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اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗﱪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻏﯽ از ﺑﺎغﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت او رود .ﭘﺲ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه )از ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﭘﯿﺎﻣﱪان( ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻗﱪ وی
ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ«.
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ» :در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء و اوﺻﯿﺎء و ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪ زﯾﺎرت آن ﺣﴬت ﻣﯽآﯾﻨﺪ« و ﻟﺬا
زﯾﺎرت آن ﺣﴬت در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ دارای ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ و او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و
ﻫﺪﻓﺶ ﻫﻢ رﺿﺎی ﺧﺪا و آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه او را ﻣﯽآﻣﺮزد«.
ﺳﭙﺲ ﺣﴬت ﺑﻪ آن راوی ۳ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮردم؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮردم؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮردم؟«
و اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺠﯿﺐ )آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ( در ﺑﯿﺶ
از  ۱۲ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻨﺪﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﺘﱪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
در رواﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم« ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ او را اﻣﺎﻣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ و
ﻋﻤﻞﮐﺮدن ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﺗﺶ را واﺟﺐ ﺑﺪاﻧﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺣﺮف ،اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺎم را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﻤﻞ ،ﺑﺎ آوردن ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از اﻧﺠﺎم اواﻣﺮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم رﺳﯿﺪه ،ﴎﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮود و ﻧﻪ از روی ﺗﮑﱪ و ﻧﻪ ﺑﺮای
رﯾﺎ و ﻧﻪ ﺑﺮای ُﺳﻤﻌﻪ )ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ﻣﺮدم ﻣﺜﻼ درﺑﺎره ﮐﺮﺑﻼ رﻓﺘﻨﺶ ﯾﺎ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ( از متﺎم
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ]ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽدارد[ ،ﺛﻮاب ﯾﮏ ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺛﻮاب ﯾﮏ ﺣﺞ واﺟﺐ ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﱪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﺪن ﻧﺰد ﻗﱪ آن ﺣﴬت روزی را زﯾﺎد
و ﻋﻤﺮ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﻮر ﴍ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻓنت ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﱪ آن ﺣﴬت ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را اﻣﺎﻣﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ«.
در رواﯾﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﮐﺴﯽ متﺎم ﻋﻤﺮش را ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮود اﻣﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺮود ،ﺣﻘﯽ از
ﺣﻘﻮق ﺧﺪا و رﺳﻮل را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠامﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ«.
از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺷﯿﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﱪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺮود ،اﯾامن و دﯾﻦش ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رود ،ﻣﻘﺎﻣﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ«.
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﱪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺮود و ﮔامن ﮐﻨﺪ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ و از
دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ،ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰو ﻣﯿﻬامﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ«.
از اﻣﺎم ﺻﺎدق درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ،زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﻫﻞ
ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ«.

 .۸اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎرانﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس )از ﺧﻄﺮات( ،ﺗﺮک ﻧﮑﻦ و اﻻ
دﭼﺎر ﺣﴪت ﻣﯽﺷﻮی ...آﯾﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪاری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﺣﻖ آﻧﺎن دﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ
دوﺳﺖ ﻧﺪاری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮد؟«
 .۹ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮود
اﻣﺎ منﯽرود؟«
ﺣﴬت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﺎق ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﻋﺎق ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اوﺳﺖ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده اﺳﺖ«.
 .۱۰از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را زﯾﺎرت ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ
از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺣﱰاﻣﯽ و اﮐﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ زوار اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﻧﻬﺪ ،آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ای ﮐﺎش از زوار آن ﺣﴬت ﺑﻮدﻧﺪ«.
 .۱۱رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮ او ﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺮود ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏﺳﺎل از
ﻋﻤﺮ او ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷام  ۳۰ﺳﺎل زودﺗﺮ از ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ﭼﻮن زﯾﺎرت آن ﺣﴬت را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
زﯾﺎرت آن ﺣﴬت را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮ و روزی ﺷام را زﯾﺎد ﮔﺮداﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪا از ﻋﻤﺮ و رزق ﺷام ﮐﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در زﯾﺎرت ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«
 .۱۲در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق وارد ﺷﺪه ﮐﻪ »ﺛﺮومتﻨﺪ  ۲ﺑﺎر در ﺳﺎل و ﻓﻘﯿﺮ  ۱ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮود«.
 .۱۳ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺣﴬت ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺑﺮود و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﺮدد،
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺑﺮود؟  ...و ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣ ّﺪت ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻳﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺣﴬت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﺎه منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ا ّﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰلﺷﺎن دور اﺳﺖ ،در ﻫﺮ  ۳ﺳﺎل ﻳﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﻳﺎرﺗﺶ ﺑﺮوﻧﺪ و اﮔﺮ  ۳ﺳﺎل ﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ زﻳﺎرت آن ﺣﴬت ﻧﺮوﻧﺪ ،ﻋﺎق رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺪه و ﺣﺮﻣﺖ آن ﺟﻨﺎب را
ﻗﻄﻊ و ﻫﺘﮏ منﻮده ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻠﺖ و ﺳﺒﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
در ﭼﻨﺪﯾﻦ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺮک زﯾﺎرت آن ﺣﴬت ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴ﺳﺎل ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۱۴درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿامری ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮود اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎل ﺧﻮد ،اﻣﮑﺎن رﻓنت ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻫﺮ درﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺮج ﮐﺮده و اﻧﻔﺎق منﻮده ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫامﻧﻨﺪ ﮐﻮه اﺣﺪ ﺣﺴﻨﺎت ﺑﺮای او
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و ﺑﺮ او ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺘﺤ ّﻤﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻼ و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﻪ وی اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،از او دﻓﻊ ﻣﯽمنﺎﻳﺪ و ﻣﺎل و داراﺋﯽ او را ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻧﮑﺘﻪ :زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻋﺎت و اﯾﺎم ﺳﺎل ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯿﺸﱰی دارد ﻣﺜﻞ :ﺷﺐ و روز ﻋﺮﻓﻪ ،ﺷﺐ و روز ﻋﺎﺷﻮراء ،روز
ارﺑﻌﯿﻦ ،ﺷﺐ و روز ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ،اول و ﻧﯿﻤﻪ رﺟﺐ ،ﺷﺐ و روز ﺟﻤﻌﻪ )ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ آن ذﮐﺮ ﺷﺪ( ،ﺷﺐ ﻗﺪر ،ﺷﺐ ﻋﯿﺪﻓﻄﺮ.
ﺗﺬﮐﺮات:
 .۱متﺎﻣﯽ رواﯾﺎت ﻓﻮق ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﱪ »ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺣﻮم »اﺑﻦ ﻗﻮﻟﻮﯾﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی واردﺷﺪه در رواﯾﺎت ،درﺑﺎره اﻣﺮ ﮐﺮدن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮای رﻓنت ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان
ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت متﺎﯾﻞ آن را ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻣﻨﺘﴩ ﮐﻨﯿﺪ.

