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فضيلت زيارت امام علي
7

محمودشريفي

زيــارت قبور امامان معصوم :در حقيقت ،همان برقراري ارتباط روحي و
هماهنگي قلبي و عملي با آن بزرگواران اســت؛ چه اين زيارت با رفتن به کنار
قبر مطهر و مقدس آن بزرگواران و چه با ارتباط از راه دور و خواندن زيارتنامه
و فرستادن ســام و صلوات و اظهارات و اخالص به آستان مقدس آنان باشد.
اغلــب اين زيارتنامهها و اظهار ارادتها ،همراه با بيان جايگاه مهم و رفيع آنان
و برشــمردن کرامات ،عبادات ،اطاعات و اعمال شايسته ايشان است .اين آثار،
برکات فوقالعادهاي در تربيت زائر دارد و باعث ارتقاي روح انساني و اسالمي و
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الف :زيارت پيامبر 9و رهايي انسان

به تصريح برخي از روايات ،پاداش زيارت آن بزرگوار اين است
که پيامبر 9آن شخص را در روز قيامت زيارت ميکند و او را از
کيفر گناهان رهايي ميبخشد ،که در اينجا نمونههايي از اين روايات
را بيان ميکنيم:
7
 .1عن أبيعبداهلل قال« :قال الحسن لرسول اهلل :9يا ِ
أبت ما
وج َّل
ني من زارني حيّ ًا او ميّت ًا او زار اياک کان ح ّق ًا علي اهلل َع َّز َ
جزاء من زارک؟ قال :ب ُ ّ
1
أن أزوره يوم القيامة ،فأخ ّلصه من ذنوبه»؛
امام صادق 7فرمود :امام حسن به رسول خدا 9عرض کرد :اي پدر! پاداش
کسي که شمار را زيارت کند چيست؟ فرمود :پسرم کسي که مرا يا پدرت را در
زمان حيات يا مرگ زيارت کند ،حق الهي بر گردن من است که آن شخص را در
روز قيامت ديدار کنم و از گناهان و عواقب آنها رهايش سازم.
 .2پيامبر اکرم 9فرمود :من ضمانت ميکنم که زائر اميرالمؤمنين را از سختيها
و نگرانيهاي قيامت رهايي بخشم و او را در مقام و مرتبه خودم قرار دهم و همراه
2
خود سازم.
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ارزشهاي واالي معنوي و اخالقي انسان ميگردد؛ بهويژه اگر زيارت
با رعايت آداب آن و همراه با تفکر و تدبر در جمالت زيارتنامهها
انجام شود .از اينرو در بعضي از روايات تأکيد شده است که ثواب
عظيم زيارت در صورتي عايد انسان ميشود که «عارف ًا بحقه» باشد؛
يعني مقام و حقي که امام و رسول خدا 9بر او دارد و زحماتي که
آنان براي هدايت و تربيت او متحمل شــدهاند را به خوبي بشناسد
و بداند در زيارت چه ميکند و چه ميگويد و چه ميخواهد و از
چه کسي ميخواهد .در اين صورت است که ميتواند راه تکامل را
بشناسد و با سرعت بيشتر آن راه را بپيمايد.
به ســبب اين نقشهاي گوناگون اســت که براي زيارت اين
بزرگــواران در روايات اهل بيت :ايــن همه آثار و برکات بيان
شده است که در اين نوشتار به پاداش و آثار زيارت اميرمؤمنان7
ميپردازيم.
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ب :پاداش قدمهاي زائر

در دستهاي از روايات آمده است که عالوه بر ثواب زيارت ،براي هر قدمي که
زائر برميدارد ،خداوند پاداشهاي گوناگوني عطا ميکند:
 .1صفوان ج ّمال ميگويد :با امام صادق 7به کوفه رسيديم؛ امام فرمود :اينجا
حرم جدم اميرالمؤمنين 7است .سپس به سوي آن حرکت کرد و به من فرمود:
قدمهايت را کوتاه بردار و ســرت را پايين بيانداز؛ زيرا براي هر قدمي ،براي تو
صدهزار حســنه نوشته ميشود و صدهزار کار بد از تو پاک ميگردد و صدهزار
درجه باال برده ميشود و صدهزار خواستهات برآورده ميشود و پاداش هر صديق و
شهيد براي تو ثبت
3
ميگردد.
 .2در حديث
ديگــري ،امــام
صــا د ق 7
ميفرمايد:
«مــنزار
اميرالمؤمنينماشي ًا،
کتــب اهلل له ّ
بکل
حجة و
خطــوة ّ
عمرة ،فــإن َر َجع
ماشي ًا کتب اهلل له
حجتين
بکل خطوة ّ
4
و عمرتين»؛
کســي کــه
اميرمؤمنان 7را با پاي پياده زيارت کند ،خداوند براي هر قدمي يک حج و يک
عمره بنويسد؛ پس اگر با پاي پياده هم بازگردد ،براي هر قدمي دو حج و دو عمره
خواهد نوشت.
 .3در روايت ديگري از امام ششــم آمده است که فرمود :هر کس جدم را در
حالي که عارف به حق اوســت زيــارت کند ،خداوند براي هر قدمش يک حج
مقبول و يک عمره نيکو مينويسد ،و به خدا قسم قدمي که در زيارت حضرت
امير 7غبارآلود شود ،سواره باشد يا پياده ،آتش جهنم را نصيب آن قدم نميکند.
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ج :پاداش حج و عمره
دستهاي از روايات ،ثواب زيارت حضرت را چندين حج و عمره برشمردهاند؛
حديث ذيل يک نمونه است:
عن علي 7أن رسول اهلل 9قال له« :من زار قبور کم عدل ذلک له ثواب سبعين
حجة االســام و خرج من ذنوبه حتي يرجع من زيارتکم کيوم ولدته ا ُ ّمه،
حجة بعد ّ
ّ
قرة العين بماال عين رأت وال اُذن سمعت
و
النعم
من
يک
محب
و
اوليائک
ر
بش
و
فأبشر
ّ
ّ
ّ
6
و ال خطر علي قلب بشر»...؛
پيامبر اکرم 9به امام علي 7فرمود :کســي که قبرهاي شما را زيارت کند،
ثوابش برابر با هفتاد حج مستحب خواهد بود و او از گناهنش خارج ميشود و
وقتي که از زيارت شما بازگشت ،همانند کسي ميشود که از تازه از مادر متولد
شده؛ پس بشارت بر تو باد و به دوستان و اولياي خود هم
بشارت بده به نعمتها و چشمروشنيهايي که هيچ
پيامبراسالم9
چشمي نديده و گوشي نشنيده و به قلب کسي
پيشبيني کردند گروهي از
هم خطور نکرده است.
امت پديد خواهند آمد که پيروان اهل
سپس پيامبر عظيم الشأن 9خبر از آينده
بيت :و زائران قبور معصومين را
داد و فرمود :ولي افراد پستي از مردم به زائران
مورد طعن قرار داده ،بلکهآنان را مشرک
قبرهاي شما طعنه و تهمت ميزنند ،همانگونه
ميخوانند؛ در حالي که خدا بهتر ميداند
که زن بدکار ،به کار بدش طعنه زده ميشود.
چه کسي خداپرست واقعي است و
اينها بدترين امت من هستند .شفاعت من به آنان
چه کسي مشرک است.
نميرسد و وارد حوض من هم نخواهند شد.
در اين حديث پيامبر اسالم 9پيشبيني کردند
گروهي از امت پديد خواهند آمد که پيروان اهل بيت:
و زائران قبور معصومين را مورد طعن قرار داده ،بلکهآنان را مشرک ميخوانند؛ در
حالي که خدا بهتر ميداند چه کسي خداپرست واقعي است و چه کسي مشرک
است .به تعبير بعضي از نويسندگان:
راستي چه غافلند آناني که به گمان واهي (پرهيز از شرک) مردم را از زيارت اين
بزرگان ،با آن همه برکات معنوي و مادي بازميدارند! و خود را مسلمان ميدانند؛
در حالي که از حقيقت اســام به دورند؛ چرا که زيارت آن بزرگواران به شکلي
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سپس به راوي فرمود :اين حديث را با آب طال بنويس.
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که گفته شده و به عنوان اولياءاهلل و درخواست از آنان به عنوان شفيعان درگاه
الهي و عباد صالحين پروردگار عين توحيد و خداپرستي است و سبب پرورش
روح تقوا و ايمان است ،گويا نميدانند که در زيارت آنها ،گاه صدها بار نام خداي
يگانه برده ميشود و مثل زيارت جامعه با يکصد بار تکبير و
توحيد پروردگار آغاز ميگردد و با نماز زيارت که
نيايش خالصانهاي به درگاه خداست ،پايان
7
در بعضي از روايات
مييابد...

تأکيد شده است که ثواب عظيم
زيارت در صورتي عايد انسان ميشود
که «عارفاً بحقه» باشد؛ يعني مقام و حقي
که امام و رسول خدا 9بر او دارد و زحماتي
که آنان براي هدايت و تربيت او متحمل شدهاند
را به خوبي بشناسد و بداند در زيارت چه ميکند
و چه ميگويد و چه ميخواهد و از چه کسي
ميخواهد .در اين صورت است که ميتواند
راه تکامل را بشناسد و با سرعت
بيشتر آن راه را بپيمايد.

د :پاداش شهدا
در دســتهاي از روايــات،
پاداش زيــارت آن بزرگوار،
معادل پاداش هزاران شهيد به
شمار آمده است:
7
عن الصــادق قال« :من
زار اميرالمؤمنين 7عارف ًا بح ّقه
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ه :باز شدن درب آسمانها
در تعدادي از روايات آمده که زيارت حضرت امير 7درب آســمانها را به
هم و غم او برطرف
سوي انســان باز کرده و حاجتهاي او برآورده ميسازد و ّ
ميگردد:
7
«إن إلي جانبها (الکوفة) قبرا ً اليأتيه مکروب فيصلي
 .1عن أبيعبداهلل قالّ :
9
عنده اربع رکعات ّإل رجعه اهلل مسرورا ً بقضاء حاجته»؛
امام صادق 7فرمود :خداوند واليت ما را به اهل شهرها عرضه کرد؛ جز اهل
کوفــه آن را نپذيرفتند ،و در کنار کوفه قبري وجود دارد که هيچ غمگيني آنجا
نميآيد و آنجا چهار رکعت نماز ميخواند ،مگر آنکه خداوند او را با برآوردن
حاجتش خندان خواهد کرد.
10 7
إن ابواب السماء لتفتح عند دخول الزائر الميرالمؤمنين »؛
 .2قال الصادقّ :7
امام ششم فرمود :دربهاي آسمان هنگام ورود زائر اميرالمؤمنين 7باز ميشود.
 .3در حديثي ديگر آمده که مفضل بن عمر ميگويد :خدمت امام صادق7
رسيدم و عرض کردم :من اميرمؤمنان را دوست دارم و دوست دارم او را زيارت
کنم؛ امام فرمود :آيا فضيلت زيارت او را ميداني؟ عرض کردم :نه اي فرزند رسول
خدا؛ پس مرا با آن آشنا فرما .امام فرمود :هنگامي که قصد زيارت اميرالمؤمنين را
کردي ،بدان که تو زائر استخوانهاي حضرت آدم و بدن نوح پيامبر و جسم علي
بن ابي طالب 7هســتي .سپس سخناني بين من و حضرت در مورد حضرت
آدم رد و بدل شد و حضرت فرمود :دربهاي آسمان براي زائر اميرالمؤمنين7
11
هنگام دعايش باز ميشود؛ پس مواظب باش از خير محروم نشوي.
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تقدم من ذنبه و ما
غير متجبّر و المتکبّر ،کتب اهلل له أجر مأة الف شهيد ،و غفر اهلل له ما ّ
هون عليه الحساب ،و استقبله المالئکة ،فاذا انصرف شيّعته
ّ
تأخر ،وبُعث من اآلمنين ،و ّ
8
الي منزله ،فان مرض عادوه و ان مات تبعوه باالستغفار الي قبره»؛
امام صادق 7فرمود :کســي که اميرمؤمنان 7را با شناخت حق او و بدون
گردنکشي و تکبر زيارت کند ،خداوند پاداش صدهزار شهيد براي او مينويسد و
گناهان گذشته وآينده او را ميبخشد ،و او را از افرادي که در امان هستند مبعوث
ميکند ،و حساب را بر او سبک ميگرداند ،و فرشتگان الهي از او استقبال ميکنند،
و هنگامي که به منزلش بازگشت ،او را بدرقه مينمايند؛ پس اگر مريض شود ،از
او عيادت ميکنند ،و اگر از دنيا رفت ،تا قبر با استغفار براي او همراهي ميکنند.

10
زیارت /فصلنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،تارخیی

در حديثي ديگر
آمده که پيامبر خدا 9به امام
حسين 7فرمود :زيارت نميکند
مرا و پدرت و برادرت و تو را ،مگر
صديقين از امت من .و روشن است که
صديقين امت پيامبر همانگونه که در
قرآن آمده ،در بهشت خواهند بود.

و :بهشت
در روايات بسياري نيز آمده است کسي
کــه آن حضرت را زيارت کند ،بهشــت
پاداش او خواهد بود:
 .1عن الصادق 7آبائه :عن رسول اهلل9
قال« :من زار علي ًا بعد وفاته فله الجنة»؛ 12امام
صادق 7از پدران بزرگوارشان و آنان از رسول
اکرم 9نقل کردند که فرمود :کسي که علي 7را
بعد از رحلتش زيارت کند ،بهشت براي او خواهد بود.
 .2در حديثي ديگر آمده که پيامبر خدا 9به امام حســين 7فرمود :زيارت
13
نميکند مرا و پدرت و برادرت و تو را ،مگر صديقين از امت من.
و روشن است که صديقين امت پيامبر همانگونه که در قرآن آمده ،در بهشت
خواهند بود.
ز :کسب رحمت الهي

زيارت اميرالمؤمنان 7زمينه بهره مند شــدن از رحمت الهی را فراهم می

آورد؛ رواياتي وارد شده است که ترک زيارت حضرت را اينگونه نکوهش کرده
است:
14
7
7
 .1قال الصادق « :من ترک زيارة اميرالمؤمنين لم ينظر اهلل اليه»؛
امام صادق 7فرمود :کسي که زيارت امير مؤمنان 7را ترک کند ،خداوند
به او نظر نميکند.
 .2يونــس بن ابيوهب گويد :وارد مدينه شــدم و خدمــت امام صادق7
رسيدم؛ به حضرت عرض کردم :فدايت گردم! خدمت شما آمدم و اميرالمؤمنين
را زيارت نکردم .امام فرمود :بد کاري کردي! اگر تو از شــيعيان ما نبودي ،به تو
نگاه نميکردم .آيا زيارت نکردي کسي را که خدا با فرشتگان و پيامبران و مؤمنان
زيارتش ميکنند؟! عرض کردم :فدايت گردم! من اين را نميدانستم؛ فرمود :بدان
که اميرالمؤمنين نزد خدا از همه امامان برتر است و پاداش اعمال آنان از آن اوست
15
و آنان به اندازه اعمال خودشان برتر هستند.
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بايد توجه داشــت که اين همه پاداش ،براي اصل زيارت آن بزرگوار است؛
يعني هر کس در هر زمان به زيارت آن بزرگوار برود و هر طور که زيارت کند،
اميد است خداوند متعال اين پاداشها را بدهد؛ اما بر زيارت در روزهاي خاص،
با خواندن زيارتنامههاي مخصوص تأکيد بيشتري شده و پاداشهاي بسيار بيشتري
براي آن روزهاي خاص بيان شده است .براي مثال در مورد زيارت حضرت در
روز عيد غدير چنين آمده است:
بزنطــي گويد :امام رضا 7به من فرمــود :هر کجا بودي ،روز غدير نزد قبر
اميرالمؤمنين 7حاضر شو؛ زيرا خداوند تبارک و تعالي براي هر زن و مرد مؤمن
و مسلم گناهان شصت سال را ميبخشد ،و دو برابر آنچه در ماه مبارک رمضان
و شب قدر و فطر از آتش جهنم آزاد کرده ،رهايي ميبخشد ،و يک درهم در آن
روز ،در آنجا برابر است با هزار درهمي که به برادران عارف آشنا بدهي؛ پس به
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برادرانت در اين روز بخشش کن و هر مرد و زن مؤمن را خوشحال گردان.
مرحوم عالمه مجلسي 4در کتاب گرانقدر «بحار االنوار» آورده است:
انجام کارهاي خوب در زمانها و روزهاي شريف ،موجب ثواب بسيار است؛ پس
زيارت آن حضرت در ساير روزهاي شريف ،برتر است؛ خصوص ًا روزهايي که به
آن حضرت اختصاص دارد يا اين که در آن روزها کرامت و فضيلت و منقبتي از
آن حضرت آشکار شده است؛ مانند :روز والدت آن بزرگوار که بنا بر مشهور ،روز
سيزدهم رجب است و روز وفات و ليلة المبيت ،روز فتح بدر ( 17رمضان) و روز
مواسات او در جنگ احد (هفتم شوال) و روز فتح خيبر ( 27رجب) و روز باال رفتن
بر دوش پيامبر 9براي از شکســتن بتها (بيستم ماه مبارک رمضان) و روز
فتح بصره (نيمه ماه جمادي االولي) و روز ر ّد الشمس ( 17شوال) و روز نصب
آن حضرت براي خواندن آيههاي برائت (اول ذيالحجه) و روز بستن دربها و
بازگذاشتن درب خانه آن حضرت که روز عرفه است و روز صدقه دادن انگشتر
( 24ذيالحجه) که روز مباهله هم هست ،و روز نازل شدن سوره «هل أتي»
در شأن او ( 25ذيالحجه) ،و روز خالفت آن حضرت که روز وفات پيامبر9
است و روز بيعت با آن حضرت پس از قتل عثمان ( 28يا  25ذيالحجه) و روز
نوروز که روايت شده است در اين روز براي خالفت باآن حضرت بيعت شد ،و
غير آن روزهايي که شمردن آنها ممکن نيست؛ زيرا روزي نيست مگر اينکه
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فضيلت و عظمت و کرامتي براي آن حضرت ظاهر گشت.
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