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   آداب استشفا به تربت 
حسيني

کاظم البهادلي1
مترجم: جواد محدثي

چکیده 

درباره شخصیت امام حسین7 و مقام واالی آن حضرت نزد شیعیان، روایات بسیاری نقل شده و نزد 
همگان آشکار است که سیدالشهدا7 از چه جایگاه ارزنده ای در دل های شیعیان برخوردار است.

شیعیان آن حضرت به خاک پاک مزار شریف سیدالشهدا7 نیز احترام ویژه ای می گذارند و برای 
تبرک و استشفا از آن بهره می جویند. با وجود اینکه در اسالم، خوردن هرگونه خاکی حرام است، خوردن 
اندکی از تربت اباعبداهلل7 برای شفا جایز است و حتی به آن توصیه شده است. امامان: نیز به استشفا 
به تربت سیدالشهدا7 و دعا در کنار مزار آن حضرت اهتمام داشتند؛ چراکه خداوند امامت را در نسل او، 

شفا را در تربتش و استجابت دعا را کنار مزارش قرار داده است.
فواید تربت حسینی و آثار و فضایل آن پایان ناپذیر است و کسی که برای شفا به سراغ آن می رود، 
نخست باید مقام و جایگاه امام حسین7 را بشناسد، تربت پاک حضرت را ببوسد و بر چشم نهد و ضمن 

به جای  آوردن آداب استشفا، به اندازه یک نخود از آن را بخورد.
این نوشتار پس از بیان فضیلت استشفا به تربت سیدالشهدا7، به برخی آداب شفاجویی از این خاک 

پاک اشاره کرده است.
واژگان کلیدی: امام حسین7، استشفا، تربت، شیعیان، شفا.
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نباشد؟  چنين  چرا  و  است،  پايان ناپذير  آن  فضايل  و  آثار  و  حسينی  تربت  فوايد 

درحالی که اثری و نشانی از آثار شهيد کربال امام حسين7 و نفحه  ای از نفحات حسينی 

مقدس،  خاک  اين  در  و  است  بهشت  باغ های  از  باغی  که  است  مزاری  خاک  و  است 

اشک   های اباعبداهلل7 و قطرات خون »ثاراهلل« بر زمين ريخته است. شفاطلبی از تربت 

سيدالشهدا7، ميان مردم اهل ايمان شايع و رايج است. روايات فراوانی هم درباره آن 

نقل شده است. آثار روشن و ترديدناپذير آن نيز برای دور و نزديک مشهود بوده است.

برای استشفاء از تربت حسينی، شروط و آدابی روايت شده که هنگام شفاجويی از 

اين خاک مقّدس، بايد به آنها توجه داشت و آداب استشفا را مراعات کرد. در اين نوشته، 

بخشی از اين آداب تقديم می گردد:

1. شناخت و معرفت امام

کسی که سراغ تربت حسينی می رود تا از آن شفا بطلبد، بايد مقام و جايگاه اباعبداهلل7 

را بشناسد تا اين »حسين  شناسی« در شفاخواهی از تربت پاکش آثار مورد انتظار را در 

پی داشته باشد. از امام صادق7 روايت شده است:

»َلو اّن مریضًا َعرف قَدر ابی عبداهلّل7، أخذ َلُه ِمن طنِی قرباحلسنِی7 ِمثَل رأس األُنمَلِة، كاَن 

َلة دواًء و شفاًء«؛2 اگر بیماری به قدر و جایگاه امام حسین7 آگاه باشد و به اندازه سرانگشتی از 

تربت قبر آن حضرت بردارد، برای او درمان و شفا خواهد بود.

2. بوسیدن و بر چشم نهادن

دومين ادب شفاخواهی از تربت، آن است که آن را ببوسی و برديدگان نهی و آن را 

بر ساير اعضای بدن هم مسح کنی. زيد بن ابی  اسامه  گويد: همراه جمعی از دوستانمان در 
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محضر سرورمان امام صادق7 بوديم. آن حضرت روی به ما کرد و فرمود:

اِنَّ اهلّل َجَعَل ُترَبة جّدی احلســنی7 شــفاءًا ِمن كّل داٍء وأمانًا ِمن ُكّل َخْوٍف، 

ها علی سائِر َجَسده.3  فإذا َتناَوهَلا أحُدكم َفْیُلَقبِّْلها َوْلَیَضْعها َعلی َعینیِه َولُیِمرَّ

خداوند تربت جدم حسین7 را شفا برای هر درد و امان از هر خوف و هراس 

قرار داده است. پس هرگاه یکی از شما آن را به دست آورد، آن را ببوسد و بر 

دوچشمش بگذارد و بر بدنش بکشد.

3. دعا خواندن

خواندن دعاهای وارد شده، پيش از خوردن تربت حسينی، ؛از جمله اين دعا وارد 
شده است:

بِة ، َوبحقِّ اْلَوصیِّ  یِّ بة الّطاِهرة ، وبِحّق الُبقعِة الطَّ بسم اهلّل، اللُهّم بِحّق هِذِه الرتُّ
وَن بِِه،  فُّ ِذیــن حَیُ ــهِ َوأخیِه، َوالاَلئَِكة الَّ ِه َوأبیِه ، َوُامِّ الَّذی تواریــِه، َوبحقِّ َجدِّ
ِعنَی،  ُه َصــىلّ اهلل َعَلْیِهْم أْجَ والالئكِة اْلُعُكوِف َعــىل َقرْب َولّیك، َیْنَتِظُروَن َنْصَ
اْجَعْل لی فیِه ِشــفاًء ِمْن ُكلِّ داٍء ، َوأمانًا ِمْن ُكلِّ َخــْوٍف ، َوِغنًى ِمْن ُكلِّ َفْقٍر، 

، وأْوِسْع بِِه َعلیَّ فی ِرزقی، َوأِصحَّ بِِه ِجْسمی.4  َوِعّزًا ِمْن ُكلِّ ُذلٍّ

به نام خداوند، خداوندا به حّق این تربت پاک، و به حّق این بقعه و حرم پاکیزه، 

و به حّق آن وصّی که این قبر مطّهر آن را در برگرفته، و به حّق جدش، پدرش، 

مادرش و برادرش، و حّق آن فرشتگانی که پیرامون این قبر می چرخند، و فرشتگانی 

که کنار قبر ّولی تو معتکف اند و منتظرند تا او را یاری کنند، که درود خدا بر همه 

آنان باد ـ برای من این تربت، شفا از هر دردی و امان از هر خوفی و عّزت از هر 

ذلّتی قرار بده، و به سبب آن روزی مرا وسعت بخش و تندرستی به من عطا کن.
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ابوجعفر موصلی نقل کرده است که حضرت امام باقر7 فرمود: هرگاه تربت قبر حسين 

را گرفتی، بگو:

ا َوبَِحقِّ اْلَوِصیِّ الَِّذی  ا واْلََلِك الَِّذی َكَرَبَ ِل ِبَ َبِة َوبَِحقِّ اْلََلِك اْلَُوكَّ ْ ُهمَّ بَِحقِّ َهِذِه الرتُّ اللَّ

اًء ِمْن ُكلِّ َداٍء َو َأَمانًا ِمْن  نَی ِشــفَ ٍد، َواْجَعْل َهَذا الطِّ مَّ ٍد َوآِل حُمَ مَّ ُهــَو ِفیَها َصلِّ َعىَل حُمَ

ُكلِّ َخْوٍف.5 

خداوندا به حّق این تربت، و به حّق آن فرشته  ای که بر آن گماشته شده و به حّق 
آن فرشته ای که آن را نگه داشته، و به حّق وصیّ ای که در این تربت آرمیده 
است، بر محمد و خاندانش درود فرست و این خاک را برای من شفا از هر درد 

و امان از هر ترس قرار بده.

حارث بن مغيره نصری روايت می کند که به امام صادق7 عرض کردم: من بسيار 
مداوا  آن  با  آن  که  مگر  نيست،  دوايی  هيچ  و  می شوم  مختلف  امراض  و  بيماری  دچار 
کرده ام، اّما هيچ فايده ای نديده ام. امام فرمود: چرا از تربت قبر حسين بن علی7 استفاده 
نمی کنی که شفاي هر درد و امان از هر ترس است. هر گاه تربت را تهيه کردی، چنين 

بگو:
به  و  تربت،  این  حّق  به  می خواهم،  تو  از  خدایا  الطینة...«؛  هذه  بِحقِّ  اسئلک  إّنی  »اللهّم 

حّق آن فرشته ای که آن را برگرفته، و به حّق پيامبری که آن را قبض کرده و به حّق 
آن وصّی که در اين خاک آرميده است، بر پيامبر و خاندانش درود فرست و مرا شفا 

و عافيت بخش.
پيامبر  امين بود که آن را به  »اّما فرشته ای که آن را برگرفت، جبرئيل  سپس فرمود: 
خاتم نشان داد و گفت: اين تربت قبر فرزندت حسين است که پس از تو اّمتت او را به 
شهادت می رسانند، و آن  که آن تربت را گرفت، حضرت محمد9 فرستاده خدا بود، و اّما 

آن وصّی که در آن تربت آرميده است، حسين بن علی7 و شهدايند«.6
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4. خواندن سوره قدر

از ديگر آداب استشفا به تربت، قرار دادن آن داخل صندوقچه يا پارچه نفيس و بستن 
آن، پس از خواندن دعاهای ياد شده است؛ سپس خواندن سوره قدر بر آن. مردی از امام 
صادق7 پرسيد: شنيده ام که می فرماييد در تربت سيدالشهدا7 دواهای منحصر به فرد 
است و هر دردی را دوا می کند. امام فرمود: آری چنين است و چنين گفته ام. چرا چنين 
مي پرسي؟ آن شخص گفت: من از آن خوردم، ولی فايده ای نداشت. امام فرمود: استفاده 
از تربت دعايی دارد؛ هرکس بدون خواندن آن دعا از تربت استفاده کند، سودی نمی برد. 
مرد گفت: چه دعايی؟ امام فرمود: پيش از هر چيز، آن را می بوسی و برچشم می گذاری 
... تا آن که فرمود: هرگاه دعا را خواندی، آن را داخل پارچه ای می گذاری و می بندی 
و »انا انزلنا فی ليلة القدر« را می خوانی. دعايی که قبل از آن می خوانی، در واقع اجازه 
خواستن و اذن گرفتن برای استفاده از تربت است. سوره انا انزلنا را 211 بار می خوانی 

و ختم می کنی.7

5. استفاده به اندازه نخود

که  داده  اند  فتوا  فقها  باشد.  نخود  از حّد يک  بيش  نبايد  برای شفا  تربت  از  استفاده 
خوردن خاک حرام است و تنها خوردن تربت سيدالشهدا7، آن هم به اندازه کم و به 
قصد شفا استشفا شده است؛ چون در روايات بسياری وارد شده و در بعضی روايات، 
اندازه آن به مقدار نخود و کمتر از آن آمده است. امام صادق7 در حديثی فرموده است:

وِمَنا َو ِدَمائَِنا.8  اَم َأَكَل ِمْن حُلُ َصٍة َفإِنَّ َمْن َتَناَوَل ِمْنَها َأْكَثَر َفَكَأنَّ َو َل َتَناَوُل ِمْنَها َأْكَثَر ِمْن مِحَّ

بیش از یک نخود از آن میل نکن؛ چرا که هرکس بیش از آن بخورد، گویا از 
گوشت و خون ما خورده است.

در بعضی روايات هم اندازه آن به قدر سر انگشت بيان شده است. امام صادق7 
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فرمود: »اگر مريضی از مؤمنين که حّق اباعبداهلل الحسين7 و حرمت او را می شناسد، از 
تربت او به اندازه سرانگشتی بگيرد و ميل کند، برای او درمان و شفا خواهد بود«.9

6. نوشیدن آب و دعا کردن

در روايات است که از آداب استشفا به تربت، آن است که پس از خوردن تربت دعا 
کنی. نوشيدن جرعه ای آب پس از خوردن تربت حسينی و دعاهای نقل شده، مستحب 
است. از امام صادق7 روايت شده که فرمود: »پس از خوردن تربت، جرعه ای آب بنوش و 
چنين بگو: »الّلهم اجعله ِرزقًا واسعًا، و علاًم نافعًا و شفاءًا من كّل داٍء وُسقم.« که اگر چنين بگويی، 

خداوند به برکت اين تربت، هر بيماری و اندوه و غصه را ا ن شاءاهلل از تو دور می کند.10

توصیه به استشفا به تربت

محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق7 روايت کرده که از اين دو امام شنيدم که 
 فرمودند:

َفاَء ِفی ُتْرَبتِِه، َو  تِِه، َو الشِّ یَّ َسنْیَ ِمْن َقْتِلِه، َأْن َجَعَل  اْلَِماَمَه ِفی ُذرِّ َض احْلُ َ َتَعاىَل َعوَّ إِنَّ اهللَّ

اُم َزائِِریِه َجائِیًا َو َراِجعًا ِمْن ُعُمِرِه.11  َعاِء ِعْنَد َقرْبِِه، َو َل ُتَعدَّ َأیَّ إَِجاَبَه الدُّ

خداوند متعال، در عوض شهادت امام حسین7 چند ویژگی به او اختصاص داد: 
امامت را در نسل او قرار داد و شفا را در تربتش و استجابت دعا را کنار قبرش 
حساب  او  عمر  از  رفت  وبرگشت،  روزهای  رود،  زیارتش  به  که  هر  این  که  و 

نمی شود.

محمد بن  مسلم می گويد: به امام عرض کردم همه اين ها آثار و برکاتی است که به 
سبب شهادت او به مردم می رسد. به خود آن حضرت چه رسيد؟ فرمود: »وی همراه پيامبر 

خداست و در درجه و منزلت به او ملحق شده است«.
امام حسين7 با شهادت خود، عقل ها را حيران و مدهوش ساخته است. از وجود 
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مبارک او از دوران حمل و والدت بلکه پيش از آن، معجرات و کرامات روشن به ظهور 
رسيده است. هنگام شهادت و پس از شهادت هم همين طور، و چرا نه؟ او فرزند پيامبر و 
گل خوش بوی بوستان رسالت و فرزند امير مؤمنان و پاره جگر حضرت زهرای بتول3 
است. آنچه در حديث يادشده آمده و خداوند شفا را در تربتش قرار داده، يکی از آن آثار 
و برکات وجودی اباعبداهلل7 است. درباره سيد نعمت   اهلّل جزايری می گويند: چون پول 
برای تهيّه روغن چراغ نداشت و در فقر می زيست، در نور ماه به مطالعه می پرداخت، 
تا آن که چشمش ضعيف شد. برای تقويت نور چشم، با ترتب حسينی به چشمان خود 

سرمه می کشيد؛ در نتيجه نور چشمش افزوده و چند برابر شد.

شفا و دعا

امامان ما، هم به تربت سيدالشهداء7 اهتمام ويژه داشتند و هم به دعا در کنار قبر 
شريفش. کرامات بسياري از تربت او آشکار شده است که اجابت دعا در کنار قبرش و 
زير قبّه حرم حسينی از جمله اين کرامات و معجزات است. حتّی خود امامان نيز گاه 

اصحاب خود را به کنار قبر ابا عبداهلل الحسين7 مي فرستادند تا برای آنان دعا کنند.
ابوهاشم جعفری از اصحاب و نزديکان حضرت امام هادی7 می گويد: خدمت امام 
يکی  ابوهاشم!  ای  فرمود:  به سر می برد.  بود و در تب شديد  بيمار  رسيدم، درحالی که 
از هواداران و دوستانمان را به کربال اعزام کن، تا در کنار قبر امام حسين7 برای من 
دعا کند. از خدمت حضرت بيرون آمدم. در راه به علی بن بالل برخوردم و توصيه امام 
هادی7 را با وی در ميان گذاشتم و از او خواهش کردم که خودش به انجام اين کار 
اقدام کند. گفت: به روی چشم. ولی پيش خودم می گويم: مهم تر از حرم، کسی است که 
در حرم است، يا به منزله مدفون در حرم است )يعنی جايگاه خود امام واالتر است( و 
دعای امام هادی7 برای خود، برتر از آن است که من در حائر حسينی برايش دعا کنم.

پيامبر  بگو  او  »به  فرمود:  امام  کردم.  نقل  امام  به  را  او  حرف  می گويد:  ابوهاشم 
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خدا9 از کعبه و حجراألسود برتر بود، ولی آن حضرت بر گرد کعبه طواف می کرد 
که دوست  دارد  زمين هايی  و  بقعه ها  متعال،  می نمود. خداوند  لمس  را  و حجراألسود 
دارد در آن مکان ها او را بخوانند، تا دعای دعاکنندگان را اجابت کند. »حائر حسينی« 

از جمله آنهاست«.12
تأثيری  که  عاشورا«  »زيارت  به ويژه  است؛  معجزه  يک  امام حسين7 خود  زيارت 
شگفت در رفع مشکالت و دفع بالها دارد. نقل است که مردم شهر سامراء دچار مرض 
طاعون شدند. هر رو ده ها نفر جان می باختند. حاج شيخ عبدالکريم حائری يزدی )مؤسس 
ميرزا  جناب  که  بودم  فشارکی  محمد  سيد  استادم  نزد  من  می گويد:  قم(  علميه  حوزه 
محمدتقی شيرازی وارد شد و گفت: آيا اگر حکمی بدهم،  حکم مرا می پذيريد؟ گفتند: 
آری. فرمود: حکم می کنم از امروز تا ده روز، شيعيان زيارت عاشورا بخوانند و ثواب آن 
را به روح جناب نرجس خاتون )مادر گرامی امام زمان]( هديه کنند. شيعيان به حکم 
ميرزای دوم شيرازی عمل کردند و طاعون برطرف شد و پس از آن ديگر شيعه ای در اثر 

ابتال به طاعون، جان نباخت.
اين که ايام زيارتش جزو عمر زائر حساب نمی شود، بايد گفت بلکه زيارتش عمر و 
زندگی می بخشد. کسی نمی تواند معجزات بی شمار آن را احصا کند. از همين جاست که 
سوگ سيدالشهداء7 جاودانه ماند و مجالس عزای او همواره برپا خواهد بود و روز به 
روز گسترده تر خواهد گشت و علی رغم ممانعت و کينه دشمنان، پرشورتر خواهد شد؛ 

چرا که حسين بن علی7 نور الهی است و نور خدا خاموش نمی شود.
آری آن جلوه که فانی نشود، نور خداست دشمنت کشت، ولی نور تو خاموش نگشت 

حسين7 دست خداست و دست خدا باالترين دست هاست. حسين7 ياد خداست 
اِفُظوَن{.13 اين، همان حقيقتی  ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ و ياد خدا ابدی و ماندگار است: }إِنَّ

است که عقيله بنی  هاشم، زينب کبری3 در مجلس يزيد ملعون فرمود:
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ِ ل ُتیُت َوْحَینا، َول َتْحو ِذْكَرَنا.14  ِكْدَكْیَدَک َواْسَع َسْعَیَک وناِصْب َجْهَدَک، َفَواهللَّ

توان داری  نقشه داری بکش، هر چه می توانی تالش کن و هر چه در  هر چه 
بکوش. به خدا قسم نمی توانی وحی ما را بمیرانی و یاد ما را )از خاطره ها و تاریخ( 

محو کنی.

سوز عرفانی این نغمه ز سازی دگر است15 نشود زمزمه خون شهیدان خاموش  



فصلنامه فرهنگ زيارت
36

پي نوشت ها

1. ترجمه مقاله شیخ كاظم البهادلی در مجلّه تخّصصی »جّنة الحسین«، شماره 4 محرم الحرام 1434ه .
2. قطب راوندی، دعوات، ص185.

3. شیخ طوسی، امالی، ص318.
4. ابن قولويه،  كامل الزيارات، ص469، حديث 716.

5. همان.
6. امالی شیخ طوسی، ص317، حديث 645.

7. شیخ طوسی،  مصباح المتهّجد، ص734؛ دعوات، ص186.
8. دعوات، ص186.

9. مصباح المتهّجد، ص723.
10. همان، ص733.

11. فضل بن حسن طبرسی، اعالم الوری، ج1، ص431؛ محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج44، ص221.
12. بحاراألنوار، ج98، ص114 و 115.

13. حجر، آيه9.
14. سید بن طاووس، اللهوف، ص218؛ بحاراألنوار، ج45، ص135.

15. سید حسن حسینی.




