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 مقدمه

الحمدلّله رب العالمین ، و الصلوه و السالم على اشرف االنبیاء و 
المرسلین ابا القاسم محمد صلى الّله علیه و آله المعصومین ، سیما حجة 

 لعالمین له الفداءروحى و ارواح ا(بن الحسن 
حمد و سپاس بى كران مخصوص ذات الیزال و درود فراوان بر پیغمبر 

ثوابها و فضیلتهاى زیادى دارد كه ما قطره اى ) ع (و اهلبیت طاهرینش ، زیارت امام حسین ) ص (اسالم 
 : از آن را در اینجا مى شماریم منجمله

 .عنایت مى فرمایند) ع (م حسین عبادت مكرمین را كه مالئكه هستند به زوار اما - 1
 .عبادت مصطفین را كه انبیاء هستند - 2
 .با انبیاء و اوصیاء همنشین مى شوند - 3
 .سر سفره انبیاء و اوصیاء مى نشیند و با آنها طعام مى خورد - 4
 .پیامبران با او مصافحه مى كنند - 5
 .هم صحبت با پیامبران مى شود - 6
 .مباهات مى كند) ع (م حسین خداوند به زوار اما - 7
 .نظر رحمت مى كند) ع (خداوند به زوار امام حسین  - 8
 .هستند) ع (دلیل محبت امام حسین  - 9

 .مورد دعاى پیامبران و اوصیاء و اولیاء و ائمه هستند - 10
 . سالم خدا و مالئكه و پیامبران بر آنها است - 11
 . است... ؤ منین و متقین و زاهدین و خائفین با مراتب عباد صالحین و مخلصین و م - 12
 . ...جمیع عباداتش مقبول است از نماز و روزه و حج و جهاد - 13
 . مرابطه و وقف و صدقه و آداب مستحبه او قبول است - 14
 .ثواب اعالء درجات نیت خالص به او خواهند داد - 15



 .اهند دادثواب عبادات تمام عمر بلكه تمام دهر را به او خو  - 16
 .تمام گناهانش آمرزیده مى شود - 17
 .تمام گناهان پدر و مادر و دوستانش آمرزیده مى شود - 18
 . محدث خدا در عرش است - 19
 .در علّیین اسمش مسطور مى شود - 20
 .مورد خطاب و نداى پروردگار قرار مى گیرد - 21
 .ى دهندبه او م) ع (ثواب جهاد و شركت در ركاب امام حسین  - 22
 . شریك در اعمال شهداى كربال است - 23
 .ثواب در خون غلطیدن در راه خدا را به او مى دهند - 24
 .اگر شقى باشد سعید مى شود - 25
 .از كّروبین شمرده مى شود - 26
 .مى باشد) علیهاالسالم (از یاوران حضرت زهرا - 27

 
 . است) ع (صادق اعضاى او از صورت و چشم و قلب محل دعاى امام  - 28
 . در روز قیامت شافع است - 29
 .از باب الحسین وارد مى شود - 30
 .از آب كوثر به او مى خورانند - 31
 .مالئكه او را بدرقه مى كنند - 32
 .مالئكه به تشییع جنازه او مى آیند - 33
 .عزائیل با او مدارا مى كند - 34
 .مالئكه بر جنازه او نماز مى خوانند - 35
 .وارد بهشت مى شود - 36
 .مقرب و هم صحبت الهى مى گردد - 37
 .فوز به وصال حورالعین مى شود - 38
 .به زیارت او مى آید) ص (پیغمبر اكرم  - 39
) علیهم صلوات اهللا (شامل دعا و محبت و احترام و اكرام پیغمبر و اهلبیت مخصوصاحضرت زهرا  - 40
 .میگردد



را آورده ایم كه انشاءالّله ) ع (ریاى بیكران فضائل زیارت امام حسین و ما در اینجا قطره اى از د
خوانندگان محترم از آن استفاده هاى فراوان نمایند و این حقیر بى بضاعت را از دعاى خیر خودشان 

فراموش نفرمایند و انشاءالّله این مجموعه مورد قبول درگاه حق قرار گرفته و هدیه ایست به ساحت مقدس 
و شهداء و برادر ) ره (و ثوابش نثار ارواح طیبه مؤ منین و علماء و فضال و امام راحل ) ع (زمان امام 

 .عزیزم آشیخ احمد میر خلف زاده گردد
 ( ع(ریزه خوار و روضه خوان حضرت ابى عبدالّله الحسین 

 . على میر خلف زاده **

 
 ثواب زیارت 

 :مى گوید ((اّم سعید احمسّیه ،))
شرف یاب شدم ، كنیزم آمد  (((ع (حضرت ابى عبدالّله ))بارك محضر م

 . و اظهار كرد كه اسب را برایت آماده كرده ام
 :به من فرمودند) ع (امام 

 اسب براى چیست ، مگر كجا مى خواهى بروى ؟
 . به زیارت قبور شهداء مى روم: عرض كردم 

اهل عراق متعّجبم كه راه دورى را طى كرده و به از شما ))امروز را به تاءخیر بیانداز، : حضرت فرمودند
 ((!را ترك كرده و به زیارتش نمى روید؟) ع (زیارت قبور شهداء مى روید ولى سّیدالّشهداء

 كیست ؟ ((سّیدالّشهداء)) : عرض كردم
 .مى باشد (((ع (سّیدالّشهداء حضرت حسین بن علىّ )) :حضرت فرمودند

 . من زن هستم: عرض كردم 
 :فرمودند)  ع(امام 

در زیارت )) : عرض كردم. كسى كه مثل شما باشد اشكالى ندارد به آنجا رفته و آن حضرت را زیارت كند
زیارت شما معادل با یك حّج و یك عمره و اعتكاف دو )) :حضرت فرمودند ((ما چه ثواب و اجرى هست ؟

حضرت سه مرتبه دست : د مى گویدام سعی ((.ماه در مسجدالحرام و روزه آن بوده و بهتر از كذا و كذا
 .هاى مبارك را باز كرده بستند



 السالم اى شاه مظلومان حسین 
 السالم اى كشته تیر وسنین

 السالم اى نور چشم مصطفى
 السالم اى زاده خیرالنساء

 اى پدر اى كشته شمشیر كین
 از وفا بنگر بزین العابدین

 اى پدر آیم من از شام خراب
 پر حسرت و چشم پر آببادل 

 اى پدر دانى كه بر من چون رسید
 از جفاى پور بوسفیان یزید
 پاى من شد بسته زیر راحله
 گردنم غل پاى واندر سلسله

 

 
  زیارت گروهى از آسمان

 :شنیدم كه فرمودند (((ع (حضرت ابى عبدالّله ))از 
ست ذراع در بیست مساحت قبر حسین بن على صلوات الّله علیهما بی))

ذراع بوده و آن باغى است از باغ هاى بهشت و از آنجا فرشتگان به 
آسمان عروج مى كنند و هیچ فرشته مقّربى و نّبى مرسلى نیست ، مگر 

آنكه از خدا طلب زیارت آن حضرت را مى كند، لذا فوجى از آسمان به زمین آمده تا آن حضرت را زیارت 
 ((.ز زمین به آسمان مى روندكرده و فوجى پس از زیارت ا

 الّسالم اى برادر شهیدم حسین
 بى تو پرپر شده گل امیدم حسین

 منكه پروانه روى تواءم
 زائر كوى تواءم



 سّیدى یا حسین

 
  زیارت فرشته ها و انبیاء

 : گفت ((صفوان جّمال ))
من تشریف آوردند به  ((حیره ))به  (((ع (حضرت ابوعبدالّله ))وقتى 

 هستى ؟) ع (آیا مایل به زیارت قبر امام حسین : فرمودند
 فدایت شوم آیا قبر آن حضرت را زیارت مى كنى ؟: عرض كردم 

چگونه آن را زیارت نكنم و حال آن كه خداوند متعال در هر شب جمعه با فرشتگان و : حضرت فرمودند
 .انبیاء و اوصیاء به زمین هبوط كرده و او را زیارت مى كنند

 . افضل انبیاء و ما افضل اوصیاء هستیم) ص (البّته حضرت محّمد
طبق فرموده مرحوم مجلسى مقصود از زیارت حق تعالى ، انزال رحمت هاى خاصه اش بر آن حضرت و )

 .(زّوار آن جناب مى باشد
فدایت شوم پس ، هر شب جمعه قبر آن حضرت را زیارت كرده تا بدین وسیله : سپس صفوان عرض كرد

 یارت پروردگار را نیز كرده باشیم ؟ز 
را مى نویسند و این ) ع (بلى ، اى صفوان مالزم این باش برایت زیارت قبر حسین : حضرت فرمودند
 .(این فضیلت را دارد كه در آن زیارت پروردگار نیز مى باشد) ع (یعنى زیارت قبر حسین (تفضیلى است 

 آمدم از گرد ره در كربالیت یا حسین
 ام هستى ام بادا فدایت یا حسیناى تم

 آمدم بر تربتت تا عقده دل واكنم
 بسته ام دل بر تو و لطف و عطایت یا حسین

 باز كن در را بروى سائل درگاه خود
 تا شود مهر نمازم خاك پایت یا حسین

 خواب مى بینم و یا بیدارم اینجا كربالست
 من كجا و حرمت صحن و سرایت یا حسین



 سرم منت نهادى تا بكویت آمدم بر
 دعوتم كردى تو بر خوان عطایت یا حسین

 بر تو از خیل غالمانت سالم آورده ام
 یك جهان دل مى زند پر در هوایت یا حسین

 مى كنم عرض سالم و از تو مى خواهم جواب
 ن كه عمرى بر لبم باشد ثنایت یا حسین

 

 
  هفتاد هزار فرشته

 :شنیدم كه مى فرمود (((ع (ابو عبدالّله ))از حضرت 
خداوند متعال مخلوقى زیادتر از فرشتگان نیافریده ، در هر شب هفتاد 
هزار فرشته از آسمان نازل شده و از اّول شب تا طلوع صبح بیت الّله 
الحرام را طواف مى كنند و پس از طلوع صبح به طرف قبر نبى اكرم 

رفته و ) ع (یدند به حضرتش سالم نموده و بعدًا به نزد قبر امیرالمؤ منین برگشته و به آنجا كه رس) ص (
آمده و بر آن وجود مبارك سالم داده و قبل ) ع (به آن جناب سالم كرده و پس از آن به نزد قبر حسین 

د از طلوع آفتاب به آسمان عروج مى كنند و پس از ایشان فرشتگان روز كه آنها نیز هفتاد هزار نفر هستن
به زمین آمده ابتداء بیت الّله الحرام را طواف كرده و طول روز به آن اشتغال دارند و پس از غروب آفتاب 

مى ) ع (رفته و بر آنجناب سالم داده و پس از آن نزد قبر امیرالمؤ منین ) ص (به طرف قبر رسول خدا
و بر آن حضرت سالم داده و حاضر شده ) ع (آیند و بر آن حضرت سالم كرده و بعد به نزد قبر حسین 

 .سپس پیش از غروب آفتاب به آسمان مى روند
 عمرى تو را مشتاق دیدارم حسین جان

 در پاى گلزار تو چون خارم حسین جان
 تنها بدرگاه تو یا مولى الموالى

 من افتخار نوكرى دارم حسین جان
 سودا كنم تا با والى تو به جانم



 حسین جان درد و بالیت را خریدارم
 دستى ندیدم جز تو بر مشكل گشائى
 هر جا گره افتاده در كارم حسین جان

 بینى اگر بیمارم و رنجور و ناالن
 بر درد عشق تو گرفتارم حسین جان
 موالى من لطفى كن و دل را صفا ده

 (1)خود درد عشقم داده اى خود هم شفاده 
 

 
  زیارت پنجاه هزار فرشته

 :نقل مى كند ((اسحاق بن عّمار))
شب عرفه در : عرض كردم ) ع (محضر مبارك حضرت ابى عبدالّله 

حائر بوده و نماز مى خواندم و در آنجا قریب پنجاه هزار نفر از مردمى 
خوش بو كه طول مّدت شب را در آنجا نماز مى دیدم زیبا روى و 

 . خواندند و هنگامى كه صبح طلوع نمود به سجده رفتم و پس از برداشتن سر احدى از ایشان را ندیدم
 :به من فرمودند) ع (امام 

عبور كرده و در حالى كه آن حضرت كشته شده بودند پس به آسمان  (((ع (حسین ))پنجاه هزار فرشته به 
 :تند و خداوند متعال به ایشان وحى فرستادباال رف

به پسر حبیبم مرور كردید در حالى كه او كشته شده بود، پس چرا كمك و یارى او نكردید؟ حال به زمین 
 (2).فرو روید و نزد قبرش ساكن شوید و با هیئتى ژولیده و حالى غمگین باقى بمانید تا قیامت بپا شود

 یا حسین زائر كرب و بالى توام
 سائل درگه لطف و عطاى توام

 حرمت قبله حاجات ماست
 ذكر نام تو مناجات ماست

 یاحسین یاحسین ، یاحسین یاحسین



 اى كه باشد خجل آب فرات از لبت
 نبتجان عالم بقربان تو و زی

 آمدم خط براتم بده
 تشنه ام آب فراتم بده

 یاحسین یاحسین ، یاحسین یاحسین
 اى كه هستى سفینة النجات همه

 رومگردان زما بحرمت فاطمه
 در كنار حرمت آمدم
 به امید كرمت آمدم

 یاحسین یاحسین ، یاحسین یاحسین 
 

 
  ( ع(دعاى معصومین 

 :به من فرمودند (((ع (امام صادق ))
به جهت ترس و وحشت زیارت قبر حضرت امام حسین  ((معاویه ))اى 

را ترك مكن ، زیرا كسیكه زیارت آن حضرت را ترك كند چنان ) ع (
حسرتى بخورد كه آرزو نماید قبر آن حضرت نزد او باشد و بتواند زیاد 

و حضرت ) ص (ببیند كه حضرت رسول  آیا دوست دارى كه خدا تو را در زمره كسانى))به زیارتش برود، 
 (3)((.در حقشان دعاء فرموده اند) ع (على و فاطمه و ائمه 

 گریه لوح دلم شستشو میدهد
 عاشقان را خدا آبرو میدهد

 گرفتممنكه در كویت سر و سامان 
 مرده بودم از نگاهت جان گرفتم

 هرچه دارم از تو دارم



 نوكرى شد افتخارم
 

 
  ( ع(دعاى امام صادق 

 : گفت ((معاویة بن وهب ))
داخل شوم ، به من گفته شد كه ) ع (اذن خواستم كه بر امام صادق 

داخل شو، پس داخل شده آن جناب را در نمازخانه منزلشان یافتم ، 
تم تا حضرت نمازشان را تمام كردند، پس شنیدم كه با پرودگار نشس

 :مناجات نموده و مى فرمودند
بار خدایا، از كسى كه ما را اختصاص به كرامت داده و وعده شفاعت دادى و مختص به وصّیت نمودى 

و قلوب مردم و علم به گذشته و آینده رابه ما اعطاء فرمودى ، ) ما را وصى پیامبرت قرار دادى : یعنى (
 .را بیامرز (((ع (حسین ))را مایل به طرف ما نمودى ، من و برادران و زائرین قبر پدرم 

آنانكه اموالشان را انفاق كرده و بدنهایشان را به سختى و تعب انداخته به جهت میل و رغبت در احسان به 
ر اداخال سرور بر پیغمبرت و ما، و به امید آنچه در نزد تست به خاطر صله و احسان به ما و به منظو 

 .به جهت اجابت فرمان ما و به قصد وارد نمودن غیظ بر دشمنان ما
اینان اراده و نّیتشان از این ایثار تحصیل رضا و خشنودى تو است ، پس تو هم از طرف ما این ایثار را 

هدارشان بوده و جبران كن و بواسطه رضوان احسانشان را جواب گو باش ، و در شب و روز حافظ و نگا
 . اهل و اوالدى كه از ایشان باقى مانده اند را بهترین جانشینان آنها قرار بده و مراقب و حافظشان باش

و شر و بدى هر ستمگر عنود و منحرفى از ایشان و از هر مخلوق ضعیف و قوى ، خود كفایت نما و 
ترین چیزى را كه در بودنشان از وطنهاى ایشان را از شر شیاطین انسى و جّنى محفوظ فرما و به ایشان بر 

 . خویش از تو آرزو كرده اند اعطاءكن
و نیز به ایشان برتر و باالتر از آنچه را كه بواسطه اش ما را بر فرزندان و اهل و نزدیكانشان اختیار 

 . كرده اند ببخش
ار داده اند ولى این حركت قر   بار خدایا دشمنان ما بواسطه خروج بر ایشان آنان را مورد مالمت و سرزنش 

اعداء ایشان را از تمایل به ما باز نداشت و این ثبات آنان از باب مخالفتشان است با مخالفین ما، پس تو 
 . این صورت هائى كه حرارت آفتاب آنها را درراه محّبت ما تغییر داده مورد ترّحم خودت قرار بده



مى گذارند و بر مى دارند، مشمول لطف  (((ع (ه الحسین ابى عبداللّ ))و نیز صورت هائى را كه روى قبر 
و رحمتت قرار بده و همچنین به چشم هائى كه از باب ترحم بر ما اشك ریخته اند، نظر عنایت فرما و دل 

 .هائى كه براى ما به جزع آمده و بخاطر ما سوخته اند را ترحم فرما
، خداوندا من این ابدان و این ارواح را نزد تو امانت بار خدایا به فریادهائى كه بخاطر ما بلند شده برس 

 . قرار داده تا در روز عطش اكبر كه بر حوض كوثر وارد مى شوند آنها را سیراب نمائى
: در سجده این دعاء را مى خواندند و هنگامى كه از آن فارغ شدند، عرض كردم ) ع (و پیوسته امام 

ى كه من از شما شنیدم اگر شامل كسى شود كه خداوند عّز و فدایت شوم این فقرات و مضامین ادعیه ا
 !!!جّل را نمى شناسد، گمانم این است كه دوزخ هرگز به آن فائق نیاید

 . را زیارت كرده ولى به حج نروم ((ع (حضرت امام حسین (به خدا سوگند آرزو دارم آن حضرت 
 :به من فرمودند) ع (امام 

 هستى ، پس چه چیز تو را از زیارتش باز مى دارد؟ چقدر تو به قبر آن جناب نزدیك
فدایت شوم نمى دانستم كه امر : عرض كردم . اى معاویه زیارت آن حضرت را ترك مكن : سپس فرمودند

 :حضرت فرمودند. چنین بوده و اجر و ثواب آن این مقدار است 
نند به مراتب بیشتر هستند از در آسمان دعاء مى ك) ع (اى معاویه كسانى كه براى زائرین امام حسین 

 (4).آنانكه در زمین براى ایشان دعاء و ثناء مى نمایند
 آستان تو بود قبله حاجات حسین

 شور عشق تو بود روح مناجات حسین
 خداوند جهان نه نبّى و نه على بلكه

 به وجود تو كند فخر و مباهات حسین
 تو كه هستى تو چه هستى كه زتاءیید تو شد

 طفل ششماهه تو قاضى حاجات حسین
 بعد انجام فرائض كه دوام از تو گرفت

 (5)ذكر فضل تو بود افضل طاعات حسین 
 

 
  ( ص(مصافحه با رسول خدا



 : معاویة بن وهب از حضرت ابى عبدالّله نقل كرده ، وى گفت
 :به من فرمودند) ع (امام 

را ترك مكن ) ع (اى معاویة به خاطر ترس و خوف زیارت امام حسین 
ند قبر آن ، زیرا كسى كه آن را ترك كند چنان حسرتى بخورد كه آرزو ك

حضرت نزدش باشد و بتواند زیاد به زیارتش برود آیا دوست دارى كه خدا تو را در زمره كسانى ببیند كه 
 !در حقشان دعاء فرموده اند؟) علیهم السالم (و حضرات على و فاطمه و ائّمه ) ص (حضرت رسول 

اعمالت تغییر یابد و آیا دوست دارى از كسانى باشى كه به واسطه آمرزش لغزشهاى گذشته طومار 
 !گناهان هفتاد سال از تو آمرزیده شود؟

 !آیا دوست دارى از كسانى باشى كه از دنیا رفته بدون اینكه گناه قابل مؤ اخذه داشته باشى ؟
 (6)!با آنها مصافحه مى فرمایند؟) ص (آیا دوست دارى از كسانى باشى كه رسول خدا

 اى سراپاى تو عشق خدایى حسین
 جان حق باوران بر تو فدایى حسین

 محرم راز شهادت تویى
 سّر اعجاز شهادت تویى

 یا حسین مظلوم
 یكطرف جلوه والیت و رهبرى

 یكطرف فتنه و ظلم و ستمگرى
 در صف معركه كربال

 طل شده از حق جداخّط با
 یا حسین مظلوم

 نسل آزادگى قبله او كربالست
 سجده بر مُهر خون نماز اهل والست

 كشته مكتب عشق غریب
 چون ُزهیر است و بریر و حبیب

 یا حسین مظلوم



 خون عباس و قاسم و على اكبرت
 حلق معصوم لب تشنه على اصغرت

 سند عشق تو امضا كند
 نا كندسّر ایثار تو مع

 
 (7)یا حسین مظلوم 

 
  نماز زائر

 :نقل كرد (((ع (حضرت ابى عبدالّله ))ŒR Œ ((عنبسه ))
 :كه مى فرمودند (((ع (امام صادق ))شنیدم از 

ع (حضرت حسین بن على ))ته را بر قبر خداوند متعال هفتاد هزار فرش
موّكل ساخته كه او را نزد قبر عبادت كنند، یك نماز از یك نفر آنها  (((

 . است (ع (معادل با هزار نماز آدمیان مى باشد و ثواب نمازشان براى زوار قبر حضرت امام حسین 
اجمعین بر او باد محسوب مى و وزر و وبال زوار براى قاتل آن حضرت كه لعنت خدا و مالئكه و مردم 

 (8).گردد
 اى درود ما، دمادم بر روانت یا حسین
 وى سالم ما، به قلب مهربانت یا حسین

 اى فراز بام گیتى ، طایر آزادگى
 یا حسینسینه عشاق باشد، آشیانت 

 

 
  حق خدا و رسول



 (((ع (حضرت ابى عبدالّله ))غالم ابى جعفر، از  ((عبدالرحمن بن كثیر))
 :نقل كرده كه آن جناب فرمودند

اگر یكى از شما طول دهر و عمرش را به حّج رفته ، ولى به زیارت 
نرود حتمًا محّققًا حّقى از حقوق خدا و حقوق  ( ع(حسین بن على 

فریضه و تكلیفى است از جانب خداوند كه بر هر  (ع (را ترك كرده ، زیرا حق حسین ) ص (رسول خدا
 (9).مسلمانى واجب مى باشد

 جارى چو گردد بر زبان نام حسین جان
 ایمانبر دل بتابد پرتوى از نور 

 اى آیت فتح و ظفر
 بر عاشقان خود نگر

 مظلوم حسین جان
 مظلوم حسین جان

 

 
  حوض كوثر

 :نقل كرد (((ع (حضرت ابى عبدالّله ))= w= ((محّمد بصرى ))
از پدرم شنیدم به یكى از دوستانشان كه از : فرمودند (((ع (امام صادق ))

سؤ ال كرده بود ) است )  ع(مقصود زیارت قبر امام حسین (زیارت 
 :فرمودند

با این زیارت قصد تقّرب : چه كسى را زیارت مى كنى و چه كسى را با این زیارت اراده مى نمائى ؟ یعنى 
 به چه كسى را دارى ؟

 . مراد و مقصودم خداوند تبارك و تعالى است ، یعنى قصدم تقّرب به خدا مى باشد: عرض كرد
ال زیارت یك نماز بخواند و با این نماز قصد تقّرب خدا را داشته باشد، در كسى كه بدنب: حضرت فرمودند

روزى كه خدا را مالقات مى كند بر او نورى احاطه مى كند كه تمام اشیائى كه او را مى بینند فقط نور 
تش را مورد اكرام قرار مى دهد و آ) ع (مشاهده مى نمایند و خداوند متعال زّوار قبر مطّهر امام حسین 

 .جهّنم را از رسیدن به آنها باز مى دارد



كه در ) ع )و زائر در نزد حوض كوثر مقامى بسیار مرتفع و مرتبه اى الیتناهى دارد و امیرالمؤ منین 
كنار حوض ایستاده اند با او مصافحه كرده و وى را از آب سیراب مى فرماید و احدى در وارد شدن بر 

  از او و سیراب شدن او، و پس از سیراب گشتن به جایگاهش  حوض بر وى سبقت نمى گیرد مگر پس
با او بوده كه به صراط امر مى ) ع (در بهشت برگشته و در حالى كه فرشته اى از جانب امیرالمؤ منین 

كند براى وى پائین بیاید و با او مدارا كرده تا از روى آن بگذرد و به آتش جهّنم فرمان مى دهد كه حرارت 
 .ا به او نرساند تا وى از آن گذر كندو سوزشش ر 

 (10).آن را فرستاده اند) ع (و نیز با او فرستاده اى است كه امیرالمؤ منین 
 سالم ما بر حسین كشته راه خدا

 نوادرود بر روح آن تشنه لب نی
 سالم ما بر قاسم و اكبر و هم اصغرش

 به اّم كلثوم و بر زینب غم پرورش 
 

 
 حسرت زیارت 

در حدیثى طوالنى نقل ) ع (از حضرت ابى عبدالّله  ((هشام بن سالم ))
مشّرف شد و به آن جناب عرض ) ع (كرده كه شخصى نزد امام صادق 

 :كرد
 ا مى توان زیارت كرد؟آیا پدر شما ر ): ص (اى پسر رسول خدا

 :حضرت فرمودند
بلى ، عالوه بر زیارت نماز هم نزد قبر مى توان خواند، منتهى نماز را باید پشت قبر بجا آورد نه مقّدم و 

 . جلو آن
 كسى كه آن حضرت را زیارت كند چه ثواب و اجرى دارد؟: آن شخص عرض كرد

 :حضرت فرمودند
 .آن حضرت اقتداء كرده و از او تبعّیت كنداجر او بهشت است مشروط به اینكه به 

 اگر كسى زیارت آن حضرت را از روى بى رغبتى و بى میلى ترك كند چه خواهد دید؟: عرض كرد
 .حسرت خواهد خورد) روز قیامت ( روز حسرت : حضرت فرمودند



 كسى نزد قبر آن جناب اقامت كند اجر و ثوابش چیست ؟: عرض كرد
 .ز آن معادل یك ماه مى باشدهر یك رو : حضرت فرمودند

كسى كه براى رفتن و زیارت نمودن آن حضرت متحمل هزینه و خرج شده و نیز نزد قبر : عرض كرد
 مطّهر پول خرج كند چه اجرى دارد؟

 .در مقابل هر یك درهمى كه خرج كرده هزار درهم دریافت خواهدنمود: حضرت فرمودند
 ضرت فوت كرده چیست ؟اجر كسى كه در سفر به طرف آن ح: عرض كرد

فرشتگان مشایعتش كرده و براى او حنوط و لباس از بهشت آورده و وقتى كفن شد بر او : حضرت فرمودند
فرشتگان نیز كفن دیگرى قرار مى دهند و زیر او را از . نماز خوانده و روى كفنى كه بر او پوشانده اند

ه كه از جلو فاصله سه میل طى شده و از پشت و ریحان فرش مى نمایند و زمین را چنان رانده و جلو برد
 .جانب سر و طرف پا نیز مانند آن این مقدار مسافت و فاصله منهدم و ساقط مى گردد

بهشتى به قبر او داخل گشته   و براى آن دربى از بهشت به طرف قبرش گشوده شده و نسیم و بوى خوش 
 .و تا قیام قیامت بدین منوال خواهد بود

 : محضر مباركش عرضه داشتم: گوید آن شخص مى
 كسى كه نزد قبر نماز بگذارد اجر و ثوابش چیست ؟

كسى كه نزد قبر مطّهرش دو ركعت نماز بخواند از خداوند چیزى را در خواست نمى : حضرت فرمودند
 .كند، مگر آنكه حق جّل و على آن را به او اعطاء مى فرماید

 ل كرده و سپس به زیارت آن جناب رود چیست ؟اجر كسى كه از آب فرات غس: عرض كردم 
زمانى كه شخص از فرات غسل كرده در حالى كه اراده زیارت آن حضرت را داشته باشد : حضرت فرمودند

 . تمام لغزش ها و گناهانش ساقط و محو شده و وى نظیر آن روزى مى باشد كه از مادر متوّلد شده است
 : عرض كردم: آن شخص مى گوید

كه دیگرى را مجّهز كرده و به زیارت قبر آن حضرت بفرستد، ولى خودش بواسطه عارضه و  اجر كسى
 عّلتى كه پیش آمده به زیارت نرود، چیست ؟

به هر یك درهمى كه خرج كرده و انفاق نموده حقتعالى همانند كوه احد حسنات براى او : حضرت فرمودند
رابر آنچه متحّمل شده و بال و گرفتارى هائى كه بطور منظور مى فرماید و باقى مى گذارد و بر او چند ب

قطع نازل شده تا به وى اصابت كرده را از او دفع مى نماید و مال و دارائى او را حفظ و نگهدارى مى 
 .كند

 : عرض كردم: آن شخص مى گوید



و را اجر و ثواب كسى كه نزد آن حضرت كشته شود چیست ؟ مثال سلطان ظالمى بر وى ستم كرده و ا
 آنجا بكشد؟

اولین قطره خونش كه ریخته شود خداوند متعال تمام گناهانش را مى آمرزد و طینتى را : حضرت فرمودند
كه از آن آفریده شده فرشتگان غسل داده تا از تمام آلودگى ها و تیره گى ها پاك و خالص شده همان 

از اجناس طین اهل كفر با طینت وى  طورى كه انبیاء مخلص خالص و پاك مى باشند و بدین ترتیب آنچه
 .آمیخته شده زدوده مى گردد

و نیز قلبش را شستشو داده و سینه اش را فراخ نموده و آنرا مملو از ایمان كرده و بدین ترتیب خدا را 
مالقات كرده در حالى كه از هر چه ابدان و قلوب با آن مخلوط هستند پاك و منزه مى باشد و برایش 

 .كه اهل بیت و هزار تن از برادران ایمانى خود را بتواند شفاعت كند مقّرر مى شود
و فرشتگان با همراهى جبرئیل و ملك الموت متولى خواندن نماز بر او مى گردند و كفن و حنوطش را از 

بهشت آورده و در قبرش توسعه داده و چراغ هائى در آن مى افروزد و دربى از آن بهشت باز مى كنند و 
خطیره ))برایش اشیاء تازه و تحفه هائى بدیع از بهشت مى آورند و پس از هیجده روز او را به  فرشتگان
برده پس پیوسته در آنجا با اولیاء خدا خواهد بود تا نفخه اى كه با دمیده شدنش هیچ ) بهشت ) ((القدس 

 .چیز باقى نمى ماند دمیده شود
رسول ))آمد اّولین كسى كه با او مصافحه مى كند  و وقتى نفخه دّومى دمیده شد و وى از قبر بیرون

با : بوده كه به وى بشارت داده و مى گویند ((و اوصیاء سالم الّله علیهم ) ع (و امیرالمؤ منین ) ص (خدا
ما باش و سپس او را كنار حوض كوثر آورده و از آن به او مى نوشانند و سپس به هر كسى كه او 

 .یز مى آشامانندبخواهد و دوست داشته باشد ن
 : عرض كردم: آن شخص مى گوید

 اجر و ثواب كسى كه به خاطر زیارت آن حضرت حبس شده چیست ؟
در مقابل هر روزى كه حبس شده و غمگین مى گردد سرور و شادى منظور شده كه تا : حضرت فرمودند

وى اصابت مى كند یك قیامت ادامه دارد و اگر پس از حبس او را زدند در قبال هر یك ضربه اى كه به 
حورّیه اى به او داده شده و به ازاء هر دردى كه بر پیكرش وارد مى شود هزار هزار حسنه مالحظه گردیده 

و هزار هزار لغزش و گناه از او محو و زائل گشته و هزار هزار درجه ارتقاء داده مى شود و از ندیمان 
س از آن فرشتگانى كه َحَمله عرش هستند با او محسوب شده تا از حساب فارغ گردد و پ) ص (رسول خدا

و زننده وى را براى حساب حاضر مى كنند . آنچه دوست دارى بخواه : مصافحه كرده و به او مى گویند
پس هیچ سئوالى از او نكرده و با هیچ چیز اعمالش را نسنجیده و محاسبه نكرده بلكه دو بازویش را گرفته 



و جرعه ) آب داغ جهنم ) ((حمیم ))تحویل داده و آن فرشته به او جرعه اى از و او را برده و به فرشته اى 
مى چشاند و سپس او را ) آب چرك كه از پوست و گوشت دوزخیان جارى مى باشد) ((غسلین ))اى از 

بچش چیزى را كه دست هایت بواسطه زدن : روى تكه اى سرخ از آتش قرار داده و به وى مى گویند
زدى براى تو پیش فرستاده اند، كسى را كه زدى پیك و پیام آور خدا و رسول خدا بود و شخصى كه او را 

به زننده خود بنگر و : در این هنگام مضروب را آورده و نزدیك درب جهّنم نگاه داشته و به او مى گویند
خاطر قصاص به آنچه به سرش آمده نظر نما آیا سینه ات شفاء مى یابد؟ این عذابى كه به او وارد شد ب

 :براى تو مى باشد، پس مى گوید
 (11) .حمد خدا را كه من و فرزند رسول خدا را یارى فرمود

 
  مشمول دعاها

رت ابو حض: در ضمن حدیثى طوالنى مى گوید ((عبدالّله بن بكیر))
 :فرمودند ( ع(عبدالّله 

اى ابن بكیر خداوند متعال از بقاع و اماكن روى زمین شش بقعه را 
 : اختیار فرموده

بیت الحرام ، َحَرم ، مقابر انبیاء، مقابر اوصیاء، مقابر شهداء، و مساجدى كه نام خدا در آنها برده مى 
 .شود

 را زیارت كند چیست ؟) ع (بى عبدالّله الحسین اى ابن بكیر، آیا مى دانى اجر كسى كه قبر حضرت ا
اى : هیچ صبح و بامدادى نیست مگر آنكه هاتفى از فرشتگان باالى قبر آن حضرت فریاد مى كند

خواستاران خیر رو كنید به برگزیده خدا و كوچ كنید بطرف ارجمندى و بزرگى و بدین ترتیب از ندامت و 
 .حسرت در امان باشید

ب نداء این هاتف را مى شنوند، مگر جّن و انس و در زمین هیچ فرشته اى از اهل مشرق و مغر 
فرشتگان حافظ و نگهبان در وقتى كه بندگان خواب هستند باقى نمى ماند، مگر آنكه به قبر مطّهر روى 
آورده و هجوم مى كنند تا در آن مكان مقّدس حقتعالى را تسبیح نموده و از درگاه جاللش بخواهند تا از 

 .آنها راضى گردد
و هیچ فرشته اى در هوا باقى نمى ماند كه نداء هاتف را شنیده ، مگر آنكه در جواب آن حق تعالى را 

تقدیس مى كند و بدین ترتیب اصوات و صداهاى فرشتگان بلند و قوى شده پس اهل و سكنه آسمان دنیا به 



آسمان دنیا تشدید یافته به حّدى كه آنها جواب داده و در نتیجه اصوات و صداهاى فرشتگان و سكنه 
طنین آن به اهل و سكنه آسمان هفتم رسیده و بدین ترتیب انبیاء عظام صداهاى ایشان را استماع كرده پس 

 (12).فرستاده و زائرین آن حضرت را دعاء مى كنند) ع (رحمت و صلوات بر حضرت امام حسین 
 بار بگشائید اینجا كربالست

 آب و خاكش با دل و جان آشناست
 السالم اى سرزمین كربال
 السالم اى منزل نور خدا

 

 
  ترس از ظلم

محضر مبارك امام : نقل كرده ، وى گفت ) ع (از حضرت ابى عبدالّله 
وارد شده و در آنجا نازل  ((ارجان ))به شهر  من : عرضه داشتم) ع (

شدم ولى قلب و دلم آرزوى زیارت قبر مطّهر پدر بزرگوارتان را داشت 
لذا از شهر به قصد زیارت آن جناب خارج شدم اّما دلم ترسان و لرزان 

ت سلطان و ساعیان و عّمام وى و مرزبانان تا زمان مراجعت در وحشت و دهش  بود و از خوف و ترس 
 . بودم

 :حضرت فرمودند
اى پسر بكیر آیا دوست ندارى كه خداوند تو را از كسانى كه در راه ما ترسان و خائف مى باشند محسوب 

 فرماید؟
آیا مى دانى كسى كه به خاطر خوف ما خائف باشد حقتعالى او را در سایه عرش مكان دهد و هم 

حق تعالى او را از فزع هاى روز قیامت در  مى باشد و  در زیر عرش ) ع (صحبتش حضرت امام حسین 
امان مى دارد، مردم به فزع و جزع آمده ولى او فزع نمى كند، پس اگر فزع كند فرشتگان آرامش كرده و 

 (13).بواسطه بشارت دادن قلبش را ساكت و ساكن مى نمایند
 زنده با عشق حسینم كه جهان زنده اوست

 خادم درگه اویم كه ملك بنده اوست
 كربال پایگه عشق حسین بن على است



 كه به پا دین حق از دولت پاینده اوست
 خاتم حلقه جود است و سلیمان وجود

 الله گون جامه ایثار برازنده اوست
 پاره نورعشقبازان حریمش همه مه

 رخ عّباس بهین اختر تابنده اوست
 ز عطش سوخت گل باغ والیت افسوس
 تا ابد نهر فرات است كه شرمنده اوست
 حنجر غنچه اش را ناوك دشمن بدرید
 عالمى واله و مفتون شكر خنده اوست

 است زجان شاعر درگاه حسین ((كمیل ))چون 
 (14) شاملش در دو جهان مهر فزاینده اوست

 

 
 احسان به اهلبیت 

 : نقل كرده ((عبدالّله بن عبدالرحمن اصم ))
 : ،كه گفت((ابان ))ŒR Œ ((معاذ))حدیث گفت براى ما 

 : از او شنیدم كه مى گفت
 :فرمودند) ع (حضرت ابوعبدالّله 

رود محققا به رسول خدا و به ما اهل بیت احسان  (((ع (حضرت ابا عبدالّله الحسین ))كسیكه به زیارت قبر 
حرام است و در مقابل هر یك درهمى كه انفاق كرده   نموده و غیبتش جایز نبوده و گوشتش بر آتش 

ش مضبوط و معلوم است را به او اعطاء خداوند متعال انفاق اهالى و سكنه ده هزار شهرهائى كه در كتاب
مى فرماید، و بدنبال آن حوائج و نیازمندى هایش را روا مى فرماید، و آنچه را كه از خود باقى گذارد 

حقتعالى حافظ آنها است و در خواست و سؤ ال چیزى از خدا نمى كند مگر آنكه بارى تعالى اجابتش مى 
 (15).حاجتش را روا كرده یا با تاءخیر و مهلت آنرا برآورده نمایدفرماید اعم از آنكه سریع و بدون مهلت 

 السالم اى كعبه آمال ما



 اى صفا و شور عشق و حال ما
 خاك تو دارالوالى اهل دل

  مروه و سعى و صفاى اهل د
 كربال بوى خدایى مى دهى
 (16)عطرناب آشنایى مى دهى 

 

 
 عاق اهلبیت 

در ضمن حدیث طویلى نقل ) ع (، از حضرت ابى عبدالّله ((حلبى ))
 : كرده ، وى گفت

فدایت شوم چه مى فرمائید : عرضه داشتم ) ع (م محضر مبارك اما
 درباره كسى كه با داشتن قدرت زیارت آن حضرت را ترك مى كند؟

 : مى گویم: حضرت مى فرمایند
و عاق ما اهل بیت مى باشد و امرى كه به نفع او است را سبك شمرده ) ص (این شخص عاق رسول خدا

 . است
 :و كسى كه آن حضرت را زیارت كند

 .ند متعال حوائجش را برآورده نماید و آنچه از دنیا مقصود او است را كفایت فرمایدخداو 
 .و نیز زیارت آن حضرت موجب جلب رزق براى زائر مى باشد

و آنچه در این راه انفاق كرده بر او باقى مانده و جانشین و یادگارش خواهد بود و همچنین زیارت آن 
 :حضرت موجب مى شود

له او آمرزیده شده و وى به اهلش بازگردد در حالى كه بر عهده اش نه وزر و وبالى بوده گناهان پنجاه سا
 .ثبت شده جملگى محو و پاك مى گردد  و نه لغزشى و آنچه از گناه در صحیفه اعمالش 

اگر زائر در سفر زیارت فوت شود فرشتگان نازل گشته و او را غسل مى دهند و نیز درب هائى از بهشت 
 .او گشوده مى شود و نسیم خوش آن در قبر بر او وزیده و در قبر پراكنده و منتشر مى گرددبه روى 

و اگر وى در سفر زیارت سالم و از گزند مرگ در امان ماند دربى به روى او گشوده مى شود كه رزق و 
ه مى شود و روزى وى از آن نازل مى گردد و در مقابل هر درهمى كه انفاق كرده ده هزار درهم قرار داد



 :آن را براى وى ذخیره كرده و هنگامى كه محضور شد و از قبر بیرون آمد به او گفته مى شود
در مقابل هر درهمى كه در سفر زیارتت خرج كردى ده هزار درهم مال تو است و خداوند به تو نظر نموده 

 (17).و آنها را نزد خودش براى او ذخیره خواهد كرد

 
 دعاى مستجاب 

حدیثى طوالنى را نقل ) ع (از حضرت ابى عبدالّله  ((صفوان جّمال ))
 :كرده و در ضمن آن مى گوید

چه اجر و ثوابى است براى : عرضه داشتم ) ع (محضر مبارك امام 
 نماز بخواند؟ ((ع (امام حسین (ر آن حضرت كسى كه نزد قبر مطهّ 

 :حضرت فرمودند
كسى كه نزد قبر آن جناب دو ركعت نماز بخواند چیزى را از خدا نخواسته مگر آنكه حق تعالى آن را به 

 .وى اعطاء مى فرماید
چه اجر و ثوابى است براى كسى كه از آب فرات غسل كرده و سپس به زیارت آن حضرت : عرض كردم 

 ؟رود
 :فرمودند) ع (امام 

ریخته شده و پاك مى گردد،   هنگامى كه با اراده زیارت آن حضرت از فرات غسل مى كند تمام گناهانش 
 . مثل اینكه تازه از مادر متولد گردیده

ثواب و اجر كسى كه خودش بخاطر جهتى نمى تواند به زیارت رود ولى دیگرى را مجّهز : عرض كردم 
 رستد چه مى باشد؟ساخته و به زیارت ف

 :حضرت فرمودند
در مقابل هر یك درهمى كه خرج كرده خداوند متعال به قدر كوه ُاُحد از حسنات به وى داده و چند برابر 

هزینه اى را كه متحمل شده برایش باقى مى گذارد، و نیز بالهائى كه نازل شده را از وى دور مى گرداند و 
 (18).گهدارى مى فرمایدهمچنین مال و دارائى وى را حفظ و ن

 بجز كربال آرزوئى ندارم
 كه بى او به محراب روئى ندارم



 بود ُمهر محراب من خاك پاكش
 ز بهر وضو آبروئى ندارم

 به سوى حسین است روى نیازم
 چشم رحمت به سوئى ندارمدگر 

 

 
  لوازم زائر

 : براى ما نقل كرد كه ((محّمد بن مسلم ))
هرگاه به زیارت : عرض كردم ) ع (محضر مبارك حضرت ابى عبدالّله 

مى رویم آیا بهمان هیئت و  ((ع (حضرت امام حسین (پدر بزرگوارتان 
 كیفّیتى كه به حج مى رویم باشیم ؟

 . بلى: حضرت فرمودند
 پس آنچه بر حاجى الزم است بر ما نیز الزم است ؟: عرض كردم 

 چه چیزهائى را گفتى ؟: حضرت فرمودند
 .اشیائى را كه بر حاجى الزم مى باشد: عرض كردم 

 :حضرت فرمودند
بر تو الزم است كه با همراهانت خوش رفتار باشى ، سخن اندك بگوئى و حتى االمكان تكّلم نكنى مگر 

 .به خیر
 . تو الزم است زیاد بیاد خدا باشىبر 

 . و بر تو الزم است جامه و لباس هایت را نظیف و پاكیزه نگاه دارى
 . و بر تو الزم است پیش از اینكه به حائر برسى غسل نمائى

الزم است بر تو كه خاشع بوده و زیاد نماز خوانده و بسیار بر محّمد و آل محّمد صلوات بفرستى و به 
 . یست ومال دیگرى است احترام گذارده و بر ندارىآنچه از تو ن

 . الزم است به آنچه حالل نیست نگاه نكرده و چشم خود را از آن فرو ببندى
الزم است وقتى برادر ایمانى خود را نیازمند دیده و مالحظه كردى كه بواسطه نداشتن نفقه از ادامه عمل 

 . اسات با او رفتار نمائىعاجز است به دیدنش رفته او را كمك كرده و به مو 



 . بر تو الزم است تقیه كه دین تو به آن قائم است را رعایت كنى
واجب است از آنچه منهى هستى و از خصومت و دشمنى و زیاد قسم خوردن و از جدال كردن كه در 

 . اثناء آن به خوردن قسم مبادرت مى ورزى اجتناب و دورى كنى
البّته حّج و عمره تو تمام و كامل بوده و به واسطه صرف نفقه و دور  و وقتى به این دستورها عمل كردى

شدن از اهل و عیالت و روى تافتن از آنچه به آن مایل هستى از كسى كه آنچه نزدش بوده و تو آن را 
طلب كردى استحقاق پیدا مى كنى كه از سفرت مراجعه كرده در حالى كه مغفرت و رحمت و رضوانش 

 (19).دشامل تو شده باش
 دوش دیدم عاشقى صحرا نورد

 خواندم از نقش جبینش خّط درد
 در سكوتش یك جهان فریاد بود

 از عالئق فارق و آزاد بود
 گفتم اى مجنون شیدا عشق چیست ؟

 آیا عشق چیست ؟ پاكبازى چیست
 در جوابم گفت از خود رستن است
 تار و پود خویش را بگسستن است

 عشق یعنى زندگى دادن جان بهر او
 لن تنال البّر حّتى تنفقوا

 عشق گوید شمع شو در بزم یار
 سوختن را پیشه كن پروانه وار

 عشق یعنى جان فشاندن در نبرد
 عشق یعنى پافشردن همچو مرد
 عشق یعنى تیغ حیدر بى نیام
 عشق یعنى ذوالفقار سرخ فام

 

 



  حال زائر

 :فرمودند (((ع (حضرت امام صادق ))
را نمودى پس آن حضرت ) ع (هنگامى كه اراده زیارت حضرت حسین 

را با حالى غمگین و اندوه ناك و ناراحت و ژولیده و گرفته و گرسنه و 
 .تشنه زیارت نما
كشته شدند در حالى كه غمگین و ناراحت و ژولیده و گرفته و گرسنه و تشنه بودند و از آن زیرا حضرتش 

جناب حوائج و خواسته هاى خود را بخواه و سپس از آنجا برگرد و آن مكان شریف را وطن براى خود قرار 
 (20). مده

 من از كودكى نو كرت بودام
 سگ رو سیاه درت بوده ام

 من آن مرغ عشقم ایا شمع جمع
 چو پروانه خاكسترت بوده ام
 به اّمن یجیب خداى بزرگ

 كه من عاشق مضطرت بوده ام
 اگر خوب اگر بد مران از درت
 كه من كمترین ذاكرت بوده ام

 

 
  رستگاران

 :، مى گوید((حسین بن ثویر بن ابى فاخته ))
 :فرمودند) ع (حضرت ابوعبدالّله 

كسى كه از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت قبر حضرت ! اى حسین 
باشد، اگر پیاده رود خداوند مّنان به هر قدمى كه  ( ع(حسین بن على 

 .بر مى دارد یك حسنه برایش نوشته و یك گناه از او محو مى فرماید
تا زمانى كه به حائر برسد و پس از رسیدن به آن مكان شریف حق تبارك و تعالى او را از رستگاران قرار 



مى دهد، تا وقتى كه مراسم و اعمال زیارت را به پایان برساند، كه در این هنگام او را از فائزین محسوب 
 :زد او آمده و مى گویدمى فرماید، تا زمانى كه اراده مراجعت نماید، در این وقت فرشته اى ن

 :سالم رسانده و به تو مى فرماید) ص (رسول خدا
 (21).از ابتداء عمل را شروع كن ، تمام گناهان گذشته ات آمرزیده شد

 
  تقدیس و تنزیه

 :فرمودند) ع (لّله حضرت ابى عبدا
مى رود، زمانى ) ع (شخصى كه به زیارت قبر حضرت حسین بن على 

كه از اهلش جدا شد با اولین گامى كه بر مى دارد تمام گناهانش 
 .آمرزیده مى شود

سپس با هر قدمى كه بر مى دارد پیوسته تقدیس و تنزیه شده تا به قبر برسد و هنگامى كه به آنجا رسید، 
 :و را خوانده و با وى مناجات نموده و مى فرمایدحق تعالى ا

از من بخواه تا به تو عنایت كنم ، من را بخوان اجابتت نمایم ، از من طلب كن به تو بدهم ، ! بنده من 
 . حاجتت را از من بخواه تا برایت روا سازم

 :فرمودند) ع (راوى مى گوید، امام 
 (22).كه بذل نموده اعطاء فرمایدو بر خداوند متعال حق و ثابت است آنچه را 

 
  دوست خدا

 :فرمودند) ع (حضرت ابى عبدالّله 
) ع (خداوند متعال فرشتگانى دارد كه موّكل قبر حضرت امام حسین 

صد زیارت آن حضرت را مى نماید حق مى باشند، هنگامى كه شخص ق
تعالى گناهان او را در اختیار این فرشتگان قرار مى دهد و زمانى كه 

 .وى قدم برداشت فرشتگان تمام گناهانش را محو مى كنند
سپس قدم دّوم را كه برداشت حسناتش مضاعف مى گردد، تا به حّدى مى رسد كه بهشت برایش واجب و 

زّوار : فش را گرفته و تقدیسش مى كنند و فرشتگان آسمان نداء داده و مى گویندثابت مى گردد، سپس اطرا



 .دوست خداست ، دوست خدا را تقدیس نمائید
 :ایشان را مورد نداء قرار داده و مى فرماید) ص (و وقتى زّوار غسل كردند، حضرت محّمد

 .بشارت باد بر شما كه در بهشت با من هستید! اى مسافران خدا
من ضامنم كه حوائج شما را برآورده نموده و : به ایشان نداء نموده و مى فرماید) ع (یرالمؤ منین سپس ام

با ایشان از طرف راست و چپ ) ص (بالء را در دنیا و آخرت از شما دفع كنم ، سپس پیامبر اكرم 
 (23).مالقات فرموده تا باال خره به اهل خود باز گردند

 آشنا كرد خدا عشق ترا با دل ما
 از ازل كرد عجین مهر ترا با ِگل ما

 ما به دریاى غمت دل بسپردیم حسین
 شده اى خون خدا بحر غمت ساحل ما
 اى تو مصباح هدى اى پسر شیر خدا

 مشكل مایك نگاه تو كند حل همه 
 سر تو بر سر نى سر دهد آیات خدا

 بفداى سر تو این سر ناقابل ما
 هر كجا نام تو آید بمیان شور و نواست

 بجز از اشك در آنجا نبود حاصل ما
 به صبا گوى به باغ دِل ما كن گذرى

 عطر جانبخش تو از لطف كند شامل ما
 ( خاموش(منظر دیده بود بى گل رویت 

 (24)از جلوه عشق تو شود محفل ما روشن
 

 

 

  هزار حسنه



 :، مى گوید((اءبى الّصامت ))
 :شنیدم كه مى فرمودند) ع (از حضرت ابى عبدالّله 

برود، خداوند ) ع (سین كسى كه پیاده به زیارت قبر حضرت امام ح
متعال به هر قدمى كه بر مى دارد، هزار حسنه برایش ثبت و هزار گناه 

 :از وى محو مى فرماید، و هزار درجه مرتبه اش را باال مى برد، سپس فرمودند
وقتى به فرات وارد شدى ابتداء غسل كن و كفش هایت را آویزان نما و پاى برهنه راه برو و مانند بنده ذلیل 
راه برو و وقتى به درب حائر رسیدى چهار مرتبه تكبیر بگو، سپس اندكى حركت كن باز چهار بار تكبیر 

گفته بعد به طرف باالى سر حضرت برو و در آنجا بایست و سپس چهار مرتبه تكبیر بگو و نزد قبر 
 (25). نماز بخوان و از خداوند متعال حاجت خود را بخواه

 
  هزار گناه محو

آن : ، نقل كرد كه ( ع(، از حضرت ابى عبدالّله ((عبدالّله بن ُمسكان ))
 :حضرت فرمودند

را زیارت كند، از زیارت ) ع (كسى كه از شیعیان ما بوده و حسین 
هانش آمرزیده مى شود و براى هر قدمى كه برنگشته مگر آنكه تمام گنا

برمى دارد و هر دستى كه باال مى رود و اسبش را حركت داده و مى راند هزار حسنه ثبت شده و هزار 
 (26).گناه محو گشته و هزار درجه مرتبه اش باال مى رود

 بسر دارم هواى تو
 شده دل مبتالى تو
 بلب دارم ثناِى تو

 بیاد كربالِى تو
 پناه عالمین

 حسین جانم حسین
 گل باغ هدائى تو
 شهید كربالئى تو



 بحكم حق رضائى تو
 ذبیًح بالقفائى تو

 

 
  كرامت حق

 :كه مى فرمودند) ع (شنیدم از امام 
ت كه در روز قیامت مگر آنكه آرزو مى كند از زّوار امام احدى نیس

باشد، زیرا مشاهده مى كند با ایشان چه معامله اى شده و ) ع (حسین 
 .چه كرامتى حق تبارك و تعالى درباره آنها منظور مى فرماید

 :و نیز آن حضرت فرمودند
از زّوار حضرت حسین بن على  كسى كه دوست دارد در روز قیامت بر سفره هاى نور بنشیند، پس باید

  (27).باشد) ع (
 سالم ما بر ُحسین كشته راه ُخدا
 درود بر روح آن تشنه لب نینوا

 سالم بر قاسم و اكبر و هم اصغرش
 پرورش  به اّم كلثوم و برزینب غم

 

 
  فرشته ها مالزم زوار

 :فرمودند) ع (حضرت ابو عبدالّله : نقل كرده كه  ((مفّضل بن عمر))
گویا مى بینم كه فرشتگان با مؤ منین بر سر قبر حضرت حسین بن 

 .ازدحام كرده اند) ع (على 
 آیا مؤ منین فرشته را مى بینند؟: عرضه داشتم  :راوى مى گوید

هرگز، هرگز، آنها به خدا قسم مالزم و همراه مؤ منین بودند، حّتى با دست هایشان به : حضرت فرمودند
 .صورت هاى آنها مسح مى كشند

نازل مى  ( ع(خداوند مّنان هر صبح و شام از طعام بهشت بر زّوار امام حسین : فرمودند) ع (سپس امام 



 .فرماید و خدمتكاران ایشان فرشتگانند
ن خداوند حاجتى از حوائج دنیا و آخرت را از خداوند متعال درخواست نمى كنند، هیچ بنده اى از بندگا

 .مگر آنكه خدا به او عطاء مى فرماید
 .به خدا قسم این كرامت مى باشد: عرض كردم : راوى مى گوید

 برایت بیشتر بگویم ؟: اى مفّضل : به من فرمودند) ع (امام 
 . عرضه كردم ، بلى سرور من

گویا مى بینم تختى از نور را كه گذارده اند و بر روى آن قّبه اى از یاقوت سرخ زده شده : دحضرت فرمودن
بر روى آن تخت نشسته اند و اطراف آن ) ع (كه با جواهرات آن را زینت نموده اند و حضرت امام حسین 

 .م مى دهندحضرت نود هزار قبه سبز زده اند و مؤ منین آن حضرت را زیارت كرده و بر آن جناب سال
 :پس خداوند متعال به ایشان مى فرماید

اى دوستانم از من سؤ ال كنید و بخواهید، پس زیاد اذّیت شدید و خوار و مقهور گردیدید، امروز روزى 
 . است كه حاجتى از حاجات دنیا و آخرتتان را از من درخواست نكرده ، مگر آنرا روا نمایم

باشد، پس به خدا قسم كرامت و احسانى كه زوال نداشته و انتهاء پس خوردن و آشامیدنشان در بهشت مى 
 (28). آن را نمى توان درك كرد همین است

 
  جزء عمر حساب نشود

ن جناب از پدر نقل نموده و آ (((ع (حضرت ابى الحسن الرضا))
) ع (بزرگوارشان حكایت كرده اند كه ابو عبدالّله جعفربن محّمد الصادق 

 :فرمودند
جزء عمر زائر شمرده نشده و از ) ع (اّیام زیارت حضرت امام حسین 

 (29).اجلشان محسوب نمى گردد
 :فرمود) ع (امام صادق 

باشد، زیارت  ( علیهاالسالم(و حضرت على و فاطمه ) ص (كسى كه مى خواهد در همسایگى رسول خدا
 (30).را ترك نكند) ع (حسین بن على 
 شقت بر دلماى برق ع



 یاِد تو شمع محفلم
 بَابى َانت یا ثارالّله
 یا موال یا اباعبدالّله

 

 
  زیارت مظلوم

 :مى گوید ((ابى بصیر،))
 :شنیدم كه مى فرمودند) ع (یا ابا جعفر) ع (از حضرت ابا عبدالّله 

كسى كه دوست دارد محل سكنا و منزلش بهشت باشد پس زیارت مظلوم 
 .را ترك نكند) كربالء(

 مظلوم كیست ؟: عرض كردم 
كه صاحب كربالء است مى باشد، كسى كه بخاطر شوق به ) ع (مظلوم حسین بن على : حضرت فرمودند

و حّب به امیرالمؤ منین صلوات الّله و ) علیهاالسالم (و فاطمه ) ص (آن حضرت و محّبت به رسول خدا
وند او را بر سر سفره هاى بهشتى نشانده كه با آن سالمه علیهم اجمعین حضرتش را زیارت كند، خدا

 (31) .سروران هم غذا باشد، در حالى كه مردم در حساب مى باشند

 
 حساب قیامت 

 :مى گوید ((عبدالّله بن زراره ،))
 :شنیدم كه مى فرمودند) ع (ابو عبدالّله  از حضرت

بر سایر مردم فضیلت و ) ع (در روز قیامت براى زّوار حسین بن على 
 .برترى مى باشد

 عرض كردم ، فضیلتشان چیست ؟
 :حضرت فرمودند

پیش از دیگران و چهل سال قبل از آنها به بهشت داخل مى شوند در حالى كه مردم در حساب و موقف 
 (32).مى باشند



 دل تنگم سفر كربال مى خواهد
 آستان بوسى شاه شهدا مى خواهد

 روز و شب در غم دورى حسین بیمار است
 (33)جرم بیمار چه باشد كه دوامى خواهد

 

 
 عرفان و شناخت 

 :مى گوید (((ع (عبد صالح ))حضرت 
 : بر آن حضرت داخل شده و سالم كرده و محضرش عرض كردم

را زیارت مى كنند، ) ع (همه گروه از مردم حضرت حسین : فدایت شوم 
و چه ) امر والیت را(عرفان و شناخت دارند  چه كسانى كه به این امر

آنانكه منكر آن مى باشند و نیز زنان سوار مراكب شده و به زیارت آن حضرت مى روند و این زیارت ها 
در حالى واقع مى شود كه زیارت كنندگان مشهور و مشخص شده اند كه از دوستان این خاندان هستند و 

ده و لمس نمودم از رفتن به زیارت خوددارى نمودم ، وظیفه در من چون این شهرت را در خارج حّس كر 
 اینجا چیست ؟
 :راوى مى گوید

اى عراقى  :مكث طوالنى نموده و جواب من را ندادند سپس روى مبارك به من نموده و فرمودند) ع (امام 
اگر آنها خود را آشكار و مشهور نمودند تو خود را مشهور نساز به خدا قسم هیچ كسى به زیارت حضرت 

نمى آید، در حالى كه عارف به حق آن جناب باشد، مگر آنكه حق تعالى گناهان گذشته ) ع (امام حسین 
 (34).و آینده اش را مى آمرزد

 :حضرت اءبو عبدالّله فرمودند
برود و به حق آن حضرت عرفان و آگاهى داشته باشد، مانند ) ع (كسى كه به زیارت قبر امام حسین 
 (35).انجام داده باشد) ص (كسى است كه سه حج با رسول خدا

 عمرى است هواى كربال دارد دل
 زین پرده بسى شور و نوا دارد دل

 تا باز شود مگر ره كوى حسین



 (36)هر شب بخدا دست دعا دارد دل 
 

 
  كنار نهرها

 : گفت ((محّمد بن ابى جریر قّمى ))
 :شنیدم كه به پدرم مى فرمودند) ع (از حضرت اباالحسن الرضا

را زیارت كند در حالى كه به حق ) ع (كسى كه حضرت حسین بن على 
آن حضرت عارف و آگاه باشد از هم صحبت هاى حق تعالى باالى 

اّن المتّقین فى جّنات و نهر، فى مقعد صدق عند ملیك : شد، سپس این آیه را قرائت فرمودندمى با  عرش 
 .مقتدر

همانا اهل تقوى در باغ ها و كنار نهرها منزل گزینند، در منزل گاه صدق و حقیقت نزد خداوند عّزت و )
 (37).(سلطنت جاودانى متنّعم مى باشند

 عمرى است هواى سر كویت دارم
 دل قبله آرزو بسویت دارم

 روزى كه ز من روى بتابند همه
 (38)امید نظاره اى به رویت دارم 

 

 
 طلب رحمت 

 :، فرمودند)ع (حضرت ابو عبدالّله 
 :هنگامى كه روز قیامت شود منادى نداء مى كند

 كجا هستند؟) ع (زّوار حسین بن على 
گردن هاى تعدادى از مردم كشیده مى شود كه عدد آنها را غیر از 

شما از زیارت قبر حضرت حسین  خداوند متعال كس دیگرى نمى داند، پس به ایشان گفته مى شود قصد
 چه بود؟) علیه السالم (بن على 
و حضرت على و ) ص (پروردگارا آن حضرت را زیارت كردیم بجهت محّبتى كه به رسول خدا: مى گویند



داشته و به منظور طلب رحمت براى صاحب قبر به ازاء آنچه از آن حضرت ) علیهاالسالم (فاطمه 
 .صادر گردید

 :ه مى شودپس به آنها گفت
 .ایشان محّمد و على و فاطمه و حسن و حسین سالم الّله علیهم هستند، به آنها ملحق شوید

ملحق گردید، پس بطرف ) ص (شما با ایشان و در درجه و مرتبه آنها هستید، به لواء و پرچم رسول خدا
ت امیرالمؤ منین على لواء آن حضرت رهسپار شده و در سایه آن قرار مى گیرند، در حالى كه لواء به دس

مى باشد و بدین ترتیب به بهشت وارد مى شوند، ایشان جلو پرچم و سمت راست و جانب چپ و ) ع (
 (39).پشت آن بوده و چهار طرف لواء را گرفته اند

 تو را جز خدا بجوید نهشناخت هر كه 
 بغیر راه تو راهى دگر بپوید نه

 اسیر عشق تو آزادیش در این بند است
 شكسته از غم تو مومیا بجوید نه

 نسیم مهر تو در بوستان اگر ندمد 
 گل از گیاه و گیاه از زمین بروید نه
 اگر كه عطرت را از بهشت برگیرند
 نه دگر محب تو یك گل از آن ببوید
 بغیر بارش اشك غمت دگر چیزى

 سیاه نامه ما را توان بشوید نه
 كه مژده داد سروشم كه آن تجّلى لطف

 (40)بود محال كه بر نوكرش بگوید نه 
 

 
  از روى شوق



 :، آن حضرت فرمودند)ع (بى جعفرحضرت ا
) ع (اگر مردم مى دانستند كه در زیارت قبر حضرت حسین بن على 

چه فضل و ثوابى است حتما از شوق و ذوق قالب تهى مى كردند و 
 .بخاطر حسرت ها نفس هایشان به شماره افتاده و قطع خواهد شد

 .بى مى باشددر زیارت آن حضرت چه اجر و ثوا: عرض كردم : راوى مى گوید
 :حضرت فرمودند

كسى كه از روى شوق و ذوق به زیارت آن حضرت رود خداود متعال هزار حّج و هزار عمره قبول شده 
برایش مى نویسد و اجر و ثواب هزار شهید از شهداء بدر و اجر هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه قبول 

شده باشند برایش منظور مى شود و پیوسته در طول  شده و ثواب آزاد نمودن هزار بنده كه در راه خدا آزاد
ایام سال از هر آفتى كه كمترین آن شیطان باشد محفوظ مانده و خداوند متعال فرشته كریمى را بر او 

موّكل كرده كه وى را از جلو و پشت سر و راست و چپ و باال و زیر قدم نگهدارش باشد و اگر در اثناء 
الهى بسویش حاضر شده و او را غسل داده و كفن نموده و برایش استغفار سال فوت كرد فرشتگان رحمت 

نموده و به مقدار طول شعاع چشم در قبرش وسعت و گشایش   و طلب آمرزش كرده و تا قبرش مشایعتش 
ایجاد كرده و از فشار قبر در امانش قرار داده و از خوف و ترس دو فرشته منكر و نكیر بر حذرش مى 

ش دربى به بهشت مى گشایند و كتابش را به دست راستش مى دهند و در روز قیامت نورى به دارند و برای
این كسى : وى اعطاء مى شود كه بین مغرب و مشرق از پرتو آن روشن مى گردد و منادى نداء مى كند

 را زیارت كرده و پس از این نداء احدى در قیامت) ع (است كه از روى شوق و ذوق حضرت امام حسین 
مى ) ع (باقى نمى ماند مگر آنكه تمّنا و آرزو مى كند كه كاش از زّوار حضرت اباعبدالّله الحسین 

 (41).بود
 من گدایم ، گداى حسینم

 مستحق عطاى حسینم
 زمعشق او مایه سوز و سا

 روى او قبله گاه نیازم
 

 
  بندگان مكرم



 :، مى گوید((محّمد بن مسلم ))
چه اجر و ثوابى هست : عرض كردم ) ع (محضر مبارك ابى عبدالّله 

 را زیارت كند؟ (ع (براى كسى كه حسین 
 :حضرت فرمودند

م خداوند مّنان رود از بندگان مكرّ ) ع (كسى كه از روى شوق و ذوق به زیارت حضرت امام حسین 
بوده تا وقتى كه این دو  ( ع(محسوب مى شود و در روز قیامت زیر لواء و پرچم حضرت حسین بن على 

  (42).بزرگوار داخل بهشت شوند
 من یا حسین بر در این آستان سگم
 گر بنده ات نخوانیم اما بخوان سگم

 داراى صاحبى است بود هر كجا سگى
 تو صاحب منى و منت همچنان سگم

 

 
 محبت 

ع (محضر مبارك حضرت ابى عبدالّله : ، وى مى گوید((ذریح محاربى ))
از خویشاوندان و فرزندانم كسى را مالقات نكردم مگر  : عرض كردم) 

ادم به اجر و ثوابى كه در زیارت قبر حضرت امام وقتى به آنها خبر د
تو بر حضرت جعفر : هست ، من را تكذیب نموده و گفتند) ع (حسین 

 ! دروغ بسته و این خبر را از پیش خودت مى گوئى) علیه السالم (بن محّمد
 :حضرت فرمودند

) ع (زائرین امام حسین  اى ذریح مردم را رها كن هر كجا كه مى خواهند بروند، بخدا قسم حق تعالى به
مباهات كرده و افتخار مى نماید و مسافر و زائر را فرشتگان مقّرب خدا و حاملین عرش رهبرى مى كنند 

 :حتى حق تعالى به فرشتگان مى فرماید
را مى بینید كه از روى شوق و محّبت به آن حضرت و عالقه به ) علیه السالم (آیا زّوار حسین بن على 

به زیارت آمده اند؟ به عّزت و جالل و عظمت خود ) ص (دخت رسول الّله ) علیهاالسالم (حضرت فاطمه 
قسم كرامت خویش را بر ایشان واجب كرده ام و ایشان را حتما به بهشتى كه براى دوستانم و براى انبیاء و 



 . رسل و فرستادگانم آماده كرده ام داخل مى كنم
حبیب من است و ) ص (ن حبیب محّمد رسول من بوده و محّمدایشان زّوار قبر حسی! اى فرشتگان من 

كسى كه من را دوست داشته باشد حبیب من را نیز دوست مى دارد و كسى كه حبیب من را دوست داشته 
ورزد، كسى است كه به   باشد دوست دار حبیبم را نیز دوست دارد و كسى كه نسبت به حبیب من بغض 

است كه به اشد عذاب ، عذابش نموده و به آتش دوزخم او را بسوزانم من بغض مى ورزد و بر من واجب 
و جهنم را مسكن و مكانش قرار داده و وى را چنان عذابى كنم كه احدى از اهل عالم را آن طور عذاب 

 (43). نكرده باشم
 بر سر كوى تو با راز و نیاز

 به نیاز آمدام اى همه ناز
 بارها گفته و مى گویم باز
 یاحسین ابن على ادركنى

 زجهان غم عشق تو بس است
 بى رضایت دو جهان قفس است
 این بیان است مرا تا نفس است

 یاحسین ابن على ادركنى
 خونشد از غم دل زارم چكنم

 بكارم چكنم گره افتاده
 سوى تو روى نیارم چكنم
 یاحسین ابن على ادركنى

 

 
  ثواب عمره

كسى كه به امید ثواب و اجر به : فرمودند) ع (حضرت امام صادق 
برود نه از روى تكّبر و نخوت و نه ) ع (زیارت حضرت امام حسین 

 ریاء و سمعه گناهانش پاك شده همانطور كه جامه با آب پاك و طاهر



مى گردد، بنابراین هیچ آلودگى و لغزش بر او باقى نمى ماند و بهر قدمى كه برداشته ثواب یك حج به او 
 (44)داده و هرگاه گام و قدمش را از روى زمین بلند مى كند ثواب یك عمره دارد

 شود آیا كه ره كربال بگشایند
 در رحمت به رخ اهل وال بگشایند

 شود آیا كه دگر قافله ها، طایفه ها
 بار در بادیه كرببال بگشایند

 

 
  بدون تكبر

 :مى گوید) ع (، از حضرت ابى عبدالّله ((عبدالّله بن میمون قداح ))
زیارت قبر حضرت كسى كه به : عرض كردم ) ع (محضر مبارك امام 

برود در حالى كه عارف به حق آن ) علیه السالم (حسین بن على 
 بدون تكبر و نخوت باشد ثوابش چیست ؟  جناب بوده و زیارتش 

 :حضرت فرمودند
شقى باشد او را سعید قلمداد   هزار حج مقبول و هزار عمره پذیرفته شده برایش مى نویسند و اگر شخص 

 (45).رحمت خداوند عّزوجّل غوطه مى خورد مى نمایند و پیوسته در
 ما كه از عشقت گفتگو داریم

 اى حسین جانم - اى حسین جانم 
 كربالیت را آرزو داریم

 اى حسین جانم - اى حسین جانم 
 

 
 طلب آمرزش 



 :، مى گوید((عبدالّله بن مسكان ))
بودم در حالى كه گروهى از ) ع (محضر مبارك حضرت ابا عبدالّله 

اهل خراسان محضرش مشرف بودند، آنان راجع به زیارت قبر حسین بن 
 و فضل و ثواب آن از حضرت سؤ ال كردند؟ (علیه السالم (على 

 :حضرت فرمود
 :گوار مى فرمودندپدرم از جّدم نقل فرمود كه آن بزر 

را زیارت كند و نّیتش فقط خدا باشد حق تعالى گناهانش را محو نموده و او را ) ع (كسى كه امام حسین 
از ذنوب بیرون آورده همانند مولودى كه مادرش او را زائیده باشد و فرشتگان او را در سیر و سفرش 

ش را بر سرش پهن نموده بدون اینكه حركت باالى سرش بال زده و گاهى بالهای: مشایعت مى كنند، یعنى 
 .دهند و بهمین كیفّیت او را مشایعت نموده تا وى به منزل و اهلش برسد

فرشتگان از پروردگار متعال براى او طلب آمرزش نموده و از اطراف و اكناف آسمان رحمت او را احاطه 
 :كرده و فرشتگان او را نداء داده و مى گویند

خوشا بر تو و خوشا بر كسى كه زیارتش نموده اى : یا(كسى كه تو زیارتش نمودى  پاكى و پاك است آن
 (46).و او را در میان اهل و عیالش حفظ و نگهدارى مى كنند) 

 سالم ما به تو اى سومین امام حسین
 كه در حضور تو مهدى كند سالم حسین
 سالم بر تو كه در زیر تیغ با لب خشك

 براى شیعه فرستاده اى پیام حسین
 سالم بر تو و آن قطره هاى خون سرت

 كه ریخت روى زمین در مسیر شام حسین
 سالم بر تو و آن لحظه اى كه قاتل تو

 نهاد تیغ بر آن لعل تشنه كام حسین
 تو و آن دم كه زینبت مى گفت سالم بر

 بیا گلوى تو بوسم بجاى مام حسین
 سالم بر تو و بر اصغرت كه تیر جفا



 بریخت شهد شهادت را بكام حسین
 

 
 حاجت دنیا و آخرت 

ع (كسى كه قبر حضرت امام حسین : فرمودند) ع (حضرت ابو عبدالّله 
حقتعالى او را از آتش جهنم را قربة الى الّله و براى خدا زیارت كند، ) 

آزاد نموده و روز فزع اكبر او را در امان قرار مى دهد و حاجتى از 
حوائج دنیا و آخرت را از خداوند نخواسته مگر آنكه بارى تعالى به وى 

 (47).اعطاء مى فرماید
 خرم دل آنكه رفت به بستان كربال

 بهر طواف قبر شهیدان كربال
 از بهر عاشقان خدا در ره وصال

 جوالنگهى است عرصه جوالن كربال
 خوش گلشنیست گلشن كرببال كه هست

 رنگین و خون پاك جوانان كربال
 از خط سبز و سرخ جوانان گلعذار

 كربالخوش جلوه گاه گشته گلستان 
 

 
  محبوبترین اعمال

 :فرمودند) ع (حضرت ابى عبدالّله 
بوده ) ع (محبوب ترین اعمال نزد حق تعالى زیارت قبر حضرت حسین 

و برترین اعمال نزد او جّل و على ادخال سرور و شادى بر مؤ من 
است و نزدیك ترین بنده به خدا، بنده اى است كه در حال سجود بدرگاه 

 (48).باشد الهى گریان



 الّسالم ،الّسالم ،بر تو اى كربال
 اى كه پاینده شد، از تو دین خدا

 از كعبه شد جدا، سیدالّشهداء
 به قربانگاه عشق ، مى رود از منا

 فىحسین فاطمه ، عزیز مصط
 نور چشم على ، همتاى مجتبى

 الّسالم ،الّسالم ، بر تو اى كربال
 اى كه پاینده شد از تو دین خدا

 

 
  زیارت قبر مطهر

 : از بشیر دّهان برایم نقل كرد و گفت ((محّمد بن سنان ))
در هر سال به حّج مشّرف مى شدم ، یكسال تنبلى كرده و آنرا ترك كردم 

رسیدم ) ع (به حج رفته و محضر حضرت ابى عبدالّله و سال بعد كه 
 :به من فرمودند

 اى بشیر چه چیز تو را در سال گذشته از حج سست و تنبل كرده ؟
 .فدایت شوم مالى داشتم كه از مردم مى خواستم و خوف داشتم تلف شود: عرض كردم 

 . رفتم ( ع(مام حسین لذا به حج نیامده ولى در عوض روز عرفه به زیارت قبر مطّهر حضرت ا
 :حضرت به من فرمودند

را زیارت  ( ع(شد، از تو فوت نگردید، اى بشیر كسى كه قبر حسین ) حاجى ها(آنچه نصیب اهل موقف 
كسى است كه خدا را در عرش زیارت : كند، در حالى كه به حق آن حضرت عارف و آگاه باشد، مانند

 (49). نموده
 عاشقم عاشق كربالى حسین
 عاشقم عاشق نینواى حسین

 اى خدا آرزو دارم من در نهان



 بوسه باران كنم قبر آن سروران
 قبر شش گوشه اش را بگیرم ز بر

 درد دلها كنم اى خدا تا سحر
 ÎŒRsŒپرسم از اصغر و اكبر ن

 داغ اكبر چه شد گشته اى ناتوان
 اى حسین نور چشم پیمبر سالم
 از همه دوستان آورده ام من پیام

 از چه زوار نخواهى تو شاها دیگر
 از فراقت عزیز گشته ایم خون جگر
 یك شب جمعه كن یا حسین تو نظر

 چشم گریان این دوستان را نگر
 كربال را حسین راهنما شو دگر

 دوستان را امیر كاروان شود دگر
 دوستان مردند از حسرت كربال

 اى خدا باز كن این ره كربال
 (50)یاحسین یاحسین یاحسین یاحسین 

 
  رزق و عمر طوالنى و در زمره سعدا

حضرت به : ، گفت )ع (، از حضرت ابى عبدالّله ((عبدالملك خثعمى ))
 :من فرمودند

را ترك مكن و یاران و ) ع (اى عبدالملك زیارت حسین بن على 
اصحابت را به آن امر فرما، و شیعیان ما را امر كنید به زیارت آن 

قت را واسع مى فرماید و امورى حضرت ، زیرا حق تعالى بواسطه آن عمر تو را طوالنى كرده و روزى و رز 
در حال حیات سعید و سعادتمند نموده و نخواهى مرد مگر . كه بدى و شر را جلب مى كند دفع مى نماید



 (51).سعید و تو را در زمره سعداء مى نویسد
 .یارت آن حضرت بر هر مؤ منى كه اقرار به امامت حضرتش از طرف خدا دارد واجب است و ز 

 
  حاجت روا

، حضرت درباره كسى كه به زیارت )ع (، از ابى عبدالّله ((بشیر دّهان ))
 :مى رود فرمودند) ع (قبر امام حسین 

وى هنگامى كه از اهلش جدا مى شود به هر قدمى كه بر مى دارد 
آمرزیده مى شود و سپس پیوسته به هر قدمى تقدیس و تنزیه   انش گناه

 :شده تا به قبر مطهر مى رسد وقتى به آنجا رسد خداوند متعال او را خوانده و مى فرماید
بنده من از من سؤ ال كن تا به تو اعطاء كنم ، من را بخوان تا اجابتت نمایم ، از من طلب نما تا به تو 

 . من بخواه تا برآورده نمایم بدهم ، حاجتت را از
 : راوى گفت

 :فرمودند) ع (امام 
 (52).و حق است بر خدا كه آنچه بذل نموده را اعطاء فرماید

 
  مسافرین خدا

 :ودندحضرت فرم) ع (حضرت ابى عبدالّله 
خداوند متعال فرشتگانى دارد كه موّكل قبر مطّهر حضرت حسین بن 

مى باشند، هنگامى كه شخص قصد زیارت آن ) علیه السالم (على 
حضرت را مى نماید خداوند گناهان او را به این فرشتگان اعطاء نموده 

ند سپس وقتى قدم بعدى را و در اختیار آنها مى گذارد وقتى وى قدم گذارد فرشتگان گناهان را محو مى كن
برداشت حسنات او را مضاعف مى نمایند و پیوسته حسنات او را مضاعف كرده تا جائى كه بهشت را 

اطرافش را گرفته و تقدیس و تنزیهش مى نمایند و سپس فرشتگان آسمان   براى وى واجب مى گردانند سپس
یه نمائید و وقتى زّوار غسل زیارت نمودند را نداء مى دهند كه زّوار حبیب حبیب خدا را تقدیس و تنز 

 :ایشان را نداء داده و مى فرماید) ص (حضرت محّمد



 .اى مسافرین خدا بشارت باد شما را كه با من در بهشت همراه خواهید بود
 :ایشان را نداء داده و مى فرماید) ع (سپس امیرالمؤ منین 

 . رت بالء و محنت را از شما دور نمایممن ضامنم كه حوائج شما را برآورده و در دنیا و آخ
پس از آن فرشتگان دور ایشان حلقه زده و از راست و چپ آنان را در بر گرفته تا به اهل و خویشاوندان 

 (53).خود بازگردند
 ت هواِى تو در سر استتا جان بتن مراس

 بر سر مرا هواى تو از لطف داور است
 در دل مرا زیارت قبر تو آرزوست
 قبر توام زُخلد برین با صفاتر است

 اى افتخار خلق جهان ، خون پاك تو
 پیروز در مصاف بشمشیر و خنجر است

 باشد همیشه پرچم گلگون تو بپا
 تا بانگ روح پرور الّله اكبر است
 هر بلبلى بباغ خزان تو در فغان

 بر غنچه هاى نورس و گلهاى پرپر است 
 

 
  كرامت خداوند

 :فرمودند) ع (، از حضرت ابى عبدالّله ((عبد الّله بن یحیى الكاهلى ))
كسى كه مى خواهد روز قیامت در كرامت خداوند متعال باشد و شفاعت 

ع (ملش گردد پس باید حسین حضرت محّمد صلوات الّله علیه و آله شا
را زیارت كند چه آنكه باالترین كرامت حقتعالى به وى رسیده و ثواب و ) 

اجر نیك به او داده مى شود و گناهانى كه در زندگانى دنیا مرتكب شده وى را مورد سؤ ال و باز خواست 
اى تهامه و به مقدار روى قرار نمى دهند، اگر چه گناهانش به تعداد ریگ هاى بیابان وبه بزرگى كوره ه

 : دریاها باشد، حسین بن على سالم الّله علیهما در حالى كشته شد كه



 .مظلوم بود: اّوالً 
 .نفس و جسمش مقهور و مورد ستم قرار گرفته بود: ثانیاً 
 (54).خود و اهل بیت و اصحابش تشنه بودند: ثالثاً 

 سالم ما بر حسین كشته راه خدا
 درود بر روح آن تشنه لب كربال

 سالم ما بر قاسم و اكبر و هم اصغرش
 به اّم كلثوم و بر زینب غم پرورش
 به حامى كودكان و ساقى لشكرش

 كه در ره دین شده دو دستش از تن جدا
 سوز دل زینبش به آخرین وداع و

 به آخرین نماز و زمزمه یاربش
 به آخرین كالمى كه بود ورد لبش

 كه گفت یا رب منم بر آنچه خواهى رضا
 آنكه براه خدا هستى خود را بداد

 بهر نجات بشر جان بكف خود نهاد
 داد به خلق جهان درس قیام و جهاد

 بر همه مسلمین داد به خونش بها
 بود كرببالى حسینقبله دلها 

 وعده گه عاشقان صحن و سراى حسین
 مى طپد این قلب ما فقط براى حسین

 (55)خدا خدا كى شود نصیب ما كربال
 

 
  عملت را از سر بگیر



،كه آن حضرت (((ع (حضرت ابى ابراهیم ))از ( ((حسن بن راشد))
 :فرمودند

كسى كه از خانه اش خارج شده و قصدش زیارت قبر مّطهر حضرت ابا 
عبدالّله الحسین بن علّى سالم الّله علیهما باشد، خداوند متعال فرشته اى 

هان این شخص را بر او مى گمارد پس آن فرشته انگشتش را در پشت او قرار داده و پیوسته آنچه از د
خارج شود مى نویسد تا به حائر وارد گردد و وقتى از درب حائر خارج شد كف دستش را وسط پشتش 

 :نهاده سپس به او مى گوید
 (56).آنچه گذشت تمام مورد غفران و آمرزش واقع شد اینك از ابتداء به عمل بپرداز

 
  رحمت واسعه

 :، مى گوید((عبدالّله بن مسكان ))
رسیدم در حالى كه گروهى از ) ع (حضور مبارك حضرت اباعبدالّله 

اهل خراسان خدمت آن جناب مشّرف شده بودند، ایشان از آن جناب 
آن  و ثوابى كه در) ع (راجع به زیارت قبر حضرت حسین بن على 

 است سؤ ال نمودند؟
 :حضرت فرمودند

 :پدرم از جّدم نقل كردند كه مى فرمودند
كسیكه آن حضرت را صرفًا براى خدا و به قصد قربت زیارت كند خداوند متعال از گناهان رهایش نموده و 

او را همچون نوزادى كه مادر زائیده قرار مى دهد و در طول سفرش فرشتگان مشایعتش كرده و باالى 
سرش بال هاى خود را گشوده و با این حال او را همراهى كرده تا به اهلش باز گردد و نیز فرشتگان از 
خداوند مى خواهند كه او را بیامرزد و از اطراف و اكناف آسمان رحمت واسعه الهى او را فرا گرفته و 

 :فرشتگان نداء كرده و به وى مى گویند
یز پاك و مطّهر است و پیوسته وى را بین اهل و خویشانش پاك هستى و آن كس كه زیارتش نمودى ن

 (57).حفظش مى نمایند
 بهر طواف تربت گلهاى چیده



 غسل زیارت مى كنم با آب دیده
 كو حسین من نور عین من

 ه از شام ویرانممن زینب بر گشت
 در اربعین بر باغ خون تازه مهمانم

 كو حسین من نور عین من
 بوى محّبت آید از این خاك صحرا

 اینجابخاك و خون طپیده گلهاى زهرا
 كو حسین من نور عین من

 من شاهد جان دادن خود بودم اینجا
 دیدم حسینم زیر تیغ یّكه و تنها

 كو حسین من نور عین من
 ه خوان ماتم خون خدایممن روض

 شاهد پرپر گشتن این الله هایم
 كو حسین من نور عین من

 
  ثواب ده حج و عمره

 : ، گفت((هارون بن خارجه ))
سؤ ال كرد و من نیز آنجا حاضر ) ع (مردى از حضرت اباعبدالّله 

 :بودم ، سائل پرسید
را زیارت  )ع (چه اجر و ثوابى است براى كسى كه حضرت امام حسین 

 كند؟
خداوند متعال چهار هزار فرشته را به آن حضرت موّكل كرده كه جملگى ژولیده و غبار : حضرت فرمودند

 .آلوده بوده و تا روز قیامت براى آن حضرت گریه مى كنند
 :پدر و مادرم فدایت شوند، از پدر بزرگوارتان نقل شده كه فرموده اند: عرض كردم 



 معادل حج و عمره است ؟) ع (ثواب زیارت امام حسین 
 (58).بلى ، حّج و عمره بعد تعداد حّج و عمره را شمرد تا به ده حّج و عمره رسید: حضرت فرمودند

 
  سى حج مقبول

 :ویدمى گ ((موسى بن قاسم حضرمى ))
 ((ابو جعفر عباسى ))در ابتداء حكومت  (((ع (حضرت ابو عبدالّله ))
وارد عراق شده و در نجف نزول اجالل فرمودند، به ) منصور دوانیقى )

 :من فرمودند
خواهد آمد،  ((قادسّیه ))اى موسى ، برو كنار جاده بزرگ بایست و منتظر باش كه عنقریب مردى از طرف 

تو را مى خواند، او بزودى با تو ) ص (یكى از فرزندان رسول خدا: ه وى بگوهر گاه نزدیك تو شد ب
 .خواهد آمد

من به طرف جاده مزبور رفته و به آنجا رسیدم و كنار آن ایستاده و هوا بسیار گرم بود، : موسى مى گوید
او را ترك كنم ، پیوسته در آنجا ایستاده بودم بحّدى كه نزدیك بود مخالفت كرده و بر گشته و مالقات با 

در این هنگام چشمم به چیزى خورد كه به جلو مى آید و شبیه مردى است كه روى شترى نشسته ، پس 
) ص (اى مرد در اینجا یكى از فرزندان رسول خدا: چشم به آن دوخته تا نزدیك به من شد، به او گفتم 

 .ستاده اندشما را مى خواند ایشان شما را به من معرفى كرده و پیام برایت فر 
 . با هم به خدمتش برویم: مرد گفت 

او را بردم تا نزدیك خیمه رسیدیم ، وى شترش را خواباند و درب خیمه ایستاد منتظر اذن : موسى مى گوید
دخول بود، پس حضرت از درون خیمه او را خواندند، اعرابى داخل خیمه شد و من نیز نزدیك شده تا درب 

 . مى شنیدم ولى آنها را نمى دیدم خیمه رسیده و سخن ایشان را
 به وى فرمودند، از كجا آمدى ؟) ع (حضرت ابو عبدالّله 

 . از دورترین نواحى یمن: او گفت 
 تو از فالن و فالن مكان هستى ؟: حضرت فرمودند

 . بلى من از فالن موضع مى باشم: او عرض كرد
 براى چه به این صوب و طرف آمدى ؟: حضرت فرمودند

 . آمدم) ع (به قصد زیارت حضرت اباعبدالّله الحسین : عرض كرد



 :حضرت فرمودند
 تنها براى زیارت آمده اى و هیچ حاجت دیگرى نداشتى ؟

هیچ حاجتى نداشتم مگر آنكه به سر قبر مطّهر آن حضرت رفته و نماز خوانده و جنابش را : عرض كرد
 . ویشانم برگردمزیارت كرده و سپس از حضرتش خداحافظى كرده و به اهل و خ

 در زیارت آن حضرت چه مى بینید؟: حضرت فرمودند
در زیارتش بركت در عمر خود و اهل و اوالد و اموال و معایشمان بوده و حوائج و خواسته : عرض كرد

 .هایمان بر آورده شده و گرفتاریمان بر طرف مى گردد
 :به وى فرمودند) ع (امام : موسى مى گوید

 از فضیلت زیارت آن حضرت بیشتر از این برایت نگویم ؟اى برادر یمنى آیا 
 :از پسر رسول خدا زیادتر بفرمائید: آن مرد عرض كرد

 :حضرت فرمودند
 .انجام شود) ص (معادل یك حّج مقبول و پاكیزه اى است كه با رسول خدا) ع (زیارت امام حسین 

 .آن مرد از این گفتار تعجب كرد
) ص (سوگند معادل دو حّج مقبول و پاكیزه اى است كه با رسول خداآرى ، به خدا : حضرت فرمودند

 .انجام شود
بر تعداد حج هاى مقبول مى افزودند تا اینكه در ) ع (آن مرد بر تعجبش افزوده شد پس بدین ترتیب امام 

 :آخر فرمودند
 (59).گیردانجام ) ص (زیارت آن حضرت معادل با سى حّج مقبول و پاكیزه اى است كه با رسول خدا

 
  غریب و شهید

 :مى گوید ((یزید بن عبدالملك ))
بودم پس گروهى كه بر ) ع (محضر مبارك حضرت ابى عبدالّله 

 .درازگوش ها سوار بودند بر ما گذشتند
 اینها قصد كجا را دارند؟: ودندحضرت به من فرم

 .به زیارت قبور شهداء مى روند: عرض كردم 
 !!فرمودند، چه چیز ایشان را از زیارت غریب شهید باز داشت ؟



 واجب است ؟ ((ع (امام حسین (آیا زیارت آن حضرت : مردى از اهل عراق محضر مباركش عرض كرد
 . یك عمره و یك حّج بهتر استزیارت آن جناب از یك حّج عمره و : حضرت فرمودند

البّته : سپس حضرت تعداد حّج و عمره ها را زیاد كرده تا بیست حّج و بیست عمره شمردند و بعد فرمودند
 .تمام آنها مقبول و مبرور باشند

به خدا سوگند از محضرش مرّخص نشده بودم كه مردى آمد و حضورش رسید و عرض : راوى مى گوید
نجام داده ام ، از خداوند بخواهید كه یك حّج دیگر نصیبم شده و بدین ترتیب تا عدد من نوزده حّج ا: كرد

 .بیست كامل گردد
حضرت  .خیر: كرد  را زیارت كرده اى ؟ آن مرد عرض ) ع (آیا قبر امام حسین : حضرت فرمودند

 (60).زیارت آن حضرت از بیست حّج بهتر مى باشد: فرمودند
 ِاذا ِشئَت النِّجاَت َفُزر حسیناً 
 ِلَكِى َتلَقى االلَه َقریَر َعینى
 َفِاّن الّناَر َلیَس َتُمسُّ ِجسًما

 َعَلیه ُغباُر ُزواِر الُحَسین
 اگر خواهى رهى از آتش قهر

 رازیارت كن غریب كربال 
 نمیسوزد به آتش آنكه از شوق

 (61)زیارت كرد شاه نینوا را
 

 
  پنجاه حج

محضر مبارك حضرت ابى عبدالّله : ، وى مى گوید((مسعدة بن صدقه ))
را زیارت كند ) ع (بر حضرت امام حسین عرض كردم ، براى كسى كه ق

 چه اجر و ثوابى است ؟
 .ثواب یك حّجى كه با رسول خدا بجا آورند مى باشد: حضرت فرمودند

 !!؟) ص (فدایت شوم ، ثواب یك حّج با رسول خدا: محضرش عرضه داشتم : راوى مى گوید
 . بلى بلكه ثواب دو حجّ : حضرت فرمودند



 فدایت شوم ، ثواب دو حّج؟ :عرض كردم : راوى مى گوید
بلى بلكه ثواب سه حّج و پیوسته تعداد حّجها را حضرت اضافه مى كردند تا به ده حّج : فرمودند) ع (امام 

 .رسیدند
 !!؟) ص (فدایت شوم ، ثواب ده حّج با رسول خدا: عرض كردم 

 .بلى بلكه ثواب بیست حجّ : فرمودند) ع (امام 
 !بیست حّج ؟ فدایت شوم ، ثواب: عرض كردم 

 (62).پس پیوسته عدد حّجها را باال مى بردند تا به پنجاه تا رسید و دیگر سكوت اختیار فرمودند
 ایخدا عاشق كربالیم

 از فراق حسین در نوایم
 این مصیبتروز و شب سوزم از 

 از كرم چاره ئى كن برایم
 بوده از كودكى آرزویم

 كربالى حسین جستجویم
 هر شبى یاد او گفتگویم

 من در اینراه حق جان فدایم
 عاشق خیمه هاى حسینم

 ذاكر سرور عالمینم
 در عزایش بصد شور و شینم

 اى خدا عازم نى نوایم
 از مزار حسین دل غمینم

 ارم آن را به بینمآرزو د
 رفته در قتلگاهش نشینم
 نالم از ماتم آن شهیدان
 گریم از سوز آه اسیران



 زائر اكبر سر جدایم
 پیر گشتم ندیدم نجف را

 مسجد كوفه و آن شرف را
 روز و شب میخورم این اسفرا

 كربال گشته ورد و ثنایم
 تشنه شربتى از فراتم

 دل شكسته بحال مماتم
 رحمتى كن ز آب حیاتم

 تا كه از بار محنت در آیم
 گرچه قرب و لیاقت ندارم

 در عزاى حسین غمگسارم
 راضیم در رهش جان سپارم
 من چه سازم فقیر و گدایم

 كن نصیبم خدا كربال را
 عمره و حج و شام بال را

 

 
  هزار حج و هزار عمره

: از حضرت ابى عبدالّله ، مى گوید  ((عبدالّله بن نیمون قّداح ))
 : عرض كردم  محضرش 

رود در حالى كه به حق آن ) ع (براى كسى كه به زیارت امام حسین 
حضرت عارف و آگاه بوده و هیچ استكبار و استنكافى از زیارتش 

 نداشته باشد چه اجر و ثوابى مى باشد؟
ول مى نویسند و اگر شقى بوده سعید محسوبش براى او ثواب هزار حّج و هزار عمره مقب: حضرت فرمودند

 (63). مى كنند و پیوسته در رحمت خدا غوطه ور است



 هركه دارد به دلش مهر شه كرببال
 بشتابد به زیارت كه دیگر آزادست

 ینم عزیزان به نواعازم كوى حس
 (64)زائر كوى حسین روز جزا دلشادست 

 

 
  بنده آزاد كردن

 :،مى گوید((ابو سعید مدائنى ))
به فدایت شوم ، آیا : عرض كردم ) ع (محضر حضرت ابو عبدالّله 
 بروم ؟) ص (زیارت قبر فرزند رسول خدا

) ص (بلى ، اى اباسعید و زیارت قبر فرزند رسول خدا: حضرت فرمودند
كه پاكیزه ترین پاكیزه گان و نیكوكارترین نیكوكاران هست برو و وقتى آن حضرت را زیارت كردى خداوند 

 (65).متعال براى تو ثواب آزاد كردن بیست و پنج بنده را مى نویسد
 یا حسین خون شد دلم در هواى كوى تو

 دمبدم حسین گویم قاصدم بسوى تو
 هر كسى به سر دارد آرزوى دنیا را
 در دلم نمى باشد، غیر آرزوى تو

 

 
 شافع قیامت 

 : ، وى گفت) ع (، از حضرت ابى عبدالّله ((سیف تّمار))
در روز قیامت صد نفر كه همگى اهل دوزخ بوده ) ع (زائر امام حسین 

 (66).و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت مى كند
 :كه فرمودند (((ع (امام رضا))شنیدم از : كردنقل  ((وّشاء))

هر امامى در گردن دوستان و شیعیانش عهدى دارد و زیارت قبورشان از مصادیق وفاء به عهد و حسن 
اداء وظیفه محسوب مى شود، لذا كسى كه از روى رغبت و میل به زیارتشان رود ایشان در روز قیامت 



 (67).شفیع او خواهند بود

 
 شفاعت 

نقل مى كند كه  ( ع(، از حضرت ابا عبدالّله ((عبدالّله بن شعیب تیمى ))
 :حضرت فرمودند

 !شیعیان آل محّمد در كجا هستند؟: روز قیامت منادى ندا مى كند
ئى كشیده شده و افرادى بپا مى خیزند كه عدد پس از میان مردم گردنها

ایشان در قسمتى از مردم بپا خاسته اند، سپس منادى ندا مى . آنها را غیر از حقتعالى كس دیگر نمى داند
 !در كجا هستند؟) ع (زّواز قبر حضرت امام حسین : كند

 .خلق بسیارى به پا مى خیزند
دوست دارید بگیرید و آنها را به بهشت ببرید، پس  دست هر كسى را كه: پس به ایشان گفته مى شود

شخصى كه جزء زائرین است هر كسى را كه بخواهد گرفته و به بهشت مى برد، حتى بعضى از مردم به 
  اى فالنى من را مى شناسى ؟ من كسى هستم كه در فالن روز و در فالن مجلس : برخى دیگر مى گویند

مودم پس من را نیز دریاب ، زائر او را نیز گرفته و به بهشت داخل نموده براى تو ایستاده و احترام از او ن
 (68).بدون اینكه دافع و مانعى در بین باشد

 این دل تنگم عقده دارد
 گوئیا میل كربال دارد

 انماى حسین ج
 اى دل مهجور مانده در غربت

 میل دیداِر آشنا دارد
 اى حسین جانم

 بلبل جان عاشق ُمضطر
 میل گلزار نینوا دارد

 اى حسین جانم
 كربال قربانگاه ُعّشاقست



 هر وجب خاكش قّصه ها دارد
 اى حسین جانم

 هر كجا بر پا شد عزاى او
 (69)همچو مهدى صاحب عزا دارد

 

 
  مالئكه گریان

 :، مى گوید((ابى الصباح كنانى ))
 :شنیدم كه مى فرمود) ع (از حضرت امام صادق 

در طرف شما قبرى است كه هیچ مكروب و اندوهگینى به زیارت آن 
متعال اندوهش را بر طرف كرده و حاجتش  نمى رود، مگر آنكه خداوند

را روا مى سازد و از روزى كه آن حضرت شهید شدند چهار هزار فرشته كه جملگى ژولیده و غبار آلود و 
گرفته هستند اطراف قبر مطّهرش بوده و تا روز قیامت بر آن جناب مى گریند و كسى كه او را زیارت كند 

ش كرده و اگر مریض و بیمار شود عیادتش كنند و اگر بمیرد جنازه مشایعت  فرشتگان تا وطن و ماءوایش 
 (70).اش را تشییع نمایند

 

 

  ( ع(ارواح طیبه عصمت بزیارت حسین 

ه كه یكى از افراد و با جناب حاج مال على كازرونى رحمة الّله علی
ماه رمضان باالى منزل تنها  23شب : ایمان با اخالص بود نقل فرمود

احیاء داشتم كه هنگام سحر ناگاه حالت سستى و بى خودى به من دست 
 .داد

در آن حال متوجه شدم كه تمام عالم اعالء مملو از جمعیت و غلغله است و سر و صداى فراوانى است 
من جبرائیل هستم ، : تر و به من نزدیكتر بود، پرسیدم تو را به خدا تو كیستى ؟ فرموداز صدائى كه فصیح

حضرت بى بى عالم فاطمه زهراء با مریم و آسیه و خدیجه و كلثوم : چه خبر است امشب ؟ فرمود: گفتم 



 .مى روند) ع (براى زیارت قبر حضرت سیدالشهداء) هنّ (
 .هستند و این جمعیت ارواح پیغمبران و مالئكه

زیارت تو از همین جا قبول است و سعادتى داشتى كه این منظره را : براى خدا مرا هم ببرید، فرمود: گفتم 
 . ببینى

) ع (حضرت آیة الّله شهید دستغیب فرمود براستى حاجى مزبور عالقه شدیدى به حضرت سیدالشهداء 
مبارك حضرت را مى برد بى اختیار نصیبش شده بود كه در همان مجلس دو ساعتى چند مرتبه كه اسم 

 گریان و ناالن مى شد
 (71).من طاقت ذكر مصیبت آن حضرت را ندارم : و تا چند دقیقه نمى توانست سخن بگوید و فرمود

 این دل تنگم عقده ها دارد
 گوئیا میل كربال دارد

 قلب سوزانم ، ناله ها دارد
 چشم گریانم اشكها دارد

 این دلم یارب كربال خواهد
 نام دلربا دارد) ع (چون حسین 

 قلب من سوزد بر شهیدى كه
 فاطمه بهر او عزا دارد

 مى رود بوسد، آن مزارى كه
 تربت پاك جان فزا دارد
 تربت پاك شاه مظلومان

 بهر بیماران ، بس شفا دارد
 پر زند این دل در هواى او

 كه شهیدان باوفا دارد
 بر ابوالفضلش دیده مى گرید

 كه دو دست از تن او جدا دارد



 مى رود بیند قاسم نا شاد
 دستها را از خون حنا دارد

 بر على اصغر، این دلم سوزد
 كز دم پیكان ، ناله ها دارد

 د تا على اكبرمیرود بین
 پیكرى پر خون ، از جفا دارد

 

 
  نصرانى مهمان

 :حاجى طبرسى نورى رضوان الّله علیه نقل مى كند
در بصره یك تاجر نصرانى بود كه سرمایه زیادى داشت كه از نظر 
معامالت تجارتى بصره گنجایش سرمایه او را نداشت شریكهایش از 

ن سرمایه شما در بصره باشید خوبست بغداد نوشتند سزاوار نیست با ای
 . وسیله حركت خود را به بغداد فراهم كنید زیرا بغداد توسعه معامالتش خیلى بیشتر است

 .مرد نصرانى مطالبات خود را نقد كرده و با كلیه سرمایه اش به طرف بغداد حركت نمود
ون خجالت مى كشید با آن وضع وارد در بین راه دزدان به او بر خورد كردند و تمام موجودیش را گرفتند چ

بغداد شود ناچار پناه به اعراب بادیه نشین ُبرد و به عنوان مهمانى در مهمانسراى اعراب كه در هر قبیله 
 .اى یك خیمه مخصوص مهمانان بود به سر ُبرد

كم با آنها  باالخره به یك دسته از اعراب رسید كه در میان آنها جوانانى بودند بر اثر تناسب اخالقى كم
 .انس گرفت چندى هم در مهمانسراى آن دسته ماند

مدتى است كه من در : یك روز جوانان قبیله او را افسرده دیدند علت افسردگى اش را سئوال نمودند؟ گفت 
 . خوراك تحمیل بر شما هستم از این جهت غمگینم

و نبودن تو اضافه و كم نمى گردد و بر این مهمانسرا مخارج معینى دارد كه با بودن : بادیه نشینان گفتند
 . فرض رفتنت این مقدار جزء مصرف همیشگى میهمانان خانه ماست

تاجر وقتى فهمید توقف آن در آنجا موجب مخارج زیادتر و تشریفات فوق العاده اى نیست شادمان گشت و 
بال با پاى برهنه وارد بر بر اقامت خود در آنجا افزود روزى عده اى از قبائل اطراف به عنوان زیارت كر 



 .این قبیله شدند
جوانهاى آنها نیز با شوق تمام به ایشان پیوسته و مرد نصرانى هم به همراهى آنها حركت كرد و در بین 

 .راه تاجر نگهبانى اسباب آنها را مى كرد و از خوراكشان مى خورد
شب عاشوراء وارد كربال شدند ) ع (ؤ منین آنها ابتداء به نجف آمدند پس از انجام مراسم زیارت موالامیرالم
تو روى اسباب و اثاثیه ما بنشین ، ما تا : اسباب و اثاثیه خود را داخل صحن گذاشتند و به نصرانى گفتند

 .فردا بعد از ظهر نمى آئیم و براى زیارت به طرف حرم مطهر رفتند
ناله مى زدند كه در و دیوار گوئى تاجر وضع عجیبى مشاهده كرد دید همراهانش با اشكهاى جارى چنان 

 . با آنها هم آهنگ است
مرد نصرانى بواسطه خستگى راه روى اسباب و اثاثیه خوابش برد پاسى از شب گذشت در خواب دید 

شخص بسیار جلیل و بزرگوارى از حرم خارج شد در دو طرف او دو نفر ایستاده اند به هر یك از آن دو 
ور كرد اطراف خارجى صحن را بررسى كند هر چه زائر و مهمان امشب وارد نفر دفترى داده یكى را ماءم

 .شده یادداشت نماید دیگرى را براى داخل صحن ماءموریت داد
هنوز : آنها رفتند پس از مختصر زمانى باز گشته و صورت اسامى را عرضه داشتند آقا نگاه كرده فرمود

دوم به جستجو شدند برگشته اسامى را به عرض رساندند  هستند كه شما نامشان را ننوشته اید براى مرتبه
 . كامًال تفحص كنید غیر از اینها من هنوز زائر دارم: باز هم آن جناب فرمود

پس از گردش در مرتبه سوم عرض كردند ما كسى را نیافتیم مگر همین مرد نصرانى كه بر روى اسباب و 
 . را ننوشتیماثاثیه به خواب رفته و چون نصرانى بود اسم او 

 آیا به در خانه مانیامده نصرانى باشد وارد بر ما است) اما حل بساحتنا(چرا ننوشتید : حضرت فرمود
گردید كه پس از بیدار شدن اشك ) ع (تاجر از مشاهده این خواب چنان شیفته توجه مخصوص اباعبدالّله 
ر از دست داد سرمایه اى بس گرانبها از دیده گانش ریخت و اسالم اختیار نمود سرمایه مادى خود را اگ

 (72) .بدست آورد
 اى حسین جان كه ترا عاشق شوریده بسى است

 ر كه شد واله و دلداه عشق تو كسى است
 عاشقان را مكن از كرب و بالیت محروم

 تا كه از عمر دمى مانده و باقى نفسى است
 

 



  ( ع(زیارت امام حسین 

مرحوم سید بن طاووس رضوان الّله تعالى علیه نقل نموده از محمد بن 
همسایه اى داشتم معروف به على بن محمد بود كه : داود كه گفت 

ع (ایشان برایم گفت من از ایام جوانى هرماه بزیارت حضرت امام حسین 
میرفتم تا اینكه سن من باال رفت و نیروى جسمیم ضعیف شد و یك ) 

چند وقتى زیارت را ترك كردم ، پس از مدتى بقصد زیارت پیاده حركت كردم پس از چند روز بكربال رسیدم 
نائل شدم و دو ركعت نماز بجا آوردم و بعد از زیارت و نماز از فرط ) ع (و بزیارت آقا امام حسین 

در عالم خواب دیدم مشرف شدم خدمت آقاى خودم ابى عبدالّله الحسین . ه كنار حرم خوابم بردخستگى را
اى على چرا به من جفا كردى با اینكه نسبت بمن خوبى و : حضرت رویشان را به بنده كرد و فرمود) ع )

دادم و  اى سیدى اى آقاى من بدنم ضعیف شده و توانایى خود را ازدست: نیكى مى كردى ؟ عرضكردم 
توان آمدن ندارم و چون فهمیده ام آخر عمرم است و با آن حالى كه داشتم این چند روز راه را به عشق 

حضرت فرمود آن . شما بزیارت آمدم و روایتى از شما شنیدم دوست داشتم آن را از خود شما بشنوم 
هر كه مرا در حال ) فاته قال من زارنى فى حیوتى زرته بعد و (گفتم چنین نقل شده كه : روایت رابگو

زیارت كند و بزیارت من نائل گردد من هم بعد از وفاتش او را زیارت میكنم و بزیارت او مى آیم   حیاتش 
 (73).در آتش ببینم نجاتش خواهم داد (زیارت كننده ام را(حضرت فرمود بله من گفته ام ، حتى اگر او را 

 مقصود ما از كعبه و بتخانه كوى تست
 رجارویم روى دل ما بسوى تست

 این بس بود شگفت كه جاى تودردلست
 وین دل هنوز درطلب جستجوى تست

 خوانند دیگران بزبان ،مرا 
 گرتوراكام وزبان ودل 
 همه درگفتگوى تست

 بوقت مرگ نهم پاى برسرت  گفتى
 جانم بلب رسیده و درآرزوى تست

 

 



  ( ع(به زیارت حسین ) ع (حضرت موسى 

ابى حمزه ثمالى فرمود در اواخر سلطنت بنى مروان اراده زیارت آقا ابى 
را نمودم و پنهانى از اهل شام خود را به كربال ) ع (عبدالّله الحسین 

ن شدم تا اینكه شب از نیمه گذشت پس بسوى رساندم در گوشه اى پنها
ناگهان . قبر شریف روانه شدم تا آنكه نزدیك قبر مقدس و شریف رسیدم 

مردى را دیدم كه بسوى من مى آید و گفت خدا ترا اجر و پاداش دهد برگرد زیرا به قبر شریف نمى رسى 
هان كردم تا آنكه نزدیك طلوع صبح من وحشت زده و ترسان مراجعت كردم و در گوشه اى دوباره خود را پن

شد باز به جانب قبر روانه شدم و چون دوباره نزدیك شدم باز همان مرد آمد و ممانعت كرد و گفت به آن 
به او گفتم عافاك الّله چرا من به آن قبر نمى رسم و حال اینكه از كوفه به قصد . قبر نمى توانى برسى 

آن قبر حائل نشو، زیرا من مى ترسم كه صبح شود و اهل شام  زیارت آن حضرت آمده ام بیا بین من و
مرا ببینند و مرا در اینجا به قتل برسانند، وقتى این حرف را از من شنید گفت یك مقدار صبر كن چون 

بیاید و خدا ) ع (از خداى خود اجازه گرفته كه به زیارت آقا سید الشهداء ) ع (حضرت موسى بن عمران 
ه و با هفتاد هزار مالئكه به زیارت آقا آمده اند و از اول شب تا به حال در خدمت قبر به او اجازه داد

ابوحمزه ثمالى گوید از آن . شریف هستند و تا طلوع صبح كنار قبر هستند و بعد به آسمان عروج مى كنند
 مرد پرسیدم كه توكیستى ؟

هستم و براى  ( ع(قبر آقا سید الشهداء گفت من یكى از آن مالئكه هستم كه ماءمور پاسبانى و پاسدارى 
زوار آقا طلب مغفرت مى كنیم تا این را شنیدم برگشتم پنهان شدم و هنگام طلوع صبح سر قبر حضرت 
آمدم دیگر كسى را ندیدم كه مانع شود پس زیارتم را كردم و بر كشندگان آن حضرت لعن نمودم و نماز 

 (74). شام سریع به كوفه برگشتم صبح را در آنجا اقامه كردم و از ترس مردم
 چون به نظم آورم ثناى ترا
 خود ستایش كنم خداى ترا

 كربالیت خریدنى باشد
 من به جان مى خرم بالى ترا
 اى رخت رشك مهرومه ندهم

 ن ذره اى والى ترابه جها



 یا كه در دیده اى و یا در دل
 گر ندانند خلق جاى ترا

 در همه عمر گر نمى بینم
 یك نظر روى دلرباى ترا
 دل ما خانه محبت تست

 سر ما پرورد هواى ترا
 

 
  ( ع(احترام امام زمان به زوار حسین 

فهانى در آن وقتى كه مرحوم آیة الّله حاج میرزا محّمد على گلستانه اص
ساكن مشهد بودند براى یكى از علماء بزرگ مشهد نقل فرموده بودند كه 
، عموى من مرحوم آقاى سید محّمد على از كه مردان صالح و بزرگوار 

بود نقل میكرد، در اصفهان شخصى بود به نام جعفر نعلبند كه او 
كرده ام میزد و   رسیده ام وطى االرض ) ع ( حرفهاى غیر متعارف ، از قبیل آن كه من خدمت امام زمان

طبعا با مردم هم كمتر تماس میگرفت و گاهى مردم هم پشت سر او به خاطر آن كه چون ندیدند حقیقت 
 .ره افسانه زدند، حرف مى زدند

روزى به تخت فوالد اصفهان براى زیارت اهل قبور میرفتم ، در راه دیدم ، آقا جعفر به آن طرف میرود، 
نزدیك او رفتم و به او گفتم دوست دارى باهم راه برویم ؟ گفت مانعى ندارد، در ضمن راه از او پرسیدم  من

 رسیده اى ؟) ع (مردم درباره شما حرفهائى مى زنند آیا راست مى گویند كه تو خدمت امام زمان 
دیگرى را مطرح كنیم ، اول نمى خواست جواب مرابدهد، لذا گفت آقا از این حرفها بگذریم و باهم مسائل 

 . من انشاءالّله اهلم: من اصرار كردم و گفتم 
بیست و پنج سفر كربال مشرف شده بودم تا آنكه در همین سفر بیست و پنجم شخصى كه اهل یزد : گفت 

بود در راه بامن رفیق شد چند منزل كه باهم رفتیم ، مریض شد و كم كم مرضش شدت كرد تا رسیدیم به 
فله به خاطر نا امن بودن راه دو روز در آن منزل ماند تا قافله دیگرى رسید و باهم جمع شدند منزلى كه قا

و حركت كردند و حال مریض هم رو به سختى گذاشته بود وقتى قافله مى خواست حركت كند من دیدم به 
دعاء میكنم كه هیچ وجه نمى توان اورا حركت داد لذا نزد او رفتم و به او گفتم من مى روم و براى تو 



خوب شوى و وقتى خواستم با او خدا حافظى كنم ، دیدم گریه مى كند، من متحیر شدم از طرفى روز 
عرفه نزدیك بود و بیست و پنج سال همه ساله روز عرفه در كربال بوده ام و از طرفى چگونه این رفیق را 

 !در این حال تنها بگذارم و بروم ؟
فالنى من تا یك ساعت دیگر : او همینطور كه اشك مى ریخت به من گفت به هرحال نمى دانستم چه كنم 

مى میرم این یك ساعت را هم صبر كن ، وقتى من ُمردم هرچه دارم از خورجین و االغ و سایر اشیاء مال 
 . تو باشد، فقط جنازه مرا به كربال برسان و مرا در آنجا دفن كن

، تا او ازدنیا رفت قافله هم براى من صبر نكرد و حركت من دلم سوخت و هر طور بود كنار او ماندم 
 .نمود

من جنازه او را به االغش بستم و به طرف مقصد حركت كردم ، از قافله اثرى جز گرد و غبارى نبود و 
من به آنها نرسیدم حدود یك فرسخ كه راه رفتم ، هم خوف مرا گرفته بود و هم هرطور كه آن جنازه را به 

، پس از آنكه یك مقدار راه مى رفت باز مى افتاد و به هیچ وجه روى االغ آن جنازه قرار  االغ مى بستم
) ع (باالخره دیدم نمى توانم او را ببرم خیلى پریشان شدم ایستادم و به حضرت سید الشهداء . نمى گرفت 

ا در این بیابان آقا من با این زائر شما چه كنم ؟ اگر او ر : سالمى عرض كردم و با چشم گریان گفتم 
 . بگذارم مسئولم و اگر بخواهم بیاورم مى بینید كه نمى توانم درمانده ام و بى چاره شده ام

: ناگهان دیدم ، چهار سوار كه یكى از آنها شخصیت بیشترى داشت پیدا شدند و آن بزرگوار به من گفت 
ام نمى دانم چه بكنم ؟ در این بین آقا چه كنم ؟ در مانده شده : جعفر بازائرما چه میكنى ؟ عرض كردم 

آن سه نفر پیاده شدند، یكى از آنها نیزه اى در دست داشت با آن نیزه زد چشمه آبى ظاهر شد آن مّیت را 
غسل دادند و آن آقا جلو ایستاد، وبقّیه كنار او ایستادند و بر او نماز خواندند و بعد او را سه نفرى 

 .ناپدید شدند برداشتند و محكم به االغ بستند و
من حركت كردم با آنكه معمولى راه مى رفتم دیدم به قافله اى رسیدم كه آنها قبل از قافله ما حركت كرده 
بودند، از آنها عبور كردم پس از چند لحظه باز قافله اى را دیدم ، كه آنها قبل از این قافله حركت كرده 

به پل سفید كه نزدیك كربال است رسیدم و سپس وارد  بودند از آنها هم عبور كردم بعد از چند لحظه دیگر
 . كربال شدم و خودم از این سرعت سیر تعجب مى كردم

دفن كردم ، من در كربال بودم ، پس از بیست روز ) قبرستان كربال(باالخره او را بردم در وادى ایمن 
وكى آمدى ؟ و چگونه آمدى ؟ من رفقائى كه در قافله بودند به كربال رسیدند آنها از من سئوال میكردند ت

براى آنها به اجمال مطالبى را میگفتم و آنها تعجب مى كردند، تا آنكه روز عرفه شد وقتى به حرم حضرت 
رفتم دیدم بعضى از مردم را بصورت حیوانات مختلف مى بینم از ) ع (سیدالشهداء اباعبدالّله الحسین 



خانه در همان روز بیرون آمدم ، باز هم آنها را به صورت شدت وحشت به خانه برگشتم باز دو مرتبه از 
 . حیوانات مختلف دیدم

عجیب تر این بود كه بعد از آن سفر چند سال دیگر هم ایام عرفه به كربال مشرف شده ام و تنها روز 
 .عرفه بعضى از مردم را به صورت حیوانات مى بینم ولى در غیر آن روز آن حالت برایم پیدا نمى شود

لذا تصمیم گرفتم دیگر روز عرفه به كربال مشرف نشوم و من وقتى این مطالب را براى مردم در اصفهان 
تا آنكه تصمیم گرفتم كه دیگر باكسى از . مى گفتم آنها باور نمى كردند و یا پشت سر من حرف مى زدند

م غذا مى خوردیم ، این مقوله حرف نزنم و مدتى هم چیزى براى كسى نگفتم ، تا آنكه یك شب باهمسر 
) ع (جعفر حضرت صاحب الزمان : صداى در حیاط بلند شد، رفتم در را باز كردم دیدم شخصى مى گوید

 .تو را میخواهد
من لباس پوشیدم و در خدمت او رفتم مرا به مسجد جمعه در همین اصفهان برد، دیدم آن حضرت در 

جمعّیت زیادى هم خدمتشان بودند من با خودم  صفحه اى كه منبر بسیار بلندى در آن هست نشسته اند و
 برسم ؟  در میان این جمعیت چگونه آقا را زیارت كنم و چگونه خدمتش : میگفتم 

ناگهان دیدم به من توّجه فرمودند و صدا زدند جعفر بیا، من به خدمتشان مشّرف شدم فرمودند چرا آنچه در 
 راه كربال دیده اى براى مردم نقل نمى كنى ؟

ضكردم اى آقاى من آنها را براى مردم نقل میكردم ولى از بس مردم پشت سرم بدگوئى كردند تركش عر 
نمودم ، حضرت فرمودند توكارى به حرف مردم نداشته باش تو آن قضّیه را براى آنها نقل كن تا مردم 

 (75). داریم) ع (بدانند كه ما چه نظر لطفى به زّوار جّدمان حضرت ابى عبدالّله الحسین 
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