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 السالم علیه حسین امام زیارت اخروی و دنیوی آثار و ثواب فضیلت، درباره معترب، سند با حدیث ۱۴

 
 مگر نیست ای فرشته و پیامرب هیچ و است بهشت های باغ از باغی علی بن حسین قرب« فرمودند: السالم علیه صادق امام .۱

 وی قرب زیارت برای پیامربان) و مالئکه (از گروه یک پیوسته پس .رود او زیارت به که کند می درخواست خداوند از اینکه
 »گردند. می باز دیگر گروه و شوند می نازل

 لذا و »آیند می حرضت آن زیارت به مالئک و اوصیاء و انبیاء همه جمعه شب در« :که شده ذکر نیز دیگری روایت در
 است. خاصی فضیلت دارای جمعه شب در حرضت آن زیارت

 و بشناسد را او و کند زیارت را حسین امام که کسی قسم خدا به« فرمودند: شیعیان از یکی به السالم علیه صادق امام .۲
 »آمرزد. می را او آینده و گذشته گناهان خدا ،باشد آخرت و خدا رضای هم هدفش

 »نخوردم؟ قسم تو برای آیا نخوردم؟ قسم تو برای آیا نخوردم؟ قسم تو برای آیا« فرمودند: بار۳ راوی آن به حرضت سپس
 بیش در )کند زیارت معرفت و شناخت با را حسین امام که کسی آینده و گذشته گناهان (آمرزش عجیب فضیلت این و
 است. شده بیانو معترب  صحیح سندهای با مختلف حدیث ۱۲ از
 و بداند خدا جانب از امامی را او اینکه یعنی »امام معرفت و شناخت«نیز گفته شده که معنای  دیگر روایات در

 هنگام در اما دانند می واجب را امام اطاعت ،حرف در مردم از بسیاریالبته ( بداند. واجب را شدستورات به کردن عمل
 )کنند می رسپیچیرسیده،  امام ، از انجام اوامری که از جانبمختلف های بهانه آوردن با عمل،

 برای نه و تکرب روی از نه و برود حسین امام زیارت به ثواب و اجر امید به که کسی« فرمودند: السالم علیه صادق امام .۳
 fام از بیاید) خوشش بودنش کربالیی یا رفتنش کربال دربارهمثال  مردم حرف شنیدن از (یعنی ُسمعه برای نه و ریا

 قدمی هر ازاء به و شود می نوشته او برای عمره حج یک ثواب ،]دارد برمی که[ قدمی هر ازاء به و شود می پاک گناهان
 »شود. می نوشته او برای واجب حج یک ثواب گذارد، می زمین به که

 زیاد را روزی حرضت آن قرب نزد آمدن که چرا کنید امر حسین قرب زیارت به را ما شیعیان« فرمودند: السالمعلیه باقر امام .۴
 از امامی را حسین که مؤمنی هر بر حرضت آن قرب نزد به رفo و کند می دفع را رش امور و کند می طوالنی را عمر و

 »است. الزم بداند، خدا جانب
 از حقی نرود، حسین امام زیارت به اما برود حج به را عمرش fام کسی اگر« که است شده نقل نیز مشابه روایتی در

 »است. الزم مسلrنی هر بر حسین امام زیارت که چرا است کرده ترک را رسول و خدا حقوق
 اگر و است ناقص ش دین و ایrن نرود، حسین قرب زیارت به که ای شیعه« فرمودند: که شده نقل السالم علیه باقر امام از .۵

 »است. مؤمنین از تر پایین مقامش رود، بهشت به
 از و ماست شیعیان از کند گrن و نرود السالم علیه حسین امام قرب زیارت به که کسی« فرمودند: السالم علیه صادق امام .۶

 »است. بهشت میهrنان جزو باشد، بهشت اهل از هم اگر و نیست ما شیعه برود، دنیا
 اهل کسی چنین« فرمودند: امام کند. ترک را حسین امام زیارت علت، بدون که شد سوال کسی درباره صادق امام از .۷

 »است. جهنم



زیارت امام حسین را به خاطر ترس (از خطرات)، ترک نکن و اال «شان فرمودند:  السالم به یکی از یاران امام صادق علیه .۸
اند؟ آیا  شوی... آیا دوست نداری از کسانی باشی که پیامرب و علی و فاطمه در حق آنان دعا کرده دچار حرست می

 »د سالت آمرزیده شود؟دوست نداری از کسانی باشی که گناهان هفتا
تواند به زیارت امام حسین برود  گویید درباره کسی که می چه می«السالم از ایشان پرسید:  یکی از یاران امام صادق علیه .۹

 »رود؟ اما {ی
 »این شخص عاق پیامرب و عاق ما اهل بیت است و کاری که به نفع اوست را خوار شمرده است.«حرضت فرمودند: 

اند، پس  ی کسانی که امام حسین را زیارت نکرده در روز قیامت همه«السالم نقل شده که فرمودند: علیهاز امام صادق  .۱۰
 »کنند که ای کاش از زوار آن حرضت بودند. نهد، آرزو می از مشاهده احرتامی و اکرامی که خدا به زوار امام حسین می

 از سال یک خداوند نرود، حسین امام زیارت به و بگذرد او بر سال یک که کسی« فرمودند: معصوم امام که شده روایت .۱۱
 کنید. می ترک را حرضت آن زیارت چون روید می دنیا از طبیعی عمر از زودتر سال ۳۰ شr از برخی و کند می کم او عمر

 کم شr رزق و عمر از خدا کنید، ترک اگر و گرداند زیاد را شr روزی و عمر خداوند تا نکنید ترک را حرضت آن زیارت
 »بگیرید سبقت دیگران بر کردنش زیارت در و کند می

 »برود. حسین امام زیارت به سال در بار ۱ فقیر و سال در بار ۲ ثروfند« که شده وارد صادق امام از روایتی در .۱۲
 ،برگردد سپس و برود سيدالشهداء حرضت زيارت به هک یسک« پرسیدند: ایشان از السالم علیه صادق امام یاران از یکی .۱۳

 نند؟ک کتر  را حسین امام زيارت توانندیم مردم مّدت چه تا و ... ؟برود زيارت به بارهدو  بعد وقت چند
 کي سال ۳ هر در ،است دور شان منزل هک یسانک اّما و نندک کتر  را آن توانندی{ ماه کي از بيش« فرمودند: حرضت

 را جناب آن حرمت و شده خدا رسول عاق ،نروند حرضت آن زيارت به و بگذرد سال ۳ اگر و بروند زيارتش به بايد مرتبه
 »باشد. داشته یسبب و علتآنکه  مگر {وده کهت و قطع

 است. شده نهی سال ۴ مدت به حرضت آن زیارت ترک ،دیگر روایت چندین در
 دیگر کسی رفo امکان خود، مال با اما برود حسین امام زیارت به نتواند خاصی علت یا بیrری خاطر به که کسی درباره .۱۴

 او یبرا حسنات احد وهک هrنند خداوند {وده، انفاق و ردهک خرج هک یدرهم هر به« که شده روایت نیز کند فراهم را
 تا شده نازل قطع بطور هکرا  یهائیگرفتار  و بال و گذاردیم یباق شده، متحّمل آنچه برابر چند او بر و فرمايدیم منظور

 »ند.کیم ینگهدار  و حفظ را او یدارائ و مال و {ايدیم دفع او از ،دنک اصابت یو  به
 

 

 روز، عاشوراء روز و شب، عرفه روز و شب مثل: دارد بیشرتی فضیلت سال ایام و ساعات برخی در حسین امام زیارت نکته:
.عیدفطر شب ،قدر شب، )شد ذکر آن حدیث که( جمعه روز و شب، رجب نیمه و اول، شعبان نیمه روز و شب، اربعین

  
    ::::اتاتاتاتتذکر تذکر تذکر تذکر 

 .باشد می» ابن قولویه«تالیف مرحوم » الزیاراتکامل «. fامی روایات فوق برگرفته از کتاب معترب ۱
 دیگران اختیار در را نوشته این ،السالم علیه حسین امام زیارت به رفo برای شیعیان کردن امر درباره روایات، در واردشده های توصیه به توجه با. ۲

 کنید. منترش و تکثیر را آن fایل صورت در یا دهید قرار نیز


