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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 تحت هیچ شرط و شرایطی نباید ترک شود  زیارت سیدالشهداء

یا مُعاوِیَةُ! التَدَع زِیارَةَ قَبرِ به محدث عالی مقام، جناب معاویه ابن وهب فرمودند:  حضرت امام صادق    

اَما تُحِبُّ اَن  اَما تُحِبُّ اَن یَری اهللُ شَخصَکَ وَ سَوادَکَ فی مَن یَدعُو لَه رَسُولُ اهللِ وَ عَلیٌّ وَ فاطِمُةُ وَ االَئِمَّةُ الحُسَینِ

غَداً مِمَّن یَخرُجُ وَ لَیسَ عَلَیهِ  تَکُونَ مِمَّن یَنقَلِبُ بِالمَغفِرَةِ لِما مَضی وَ یُغفَرُ لَه ذُنُوبُ سَبعینَ سَنَةً؟ اَما تُحِبُّ اَن تَکُونَ

 ذَنبٌ یُتبَعُ بِه؟ اَما تُحِبُّ اَن تَکُونَ غَداً مِمَّن یُصافِحُه رَسُولُ اهللِ؟

، را ترک نکن. آیا دوست نداری خدا تو را جزء کسانی ببیند که پیغمبر زیارت مزار امام حسین 

کنند؟ آیا دوست نداری در زمره کسانی باشی برای او دعا می و ائمه ، حضرت زهراامیرالمؤمنین

اش را بخشیده است؟ و تمام گناهان هفتاد ساله او را؟ آیا دوست نداری در که خداوند همه گناهان گذشته

نداشته باشد؟ آیا دوست نداری در  زمره کسانی باشی که اگر از دار دنیا رفت گناه قابل پیگیری در روز قیامت

 کند؟ ها مصافحه میکسانی باشی که پیغمبر با آنزمره 

گوییم گوییم و بعد هم میسبعین سنه )هفتاد سال( در اینجا مثل همان عبارتی است که ما به دیگران می

 سَنَةً سَبعینَ ذُنُوبُ لَه یُغفَرُکند. ام. صد بار داللت بر کثرت میام. صد بار که نگفتهمن این را صد بار به تو گفته

 بخشد.می یعنی گناهان کثیری را خدا با یک زیارت سیدالشهداء

 در شرایط خوف هم نباید ترک شود زیارت سیدالشهداء

 چطور؟ الشهداءکند. نسبت به سیدحج را ساقط می زیارت با خوف در مکه، وجوب 

فِاِذا خَرَجتُ فَقَلبِی وَجِلٌ مُشفِقٌ حَتّی اَرجِعَ خَوفاً مِنَ قالَ قُلتُ لَه اِنّی اَنزِلُ االَرجانَ وَ قَلبی یُنازِعُنی اِلی قَبرِ اَبیکَ 

اَنَّه مَن خافَ السُّلطانِ وَ السِّعاةِ  وَ اَصحابِ المَسالِحِ فَقالَ یَابنَ بُکَیرٍ اَما تُحِبُّ اَن یَراکَ اهللُ فینا خائِفاً اَما تَعلَمُ 

عَلَیهِ السَّالمُ تَحتَ عَرشِه وَ آمَنَهُ اهللُ مِن اَفزاعِ یَومِ القِیامَةِ  ه الحُسَینَثُدِّمُحَ لِخَوفِنا اَظَلَّهُ اهللُ فِی ظِلُّ عَرشِه وَ کانَ

 ته الماَلئِکَةُ وَ سَکَنَت قَلبُه بِالبِشارَةِ رَّقَیَفزَعُ النّاسُ وَ الیَفزَعُ فَاِنَّ فَزِعَ وَ

طقه ارجان ساکن هستم. )منطقه ارجان کند که من در منعرض می جناب عبداهلل ابن بکیر به امام صادق

را  الشهداءما در دلم هوای زیارت جد شما سیدطبق جغرافی امروز یکی از مناطق نزدیک بهبهان است( ا
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ترسم، از شوم قلباً ترس دارم، بیم دارم تا زمانی که برگردم. از امیر میدارم. زمانی که برای زیارت خارج می

ترسم که من را اذیت دهند که فالنی هم شیعه است. میکه لو می)رسم تچین هستند میکسانی که سخن

. حضرت فرمودند: ابن بکیر! آیا دوست نداری که خدا تو را در راه ما ترسان و (ترسمها میکنند. از نظامی

دانی کسی که به خاطر ما موضوعیت دارد.( آیا نمی بیمناک ببیند؟ )خود بیمناک بودن در راه اهل بیت

دهد که زیر آن سایبان با امام بان قرار میخدا در زیر سایه عرش برای او یک سایه ،دچار ترس شود

ترسند او در امن و امنیت خواهد بود. در گفتگو خواهد بود. و در روز فزع اکبر که همه مردم می حسین

دهند، به او آرامش روشنی میآیند و به او چشمترسد. اگر هم بترسد مالئکه میترسند اما او نمیمردم می

 ما با تو هستیم و بهشت در چند قدمی تو است. ،دهند که نترسدهند، به او بشارت میمی

    به زیارتپیاده رفتن 

 پیاده رفتن است.  ،موضوعیت دارد الشهداءهای زیارت که برای سیدیکی از شکل 

یا عَلیُّ! د: فرمودنبه نام علی ابن میمون صائغ به شخصی  امام صادقدر کتاب کامل الزیارات آمده که     

 لَه بِکُل  خُطوَةٍ زُرِ الحُسَینَ وَ التَدَعه. قالَ: قُلتُ: ما لِمَن اَتاه مِنَ الثَّوابِ؟ قالَ عَلَیهِ السَّالمُ مَن اَتاهُ ماشِیاً کَتَبَ اهللُ

ن فیه مِن خَیرٍ وَ الیَکتُبانِ ما اَتاه وَکَّلَ اهللُ بِه مَلَکَینِ یَکتُبانِ ما خَرَجَ مِحَسَنَةً وَ مَحا عَنه سَیِّئَةً وَ رَفَعَ لَه دَرَجَةً فَاِذا 

ذلِکَ فَاِذا اِنصَرَفَ وَدَّعُوه وَ قالُوا یا وَلِیَّ اهللِ مَغفُورٌ لَکَ اَنتَ مِن حِزبِ اهللِ وَ حِزبِ  ن فیه مِن سَیِّئٍ وَ ال غَیرِیَخرُجُ مِ

 .کَ اَبداًمَعُطلِ بَیتِ رَسُولِه وَ اهللِ التَرَی النَّارَ بِعَینِکَ اَبَداً وَ التَراکَ وَ التَرَسُولِه وَ حِزبِ اَه

کند: آقاجان! زیارت عرض می ترک نکن. به امام صادق را و این زیارت را زیارت کن حسین 

 یاده برود،پ : کسی که به زیارت امام حسینفرمودند چقدر ثواب دارد؟ امام صادق سیدالشهداء

-دارد برای او یک حسنه میکنند( خدا به ازای هر قدمی که برمی)یعنی آن کاری که عزیزان در اربعین می

کند و خدا هر چیزی را که بخواهد پاک می  یَمحُو اهللُ ما یَشاءُ وَ یُثبِتُ "کندنویسد و یک گناه را پاک می

برد. خدا دو ملک قرار داده است که هر درجه او را باال مییک  "(.93)رعد/ نویسدهر چیزی را هم بخواهد می

-کند، حرف عبرتخواند، زیارت میگوید، قرآن مینویسند. )ذکر میزند میچه این شخص حرف حساب می

کند، زند و یا شوخی مینویسند. )حرف لغو و بیهوده مینویسند.( ولی اگر حرف لغو بزند نمیزند میآمیز می

گویند: ای کنند و به او میگردد آن دو ملک او را مشایعت مینویسند.( وقتی این شخص برمیمیها را ناین

 و حزب اهل بیت هستی. تو از حزب خدا هستی و از حزب رسول خدا شده دوست خدا! تو بخشیده
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-ن تو طمع میبیند و نه در سوزاندبینی و نه جهنم تو را میهستی. به خدا قسم نه تو به چشم جهنم را می

 کند.

شوید! قدر این دهد که پیاده مشرف میبرادر من! خواهر من! عزیز من! کسانی که خدا به شما توفیق می    

تشرف را بدانید. این چیزی است که نصیب دیگران نشده است و نصیب شما شده است. و این ثمره عالی را 

 ه دست بیاورید.با یک همت اعلی و برتر به سوی سید الشهداء بروید و ب

  امر بر زیارت سیدالشهداء

رُّ لُلحُسَینِ عَلَیهِ السَّالمُ قالَ الباقِرُ عَلَیهِ السَّالمُ مُرُّوا شیعَتَنا بِزِیارَةِ قَبرِ الحُسَینِ فَاِنَّ اِتیانَه مُفتَرَضٌ عَلی کُل  مُؤمِنٍ یُقِ

 ؛ بِاالِمامَةِ مِنَ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ

به شیعیان امر کنید که به کربال بروند. رفتن  به کربال بر هر اهل ایمانی که امامت  :فرمایندمی  امام باقر

 ما معصومین را قبول دارد واجب است. 

 است.واجب  قطعاًواجب یعنی اینکه اگر ترکش کردید عقاب در کنار آن هست. یک بار به کربال رفتن 

اَنَّ اَحَدَکُم حَجَّ دَهرِه ثُمَّ لَم یَزُرِ الحُسَینَ ابنَ عَلیٍّ لَکانَ تارِکاً لَو د: نفرمایمیبه ابن کثیر   حضرت صادق    

 ؛حَقّاً مِن حُقُوقِ رَسُولِ اهللِ لِاَنَّ حَقَّ الحُسَینِ فَریضَةٌ مِنَ اهللِ واجِبَةٌ عَلی کُل  مُسلِمٍ

ود حقی از حقوق رسول نر  د اما به زیارت امام حسیناگر یکی از شما همه عمرش را حج بجا آور 

یعنی کسی که زیارت امام حسین را یک بار در عمرش نرود بدهکار پیغمبر )را ترک کرده است.  اهلل

 واجب است از ناحیه خدا بر هر مسلمانی واجب است.   . چون حق حسین(است

سَعیدٍ! تَزورینَ قَبرَ قالَ لی: یا اُمَّ : ندفرمود من به  امام صادقگوید: زنی به نام ام سعید احمسیه می

 . الحُسَینِ؟ قالَت قُلتُ نَعَم. قالَت: فَقالَ لی: زُوریه، فَاِنَّ زِیارَةَ الحُسَینِ واجِبَةٌ عَلَی الر جالِ وَ الن ساءِ

بروید..   قبر امام حسین روی؟ گفتم بله. امام فرمود: به زیارتمی  ای ام سعید! به زیارت قبر حسین

 در کربال بر زنان و مردان واجب است.   به زیارت او بروید. زیارت قبر امام حسین حتماً

     

  



 ومسـه ـجلس –  داءـهـدالشـارت سیـآداب زی

 
4 

 

  نتیجه نرفتن به زیارت سیدالشهداء

 شود؟نرفت چه می  اگر کسی به زیارت امام حسین

  مُنتَقَصَ الدّینِ مَن لَم یَاتِ قَبرَ الحُسَینِ مِن شیعَتِنا کانَ مُنتَقَصَ االیمانِ وَفرماید: می  امام باقر 

نرود ناقص االیمان و ناقص الدین است. یعنی   کسی که از شیعیان ما باشد و به زیارت قبر امام حسین

 دین او کم است. ایمان او کم است.

 عیار ایمان داشتن و مؤمن بودن

مَن اَرادَ اَن یَعلَمَ اَنَّه مِن اَهلِ الجَنَّةِ فَلیَعرِض حُبَّنا عَلی قَلبِه فَاِن قَبِلَه فَهُوَ مُؤمِنٌ وَ مَن فرماید: می  امام باقر 

هلِ البَیتِ وَ کانَ مِن اَکانَ لَنا مُحِبّاً فَلیَرغَب فی زِیارَةِ قَبرِ الحُسَینِ فَمَن کانَ لِلحُسَینِ زَوّاراً عَرَفناهُ بِالحُبِّ لَنا اَهلَ 

  ؛الجَنَّةِ وَ مَن لَم یَکُن لِلحُسَینِ زَوّاراً کانَ ناقِصَ االیمانِ

خواهد ببیند اهل بهشت هست یا نه، محبت ما را به قلبش عرضه کند. اگر محبت ما را پذیرفت هر کسی می

هر  برود.  الشهداءباشد باید مشتاقانه به زیارت سیددار ما بداند که مؤمن است و هر کسی که دوست

شناسیم و از اهل بهشت خواهد بود. اما ما او را به عنوان محب خودمان می ،باشد  الشهداءکسی زوّار سید

 نرود( ناقص االیمان است.  به زیارت سیدالشهداء) نباشد  ار سیدالشهداءزوّ اگر

 


