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چکيده
آیت اهلل محمدحسن اصطهباناتی از علمای تحصیل کرده در نجف و صاحب کتاب ارزشمند 
نورالعین فی مش��ی الی زیارة القبر الحس��ین7 است. ایشان از علمای معاصر است که از 

سال ها پیش در مدرسة مروی صاحب کرسی فقه است.
اثر گرانسنگ او در 256 باب با موضوعاتی چون: کیفیت و آداب زیارت امام حسین7، 
ثواب زیارت امام حس��ین7 و مقایس��ة آن با عبادت های دیگر، معادل  س��ازی برای این 
زیارت و نکاتی در باب هزینة س��فر زیارت سیدالشهدا7 به زبان عربی تألیف شده است. 
نویسندة کتاب، افزون بر بحاراالنوار عالمه مجلسی، از دیگر منابع شیعه و اهل سّنت بهره 

جسته است. چندین ترجمه از این کتاب به فارسی موجود است.
ای��ن مقال��ه پس از معرفی اجمالی کتاب، 23 روایت از روایات آن را آورده و س��پس به 
ش��ش پرسش از پرس��ش هایی که در این کتاب پاسخ داده شده همراه با پاسخ آنها اشاره 

کرده است.

واژگان کلي�دی: محمدحس��ن اصطهبانات��ی، نورالعی��ن فی مش��ی الی زی��ارة القبر 
الحسین7، امام حسین7، علمای شیعه.

معرفی مضمونی کتاب »نورالعين 
في الَمشی الی زيارة الحسين7«

حسین ریحانی
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مقدمه
این کتاب در 256 باب تنظیم ش��ده است. ابواب کتاب به طور کلی شامل موضوعات ذیل 

است:
1. کیفیت زیارت امام حسین7؛

الف( پیاده یا سواره
ب( در حال ترس، فقر و حبس
2. آداب زیارت امام حسین7؛

3. ثواب زیارت امام حسین7 از لحظه نیّت سفر تا لحظه بازگشت به خانه
4. مقایسه زیارت امام حسین7 با عبادات دیگر؛

5. معادل  سازی برای زیارت امام حسین7
الف( با اشخاص دیگر، مثل زیارت رسول خدا9

ب( با اعمال دیگر، مثل حّج و عمره
6. مواهب دنیوی و اخروی زیارت حسین7؛

7. نکاتی در باب هزینه سفر برای زیارت حسین7؛
این کتاب نوشته شیخ محمد اصطهباناتی است که در 568 صفحه توّسط انتشارات دارالمیزان 
در بیروت، در س��ال 1416 قمری به چاپ اّول رس��یده است. چند نکته درباره این اثر الزم به 

یادآوری است:
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1. ب��رای توضیح روایات، به بیانات مرحوم مجلس��ی در بحاراالنوار اکتفا نش��ده و از منابع 
دیگر نیز بهره گرفته شده است.

2. در برخی موارد، به منابع اهل سنّت نیز استشهاد شده است.
3. بخش اول مقاله بیان چند نمونه از روایات کتاب، همراه با احتماالت معنایی آنهاس��ت و 
بخش دوم به پاسخ چند پرسش می پردازد که البته به طور پراکنده نیز در کتاب طرح و پاسخ 

داده شده است.

بخش اّول: روایات
روایت اّول 

از معاوية بن وهب نقل ش��ده که حضرت صادق7 فرمود: »ال َتَدْعُه لَِخْوٍف من اََحٍد َرأی ِمن 
الَحس��رِة ما َیَتَمّنی َأنَّ َقْبَرُه کاِن بَِیده«؛1 زیارت حس��ین7 را ب��ه خاطر ترس از هیچ کس ترک 

مکن؛ زیرا هر کس به خاطر ترس او را ترک کند، حسرت خواهد خورد که:
تعبیر »ما َیَتمّنی َأنَّ َقْبَره کاِن بَیده« یکی از این چند معنا را دارد:

1. آرزو می کند که حس��ین7 را زیارت کند، در حالی که یقین دارد در حال مُردن است 
و قبرش را نیز با دست خود کنده است؛ یعنی با این که می داند در حال مرگ است، آرزوی 

زیارت حسین7 را دارد.
2. یا به این معناس��ت که با خروج از منزل برای زیارت حسین7، جانش را به خطر اندازد 

و خود سبب قتل خود را فراهم کند. 
3. یا به این معناس��ت که پس از مرگ آرزو می کند که به اختیار خود از قبر بیرون بیاید و 

به زیارت حسین7 مشّرف شود.
4. یا به این معناس��ت که آرزو دارد ای کاش قبرش نزد قبر حسین7 باشد؛ یعنی ضمیر در 

»بیده« راجع به حسین7 و ضمیر در قبرُه راجع به زائر است.
5. یا به این معناست که آرزو دارد قبر حسین7 نزد او باشد تا هر لحظه که اراده کرد، به زیارت 

ایشان نائل شود؛ یعنی ضمیر در »قبره« به حسین7 و ضمیر در »بیده« به زائر بازمي گردد.2
6. یا به این معناست که ای کاش نزد قبر حسین7 سکونت گزیده بودم و زندگی می کردم 

و به زیارت او می رفتم و قبرم نزدیک قبر حسین7 باشد.3
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روایت دوم 
حسین بن ابی  حمزه می گوید:

در اواخر دوره بنی  امیه از خانه بیرون آمدم و به س��وی قبر حس��ین7 حرکت کردم و به 
غاضریه رس��یدم. وقتی مردم خوابیدند، ش��بانه غسل کردم و به س��وي قبر مطهر حرکت 
کردم. ناگهان با مردی زیباچهره و خوش بو روبه رو شدم. مرد گفت: برگرد؛ تو به هدفت 
نمی رس��ی. پس به طرف س��احل فُرات بازگشتم و همان جا چادر زدم. نصف شب دوباره 
غس��ل کردم و به س��وي قبر شریف حس��ین7 حرکت کردم. وقتی به قبر مطهر نزدیک 
ش��دم، آن مرد دوباره ظاهر ش��د و گفت: ای مرد! تو نمی رسی. گفتم: چرا به پسر رسول 
خدا9 و سرور جوانان اهل بهشت نرسم؟! در حالی که پیاده از کوفه آمدم و امشب شب 
جمعه اس��ت و می ترس��م صبح ش��ود و مأمورین بنی امیه مرا بگیرند و بکشند. مرد باز هم 
گفت: برگرد، تو نمی رسی! گفتم: چرا نرسم؟! گفت: امشب موسی بن عمران از خدایش 
خواس��ته تا به زیارت قبر حس��ین7 بیاید و خداوند درخواستش را اجابت کرده و اکنون 
همراه هفتاد فرش��ته مشغول زیارت هستند. پس برو و آن گاه که به آسمان برگشتند و باال 
رفتند، بیا. من نیز بازگشتم و هنگام طلوع فجر غسل کردم و به کنار مرقد حسین7 رفتم 

و کسی را آن جا ندیدم. من نیز نماز صبح را خواندم و به کوفه بازگشتم.4
بس��یاري از فقها معتقدند که س��فر براي زیارت امام حس��ین7 حتی با وجود ترس و ضرر 
جایز است. حتی از روایت استفاده می شود که این سفر با وجود ترس بر جان هم جایز است، 
چه رس��د به ضرر مال��ی یا جراحت. چون در روایت فوق نیز وقت��ی راوی می گوید: بر جانم 

می ترسم، آن شخص در مقابل این اظهار ترس چیزی نمی گوید.
س��یره اصحاب در عه��د ائمه نیز به ضمیمه تقری��ر ائمه، مؤید همین امراس��ت. نّص برخی 

روایات نیز همین مطلب را تأیید می کند.5
روایت سوم

از ام��ام صادق7 نقل ش��ده که فرمود: »هرگاه خواس��تی به زیارت حس��ین7 برو و او را 
زیارت کن، در حالی که غمگین و غبارآلود و گرسنه و تشنه هستی؛ چون حسین7  در حالی 
که غمگین و غبارآلود و گرس��نه و تشنه بود، ُکشته شد؛ پس خواسته ات را بخواه و بازگرد.« 
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سپس حضرت در ادامه می فرماید: »َوال تَتَِّخُذُه َوطناً«.6
عبارت »َو ال تَتَِّخْذُه َوَطنَاً« یکی از این چند معنا را دارد:

1. زیارتت را طول مده تا نسبت به امام قلبت قسی نشود و شأن امام در نظرت پایین نیاید و 
شوق زیارت در درونت زنده بماند.

2. رعای��ت ش��رایط تقیه را بنما و آن جا نم��ان و بازگرد)همان طور که در  بیش��تر دوران ها 
شرایط تقیه حاکم بوده است(.

3. برای رعایت احترام و ادب، کمتر در س��احت امام7 توقّف کن. شخص مقیم چه   بسا 
غالباً در رعایت آداب مس��امحه می کند و شوق و اشتیاقش به واسطه مکث طوالنی پیش 

امام کم می شود.
4. شاید مراد از »اتّخاذ وطن«، توقّف نزد قبر شریف باشد، نه حوالی و اطراف آن.7
این روایت و امثال آن، منافاتی با استحباب اسکان یافتن در سرزمین کربال ندارد.8

روایت چهارم
ام��ام ص��ادق7 می فرماید: یکی از محبوب تری��ن عبادات نزد خدا زیارت قبر حس��ین7 

است.9
وقتی انفاس و ارواح قدس��ی انبیاء و ائمه: از بدن های شریفش��ان جدا شده و به عالم باال 
می رود، در نهایت س��یطره و تسلّط بر این عالم قرار می گیرد و امور این عالم نزد ایشان کاماًل 
روش��ن و هویداست و هیچ چیز بر ایشان مخفی نیست و می توانند بر این عالم تأثیر و تصرف 
داش��ته باش��ند. آنان به احوال هر کس که در مقابر ایشان حاضر می شود، آگاهند و گاهی در 
مراقد خویش حاضر می ش��وند. آن��ان زنده اند و نزد پ��روردگار روزی می خورند و به آنچه 
خداوند به ایش��ان تفّضل فرموده، راضی اند. برکات تضّرع و توّس��ل ایشان نزد پروردگار، بر 
زائرینشان باریدن می گیرد. آنان برای زائرین قبورشان طلب مغفرت می کنند و برآورده شدن 

حاجاتشان را از خداوند درخواست می کنند.
سّر زیارت پیامبر9 و ائمه: همین است و این جدا از فوایدی است که بر خود زیارت 
ای��ن بزرگان مترتب اس��ت. زیارت این معصومین7 به منزله احس��ان به ایش��ان و لبیک 
گفتن به دعوت آنان اس��ت. همچنین موجب س��رور و شادی آنها  ش��ده و در ضمن، به 
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منزله تجدید پیمان و زنده نگه داشتن یاد این بزرگواران است. ثواب چنین کاری را فقط 
خدا می داند و کمتر عبادتی اس��ت که این قدر فضیلت و ثواب داش��ته و موجب نزدیکی 
به خداوند ش��ود. زیارت مؤمن، به سبب ایمانش و بدون در نظر گرفتن شؤون دیگر مثل 
ش��هید، عالم، امام و نبی، ثواب بس��یار دارد. پس این ارزش نسبت به مؤمنانی که عصمت 
دارند، چگونه می تواند باش��د؟! کس��انی که خداوند اراده فرموده تا آنان را پاک گرداند 
و حّجت و امام بر همه خلق قرار داده و به یُمن وجود مبارکش��ان آس��مان و زمین آفریده 

شده است.10
می گویند ش��اگردان ارس��طو )معلّ��م اّول( که هم موّحد بود و ه��م حکیم، پس از مرگش 
هرگاه که مشکلی علمی پیدا می کردند، نزد قبر او آمده و درباره آن مسئله مباحثه می کردند 

و آن مشکل و گره علمی باز می شد.11
شافعی می گوید: »قبر ]امام[ موسی کاظم مکانی مجّرب برای اجابت دعاست«.12

امام محمد غزالی می نویس��د: »کسی که در زمان حیاتش از او استمداد بشود، بعد از فوتش 
هم می توان از او امداد خواست«.13

روایت پنجم
از زید ش��ّحام نقل ش��ده که امام صادق7 فرمود: »کسی که حسین را در عاشورا زیارت 

کند، مثل این است که خدا را در باالی عرش زیارت کرده است«.14
زی��ارت خ��دا در عرش، به معنای دیدن ذات پروردگار نیس��ت و معان��ی دیگری دارد؛ از 

جمله:
1. به این معناست که در عرش به عبادت خدا مشغول است.

2. یا به این معناست که در عرش با انبیاء و اولیاء  و اوصیاء دیدار داشته؛ چون زیارت اینان 
همانند زیارت خداست.

3. یا به این معناست که به این درجه از تقّرب پروردگار رسیده است.15
4. شیخ صدوق در امالی می نویسد:

تعبیر »کاَن َکَمن زاَر اهلَل« تش��بیه نیس��ت؛ چون مالئکه می توانند به عرش رفته و 
اطراف آن بچرخند و تعبیر زیارت خدا در عرش، تعبیر حقیقی و درستی است؛ 

همان طور که مردم می گویند: به زیارت خانه خدا می رویم.16
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5. عرش عبارت است از گروهی از مخلوقات که رتبه بندی 
ایش��ان را خداوند انجام داده و آن را برتر از س��ایر مخلوقات 
ق��رار داده اس��ت؛ پس گوی��ا زیارت این مخلوق��ات خاّص، 

زیارت خداست و این موقعیّت به حسب قهر و غلبه است.17
6. روش��ن اس��ت که مراد از زیارت خ��دا در باالی عرش، 

کنایه از رسیدن به نهایت درجه کمال است.18
7. در پایان راه س��یر و س��لوک، نزد اه��ل معرفت، آخرین 
مرحله، فنای در ذات خداس��ت که نش��ان دهنده کمال مقام 
عبد در عبودیتش اس��ت؛ به طوری که با چش��م خدا می بیند 
و ب��ا گ��وش خ��دا می ش��نود و اراده اش اراده خداس��ت و 
اکرام او اکرام خداس��ت و زیارت او زیارت خداس��ت. مثل 
خطابی که خداوند به یکی از پیامبرانش داش��ت که »مریض 
ش��دم، به عیادتم نیامدی.« وقتی آن پیامبر توضیح خواس��ت، 
خداون��د فرمود: »بنده مؤمن من مری��ض بود و تو به عیادتش 
نرفت��ی.« یعن��ی خداون��د مرض مؤم��ن را به خودش نس��بت 
 می دهد؛ ی��ا درباره پیامبر9 می فرماید: )َو َم��ا َرَمیَْت اِْذ َرَمیَْت

 ولکّن اهللَ َرمی(.19
با این توضیح روش��ن می شود که منظور از زیارت خدا در 

عرش چیست؛ چون حسین7 فانی در خدا شد.20
8. تعبیر »َکَمن زار اهللَ فی َعرِشه« کنایه و مجاز است از کثرت 

ثواب در احترام به حضرت.21
9. حسین7 از ابتدا می دانست که چه باید انجام دهد و چه 
اتفاقی می افتد و چقدر مصیب��ت باید تحّمل کند؛ پس قلبش 
از غی��ر اهلل خالی گش��ت و ش��د خانه خ��دا؛ بنابراین، زیارت 

حسین7 زیارت خداست.22

تعبیر »کاَن َکَمن زاَر اهللَ« تشبیه 
نیس��ت؛ چون مالئکه می توانند 
به ع��رش رفت��ه و اط��راف آن 
بچرخند و تعبیر زیارت خدا در 
عرش، تعبیر حقیقی و درس��تی 
اس��ت؛ همان ط��ور ک��ه م��ردم 
می گوین��د: به زیارت خانه خدا 

می رویم.
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روایت ششم
امام صادق7 به نقل جویریة بن عالء می فرماید: »هر کسی که دوست دارد خداوند در روز 

قیامت به وی نگاه کند، بسیار به زیارت حسین7 برود«.23
نظر پروردگار عبارت اس��ت از نهایت آنچه درباره مخلوق نس��بت ب��ه ترقّی درجه و رتبه 

تصّور می شود.24
روایت هفتم

امام صادق7 می فرماید: »هر کس به زیارت حس��ین7 بیای��د، در حالی که معرفتش را 
دارد، خداوند نامش را در اعلی علّیین ثبت می کند«.25

در معنای ثبت شدن نام زائر در اعلی علیین، چند احتمال است:
1. از کسانی خواهد بود که در باالترین غرفه های بهشت اسکان داده می شود.

2. نامش در اعلی علّیین نوشته می شود که او از اهل بهشت است.26
روایت هشتم

امام صادق7 می فرماید: جّدم حسین7 فرمود: هر کسی بعد از وفاتم به زیارتم بیایید، من 
در قیامت به دیدارش می روم. سپس فرمود: »َو لَو لَم یکن ااّل فی الّنار أَلْخَرجُتُه«.27

1. در تعبیر امام از »لو« ش��رطیّه استفاده ش��ده که همان »لو« امتناعیّه است و داللت بر امتناع 
شرط دارد؛28 یعنی محال است که زائرش داخل آتش شود.29

2( دیدار حضرت حس��ین7 از زائرش ممکن اس��ت بالفاصله پس از مرگ زائر باش��د و 
ممکن است پس از گذاشتن پیکرش در قبر باشد.30

روایت نهم
ام��ام ص��ادق7 می فرماید: »هر کس حس��ین7 را در روز عرفه زیارت کن��د، نزد خدا به 

صّدیق و نزد مالئکه به عنوان کّروبیّین شناخته می شود.31
)کّروبیین به بزرگان و سروران فرشتگان گفته می شود(.32

روایت دهم
داود ِرقّی از امام صادق و موس��ی بن جعف��ر و امام رضا: نقل می کند که فرموده اند: »َمن 

اَتی قبر الُحسین بن علی7 بَعَرفة َقَلَبه اهلل تعالی َثِلَج الّصدر«.33
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در تعبیر »َقَلبه اهللُ تعالی َثِلج الصدر« چند احتمال است:
1. به این معناس��ت که قلبش مطمئن می شود و شک در آن 

راه نمي یابد.
2. ب��ه این معناس��ت که خدا غم و غص��ه را از قلبش خارج 

می کند و دلش ُخنک می شود.
3. به این معناس��ت که پس از این  که هول قیامت از او دور 

شد، از محشر به بهشت می رود.
4. در برخی نس��خه ها به جای »ثِلج الص��در«، »اَبْلج الوجه« 

آمده است یعنی چهره های شان باز و خندان است.34
روایت یازدهم

ابان بن تغل��ب از امام صادق7 نق��ل می کند که فرمود: 
»ه��ر ک��س به زی��ارت قب��ر حس��ین7 بیاید، نس��بت به 
 هر آنچه پش��ت س��رش گذاش��ته و پی��ش رو دارد حفظ 

می شود«.35
خداون��د واجبات و مس��تحبّات را به منزل��ه خوراکی مفید 
و مکروه��ات و محّرم��ات را ب��ه منزله خوراک��ی مضّر قرار 
داده اس��ت. پ��س هر کاری که انس��ان انج��ام می دهد، اثری 
ب��ر آن مترتب اس��ت؛ مث��ل این که انس��ان نوش��یدنی خنک 
 می خورد تا خنک ش��ود، مشروط به این  که همزمان نوشیدنی

 داغ ننوشد.
زیارت حضرت حس��ین7 اج��ل را به تأخی��ر می اندازد 
و رزق را زیاد می کند، امّا مش��روط ب��ه ترک کاری که 

موجب نقصان عمر یا محرومیّت از رزق باشد.
ای��ن امر درباره ادعیه و اعمال خاّصی که اثراتی برای ش��ان 

گفته شده نیز مطرح می شود.36

زیارت حضرت حسین7 اجل 
را ب��ه تأخیر می ان��دازد و رزق 
را زیاد می کند، اّما مش��روط به 
ت��رک کاری که موجب نقصان 
رزق  از  محرومیّ��ت  ی��ا  عم��ر 

باشد.
این امر درب��اره ادعیه و اعمال 
خاّص��ی ک��ه اثراتی برای ش��ان 

گفته شده نیز مطرح می شود.
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روایت دوازدهم
صفوان جّمال می گوید: از امام صادق7  پرس��یدم: آیا ش��ما به زیارت حسین7 می روید؟ 
فرم��ود: »آري، چگونه او را زیارت نکنم، در حالی که خداوند هر ش��ب جمعه به زیارت او 
می آی��د، آن ه��م به همراه مالئکه و انبی��اء و اوصیاء و محمد9 که افضل انبیاس��ت.« صفوان 
می گوی��د: به حضرت عرض کردم: پس هر ش��ب جمعه به زیارت حس��ین7 می روید تا به 

زیارت پروردگار نائل آیید! فرمود: آري ای صفوان!37
زیارت خدا از حس��ین7 کنایه از فرو فرستادن رحمت خاّص خدا بر حسین7 و زائرانش 

است.38
روایت سیزدهم

از امام صادق7 نقل شده که فرمود: »مّدتی که زائر در زیارت حسین7 است، از عمرش 
به حساب نمی آید«.39

در معنای »جزو عمر محسوب نشدن«، چند احتمال وجود دارد:
1. احتمال دارد مخصوص به اجل هایی باشد که به اذن خدا کمی و زیادي در آن راه دارد، 
نه اجلی که حتمی ش��ده؛ چون چه بس��ا زائری بمیرد، پیش از آن که از زیارت برگردد و این 

همان اجل محتوم است.40
2. ی��ا به این معناس��ت که نعمت هایی که در مدت زیارت، زائ��ر از آن بهره  بُرده، به پایش 
نوشته نمی شود و گناهانی که در این مّدت مرتکب شده، در نامه اعمالش ثبت نمی شود. پس 
وقتی از نعمتی حس��اب کشیده نشود و بر گناهی عقابی نباش��د، مثل این است که آن مدت، 

بخشی از عمر انسان نبوده و حساب نشدن از عمر، یک تعبیر کنایی است.
3. یا به این معناست که به هر مقداری که زائر برای زیارت حسین7 وقت گذاشته، خداوند 
بر عمرش می افزاید تا حسین7 مدیون عمر از دست رفته او نباشد و به تعداد روزهایی که از 

خانواده و کسب و کار دور بوده، از عمرش کم نشده باشد.
روایات بس��یاري موافق این احتمال  وجود دارد؛ مثل روایتی که در تهذیب از امام باقر7 
نقل ش��ده که فرمود: »ای ش��یعیان ما! به زیارت حس��ین7 بروید که زیارتش روزی را زیاد 

می کند و بر عمر می افزاید و اتفاقات بد را دور می کند«.
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4. یا به این معناس��ت که از روزها در قیامت سؤال نمی شود 
و چگونگی مصرفش مورد محاسبه قرار نمی گیرد.41

روایت چهاردهم
محم��د ب��ن ابی  نص��ر بزنط��ی می گوی��د: از ام��ام علی بن 
موس��ی  الرضا7 درباره فضیلت نیمه رجب و شعبان پرسیدم. 

حضرت فرمود: »ثواب و اجر آن نهایت و حّد ندارد«.42
1. ش��یخ مفی��د می گوی��د: از زیارت های مخص��وص امام 
حس��ین7 زیارت نیم��ه رج��ب اس��ت ک��ه »ُغَفیل��ه« نامیده 
ش��ده اس��ت.43 مجلس��ی می نویس��د: به آن ُغفلیه می گویند، 
 چ��ون عم��وم م��ردم از آن غافلن��د و از ب��رکات آن محروم 

می شوند.44
2. در اقبال آمده اس��ت: از این که در روایت، زیارت رجب 
به زیارت ش��عبان اضافه شده، می توان غفلت از زیارت رجب 

را در شعبان جبران کرد.45
روایت پانزدهم

ه��ارون بن خارجه از امام صادق7 نقل می کند که هر گاه 
نیمه ش��عبان فرا می رس��د، منادی از افق باال صدا می زند: »ای 
زائرین قبر حسین7 بازگردید، در حالی که بخشیده شدید و 

ثواب شما با خدا و محمد9 پیامبرتان است«.46
یعن��ی ث��واب را خداوند یا پیامبر9 تفّض��ل می کنند و این 
مه��م را ب��ه مالئکه واگ��ذار نمی کنند؛ چون ش��خص کریم 
اگ��ر کاری را به وکیلش بس��پارد، نگران اس��ت که ایش��ان 
در آن کار مس��امحه کنن��د؛ امّ��ا وقتی خودش انج��ام دهد، 
 با کرم��ش رفتار می کند و رس��ول خدا9 هم ک��ه بر امتش

 شفقت دارد.47

ث��واب را خداوند ی��ا پیامبر9 
تفّضل می کنند و این مهم را به 
مالئکه واگ��ذار نمی کنند؛ چون 
ش��خص کریم اگر کاری را به 
وکیلش بس��پارد، نگران اس��ت 
که ایش��ان در آن کار مسامحه 
کنن��د؛ اّما وقتی خ��ودش انجام 
دهد، با کرمش رفتار می کند و 
رسول خدا9 هم که بر امتش 

شفقت دارد.
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روایت شانزدهم
از یونس به یعقوب نقل ش��ده که امام ص��ادق7 فرمود: ای یونس! اگر به مردم بگویم چه 
اجر و ثوابی برای زیارت حس��ین7 در نیمه ش��عبان نهفته اس��ت، »لََقاَمت ذک��ور الّرجال َعلی 

الَخَشِب«.48
1. تعبیر »لَقامت ذکور الّرجال َعلی الَخَشب« شاید به این معنا باشد که اگر مردان هم پای آمدن 

نداشته باشند، با پای چوبین می آمدند.49
2. احتمال دیگر این اس��ت که می گویند: ای کاش بر چوب ها به صلیب کشیده می شدیم، 

آن هم به خاطر کار بزرگی که کرده اند.50
روایت هفدهم

از امام صادق7 نقل ش��ده اس��ت: »روز عرفه خداوند برای زوار حسین7 ظاهر شده و به 
ایش��ان می  فرماید: عمل را از س��ر بگیرید که بخشیده شدید و سپس به اهل و زائرین سرزمین 

عرفات مي نگرد«.51
مراد از »ظاهر ش��دن خ��دا«، تجلّی خدا با مظاهر جمال و جاللش اس��ت. همان طور که در 
جریان حضرت موس��ی7 و قومش، بر کوهی تجلّی کرد و آن کوه متالش��ی ش��د؛ امّا آن 
تجلّی، جلوه قهر و غلبه بود که کوه متالش��ی ش��د و حضرت موسی بیهوش گردید، ولی این 

تجلّی برای زّوار حسین7 تجلّی لطف و عطوفت است.52
روایت هجدهم

بش��یر می گوید: به امام صادق7 عرض کردم: من موفّق به حّج اِمسال نشدم؛ آیا روز عرفه 
به سوی قبر حسین7 بروم؟

حضرت فرمود: »احس��نت ای بشیر! هر کس روز عرفه در حالی که عارف به حق است، به 
زیارت حس��ین7 برود، خداوند برایش هزار حّج و هزار عمره مقبول می نویسد و هزار جهاد 

با رسول خدا9 و امام عادل برایش ثبت می شود.53
علّت فضیلت زیارت امام حسین7 بر حّج و عمره و جهاد با رسول خدا این است که زیارت 
ایش��ان در حقیت احسانی اس��ت از جانب زائر به خود امام حسین7 و جّدش رسول خدا9 
و پدرش امیر مؤمنان7 و مادرش حضرت فاطمه3 و برادرش امام حس��ن مجتبی7 و همه  
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فرزندان و شیعیانشان و دوست دارانشان و بلکه احسانی است 
به همه پیامبران و اوصیا و خش��نود کردن همه ایشان و اجابتی 

است به دعوتشان و تجدید پیمانی است با اولیای خدا.
از س��وی دیگر زیارت حسین7 س��بب زنده ماندن دین و 
سرخورده شدن دشمنان می ش��ود. همه این اسرار در زیارت 
امام  حس��ین7 وجود دارد و تک تک این اس��رار، عبادتی 

است مستقل و سبب خشنودی پروردگار.
امّ��ا در حج و عمره و جهاد، هرچن��د انفاق اموال و جان ها 
و بدن ها و چش��یدن طعم تلخ غربت و تحّمل مشّقت هاس��ت، 
امّا ثواب آن مانند زیارت حس��ین7 نیست؛ چراکه این امور 
صرفاً عبادت خداس��ت و هر کس که مّدعی اسالم است، آن 
را انجام می دهد؛ هرچند ناصبی باشد، امّا زیارت حسین7 را 

کسی انجام می دهد که قدر ائّمه را هر چند ناقص بشناسد.54
روایت نوزدهم

معاوی��ة بن عّمار نقل می کند که ام��ام صادق7 پارچه ای 
زرد رنگ داشت که در آن مقداری تربت حسین7 بود 
و هنگام نماز آن را بر روی سّجاده اش می ریخت و بر آن 
سجده می کرد و گاه می فرمود: سجده بر تربت حسین7 

حجاب های هفت گانه را برمی دارد.55
در معنای »برداش��تن حجاب های هفت گان��ه« چند احتمال 

است:
1. درب های آس��مان های هفت گانه باز می ش��ود و نماز و 

دعای زائر به آسانی باال می رود.
2. م��راد از حجاب ه��ای هفت  گانه، گناه��ان هفت گانه ای 

است که مانع قبولی اعمال می شود.56

مراد از حجاب ه��ای هفته گانه، 
رذای��ل هفت گانه ای  اس��ت که 
مانع خلوص نفس می ش��ود و با 
زی��ارت حضرت حس��ین7 به 
هف��ت فضیلت تبدیل می گردد؛ 
یعن��ی کینه و حس��د و حرص و 
خش��م و حماق��ت و نیرن��گ و 
حق��ارت، به حکم��ت و غبطه و 
بردباری و ش��فقت و کیاست و 

حیا و محبّت مبّدل می شود.
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3. مراد از حجاب های هفته گانه، رذایل هفت گانه ای  است که مانع خلوص نفس می شود 
و با زیارت حضرت حس��ین7 ب��ه هفت فضیلت تبدیل می گردد؛ یعنی کینه و حس��د و 
حرص و خش��م و حماقت و نیرنگ و حقارت، به حکمت و غبطه و بردباری و ش��فقت و 

کیاست و حیا و محبّت مبّدل می شود.
صاحب وسائل نقل می کند که امام صادق7 برای تذلّل و اظهار بندگی بیشتر در برابر خدا، 

فقط بر تربت حسین7 سجده می کرد.57
روایت بیستم

مس��یّب از امام موس��ی بن جعفر7  نقل می کند که فرمود: »زمانی ک��ه پیکرم را به مقابر 
قریش بردید )نام قدیم منطقه کاظمین( و مرا به خاک سپردید، از تربت قبرم برای تبّرک 
برندارید؛ چون تبّرک به هر تربتی ممنوع است، مگر تربت جّدم حسین7. به درستی که 

خداوند آن را مایه شفای شیعیان و دوستان ما قرار داده است.58
علمای امامیه بر ُحرمت خوردن خاکی غیر از خاک قبر حس��ین7 اجماع دارند، که البته 
آن هم آداب مخصوصی دارد و به مقدار معیّنی هم هست که کمتر از یک نخود است.59 
تربتی که گرفته می ش��ود، هر چه به قبر مطهر نزدیک تر باشد، بهتر است. هنگام برداشتن 
تربت از قبر مطهر، باید به حداقّل اکتفا کرد و خرید و فروش تربت حسین7 برای کسی 

که خاکی را حیازت کرده، جایز است.60
روایت بیست  ویکم

امام صادق7 می فرماید: »در چهار مکان قصر واجب نیس��ت: مسجدالحرام، مسجدالنبی، 
مسجد کوفه و حائر حسینی«.61

در باب قصر نماز در حّد حائر اختالف است:
1. آنچه دیوارهای صحن آن را در بر می گیرد، همه حجره ها و مسجد و شبستان؛

2. فقط زیر قبه منّوره حرم حسینی؛
3. عالوه بر حجره ها و شبستان، خزانه و اطراف حرم را هم در بر می گیرد.62

روایت بیست  ودوم
صفوان جّمال نقل می کند: امام صادق7 پیش از زیارت مرقد امام حس��ین7 غسل می کرد، 

ولی پس از زیارت، خیر.63
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دلیل این امر، باقی ماندن غبار ش��ریف مرقد ابا عبداهلل7 بر 
روی بدن و لباس بوده است.64

روایت بیست و سوم
امام صادق7 می فرماید: »هر کس پیش از روز جمعه، از مّکه 
یا مدینه یا مسجد کوفه یا حائر حسین7 بیرون برود، مالئکه 

ندا می دهند: کجا می روی؟! خدا تو را برنگرداند!65
احتماالً مراد از این تهدید، کراهت خروج نزدیک جمعه و 
صبر نکردن برای درک زیارت شب جمعه و روز جمعه است. 
و احتمال دارد که کراهت خروج پیش از نماز جمعه، منظور 

باشد؛ از این رو اگر هر دو را به جای آورد، بهتر است.66

بخش دوم: پرسش ها
پرسش اول

چطور زیارت حس��ین7 که عملی مستحبّی است، از همه 
عبادات واجب و مستحب برتر شمرده شده است؟67

پاس��خ: اش��کالی ندارد یک عمل مس��تحبّی، برتر از عمل 
واجب باش��د؛ مثل ابتدای به سالم که مستحب است و ثوابش 

چند برابر جواب سالم است که واجب می باشد.
پرسش دوم 

چرا ثواب های��ی که برای زیارت حضرت حس��ین7 نقل 
شده، متفاوت است؟

پاس��خ: این اختالف در میزان ثواب، به اختالف چند ش��رط 
بازمی گردد؛ مثل مقدار مس��افت، راحتی یا س��ختی مس��افت، 
سواره یا پیاده بودن، در حال ترس یا فقر بودن یا در حال فراغ یا 
غنا بودن، معرفت و شناخت زائر به امام حسین7 و حّقانیتش، 

میزان تقوای زائر، خلوص نیّت زائر و درجات آن و... .68

اخت��الف در می��زان ث��واب، به 
اختالف چند شرط بازمی گردد؛ 
مث��ل مقدار مس��افت، راحتی یا 
سختی مس��افت، سواره یا پیاده 
ب��ودن، در ح��ال ترس ی��ا فقر 
ب��ودن ی��ا در حال ف��راغ یا غنا 
ب��ودن، معرفت و ش��ناخت زائر 
به امام حس��ین7 و حّقانیتش، 
می��زان تقوای زائر، خلوص نیّت 

زائر و درجات آن و...



ویژه نامه اربعین حسینی
414

پرسش سوم
چرا عزاداری برای امام حس��ین7 در دهه اول محرم گرفته می ش��ود، امّا از عاشورا به بعد 

کم  رنگ می شود؟ این عزاداری چرا هر سال تکرار می شود؟
پاس��خ: چون در دهه اول، حالت ترس از آنچه در عاش��ورا روی می دهد، وجود دارد؛ امّا 
با به ش��هادت رس��یدن حضرت و اصحابش عنوان آیه )فَِرحیَن بما آتاُهم اهللُ من فضله( صدق 
می کند و از غم و غصه ش��یعه اندکی کاس��ته می ش��ود. علت تکرار عزاداری در هر سال نیز 
ش��کوه بردن به پیشگاه حضرت احدیّت است تا انتقام خون حسین7 را بستاند. از طرفی امام 
حس��ین7 و اصحابش در دهه اول محرم سال 61 در اضطرار و سختی قرار گرفتند و شیعیان 

برای هم دردی و هم دلی با ایشان، هر سال چنین حالتی به خود می گیرند.69
پرسش چهارم

علت استحباب زیارت حضرت حسین7 در »اربعین« چیست؟
پاسخ: عالمه مجلسی= می نویسد:

مش��هور میان فقها و محدثین این اس��ت که علّت این استحباب، بازگشت حرم 
حس��ین7 در این روز به کربالس��ت. برخی نیز علّت استحباب را زیارت 
جابرب��ن عبداهلل انصاری در چنی��ن روزی می دانند. او اولی��ن زائر اربعین 

حسینی بود و لذا تأسی به ایشان مستحّب است.70
پرسش پنجم

علت التزام شیعه به تبّرک و استشفا و سجود با تربت حسینی چیست؟
پاس��خ: عالوه بر فضیلت هایی که در روایات مطرح شده، یادآوری فداکاری های حضرت 
حسین7 در راه خدا و قربانی شدنش در راه عقیده و مبارزه با ستم است. با گذاشتن پیشانی 
بر تربت حسینی، انسان به یاد لحظه گذاشتن صورت حسین7 روی خاک می افتد و احساس 

تقرب به خدا و ائمه: بیشتر می شود.71
اولین باری که از خاک قبر یک ش��هید به عنوان محل سجده و ساخت تسبیح استفاده شد، 
تبّرک به خاک قبر حمزه سیدالش��هداء7 بود و حضرت فاطم��ه3  اولین معصومی بود که 
چنین کرد. پس از ش��هادت حضرت حسین7، حضرت زین العابدین7 پیکر چاک چاک 
ایشان را دفن کردند، اما پیش از پوشاندن قبر، مشتی خاک از زیر بدن امام حسین7  برداشتند 
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و آن را در پارچه ای نهادند و از آن مهر و تس��بیحی ساختند. 
ایشان روایتی از رس��ول خدا9 نقل فرموده که پیامبر فرمود: 
هر کس تس��بیحی همراه داشته باش��د و دعای مخصوصی را 
بخواند، ث��واب »س��بحان اهلل« برایش ثبت می ش��ود، هرچند 

تسبیح نگوید.
امام س��جاد7 پس از بازگشت از ش��ام به مدینة  الرسول نیز 
ب��ه آن تربت تبّرک می جس��ت و ب��ر آن س��جده می کرد و 
بیم��اری اعضای خانواده را با آن م��داوا می فرمود. امام باقر و 
امام صادق8 نیز چنین سیره ای داش��تند. حمیری در نامه ای 
ب��ه حضرت مهدی7 نوش��ت که آیا بر خش��تی که از تربت 
حسین7  ساخته شده، س��جده صحیح است؟ حضرت پاسخ 
دادند: آری، فضیلت هم دارد. حمیری درباره تسبیح نیز همین 

سؤال را کردند و امام همین پاسخ را فرمودند.72
پرسش ششم

چرا در بیان ثواب زیارت حس��ین7 غالب��اً حج و عمره را 
ذک��ر کرده اند؛ از یک عمره ی��ا یک حج تا دو میلیون حج و 

عمره  مقبول؟!
پاسخ: چون میان حضرت حسین7 و حج و عمره رابطه ای 
خاّص وج��ود دارد و حضرت نوعی خ��اّص از حّج را انجام 
دادند که پیش از ایشان و بعد از ایشان هیچ کس چنین حّج و 
عمره ای را به   جا نیاورده است. از ویژگی های این حج می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
1. امام حسین7  25 مرتبه پیاده به حّج رفتند.73

2. حسین7 َحّجی انجام داد با 72 قربانی، و سر داد به جای 
تراشیدن س��ر، و میقاتی داشت به وسعت مقتلش، و نه تنها از 

حس��ین7 َحّجی انج��ام داد با 
72 قربانی، و س��ر داد به جای 
تراشیدن س��ر، و میقاتی داشت 
به وس��عت مقتلش، و نه تنها از 
همسر جدا شد و کناره گرفت، 
بلکه از همه خانواده جدا افتاد. 
وقوفی داشت در منای کربال به 
مدت س��ه ش��ب بر روی خاک 
و س��عی او ب��ا رأس مطهرش از 
کربال تا ش��ام و از شام به کربال 
ب��ود. در عصر عاش��ورا به جای 
بی��رون آم��دن از اح��رام، تمام 
لباس های��ش را از ت��ن ب��ه در 
آوردند و تلبیه ای داشت با این 
محت��وا: »رضا بقضائ��ک، صبراً 

علی باَلئک«.
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همسر جدا شد و کناره گرفت، بلکه از همه خانواده جدا افتاد. وقوفی داشت در منای کربال به 
مدت سه شب بر روی خاک و سعی او با رأس مطهرش از کربال تا شام و از شام به کربال بود. 
در عصر عاش��ورا به جای بیرون آمدن از احرام، لباس هایش را از تن به در آوردند و تلبیه ای 
داش��ت با این محتوا: »رضا بقضائک، صبراً علی باَلئک« و این پاسخ را شنید: ) یا َأیُتَها النَّْفُس 

الُْمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعی ِإلَی َربِِّک َراِضیًة َمْرِضیًة * َفاْدُخِلی ِفی ِعَباِدی * َواْدُخِلی َجنَِّتی(.74
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