
  



          فضیلت زیارت امام حسین (ع) در احادیث و روایات 
 

  رئوس مطالب
   السالم) در اوقات عام علیه(حسینول : فضیلت زیارت امام بخش ا

  زیارت امام حسین (علیه السالم) در اوقات خاصبخش دوم : فضیلت 
 
  

  مقدمه
  »یکى کعبه براى عبادت و دیگرى کربال براى شهادت ،دو قبله داردشیعه،«

 
ها و سیر تکاملی آنان، ي رشد و تعالی هر چه بیشتر انسانخداوند متعال برا

 .اولیاء، پیشوایان و امامان معصوم را اسوه و الگوي آنها قرار داده است

یکی از مهمترین بهره مندي از این الگوهاي تربیتی و انسانی، زیارت قبور  
شریف و بقاع متبرکه آنان است و خداوند در زیارت آنها فضیلت و اجر و 

پاداش بسیاري قرار داده است. یکی از مقرب ترین این اولیاء و ائمه 
ت معصومین، حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) است. اجر و فضیلت زیار

امام حسین (ع) با توجه به احادیث و روایات پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدي 
(ع)، از اندازه و شمارش فراتر است و پاداش آن در روایات و احادیث چنین 

برابر با انجام فریضه حج و عمره و پیکار و جهاد در راه خدا   : بیان شده است
 . و حتی افضل از آن است



از بین رفتن غم و   . جسم و مال و روزي است افزایش طول عمر، سالمتی
  . اندوه و راحتی جان کندن و بر طرف شدن هول و وحشت قبر است

قرار گرفتن در میان فرشتگان از هنگام عزیمت به سوي مرقد شریف امام  
برخورداري از دعاي خیر ائمه  . (ع) تا هنگام بازگشت به منزل و کاشانه

  . طاهرین (ع) است
و آخرت زیارت امام حسین (ع) در واقع عرض ارادت و توسل در امور دنیا  

ها با این زیارت انس و قربت دیرینه اي را در به حضرت ایشان است، انسان
هر روز هفته و هر ماه سال و در هر مناسبت با واژه هاي تقوي و خلوص 

آستان برقرار می نمایند و با زمزمه هایی عاشقانه در محضر حضرت حق به 
 . ربوي خداوند متعال بیش از بیش تقرب می جویند

 و زیارت برائت از کافران و حاکمان ظالم و ستم (یزیدیان و بنی امیه 
  . پیروان آنان) است

زیارت ارج نهادن به احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر است همان  
  . نمودگونه که حضرت سید الشهداء (ع) خود به این مسأله اشاره 

ارید ان امر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدي و أبی علی بن « 
  »أبی طالب (ع)

می خواهم امر به معروف و نهی از منکر نمایم و به سیره و روش جدم  
  .(رسول اهللا) و پدرم علی بن أبی طالب عمل نمایم

زیارت امام حسین (ع)، یعنی مرگ مردان خدا را سعادت دیدن همان گونه  
  که ایشان فرمودند: 



 »مااده و الحیوه مع الظالمین االبرسع انی ال اري الموت اال «

لت نمی ذگران را جز خوشبختی و سعادت و زندگی با ستم من مرگ را جز 
  . بینم

ما به زیارت آن حضرت  امید است این مجموعه باعث اشتیاق بیش از پیش 
  باشد و زیارت ما مورد قبول درگاه خداوند قرار گیرد. انشاء اهللا

 
  بخش اول : فضیلت زیارت امام حسین (علیه السالم) در اوقات عام

 ترین راهمطمئن

یی ملحدین و معاندین و مخالفین مکتب تشیع به خیال خود شبهات و اشکالها
! در حالى که هر ! مى کنند و مى گویند: زیارت قبور، بت پرستى است وارد

آنها  »بت«کس که به زیارت قبور ائمه علیهم السالم مى رود هرگز به عنوان
 .کندرا زیارت نمى

السالم را خدا بداند؟!! شیعه، امام را  چه کسى است که حسین بن على علیه
قربى به خداوند پیدا مى کند،  داند و با توسل به اومقرب درگاه خدا مى 

 »به سوى او وسیله بگیرید «د: ایفرممی قرآن مجید  خداوند در کههمانطور
عدى از ابعاد ) امام را وسیله الهى مى 39(مائده/ داند. زیرا توسل و شفاعت، ب

کند، و  زیارت است که زائر از این طریق خود را به درگاه الهى نزدیک مى
  .اند که از زائران خود دستگیرى کنندرموده پیشوایان ما وعده ف

  



 :آثار و برکاتی که زیارت سیدالشهدا (ع) به دنبال دارد 

   
 آرامش بخشیدن به زائر-1

دارد که فشارها در زیارت یک نوع کشش و نیاز الزام آوري انسان را وا می
دعا و فریادهاي درونی را از راهی خارج کند . زائر آن مرقد شریف در پرتو 

و گفتگو با پاکان و استمداد از ارواح پاك مقربان درگاه الهی، نیرو گرفته و 
 . سازندها بر خود هموار میها را با توسل بداننابسامانی

  در امان خدا بودن -2
  زائر خدا محسوب شدن -3
 برآورده شدن حاجات و دفع پریشانی -4

که هیچ فرد پریشانی نزد همانا نزد شما قبري است  «امام صادق (ع) فرمود: 
 »آید مگر آنکه خداوند از او دفع پریشانی نماید و حاجتش را برآوردآن نمی

  زیادتی در عمر و رزق -5
شیعیان ما را به زیارت قبر حسین (ع) امر کنید  «امام باقر (ع) فرموده است : 

ها ، زیرا زیارت او موجب فزونی در رزق و طول عمر و دفع بالیا و ناگواري
 »شود می

  آمرزش گناهان -6
  که هر کس حسین (ع) را زیارت کند در حالی «امام صادق (ع) فرمود:  

  



سبحان ،گناهان عارف به حق او بوده و به امامتش اقرار داشته باشد خداي 
   » آمرزداش را میگذشته و آینده

 
 محسوب نشدن ایام زیارت از عمر زائر -7

همانا ایام زیارت زائران حسین بن علی (ع) از  «امام صادق (ع) فرمود: 
  » آیدعمرشان محسوب نگشته و جزء حیاتشان به شمار می

 حفاظت زائر در دنیا و آخرت -8

باشد، این است که ترین چیزي که براي او میکم«امام صادق (ع) فرمود: 
اش باز می کند تا وي را به سوي خانواده اش را حفظخداوند او و خانواده

  »باشداو میفظ داوند حاگرداند، و چون روز قیامت فرا رسد، خ

  )عنایت و توجه سیدالشهدا (ع -9
زائرانش نظر حسین در نزد پروردگارش ... به  «امام صادق (ع) فرمود: 

کند، پس کند که چه کسی براي آن حضرت گریه میکند . او نگاه میمی
خواند تا براي آن زائر دعا کرده براي او طلب آمرزش کرده و پدرانش را می

فرماید: اگر زائر من و طلب آمرزش و مغفرت نمایند. سپس امام (حسین) می
شادي او بیشتر از جزع و  فرمایددانست که خدا چه چیزي براي او عطا میمی
  » گردیدتابی وي میبی

هر کس مرا در زندگانیش زیارت کند، پس از  «و امام حسین (ع) فرمود: 
  »مرگش بازدیدش خواهم کرد



 خیر و برکت زیاد - 10

دانستند که چقدر خیر و برکت در اگر مردم می «امام صادق (ع) فرمود: 
براي زیارت کردنش با یکدیگر مقاتله زیارت امام حسین (ع) وجود دارد ، 

   »فروختندکردند، و هر آینه اموالشان را براي رفتن به زیارتش میمی

 برابري زیارت قبر حسین (ع) با حج - 11

 شودنام زائر در اعلی علیین ثبت می - 12

هر کس به زیارت قبر حسین (ع) برود در حالی که  «امام صادق (ع) فرمود: 
  » نویسدباشد، خداوند نام او را در اعلی علیین میعارف به حق او 

 غرق شدن در رحمت الهی - 13

 دعاي معصومین براي زائر -14

 تجلی خدا - 15

به درستی که خداي تبارك و تعالی، قبل از اهل  «امام صادق (ع) فرمود: 
نماید، حوایج آنان را بر آورده عرفات ، براي زائران قبر حسین (ع) تجلی می

هایشان را به اجابت مقرون ند ، گناهانشان را آمرزیده و درخواستکمی
گونه عمل سازد ، و سپس متوجه اهل عرفات شده و در مورد آنان نیز اینمی
 » کندمی

 سعادت - 16

زیارت حسین بن علی (ع) را «امام صادق (ع) به عبدالملک خثعمی فرمود: 
ترك مکن و دوستانت را نیز به آن فرمان بده، تا خداوند بر عمرت افزوده و 



هد روزیت را زیاد گرداند. خداوند سبحان زندگانی تو را در سعادت قرار خوا
  »و تو را در سلک سعادتمندان خواهند نوشتمیري مگر سعادتمند،داد، و نمی

 اشوراتأثیر زیارت در روز ع - 17

هر کس قبر حسین را در روز عاشورا زیارت کند ،  «امام صادق (ع) فرمود: 
  » همانند کسی است که در برابر او به خون خود غلطیده باشد

 )قرار گرفتن در جوار پیامبر و علی و فاطمه (ع - 18

خواهد در جوار پیامبر (ص) و علی و هر کس می «امام صادق (ع) فرمود: 
   » باشد، نباید زیارت حسین بن علی (ع) را ترك کندفاطمه (ع) 

  تأثیر زیارت در روز قیامت - 19
هیچ کس در روز قیامت نیست مگر آنکه آرزو  «امام صادق (ع) فرمود: 

نماید بود زیرا مشاهده میاي کاش از زائرین امام حسین (ع) میکند کهمی
پروردگار دارند، چگونه که با زائران حسین (ع) به واسطه مقامی که در نزد 

  » شودعمل می

 رهایی از شداید قیامت - 20

کنم که در روز قیامت من تعهد می «رسول گرامی اسالم (ص) فرمود: 
هنگامه رستاخیز ، ضمن مالقات با زائر حسین (ع)، دستش را بگیرم و از 

هاي قیامت نجاتش بخشیده و او را به بهشت وارد انگیز و سختیمراحل هول
  )1( » مکن
 



 نجات از آتش جهنم - 21

هر کس قبر حسین (ع) را به خاطر خداوند و در راه  «امام صادق (ع) فرمود: 
سازد، و روز ترس خدا زیارت نماید، خداوند او را از آتش دوزخ آزاد می

دارد . از خداوند نیز هیچ حاجتی از حوائج دنیا بزرگ (قیامت) او را ایمن می
 » نمایدکند مگر آنکه به او عطا مینمیو آخرت را طلب 

این آثار همگی به برکت وجود حضرت سیدالشهدا (ع) است که امیدوارم هر 
 )2( .چه زودتر توفیق زیارت مرقد مطهرش نصیب تمام عاشقان گردد

 
 حکم و عطاي خداوند

جبرئیل (ع) به او درباره برخی « :پیامبر خدا (ص) در حدیثی طوالنی فرمود 
از آنچه را که بر امام حسین (ع). در طف خواهد گذشت، به مواردي اشاره 
کرد و گفت: او دفن می شود و نام او می ماند و گفت: هزار فرشته از هر 

آسمان در روز و شب (قبر) او را در بر خواهند گرفت، و بر او نماز خواهند 
د او تسبیح می گویند و براي زائران او گذاشت و خداوند سبحان را نز

آمرزش می طلبند و نام هاي زائران امت تو را که به زیارت او می آیند می 
نویسند و از آنان نزد خداوند متعال تقرب می جویند. همچنین نام پدرانشان و 
خاندانشان و شهرهایشان را می نویسند و نشانه هایی در چهره هایشان از نور 

متعال نمایان می گردد که؛ این زائر قبر برترین شهدا و فرزند  عرش خداوند
بهترین پیامبران است و این نشان نور در روز قیامت به گونه اي جلوه گري 

خواهد کرد که چشم ها را خیره می کند و این گونه آنان نشان خواهند شد و 



ائیل نزد دیگران معرفی می شوند. و گویا تو اي محمد (ص) میان من و میک
هستی و علی (ع) در پیشاپیش ما است و فرشتگان بی شمار خداوند همراه ما 

هستند و ما آن نشان نور را در چهره هایی از مردم می بینیم تا بدینوسیله 
خداوند آنان را از اضطراب و سختی ها برهاند. و آن حکم خداوند و عطاي او 

حسین ، و قبر دو فرزندت به زائران قبر تو اي محمد و قبر برادرت علی (ع) 
  )3(». و حسین (ع) و خداوند تبارك و تعالی به جز آن راضی نمی گردد

 
 برترین اعمال

ابو خدیجه گفت: از امام صادق (علیه السالم) درباره زیارت قبر امام حسین  
  )4(. (ع) سؤال کردم، ایشان فرمود: آن برترین اعمال است

  
 

 پسندیده ترین اعمال

(ع) فرمود: از پسندیده ترین اعمال نزد خداوند متعال زیارت قبر امام صادق  
امام حسین (ع) و برترین اعمال نزد خداوند شاد نمودن دل مؤمن است، آنچه 

را که بنده را به خداوند متعال نزدیک کند آن است که او را (با چشم) 
  )5(. گریان، بسیار سجده گزارد

 
  فریضیه واجب

فت: امام صادق (ع) فرمود: هر گاه هر کدام از شما عبد الرحمن بن کثیر گ 
حج خود را ادا کند درحالیکه امام حسین بن علی (ع) را زیارت ننماید حقی 

را از حقوق خداوند متعال و پیامبر خدا (ص) ادا نکرده است. زیرا حق 



زیارت امام حسین (ع) فریضه اي است از جانب خداوند و بر هر مسلمان 
  )6(. واجب است

  
 فریضه بر هر مؤمن

محمدبن مسلم گفت: امام باقر (ع) فرمود: شیعیان ما را امر کنید به زیارت 
قبر امام حسین (ع) بروند، زیرا زیارت او موجب فزونی روزي و عمر طوالنی 
می گردد و از آنان رفع گرفتاري خواهد شد. و زیارت او بر هر مؤمنی که از 

  )7(. فریضه و واجب استشد،خشنود با(ع) از جانب خدا حسین ماما ،امامت
 

 حق واجب

فرمود: اگر هر کدام از شما هزار بار به  )علی بن میمون گفت: امام صادق (ع
حج رود اما به زیارت قبر امام حسین بن علی (ع) نرود، او حقی از حقوق 

از ایشان درباره آن (حق) سؤال    .پیامبر خدا (ص) را ادا نکرده است
  )8(. فرمود: حق امام حسین (ع) بر هر مسلمان واجب استگردید، او 

 
 زیارت واجب بر مردان و زنان

ام سعید احمسیه گفت: امام صادق (ع) به من فرمود: ام سعید (آیا) به زیارت 
 . عرض کردم: آري قبر امام حسین (ع) می روي؟

زن فرمود: او را زیارت کن، زیرا زیارت قبر امام حسین (ع) بر هر مرد و  
  )9(.  واجب است



 دعاي فرشتگان

ابو بصیر گفت: امام صادق (ع) فرمود: خداوند تبارك و تعالی هفتاد هزار  
فرشته را مأمور کرد تا در هر روز با وضع ژولیده و خاك آلود بر امام حسین 

 : (ع) نماز گذارند و بر هر کسی که او را زیارت نماید، چنین دعا کنند
  )10(.امام حسین (ع) هستند به آنان چنین و چنان کن آنان زائران!ا خداوند 
  

 )دعاي امام صادق (علیه السالم

در محراب نماز خود معاویه بن وهب گفت: بر امام صادق (ع) درحالیکه  
نشستم تا نماز او به پایان رسید، پس مناجات او با پروردگارش بود وارد شدم،

ویژگی کرامت سپرده اي و به ما را شنیدم که می فرمود: اي کسی که به ما 
وعده شفاعت داده اي و رسالت خویش را بر ما ارزانی نموده اي و ما را 

پیامبران قرار داده اي و امت هاي گذشته را با ما به پایان برده اي و ما  وارثان
ص) گماشته اي و به ما دانش هاي گذشته و آینده را (را جانشین (پیامبر 

از مردم را به دوستی ما نشانده اي، مرا و برادرانم را و آموخته اي و قلبهایی 
زائران قبر اباعبداهللا الحسین بن علی (ع) را که درود خدا بر آنان باد، بیامرز! 

کسانی که اموال و بدن هاي خود را در دوستی ما سپرده اند و شادي را بر 
ما وارد  قلب فرستاده ات محمد (ص) وارد نمودند، و نفرت را بر دل دشمنان

کرده اند و بدینوسیله رضایت تو را در خواست نموده اند، پس آنان را از 
رضایت ما بهره مند گردان و آنان را از شب ها و روزهاي (فراوان) 

برخوردار ساز و خاندان و فرزندانشان که بهترین نسل را از خود بر جاي 



ز شر هر گردنکش گذاشته اند، افزون کن! و با آنان دوستی نما و آنان را ا
گمراه و هر ضعیف و قوي از بندگانت و از شر اهریمنان انس و جن مصون 
دار و با آنان آنچه را که آرزو در غربت و در اوطان خود و آنچه را که بر 

  . فرزندانشان و خاندانشان و نزدیکانشان داشتند، روا بدار
ند اما شیعیان ما به ! بدخواهان و دشمنان ما به خروج آنها عیب کردا خداوند 

! به آن چهره هایی که بر اثر آفتاب دگرگون ا آنان اعتناء نکردند. پروردگار
شده است، رحم نما و به آن گونه هایی که بر قبر اباعبداهللا (ع) منقلب 

گردید، رحم کن، و بر آن چشم هایی که به خاطر ترحم، اشک از آن روان 
ی که ناالن شد و به خاطر ما سوخت، گردیده، به ما رحم کن و به آن دل های

  .مهربانی نما و به آن فریادي که به خاطر ما بر آورده شد، رحم کن

من آن نفس ها و آن بدن ها را به تو می سپارم تا آن گاه که آنان  ا !خداوند 
 . را از حوض (کوثر) در روز تشنگی (قیامت) سیراب سازي

حال سجده می خواند و هنگامی که  همچنان درود خدا بر او، این دعا را در 
دعاي او به پایان رسید به او عرض نمودم: فدایت گردم، اگر آن چه را که از 

شما شنیدم از کسی که خدا را نمی شناسد می شنیدم، گمان می بردم که 
. به خدا آرزو داشتم که او را زیارت  آتش هیچ چیزي را از او نمی سوزاند

 . وردمنمایم و حج را به جاي نیا
اي معاویه! چه چیزي از او به تو نزدیک تر است، چه چیزي  به من فرمود: 

  تو را از زیارت او باز می دارد و چرا چنین ادعا می کنی؟

  . عرض کردم: فدایت گردم، نمی دانستم که این مسأله این گونه باشد



 اي معاویه! کسی که براي زائرانش در آسمان دعا نماید بیش از فرمود: 
. او را به خاطر ترس ترك  کسی است که در زمین براي آنان دعا می کند

 . مکن، هر کس آن را به خاطر ترس ترك نماید حسرت خواهد خورد
آیا دوست نداري که خداوند تو را و دانش ات را در آنچه که رسول خدا  

  را به آن دعوت نموده است، ببیند؟(ص) تو 

کسانی باشی که فرشتگان دست در دست  آیا دوست نداري که تو فردا از 
  او داشته باشند؟

آیا دوست نداري که تو فردا از آنان باشی که وارد می شوند درحالیکه هیچ  
  گناهی ندارند تا از آن باز خواست گردد؟

آیا دوست نداري که تو فردا از کسانی باشی که دست در دست رسول اهللا  
  )11( (ص) داشته باشی؟

  
 آن استقبال می کند فرشتگان از

آبان بن تغلب گفت: امام صادق (ع) فرمود: در گرداگرد قبر امام حسین  
(ع) چهار هزار فرشته ژولیده و خاك آلود قرار دارد و تا روز قیامت خواهند 
گریست، بزرگ آنان فرشته اي است که به او منصور می گویند، هر زائري 

می نمایند و چنانچه بیمار شود او را که بر قبر امام وارد شود از او استقبال 
(به آن محل) باز می گردانند، و چنانچه بمیرد بر او و بر جنازه اش نماز می 

  )12(.گذارند و پس از مرگش بر او در خواست آمرزش می نمایند
  



 ثواب نماز فرشتگان 

عنبسه گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: خداوند در کنار قبر  
  .حسین بن علی (ع) هفتاد هزار فرشته مأمور عبادت نموده استامام 

هاست، ثواب نماز آنان ویژه نماز آنان معادل هزار نماز انسانیک نماز از  
زائران قبر امام حسین بن علی (ع) است و بر قاتالن او لعنت خداوند و 

  )13(.فرشتگان و همه مردم تا روز قیامت خواهد بود
  

  بهشت از آن اوست

عبداهللا بن سنان گفت: امام صادق (ع) فرمود: هنگامی که امام حسین بن  
علی (ع) در دامن پیامبر خدا (ص) قرار داشت، سر خود را باال آورد و 

  گفت: پدرجان پاداش کسی که تو را پس از وفات زیارت کند چیست؟

فرمود:اي فرزندم! هر کس به زیارت من پس از رحلتم آید، بهشت از آن  
ت. و هر کس به زیارت پدرت آید، بهشت از آن اوست. و هر کس به اوس

زیارت برادرت آید، بهشت از آن اوست. و هرکس به زیارت تو آید بهشت 
  )14(.از آن او خواهد بود

  
  پاداش بهشت است

حسن بن علی وشاء گفت: به امام رضا (ع) عرض کردم: براي زائر قبر هر 
  بود؟یک از امامان چه پاداشی خواهد 



  . فرمود: براي او همانند زائر اباعبداهللا الحسین (ع) است
  عرض کردم: چه پاداشی براي زائر قبر اباعبداهللا (ع) است؟

  )15(.فرمود: به خدا قسم (پاداش او) بهشت است
  
 خداوند بهشت را جایگاه آنان قرار خواهد داد 

پیامبر خدا (ص) گریه امام باقر (ع) فرمود: امیر اهل ایمان علی (ع) فرمود:  
  سختی کرد. امام حسین (ع) سؤال کرد: چرا گریه می کنی!؟

فرمود: جبرئیل به من خبر داد که شما کشته می شوید و قبرها و جسدهاي  
  . شما پراکنده خواهد شد

از او سؤال نمود: پدر جان کسی که به زیارت قبرهاي پراکنده ما آید چه  
  پاداشی خواهد داشت؟

فرمود:اي فرزندم! آنان گروه هایی از امت من هستند که شما را زیارت می  
نمایند و به این وسیله تبرك می شوند و بر من حقی دارند تا در روز قیامت 

نزد آنان آیم و آنان را از هول و ترس روز قیامت به خاطر گناهانشان 
  )16(.نجاتشان دهم و خداوند آنان را در بهشت جایشان خواهد داد

  
  )در مرتبه پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله و سلم

پیامبر خدا (ص) فرمود: یا علی هر کس در حیات و مماتم مرا زیارت نماید 
و یا تو را در حیات و مماتت زیارت نماید و یا دو فرزند تو حسن و حسین 



(ع) را در حیات و مماتشات زیارت نماید او را در روز قیامت از نگرانی ها 
  )17(.و سختی ها ضمانت می دهم تا آن که او را در مرتبه خود قرار دهم

  
 بهشت از آن کسی است که به سوي او آید

هشام بن سالم گفت: مردي نزد امام صادق (ع) آمد و به او عرض کرد:اي 
  . فرزند پیامبر خدا! آیا می توان پدرت حسین (ع) را زیارت نمود

بگذاري و ادامه داد: در پشت قبر او نماز بگذاري فرمود: آري و نزد او نماز  
  . و بر او پیشی نگیري

  گفت: براي کسی که چنین کند چه پاداشی است؟

  .فرمود: بهشت، چنانچه براي او اهمیت داشته باشد

  گفت: براي کسی که آن را بر خالف میلش ترك کند چه؟

  )فرمود: حسرت در روز حسرت (قیامت
  نزد او اقامت کند چه پاداشی است؟گفت: براي کسی که 

  .فرمود: هر روز برابر با هزار ماه
گفت: براي شخص انفاق کننده (در راه خدا) هنگامی که قصد او کند و یا 

  در کنار او باشد چه پاداشی است؟

  .فرمود: هر درهم برابر با هزار درهم

  گفت: براي شخصی که در هنگامی سفر بمیرد چه پاداشی است؟

رمود: فرشتگان او را تشیع می نمایند و کفن و حنوط او از بهشت خواهد ف 
بود و بر او نماز می گذارند و هنگامی که کفن شود، او را کفن می کند، بر 



روي کفنش گیاهان خوشبو زیرانداز او خواهد شد و زمین گسترده می شود، 
پایین پا نیز  چنانچه در دو طرفش سه مایل راه و از پشت سر و باالي سر و از

چنین خواهد بود و از گور او دري به بهشت گشوده خواهد شد و از آن نسیم 
  .و عطر (بهشت) وارد می شود تا آن که روز موعود (قیامت)، فرا رسد

  گفت: براي کسی که نزد او نماز گذارد چه پاداشی است؟

بخواهد فرمود: هر کس دو رکعت نماز گذارد هر چیزي را که از خداوند  
  .خدا به او خواهد داد

گفت: براي کسی که در آب فرات غسل کند و سپس به زیارت او آید 
  چه؟

فرمود: هر کسی با آب فرات به قصد زیارت غسل کند گناهان او همچون  
  .روزي که مادرش او را به دنیا آورد، می ریزد

واند به گفت: براي کسی که مهیاي زیارت شود، اما به خاطر گرفتاري نت 
  زیارت رود چه پاداشی است؟

فرمود: خداوند در برابر هر درهمی که هزینه نموده یکی از نیکی ها را به او  
می دهد؛ چندین برابر آنچه خرج نموده به او خواهد داد، بال را هر اندازه که 

بر او وارد می شود از او دور خواهد کرد، و از مال و منال او را حفظ و 
  .کندنگهداري می 

: براي کسی که در نزد او کشته شود و یا بر اثر ستم حاکم و سلطانی  گفت 
  ؟ستابه قتل رسد چه پاداشی 

فرمود: هر قطره از خونش که بریزد خداوند تمام گناهان او را می آمرزد، و  



فرشتگان، سرشت و طینت او را می شویند تا ناخالصی هاي آن که از سرشت 
  .د و هم چون سرشت انبیاء و مخلصین پاك گرددکافران است از بین رو

و قلب او پاك شود و دل او گشاده گردد و ایمان او سرشار شود و خداوند  
را به گونه اي مالقات می کند که از تمام آنچه را که بدنها و قلب مخلوط می 

گرداند، پاك می شود و براي او شفاعت خانواده و هزار نفر از برادران 
نوشته می شود و فرشتگان با جبرئیل و ملک الموت بر او نماز  (دینی) خود

 .می گذارند

و حنوط و کفن او از بهشت آورده می شود و قبر بر او گسترده می شود و  
چراغ هایی دز قبر او نهاده می شود و بر او دري از بهشت گشوده می شود و 

ه می دت برفرشتگان از بهشت نزد او می آیند و پس از هجده روز به بهش
شود و همچنان با اولیاء خداوند باقی می ماند تا آن که روز قیامت فرا می 
رسد و چون از قبر خود خارج گردد، نخست با پیامبر خدا (ص)، امیر اهل 
ایمان حضرت علی (ع) و جانشینان آنان مصافحه و دست می دهد و به او 

وض (کوثر) وارد می بشارت می دهند و می گویند همراه ما شو و او را بر ح
  .کنند و می گویند: بنوش و هر که را که دوست داري بنوشان

  گفت: براي کسی که گرفتار و زندانی شود چه پاداشی است؟

تا فرمود: هر روز زندانی و اندوه ناشی از آن برابر است با شادي و خوشحالی  
زندانی شکنجه شود، هر ضربت و شکنجه  روز قیامت، و چنانچه در هنگام

برابر است با یک حور العین و هر دردي که بر بدن او آید، هزار هزار حسنه 
پاداش خواهد داشت و هزار هزار گناه از او پاك شود، و از هزار هزار مقام 



و مرتبت باال رود و از هم سخنان پیامبر خدا (ص) می گردد تا آن که از 
با او عرشیان و بهشتیان مصافحه و دست می دهند و حساب باز آید، پس 

آنان به او می گویند بخواه هر آنچه را که دوست بداري، و شکنجه گر او را 
براي مجازات می آورند و بدون آنکه از او پرسیده و حسابی شود، از گوشه 
اي او را در آتش می نهند و در عذاب دوزخ گرفتار می شود و به او گفته 

بچش! این است آنچه که براي این فرد از شکنجه و زیان به خاطر می شود: 
مهمانی خدا و پیامبر او آورده بودي، و شکنجه شده را به درگاه جهنم می 

آورند و به او می گویند: نگاه کن به شکنجه گرت و آنچه را که بر او وارد 
اس شده، آیا دلت آرام گرفت و قصاص تو از او ستانده شد؟ خواهد گفت سپ

  )18( .خداوندي را که در نزد فرستاده او مرا پیروز گرانید
 

 به سوي بهشت در آیید

عبداهللا بن شعیب تمیمی گفت: امام صادق (ع) فرمود: در روز قیامت منادي  
ندا دهد؛ کجایند شیعیان آل محمد (ص)؟ گروه کثیري که تنها خداوند می 

شمار آنان را بداند بر می خیزند، سپس منادي ندا دهد کدامند زائران  دتوان
قبر امام حسین (ع)؟ گروه کثیري از مردم بر می خیزند، به آنان گفته می 

 شود؛ دست هر کسی را که دوست دارد بر می گزیند تا آن که فردي به
ر مرا نمی شناسی، من کسی هستم که براي تو د یدیگري می گوید: اي فالن

  ... آن روز چنان کردم

  )19(.پس او را بدون هیچ جلوگیري و یا ممانعتی به بهشت می برد 



 امان در روز قیامت

زراره گفت: به امام محمد باقر (ع) عرض کردم، درباره زوار قبر پدرت امام  
  حسین (ع) که با ترس و اضطراب به زیارت او رود چه می فرمایید؟

بزرگ (قیامت)، او را در پناه خود، خواهد داشت فرمود: خداوند روز ترس  
و فرشتگان با مژده و بشارت از او استقبال خواهند نمود و به او گفته می شود 

نترس و اندوهگین مباش این روز توست و پیروزي تو در آن خواهد 
  )20(.بود
  

 پس عبرت گیرید اي صاحبان عبرت گیرندگان

مود: امام حسین (ع) صاحب واقعه محمدبن مسلم گفت: امام باقر (ع) فر 
 . کربال در حالی شهید گردید که مظلوم، اندوهگین، تشنه لب و ستم دیده بود

و بر خداوند عزوجل پیمانی است که نزد امام حسین (ع) نمی آید از ستم  
نمی خواند  دیده، اندوهگین، گناهکار، غمگین، تشنه و آفت زده و نزد او دعا

تقرب نمی جوید، مگر آنکه خداوند اندوه او را دفع و به امام حسین (ع) 
نماید، و حوائج او را بر آورده سازد و گناهان او را اجابت نماید و عمر او را 

با برکت سازد و در روزي او گشایش دهد، پس عبرت گیرید اي عبرت 
  )21! (گیرندگان

  



 پیامبر (ص) او را زیارت نماید

  : (ع) به پیامبر خدا (ص) فرمود معلی بن ابوشهاب گفت: امام حسین 
  پدر جان براي زائرانت چه پاداشی است؟

پیامبر خدا (ص) فرمود: هر کسی که مرا در زمان حیاتم و یا زمان وفاتم  
زیارت نماید و یا پدرت، برادرت و تو را زیارت کند، بر من پیمانی است تا 

  )22(.نجات دهماو را در روز قیامت زیارت کنم و او را از گناهانش 
  

 در روز قیامت

امام صادق (ع) فرمود:اي زراره، در روز قیامت امام حسین (ع) در کنار  
تا آنان از  داوند زائران و شیعیان او را گرد آوردعرش جلوس می کند و خ

کرامت نگاه و شادي و سرور بر خوردار گردند که اندازه آن را جز خداوند 
است از  گان همسرانشان که یک حورالعیننمی داند. براي هر یک، فرستاد

 !بهشت می آیند و می گویند؛ ما فرستادگان همسرانتان به سوي شما هستیم
آنان می گویند: ما در اشتیاق شما منتظر بودیم و شما بر ما تأخیر نمودید و بر 

ما انشاء  :آنان سرور و کرامت می آورند تا آنکه به فرستادگان خود بگویند
 )23(.زودي نزد شما خواهیم آمداهللا به 

  
 فرشتگان او را مشایعت می کنند

صفوان جمال می گوید: امام صادق (ع) فرمود: هر گاه شخصی منزل خود را  
جهت زیارت امام حسین (ع) ترك نماید، هفت صد فرشته از باالي سر و 



زیر پا و راست و چپ و میان دو طرف او را بدرقه می کنند تا آن که به 
مقصد رسد و هر گاه امام حسین (ع) را زیارت نماید، منادي او را ندا دهد، 
خداوند تو را آمرزیده پس کار را پایان ده، سپس او را تا منزلش بدرقه می 

نمایند و هر گاه به منزل خود رسید به او می گویند، تو را به خدا می سپاریم 
مام حسین (ع) را زیارت و تا مرگ به دیدارش می آیند، آنگاه هر روز قبر ا

  )24(.می نمایند و ثواب آن زیارت براي آن فرد خواهد بود
  

 پیامبر (ص) و خاندان او درود فرستند

امام صادق (ع) فرمود: هر کس به زیارت قبر اباعبداهللا الحسین (ع) آید، نزد  
پیامبر اکرم (ص) و نزد ما آمده است، غیبت او حرام است، گوشت او بر 

حرام خواهد شد و خداوند در برابر هر درهمی که انفاق کند، آتش دوزخ 
براي او ده هزار شهر در کتاب محفوظ، منظور می گرداند و خداوند حوائج او 

را برآورده می سازد و آنچه را که به دست آورده (از مال) نگاهدارد و 
  )25(.خداوند هر آنچه بخواهد در آینده نزدیک و یا دور به او خواهد داد

  
 )زائر پیامبر خدا (ص

حسین بن علی (ع)  مابو بصیر گفت: امام صادق (ع) فرمود: همانا زائر اما 
  )26( .زائر پیامبر خدا (ص) است

  



 حضرت زهرا (س) براي آنان استغفار می کند

بن کثیر می گوید: امام صادق (ع) فرمود: فاطمه (ع) دختر محمد  داود 
حاضر می شود و براي آنان طلب آمرزش (ص) در کنار زائران قبر فرزندش 

  )27(. می نماید
  

 هر کس زائر حسین (ع) را زیارت نماید

حلبی می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم؛ درباره کسی که زیارت  
امام حسین (ع) را در حالی که قادر به انجام آن است، ترك نماید چه می 

  فرمایید؟

پیامبر خدا (ص) سرپیچی کرده است و ما را فرمود: می گویم، او از فرمان  
از آنچه می بایست نگه دارد سرپیچی نمود. هر کس او را زیارت نماید 
خداوند حوائج او را بر آورده می سازد، و امور دنیایی را بر او آسان می 

گردد و او در طلب روزي از دیگر بندگان پیش خواهد افتاد، و آنچه را که 
واهد آورد و گناهان پنجاه سال او بخشیده می شود و انفاق کرده به دست خ

هر بدي و گناهی بر او باشد از صفحه اعمالش پاك می گردد و هر گاه در 
سفر بمیرد فرشتگان او را غسل نمایند و درهاي بهشت بر روح او گشوده می 

  )28(.شود تا هنگامی که روز قیامت فرار رسد
 خداوند او را نجات دهد

ت: امام صادق (ع) فرمود: هر گاه شخصی براي زیارت قبر بشیر دهان گف 
امام حسین (ع) خارج شود. هرگامی که از نزد خاندان خود برخواهد داشت 



گناهان او آمرزیده می شوند، هرگامی که را ادامه دهد، او تقدس می یابد و 
 هرگاه به مقصد برسد خداوند متعال او را آزاد می گرداند و به او می فرماید:

بنده من از من بخواه تا بر آورده سازم، دعا کن تا اجابت نمایم، حاجت خود 
  .را بگو تا آن را براي تو برآورده کنم

در ادامه فرمود: و این پیمان خداوند است که به آنچه عطاي  )امام صادق (ع 
  )29(.اوست می بخشد

 
 رضایت خداوندي

فدایت شوم پدرت هنگام ابن سنان گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم:  
حج هر درهمی را که انفاق می کرد هزار برابر آن را پاداش می دانست. 

  براي انفاق دهنده در راه جدت امام حسین (ع) چه پاداشی است؟

برابر آن پاداش  تا ده هزار فرمود:اي فرزند سنان؛ براي هر درهم او هزار 
نظر گرفته می شود و است و در نیکی ها هم به همان گونه براي او در 

خشنودي خداوند از هر چیزي براي او بهتر است. و دعاي محمد (ص) و امیر 
  )30(.اهل ایمان و ائمه (ع) براي او نیکوتر است

  
 در پناه خدا

عبداهللا بن هالل می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: فدایت گردم براي 
  زائر قبر امام حسین (ع) چه چیزي نزدیک تر است؟

فرمود:اي عبد اهللا؛ نزدیک ترین چیز آن است که خداوند او و خانواده اش  



را سالمت دارد تا آن که به سوي آنان سالم برگردد و در روز قیامت خداوند 
  )31(.از او محافظت می کند

 خداوند تو را بخشیده است

حسین بن ثویرین أبی فاخته گفت: امام صادق (ع) به او فرمود: اي حسین  
کسی که از منزل خود به نیت زیارت قبر امام حسین بن علی (ع) در آید هر 

چنانچه پیاده آید، خداوند در برابر هر گامی که بر می دارد، براي او پاداشی 
منظور می گرداند و بدي هاي او را پاك می کند و چنانچه سواره آید، 

آن را از خداوند با هر حرکت سم ستوران حسنه اي بر او پاداش می دهد و 
بدي ها باز دارد. و همین که در مجاورت قبر در آید، خداوند او را از 

رستگاران و پذیرفته شدگان قرار دهد و هرگاه اعمال زیارت او تمام شود، 
خداوند او را با پیروزمندان قرار دهد و هرگاه منصرف شود، فرشته اي نزد او 

و درود می فرستد و می می آید و به او می گوید: پیامبر اکرم (ص) بر ت
گوید: کار را ادامه ده بدرستی که خداوند بر آنچه گناه در گذشته مرتکب 

  )32(.شده اي، تو را بخشیده است
  

 اي مهمانان خدا بشارت دهید

در کنار  یحارت بن مغیره می گوید: امام صادق (ع) فرمود: خداوند فرشتگان 
قبر امام حسین (ع) گمارده است، هر گاه شخصی به زیارت او مشرف شود 
گناهان او بر آن فرشتگان عرضه می شوند، هر گاه که به سوي آنان آید، 

فزوده اگناهان او پاك می گردد و هر چه نزدیک تر شود برحسنات او 



اجب گردد و بر این حسنات آنقدر افزوده شود تا آن که بهشت بر او و
  .گردد

و چنانچه سالم بماند خداوند دري که از آن روزي نازل می گردد، بر او می  
گشاید و در ازاي هر درهمی که انفاق می کند ده هزار برابر می دهد و آن 

د؛ ورا براي او ذخیره می سازد و هرگاه روز قیامت فرا رسد به او گفته می ش
توست خداوند به تو نظر افکنده و در برابر هر درهم، ده هزار درهم از آن 
  )33(.این پاداش را براي تو ذخیره کرده است

  
 هرگز دوزخ را نخواهد دید

علی بن میمون حائج گفت: امام صادق (ع) به من فرمود: یا علی، امام حسین  
  .(ع) را زیارت کن و او را رها نکن

  گفتم: براي کسی که به زیارت او رود چه پاداشی است؟

فرمود: هر کس که پیاده آید خداوند براي هر گام او یک حسنه اي منظور  
می نماید و گناهی از او محو می شود. و درجه اي براي او منظور می گردد و 
چون به آن محل رسد، خداوند دو فرشته بر او می گمارد و آنچه را از خیر از 

دیده می گیرد و زند، نا و سرزند می نویسند و چنانچه عمل بدي از او سرا
چون کار را به پایان برد، او را صدا نموده و می گویند:اي بنده خدا، تو 

آمرزیده شده اي، تو از حزب خداوند و حزب پیامبر خدا (ص) و حزب اهل 
بیت (ع) هستی به خدا سوگند که هرگز آتش را با چشمت نخواهی دید و 

  )34(.آتش هم تو را نخواهد دید و طعمه آن نخواهی شد



 بهشت از آن توست

جابر جعفی گفت: امام صادق (ع) در حدیث طوالنی فرمود: هرگاه از  
زیارت قبر امام حسین (ع) بازگشتی، منادي تو را ندا دهد و چنانچه نداي او 

را بشنوي همه عمرت را در کنار قبر امام حسین (ع) خواهی بود، او می 
ره مند شدي و در سالمت گوید:اي بنده خدا! بهشت از آن توست، از آن به

خواهی بود، خداوند تو را از گناهان گذشته آمرزیده است، پس عمل خود را 
  )35(.ادامه ده

  
 خداوند به زائر امام حسین (ع) مباهات می نماید

ذریح محاربی گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم هر که را از قوم و  
نیک زیارت قبر امام حسین فرزندان خود مالقات نمایم و آنچه را از پاداش 

(ع) به آنان بگویم، آنان به من خواهند گفت که تو بر امام صادق (ع) دروغ 
 !بسته اي

فرمود:اي ذریح، بگذار مردم به هر کجا که بخواهند بروند، به خدا قسم خدا  
به زائر قبر امام حسین (ع) مباهات می کند و به فرشتگان مقرب عرش می 

قبر امام حسین (ع) را نمی بینید که چگونه با اشتیاق به فرماید: آیا زائران 
  سوي او و به سوي فاطمه (ع) دخت پیامبر خدا (ص) می آیند؟

به عزت و جالل و بزرگی ام قسم، بر آنان کرامت خود را واجب می  
گردانم و آنان را در بهشتی که براي اولیاء و پیامبران و فرستادگان خود 

  .خواهم دادآماده نموده ام، جاي 



، و )اي فرشتگانم! آنان زائران امام حسین (ع)، دوست فرستاده ام محمد (ص 
محمد (ص) نیز دوست من است، هر کس مرا دوست دارد، دوست او را 
دوست خواهد داشت و هر کس دوستم را دشمن دارد، مرا دشمنی کرده 

او را با  است و هر کس مرا دشمنی کرده، بر من است تا او را عذاب دهم، و
او را چنان  آتش سوزان بسوزانم و دوزخ را منزل و جایگاه او قرار دهم،

  )36( بی دهم که کسی از مردم جهان را عذاب ندهم؟اعذ
 

 هر قدمی پاداشی دارد

سدیر الصیر گفت: نزد امام محمد باقر (ع) بودیم، جوانی از قبر امام حسین  
هیچ بنده اي قدمی به سوي او بر  (ع) یاد نمود، امام باقر (ع) به او فرمود:

پاداشی خواهد نوشت و گناهی از او برداشته   ندارد مگر آنکه خداوند براي او
  )37(.می شود

  
 خون بها

در اتاقش وارد شدم و شنیدم که  )ابو سعید قاضی گفت: بر امام صادق (ع 
می فرمود: هر کسی که به سوي قبر امام حسین (ع) پیاده قدم بردارد، خداوند 

ردن کمی دارد و می گذارد ثواب رهایی  براي هر گام و هر قدمی که او بر
  )38(.خون بها فرزندي از فرزندان اسماعیل (ع) را خواهد نوشت

 



 آمرزیدن گناهان

گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس از شیعیان ما امام  عبداهللا بن مسکان 
حسین (ع) را زیارت کند، باز نخواهد گشت مگر آنکه گناهان او آمرزیده 

شوند و هر گامی از گام هایی که بر می دارد و هر دستی که باال می برد 
پاداش او هزار حسنه است و هزار گناه از او محو می شود و هزار مرتبه براي 

  )39(.ر نظر گرفته می شوداو د
  

 ...اگر آرزو داري

ریان بن شبیب در حدیثی از امام رضا (ع) خطاب به خود گفت؛ امام  
فرمود:اي پسر شبیب! چنانچه آرزوي تو آن باشد که خداوند را مالقات کنی 

  .و گناهی نداشته باشی، امام حسین (ع) را زیارت کن

ثوأبی همچون ثواب شهدایی که در اي پسر شبیب! چنانچه آرزوي تو داشتن  
د آنان افتادي بگو: اي یاه کنار امام حسین (ع) شهید شدند باشد، هر گاه ب

  )40(.کاش با آنان بودم تا رستگار می شدم، رستگار بزرگ
 جاودان بمانید و بهشت براي شما جاودان خواهد ماند

سوار شدن در عبداهللا بن نجار گفت: امام صادق (ع) به من فرمود: هنگام  
  کشتی امام حسین (ع) را زیارت می کنید؟

 عرض کردم: بلی

فرمود: آیا می دانید چنانچه کشتی در آن حال بر روي شما واژگون شود  
  )41(.فریاد خواهد زد: جاودان بمانید و بهشت براي شما جاودان خواهد ماند



 کرامت خداوندي

می فرمود: هر کسی در  عبداهللا طحان گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که 
روز قیامت آرزو دارد که از زائران قبر امام حسین (ع) باشد، آن هنگام که 

  )42! (پاداش و کرامت خداوندي بر زائران امام حسین (ع) را ببیند
  

 بر سفره هاي نور

صالح بن میثم گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس دوست دارد روز  
  )43(. بنشیند باید از زائران امام حسین (ع) باشدقیامت بر سر سفره هاي نور 

  
 از بین رفتن ویرانی و غرق شدن و آتش سوزي

محمدبن مسلم گفت: امام باقر (علیه السالم) فرمود: شیعیان ما به زیارت امام  
 حسین بن علی بن أبی طالب (علیه السالم) بروند، زیرا زیارت او موجب از

بین رفت ویرانی و غرق شدن و آتش سوزي و خوردن درندگان می شود و 
زیارت او بر کسی که امامت امام حسین (ع) را به خداوند عزوجل اقرار 

  )44(.نموده است، واجب است
  

 زندگی با سعادت و مرگ با شهادت

امام صادق (ع) فرمود: زیارت امام حسین (ع) را فرو نگذار که خدا عمرت  
نی و روزي ات را زیاد می کند و زندگی با سعادت و مرگ با را طوال

  )45(. شهادت به تو خواهد بخشید



 برترین اعمال

امام صادق (ع) فرمود: زیارت قبر امام حسین (ع) از برترین اعمال  
  )46(.است

  
 روزهایی که جزوعمر به شمار نمی آید

می فرمایند:  محمدبن مسلم گفت: شنیدم امام باقر (ع) و امام صادق (ع) 
خداوند در ازاي کشته شدن امام حسین (ع)، امامت را در نسل او نهاد و شفا 

را در تربت او بخشید و اجابت دعا را نزد قبر او قرار داد و روزهایی که 
ی آیند و می روند، جزو عمر آنان به شمار م آن حضرت زائران به زیارت

  )47(.نمی آید
  

 )روزهاي زائر امام حسین (ع

امام صادق (ع) فرمود: روزهایی که زائر به زیارت امام حسین (ع) رود،  
  )48(.جزو عمر و پیش آمد ناگوار آنان به شمار نمی آید

  
 جزواجل آنان به شمار نمی آید

امام رضا (ع) به نقل از پدرش (ع) و به نقل از امام صادق (ع) فرمود:  
آید، جزو پیش آمد  روزهایی که زائر به زیارت امام حسین بن علی (ع)

  )49(.ناگوار آنان به شمار نمی رود
  



 )در جوار پیامبر اکرم (ص

اسامه گفت: شنیدم که امام صادق (ع)  ابن خالد ذي شامه به نقل از ابو 
د: هر کسی که بخواهد در جوار پیامبر (ص) و جوار امام علی (ع) و وفرم

را ترك حضرت فاطمه (ع) باشد، زیارت امام حسین بن علی (ع) 
  )50(.ننماید

  
 سفره هاي بهشتی

د: هر کس دوست بدارد که مسکن و وفرمابو بصیر گفت: امام صادق (ع)  
  .مأواي او در بهشت باشد، زیارت مظلوم را ترك ننماید

  گفتم: چه کسی است؟

صاحبه واقعه کربال، هر کس با شوق به زیارت ( ع) فرمود: حسین بن علی  
با پیامبر خدا (ص) و دوستی با حضرت فاطمه (ع)  او آید و به خاطر دوستی

و دوستی با امیر مؤمنان (ع) عزیمت نماید، خداوند او را بر سفره هاي بهشتی 
حالیکه از سایر مردم حساب به عمل  می نشاند و با آنان هم غذا می شود، در

  )51(.می آید
  

 وارد بهشت می شوند مردم سایر ازقبل 

شنیدم امام صادق (ع) فرمود: زائران امام حسین بن عبداهللا بن زراره گفت: 
عرض کردم: .  علی (ع) در روز قیامت بر دیگر مردم برتري خواهند داشت

 . برتري آنان در چه چیزي است



فرمود: چهل سال قبل از سایر مردم وارد بهشت می شوند، درحالیکه سایر  
  )52(.محاسبه اعمال خود می شونددچار مردم در مواقف مختلف 

  
 پاداش صد هزار شهید

داودبن فرقد گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم: چه پاداشی در هر ماه  
  براي زائر امام حسین (ع) خواهد بود؟

فرمود: داراي پاداش هایی است؛ پاداش صد هزار شهید همچون شهداي  
  )53(.بدر
  

 فضیلت و خیر فراوان

از مردمی  مشگفتدر فرمود: سلیمان بن خالد گفت: شنیدم امام صادق (ع)  
که می پندارند از شیعیان ما هستند، یکی از آنان روزگار بر او می گذرد 

درحالیکه به زیارت قبر امام حسین (ع) به ستم و سستی و تنبلی و ناتوانی 
د، تن به نمی آید، به خداوندي خدا چنانچه به پاداش آن زیارت آگاه بو

  عرض کردم: چه فضیلتی دارد؟. سستی و تنبلی نمی داد

فرمود: فضیلت و خیر فراوان، اولین پاداش او، خداوند گناهان گذشته و حال  
  )54! (او را می بخشد و به او گفته می شود کار خود را آغاز کن

 کمترین پاداش

حسین بن محمد قمی گفت: امام موسی بن جعفر (ع) فرمود: کمترین  
پاداشی که در کنار شط فرات براي زائر امام حسین (ع) خواهد بود، چنانچه 



منزلت و حرمت و والیت او درك گردد، گناهان گذشته و حال او آمرزیده 
  )55(.می شوند

  
  به منزلت او آگاه باشد

فرمود: هر کس امام حسین (ع) را زیارت قائد حناط گفت: امام کاظم (ع)  
، خداوند گناهان گذشته و حال او را  نماید درحالیکه به منزلت او آگاه باشد

  )56(. خواهد بخشید
 گناهان او آمرزیده می شوند

قائد گفت: بر امام کاظم (ع) وارد شدم و به او عرض کردم: فدایت گردم،  
روهی به منزلت و جایگاه او مردم به زیارت امام حسین (ع) رفته اند گ

آشنایند و گروهی آن را نمی دانند. و زنان به سوي او برده شده اند و شهرت 
پیش آمده است، و هنگامی که زمینه شهرت را دیدم، از زیارت او روي 

سپس گفت: امام مدتی مکث نمود و جواب مرا نداد، سپس روي .گردان شدم
آنان براي شهرت چنین کرده اند، تو  به من نمود و فرمود:اي عراقی! چنانچه

ع) آید و از آن خودداري کن! به خدا سوگند هر کس به سوي امام حسین (
  )57(.خداوند گناهان گذشته و حال او را می آمرزدبه منزلت او آگاه باشد،

 
 آمرزیده می شود

می پندارند  بعضیهارون بن خارجه گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم:  
هر کس که امام حسین (ع) را زیارت نماید ثواب حج و عمره نصیب او 



خواهد شد به من فرمود: به خدا سوگند هر کس او را زیارت نماید درحالیکه 
  )58(.به منزلت او آگاه باشد، خداوند گناهان گذشته و حال او را می آمرزد

  
 با پیامبر خدا نماید سه حج

آید درحالیکه به )فرمود: هر کس به سوي قبر امام حسین (عامام صادق (ع)  
   جایگاه و منزلت او آگاه باشد، همچون کسی است که سه حج را با پیامبر

  )59(.خدا (ص) نماید
 هزار حج

محمدبن مسلم در حدیثی از امام صادق (ع) گفت: هر کس قبر امام حسین  
باشد، خداوند پاداش هزار حج (ع) را زیارت کند درحالیکه به منزلت او آگاه 

  )60(.پذیرفته شده براي او می نوسید و گناهان گذشته و حال او را می بخشد
  

 هزار حج و هزار عمره

ابن عباس گفت: پیامبر اکرم (ص) مرا از کشته شدن امام حسین (ع) آگاه  
 نمود، تا آنجا که فرمود: هر کس او را زیارت نماید و به منزلت او آگاه باشد

خداوند ثواب هزار حج و هزار عمره را براي او می نویسد، هر کس او را ،
زیارت نماید، همانند آن است که مرا زیارت کرده است و هر کس که مرا 
زیارت نماید، گویی که خدا را زیارت نموده است و خداوند او را به آتش 

و شفا جهنم عذاب نمی دهد، به یقین دعا در زیر گنبد او اجابت خواهد شد 
  )61(.(ع) از فرزندان او خواهند بود اندر تربت او قرار داده شده است و امام



 آزادي هزار برده

صالح نیلی گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس به سوي قبر امام حسین  
(ع) آید درحالیکه به منزلت او آگاه باشد، خداوند پاداش آزاد کردن هزار 

آن کسی است که هزار اسب در راه خدا زین بنده براي او می نویسد و مانند 
  )62(.و لجام کرده باشد
 برترین مرتبه ها

 آید درع)امام صادق (ع) فرمود: هر کس که به سوي قبر امام حسین ( 
حالیکه به منزلت ایشان آگاه باشد، خداوند جایگاه او را در بلندترین مرتبه ها 

  )63(.از مرتبه هاي بهشت قرار خواهد داد
 

 سخن خداهم 

محمدبن أبی جریر قمی گفت: شنیدم امام رضا (ع) به پدرم فرمود: هر کسی 
که امام حسین بن علی (ع) را زیارت نماید درحالیکه به منزلت او آگاه باشد، 

از کسانی خواهد بود که با خداوند در جایگاه عرش او، سخن خواهد گفت، 
باغ ها و کنار نهرها سپس این آیه را تالوت نمود: محققاً اهل تقوي در 

  )64(.هستند، در منزلگاه صدق و در نزد پادشاه نیرومند
  

 کجایند زائران امام حسین (ع)؟

امام صادق (ع) فرمود: چون روز قیامت فرا رسید، منادي نداي دهد؛ کجایند  
  اران امام حسین بن علی (ع)؟وز



آنها را خداوند  رپس گروه بی شماري از مردم بر می خیزند که تنها شما 
 . تبارك و تعالی می داند

  به آنها گفته می شود: با زیارت قبر امام حسین (ع) چه منظوري داشته اید؟ 

! ما به زیارت او رفتیم به خاطر دوستی با پیامبر خدا امی گویند: خداوند 
(ص) و دوستی با علی (ع) و فاطمه (ع) و در خواست رحمت براي امام 

 . ر آنچه  که بر او گذشتحسین (ع) به خاط
به آنان گفته می شود: اینان محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین هستند.  

به آنان بپیوندید که شما در مرتبه آنان قرار دارید. به پرچم پیامبر خدا (ص) 
ملحق شوید، آنگاه آنان به سوي پرچم پیامبر خدا (ص) می پیوندند و در پناه 

چم در دست علی (ع) است. تا آنکه همگی وارد او قرار می گیرند، و پر
بهشت می شوند و در جلو، سمت راست، سمت چپ و عقب پرچم قرار می 

  )65(.گیرند
  

 آنکه از خداوند نیکی بخواهد

امام صادق (ع) فرمود: کسی که خدا خیر خواه او باشد، محبت امام حسین  
خدا بدخواه او باشد، (ع) و شوق زیارتش را در دل او می اندازد، و کسی که 
  )66(.کینه و بغض زیارت امام حسین (ع) را در دل او می نهد

 با امام حسین (ع) محشور می شود

علی بن معمر به نقل از برخی از یاران ما گفت: به امام صادق (ع) عرض  
کردم: شنیدم که فالن کس به شما عرض نموده؛ من نوزده بار به حج رفته ام 



ه عمره، به او فرمودید: به یک حج و به یک عمره دیگر برو و نوزده بار نیز ب
در این صورت خداوند پاداش زیارت قبر امام حسین (ع) را براي تو می 

  فرمود: کدام یک براي تو دوست داشتنی تر است؟  .نویسد

بیست حج و بیست عمره را انجام دهی و یا آنکه با امام حسین (ع) محشور  
  .وست دارم با امام حسین (ع) محشور شومگفت: نه، بلکه د شوي؟

  )67! (فرمود: پس اباعبداهللا (ع) را زیارت کن 
  

 از امان یافتگان

اسامه زید شحام گفت: شنیدم امام صادق (ع) فرمود: هر کس با شوق و  ابو 
رغبت به زیارت قبر امام حسین (ع) آید، خداوند در روز قیامت او را جزو 

د، و دست راستش می دهبه تاب اعمال او را دهد و کامان یافتگان قرار می 
در زیر بیرق امام حسین (ع) قرار می گیرد تا آنکه وارد بهشت شود و او را 

  )68(.در جایگاه مناسب می نهند، بدرستی که خداوند عزیز و حکیم است
  

 شادي بیش از اندوه

بن مسلم گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: حسین بن علی  محمد 
(ع) در محضر خداوند عزوجل به موضع لشکرگاه و شهدایی که در کنار 

خود به شهادت رسیده اند و همچنین به زائران خود می نگرد و آنان را با نام 
خود و نام پدران و درجات و مرتبه هایی که نزد پروردگار عزوجل دارند، 

می شناسد و براي آنان که نزد او اقامت نمودند، طلب آمرزش می نماید و از 



پدران خود می خواهد که براي آنان نیز طلب آمرزش نمایند و می فرماید؛ 
چنانچه زائرانم بدانند که خداوند براي آنان چه پاداشی قرار داده است، شادي 

ن می شود و هیچ آنان بیشتر از اندوهشان خواهد بود و حال آنان دگرگو
  )69(.گناهی نخواهند داشت

  
 زیارت امام حسین (ع) با شور و عشق

بن مسلم گفت: امام باقر (ع) فرمود: چنانچه مردم فضیلت زیارت امام  محمد 
حسین (ع) را بدانند، از اشتیاق آن خواهند مرد و جان هاي آنها از حسرت 

  . گسسته خواهد شد
  گفتم: در آن چه پاداشی است؟

فرمود: هر کسی که با شوق نزد او آید، خداوند هزار حج پذیرفته شده و  
هزار عمره صحیح براي او می نویسد و پاداش هزار شهید از شهداي بدر، 

آزاد کردن  پاداش هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه پذیرفته شده و پاداش
کند براي او منظور می گردد و در این عمل اراده  هزار بنده در راه خدا

از هر آفت که آسان ترین آنها شیطان است در آن سال را ، رضایت خدا 
محفوظ خواهد ماند و خداوند براي او فرشته بزرگواري را می گمارد تا او را 

از جلو و از پشت سر و از سمت راست و چپ و از باالي سر و پائین پاي 
در آن سال فوت نماید فرشتگان رحمت حاضر می شوند و  حفظ کند و اگر

او را غسل می نمایند و کفن او را حاضر می کنند و براي او طلب آمرزش 
می کنند و او را تا قبرش تشییع می نمایند و طلب آمرزش براي او می کنند 



و قبر او تا آن اندازه که چشم او قادر به دیدن باشد وسعت می یابد. خداوند 
را از فشار قبر ایمن می نماید و نکیر و منکر با او مدارا می کنند و دري او 

به سوي بهشت براي او گشوده می شود و نامه عملش به دست راستش داده 
خواهد شد و در روز قیامت نوري به او داده می شود که روشنایی آن نور 

زائران  میان مشرق و مغرب پرتو خواهد افکند و منادي ندا دهد که این از
امام حسین (ع) است در حالی که اشتیاق شدید به امام حسین (ع) در او 

وجود دارد در این حال فردي در روز قیامت نمی ماند مگر آرزو می کند آن 
  )70(.روز از زوار امام حسین (ع) باشد

  
 بندگان مکرم خداوند

محمدبن مسلم گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم: براي کسی که به  
  یارت قبر امام حسین (ع) آید چه پاداشی است؟ز

فرمود: هر کسی که با شوق نزد او آید از بندگان مکرم خداوند خواهد بود  
  )71(.تا آنکه خداوند او را وارد بهشت می گرداند

  
 هر کس امام حسین (ع) را با آگاهی زیارت نماید

امام صادق (ع) فرمود: هر کس امام حسین (ع) را با آگاهی زیارت نماید و 
نه به خاطر ماجراجویی و خودنمایی و ریا و شهرت، گناهانش همچون 

پیراهنی که با آب پاکیزه شود و بر آن آلودگی نباشد، پاك می گردند. 



ر خداوند با هر قدمی که می گذارند براي او ثواب حجی می نویسد و براي ه
  )72(.قدمی که بر می دارد ثواب عمره پاداش می دهد

  
 در رحمت خداوندي

عبداهللا بن میمون قداح گفت: به امام صادق (ع) عرض نمودم، کسی که به  
مرتبه او آگاه باشد و  و زیارت امام حسین بن علی (ع) آید درحالیکه به شان

  متکبر و خودبین نباشد، چه پاداشی دارد؟

زار حج واجب پذیرفته شده و هزار عمره صحیح براي او فرمود: پاداش ه 
  )73(.نوشته می شود

  
 جبرئیل، میکائیل و اسرافیل او را همراهی می کنند

امام صادق (ع) فرمود: هر کس قبر امام حسین (ع) را زیارت نماید  
درحالیکه رضایت خداوند عزوجل را خواستار باشد، جبرئیل، میکائیل و 

همراهی خواهند نمود تا هنگامی که به منزل خود اسرافیل او را 
  )74(.بازگردد

  
 جاودان خواهید بود

عبداهللا بن مسکان گفت: در محضر امام صادق (ع) بودم که گروهی از مردم  
خراسان نزد او آمده بودند، از او درباره زیارت امام حسین (ع) پرسیدند و 

  آنکه چه فضیلتی دارد؟



من روایت نموده و فرمود: هر کس که او را  فرمود: پدرم از جدش بر 
را در دل داشته باشد، خداوند او را  اوزیارت نماید درحالیکه شوق دیدار 

همچون روزي که مادر او، او را به دنیا آورده از گناه پاك می گرداند و 
فرشتگان او را تا منزل خود بدرقه می نمایند به گونه اي که با بالهایشان بر 

براي او  ندان خویش آید. و فرشتگان از خداه می افکنند تا نزد خاسر او سای
آمرزش می کنند و رحمت خداوندي او را از آسمان در بر می گیرد و طلب 

فرشتگان او را ندا دهند که خود و آنکه را زیارت نموده اي جاودان خواهید 
  )75(.بود و در خاندانش محافظت می شود

  
 مصون از آتش جهنم

بن منصور گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس قبر امام حسین (ع) حذیفه  
را براي خدا و به خاطر خدا زیارت نماید، خداوند او را از آتش جهنم مصون 
می دارد و در روز قیامت او را امان می دهد و از خداوند تبارك و تعالی در 

  )76(.خواستی نمی کند مگر آنکه حوایج دنیا و آخرت او بر آورده گردد
  

 زیارت خدا در عرشش

زید شحام گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم چه پاداشی است براي  
  کسی که قبر امام حسین (ع) را زیارت نماید چه پاداشی خواهد داشت؟

 .فرمود: همچون کسی است که خداوند را در جایگاه عرشش زیارت نماید



  نماید چه پاداشی است؟گفت: گفتم براي کسی که یکی از شما را زیارت 

  )77(.فرمود: همچون کسی است که پیامبر خدا (ص) را زیارت نماید 
  

 همچون کسی است که خدا را در عرش زیارت نموده است

حسین بن محمد قمی گفت: امام رضا (ع) فرمود: هر کس قبر اباعبداهللا (ع)  
در  خداوند را که را در کنار شط فرات زیارت نماید، همچون کسی است

  )78(.عرش زیارت نموده است
  

 به جز بهشت پاداشی ندارد

محمدبن مروان گفت: شنیدم امام صادق (ع) فرمود: امام حسین (ع) را  
زیارت نمایید اگر چه سالی یکبار باشد، هر کس به زیارت او آید درحالیکه 

 به مقام و منزلت او آگاه باشد، نه اینکه آن را نداند، کمتر از بهشت پاداشی
، و خداوند به خاطر وجود  نخواهد داشت و روزي بسیار نصیب او می گردد

  )79(.او گشایش سریعی عطا می نماید
  

 )براي زائر امام حسین (ع

عبداهللا بن فضل هاشمی گفت: نزد امام صادق (ع) بودم، مردي از اهل طوس  
اباعبداهللا بر ایشان وارد گردید و گفت:اي فرزند پیامبر خدا! کسی که قبر 

  حسین بن علی (ع) را زیارت نماید چه پاداشی دارد؟

: هر کس قبر او را زیارت نماید و به اینکه او امامی است که از  فرمود 



طرف خداوند اطاعتش بر بندگانش الزم است آگاه باشد، خداوند گناهان 
گذشته و حال او را می بخشد و شفاعت او در مورد پنجاه فرد گناهکار 

فته شود و خداوند عزوجل هر حاجتی را که نزد قبر او در خواست پذیر
  )80(.نماید، اجابت خواهد کرد

  
 در کرامت خداوند

عبداهللا بن یحیی کاهلی گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس که بخواهد  
در روز قیامت در کرامت خداوند باشد و مورد شفاعت حضرت محمد (ص) 

ع) باشد، تا مورد فضل، کرامت و برترین ثواب قرار گیرد، زائر امام حسین (
خداوند قرار گیرد و از او درباره گناه و اعمالش در زندگی دنیا، اگر چه 

مقدار آن بیش از ماسه هاي عالم و کوه هاي تهامه و زبد البحر باشد، پرسش 
نمی شود. امام حسین (ع) کشته شد درحالیکه مظلوم بود با جان ستم دیده و 

  )81(.و خاندانش و یارانش تشنه، خود
  

 زندگی و مرگ سعادتمند

عبد الملک خثعمی گفت: امام صادق (ع) به من فرمود:اي عبد الملک تو و  
دوستانت زیارت امام حسین بن علی (ع) را ترك ننمایید، زیرا زیارت او 

موجب طول عمر تو می گردد و خداوند روزي ات را زیاد می کند، و زندگی 
خواهی داشت و نخواهی مرد، مگر آنکه سعادتمند باشی و سعادتمند 

  )82(.سعادتمندي براي تو نوشته شود



 از فقر در امان می ماند

بن حکیم گفت: امام موسی کاظم (ع) فرمود: هر کس در سال سه بار  محمد 
  )83(.به زیارت قبر امام حسین (ع) آید از فقر در امان ماند

  
 گذشتن از گناه

فرمود: هر کس قبر امام حسین (ع) را زیارت نماید گناهان  امام صادق (ع) 
او همچون پلی بر در خانه او قرار داده می شود تا از آن عبور نماید و همچون 

  )84(.کسی است که پل را بر می دارد، پس از آن که از آن عبور کرد
  

 زیارت امام حسین (ع) را ترك مکن

ت امام ریازمن فرمود:اي معاویه! ) به معاویه بن وهب گفت؛ امام صادق (ع 
 حسین (ع) را به خاطر ترس ترك مکن زیرا هر کس که آن را ترك نماید

آنچه را در قبر آرزو داشته به جز حسرت نخواهد دید، آیا دوست نداري  ،
و فاطمه (ع) تو  خداوند تو و دانش ات را در آنچه پیامبر اکرم (ص) و علی

  دان دعوت نموده، ببینند؟را ب

آیا  آیا دوست نداري از آنان باشی که هفتاد سال گناه تو آمرزیده شود؟
دوست نداري از آنان باشی که از دنیا خارج می شوند و هیچ گناهی نداشته 

آیا دوست نداري از آنان باشی که فردا دست  باشند که به آن مؤاخذه شوند؟
  )85(در دست پیامبر خدا (ص) داشته باشد؟



 رسپاداش به اندازه ت

بن مسلم در حدیث طوالنی گفت: امام صادق (ع) به من فرمود: آیا به  محمد 
  زیارت قبر امام حسین (ع) می روي؟

  !گفتم: آري، اما با ترس و نگرانی
فرمود: هر چه این کار سخت تر باشد، پاداش بر ترس آن بیشتر است و هر  

ز قیامت امان کس در انجام آن بترسد، خداوند او را به خاطر ترسش در رو
خواهد داد. روزي که مردم به فرمان خداوند متعال بر می خیزند، مغفرت 

شامل حال او می گردد و فرشتگان بر او سالم می دهند و پیامبر (ص) او را 
زیارت و دعا نماید و نعمت و فضل خداوندي جزاي او باشد و هیچ گزندي 

  )86(.بر او نیاید و بهشت خداوند جایگاه او شود
  

 در سایه عرش خدا

ابن بکیر گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم، من به شهر ارجان در فارس  
خواهم رفت درحالیکه دلم مرا به سوي قبر پدرت می خواند، چنانچه عزیمت 

نمایم، دلم نگران خواهد بود تا آن که با ترس از پادشاه و حاکم ستمگر و 
  . خبرچینان و نگهبانان مرزها و حدود بازگردم

امام (ع) فرمود؛اي ابابکر! آیا نمی خواهی خداوند تو را در میان ما با ترس 
در سایه  ببیند؟ آیا نمی دانی کسی که به خاطر ترس ما، بترسد، خداوند او را

ا امام حسین (ع) در کنار عرش هم صحبت خواهد بعرشش قرار خواهد داد و 
  )87(خواهد داد؟بود و خداوند او را از ترس هاي روز قیامت امان 



 )نود حج با پیامبر خدا (ص

امام صادق (ع) فرمود: امام حسین (ع) روزي بر زانوي پیامبر اکرم (ص)  
  .نشسته بود، با او شادي می نمود و بازي می کرد

عایشه گفت:اي پیامبر خدا (ص)، چه چیزي شما را اینگونه شیفته این  
  کودك نموده است؟

وست نداشته باشم و شیفته او واي بر تو چگونه او را دپیامبر (صبه او فرمود:  
درحالیکه او میوه دل من و روشنایی چشم من است، اما بدان که امت  منباش

من او را خواهند کشت و هر کس او را پس از وفات من زیارت نماید، 
 .خداوند ثواب حجی از حج هاي من را براي او می نویسد

  ز حج هاي تو؟ا یاي پیامبر خدا (ص) حج گفت:

  .فرمود: آري دو حج از حج هاي من

 .اي پیامبر خدا (ص) دو حج از حج هاي تو گفت:
گفت: همچنان زیاد و زیادتر می گردید تا آنکه   . حجفرمود: آري و چهار

  )89(.به نود حج با پیامبر خدا (ص) رسید
 

 )سید الشهداء (ع

بر او وارد شدم ام سعید احمسیه گفت: نزد امام صادق (ع) رفتم و  
  .ارم آمد و گفت: مرکب تو را آماده نمودمزگخدمت

  اي ام سعید با این مرکب قصد داري به کجا بروي؟ فرمود:

  .: زیارت قبر شهدا را بنمایممگفت



فرمود: از شما تعجب می کنم اي مردم عراق! به زیارت شهدا از سفر دور  
  روید؟می آیید و به زیارت قبر سید الشهداء (ع) نمی 

  به او عرض کردم چه کسی است سید الشهداء؟

 )فرمود: حسین بن علی (ع
  گفتم: من زن هستم

  .فرمود: چه اشکالی دارد فردي مثل تو برود و آن حضرت را زیارت نماید

  : چه پاداشی در زیارت او بر من است؟مگفت

خانه فرمود: برابر با پاداش حج و عمره و دو سال اعتکاف و روزه اش در  
  )89(  .خدا و بیش از آن

  
 بیست و دو عمره

ابو سعید مدائنی گفت: بر امام صادق (ع) وارد شدم و عرض کردم: فدایت  
  شوم به زیارت قبر امام حسین (ع) بروم؟

فرمود: آري اي ابو سعید، به زیارت قبر فرزند پیامبر خدا (ص) برو، زنده  
گناهان، هر گاه او را زیارت زندگان، پاك و پاکان، و بی گناه ترین بی 

  )90(. نمایی بر تو ثواب بیست و دو عمره نوشته می شود
  

 عمره صحیح و پذیرفته شده

د: زیارت امام حسین (ع) وفرممحمدبن سنان گفت: شنیدم امام رضا (ع)  
  )91(.برابر است با عمره صحیح و پذیرفته شده است



 برابر با عمره است

امام رضا (ع) درباره زیارت قبر امام حسین (ع) صنوان بن یحیی گفت: از  
  سؤال نمودم که برابر با چه کاري است؟

  )92(.فرمود: معادل عمره است 
  

 حج پذیرفته شده

محمدبن سنان گفت: شنیدم امام رضا (ع) فرمود: هر کس به زیارت قبر امام  
حسین (ع) آید خداوند زیارت حج پذیرفته شده را براي او خواهد 

  )93(.نوشت
  

 حج و عمره

عبداهللا بن عبید انباري به امام صادق (ع) عرض کردم: فدایت شوم امکان  
  .تهیه هزینه حج در هر سال بر من مقدور نیست

فرمودن چنانچه خواهان حج هستی و توان تهیه هزینه آن را نداري به زیارت  
  .قبر امام حسین (ع) برو. در این صورت حج براي تو نوشته خواهد شد

و چنانچه خواهان انجام عمره هستی و امکان تهیه هزینه آن را نداري به  
زیارت قبر امام حسین (ع) برو، در این صورت بر تو پاداش عمره نوشته 

  )94(.خواهد شد
  



 پاداش نماز گزار نزد او

ابو عبداهللا حرانی گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم پاداش کسی که به  
  برود چه خواهد بود؟ زیارت امام حسین (ع)

فرمود: هر کس که نزد او آید و او را زیارت نماید و دو رکعت نماز در  
آنجا به جاي آورد، بر او حج پذیرفته شده نوشته خواهد شد و چنانچه نزد او 

  .چهار رکعت نماز به جاي آورد، براي او حج و عمره نوشته خواهد شد

زیارت هر امامی که اطاعت او  عرض کردم: فدایت شوم، این پاداش براي 
  .واجب است نیز خواهد بود

فرمود: همچنین شامل هر زائر امامی است که طاعت او واجب است نیز  
  )95(.خواهد بود

  
 حج پذیرفته شده

فضیل بن یاسر گفت: امام باقر (ع) فرمود: زیارت قبر امام حسین (ع) برابر  
  )96(.با حج پذیرفته شده با پیامبر اکرم (ص) است

  
 حج و عمره

هارون بن خارجه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم مردي از آن حضرت  
  سوال کرد: زائر قبر امام حسین (ع) چه پاداشی دارد؟

خاك آلوده و با  هامام (ع) فرمود: خداوند چهار هزار فرشته بر او گمارد 
  .اندوه بر او گریه می کنند تا آن که روز قیامت فرا رسد



عرض کردم: پدر و مادرم فدایت از پدرت روایت شده است؟ پاداش به او  
  حج و عمره را خواهد داشت؟

  )97(.فرمود: آري، حج و عمره و حتی ده بار 
  

 بهتر از بیست حج

بن عبد الملک گفت: با امام صادق (ع) بودم گروهی سوار بر االغ گذر  یزید 
  . کردند

  فرمود: آنان به کجا می روند؟

  .زیارت قبرهاي شهداگفتم: 

  فرمود: چه چیز آنان را از زیارت امام شهداي غریب باز می دارد؟

  مردي از اهل عراق گفت: زیارت او واجب است؟

فرمود: زیارت او برتر از حج و عمره و عمره و حج تا آن که بیست بار حج  
  .و عمره شمرد سپس فرمود: پذیرفته شده و صحیح

بر نخواسته بودم مردي از راه رسید و به او عرض  گفت: به خدا قسم هنوز 
کرد: من نوزده حج به جاي آورده ام از خدا بخواه تا مرا حج بیستم را نیز 

  .روزي کند

  امام فرمود: به زیارت امام حسین (ع) رفته اي؟

  .گفت: خیر

  )98(.فرمود: زیارت او برتر از بیست حج است 
 



 برتر از بیست حج

امام صادق (ع) فرمود: زیارت امام حسین (ع) برابر با زید شحام گفت:  
  )99(.بیست حج است

  
 بیست و پنج حج

ابو سعید مدائنی گفت: بر امام صادق (ع) وارد شدم و به ایشان عرض کردم:  
  فدایت شوم به زیارت قبر امام حسین (ع) بروم؟

ترین فرمود: آري اي ابا سعید، به زیارت فرزند پیامبر خدا (ص) زنده  
زندگان و پاکیزه ترین پاکیزگان و نیکوترین نیکان برو، چنانچه او را 

  )100(.زیارت نمایی خداوند پاداش بیست و پنج حج را براي تو می نویسد
  

 سی حج صحیح

موسی بن قاسم حضرمی گفت: امام صادق (ع) در روز اول امامت امام باقر  
وي راه اصلی برو و در (ع) وارد شهر نجف گردید و فرمود:اي موسی به س

کنار آن بایست و نگاه کن! به زودي مردي از سوي قادسیه خواهد آمد و 
چون نزدیک تو شد، بگو مردي از فرزندان رسول خدا (ص) اینجاست و تو 

 .را فرا می خواند، و او با تو خواهد آمد

گفت: رفتم و در کنار راه ایستادم درحالیکه هوا بسیار گرم بود، همچنان  
یستاده بودم و نزدیک بود تا نافرمانی کنم و منصرف شوم تا آنکه نگاهم به ا

چیزي شبیه مردي افتاد که بر روي شتر بود، همچنان به او نگاه می کردم تا 



آنکه نزدیک من گردید به او گفتم:اي مرد! در اینجا مردي از فرزندان پیامبر 
  .من داده است خدا (ص) تو را فرا می خواند و نشانه هاي تو را به

 !گفت: ما را نزد او ببر
گفت: او را هدایت کردم درحالیکه شتر نزدیک خیمه قرار گرفت، او را فرا  

 خواند و مرد عرب وارد شد و من نزدیک در خیمه شدم، صداي آنان را
  .شنیدم درحالیکه آنان را نمی دیدم

  امام صادق (ع) فرمود: از کجا می آیی؟

  منطقه یمن. فرمود: تو از آنجا و آنجا هستی؟گفت: از دورترین 

 !گفت: بلی من از آنجا (که می فرمائید) هستم
  فرمود: براي چه کاري به اینجا آمده اي؟

  .گفت: به زیارت امام حسین (ع) آمده ام

  امام (ع) فرمود: براي کار دیگري به جز زیارت آمده اي؟

ز گذارم و او را زیارت کنم و گفت: براي هیچ کاري به جز آنکه نزد او نما 
  .بر او درود فرستم و نزد خانواده ام برگردم

  امام (ع) فرمود: در زیارت او چه چیزي را می بینید؟

هاي خود و خانواده و فرزندان و اموال و گفت: در زیارت او برکت در جان 
  .زندگی می بینم و حاجت هاي ما بر آورده می شود

واهی از فضیلت دیگر عالوه بر این فضیلت ها تو را امام (ع) فرمود: نمی خ 
 !گفت: مرا آگاه نما اي فرزند پیامبر خدا آگاه نمایم؟

فرمود: زیارت امام حسین (ع) برابر است با حج پذیرفته شده و صحیح با  



  .پیامبر خدا (ص) است

  .آن مرد از این سخن تعجب نمود

شده با پیامبر خدا (ص) و او  و فرمود: به خدا قسم دو حج صحیح و پذیرفته 
تعجب نمود و امام صادق (ع) اضافه نمود تا آنکه فرمود: سی حج پذیرفته و 

  )101() .صحیح با پیامبر خدا (ص
  

 پنجاه حج

مسعده بن صدقه گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم؛ براي زائر قبر امام  
  حسین (ع) چه پاداشی است؟

  .(ص) براي او نوشته می شود فرمود: حج در معیت پیامبر خدا 

 گفت: به ایشان عرض کردم؛ فدایت شوم حج با پیامبر خدا (ص)؟ 

  .و دو حج هفرمود: بل

  گفت: عرض کردم فدایت شوم، دو حج؟

فرمود: بلی و سه حج، همچنان شمرد تا به ده حج رسید، عرض کردم؛ فدایت  
  شوم، ده حج با رسول خدا (ص)؟

  فرمود: آري و بیست حج؟

  عرض کردم؛ فدایت شوم بیست بار؟

  )102(.رسید و دیگر سخن نگفت رهمچنان شمرد تا به پنجاه با 
  
 



 شودنام زائر در اعلی علیین ثبت می

مام صادق (ع) فرمود: هر کس به زیارت قبر حسین (ع) برود در حالی که ا
 )103نویسد . (عارف به حق او باشد، خداوند نام او را در اعلی علیین می

  
 )معیار محبتت اهل بیت (ع

ابوبکر حضرمی گفت: شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: هر کس بخواهد  
بداند از اهل بهشت است یا خیر، دوستی ما را در دلش آشکار نماید، چنانچه 

بپذیرد او مؤمن است، و هر کس ما را دوست بدار باید در زیارت قبر امام 
ائر امام حسین (ع) باشد، او را در دوستی حسین (ع) رغبت نماید. هر کس ز

شناسیم و از اهل بهشت است و هر کس زائر امام حسین  ما اهل بیت (ع)
  )104(.(ع) نباشد ایمان او ناقص خواهد بود

  
 پاداشی بزرگ

علی بن میمون صائغ گفت: امام صادق (ع) به من فرمود:اي علی به من خبر  
رسیده است که مردمی از شیعیان ما یک سال و دو سال و بیشتر، بر آنان می 

 روند؟ب به زیارت امام حسین بن علی (ع) تاگذرد 

  .زیادي را نمی شناسم که چنین باشند مگفتم: من مرد

خود را از دست داده اند و از پاداش خداوند  فرمود: به خدا قسم آنان نصیب 
محروم گشته اند و از همنشینی با حضرت محمد (ص) در بهشت دوري 

  .جسته اند



  گفتم: چنانچه کسی از آن دوري جوید، مجازات خواهد شد؟

فرمود: آري و دوري جستن از نفس خود، پاداش بزرگ تر و نیکو نزد  
  )105(.پروردگار دارد

  
 نیکی بازمانده از

حنان بن سدیر گفت: نزد امام باقر (ع) بودم، به مردي از اهل کوفه فرمود:  
  .گفت: خیر هر جمعه امام حسین (ع) را زیارت می کنی؟

  .گفت: خیر فرمود: در هر ماه چطور؟

  .گفت: خیر فرمود: در هر سال چطور؟

  )106(.امام (ع) فرمود: تو از نیکی بازمانده اي 
 

 فراوان باز خواهد مانداز نیکی هاي 

داود حمار گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس که قبر امام حسین (ع) را  
زیارت نکند، از نیکی هاي فراوان باز مانده است و از عمر او یک سال کم 

  )107( .می شود
 

  ایمان و دین ناقص
بن مسلم گفت: امام باقر (ع) فرمود: هر کس از شیعیان ما که به  محمد 

زیارت قبر امام حسین (ع) نمی آید ایمان او ناقص خواهد بود، دین او ناقص 
  )108(.خواهد بود و چنانچه وارد بهشت گردد، نزد مؤمنان نخواهد



 از شیعیان ما نیست

) فرمود: هر کس که به زیارت قبر امام حسین (ع) نمی آید امام صادق (ع 
آنگاه که بمیرد او از شیعیان ما درحالیکه می پندارد از شیعیان ما است، تا 

نخواهد بود، حتی اگر از اهل بهشت باشد، او از میهمانان اهل بهشت 
  )109(.است

 از اهل دوزخ است

هارون بن خارجه گفت: از امام صادق (ع) درباره کسی که زیارت قبر امام  
فرمود: این مرد    .حسین بن علی (ع) را بدون علت ترك کند سؤال کردم

  )110(.دوزخ است از اهل
  

 زیارت کربال معادل ثواب احیاي هزار شب قدر

امام صادق علیه السالم مى فرماید: که هر کس یک روز در خدمت حضرت 
به سر برد ( یعنى در تربت کربال، جایى که خون ابا عبداللّه  )ع(اء سید الشّهد
و یاران و فرزندانش ظلما ریخته شد) در نامه اعمال او ثواب  )ع(الحسین 

   )111احیاء هزار شب قدر نوشته مى شود.(
فرمود: پس مباهات مى کنند به او مالیکه  در فضیات امام حسین (ع)و نیز

آسمان ها و اما آنچه نزد مابراى او هست پس ترحم مى کنیم براى او هر 
  )112(. صبح و شام

   



 فضیلت زیارت امام حسین (علیه السالم) در اوقات خاص بخش دوم :

 عاشوراء

 زائران خدا

جابر جعفی گفت: بر امام صادق (ع) در روز عاشورا وارد شدم، ایشان به من  
  .فرمودند: آنان زائران پروردگارند، و حق زیارت شونده، اکرام زائر است

و بیتوته کند،  هرکس در شب عاشورا در کنار قبر امام حسین (ع) بماند 
خداوند را در روز قیامت با خون آغشته خود مالقات خواهد کرد. گویی با 

  .ایشان در صحنه کارزار به شهادت رسیده است

همچنین فرمود: هر کس قبر امام حسین (ع) را در روز عاشورا زیارت کند  
  )113(.و نزد او بیتوته نماید گویی در رکاب او به شهادت رسیده است

  
 را در عرشش زیارت کرده است خدا

زید شحام گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس قبر اما حسین بن علی (ع)  
را در روز عاشورا زیارت نماید در حالی که به مقام و منزلت او آگاه باشد، 

  )114(.همچون کسی است که خدا را در عرشش زیارت کرده است
  

 زیارت خدا در عرش

صادق (ع) فرمود: هر کس امام حسین (ع) را در روز زید شحام گفت: امام  
عاشورا زیارت نماید، همچون کسی است که خداوند را در عرشش زیارت 

  )115(.کرده است



 همراه شهدا در بهشت

امام صادق (ع) فرمود: هر کس امام حسین (ع) را در روز عاشورا زیارت  
که در رکابش به  نماید و بر او اندوهگین و گریان باشد، همچون کسی است

  )116(.شهادت رسیده است و در مقام و منزلت در بهشت، با آنان خواهد بود
  

 بهشت بر او واجب است

امام صادق (ع) فرمود: هر کس امام حسین (ع) را در روز عاشورا زیارت  
  )117(.کند بهشت بر او واجب خواهد شد

  
 خدا را با بدن آغشته به خون مالقات خواهد کرد

جعفی گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس کنار قبر امام حسین (ع) جابر  
در روز عاشورا بیتوته کند، خداوند را در روز قیامت با خود آغشته خود 

مالقات خواهد کرد و همچون کسی است که در صحنه نبرد کربال همراه او 
  )118(.به شهادت رسیده است

  
 این گونه خدا را مالقات خواهد کرد

مالک الجهنمی گفت: امام باقر (ع) فرمود: هر کس امام حسین (ع) را در 
روز دهم از ماه محرم زیارت کند و نزد او گریان بماند، خداوند را در روز 

قیامت مالقات می نماید درحالیکه ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جنگ 



مانند ثواب در راه خدا به او داده می شود و ثواب هر حج، عمره و جنگ ه
کسی است که حج و عمره و جنگ را در رکاب پیامبر خدا (ص) و ائمه 

  )119(.انجام داده باشد -درود خدا بر آنان  -هدي 
 ماه رجب

 گناهان او آمرزیده می شوند

بشیر دهان می گوید: امام صادق (ع) فرمود: هر کس امام حسین (ع) را در  
  )120(.بزرگ او را می آمرزداول ماه رجب زیارت کند، خداوند گناهان 

  
 بهترین اوقات

بزنطی می گوید: از امام رضا (علیه السالم) سؤال کردم بهترین اوقاتی که  
  بتوانم امام حسین (ع) را زیارت نمایم چه هنگامی است؟

  )121(.فرمود: نیمه رجب و نیمه شعبان 
 نیمه شعبان

 )سلم هزار پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و 124مصافحه با 

ند؛ ابو بصیر از امام صادق (ع) و ابو حمزه از امام سجاد (ع) روایت کرده ا 
هزار پیامبر  124داشته باشد دست در دست  امام فرموده اند: هر کس دوست

داشته باشد و با آنان مصافحه نمایند، قبر اباعبداهللا الحسین (ع) را در نیمه 
طلب اجازه زیارت او از خداوند  شعبان زیارت کند، زیرا ارواح پیامبران (ع)



می نمایند و به آنان چنین اجازه اي داده می شود و در میان آنان پنج تن از 
  عرض کردیم: آنان چه کسانی هستند؟  .پیامبران اوالعزم هستند

 .فرمود: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد، درود خداوند بر همه آنان

فرمود: مبعوث شدن از شرق تا غرب زمین   پرسیدیم: معنی اوالعزم چیست؟
  )122(.و بر انس و جن

  
 خداوند گناهانش را می آمرزد

بن کثیر رقی گفت: امام باقر (ع) فرمود: گناهان زائر امام حسین (ع)  داود 
در نیمه شعبان آمرزیده می شود و در آن سال گناهی بر او نوشته نخواهد شد 

سال بعد نیز زیارت نماید، خداوند همه  تا آن که آن سال بگذرد و چنانچه در
  )123(.گناهان او را می آمرزد

  
 آمرزش همه گناهان

زید شحام گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس امام حسین (ع) را در شب  
نیمه شعبان زیارت نماید، خداوند همه گناهان او را از گذشته تا کنون خواهد 

  )124(.بخشید
 گناهان او آمرزیده می شود

امام صادق (ع) فرمود: هر کس قبر حسین بن علی (ع) را در سه سال متوالی 
زیارت نماید و میان آن در نیمه شعبان فاصله اي ایجاد نکند، گناهان بزرگ 

  )125(.او بخشیده خواهد شد



 همانند زیارت خداوند در عرش است

حسین بن  ابو عبداهللا برقی گفت: از امام صادق (ع) سؤال گردید: به زائر امام 
  علی (ع) در نیمه شعبان چه اجر و پاداشی داده خواهد شد؟

ایشان فرمود: هر کس امام حسین (ع) را در نیمه شعبان زیارت کند، خداوند  
عزوجل به او و آنچه دارد و نه آن چه نزد مردم دارد، در آن شب گناهانش 

  .را می آمرزد، اگر چه آن گناهان به تعداد موي سگ گله باشد

  از او سؤال شد: فدایت شوم، خداوند عزوجل تمام گناهان او را می آمرزد؟

فرمود: آیا این براي زائر امام حسین (ع) زیاد است؟ چگونه آمرزیده نشود  
  )126(.در حالی که زیارت او همانند زیارت خداوند عزوجل در عرش است

  
 داز چنین عملی استقبال نمایی

یونس بن یعقوب گفت: امام صادق (ع) فرمود:اي یونس، شب نیمه شعبان  
که امام حسین (ع) را را خداوند گناهان گذشته و حالی هر کسی از مؤمنین 

زیارت نماید، می آمرزد و به آنان گفته می شود از چنین عملی استقبال 
  .نمایید

  ت؟گفت: این همه براي زائر امام حسین (ع) در نیمه شعبان اس

فرمود:اي یونس، اگر مردم از ثواب زیارت امام حسین (ع) آگاه شوند  
مردان مرد بر تخته ها بسته می شوند کنایه از به صلیب شدن و بسته شدن بر 

  )127(.تخته ها است



 اجرتان با خدا

هارون بن خارجه گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر گاه نیمه شعبان فرا رسد  
ندا دهد؛ زائران اما حسین (ع) بازگردید! گناهان شما منادي در آسمان ها 

آمرزیده شده است، اجرتان با خدا که پروردگارتان است و محمد (ص) 
  )128(.پیامبرتان

  
 )مهمان حسین (علیه السالم

فرمود: هر گاه نخستین روز از شعبان  )معاویه بن وهب گفت: امام صادق (ع 
همانان امام حسین (ع) شعبانیه را در فرا رسد منادي از عرش ندا دهد: اي می

زیارت امام حسین (ع) از دست ندهید، چنانچه بدانید در آن چه نهفته است، 
  )129(.یک سال به انتظار خواهید ماند تا آن شب فرا رسد

  
 هزار بار حج

امام صادق (ع) فرمود: هر کس امام حسین (ع) را در نیمه شعبان زیارت  
  )130(.پاداش هزار حج را به او می دهدنماید، خداوند عزوجل 

 ماه رمضان

 بهترین موضوع

بن فیض به نقل از پدرش گفت: از امام صادق (ع) درباره  علی بن محمد 
زیارت امام حسین (ع) و اینکه وقت زیارت چه هنگامی برتر از دیگر اوقات 

  است؟



باشد فرمود که درود خدا بر او باد: در هر وقت و هر زمان که مقدور  
زیارت نمایید، زیرا زیارت او بهترین کار است. هر کس آن را زیاد انجام 

دهد، خیر در او افزایش می یابد و هر کس آن را کم انجام نماید خیر در او 
  .کاهش می یابد

و اوقات شریفه را در زیارت خود اختصاص دهید، زیرا کارهاي نیکو در آن  
فرود آمدن فرشتگان براي زیارت  چند برابر می شود و آن اوقات، زمان

  .است

سؤال گردید، فرمود: هر گفت: درباره زیارت امام حسین (ع) در ماه رمضان  
فروتنی و تواضع نزد او آید اعمال خود را محاسبه کند و  کس در حال

استغفار نماید و قبر او را در یکی از سه شب ماه رمضان، نخستین شب ماه، 
زیارت نماید، گناهان و معصیت هایی  و آن ببیندشب نیمه و یا آخرین شب 

که مرتکب شده است ریزش می کنند، همچنان که برگ هاي خشک با باد 
و طوفان ریزش کند و از گناهان او هیچ نماند، همچون روزي که مادر او، او 
را به دنیا آورده باشد. و اجر و ثوابی همچون حج در آن سال براي او منظور 

رشته او را ندا می دهند و هر جانداري به جز جن و انس آن می شود و دو ف
را می شنوند، یکی می گوید:اي بنده خدا پاکیزه شدي پس کردار خود را 

آغاز نما و دیگري می گوید:اي بنده خدا دوستی برگزیدي، پس به آمرزش 
  )131! (و فضلی از سوي خداوند بشارت ده

 



 دور از آتش

در کتاب علی بن عبد الوحد النهدي آمده است: امام صادق (ع) به او فرمود:  
ن در شب نیمه رمضان در کنار قبر امام حسی را که کسی پاداشآیا می دانی 

  د؟بن علی (ع) حاضر گرد

فرمود: خوشا به حال کسی که در کنار قبرش شب نیمه ماه رمضان ده  
ز آتش دوزخ، به خدا پناه برد، رکعت نماز، پس از نماز عشا بخواند و ا

خداوند او را از آتش دور می نماید و نمی میرد، مگر آن که در خواب خود 
فرشتگان را ببینید به او بشارت بهشت دهند و فرشتگان او را از آتش مصون 

  )132(.دارند
  

 با امان وارد بهشت شود

علی  بن فضل گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس امام حسین بن عبید 
(ع) را در ماه رمضان زیارت کند و در راه فوت نماید، از او بازخواست و 

  )133! (محاسبه نمی شود و به او گفته می شود: با امان وارد بهشت شو
 شب قدر

 زائران امام حسین (علیه السالم) آمرزیده می شوند،  نداي آسمانی
 
خداوند انجام  ابو صباح کنانی گفت: امام صادق (ع) فرمود: هنگامی که 
نیکو را در شب قدر در میان شب هاي دیگر تفاوت قائل شود،  ارهايک



منادي در آسمان هفتم از میان عرش ندا می هد، خداوند کسی را که به 
  )134(.زیارت قبر امام حسین (ع) می آید، می آمرزد

  
 )هزار فرشته و پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم 24مصافحه با 

عبد العظیم حسنی گفت: امام جواد (ع) در حدیثی فرمود: هر کس در شب  
بیست و سوم ماه رمضان امام حسین (ع) را زیارت کند درحالیکه این شب 

هزار فرشته و پیامبر  24گویی با شب قدر باشد احتمال داده می شود که 
(ص) دست داده است مصافحه می کنند همگی آنان از خداوند اجازه زیارت 

  )135(.امام حسین (ع) را در آن شب خواهند داشت
 گناهانش آمرزیده می شوند

امام کاظم (ع) فرمود: در این سه شب هر کس امام حسین (ع) را زیارت  
  .کند گناهان او از آغاز تا کنون آمرزیده می شوند

  )136(.شب نیمه شعبان و شب بیست و سوم ماه رمضان و شب عید 
 روز عرفه

 اعمالگواهی بر 

معاویه بن وهب گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس مراسم عرفات را در  
کنار قبر امام حسین (ع) به جاي آورد، اعمال عرفه اش بر او گواهی خواهد 

   )13 7 (.داد
  



 حج فقرا

بشار گفت: امام صادق (ع) فرمود هرکس نیازمند باشد و توانایی انجام  
امام حسین (ع) بیاید و به مقام منزلت ایشان  فریضه حج را ندارد، در کنار قبر

  .آشنا گردد تا از ثواب فریضه حج برخوردار گردد

من نمی گویم این ثواب حج ویژه افراد نیازمند است، فرد نیازمند چنانچه  
فریضه حج را به جاي آورد و بخواهد نافله را در حج و عمره به جاي آورد و 

ا از این کار باز دارد، در روز عرفه نزد امام مشغله دنیایی و گرفتاري ها او ر
حسین (ع) بیاید که آن از واجبات حج اوست و خداوند در مقابل آن عمل 

گفتم: حج و عمره او چند برابر خواهد   .چندین برابر ثواب به او می دهد
  شد؟

  گفتم: صد برابر؟  .فرمود: قابل شمارش نیست

  د؟فرمود: چه کسی می تواند آن را بشمار

  گفتم: هزار برابر؟

فرمود: و بیشتر، سپس ادامه داد و هر گاه بخواهید نعمت هاي خداوند را  
  )138(.بشمارید، نمی توانید

 
 بیش از اهل عرفات

امام صادق (ع) فرمود: خداوند تبارك و تعالی زائران قبر امام حسین (ع) را  
را برآورده می سازد، در برابر اهل زائران عرفات برتري می دهد. حوائج آنان 

ها دستگیري می کند. پس از ها در گرفتاریگناهانشان را می آمرزد و از آن



آن به اهل زائران عرفات توجه می نماید و با آنان نیز آن گونه رفتار می 
  )139(.کند

 .خداوند او را در عرش پاکیزه گرداند

حسین (ع) یوسف بن ظبیان گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس قبر امام  
را در روز عرفه زیارت نماید خداوند ثواب هزار هزار حج با قائم (عج) و 
هزار هزار حج عمره با پیامبر خدا (ص) و آزادي هزار هزار بنده و آذین 

بستن هزار هزار اسب در راه خدا براي او می نویسد، خداوند او را بنده راست 
نی  . فرشتگان می گویند؛ فالکردار که به وعده خود وفا نموده است، می نامد

درست کردار است و خداوند او را در عرش پاکیزه گرداند و در زمین 
  )140(.پاکیزه نامیده شد

  
 خداوند را در عرشش زیارت کند

بشیر دهان گفت: از امام صادق (ع) شنیدم درحالیکه به شهر حیره نزد  
فرمود:اي بشیر  گروهی از شیعیان وارد می شد، رو در روي من قرار گرفت و

امسال به حج مشرف شدي گفتم: فدایت شوم خیر، اما با قبري آشنا شدم و 
  .آن قبر امام حسین (ع) بود

فرمود: به خدا قسم بشیر آنچه اصحاب مکه در مکه به دست آورده اند از  
 !دست نداده اي

  !گفتم: فدایت شوم در روز عرفات بوده، آن را برایم بازگویید
فرمود:اي بشیر هر کدام از شما مردان در رود فرات غسل نماید، سپس با  



شناخت مقام و منزلت امام حسین (ع) به سوي او آید، خداوند! هر گامی که 
بر می دارد و می گذارد صد حج مقبول و صد عمره پذیرفته و صد جنگ در 

و ثواب رکاب پیامبر (ص) که با دشمنان خدا و پیامبرش انجام گرفته، اجر 
  )141(.می دهد

 
 خداوند شما را آمرزیده است

حنان بن سدیر گفت: امام صادق (ع) فرمود:اي حنان هر گاه روز عرفه فرا 
رسد، خداوند! زائران امام حسین (ع) می گوید زیارت را تکرار کنید، خداوند 

  )142(.شما را آمرزیده است
  

 بازگردید آمرزیده اید

امام صادق (ع) فرمود: چون روز عرفه فرا عمربن حسین عرزمی گفت:  
رسد، خداوند به زائران قبر امام حسین (ع) می نگرد و می فرماید: بازگردید، 

به خاطر آنچه در گذشته انجام داده اید، بخشیده شده اید و تا هفتاد روز بر 
  )143(.هیچ کس از شما گناهی نوشته نخواهد شد

  
 دل آرام

ع) شنیدم که فرمود: هر کس با شناخت و بشیر گفت: از امام صادق ( 
معرفت به زیارت امام حسین (ع) در آید، خداوند او را در روز قیامت با دل 

  )144(.آرام بر می انگیزدو خنک 



 یک سال در امان از گرفتاري

ابن میثم تمار گفت: امام باقر (ع) فرمود: هر کس امام حسین (ع) را زیارت 
شب عرفه زمین کربال را زیارت کند و در آن کند و یا فرمود: هر کس در 

اقامت نماید تا زمانی که قصد بازگشت نماید خداوند او را یک سال از 
  )145(.گرفتاري در امان نگه خواهد داشت

  
 با دستان پر

ابوحمزه ثمالی گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: هر کس به  
و آگاهی یابد دست خالی بر نمی منزلت و مقام امام حسین (ع) در کنار قبر ا

  )146(.گردد، بلکه باز می گردد درحالیکه دستان او پر خواهد بود
  

 هم صحبت با هزار فرشته

رفاعه گفت: بر امام صادق (ع) وارد شدم، فرمود:اي رفاعه، امسال فریضه  
  حج را انجام داده اي؟

زیارت قبر امام حسین گفتم: امکان انجام حج بر من فراهم نبوده است، اما به  
  .(ع) نائل گردیم

به من فرمود:اي رفاعه، از آنچه اهل منا انجام داده اند کوتاهی نکرده اي  
چنانچه می دانستم مردم نسبت به حج کوتاهی ننمایند، براي تو سخنی گفتم 

  .که هرگز زیارت قبر امام حسین (ع) را ترك ننمایی

ه است هر کسی که به سوي قبر اما سپس ادامه داد: پدرم به من خبر داد 



حسین (ع) با شناخت مقام و منزلت او و بدون تکبر عازم گردد، هزار فرشته 
در سمت راست و هزار فرشته در سمت چپ، او را همراهی خواهند کرد و 

هزار حج و هزار عمره همراه با پیامبر (ص) و یا وصیش (ع) براي او نوشته 
  )147(.می شود

  
 حجدر هر قدم یک 

بشیر دهان گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم: چنانچه حج را از دست  
  بدهم، به زیارت قبر امام حسین (ع) بروم؟

امام فرمود: احسنت اي بشیر، هر مؤمنی که با شناخت مقام و منزلت امام  
حسین (ع) به زیارت قبر او به جز روز عید آید، خداوند ثواب بیست حج و 

براي او می نویسد و ثواب بیست جنگ در رکاب پیامبر  بیست عمره پذیرفته
وحی شده، و یا امام عادل خواهد داشت و هر کس در روز عید به )(ص

زیارت او آید، خداوند ثواب صد حج و صد عمره و صد جنگ در رکاب 
پیام و یا امام عادل براي او می نویسد و هر کس در روز عرفات با درك 

تش آید، خداوند ثواب هزار حج و هزار عمره و مقام و منزلت او به زیار
  .هزار جنگ با پیامبر (ص) فرستاده شده و یا امام عادل، به او می دهد

  گفت: به او عرض کردم؛ چگونه می توانم به چنین موقعیتی دست یابم؟

گفت: بر من نظر خشمگینانه انداخت، سپس فرمود:اي بشیر مؤمن چون به  
ع) در روز عرفه برود و در نهر فرات غسل نماید و زیارت قبر امام حسین (

سپس به سوي او آید، خداوند در هر قدمی که بر می دارد، براي او ثواب حج 



  .و مناسک آن را می نویسد

  )148(.و نمی دانم جز آن که فرمود: و جنگ در راه خدا 
  

 هزار حج و هزار عمره

حسین (ع) را در روز  زید شحام گفت: امام صادق (ع) فرمود: هرکس امام 
عرفه زیارت کند، درحالیکه به مقام و منزلت او آگاه باشد، خداوند ثواب 

  )149(.هزار حج صحیح و هزار عمره مقبول براي او می نویسد
 

 هزار جنگ همراه با پیامبر مبعوث شده

بشیر دهان گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس قبر امام حسین (ع) را در 
ت کن درحالیکه به مقام و منزلت او آگاه باشد، خداوند ثواب روز عرفه زیار

هزار حج و هزار عمره و هزار جنگ همراه با پیامبر (ص) مبعوث شده براي 
  .او می نویسد

و هر کس در اول ماه رجب آن حضرت را زیارت نماید خداوند گناهان  
  )150(.بزرگ او را می آمرزد

 شب عید فطر و شب عید قربان

 جتاهزار حاداي 

امام صادق (ع) فرمود: هرکس قبر امام حسین (ع) را در یک سال، در شب  
نیمه شعبان و شب عید فطر و شب عرفه زیارت نماید، خداوند ثواب هزار حج 



صحیح و هزار عمره پذیرفته شده بر او می نویسد و هزار حاجت از حوایج 
  )151(.دنیا و آخرت او، برآورده می شود

  
 نآمرزش گناها

عبد الرحمان بن حجاج گفت: امام صادق (ع) فرمود: هر کس قبر امام  
حسین (ع) را در یکی از سه شب زیارت نماید خداوند گناهان او را، آنچه از 

  .گذشته تا کنون بوده، خواهد بخشید

  !ها؟عرض کردم: فداي تو شوم کدام شب
  )152(.فرمود: شب عید فطر، شب عید قربان و شب نیمه شعبان 

 روزهاي جمعه

 کنار امام حسین (علیه السالم) در بهشت

بن یزید گفت: امام صادق (ع) فرمود: کسی که قبر امام حسین (ع) را  داود 
در هر روز جمعه زیارت نماید، خداوند گناهان بزرگ او را می آمرزد و دنیا 
را با نیاز و حسرت ترك نخواهد کرد و در بهشت با امام حسین بن علی (ع) 

  .اقامت خواهد داشت

اي داود! چه کسی دوست ندارد که در بهشت در کنار امام  سپس فرمود: 
  حسین (ع) باشد؟

  )153(.عرض کردم: آن که رستگار نگردد 
  



  )بخش سوم : متن و ترجمه زیارت امام حسین (علیه السالم
همان گونه که پیش از این بیان گردید، در احادیث و روایات ائمه معصومین 

(ع) درباره زیارت امام حسین (ع) تأکید و سفارش بسیاري شده و متون 
متعددي در این خصوص وارد گردیده است، در برخی از متون، زیارت به 

صورت مطلقه و بدون مشخص شدن زمان خاص است و برخی دیگر با 
  .مشخص نمودن زمان، ذکر شده است

خواهیم یافت که ائمه  چنانچه کمی در این باره تأمل و دقت نماییم، در 
معصومین (ع) ما را چه در مناسبت هاي خاص و چه در غیر از مناسبت ها، 

 . به زیارت امام حسین (ع) فرا می خوانند

سؤال گردید  )از امام جعفر صادق (ع) درباره زیارت اباعبداهللا الحسین (ع  
  که آیا زمان خاصی دارد؟

ا زیارت نمایید. زیرا زیارت ایشان فرمودند: در هر وقت و در هر زمان او ر 
بهترین عمل است، و هر کس آن را بسیار انجام دهد، نیکی او افزون گردد و 
هر کس آن را اندك انجام دهد نیکی او اندك گردد. و در زیارت هاي خود 

اوقات شریف را غنیمت شمارید، زیرا پاداش اعمال شایسته در آن مضاعف 
  .فرشتگان براي زیارت ایشان است است و آن اوقات، اوقات فرود

متون زیارت امام حسین (ع) متعدد است و بیشتر این زیارات در کتاب  
گران بهاي مفاتیح الجنان، اثر عالم و محدث بزرگ حاج شیخ عباس قمی 

. از جمله  (قدس سره) و دیگر کتب ادعیه و زیارات نقل گردیده است



، زیارت غیر معروفه و.... که می زیارت مطلقه امام حسین ، زیارت معروفه 
  گر کتابها می توانید استفاده کنید . یبه مفاتیح الجنان و دتوانید با مراجعه 

  
 از راه دور: (علیه السالم)پاداش زیارت امام حسین

از راه دور نیز فضیلت بسیار دارد (چنان که زیارت هر  (ع)زیارت امام حسین
گونه است) و روایات بسیارى در این رابطه وارد   معصوم دیگرى نیز این

  کنیم: شده که ما در این جا به ذکر چند روایت اکتفا مى
ـ روایت علقمه شاهد خوبى است، زیرا در صدر این روایت وقتى امام 1

پاداش زیارت عاشورا در حرم آن حضرت را با آن عظمت بیان (ع)باقر
کسى که در شهرهاى دور از  پرسد: فدایت شوم براى کند. علقمه مى مى

کربال باشد و در چنین روزى (روز عاشورا) رفتن به سوى قبر آن حضرت 
برایش ممکن نباشد و بخواهد در این روز از دور زیارتش کند چه ثوابى 
دارد؟ حضرت در جواب، پس از بیان آدابى که خواهد آمد، فرمود: من 

این روز (با رعایت  را در  (ع)کنم کسى که امام حسین  ضمانت الهى مى
  )154 آدابى که خواهد آمد) زیارت کند تمام آن ثوابها برایش نوشته شود.(

کند که: هرگاه، راه بعضى از شما  نقل مى (ع)عمیر از امام صادق ـ ابن ابى2
اش تا قبور ما مسافت بسیار باشد، در فضاى باز قرار گیرد و  دور و از خانه

ه به سوى قبور ما سالم کند که تحقیقاً به ما دو رکعت نماز بخواند و با اشار
  )155.( رسد مى



شود که  به خوبى استفاده مى (ع)ـ از روایت سدیر یکى از یاران امام صادق3
زیارت آن حضرت از دور نیز فضیلت بسیار دارد، به این صورت که در 
فضاى باز قرار گیرد و به راست و چپ نظر بیفکند، سپس سر خود را به 

   توجه نماید و بگوید:   (ع)آسمان بلند کند و به جانب قبر امام حسینسوى 
» لس بداهللاَ باع یک یا اَ الم علَیک و رحمۀُالم علَ لس کاتُه ، اَ که در مقابل  » اهللاِ و برَ

  )156( شود. آن براى او ثواب بسیار نوشته مى
ل از زیارات مطلقه 4 که وقتى  است (ع)امام حسینـ در مقدمه زیارت او
شود که یادى از امام ی پرسد: فدایت شوم بسیار م مى (ع)اوى از امام صادقر

ى «:  م چه بگویم؟ فرمود: سه مرتبه بگوکنم در آن هنگای م  (ع) حسین صلَّ
اهللاِ دب باع یک یا اَ ی محضرت از دور و نزدیک به او  که سالم به آن »اهللاُ علَ

  )5 رسد.(
   

  از راه دور: (علیه السالم)زیارت امام حسینآداب 
آستان    که براى زیارت آن حضرت و عرض ادب بهمتعدداز روایات 

  شود: مقدسش از راه دور، آدابى وارد شده که در ذیل به آن اشاره مى
  آداب روز عاشورا:

ـ در روایتى که از علقمه گذشت آمده است: عرض کردم: فدایت شوم 1
کند و امکان حضور در نزد قبر   دور از کربال زندگى مىکسى که در شهرى 

آن حضرت در چنین روزى (روز عاشورا) برایش وجود ندارد، چه ثوابى 
خواهد بود؟ فرمود: اگر چنین است به فضاى باز برود و به سوى آن حضرت 



حضرتش نفرین فرستد و سپس دو رکعت نماز بجا  اشاره کند و بر قاتلین
کند اوایل روز، پیش از ظهر   که براى این عمل انتخاب مىآورد و زمانى را 

سوگوارى کند و بر او بگرید و اهل خانه را  (ع)باشد، آنگاه براى امام حسین
نیز به عزادارى دعوت کند، و مجلس مصیبت و عزا برپا کند و وقتى (شیعیان 

رسند تسلیت بگویند، اگر چنین کنند من ضمانت   آن حضرت) به هم مى
ها (ثواب هایى که در صدر این روایت  کنم که تمام آن ثواب  ىالهى م

در روز عاشورا از نزدیک بیان شده) براى او  (ع)براى زیارت امام حسین
  نوشته شود.

رسند به یکدیگر  گوید: عرض کردم چگونه وقتى به هم مى  علقمه مى
ن «گویند:  تسلیت گویند؟ فرمود: مى مصابِ جورنا بِ یه عظَّم اهللاُ اُ نِ علَ ی س ح ا بِالْ

اال هی ل و ع م ، بینَ بِثارِه نَ الطّال م اکُمیانا و علَ جالم، و د السمح نْ آلِ م م ىدهمامِ الْم
الم الس هِمی فراوان دهد و  (ع)یعنى خداوند اجر ما را در مصیبت امام حسین »علَ

ش امام مهدىما وشما را توفیق جبران خون حضرتش به  که از  (ع)همراه ولی
  است،عطا فرماید. (ع)محمد آل
ـ در ادامه این حدیث آمده است: اگر بتوانى در این روز کسب و کار را 2

زیرا که روز نحسى است که کسب مؤمن در آن روز  ;تعطیل کنى بهتر است
 رسد و اگر به نتیجه برسد، خیر و برکت در آن نخواهد بود، و به نتیجه نمى

اش ذخیره نکند که  نیز در چنین روزى، کسى از شما چیزى را براى خانه
  )158اگر چنین کند براى اهلش مبارك نخواهد بود.(



و در بعضى از روایات استحباب غسل کردن براى زیارت روز عاشورا نیز 
)، و در سایر ایام نیز همین اعمال را به قصد رجا به هنگام 159آمده است(
  . بجا آورد توان زیارت مى

  
  از راه دور:  (علیه السالم)کیفیت زیارت امام حسین

از مجموع روایات، زیارت آن حضرت از راه دور به یکى از عبارات زیر 
  شود:  استفاده مى

بداهللاِ «ـ سه بار بگوید: 1 باع یک یا اَ ى اهللاُ علَ   »صلَّ
بداهللاِ«ـ بگوید:2 باع یک یا اَ الم علَ الس،رَکاتُهب ۀُ اهللاِ ومحر و کی الم علَ لس   )160( »اَ
ان بن سدیر چنین آمده است:3   ـ در روایت حنّ
»الم لس یدى، اَ نَ س ابدى وی س و ، الى ونَ م اب و الى ویا م کی الم علَ لس   اَ

فرزند سالم بر تو اى موالى من و اى فرزند موالى من و اى آقاى من و اى 
  آقاى من، سالم

کی الم علَ اَلس ، قَتیلِ نُ الْ تیلُ ب ، والقَ نُ الشَّهید ب لشَّهید الى اَ ویا م کی   علَ
  بر تو اى موالى من شهید فرزند شهید و اى کشته فرزند کشته، سالم بر تو

بى قَلْ نَ رسولِ اهللاِ بِ ابی رُكأَنَا زائ ، کاتُه برَ ۀُ اهللا ومحر سانى ول و  
و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد، من زائر تو هستم اى فرزند رسول خدا با 

  قلب و زبان
الم یا الس کی علَ ، فَ کت ب قُ ةً لدشاهسى م فْ نَ رك بِ ز م اَ   وجوارِحى، و إِنْ لَ



وتمام اعضا، هر چند تو را از نزدیک زیارت نکردم و بارگاه تو را ندیدم اما 
  بر تو اى سالم

، لیلِ اهللاِ براهیم خَ ، و وارِثَ إِ ی اهللاِ بِ ، و وارِثَ نُوح نَ فْوةِ اهللاِ ص م وارِثَ آد  
  وارث آدم برگزیده خدا و وارث نوح پیامبر خدا و وارث ابراهیم خلیل اهللا

حمد وارِثَ م و ، وحِ اهللاِ وارِثَ عیسى ر و ،   و وارِثَ موسى کَلیمِ اهللاِ
  موسى کلیم اهللا و وارث عیسى روح اهللا و وارث محمدو وارث 

ى رسولِ اهللاِ صنینَ و م ، و وارِثَ علی أَمیرِ الْمؤْ هولسرو هی بِ بیبِ اهللاِ ونَ ح  
  حبیب خدا و نبى او و رسول او و وارث على امیرمؤمنان وصى رسول خدا

ی لنِ ع نِ ب س ح ، و وارِثَ الْ هت نَ اهللاُ و خَلیفَ ع ، لَ نینَ م ى أَمیرِ الْمؤْ صو  
  و جانشین او و وارث حسن بن على وصى امیرمؤمنان خدا لعنت کند

لِّ ساعۀ، أَنَا ه الساعۀِ وفی کُ فی هذ ذابع یهِم الْ دد علَ جو ، لیکیا قات  
اى  کسانى که تو را شهید کردند و در این ساعت و در هر ساعت عذاب تازه

  بر آنها بفرست اى
ى ب إلَ قَرِّ تَ دى می س بیک ، و إلى أَ ، و إِلى جدك رسولِ اهللاِ لَّ و عزَّ اهللاِ ج  

ت رسول خدا وپدرت آقاى من! به سوى خداوند متعال و جد  
الم الس کی لَ ع ، فَ الى ویا م کی ، وإلَ نِ س ح ، وإلى أَخیک الْ نینَ م   أَمیرِالْمؤْ

ب مىامیر جویم پس  مؤمنان و برادرت حسن و به سوى تو اى آقاى من تقرّ
  سالم

بى و لسانی و جمیعِ جوارِحی، قَلْ تى لَک بِ بِزِیار کاتُه رحمۀُ اهللاِ و برَ و  



و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد با زیارتى که تو را با قلبم و زبانم و جمیع 
  اعضایم نمودم

دي شَ ی نْ یا س کُ عدائکفَ نْ أَ ةِ مراءب نِّی، و أَنَا بِالْ م کولِ ذلب قَ فیعى ل  
پس اى آقاى من! شفیع من براى قبول این زیارتم باش. من با بیزارى جستن 

  از دشمنان تو
یک صلَوات اهللاِ علَ ، فَ عینَ مأَج کُم لَی ى اهللاِ وإِ لَ ب إِ قَرَّ تَ یهِم أَ علَ و مَنۀِ لَه ع   واللَّ

ب مى   جویم پس درود و ولعنت بر آنها به خدا و به همه شما تقرّ
.تُه محر و رِضْوانُه و  

  رضوان و رحمت خدا بر تو باد.
کنى و بر او سالم  (على اکبر) توجه مى (ع)سپس به قبر على بن الحسین

گویى، و در پایان آنچه دوست دارى از امور دنیا و آخرتت را، از خدا  مى
خوانى. سپس رو به قبله، به سوى  کنى، آنگاه چهار رکعت نماز مى طلب مى

  گویى: مى   شوى و به قصد وداع و سایر شهدا متوجه مى (ع)قبر امام حسین
کع دودى، و م ی نَ س ابدى وی یا س و ، الى ونَ م ابو الى ویا م کع دوأَنَا م  

اى فرزند موالى من و اى آقاى من گویم اى موالى من و   من با تو وداع مى
  کنم و اى فرزند آقاى من و نیز با تو وداع مى

نَ ابدى و ی یا ساداتی یا یا س کُم ع دوم و ، نِ ی س ح نَ الْ ب ى لدى یا عی س  
اى آقاى من و اى فرزند آقاى من اى على بن حسین و با شما اى آقایان من 

  و اى شهیدان کربال
عاشرَ  اهللاِم الم س کُم ی علَ ، فَ داءه تُه و رِضْوانُه و برَکاتُه الشُّ محر 161.(و(  



  کنم پس بر شما باد سالم و رحمت خدا و رضوان و برکاتش. نیز وداع مى
  

جٍ نٍ وفَرْ فَّۀِ بطْ نْ ع م اللَّه د نْ لَ ع بادةٍ أَفْضَ نْ ع ا مامام باقر (ع) : م  
 2الکافی ج(   ». و باالتر از عفت بطن و عفت فرج نیست یچ عبادتى برتره«

  )80ص
  عبادتى )))
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طهران،  -االئمۀ صلوات اهللا علیهم اجمعین، منشورات دار الکتب االسالمیه 
  ه 1390 -الطبعه الخامسه 

کراهه  38باب ،ابواب المزار،431، ص 14ملی،ج وسائل الشیعه للحر العا -45
 )ترك زیاره االمام الحسین (ع

ه  1320المتوفی سنه  -مستدرك الوسائل، میرزا حسین النوري الطبرسی  -46
تأکید استحباب زیاره الحسین  26، أبواب المزار، باب 330 - 311، ص 10ج 

بن علی (ع) ووجوبهما کفایه، منشورات مؤسسه آل البیت (ع) الحیاء التراث، 



  .م1988 -ه  1480الطبعه الثانیه 

 37، ابواب المزار، باب 330 - 329، ص 10املی، ج وسائل الشیعه للحر الع -47
  .تأکد استحباب زیاره الحسین بن علی (ع) ووجوبها کفایه

 )ان ایام زائري الحسین (ع 51، باب 136کامل الزیارات البن قولویه، ص  -48
  .ال تعد من اعمار هم

  .43، ص 6تهذیب األحکام للطوسی، ج  -49

ان زائري الحسین (ع)  52، باب 126ه، ص کامل الزیارات البن قولوی -50
 )یکونون فی جوار رسول اهللا (ص) و علی و فاطمه (ع

ان زائري الحسین (ع)  52، باب 136کامل الزیارت البن قولویه، ص  -51
 )یکونون فی جوار رسول اهللا (ص) و علی و فاطمه (ع

 )(عان زائري الحسین  53، باب 127کامل الزیارات البن قولویه، ص  -52
  .یدخلون الجنۀ قبل الناس

  .52، ص 6تهذیب األحکام للطوسی، ج  -53

کراهه  38، ابواب المزار، باب 338ص ،10سائل الشیعه للحر العاملی،ج و -54
  )ترك زیاره االمام حسین (ع

ثواب من زار الحسین (ع)  54، باب 138کامل الزیارات البن قولویه، ص  -55
  .عرفا بحقه

ثواب من زار الحسین  54، الباب 137الزیارات البن قولویه، ص کامل  -56
  .(ع) عارفاً بحقه

ثواب من زار الحسین  54، الباب 140کامل الزیارات البن قولویه، ص  -57



  .(ع) عارفاً بحقه

ثواب من زار الحسین  54، الباب 137کامل الزیارات البن قولویه، ص  -58
  .(ع) عارفاً بحقه

ثواب من زار الحسین  54، الباب 140ارات البن قولویه، ص کامل الزی -59
  .(ع) عارفاً بحقه

 45، ابواب المزار، باب 347، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  -60
  .استحباب اختیار زیاره الحسین (ع) علی الحج و العمره المندوبین

 45باب ، ابواب المزار، 352، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  -61
  .استحباب اختیار زیاره الحسین (ع) علی الحج و العمره المندوبین

الفروع من الکافی، الشیخ ابو جعفر محمدبن یقوب بن اسحاق الکیلنی  -62
، باب فضل زیاره أبی 581، ص 4ه، ج  329 -  328المتوفی سنه  -الرازي 

  . ه 1391سنه طهران،  -عبداهللا الحسین (ع)، منشورات دار الکتب االسالمیه 

ان من زار الحسین (ع)  59، باب 147کامل الزیارات البن قولویه، ص  -63
  .کان کمن زار اهللا فی عرشه و کتب فی اعلی علیین

ثواب من زار الحسین  54، الباب 141کامل الزیارات البن قولویه، ص  -64
  .(ع) عارفاً بحقه

من زار الحسین (ع) حبا  55، الباب 141کامل الزیارات البن قولویه، ص  -65
 )لرسول اهللا و امیر المؤمنین و فاطمه (ع

من زار الحسین (ع) حبا  55، باب 142کامل الزیارات البن قولویه، ص  -66
 )لرسول اهللا و امیر المؤمنین و فاطمه (ع



  .48، ص 6تهذیب االحکام للطوسی، ج  -67

ار الحسین (ع) من ز 56، باب 142کامل الزیارات البن قولویه، ص  -68
  .تشوقاً الیه

تأکد  37، ابواب المزار، باب 329، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  -69
  استحباب زیاره الحسین بن علی (ع) ووجوبها کفایه. گ

من زار الحسین  56، باب 143 -  142کامل الزیارات البن قولویه، ص  -70
  .(ع) تشوقاً الیه

من زار الحسین (ع)  56، باب 143لویه، ص کامل الزیارات البن قو -71
  .تشوقا الیه

من زار الحسین (ع)  57، باب 144کامل الزیارات البن قولویه، ص  -72
  .احتسابا

من زار الحسین (ع)  57، باب 145کامل الزیارات البن قولویه، ص  -73
  .احتساباً

(ع)  من زار الحسین 57، باب 145کامل الزیارات البن قولویه، ص  -74
  .أحتساباً

من زار الحسین (ع)  57، باب 145کامل الزیارات البن قولویه، ص  -75
  .احتساباً

من زار الحسین (ع)  57، باب 146کامل الزیارات البن قولویه، ص  -76
 احتساباً

ان من زار الحسین (ع)  59، باب 147کامل الزیارات البن قولویه، ص  -77



  .تب فی اعلی علیینکان کمن زار اهللا فی عرشه و ک

ان من زار الحسین (ع)  59، باب 147کامل الزیارات البن قولویه، ص  -78
  .کان کمن زار اهللا فی عرشه و کتب فی اعلی علیین

ان زیاره الحسین (ع)  61، باب 151کامل الزیارات البن قولویه، ص  -79
  .تزید فی العمر و الرزق و ان ترکها تنقصهما

تأکد  37، ابواب المزار، باب 322، ص 10للحر العاملی، ج  وسائل الشیعه -81
  .استحباب زیاره الحسین بن علی (ع) ووجوبها کفایه

أن زیاره الحسین (ع)  62، باب 153کامل الزیارات البن قولویه، ص  -81
  .تحط الذنوب

ان زیاره الحسین (ع)  61، باب 152کامل الزیارات البن قولویه، ص  -82
  .مر و الرزق و ان ترکها تنقصهماتزید فی الع

 40، ابواب المزار، باب 341، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  -83
  .استحباب تکرار زیاره الحسین (ع) بقدر االمکان

، باب ثواب النبی و االئمۀ 346، ص 2من ال یحضره الفقیه للصدوق، ج  -84
  .صلوات اهللا علیهم اجمعین

دعاء رسول اهللا  40، باب 118 -  117بن قولویه، ص کامل الزیارات ال -85 
 )(ص) و علی و فاطمه و االئمۀ لزوار الحسین (ع

ثواب من زار الحسین (ع)  45، باب 127کامل الزیارات البن قولویه، ص  -86
  .و علیه خوف

ثواب من زار الحسین (ع)  45، باب 126کامل الزیارات البن قولویه، ص  -87



  .و علیه خوف

قول رسول اهللا (ص) بأن  22، باب 68کامل الزیارات البن قولویه، ص  -88
  .الحسین (ع) تقتله امته من بعده

 39، ابواب المزار، باب 339، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  -89
  )استحباب زیاره النساء الحسین (ع

الحسین ان زیاره  63، باب 155 -  154کامل الزیارات البن قولویه، ص  -90
  .(ع) تعدل عمره

 155کامل الزیارات البن قولویه، ص  -91

ان زیاره الحسین (ع)  63، باب 155کامل الزیارات البن، قولویه، ص  -92
  .تعدل عمره

) زیاره الحسین (عان  64، باب 156کامل الزیارات البن، قولویه، ص  -93
 .تعدل حجه

) ان زیاره الحسین (ع 64 ، باب156کامل الزیارات البن، قولویه، ص  -94
 .تعدل حجه

تأکد  2باب . أبواب المزار،258،ص 10سائل الشیعه للحر العاملی،ج و -95
 )استحباب زیاره النبی و األئمه (ع

) ان زیاره الحسین (ع 64 ، باب157کامل الزیارات البن، قولویه، ص  -96
 .تعدل حجه

) ان زیاره الحسین (ع 65 ، باب158کامل الزیارات البن، قولویه، ص  -97
 .تعدل حجه و عمره



أبی عبداهللا  ، باب فضل زیاره581، ص 4الفروع من الکافی للکلینی، ج  -98
 )الحسین (ع

) ان زیاره الحسین (ع 66 ، باب161کامل الزیارات البن، قولویه، ص  -99
 .تعدل حججاً

بی عبداهللا أ ، باب فضل زیاره581، ص 4الفروع من الکافی للکلینی، ج  - 100
 )الحسین (ع

ان زیاره  66 ، باب 163 -  162کامل الزیارات البن، قولویه، ص  - 101
 .) تعدل حججاًالحسین (ع

) ان زیاره الحسین (ع 66 ، باب164کامل الزیارات البن، قولویه، ص  - 102
  .تعدل حججاً

 324ص 10وسائل الشیعه ، شیخ حر عاملی ، ج   - 103

من ترك زیاره فی 78، باب 19البن، قولویه، ص کامل الزیارات  - 104
 )الحسین (ع

تأکد  37، ابواب المزار، باب 334، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 105
  .) ووجوبها کفایهزیاره الحسین بن علی (عاستحباب 

 38، أبواب المزار، باب 388، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 106
  )حسین (عکراهه ترك زیاره ال

 38، ابواب المزار، باب 335، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 107
  )کراهه ترك زیاره الحسین (ع

فیمن ترك زیاره  78، باب 193کامل الزیارات البن، قولویه، ص  - 108



  )الحسین (ع
 )فیمن ترك الحسین(ع 78 ، باب193ص کامل الزیارات البن، قولویه، - 109
  )فیمن ترك الحسین(ع 78 ، باب193ص الزیارات البن، قولویه،کامل  - 110
  86ص  10بحار االنوار ج  - 111
  74-73ص  110بحار االنوار ج  - 112
ثواب من زار الحسین  71، باب 173کامل الزیارات البن، قولویه، ص  - 113

 .) یوم عاشورا(ع

  )ثواب من زار الحسین(ع 71، باب 174صکامل الزیارات البن،قولویه، - 114
، ابواب فضل زیاره سید شباب 105، ص 98بحار االنوار للمجلسی، ج  - 115

فضل زیارته صلوات  14اهل الجنۀ أبی عبداهللا الحسین صلوات اهللا علیه، باب 
  .اهللا علیه فی یوم عاشوراء

، ابواب المزار، باب 293، ص 10مستدرك الوسائل للمیرزا النوري، ج  - 116
  .) لیله عاشوراء و یوم عاشوراءسبحباب زیاره الحسین (عتأکد ا 41

ثواب من زار الحسین  71، باب 174کامل الزیارات البن، قولویه، ص  - 117
  . ) یوم عاشوراء(ع

، ابواب فضل زیاره سید شباب 103، ص 98بحار االنوار للمجلسی، ج  - 116
فضل زیارته صلوات  14باب اهل الجنۀ أبی عبداهللا الحسین صلوات اهللا علیه، 

  .اهللا عیله فی یوم عاشوراء

ثواب من زار  71، باب 175 -  174کامل الزیارات البن، قولویه، ص  - 118
 . یوم عاشوراء )الحسین (ع



ثواب من زار الحسین  73، باب 182کامل الزیارات البن، قولویه، ص  - 119
  . ) فی رجب(ع

بواب فضل زیاره سید شباب اهل الجنۀ ، ا98بحار االنوار، للمجلسی، ج  - 120
فضل زیارته صلوات اهللا علیه فی  13أبی عبداهللا الحسین صلوات اهللا علیه، باب 

  .ایام شهر رجب و شعبان و شهر رمضان

ثواب من زار  72، باب 180 -  179کامل الزیارات البن، قولویه، ص  - 121
  .) فی النصف من شعبانالحسین (ع

ثواب من زار الحسین  71، باب 180البن، قولویه، ص  کامل الزیارات - 122
  . (ع) فی النصف من شعبان

تأکد  51، ابواب المزار، باب 366، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 123
  .) فی النصف من شعبانستحباب زیاره الحسین (عا

أکد ت 51، ابواب المزار، باب 365، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 124
  .) فی النصف من شعبانستحباب زیاره الحسین (عا

، ابواب فضل زیاره سید شباب اهل 98، ص 98بحار االنوار للمجلسی، ج  - 125
فضل زیارته صلوات اهللا  13الجنۀ أبی عبداهللا الحسین صلوات اهللا علیه، باب 
  .علیه فی ایام شهر رجب و شعبان و شهر رمضان

ثواب من زار  72، باب 182 -  181قولویه، ص کامل الزیارات البن،  - 126
  . ) فی النصف من شعبانالحسین (ع

ثواب من زار الحسین  72، باب 179کامل الزیارات البن، قولویه، ص  - 127
  . (ع) فی النصف من شعبان



تأکد  51، ابواب المزار، باب 367، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 128
  .) فی النصف من شعبان(عستحباب زیاره الحسین ا

تأکد  51، ابواب المزار، باب 368، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 129
  .) فی النصف من شعبانزیاره االمام الحسین (عاستحباب 

، ابواب فضل زیاره سید شباب اهل 99، ص 98بحار االنوار للمجلسی، ج  - 130
فضل زیارته صلوات اهللا  13باب  الجنۀ أبی عبداهللا الحسین صلوات اهللا علیه،

  .علیه فی ایام شهر رجب و شعبان و شهر رمضان

، ابواب زیار سید شباب اهل الجنۀ 349، ص 98بحار االنوار للمجلسی، ج  - 131
زیارات لیالی شهر رمضان و  29أبی عبداهللا الحسین صلوات اهللا علیه، باب 

  .اعمالها

تأکد  53، ابواب المزار، باب 369، ص 10وسائل الشیعه للحر العامل، ج  - 132
  .) لیله القدر و فی شهر رمضانستحباب زیاره الحسین (عا

تأکد  53، ابواب المزار، باب 370، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 133
  .) لیله القدر و فی شهر رمضانزیاره االمام الحسین (عاستحباب 

ثواب زیاره الحسین (ع)  74، باب 184کامل الزیارات البن قولویه، ص  - 134
  .فی غیر یوم عید و ال عرفه

تأکد  53، ابواب المزار، باب 370، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 135
  .) لیله القدر وفی شهر رمضانستحباب زیاره الحسین (عا

، ابواب فضل زیاره سید شباب 101تص  98بحار االنوار للمجلسی، ج  - 136
فضل زیارته صلوات اهللا  13نۀ أبی عبداهللا الحسین صلوات اهللا علیه باب اهل الج



  .علیه فی ایام شهر رجب و شعبان و شهر رمضان

تأکد  49، ابواب المزار، باب 361، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 137
  .) لیله عرفه و یوم عرفهاب زیاره الحسین (عاستحب

تأکد  49، ابواب المزار، باب 360ص  10ملی، ج وسائل الشیعه للحر العا - 138
  .) لیله عرفه و یوم عرفهستحباب زیاره الحسین (عا

) ثواب زیاره الحسین (ع 68، باب 165کامل الزیارات البن قولویه، ص  - 139
  . مشفعون

) ثواب زیاره الحسین (ع 70، باب 172کامل الزیارات البن قولویه، ص  - 140
  . یوم عرفه

) ثواب زیاره الحسین (ع 70، باب 172کامل الزیارات البن قولویه، ص  - 141
  .یوم عرفه

تأکد  49، ابواب المزار، باب 361، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 142
  .) لیله عرفه و یوم عرفهستحباب زیاره الحسین (عا

 49باب  ، ابواب المزار،362 - 361، ص 1وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 143
  .) لیله عرفه و یوم عرفهستحباب زیاره الحسین (عتأکد ا

تأکد  49، ابواب المزار، باب 362، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 144
  .) لیله عرفه و یوم عرفهستحباب زیاره الحسین (عا

تأکد  49، ابواب المزار، باب 362، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 145
  .) لیله عرفه و یوم عرفهاب زیاره الحسین (عستحبا

تأکد  49، ابواب المزار، باب 362، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 146



  .) لیله عرفه و یوم عرفهستحباب زیاره الحسین (عا

تأکد  49، ابواب المزار، باب 362، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 147
  .) لیله عرفه و یوم عرفهستحباب زیاره الحسین (عا

اب زیاره ثو 70، باب 170 -  169کامل الزیارت البن قولویه، ص  - 148
  .) یوم عرفهالحسین (ع

تأکد  49، ابواب المزار، باب 362، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 149
  .) لیله عرفه و یوم عرفهستحباب زیاره الحسین (عا

) ثواب زیاره الحسین (ع 70، باب 172قولویه، ص کامل الزیارات البن  - 150
  .یوم عرفه

تاکد  54، ابواب المزار، باب 371، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 151
  .) لیله الفطر و لیله األضحیستحباب زیاره الحسین (عا

تأکد  54، ابواب المزار، باب 371، ص 10وسائل الشیعه للحر العاملی، ج  - 152
  .) لیله الفطر و لیله االضحیزیاره الحسین (ع ستحبابا

ثواب من زار الحسین  74باب ،183ل الزیارات البن، قولویه،ص کام - 153
 . رفهع(ع) فی غیر یوم عید و ال 

   .8، حدیث 175، صفحه 71الزیارات، باب  کامل - 154
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 امام جعفر صادق (ع) فرمود :

هر کس این چهار چیز را داشته باشد ایمان او کامل است اگر چه از سر تا 
  پایش آلوده به گناه باشد . 

 ـ اخالق خوب 4 ـ شرم وحیاء  3 ـ اداى امانت  2  ـ راستگویى 1

   »150ص 36بحار االنوار ج«   
 

  

  

  

  : رسول خامه یار مؤلف                
 


