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 علیه السالماهمیت زیارت امام رضا

وارد شهه   علیهه السهالمدر مفاتیح در آداب زیارت حضرت رضا

یعنه  ننهه ادب و دسهمور و هود دارد  هه «. هفهم : »است

 هفممین آن این است  ه: 

امام از  -یک  از راویان  -منقول است محمه بن سلیمان »

پرسیه  ه شخص  حج وا ب خود را رفمه،  علیه السالممحمه تق 

مهینه، نجف،  ربال و  اظمین را ه  زیارت  رد  است. خهها 
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توانه حهج تممه  آنقهر مال به او روزی  رد  است  ه باز م 

بجا آورد، حال برای این مرد بهمر است حج دوم مشرف شود 

هر شهما را بهرود و یا امام  را  ه زیارت نکرد  است یعنه  په

 «زیارت  نه؟ حضرت فرمود: برود به زیارت پهر من.

 ائمه علت اهمیت زیارت

شود وقم  حج وا ب انجهام ررفهت بعهه از آن معلوم م 

بایه زیارت ائمه را بیشمر اهمیت داد. این اهمیهت بهه خها ر 

یک مساله توحیهی و عقیهت  است. نرا  ه در اسالم دین به 

شود نه به وسهیله سهایر  سهان  عرف  م وسیله ائمه ا هار م

 ه مهع  اسالم شناس  هسمنه. از این  هت آن اسالم   ه 

 نهه از  رف هر دانشهمنه منصهف   هه بها انصهاف فکهر م 

شهود. بنهابراین شود، به وسهیله ائمهه معرفه  م پذیرفمه م 

غ اسهالم تواننهه ملل ه سان   ه با ائمه ما آشنای  نهارنهه نم 

 های   هه تللیهغ  ردنهه بهه وسهیله  نه  و باشنه. در هر 
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سیله عل  و تفسیر قهرآن و اخهال  شمشیر و زور بود  نه به و

... . نون معل  آنها مثل خودشان افراد نادان  بودنه  ه عله  و

رسالت به آنها از  ریق الهامات و ورثه پیاملر بهودن نرسهیه  

است. یک نیزهای  شنیهنه و حفظ  ردنهه و شههنه راویهان 

، در صورت   ه ارر از آنها در مورد مسائل دین  سوال حهیث

دانی . مثال یک  از ائمه اهل سنت مالهک روینه: نم شود م 

ها، احمه بن حنلل است. ارهر از بن انس و دیگری امام وهاب 

آنها از مسائل دین  سوال شود  ه نیاز بهه اسهمه ل و عقهل 

از آنهها  روینهه اینهها ممنهوس اسهت و نلایههداشمه باشهه م 

درسهت اسهت و مها همان صحلت  رد. هرنه صحابه رفمنه 

بایه بپذیری . اما اسمه ل و فه  و درک و ... وظیفه ما نیست. 

وقم  اینگونه اسالم را معرف   ردنه مردم دیگر انگیهز  پیهها 

دانی  و  ه بر اساس ما نمه را  ننه  ه بیاینه یک دین  نم 

 ه.شود قلول  ننفهمی  معنا م نم 
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 فایده زیارت ائمه

اما زیارت ائمه این خاصیت را دارد  ه و قم  شنیهنه  هه 

دو، سه یا پنج میلیون زائر آمه  اسهت  در مشهه مقهس مثالً

رهویی : در پرسنه: مگر نه خلهری در مشههه اسهت؟ م م 

پرسنه: مشهه مقهس یک  از خانهان رسالت مهفون است. م 

رهویی : اش نیست  هه باررها  او را زیهارت  نهی ؟ م فایه 

روی  با حقایق   ه در دیهن بهه وسهیله وقم  ما به مشهه م 

شهوی  و از  ریهق آنهها توحیهه، ت آشنا م آنها بیان شه  اس

فهمی . ول  رفمن به زیارت نلوت، امامت، عهل و قیامت را م 

دیگران فقط دور قلر را  رفمن است و از اینکه اسالم را بهرای 

نیست. ارر خلری ما روشن  رد  و مشکالت ما را حل بکننه 

ه  بکننه از پیش خودشان و با فکر خودشان است نه از علوم 

نلوی  ه به آنها به ارث رسیه  باشه. به همین خا ر است  ه 

انهه و  رد علیهه السهالم ائمه خیل  تشویق به زیارت حضهرت رضها

ای از بهشهت اسهت و انه این قطعه ملارک قطعهحم  فرمود 
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انه من ضامن هسم   ه ارر  سه  بهه خود ایشان ه  فرمود 

رگ در پیش زیارت من بیایه در  ارهای مشکل   ه بعه از م

  ن . روایم  ه  در این مورد نقل شه  است.دارد تالف  م 

 علیه السالمعلت اهمیت زیارت امام رضا

است روایم  را صل  اهلل علیه و آله نون امروز روز توله پیاملر ا رم

 نی . از شیخ صهو  از  مهاب عیهون اخلهار الرضها نقهل مه 

شخص صالح  در خواب به محضر پیاملر ا رم مشرف شهه و 

عرض  رد  ه  ههام یهک از فرزنههان شهما را زیهارت  هن ؟ 

انه فرمودنه: بعض  از فرزنهان من در حال   هه شههیه شهه 

انه.  در حال   ه مسهموم شههه  آینه و برخ  پیش من م 

                                                                        

- هُ يَزوْمَ مَنْ زَارَنِي عَلَى بُعْدِ دَارِي وَ شُطُونِ مَزََارِي أَََیْ ُز :علیه السالمقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا

ََطَايَرَتِ الْكُ ُبُ يَمِیناً وَ شِمَاال وَ عِنْزدَ ثِ مَوَاِِنَ ََ ىى أََُلََِّهُ مِنْ أَْْوَالََِا ََِِا الْقِیَامَةِ فِي ثَال

 (. )کامل الَيرات، صالَِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْمِیََانِ
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عرض  ردم  هام یک را در زیارت مقهم  ن ؟ فرمودنه: آنکه 

تر اسهت و در زمهین بربهت قلر او به محل زنهر  تو نزدیهک

دفن شهه  اسهت. عهرض  هردم یها رسهول اهلل مناهور شهما 

  :رضاست؟ تا رفم  رضا فرمودنه

 صَلَّی اهلل علیه. صَلَّی اهلل علیه. صَلَّی اهلل علیه. :بگو

ت این احمرام   ه برای خودشان هسهت سه مرتله حضر

نماینهه  علیهه السهالم را برای او قرار دادنه. بنهابراین حضهرت رضها

پیاملر اسالم، در معرف  اسالم است، و رمز آن ه  این اسهت 

ها از این  ه ائمه حقایق را بیان دولت ، ه در زمان دیگر ائمه

علیه السالم  ردنه، اما در زمان حضرت رضابفرماینه  لوریری م 

خلیفه ملعون، مامون به ناهرش رسهیه  هه فضهای تللی هات 

علم  را برای آن حضرت آماد   نه، و علمای دیگهر ادیهان و 

آن حضرت در یک قسمت از علوم  شایهمذاهب را  م   نه 

 هه به شیعیان بگوینه  تا عا ز بمانه، و به نف  آنها تمام شود
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مثهل  هه  علیهه السهالم ائمه ه  علوم زیادی نهارنه و حضرت رضا

داننهه. و از مانه،  ه هر یک بخشه  از علهوم را م مأمون م 

این را  بمواننه خودشان را به عنوان علمها  و بزررهان دینه  

معرف  بکننه. حضرت ه  از همین سیاست او بههر  بهرداری 

دادنهه و شه را پاسهخ م   ردنه و تمام مسائل   ه مطرح م

های آن ه. این است  ه یک  از لقب ردنه  بیان م  اسمه ل

غ دین اسالم در بین ائمه ، یعن  ملل «آل محمهعال  »حضرت 

است و آن ه  به خا ر فرصم  بود  ه برای آن حضرت پیها 

 شه. 

 حکمت و خیر کثیر

یهاد  مقههس بهرای آن حضهرت در مشههه ،بعه از انقالب

بودی ررفمه شه و دانشمنهان و اسهاتیه مقها ت  دربهار  آن 

قرائههت  ردنههه. اسههماد  ههوادی  جههاحضههرت نوشههمنه و در آن
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فلسهفه الهه  از مناهر امهام »ای به نهام ه  رسالهحفاه اهلل آمل 

 نوشمنه. در مقهمه آن آمه  است: « علیه السالمرضا

بناا م تاجاا   بااه درواا م    ردواا ر  ،آغاا   در

ووي : اش، عب اهلل جوادي طب ي آتلي، تيبخشن م

است در توضوع فلسفه اي نوشج ر ح ض  خالصه

تا ،، اتا ه تشاج  الهي ا  ديگ م ساّد    تاو ي

،  ّشوايي كه علّه السالهحض ت علي بن توسي ال ض 

حكمات   فلاا الخبا ه باه ا   خ اي تجعا  

 . اشتار اني د

همه ائمه حکمت را داشمنه اما فرصت پخش و رفهمن آن 

 را نهاشمنه. 
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 كه به   رانش، تفت ات ه تعلاوه  اّش ا چن ،

ايش ،   ف  ن انش يعني چه ر ات ه تعلوه  س ا  

 ايش ،، چنّن خّ  كثّ ي را عب  ك د.

 فرمایه: خیر  ثیر تر مه آیه قرآن است  ه خهاونه م 

 1«مَن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَدْ أوتِیَ خَیراً كَثِیراً وَ »

به معنای  نانی ج انای  ن ان ای  ن ی که حکمت

،  یار کییار اسج معرفج به دستگیه  لقج ن آفرینش

ها خیر است، نش  ما، روش مها، ریهه مها، همه نعمت اسج.

بهن سال  ما، اموال ما، زمین ما، اما خیهر  ثیهر در قهرآن بهه 

، یعن  شناخت مو ودات  هه انسهان است حکمت رفمه شه 

در بین حیوانهات ایهن اممیهاز را دارد  هه حیوانهات از  ههان 

ههان نیسهت؟ نگونهه  ننه بهون اینکه بهاننه  اسمفاد  م 
                                                                        

-   بقر2
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است؟ این ناام و خودشان نگونه برپا شه  است؟ خودشهان 

نه؟ صههاحب آنههها  یسههت؟ علفهه   ههه ا نگونههه ایجههاد شههه

داننه، زمینه  آیه؟ اینها را نم خورنه نگونه به دست م م 

 ننه، تواله و تناسل دونه، بازی م رونه، م  ه در آن را  م 

است؟ نگونه پیها شهه    ننه،  ر  است؟ مرب  یا مسطحم 

است؟ اینها اصالً نیروی فهمش را نهارنه، لذا خیهر  ثیهر، آن 

است  ه برای فردی همه این مسائل حل شود، یهک  ههان  

 ای.بشود در روشه

   ای هر آن  س ز دانش برد توشه

 ای هان  است بنشسمه در روشه

یک  هان  ونک  است، مثل اینکه یک فیل   هونک  از 

یک  ماب بگیرنه، مثل یک  ماب   ه مطالهب آن را در یهک 

ش    ونک   م   ننه و در  یب بگذارنه، این فرد همهان 

 ماب است اما به صورت مخمصر. انسان هه  وقمه   ههان را 

بشناسه و بفهمه اولش نگونه بود ؟ آخهرش نگونهه خواههه 
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ان بر نه میزان  در حال حر ت است؟ این ابهر شه؟ ا ن  ه

و بههاد و بههاران و زمههین و آسههمان و خورشههیه و  هکشههان 

شان نگونه است؟ نگونه بهه و هود آمهه  و نگونهه  راح 

از همه خیرات  سودش خواهه شه؟ ارر اینها را انسان بفهمه 

فرمایه خها  ه از خها بگیرد بیشمر است. لذا اسماد  وادی م 

اش، اش و فرزنهان نهار رانهت و ا هاد هفت رانهبه آن حضر

 این اممیاز را داد  است. نرا؟ 

چو، آن ، يكاي ا  د  قلاا یچّار وا ا، بها    

تسجن ، كه رسو  خا ا در تّا ، اتات باه ار  

 وذاشت.

فرمود: من پس از خودم دو نیهزی  هه مایهه هههایت و  

شهونه را بهاق  سعادت و عهزت شماسهت و از هه   هها نم 

رذارم، یک  از آنها خود قرآن و علوم قرآن  اسهت و یکه  م 
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ه  افرادی از خانههان  هسهمنه  هه ایهن علهوم بهه آنهها ارث 

 رسه. م 

ارث وله  ارث مردم پولهار ملک و مهال و ماشهین اسهت، 

دو ایهن ارهر   ه یاملر ا رم تفسیر و فه  قرآن استلیا  و پان

افمهه، ثقل از یکهیگر  ها شونه قرآن از خاصیت خهودش م 

داننه این آیه شونه، نم برای اینکه در فهمش مردم عا ز م 

به نه مناسهلت نهازل شهه ؟ و مفهادش نیسهت؟ و ممحیهر 

نهه مها ماننه. یا ارر  سان  دنلال عمرت را بگیرنهه و بگویم 

نها هسمی  ول  از عل  تفسیرشان به ما برسه یا نرسه ایمریه 

انهه. مه  نیست، آنها نیز عمرت را از تفسیر قهرآن  هها  رد 

فرمایه این دو از ه   های  نهارنه، با هه  هسهمنه پیاملر م 

 شونه.  ه باعث ههایت م 

رذاشمنه پس از پیاملر این دو ثقهل در  نهار هه  ارر م 

نه، ا ن دنیا دنیای دیگری بود، اصالً ارر تمام دنیا را باق  بمان

 ردیهه.  ردیه، یک ظل  و  ینه و آزار پیهها نم زیر و رو م 
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نون ائمه همرا  علم   ه از قرآن به آنهها ارث رسهیه  روی 

آمهنه و مملکت و سیاست و ا مماس و اقمصهاد و ... را  ار م 

شه، نه اینکه الح م ساخمنه. لذا دنیا اصبا علوم خودشان م 

 لم  بها شمشهیر بهه مهردم حملهه بکننهه ومثالً مثل یک دو

 ،دانه اسهالم نیسهتبگوینه بیاییه مسلمان شویه.  رف نم 

این  !شوی شمه م  ررنهویا مسلمان شو بروینه اما به او م 

 وادی  بود  ه اسالم دنار این ضعف شه. این است  ه اسماد

 فرمایه: م  آمل 

ت وار  ،او  ت ده به آ، تمسدك جوينا  تّ اقي كه

شون . آ، د  ي دو ر و انبها  یرا آ،   وم ام نمي

علّه  الساله  ت ور ا  يك يگ  ج ا  عج ت ط ت م

 .شون نمي

تههوان رفهت مهها پیهروان قههرآنی  و قههرآن را در یعنه  نم 

 نی ، حم  بها  هال و زر و های دنیا ناپ م بهمرین ناپخانه
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قرآن داری همین است، نه! این قرآن  دهی  وزیور آرایش م 

الفاظ  ملارک و محمرم است، در حال   ه مفهاد و قهوانینش 

معلوم نیست. احمرام به قرآن سر  هایش هسهت امها نمیجهه 

 ریری از آن معلوم نیست. 

 لقاءای از بهشت بارگاه امام شعبه

اق  را به تن سبت كنگ م جها ني بررو اشات  اين

 ۀاللعا در يا  دت  يي السالهعلّه تّالد حض ت رض 

نوشج . تاا ب وراري اين كنگ م  4141ا اه س   لا

اي جوار ت ر  تنودر ايش ، بود. ب رو تي كه شاعبه

اللل   است   خ ا ن  ت ده را باه  يا رت ةجنا  

 .استتشج ر نه اين ب رو م ف ت ، دادم 

اللقا  یعن  بهشت زیارت، بهشت مالقات. ما در آتیهه ة جن

ها و ا  اهلل بههه آن دنیهها رفمههی ، بهها یههک سههاخممان ههه ان شهه
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شهوی  های دنیها روبهرو م های  بیر از  نس دسمگا دسمگا 

است. درخت و باغ و آب و نشمه  ت ن ه اس  آنها بهشت و 

ای  در دنیها دیهه  هه رزاران آن از  نس نیزهای  و خهمت

نیست، یک  ور دیگر است. خود ما ه  در آنجا از  نس این 

نیسمی . امور دنیای  مثل خواب، خوراک،  ثیف شههن،  بهن

حمام و شسمشو  زم داشهمن، دیگهر در آنجها و هود نههارد. 

خهاونه وض  ما را در آنجا به رونه دیگری آفریهه  اسهت، بهه 

روینه. منمه  بهشت ننه  ور است: ننین  ای  بهشت م 

و بهشهت دیگهر  ،بهشت نعمت و میو  و آب و باغ و حورالعین

ت صفات اله  و بهشت لقا  اله   ه برای در ات بها تر بهش

ایا  است و ائمه ما در آن در ات لقا  قرار دارنهه. آن وقهت 

، نه نماینه  آن بهشت بیرگیه نمیینده آ  بنشج لقیء اسج

 نشمه و آب و خوراک.

 .اللل   استةجناي ا  ب رو تي كه شعبه
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هار ای از بهشت است یعن  لذا وقم  فرمود اینجا شعله 

کس در اینجی بی ننی ج مشرف بشود در آنجی هم نارد 

، نه  نم   ه برای معمهول مهردم اسهت نوداللقیء میة جن

 شود. بلکه بهشت با تر قسمت او م 

  خ ا ن  ت ده را به  ي رت تشج ر نه اين ب روا م 

رض یعلّه الساله   ي ا حض ت  .استف ت ، دادم 

 .ا  تب ر بهشت رضوا، است

بهشت رضوان یعن  بهشت صهفات خهها یعنه  بها ترین 

به هنگام شههادت آن را  علیه السالممقامات   ه حضرت ابا علهاهلل

؛ حضهرت اظهار  رد  ه خهایا من راض  هسم  به رضای تهو

ه  نماینه  یهک ننهین صهفات  مهال  از  انهب علیه السالم رضا

  هش است.

                                                                        

-  ِوَ تَسلِیمًا  مرِکَ کَضا ِرِاله ! ِرضاً ب  
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در ادامه آیت اهلل  وادی به خا ر اینکه سهخن از بهشهت 

اسهت و مها بهه بر هت او علیهه السهالم لقا  و رضوان حضهرت رضها

ها ه  بها تر توانی  به ننین در ات   ه از در ات فرشمهم 

 فرمایه: است برسی ، م 

  « بهشات»كج ه را در يك فلاا باه نا ه  اين

اه ، دادمسا ت « بوسج ،»چن ين فلا ديگ  به ن ه 

به بّ ، تعن ي فلسفه الهي   ض  رت « بهشت»در 

 شود. فلسفه   داخجه تي ي دوّ ي اين نوع

 نون خها در قرآن فرمود : 

 1«مَن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَدْ أوتِیَ خَیراً كَثِیراً وَ »

                                                                        

-   آیه بقر سور 2 
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پهر معنها و م هزدار بشهود و  ،دار، حکهی هر  س حکمت

زمهین و آسهمان بهرای او پیهها شهود  ،انسان ،شناخت  هان

بنتری  بنشج، بنشاج بنابراین  شود.م خیر  ثیر دارای 

 علیاه ال ا  معرفج  داسج ن بیغبی  آ  هم حضرت رضای

، ایهن «بهشهت». در فصهل اول ایهن مقالهه بهه نهام بیندمی

توضیح آمه   ه اصهالً حکمهت نیسهت  هه مها بهه حکمهت 

 رویی ؟م  «بهشت»

 دانش واقعی و موقت

در دنیای  نون  علوم  مطرح است  هه مقههمات آن در 

های شهود و سهطح بها تر آن در رشهمهدبیرسمان خوانه  م 

شود. اما ارر مفاد تمام ایهن ها تهریس م مخملف در دانشگا 

  ،شود  ه یک انسهان علوم را  م  بنهی  نی  این م 

نسهل سال بخورد و بخوابه و زنهر   نه، ازدواج  نه و تولیه 

برد، برای ها را با خود به  هان دیگر نم  نه. دیگر این دانش
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هها بهرای اینجها بهود و بهه درد آنجها خا ر اینکه ایهن دانش

هها، دانهش خورد، نه فیزیک، نه ریاضه  و ... . ایهن دانشنم 

به درد سال   ،واقع  نیسمنه بلکه موقت هسمنه و برای 

ها را دارنهه، فو  تخصصهای  هان  ه ماخورنه. انیشمینم 

شان را از دست بههنه با یهک خواهنه  انآن موقع   ه م 

آهو و اسل   ه در حال مرگ هسمنه هیچ فرق  نهارنهه و بها 

اش را تواننههه بلرنهه. آن آههو دونهههر خودشهان نیهزی نم 

افمهه. آقهای شهود و م رهذارد و یهک  سه  به  روح م م 

رود و آنقهر ضهعیف م  هایش از بینانیشمین ه  تمام دانش

شود  ه بایه ا سیژن در بین  او بگذارنه تا بموانه مقهاری م 

 نفس بکشه تا از دنیا برود. 

اما عل   ثیر و خیر  ثیری  ه بهشهت و نمهایش بهشهت 

فهراه  علیهه السهالم است نیز دیگری است  ه درِ خانه امهام رضها

مها  ش هه  ائمههانو اساتیه و معلمه ،شود.  ماب آن قرآنم 

دهنه  ه ای بشر! تو نگونهه پیهها هسمنه. آنها به بشر یاد م 
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 ن  و در آخرت نه پیش آمههای  شهی، نگونه زنهر  م 

ههای دنیهای  را در انماار توست، مهیای آنها باش. این دانش

داشمه باش اما بهان  ه اینها بها تهو آمههن  نیسهمنه. همهان 

تو ه  از بهین رود دانش  وری  ه اسمخوان تو زیر خاک م 

خلهق شههی امها علمه   هه  بنابراین تو برای ابهیت رود.م 

خهورد. نیروههای سال به درد م   ،بهست آوردی برای 

سال  تو مثل نیروی یک اسب خوب و قوی است  ه برای 

شهود تها خوب است اما بعه  ه پیر شه در  ناری رذاشمه م 

بیمارسهمان و شهان بمیرد. تمام دانشمنهان  هان هه  عاقلت

 زیر دسمگا  ا سیژن رفمن و مرگ است. 

ائمههه مهها نماینهههران پیههاملر اسههالم هسههمنه،  ههه در 

 ننه  ه علهوم شان علوم  را به ما تهریس م هاینامهزیارت

مانهن  و نجات بخش همه افراد بشهر اسهت. در زمهان دیگهر 

از تهرس خلفها  آدم  هش و  علیهه السهالمحضرت رضاائمه، بیر از 

انصاف نموانسمنه این علوم را پخش  ننه، اما بها سیاسهم  ب 
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 ه مأمون داشت و در واق  خها  اله  بر سر او رذاشت  هه 

این سیاست را در نار بگیرد، درب خانه علم  امهام بهه روی 

در تالش   ه  هرد مطالهب  علیه السالمحضرت رضاخلق باز شه و 

 ههه ان شهها  اهلل بههرای  لسههه بعههه از زیههادی را بیههان نمههود 

 خوان .تان م برایآمل   وادی  آیت اهللفرمایشات 

 عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِه وَصَلَّی اهلل


