميكند كه همه از اين كانون
فضایل بهرهمند شوند و از راه دور و نزديك به زيارت مرقد منور
مشرف گرديده و از انوار او بهرهمند
و روضه مطهر آن بزرگوارّ ،
شوند.
بزرگاني به زيارت اين مرقد شريف افتخار ميكردند و يا
از روح مطهر حضرت احمد بن موسي الكاظم  استمداد
مينمودند.
مرحوم محدث قمي رضوان اهلل عليه در شرح احوال ايشان
ميگويد« :و اين احقر در سنه  1319در مراجعت از بيت اهلل
الحرام از شيراز برگشتم و در آن بلده ،تربت پاك او را زيارت
2
كردم و از باطن آن بزرگوار استمداد نمودم».
 .1به شبهاي پيشاور ،ص 118تا  120مراجعه شود .مرحوم سلطان الواعظين شيرازي
جريان شهادت آن بزرگوار را مشروح ًا نقل كرده است.
 .2منتهي اآلمال ،ج ،2ص.155
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و به ياد دارم مرحوم آيت اهلل العظمي گلپايگاني رضوان اهلل
عليه كسالتي شديد پيدا كرده بودند .خانمي از نوادگان ايشان در
آن ايام براي ديدن خويشاوندان و نزديكانش ،عازم شيراز بود و
براي خداحافظي به حضور ايشان رفته بود .معظم له وجهي داده
و امر فرموده بودند آن را در حرم حضرت شاه چراغ به مصرف
برساند و شفاي ايشان را بخواهد.
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 .4حضرت سيد امير محمد عابد
ناگفته نماند كه در فاصله بسيار نزديكي از بقعه مباركه شاه
چراغ ،بقعه منور برادر ايشان حضرت سيد امير محمد قرار دارد.
اكنون كه صحنهاي اين دو بزرگوار يكدست شده و به صورت
صحني بسيار بزرگ و با عظمت در آمده قبه و بارگاه شاه چراغ
يك طرف صحن و قبه و بارگاه برادرش حضرت سيد امير محمد
طرف ديگر صحن قرار دارد .او همسفر با حضرت شاه چراغ بوده
و امامزادهاي بسيار جليل القدر و عظيم المنزله است.
در كثرت عبادت و بندگي خداوند ،اشتهار دارد؛ همواره با
وضو و طهارت و در حال نماز بود .شبها مشغول نماز بود و
چون از نمازها فارغ ميگشت ساعتي استراحت ميكرد؛ دگرباره
از خواب برميخاست و مشغول طهارت و نماز ميشد؛ مقداري
استراحت ميكرد .باز برميخاست؛ وضو ميگرفت و مشغول
نماز ميگرديد و به همين منوال بود تا صبح ،طالع ميشد.
هاشميّه كنيز رقيه دختر موسي بن جعفر گفته است :من
هيچگاه محمد را ديدار نكردم مگر اين كه اين آيه از كتاب خدا
را به ياد ميآوردم:
 1و2
ون
َكانُوا َق ِليلاً ِّم َن ال َّل ْيلِ َما َي ْه َج ُع َ
آنها ـ متقين ـ كمي از شب را ميخوابيدند.
اين امامزاده بزرگوار در كثرت عبادت و مناجات با خدا به
جايي رسيده بود كه به محمد عابد ،اشتهار پيدا كرده بود .وي
 .1سوره و الذاريات،آيه .17
 .2منتهي اآلمال ،ج ،2ص  155و.156
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به عنوان نيايشگر و عابد دوران خويش شناخته ميشد و در
شبزندهداري سرآمد اقران بود .او در نهايت ،در شيراز به آباء
طيبين خود پيوست و نزديك قبر برادرش حضرت شاه چراغ،
مدفون گرديد.
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زيارت معصومين و امامان اهل بيت 
باالترين ،ارزندهترين و پرفضيلتترين زيارتها زيارت
معصومين پاك و امامان از آل محمد  است .زيارت پيامبر
بزرگوار اسالم  و زيارت دخت گرامي آن حضرت و ائمه ی
اهل بيت و خاندان مطهر رسولاهلل  از بهترين وسايل الي اهلل
تعالي است و با بركتترين زيارتها از نظر آثار ،فوايد و نتايج
بيشمار ميآيد.
زيارت ائمه اطهار  از بهترين ذخاير شيعه است .حركت
دلدادگان ،از بالد دور و نزديك ،به عزم زيارت امامان معصوم و
واجب االطاعه را با زيارت كساني كه پيش از اين در فصلهاي
جداگانه ذكر كرديم نميتوان مقايسه كرد .زيارت اين بزرگواران
از همه باالتر و با اهميتتر است و همچنانكه نميتوان شخصيتي
و يا شخصي را با آنان مقايسه و موازنه نمود نميتوان زيارت
هيچ كس حتي مؤمنان پرهيزكار و با تقوا ،عالمان فرهيخته و
خدمتگزار و شهيدان گلگون كفن و آغشته به خون را با زيارت
آنان مقايسه كرد.
زيرا در نسبت با زيارت مؤمن ،حضرات معصومين ،
عصاره ايمان و رؤساي اهل ايمان به شمار ميآيند .در نسبت با
زيارت عالم و علما ائمه  علماي آل محمدند و در روايات
آمده كه:
نحن العلماء و شيعتنا المتعلمون و باقي الناس غثاء
ما علماييم و پيروان ما متع ّلم و در مسير آموزشاند و باقي مردم
موجودهاي زايد وبيثباتاند.
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و از طرفي امامان معصوم  ،رؤساي علما و مع ّلم عالمان
پاك و مركز تغذيه ی علمي علماي ديناند.
و در نسبت با شهدا ،آنان اوالً خود شهيدند و ثاني ًا مقتداي
شهيدان و امام شهيدان و الهامبخش شهيداناند و حيات امامان
معصوم  در جهان ابدي قويتر و باالتر از حيات شهيدان
است؛ زيرا عالوه بر جنبه شهادت ،حجت بالغهي الهي و اولياي
خاص خداوند بزرگ ميباشند؛ در اذن دخول حرم هاي مطهره
ميخوانيم:
و اعلم ان رسولك و خلفاءك  احياء عندك يرزقون يرون
ير ّدون سالمي
مقامي و يسمعون كالمي و َ
و من ميدانم كه رسول تو و خلفا و جانشيان تو  زندگاني
هستند كه در نزد تو روزي ميبرند؛ آنان جايگاه مرا ميبينند و
سخن مرا ميشنوند و جواب مرا ميدهند.
آري! مرگ آنان نميتواند رابطه ی شيعيان و دوستانشان را از
آن ذوات مقدسه قطع كند بلكه همواره اين رشته مقدس باقي و
اين َحبل اهلل برقرار است و اين اتصال و پيوند ،پيوسته مصون و
محفوظ ميباشد.
بنابراين زيارت امامان معصوم به ديدار آنان رفتن ،كنار قبر
شريف و در زير قبه مباركه آن عزيزان بار انداختن ،ارتباط مستقيم
با آنها برقرار نمودن ،با آن ذوات مقدسه راز دل گفتن و سر بر
آستان آن عزيزان خدا نهادن است بلكه تنها اظهار راز و غم درون
خود را نمودن نيست كه رد و بدل شدن سخنان و گفت و شنود
ولي خدا
است؛ سالم كردن و پاسخ شنيدن و مورد توجه و لطف ّ
قرار گرفتن است.

فصل دوم

نقش زيارت و آثار و بركات آن
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مصداق بارز آيه مو ّدت ،زيارت امامان است
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كساني كه با قرآن كريم در ارتباطاند و با مفاهيم عاليه آن آشنا
ميباشند ميدانند كه خداوند در اين كتاب آسماني مردم مسلمان
و عالقهمندان به دين را به مو ّدت ذي القربي و نزديكان پيغمبر
اكرم  فرا خوانده ،آن را به صورت مؤ ّكد بر مردم الزم گردانيده
و اين موضوع را مزد رسالت پيامبر اكرم  قرار داده است:
1
قل ال اسألكم عليه اجراً اّال المو ّدة في القربي
بگو ـ اي پيامبر! ـ من از شما بر رسالتم درخواست هيچ اجر و
پاداشي نميكنم جز دوست داشتن نزديكان و اهل بيتم.
مودت و محبت نسبت به خاندان پيغمبر و اهل بيت رسول
خدا  امري مستمر است ،در هر عصر و زماني جريان دارد
و اختصاصي به زمان حيات آن بزرگواران ندارد بلكه در دوران
وفات و ارتحالشان نيز جاري است.
از مظاهر مودت و دلدادگي به حضرات معصومين  اين
است كه انسان از دور يا نزديك به زيارت قبر شريف آن عزيزان
الهي بشتابد؛ كنار مرقدشان عرض ادب كند و نسبت به آن ذوات
مقدسه و مظاهر رحمت واسعه ی الهيه اداي تعظيم و احترام بنمايد.
البته جالبترين و پرالهامترين عرض ادب و ابراز مودت،
خواندن همان زيارتنامههايي استكه دركتابها ثبت و ضبط
شده است و بوي وحي ميدهد و چون ازآثار الهامات غيبيه است
به دور ازگزافگويي واغراقسرايي است.
به يقين كساني كه به عزم زيارت اولياي خدا حركت ميكنند
 .1سوره شوري ،آيه.23

ـ به ويژه اگر از مسافتهاي طوالني و راههاي دور ،قصد زيارت
هر كدام از امامان بزرگوار كنند ،در كنار قبر منور آنان فرود آمده،
با اولياي بزرگ خدا راز دل بگويند ،زيارتنامهها را ترن ّم كرده و
در حال مخصوصي كه برايشان دست ميدهد زمزمه كنند ،به آيه
«مو ّدت» عمل كردهاند و الطاف عميم الهي ،پيامبر و خاندان پاكش
شامل حالشان خواهد گرديد.
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يكي از نقشهاي سازنده و پر ارزش زيارت ،وفاداري انسان
به عهد و پيمان واليت و امامت است.
پيشواي هشتم شيعه حضرت ابوالحسن علي بن موسي الرضا 
ميفرمايد:
ان لكل امام عهداً في ُع ُنقِ اوليائه و شيعته و ان من تمام الوفاء
بالعهد و حسن االداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم و
1
تصديق ًا بما رغبوا فيه كان ائمتهم شفعاؤه يوم القيامة
براي هر امامي عهد و پيماني برگردن دوستان و شيعيان اوست
و به يقين از تمام وفاي به آن عهد و پيمان ،و نيكو ادا كردن آن،
زيارت قبور آنان است؛ پس كسي كه از روي رغبت و شوق و
عالقهمندي و براي تصديق آنچه را كه در آن رغبت دارد آنان را
زيارتكند ،امامان اوشفيعانش در روز قيامت ،خواهند شد.
بنابراين كسي كه قبر مطهر امامي از امامان را زيارت كند عهد و پيمان
دوستي با آن امام را به خوبي وفا كرده ،مراتب صفا و صميميت خود
را با آن بزرگوار ابراز داشته و رسالت خود را نسبت به آن حجت الهي
به منزل رسانيده است و امامان بزرگوار در روز قيامت به شفاعت او بر
ميخيزند؛ از مشكالت و گردنههاي صعب العبور روز رستاخيز نجاتش
خواهند داد؛ براي رهايي او از آتش دوزخ و عذاب الهي وساطت نموده
و زبان به شفاعت وي خواهند گشود .اين همه سعادت و بركت و خير
همه از آثار و نتایج زيارت قبر امامان معصوم  است.
 .1كامل الزيارات ابن قولويه (مكتبة الصدوق) ،ص ،131عيون اخبار الرضا  ،ج،2
ص.261

زيارت يا اقتدا به معصومين پاك
زيارت امامان معصوم  و حجتهاي الهي و رفتن به سوي
قبر آن عزيزان و مقربان دربار الهي نوعي اقتدا و پيروي از خود آن
بزرگواران و آن انوار باهره ی الهي است؛ زيرا در حاالت آنان مكررا ً
نقل شده كه به اين عمل عنايت داشتند و زيارت قبر معصومي از
معصومان و امامي از امامان را انجام ميدادندكه به نمونههايي اشاره
ميكنيم.
 .1در حاالت حضرت صديقه طاهره ،فاطمه زهرا  نقل
شده كه در رثاي پدر بزرگوار و عاليقدر خود ،حضرت خاتم
االنبياء صلوات اهلل و سالمه عليه ميخواندند:
اذا ضاق صدري زُرت قبرك باكي ًا
انوح و ابكي ال اراك مجاوبي
فيا ساكن الغبراء علمتني البكاء
1
و ذكرك انساني جميع المصائب
هنگامي كه سينهام به تنگ ميآيد با گريه و زاري به زيارت قبر
تو ميشتابم ،نوحه سرايي ميكنم و ميگريم ولي تو را نميبينم كه
جوابم را بدهي .پس اي كه در دل خاك منزل گرفته و آرميدهاي ،تو
گريه را به من آموختهاي و ياد تو همه مصایب را از يادم برده است.
ِ
عبارات اين مرثيه جانسوز استفاده ميشود كه بانوي
از ظاهر
اسالم آن را در كنار قبر پدر بزرگوار خود رسول اهلل  انشاء
كرده و ميخواندهاند.
 .1بيت االحزان ،محدث قمي ،ص.140
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 .2در حاالت حضرت امام حسن مجتبي  آمده كه:
ان الحسين بن علي كان يزور قبر الحسن بن علي  كل
1
جمعة
امام حسين  عصر هر جمعه قبر برادرش امام حسن 
را زيارت ميكرد.
 3و .4حضرت امام زين العابدين  و حضرت امام محمد
باقر  ازمدينه به عراق آمده و قبر مطهر حضرت امير المؤمنين
 و حضرت امام حسين  را زيارت كردهاند.
سيد جليل سيد عبدالكريم بن طاووس حسني ،متوفاي سال
 693هجري ،از جابر جعفي از امام باقر  نقل كرده كه فرمود:
«پدرم علي بن الحسين  بعد از جريان قتل پدرش حسين
بن علي خيمهاي از مو در باديه و بيابان مدينهگرفته بود وسالياني
درآنجا به سرميبرد و دوست نداشت كه با مردم معاشرت داشته
باشد .گاهي از همان اقامتگاهش در باديه به عراق ميرفت تا پدر
و جد خود را زيارت كند».
حضرت باقر  ميگويند« :وقتي آن حضرت براي زيارت
اميرالمؤمنين  به عراق ميرفت من هم با او بودم و صاحب
روح ديگري جز دو شتر ما با ما نبود .هنگامي كه از بالد كوفه به
نجف رسيد و در مكان مخصوص «كنار قبر شريف» جا گرفت
شروع به گريه كرد به طوري كه محاسنش از اشك چشمانش تر
شد .آنگاه گفت:
السالم عليك يا امير المؤمنين و رحمة اهلل و بركاته السالم
عليك يا امين اهلل في ارضه و حجته علي عباده...
 .1وسائل الشيعة ،ج ،10ص.317

آنگاه گونه خود را بر قبر نهاد و گفت:
اللهم ان قلوب المخبتين اليك والهة و سبل الراغبين اليك
1
شارعة…».
جابر ميگويد :امام باقر  به من فرمود« :هيچ كس از
شيعيان ما نزد قبر امير المؤمنين  يا نزد قبر امام ديگري اين
كالم را نميگويد و اين دعا را نميخواند جز اين كه دعاي او از
نردبانهايي از نور باال برده ميشود و به ُمهر و خاتم محمد 
ُمهر زده مي شود و همچنان سالم و محفوظ است تا به قائم آل
محمد  تسليم گردد و اين عمل با بشارت ،تحيت و كرامت،
2
صاحبش را مالقات خواهد كرد».
 .5ابن قولويه نقل كرده كه اسحاق بن جرير گفته امام صادق
 به من فرمود« :آن دوراني كه در حيره نزد ابوالعباس بودم
هنگام شب نزد قبر امير المؤمنين  كه در ناحيهنجف و متمايل
به جانب غري نعمان بود ميرفتم؛ نماز شب را در آنجا به جا
3
ميآوردم و پيش از اين كه فجر ،طالع شود از آنجا برميگشتم».
آري! امام صادق  در زماني كه قبر حضرت امير المؤمنين
مخفي بود و زيارت آن آزاد نبود بلكه خطر جدي هم ايشان را
تهديد ميكرد زيارت آن قبر شريف را ترك نميكردند.
ابن قولويه قمي رضوان اهلل عليه از محمد بن مسعود نقل ميكند:
امام صادق  را ديدم كه آمدند تا به قبر رسول خدا  رسيدند
و پس دست خود را بر روي قبر پيامبر نهاد و فرمود:
اسأل اهلل الذي اجتباك و اختارك و هداك و هدي بك ان يصلي عليك
 .1اين زيارت همان زيارت امين اهلل و دعاي بعد از آن است.
 .2فرحة الغري في تعيين قبر امير المؤمنين علي عليه السالم ،ص 72الي .75
 .3كامل الزيارات ،مكتبة الصدوق ،ص.34
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از خداوندي كه تو را برگزيد و انتخاب نموده و هدايت فرمود
و ا ّمت را به وسيلهي تو هدايت كرد درخواست ميكنم كه بر تو
درود بفرستد.
سپس فرمود:
ان اهلل و مالئكته يصلون علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه
ً 1و 2
و سلموا تسليما
به تحقيق خداوند و فرشتگان او بر پيامبر درود ميفرستند .اي
كساني كه ايمان آوردهايد! بر او درود بفرستيد و سالم و تسليم
كامل خود را به او تقديم بداريد.
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 .1سوره احزاب ،آيه56
 .2كامل الزيارات ،مكتبة الصدوق ،ص.31

زيارت ،عامل آشنايي بيشتر و عميقتر با امامان
يكي از آثار حسنه و از جمله بركات برجسته ی زيارت خاندان
عصمت و طهارت  آشنايي بيشتر با صاحبان آن قبور من ّور و
مدفونين در آن بقعههاي مطهر است .انسان زاير هر چند شناختي
اجمالي از آن ذوات مقدسه و انوار الهي و آسماني دارد ولي نوع ًا
با انجام مراسم زيارت و ورود در آن روضههاي مبارك شناخت
تازهاي پيدا ميكند؛ خصوص ًا اگر زيارتنامههاي مخصوص و
مأثور را قرائت كند جايگاه اصلي و مقام رفيع و شايسته و شأن
واالي آنان را پيدا خواهد كرد و اگر آن عبارات عاليه و جمالت
دلنشين و روحافزا را با توجه و تدبّر بخواند شناختي پيدا ميكند
كه هرگز دل از آنان بر نميكند و به هياهوها ،زرق و برقها و
ادعاهاي آميخته به گزافگويي و دروغ ديگران توجه نخواهد
كرد؛ زيرا قسمت عمده و اهرم اصلي دور افتادن گروهي از مردم
از علي و آل علي صلوات اهلل عليهم اجمعين همين عدم شناخت
صحيح از آن عزيزان خداست و گرنه چه كسي و كدام عاقل
خردمندي ميتواند از آنان جدا شود؟
تـو به تـاريكي علي را ديدهاي زين سبب غيري بر او بگزيدهاي
آري! هر بار كه انسان موفق به زيارت اين حجتهاي باهره ی الهي
ميشود گامي به سوي معرفت مقام واالي آنان فراتر ميگذارد.
روضه منور هر كدام با حال و هواي مخصوص خود ،اثري
مخصوص در انسان دارد .صحنها و رواقهاي هر كدام از آنها
تأثيري بسزا دارد و حتي مدفن پاك آن امامان محبوب و عزيزي
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كه داراي بقعه ،بارگاه ،صحن و سرا نيستند در شرايط خاصي كه
دارند يادآور نكات و مطالب بيشماري هستند و در عين همان
سكون و بيسكوت بهتانگيزي كه به وسيلهي دشمنان دين و
متعصبان معاند و از خدا بيخبر به وجود آمده صدها و هزارها
حكايت را يادآوري ميكنند.
ديدن زوار مختلف از صغير و كبير ،دختر و پسر،پير و
جوان ،زن و مرد ،داخلي و خارجي هر كدام با آداب و سنن و
فرهنگ مخصوصي كه دارند و حال ابتهال و تضرع آنان و اظهار
عالقهمندي آنان به انوار طيبه و تابناك آسماني ،هر كدام يك
ورق تازه ی و صحنه جديدي است كه براي انسان جلو ميآيد و
عرفان و بينش تازهاي نسبت به رتبه منيع و شأن رفيع آنان براي
انسان پيدا ميشود.
تضرع و زاري آنان ،توسل
آمد،
و
رفت
زایران،
آري! حاالت
ّ
و دلدادگي آنها و دشواريهايي كه در اثناء راه و حتّي در خود
محل زيارت ،براي زيارت قبر امام معصوم خود مشاهده ميكنند
و با آن مواجه ميگردند با اين حال تحمل ميكنند و شادماناند
كه مضجع يكي از اوليا و عزيزان خدا را زيارت كردهاند همه
مبيّن مقام بس ارجمند آنان است و هر ناظري را توجه ميدهد
كه خاندان پيامبر ،در اعماق جان مردم پاكدل جا دارند و خود
به زودي به اين نكته ميرسد كه آنان زبدگان بشريت ،عصاره ی
انسانيت و مورد انتخاب پروردگار بزرگ ميباشند و خود به خود
اين مضمون به زبان ميآيد:
باچنين ُحسنومالحتاگرايشانبشرند
ز آب و خاك دگر و شهر و ديار دگرند

زيارت امامان و آشنايي با مكتب
يكي از بركات مهم و بازدهيهاي قابل توجه زيارتها و
حضور در كنار قبور طيّبه پيامبر بزرگوار و خاندان پاك او و امامان
معصوم اين است كه در خالل اين سفرها ،زيارتها و قرائت
زيارت نامهها آشنايي بيشتري با مكتب براي انسان پيدا ميشود.
زيارت نامههاي پيامبر و امامان بزرگوار مشحون از مطالب عالي
و مفاهيم فخيم و فاخري است كه شميم وحي و الهام الهي از آن
كام ً
ال به مشام جان اهل دل ميرسد .بهترين معارف زنده و جاويد
در مطاوي اين زيارتها به كار برده شده و اگر انسان با توجه
و تدبر در معاني و مفاهيم ،اين جمالت نوراني را قرائت كند
دريچههاي معنويات به روي او باز ميشود؛ به اسرار عالم غيب
آشنا خواهد گرديد و نكات و دقايقي را از آن دريافت ميكند كه
از آن لذت ميبرد و احساس نشاط و شادماني مينمايد و همه ی
وجودش از درك آن مطالب و فهم آن معاني بلند و بزرگ ،مبتهج
و مسرور خواهد گرديد.
و چنان ميشود كه نزديك است فرياد شادماني برآورد و
خروش نشاطمندي سر دهد.
آري! منابع پربار و غنا بخش معنوي و معارف الهي در چهار
كلمه خالصه ميشود:
يكي قرآن كريم كه اصيلترين منبع معارف آسماني است.
و ديگر ،دعاها كه به شكلي جدّ ي نقش موثري را در اين مسير
ايفا ميكنند.
سومين منبع ،حديث است كه شامل نهج البالغه نيز ميشود.
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و چهارمين منبع ،زيارتهاست كه راستي يك منبع پرتوان،
كاربردي ،نافذ و موثر است.
اين زيارتها به صورتي مخفي و ناپيدا روح توحيد خالص
و يگانهپرستي كامل را در جان انسان ميدمد؛ او را با شأن رفيع
و پايگاه واالي انبيا و پيامبران آشنا ميسازد؛ امامان معصوم و
خاندان جليل رسول اهلل را به ما معرفي ميكند؛ درس دوستي با
رجال الهي و مردان خدا و نيز مخالفت و ناسازگاري با طاغوتها
صف حق را از ّ
و ستمگران از خدا بيخبر را به ما ميدهد؛ ّ
صف
باطل ،ممتاز و جدا ميسازد؛ انسان را با عدالت ،حقگويي و
حق محوري ميپروراند؛ از او عنصري ضد ظلم ،اجحافگري و
در ستيز با بدي ،ناپاكي ،فساد و قساوت ميسازد .زيارت ،روح
انسان را تلطيف ميكند و از سويي آن را مقاوم و با صالبت و
نيرويي باطل شكن و كفر ستيز مينمايد؛ صفات عاليه ی انسانها و
مكرمتهاي اخالقي را در جان انسان ميدمد و ريشههاي رذایل
اخالقي ،بديها و ناپاكيها را از آن بيرون ميكشد.
زيارت ،صفحه قلب و روح زاير را از آلودگيهاي صفات بد،
پاك ميسازد.
براي نيل به اين آثار و بركات ،الزم است نكتهاي را به خوبي
مراعات كرد و آن توجه به معاني و مفاهيم اين زيارتهاست و
اين كه انسان بنگرد كه در جو عطرآگين روحانيت و معنويت قرار
گرفته و بايد از آن حداكثر استفاده را بنمايد تا مؤدب به آداب
اسالمي گردد.
اينك ،نمونهاي از آن معارف عاليه و مكارم اخالقي و عرفان
و توجه به خداوند كه در زيارت شريف «امين اهلل» به كار رفته

است:
راض َيةً بِقَضائِ َ
اج َع ْل نَفْسي ُم ْط َم ِئ َّنةً بِق ََد ِر َك ِ
ك ُمولِ َعةً
اَل ّل ُه َّم َف ْ
َ
َ
َ
بِ ِذ ْكرِ َك َو ُدعائِك ُم ِح َّبةً لِ َصف َْو ِة اَ ْولِيائِك َم ْح ُبوبَةً في اَ ْر ِضك َو
واضلِ نَ ْعمائِ َ
ول بَالئِ َ
َسمائِ َ
ك ِ
ك ِ
شاك َر ًة لِ َف ِ
ك صابِ َر ًة َعلي نُ ُز ِ
ذاك َر ًة
ك ُم َت َز ِّو َد ًة ال َّتقْوي لِ َي ْو ِم َجزائِ َ
ك ُمشْ تاقَةً ِالي َف ْر َح ِة لِقائِ َ
لِ َسوابِ ِغ آالئِ َ
ك
فارقَةً لاِ َخْ القِ اَ ْعدائِ َ
ُم ْس َت َّنةً بِ ُس َننِ اَ ْولِيائِ َ
ك ُم ِ
ك َمشْ غُولَةً َعنِ الدُّ نْيا
ِ َ 1
بِ َح ْم ِد َك َوثَنائك
خداوندا نفس مرا چنان قرار ده كه به تقديرات تو مطمئن،
به قضای تو راضي و خشنود ،به ذكر و دعاي تو بسيار متمايل،
دوستدار بهترين اوليای تو ،محبوب در آسمان و زمين ،بر نزول
بالي تو صابر ،نسبت به نعمتهاي گرامي تو شكرگزار ،به ياد
عنايات و الطاف بيكران تو ،به شادماني مالقات تو مشتاق باشد؛
چنان كن كه براي روز جزا زاد و توشه ی تقوا برگيرد و پيروي
كننده ی روشهاي نيكوي اولياي تو باشد ،از اخالق اعدا و
دشمنان تو به دور ،از دنيا روي گردانيده و به حمد و ثناي تو
مشغول باشد.
مينگريد كه اين جمالت پرفروغ و نوراني ،حاوي عاليترين
دقايق معرفتي و ظرافتهاي اخالقي است؛ با مالحظه ،همين چند
فقره مباركه ميتوان حركت الي اهلل را شروع كرد؛ سير و سلوك
واقعي را آغاز نمود و با سالكان حقيقي راه خداوند ،همگام و
همپرواز شد .اين فقرات دلنشين رموز مكرمتهاي اخالقي را در
انسان اشراب و تزريق ميكند.
شگفتا كه اين فرازهاي مختصر و كوتاه چه پربار و ارزندهاند،
 .1كامل الزيارات ،ص.37
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چقدر ميتوانند در درون انسان ،تحول ايجاد كنند؛ راه او را از
مسير انحراف ،بدي و كجروي عوض كنند و او را در جا ّدهي
حقيقي حق و صراط مستقيم الهي به حركت در آورند.
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ثواب زيارت هر يك از امامان
شحام گفته
ابن قولويه با سلسله سند خود نقل ميكند كه زيد ّ
است« :به حضرت صادق عرض كردم :براي كسي كه يكي
از شما (امامان) را زيارت كند چه چيزي [چه مقام و ثوابي]
خواهد بود؟ حضرت صادق  فرمود :همانند كسي كه رسول
1
خدا  را زيارت كرده باشد».
آري! هر كدام از امامان بزرگوار به پيامبر اكرم صلوات اهلل عليه و
آله اتصال دارند و همه آنها اوصياي رسول خدا ميباشند ،از يك
هلل هستند و از ديگر سو به اقتضاي مقام
سو پارههاي تن رسول ا 
معنوي و رتبه ی واالي وصايت،واليت وجانشيني آن حضرت،نماد
ومظاهروجود آنبزرگوارند؛ جسم و جان آنها برگرفته از جسم و
جان پيامبر  است و بنابراين هر كس توفيق زيارت يكي از آنان را
پيدا كند در حقيقت به زيارت رسول اهلل  دست يافته و پاداش
زيارت آن حضرت براي او خواهد بود.

 .1كامل الزيارات ،ص.163
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در ميان زيارتهاي امامان ،زيارت امام حسين  جلوه ی
خاص و آثار ويژه دارد و مورد ترغيب و تشويق مخصوص از
ناحيه حضرات معصومين  واقع شده است.
محمد بن مسلم ميگويد« :حضرت ابوجعفر ـ امام باقر ـ 
فرمود:
مروا شيعتنا بزيارة قبرالحسين  فان اتيانه يزيد في الرزق
ويمد في العمر و يدفع مدافع السوء و اتيانه مفترض علي كل مؤمن
ّ
1
يقر للحسين باالمامة من اهلل عزوجل
شيعيان ما را امر كنيد به زيارت قبر حسين  بروند؛ زيرا
حركت به سوي قبر حسين  روزي را افزايش ميدهد و عمر
انسان را طوالني ميكند و جريانهاي نگران كننده و حوادث بد
ِ
زيارت قبر آن حضرت بر هر مؤمني كه به
را برطرف ميسازد و
امامت حسين  اقرار دارد ،الزم است.
بنگريد كه امام باقر  در اين حديث شريف نخست دستور
ميدهند كه شيعيان ما را به زيارت امام حسين  امر كنيد و
وادار نماييد.
ايشان واژه ی «شيعيان ما» را به كار بردهاند كه خود ُمشعر بر آن
است كه زيارت امام حسين  يك وظيفه و شاخصه و خود
برنامهاي الزم براي پيروان اهل بيت عصمت و طهارت است و در
پايان حديث ،زيارت آن حضرت را يك فريضه و عمل الزم براي
معتقدان به امامت امام حسين  قلمداد كردهاند.
 .1كامل الزيارات ،ص.163

امام  در بخش مياني كالم مبارك خود ،آثار و بركات
زيارت آن حضرت را ذكر كردهاند؛ از جمله اين كه موجب
فزوني رزق است؛ عمر انسان را زياد ميكند و ديگر آن كه
جريانات خطرناك ،وحشتبار و آزار دهنده را از زندگي انسان
دور ميسازد و چه بسا كه اين جريانات و امور خطرناك و
آزاردهنده اعم از جريانات دنيا و آخرت باشد.
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هر چند كه زيارت هر يك از ائمه طاهرين سالم اهلل عليهم
اجمعين از بهترين اعمال به شمار ميرود؛ داراي اجر و پاداش
فراوان بوده و منشأ خيرات و بركات بيشمار ميباشد و هر كدام
داراي تأثيرات خاص در جان انسان است و ارتعاشات مخصوص
و ويژهاي در نهاد آدمي ايجاد ميكند ولي در اين ميان زيارت
حضرت ابوالحسن امام علي بن موسي الرضا  به مقتضاي
روايات ،از ويژگيهاي بسياري برخوردار است؛ آثار و ثمرات
فراواني در دنيا و نيز در آخرت بر آن مترتّب خواهد شد و داراي
اجر و پاداش بسيار عظيم و بااليي در جهان ابدي ميباشد.
يحيي بن سليمان مازني نقل ميكند كه حضرت موسي بن
جعفر  در ضمن حديثي فرمودند:
من زار قبر ولدي علي و بات عنده ليلة كان كمن زار اهلل في
عرشه
كسي كه قبر فرزندم علي [حضرت رضا  ]را زيارت كند
و شبي را در نزد او بماند مانند كسي است كه خداي را در عرش
وي زيارت كرده باشد.
يحيي بن سليمان ميگويد« :گفتم :مانند كسي است كه خدا را
در عرش او زيارت كرده باشد؟!» فرمود« :آري هنگامي كه روز
قيامت شد چهار نفر از اولين و چهار نفر از آخرين بر عرش
خداي رحمان خواهند بود.
اما چهار نفري كه از اولياند نوح ،ابراهيم ،موسي و عيسي 
هستند.

و اما چهار نفري كه از آخرياند محمد ،علي ،حسن و حسين 
ميباشند .آنگاه مائده ی طعام گسترده ميشود و مينشينيم وزوار
قبور ائمه با ما ميباشند.
1
زوار قبر ولدي 
اِ اّل اَ ّن اعالهم درجة و اقربهم َح ْبوة ّ
جز اين كه بلندترين آنان در درجه و نزديكترين آنان از جهت
بخشش و عطا زايران قبر فرزندم [حضرت رضا  ]ميباشند».
صدر و ذيل اين روايت شريفه بسيار جالب است .اما صدر
آن كه به طور صريح ،زيارت قبر حضرت رضا  و يك شب
بيتوته كردن در آن مكان مقدس را همانند زيارت خداوند در
عرش اعلي قلمداد ميكند.
و اما ذيل روايت اين كه :همه ی ز ّوار قبور امامان معصوم 
كنار مائدهي لطف و احسان الهي نزد ائمه  حضور خواهند
داشت ولي زايران قبر حضرت رضا  در اعلي درجه و باالترين
مرتبه نسبت به ساير زايرا ن هستند و به عطايا و الطاف بزرگ الهي
از همه نزديكتر ميباشند.
و چه جالب است كه هم در جمله صدر و هم در فقره ذيل،
حضرت موسي بن جعفر از زايران امام رضا  با عنوان
«زايران قبر فرزند من» ياد ميكنند.
اين حديث شريف را مشايخ سه گانه و رؤساي شيعه :مرحوم
شيخ كليني در كافي ،شيخ طوسي در تهذيب و شيخ صدوق در
امالي و نيز در عيون االخبار نقل كردهاند.
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بركات زيارت حضرت علي بن موسي الرضا  منحصر به
عالم آخرت و اجر و ثوابهاي بيشمار آن نيست بلكه زيارت
ايشان و عرض حاجت در آن روضه ی با صفا و كنار قبر مطهر
آن سرور اخيار براي اصالح امور زندگي انسان نيز بسيار مؤثر
است .در پرتو زيارت و شفاعتخواهي از آن بزرگوار ،امور
حيات انسان نيز سر و سامان مييابد و مشكالت و شدايد وي
برطرف خواهد شد.
و اين از اموري است كه عالوه بر روايات ،به تجربه افراد
بيشماري ثابت و محقق شده و معجزات و خوارق عادات
بسياري در هر سال و ماه و هفته بلكه در هر شبانه روز كانون
لطف و صفا و از آن مظهر رحمت واسعه ی الهي ظاهر ميشود
و كرامات فراوان از آن قبر شريف بروز ميكند؛ چه مشكالت
بزرگي كه به بركت زيارت حضرت رضا  و توسل به قبر
منور و مط ّهر آن بزرگوار حل شده و چه گرههاي كوري كه در
مقاطع مختلف زندگي براي افرادي پديده آمده و در سايه زيارت
ولي اعظم خدا باز شده است و چه
و توجه به آستان مقدس آن ِّ
حوایجي كه به بركت توسل به حضرت رضا  به زودي
برآورده گرديده و صاحب حاجت به مراد و مقصد خود به خوبي
نایل شده است؛ ما در اين مقام به ذكر چند مورد از موارد بيشمار
آن اكتفا ميكنيم:
 .1آقاي حاج حبيب اهلل رجبيان كه از اخيار و صلحاي قم
ميباشند براي اينجانب نقل كردند« :مرحوم حاج ميرزا محمد
علي صالحي كه از جهت ديانت در قم كم نظير بود در كارخانه
ريسباف قم كه اكنون محل صدا و سيماي قم است كارگر بود

و كار ميكرد.
حدود هفتاد سال پيش زماني كه در سنين چهارده پانزده
سالگي با پدر و مادرم عازم مشهد بوديم هنگام حركت ،آقاي
صالحي براي بدرقه ی ما نزديك ماشين آمد .هنگام حركت،
او پاكتي به من داد و گفت« :وقتي به مشهد رسيدي و به حرم
مشرف شدي اين نامه را در ضريح مقدس بينداز كه حضرت
ّ
خودشان جواب ميدهند».
من هم اين كارها را كردم :يعني روز يكشنبه وارد مشهد شديم.
يكي ساعت به غروب همان روز به حرم مشرف شدم و چون در
آن زمان ازدحام به حد كنوني نبود به ضريح مقدس ،نزديك شده،
عرض سالم نمودم و آن نامه را كه از محتوايش هيچگونه اطالعي
نداشتم داخل ضريح انداختم و عرض كردم« :يا امام رضا !
خودتان جواب آن را بدهيد».
سفر ما حدودا ً يك ماه طول كشيد .وقتي به قم آمديم آقاي
حاج محمد علي صالحي به ديدن ما آمدند و گفتند« :نامه را در
ضريح انداختي؟» گفتم« :آري!» و جريان را برايش تعريف كردم.
آقاي صالحي گفت« :به خود امام رضا  قسم ،من در همان
روز يكشنبه ،يك ساعت به غروب جواب حضرت را گرفتم!»
از آقاي صالحي علت نوشتن اين نامه را پرسيدم و معلوم شد
براي شغل و تغيير فضاي كارش بوده است؛ زيرا او بيماري ريوي
داشت و در آن كارخانه يا دستگاهي كار ميكرد كه مرتب ًا گرد و
غبار مواد به سينهاش ميرسيد و بيمارياش را تشديد ميكرد.
وي از اين موضوع ،رنج ميبرد ولي چون رئيس كارخانه ،به نام
آقاي نوروزي ،مديري بسيار مسلط بود هيچكس قدرت بگو مگو
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با او نداشت؛ حتي كارگران نميتوانستند از مشكالت كار سخني
بگويند و گرنه فورا ً آنها را اخراج ميكرد .ايشان هم از ترس
اخراج ،از مشكل خود ،سخني به ميان نميآورد.
نهايت ًا او به حضرت رضا  نامه نوشته و تقاضا كرده بوده
تا به بخش ديگري منتقل شود.
او به من گفت« :من همان يك ساعت به غروب روز يكشنبه
از سالن بيرون آمدم اتفاق ًا آقاي نوروزي در كنار باغچه ،سوت
زنان ،قدم ميزد معلوم بود سر حال است .سالم كردم و گفت:
«با تو كار دارم ».او مرا صدا كرد جلو رفتم .او گفت« :ميخواهي
كارت را عوض كنم؟» گفتم« :من از ديرزمان اين آرزو را داشتم و
ميخواستم تقاضا بكنم اما از ترس اين كه مبادا شما قبول نكنيد
ت برايم مضر است ».او
چيزي نگفتم و گرنه كار در اين قسم 
گفت« :از فردا صبح اطاق كنار دفتر را در اختيار بگير و كوپنهاي
نان و كارگران و نانخورشان را با قيد حضور و غياب ،به حضور
يافتگان بده ».چون سال جنگ بود و متفقين در ايران بودند حالت
قحطي دست داده ،وضع نان بد شده بود و به سختي ميشد ناني
به دست آورد لذا رئيس اين كارخانه ،محلي براي پخت نان در
آنجا تشكيل داده و مهر و كوپن چاپ كرده بود تا كارگران
خود را از آن مشكل برهاند در هر حال ،او گفت :اين اطاق،
دفتر تو باشد و در روز هر كس حضور داشت به تعداد نفرات
خانوادهاش به او كوپن بده و هر كس هم كه غايب بود هيچ و اين
كار را در چند ساعت صبح انجام بده و بعد هم يكسره راحت به
هر جا ميخواهي برو.
آقاي صالحي گفت :من از خوشحالي سراز پا نميشناختم

و لذا دست او را هم بوسيدم و بعدها هم مأمور خريد كارخانه
شدم».
سبحان اهلل! همان روزي كه نامه ايشان به وسيلهي يك نوجوان
در ضريح مطهر ميافتد همان ساعت در قم تصرفي در قلب اين
رئيس ميشود و همان ساعت حاجت و درخواست آقاي صالحي
متحقق ميگردد!
 .2يكي از دوستان محترم كه از معتقدات خوبي برخوردار
است و عم ً
ال نيز متعهد و پايبند به احكام ديني است .داستان
بيماري و شفا يافتن خود را به بركت حضرت رضا  چنين
بيان ميكرد« :دچار كسالت شده بودم و تارهاي صوتيام اختالل
پيدا كرده و سخن گفتن برايم مشكل شده بود به دكتر ،مراجعه
كردم؛ گفتند بايد عمل شود .در شيراز به بيمارستان رفتم و آماده
عمل شدم .لباس اتاق عمل را پوشيدم .مرا به اتاق عمل بردند.
ناگهان پشيمان شدم و گفتم بايد به مشهد بروم و به حضرت
رضا  متوسل شوم .باالخره از اتاق عمل بيرون آمدم .به
مشهد مقدس مشرف شدم و در جلو بارگاه منور حضرت بسيار
گريه كردم و شفاي خود را خواستم .ناگهان كسي رسيد و كارت
غذاي حرم را به من داد .من به مهمانسرا رفته و از غذاي حضرت
استفاده كردم .در همين سفر حالم به كلي عوض شد و صحبت
كردنم به صورت عادي برگشت.
 .3عالمي بزرگوار كه طي آشنايي دهها ساله او را در مرتبه
بااليي از علم و تقوا ميشناسم از دوست عزيز و هم بحث دوران
جواني خود ،مرحوم حجت االسالم و المسلمين آقاي سيد حسن
ميردامادي ،از فضالي مشهد مقدس ،نقل ميكردند كه ايشان
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فرموده بودند:
«شخصي به دنبال شغل تاكسيراني بوده و مدت نسبت ًا زيادي
براي گرفتن گواهينامه ی رانندگي معطل ميماند اما موفق به اخذ
گواهينامه نميگردد .بعد از مدتي به حضرت علي بن موسي
الرضا  متوسل ميشود و اصالح اين امر را از آن حضرت
ميخواهد .در عالم رؤيا به حضور مبارك حضرت رضا 
مشرف ميشود .امام به او ميفرمايد« :برو به اميني ـ افسري كه
نسبت ًا صالح و خوب بوده است ـ بگو :به اين نشاني كه ديشب
براي زيارت آمدي و چون عجله داشتي زيارت امين اهلل را
نخواندي حضرت رضا فرمودند كه گواهینامه ی مرا بدهي و
رانندگي مرا تصديق كني».
آن شخص از خواب بيدار ميشود؛ به سراغ اميني ميرود و
سفارش امام  را به او ميرساند .وي سخت متعجب ميشود
و تصديق ميكند كه آري ديشب براي زيارت مشرف شدم ولي
زيارت امين اهلل را نخواندم .به دنبال اين رؤياي صادقه و اين
نشاني صحيح و حقيقتدار ،و عنايت رضويّه گواهينامه ی او
را ميدهد».
 .4همان عالم جليل القدر و صادق القول ميگفتند« :چندين
سال قبل در سفر مشهد يكي از صبيههايم بلوزي را خريداري
كرده بود و به من پيشنهاد كرد كه براي مادرشان ـ خانوادهام ـ از
آن نوع بلوز خريداري كنم .گفتم :اآلن چنين وجهي ندارم و برايم
ميسر نيست .فردا يا همان ايام يكي از آقايان فضالي مشهد كه از
دوستان سابق من در قم بود به من رسيد؛ مبلغي را داد و گفت
اين مربوط به تهيه سوغات سفر مشهد براي نزديكان است .ما

با آن وجه از آن بلوز مخصوص براي خانواده و نيز براي ساير
صبيهها خريداري كرديم».
آري! لطف و عنايت خاندان رسول اهلل  خصوص ًا حضرت
رضا  آنچنان گسترده و وسيع است كه گاهي حتي بدون
درخواست هم عطا ميكنند و همينكه انسان بر آن بزرگوار وارد
شده و به عنوان زيارت آمده و اكنون نوعي نيازمندي دارد بس
است تا لطف و رأفت آن حضرت به سوي او منعطف گردد؛ گره
از كارش گشوده شود وحاجتش به اذن اهلل روا گردد.
 .5جواني از اهل علم ،فضل و تبليغ از اهل مشهد براي اصالح
امر ازدواجش به حرم مقدس حضرت رضا  روي آورده ،در
مكاني نزديك به روضه ی منور و قبر شريف آن بزرگوار نشسته
و مشغول توسل به آن امام همام ميشود و از حضرت رضا 
ميخواهد كه موردي مناسب و شايسته براي همسري او مقدر شود.
مطلب او بين خود و خدا و حضرت رضا  صورت ميگيرد.
اتفاق ًا شخص محترمي در كنار وي مشغول عبادت و توسل
ی فاضل محترم را ميبيند و بدون هيچ سابقه
بوده و آن طلبه 
و آشنايي قبلي به آن جوان ميگويد« :شما نميخواهيد ازدواج
كنيد؟ اگر تصميم داريد ،من دختري دارم و ميتوانيد با ايشان
وصلت كنيد».
آري! همان جلسه توسل به امام هشتم وحضور دركنار قبرآن
بزرگوار اثر خود را به جا گذاشت؛ طلبه ی جوان را به خواستهاش
1
رسانيد وامر ازدواج اواصالح و رو بهراهگرديد.
 .1طلبه مذكور با صبيه آن مرد محترم وپرهيزگار كه اين جانب ساليان سال او را به
صالح و پاكي ميشناسم ازدواج كرد و اينك صميميت ،وفا و احترام متقابل بر زندگي
آنها حاكم است.
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زيارت امامان بزرگوار و معصومين پاك  ،حضور در
محضر ولي اهلل االعظم و حجت بالغهي الهي است و برقرار كردن
راه و رابطه با يك شخصيت الهي و انسان آسماني و مخاطبه با
اوست .از بُعد ديگر زيارت امام  يك عبادت الهي است و
جنبه ی بندگي خدا را دارد و انسان زاير ،با ذات اقدس الهي راه
و رابطه برقرار ميكند و از اين رو بايد زيارت با آداب مخصوص
انجام شود و اين آداب در كمال و تعاليِ زيارت انسان اثر به سزا
دارد .زيارت بدون آداب و احوال مخصوص ،اثر چشمگير و
مهمي ندارد و عمل انسان و زيارت او بيروح و فاقد ارزش و
اعتبار است و يا ارزش آن ناقص و ناچيز است.
بر همين اساس ،بعضي از علماي اعالم و فقهاي عاليقدر در
كتابهاي فقهي خود بابي را بعد از كتاب حج و بيان اعمال حج
و عمره تحت عنوان زيارت ،منعقد كرده و راجع به آداب زيارت
نيز سخن گفتهاند و نيز علماي اخالق ،اين مطلب را در كتابهاي
اخالقي خود يادآور شده و مورد سخن و بحث قرار دادهاند.
همچنين علمايي كه تأليفاتي در دعا و زيارت دارند اين موضوع
را در كتاب خود متذكر شدهاند؛ چنان كه محدث بزرگوار و عالم
عاليقدر مرحوم حاج شيخ عباس قمي رضوان اهلل عليه در مفاتيح
الجنان ،اين بحث را به نحوي دنبال كرده است.
مرحوم شهيد اول شيخ شمس الدين محمد بن مكي عاملي
رضوان اهلل عليه كه از فقهاي مشهور به نام اماميه است دركتاب
شريف دروس ،ضمن درس  128اين بحث را عنوان كرده و

فرموده است:
«براي زيارت آدابي است».
آنگاه چهارده مطلب را به عنوان آداب زيارت به صورت
اختصار ذكر فرموده است و ما هر كدام را طبق ترتيب مذكور
يادآور ميشويم و آن را به اقتضاي موضوع پي ميگيريم:
 .1احدها الغسل قبل دخول المشهد و الكون علي طهارة فلو
احدث اعاد الغسل قاله المفيد و اتيانه بخضوع و خشوع في ثياب
طاهرة نظيفة جديدة
نخستين مطلب از آداب زيارت اين است كه زاير پيش از ورودِ
در روضه ی منوره ،غسل كند و هنگام ورود در حالت طهارت باشد
و شيخ مفيد فرموده است اگر بعد از غسل محدث شد غسل را اعاده
كند و غسل را با خضوع و خشوع به جا آورد و بعد هم جامههاي
طاهر و نظيف بپوشد.
آري! ورود در حرم مطهر و مزار شريف امام معصوم و حجت
الهي  ايجاب ميكند كه انسان اوالً غسل كند تا بدن او پاك
و پاكيزه باشد و نيز لباس تميز و نظيف بپوشد تا هنگام ورود در
روضهي منوره و حرم شريف امام  همه وجودش سرشار از
پاكي و نظافت باشد :بدن پاك ،لباس نظيف و طهارت معنوي كه
به بركت غسل براي او ايجاد شده است.
در مراسم مالقاتهاي ظاهري و رفتن به ديدن افرادي كه از
موقعيت خاص معنوي ،علمي ،سياسي و اجتماعي برخوردارند خود
را پاك و پاكيزه ميكنيم .بدن خويش را شستشو ميدهيم و جامه ی
نو يا نظيف به تن ميكنيم.
اكنون بنگريم كه كدام شخصيت به پايهي حجت خداوند و
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ولي دوران امام معصوم مانند حضرت علي  يا امام حسين 
و يا حضرت رضا  ميرسد.
بنابراين بايد انسان زاير بكوشد تا تشرف به روضهي منوره
آن عزيزان خدا و محبوبان دربار كبريا را با طهارت و نظافت در
بدن و لباس مقرون كند و عم ً
ال زيارت آن بزرگواران را كمتر
از حضور در يك مهماني مهم و يك جلسه ضيافت يا رفتن به
مالقات يك شخصيت و ديدار فردي قدرتمند و نافذ الكلمه به
حساب نياورد.
كسي كه با چنين حالت و هيئتي يعني با بدن و جامهي پاك و
تميز و با طهارت ،وارد حرم مطهر گردد احساس ميكند كه يك
زيارت شايسته انجام ميدهد و حفظ كرامت ،علو مقام ،رفعت
شأن حرم و صاحب حرم را نموده است .به طور طبيعي اين
حالت در كيفيت زيارت او هم اثر مثبت و مطلوب دارد .و حتي
اميد انسان را به قبولي زيارتش افزايش ميدهد.
 .2ثانيها الوقوف علي بابه و الدعاء و االستيذان بالمأثور فان
وجد خشوع ًا و رقة دخل و اال فاالفضل له تحري زمان الرقّة الن
االهم حضور القلب لتلقي الرحمة النازله من الرب فاذا دخل
الغرض
ّ
قدم رجله اليمني و اذا خرج فباليسري
دومين نكته از آداب زيارت ،اين است كه بر درِ روضه منوره
لحظاتي بايستد و دعا بخواند و با همان عبارات و فقراتي كه در
كتب مربوطه وارد شده اذن دخول بخواهد و آنگاه اگر حالت
خشوع و رقتي در خود ديد ،داخل شود و اگر چنين حالتي را در
خود احساس نكرد بهتر است كه صبر كند و به دنبال زماني باشد
كه خشوع و رقت را در خود ببيند و با آن حال وارد شود؛ زيرا

هدف مهمتر حضور قلب آدمي براي گرفتن رحمتي است كه از
ناحيه ذات اقدس الهي نازل ميشود؛ آنگاه به هنگام ورود ،پاي
راست را جلو بگذارد همانگونه كه در وقت بازگشت از حرم
مطهر ،پاي چپ را مقدم بردارد.
آري! ورود بيسابقه و بدون آمادگي روحي براي انسان
شايسته نيست بلكه بايد مقداري پيش از ورود ،بايستد و استعداد
و آمادگي را در خود ايجاد كند و با خضوع همه اعضا و جوارح
و خشوع كامل قلب ،وارد روضهي مباركه گردد .براي پيدايش
چنين حالتي ميتوان از دعا و نيايش و خواندن اذن دخول به
نحوي كه بزرگان ذكر كرده و دستور دادهاند استفاده كرد اگر اين
اذن دخولها را انسان با توجه و غور در معاني آن بخواند حال او
دگرگون ميشود و رقت قلب ،نرمي دل و خشوع مطلوب و الزم
در جان او پديد خواهد آمد.
و اين حالت است كه انسان را به هدف نهايي ميرساند؛ زيرا
غرض كلي و مقصد و مقصود اصلي ،آمادگي دل و جان براي
پذيرش و گرفتن افاضات رباني و الطاف الهي است كه در خالل
اين حاالت حاصل خواهد شد.
 .3ثالثها الوقوف علي الضريح مالصق ًا له او غير مالصق و توهم ان
البعد ادب و هم فقد نص علي االتكاء علي الضريح و تقبيله
سومين ادب زاير اين است كه در كنار ضريح مقدس بايستد،
چه اين كه خود را بدان بچسباند يا نه؛ و انديشه اين كه در نقطه
دور دست قرار گرفتن ادب است وهم و خيالي دور از واقعيت
است؛ زيرا در اخبار تصريح شده كه زيارت كننده بر ضريح
مقدس تكيه كرده و آن را ببوسد.
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آري از آداب زيارت ،ورود در حرم شريف و ايستادن در نزد
ضريح مبارك است .چسبيدن به ضريح و تكان دادن ،و يا آويزان
شدن به آن ،لزومي ندارد و معتبر نيست آنچه كه مهم و قابل
توجه است همان نزديك گرديدن است .ممكن است توهم شود
مقتضاي ادب به آن امام عظيمالشأن و واالمقام جاي گرفتن در
نقطه دور دستي از آن ضريح منور است 1ولي بايد توجه داشت
كه چنين انديشهاي ،وهم و خيالي دور از حقيقت است؛ زيرا
در روايات اهل بيت  به تكيه كردن به آن موضع مقدس،
2
تصريح شده است.
آري! اين قبر و ضريح محبوبترين محبوبهاي انسان است و
خوابگاه عزيزترين عزيزان خدا و بندگان صالح پروردگار است؛
اگر آن بزرگواري كه در اين مرقد مطهر آرميده براي زاير به ظاهر،
مرئي بود و او را ديدار مينمود چه برخوردي داشت؟ آيا او را در
آغوش جان نميفشرد و سرتا پا و قدمهاي او را غرق در بوسه
نميكرد؟ اينك زاير در بقعهاي قرار گرفته كه مهبط آن نور تابناك
الهي است و حرم مطهر و ضريح مقدس براي زايران آن بزرگوار،
بوي معطر همان محبوب الهي را ميدهد.
 .4رابعها استقبال وجه المزور و استدبار القبلة حال الزيارة ثم
يضع عليه خده االيمن عند الفراغ من الزيارة ويدعو متضرع ًا ثم
يضع خده االيسر و يدعو سائ ً
ال من اهلل تعالي بحقه و بحق صاحب
القبر ان يجعله من اهل شفاعته و يبالغ في الدعاء و االلحاح ثم
 .1اين جانب شنيدم كه شخصي در مقام تعريف و ستايش ديگري ميگفت« :او به هنگام
زيارت حضرت رضا عليه السالم (ظاهرا ً) اص ً
ال وارد حرم نميشد بلكه در رواق ميايستاد،
سالم ميكرد ،زيارت مينمود و ميرفت و به خود اجازه نميداد كه وارد حرم شود!!».
 .2وسائل الشيعة ،ج  ،10ص ،267ب 6از ابواب مزار داللت بر اين موضوع دارد.

ينصرف الي مايلي الرأس ثم يستقبل القبلة و يدعو
ادب چهارم از آداب زاير آن است كه در حال زيارت ،مقابل
روي مبارك آن امام معصوم  و پشت به قبله قرار بگيرد و
پس از فراغت از زيارت ،گونهي راست خود را بر قبر مطهر يا
ضريح منور بگذارد و در حال تضرع ،ابتهال وزاري دعا كند و
خداي را بخواند؛ آنگاه گونة چپ خود را بگذارد و دعا كند و
از خداي تعالي مسألت بنمايد به حق ذات مقدسش و به حق
صاحب آن قبر شريف وي را مشمول شفاعت آن بزرگوار قرار
دهد و هر چه بيشتر اصرار در دعا و التماس به دربار الهي كند.
آنگاه از آنجا به طرف باالي سر برود و رو به قبله آورد و دعا
كند.
آري! همچنانكه انسان هنگامي كه به مالقات بزرگي ميرود
رو به روي او ميايستد يا مينشنيد در زيارت امام  نيز اين
ادب عرفي ،اخالقي و شرعي مالحظه ميشود و زيارت كننده
مقابل امام ،قرار ميگيرد هر چند كه چون صورت مباركشان در
مضجع شريف ،رو به قبله است انسان در حال مواجهه با صورت
مبارك ،پشت به قبله واقع ميشود.
اين زيارت غير از ديدار دوستان و مالقات با شخصيتهاي
مورد عالقه است زيرا انسان زاير در كنار قبر مط ّهر و مرقد منور
ولي اهلل اعظم قرار گرفته؛ بنابراين گونه ی راست و چپ خود را
ّ
به قبر مطهر و يا ضريح شريف امام  بگذارد ،با كمال تضرع
و زاري دعا كند ،به دربار الهي بنالد و با خداي بزرگ زمزمه ی
بندگي داشته باشد و در اين عمل ،هم منتهاي عالقهمندي و عمق
دلدادگي خود را به مقام رفيع امام و حجت بالغهي الهي و شدت
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تواضع خويش را در برابر ولي خدا نشان دهد و هم بهترين زمينة
تقرب به خدا و اجابت دعا و درخواست
مساعد و مناسب براي ّ
خود را فراهم آورده است و از اين رو در آن حال ،ملتمسانه دعا
و نيايش بنمايد.
به اقتضاي مكان و حال ،شايسته است زاير از خدا بخواهد
ِ
بزرگ شفاعت آن ولي اعظم الهي نايل گردد .و
كه به فيض
چون مكان ،بسيار مقدّ س و مورد نظر لطف الهي است و رحمت
پروردگار ،بيدريغ در آنجا ريزش ميكند و مالئكة اهلل همواره
در نزول و صعود و آمد و رفت هستند پس هر چه ميتواند به
مقرب
دربار الهي ،دعا و ابتهال كند كه در حقيقت با فرشتگان ّ
خدا همنوا ميگردد؛ به مختصر دعا و نيايش ،خود را قانع نسازد و
متذكر اين معني باشد كه اين توفيق همواره رفيق و نصيب انسان
نميشود و اكنون بايد كام ً
ال از آن قدرداني نمود.
باالخره ،بعد از انجام اين مراسم و برنامهها به ناحيه باالي سر
مبارك امام  بيايد؛ رو به قبله كند و به دعا و نيايش و راز و
نياز با خدا بپردازد كه اين خود نتيجه ی آن زيارت و روي آوردن
به امام معصوم  است.
 .5خامسها الزيارة بالمأثور و يكفي السالم و الحضور
پنجمين مطلب ،زيارتكردن به صورتي است كه در آثار اهل
بيت عصمت  و علماي بزرگوار شيعه آمده و به دست ما
رسيده است وكفايت ميكند كه انسان در آن مكان مقدس حضور
پيدا كرده و عرض سالم كند.
و راستي زيارتهاي مأثور چه عبارات دلنشين و چه فقرات
روح افزا و دلنوازي است و چه الفاظ پربار ،سازنده و تربيت

كنندهاي دارد.
اين زيارتنامهها آنچنان است كه زاير را در حال و هواي
يب َ َرد و انسان در حال قرائت آن ،خويشتن را در
ملكوتي خاصي م 
محضر امام و در حال مخاطبه با ولي اعظم خدا ميبيند.
به راستي اين زيارتنامهها ،سخن دل و حرف درون ميليونها
انسان عالقهمند و دلداده است و زاير با خواندن اين فقرات و
عبارات ،رازهاي دروني خود را به امام معصوماش ميگويد و به
حق ،دريغ است اگر انسان در آن مكانهاي مقدس و نوراني از
خواندن آن زيارتنامهها محروم بماند.
براي حضرت امير المؤمنين  ،حضرت امام حسين 
و حضرت رضا  زيارتهاي اختصاصي متعددي است كه
برخي مختصر و بعضي طوالنياند .و نيز زيارتهايي داريم كه هر
يك از امامان را ميتوان با آن زيارت كرد؛ مانند زيارت «امين اهلل»
و زيارت «جامعة كبيره» .به حق انسان ميتواند در حرم مطهر و
كنار قبر حجت الهي با خواندن اين عبارات و فقرات روحبخش
و روانپرور ،بهرههاي وافر ببرد.
مع ذلك اگر انسان ،حال قرائت اين زيارات را نداشته باشد
ميتواند به حضور در آن مكان مقدس و سالم كردن به صاحب
روضه ی منوره و بقعه ی ساميه اكتفا كند.
مث ً
ال در زيارت امام هشتم بضعهي سيد الوري حضرت
ابوالحسن علي بن موسي الرضا عليه آالف التحية و الثناء ميتواند
بدين جمله مباركه اكتفا كند و بگويد:
صلي اهلل عليك يا ابا الحسن صلي اهلل علي روحك و بدنك
المصدق قتل اهلل من قتلك بااليدي و االلسن
صبرت و انت الصادق
ّ
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 .6سادسها صالة ركعتي الزيارة عند الفراغ فان كان زایراً للنبي
 ففي الروضة و ان كان الحد االئمة  فعند رأسه و لو
صالهما بمسجد المكان جاز...
ششمين ادب زایر ،دو ركعت نماز زيارت بعد از فراغ از
زيارت و پايان يافتن آن است؛ حال اگر زاير قبر پيامبر  باشد
آن دو ركعت نماز رادر روضه پيامبر ميخواند و اگر زاير يكي از
امامان  باشد در نزد سر مبارك به جا بياورد و اگر اين نماز
را در مسجد آن مكان بخواند كافي است.
ولي خدا ،نماز
راستي چه حسن ختامي؛ بعد از پايان زيارت ّ
زيارت خوانده ميشود تا همه بدانند كه مآل كار ،ذات اليزال
الهي است و زيارت ائمه طاهرين صلوات اهلل عليهم اجمعين
دريچهاي به سوي خدا و وسيلهاي الي اهلل است؛ بايد از مسير آن
عزيزان به خدا متصل شد؛ رو به دربار الهي آورد و در پيشگاه
مقدس او به بندگي ايستاد و براي او پيشاني را به خاك مذلت
ساييد.
آري زيارتي كه با بس م اهلل و باذن اهلل آغاز ميشود بايد با نماز و
ركوع و سجود در برابر ذات اقدس خداوندي پايان بپذيرد كه اول
خداست و آخر نيز خداست تا كساني كه از رهگذر جهل ،عناد
و عصبيت جاهليت ،زيارت مرقد ائمه طاهرين را شرك به خدا
ميدانند رسوا شوند و همه بدانند اين گونه كلمات ،شعارهايي
است كه اعداء آل محمد به اين افراد خشك و جامد ميآموزند تا
از اين مسير ،منافع مادي خويشتن را تأمين كنند؛ اين كوردالن كم
درك نيز سخن نسنجيده ی آنان را تكرار مينمايند .اما پاسخگوي
گروهي از آن هاست كه هنوز بهرهاي از درك و وجدان دارند،

همين مطلب است كه :دعا ،زيارت ،توسل و غير آنها همه از
منبع توحيد و يگانهپرستي و خداجويي نشأت ميگيرد و انجام
ميپذيرد.
 .7سابعها الدعاء بعد الركعتين بما نقل و اال فبما سنح له في امور
دينه و دنياه و ليعمم الدعاء فانه اقرب الي االجابة
هفتمين ادب از آداب زاير اين است كه بعد از انجام دو ركعت
نماز زيارت ،دعا كند و دعاهاي مأثور و منقول از ائمه و بزرگان
دين را بخواند و اگر آن قبيل دعاها ميسر نشد هر دعايي كه
به نظرش آمد در رابطه با امور دين و دنيايش بخواند و دعا و
درخواست خير را تعميم دهد و تنها براي خودش دعا نكند بلكه
ديگران را در دعاي خود داخل بنمايد كه اينگونه دعا كردن به
اجابت نزديكتر است.
يكي از بهترين اعمال در اين حرمهاي مطهر و به خصوص بعد
از زيارت و نماز زيارت ،دعا كردن است؛ زيرا شرايط و ظروف دعا
بسيار مساعد و مناسب ميباشد حرم مطهر امام معصوم و كنار قبر
شريف ولي اعظم خدا آن هم بعد از انجام زيارت و نيز نماز آن،
شرايط و زمينههاي خوبي براي اجابت دعاست؛ از اين فرصت ،بايد
قدرداني كرد و مشغول به دعا و نيايش به درگاه الهي شد.
ضمن ًا دعا بر دو گونه است :يكي دعاي مأثور و ديگر دعاي
ُمنْشا.
دعاي مأثور و زيارات :دعايي است كه از خاندان عصمت
و طهارت و اكابر دين به ما رسيده و در البالي كتب ادعيه و
زيارات و ديگر كتابها ثبت و ضبط گرديده است و در دسترس
اهل دين و عالقهمندان به معنويات قرار دارد.
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دعاي ُمنشأ :دعايي است كه انسان ،خود انشا ميكند و حوایج
و خواستههايش را با الفاظ خويش به خداي تعالي عرضه ميدارد.
از آنجا كه امامان و بزرگان دين ،آموزگاران دعايياند و بهتر
از هر كسي ميدانند كه چگونه و چه چيزي از خدا بخواهند و
دعاهاي آنها داراي ابعاد و جهات گوناگون است و جامع و
شامل ميباشد؛ پس هنگام نيايش دعاهايي را كه از آنان رسيده و
به يادگار در دست ماست بايد مقدم داشت؛ عالوه بر اين حرم،
حرم اهل بيت  است و چه خوب است كه دعا هم دعاي
اهل بيت  باشد.
آري! اگر شرايطي پيش آمد كه آن دعاهاي شريف فراهم نشد
و زاير نتوانست از آن ذخاير معنوي و آسماني استفاده كند البته
هر چه از حوایج دنيا و آخرت كه به ذهنش آمد به زبان بياورد و
براي رسيدن به آن مقاصد ،خداي را بخواند و خواستههاي خود
را ذكر كند و از خداوند درخواست اجابت نمايد.
ضمن ًا دعا و درخواستها را در محدوده ی حوايج خويش قرار
ندهد بلكه براي ديگران ،برادران و خواهران مسلمان ،آشنايان،
خويشان ،همسايگان ،گرفتاران و درماندگان نيز دعا كند و مشكالت
امت اسالمي را نيز در نظر آورد و اصالح امور اهل ايمان را از خداي
متعال در آن مكان مقدس و حال مخصوص درخواست كند؛ زيرا
سهيم گردانيدن ديگران در دعاي خود موجب آن است كه دعاي
انسان حتي درباره ی خويش نيز سريعتر به اجابت برسد.
و چه خوب است كه انسان در كنار قبر حجت الهي و به هنگام
دعا ،بندگان خدا را هم از ياد نبرد و رفع مشكالت و اصالح امور
آنها را هم از خدا درخواست بنمايد كه اين خود نشانه قلب

سليم و پاك است و دعا را به اجابت ميرساند.
 .8ثامنها تالوة شيئ من القرآن عند الضريح و اهداؤه الي المزور،
و المنتفع بذلك ،الزایر و فيه تعظيم للمزور
هشتمين برنامه ی زاير اين است كه در نزد ضريح مطهر امام
معصوم و حجتهاي الهي ،مقداري از آيات قرآن كريم را تالوت
كند و آن را به صاحب ضريح و قبر شريف امامي كه به زيارتش
آمده هديه نمايد .و كسي كه از اين عمل بهرهمند ميشود خود
زيارتكننده است و البته در اين كار ،تعظيم و بزرگداشت امامي
است كه زيارت شده است.
راستي چه ظريف و جالب است كه در كنار قبر مطهر حجت
خدا ،آيات وسورههايي از قرآن تالوت شود تا به هر دو يادگار
به جا مانده از پيامبر اسالم  تمسك كرده باشد و كتاب خدا و
اهل بيت پيامبر  را با هم براي قرب به خدا وسيله قرار دهد.
با اين كار بين قرآن و مفسران حقيقي قرآن يعني خاندان
پيامبر ،پيوند داده و عم ً
ال وصيت رسول اكرم را زنده داشته و
احيا كرده كه فرمود« :من از ميان شما ميروم و دو چيز گرانقدر و
پربها را در ميان شما ميگذارم ».بنابراين قرائت قرآن در كنار قبر
منور حجت بالغهي الهي نداي لبيك به دعوت و خواسته پيامبر
بزرگوار است؛ اثبات عدم جدايي اين دو از يكديگر بوده و انكار
و نفي كساني است كه ميان اين دو يادگار رسول اهلل  جدايي
انداخته و يكي را گرفته و ديگري را رها كردهاند.
و چه افتخار آفرين است كه سور و آياتي از قرآن كريم قرائت
ميكند و ثواب آن را به روح مقدس امامي كه در حرمش حضور
يافته و زيارتش كرده است مينمايد.
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خداوندا! اين عمل چه نشاط انگيز و رمزدار است! گويا زاير
از اهل بيت به سوي قرآن و از قرآن به سوي اهل بيت 
ميرود و اگر زيارت كننده ،به اسرار عالي و زيباي اين آداب و
وظايف ،متوجه باشد لذت و انبساط خاطري فراوان به او دست
خواهد داد.
آري! از يكسو با اين عمل با رسول خدا ،بيعت ميكند و از
ديگر سو از هدايتهاي اين دو نور بهره ميگيرد.
 .9تاسعها احضار القلب في جميع احواله مهما استطاع و التوبة
من الذنب و االستغفار و االقالع
نهمين ادب زيارت كننده اين است كه در تمامي احوالش تا
سرحد امكان حضور قلب داشته باشد و ازگناهان توبه كند و
طلب غفران و آمرزش از خدا بنمايد و به كلي خويشتن را از گناه
و بدي بر َكنَد و جدا سازد.
اميدوار كنندهترين حاالت براي اهل زيارت و مناجات ،حالت
حضور قلب است كه يك سره متوجه به خداي تعالي باشد و
همه فكر و انديشه خود را در آن نقطه متمركز سازد .عمل انسان
اگر همواره با حضور قلب نباشد پيكري بيجان و فاقد روح
است .آنچه كار انسان و عبادت و زيارت او را ارزشمند و پربها
ميكند حاضر كردن دل براي خدا و زيارت و نيايشي همراه با
توجه قلبي است؛ از اين رو بايد سعي و كوشش كرد كه در همه
احوال از ورود ،زيارت و دعا تا نماز زيارت و غير اين ها همه با
حضور قلب باشد و لحظهاي اين حالت از او سلب نشود.
و نيز زاير از كردههاي نارواي خود پشيمان باشد؛ احساس
شرمندگي كند و تصميم جدي بر رها كردن گناهان داشته باشد.

تأثير عميق توبه و ندامت از گناهان در دعا و زيارت ،قابل انكار
نيست و سالمي كه از قلبي پاك و شستشو شده از گناه برخاسته و
تقديم حضور امام معصوم  و قبر مطهر ولي خدا شود بسيار
با ارزش است؛ اين چنين سالم و زيارتي مقبول و مبارك بوده و
در خور جوابي شايسته و قرين عنايت الهي است.
 .10عاشرها التصدق علي السدنة و الحفظة للمشهد و اكرامهم و
اعظامهم فان فيه اكرام صاحب المشهد عليه الصالة و السالم
دهمين مطلب از آداب زايران اين است كه به كليدداران و
نگهبانان حرم مطهر انفاق كند و در بزرگداشت و احترام و اعظام
آنان كوشش نمايد؛ زيرا در گراميداشت آنان اكرام و بزرگداشت
صاحب آن قبر من ّور و ضريح مط ّهر است.
آري! نگهبان صحن و حرم اهلل ،خادمان و كاركنان آن مكان
مقدس مفتخرند كه خدمتگذار حرم و صحن و سراي حضرات
معصومين ميباشند و همواره مباهات ميكنند كه به آن
بزرگواران انتساب دارند.
آنان پيوسته با اين مكانهاي مباركه در ارتباطاند؛ همواره در آن
مهابط وحي و الهام الهي رفت و آمد ميكنند؛ زمينههاي مساعد
و اليق شأن امام  را براي واردين فراهم ميكنند و شرايط
مناسب براي زايران را آماده مينمايند؛ پس جا دارد كسي كه به
عنوان زاير و به قصد زيارت اين روضه منور و آستان مالیک
پاسبان آمده عالوه بر كمال ادب و تعظيم آن مرقد مبارك و
شريف ،در احترام و ادب نسبت به خادمان ،دربانان و محافظان
آن حرم ملكوتي كوتاهي نكند؛ زيرا يكي از انواع اكرام و تعظيم
امام معصوم و قبر مطهر و روضه ی مباركه آن بزرگوار ،احترام و
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اجالل خادمان و دربانان اوست و اگر با توجه به همين نكته آنان
را احترام نمايد ،به آنها هديه بدهد و انفاق كند از اجر و پاداش
بزرگ و عظيمي برخوردار خواهد شد.
 .11و حادي عشرها انه اذا انصرف من الزيارة الي منزله استحب
له العود اليها مادام مقيم ًا فاذا حان الخروج و ّدع ودعا بالمأثور و
سأل اهلل تعالي العود اليه
يازدهمين چيزي كه به جاست زاير قبور امامان بزرگوار و
معصومين پاك مراعات كند اين است كه چون زيارت كرد و
به منزل خود بازگشت مستحب است تا در آن و شهر زيارتي
هست دوباره به روضه منوره حرم مطهر بازگردد و چون هنگام
بيرون آمدن از آنجا فرا رسيد و عزم مراجعت به شهر خود كرد
با عبارات مأثور و منقول از بزرگان دين ،آن مضجع منور را وداع
نموده و دعا كند و از خداي تعالي بازگشت به آن مكان مقدس
را در خواست بنمايد.
آري! كسي كه بنا دارد مث ً
ال سه روز يا يك هفته در مشهد
مقدس بماند اكتفا به يك بار و يا دو بار زيارت ننمايد بلكه هر
روز و هر شب اگر امكان داشته باشد عمل مبارك خود را تكرار
مشرف ميشود تصميم داشته باشد تا بار ديگر
كند و هر بار كه ّ
هم بيايد و روضهي منوره و حرم مطهر آن امام همام را زيارت
بنمايد و تا از مسافرت مراجعت نكرده اوقات را غنيمت بشمارد
و مكررا ً زيارت كند.
و چون ايام اقامت سپري شد و اراده ی بازگشت نمود زيارت
وداع يعني آخرين زيارت خود در اين سفر را انجام دهد؛ با قبر
مطهر و روضهي منوره امام و حجت الهي ،خداحافظي كند؛ با

محبوب خود و مايه اميد خود ،راز دل بگويد و با دعاهاي وارد
شده اين مراسم را به پايان برساند .و به ويژه در زيارت وداع
متذكر اين معني باشد كه شايد اين آخرين زيارتم باشد و ديگر
هرگز اين سعادت را نيابم و پيوسته با چشم گريان و دل سوزان
بگويد:
ال جعله اهلل اخر العهد من زيارتي لمشهد ابن بنت رسولك
خداوندا! اين زيارت را آخرين زيارت من قرار مده.
و از خدا درخواست كند كه توفيق برگشت و زيارت آن مهبط
انوار الهي رانصيبش گرداند.
 .12و ثاني عشرها ان يكون الزایر بعد الزيارة خيراً منه قبلها
فانها تحط االوزار اذا صادفت القبول
دوازدهمين مطلب از آداب مخصوصه آن است كه زاير بعد از
زيارت بهتر از زمان قبل از زيارت باشد؛ زيرا اين زيارت اگر به
مرحله قبول برسد ِورز وبال گناهان آدمي را ميريزد.
اين نكته بسيار مهم و قابل توجه است و از بهترين و
شاخصترين آداب و وظايف زاير قلمداد ميشود.
زيارتكننده بايد بكوشد كه زمان بعد از زيارت او نسبت به
زمان قبل از زيارتش تفاوت داشته و فرق كرده باشد و زيارت
قبر شريف ولي خدا او را تكان داده و متحول ساخته باشد .اگر
اين معنا در هر مرتبه زيارت او مراعات شود با يك سف ِر كوتاه
زيارتي به كلي خود را از حضيض گناه ،جهل ،فساد و انواع
شركها رهايي بخشد و به اين ترتيب ،زيارت او يك زيارت
ِ
زيارت سازنده
واقعي ،خداپسندانه و مطلوب و پربار باشد و
همين است كه وقتي انسان از آن فراغت يافت احساس كند
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الوطر من الزيارة
 .13و ثالث عشرها تعجيل الخروج عند قضاء َ
لتعظيم الحرمة و يشتد الشوق و َروي ان الخارج يمشي القهقري
حتي يتواري
سيزدهمين امر كه شايسته است زاير مراعات كند اين است كه
چون به خواسته و مراد خود از زيارت رسيد و آن را به انجام
رسانيد آماده خروج شود و براي رفتن شتاب كند تا عظمت
حرمت امام  را كام ً
ال رعايت كرده باشد و شوق و رغبت
او نسبت به مرقد مطهر و حرم مقدس سخت و نيرومند گردد.
ولي خدا
و در روايت رسيده كه هنگام خروج از مضجع مطهر ّ
حضرت رضا  و يا امامان ديگر صلوات اهلل عليهم اجمعين
به صورت قهقرا بيرون بيايد و اين گونه مشي را ادامه دهد تا
زماني كه از حرم مطهر به كلي دور گرديده و قبر مطهر امام ،از
نظر او غايب گردد.
آري! كسي كه مقدار مطلوب از زيارت را طبق خواسته و
ارادهي خود انجام داد و تمام كرد و بعد عازم بازگشت است
پس بشتابد و زود بار سفر بر بندد و خارج گردد چه بسا اكنون
كه زيارت را به پايان برده ماندن در آن مكان مقدس ،نوعي
بيحرمتي است كه انسان مث ً
ال در مشهد باشد ولي ديگر اراده و
عزم زيارت نداشته باشد .ضمن ًا ادامه اين وضع ،اهميت قضيه را
كم ميكند و از شوق آدمي نسبت به آن مقام معظم و آن مراسم
عاليه ميكاهد.

شيخ شهيد قدس سره از اين كه فرمود« :در
وگويا مقصود
ِ
روايت رسيده  »...مطلبي است كه در ذيل روايت ابوحمزه ثمالي
از امام صادق  رسيده كه ميفرمايد:
1
فاذا خرجت فال ّ
تول وجهك علي القبر حتي تخرج
پس هنگامي كه خارج ميشوي پشت خود را به قبر مكن تا
زماني كه خارج شوي.
در ذيل اين بحث تذكر ميدهيم كه اين مطلب اخير در شرايط
عادي است ولي در ازدحام جمعيت و زماني كه مراعات اين
مطلب ،موجب مزاحمت و اذيت ديگران است بايد مراعات حال
مردم را كرد و براي كسي ايجاد ناراحتي نكرد.
 .14و رابع عشرها الصدقة علي المحاويج بتلك البقعة فان
2
الصدقة مضاعفة هنالك و خصوص ًا علي الذرية الطاهرة
چهاردهمين مطلب از آداب زاير آن است كه در آن بقعهي
مباركه به حاجتمندان و مستمندان انفاق كند و آنها را از مال خود
بهرهمند سازد؛ زيرا پاداش صدقه و بذل مال در راه خدا در آن
مكان مقدس ،چند برابر است به ويژه انفاق و احسان بر ذريهي
طاهره يعني سادات و ذراري حضرت رسول اكرم .
آري! صدقه بر اهل حاجت و كمك مالي به بينوايان در آن
مكان شريف ،عملي مقدس است كه در مكاني بسيار مناسب
يعني كنار قبر ولي اعظم خدا و امام معصوم مانند حضرت امام
علي  يا حضرت امام حسين  و يا حضرت رضا 
انجام شده و به اعتبار عظمت مكان ،اجر و ثواب آن افزايش
 .1كامل الزيارات ،طبع سابق ،ص ،84 ،256وداع قبر حسين بن علي عليه السالم.
 .2الدروس الشرعية ،طبع مدرسة النشر االسالمي ،ص 22و .24
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مييابد و از طرفي اين خود نحوهاي پيروي و تبعيت از آن امام
همام و واالمقام است .در حقيقت زيارت ،مقرون به اطاعت از
آن بزرگوار شده است پس طبيعي است كه اين صدقه و انفاق ،از
جهت پاداش و ثواب ،ممتاز باشد.
و اما ويژگي انفاق بر سادات و ذريهي رسول اهلل و اهل بيت 
بسيار روشن است زيرا انفاق و احسان به كساني است كه وابسته
به صاحب قبر مطهرند و از خويشان ،بستگان ،فرزندان و ذراري
آن بزرگوار قلمداد ميشوند .اين انفاق از امتياز باال و اجر بيشتر و
فراوانتري برخودار خواهد بود .به تعبير ديگر عالوه بر زيارت كه
نوعي بزرگداشت مقام امام  و تعظيم رتبه واالي اوست كه طبع ًا
موجب شادي آن امام معصوم ميگردد احسان و نيكي به اهل حاجت
از ذراري رسول اهلل نوعي ديگر از بزرگداشت براي آن حجت الهي
است وطبع ًا موجب نشاط و شادي بيشتر آن بزرگوار خواهد بود.
شايان ذكر است كه فقيه نامدار شيعه مرحوم شهيد اول رضوان
اهلل عليه به صورت رسمي چهارده امر را در مورد آداب زاير ذكر
فرموده است ولي موارد متعددي از اين چهارده امر متضمن چند
مطلب و چند ادب از آداب زاير است و اگر با دقت هر كدام از
ديگري جدا شود حدود بيست و پنج نكته خواهد شد.
و با اين حال هنوز آداب و حاالت ديگري است كه در كلمات
آن فقيه بزرگ و شهيد سعيد نيامده است و مرحوم مامقاني رضوان
اهلل عليه در مِرقاه الكمال و ديگران در كتابهاي خود ذكر كردهاند.

ديگر آداب مهم براي زایر
ما در اين جا بعضي از آدابي كه ظاهرا ً ذكر نشده يادآوري
ميكنيم:
 .1معرفت و شناخت شخص مزور ـ يعني امامي كه زيارت
كننده به زيارتش آمده ـ و اين عمده شرايط ،حاالت و آداب زاير
است و مقصود آن است كه انسان ،صاحب آن قبر شريف را امام
مفترض الطاعه و شاهد و ناظر اعمال خود بداند.
 .2شناخت آن مكان مقدس و حرم مطهر؛ يعني بداند كه اين
بقعه منور از بيوت اهلل است كه خداوند متعال در قرآن كريم
ميفرمايد:
َ
َ
للهَّ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِفي بُ ُيوت أذ َن ا أن ت ُْر َف َع َو ُي ْذ َك َر في َها ْاس ُم ُه ُي َس ِّب ُح لَ ُه في َها بِالْغ ُُد ِّو
ِ ْ رِ للهَّ ِ 1
ال * ِر َج ٌ
َو آْال َص ِ
ار ٌة َولاَ بَ ْي ٌع َعن ذك ا ...
ال لاَّ ُت ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
در خانههايي كه خداوند اذن در رفعت آن داد؛ خانههايي كه
نام خدا در آنها برده ميشود و صبح و شام در آن تسبيح خدا
ميكنند مرداني كه نه تجارت و نه معاملهاي آنان را از ياد خدا
و… باز نميدارد.
و در يكي از اذن دخولها ميخوانيم:
اللهم ِا ّن هذه بقعة طهرتها و عقوة شرفتها و معالم زكيتها حيث
اظهرت فيها أدلّة التوحيد و اشباح العرش المجيد
خداوندا! به تحقيق اين بقعهاي است كه پاكيزهاش كردي و
آستاني است كه بدان شرف دادي و جايگاههايي است كه پاكش
داشتي كه ادلهي توحيد و نمونههاي عرش مجيد را در آن ظاهر
 .1سورة نور ،آيه  36و .37
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گردانيدي.
 .3سخنهاي َعبَث و بيهوده و حرف هاي بيفايده را ترك
كند؛ زيرا اين مكان مقدس بيت اهلل است و بيت النبي  و
بيت خاندان پيغمبر است .زاير در اين حرمهاي مطهر در محضر
شريف و مقدس امام معصوم سالم اهلل عليه قرار دارد و با حجت
بالغهي الهي مواجه و روبرو ميباشد؛ بنابراين بايد حد اعالي
احترام و اكرام نسبت به آن حرمهاي مطهر را رعايت كرد.
 .4از آداب زيارت اين است كه انسان كفش خود را در
محدوده حرم بلكه نزديكيهاي آن از پا درآورد؛ اين مطلبي است
كه از قرآن كريم استفاده ميشود آنجا كه داستان حضرت موسي
و رفتن او به كوه طور را بيان ميكند ميفرمايد:
1
ك ِإن َ
ك فَاخْ َل ْع نَ ْع َل ْي َ
« ِإنِّي َأنَا َرب ُّ َ
ُ
َّك بِالْ َوا ِد الْ ُم َقدَّ ِس ط ًوى»
پس اي موسي! كفشهاي خود را بيرون آر كه تو در سرزمين
مقدس (طوي) هستي.
حرم من ّور امامان معصوم  از وادي مقدس طوي و كوه
طور كمتر نيست؛ حرم مواليمان حضرت امير المؤمنين  و
فرزندان پاك او اگر باالتر از وادي طور نباشد كمتر نيست از اين
رو بايد از حول و حوش ضريح مطهر و بقعه مبارك آن عزيزان
پاي را برهنه ساخت.
البته اين مطلب در مورد اماماني كه بقعه و بارگاه دارند مراعات
ميشود بلكه گاهي بعضي افراد ازمنزلي كه در مشهد در آن فرود
آمده بودند پا را برهنه كرده و مسافت زيادي را ميپيمودند ولي
در مورد قبور مطهر چهار امام بزرگوار مدفون در بقيع چنين
 .1سور ه طه ،آيه.12

نيست بلكه با كفش در حرم آن عزيزان خدا وارد ميشوند و
احيان ًا تا نزديكيهاي قبورمنوره همچنان با كفشاند و پوشش پاي
خود را بيرون نميآورند.
بايد توجه داشت كه هر چند در اطراف و نواحي قبور اين
چهار امام بزرگوار ،فرش و وسایلي نيست؛ جدار و ضريحي
به چشم نميخورد و روضه و بارگاهي نيست؛ زيرا گنبد و
بارگاه آن انوار طيبه به دست و ّهابيون و سلفيهاي از خدا بيخبر
ويران شده است ولي شرط حرم ،فرش و وسایل و ابزار فراوان
و با شكوه نيست؛ پس بايد حرمت حريم آن بزرگواران را نگاه
داشت.
 .5در آن حرمهاي مطهر و بقعههاي شريف صدا را بلند نکنید؛
زيرا اين حرمهاي مطهر مثل خانه و مرقد پيامبر است كه خدا
درباره آن ميفرمايد:
«ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي»
صداي خود را باالتر از صداي پيامبر نگيريد.
چون انوار طيبهي امامان ،اوصياي آن بزرگوار و پارههاي تن آن
حضرت هستند حكمي كه در مورد آن حضرت است دربارهي
آنان نيز جريان دارد .آن عزيزان خدا ،حاضر و ناظرند؛ بنابراين
نبايد در حضور ايشان صدا را بلند كرد كه اين خود سوء ادب و
خالف اخالق فاضله است و نوعي بيحرمتي نسبت به آن ذوات
مقدسه و انوار قدسيه به حساب ميآيد.
بنابراين بايد صداي خود را چه در مقام خواندن اذن دخول و
زيارت و چه به هنگام دعا و مناجات و اذكار مقدس و تالوت
قرآن ،پايين آورد.
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 .6از جمله آداب زاير آن است كه در طول سفر يعني از
هنگام حركت تا رسيدن و فرود آمدن در كنار قبهي ساميه از
خالف شرع بپرهيزد و به واجبات الهي سخت اهتمام بورزد .به
خصوص مواظبت داشته باشد كه نمازش در اثناء راه از بين نرود
و قضا نشود بلكه نمازها را هر كدام سر وقت انجام دهد .اين
براي زاير قبر معصومين زشت و زننده است كه در راه زيارت
آن بزرگواران اعتنا به نماز نداشته باشد و آن را ترك كند و با
بهانههاي واهي و سست ـ مثل اين كه نماز خواندن در قطار
مشكل است يا در هواپيما نميشود نماز خواند و يا امثال آن ـ
1
نماز خود را ترك كند.
و نيز در مسير زيارت از نگاه كردن به نامحرم و نظر نمودن
به زنان و دختران ديگران و مراوده و گفتگو با نامحرمان سخت
اجتناب كند كه خطر عظيم او را تهديد ميكند و ممكن است در
سفر زيارت در ورطه ی بال بيفتد و آلوده به زنا و بيعفتي گردد.
در همين راستا بايد عرض كنم براي رفتن به زيارت بايد
سخت مواظب محرم و نامحرمي بود؛ نكند در قطار يا هواپيما يا
اتوبوس اين مرزها و حريمها شكسته شود؛ با كمال تاسف برخي
مهمانداران زن هواپيما با آرايش تند و صورت باز و گاهي كشف
قمستي از مو در هواپيما مشغول انجام كارها و خدمت رساني
هستند اگرچه ادب و احترام نسبت به مسافران را خوب رعايت
ميكنند.
از سوي ديگر مردان عموم ًا و جوانان بالخصوص بدانند كه
 .1چقدر جاي شرمندگي است كه گاهي نقل ميكنند كه قطار در ايستگاه توقف ميكند
و از ميان يك جمعيت انبوه و فراوان فقط سي نفر يا پنجاه نفر مث ً
ال براي نماز پياده ميشوند
و گويا نماز برايشان هيچ اهميتي ندارد.

هيچ عذري ندارند كه به آنها خيره شوند و نگاههاي متعاقب و
مريبانه كنند و سر صحبت و شوخي با آنها باز نمايند .همچنين
اگر در ميان مسافران و سرنشنيان هواپيما زنان بيمباالت و
دختران بيتقوايي باشند كه خود را ساخته و پرداخته باشند و
بيباكانه خود را در معرض ديد ديگران قرار دادهاند جوانان متعهد
از نظر كردن به آنها و مراوده و ارتباط و شوخي كردن با آنها
بپرهيزند و سفر زيارتي خود را سفر گناه و معصيت قرار ندهند.
و نيز در قطار و اتوبوسها اين مطالب را رعايت كنند .البته بايد
در همه سفرها مراعات اين امور شرعي و الهي را بكنند ولي سفر
زيارت حضرت علي بن موسي الرضا  و ك ً
ال سفر زيارتي
امتياز دارد و بايد جدا ً از اين برنامههاي مخرب و منحرف كننده
سخت احتراز داشته باشند.
و نيز ازاين كه چند نفر كه با هم نامحرماند ـ هر چند از يك
خانواده باشند ـ با يك ماشين مسافرت كنند ،بپرهيزند.
دوست محترمي از صلحاي قم ميگفت« :دامادم با همسرش،
و دوست او نيز با همسرش ،با اتومبيل شخصي خود به مشهد
مشرف شدند؛ من از اين موضوع ناراحت بودم كه چرا دو مرد
جوان با دو زن جوان و نامحرم مسافرت كردند .در بازگشت
دخترم براي ديدن من آمد اما او را نپذيرفتم و اظهار ناراحتي كردم
كه چرا با مرد نامحرم در يك اتومبيل شخصي به سفر رفته است.
او اظهار ندامت و نگراني از كار خود كرد و آنگاه او را پذيرفتم.
در اين جا اذهان جامعه اسالمي از مرد و زن ،دختر و پسر را
به اين حديث شريف جلب ميكنم و از همه آنها ميخواهم به
حرمت حضرت رضا  كه خود اين حديث يا اق ً
ال مضمون
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آن را در ذهن بسپارند.
رسول اكرم  فرمود:
باعدوا بين انفاس الرجال و النساء فان كانت المعاينة و اللقاء كان
1
الداء الذي ال دواء له
ميان نفسهاي مردان و زنان فاصله ايجاد كنيد و دوري ايجاد
نماييد پس اگر همديگر را ببينند و با هم مالقات كنند مرض و
بيمارياي است كه دوا ندارد!!
امت اسالمي مواظب دختران و پسران خود باشند؛ مبادا به
قصد ثواب و اندوختن پاداش الهي به زيارت بروند ولي در اثر
مراعات نكردن احكام الهي و مقررات مذهبي با كوله باري از گناه
ولي
بازگردند و به جاي تقرب و نزديك شدن به ساحت قدس ّ
خدا ،قلب مبارك آن حجت بالغهي الهي را از خود رنجانيده و
خويشتن را مشمول نفرين آن بزرگوار قرار داده باشند.
و نيز به دختران مسلمان توصيه و از آنها درخواست ميكنيم
كه در خيابانهاي مشهد و يا در صحنهاي شريف با صورت باز
و آرايش كرده و لباسها و مدهاي برگرفته از اجانب ظاهر نشوند
كه ممكن است مورد نفرين حضرت رضا  واقع شوند .و
نعوذ باهلل من ذلك
مشرف ميشوند خصوص ًا جواناني كه
مرداني كه با زنانشان ّ
تازه ازدواج كردهاند غيرت اسالمي خود را حفظ كنند؛ همسر
خود را با رو و موي باز و آرايش كرده در خيابانها نگردانند و
بترسند كه ممكن است مقدراتشان در همين سفر به بدي ،بال و
گرفتاري شخصي ،تصادف ،حريق و بيماري العالج رقم بخورد.
 .1المحاسن و االضدا ِد جاحظ ،ص.159

از خداي متعال ميخواهم كه سفر زيارتي آنان اين چنين نباشد.
ِ
مسافرت
 .7از آداب مهم سفر مقدس زيارتي اين كه در اثنای

زيارت و در بين راه از ضايع كردن مال مردم و دزدي از باغات
آنان و خالصه از تصرفات عدواني بايد سخت احتراز كرد؛ هرگز
زيارتي كه همراه با اين كار باشد پذيرفته نخواهد شد و اگر چنين
جرياني پيش آمد بايد با جديت تمام در پي جبران آن برآمد.
درماه رجب سال 1428درسفر مشهد مقدس ،شخصي ميانسال
و محترم در مسجد گوهرشاد جلو آمد و گفت« :مسألهاي دارم».
گفتم« :بفرماييد ».گفت« :من با اعضاي خانواده با ماشين شخصي،
به مشهد مشرف شديم .در بين راه بچهها مقداري از ميوههاي
يكي از باغها مانند انگور و گوجه و غير اين ها را چيدهاند و هنوز
هم قسمتي از آن باقي مانده است .اكنون چه كنيم؟»
گفتم« :بايد صاحب باغ را شناسايي كنيد و هر مقدار از مال
او را كه برداشت كردهايد جبران نماييد و يا جلب رضاي او را
بكنيد».
گفت« :اين ممكن نيست؛ زيرا آن باغ در سمنان بوده و
شناسايي صاحبش ممكن نميباشد ».گفتم« :پس قيمت مقداري
را كه برداشت كردهايد از طرف صاحبش صدقه بدهيد».
گفت « :با باقيمانده ميوهها چه كنم؟»
گفتم« :آن را هم به نيت صاحبش به شخص فقيري بدهيد».
به هرحال ترك هر واجبي از واجبات الهي و انجام هرحرامي
ّ
مخل به قبولي
ازمحرمات پروردگار بزرگ ،منافي با زيارت و
ّ
آن است و از تقرب زاير به ساحت واالي حضرت رضا 
و ديگر شخصيتهاي آسماني كه انسان عزم زيارتشان را كرده
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ممانعت ميكند.
 .8تا ممكن است تشرف او به حرم مطهر و زيارت ،مقصد
اصلي و هدف كلي او باشد و آن را با كارهاي ديگر مخلوط و
ضميمه نكند بلكه اصل مسافرت خود را مادي ننمايد.
دوست عزيز و با فضيلتي داشتيم .در يكي از سفرهايي كه
به مشهد مشرف شدم كتابي در دست چاپ داشتم و بنا بود كه
ايشان آن را چاپ كنند .گويا تلفني براي گفتگوي مربوط به كتاب
پيشنهاد كردم كه در صحن مطهر با ايشان مالقات كنم ولي آن
انسان شريف گفت« :من در آنجا براي كاري جز زيارت نميروم
و فقط براي زيارت در آنجا حضور مييابم!»
 .9اين كه از ازدحام جمعيت كه در نتيجه نميتوان نزديك
به ضريح شود نگران نباشد بلكه خدا را شكر كند كه دلها اين
گونه در هواي حضرت رضاست كه خداوند ثواب نزديك شدن
و بوسيدن ضريح را به او خواهد داد.
 .10بر سر مكان عبادت و زيارت مجادله نكند؛ بلكه ايثار
كند و خود در مكان دورتري جا بگيرد و مراعات ادب كند كه
خداوند اجر بيشتر به او خواهد داد .و نيز در نماز خواندن و
زيارت براي كسي ايجاد مزاحمت نكند و آرامتر بخواند.
 .11و از آداب الزم زاير اين است كه مردم شهر زيارتي مانند
اهل مشهد يا اهل كربال و نجف و ديگر مراكز زيارتي را احترام
كند و با ادب كامل با آنان مواجه شود؛ مبادا از وضع زايران و
برخورد ناشايست برخي از آنان به تنگ بيايند و يا از زایري
خاطره بدي در ذهنشان بماند بلكه بايد چنان با آنها رفتار كرد كه
همواره ذكر خير زايران كنند .باالخره بايد توجه داشت كه براي

مثال ،اهل مشهد مجاوران هميشگي محبوب ما حضرت رضا
 هستند و از اين رو در خور احتراماند؛ البته مجاوران نيز بايد
از زايران حضرت رضا  تقديم و احترام كنند.
آري! اگر زايران قبر مطهر حضرت رضا  و يا ديگر
عزيزان خدا صلوات اهلل عليهم اجمعين بكوشند كه اين شرايط
و آداب را تأمين و فراهم نموده و در وجود خود حاكم سازند
اميد آن ميرود كه حتي يك زيارت مختصر از آن بزرگوار و
ديگر حضرات معصومين  اثر كلي و چشمگير داشته باشد و
بدين وسيله انسان ،مشمول عاليترين الطاف و عنايات حضرت
ثامن االئمه  و آبای پاك و ابنای گرامي آن َسرور اخيار قرار
بگيرد؛ گرههاي كور و باز نشدني زندگي او از اين رهگذر باز
شود و درها و دريچههايي از رحمت ويژه ی خداوند سبحان به
قلب او گشوده گردد كه براي هميشه از آن محظوظ و برخوردار
باشد همواره احساس نشاط و انبساط در درون خود بنمايد و
خويشتن را در ارتباط با خداي رحمان و رحيم و اولياي گرامي
او ببيند و از اين احساس ،مقدس بهترين لذتها را از حيات و
زندگي پرمعناي خود ببرد.
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زيارتي مختصر و پربار از حضرت رضا 
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در اينجا مناسب است كه زيارتي مختصر از مولي الوري
حضرت علي بن موسي الرضا  را ذكر كنيم تا هرجا كه
هستيم چه در كنار قبر مطهر آن سيد ابرار و چه در نقاط دور
دست ،موالي عزيز خود را بدان زيارت كنيم و اگر مجال
زيارتهاي مفصل و طوالني نداريم به اين زيارت مختصر اكتفا
نماييم .انشاء اهلل آن حضرت ،اين عرض ادب ناقابل را ما به
ساحت مباركشان با بزرگي و رأفت و رحمت خاص خود كه
شعبهاي از رحمت بيكران الهي است بپذيرند و باالتر اين كه
زيارتمان موجب جلب رضا و خشنودي خاطر مبارك آن بزرگوار
گردد؛ پيام روحبخش رضايت و خشنودي خود را به گوش جان
ما برسانند و به قلب ما الهام بفرمايند و ما را مشمول دعاي خير
خودشان قرار بدهند كه البته اين مطالب از ساحت مقدس ،مقام
منيع و شأن واال و رفيع آن بزرگوار دور نيست .صلوات اهلل عليه
و علي آبائه و ابنائه الطاهرين
ابن قولويه از علماي بزرگ و متقدم شيعه از بعضي از ائمه طاهرين
 روايت كرده كه فرمودند :چون نزد قبر امام رضا  بروي بگو:
اللهم ّ
الرضا المرتضی االمام ال ّتقی ال ّنقی
علی بن موسی ّ
صل علی ّ
الصدّیق الشّ هید
وحجتک علی من فوق االرض و من تحت الثّری ّ
ّ
صالة کثیرة تا ّمة زاکیة متواصلة متواترة کافضل ما صلّیت علی
احد من اولیائک
پيش از اين ـ يعني در ذيل ادب پنجم از آدابي كه شيخ شهيد
ذكر فرموده بود ـ زيارتي مختصرتر نيز براي حضرت رضا 
ذكر شد.
عرض ِ
ادب شاعران به آستان مقدس حضرت رضا 

شعرا و اديبان از اهل وال هر كدام با لطافت شعري و زيبايي
سخن خود به آستان مقدس حضرت رضا  عرض ادب و
اخالص كردهاند؛ مراتب عرفان و شناخت آنان نسبت به وجود
پاك حضرت رضا و آباء گرامي و اجداد طيبين آن حضرت در
تعبيرات و لطايف و ظرايفي كه در شعر و سخن خود به به كار
بردهاند كام ً
ال نمودار است .در اين ميان بعضي از علماي بزرگ
و از مراجع عالي مقام نيز به آستان قدس حضرت رضا 
عرض ادب و اخالص كرده و اشعاري نغز و با لطافت سرودهاند
و اثر ويژهاي دارد.
از جمله يكي از بزرگا ِن معاصر تحت عنوان «شرح اشتياق»،
قطعهاي جالب دارند:
اال باد صبا اي پيك عشّ اق
پيامي بر از اين مهجور مشتاق
ّ
خطهي قدس خراسان
به سوي
به طور پور موسي قطب امكان
به سوي مقصد پاكان و خاصان
به سوي قبلهي ارباب عرفان
به سوي كعبهي اصحاب حاجات
به دار معجزات و خرق عادات
مكان علم و توحيد و فضيلت
حقيقت
پاك
پيكر
مقر
ّ
به درگاه رضا  سبط پيمبر 
غياث خلق عالم ،غوث اكبر
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رواقش رشك فردوس برين است
هوايش مشك بيز و عنبرين است
رضا  شاهنشه ملك فضايل
ستوده سيرت و نيكو خصايل
جهان مكرمت ،مصباح بينش
سپهر مرحمت ،درياي دانش
امام مشرق و مغرب شه دين
مكان ع ّزت و اجالل و تمكين
فروزان مهر پر نور واليت
درخشان د ّر درياي امامت
جمال اهلل و وجهاهلل اعظم
سر اهلل اقوم
ولي اهلل و
ّ
سالمم را نما تقديم كويش
ّ
معطر كن ز بويش
مشام جان
بگو «لطفي» غمين و دل فكار است
جدا از روضهات محزون و زار است
ز هجرم آن چنان اندر تب و تاب
كه ماهي آن چنان در خارج از آب
اال اي مظهر الطاف باري
ز درگاه تو خواهم رستگاري
خجسته درگهت باب نجات است
و ز آن خلق جهان را بس صالت است
خوشا حال نكوي خادمانش
خوشا حال حضور زايرانش

خوشا آنان كه آنجا در نمازند
خوشا آنان كه در راز و نيازند
اال اي معدن لطف و عنايات
اال اي مركز جود و كرامات
از اين بار غم و اين نار هجران
خالصي ده مرا اي ركن ايمان
قبولم كن كه سر تا پا خطايم
1
گداي كوي احسان شمايم
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 .1اثر طبع حضرت آيت اهلل العظمي صافي مدظله.

دعا و نيايش زایر
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بارخدايا! به حرمت پيامبر  و خاندان پاكش زيارت قبور آن
عزيزان را با معرفت كامل نسبت به آن ذوات مقدسه و با همه
آداب و شرايط نصيب ما بگردان.
خداوندا! ما را به زيارت آن عزيزان و سرافرازان بارگاه ُقدس ،بدانگونه
كه موجب رضاي تو و خشنودي آن بزرگواران است موفق بدار.
پروردگار! ما را از آثار و بركات بيشمار زيارت اولياء
بزرگوارت در دنيا و آخرت بهرهمندگردان و همانگونهكه زيارت
قبر منورشان را نصيب فرموده و ميفرمايي ما را از شفاعتشان در
آخرت و از جوار آنان در بهشت نيز بينصيب مفرما.
پروردگارا حوايج همه زوار قبر علي بن موسي الرضا  را برآورده
فرما و آنان را با حاجات روا شده به شهرها و منازلشان برگردان.
خداوندا! مملكت شيعه ،ايران را از خطر حوادث و از شر اشرار
داخلي و خارجي مصون و محفوظ بدار و به جوانان ما الهام خير بفرما.
خداوندا! همانگونه كه مواليمان حضرت علي بن موسي الرضا
 وعده دادهاند كه در مواقع مشكله روز قيامت از زايران خود
ديدار كنند ما را زاير واقعي آن بزرگوار و آباء طاهرين و ابناء طيبين آن
حضرت قرار ده؛ آن انوار طيبه را در شدايد و سختيهاي جهان آخرت
به فرياد ما برسان و به بركت آنها ما را از آن مواقف خطرناك و جانكاه
به راحتي برهان وبه جوار رحمت خود برسان.
قم ،حوزه علميه
علي كريمي جهرمي
ذي القعده  1428هـ ق
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