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زیارت قبور معصومین× به  ویژه رس��ول خ��دا| جایگاه ویژه و 
اهمی��ت واالی��ي دارد و ای��ن ویژگي به س��بب آثار و  ب��رکات و نقش 
آن در خودس��ازي و تربیت معنوي و ش��خصیت انسان هاست. از این رو 
براي تشویق و ترغیب مسلمانان به زیارت آن بزرگواران، به  ویژه رسول 
اکرم| عالوه بر آثار و فواید و نتایج سیاسي، اجتماعي و بهداشتي،1 
آثار بسیاری نیز در روایات بیان شده که در این مقاله به دسته بندي و 

بررسي آنها خواهیم پرداخت.
با بررس��ي روایات، درمی یابیم که نزدیک به بیست نوع اثر روحي و 
معنوي و اخروي در روایات ش��یعه و سني براي زیارت نبوي بیان شده 

که به اجمال آورده مي شود.

الف: شفاعـت
دسته اي از روایات، نتیجه زیارت پیامبر| را شفاعت آن بزرگوار 

دانسته اند. برخی از این روایات برای نمونه نقل مي شود:
1. عن ابي  عبدالل× قال: قال رس��ول الل:  }من أتاني زائراً کنت شفیعه 
یوم القیامة{؛2 امام صادق× فرمود: رس��ول خدا | فرمود: کسي که 

به زیارت من بیاید، من در روز قیامت شفیع او خواهم بود.
2. عن قتیبة بن سعید قال: رسول الل|: }من أتاني زائراً في المدینة 
محتس��بًا کنت له ش��فیعًا یوم القیامة{؛3 قتیبه بن سعید گوید: رسول خدا 
| فرمود: کسي که در مدینه براي خدا به زیارت من بیاید، من روز 

قیامت شفیع او خواهم بود.
3. در حدیثي که ش��یعه و س��ني هر دو نقل کرده اند، چنین آمده 
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است: رسول خدا| فرمود: }من زار قبري وجبت له شفاعتي{؛4  کسي که قبر مرا زیارت 
کند، شفاعت من بر او واجب مي شود. 

ب: بهشـت
در بعضي از احادیث، برای زائر رسول خدا بهشت وعده داده شده است. برخی از این 

احادیث از این قرار است:
1. قال رسول الل|: }من أتاني زائراً وجبت له شفاعتي و من وجبت له شفاعتي وجبت 
له الجنة{؛5رس��ول خدا| فرمود: کسي که به زیارت من بیاید، شفاعت من از او واجب 

مي شود و کسي که شفاعتش بر من واجب گردد، بهشت بر او واجب است.
2. ع��ن ابي  نج��ران قال قلت لبي جعف��ر× : }جعلت فداک ما لمن زار رس��ول الل| 
متعمداً؟{ فقال: }له الجنة{؛6 ابن ابي  نجران گوید: به امام باقر× عرض کردم: فدایت شوم! 
پاداش کس��ي که با نیت خالص، رس��ول خدا را زیارت کند، چیست؟ امام  فرمود: بهشت 

براي اوست. 
3. ع��ن النبي  قال: }م��ن زار قبري فله الجنة{؛7 پیامبر| فرمود: کس��ي که قبر مرا 

زیارت کند، بهشت براي اوست.

همان گونه که مالحظه شد، تعبیرات دو گونه است: در بعضي روایات تعبیر این است که 

پاداش زیارت پیامبر، بهشت است و در بعضي از آنها آمده که بهشت براي زائر رسول خدا 
واجب مي شود؛ یعني قطعي است و این تعبیر شاید به  سبب مراتب و کیفیت زیارت باشد.

ج: حج مبــرور
در چندی��ن حدیث، زیارت رس��ول خدا| برابر حج خال��ص و مقبول و در بعضي 

دیگر، برابر با حج پیامبر شمرده شده است:
1. عن ابي جعفر× قال: }أّن زیارة قبر رسول الل| تعدل حّجة مع رسول الل مبرورة{؛8 
امام باقر × فرمود: زیارت قبر رسول اکرم| معادل حّجي است که پذیرفته و خالص 

و همراه با رسول اهلل باشد.
2. عن ابي جعفر× قال: }زیارة قبر الحس��ین و زیارة قبر رس��ول الل| و زیارة قبور 
الشهداء، تعدل حجة مبرورة مع رسول الل{؛9 امام باقر × فرمود: زیارت قبر امام حسین× 
و زیارت قبر رس��ول خدا| و زیارت قبور ش��هدا برابر حج مقبول با رس��ول خدا | 

مي باشد.
3. عن ابن عباس عن رس��ول الل| : }من حّج الی مكة ثم قصد في مس��جدي ُکتبت له 
حّجتان مبرورتان{؛10 ابن  عباس از رس��ول خدا| نقل کرده که فرمود: کس��ي که قصد 

مکه کند، سپس قصد زیارت مرا در مسجد نماید، براي او دو حج نوشته شود.

د: رهایي از شداید روز قیــامت
هم جواري با پیامبر|، رهایي از گناهان، قرار گرفتن در مرتبه پیامبر، دیدار پیامبر 

و نجات در روز قیامت که در دسته دیگری از روایات به آنها اشاره شده است:
1. عن النبي| قال: }من زارني في حیاتي أو بعد موتي، کان في جواري یوم القیامة{؛11 
از پیامبر بزرگوار نقل ش��ده که فرمود: هر کس در زمان حیات یا بعد از وفاتم مرا زیارت 

کند، روز قیامت در همسایگي من خواهد بود.
2. قال الحس��ین× لرس��ول الل| : یا أبتاه ما لمن زارک؟ فقال رسول الل|: 
}ی��ا بُن��ّی من زارني حیًّا أو میّتًا او زار أب��اک او زار أخاک او زارک کان حّقًا علي 
أن أزوره یوم القیامه و أُخّلصه من ذنوبه{؛12 امام حسین × به رسول خدا 
| عرض کرد: اي پدر! پاداش کس��ي که تو را زیارت کند چیست؟ 
حضرت فرمود: اي فرزندم! کسي که مرا در زندگي یا پس از مرگ 
زی��ارت کند یا پدرت یا برادرت یا ت��و را زیارت کند، بر عهده 
من اس��ت که روز قیامت او را زی��ارت کنم و او را از کیفر 

گناهانش برهانم.
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3. رسول خدا| فرمود: اي علي! هر کس مرا در زمان حیاتم یا پس از مرگم زیارت 
کن��د ی��ا تو را در زمان حیات یا بعد از مرگ تو زیارت کند، یا دو فرزند ش��ما را در زمان 
حیات آنها یا بعد از مرگشان زیارت کند، من ضمانت مي کنم که او را از سختي ها و احوال 

روز قیامت آزاد سازم تا این که او را با خودم در مرتبه و مقام خود قرار دهم.13

ه  : زیـارت خدا
در چندین روایت، زیارت رسول خدا برابر با زیارت خداوند شمرده شده است:

1. قال النبي|: }من زارني في حیاتي أو بعد موتي، فقد زار الل{؛14 کسي که در زمان 
حیات یا بعد از مرگ، مرا زیارت کند، پس خدا را زیارت کرده است.

2. زید شّحام  گوید: به امام صادق× عرض کردم: پاداش کسي که رسول خدا | 
را زیارت کند چیس��ت؟ امام فرمود: همانند کس��ي اس��ت که خداي عّزوجل را در باالي 
ع��رش زیارت کند. عرض کردم: کس��ي که یکي از خاندان ش��ما را زی��ارت کند چطور؟ 

فرمود: مثل این است که رسول خدا را زیارت کند.

و: زیارت پیامبـر| در زندگي آن بزرگوار
در روایاتي که از طریق شیعه و سني نقل شده، آمده است که زیارت قبر پیامبر| 

همانند زیارت او در حال حیات اوست:
1. عن النبي|: }من حّج فزار قبري بعد وفاتي کان کمن زارني في حیاتي{؛15 هر کس 
حّج به جا آورد، س��پس قبر مرا  پس از وفاتم زیارت کند، مانند کسي خواهد بود که مرا 

در زمان حیاتم زیارت کرده است.
2. قال رسول الل|: }من زارني بعد مماتي کان کمن زارني في حیاتي، و من زارني في 
حیاتي کان في جواري یوم القیامة{؛16 پیامبر خدا | فرمود: کس��ي که پس از مرگم مرا 
زیارت کند، مانند کس��ي اس��ت که در زمان حیاتم مرا زیارت کرده و کسي که در زمان 

حیاتم مرا زیارت کند، او در روز قیامت در جوار من خواهد بود.
در روایت دیگري آمده اس��ت که پیامبر اکرم | فرمود: کسي که پس از وفاتم مرا 
زی��ارت کند، پس مانند این اس��ت که در زمان حیاتم با م��ن مصاحبت و همراهي کرده 

است.17
و در نقلی دیگر آمده است که فرمود: کسي که قبر مرا زیارت کند، مانند کسي است 
که در زمان حیات من به س��وي من مهاجرت کرده اس��ت، و سپس فرمود: پس اگر توان 

آمدن به زیارت قبر مرا ندارید، بر من سالم بفرستید که به من مي رسد.18

در کتاب »تاریخ دمش��ق« آمده اس��ت که پیامبر | فرمود: کسي که در کنار قبرم بر 
من درود فرس��تد، خداوند فرش��ته اي را مأمور مي کند که آن را به من برساند و کار دنیا و 
آخرت او کفایت خواهد شد و من در روز جزا براي او شهادت داده و شفیع او خواهم بود.19

در نقلی دیگري از امیرالمؤمنین× آمده است که رسول خدا | فرمود: جبرئیل 
مرا مالقات کرد و به من بش��ارت داد و گف��ت: خداوند بزرگ مي فرماید: هر کس بر تو 
درود فرس��تد، من بر او درود مي فرس��تم و هر کس بر تو س��الم دهد، من بر او س��الم 

مي کنم؛ پس من به س��بب این بش��ارت س��جده کردم.20
عالوه بر این احادیث، در دس��ته اي از روایات آمده که ترک کردن زیارت آن حضرت، 

جفا بر پیامبر| است:

علي × فرمود: هنگامي که براي حج رفتید، حج خود را با زیارت پیامبر کامل کنید. 
همانا ترک زیارت پیامبر جفاست و شما به این زیارت فرمان داده شده اید.21 پیامبر| 

فرمود: هر کس حج به جا آورد و مرا زیارت نکند، به من جفا کرده است.22 
حال، س��ؤال این اس��ت که چگونه ممکن است این همه ثواب و پاداش به یک زیارت 
اختصاص داده شود و آیا این عادالنه است؟ یعنی اگر انسان همه کارهای نیک را وا نهد 
و فقط یک زیارت درس��ت انجام دهد، به همه این پاداش ها می رس��د و در  نهایت هم به 

بهشت می رود؟!
پاس��خ این ش��بهه با توجه و دقت در روایات دیگري که درباره زیارت پیامبر | و 
ائمه بزرگوار دیگر آمده اس��ت، روشن مي شود؛ از جمله آنها این روایت است که امام باقر 
× فرمود: رس��ول خدا | به امام حسین × فرمود: }الیزورني و یزوَر أباک و أخاک 
و أن��ت إاّل الّصّدیق��ون من أّمتي{؛23 زیارت نخواهد کرد م��را و پدرت و برادرت و تو را مگر 
کساني که به راستي خداشناس، پیامبرشناس و دین شناس هستند24 و پیرو راستین خدا 
و پیامبر و ائمه بزرگوارند و به تعبیر مفسران: کساني که هم در سخن راست مي گویند و 

• در کتاب »تاریخ دمشق« آمده است که پیامبر| فرمود: کسي که در کنار قبرم بر 
من درود فرس��تد، خداوند فرشته اي را مأمور مي کند که آن را به من برساند و کار 
دنیا و آخرت او کفایت خواهد ش��د و من در روز جزا براي او ش��هادت داده و شفیع 

او خواهم بود.
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هم با عمل و کردارش��ان صدق گفتار خود را اثبات مي کنند و نش��ان مي دهند که مّدعي 
ایمان نیستند؛ بلکه به راستي به فرمان هاي الهي ایمان دارند.25

در روایتی دیگر چنین آمده است:
ع��ن الفضیل، ع��ن ابي  جعفر× قال: }نظر إل��ی الناس یطوفون حول الكعب��ة فقال: هكذا 
یطوفون في الجاهلیة، إنّما اُمروا ان یطوفوا بها ثم ینفروا الینا فیعلمونا والیتهم ومودتهم و یعرضوا 
علینا نصرتهم...{؛26 فضیل گوید: امام باقر×  به کس��اني که در اطراف خانه خدا طواف 
مي کردند نگریست و فرمود: در زمان جاهلیت چنین طواف مي کردند؛ همانا فرمان داده 
ش��ده اند که گرد خانه خدا طواف کنند؛ س��پس به سوي ما بیایند؛ پس والیت و دوستي 

خود را به ما اعالم کرده، یاري خود را به ما عرضه کنند.
یعني طواف خانه خدا به تنهایي براي حاجي و زائر خانه خدا کافي نیس��ت؛ بلکه زیارت 
خانه خدا در صورتي پذیرفته خواهد ش��د که پس از طواف، به زیارت قبر رس��ول خدا| و 
فرزندانش بروند و والیت و امامت آنها را بپذیرند و دوستي آنها را اعالم کنند و نصرت و یاري 

خود را نیز نسبت به آنها و راه و روش آنان اعالم نمایند. بنابراین زیارتي ارزشمند است که:
اوالً با پذیرش والیت رسول خدا و اهل بیت او همراه باشد؛

ثانیاً موّدت و دوس��تي واقعي آنها هم در دل و هم در عمل وجود داش��ته باش��د؛ زیرا 
ُ َو یَْغِفْر لَكْم ُذنُوبَكْم  َ فَاتَّبُِعونی یُْحبِْبُكُم اللَّ قرآن به صراحت مي فرماید:}قُْل إِن ُکنتُْم تُِحبُّوَن اللَّ
ِحیٌم{؛27 اي پیامبر! بگو اگر خدا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا او نیز  ُ َغُفوٌر رَّ َو اللَّ

شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد که خدا آمرزنده و مهربان است.
ثالثاً نصرت و آمادگي خود را براي حرکت در مسیر آن بزرگواران اعالم نماید. بنابراین 
زیارت واقعي آن اس��ت که انس��ان هم عقاید صحیح داشته باشد و هم در عمل پایبند به 
آنها باشد و اگر زیارت چنین شد، خداوند رؤوف و مهربان و بزرگوار، آن پاداش ها را به او 

عطا خواهد کرد و هر چه هم عطا نماید، چیزي از او کم نمي شود.
البته روشن است که زیارت هم مراتبي دارد؛ زیرا میزان شناخت و اعمال انسان ها نیز 

متفاوت است و در نتیجه، پاداش ها هم هماهنگ با آنها و متفاوت خواهد بود.
رابعاً رفتن به زیارت معصومان^ از نظر عقیدتي و سیاسي و اجتماعي، بسیار مهم و 
داراي آثار بسیاري است که در این  جا به طور فشرده به برخی از آنها اشاره مي شود. انسان 

مسلمان با رفتن به زیارت معصومان و اولیاء اهلل اعالم مي کند:
1. از نظ��ر عقیدت��ي و سیاس��ي و اجتماعي، پیرو خط فکري ایش��ان هس��تم و راه و 
روش آنان را پس��ندیده و در عمل هم معتقد و پیروشان هستم و از تمام دشمنان خدا و 

پیامبران برائت مي جویم و از راه و روش آنان بیزارم.

2. آن��ان را زن��ده مي دانم و معتق��دم زماني هم که در ظاهر در بین ما نیس��تند، آثار 
و ب��رکات وجودي آن��ان هم چنان در میان مردم اثربخش اس��ت و آنان پس از وفات هم 
َِّذیَن قُتُِلوا فی سبِیِل  زنده اند؛ همان گونه که قرآن در مورد شهدا مي فرماید: }َو ال تْحسبنَّ ال
ِِّهْم یُْرَزقُوَن{؛28 مپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند؛ بلکه زنده  ِ أَْمَوتَا بَْل أَْحیَاٌء ِعنَد َرب اللَّ

به حیات ابدي شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود.
و معصوم��ان^ قطعاً از ش��هدا باالت��ر و اولي به زنده بودن هس��تند؛ همان گونه که 

داستان هاي بسیاری از آثار وجودي آنان در کتاب ها نقل شده است.

3.  معتقدم باید با رفتن به زیارت ایش��ان، راه و روش آنان زنده نگه  داش��ته شود و 
از اف��کار و اندیش��ه هاي آنان الگو گرفت و همان گونه که آن��ان در زمان حیات خود، با 
ش��رک و ظلم و اس��تکبار جنگیدند تا حق پیروز گردد، ما مسلمانان نیز باید با رفتن به 
زیارتش��ان و س��الم بر آنان و ذکر اوصافشان و بیان راه و روش آن بزرگان، افکارشان را 
زنده نگاه داریم و تا نابودي ظلم و س��تم، همانند آنان ایستادگی کنیم تا پیروز گردیم، 

یا همانند آنان در راه خدا و به پا کردن عدالت به   ش��هادت برس��یم.
4. ما با رفتن به زیارت، مي خواهیم جهانیان را بیدار کنیم و به آنان بگوییم الگوها و 
رهبران ما چه کساني بودند و چه اندیشه هایي داشتند و چگونه زندگي کردند و چگونه از 
این دنیا رفتند و چه نقشي در مبارزه با ظلم و ستم داشتند و  براي پیاده کردن عدالت 

اسالمي و بیدار کردن ملت ها از همه چیز خود گذشتند.
5. ما مي خواهیم با زیارت، نام و یاد و شخصیت بزرگ پیامبر عظیم الشأن| یعني 
بهترین انس��ان  روي زمین و فرزندان او   را زن��ده نگاه داریم و آنان را به جهانیان معرفي 
کنیم تا بتوانند راه صحیح انسان را بشناسند و در آن راه قدم بردارند و به سعادت دنیوي 

و اخروي برسند.
امیدواریم جامعه اسالمي بتواند توفیق انجام زیارت هاي با هدف و مورد نظر خدا و پیامبران 
را بیابد، که اگر چنین شود، این آثار و ثواب ها شایسته چنین زیارت هایي خواهد بود، ان شاءاهلل.

• زیارت واقعي آن است که انسان هم عقاید صحیح داشته باشد و هم در عمل پایبند 
به آنها باشد و اگر زیارت چنین شد، خداوند رؤوف و مهربان و بزرگوار، آن پاداش ها را 

به او عطا خواهد کرد و هر چه هم عطا نماید، چیزي از او کم نمي شود.
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