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پیشگفتار
زیــارت، روایــِت پیمــان اســت، پیمانــی کــه 
ــدان  ــد و فرزن ــان خداون ــت، می در روز اَلَس
بــر محــور محبــت و دوســتی و   ،آدم
عشــق بســته شــد؛ زیــارت، همــان حکایــت 
ــا  ــود ب ــاق خ ــر میث ــه ب ــت ک ــقانی اس عاش
ــد و جــام جــم  ــی ماندن ــی، باق معشــوق ازل
هســتی را بــه جحیــم شــرک و کفــر و ســتم 

ــد. نیالودن
زیــارت، پیمــان بــا پــاکان اســت، پاکانــی کــه 
در معرکــه شــهادت، عزت طلبــی و هدایــت، 
ــد و  ــا نهادن ــی پ ــل و تباه ــا جه ــاد ب و جه
ــون  ــال، گلگ ــاده وص ــود را از ب ــه وج پیمان
ســاختند؛ آنــان کــه از َســر جــان برخاســتند 

و بــه ِســّر دوســت بــار یافتنــد.
ــان  ــا راوی ــد عهــدی اســت ب ــارت، تجدی زی
ــه  ــه ب ــان ک ــت انس ــی و نورانی ــان نوران انس
در  ســرانجام  و  رســیدند  معنــا  ملکــوت 
حماســه بازُســرایی پیمــان خــود، جــان 
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خویــش را در جهــادی عظیــم، تقدیــم و 
ــد.  ــلیم کردن تس

ــار عشــق،  ــارت، حرکــت، عزیمــت، اظه زی
ــب  ــت و طل ــا حاج ــوأم ب ــان ت ارادت و ایم
ــی و  ــی و قدس ــر الوه ــگاه ام ــر در پیش زائ
ــا هــر آن کــه و هــر آن چــه  ــی اســت ب متعال
واســطه و محمــل فیــض امــر الوهــی و 

ــه. ــرار گرفت ــی ق ــی و متعال قدس
معاشــرت،  صمیمانــه،  رابطــه  زیــارت، 
و  نشــئه حضــور خاضعانــه  و  مــراودت 
خاشــعانه زائــر در بــارگاه ضیافــت امــر 

اســت. آن  تجلیــات  و  الوهــی 
ــوی  ــوق معن ــه و ش ــکوت ندب ــوت، س خل
زائــر، دروازه ورود و حضور در پیشــگاه »او« 
می باشــد. نشــان، رمــز، اشــارت، بشــارت و 
ــدار  ــا بی ــان م ــده از »او« را در ج ــی زن آیت
می کنــد و روح مــا را در حریــم »او« بــه 

ــی آورد. ــزاز درم اهت
زیــارت، تجلــی گاه مــودت بــه اقربــای رســول 
مهربانــی و پیــام آور محبت و انســانیت و هدایت 
و جلــوه گاه دوســتی و تــوالی آل اهللb و تبرای از 
دشــمنان پاکی هــا و انســانیت و حضور عاشــقانه 

در پیشــگاه اولیــای الهی اســت.
ــاط  ــار از نش ــواره سرش ــران هم ــان زائ جه
معنــوی و روحانیــت بــوده اســت و بــرکات 
معنــوی فراوانــی را بــه همــراه دارد. بــه 
همیــن جهــت اولیــای الهــی، خــود بــه 
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کــوی  ایــن  عاشــقان  و  محبــان  تعلیــم 
ــزرگ  ــان های ب ــت انس ــا تربی ــد و ب پرداختن
ــراث جــاودان در  ــه ودیعــت گذاشــتن ت و ب
ایجــاد جریــان و فرهنــگ زیــارت، بــه نیــاز 
اساســی انســانی پاســخ دادنــد. آنــان فرصــت 
ظرفیت هــای بی بدیلــی را بــرای اســتمرار 
ــی  ــا و اولیــای اله ــق و راه انبی جریــان ح
ـ یعنــی راه رســتگاری و تعالــی ـ خلــق 
ــراوت  ــا ط ــه ب ــواره و همیش ــد و هم کردن
و نورانیــت بی نظیــر، شــادمانی معنــوی و 
ــد را در  ــت توحی ــی اهلل و مرکزی ــت ال حرک
کانــون حیــات بشــری روشــن و پرنــور 

نگه داشــتند. 
یـکـــی از غـنـی تـریـــن و مـعـتـبـرتـریـــن 
گنجینه هــای جاودانــه در جهــان اســام، 
ــنگ  ــر و گران س ــمند، فاخ ــه ارزش مجموع
ــن  ــه، اب ــم متأل ــر عال ــارات« اث ــل الزی »کام
ــم  ــش اعظ ــه بخ ــد ک ــی می باش ــه قم قولوی
آن در فضایــل و آداب زیــارت حضــرت 

ــت. ــهدا اس سیدالش
کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی اربعیــن بــه 
ــارت  ــگ زی ــج فرهن ــط و تروی ــور بس منظ
و بــا توجــه بــه حضــور صدهــا هــزار 
ــوری  ــتb از جمه ــل بی ــان اه ــر از محب زائ
ــن  ــران در مراســم باشــکوه اربعی اســامی ای
حســینی در صــدد برآمــد بــا انتخــاب 
ارزشــمند و  کتــاب  ایــن  از  بخش هایــی 
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ــن و در  ــر را تدوی ــر حاض ــه روان، اث ترجم
ــن  ــد. ای ــرار ده ــد ق ــران ارجمن ــار زائ اختی
ــا اهتمــام  ــا الطــاف و مــدد الهــی و ب مهــم ب
و تــاش ارزنــده جنــاب حجت االســام 
والمســلمین محمدمهــدی رضایــی و بــا 
هدایــت، راهنمایــی و نظــارت جنــاب اســتاد 
محمدباقــر  والمســلمین  حجت االســام 
ــاب  ــن کت ــت و ای ــر نشس ــه ثم ــی ب پورامین

ــت. ــن گش ــه و تدوی تهی
تاش هــای  و  زحمــات  از  اســت  الزم 
ــری  ــی در پیگی ــد مروج ــر حمی ــاب دکت جن
ــاب  ــرم، جن ــف محت ــرح و مؤل و اجــرای ط
حجت االســام والمســلمین رضایــی و از 
جنــاب  معاضدت هــای  و  راهنمایی هــا 
و  پورامینــی  والمســلمین  حجت االســام 
ــه و  ــازی، تهی ــه در آماده س ــانی ک ــه کس هم
ــر و  ــد، تقدی ــاش کردن ــر ت ــن اث ــن ای تدوی

ــم. ــکر نمایی تش

کمیته فرهنگی و آموزشی 
   اربعین حسینی
1438 / 1395   
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این مجموعه
دفتــِر پیــش رو، گزیــدة روایاتــي اســت کــه 
 در فضیلــت و آداب زیــارت امــام حســین
از کتــاب  ایــن روایــات  نقــل شــده اند. 
شــریف »کامــل الزیــارات«، تألیف ابوالقاســم 
جعفــر بــن محمــد بــن قولویــه قمــي، 
ــش شــده  ــه« گزین ــن قولوی ــه »اب ــروف ب مع
و در چهــار بخــش »مــژدة شــهادت«، »فصــل 
ــاک  ــان« و »خ ــوي جان ــوگواري«، »در ک س
ــته  ــت.1 شایس ــه اس ــامان گرفت ــي« س قدس
اســت در ایــن جــا، اندکــي بــا کتــاب کامــل 
الزیــارات و پیــش از آن، بــا مؤلــف بــزرگ و 
دانشــمند آن آشــنا شــویم. جعفــر بــن محمــد 
بــن قولویــه، در شــهر مقــدس قــم و در 
خاندانــي یکســره اهــل علــم و تقــوا چشــم 
ــاي  ــي از چهره ه ــود و یک ــان گش ــه جه ب

ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــم جعف ــارات، ابوالقاس ــل الزي 1. کام
ــة  ــي، مؤسس ــواد قيوم ــيخ ج ــق: ش ــي، تحقي ــه قم قولوي

ــم، ۱۳۹۳. ــاپ شش ــامي، چ ــر اس نش
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ــق  ــاد و موث ــورد اعتم ــاخص و ُروات م ش
ــرن چهــارم هجــري اســت. وي  شــیعه در ق
نخســت نــزد پــدر و بــرادر بزرگــوارش کــه 
ــاگردي  ــد، ش ــود بودن ــر خ ــان عص از عالم
کــرد و آن گاه در محضــر درس اســتادان بنــام 
و مبــّرزي چــون شــیخ محمــد بــن یعقــوب 
کلینــي، صاحــب کتــاب گــران ارج »الکافــي«، 
بــه تکمیــل اندوخته هــاي علمــي خــود 
پرداخــت. بهره گیــري طوالنــي مــدت از 
خرمــن معــارف عالمــان و محققــان اصیــل، 
ــرد  ــل ک ــي نائ ــة علم ــان مرتب ــه چن وي را ب
ــاي  ــف کتاب ه ــه تألی ــه خــود توانســت ب ک
ــم و  ــي تعلی ــود و کرس ــغول ش ــي مش حدیث
ــه،  ــد و شــاگرداني فرهیخت ــا کن تدریــس برپ
ماننــد شــیخ مفیــد را در مکتــب علمــي خــود 

ــرورد. بپ
ــوع  ــه در موض ــارات« ک ــل الزی ــاب »کام کت
زیــارات پیامبــر و خانــدان مطهــرشb تألیــف 
شــده، تنهــا کتابــي اســت کــه از میــان تألیفات 
ــه  ــده و ب ــر جــاي مان ــه، ب ــن قولوی متعــدد اب
ــاب در  ــن کت ــت. ای ــیده اس ــا رس ــت م دس
طــول صدهــا ســال، منبعــي اســتوار و معتبــر 
ــوده  ــان ب ــق راوی ــات و توثی ــراي نقــل روای ب
شــیعه  حدیثــي  بــزرگ  مجموعه هــاي  و 
هیــچ گاه از اســتناد بــه آن و نقــل روایاتــش، 
بي نیــاز نبوده انــد. کامــل الزیــارات در صــد و 
هشــت بخــش تنظیــم شــده اســت کــه بیــش 
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از نیمــي از آن، یعنــي هشــتاد و ســه بخش، به 
روایــات مربــوط بــه فضیلــت و آداب زیــارت 

ــاص دارد. ــهداء اختص سیدالش
ــي،  ــه قم ــن قولوی ــدر، اب ــل الق ــم جلی عال
ــي  ــي و عمل ــاش علم ــال ها ت ــس از س پ
بــراي حفــظ و گســترش روایــات اهــل بیــت 
عصمــتb در جهــت احیــاي مذهــب حــق، 
در ســال 368 ق. بــه دیــدار معبود شــتافت و 
بــدن مطهــرش در کاظمیــن، در ضلــع شــرقي 

رواق کاظمیــه، بــه خــاک ســپرده شــد.
ــان  ــه پای ــه ب ــن نکت ــر ای ــا تذک ــه را ب مقدم
مي بریــم کــه ائمــهb از مــا زیــارِت بــاري بــه 
ــته اند،  ــر شــکل نخواس ــه ه ــت و ب ــر جه ه
بلکــه بــراي آن شــرایط و آدابــي را تعریــف 
ــي  ــه اگــر انســان بخواهــد زیارت ــد ک کرده ان
مفیــد و تأثیرگــذار در زندگــي و رفتــار 
ــل  ــا عم ــه آنه ــد ب ــد، بای ــته باش ــود داش خ
ــونده  ــارت ش ــخصیت زی ــناخت ش ــد. ش کن
ــي او، از  ــري و عمل ــا خــط فک ــنایي ب و آش
مهــم تریــن ایــن شــرایط اســت. زائــر امــام 
ــتي متوجــه باشــد  ــه درس ــد ب حســین بای
کــه چــه کســي را زیــارت مي کنــد و بدانــد 
 کــه اعــام حمایــت از امــام حســین
بیــزاري از چــه کســاني را در پــي دارد و 
ــردن  ــن، پشــت ک ــه ســوي حســین رفت ب
ــاني اســت و در  ــرام چــه کس ــه خــط و م ب
ــن،  ــه  قرارگرفت ــهید فاطم ــد ش ــار فرزن کن
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چــه تکلیفــي را بــر دوش انســان مي گــذارد 
ــناخت ها  ــن ش ــدون ای ــارت ب ــه، زی و گرن
و یادآوري هــا، چــون آگاهانــه و عارفانــه 
ــوان  ــدارد و نمي ت ــي ن ــت، ارزش چندان نیس
انتظــار داشــت کــه آثــار و ثواب هــاي وعــده 

ــال آوَرد. ــه دنب ــده را ب داده ش
جــان  کــه  مي طلبیــم  تعالــي  خــداي  از 
و دل مــا را بیــش از پیــش، از محبــت و 
معرفــت حســین بــن علــي سرشــار نمایــد 
و توفیقمــان دهــد کــه آن حضــرت را آن 
ــارت کنیــم و  ــه کــه شایســته اســت، زی گون
ــرة  ــهداء، به ــرت سیدالش ــارت حض از زی

ــم. ــل را ببری کام

ملتِمس دعا    
محمد مهدي رضايي    



بخش اول 
                               

ژمده شهادت
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محبوب پیامبر
1. سعید بن ابي راشد گفت: 

روزي یعلـي عامـري بـراي رفتن بـه مهماني 
پـس  آمـد؛  بیـرون   خـدا رسـول  نـزد  از 
چشـمش بـه حسـین افتـاد کـه بـا بچه هـا 
بـازي مي کرد. در ایـن هنگام پیامبـر جلوتر 
از دیگـران رو بـه روي حسـین قرارگرفت 
و دسـتانش را ]بـراي در آغـوش گرفتـن او[ 
از هـم گشـود؛ امـا کـودک ایـن طـرف و آن 
 طـرف مي دویـد و از دسـترس رسـول خدا
دور مي شـد. آن حضرت شـروع بـه خنداندن 
حسـین کـرد و سـرانجام، توانسـت او را 
بگیـرد. پـس یـک دسـت خـود را زیـر چانه 
و دسـت دیگر را پشـت گردن حسـین نهاد 
و دهـان بـر دهانـش گذاشـت و او را بوسـید 

و فرمـود:
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حسـین از من اسـت و من از حسینم. هرکس 
حسـین را دوسـت بـدارد، خداوند دوسـتش 

مي دارد.
حسین، فرزندزادة خاص و عزیز من است.1

صبر مي کنیم
2. سعید بن یسار یا دیگري گفت: 

از امام صادق شنیدم که فرمود:
 روزي کـه جبرئیـل خدمـت رسـول خـدا
امـام  شـدن  کشـته  از  را  او  و  آمـد  فـرود 
حسـین آگاه کـرد، آن حضـرت سـاعتي از 
روز را بـا امیرمؤمنـان خلوت کـرد و هردو 
بي اختیار بر آن واقعه گریسـتند. هنوز ایشـان 
از هـم جـدا نشـده بودند که جبرئیـل فرود 

آمـد و عـرض کرد:
پروردگارتـان سـام مي رسـاند و مي فرمایـد 

کـه الزم اسـت صبور و شـکیبا باشـید.
پیامبر فرمود: صبر مي کنیم.2

شما کشته مي شوید
3. امیرمؤمنان فرمود:

رسـول خدا به دیـدار ما آمده بـود. ام ایمن 
هـم براي ما شـیر، کـره و خرما فرسـتاده بود. 
 پیامبـر روي  پیـش  را  آن  از  مقـداري  مـا 
گذاشـتیم. آن حضـرت لقمـه اي خـورد و آن 

1. بخش ۱۴، حديث ۱۲.
2. بخش ۱۶، حديث ۱.
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گاه در گوشـة اتـاق چنـد رکعـت نمـاز بـه 
جـاي آورد. در آخریـن سـجدة نمـاز، نـاگاه 
صـداي پیامبـر بـه گریـه بلند شـد. شـکوه و 
ابهـت شـخصیت آن حضـرت، مانـع مي شـد 
کـه چیـزي در ایـن بـاره از او بپرسـیم. بعـد 
دامـان  در  و  برخاسـت   حسـین نمـاز،  از 

پیامبـر نشسـت و گفـت:
پدرجـان! وقتـي بـه خانـة مـا آمـدي، همـة 
مـا بیـش از هروقـت دیگـر شـاد و خرسـند 
گشـتیم؛ امـا گریـة هم اکنـون شـما، دلمان را 

غصـه دار کـرد. بـراي چـه گریـه کردیـد؟
پیـش  لحظـه اي  فرزنـدم!  فرمـود:   پیامبـر
جبرئیـل نـزد مـن آمـد و خبـر آورد که شـما 
کشـته مي شـوید و قبرهـاي شـما در زمیـن 

پراکنـده و جـدا از یکدیگـر خواهـد بـود.
حسـین گفـت: پدرجـان! آن کـه قبرهـاي 
پراکنـدة مـا را زیارت کند، چه پاداشـي دارد؟
امـت  از  گروهـي  آنـان  فرزنـدم!  فرمـود: 
مـن هسـتند کـه بـه زیـارت شـما مي آینـد و 
بدیـن وسـیله، فضـل و برکـت مي طلبنـد و 
سـزاوار اسـت که مـن در روز قیامـت آنها را 
از هراس هـاي بـزرگ آن روز و نیـز از بنـد 
در  را  آنـان  خداونـد  و  برهانـم  گناهانشـان 

بهشـت، منـزل و پنـاه دهـد.1

۱. بخش ۱۶، حديث ۹.



۲۲

ب
 شخ

ا
 خل

دم
 ه
اش

تد

خوشا این خاک!
4. ابوبصیر گفت: 

شنیدم که امام صادق فرمود:
رسـول  پیـش   علـي بـن  حسـین  روزي 
خـدا نشسـته بـود کـه جبرئیل فـرود آمد 

و گفـت:
اي محمد! آیا این فرزند را دوست مي داري؟

فرمود: آري.
گفت: اما اّمت تو او را مي کشند.

رسـول خدا به شـّدت اندوهگین و محزون 
شـد. جبرئیـل عرض کرد: اي رسـول خدا! 
مي خواهـي خـاک قتلـگاه حسـین را به تو 

نشـان دهم؟
فرمود: آري.

آن گاه امـام صـادق، دو انگشـت خود را به 
هـم چسـباند و فرمودنـد: نـاگاه فاصلـة میان 
جایي که رسـول خدا نشسـته بـود و کربا، 
برداشـته شـد و آن دو مـکان بـه ایـن شـکل 
کنـار هـم قـرار گرفتنـد. جبرئیـل با پَـِر خود 
مقـداري از آن خاک را برداشـت و به رسـول 
خـدا سـپرد و در کمتـر از چشـم بـه هـم 
زدنـي، بازگشـت. پیامبـر ]خطـاب به خاک 

فرمود: کربـا[ 
خوشـا به حـال تو اي خاک و خوشـا به حال 

کسـاني که در ]دامان[ تو کشـته مي شوند!1

1. بخش ۱۷، حديث ۵.
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بال شکستة فطرس

5. ابراهیم بن شعیب میثمي گفت: 
از امام صادق شنیدم که فرمود:

چـون حسـین بن علـي زاده شـد، خداوند، 
جبرئیـل را فرمـان داد کـه بـا هزار فرشـتة 
دیگـر، به زمین هبوط کند و از طرف خداوند 
و خـود، این تولـد را به رسـول خداتبریک 
و شـادباش گویـد. جایي کـه جبرئیل فرود 
آمـد، جزیـره اي در وسـط یک دریـا بود و در 
آن جـا فرشـته اي بـه نـام »فطـرس«، زندگـي 
مي کـرد. فطـرس از حامـان عرش خـدا بود 
که در یک مورد، کوتاهي و سسـتي کرد و در 
نتیجـه، بـال و پرش شکسـت و در آن جزیره 
افتـاد و ششـصد سـال آن جا به عبـادت خدا 
مشـغول بـود. تـا وقتي امـام حسـین متولد 

شـد، فطـرس به جبرئیـل گفت:
کجا مي روي؟

گفـت: خداوند متعال نعمتـي به محمد ارزاني 
داشـت و مرا فرسـتاد تا براي برخـورداري وي 

از آن نعمـت، بـه او تهنیت بگویم.
فطـرس گفـت: اي جبرئیـل! مـرا نیز بـا خود 

ببـر؛ شـاید محمـد در حـّق من دعـا کند.
جبرئیـل پذیرفـت و فطـرس را بـه همـراه 
 خـود بـرد و وقتـي بـه خدمت رسـول خدا
رسـیدند، از طـرف خداونـد و خـود بـه او 
تبریـک گفت و ماجـراي فطـرس را براي آن 

حضـرت بازگـو نمـود. پیامبـر فرمود:
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اي جبرئیل! او را داخل بیاور.
جبرئیـل فطـرس را نزد پیامبـر آورد و او 
سرگذشـت خـود را بـراي آن حضرت شـرح 
داد. پیامبـر در حـّق او دعـا کـرد و بـه او 

فرمود:
خود را به این فرزند بمال و به جایگاه 

خویش بازگرد!
امـام  مقـدس  وجـود  بـه  را  فطـرس، خـود 
بـاال رفـت و در  متبـرک کـرد و   حسـین

کـرد: همـان حـال عـرض 
اي رسـول خـدا! امـت تـو، ایـن فرزنـد را 
خواهنـد کشـت. و بـه جبـران لطفـي که وي 
در حـّق من کـرده، هرکـس او را زیارت کند، 
مـن زیارتـش را به امام حسـین مي رسـانم 
و هرکـس بـه او سـام فرسـتد، سـامش را 
ابـاغ مي کنـم و هرکس بـر او درود نثار کند، 

آن را گـزارش مي کنـم.
اوج  آسـمان،  در  و  گفـت  را  ایـن  فطـرس 

1 گرفـت.

دردانة هستي
6. امام صادق فرمود:

و  بـود   فاطمـه خانـة  در   خـدا رسـول 
حسـین در دامـان آن حضـرت نشسـته بود. 
نـاگاه پیامبـر شـروع به گریسـتن کـرد و به 

سـجده افتـاد و آن گاه فرمـود:

1. بخش ۲۰، حديث ۱.
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اي فاطمـه! اي دخـت محمـد! هـم اکنون در 
خانـة تـو، ]فرسـتادة[ خداونـد بلندمرتبة برتر 
نیکوتریـن  و  بهتریـن  در  جبرئیـل[  ]یعنـي 
صـورت، خـود را بـه مـن نشـان داد و گفت: 
اي محمـد! آیا حسـین را دوسـت مـي داري؟
گفتم: آري، او مایة دل خوشـي و گل خوشبو 

و میـوة دل و عزیز و دردانة من اسـت.
 جبرئیـل دسـت خـود را بـر سـر حسـین

نهـاد و ]از طـرف خداونـد[ گفـت:
اي محمـد! پر خیر و برکت اسـت نوزادي که 
بـرکات و درودهـا و رحمت ها و بهشـت هاي 
مـن، نثـار اوسـت و نفرین و خشـم و عذاب 
کسـاني  نصیـب  مـن  باهـاي  و  و خـواري 
اسـت کـه او را مي کشـند و بـا او، دشـمني و 
جنـگ مي کننـد. بـي شـک او در میـان اولین 
و آخریـن انسـان ها - در دنیـا و آخـرت – 

سـاالر و سـرور شـهیدان است...1

بوسه بر جاي شمشیرها
7. امام باقر فرمود: 

وارد    بـر رسـول خـدا   هـرگاه حسـین
مي شـد، آن حضـرت او را بـه طـرف خـود 

مي فرمـود:  امیرمؤمنـان بـه  و  مي کشـید 
کودک را نگه دار!

آن گاه خم مي شـد و حسـین را مي بوسـید 
و مي گریسـت.

1. بخش ۲۱، حديث ۱.
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گریـه  چـرا  پدرجـان!  مي گفـت:   حسـین
؟ مي کنـي

- فرزنـدم! جـاي ]زخم[ شمشـیرها را 
مي بوسـم و مي گریـم.

- پدرجان! آیا من کشته مي شوم؟
- بـه خـدا سـوگند! آري، هم پـدر و برادرت 

و هـم تو.
- پدرجان! قتلگاه ما پراکنده خواهد بود؟

- آري فرزندم!
- چه کساني از امت تو ما را زیارت مي کنند؟
- جـز راسـتان و راسـتگویان حقیقي امت، کسـي 
مـرا و پـدر و برادر تـو و تو را زیـارت نمي کند.1

اسوة ابدي
8. امام صادق فرمود:

امـام علـي بـه امـام حسـین فرمـود: اي 
اباعبـداهلل! تـو از روز نخسـت، اسـوه و الگـو 

بـوده اي.
امـام حسـین عـرض کـرد: فدایتـان شـوم! 

حقیقـت حـال مـن چگونـه اسـت؟
فرمـود: آن چه دیگران نمي داننـد، تو مي داني 
و انسـان آگاه، روزي از علـم و دانـش خـود 
بهـره منـد مي گـردد. فرزنـدم! بشـنو و نیـک 
بنگـر؛ پیـش از آن کـه آن روز پیـش آیـد. به 
خدایـي که جانم در دسـت اوسـت! بنـي امیّه 
خونـت را بـر زمیـن مي ریزند؛ امـا نمي توانند 

1. بخش ۲۲، حديث ۴.
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تـو را از آییـن و عقیـده ات برگردانند و خدا 

را از یـادت ببرند. 
امام حسـین گفـت: به خدایي کـه جانم در 
دسـت اوسـت! همیـن بـراي من کافي اسـت 
کـه بـه آن چـه خداونـد نـازل کـرده، اقـرار 
نمایـم و سـخن پیامبر خـدا را تصدیق کنم و 

گفتـة پـدر خویـش را دروغ نپندارم.1

چه کسي، چه پرسید؟
از  واسطه  با  را  روایتي  عبدالسمین   .9

امیرمؤمنان  چنین نقل کرده است:
روزي امیرمؤمنـان بـراي مـردم سـخنراني 

کـرد و در بیـن سـخنانش فرمـود:
پیـش از آن کـه مـرا از دسـت بدهیـد، هرچه 
خواهیـد بپرسـید. بـه خـدا سـوگند! هرچـه 
دربـارة امـور گذشـته و آینـده از مـن سـؤال 

کنیـد، شـما را از آن آگاه خواهـم کـرد.
وقـاص  ابـي  بـن  سـعد  هنـگام،  ایـن  در 

گفـت: و  برخاسـت 
اي امیرمؤمنـان! بـه مـن بگوییـد که در سـر و 

ریشـم چند تـار مو وجـود دارد؟
امـام بـه او فرمـود: بـه خـدا سـوگند! تو از 
چیـزي سـؤال کردي کـه پیش از این، دوسـتم 
رسـول خـدا خبـرش را بـه مـن داده بـود. 
]ولـي ایـن را بـدان کـه[ در سـر و ریـش تـو، 
در بـن هـر تـار مویـي، یـک شـیطان نشسـته 

1. بخش ۲۳، حديث ۳.
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اسـت و تـو در خانـه ات بـّره اي مي پروري که 
فرزنـدم حسـین را مي کشـد.1 

]در آن روز، عمـر بـن سـعد کودکـي بـود کـه 
پیـش روي پـدرش، نرم نـرم این طـرف و آن 

طـرف مي رفـت.[2

ــن  ــعد ب ــد س ــعد، فرزن ــّره«، عمرس ــن »ب ــور از اي 1. منظ
ابــي وقــاص اســت کــه بــه خاطــر وعــدة حکومــت ري، 
ــدن  ــر ب ــد و ب ــدا کردن ــين ج ــام حس ــر ام ــر از پيک س

ــد. مقدســش اســب تاختن
2. بخش ۲۳، حديث ۱۶.



بخش دوم 
                              

فصل سوگواری
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مصیبت عظمي
10. زرارة بن اعین گفت: 

امام صادق فرمود:
 اي زراره! آسـمان، چهـل صبـح بر حسـین
خـون گریسـت و زمیـن، چهـل صبـح تیره و 
تاریـک گردید و گریسـت و خورشـید، چهل 
صبـح گرفت و سـرخ گون شـد و گریسـت. 
کوه هـا تکـه تکـه و پراکنـده شـدند و دریاها 
بـه خـروش آمدند و فرشـتگان تـا چهل روز 
بـر حسـین گریـه کردنـد و تا سـر عبیداهلل 
بـن زیـاد را بـراي مـا نیاوردنـد، هیـچ کـدام 
از زنـان مـا خضـاب نکردنـد و روغـن بـه 
بـدن نمالیدنـد و سـرمه نکشـیدند و موهـا را 
شـانه نزدنـد. پـس از واقعـة حسـین ، مـا 
پیوسـته پریشـان و غمگیـن بودیـم. و جـّدم 
امام سـجاد چون حسـین را یـاد مي کرد، 
از  پـر  محاسـنش  کـه  مي گریسـت  چنـدان 
اشـک مي شـد و هرکـس او را در آن حالـت
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مي دیـد، بـر او دل مي سـوزاند و از گریـه اش 
بـه گریـه مي افتاد.

فرشـتگاني کـه کنار قبـر حسـین حاضرند، 
بـر او مي گرینـد و آن گاه هـر فرشـته کـه در 
آسـمان و زمیـن اسـت، از گریة ایشـان، گریه 

مي کند. آغـاز 
آن گاه کـه روح حسـین از کالبـدش بیرون 
کـه  بـرآورد  فریـادي  چنـان  جهنـم  رفـت، 
نزدیـک بـود زمیـن بـر اثـر آن دو پاره شـود 
و روح پلیـد عبیـداهلل بـن زیـاد و یزیـد بـن 
گردیـد،  خـارج  بدنشـان  از  چـون  معاویـه 
جهنـم جیـغ و ناله اي سـرداد که اگـر خداوند 
آن را به وسـیلة فرشـتگان نگهبان دوزخ مهار 
از  زمیـن،  روي  موجـودات  تمـام  نمي کـرد، 
جوشـش آن مي سـوختند و نابـود مي شـدند. 
اگـر بـه آتش دوزخ اجـازه داده مي شـد، همة 
پدیده هـا را فـرو مي بلعیـد؛ امـا او مأمـور و 
مطیـع ]ارادة خداونـد[ اسـت. بـا ایـن همـه، 
بارهـا بیـش از حـد زبانـه کشـید و نگاهبانان 
خـود را آزرد؛ تـا ایـن که جبرئیل حاضر شـد 
و بـال و پـر خـود را بـر آتـش زد و دوزخ، 
 بـر حسـین آرام گرفـت. دوزخ همچنـان 
مي گریـد و ندبـه مي کنـد و بـر کشـندگان او 
زبانـه مي کشـد و عذابشـان مي دهـد و اگـر 
حجت هـاي خداوند در زمیـن نبودند، دوزخ، 
زمیـن را ویـران مي کـرد و با اهلـش، واژگون 
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مي سـاخت؛ امـا ]مقـّدر آن اسـت کـه[ جز به 
هنـگام رسـیدن قیامت، زلزله هـا و لرزش هاي 

زمیـن، افزون نشـوند.
نـزد خداونـد،  هیـچ چشـم و هیـچ اشـکي 
محبـوب تـر از چشـم و اشـکي نیسـت کـه 
بـر حسـینبگرید و بـه خاطـر او جـاري 
گـردد. هیـچ کـس بر حسـین نگریـد، مگر 
ایـن کـه گریه اش بـه فاطمـه مي رسـد و او 
را بـر مصیبـت حسـین یـاري مي کنـد. این 
گریـه به رسـول خـدا نیز مي رسـد و باعث 
مي شـود کـه شـخص، حـق مـا را بـه جـاي 
 آورد. همـگان در روز قیامـت، بـا چشـماني 
اشـکبار محشـور مي شـوند؛ مگـر آنـان کـه 
ایشـان در  بـر جـّدم حسـین گریسـته اند. 
حالـي بـه عرصـة قیامـت وارد مي شـوند کـه 
دلشـان خـّرم اسـت و مژده ها پیـش رو دارند 
و شـادي و سـرور بـر چهـره شـان نمایـان 
اسـت. دیگـران دلواپـس و بیمناکنـد؛ اما آنان 
در امـان و امنیـت. مـردم به حسـاب و کتاب 
مشـغولند و آنـان در فرودسـت عـرش و در 
سـایه سـار عـرش، هـم صحبت حسـین ؛ 
و از بدي هـاي روز حسـاب، هیـچ واهمـه اي 
»وارد  مي شـود:  گفتـه  آنـان  بـه  و  ندارنـد 
بهشـت شـوید؛« ولي آنها خـودداري مي کنند 
 و همنشـیني و همسـخني بـا امـام حسـین
حـوران  هنـگام،  ایـن  در  برمي گزیننـد.  را 
بهشـتي بـه آنـان پیغـام مي دهند که مـا همراه 
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بـا خدمـت گـزاران همیشـه جـوان، مشـتاق 
حضـور شـماییم؛ امـا آنهـا به خاطر شـادي و 
کرامتـي که در محضر امام نصیبشـان شـده، 
سـر بلنـد نمي کننـد و بـه حـوران نمي نگرند.
آتـش  سـوي  بـه  عـده اي  ایشـان،  دشـمنان 
]بـا حسـرت[  کشـانده مي شـوند و عـده اي 
مي گوینـد: »مـا هیـچ شـفاعتگر وهیـچ رفیـق 
گریـه  جایـگاه  پـس  نداریـم1.  سـوزي  دل 
کننـدگان بـر حسـین را مشـاهده مي کننـد؛ 
امـا توان نزدیک شـدن به آن مرتبه و رسـیدن 

بـه آنـان را ندارنـد.
خدمـت  و  همسـران  طـرف  از  فرشـتگان 
گـزاران ایشـان، بـراي آنـان خبـر مي آورنـد 
کـه خداونـد چـه کرامـت و عظمتـي بـه آنان 
 عطـا کـرده اسـت. همنشـینان امام حسـین
شـما  بـه  شـاءاهلل،  ان  مي گوینـد:  پاسـخ  در 
خواهیم پیوسـت. فرشـتگان با ایـن پیغام، نزد 
آن همسـران و خدمتگـزاران بـر مي گردنـد؛ 
پـس اشـتیاق آنـان بـه دیـدار ایشـان، افـزون 
مي شـود و چـون بهشـتیان بـر همسـران خود 
وارد مي شـوند و بـه آنـان خبـر مي دهنـد کـه 
در محضـر حسـین بن علـي از چه عظمت 
مي گوینـد:  بوده انـد،  برخـوردار  تقربـي  و 
حمـد و سـتایش، خداوند را که بـزرگ ترین 
بیـم و هـراس و وحشـت هاي قیامـت را از 

1. شعراء / ۱۰۱.
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مـا برداشـت و از آن چـه کـه مي ترسـیدیم، 

نجاتمـان بخشـید.
پـس براي ایشـان مرکب ها و اسـب هاي زین 
شـده مي آورنـد و بـر آنها سـوار مي شـوند و 
در حالـي کـه حمد و ثنـاي خداوند مي گویند 
و بـر محمـد و خاندانش درود مي فرسـتند، به 

جایگاه خود ]در بهشـت[ وارد مي شـوند.1

مزد حق شناسي
11. محمد بن مروان گفت: 

از امام صادق شنیدم که فرمود:
سـالي  اگرچـه  کنیـد؛  زیـارت  را   حسـین
بشناسـد  را  او  حـق  هرکـس  مرتبـه.  یـک 
و منکـر امامـت او نباشـد، و بـه زیـارت او 
رود، پاداشـي جـز بهشـت نخواهـد داشـت. 
چنیـن کسـي را روزي اي گسـترده دهنـد و 
خداونـد بـه زودي در کارش گشـایش، پدید 
آورد. خداونـد، چهـار هـزار فرشـته بـر قبـر 
حسـین بـن علـي  گمارده که همگـي بر او 
مي گرینـد و زائرش را تا رسـیدن بـه خانواده 
اش، همراهـي مي کننـد و چـون بیمـار شـود، 
از او عیـادت کننـد و چـون بمیرد، در تشـییع 
جنـازه اش حاضر شـوند و برایـش آمرزش و 

کنند.2 رحمـت طلـب 

1. بخش ۲۶، حديث ۸.
2. بخش ۲۷، حديث ۱۵.
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فرشتگان عزادار
12. امام صادق فرمود:

خداونـد، هفتاد هزار فرشـتة پریشـان روي و 
اندوهگیـن بـر قبـر حسـین گمـارده کـه تا 
روز قیامـت بـر او مي گرینـد و کنـار قبـر آن 
حضـرت، نمـاز مي گزارنـد. یـک نمـاز ایـن 
فرشـتگان، برابـر اسـت با هـزار نمـاز آدمیان. 
پـاداش نمـاز ایشـان و ثـواب هـم جـواري 
شـان با قبر امام حسـین براي کسـي اسـت 

کـه قبـر حسـین را زیـارت کند.1

اشک آسمان
13. حسن بن زیاد گفت: 

امام صادق فرمود:
قاتـل یحیـي فرزند زکریا، زنازاده بود و کشـندة 
حسـین نیز زنـازاده بود و آسـمان جز بر این 

دو شـهید، بر کس دیگري اشـک نبارید.
گفتم: چگونه اشک مي بارید؟

فرمـود: خورشـید، در سـرخي آسـمان، طلوع 
مي کرد و در سـرخي آسـمان، غروب مي کرد.2

نوحه خواني جن
14. میثمي گفت: 

پنـچ تـن از اهالـي کوفـه بـراي یاري حسـین 
بـن علـي حرکـت کردنـد. وقتـي آنـان بـه 
شـهري بـه نـام »شـاهي« رسـیدند، دو نفـر، 

1. بخش ۲۷، حديث ۱۷.

2. بخش ۲۸، حديث ۱۸.
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یکـي پیـر و دیگري جـوان، پیـش آمدند و بر 

آنهـا سـام کردنـد. پیرمـرد گفت:
ایـن  و  طایفـة جـن هسـتم  از  مـردي  مـن، 
جـوان، بـرادرزادة مـن اسـت. مي خواهیم این 
مـرد مظلـوم ]یعنـي حسـین بـن علـي [ را 

کنیم. یـاري 
پیرمـرد جنـي در ادامـة سـخنش گفـت: مـن 

دارم. پیشـنهادي 
از آن پنـج نفـر، جوانـي گفـت: پیشـنهاد تـو 

چیسـت؟
گفـت: ایـن اسـت که پـرواز کنـم و بـروم و 
خبـر آن گـروه را بـراي شـما بیـاورم؛ تـا بـا 

بصیـرت و آگاهـي، قـدم در راه بگذاریـد.
گفتند: خوب پیشنهادي است.

پیرمـرد جني آن روز و شـب را ناپدید شـد و 
فـرداي آن روز، آن پنـج تن، بي آن که کسـي 

را ببیننـد، صدایي شـنیدند کـه مي گفت:
بـه خـدا نزد شـما بازنگشـتم؛ تـا ایـن که در 
سـرزمین طـف، صورتـي خاک آلود و سـري 
از تـن جـدا دیـدم و پیرامونـش جوانمردانـي 
کـه از حلقومشـان خون جاري بـود؛ همچون 
چراغ هایـي کـه تاریکـي را از نـور آکنده انـد.

مـن پیوسـته ناقـه ام را بشـتاب رانـدم؛ تـا بـه 
ایشـان برسـم؛ پیش از آن که با حـوران باکره 

کنند. ماقـات 
حسـین، چراغي بود که مردمان از او روشـني 
مي گرفتنـد و خـدا مي دانـد کـه مـن دروغ و 

نمي گویم. ناحـق 
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حسـین در غرفه هـاي بهشـت با رسـول خدا 
همسـایه اسـت و بـا زهـراي بتـول و جعفـر 

طیـار، مسـرور و شـادمان.
یکي از آن پنج نفر در جواب گوینده چنین گفت:
راهـي شـو که قبـري که تـو تا قیامـت در آن 
جـاي داري، تا همیشـه بـاران را بهانة باریدن 

مي دهد.
تـو در راهـي قـدم گذاشـتي که خود سـزاوار 
آن بـودي و از جامـي نوشـیدي کـه فریـب 
و نیرنـگ بـود و نیـز جوانمردانـي کـه جـان 
خـود را بـراي خدا خالص کردنـد و از مال و 

دوسـتان و خانه هایشـان، دل کندنـد.1

کبوتران نفرین مي کنند
15. داوود بن فرقد گفت: 

در خانـة امـام صـادق نشسـته بـودم؛ ناگاه 
نگاهـم بـه کبوتـر »راعبـي«2 افتاد که مـدام بغ 
بغـو مي کـرد. امـام صـادق نگاهـي بـه من 

کـرد و فرمود:
اي داوود! مي داني چه مي گوید؟
گفتم: به خدا! نه؛ فدایتان شوم!

1. بخش ۲۹، حديث ۲.
ــر معمــواًل در  ــوع کبوت ــن ن ــه شــده کــه چــون اي 2. گفت
ــه  ــرده، ب ــي مي ک ــب« زندگ ــام »راع ــه ن ــي ب ــر زمين س
ــر  ــه شــده کــه کبوت ــز گفت ــد. و ني آن »راعبــي« مي گفتن
ــه  ــي ب ــر معمول ــه و کبوت ــري فاخت ــت گي ــي، از جف راعب

ــد. ــود مي آي وج
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را   علـي بـن  حسـین  کشـندگان  فرمـود: 
نفریـن مي کنـد. ایـن کبوتـر را در خانه هاتـان 

نگـه داري کنیـد.1

گریة امان
16. امام باقر فرمود:

علي بن حسین مي فرمود:
هر انسـان مؤمنـي، هر گاه چندان بر شـهادت 
بـر  حسـین بـن علـي بگریـد کـه اشـک 
گونه هایـش جاري شـود، خداوند به واسـطة 
آن اشـک، او را در غرفه هایي از بهشـت جاي 
مي دهد و او سـالیاني طوالنـي در آنها زندگي 
مي کنـد و هـرگاه مؤمنـي بـر مصیبت هایي که 
در دنیـا از دشـمنان مـا به ما رسـیده، بگرید و 
اشـک بـر گونه هایـش جـاري شـود، خداوند 
بـه واسـطة آن اشـک، او را در بهشـت، در 
جایـگاه صـدق و راسـتي، سـکونت دهـد و 
هـر مؤمنـي اگر بـه خاطر مـا آزاري ببیند و از 
درد و رنـج ایـن آزار، به سـتوه آیـد و بگرید 
و اشـک بـر صورتـش جـاري شـود، خداوند 
هـر آزار و اذیتـي را از او بر مي دارد و در روز 
قیامـت، او را از خشـم خود و از آتش دوزخ، 

در امـان مي دارد.2

1. بخش ۳۰، حديث ۲.

2. بخش ۳۲، حديث ۱.
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مگر براي حسین
17. حسـین بـن علـي بن ابـي حمزه بـه نقل 

از پـدرش گفت: 
شنیدم که امام صادق فرمود:

گریـه و بي تابي در هر امري، ناپسـند اسـت؛ 
 مگـر گریـه و بـي تابي بر حسـین بـن علي
کـه شـخص بـه خاطـر ایـن گریـه، اجـر و 

یابد.1 پـاداش 

به قدر بال مگس
18. ابوهارون مکفوف گفت: 

امـام صـادق فرمـود: اي ابـا هـارون! برایم 
دربـارة حسـین شـعري بخوان!

من بیتي شعر خواندم و آن حضرت گریست. 
بار دیگر فرمود: 

همچنـان کـه در بیـن خـود شـعر مي خوانید، 
]یعنـي بـا سـوز و گـداز[ بخـوان و مـن ایـن 

را خواندم: بیـت 
أمرر علی جدث الحسین     فقل ألعظمه الزکیة

بـر مزار حسـین گـذر کن و به اسـتخوان هاي 
بگو. پاکش 

امـام گریه کـرد و فرمود: بیشـتر بخوان. من 
شـعر دیگـري خوانـدم و بازهـم آن حضرت 
گریسـت. مـن، صـداي شـیون و گریـه را از 
پشـت پـرده شـنیدم. وقتـي شـعر خواندنـم 

تمـام شـد، امـام صـادق بـه مـن فرمود:

1. بخش ۳۲، حديث ۲.
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 اي ابا هـــارون! هرکس دربارة حســـین
شـــعري بگویـــد و خود بگریـــد و ده نفر 
دیگر را بگریاند، بهشـــت برایش نوشـــته 
مي شـــود و هرکـــس شـــعري دربـــارة 
حســـین بگویـــد و خود بگریـــد و پنج 
نفـــر را بگریاند، بهشـــت برایش نوشـــته 
مي شـــود و هرکـــس شـــعري دربـــارة 
یک  و  بگرید  و خـــود  بگوید   حســـین
نفـــر را بگریاند، بهشـــت بـــراي هر دو 
نوشـــته مي شـــود و هرکس در حضورش 
از حســـین یاد کنند و او بـــه اندازة بال 
مگســـي اشـــک بریزد، پاداش وي بر عهدة 
بهشـــت  از  به کمتر  خداســـت و خداوند 

بـــراي او راضي نمي شـــود.1

1. بخش ۳۳، حديث ۱؛ در اين که گريه و اشک بر ساالر 
شهيدان اين همه آثار و برکات دارد و انسان را به بهشت 
مي برد، ترديدي نيست؛ اما چه گريه اي و چه عزاداري اي 
با  ما  نوحة  و  و گريستن  اگر عزاداري  آيا  دارد؟  را  اثر  اين 
اهداف  راه و خط و  به  و  باشد  گناه و معصيت خدا همراه 
امام حسين پاي بندي و معرفت نداشته باشيم، باز گريه 
و عزاداري ما، ما را به بهشت مي برد؟ اين، خيلي بعيد و از 
حق به دور است؛ بهشت، پاداش اشک ها و ناله هايي است 
که زنده کنندة نام و مرام حسين بن علي در جان ها و 
انديشه ها باشد و باعث شود که احساسات و عواطف انساني 
در خط فکري و آرمان هاي الهي آن حضرت به حرکت و 
جوشش درآيد و موجب تحوالت بزرگ فردي و اجتماعي 
ديگر  و   امام حسين زيارت  مسئلة  در  اين سخن  شود. 
ائّمه و اظهار دوستي و محبت به ايشان نيز يک قاعده 

و اصل است.
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جرعه های عطشناک
19. داوود رقي گفت: 

خدمـت امـام صـادق بـودم. آن حضـرت 
از آن کـه آب نوشـید،  آب خواسـت. پـس 
دیـدم چشـمان مبارکـش از اشـک پـر شـده، 

مي گریـد. پـس بـه مـن فرمـود:
اي داوود! خـدا لعنـت کند قاتل حسـینرا! 
از  و  بنوشـد  کـه آب  نیسـت  بنـده اي  هیـچ 
حسـین یاد نمایـد و قاتلـش را نفرین کند، 
مگـر این کـه خداوند، صد هـزار پاداش نیک 
بـراي او ثبـت مي کنـد و صـد هـزار گناهـش 
را مي زدایـد و مقـام و منزلتـش را صـد هـزار 
مرتبـه باالتـر قـرار مي دهـد و چنیـن باشـد 
کـه گویـا صد هـزار بـرده آزاد کرده اسـت و 
خداونـد، او را در قیامـت در حالـي محشـور 

مي کنـد کـه خرسـند و دل شـاد باشـد.1

یعقوب کربال
20. یکي از راویان امامیه مي گوید: 

یکـي از غامـان امـام زیـن العابدیـن ،آن 
حضـرت را زیر سـایه باني در حال سـجده و 

گریـه دیـد و بـه وي عـرض کرد: 
سـرور مـن؛ اي علـي بن حسـین! ایـن غم و 

انـدوه شـما کـي بـه پایان مي رسـد؟
امام سر بلند کرد و فرمود:

واي بـر تـو! بـه خدا کـه یعقـوب در مصیبتي 
کمتـر از آن چـه بر من رفـت، به پروردگارش 

1. بخش ۳۴، حديث ۱.
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گلـه کـرد و گفـت: حسـرتا بـر ]جدایـي من 
از[ یوسـف؛ در حالـي کـه او تنها یـک فرزند 
گـم کـرده بـود؛ امـا من به چشـم خـود دیدم 
کـه پـدرم و شـماري از بسـتگانم در اطرافـم 

کشـته و سـر بریده شدند.
وقتـي علـي بن حسـین بـه فرزنـدان عقیل 
عاقـه نشـان مـي داد، از آن حضرت پرسـیده 
شـد که چـرا از میان عموزادگان خود، بیشـتر 
بـه فرزنـدان عقیل تمایـل دارید؛ نـه فرزندان 

؟ جعفر
آن حضرت فرمود: من ماجراي شهادت آنها 

در رکاب پدرم، حسین بن علي رابه یاد 
مي آورم و دلم به حالشان مي سوزد.1

اندوه شادي بخش
21. امام صادق فرمود:

امام حسین فرمود:
مـن کشـتة اشـکم و رنجـور و اندوهگیـن، 
جـان سـپردم؛ پـس بـر عهـدة مـن اسـت که 
هیـچ گرفتـار و غـم زده اي بـه زیـارت مـن 
نیایـد؛ مگـر این کـه خداوند، او را با مسـّرت 
خانـواده اش  بـه  و  بازگردانـد  و خوشـحالي 

رسـاند.2

1. بخش ۳۵، حديث ۲.

2. بخش ۳۶، حديث ۷.





بخش سوم 
                              

 رد کوی جاانن
فضيلت و آداب زیارت امام حسين
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پیامبران، اذن زیارت مي طلبند
22. حسین بن بنت ابي حمزه ثمالي گفت:

وجـود  بـا  امیـه،  بنـي  اواخـر حکومـت  در 
ترسـي کـه از شـامي ها داشـتم، بـراي زیارت 
قبـر حسـینبه راه افتـادم. وقتـي بـه کربـا 
رسـیدم، در گوشـه اي پنهـان شـدم؛ تـا اینکه 
نیمـي از شـب گذشـت و بعـد به طـرف قبر 
شـریف حرکـت کـردم. وقتـي نزدیک شـدم، 

مـردي بـه سـویم آمـد و گفت:
برگـرد کـه اجـر و پـاداش خـود را داري؛ تو 

نمي رسـي. قبـر  به 
با آه و افسـوس بازگشـتم. هنوز سـپیدة صبح 
  سـرنزده بـود کـه دوباره بـه طرف قبـر امام
کـردم و وقتـي نزدیـک شـدم، مـردي نزد من 

آمـد و گفت:
فاني! تو به قبر نمي رسي.

بـه او گفتـم: خدایـت تندرسـتي دهـد! چـرا 
نمي رسـم؟ مـن تنهـا بـه قصـد زیـارت ایـن 
قبـر، از کوفـه بـه ایـن جا آمـده ام. لطفـًا بین 
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مـن و قبـر شـریف، فاصلـه مشـو. مي ترسـم 
هنگامـي کـه خورشـید طلـوع کند، شـامي ها 

مـرا در ایـن مـکان بیابنـد و بکشـند.
گفـت: پـس، اندکـي صبـر کـن. موسـي بـن 
عمـراناز خداونـد اذن طلبیـده کـه قبر امام 
حسـین را زیارت کند و او امشب به همراه 
هفتـاد هـزار فرشـته از آسـمان هفتـم فـرود 
آمـده و اینک مشـغول زیـارت اسـت. آنها از 
اول شـب در محضـر امام حسینمي باشـند 

و بـا طلـوع فجـر بـه آسـمان برمي گردند.
تـو  دهـد!  عافیـت  خدایـت  گفتـم:  او  بـه 

؟ کیسـتي
گفـت: مـن از فرشـتگاني هسـتم کـه خداوند 
 حسـین امـام  قبـر  از  کـرده  مأمورشـان 
پاسـداري کننـد و بـراي زائرانـش آمـرزش 

بطلبنـد.
مـن بازگشـتم؛ در حالـي کـه نزدیـک بـود از 
شـگفتي آنچه از زبان آن فرشـته شـنیده بودم، 
دیوانـه شـوم. آن گاه با طلوع سـپیده، خود را 
بـه قبر رسـاندم و کسـي مانع من نشـد و بعد 
نزدیـک شـدم و بـر صاحـب قبر سـام کردم 
و بـر دشـمنانش لعـن و نفریـن فرسـتادم. و 
بعـد نمـاز صبـح را بـه جـاي آوردم و از بیم 

شـامیان به سـرعت بازگشتم.1

1. بخش ۳۸، حديث ۲.
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زائران روز و شب
23. داوود رقي گفت: 

از امام صادق شنیدم که فرمود:
بـه  از موجـودات را  خداونـد، هیـچ نوعـي 
فراوانـي فرشـتگان خلق نکرده اسـت. غروب 
هـرروز، هفتـاد هـزار فرشـته از آسـمان فرود 
خانـة  گرداگـرد  را  شـب  تمـام  و  مي آینـد 
سـپیدة  طلـوع  بـا  و  مي کننـد  طـواف  خـدا 
 پیامبـر صبـح، بازمي گردنـد و رو بـه قبـر 
مي کننـد و بـر او سـام مي دهنـد و آن گاه 
بـه زیـارت قبـر امیرمؤمنـان مي رونـد و بر 
او سـام مي کننـد. و بعـد به زیـارت قبر امام 
حسـین مي رونـد و بـه او سـام مي کننـد 
و پیـش از طلـوع خورشـید، بـه آسـمان بـاال 
مي رونـد و آن گاه نوبـت بـه فرشـتگان روز 
مي رسـد کـه هفتاد هـزار فرشـته اند. آنـان در 
طـول آن روز، خانـة خـدا را طـواف مي کنند؛ 
تـا ایـن که خورشـید افـول مي کند؛ سـپس به 
طـرف قبـر رسـول خـدا مي رونـد و بـه آن 
حضـرت سـام مي کننـد و آن گاه بـه زیارت 
قبـر امیرمؤمنـان مشـرف مي شـوند و بر او 
سـام و درود مي فرسـتند. و در پایـان، قبـر 
امـام حسـین را زیـارت مي کننـد و پیـش 
از پنهـان شـدن خورشـید، بـه آسـمان بـاال 

مي رونـد.1

1. بخش ۳۹، حديث ۲.
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دعاي امام صادق در حق کربالیي ها
24. معاوية بن وهب گفت: 

اجـازه خواسـتم خدمت امام صادق برسـم. 
وقتـي بـه مـن اجـازه دادنـد، داخـل رفتـم و 
آن حضـرت را در نمازخانة خانه اش مشـغول 
آن  نمـاز  تـا  نشسـتم  منتظـر  دیـدم.  نمـاز 
حضـرت بـه پایـان رسـید. آن گاه شـنیدم که 

آن حضـرت ایـن گونـه دعـا کرد:
خداونـدا! اي کسـي کـه مـا را کرامتـي ویـژه 
عطـا کـردي و بـه ما وعـدة شـفاعت دادي و 
وصایـت را به ما مخصـوص گرداندي و علم 
بـه گذشـته ها و آینده هـا را بـه مـا بخشـیدي 
و چنـان کـردي کـه دل هـاي مردمـان بـه مـا 
نیـز  و  بیامـرز  را  برادرانـم  و  مـرا  بگرایـد! 
 زیـارت کننـدگان قبـر ابـي عبداهلل حسـین
را کـه همـه چیز خـود را ]براي زیـارت وي[ 
هزینـه مي کننـد و بدن هـاي خویـش بـه رنج 
آن  از  همـه  ایـن  و  مي اندازنـد  زحمـت  و 
روسـت کـه بـه احسـان در حـّق مـا رغبـت 
دارنـد و بـه پاداش هایـي کـه تـو بـراي نیکي 
کـردن بـه مـا منظـور داشـته اي، امیدوارنـد و 
مي خواهنـد بدیـن سـان، پیامبـرت را شـاد و 
خرسـند نماینـد و فرمان ما را بـه جاي آورند 
و دشـمنان ما را خشمگین سـازند و هدفشان 
از این زیارت، رضایت و خشـنودي توسـت.
پـس از طـرف مـا، خشـنودي و بهشـت خود 
را بـه آنـان عـوض ده و در هـر روز و شـب، 
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و  عیـال  و  اهـل  و  بـاش  نگاهبـان  را  آنـان 
فرزندانشـان را جانشـین شایسـتة آنـان قـرار 
ده؛ همانـان کـه بـه بهتریـن وجـه، جانشـین 
ایشـان شـدند. پیوسـته بـا آنـان همـراه بـاش 
و گزنـد هـر سـتم گر کینـه تـوز و هـر آفریدة 
ضعیـف و سـخت گیر را از آنـان بـردار و از 
شـر شـیطان هاي انسـاني و جني، در امانشـان 
بـدار و بـه آنـان، پاداشـي بهتـر و بیشـتر از 
پاداشـي که در حال غربـت و دوري از وطن، 
از تـو انتظـار دارنـد، عطـا کن؛ بـا عظمت تر 
از آن چـه به واسـطه اش مـا را بـر فرزندان و 

خانـواده و نزدیکانشـان ترجیـح داده انـد.
خداونـدا! دشـمنان مـا، ایـن حرکت ]و سـفر 
زیارتـي[ را بـر آنـان عیـب مي گیرنـد و بهانة 
ایشـان قـرار مي دهنـد؛  مامـت و سـرزنش 
امـا ایـن کار، آنهـا را از عزیمـت به سـوي ما 
بازنمـي دارد و ]ایـن اصرار و پافشـاري[ براي 
آن اسـت کـه بـا مخالفـان مـا بـه مخالفـت و 
چالـش برخیزنـد. ]خداونـدا![ اینـک بـر این 
چهره هـا که حـرارت خورشـید دگرگونشـان 
ایـن صورت هایـي  و  آور  رحمـت  سـاخته، 
را کـه بـر قبـر ابـي عبداهلل حسـین گـذارده 
ایـن  بـر  و  ده  قـرار  لطـف  مـورد  مي شـود، 
چشـم ها کـه بـه خاطـر دل سـوزي بـر مـا 
گریـان مي شـوند، رحـم نمـا و ایـن دل هـا را 
کـه براي ما سـوگوار و آتشـناک گردیـده، به 
مهـر و عطوفت خـود بنواز و بر ایـن فریادها 
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بلنـد شـده اند،  مـا  بـه خاطـر  ناله هـا کـه  و 
فرما. ترحـم 

ایـن جان هـا  و  بدن هـا  ایـن  مـن  خداونـدا! 
را بـه تـو مي سـپارم؛ تـا در آن روز تشـنگي 
بـزرگ، آنـان را بـه کمـال از حـوض کوثـر، 

بهـره منـد گردانـي.
امـام صـادق همة ایـن دعـا را در حالي که 
در سـجده بـود، خواند. وقتي سـر از سـجده 

برداشـت، عـرض کردم:
فدایتـان شـوم! گمـان مي کنـم اگـر ایـن دعـا 
که از زبان شـما شـنیدم در حّق کسـاني باشد 
کـه خـداي متعـال را هـم نمي شناسـند، آتش 
دوزخ، هرگـز ذره اي از بـدن آنـان را طعمـة 
خـود نسـازد. بـه خـدا سـوگند! هـم اکنـون 
آرزو مي کنـم اي کاش بـه حـج نمي رفتـم و 
قبـر حسـین بن علـي  را زیـارت مي کردم.
امـام فرمـود: اي معاویـه! تـو بـه آن قبـر، 
خیلـي نزدیکـي. چـه چیـز تـو را از زیـارت 

بازمـي دارد؟ آن 
بعـد فرمـود: اي معاویـه! این زیـارت را ترک 

. مکن
گفتـم: فدایت شـوم! نمي دانسـتم ایـن زیارت 

ایـن اندازه اجر و پـاداش دارد.
فرمـود: اي معاویـه! آنـان کـه در آسـمان در 
حـّق زائران حسـین دعـا مي کننـد، بیش از 
کسـاني هسـتند کـه در زمیـن دعـا مي کننـد.1

1. بخش ۴۰، حديث ۲.
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فاطمه هم مي آید
25. امام صادق فرمود:

فاطمـه دخـت محمـد در میـان زائـران قبر 
حسـین حاضـر مي شـود و بـراي گناهـان 

ایشـان، آمـرزش مي طلبـد.1

فرشتگان دعاگو
26. امام صادق فرمود:

قبـر  بـر  را  فرشـته  هـزار  هفتـاد  خداونـد، 
بـا رویـي آشـفته و  گمـارده کـه   حسـین
آن  شـهادت  روز  از  غبارآلـود،  چهره هایـي 
حضـرت تـا روزي کـه خداونـد بخواهـد – 
یعنـي روز قیـام قائمf – یکسـره بر او سـام 
دعـا  زائرانـش  بـراي  و  مي فرسـتند  درود  و 

مي گوینـد: و  مي کننـد 
 حسـین قبـر  زائـران  اینـان  پـروردگارا! 
مي باشـند؛ بـه آنان پـاداش ده! به آنـان پاداش 

ده!2

حّق بزرگ خداوند
27. امام صادق فرمود:

هـر گاه یکـي از شـما تمام عمـرش را حج به 
جـاي آورد، اما حسـین بن علـي را زیارت 
از حقـوق خداونـد و  بـزرگ  نکنـد، حّقـي 
حقـوق رسـول خـدا را تـرک کـرده اسـت؛ 

1. بخش ۴۰، حديث ۹.

2. بخش ۴۱، حديث ۴.
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زیـرا حـّق حسـین از طرف خداونـد، الزم 
شـده اسـت و هـر مسـلماني بایـد آن را بـه 

انجـام رسـاند.1

پاداش بي کران
28. هشـام بن سـالم – در حدیثـي طوالني–  

گفته اسـت:
مردي خدمت امام صادق رسید و عرض کرد:

اي فرزنـد رسـول خـدا! آیـا مي تـوان پـدر 
شـما ]حسـین بـن علـي [ را زیـارت کرد؟
امـام  فرمـود: آري و نیـز بایـد کنـار قبـر 
او نمـازي خوانـد؛ البتـه پشـت قبـر و نبایـد 

جلوتـر از قبـر ایسـتاد.
هشـام گفـت: پاداش کسـي که نـزد او حاضر 

شـود، چیست؟
امـام  فرمـود: اگـر او را پیشـواي خود قرار 

داده، جزایش بهشـت است.
ـ کسـي کـه از سـر بـي میلـي و بـي توجهي، 

زیـارت او را تـرک کنـد، چه بهـره اي دارد؟
: دریغ خوردن، در روز حسرت )قیامت(.

ـ بـه کسـي کـه نـزد قبـر آن حضـرت رحـل 
اقامـت افکنـد، چـه پـاداش دهنـد؟

: هر روزش، پاداش هزار ماه را دارد.
ـ کسـي کـه براي رفتـن به زیـارت و نیز کنار 
قبـر آن حضـرت، پولـي هزینـه مي کنـد، چـه 

دارد؟ پاداش 

1. بخش ۴۳، حديث ۵.
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: هـر درهـم کـه خـرج کنـد، هـزار درهـم به 
حسـاب مي آیـد.

ـ پاداش کسـي کـه در راه زیارت از دنیا رود، 
چیست؟

: فرشـتگان او را تشـییع مي کننـد و برایـش 
از بهشـت، حنـوط و کفـن مي آورنـد و بـر 
او نمـاز مي گزارنـد و روي کفـن معمولي اش 
کفـن بهشـتي بـر او مي پوشـانند و زیر بدنش 
را با سـبزه هاي بهشـتي، فـرش مي کنند. زمین 
از اطـراف او بـه انـدازه اي دور مي شـود کـه 
شـخص از پیش رو و پشـت سـر و باالي سر 
و پاییـن پـا، زمین را سـه میل دورتـر از خود 
مي بینـد. دري از بهشـت بـه قبـرش گشـوده 
مي شـود و نسـیم و بـوي خـوش بهشـت بـر 
او وزیـدن مي گیـرد؛ تا روزي کـه قیامت برپا 

. شود
مـن از امـام صـادق پرسـیدم: ثواب کسـي 
کـه کنـار قبر حسـین نمـاز به جـاي آورد، 

؟ چیست
امـام  فرمـود: هرکـس دو رکعـت نمـاز در 
آن جـا بخوانـد، هرچـه از خـدا طلـب کنـد، 

خداونـد بـه او عطـا مي کنـد.
ـ کسـي که نخسـت بـا آب فرات غسـل  کند 
و آن گاه بـه زیـارت امـام حسـین رود، چه 

دارد؟ اجري 
: هـرگاه بـا آب فـرات غسـل کنـد و قصـد 
گناهانـش  کنـد،   حسـین امـام  زیـارت 
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مي ریزنـد و همچـون روز تولـدش از مـادر، 
مي شـود. پاکیـزه  و  پـاک 

ـ کسـي کـه هزینة سـفر دیگـري را مي پردازد 
و او را بـه زیـارت مي فرسـتد، امـا خـود بـه 
جهـت مشـکلي بـه زیـارت نمـي رود، چـه 

پاداشـي دارد؟
: خداونـد بـه هـر درهـم کـه هزینـه کـرده، 
بـه انـدازة کـوه اُحـد، ثـواب و نیکـي برایش 
ثبـت مي کنـد و چندیـن برابر آن چـه متحمل 
شـده، بـه او عـوض مالـي مي دهـد و باهاي 
مقـّدر شـده بـر او، از او برداشـته مي شـوند و 

امـوال و دارایي هایـش محفـوظ مي ماننـد.
ـ کسـي که سـلطان سـتم گـر براو جفـا کرده 
و او را در کنـار قبـر حسـین کشـته اسـت، 

چه پاداشـي دارد؟
بـا اولیـن قطـرة خـون او ]کـه بـر زمیـن   :
مي ریـزد[ تمـام گناهانـش آمرزیده مي شـوند 
و سرشـت الهـي او کـه فرشـتگان نیـز از آن 
و  آلودگي هـا[ شسـت  ]از  شـده اند،  آفریـده 
شـو داده مي شـود؛ بـه طـوري کـه خالـص و 
پـاک مي گـردد؛ بـه پاکـي سرشـت پیامبـران 
از  کـه  ناخالصي هایـي  و  خداونـد  مخلـص 
جنس سرشـت آلودة کافران بـا او در آمیخته، 
از وجـودش رخـت برمي بندنـد و قلبـش را 
مي پاالینـد وسـینه اش را گشـاده مي گردانند و 
از ایمان، سرشـار مي کنند. این جاسـت که آن 
شـخص، پـاک و خالـص از همـة آلودگي هـا 
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و ناخالصي هـاي بدنـي و قلبي بـه دیدار خدا 
نایـل مي شـود و مقـّرر مي شـود کـه خانـواده 
و هـزار تن از بـرادران ایماني اش را شـفاعت 

. کند
فرشـتگان بـه همـراه جبرئیل و فرشـتة مرگ، 
نمـاز بـر جنـازة او را بـر عهـده مي گیرنـد و 
مي آورنـد.  بهشـت  از  را  حنوطـش  و  کفـن 
چراغ هایـي  و  مي سـازند  فـراخ  را  قبـرش 
بـه آن  از بهشـت  در آن مي گذارنـد و دري 
قبـر گشـوده مي شـود. فرشـتگان، تحفه هایـي 
شـگفت از بهشـت برایـش مي آورنـد و پـس 
از هیجـده روز، بـه حظيرةالقدس)بهشـت( باال 
برده مي شـود و تا برپاشـدن نفخـه اي که همة 
آفریده هـا را هاک مي کند، با اولیاءاهلل به سـر 
مي بـرد. و وقتـي نفخـة دوم دمیـده مي شـود، 
وي از گـور خـود بیرون مي آید و اول کسـي 
 و امیرمؤمنان اسـت کـه بـا رسـول خـدا
و دیگـر اوصیـاء، مصافحـه مي کنـد و آنها او 
را مـژده مي دهنـد و بـه او مي گوینـد: »بـا مـا 
بـاش« و او را بر سـر حوض کوثـر مي آورند؛ 
پـس او از آن مي نوشـد و بـه هرکسـي کـه 

دوسـت داشـته باشـد، مي نوشاند.
زیـارت  راه  در  کـه  کسـي  پـاداش  گفتـم: 
]دسـتگیر شـود و[ بـه زنـدان افتد، چیسـت؟
امـام  فرمـود: بـه انـدازة هر روز کـه زندان 
شـود و انـدوه خوَرد، تـا روز قیامت، شـادي 
اي بـزرگ نصیـب او مي شـود. و اگـر پـس 
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از زنـدان، بـه خاطـر زیـارت، او را بزنند، در 
مقابـل هـر ضربـه، حوریـه اي سـهم اوسـت 
و بـه هـردردي، هـزار هـزار پـاداش نیـک به 
جانـش وارد شـود و هـزار هزار بـدي و گناه 
از او زدوده گـردد و هـزار هـزار مرتبـه بـر 
مقـام و منزلتـش بیفزاینـد و تـا فـارغ شـدن 
 خـدا رسـول  بـا  قیامـت،  حسابرسـي  از 
هم سـخن باشـد. بعـد، حامـان عـرش1 با او 
مي شـود:  گفتـه  او  بـه  و  مي کننـد  مصافحـه 

هرچـه دوسـت داري، بخـواه.
در ایـن هنـگام، کسـي کـه زائر را زده اسـت، 
بـراي حسابرسـي آورده مي شـود و بي آن که 
چیـزي از او بپرسـند بازخواسـتش مي کننـد، 
بازویـش را مي گیرنـد و او را نـزد فرشـته اي 
بـا شـربتي از آب جوشـان و  او  مي برنـد و 
چرکابـه، از او پذیرایـي مي کنـد و او را بـر 
پـاره اي سـرخ شـده، درون آتـش مي گذارنـد 

مي گوینـد: و 
بچـش! بـه خاطـر آن چـه دسـت آورد خـود 
توسـت کـه از پیـش فرسـتاده اي؛ آن جـا که 
ایـن شـخص را کتـک زدي و او را بهانـه اي 
جهـت کـوچ کردن به سـوي خدا و رسـولش 

به دسـت دادي.
پـس، مضـروب را مي آورنـد و نزدیـک درب 

1. عـرش خداونـد، کنايه از علم و قدرت و سـلطة پروردگار 
عـرش«،  »حامـان  و  اسـت.  هسـتي  تمـام  بـر  عالـم 
فرشـتگاني هسـتند کـه به عنـوان کارگـزاران خداوند، علم 
و قـدرت و تدبيـر الهـي را در رابطـه بـا موجـودات، اجـرا و 

سـامان دهـي مي کننـد.
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جهنـم نـگاه مي دارنـد و بعـد ندا مي رسـد:
بـه زنندة خـود بنگر و به عذابـي که دچارش 
شـده اسـت. آیا دلت را خنک نمـودم و انتقام 

تو از او گرفته شـد.1

در سایه سار عرش
29. ابن بکیر گفت: 

بـه امـام صادق گفتـم: من وارد شـهر اَّرجان 
شـدم. قلبـم مـرا مشـتاق زیـارت قبـر پـدر 
بزرگوارتـان کـرده بود؛ اما هـرگاه براي زیارت 
حرکـت مي کـردم، دلـم بـه هـراس مي افتـاد؛ 
بیـم سـلطان و خبرچینـان و  از  چنـدان کـه 

مرزبانـان مسـّلح، از میانـة راه بازمي گشـتم.
امام فرمود:

اي ابـن بکیر! آیا دوسـت نداري کـه خداوند 
ببینـد تـو بـه خاطـر مـا خائـف و بیمنـاک 
بـه  هرکـس  کـه  نمي دانـي  آیـا  اي؟  گشـته 
جهـت خـوف مـا ترسـان شـود، خداونـد او 
را در سـایة عـرش2 خـود قـرار مي دهـد و 
در فرودسـت عـرش، بـا حسـین هـم کام 
وحشـت هاي  از  را  او  خداونـد،  و  مي شـود 
روز،  آن  در  مـي دارد.  امـان  در  قیامـت  روز 
مردمـان وحشـت زده انـد؛ امـا او هیچ ترسـي 
نـدارد و اگـر بیمنـاک شـود، فرشـتگان او را 

1. بخش ۴۴، حديث ۲.
2. در ســاية عــرش، يعنــي در پنــاه خــدا و تحــت توجــه و 

عنايــت خــاص او.
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آرامـش دهنـد و با بشـارت هاي خـود، دلش 
را آرام کننـد.1

حسرت به دل!
30. معاوية بن وهب گفت: 

امام صادق فرمود:
اي معاویـه! مبـادا بـه خاطـر تـرس از چیزي، 
زیـارت قبـر حسـین را رهـا کنـي؛ زیـرا 
هرکـس چنیـن کند، بـه چنان حسـرتي دچار 
شـود کـه آرزو کنـد قبـرش در کنـار قبـر آن 
حضـرت باشـد.2 دوسـت نـداري خداوند تو 
و حقیقـت وجـودت را در زمرة کسـاني ببیند 
 و علـي و فاطمـه و ائّمه کـه رسـول خدا
در حّقشـان دعـا مي کنند؟ دوسـت نـداري از 
کسـاني باشـي که با آمـرزش گناهان گذشـته 
شـان از دنیـا مي روند؟ نمي خواهي از کسـاني 
باشـي کـه در حالـي از دنیا مي رونـد که هیچ 
گناهـي براي بازخواسـت و مؤاخـذه ندارند؟ 
نمي خواهـي فـردا بـا کسـاني همـراه گـردي 
که رسـول خـدا با آنـان مصافحـه مي کند؟3

1. بخش ۴۵، حديث ۲.
2. يعنـي از شـّدت حسـرت آرزو کنـد کـه اي کاش در راه 
زيـارت آن امـام کشـته و در جـوار بارگاهـش بـه خاک 

سـپرده مي شـد.
3. بخش ۴۵، حديث ۳.
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عقوبت زیارت نرفتن
31. حلبي گفت: 

به امام صادق عرض کردم:
فدایتـان شـوم! چـه مي گوییـد دربـارة کسـي 
 کـه بـا وجـود توانایـي، از زیـارت حسـین

سـر بـاز مي زنـد؟
همـة  و   خـدا رسـول  مي گوییـم:  فرمـود: 
مـا ائّمـه را بـه خشـم آورده اسـت و کاري 
را کـه بـه نفـع اوسـت، سـبک و بـي ارزش 
شـمرده اسـت. هرکـس حسـین را زیارت 
و  برمـي آورد  را  نیازهایـش  خداونـد،  کنـد، 
امـور مهم دنیایي اش را سـر و سـامان مي دهد 
او مي کشـاند  بـه سـوي  را  و رزق و روزي 
گناهـان  و  بازمي گردانـد  را  هزینه هایـش  و 
پنجـاه سـالش را مي آمـرزد. زائـر در حالـي 
بـه خانـواده اش برمي گـردد کـه همـة خطاها 
و گناهانـش از صحیفـة اعمالش زدوده شـده، 
اگـر در راه زیـارت، از پاي درآید، فرشـتگان 
فـرود مي آینـد و بدنـش را غسـل مي دهنـد و 
درهـاي بهشـت بـه رویـش گشـوده مي گردد 
و تا روز محشـر، نسـیم روح بخش بهشت او 
را نـوازش مي دهـد و اگـر بـه سـامت مانَد، 
دري کـه رزق و روزي از آن نـازل مي شـود، 
بـه رویـش بازمي گـردد و عـوض هـر درهم 
ده هـزار درهـم  کـرده،  زیـارت  کـه هزینـة 
برایـش مقـّرر و اندوختـه مي شـود و آن روز 

کـه محشـور شـود، بـه او مي گوینـد:
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بـه جـاي هـر درهـم، ده هـزار درهـم از آِن 
تـو خواهـد بـود؛ خداونـد، تـو را یـاري کرد 
و آن درهم هـا را بـراي تـو نـزد خـود ذخیره 

1 فرمود.

این سفر، تفریحي نیست
32. مردي از اهل رقّه، به نام ابوالمضاء گفت: 

امام صادق به من فرمود:
آیا به زیارت قبر ابي عبداهلل مي روید؟

گفتم: آري.
سـفره هاي  سـفر،  ایـن  بـراي  آیـا  فرمـود: 

برمي داریـد؟ نیـز  خوراکـي 
گفتم: آري.

فرمـود: اما شـما اگر مي خواسـتید بـه زیارت 
قبـور پـدران و مـادران خـود برویـد، این کار 

را نمي کردیـد.
گفتم: پس چه بخوریم؟

فرمود: نان و شیر.
* * *

همچنین کّرام به امام صادق عرض کرد: 
فدایتـان شـوم! گروهـي از مـردم وقتـي بـه 
زیـارت قبـر حسـین مي رونـد، سـفره هایي 
بـا خوراکي هـاي خـوش مـزه همـراه خـود 
مي برنـد ]و چنـان رفتـار مي کنند کـه گویا به 

تفریـح و تفـرج مي رونـد[.

1. بخش ۴۶، حديث ۳.
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ابوعبـداهلل بـه مـن فرمـود: اینهـا اگـر بـه 
زیـارت قبـر مادران و پـدران خـود مي رفتند، 

نمي کردنـد.1 را  کار  ایـن 

نروید، بهتر است
33. مفضل بن عمر گفت: 

امام صادق فرمود:
زیـارت کنیـد، بهتـر از آن اسـت کـه زیـارت 
نکنیـد و زیـارت نکنیـد، بهتر از آن اسـت که 

کنید. زیـارت 
گفتم: پشتم را شکستید؛ مطلب چیست؟

بـه  بخواهـد  شـما  از  یکـي  هـرگاه  فرمـود: 
زیـارت پـدرش بـرود، بـا حالتـي آکنـده از 
غصـه و انـدوه مي رود؛ اما شـما با سـفره هاي 
 رنگارنـگ خوردنـي به طـرف قبر حسـین
حرکـت مي کنیـد. ایـن زیـارت شـما، زیارت 
نیسـت؛ مگر این کـه آشـفته روي و غبارآلود 

او را زیـارت نماییـد.2

بایسته های زیارت
34. محمد بن مسلم گفت: 

بـه امـام صـادق عـرض کـردم: وقتـي بـه 
سـوي قبر پـدر بزرگوارتان حرکـت مي کنیم، 

آیـا چنـان اسـت کـه بـه حـج مي رویم؟
فرمود: آري.

الزم  حج گـزار  بـر  کـه  آدابـي  پـس  گفتـم: 
نیـز الزم اسـت؟ اسـت، بـر مـا 

1. بخش ۴۷، حديث ۲.

2. بخش ۴۸، حديث ۲.
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فرمود: منظورت چه اموري ست؟
گفتم: اموري که حج گزار باید رعایت کند.

فرمـود: آن چـه در سـفر حج بر تو الزم اسـت 
ایـن اسـت، کـه بـا همراهـان خـود بـه نیکـي 
و  شایسـته  جـز سـخن  و  نمایـي  معاشـرت 
پسـندیده نگویـي. فـراوان از خـدا یـاد کني و 
جامه ات را پاکیزه و آراسـته نـگاه داري. پیش 
از ورود بـه حـرم، غسـل بـه جـاي آوري و 
فروتني پیشـه کنـي و نماز بسـیار بخواني و بر 
محمد و خاندانش، فراوان درود فرسـتي. از آن 
چـه مال تو نیسـت، بپرهیـزي و ]در مواجهه با 
دیدني هـاي حرام[ چشـم خود را فـرو افکني. 
هـرگاه دیـدي یکي از بـرادران دیني ات هزینة 
سـفرش را از دسـت داده، باید بـا او همدردي 
کنـي و نیـازش را برطـرف نمایي. تقیـه کردن 
را کـه قـوام دیـن تـو بـه آن اسـت، از دسـت 
مگذار و نسـبت به آن چه از آن نهي شـده اي، 
خودنگـه دار باش و از جدال و نزاع و سـوگند 
آن  در  کـه  مشـاجره اي  و  بحـث  و  خـوردن 

سـوگند خورنـد، دوري کن.
بـي شـک هـر گاه ایـن آداب1 را بـه جـاي 
مي گـردد  کامـل  ات  عمـره  و  حـج  آوري، 

برشمرده،  خود  سخن  در   صادق امام  که  آدابي   .1
حضرت  آن  چون  اما  است،  حج  سفر  به  مربوط  اگرچه 
سفر زيارت امام حسين را از جهت ارزش و اهميت، 
با سفر حج همسان دانستنه، معلوم مي شود که اين آداب 
همان چيزهايي مي باشند که زائر حسين نيز بايد در 
سفر زيارتي خود به آنها توجه نمايد و در اعمال و حاالت 

خود و در تعامل با ديگران، آنها را رعايت کند.
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و شایسـتة ایـن لطـف خواهـي بـود کـه بـه 
عنایـت خداونـد - خداونـدي کـه در طلـب 
از  و  کـرده اي  هزینه هـا  او  ثـواب  و  پـاداش 
خانـه و خانواده ات دور شـده اي و امیدها در 
دل پـرورده اي - بـا کولـه بـاري از آمرزش و 

رحمـت و رضـوان الهـي، بازگـردي.1

پاهاي پرآبله
35. امـام صـادق بـه حسـین بـن ثویـر بن 

ابـي فاختـه فرمود:
اي حسـین! هرکـس بـه قصـد زیـارت قبـر 
حسـین از خانة خود بیـرون رود، اگر پیاده 
باشـد، خداونـد به هـر گامـي که برمـي دارد، 
یـک پـاداش نیـک برایـش ثبـت مي کنـد و 
یـک گناهـش را مي آمـرزد و وقتـي بـه حـرم 
حسـین برسـد، خداونـد، او را از مصلحان 
و برگزیـدگان قـرار مي دهـد و چـون اعمـال 
زیـارت را به پایان رسـاند، نـام او را در زمرة 
رسـتگاران مي نویسـد و هنگام بازگشت وي، 
فرشـته اي مي آیـد و بـه او مي گویـد: رسـول 
خـدا بـه تـو سـام مي رسـاند و مي فرماید: 
کار خود را از سـر بگیر که گناهان گذشـته ات 

آمرزیـده شـده اند.2

1. بخش ۴۸، حديث ۱.

2. بخش ۴۹، حديث ۱.
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وعده های الهي
36. امام صادق فرمود:

 گاهي کسـي بـراي زیارت قبر امام حسـین
حرکـت مي کنـد و پـاداش او در اولیـن گامِ 
جدایي از خانواده اش، آمرزش گناهان اسـت 
و آن گاه در طـول راه، بـه هـر قـدم، یکسـره 
مي گیـرد؛  قـرار  تکریـم  و  تقدیـس  مـورد 
تـا ایـن کـه وارد حـرم شـود و آن جاسـت 
کـه خداونـد، در گـوش او نجـوا مي کنـد و 

مي فرمایـد:
بنـدة مـن! بخـواه؛ تـا بـه تو عطـا کنـم و دعا 
کـن؛ تا به اجابت برسـانم و درخواسـت کن؛ 
تـا بـه تـو ببخشـم و چیـزي از من بخـواه؛ تا 
برایـت بـرآورده نمایـم و سـزاوار خداونـدِي 
وعـده  چـه  آن  کـه  اسـت  آن  پـروردگار، 

فرمـوده، بـه زائـر عطـا کند.1

دو قدم تا بهشت
37. امام صادق فرمود:

 خداونـد، فرشـتگاني دارد کـه بر قبر حسـین
پـس هـرگاه کسـي قصـد  گمـارده شـده اند. 
زیـارت امام حسـین کنـد، خداونـد، گناهان 
او را بـه فرشـتگان مي دهـد و وقتـي نخسـتین 
گام را در ایـن راه بـردارد، آنهـا همـة آن گناهان 
را مي زداینـد و بـا دومیـن قـدم، بـر حسـناتش 
ادامـه  آن جـا  تـا  افـزودن  ایـن  و  مي افزاینـد 

1. بخش ۴۹، حديث ۲.
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مي یابـد کـه بهشـت بـر آن شـخص، واجـب 
مي شـود و آن گاه او را دربرمي گیرند و تقدیس 
مي کننـد و بـه فرشـتگان آسـمان نـدا مي دهند:

زائران حبیب خدا را تقدیس نمایید و بزرگ بدارید!
وقتـي زائران غسـل زیـارت مي کنند، رسـول 

خـدا به آنـان خطـاب مي کند:
بـاد شـما را  اي راهیـان کـوي خـدا! مـژده 
کـه در بهشـت بـا مـن خواهیـد بـود و آن 
و  مي زنـد  صـدا  را  آنهـا   امیرمؤمنـان گاه 

یـد: مي فرما
مـن بـر عهـده مي گیرم کـه حاجت هاي شـما 
روا گـردد و در دنیـا و آخـرت، هیچ بایي به 

شـما نرسد.
بعد رسـول خـدا از راسـت و چپ بـا آنان 
رو بـه رو مي شـود؛ تـا لحظـه اي که بـه خانه 

و خانـوادة خـود بازگردند.1

اي کاش زائر بودم
38. عبداهلل بن طّحان گفت: 

از امـام صـادق شـنیدم کـه فرمـود: در روز 
قیامـت هیـچ کـس نیسـت کـه آرزو نکند اي 
کاش در زمـرة زائـران حسـین بـودم؛ زیـرا 
چگونـه   حسـین زائـران  بـا  کـه  مي بینـد 
رفتـار مي شـود و چـه کرامـت و بزرگـي اي 

نـزد خـداي تعالـي دارند.2

1. بخش ۴۹، حديث ۳.

2. بخش ۵۰، حديث ۱.



۶۸

شب
سشش

ب
  
خخ
سد
م 

ا
تد

قّبه های نور
39. مفضل بن عمر گفت: 

امـام صـادق فرمـود: به خـدا سـوگند! گویا 
 ،فرشـتگان را مي بینم که در کنار قبر حسـین

جـا را بـر زائـران مؤمن تنـگ کرده اند.
گفتم: آنها فرشتگان را مي بینند؟

فرمـود: هرگـز، هرگـز؛ امـا فرشـتگان چندان 
بـه مؤمنـان نزدیـک مي شـوند کـه بـر سـر و 

صـورت ایشـان دسـت مي کشـند.
خداونـد، در هـر صبـح و شـام، بـراي زائران 
امـام حسـین غـذاي بهشـتي مي فرسـتد و 
فرشـتگان خدمتگـزار ایشـانند و هرکـس از 
خداونـد، حاجتـي دنیایـي یـا آخرتـي بطلبد، 

خداونـد، عطایـش مي کنـد.
گفتـم: به خدا سـوگند! این کرامـت و گرامي 

داشـِت بزرگي است!
بـه من فرمـود: اي مفضـل! مي خواهي بیشـتر 

برایـت بگویم؟
عرض کردم: آري، موالي من!

نـور  از  تختـي  کـه  مي بینـم  گویـا  فرمـود: 
گذاشـته اند و سـقفي از یاقـوت سـرخ کـه با 
جواهـرات تزیین شـده، بر آن زده انـد و گویا 
امـام حسـین را مي نگـرم کـه بـر آن تخت 
نشسـته اسـت و پیرامـون او نـود هـزار قبّه و 
گنبـد سـبز وجـود دارد و مؤمنـان را مي بینـم 
کـه امـام حسـین را زیـارت مي کننـد و بـر 
او سـام مي فرسـتند. در ایـن حـال، خـداي 
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عزوجـل بـه آنهـا مي فرمایـد:
دوسـتداران مـن! از من چیزي بخواهید. شـما 
آزار بسـیار چشـیدید و خوار و سـبک شدید 
و مورد سـتم قـرار گرفتید. امروز، روزیسـت 
کـه هـر نیـاز دنیایـي و آخرتـي از مـن طلب 

کنیـد، به شـما داده مي شـود.
خـوردن و نوشـیدن ایـن زائـران، در بهشـت 
خواهـد بود و این، کرامتي اسـت کـه به پایان 

نمي رسـد و پایانـش قابـل تصور نیسـت.1

روزهاي ماندگار
40. امام رضا از پدر بزرگوارش فرمود: 

امام صادق فرمود:
از   ،  حسـین زائـران  زیـارت  روزهـاي 
مـدت  از  و  نمي آیـد  بـه حسـاب  عمرشـان 

نمي شـود.2 شـمرده  شـان  زندگـي 

bهمسفرة اهل بیت
41. ابوبصیر گفت: 

کـه  شـنیدم   cباقـر امـام  و  امـام صـادق  از 
و  خانـه  مي خواهـد  هرکـس  فرمودنـد: 
جایگاهـش بهشـت باشـد، نبایـد زیـارت آن 

کنـد. تـرک  را  مظلـوم 
گفتم: او کیست؟

بـن علـي کـه در کربـا  فرمـود: حسـین 
بـه شـهادت رسـید. هرکـس بـه شـوق او و 

1. بخش ۵۰، حديث ۳.

2. بخش ۵۱، حديث ۱.
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بـه خاطـر محبـت رسـول خـدا و فاطمـه و 
امیرمؤمنـان آن حضـرت را زیـارت کنـد، 
خداوند، او را بر سـفره هاي بهشـت مي نشاند 
و بـا اهـل بیتb هـم غـذا مي گردانـد و این 
در حالیسـت کـه دیگـر مـردم، به حسـاب و 

کتـاب مشـغولند.1

چهل سال زودتر���
42. عبداهلل بن زراره گفت: 

شنیدم که امام صادقمي فرمود:
 ، در روز قیامـت، زائـران حسـین بـن علي
نسـبت بـه دیگـر مـردم، از فضیلـت و برتري 

برخوردارند. ویـژه اي 
گفتم: برتري شان به چیست؟

از  پیـش  سـال  کـه چهـل  ایـن  بـه  فرمـود: 
حالـي  در  مي شـوند؛  بهشـت  وارد  دیگـران 
کـه دیگر مـردم در موقعیت سـخت حسـاب 

رسـي قـرار دارنـد.2

براي شهرت، نه!
43. قائد گفت: 

آن  بـه  و  رسـیدم   کاظـم امـام  خدمـت 
گفتـم: حضـرت 

 فدایتـان شـوم! هم کسـاني که امام حسـین
را بـه امامـت قبـول دارنـد و هـم کسـاني که 
منکـر این مقام هسـتند، او را زیـارت مي کنند 

1. بخش ۵۲، حديث ۲.

2. بخش ۵۳، حديث ۱.
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و زنـان نیـز به ایـن زیـارت مي رونـد. انگیزة 
شـهرت و خودنمایـي، بـه روشـني در ایـن 
بـه  مـن  و  مي شـود  دیـده  رفتن هـا  زیـارت 
 همیـن جهت، بـه زیـارت قبر امام حسـین

نمي روم.
امـام لَختي سـکوت کـرد و جوابـي نداد و 

آن گاه رو بـه مـن کـرد و فرمود:
و  شـهرت  بـراي  آنهـا  اگـر  عراقـي!  اي 
ایـن  تـو  مي رونـد،  زیـارت  بـه  خودنمایـي 
انگیـزه را نداشـته بـاش. تو، مواظـب خودت 
بـاش. بـه خـدا سـوگند! هیچ کس نیسـت که 
بـا حق شناسـي نسـبت بـه امام حسـین او 
را زیـارت کنـد و خداوند، گناهان گذشـته و 

نیامـرزد.1 را  آینـده اش 

خداوند به شما مي نازد
44. ذریح محاربي گفت: 

بـراي امام صادق از رفتار ناپسـند بسـتگان 
و فرزندانـم گفتـم کـه وقتـي از زیـارت قبـر 
حسـین و فضیلـت و پـاداش آن مي گویم، 

چگونـه مـرا تکذیـب مي کننـد و مي گوینـد:
تو به جعفر بن محمد دروغ مي بندي.

امام فرمود:
هرچـه  کـه  واگـذار  را  مـردم  ذریـح!  اي 
مي خواهنـد بگویند و هرجـور که مي خواهند، 
فکـر کننـد. بـه خـدا سـوگند! خداونـد بـه 

1. بخش ۵۴، حديث ۱۶.
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زائـران حسـین فخـر و مباهـات مي کنـد و 
فرشـتگان مقـرب و حامـان عـرش الهي، به 
و  حسـینمي روند  کـوي  راهیـان  پیشـواز 

خداونـد بـه آنـان مي فرمایـد:
آیـا زائـران قبـر حسـین را نمي نگریـد کـه 
چگونـه بـه شـوق وي و بـه شـوق فاطمـه، 
روي  زیارتـش  بـه  خـدا،  رسـول  دخـت 
مي کننـد. بـه شـکوه و شـوکت و واالیـي ام 
سـوگند! کـه مـن کرامـت خـود را بر ایشـان 
الزم سـاخته، آنـان را بـه بهشـتي کـه بـراي 
دوسـتان و پیامبـران و رسـوالن خـود مهیـا 

مي کنـم. وارد  ام،  نمـوده 
فرشـتگان من! اینان زائران حسـین - محبوب 
محمـد رسـول من - هسـتند و محمد، حبیب 
بـدارد،  دوسـت  مـرا  هرکـس  اسـت.  مـن 
حبیـب مـرا دوسـت داشـته اسـت و هرکـس 
بـا حبیب من دوسـتي کند، محبـوب او را نیز 
دوسـت داشـته اسـت و هرکس با حبیب من 
دشـمني نمایـد، دشـمن مـن اسـت و هرکس 
مرا دشـمن بدارد، سـزاوار اسـت که من او را 
بـه سـخت تریـن عـذاب، شـکنجه کنـم و به 
آتش خویش، بسـوزانم و دوزخ را مسـکن و 
جایـگاه او گردانـم »و او را عذابـي بچشـانم 
کـه هیـچ یـک از موجـودات هسـتي را آن 

گونـه عـذاب نکرده باشـم«.1

1. بخش ۵۶، حديث ۵.
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تولّد دوباره
45. عبداهلل بن مسکان گفت: 

مـردم  از  عـده اي  کـه  بـودم  شـاهد  خـودم 
خراسـان نـزد امـام صـادق آمدنـد و از آن 
و   قبـر حسـین زیـارت  دربـارة  حضـرت 
فضیلـت آن سـؤال کردنـد و امـام فرمـود:
کـه  کـرد  نقـل  مـن  بـراي  جـّدم  از  پـدرم 
را  قبـر  آن  خـدا  بـراي  هرکـس  مي فرمـود: 
زیـارت کنـد، خداونـد، او را همچـون روز 
تولّـدش از مـادر، پـاک و بي گنـاه مي گرداند 
و فرشـتگان در مسـیر حرکتش، او را همراهي 
مي کننـد و باالي سـرش بال و پر مي گشـایند 
و بـه پـرواز درمي آینـد؛ تـا روزي کـه نـزد 

خانـواده اش برگـردد.
او  بـراي  خداونـد،  از  فرشـتگان  همچنیـن 
از  خداونـد  رحمـت  و  مي طلبنـد  آمـرزش 
و  مي گیـرد  بـر  در  را  او  عـرش،  ژرفـاي 

مي دهنـد: نـدا  را  او  فرشـتگان 
پـاک و پسـندیده شـدي و پـاک و پسـندیده 

اسـت کسـي کـه بـه دیـدارش آمـده اي!
خانـواده و بسـتگان زائـر نیز حفـظ و در امان 

1 مي مانند.

1. بخش ۵۷، حديث ۵.
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محبوب ترین
46. امام صادق فرمود: 

یکـي از محبـوب تریـن کارهـا نـزد خداوند، 
زیـارت قبر حسـین اسـت و برترین اعمال 
مؤمنـان  دل  کـردن  شـاد  خـدا،  پیشـگاه  در 
اسـت. نزدیک تریـن موقعیت بنـده به خداي 
متعال، وقتي اسـت که در سـجده اسـت و ]از 

خـوف خـدا[ مي گرید.1

عرش دیدار
47. بشیر دّهان گفت:

مـن هـر سـال بـه حـج مي رفتـم. یک سـال، 
حـج رفتنـم بـه تأخیـر افتـاد و بعـد کـه بـه 
 حـج مشـرف شـدم و خدمـت امـام صادق

رسـیدم، آن حضـرت ازمـن پرسـید:
اي بشـیر! چـه شـد کـه سـال گذشـته به حج 

نیامـدي و بـه تأخیـر افکندي؟
گفتـم: فدایتـان شـوم! از مـردم طلبـي داشـتم 
کـه ترسـیدم از دسـتم بـرود. امـا در عـوض 

عرفـه را کنـار قبـر حسـین درک کـردم.
فرمـود: در ایـن صورت، از آنچـه نصیب اهل 
عرفـات شـده، بي بهـره نمانده اي. اي بشـیر! 
هرکـس بامعرفت نسـبت به حق حسـین او 
را زیـارت کنـد، به کسـي مانَد کـه خداوند را 

در عـرش زیارت کرده اسـت.2

1. بخش ۵۸، حديث ۴.
2. بخش ۵۹، حديث ۱۱.
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ساکن »عّلیین«
48. امام صادق فرمود: 

هرکـس بـه زیـارت قبـر حسـین رود، 
خداونـد، نامـش را در »عّلیین«1 نویسـد.2

فراوان زیارت کن!
49. امام صادق فرمود:

را  خداوند  قیامت  روز  در  مي خواهد  هرکس 
ببیند3 و سختي هاي وقت جان دادن بر او آسان 
امان  در  قیامت  بزرگ  هراس هاي  از  و  شود 
باشد، باید فراوان به زیارت حسین رود؛ زیرا 

زیارت او، زیارت رسول خداست.4

به   ۱۸ آيه  در  مطففين،  سورة  در  مرتبه  دو  واژه،  اين   .۱
صورت »علّيين« و در آيه ۱۹ »علّييون« آمده است و به 
باالترين مراتب قرب پروردگار، گفته مي شود. پروندة اعمال 
 انسان هاي نکوکار و مؤمن، از جمله زائران امام حسين
مرتبه  آن  به  است،  کماالت  و  حقيقت  و  نور  از  آکنده  که 
صعود مي کند و مورد عنايت قرار مي گيرد و به دنبال آن، 
در همسايگي  يعني  عالي،  موقعيت  آن  در  نيز  ايشان  خود 

خداوند، جای داده می شوند.
۲. بخش ۵۹، حديث ۱۴.

نه درآخرت،  نه در دنيا و  با چشم ظاهر،  ۳. ديدن خداوند 
امکان ندارد؛ اما به چشم دل، مي توان خدا را ديد. و تفاوت 
نمي کند که اين جا باشد يا در روز قيامت؛ البته اگر منظور 
از ديدن خداوند، ديدن آثار و نشانه هاي او و ديدن رحمت و 
لطف و نعمت هاي او باشد، اين در هر دو دنيا شدني است؛ با 
اين تفاوت که چون انسان در قيامت بيش از هروقت ديگر 
به مشاهدة جمال الهي و بر خورداري از کرامت و مهر و 
آمرزش او نيازمند است، اين امر به خصوص به عنوان يکي 

از پاداش هاي ويژة زائران امام حسين ذکر شده است.
۴. بخش ۶۰، حديث ۱.
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بر یکدیگر سبقت بگیرید
50. منصور بن حازم گفت: 

شنیدیم که امام صادق فرمود:
بـه  و  بگـذرد  او  بـر  سـال  یـک  هرکـس 
زیـارت قبـر حسـین نـرود، خداونـد یـک 
سـال از عمـرش مي کاهـد و اگـر بگویـم کـه 
گاهـي یکـي از شـما سـي سـال پیـش از اجل 
حتمـي اش از دنیـا مـي رود، راسـت گفتـه ام و 
علـت این اسـت که شـما زیارت حسـین را 
تـرک کـرده اید. پـس، زیارتش را رهـا نکنید؛ 
تـا خداونـد، عمـر شـما را طوالنـي گردانـد 
زیـارت  هـرگاه  بیفزایـد.  را  روزي هاتـان  و 
حسـین را تـرک نماییـد، خداونـد، عمرتان 
را مي کاهـد و روزي هایتـان را اندک مي سـازد. 
پـس بـر سـر زیـارت او بـا یکدیگـر رقابـت 
 کنیـد و آن را از دسـت ندهید؛ زیرا حسـین
در نـزد خداوند و نزد رسـول خـدا و فاطمه و 

امیرمؤمنـان، شـاهد ایـن کار شماسـت.1

عبور از پل گناه
51. امام صادق فرمود:

زائر حسین، از گناهان خود پلي بر درگاه 
مي کند؛  عبور  آن  از  و  مي سازد  خانه اش 
همچنان که یکي از شما از روي پل مي گذرد 

و آن را پشت سر مي گذارد.2

1. بخش ۶۱، حديث ۲.

2. بخش ۶۲، حديث ۱.
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بهتر از بیست حج
52. یزید بن عبدالملک گفت: 

خدمـت امـام صـادق بـودم کـه جماعتـي 
سـوار بـر االغ پیـدا شـدند. امـام پرسـید: 

مي رونـد؟ کجـا  اینهـا 
گفتم: به زیارت قبور شهدا.

فرمود: چرا به زیارت آن شهید غریب نمي روند؟
مـردي عراقـي بـه ایشـان عـرض کـرد: آیـا 

اسـت؟ واجـب  او  زیـارت 
فرمـود: زیـارت آن غریـب از بیسـت حـج و 
بیسـت عمـره – البته حج و عمـرة مطلوب و 

پذیرفتـه شـده - بهتر اسـت.
 به خدا سـوگند! هنـوز از محضر امام صادق

برنخاسـته بودم که مـردي آمد و گفت:
مـن نـوزده مرتبه حج انجـام داده ام. دعا کنید 
کـه خداونـد، بیسـتمین حج را نیـز روزي من 

گرداند.
فرمود: آیا حسین را زیارت کرده اي؟

گفت: نه.
فرمود: زیارت او بهتر از بیست حج است.1

اين  بايد  را   امام سخن  اين  ۱۰؛  حديث   ،۶۶ بخش   .1
گونه توجيه کرد و فهميد که زيارت امام حسين نسبت 
و  فضيلت  واجب،  نه  و  مستحبي  عمرة  و  حج  بيست  به 
جايگاه  و  الهي، هريک شأن  واجبات  گرنه،  و  دارد  برتري 
خاص به خود را دارند و بر مصلحتي مبتني هستند که هيچ 
عمل ديگري آن مصلحت را تأمين نمي کند و هيچ واجبي 
اين که  به  بگيرد؛ چه رسد  را  ديگر  نمي تواند جاي واجب 

مستحبي بخواهد جانشين يک عمل واجب شود.
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دریاي رحمت
53. عبداهلل بن میمون قداح گوید: 

بـه امـام صـادق  عـرض کـردم: کسـي کـه 
حق شناسـانه و بـدون تکبر و ننـگ و عار، قبر 
حسـین را زیـارت کنـد، چه پاداشـي دارد؟
فرمـود: مي نویسـند کـه هـزار حـج و هـزار 
عمـرة مقبـول انجام داده اسـت. این شـخص 
باشـد، در  انسـان هاي نگـون بخـت  از  اگـر 
شـمار نیک بختـان قـرار مي گیرد و تا همیشـه 
در دریـاي رحمت خداي عزوجـل، غوطه ور 

بود.1 خواهـد 

معرفت داشته باشیم
54. امام صادق فرمود:

هرکـس حق حسـین بن علي را بشناسـد و 
او را زیـارت کنـد، خداوند، ثـواب آزادکردن 
هـزار بـرده را برایـش مي نویسـد و پـاداش 
کسـي را بـه او مي دهـد کـه هزار اسـب زین 
شـده و لـگام زده را بـه جهـاد در راه خـدا 

است.2 فرسـتاده 

در مرکز توجه خدا
55. سلیمان بن خالد گفت: 

شـنیدم کـه امـام صادقمي فرمـود: خداوند 
در هـر روز و شـب، صـد هزار مرتبـه به اهل 

1. بخش ۶۶، حديث ۱۲.
2. بخش ۶۷، حديث ۱.
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زمیـن نـگاه و توجـه دارد و هرکـس کـه را 
بخواهـد،  را  و هرکـس  مي آمـرزد  بخواهـد، 
عـذاب مي کنـد. و بـه خصـوص زائـران قبـر 
حسـین و خانوادة ایشـان را مـورد آمرزش 
قـرار مي دهـد و نیز همة کسـاني را که زائران 
در قیامـت از آنـان شـفاعت کننـد؛ هـر اندازه 
کـه باشـند و هـر چنـد کـه مسـتحق دوزخ و 

باشـند. آتش 
گفتـم: به راسـتي اگر کسـي مسـتوجب آتش 

باشـد نیز شـفاعت مي شـود؟
امـام  فرمـود: آري؛ اگر ناصبي و دشـمن ما 

اهل بیت نباشـد.1

شفاعت زائر
56. امام صادق فرمود:

در روزقیامت، منادي اي ندا دهد:
کجایند شیعیان خاندان محمد؟

در ایـن هنـگام، گروهـي عظیـم – کـه جـز 
خداونـد تعداد آنها را نمي داند – برپا ایسـتند 
و در گوشـه اي از جمعیـت قـرار گیرنـد. پس 

منـادي دیگري نـدا دهد:
زائران قبر حسین کجایند؟

پـس جماعـت انبوهـي برخیزنـد و بـه آنهـا 
گفتـه شـود: دسـت هرکـس را مي خواهیـد، 

بگیریـد و بـه بهشـت وارد کنیـد.

1. بخش ۶۸، حديث ۴.
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هـر زائـر، بـه دل خواه خـود، دسـت یکي را 
مي گیـرد و بـا خـود بـه بهشـت مي بـرد. در 
ایـن میـان اتفـاق مي افتـد کـه شـخصي بـه 
یکـي از زائـران مي گویـد: فانـي! آیـا مـرا 
نمي شناسـي؟ مـن همان کسـي هسـتم که در 
فـان روز، فـان مشـکل و گرفتـاري ات را 
حـل کـردم و زائـر بي هیـچ دفـع و منعي، او 

را بـه بهشـت مي بـرد.1

پس عبرت بگیرید
57. امام باقر فرمود:

بي تردیـد، شـهید کربـا حسـین مظلـوم و 
رنـج دیده و تشـنه کام و با دریغ و حسـرت، 
هـرگاه  رو،  ایـن  از  رسـید.  شـهادت  بـه 
انسـاِن حسـرت زده، غصـه دار، گنـاه کـرده، 
اندوهگیـن، تشـنه کام ودردمنـدي بـه زیارت 
وي رود و کنـار قبـر او حاجـت بخواهـد و 
خداونـد  بـه  تقـرب  وسـیلة  را   ،  حسـین
قـرار دهد، سـزاوار اسـت کـه خـداي تعالي، 
اندوهـش را برطـرف کنـد و خواسـته اش را 
بدهـد و گناهش را بیامـرزد و عمرش را دراز 
گردانـد و روزي اش را فراخـي بخشـد. پـس 

عبـرت گیریـد اي دیـده وران!2

1. بخش ۶۸، حديث ۵.

2. بخش ۶۹، حديث ۵.
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عنایت خاص
58. یکي از راویان شیعه می گوید:

امام صادق فرمود:
خداونـد متعـال، در شـب عرفه، نخسـت نظر 
لطفـش را بـه زائـران قبر حسـین مـي دوزد 

و متوجـه آنان مي شـود.
گفتـم: حتـي قبـل از نگریسـتن به کسـاني که 

در موقـف عرفاتند؟
فرمود: آري.

گفتم: چگونه ممکن است؟
فرمـود: چـون در میـان وقـوف کننـدگان بـه 
عرفـات، افـراد زنـازاده یافت مي شـود؛ اما در 
میـان زائـران امام حسـین، هیچ زنـازاده اي 

نـدارد.1 وجود 

ادب عاشورا
59. مالک جهني گفت: 

امام باقر فرمود:
هرکـس در روز دهـم محـرم، حسـین را 
زیـارت کنـد و در کنـار قبرشـریفش گریـان 
باشـد، در روز قیامـت، در حالـي بـه دیـدار 
خداونـد نایـل آیـد کـه به انـدازة هـزار هزار 
حـج و هـزار هزار عمـره و هزار هـزار جهاد، 
پـاداش یافته باشـد. و پـاداش هر حج و عمره 
و جهـاد او، برابـر بـا ثـواب حـج و عمـره و 
جهاد کسـي اسـت کـه این همـه را در رکاب 

1. بخش ۷۰، حديث ۳.
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رسـول خدا و پیشـوایان هدایـت به جاي 
آورده اسـت.

عـرض کـردم: فدایتـان شـوم! کسـي کـه در 
مي کنـد  زندگـي  دوردسـت  سـرزمین هاي 
و نمي توانـد در آن روز خـود را بـه کربـا 

برسـاند، چـه وظیفـه دارد؟
فرمـود: آن روز را بـه صحـرا رود یا در جایي 
بلنـد در خانـه اش قـرار بگیـرد و با اشـاره به 
حسـین ، سـام فرسـتد و هرچـه مي تواند 
قاتلیـن او را لعـن و نفرین نثـار کند و آن گاه 
دو رکعـت نمـاز بـه جـاي آورد و ایـن کار 
را بایـد در آغـاز روز و پیـش از ظهـر انجـام 
دهـد؛ سـپس بر حسـین ندبه و سـوگواري 
کنـد و اهـل خانـه اش را فرمـان دهـد کـه بر 
حسـین بگرینـد و بـا اظهـار گریـه و نالـه، 
برپـا  عـزا  و  مجلـس مصیبـت  در خانـه اش 
نمایـد و در سـوگواري بـر امـام بـا گریه و 
انـدوه با یکدیگـر مواجه شـوند و یکدیگر را 
تسـلیت گوینـد. اگر بدیـن گونه عمـل کنند، 
مـن بـر عهـده مي گیـرم و ضمانـت مي کنـم 
کـه خداونـد همـة آن پاداش هـا را به ایشـان 

کند. عطـا 
گفتم: به راسـتي ضامن مي شـوید که در صورت 

انجـام آن عمل، به همة آن پاداش ها برسـند؟
فرمـود: آري. هرکـس آن عمـل را انجام دهد، 
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همـة آن ثواب هـا را برایـش ضمانـت مي کنم 
و بـر عهـده مي گیرم.

گفتـم: چگونـه و بـه چـه عبارتـي یکدیگر را 
بگویند؟ تسـلیت 

فرمود: بگویند: »باشـد که خداوند در مصیبت 
حسـین، اجـر و پاداش ما را بـزرگ گرداند 
و مـا و شـما را از کسـاني که با ولـيّ اش، امام 
مهـديf کـه از خانـدان محمد اسـت و به 

خـون خواهـي او برمي خیزد، قـرار دهد«.
اگـر بتواني در روز عاشـورا، در پـي کاري از 
خانـه بیـرون نـروي، چنین کـن؛ زیـرا که آن 
روز، روز نامبـارک و نحسـي اسـت و هیـچ 
نیـازي در آن بـرآورده نمي شـود و اگر کاري 
نیابـد و باعـث  بـه سـرانجام رسـد، برکـت 
خیـري نشـود. در آن روز، چیزي بـراي خانه 
ات اندوختـه مکـن؛ زیرا هرکـس چنین کند، 
آن اندوختـه برایـش برکـت نیـاورد و بـراي 

نگردد. فـراوان  خانـواده اش 
هرکـس ایـن عمـل زیارتـي را انجـام دهـد، 
ثـواب هـزار هـزار حـج و هـزار هـزار عمره 
و هـزار هـزار جنـگ کـه همگـي در رکاب 
ثبـت  برایـش  شـده،  انجـام   خـدا رسـول 
مي گـردد و نیز پـاداش مصیبت همـة پیامبران 
و رسـوالن و صدیقان و شـهیدان - که از روز 
آفریـده شـدن دنیا به دسـت قـدرت خداوند 
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تـا برپایـي قیامت به مـرگ طبیعي مـرده یا به 
شـهادت رسـیده اند - بـراي او خواهـد بود.1

نداي نیمة شعبان
60. امام صادق فرمود:

در شـب نیمة شـعبان، از ناحیه اي که باالترین 
و برتریـن سـمت وجـود اسـت، منـادي اي 

چنیـن نـدا مي دهد:
اي زائـران حسـین! بازگردیـد کـه آمرزیـده 
شـده ایـد و پاداش شـما بر عهـدة خداوند و 

بـر عهـدة پیامبرتـان، محمد  اسـت.2

آرزوي رستگاران
61. داوود بن فرقد گفت: 

امام صادق فرمود:
 حسـین جمعـه،  روز  هـر  در  هرکـس 
را  او  خداونـد،  البتـه  نمایـد،  زیـارت  را 
آن  زیـارت  حسـرت  بـا  او  و  مي آمـرزد 
حضـرت از دنیـا نمـي رود و جایگاهش در 
بهشـت، در کنـار حسـین بن علي باشـد. 
اي داوود! کیسـت که نخواهد در بهشـت با 

حسـین همسـایه شـود؟
گفتم: کسي که امید رستگاري اش نباشد.3

1. بخش ۷۱، حديث ۹.

2. بخش ۷۲، حديث ۱.

3. بخش ۷۴، حديث ۴.
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شست وشویي کن و آنگه ���
62. در روایتــي از امــام صــادق آمده اســت 
کــه آن حضــرت پــس از غســل زیــارت امــام 
ــمَّ  ــد: »اللَُّه ــا را مي خوان ــن دع ــین، ای حس
ــن كُلِّ  ــاً ِم ــرزاً َو كَاِفي ــوراً- َو ِح ــوراً َو طَُه ــُه ِل نُ اجَعل

ــر ِبــِه َقلِبــي  َداٍء َو ُســقٍم َو ِمــن كُلِّ آَفــٍة َو َعاَهــٍة َو طَهِّ

ــَرِي َو  ــعِري َو بَ ــي َو َش ــي َو َدِم ــي َو لَحِم َو َجَواِرِح

ــي َو ِعظَاِمــي َو َعَصِبــي َو َمــا أََقلَّــِت األَرُض ِمنِّــي-  ُمخِّ

ــي َو  ــوَم َحاَجِت ــِة َو يَ ــوَم الِقَياَم ــاِهداً يَ ــُه ِل َش َفاجَعل

َفقــِري َو َفاَقِتــي؛ خداونــدا! ایــن غســل را نــور 

و پاکــي و امــان و کفایــت کننــدة از هــر درد 
ــرارده  ــي ق ــد و ناتوان ــر گزن ــاري و ه و بیم
ــدن و  ــاي ب ــب و اعض ــطة آن، قل ــه واس و ب
گوشــت و خــون و مــو و پوســت و مغــز و 
ــر  ــاک ومطه ــرا پ ــاي م اســتخوان و عصب ه
گــردان و نیــز همــة آن چــه را کــه زمیــن از 
مــن فروکاســته و در خــود جــاي داده اســت 
و ایــن غســل را در روز قیامــت – روز نیــاز 
و فقــر و بیچارگــي ام – شــاهد و گــواه مــن 

قــرارده.1

1. بخش ۷۵، حديث ۶.
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مهمان، نه صاحب خانه
63. امام صادق فرمود:

کسـي کـه گمـان مي کنـد شـیعه و هـوادار 
ماسـت، ولـي تـا پایان عمـر به زیـارت قبر 
نیسـت  مـا  شـیعة  او  نمـي رود،   حسـین
بهشـتیان  مهمـان  رود،  بهشـت  بـه  اگـر  و 

خواهـد بـود.1

نقص ایمان
64. ابوبکر حضرمي گفت: 
شنیدم که امام باقر فرمود:

بهشـتي  آیـا  کـه  بدانـد  مي خواهـد  هرکـس 
اسـت یـا نـه، محبـت مـا را بـه قلـب خـود 
عرضـه نمایـد. اگر آن را پذیرفـت، وي مؤمن 
اسـت. و دوسـتدار مـا بایـد مشـتاق زیـارت 
 باشـد. هرکس زائر حسـین قبـر حسـین
باشـد، مـا او را محب خـود مي شناسـیم و از 
بهشـتیان خواهـد بـود. ولـي آن کـه زائـر قبر 

حسـین نیسـت، ایمانـش ناقـص اسـت.2

مبادا دوري کنید!
65. امیرمؤمنان علي فرمود:

بـه فـداي حسـین کـه در  پـدر و مـادرم 
کربـا به شـهادت مي رسـد. به خدا سـوگند! 
گویـا مي بینم کـه حیوانـات گریزپـاي صحرا 
- از هـر نوعـي - بـر قبـر حسـین گـردن 

1. بخش ۷۸، حديث ۳.

2. بخش ۷۸، حديث ۴.
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مي کشـند و شـب تـا بـه صبـح، بـر او گریـه 
و سـوگواري مي کننـد. بـا وجـود ایـن، مبـادا 

شـما روي بگردانیـد و دوري کنیـد.1

محروم مباش!
66. حنان بن سدیر گفت: 

خدمـت امـام باقـر بـودم کـه مـردي وارد 
شـد و بـر آن حضرت سـام کرد و نشسـت. 

فرمود:   امـام
اهل کدام شهري؟

گفـت: اهـل کوفه ام و دوسـتدار و پیرو شـما 
. هستم

را   قبـر حسـین هـر جمعـه،  آیـا  فرمـود: 
مي کنـي؟ زیـارت 

گفت: نه.
فرمود: پس، ماهي یک بار؟

گفت: نه.
فرمود: سالي یک مرتبه؟

گفت: نه.
فرمـود: بـي شـک، تـو از هـر خیـري محروم 

اي.2 شده 

از راه دور
67. سدیر بن حکیم گفت: 

امـام صادق به مـن فرمود: اي سـدیر! چرا 
در هـر روز جمعـه پنـج مرتبـه و هـر روز 

1. بخش ۹۷، حديث ۲.

2. بخش ۹۷، حديث ۵.
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یـک بار قبر حسـین را زیـارت نمي کني؟
گفتـم: فدایتـان شـوم! میـان مـا و آن قبر، 

فرسـنگ ها فاصلـه اسـت.
فرمـود: ]منظـورم زیـارت از راه دور بود که[ 
مي روي پشـت بام خانه ات و راسـت و چپ 
را نـگاه مي کنـي و آن گاه رو بـه آسـمان و به 
سـمت قبر حسـین مي ایسـتي و مي گویي:

سـام بـر تـو اي اباعبـداهلل! سـام بـر تـو و 
رحمـت و بـرکات خداونـد نثـار تـو بـاد!

بـا ایـن زیـارت، پـاداش یـک »زوره« بـراي تو 
نوشـته مي شـود؛ زوره، یک حج و عمره اسـت.
سـدیر مي گویـد: گاهـي در طـول یـک روز، 
قبـر  گونـه  ایـن  مرتبـه،  بیسـت  بـر  افـزون 

مي کـردم.1 زیـارت  را   حسـین

! سالم بر حسین
68. عامر بن جذاعه گفت: 

از امام صادق شنیدم که فرمود:
ـَاُم  وقتي به قبر حسـین رسـیدي، بگو: »السَّ
ـَاُم َعلَيـَك يَـا أَبَـا َعبـِد  َعلَيـَك يَـا ابـَن َرُسـوِل اللَّـِه السَّ

ُه َمن بَلََغـُه َذلَِك  اللَّـِه لََعـَن اللَّـُه َمـن َقَتلَـَك َو لََعـَن اللَـّ

ا إَِل اللَّـِه ِمنُهم بَِري ٌء؛ سـام بر تو اي  َفـرَِضَ ِبـِه إِنَـّ

فرزند رسـول خدا! سـام بر تـو اي اباعبداهلل! 
خداونـد از رحمـت خـود دور کنـد کسـاني 

1. بخش ۹۶، حديث ۲.
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را کـه تـو را کشـتند و نیـز کسـاني را کـه 
وقتـي خبـر شـهادت تو بـه آنان رسـید، بدان 
راضـي و خرسـند شـدند! مـا از ایـن مـردم، 
نـزد خداونـد، بیـزاري و برائـت مي جوییم«.1

1. بخش ۷۹، حديث ۱۲.





بخش چهارم
                              

 خاک قدسی





۹۳

ب
شم

ه 
رش
خسد
 ش
ا 

تد
 

سر به ُمهر
69. امام صادق فرمود:

یکـي از رازهـاي سربسـتة علـم خداونـدي، 
ایـن اسـت که مسـافر در چهـار جـا مي تواند 
تمـام  هـم[  و  شکسـته  ]هـم  را  مـازش  ن
بخوانـد؛ حـرم خدا، حرم رسـول خـدا، حرم 

1. امیرمؤمنـان و حـرم امـام حسـین

این جا دعا مستجاب مي شود
70. ابوهاشم جعفري گفت: 

امـام هـادي در بیمـاري خود، کسـي را نزد 
مـن و محمـد بـن حمـزه فرسـتاد. محمد بن 
حمـزه زودتـر از مـن خدمـت امام رسـید. 
 وي بعـد بـه مـن گفـت کـه امـام هـادي
اصـرار دارد کسـي را بـه کربـا بفرسـتیم ]تا 

برایـش دعـا کند[.
بـه محمـد گفتم: چـرا نگفتي که مـن این کار 

را انجـام مي دهم؟
 آن گاه خـودم خدمـت حضـرت هـادي
رسـیدم و بـه آن حضـرت عـرض کـردم:

فدایتان شوم! من به کربا مي روم.
1. بخش ۸۲، حديث ۵.
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امام فرمود: 
مواظـب باش کسـي متوجه نشـود. محمد بن 
حمـزه، طرفـدار زیـد بـن علـي اسـت و من 
دوسـت ندارم وي از این موضوع آگاه شـود.
پـس از ایـن دیـدار، درخواسـت امـام را با 

علي بـن بـال بازگـو کردم. 
وي گفت:

آن حضـرت را بـه کربـا چـه نیازي اسـت؟ 
وي خـودش حائـر و کرباسـت.

مـن به لشـکرگاه رفتـم و دوبـاره خدمت امام 
رسیدم.  هادي

فرمود: بنشین!
وقتـي خواسـتم از محضر آن حضـرت بیرون 
روم، چـون دیدم حضور مرا خـوش مي دارد، 
درنـگ نمـودم و سـخن علـي بن بـال را به 

گفتم. وي 
فرمود: 

چرا به او نگفتي که پیامبر خانة خدا را طواف 
آن  حال  مي بوسید؛  را  و حجراالسود  مي کرد 
که حرمت پیامبر و حرمت مؤمن، از حرمت 
کعبه افزون تر است و نیز خداوند به رسولش 
فرمود در عرفه، وقوف نماید و بي تردید، عرفه 
از مکان هایي ست که خداوند دوست مي دارد 
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دلم  نیز  من  کنند.1  یاد  او  از  مکان ها  آن  در 
مي خواهد در جایي برایم دعا کنند که خداوند 
یادکرد خود را در آن جاها دوست مي دارد و 
مکان هاي  ]و  ازآن جاها  یکي  کربا،  و  حائر 

مقدس و مورد توجه خداوند[ است.2

کامش را با تربت بردار
71. حسین بن ابي العاء گفت: 

از امام صادق شنیدم که فرمود: 
کام فرزندانتـان را با تربت حسـین بردارید؛ 

زیرا مایة امنیت و تندرسـتي اسـت.3

درمان هر درد
72. امام صادق فرمود:

خـاک قبـر حسـین ، دواي هـر بیمـاري و 
دردي اسـت. و وقتي خواسـتي آن را بخوري، 
بگـو: »ِبسـِم اللَّـِه َو ِباللَِّه اللَُّهـمَّ اجَعلُه ِرزقاً َواِسـعاً َو 
َك َعـى  كُلِّ َش ٍء  ِعلـاً نَاِفعـاً َو ِشـَفاًء ِمـن كُلِّ َداٍء إِنَـّ

نور  آية ۳۶ سورة  به  اشاره   ،  امام هادي اين سخن   .1
يُذكََر  َو  تُرَفَع  أَن  اللَُّه  أَِذَن  بُُيوٍت  است که مي فرمايد: »يف  
در  ]نور خدا[  َو اآلصاِل؛  ِبالُغُدوِّ  فيها  لَُه  يَُسبُِّح  اسُمُه  فيَها 
خانه هايي است که خداوند اجازه داده است برتري و رفعت 
پيدا کنند و نامش در آنها برده شود و هر صبح و شام او را 

در آن خانه ها تسبيح گويند«.
2. بخش ۹۰، حديث ۱.
3. بخش ۹۲، حديث ۲.
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َقِديـٌر؛ بـه نام خدا و بـه یاري خدا، خداونـدا! این تربت را 

روزي اي گسـترده و علمي سـودمند و درمـان هر بیماري 
قـرار ده؛ زیـرا تو بر هـرکاري قـدرت داري.«1

1. بخش ۹۴، حديث ۱.


