زيارت امام رضا
در آيينه روايات
7

محمود شريفي

چکيده
مهمترين زيارتگاه ميان زيارتگاههاي کش��ور اس�لامي ايران ،مرقد مطهر و من ّور حضرت
عليبنموسي الرضا 7است و تنها زيارتگاه يکي از امامان شيعه :در ايران است که
مردم عاش��ق ،از سرتاس��ر جهان ،براي زيارت آن حضرت به اين کشور ميآيند و از ايران
هم هر سال ميليونها عاشق به زيارت آن حضرت ميروند .ازاينرو شايسته است جايگاه
زيارت آن حضرت و آثار و برکات آن تبيين گردد .با جستوجو و تفحص در احاديثي که
از پيامبر گرامي اسالم 9و جانشينان آن حضرت رسيده ،بيش از پانزده اثر برکت براي
زيارت امام رضا 7بيان ش��ده اس��ت .اين روايات به بيش از ده دسته تقسيم ميگردد و
نمونههايي از هر دس��ته ،نقل و بررسي ميش��ود تا زائران و عاشقان زيارت آن بزرگوار ،با
آگاهي بيشتر بتوانند از زيارت آن حضرت بهرهبرداري کنند .در ضمن ،آن دسته احاديث
که زيارت امام هش��تم را حتي برتر از زيارت امام حس��ين 7دانس��ته نيز مورد بحث و
تحليل قرار گرفته است.

کليدواژهها :امام رضا ،7زيارت ،آثار زيارت ،ايران.
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يکي از زيارتگاههاي ائمه بزرگوار شيعه ،:که حتي مورد توجه غير مسلمانان نيز هست،
مرقد مطهر و من ّور حضرت علي بن موسي الرضا عليه الصالة والسالم است و ريشه اين عشق

و عالقه ،احاديث و رواياتي است که در رابطه با فضيلت و آثار و برکات زيارت آن حضرت
صادر شده است.
احاديث و س��خناني که در اين مورد از پيامبر گرامي اسالم 9و ائمه بزرگوار :وارد و
نقل شده است ،چند دستهاند که بيان ميشوند:
پاداش بهشت
دسته اول احاديثي است که پاداش زيارت امام هشتم 7را بهشت دانستهاند که نمونهاي
از آنها بيان ميشوند:
 .1ام��ام صادق 7از اجداد خود و آنان از پيامبر اکرم 9نقل کردهاند که رس��ولخدا9

فرمود:

وحرم جسده
ستُدفن بضعة مني بأرض خراسان ،اليزورها مؤمن إال اوجب الله له الجنة ّ

علي النار (مجلسي1339 ،ق ،ج ،102ص.)31

بهزودي پارهاي از تن من در س��رزمين خراس��ان دفن ميگردد ،هر مؤمني او را
زيارت کند ،خداوند بهشت را براي او واجب کرده و جسم او را بر آتش جهنم
حرام ميکند.

 .2امام صادق 7فرمود:
يقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس ،من زاره إليها عارف ًا بح ّقه اخذته

بيدي يوم القيامة وادخلته الجنة وان کان من أهل الکبائر (همان1339 ،ق ،ج ،102ص.)35

نوهام در س��رزمين خراس��ان ،در ش��هري که به آن طوس گفته ميش��ود ،کشته
ميگردد .کسي که او را زيارت کند ،درحاليکه عارف به حق او باشد ،من روز
قيامت دست او را ميگيرم و او را وارد بهشت ميکنم.
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 .3ابن اسباط گويد:
س�ألت أباجعفر :7ما لمن زار والدك بخراس�ان؟ قال :الجنّة والله ،الجنّة والله (همان،

1339ق ،ج ،102ص.)37

از امام جواد 7پرس��يدم« :پاداش کس��ي که پدرت را زيارت کند ،چيس��ت»؟
حضرت فرمود« :به خدا قسم بهشت است؛ به خدا قسم بهشت است».

 .4امام موسي بن جعفر 8فرمود:
من زار ابني هذا و اومأ إلی ابيالحسن الرضا 7فله الجنّة (ابن قولويه1356 ،ق ،ص.)306

کس��ي که اين فرزندم را زيارت کند ـ اشاره کرد به امام رضا 7ـ پس بهشت از
آن اوست.

آمرزش گناهان
دس��ته دوم احاديثي هستند که ميگويند :کس��ي که امام رضا 7را زيارت کند ،گناهانش
آمرزيده خواهد شد:
 .1رسولخدا 9فرمود:
ستدفن بضعة منّي بخراسان مازارها مكروب إلاّ ن ّفس الله كربته والمذنب إلاّ غفر الله

ذنوبه (همان1339 ،ق ،ج ،102ص.)33

بزودي پارهاي از تن من در خراس��ان دفن ميگ��ردد؛ هيچ غمگيني او را زيارت
نميکن��د ،مگر اينکه خداوند غ��م و اندوه او را ميزداي��د و هيچ گناهکاري به
زيارت او نميرود ،جز اينکه خداوند گناهان او را ميآمرزد.

 .2امير مؤمنان علي 7فرمود:
بالس�م ظلم ًا اسمه اسمي ،واس�م أبيه اسم ابن
س�يقتل رجل من ولدي بأرض خراس�ان
ّ
تأخر ،ولو
عم�ران موس�ی ،7أال فم�ن زاره في غربته غفر الله ذنوبه ما تقدّ م منه�ا و ما ّ
كانت مثل عدد النجوم وقطر األمطار وورق األشجار (همان1339 ،ق ،ج ،102ص)34
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سم ،به طور ظالمانه ،شهيد
به زودي مردي از فرزندان من در سرزمين خراسان با ّ
ميشود که نام او نام من است و نام پدر او ،نام پسر عمران ،يعني موسي 7است.

آگاه باشيد کسي که او را در حال غربت زيارت کند ،خداوند گناهان گذشته و
آينده او را ميبخشد؛ اگرچه به تعداد ستارگان آسمان و قطرات بارانها و برگ
درختان باشد.

 .3امام رضا 7فرمود:
تأخر
إني َس� ُا ْقت َُل
بالس�م مظلوم ًا ،فمن زارني عارف ًا بح ّقي غفرالله ما تقدّ م من ذنبه و ما ّ
ّ
(همان1339 ،ق ،ج ،102ص.)38

س��م کشته خواهم شد؛ پس کسي که مرا با شناخت ح ّقم
من به زودي ظالمانه با ّ
زيارت کند ،خداوند گناه گذشته و آيندهاش را بيامرزد.

 .4اباصلت هروي گويد:
كن�ت عند الرضا ،7فدخل عليه قوم من اهل قم ،فس� ّلموا عليه ،فر ّد عليهم و ّقربهم،
ثم قال لهم الرضا :7مرحب ًا بكم وأه ً
ال فأنتم شيعتنا ح ّق ًا وسيأتي عليكم يوم تزوروني
ّ

فيه تربتي بطوس ،أال فمن زارني و هو علی غس�ل خرج من ذنوبه كيوم ولدته ّامه (ش��يخ

صدوق1404 ،ق ،ص.)291

خدمت امام هش��تم 7بودم ،گروهي از مردم قم بر آن حضرت وارد شده ،بر او
سالم کردند .امام پاسخ سالم آنان را داد و آنان را نزديکش خواند .سپس به آنان
فرمود« :خوش آمديد؛ شما بحق شيعيان ما هستيد .به زودي بر شما روزي خواهد
آمد که در آن روز ش��ما تربت مرا در ش��هر طوس زيارت ميکنيد .آگاه باشيد،
کسي که مرا با غس��ل زيارت کند ،او از گناهانش بيرون ميرود و همانند کسي
ميشود که از مادرش متولد شده است.

حرامشدن آتش بر بدن زائر امام
دسته سوم احاديثي است که با صراحت بيان ميکنند که هرکس امام هشتم 7را زيارت
34
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کند ،خداوند بدن او را بر آتش جهنم حرام ميکند:
 .1حضرت عبدالعظيم حسني فرمود:
حر
س�معت أباجعفر الثاني 7يقول :مازار أبي 7أحد فاصابه أذی من مطر او برد او ّ
حرم الله جسده علي النار (مجلسي1339 ،ق ،ج ،102ص)36
إلاّ ّ

از ام��ام جواد 7ش��نيدم که ميفرم��ود« :هيچ کس پدرم را زي��ارت نميکند و

صدمهاي از باران و س��رما و گرما به او نميرسد ،مگر اينکه خداوند بدن او را بر
آتش جهنم حرام ميکند».

 .2امام رضا 7فرمود:
حرم الله جس�ده علی النّار
وم�ا من مؤم�ن يزورني فتصيب وجهه قطرة من الس�ماء إلاّ ّ
(همانجا).

هيچ مؤمني نيس��ت که مرا زيارت کند و قط��رهاي باران بر صورتش بخورد ،جز
اينکه خداوند بدن او را بر آتش حرام گرداند.

 .3ابوهاشم جعفر ميگويد:
ان بين جبلي طوس قبضة ،قبضت من الجنة،
سمعت أباجعفر محمد بن علي 8يقولّ :

من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار (شيخ صدوق1404 ،ق ،ج ،1ص)286

از امام جواد 7شنيدم که فرمود« :ميان دو کوه شهر طوس قسمتي از زمين است
که از بهش��ت برداشته شده اس��ت؛ هرکس وارد آن سرزمين شود ،روز قيامت از
آتش جهنم در امان خواهد بود».
شفاعت اهل بيت:

دس��ته چهارم رواياتي هس��تند که ميگويند :کس��اني که امام علي بن موسي الرضا 8را
زيارت کنند ،روز قيامت اهل بيت :آنان را شفاعت خواهند کرد:
 .1بزنطي ميگويد از امام رضا 7شنيدم که ميفرمود:
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مازارني أحد من اوليائي عارف ًا بح ّقي إلاّ تش ّفعت فيه يوم القيامة (مجلسي1339 ،ق ،ج،102
ص.)33

هيچ يک از دوستان من مرا با شناخت حق من زيارت نميکند ،جز اينکه من روز
قيامت او را شفاعت ميکنم.

 .2علي بن حس��ن بن فضال از پدرش نقل کرده که او گفت از امام هش��تم 7شنيدم که
ميفرمود:
إلي أبي ،عن أبيه عن
أن�ا مقتول و مس�موم و مدفون بأرض غربة أعلم ذلك بعهد عه�ده ّ
آبائه ،عن علي بن ابيطالب ،7عن رسول الله :9أال فمن زارني في غربتي كنت أنا

و آبائي ش�فعاءه يوم القيامة ،و من كنّا شفعاءه نجی ولو كان عليه مثل وزر الثقلين (شيخ
صدوق1404 ،ق ،ج ،1ص.)294

من مس��موم و کشته و در س��رزمين غربت دفن خواهم ش��د .اين عهدي بود که
پ��درم از پ��درش و او از پدرانش و آن بزرگ��وار از اميرالمؤمنين 7و او هم از
رس��ول خدا 9گرفته و اعالم کرده اس��ت .آگاه باش��يد هرک��س مرا در غربت
زيارت کند ،من و پدرانم در روز قيامت شفيع او خواهيم بود و هر کس ما شفيع
جن و انس به گردن او
او باش��يم ،نج��ات پيدا خواهد کرد؛ اگر چه وزر و وب��ال ّ
باشد.

 .3حسن بن علي وشاء گويد از حضرت ابوالحسن الرضا 7شنيدم که ميفرمود:
ان من تمام الوفا بالعهد و حسن األداء زيارة
ان لكل امام عهد ًا في عنق اوليائه وشيعته ،و ّ
ّ
قبورهم ،فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديق ًا بما رغبوا فيه كانت ائمتهم شفعاءهم

يوم القيامة (همان1404 ،ق ،ج ،1ص.)291

براي هر امامي بر گردن دوستان و شيعيانش پيماني هست و از جمله شرايط وفاي
به عهد و اداي آن ،زيارت قبرهاي آن امامان اس��ت .پس کس��ي که با رغبت و
عالقه و از روي تصديق و تأييد آنچه آنان در آن رغبت دارند ،زيارت کند ،آن
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امامان روز قيامت شفيع آنها خواهند بود.

ثواب هزار حج
دس��ته پنجم ،رواياتي هستند که ميگويند کس��ي که امام رضا 7را زيارت کند ،خداوند
ثواب هزار حج ،بلکه بيشتر ،به او عطا خواهد کرد:
 .1احمد بن أبينصر بزنطي گويد:
ان زيارتي تعدل عندالله الف حجة
قرأت في كتاب ابيالحس�ن الرضا :7أبلغ شيعتي ّ

حجة لمن زاره عارف ًا
ق�ال فقلت ألبي جعفر 7ألف حجة؟ ق�ال :اي والله وألف ألف ّ
بح ّقه (ابن قولويه1356 ،ق ،ص.)306

در نامه امام رضا 7چنين خواندم« :به ش��يعيان من ابالغ کن که زيارت من پيش
خدا معادل هزار حج اس��ت» .به امام ج��واد 7گفتم« :ثواب هزار حج»؟ فرمود:
«بله ،به خدا قس��م بلکه ثواب هزار هزار حج را دارد براي کسي که آن حضرت
را زيارت کند ،درحاليکه عارف به حق او باشد».

 .2امام هفتم 7فرمود:

حجة؟ قال:
من زار قبر ولدي كان له عندالله س�بعين حجة مبرورة قال :قلت :س�بعين ّ

حجة ،قلت سبعمأة حجة؟! قال :نعم وسبعين ألف حجة ،قلت :وسبعين
نعم و سبعمأة ّ

حجة التقبل( ...همان1356 ،ق ،ص.)307
الف حجة؟! قال :نعم ،ورب ّ

کس��ي که قبر فرزندم را زيارت کند ،او پيش خدا ثواب هفتاد حج نيکو خواهد
داش��ت .راوي گفت عرض کردم« :ث��واب هفتاد حج»؟! حض��رت فرمود« :بله،
بلک��ه پاداش هفتصد ح��ج را دارد» .عرض کردم« :هفتصد ح��ج»؟! فرمود« :بله،
بلک��ه ثواب هفتاد هزار ح��ج را دارد» .راوي گويد« :باز گفتم هفتاد هزار حج»؟!
حضرت فرمود« :بله ،چه بسا گاهي حج مورد قبول واقع نميشود.»...

الزم به توضيح اس��ت که زيارت افراد ،از نظر اخالص و حالت عرفاني و کمال و نقص
مختلف است .ازاينرو شايد اختالف در تعداد حجها و ثواب هم به همين جهت باشد.
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ثواب شهيد
دسته ششم رواياتي وارد شده که پاداش ثواب زيارت امام رضا ،7همانند ثواب چندين
شهيد است:
 .1امام صادق 7در ضمن حديثي فرمود:
ممن استش�هد بين يدي
م�ن زاره عارف� ًا بح ّق�ه اعطاه الله عز ّ
ّوجل أجر س�بعين ش�هيد ًا ّ

رسولالله 9حقيقة (مجلسي1339 ،ق ،ج ،102ص.)35

کسي که امام رضا 7را با ش��ناخت حق او زيارت کند ،خداوند بزرگ پاداش
هفتاد شهيد حقيقي ،از ش��هيداني که در رکاب پيامبر اکرم 9شهيد شدهاند ،را
به او عطا ميکند.

 .2امام رضا 7در ضمن حديثي چنين فرمود:
أال م�ن زارن�ي ف�ي غربتي كتب الله تعالی له أجر مأة ألف ش�هيد (ش��يخ صدوق1404 ،ق،
ص.)287

کسي که مرا در حال غربتم زيارت کند ،خداوند براي او پاداش صد هزار شهيد
را مينويسد.

 .3علي بن عبداهلل از امام هفتم 7نقل کرده است:
ان ابني هذا يموت في أرض
م�ر به إبنه و هو
ش�اب حدث و بنوه مجتمعون عن�ده فقالّ :
ّ

ّوجل كشهداء بدر (ابن قولويه،
غربة ،فمن زاره مس ّلما ألمره ،عارف ًا بح ّقه كان عندالله عز ّ

1356ق ،ص.)304

فرزند آن حضرت (امام رضا) که در سن نوجواني بود ،بر او عبور کرد ،درحاليکه
فرزندان ديگرش هم کنار او جمع بودند .حضرت فرمود« :اين فرزندم در سرزمين
غربت از دنيا ميرود .پس هرکس او را زيارت کند ،درحاليکه تس��ليم فرمان او
و عارف به حق او باشد ،پيش خدا همانند شهداي بدر خواهد بود».
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همانند زائر رسولخدا9
دسته هفتم ،رواياتي هستند که ميگويند زائران امام رضا ،7همانند زائران رسولخدا9

هستند که پاداش و مقام و جايگاه آنان جايگاه ويژهاي است:
 .1سليمان بن حفص مروزي گويد که از امام هفتم ،حضرت موسي بن جعفر8؛ شنيدم
که ميفرمود:

بالس�م ظلم ًا و مدفون إلی جنب ه�ارون بطوس ،من زاره كمن زار
علي مقتول
ّ
ّ
ان ابن�ي ّ

رسول الله( 9شيخ صدوق1404 ،ق ،ص.)291

فرزندم علي ظالمانه ،به واس��طه سم ،شهيد ميشود و در شهر طوس کنار هارون
دفن ميگردد؛ هرکس او را زيارت کند ،همانند کس��ي است که رسول خدا9

را زيارت کند.

 .2امام عليبنموسي الرضا 8فرمود:

السماء
ّ
ان بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف المالئكة واليزال فوج ينزل من ّ
وفوج يصعد إلی ان ينفخ في الصور ،فقيل له :يابن رسول الله :واي بقعة هذه؟ قال :هي

ب�أرض طوس و هي والل�ه روضة من رياض الجنة ،من زارني في تلك البقعة كان كمن
زار رسول الله 9و كتب الله له ثواب الف حجة مبرورة وألف عمرة مقبولة ،وكنت أنا
و آبائي شفعائه يوم القيامة (همان1404 ،ق ،ج ،1ص.)286

در خراس��ان بقعهاي است که زماني خواهد آمد که آنجا محل رفتوآمد فرشتگان
ميش��ود و همواره گروهي از فرشتگان از آسمان فرود ميآيند و گروهي به طرف
آس��مان ب��اال ميروند ت��ا روز قيامت فرا رس��د .به حضرت عرض ش��د« :اي فرزند
رسول خدا! اين کدام بقعه است»؟ حضرت فرمود« :آن بقعه در سرزمين طوس است
و به خدا س��وگند آن باغي از باغهاي بهش��ت است؛ هرکس مرا در آن بقعه زيارت
کند ،همانند کسي اس��ت که رسول خدا 9را زيارت کند و خداوند متعال براي او
ث��واب هزار حج نيکو و هزار عمره مقبوله مينويس��د و من و پدرانم در روز قيامت
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شفيع او خواهيم شد».

روا شدن حاجتها
گروه هشتم رواياتي هستند که ميگويند دعاي زائر امام رضا 7مستجاب شده و حاجتش
برآورده ميشود:
 .1ياسر خادم گويد که امام رضا 7فرمود:
بالسم ظلم ًا ،ومدفون
ال تشدّ الرحال إلی شيء من القبور إلاّ الي قبورنا ،أال وانّي مقتول
ّ

ف�ي موض�ع غربة ،فمن ش�دّ رحله ال�ی زيارتي اس�تجيب دعاؤه وغفرله ذنبه (مجلس��ي،

1339ق ،ج ،102ص.)36

باروبنه س��فر به سوي قبور بسته نميشود ،مگر به سوي قبور ما خاندان پيامبر.9
س��م شهيد خواهم شد و در سرزمين
(بعد فرمود« ):آگاه باش��يد که من ظالمانه با ّ
غربت دفن خواهم گرديد؛ پس کس��ي که براي زيارت من باروبنه خود را ببندد
(و به زيارت من بيايد) ،دعايش مستجاب شده و گناهانش آمرزيده شود».

صقر بن ُدلَف گويد که از س��رورم حضرت علي بن محمد بن علي الرضا ،امامهادي:
َ .2

شنيدم که ميفرمود:

من كانت له إلی الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا 7بطوس و هو علی غس�ل وليصل
عند رأسه ركعتين وليسأل الله حاجته في قنوته ،فانّه يستجيب له ما لم يسأل في مأثم او
قطيعة رحم ،وان موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة اليزورها مؤمن إلاّ اعتقه الله من النار

وأح ّله الی دار القرار (شيخ صدوق1404 ،ق ،ج ،1ص.)293

کس��ي که از خدا حاجتي دارد ،قبر جدم امام رضا 7را در ش��هر طوس با غس��ل
زي��ارت کند و در باالس��ر آن حضرت دو رکعت نماز زي��ارت بخواند و در قنوت
نمازش حاجتش را از خدا بخواهد ،خداوند دعاي او را اجابت خواهد کرد .البته در
صورتي که حاجت او مربوط به قطع رحم و گناهان نباش��د و محل قبر آن بزرگوار
بقعهاي از بقعههاي بهشت است .هر مؤمني او را زيارت کند ،خداوند او را از آتش
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جهنم آزاد کرده و او را وارد خانه آسايش و آرامش ،يعني بهشت ،خواهد کرد.
برتر از زيارت امام حسين7

دسته نهم رواياتي هستند که ميگويند پاداش و فضيلت زيارت امام رضا ،7بيشتر و برتر
از زيارت امام حسين 7است:
 .1علي بن مهزيار گويد:
قل�ت ألبيجعفر :7جعلت ف�داك زيارة الرض�ا 7أفضل أم زي�ارة أبيعبدالله7؟
أن أباعبدالله 7يزوره ّ
كل الناس و أبي 7اليزوره
فق�ال :زيارةأبي 7أفضل ،وذلك ّ
إلاّ الخواص من الشيعة (مجلسي1339 ،ق ،ج ،102ص.)38

به امام جواد 7گفتم« :فدايت ش��وم ،زيارت امام رضا 7برتر اس��ت يا زيارت
أبيعبداهلل»7؟ حضرت فرمود« :زيارت پدرم برتر است؛ زيرا امام حسين 7را
خواص از شيعيان زيارت نميکنند».
همه مردم زيارت ميکنند .اما پدرم را جز
ّ

 .2عبدالعظيم بن عبداهلل گويد:

قلت البيجعفر :7قد تح ّيرت بين زيارة قبر أبيعبدالله 7و بين قبر أبيك 7بطوس
فمات�ری؟ فقال :مكان�ك ،ثم دخل و خرج ودموعه تس�يل علی خديه ،فق�ال :زوار قبر

أبيعبدالله 7كثيرون وزوار قبر أبي 7بطوس قليلون (صدوق1404 ،ق ،ج ،1ص.)287

ب��ه امام جواد 7گفتم« :من بين زيارت امام حس��ين 7و زيارت قبر پدرت در
ش��هر طوس متحيّر هستم؛ نظر شما چيس��ت»؟ حضرت فرمود« :صبر کن»! سپس
وارد اطاق شد و بيرون آمد ،درحاليکه اشکهايش بر دو گونه مبارکش جاري

بود ،فرمود« :زائران قبر امام حس��ين 7زياد هستند ،ولي زائران قبر پدرم در شهر
طوس کم هستند».

مرحوم عالمه مجلسي پس از نقل روايت اول از علي بن مهزيار ،که زيارت امام هشتم را
برتر از زيارت امام حسين 7ميداند ،ضمن توضيحي ميگويد:
ش��ايد اين برتري مربوط به اين زماني اس��ت که شيعيان ،جز خواص از آنان ،که
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فضيلت زيارت امام هش��تم را ميشناختند ،رغبت به زيارت آن حضرت نداشتند.
بنابراي��ن اي��ن توجيه و تعليل در هر زماني که زائر هر امامي از امامان کم باش��د،
ث��واب زيارتش از بقيه بيش��تر و برت��ر خواهد بود يا اينکه معن��اي برتري زيارت
امام رضا 7به اين جهت اس��ت که حتي مخالفان ،قبر امام حسين 7را زيارت
ميکنن��د؛ ولي قبر حض��رت امام رضا 7را جز خواص ،يعني ش��يعيان ،زيارت
نميکنند يا اينکه معنا و منظور اين اس��ت که از شيعيان هم کسي امام رضا 7را
زيارت نميکند ،مگر اينکه معتقد به امامت همه ائمه :باش��د؛ چون کسي که
امام رضا 7را به امامت پذيرفت ،در امامان بعدي مشکل و شکي نخواهد داشت
و مذاهبي که بعد از امام هش��تم پيدا ش��دند ،به زودي از بين رفتند و اثري از آنها
باقي نماند (مجلسي1339 ،ق ،ج ،102ص.)39

آري همه امامان نور واحد هس��تند و زيارت قبور همه داراي ارزش و فضيلت همانند است.
منته��ي ممکن اس��ت در ش��رايط و زمان خاصي ،زي��ارت بعضي از آنان از بعض��ي ديگر برتر و
باارزشتر باشد؛ همانگونه که گزارش شده است که عبدالرحمان بن مسلم بر امام کاظم 7وارد
شد و به ايشان عرض کرد« :زيارت امام حسين 7برتر است يا امام اميرالمؤمنين 7يا فالن امام
يا فالن امام و امامان را يکي پس از ديگري نام برد» .حضرت فرمود:
ي�ا عبدالرحم�ن م�ن زار ّاولنا فق�د زار آخرنا و م�ن زار آخرنا فق�د زار ّاولن�ا (ابن قولويه،
1356ق ،ص.)336

اي عبدالرحمان هرکس��ي نخس��تين نفر ما را زيارت کند ،پس آخرين فرد ما را
زيارت کرده است و کسي که آخرين نفر ما را زيارت کند ،پس نخستين فرد ما
را زيارت کرده است.
جايگاه زائران امام رضا7
دس��ته دهم ،رواياتي هستند که در آنها آثار و برکات ديگري را براي زيارت امام رضا7

بيان کردهاند که آنها حاکي از مقام بسيار واالي زائران امام رضا 7است که در ذيل ميآيند:
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 .1برتر از حج تمتع مستحبي

محمد بن سليمان گويد:
حج حجة االسلام فدخل متمتّع ًا بالعمرة إلی الحج فأعانه
س�ألت أباجعفر 7عن رجل ّ
ثم أتاك عارف ًا بح ّقك يعلم
الله علی َح ِّجة وعلی عمرته ثم أتی المدينة فس ّلم علی رسول الله ّ

انّك َح ِّجه الله علی خلقه و بابه الذي يؤتي منه فس ّلم عليك ثم أتی اباعبدالله الحسين7

ثم انصرف إلی بالده
فس ّلم عليه ثم أتی بغداد فس ّلم علی أبيالحسن موسی بن جعفرّ 8

حج حجة االسلام
يحج به فا ّيهما أفضل لهذا الذي قد ّ
الحج رزقه الله ما ّ
فلما كان وقت ّ
ّ
فيحج ايض ًا او يخرج الی خراسان إلی ابيك علي بن موسی الرضا 8فيس ّلم عليه؟
يرجع
ّ

قال بل يأتي خراسان فيس ّلم علی أبيالحسن افضل وليكن ذلك في رجب ولكن الينبغي

ان يفعلوا هذا اليوم فان علينا وعليكم خوف ًا من السلطان ُ
وشنعة (ابن قولويه1356 ،ق ،ص.)305

از ام��ام جواد 7در مورد مردي س��ؤال ک��ردم که به حج واج��ب تمتع رفته و
عم��ره و حج تمت��ع را انجام داده و خدا او را کمک کرده و پس از حج به مدينه
رفته و رس��ول خدا 9را زيارت کرده ،سپس براي زيارت خدمت شما رسيده و
درحاليکه حق ش��ما را شناخته و ميداند که ش��ما حجت خدا بر خلق او هستي
و باباهلل هس��تي ،پس بر شما س�لام کرده و سپس به زيارت امام حسين 7رفته
و بر آن بزرگوار س�لام نموده و بعد هم به بغداد رفته و امام موسي بن جعفر8

را زيارت کرده اس��ت .سپس به وطن خود برگش��ته است .سال بعد که ايّام حج
رس��يده ،خداون��د به او مال و ثروتي داده که ميتواند ب��ا آن حج انجام دهد .آيا

ک��دام يک برتر و بهتر اس��ت« :دوباره ب��ه حج برود يا اينکه به خراس��ان برود و
خدمت پدر ش��ما سالم کرده و زيارت کند»؟ حضرت در پاسخ او فرمود« :برود
به خراس��ان و بر امام رضا 7سالم کند و زيارت نمايد ،بهتر و برتر است و سعي
کند اين زيارت در ماه مبارک رجب باش��د .البته امروز اين کار شايس��ته نيست؛
چون اين کار براي جان شما و ما از طرف سلطان خطر و مشکل دارد».
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 .2بازديد امام رضا7

هروي گويد از امام رضا 7شنيدم که ميفرمود:
ّوجل تربتي
انّي س ُاقتل
بالسم مسموم ًا و مظلوم ًا و ُا ْق َب ُر الی جنب هارون و يجعل الله عز ّ
ّ

مختلف شيعتي و اهل بيتي ،فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة (مجلسي،
1339ق ،ج ،102ص.)36

من به زودي مظلومانه به واس��طه سم شهيد ميشوم و در کنار هارون دفن ميگردم و
خداوند عزيز و بزرگ تربتم را محل رفتوآمد شيعيان و اهل بيتم قرار ميدهد؛ کسي
که مرا در غربتم زيارت کند ،بر من الزم است در روز قيامت او را زيارت کنم.

در حديث ديگري چنين آمده است:
قال ابوالحسن الرضا :7من زارني علی بعد داري و شطون مزاري آتيته يوم القيامة في

ثالث مواطن حتی اخ ّلصه من اهوالها :اذا تطايرت الكتب يمين ًا وش�ماالً وعند الصراط

وعند الميزان (ابن قولويه1356 ،ق ،ص.)304

امام علي بن موسي الرضا 8فرمود« :هرکس مرا زيارت کند ،با اينکه زيارتگاه
من دور اس��ت ،من روز قيامت در س��ه جا به ديدار او ميآيم تا او را از ترس و
وحش��ت آن جاها نجات دهم :هنگامي که پرونده اعمال انسانها به دست راست
ي��ا چپ آنها داده ميش��ود؛ نزد پل صراط و هنگام بررس��ي اعم��ال نزد ميزان و
ترازو».
 .3قرار گرفتن در کنار اهل بيت:

اباصلت هروي گويد از امام رضا 7شنيدم که ميفرمود:
شر خلق الله
والله ما منّا إلاّ مقتول شهيد ،فقيل له :و من يقتلك يا ابن رسول الله؟ قالّ :
بالسم ،ثم يدفنني في دار مضيقة وبالد غربة ،أال فمن زارني في غربتي
في زماني يقتلني
ّ

كت�ب الله تعالی له أجر مأة الف ش�هيد و مأة ألف صدي�ق و مأة الف حاج و معتمر ومأة

ألف مجاهد ،وحشر فی زمرتنا و جعل في الدرجات العلی في الجنة رفيقنا (شيخ صدوق،
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1404ق ،ج ،1ص.)287

بهخدا س��وگند همه ما خاندان و امامان کشته و شهيد خواهيم شد .به امام عرض
شد« :اي فرزند رسول خدا! چه کسي شما را ميکشد»؟ حضرت فرمود« :بدترين
خلق خدا در زمان من ،مرا با س��م ميکشد .س��پس در خانه غربت و شهر غريب
دفن ميگردم .آگاه باش��يد ،کس��ي که مرا در غربتم زيارت کند ،خداوند متعال
براي او پاداش صد هزار شهيد و صد هزار صديق و صد هزار حاجي و عمرهگزار
و ص��د هزار مجاهد را مينويس��د و در زمره ما خاندان محش��ور ميش��ود و در
درجات باالي بهشت رفيق و همراه ما قرار داده مي شود».

امام هشتم 7در حديث ديگري فرمود:

وزواري ،أال فمن زارني
التنقض�ي اال ّي�ام والليالي حتی تصير ط�وس مختلف ش�يعتي ّ

ف�ي غربت�ي بطوس ،كان معي في درجتي يوم القيامة مغفور ًا له (ش��يخ صدوق ،1404 ،ج،1
ص.)295

شب و روزهاي زيادي نميگذرد که شهر طوس محل رفتوآمد شيعيان و زائران
من ميش��ود .هرکس که مرا در حال غربتم در ش��هر طوس زيارت کند ،در روز
قيام��ت با م��ن و در درجه من خواهد ب��ود و مورد آمرزش خداون��د قرار خواهد
گرفت.

در حديثي چنين آمده است که حضرت موسي بن جعفر 8فرمود:

م�ن زاره أو ب�ات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرش�ه ،قال [حفص المروزي] قلت:
كمن زار الله في عرش�ه؟ قال :نعم ،اذا كان يوم القيامة كان علی عرش الله تعالی اربعة

االولين فنوح و ابراهيم و موسی و عيسی ،:وأما
فاما ّ
من ّ
االولين واربعة من اآلخرينّ ،
االربعة اآلخرون محمد و علي و الحس�ن و الحس�ين صلوات الله و سلامه عليهم ،ثم
زوار قبر
زوار قبور األئمة ،إلاّ ّ
أن أعالهم درجة و اقربهم حبوة ّ
ُي َمدّ المطمار َفتَقعد معنا ّ

ولدي علي (شيخ صدوق ،1404 ،ج ،1ص.)290

کس��ي که قبر فرزن��دم (امام هش��تم )7را زيارت کند يا يک ش��ب نزد قبر او

45

شماره ،34بهار 1397

بخوابد ،همانند کس��ي اس��ت که خ��دا را در عرش زيارت کن��د .راوي (حفص
م��روزي) گفت« :به حضرت عرض کردم ،همانند کس��ي ک��ه خدا را در عرش
زي��ارت کند»؟! فرمود« :بله ،وقتي روز قيامت ش��ود ،چهار نفر از اوليها و چهار
نف��ر از آخرينها در باالي عرش الهي خواهند بود؛ اما نخس��تينها پس حضرت
نوح و ابراهيم و موس��ي و عيسي :هس��تند؛ و اما چهار نفر آخرينها ،حضرت
محمد و علي و حس��ن و حسين :هس��تند .آنگاه ريس��ماني در اطراف عرش
بکشند و حصاري تعيّن کنند پس زائران قبور ائمه :با ما خواهند بود؛ جز اينکه
در باالتري��ن درجه و نزديکترين آنها به ما ،زائران قبر فرزندم علي [بن موس��ي
الرضا ]7خواهند بود.

 .4پاداش جهاد و انفاق
حسين بن يزيد گويد از امام صادق 7شنيدم که ميفرمود:
يخرج رجل من ولد ابن موس�ي اسمه اس�م أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ،فيدفن في
بالس�م فيدفن فيها غريب ًا  ،م�ن زاره عارف ًا بح ّقه
أرض ط�وس و هي بخراس�ان يقتل فيها
ّ

ّوجل أجر من أنفق قبل الفتح و قاتل (مجلسي1339 ،ق ،ج ،102ص.)33
أعطاه الله عز ّ

مردي از فرزندان پس��رم ،موس��ي ،که نامش هم نام اميرالمؤمنين ـ که درود خدا
بر او باد ـ اس��ت ،قيام ميکند .پس او در س��رزمين طوس دف��ن ميگردد .او در

خراس��ان به واسطه سم شهيد ميشود؛ در آنجا غريبانه دفن ميگردد .هرکس او
را زيارت کند ،درحاليکه عارف به حق او باش��د ،خداوند به او پاداش کسي را
ميدهد که قبل از فتح مکه در راه خدا انفاق کرده و جنگيده باشد.

شايد منظور اين است که پاداش او همانند حضرت خديجه 3باشد که قبل از فتح مکه،
تمام اموال و ثروتش را براي احياي اسالم و قرآن در اختيار پيامبر اکرم 9گذاشت يا مثل امير
مؤمنان 7در راه خدا جنگيد و اسالم را با جان و مالش ياري کردند.
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