
زیارت امام حسین7 
در روایات
محمود شریفی اقدم
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از آن جا که آثار زیارت امام حس��ین7 در روایات بسیار 
اس��ت و مطرح کردن و دس��ته بندی آنها و نقل قول حتی 
نمونه هایی از آنها در یک مقاله نمی گنجد، بر آن ش��دیم 
در این نوشته فقط به دسته بندی کلی روایات بسنده کرده 

و اشاره ای به نمونه ای از این روایات کنیم.
با یک نگاه کلی به روایات مربوط به زیارت امام حس��ین7 

می توان آنها را چنین دسته بندی کرد:

دسته اول
روایات در مقام بیان آثار دنیوی و اخروی زیارت س��رور 
شهیدان7 بس��یار اس��ت. نگارنده با یک نگاه اجمالی به 
این نتیجه رس��ید ک��ه بیش از پنجاه اث��ر دنیوی و اخروی 
ب��رای زیارت آن حضرت بیان ش��ده اس��ت که در این جا 

نمونه هایی از روایات در هر دو بخش بیان می شود:

الف. روایاتی که آثار اخروی را بیان می کنند
1. امام موسی بن جعفر7 فرمود: »من زار الحسین صلی 
اهلل علیه عارفًا بحّقه غفراهلل له ما تقّدم و ما تأّخر«؛ کس��ی 
که قبر امام حس��ین7 که درود خدا ب��ر او باد را زیارت 
کند، در حالی که عارف به حق او باش��د، خداوند گناهان 

گذشته و آینده او را می بخشد.
2. ام��ام عل��ی7 می فرمای��د: »ی��وکل اهلل س��بحانه بقبر 
الحس��ین بن علی اربعة آالف ملک شعثًا غیراً یستغفرون 
له، ویدعون لمن جاء«1؛ خداوند سبحان چهارهزار فرشته 
 آشفته و غبارآلود را مأمور قبر مقدس امام حسین7 کرده 
که برای زائر آن بزرگوار استغفار می نمایند و برای کسی 

که کنار آن قبر می آید دعا می کنند.
3. امام صادق7 می فرماید: »اّن فاطمة بنت محمد صلی اهلل 

از ام��ام صادق7 ش��نیدم 
که می فرمود: در روز قیامت 
زائ��ران ام��ام حس��ین7 بر 
مردم برتری و فضیلت دارند. 
پرس��یدم فضیل��ت آن��ان بر 
دیگران چیست؟ فرمود: آنان 
چهل سال زودتر از بقیه وارد 
بهشت می شوند، در حالی که 
بقیه مردم در حساب رسی و 

ایستگاه هستند.
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تحضر زّوار قبر الحسین فتستغفر لهم ذنوبهم«2؛ همانا فاطمه3 دختر پیامبر9 در کنار زائرین 
قبر امام حسین )در قیامت( حاضر می شود و برای بخشش گناهان آنان طلب آمرزش می کند.
آیا ممکن حضرت فاطمه با آن عظمت برای کسی آمرزش بخواهد و او آمرزیده نشود؟!

4. عن س��یف التّمار ابی عبداهلل7 قال: س��معته یقول: »زائر الحس��ین مشّفع یوم القیامة لمأة 
رجل کّلهم قد وجبت لهم النار ممن کان فی الدنیا من المس��رفین«3؛ س��یف تّمار می گوید: از 
امام صادق7 ش��نیدم که می فرمود: زائر امام حسین7 در قیامت، از صد نفر که بر همه آنها 

آتش واجب شده، از کسانی که در دنیا از اسراف کنندگان بودند، شفاعت می کند.
5. رس��ول خدا9 فرمودند: »من زار الحسین بعد موته فله الجنة«4؛ کسی که امام حسین7 

را بعد از شهادتش زیارت کند، بهشت از آن اوست.
6. امام سجاد7 فرمود: امام حسین که درود خدا بر او باد به پیامبر خدا عرض کرد: ای پدر! 
پاداش کس��ی که ما را زیارت کند چیس��ت؟ پیامبر اکرم9 فرمود: فرزندم! کس��ی که مرا و 
پدرت و برادرت و تو را در زمان حیات یا مرگ زیارت کند، بر من حق پیدا می کند که من 

روز قیامت او را زیارت کنم و او را از گناهانش رهایی بخشم و او را وارد بهشت کنم.5
7. عبید بن زاره گوید: از امام صادق7 شنیدم که می فرمود: در روز قیامت زائران امام حسین7 
بر مردم برتری و فضیلت دارند. پرسیدم فضیلت آنان بر دیگران چیست؟ فرمود: آنان چهل سال 

زودتر از بقیه وارد بهشت می شوند، در حالی که بقیه مردم در حساب رسی و ایستگاه هستند.6
8. محم��د بن مس��لم گوید: به امام صادق7 عرض کردم: ثواب کس��ی که ب��ه زیارت امام 
حسین7 بیاید چیست؟ امام فرمود: کسی از روی شوق و عاقه به امام، او را زیارت کند، از 

بندگان بزرگوار است و زیر پرچم امام حسین7 خواهد تا او را وارد بهشت نماید.7
9. ابواسامه گوید: از امام صادق7 شنیدم که  فرمود: کسی که می خواهد همسایه پیامبرش9 

و همسایه امام علی و حضرت فاطمه: باشد، زیارت امام حسین7 را رها نسازد.8
10. عن ابی جعفر7 قال: »زیارة الحس��ین تعدل حجة مبرورة مع رس��ول اهلل صلی اهلل علیه 
و آله«9؛ امام باقر7 فرمود: زیارت امام حس��ین7 برابر است با حج نیکو و کاملی که همراه 

رسول خدا9 انجام گیرد.
11. امام صادق7 فرمود: »من أتی قبر الحس��ین عارف��ًا بحّقه، کان کمن حج ثالث حجج مع 
رس��ول اهلل«10؛ کسی که برای زیارت قبر امام حسین7 با شناخت حق او بیاید، همانند کسی 

است که سه حج با رسول خدا9 به جا آورده است.
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12. امام صادق7 به حذیفه، پسر منصور فرمود: چند بار حج انجام داده ای؟ گفت: نوزده بار. 
امام فرمود: اگر بیس��ت ویک بار حج انجام دهی، همانند کسی خواهی شد که امام حسین7 

را زیارت کرده است.11
13. امام صادق7 فرمود: کسی که امام حسین7 را زیارت کند، خداوند برای او هشتاد حج 

نیکو خواهد نوشت.12
14. حنان بن سدیر می گوید: از امام صادق7 از زیارت امام حسین7 پرسیدم؛ فرمود: برابر 
با ده حج اس��ت؛ گفتم ده حج؟! فرمود: برابر با بیس��ت حج؛ گفتم: بیست حج؟! فرمود: سی 
حج؛. عرض کردم: س��ی حج؟! فرم��ود: چهل حج؛ گفتم: چهل ح��ج؟! ... و این گفت وگو 
همین طور ادامه داش��ت تا به صد حج رس��ید. راوی گوید: امام س��اکت ش��د و اگر من ادامه 

می دادم، امام بیشتر می فرمود.
15. از پیامبر گرامی اس��ام9 روایت شده که جبرئیل به من گفت: امام حسین7 مورد ظلم و 
ستم قرار می گیرد و از حق خودش منع می شود و خاندانش شهید می شوند و اسب ها بدن مقدس 
او را زیر س��م خود له می کنند و اموالش غارت می گردد و زن ها و کودکانش به اس��ارت برده 
می شوند. بدنش خون آلود دفن می شود و او را غریبان دفن خواهند کرد. من گریستم و گفتم: 
آیا کس��ی او را زیارت می کند؟ جبرئیل گفت: او را غریبان زیارت خواهند کرد. گفتم: ثواب 
کسی که او را زیارت کند چیست؟ جبرئیل گفت: برای او ثواب هزار حج و هزار عمره نوشته 

می شود که همه آنها را با تو انجام داده باشد؛ در این هنگام خنده بر لبانم نشست.13
16. از امام صادق7 نقل شده است که فرمود: کسی که امام حسین7 را در حالتی که نسبت 
به حق او ش��ناخت داشته باش��د زیارت کند، ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره مقبوله داده 

می شود و گناهان گذشته و آینده او بخشیده می شود.14
در حدیث دیگری امام صادق7 به یکی از دوستانش می فرماید: اگر امام حسین7 را زیارت 
کنی، ثوابش از آنچه تو داری برتر است. آن شخص با شگفتی می پرسد: این همه فضیلت دارد؟! 
امام می فرماید: بله؛ به خدا قسم اگر فضیلت زیارت امام حسین7 و قبرش را به شما بگویم، شما 

حج را به کلی رها می  کنید و هیچ کس از شما حج )مستحبی( انجام نخواهد داد!15
در این جا این س��ؤال پیش می آید که چرا روایات در باب ثواب زیارت امام حسین7 تا این 
اندازه مختلف اس��ت؛ یعنی از یک حج و عمره تا هزار حج و عمره. چگونه می شود همه این 

احادیث را جمع کرد؟
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پاس��خ: روشن اس��ت که زیارت های امام حسین7 بس��یار گوناگون و دارای درجات بسیار 
است. چون اوالً نیت های زائران گوناگون است و در احادیث هم تأکید شده است که اعمال 

و رفتار، با نیت انسان سنجیده می شود: »انّما االعمال بالنیات«. 
ثانیاً مالی که زائران با آن به زیارت می روند، از نظر پاکی و ناپاکی و شبهه  ناک بودن، تفاوت دارد.

ثالث��اً کیفی��ت رفتن به زیارت هم گوناگون اس��ت. بعضی ه��ا با پای پیاده فرس��نگ ها راه را 
می پیمایند، مانند کس��انی که پیاده برای زیارت اربعین امام حسین7 می روند و عده ای نیز با 

مرکب به این زیارت مشرف می شوند.
رابعاً کیفیت زیارت ها هم از نظر درجه و اخاص و توجه و سازندگی و تربیت روح انسان ها 
مختلف اس��ت. از این رو می بینم در بعضی روایات آمده است کسی که امام را »عارفاً بحقه« 
زیارت کند، فان قدر ثواب دارد و در بعضی از روایات آمده است که اگر برای رضای خدا 
و بدون نیت ریا و ش��رارت و س��ر و صدا و تکبر زیارت کند، برای هر قدمی که می گذارد، 

یک حج نوشته می شود و وقتی قدم را بلند می کند، ثواب یک عمره نوشته می شود.16
خامس��اً اوق��ات زیارت هم از نظر ارزش و فضیلت مختلف اس��ت؛ همانن��د روز جمعه، روز 
عاشورا، نیمه شعبان، بعضی از روزهای عید و روز عاشورا و... بنابراین طبیعی است که ثواب 

آنها هم گوناگون باشد.

ب. روایاتی که آثار دنیوی را بیان می کند
1. ابوصب��اح کتانی گوید: از امام صادق7 ش��نیدم که  فرمود: »اّن إل��ی جانبکم قبراً ما أتاه 
مکروب إاّل نفس اهلل کربته و قض حاجته...«17؛ همانا در کنار شما قبری وجود دارد که هیچ 
اندوهگین��ی به زیارت او نمی آید، مگ��ر این که خدا اندوه او را برطرف کرده و حاجت او را 

برآورده سازد.
2. امام حس��ین7 فرمود: من کش��ته اش��کم و اندوهگین کشته ش��دم و بر خداوند است که 
اندوهگین پیش من نیاید، جز این که خداوند غم او را برطرف کند و آن ش��خص با قلبی شاد 

به سوی خانواده اش بازگردد.18
3. امام باقر7 فرمود: »ُمروا ش��یعتنا بزیارة الحس��ین7 فاّن اتیانه یزید فی الرزق و یمّد فی 
العمر و یدفع مدافع السوء و اتیانه مفترض علی کل مؤمن یقّر للحسین7 باالمامة من اهلل«19؛ 
ش��یعیان ما را دس��تور دهید به زیارت امام حسین7 بروند؛ زیرا زیارت آن بزرگوار روزی را 
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زیاد می کند و عمر را طوالنی می  گرداند و پیشامدهای بد 
را برطرف می کن��د و زیارت او بر هر مؤمنی که معتقد به 

امامت آن حضرت از طرف خداست، واجب است.
4. امام صادق7 به عبدالملک خثعمی فرمود: ای عبدالملک! 
زیارت امام حسین بن علی7 را وامگذار و اصحاب خود را 
دستور بده که امام را زیارت کنند که در این صورت خداوند 
عم��ر تو را طوالنی می کند و روزی تو را فزونی می بخش��د 
و زندگی تو را س��عادتمند می کند و ت��و نمی میری، مگر با 

خوشبختی و تو را جزء سعادتمندان می نویسند.20
5. محمد بن مسلم  گوید: از امام باقر و امام صادق8 شنیدم 
که می فرمودند: »اّن اهلل عّوض الحس��ین من قتله ان جعل 
االمامة فی ذریته و الش��فاء فی تربته و اجابة الدعاء عند 
قبره و التعّد ایام زائریه جائیًا راجعًا من عمره«21؛ خداوند 
در مقابل شهادت امام حسین7 در راه خدا، امامت را در 
ذریة او و شفا و درمان را در تربت و اجابت دعا را در کنار 
قبرش قرار داد و عاوه بر اینها روزهای زائران را در رفت 

و برگشت، از عمرشان حساب نمی شود.
6. عب��داهلل بن هال  گوید: به امام صادق7 عرض کردم: 
فدایت ش��وم! کمتری��ن پ��اداش زیارت امام حس��ین7 
چیس��ت؟ فرمود: ای عبداهلل! کمترین پاداش��ش این است 
ک��ه خداون��د او را و مالش را حفظ می کن��د تا این که به 
س��وی خانواده اش بازگردد. پس در روز قیامت، خداوند 

او را بیشتر حفظ خواهد کرد.22
در روایت دیگری آمده اس��ت که امام صادق7 فرمود: 
فرش��تگان دور زائر امام حس��ین7 را می گیرند تا او را از 
شر ش��یاطین جن و انس حفظ کنند تا وقتی که به زیارت 

برود و بازگردد.23

شیعیان ما را دستور دهید 
ب��ه زی��ارت امام حس��ین7 
آن  زی��ارت  زی��را  برون��د؛ 
بزرگوار روزی را زیاد می کند 
و عمر را طوالن��ی می  گرداند 
و پیش��امدهای بد را برطرف 
می کن��د و زی��ارت او ب��ر هر 
مؤمنی که معتق��د به امامت 
آن حضرت از طرف خداست، 

واجب است.
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این ها نمونه هایی از روایاتی بود که پاداش زیارت امام حسین7 را بیان می کنند؛ ولی آثاری که 
در روایات آمده، بسیار زیاد است و فقط به عنوان آنها اشاره می شود و از نقل روایات خودداری 

می شود. عاقه مندان می توانند به کتاب هایی که در پی نوشت ها آمده، مراجعه نمایند.
عناوین آثار زیارت امام حسین7 که در روایات آمده، چنین است:

نام نویس��ی از زائران؛ زائران امام صّدیقون هستند؛ زیارت او همانند زیارت خداست؛ مباهات 
خدا به زائران؛ غبطه خوردن دیگران به حال زائران امام؛ آرزوی زیارت او؛ مشایعت فرشتگان؛ 
مصافحه 124 هزار پیامبر با زائر امام حسین7؛ ماقات چهارهزار فرشته با زائر امام حسین7؛ 
ثواب نمازهای هفتادهزار مائکه ای که در کنار قبر امام7 مش��غول نماز هس��تند؛ ش��هادت 
فرش��تگانی که در کنار قبر امام هس��تند بر وفاداری زائر امام حسین7؛ دادن نامه اعمال آنها 
در قیامت به دست راست زائران امام؛ آمدن فرشتگان برای تشییع جنازه زائر؛ تبدیل کارهای 
زش��ت زائر به حسنه؛ خوش��نودی پیامبر9، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا و امامان و شهدای اهل 
بیت: از زائر؛ حرام ش��دن آتش جهنم بر زائر؛ هزار برابر ش��دن انفاق زائر امام حس��ین7؛ 
پاداش ش��هادت؛ نورانی شدن زائر به طوری که فرشتگان محافظ او را بشناسند؛ فرو رفتن در 
رحمت الهی؛ خش��نودی پروردگار از زائر؛ دعا کردن فرشتگان محافظ برای او؛ قرار گرفتن 
او در اعلی علّیّین؛ ثواب آزاد کردن هزار بنده؛ ثواب زیارت رسول خدا9؛ نگاه خدا به زائر 

در قیامت؛ آسان شدن سکرات مرگ و... .

دسته دوم
گروهی از روایات آثار ترک زیارت سیدالشهداء7 را بیان کرده که آنها نیز قابل توجه هستند.

1. ناق��ص بودن ایمان و دین؛ امام باقر7 فرمود: »من لم یأت قبر الحس��ین من ش��یعتنا کان 
منتق��ص االیمان، منتق��ص الدین و ان دخل الجنة کان دون المؤمنین فی الجنة«24؛ هر کس از 
ش��یعیان ما به زیارت قبر امام حس��ین7 نیاید، دین و ایمانش ناقص اس��ت و اگر وارد بهشت 

شود، پایین تر از سایر مؤمنان قرار خواهد گرفت.
شبیه این حدیث از امام صادق7 نیز وارد شده است.25

در حدی��ث دیگری امام باقر7 فرمود: هر کس می خواهد بداند که از اهل بهش��ت اس��ت، 
محبت ما را بر قلبش عرضه کند؛ اگر پذیرفت، پس او مؤمن است، و کسی که محب ما اهل 
بیت باش��د، به زیارت قبر امام حس��ین7 رغبت و اشتیاق پیدا می کند. پس هر کس زائر امام 
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حسین7 باشد، ما می دانیم که او محبت اهل بیت را دارد 
و از اهل بهشت خواهد بود و کسی که زائر امام حسین7 

نباشد، ایمانش ناقص است.26
2. جفاکار شمرده ش��دن؛ امام باقر7 به یکی از اصحاب 
فرمود: »کم بینکم و بین قبر الحس��ین؟ قال: س��تة عش��ر 
فرس��خًا، قال: أوما تأتونه؟ قل��ت: ال، قال: ما أجفاکم!«27؛ 
فاصله شما با قبر امام حسین7 چقدر است؟ عرض کردم: 
شانزده فرسخ؛ فرمود: به زیارت او می آیید؟ گفتم: نه، امام 

فرمود: چقدر جفاکار هستید!
مرد دیگری خدمت  آن امام بزرگوار آمد و صحبت از قبر 
امام حسین7 شد. امام فرمود: به زیارت قبر امام می آایید؟ 
مرد گفت: بله، ما سالی یک بار برای زیارت امام می آییم. 
امام باقر7 فرمود: ش��ما اهل کوفه چقدر جفاکارید! اگر 
من جای شما بودم، هیچ نمازی را در کنار قبر او از دست 
نمی دادم.28 )یعنی س��عی می کردم هم��ه نمازها را در کنار 

قبر امام حسین7 به جا آورم(.
3. محروم از خیر بودن؛ حنان بن س��دیر می گوید: خدمت 
امام باقر7 بودم که مردی وارد شد و سام کرد و نشست. 
امام فرمود: از کدام ش��هر هس��تید؟ آن مرد گفت: از اهل 
کوفه ام و از دوس��تداران شما می باش��م. امام به او فرمود: 
آیا ه��ر هفته امام حس��ین7 را زی��ارت می کنی؟ گفت: 
نه؛ فرم��ود: در هر ماه چطور؟ گفت: نه؛ فرمود: هر س��ال 
چط��ور؟ گفت: نه. امام باق��ر7 فرمود: تو از خیر و خوبی 

محرومی!29
امام صادق7 نیز فرمود: کس��ی که قبر امام حس��ین7 را 
زیارت نکند، از خیر بسیار زیادی محروم شده و یک سال 

از عمرش کم خواهد شد.30

ام��ام  دیگ��ری  حدی��ث  در 
باق��ر7 فرم��ود: ه��ر ک��س 
می خواه��د بداند که از اهل 
بهش��ت اس��ت، محب��ت ما را 
بر قلب��ش عرضه کن��د؛ اگر 
مؤم��ن  او  پ��س  پذیرف��ت، 
است، و کس��ی که دوستدار 
ما اهل بیت باشد، به زیارت 
قبر امام حس��ین7 رغبت و 
اش��تیاق پی��دا می کند. پس 
هر کس زائر امام حسین7 
باش��د، م��ا می دانی��م ک��ه او 
محب��ت اهل بی��ت را دارد و 
از اهل بهش��ت خواهد بود و 
کسی که زائر امام حسین7 
نباشد، ایمانش ناقص است.
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4. از اهل آتش بودن؛ هارون بن خارجه گوید: از امام صادق7 در مورد کسی که زیارت را 
بدون دلیل ترک کند، پرسیدم؟ فرمود: چنین کسی از اهل آتش است.31

5. ش��یعه نبودن؛ امام صادق7 فرمود: »من لم یأت قبر الحس��ین � و هو یزعم انّه لنا ش��یعة � 
حتی یموت فلیس لنا بشیعة، و ان کان من اهل الجنة فهو من ضیفان اهل الجنة«32؛ کسی که 
معتقد است شیعه ما اهل بیت است و تا زمان مرگ به زیارت امام حسین7 نیاید، او شیعه ما 

نیست، و اگر از اهل بهشت شود، از میهمانان اهل بهشت خواهد بود.
6. ترک حق اهلل؛ علی بن میمون گوید: از امام صادق7 ش��نیدم که  فرمود: اگر کس��ی هزار 
ب��ار ح��ج انجام دهد، ولی به زیارت قبر حس��ین بن عل��ی: نیاید، حق��ی از حقوق الهی را 
 ترک کرده اس��ت. وقتی از امام سؤال ش��د چطور، فرمود: حق امام حسین7 بر هر مسلمانی

واجب است.33
7. رانده ش��ده رس��ول خدا9 و اهل بیت: بودن؛ حلبی در ضمن حدیث��ی طوالنی از امام 
صادق7 روایت می کند:  به امام عرض کردم: فدایت ش��وم! در مورد کسی که زیارت امام 
حسین7 را ترک کند با این که توان آن را دارد، چه می فرمایید؟ فرمود: من می گویم او عاّق 

پیامبر و اهل بیت خواهد بود.34

دسته سوم
تشویق به زیارت و این که نماز در کنار قبر آن حضرت، ثواب بسیار دارد: »یا فالن ما یمنعک 
اذا عرضت لک حاجة ان تأتی قبر الحسین فتصّلی عنده أربع رکعات ثم تسأل حاجتک؟ فإّن 
الصلوة الفریضة عنده تعدل حجة و النافلة تعدل عمرة«35؛ چه چیز مانع تو می ش��ود که وقتی 
نیاز پیدا کردی، کنار قبر امام حس��ین7 بیایی و چهار رکعت نماز بخوانی، س��پس حاجت و 
نی��از خود را مطرح کنی؛ زیرا نماز واجب کنار قبر امام حس��ین7 برابر با ثواب یک حج، و 

نماز مستحب برابر با ثواب یک عمره است.
در روای��ات دیگ��ری از امام ص��ادق7 آمده اس��ت که  آن حض��رت درباره زی��ارت امام 
حس��ین7 به مفضل فرمود: بعد از زی��ارت رو به نماز بیاور که برای ت��و در برابر هر رکعتی 
که به جا آوری، ثواب کس��ی داده می ش��ود که ه��زار حج و هزار عمره انج��ام دهد و هزار 
 بن��ده را آزاد کند و همانند این اس��ت که ه��زار بار همراه پیامبر مرس��ل )در عرفات( وقوف

کرده باشد.36
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دسته چهارم
روایات��ی اس��ت که تأکی��د دارند ش��یعیان، زی��ارت امام 

حسین7 را حتی در حال خوف هم ترک نکنند:
امام صادق7 به معاویه بن وهب فرمود: »یا معاویة التدع 
زیارة قبر الحس��ین لخوف، فإّن من ترکه رأی من الحسرة 
م��ا یتمّنا ان قبره کان عن��ده...«37؛ ای معاویه! زیارت امام 
حس��ین7 را به س��بب ترس رها نکن؛ زیرا کسی که آن 
را ترک کند، حس��رت می خورد. حسرت کسی که آرزو 
می کن��د کاش قب��رش کنار قبر امام حس��ین7 بود ... آیا 
دوست نداری خداوند تو را در میان کسانی ببیند که رسول 
خ��دا و علی و فاطمه و امامان: ب��رای او دعا می کنند؟! 
آیا دوست نداری از کس��انی باشی که با بخشش گناهان 
گذشته بازمی گردد و هیچ گناهی پشت سر او نیست؟! آیا 
دوست نداری فردا از کس��انی باشی که رسول خدا9 با 

آنها مصافحه می کند؟!
و در حدی��ث دیگری آمده که ام��ام باقر7 به محمد بن 
مس��لم فرمود:  آیا به زیارت قبر امام حس��ین7 می آیی؟ 
عرض کرد: بله، ولی با ترس. امام فرمود: س��خت تر از این 
نمی ش��ود، ولی بدان ثواب زیارت در حال ترس به اندازه 
همان ترس اس��ت و کس��ی که در آمدن به زیارت، ترس 
داش��ته باشد، خداوند او را در روز قیامت از ترس خودش 
ایمن می گرداند در روزی ک��ه مردم در مقابل پروردگار 
جهانی��ان به پا می خیزن��د، و او با بخش��ش بازمی گردد و 
فرشتگان بر او سام می کنند و پیامبر اکرم9 او را زیارت 
و برای او دعا می کند و او با نعمتی و فضلی از طرف خدا 
بازمی گ��ردد که هیچ بدی به او نمی رس��د و رضوان الهی 

پشت سر اوست.

چه چیز مانع تو می شود که 
وقتی نیاز پیدا ک��ردی، کنار 
قب��ر ام��ام حس��ین7 بیایی 
و چه��ار رکعت نم��از بخوانی، 
س��پس حاجت و نیاز خود را 
مطرح کنی؛ زی��را نماز واجب 
کن��ار قب��ر ام��ام حس��ین7 
براب��ر با ثواب یک حج، و نماز 
مس��تحب برابر ب��ا ثواب یک 

عمره است.
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دسته پنجم
احادیثی است که ثواب رفتن به زیارت امام حسین7 با پای پیاده را بیان می کنند:

امام صادق7 فرمود: »من أتی قبر الحس��ین ماش��یًا کتب اهلل له بکّل خطوة الف حسنة و محا 
عنه الف سیئة و رفع له الف درجة...«38؛ کسی که با پای پیاده به زیارت امام حسین7 بیاید، 
خداوند برای هر قدمش هزار حس��نه می نویس��د و هزار کار زش��ت را از نامه اعمال او پاک 

می کند و او را هزار درجه باال می برد.
و در روایت دیگری این نکته را افزود: ... و هنگامی که به زیارت آمد، خداوند دو فرشته را مأمور 
می کند که آنچه کار خیر از او سر می زند را بنویسند و آنچه کار زشت و غیر آن مرتکب می شود 
ننویسند. پس هنگامی که بازگشت، با او وداع می کنند و می گویند: ای دوست خدا! تو بخشیده 
شده هستی؛ تو از حزب اهلل و حزب رسول خدا و اهل بیت او هستی، سوگند به خدا تو هیچ گاه 

آتش را به چشمت نخواهی دید و آتش هم تو را نمی بیند و تو را هرگز در خود فرو نمی برد.39

دسته ششم
احادیثی که به زیارت در هر روز یا هفته یا دست کم ماهی یک بار سفارش می کنند: 

ابوحمزه ثمالی  گوید: از امام س��جاد7 درباره زیارت امام حس��ین7 پرسیدم؛ فرمود: »زره 
کّل ی��وم، ف��اّن لم تقدر فکّل جمعة، فان لم تقدر فکّل ش��هر، فمن لم یزره فقد اس��تخّف بحّق 
رسول اهلل9«40؛ هر روز او را زیارت کن، اگر نتوانستی هر هفته وگرنه پس هر ماهی یک بار 
او را زیارت کن. پس کسی که او را زیارت نکند، نسبت به حق رسول خدا بی توجهی کرده 

و آن را کوچک شمرده است.
در روای��ت دیگری امام صادق7 فرمود: ای حنان بن س��دیر! اباعبداهلل را در هر ماه یک بار 
زیارت می کنی؟ گفت: نه؛ فرمود: هر دو ماه چطور؟ گفت: نه؛ فرمود: هر سال چطور؟ گفت: 

نه؛ امام فرمود: چقدر نسبت به آقای خودتان جفا روا می دارید!41

دسته هفتم
روایاتی هس��تند که ثواب زیارت امام را در روزهای خاص بی��ان می کنند. نمونه هایی از این 

احادیث هم بیان می شود:
1. زیارت نیمه ش��عبان. امام زین العابدین7 فرمود: »من زار الحسین لیلة النصف من شعبان، 
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صافحه روح اربعة و عش��رین ألف نبّی کّلهم یس��أل اهلل 
زیارت تلک اللیلة«42؛ کسی که امام حسین7 را در شب 
نیمه ش��عبان زیارت کند، روح بیست وچهار هزار پیامبر با 
او مصافح��ه می کنن��د و همه آنها از خ��دا می خواهند که 

زیارت  آن شب را نصیب آنان کند.
2. ش��ب و روز عرف��ه. امام صادق7 به بش��یر فرمود: »یا 
بش��یر إّن المؤمن اذا أتی قبر الحسین یوم عرفه و اغتسل 
م��ن الفرات ثم توج��ه الیه کتب اهلل له ب��کل خطوة حجة 
بمناس��کها و ال اعلمه اال قال: و غزوة«؛43 ای بشیر! مؤمن 
هنگامی که روز عرفه به زیارت قبر امام حسین7 بیاید و 
از آب فرات غس��ل کند، سپس به طرف قبر آن بزرگوار 
برود، خداوند برای هر قدمی، ثواب یک حج با مناس��ک 

آن و یک جنگ همراه رسول خدا9 می نویسد.
اینها پاداش هر قدم زائر اس��ت، و در روایت دیگر آمده که 
ام��ام صادق7 فرمود: »من زار قبر الحس��ین فی یوم عرفه 
عارفًا بحّقه، کتب له الف حجة مقبولة و الف عمرة مقبوله«44؛ 
کسی که قبر مقدس امام حسین7 را در روز عرفه، در حالی 
که ش��ناخت به حق او دارد زیارت کند، خداوند ثواب هزار 

حج و هزار عمره پذیرفته شده برای او می نویسد.
3. روز عاش��ورا. عن ابی  عبداهلل7 قال: »من زار الحسین 
یوم عاش��وراء وجبت له الجنة«45؛ ام��ام صادق7 فرمود: 
کسی که امام حس��ین7 را در روز عاشورا زیارت کند، 

خداوند بهشت را برای او واجب خواهد کرد.
و در حدیث دیگر اس��ت: هر کس روز عاش��ورا قبر امام 
حس��ین7 را زی��ارت کند، همانند کس��ی اس��ت که در 
مقابل امام حسین7 در خون خویش غلتیده و شهید شده 

است.46

مؤمن هنگامی که روز عرفه 
به زیارت قبر امام حسین7 
بیای��د و از آب فرات غس��ل 
کند، س��پس به طرف قبر آن 
بزرگوار ب��رود، خداوند برای 
ه��ر قدمی، ثواب ی��ک حج با 
مناسک آن و یک جنگ همراه 

رسول خدا9 می نویسد.

امام ص��ادق7 فرمود: هر 
کس قبر حسین بن علی7 را 
در روز عاش��ورا زیارت کند، 
مانند کسی اس��ت که خدای 
ب��زرگ را در ع��رش زی��ارت 

کرده است.
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دسته هشتم
روایات بس��یاری که بر زیارت حضرت در ش��ب و روزهای خاصی تأکید می کند، مانند: شب 
و روز جمعه، ش��ب اول ماه مبارک رمضان، و ش��ب نیمه و شب آخر آن ماه، و نیمه ماه رجب، 
نهم ذی الحجه، روز و شب عید فطر و... که برای رعایت اختصار مقاله، از بیان آنها خودداری 

می شود و عاقه مندان می توانند به کتاب های مربوط مراجعه کنند.
آری، به سبب این همه ثواب و آثار و تأکید است که در روایات می خوانیم هیچ َملک مقرب 
و پیامبر مرس��لی نیس��ت، مگر آن که از خدای متعال می خواهد اذن زیارت امام حسین7 را 
برایش صادر کنند؛ پس پیوس��ته فوجی از ارواح انبیا و فرشتگان پایین می آیند و گروهی باال 

می روند.47 
در روایت دیگری امام صادق7 فرمود: میان قبر امام حس��ین7 تا آسمان محل رفت و آمد 

فرشتگان است.48
و در حدیث دیگر چنین می خوانیم: هر ش��ب هفتادهزار فرش��ته از آس��مان فرود می آیند و 
پس از طواف خانه خدا و زیارت قبر پیامبر9 و امیرمؤمنان7 به زیارت قبر امام حس��ین7 

می روند و قبل از طلوع خورشید به آسمان عروج می کنند.49
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پی نوشت ها:
1. مؤسس��ه ام��ام ه��ادی7، موس��وعة زی��ارات 

المعصومین:، ج 3، ص 93، ح 840.
2. محمدباقر مجلس��ی، بح��ار االنوار، ج 101، ص 

55، ح 14.
3. همان، ص 77، ح 36.

4. موسوعة زیارات المعصومین، ج 3، ص 93، ح 840.
5. بحار االنوار، ج 100، ص 141، ح 15.

6. همان، ج 101، ص 26، ح 30.
7. جعف��ر بن محمد بن قولویه قمی، کامل الزیارات، 

ص 143، ص ح 4.
8. همان، ص 137، ح 1.
9. همان، ص 157، ح 6.

10. بحار االنوار، ج 101، ص 36، ح 49.
11. موسوعة زیارات المعصومین، ج 3، ص 177، ح 996.

12. کامل الزیارات، ص 162، ح 6.
13. موسوعة زیارات المعصومین، ج 3، ص 186، ح 1019.

14. بحار االنوار، ج 100، ص 257، ح 1.
15. کامل الزیارات، ص 267، ذیل ح 2.

16. همان، ص 144، ح 1 و 2.
17. کامل الزیارات، ص 167، ح 1.

18. علی محمد دخیل، ث��واب االعمال و عقاب ها، 
ص 311، ح 18.

19. پژوهش��کده باقر العلوم7، موس��وعة ش��هادة 
المعصومین، ج 3، ص 107، ح 871.

20. کامل الزیارات، ص 152، ح 5.
21. موس��وعة ش��هادة المعصومین، ج 3، ص 110، 

ح 875.

22. بحار االنوار، ج 101، ص 46، ح 8.
23. موسوعة شهادة المعصومین، ج 3، ص 119، ح 894.

24. کامل الزیارات، ص 193، ح 1.
25. همان، ح 2.
26. همان، ح 4.

27. بحار االنوار، ج 101، ص 5، ح 20 و 21.
28. موسوعة زیارات المعصومین، ج 3، ص 112، ح 879.

29. کامل الزیارات، ص 291، ح 5.
30. بحار االنوار، ج 101، ص 48، ح 15.

31. کامل الزیارات، ص 103، ح 5.
32. بحار االنوار، ج 101، ص 4، ح 15.

33. کامل الزیارات، ص 194، ص 6.
34. موسوعة زیارات المعصومین، ج 3، ص 145، ح 946.

35. کامل الزیارات، ص 251، ح 1.
36. همان، ح 3.

37. کامل الزیارات، ص 126، ح 3.
38. همان، ص 133، ح 4.

39. ثواب االعمال و عقاب ها، ص 315، ح 3.
40. موسوعة زیارات المعصومین، ج 3، ص 97، ح 848.

41. کامل الزیارات، ج ص 288، ح 7.
42. موسوعة زیارات المعصومین، ج 3، ص 94، ح 844.
43. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 4، ص 580، ح 1.

44. بحار االنوار، ج 101، ص 104، ح 8.
45. بحاراالنوار، ج 101، ص 104، ح 8.

46. کامل الزیارات، ج 174، ح 4.
47. همان، ص 115، ص ح 4.

48. همان، ص 114، ح 3.
49. همان، ح 2.
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