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مقدمه

فرصت دیدار

ارج و امهیت زیارت در فرهنگ دینی ما به آن پایه است که یکی از ارکان 
حمکم و استوار در رسیدن به کامالت انسانی و راهی روشن به سوی سعادت 
ابدی به شامر آمده است. زیارت یک فرصت بی نظری و منحرص به فرد در 
درگاه  تقرب یافتگان  و   معصومنی مقدس  وجود  با  معنوی  پیوند  اجیاد 
خدا است. زائر با سود بردن از این امکان، خود را در ارتباط با اولیاء اهلل و 
توّجه قلبی و قالبی به آهنا، از عالی ترین و جاودانه ترین دریافت های سازنده و 

تعالی بخش برخوردار می سازد.

و  تقدس گرایی  احساس  هم  زیارت،  تربیتی  و  تعلیمی  وسیع  ابعاد 
حرمت گذار به فضائل و شخصیت های فضیلت گسرت را در انسان برآورده 
می کند و هم اعامل و رفتار و باورهای شخص را در ساحت های خمتلف، 

می بخشد. ارزشی  جهت  و  ارتقا  و  می دهد  رشد 

زائر، با به جای آوردن اعامل زیارتی، و خواندن زیارت نامه های وارده، 
در واقع سطح باالیی از فضیلت ها و واالیی ها را مرور می کند و رنج های 
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جانکاه و جانفشانی های خاندان رسالت در گسرتش ارزش های االهی و 
برداشتن موانع رشد و کامل برش را یادآور می شود. این تذکار، از یک سو 
پاس داشت و تکریم آن ذوات مقّدس است و از دیگر سو، تلنگر و هشداری 
است به زائر که بنگرد چه اندازه و در چه مرتبه از زندگی فردی و اجتامعی 
خود، اولیای االهی را الگوی خویش قرار داده و با متسک به عنایت و یاری 
آنان، تا کجا فضائل و کرامت های انسانی را در خود اجیاد کرده و از زشتی ها 

و پلیدی ها کناره جسته است!

بی تردید، اگر اثر و فایده ی زیارت، جز مهنی تکریم و تذکار نباشد، باز 
هم در رضورت پرداختن به آن، جای هیچ شکی وجود ندارد؛ با اینکه بسیار 
روشن است که این عمل عبادی بزرگ، آثار و نتایج کرامنه دیگری نیز دارد 
که به اشاره یا ترصیح، در آموزه های دینی آمده و عاملی قوی در برانگیختن 
مؤمنان به امر زیارت است و به ایشان می آموزد که چگونه زیارت خود را در 

ابعاد گوناگون ژرفا ببخشند و به افزونی، از آن برخوردار گردند.

فیض مدام1

و  آثار  که  است  مطلب  این  گویای  زیارت،  درباب  دینی،  آموزه های 
نتایج عظیم زیارت مرهون ارتباط زنده و مستقیم زائر با وجودهای مقدسی 
است که مورد زیارت قرار می گریند. مرگ و زندگی پاک مردان و صاحلان 
در مقایسه با مرگ و زندگی مردمان عادی، از گونه ی دیگری است. آهنا در 

1. در این بخش، از کتاب »فلسفه نیایش و آیین آن« نوشته مرتضی جوادی، سود برده ام. 
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اثرگذاری روحی و معنوی  از چنان قدرت و  از آن،  زندگی دنیایی و پس 
برخوردارند که هرکس خویش را با آنان مرتبط سازد، از خریات و برکات 
یکی  خدا  اولیاء  مرگ  و  زندگی  می شود.  هبره مند  غایت  به  وجودی شان 
است. نه اینکه زندگی شان چیزی و مرگشان چیز دیگری باشد. آهنا به چنان 
مرتبه ای از تقرب دست یافته اند که به بقای االهی پایدار و به حیات او دارای 
زندگی اند و به دیگران حیات و زندگی می بخشند؛ دست نابودی و هالک و 
پوسیدگی از دامن روح و جسم مطّهر آنان کوتاه است و در مهه حال، با فیض 

مدام وجود خویش، از نیازمندان دستگریی و تفقد می کنند.

با این نگاه متعالی به زیارت، آنچه نصیب زائر بامعرفت می شود، بسیار 
ارزنده و در مسری تکامل فردی و اجتامعی او دارای نقش و تأثری عمیق و 
سازنده است و بسیاری تردیدها و شبهه های شیطانی را که سّد راه رسیدن 
به اشاره،  این جمال،  به فیوضات پربار زیارت است، برطرف می سازد. در 

نمونه ای از آثار و سازندگی های جامع زیارت را یادآور می شویم:

1(اولیاء االهی، جایگاه بروز کرامت و حمبت ابتدایی و بی درخواست 
خداوند هستند و در مهه حال، بندگان ضعیف و درمانده را به لطف می نوازند 
و راه می برند. اما باید به این نکته هم توجه نمود که برای هبرمندی کامل تر 
و راه  یابی به شفاعت و مهراهی آهنا در مواقع خاص و خطری، تبعیت ها و 
اطاعت ها و زیارات نقش اساسی و عمده دارد. از این رو، می توان گفت که 
زیارت یک ارتباط دوسویه است. در سویی زائر است و ابراز عشق و مودت 
و ارادت، و دیگرسو، خاندان رسالت و مقربان اند با هم دلی و مصاحبت در 
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هنگامه های حساس دنیا و برزخ و قیامت. پس بجاست که زائر موقعیت 
به  دل  و  جان  از  نمودن  روی  با  و  بشمرد  غنیمت  را  خود  خاص  مقام  و 
اهل بیت و به جای آوردن حق زیارت ایشان، از دعا و درخواست نیازها 
غفلت نورزد و با اعتامد به سخاوت و گشاده دستی این خاندان، آنچه را مایه ی 
سامان یافتن امور زندگی، خاصه زندگی آخرتی اوست، از خدا درخواست 

نامید و به استجابت االهی مطمئن باشد.

درس  زائر  به  که  است  مکتبی  و  مدرسه  زیارت نامه ها،  و  زیارت   )2
امامت و والیت می آموزد و او را با  الیه های باطنی و عمیق امر والیت آشنا 
چهره ی  و  می شود  یادآور  را  آهنا  وجودی  ویژگی  های  آثار  نیز  می گرداند. 
حقیقی امام را می شناساند. زائر در زیارت نامه های معصومنی بر این 
واقعیت چشم می گشاید که تنها راه هدایت و دست یابی به قله های عظیم 
بندگی و هبروزی، جز تبعیت گام به گام از امام و پیشوای به حق، و پا هنادن 
در وادی حمبت او نیست. یعنی می آموزد که چون امام حجت خدا در میان 
مردم و تنها راه مرتبط شدن با خدای تعالی ست، باید در مهه ی عرصه های 
معنوی و اجتامعی و فرهنگی و... او را پیشوای خود سازد و متام حرکات 
و فعالیت های خود را با خواست و اراده ی وی هم جهت قرار دهد تا دچار 

انحراف و لغزش و رسدرگمی نگردد.

مکرر  بیان  عوض  زیارت،  هنگامه ی  در  که  می شود  توصیه  بنابراین 
خواسته های شخصی یا خاموش ماندن بیهوده، زائر متون زیارتی را مورد 
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مطالعه و دقت قرار دهد و به آموزه هایی که در حمتوای آهنا گنجانده شده، 
جان و دل بسپارد و بر فهم و عمل کردن به آهنا خود را متعهد و ملزم نامید.

3( آدمی به گونه ای آفریده شده که متام کنش ها و واکنش های او هنایتا 
در مسری وصول به حق و به تعبری قرآنی در سری»الی اهلل« قابل توجیه و تفسری 
است و هر سعی و تالش او، تنها درسایه ی مالقات و لقای او معنا و مفهوم 
ْنساُن اِنََّک کاِدٌح اِلی َربََّک َکْدًحا َفُمالِقیِه؛ ای انسان! تو به  می یابد: »یأّیاااْلِ
سوی پروردگارت، در سعی و تالشی، و رسانجام، او را در خواهی یافت« 

]انشقاق/6[.

زیارت نیز به عنوان یک عمل انسانی، از دایره ی این قانون و سنّت بریون 
نیست. هدف غایی زائر در زیارت، دیدار خداوند و توجه به ساحت ربوبی 
است. یعنی او با واسطه قرار دادن دوستداران صدیق خدای تعالی و واقع 
شدن در شعاع وجودی ایشان، می کوشد توجه خود را یکرسه به خداوند 
معطوف سازد و با یادآوری ارزش ها و فضیلت های معصومنی، به آهنا 
متخلق شود و راه رسیدن به کامالت را بر خود مهوار گرداند. شخصیت های 
بخشایش  و  آموزش  و  فیض  واسطه های  و  االهی اند  نامدهای  مقدس، 
پروردگار، که درهای اعتقادی و اخالقی و سلوکی و حقایق ایامنی را به روی 
زائر می گشایند و زمینه ساز توصیه ناب و شکوفایی استعدادهای خداگرایانه 

در او می شوند.

ایامنی و والیی را استحکام می بخشد و  به این مطلب، معتقدات  باور 
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بسیاری از شبهات و تومهات را که به زیارت مهچون عملی رشک  آلود و 
می سازد. بی اثر  و  می زداید  می نگرد،  توحید  منافی 

4( از مجله میثاق ها و تعهدات یک انسان دین دار، التزام او به گفتار و رفتار 
اولیای دین و صاحبان حقیقی رشیعت است. هر یک از ما مسلامنان در قبال 
روشنگری ها و حمنت ها و از خود گذشتگی های بزرگان دینی به خصوص 
پیامرب و خاندانش متعهد به پریوی و تسلیم و حق گزاری هستیم. کامل 
دلسوزی و حمّبت، و هدایتگری بدون مطالبه ی اجر و پاداش از سوی ایشان، 
حقی بزرگ بر عهده ی دین داران قرار می دهد که هر چند پی بردن به ذات آن 
و گزاردن متام عیار آن، دور از دسرتس است، اما به هر اندازه که بتوان، باید 
از عهده ی آن برآمد. یکی از گزاره های برجسته و تأکید شده در متون زیارتی، 
به  به شکل های خمتلف  که  ادای حّق معصومنی است  و  قدردانی  مهنی 

زائران تعلیم شده است:

رنج های  و  خدمات  بیان  و   حرضات واالی  ویژه گی های  از  گاه 
طاقت فرسای آهنا برای احیای معارف و احکام اسالمی، و به نشاط آوردن 
جوامع دینی در عمل به آن آموزه ها، سخن به میان می آید. در زیارت رسول 
َنَصْحَت  و  َربَِّک  ِرساالِت  َبلَّْغَت  َقْد  َانََّک  َاْشَهُد  می کنیم:  عرض   خدا
ْیَت الَّذی َعَلْیَک ِمَن احْلَقِّ َو َانََّک َقْد  تَِک َو جاَهْدَت فی َسبیِل اهللِ.... َو َادَّ اِلُمَّ
َرُؤْفَت بِامُلْؤِمننَی َو َغُلْظَت َعَلی اْلکافِریَن؛ گواهی می دهم که تو رسالت های 
پروردگارت را ابالغ کردی و برای امت خویش خریخواهی نمودی و در 
راه خدا به جهاد پرداختی... و حقی را که بر عهده ات بود، به نیکی به جای 
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آوردی و تو نسبت به مؤمنان مهر ورزیدی و به کافران سخت گری و خشن 
بودی«1

یاد کرد جماهدات و ایثارگری های پیامرب و اهل بیت او در راه احیای 
دین خدا، این نکته را گوشزد می کند که هر مؤمنی و مسلامنی باید در زندگی 
روزمره ی خود، خواست و اراده ی حق را بر مهه چیز مقّدم بدارد و در این راه، 
از هیچ تالش و جماهدتی هر چند به قیمت چشم پوشی از دنیا و دلبستگی های 

دنیایی، دریغ نورزد.

گاه نیز در زیارت ائمه، اعرتاف به حق عظیم متولیان حقیقی دین، 
تذکر داده می شود، تا هم نشانه عظمت و بزرگی آن باشد و هم توجه پیوسته و 
مکرر زائر بر آن، او را یکرسه در موقعیت بزرگداشت و تکریم و سپاس قرار 
دهد. این توّجه مدام، بی شک عنایت خاص معصومنی را به دنبال دارد و 

برای زائر خریات و برکات فراوان به مهراه می آورد.

پیام  آوران  و  االهی  سفریان  برای  تقرب  مراتب  عالی ترین  درخواست 
صلح و سعادت، نیز راه دیگری برای قدرشناسی از آنان است. انجام این 
وظیفه و ادای حق، مآالً به سود خود ماست. یعنی عالوه بر جلب حمبت و 
آمرزش پروردگار، زمینه ی مناسبی برای عنایت ویژه ی خداوند به آن ذوات 
مقدس به وجود می آورد و مایه ی استمرار فیض االهی از طریق آنان به سوی 

بندگان می شود.

1. بحار االنوار، ج 97، ص150.
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5( ارتباط وجودی و پیوند روحی با اهل بیت از یک سو، و بریدن و 
قطع رابطه ظاهری و باطنی با دشمنان ایشان، پایه و اساس بسیاری از شئون 
اخالق  به  تنها  نه  مهم،  اصل  این  به  است.بی توجهی  مؤمن  انسان  رفتاری 
سست  هم  را  او  اعتقادی  پیوندهای  بلکه  می زند،  آسیب  شخص  عمل  و 
و  »تولی«  برای  دینی،  تعالیم  در  این رو،  از  می گسلد.  هم  از  و  می گرداند 
»ترّبی« نقش عمده و اساسی حلاظ شده و در کنار واجباتی چون نامز و روزه 
و حج و جهاد و....، از واجب ترین وظایف بنده در ارتباط با خاندان وحی 

به شامر آمده است.

و  دوستی  این  تثبیت  و  اجیاد  برای  راهکار  سازنده ترین  و  زنده ترین 
دشمنی، زیارت اهل بیت و گرایش ظاهری و معنوی به آنان است. با 
نگاهی گذرا به زیارت نامه های مأثور، درمی یابیم که ارصار و تأکید بسیاری 
بر این امر شده، آهنم به یک اندازه و توأمان. دوستی صاحلان و شایستگان، 
بدون دشمنی و بیزاری نسبت به طاحلان و زشت کاران، قابل پذیرش و دفاع 
نیست. تفاوت اساسی میان اولیاء اهلل و جبهه ی خمالف آهنا، بی شک در ابعاد 
فکری و روحی و اخالقی و عملی است. انسان هر اندازه در این عرصه ها به 
یک طرف نزدیک گردد، به ناچار از طرف دیگر دور می شود؛ مهچون دنیا و 

آخرت که گرایش به یکی از آن دو، بی رغبتی به دیگری را با خود دارد.

کسانی که به کلی از دشمنان دین نربیده اند و از حلاظ فکری یا اخالقی و 
روحی و مانند آن، تشابه و قرابتی با آنان دارند، افزون بر اینکه »توّلی« و اظهار 
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دوستی شان با اهل بیت مورد شک و تردید است، هیچگاه از لغزش و 
انحراف و درغلتیدن به جبهه ی دشمن و هم دستی با او در امان نخواهند بود.

جلوه ی روشن موازنه میان »توّلی« و »ترّبی« را ما در زیارت عاشورای 
امام حسنی مشاهده می کنیم که هر جا سالم و درودی نثار سید الشهداء و 
یارانش می شود، در کنارش سخن از لعن و بیزاری و نفرت نسبت به کشندگان 
ایشان و ظاملان در حق حممد و آل حممد به میان می آید. نیز در عبارات پایانی 
زیارت که نقطه ی اوج آن است، زائر باید نخست صد بار بر اولنی و آخرین 
کسانی که با پیامرب و خاندانش دشمنی و ناسازگاری کردند، نفرین بفرستد 
و آنگاه صد بار بر حسنی بن علی و جان هایی که در رکابش فدا گردیدند، 
درود نثار کند و بدین گونه، ارادت و اطاعت خالصانه و بی شائبه ی خود در 

قبال امام شهیدان را اعالن نامید.

6( آدمی درگریودار زندگی و حوادث روزمره، با رسگرمی به امور پست 
دنیایی، خواسته یا نخواسته به بسیاری آلودگی ها و تباهی ها دست می آالید 
و گناهانی را مرتکب می شود که اثر آن، گذشته ای تاریک و آینده ای مبهم 
و آکنده از نگرانی و ترس است. در این موقعیت، هرکسی در پی پناهگاه و 
مایه ی امنیتی است تا خود را از اضطراب مربوط به آن گذشته و آینده برهاند 
و افقی روشن و اطمینان بخش، پیش روی خود بیابد. پیشنهاد تعالیم دینی، 
 به حرضات معصومنی توسل  و  در مشاهد مرشقه  این باره، حضور  در 
است. با این اقدام، پل ارتباطی حمکمی میان بنده و پروردگارش اجیاد می شود 
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و به حرمت حبیب و رسول خداوند و خاندانش، ابر رمحت االهی باریدن 
می گرید، تاریکی های گناه را از دل و جان زائر شست وشو داده، او را از بند

گذشته ی ناهنجارش می رهاند و به آینده ای روشن و پرامید مژده می دهد.

برای بنده ی نافرمان و فراری، چه وعده ای شادی بخش تر و دل پذیرتر 
َمْن  َعِلّی!  یا   فرمود:  به امری مؤمنان  پیامرب که خطاب  این سخن  از 
َاْو زاَر  َمْوتَِک،  َبْعَد  َاْو  َاْو زاَرَک فِی َحیاتَِک  َمْوتِی،  َبْعَد  َاْو  زاَرنِی فِی َحیاتِی 
اِْبنَْیَک فِی َحیاِتِام َاْو َبْعَد َمْوِتاِم، َضِمنُْت َلُه َیْوَم اْلِقیاَمِه َاْن ُاَخلَِّصُه ِمْن َاْهواِلا َو 
ُه َمِعَی فِی َدَرَجتِی؛ ای علی! هرکس، من یا تو یا یکی از  َ َشداِئِدها َحّتی ُاَصریِّ
دو فرزندت را در زندگی یا پس از مرگامن زیارت کند، بر عهده ی من است 
که روز قیامت، او را از وحشت ها و سختی ها آن روز برهانم و او را ]در 

هبشت[ هم رتبه ی خود قرار دهم«1.

پاداش های شگرف
در روایات مربوط به اجر و پاداش زیارت ائمه، مواردی وجود دارد 
که سخت شگفت آور و سؤال برانگیز است. پاداش هایی که مثالً به زائر قرب 
 وعده داده شده، چنان فراوان و خریه کننده است که هر  سید الشهداء 
انسانی را به تعجب و ناباوری وا می دارد، تا آنجا که از خود می پرسد: این 
چه زیارتی است که ثوابش گاه از هزار حج و عمره ی مقبول بیشرت است و 
گاه سبب روا شدن هزار نیاز دنیایی و آخرتی می شود و گاه پاداش آزاد کردن 

1. همان، ص123.
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هزار برده را در خود دارد و گاه خداوند با کسی که این زیارت را به جای آورد 
مهچون کسی که هزار مرتبه، آماده و پا در رکاب در راه خدا جماهدت نموده، 
رفتار می کند و.... وجود این ثواب های انبوه و متنّوع برای سالکان و زائران 
حتمی و یقینی است. تنها نکته، رسیدن به رس منشأ و چرائی این پاداش ها و 
توجیه و تفسری بی اهبام آهناست. در این باره، باید گفت: در پاداش و ثواب 
است،  متداول  و  معمول  انسانی  روابط  در  آنچه  با  خداوند  منطق  اعامل، 
تفاوت اساسی دارد. یعنی در ارزش گذاری کارها، مالک های االهی، چیزی 

جز مالک های انسانی و گاه در تقابل با آهناست.

چه بسا کار خرد و ناچیزی که چون رنگ االهی به خود گرفته و از جانی 
سامل و پاک رس زده، در پیشگاه خدای تعالی بسیار و عزیز و گرانبهاست و 
مهان عمل، در چشم مردم، بی ارزش و نادیده گرفتنی است. مهچنان که کار 
زشت و آلوده به هوا و هوس که ریشه در پلیدی و ناپاکی شخص دارد، هر 
چند بزرگ و به ظاهر چشم پرکن باشد، در میزان سنجش پروردگار به هیچ 

گرفته نمی شود. 

دنیا با مهه ی عظمت و شکوه ظاهری اش در نگاه قرآنی، هبره ای اندک 
َقلیٌل؛ بگو: برخورداری دنیا، اندک است«  ْنیا  الدُّ َمتاُع  و ناچیز است: »ُقْل 
]نساء/ 477[، و یک کار نیک، ده برابر پاداش دارد: »َمْن جاَء بِاحْلََسنَِه َفَلُه 
َعرْشُ َاْمثاِلا؛ هرکس کار نیکی ]به جای[ آورد، ده برابر آن ]پاداش[ خواهد 
داشت« ]انعام/ 160[ و ما چه می دانیم که این ده برابر، چه اندازه است! ما 
از ارزش کار خری نزد خداوند بی خربیم و مقیاس االهی در این باره به ایامن 
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قابل تصور و دریافت نیست.

اینکه، به خصوص درباره ی زیارت، آنچه ارزش این عمل را به  دیگر 
شخصیت  می سازد،  مرتتب  آن  بر  شگرف  پاداش های  و  می افزاید  مراتب 
صاحب زیارت و نقش آفرینی او در احیای دین و به حرکت درآوردن جامعه 
بعضی  زندگی  در  نقش،  این  ایفای  است.  اسالم  متعالی  اهداف  سوی  به 
ائمه مهچون امام حسنی  از جلوه و بروز پر رنگ تری برخوردار بوده 
و به مهنی قیاس، روایات وارده در فضیلت زیارت آن حرضت  نسبت به 
 ، بیشرت، گسرتده تر و پر ثواب تر است. هنضت امام حسنی دیگر ائمه
تعالیم  پیامرب و تداوم خط مشی آن حرضت، در گسرتش  احیاگر دین 
االهی و برداشتن موانع تکامل برش بود. اگر سّید الشهداء مهه ی هستی خود 
و خاندان و یارانش را به پای دین جّدش نثار نمی کرد، بی شک نام و نشانی 
از اسالم باقی نمی ماند و متام زمحات بی امان رسول خدا بی اثر می گشت. 
با این نگاه، متام آن پاداش ها که برای زیارت امام حسنی  مقرر شده، دیگر 
غریب نمی نامید و دور نیست که خداوند کریم و بخشنده، به پاس فداکاری 
بی مثال حسنی بن علی  در راه رضایت و حمّبت معبود یگانه، متام اجر و 
ثواب خود را به او ببخشاید و زائرش را به کامل ترین شکل، گرامی بدارد و 

به شگفتی، مورد لطف قرار دهد.
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این دفتر

امهیت  و  فضیلت  در  که  است  روایاتی  گزیده ی  رو،  پیش  جمموعه ی 
زیارت ائمه مدفون در عتبات )امری مؤمنان، حسنی بن علی، امامنی کاظمنی، 

امام عسکری( وارد شده است. و  امام هادی 

ابوالقاسم  تألیف  الزیارات«  »کامل  رشیف  ازکتاب  روایات،  این 
در  و  شده  گزینش  قولویه«  »ابن  به  معروف  قمی،  جعفر بن حممد بن قولویه 
چهار فصل سامان یافته است. موضوع »کامل الزیارات« به فضیلت زیارت 
پیامرب و خاندانش، و بعض مکان های زیارتی اختصاص دارد. مؤّلف 
گران قدر کتاب، از چهره های شاخص و راویان مورد اعتامد و موثق شیعی در 
قرن چهارم هجری است. وی در شهر مقدس قم، و در خانواده ای مشهور 
به علم و تقوا زاده شد. نخست نزد پدر و برادر بزرگوارش که از عاملان عرص 
خود بودند، شاگردی کرد و آنگاه در حمرض اساتید به نام و مرّبزی چون شیخ 
حممد بن یعقوب کلینی، صاحب کتاب عظیم »الکافی« به تکمیل اندوخته های 
علمی خود پرداخت. هبره  گریی درازمدت از خرمن معارف عاملان و حمققان 
آن عرص، وی را در چنان مرتبه ی علمی ای قرار داد که خود به تألیف کتب 
را  شاگردانی  و  نمود  برپا  تدریس  و  تعلیم  کرسی  و  شد  مشغول  روایی 
که  )ره( است؛ کسی  مفید  بزرگ مردی چون شیخ  نمونه شان،  که  بپرورد 
از او به عنوان رئیس علامی امامیه در معارف گوناگون  رشح حال نویسان، 

یاد کرده اند. اسالمی، 



قی
اش

ل ع
فص

ار 
چه

20

از تألیفات متعدد ابن قولویه، تنها کتاب رشیف »کامل الزیارات« ایشان 
به ما رسیده است. این کتاب، در طول صدها سال، منبعی پربار و معترب و 
متقن برای نقل روایات و توثیق راویان بوده و جمموعه های بزرگ روایی شیعه 
هیچ گاه از استناد به آن و نقل روایاتش بی نیاز نبوده اند. کامل الزیارات در 
108 باب و بخش سامان داده شده و بیش از نیمی از آن، یعنی 83 باب، 

روایات مربوط به فضیلت زیارت امام حسنی را در بردارد.

روایات  ضبط  و  ثبت  برای  پی گری  تالش  سال ها  از  پس  قولویه،  ابن 
خاندان رسالت در جهت احیای مذهب حق، در سال 369 ه-ق رحلت 
کرد و در کاظمنی، در ضلع رشقی رواق رشیف، به خاک سپرده شد. روحش 

شاد!1

امید که مطالعه ی توأم با تأمل روایاِت این دفرت، بابی بزرگ از معرفت 
ما  یکایک  روی  به  را  ایشان  حقوق  با  آشنایی  و   بیت اهل  ویژه ی  مقام 
ایشان  نتیجه آن شود که مهواره خود را در حمرض پاک و نورانی  بگشاید و 
بیابیم و درک این حضور، مانع گرایش به نااهالن و در آمدن به موقعیت های 

ناهنجار گردد و راه هرگونه انحراف در عقیده و عمل را بر ما ببندد.

6 آذر ماه 1392

حممدمهدی رضایی

1. الخلصه، عّلمه ی حلی، ص88، ش 189.
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دیدار همه ی پیامبران و مؤمنان

1.ابو وهب برصی: در مدینه خدمت امام صادق رسیدم و گفتم: 
»فدایتان شوم! خدمت رسیدم بی آنکه قرب امری مؤمنان را زیارت کنم.« فرمود: 
»بدکاری کردی.اگر از پریوان ما نبودی، حتی نگاهت نمی کردم. آیا زیارت 
کسی را ترک کرده ای که خدای تعالی با فرشتگان خود، او را زیارت می کنند 
و پیامربان و مؤمنان زائر مهیشه ی اویند؟« گفتم: »فدایتان شوم! نمی دانستم.« 
فرمود: »امری مؤمنان نزد خداوند از مهه پیشوایان معصوم برتر است و 
پاداش کارهای ایشان، از آِن وی است و هر کدام از آهنا، به قدر اعاملشان 

فضیلت و منزلت می یابند«.

ایشان گفتم:  به  و  امام صادق مرشف شدم  نزد  2. مفضل بن عمر: 
»آرزوی کوفه را دارم.« فرمود: »برای چه؟« گفتم: »می خواهم امری مؤمنان 
را زیارت کنم.« فرمود: »آیا فضیلت زیارتش را می دانی؟« گفتم: »نه، ای 
فرزند رسول خدا. شام آگاهم نامیید.« فرمود: »هرگاه خواستی به زیارت امری 
مؤمنان روی، بدان که تو زائر استخوان های آدم و بدن نوح و پیکر علی بن ابی 
طالب هستی.« گفتم: »آدم در مرشق خورشید، در جزیره ی رساندیب فرود 
آمد و عده ای می پندارند استخوان هایش در مسجد احلرام است. چگونه در 
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کوفه دفن شده است؟« فرمود: »خدای تعالی به نوح که در کشتی بود، 
وحی فرستاد که یک هفته گرداگرد خانه ی خدا طواف نامید. نوح چننی کرد 
که خدا فرمود. آنگاه در آبی که به زانوهایش می رسید، فرود آمد و تابوتی 
بریون آورد که استخواهنای آدم در آن بود. تابوت را داخل کشتی ُبرد و چندان 
که خدا خواست، پریامون خانه به طواف پرداخت. آنگاه به کوفه رسید و در 
میان مسجد آن فرود آمد و آنجا بود که خدا به زمنی فرمود: »اْبَلِعی ماَءِک؛ 
آب خود را فرو بر« ]هود/44[ پس آب خود را از مسجد کوفه فرو بلعید، 
بودند،  با نوح  بود. متام موجوداتی که  از مهانجا  نیز  مهچنان که فوران آب 

پراکنده شدند و نوح تابوت را در مسجد کوفه به خاک سپرد.

مسجد کوفه پاره ای از آن کوه است که خدا به فراز آن با موسی سخن 
گفت و عیسی را به پاکی تقدیس نمود و ابراهیم را رفیق یکدل خود قرار داد 
و حممد را دوست خود گرفت و آنجا را منزلگاه پیامربان ساخت. به خدا، 
پس از آدم و نوح، گرامی تر از امری مؤمنان، در این مسجد ساکن نگشته است.

هرگاه رسزمنی مهسایه ی نجف )= کوفه( را زیارت کردی، استخوان های 
پدران  زائر  تو  که  کن  زیارت  را  علی بن ابی طالب  پیکر  و  نوح  بدن  و  آدم 
نخستنی ایشان و زائر حممد خاتم پیامربان و علی رسور اوصیا هستی. زائر 
امری مؤمنان )چنان مقامی دارد که( چون دعا کند، درهای آسامن به رویش 

گشوده شوند. بنابراین، هرگز از خری )دنیا و آخرت خویش( غافل مباش.
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زیارتی کوتاه

از امام هادی نقل شده که: در کنار قرب امری مؤمنان، با این عبارات آن 
حرضت را زیارت می کرد:

و  مظلوم  نخستنی  تو  که  می دهم  گواهی  خدا،  ولی  ای  تو  بر  »سالم 
صبوری  پس  ربودند.  ناحق  به  را  حقش  که  کسی  نخستنی  و  ستمدیده ای 
کردی و برای خدا خرسند بودی تا مرگت فرارسید. و گواهی می دهم که تو 
با شهادت خدا را دیدار کردی. خداوند کشندگان تو را به سخت ترین انواع 

بیفزاید. عذاب، معّذب بدارد و بر عذابشان 

در حالی نزد تو آمده ام که حقت را می شناسم و به جایگاه رفیعت بصری 
و آگاهم و دشمنان و ستم کنندگان به تو را دشمن می دارم. ان شا ءاهلل با مهنی 

اعتقاد، پروردگارم را دیدار کنم.
ای ولّی خدا، بی شک مرا گناهان فراوانی است. پس نزد پروردگارت 
از من شفاعت نام؛ چرا که ـ ای موال من ـ تو در پیشگاه خداوند جایگاهی 
معلوم، و مقام و شفاعتی بزرگ داری. و این در حالی است که خدای تعالی 
فرموده: »َو ال َیْشَفُعوَن ااِّل ملَِِن اْرَتضی«؛ جز در حق کسانی که خدا راضی 

)انبیاء/28[«. نکنند«  باشد، میانجی گری 

فضیلت فرات
آب  از  می فرماید: هرکس   امام صادق 1. سلیامن بن هارون: شنیدم 
 فرات بنوشد و کام )فرزندش( را با آن بردارد، او دوستدار ما اهل بیت
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است.

2. امام باقر: اگر میان ما و رود فرات فالن و فالن اندازه فاصله بود، 
خود را به آن می رساندیم و از آبش شفا می جستیم.

و  َقراٍر  ذاِت  َرْبَوٍه  اِلی  مُها  اَوْینا  »َو  آیه ی  درباره ی   صادق امام   .3
َمعنِی؛ و آن دو را در مکانی بلند و مهوار، دارای آبی جاری، در پناه آوردیم« 
]مؤمنون/50[، فرمود: آن رسزمنی بلند و مهوار، نجف و آب جاری، رود 

است. فرات 

وارد  ابوالعباس،  زمان  در   صادق امام  چون  اهلل بن سلیامن:  عبد   .4
کوفه شد، سوار بر مرکب با جامه ی سفر، بر پل کوفه ایستاد و به غالمش 
فرمود: »آب می خواهم.« غالم کوزه را از آب پر کرد و به دست حرضت داد 
و ایشان آب را نوشید، در حالی که آب از گوشه ی لبانش بر حماسن می رخیت. 
پس آب بیشرتی خواست و از آن خورد و پس از محد خدای تعالی، فرمود: 
»هنر آبی که برکتش بسی افزون است. هر روز هفت قطره از آهبای هبشت در 
این هنر فرومی افتد. اگر مردم از برکات این آب باخرب بودند، بر حاشیه ی این 
رود، خیمه برپا می کردند و اگر گناهکاران این آب را نمی آلودند، هر بیامر و 

دردمندی که در آن غوطه می خورد، هببودی و شفا می یافت«.
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مسجد کوفه و مسجد سهله

جایگاه کرامت و پاداش

1. ابو محزه ی ثاملی: امام زین العابدین، به قصد مسجد کوفه از مدینه 
به کوفه آمد و در مسجد آن دو رکعت نامز به جای آورد و بی درنگ، سوار بر 

مرکب، راه بازگشت را پیش گرفت.

2. امام باقر: اگر مردم فضیلت و عظمت مسجد کوفه را می دانستند، 
ره توشه مهیا می کردند و از دوردست ها برای زیارت آن، بار سفر می بستند. 
و فرمود: یک نامز واجب در آن مسجد، با یک حج و یک نامز مستحب، با یک 

ُعمره برابری کند.

3. هارون بن خارجه: امام صادق به من فرمود: »مهه ی نامزهایت را در 
مسجد کوفه می خوانی؟« گفتم: »نه.« فرمود: »اگر من به این مسجد نزدیک 
فرمود:  آنگاه  آورم.«  به جای  آن  در  را  نامز خود  هر  دمل می خواست  بودم، 
و  صاحلان  »مهه ی  فرمود:  »نه.«  گفتم:  می دانی؟«  را  مسجد  این  »فضیلت 
پیامربان در مسجد کوفه نامز گزارده اند. پیامرب نیز چون به معراج رفت، 
جربئیل به او گفت: »ای حممد! می دانی هم اکنون کجائی؟« فرمود: »نه.« 
گفت: »در مقابل مسجد کوفه.« فرمود: »از پروردگارت بخواه اجازه دهد 
که فرود آیم و در آن نامز بخوانم.« به درخواست جربئیل، خداوند اذن داد و 

رسول خدا وارد مسجد شد و دو رکعت نامز به جای آورد.
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یک نامز واجب در این مسجد، با هزار نامز و یک نامز مستحب، با پانصد 
پسنی  بخش  و  چپ  سمت  راست،  سمت  پیشنی،  بخش  است.  برابر  نامز 
مسجد، و هر یک باغی از باغ های هبشت است. نشستن در آن، بدون نامز 
و ذکر گفتن، عبادت است. اگر مردم به عظمت مسجد کوفه پی می بردند، 

بدان روی می آوردند«. چهار دست وپا 

4. ابوبکر حرضمی: به امام باقر عرض کردم: »پس از مسجد احلرام 
و مسجد رسول خدا کدام جای زمنی گرامی تر و برتر است؟« فرمود: 
غری  و  مرسل  پیامربان  مدفن  که  مطهر  و  پاک  رسزمنی  ابوبکر.  ای  »کوفه، 
مرسل و اوصیای راستنی ایشان است. در این کوی، مسجد سهله واقع شده 
که خدا هیچ پیامربی را برنینگیخت مگر اینکه در آن نامز به جای آورد. عدل 
الی از آنجا پراکنده می شود و برپادارنده ی عدالت و کارگزاران پس از او، 
در آن استقرار می یابند. مسجد سهله منزلگاه پیامربان و اوصیاء و شایستگان 

است.

5. امام صادق: مردی در مسجد کوفه خدمت امری مؤمنان رسید 
و سالم کرد: »سالم بر تو ای امری مؤمنان، و رمحت و برکات خدا نثار تو باد.« 
امام سالمش را پاسخ گفت. مرد عرضه داشت: »فدایتان شوم! قصد 
مسجد االقصی دارم. خواستم شام را سالم و بدرود گویم و آنگاه حرکت 
کنم.« فرمود: »به چه کاری به مسجد االقصی می روی؟« گفت: »برای درک 
فضیلت آن، فدایت شوم!« فرمود: »مْرکبت را بفروش و رهتوشه ات را بخور 
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و در این مسجد نامز به جای آور که یک نامز واجبش، با یک حج مقبول و 
میل  دوازده  تا  می کند.  برابری  مقبول  ُعمره ی  یک  با  مستحبش،  نامز  یک 
پریامون این مسجد، مایه ی برکت و افزونی نعمت است. راست آن، مایه ی 
فرخندگی، سمت چپش اسباب تدبری است و در میانه اش چشمه ای از روغن 
و چشمه ای از شری و چشمه ای از آب که نوشابه ی مؤمنان است و چشمه ای 
از آب که پاک کننده ی آنان است، جاری می باشد. از اینجا بود که کشتی نوح 
به حرکت درآمد و بت های نرس و یغوث و یعوق در آن قرار داشتند. هفتاد 
پیامرب و هفتاد وصی که من یکی از آهنایم، در آن نامز گزارده اند. هیچ اندوه  
زده  ای در این مسجد حاجت خود از خدا نخواهد، مگر اینکه خدایش اجابت 

فرماید و اندوهش را برطرف گرداند.





فصل دوم

زیارت حسین بن علی
مالقات با خدا در عرش






لی

ن ع
ن ب

سی
ت ح

یار
ز

33

من از حسینم

1.سعید بن ابی راشد: یعلی عامری برای رفتن به مهامنی از نزد رسول 
بازی  بچه ها  با  که  افتاد   حسنی به  چشمش  ناگاه  آمد.  بریون   خدا
می کرد. در این هنگام پیامرب مردم را کنار زد و جلوتر از مهه، دستانش 
را برای در آغوش گرفتن حسنی از هم گشود. اما کودک این طرف و آن 
طرف می دوید و می گرخیت. رسول خدا رشوع به خنداندن حسنی کرد 
و رسانجام خود را به او رساند و دربرش گرفت. یک دست خود را زیر چانه 
و دست دیگر را پشت گردن او گذاشت و دهان خود را بر دهانش هناد و او 
را بوسید. آنگاه فرمود: حسنی از من است و من از حسینم. خدا دوستدار 

حسنی را دوست می دارد. حسنی، امتی از امت های نیک است.

خبری که جبرئیل آورد

2. امری مؤمنان: به دیدن رسول خدا رفتم. اّم ایمن برای ما شری 
در  و  خورد  خوراک  آن  از   خدا رسول  بود.  کرده  آماده  خرما  و  کره  و 
گوشه ای از اتاق مشغول نامز شد و در آخرین سجده، ناگاه با صدای بلند 
رشوع به گریستن کرد. هیچ یک از ما، به خاطر عظمت و اهبت ایشان، در 
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این باره سؤالی نکردیم. حسنی برخاست و در دامن پیامرب نشست و 
گفت: »ای پدر! به خانه ی ما آمدی و ما به اندازه ی امروز، شاد و خوشحال 
نشدیم. اکنون که سخت به گریه افتادی، غَصه مان گرفت. علت گریه ات چه 
بود؟« فرمود: »فرزندم، جربئیل نزد من آمد و گفت که شامها کشته می شوید 

و قتلگاه هایتان در زمنی پراکنده و از هم جدا خواهد بود.«

چه  کند،  زیارت  خمتلف  جاهای  در  را  ما  که  کسی  پدر،  »ای  گفت: 
پاداشی دارد؟« فرمود: »فرزندم، آنان گروهی از امت من هستند که شام را به 
زیارت می آیند و بدین وسیله، از خداوند برکت و افزونی پاداش می طلبند. 
سزاوار است که من در روز قیامت خود را به ایشان ملحق سازم و آهنا را 
از هراس های بزرگ رستاخیز و از گناهانشان برهانم و خداوند آنان را در 

گرداند«. ساکن  خود  هبشت 

3. امام صادق: جربئیل خدمت رسول خدا رسید و در آن حال، 
تو،  »امت  گفت:  پس  بود.  بازی  مشغول  حرضت  روی  پیش   حسنی
این فرزند را خواهند کشت.« پیامرب به شدت گریست. جربئیل گفت: 
ناگاه  پس  دهم؟«  نشان  می شود،  کشته  آن  در  که  را  خاک  آن  »می خواهی 
فاصله ی میان جایی که رسول خدا نشسته بود و قتلگاه حسنی برداشته 
شد و دو پاره ی زمنی به هم وصل شدند. پیامرب مقداری از آن تربت را 
برگرفت و آنگاه زمنی، در چشم برهم زدنی، به هم آمد و به حال نخست 
بازگشت. رسول خدا از خانه بریون رفت، در حالی که می گفت: خوشا 

تو ای خاک! خوشا آنان که در اطراف تو کشته شوند و به خاک افتند!
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ُفطرس

چون  فرمود:   صادق امام  که  شنیدم  میثمی:  ابراهیم بن شعیب   .4
فرشته ی  هزار  با  تا  فرستاد،  را  جربئیل  تعالی  خدای  شد،  زاده   حسنی
دیگر به زمنی هبوط کنند و از سوی خدا و جربئیل، پیامرب تنیت گویند. 
آنجا  نام »فطرس«  به  فرشته ای  که  دریا  در  بود  فرودگاه جربئیل، جزیره ای 
و  سستی  موردی   در  که  بود  الی  عرش  حامالن  از  وی  داشت.  سکونت 
کوتاهی کرد. پس بال و پرش شکست و در آن جزیره فرود آمد و 600 سال 
به عبادت خدا مشغول بود تا حسنی پای به گیتی هناد. فطرس به جربئیل 
گفت: »کجا می روید؟« گفت: »خدا نعمتی بزرگ به حممد عطا کرده. من 
از سوی خدا مأمورم که این رخداد را از جانب خداوند و خود به او تربیک 
بگویم.« گفت: »ای جربئیل، مرا نیز با خود برب، شاید حممد در حّقم دعا 

کند.«

 پیامرب به خدمت  با خود مهراه ساخت و چون  را  جربئیل، فطرس 
رسیدند، از طرف خداوند و خود، بر او تنیت گفت و حال فطرس را نیز 
بیان نمود. رسول خدا فرمود: »ای جربئیل، او را بیاور.« جربئیل، فطرس 
بازگفت.  حرضت  برای  را  خود   رسگذشت  وی  و  برد   پبامرب نزد  را 
پیامرب برایش دعا کرد و فرمود: »خود را به این فرزند بامل و به جایگاه 
خود باز گرد.« فطرس، خود را به حسنی مالید و باال رفت و در مهان حال 
چننی گفت: »امت تو، این فرزند را خواهند کشت. جربان لطفی که در حق 
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من کرده، آن است که هر کس او را زیارت کند، زیارتش را گزارش دهم و 
هرکس به او سالم فرستد، سالمش را برسانم و هرکس درودش گوید، آن را 

ابالغ نامیم.« پس اوج گرفت و به آسامن باال رفت.

آن اتفاق خونین

5. امام صادق: علی به حسنی فرمود: »ای ابا عبداهلل، تو از 
نخست اسوه و الگو بوده ای.« گفت: »فدایتان شوم! ماجرای من چیست؟« 
فرمود: »آنچه دیگران نمی دانند تو می دانی، و انسان دانا، روزی از علم خود 
هبره خواهد برد. فرزندم، بشنو و ببنی پیش از آنکه آن اتفاق بیفتد. به خدایی که 
جانم در دست اوست، بنی امّیه خونت را می ریزند، اما نخواهند توانست تو 
را از آینی و عقیده ات برگردانند و خدا را از یادت بربند.« گفت: »به خدایی که 
جانم در دست اوست، مرا بس است که به آنچه خداوند فرو فرستاده، اقرار 
و سخن پیامرب خدا را تصدیق نامیم و گفته پدر خویش را دروغ نپندارم«.

پاداش هنگفت

6. امام باقر: چهار هزار فرشته، آشفته روی و غبارآلود، تا روز قیامت 
بر حسنی   می گریند. هرکس به زیارت حرضت رود، به پیشوازش آیند 
و چون بیامر گردد، از او بیامرپرسی کنند و چون بمرید، بر جنازه اش حارض 

شوند.

7. امام صادق: خداوند هفتاد هزار فرشته آشفته روی و غبارآلود را 
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بر قرب حسنی گامرده که تا روز قیامت بر او می گریند و کنار مزارش نامز 
می گزارند. یک نامز ایشان برابر است با هزار نامز آدمیان و اجر و پاداش این 

نامزها برای کسی خواهد بود که قرب وی را زیارت نامید.

گریه کن و بگریان

عبداهلل  ابا  قرب  زیارت  »درباره ی  گفتم:   صادق امام  به  حنان:   .8
حسنی چه نظر دارید؟ به ما رسیده که برابر است با یک حج و عمره.« 
فرمود: »شگفتی مکن که زائر به مهه ی این پاداش دست یابد. حسنی را 
زیارت کن و از او دوری مکن که او رسور شهیدان و رسور جوانان هبشتی 
بزرگوار  دو  این  بر  تنها  و زمنی  آسامن  ماَند.  زکریا  فرزند  به حییی  و  است  

گریست«.

کبوتر  به  و  بودم  نشسته   صادق امام  خانه ی  در  داود بن فرقد:   .9
راعبی1 که یکرس بغ بغو می کرد، می نگریستم. امام نگاهم کرد و فرمود: 
»ای داود! می دانی این پرنده چه می گوید؟« گفتم: »به خدا نه، فدایت شوم.« 
فرمود: »بر کشندگان حسنی بن علی نفرین می فرستد. آن را در خانه هایتان 

نگاه دارید.«

 صادق امام  شنیدم  پدرش:  از  حسنی بن  علی بن  ابی محزه،   .10
و  گریه  مگر  است  ناپسند  مصیبتی  هر  در  بنده  ناله ی  و  گریه  می فرماید: 

بی قراری بر حسنی بن علی که شخص پاداش می یابد.

1. نوعی کبوتر که گویند از جفت گیری فاخته و کبوتر به وجود می آید.
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 در حدیثی طوالنی فرمود: هرکه نزد او از حسنی 11. امام صادق
یاد کنند و به اندازه بال مگس، اشک بریزد، ثوابش بر عهده ی خداست و خدا 

به کم تر از هبشت )برای او( راضی نشود.

12. امام باقر: هر مؤمنی در شهادت حسنی بگرید و اشک بر 
گونه هایش روان گردد، خداوند به پاداش این عمل، خانه ای در هبشت برایش 

فراهم سازد که سال های سال در آن بامند.

13. امام صادق: هرکس درباره ی حسنی بیتی شعر بگوید و خود 
بگرید و ده نفر را بگریاند، پاداش مهگی هبشت است. و هرکس درباره ی 
حسنی یک بیت برساید و خود بگرید و نه نفر را بگریاند، مهگی شان را 
هبشت دهند...هرکس درباره ی حسنی یک بیت شعر بگوید و خود بگرید 

ـ و گامن کنم که فرمود: یا خود را به گریه بزند ـ هبشت برای او خواهد بود.

بنوش به یاد حسین

14. داود رقی: نزد امام صادق بودم. آب طلبید و چون از آن نوشید، 
نفرین  داود!  »ای  فرمود  من  به  پس  نشست.  اشک  به  مبارکش  چشم  دو 
خدا بر کشندگان حسنی. هرکس آب بنوشد و حسنی را به یاد آورد 
و کشندگانش را نفرین فرستد، خداوند صد هزار پاداش نیک برایش رقم 
می زند و صد هزار گناهش را می زداید و صد هزار رتبه ی او را باالتر می برد 
و گویا صد هزار بنده آزاد کرده و خداوند، روز قیامت، او را خّرم و دلشاد 
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حمشور نامید.

مصیبت عظیم

حرضت  که  دید   العابدین زین  امام  غالمان  از  یکی  راوی:   .15
زیر سایه بانی در سجده است و می گرید. به ایشان گفت: »رسور من، ای 
علی بن حسنی! چه وقت این اندوه شام به پایان می رسد؟« امام رس بلند 
کرد و فرمود: »وای بر تو ـ یا: مادرت به عزایت نشیند ـ به خدا، یعقوب در 
مصیبتی کمرت از آنچه بر من رفت، به پروردگارش گله کرد و گفت: »یا َاَسفی 
َعلی ُیوُسَف؛ حرستا بر جدایی از یوسف« ]یوسف/84[، در حالی که یک 
فرزند گم کرده بود. اما من، پدرم و شامری از بستگانم را که پیش چشمم ذبح 

شدند، مشاهده کردم.«

راوی گوید: علی بن حسنی به فرزندان عقیل ُپر عالقه نشان می داد. به 
وی گفتند: چرا از عموزادگان خود، بیش تر به فرزندان عقیل متایل دارید، 
نه آل جعفر؟« فرمود: »من ماجرای شهادت آهنا در رکاب پدرم حسنی بن 

علی را به یاد می آورم و دمل به حالشان می سوزد«.

کشته ی اشک

اندوه  به  و  اشکم  فرمود: من کشته ی   حسنی :امام صادق  .16
آید،  من  نزد  غصه داری  و  گرفتار  هر  سزاست  پس  داده ام.  جان  سخت، 

برگرداند. خانواده اش  به  بی غم  و  شاد  را  او  خداوند 
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با بصیرت

مزار  تا  نمودم  کرایه  قاطری  و  شدم  مدینه  وارد  امحسیه:  سعید  ام   .17
دیدار  به  نخست  بجاست  گفتم  خود  با  کنم.  زیارت  و  بگردم  را  شهدا 
جعفر بن حممد روم. خدمت ایشان رسیدم و دیدار به طول انجامید چندان 
که صدای قاطرچی بلند شد و گفت: »معطلامن گذاشتی.« امام صادق به 
من فرمود: »گویا کسی منتظر توست، ای ام سعید!« گفتم: »آری، فدایتان 
شوم! قاطری کرایه کردم تا قبور شهدا را بگردم. پس با خود گفتم کسی از 
شام به زیارت سزاوارتر نیست.« فرمود: »ای ام سعید! چرا به زیارت قرب سید 
الشهداء نمی روی؟« چشم داشتم که منظور ایشان قرب امری مؤمنان علی بن ابی 
کیست؟«  الشهداء  سید  فدایت!  به  مادرم  و  »پدر  گفتم:  باشد.   طالب
فرمود: »حسنی فرزند فاطمه، ای ام سعید! هرکس با بصریت و میل قلبی 
او را زیارت کند، پاداش او یک حج و عمره ی مقبول است و از فضل خدا 

چندان و چند برخوردار شود«.

خدا هم زیارت می کند

من  به  روزی  آمد،  حریه1  به  چون   صادق امام  مّجال:  صفوان   .18
»آیا قرب حسنی را زیارت می کنی؟« گفتم: »فدایتان شوم، مگر  فرمود: 
شب  هر  که  حالی  در  نکنم،  زیارت  »چرا  فرمود:  می کنید؟«  زیارت  شام 

1. شهری باستانی، در منطقه ی نجف، به فاصل سه میلِی کوفه، که سکونت گاه پادشاهان عرب 
در جاهلیت بوده است. 
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مجعه، خداوند با فرشتگان و پیامربان و اوصیاء ـ حممد برترین پیامربان است 
و ما برتریِن اوصیاء ـ فرود می آید و آن را زیارت می کند.«1 صفوان گفت: 
»فدایتان شوم! آیا می شود در شب مجعه حسنی را زیارت کنیم تا به دیدار 
کن  چننی  پیوسته  صفوان!  ای  »آری،  فرمود:  گردیم؟«  نائل  پروردگارمان 
تا پاداش زیارت حسنی برای تو نوشته شود که این بس است، فضیلتی 

بزرگ«.

فرشتگان زائر

19. اسحاق بن عامر: شنیدم امام صادق می فرماید: درخواست مهه ی 
فرشتگان آسامن از خدا این است که اجازه دهد قرب حسنی را زیارت کنند. 

پس گروهی فرود می آیند و گروهی باال می روند.

20. اسحاق بن عامر: به امام صادق گفتم: »فدایتان شوم! شب عرفه 
در کربال، در حدود سه یا چهار هزار مرد زیبارو و خوش بو و سپید جامه را 
مشاهده کردم که نامز می گزاردند. می خواستم به قرب حسنی نزدیک شوم و 
آن را ببوسم و دعاهایم را بخوانم، اما از کثرت مجعیت نتوانستم. چون صبح 

برآمد، سجده ای به جای آوردم و چون به خود آمدم، هیچ کس را ندیدم.«

امام صادق به من فرمود: »می دانی آهنا که بودند؟« گفتم: »فدایتان 
 شوم! نه.« فرمود: »پدرم، از پدرش نقل فرمود که: پس از شهادت حسنی
چهار هزار فرشته بر پیکر او گذر کردند و به آسامن باال رفتند. خداوند به آهنا 

1. زیارت خدا، به معنای نزول رحمت های خاص االهی بر سید الشهداء و زائران اوست.
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وحی فرستاد که: ای فرشتگان، به فرزنِد دوست و برگزیده ی من حممد که 
به ظلم و ستم کشته شده بود گذر کردید و یاری اش نکردید. پس به زمنی پائنی 
روید و در کنارقربش، آشفته روی و غصه دار، تا روز قیامت بر او بگریید. آن 

فرشتگان تا برپا شدن قیامت، در کنار اویند«.

دعای معصومین در حق زائران

از رس  به من فرمود: ای معاویه!   امام صادق 21. معاویه بن وهب: 
ترس، زیارت حسنی را ترک مکن که هرکس چننی کند، به حرستی دچار 
شود که آرزو نامید قربش کنار قرب حسنی باشد. آیا دوست نداری خداوند 
پیشوایان  فاطمه و  ببیند که رسول خدا و علی و  میان کسانی  را در  تو 
معصوم در حقشان دعا می کنند؟ نمی خواهی در زمره ی کسانی باشی که 
آمرزیده از زیارت باز می گردند و گناهان هفتاد سالت را ببخشایند؟ آرزو 
نداری از کسانی باشی که بی گناه از دنیا می روند و نمی خواهی از کسانی 

باشی که فردا رسول خدا با آهنا مصافحه می کند«؟

فرزندش  زائران  مجع  در   حممد دخت  فاطمه   :صادق امام   .22
می طلبد. آمرزش  خدا  از  گناهانشان،  برای  و  می شود  حارض   حسنی

23. امام صادق: چهار هزار فرشته، آشفته روی و غبارآلود، کنار قرب 
حسنی تا قیامت می گریند. رسگروهشان، فرشته ای است به نام »منصور«. 
هرکس به زیارت حسنی رود، آهنا به پیشوازش آیند و وداع کنندگانش را 
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مهراهی نامیند. چون بیامر شوند، عیادتشان کنند و چون بمریند، بر جنازه شان 
نامز بگزارند و برایشان آمرزش بطلبند.

24. عنبسه: شنیدم امام صادق می فرماید: خداوند هفتاد هزار فرشته 
را بر قرب حسنی بن علی گامرده که آنجا پرستِش خدا می کنند. یک نامِز یکی 
از آهنا برابر است با هزار نامز آدمیان. پاداش نامز این فرشتگان به زائران قرب 
حسنی بن علی می رسد و نصیب کشندگان او، نفرین خدا و فرشتگان و 

مجیع مردمان است تا مهیشه ی هستی.

حّق واجب خدا

25. امام باقر: هواداران ما را به  زیارت قرب حسنی امر نامیید زیرا 
این عمل بر هر مؤمنی که امامت حسنی از سوی خدا را بپذیرد، واجب 

است.

26. امام صادق: هرگاه یکی از شام متام عمرش را حج به جای آوَرد، 
فروگذارده  را  خدا  حقوق  از  حقی  نکند،  زیارت  را   حسنی بن علی اما 
است، زیرا )به جای آوردن( حق حسنی، از سوی خدا بر هر مسلامنی 

است. واجب 

هزینه کردن برای دیگران

27. هشام بن سامل: به امام صادق عرض کردم: »آن که خود به جهت 
مشکلی، به زیارت قرب حسنی نرود، اما اسباب زیارت دیگری را فراهم 
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نامید، چه پاداشی دارد؟« فرمود: »خداوند به جای هر درمهی که هزینه کرده، 
به اندازه ی کوه ُاحد او را پاداش نیک دهد و چندین برابر آن را، جایگزین 
اموالش  و  بگرداند،  آید،  فرود  او  بر  است  نزدیک  که  را  بالهایی  و  سازد 

ماَند«. بی خطر 

تازیانه های سلوک

راه  در  که  آن  »پاداش  پرسیدم:   صادق امام  از  هشام بن سامل:   .28
زندان  در  که  »در عوض هر روز  فرمود:  افتد، چیست؟«  زندان  به  زیارت 
است و اندوه می خورد، او را شادی ای تا روز قیامت دهند. هرگاه پس از 
حبس، او را بزنند که چرا قصد زیارت کرده، به هر رضبه، پاداش او یک حور 
هبشتی است و به هر دردی که بر بدنش وارد می شود، هزار هزار حسنه پاداش 
گرید و هزار هزار گناهش را حمو کنند و مقامش را هزار هزار پله بیفزایند و تا 
از حسابرسی فارغ شود، یکرسه با رسول خدا در گفتگوست. فرشتگان 
حامل عرش، با او مصافحه کنند و به او گویند: »هرچه را دوست داری، 

بخواه.«

پس کتک زننده را می آورند و بی آنکه از او چیزی بپرسند و به حسابش 
آورند، بازویش را می گریند و نزد فرشته ای می برند که به او رشبتی از آب 
جوشان و رشبتی از چرک و خون جهنمیان تعارف می کند. آنگاه بر کباب پزی 
در آتش قرارش می دهند و می گویند: »بچش، به سزای ظلمی که در حق این 
زائر کردی و او را رضبت زدی. او، راهی به سوی خدا و رسولش بود.« در 
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ان هنگام زائر کتک خورده را کنار درب جهنم می آورند و به او می گویند: 
»به ضارب خود و رنجی که می برد، بنگر. آیا دلت آرام گرفت؟ این، تقاصی 
است که پس می دهد.« زائر می گوید: »ستایش خدایی را که انتقام من و انتقام 

فرزند رسولش را از او ستاند«.

بیمناکانه

29. ابن بکری: به امام صادق عرض کردم: من ساکن شهر »ارجان«م، 
اما دمل پیوسته در آرزوی زیارت قرب پدر بزرگوارتان بود. روزی، دل نگران 
و  سلطان  از  ترس  ولی  آمدم،  بریون  شهر  از  زیارت  قصد  به  ترسان،  و 
سعایت کنندگان و مرزبانان پایم را سست کرد و برگشتم.« امام فرمود: 
»ای ابن بکری ! نمی خواهی خداوند تو را در )به جای آوردن حق( ما ترسان 
ببیند؟ نمی دانی اگر کسی به خاطر ما بیمناک گردد، خداوند او را به سایه ی 
از  با حسنی مهسخن می شود و خدایش  آنجا  عرش خود می پوشاند و 
وحشت های روز قیامت در امان می دارد، در حالی که مردمان هراسانند و او 
بی هراس، و چون ترسی به دلش راه یابد، فرشتگان الی او را متانت دهند و 

قلبش را به مژده ی هبشت، آرام کنند.

پیوند محبّت

پیوند  آید،   عبداهلل ابی  قرب  زیارت  به  هرکس   :صادق امام   .30
خود را با رسول خدا و با ما استوار کرده است. غیبت او کردن، ناروا 
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و گوشتش بر آتش حرام است. خداوند به پاداش هر درمهی که در این راه 
ببخشاید.  او  به  و  نامید  ثبت  برایش  شهر  هزار  حمفوظ1،  لوح  در  پرداخته، 
نیازهایش را برآورد و هرچه را بر جای هناده، حفظ فرماید. پس هرچه از 
خدا بخواهد، عطایش کند و خواسته اش را بدهد؛ به زودی، یا آن را به نفع 

او، به تأخری افکند.

31. از حلبی ـ در حدیثی طوالنی ـ از امام صادق: گفتم: »فدایتان 
نامید،  توانایی، ترک  را در عنی   شوم! درباره ی کسی که زیارت حسنی
چه می گویید؟« فرمود: »می گویم که پیوند خویش با رسول خدا و با ما 
بریده و در کاری که وظیفه ی اوست، کوتاهی کرده است. هرکه حسنی را 
زیارت کند، خدا عهده دار نیازهای او شود و کار مهم دنیایی اش را به سامان 
بنده روزی آور است و جربان کننده ی هزینه ای که  این زیارت، برای  آورد. 
پرداخته است. گناهان پنجاه سالش را بیامرزند و بی گناه و پاک به خانواده اش 

برگردد و هیچ خطایی در کارنامه ی عملش باقی نامَند.

اگر در راه سفر زیارت بمرید، فرشتگان فرود آیند و او را غسل دهند و 
درهای هبشت را به رویش بگشایند و نسیم حیات بخش آن را تقدیم او کنند، 
تا برپایی قیامت. چون از این مرحله به سالمت گذرد، دری را که روزی از آن 
فرود آید، به رویش بگشایند و عوض هر درمهی که رصف نموده، برایش ده 

1. در تفسیری از ابن عباس آمده که »لوح محفوظ« طولش به اندازه ی فاصله زمین و آسمان، 
و عرضش به فاصله مشرق و مغرب است. از این رو، به نظر می آید که لوح محفوظ همان 
صفحه علم خداوند است که شرق و غرب عالم را فراگرفته و از هر تحریف و دگرگونی مصون 

و محفوظ است ]تفسیر نمونه، ج 26، ص354[.
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هزار درهم قرار دهند و اندوخته نامیند و چون به حمرش آید، به او گفته شود: 
عوض هر درهم ده هزار درهم تقدیم تو باد. خداوند تو را به عنایت نگریست 

و این پاداش را نزد خود، برایت ذخریه ساخت«.

زیارت، یا تفریح!

 حسـنی زیارت  به  چون  عده ای  شنیـده ام   :صـادق امام   .32
می روند، خوردنی ها با خود برمی دارند، شامل شریینی و حلوا و مانند آن. 
به یقنی، اگر به زیارت قبور نزدیکان و دوستان خود می رفتند، چننی توشه ای 

برنمی داشتند.

33. از مفضل بن عمر: امام صادق فرمود: »زیارت کنید، هبرت از آن 
است که زیارت نکنید و زیارت نکنید، هبرت از آن است که زیارت کنید؟« 
گفتم: »پشتم را شکستید )مطلب سنگنی بود و نفهمیدم(.« فرمود: »به خدا، 
هر یک از شام جز با غّصه و اندوه به زیارت قرب پدر خویش نرود، حال آنکه در 
زیارت حسنی خوردنی های خمتلف )و نشاط آور( با خود مهراه می کنید. 
تا آشفته روی و خاک آلوده به زیارت او نروید، هرگز )حق زیارتش را به جای 

نیاورید(.

آدابی چند

34. از حممد بن مسلم: به امام صادق عرض کردم: »هرگاه به زیارت 
پدر بزرگوارتان رویم، چنان نیست که به سفر حج رفته ایم؟« فرمود: »چرا.« 
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گفتم: »پس آنچه بر حاجی الزم است، بر ما نیز هست.« فرمود: »چه چیز؟« 
با  باید  این سفر  فرمود: »در  با خود مهراه می کند.«  »آنچه حج گزار  گفتم: 
مهراهان خود نیک معارشت کنی و جز سخن بجا و پسندیده نگویی و فراوان 
خدا را یاد نامیی و جامه ات آراسته و نظیف باشد. پیش از آنکه وارد حرم 
شوی، غسل به جای آوری و فروتنی پیشه کنی و نامز بسیار بخوانی و بر حممد 
و خاندان حممد درود پرشامر فرستی. از آنچه ماِل تو نیست، بپرهیز و یکرسه 
چشم خویش بر نادیدنی ها بپوشان. هرگاه دیدی برادرت دارایی خویش را از 

کف داده، با او مهدردی نام و حاجتش را برآور.

تقیه کردن را از دست مگذار که بر پا ماندن دین تو به آن است. از آنچه 
منع شده ای، خودداری کن و از ستیزه و سوگند خوردن و بحث و جدلی که 
در آن سوگند است، بپرهیز. هرگاه این آداب را بجای آوری، حج و عمره ات 
بی نقص و متام خواهد بود و سزاواِر تو از سوی خداوندـ  که در طلب ثواب و 
پاداشش، هزینه ها کردی و از خانواده ات دور شدی و خواسته های گوناگون 

در میان آوردی ـ آن است که با آمرزش و رمحت و خشنودی او بازگردی.

اینگونه باش

35. امام صادق: هرگاه قصد زیارت حسنی کردی، زیارتش کن 
در حالی که اندوه مند و دلواپس و رنجور و آشفته روی و غبارآلود و گرسنه 
و تشنه ای. زیرا حسنی با حالتی رسارس اندوه و ماتم و رویی پریشان و 
خاک آلود، و گرسنه و تشنه کام به شهادت رسید. پس نیازهای خود بطلب و 
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باز گرد و آنجا را وطن خود مگری.

پاداش پیادگان و سوارگان

36. امام صادق به حسنی بن شویر بن ابی فاخته: ای حسنی! هرکس 
به قصد زیارت قرب حسنی بن علی از خانه اش بریون رود، اگر پیاده باشد، 
خداوند به هر گام او پاداشی نیک برایش ثبت کند و یک گناهش را بیامرزد تا 
چون به حرم حسنی رسد، خداوند او را در زمره ی ُمفلحان و کامیافتگان 
نویسد و پس از زیارت، از رستگارانش قرار دهد. چون بخواهد باز گردد، 
فرشته ای نزد وی آید و گوید: رسول خدا سالمت می رساند و می فرماید: 

»کار خود از رس گری که گناهان گذشته ات آمرزیده شده است«.

کشتی ها  بر  »سوار  فرمود:  من  به   صادق امام  عبداهلل بن نحار:   .37
به زیارت حسنی می روید؟« گفتم: »آری.« فرمود: »نمی دانی که چون 
کشتی شام را به حرکت درآورد، اینگونه مورد خطاب قرار می گریید: هان که 

پاک و مطهر شدید. هبشت خوشایند شام باد!

بر سفره های نور

38. عبد اهلل بن طحان: شنیدم امام صادق می فرماید: هیچ کس نیست 
با مشاهده ی گرامی داشت خدای تعالی در حق زائران  که در روز قیامت 

حسنی بن علی، آرزو نکند که ای کاش از زائران حسنی بود.

39. امام صادق: هرکس می خواهد در روز قیامت، بر کنار سفره های 
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نور نشیند، باید از زائران حسنی بن علی باشد.

40. ابو اسامه: شنیدم امام صادق می فرماید: هرکس می خواهد با 
 مهسایه شود، نباید زیارت حسنی بن علی و علی و فاطمه پیامرب خدا

را رها کند.

41. ابو بصری: شنیدم که امام صادق، یا امام باقر فرمود: »هرکه 
دوست می دارد خانه و جایگاهش هبشت باشد، زیارت آن مظلوم را ترک 
نکند.« گفتم: »او کیست؟« فرمود: »حسنی بن علی، شهید کربال. هرکس به 
شوق او، و به حمبت رسول خدا و فاطمه و امری مؤمنان صلوات اهلل علیهم 
امجعنی، او را زیارت کند، خدایش بر کنار سفره های هبشتی بنشاند و در مدتی 
که مردمان به حساب و کتاب مشغولند، با آن ذوات مقدس هم غذا گردد«.

آمرزش و بهشت

زائران  می فرماید:   صادق امام  شنیدم  اهلل بن زاره:  عبد   .42
حسنی بن علی در قیامت، بر مردمان فضیلتی بزرگ دارند.« گفتم: »فضل 
و برتری شان چگونه است؟« فرمود: »چهل سال پیش از دیگران وارد هبشت 

می شوند، در حالی که مردم در موقف قیامت، به حسابرسی مشغولند«.

43. قائد: خدمت امام کاظم رسیدم و به ایشان عرض کردم: »فدایتان 
شوم! حسنی را مهگان، چه آنان که به والیت شام باور دارند و چه آنان که 
باور ندارند، زیارت می کنند. زنان نیز زائر قرب اویند و حالتی از آوازه جویی 
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 و شهرت طلبی در این زیارت است که مرا از این کار باز می دارد.« امام
خلتی درنگ کرد و سپس رو به من، فرمود: »ای عراقی! اگر دیگران در پی 
شهرت و معروفیت اند، تو اینگونه مباش. به خدا سوگند هرکه با حقشناسی 
نسبت به حسنی او را زیارت کند، خداوند گناهان گذشته و آینده اش را 

بیامرزد«.

می فرمود:  پدرم  به   رضا امام  شنیدم  قمی:  جریر  حممد بن ابی   .44
بلندای  بر  را زیارت کند،  او  و  بشناسد  را   هرکس حق والیت حسنی«
امْلُتَّقنَی  »اِنَّ  آیات را تالوت کرد:  این  آنگاه  عرش مهسخن خداوند گردد.« 
فِی َجنّاٍت َو هَنٍَر* فِی َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َملیٍک ُمْقَتِدٍر؛ تقواپیشگان در باغ ها و 
کنار هنرهایند.در جملسی مهه صدق و راستی، نزد فرمانروایی  بس قدرمتند« 

ـ 55[ ]قمر/54 

امام صادق: چون روز قیامت شود، منادی ندا دهد: »زائران   .45
حسنی بن علی کجایند؟« پس گروهی عظیم از مردم که جز خدای تعالی 
شامره شان نتوان کرد، برپا می ایستند. به ایشان گفته می شود: »قصد شام از 
زیارت قرب حسنی چه بود؟« می گویند: »پروردگارا! به عشق رسول خدا 
و عشق علی و فاطمه، و دلسوزی بر آنچه در حق حسنی کردند.« ندا رسد: 
»این، حممد و علی  وفاطمه و حسن و حسنی. به آهنا ملحق شوید، که با آنان 
شوید.«  وارد  خدا  رسول  پرچم  سایه سار  به  بود.  خواهید  هم رتبه  و  مهراه 
پس خود را به پرچم رسول خدا که در دست علی است می رسانند و در 
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سایه ی آن قرار می گریند و به هبشت قدم می گذارند، در حالی که پرچم را از 
پیش رو، و از راست و چپ و پشت رس احاطه کرده و دربرگرفته اند.

46. زید شحام: شنیدم امام صادق می فرماید: هر که مشتاقانه بر قرب 
حسنی وارد شود، خداوند او را در زمره ی امان یافتگان روز قیامت ثبت 
نامید و کارنامه اش را به دست راستش دهد و تا وارد هبشت شود، در سایه ی 
پرچم حسنی باشد و خداوند او را در جایگاه هبشتی حرضت مستقر 

گرداند. بی شک، خدا عزمتند و فرزانه است.

47. ذریح حماربی: برای امام صادق رشح دادم که چون با بستگان 
مرا  آن می گویم،  پاداش  و  زیارت قرب حسنی و فضیلت  از  فرزندانم  و 

به جعفر بن حممد دروغ می بندی«. تکذیب می کنند و می گویند: »تو 

فرمود: ای ذریح! مردمان را واگذار که هرچه می خواهند، بگویند. به خدا 
سوگند خداوند به زائران حسنی و راهیان کوی او، بر فرشتگان مقرب و 
حامالن عرش، فخر و مباهات می کند، تا آنجا که به آهنا می فرماید: »آیا زائران 
قرب حسنی را نمی نگرید که چه مشتاقانه و به شوق فاطمه دخت رسول خدا، 
به سویش می آیند! به شکوه و شوکت و واالیی ام سوگند، کرامت خویش 
را بر اینان واجب نمودم و یقینًا به هبشتی که برای دوستداران و پیامربان و 

رسوالن خود مهیا کرده ام، واردشان سازم.

فرشتگان من! ایشان زائران حسنی اند که حمبوب حممد بود و حممد، حبیب 
من است. هرکه مرا دوست بدارد، حبیب مرا دوست داشته و هرکه با حبیب 
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با حبیب من  نیز دوست می دارد. و هرکس  او را  من دوستی کند، حمبوب 
دشمنی نامید، دشمن من است و هرکس مرا دشمن بدارد، سزاست که او را به 
سخت ترین عذاب، شکنجه کنم و به آتش خویش بسوزانم و جهنم را مسکن 
از موجودات  او قرار دهم و چنانش معّذب گردانم که هیچ یک  و مأوای 

هستی را آنگونه عذاب نکرده ام«.

از  عده ای  که  بودم   صادق امام  خدمت  عبداهلل بن مسکان:   .48
از زیارت قرب حسنی و فضیلت آن  ایشان وارد شدند و  بر  خراسانی ها 
پرسیدند. فرمود: پدرم، به نقل از جّدم می فرمود: هرکس برای خدا او را 
فرشتگان  می گرداند.  بی گناه  نوزاد،  مهچون  را  وی  خداوند  کند،  زیارت 
پر  و  بال  صف  یک  در  رسش،  باالی  و  می کنند  مهراهی اش  راه  درطول 
او  برای  فرشتگان،  نیز  برگردد.  خانواده اش  نزد  که  روزی  تا  می گشایند، 
را  او  آسامن  کرانه های  از  الی  رمحت  و  بخواهند  آمرزش  پروردگارش  از 
زیارتش  که  آن  است  پاک  و  »پاکی  دهند:  ندا  فرشتگانش  و  فروپوشاند 

ماَند. حمفوظ  خانواده اش  و  کرده ای.« 

بافضیلت ترین عمل

 حسنی قرب  زیارت  درباره ی   صادق امام  از  ابوخدجیه:   .49
است. فضیلت تر  با  ممکنی،  کار  هر  از  فرمود:  پرسیدم، 
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زیارت خدا و رسول خدا

50. امام رضا: هرکس قرب ابو عبداهلل در کنار رود فرات را زیارت 
کند، به کسی ماَند که خدا را بر فراز عرش او دیدار کرده است.

امام صادق: هر کس به زیارت قرب حسنی آید، خداوند نامش را 
در علینی )= باال بلندترین مراتب ُقرب( ثبت نامید.

امام فرمود: هر که خوش دارد در روز قیامت خدای تعالی را بنگرد 
و شّدت های مرگ بر او آسان شود و از هراس بزرگ رستاخیز در امان ماَند، 
رسول  زیارت   حسنی زیارت  که  نامید  زیارت  را   حسنی قرب  فراوان 

خدا است.

عْمرافزا و روزی گستر

51. امام باقر: پریوان ما را به زیارت قربحسنی فرمان دهید که این 
کار، روزی را می افزاید و عمر را طوالنی می کند و موقعیت های بد را دور 
می سازد. به زیارت حسنی رفتن بر هر مؤمنی که به امامت ایشان از سوی 

خداوند باور دارد، واجب است.

52. امام صادق: هرکه قرب حسنی را زیارت نکند، از خری بسیاری 
حمروم گردیده و یک سال از عمرش کاسته شده است.
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پاییز گناه

درگاه  بر  خود  گناهان  از  ُپلی   حسنی زائر   :صادق امام   .53
خانه اش می سازد و از آن عبور می کند؛ مهچنان که چون یکی از شام از پلی 

بر جای هند. را پشت رس خود  آن  بگذرد، 

 خداوند را فرشتگانی است گامشته بر قرب حسنی :54. امام صادق
که هرگاه کسی قصد زیارت آن قرب کند، خدا گناهان وی را به ایشان سپارد 
تا به نخستنی گام، آهنا را بزدایند و به دومنی قدم، بر نیکی هایش بیفزایند، 
چندان که هبشت بر او واجب گردد. پس او را در میان گریند و تقدیس کنند و 
فرشتگان آسامن را ندا دهند که: »زائران حمبوِب دل حبیب خدا را به قداست 
و پاکی یاد کنید.« چون غسل زیارت کنند، حممد بخواندشان که: »ای 
راهیان کوی خدا! مژده باد شام را به مهنشینی با من در هبشت!« آنگاه امری 
مؤمنان آهنا را خماطب قرار دهد که: »من ضامنم که نیازهاتان برآورده شود 
و بالهای دنیا و آخرت از شام دور گردد.« فرشتگان، از راست و چپ، زائران 

را احاطه کنند تا نزد خانواده های خویش باز گردند.

برابر حّج و عمره

 می فرماید: زیارت قرب حسنی 55. حممد بن سنان: شنیدم امام رضا
برابر است با یک عمره ی بی گناه و پذیرفته.

56. امام باقر: زیارت قرب حسنی برابر است با یک حج به دور از 
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.گناه، با رسول خدا

صالح  ما  رسور  اگر  نوشتم:»   کاظم امام  به  57.ابراهیم بن عقبه: 
می داند، بنده را  از هبرتین عملی که در زیارت قرب حسنی انجام داده است، 
مطلع سازد و اینکه آیا این زیارت برای کسی که حجش از دست رفته، برابر 
پاداش حج است یا نه.« امام در پاسخ نوشت:»برای آن که حجش فوت 

شده، پاداش حج را دارد«.

58. امام رضا: »هرکس قرب حسنی را زیارت کند، حج و عمره 
به جای آورده است.« یونس گوید: گفتم: »یعنی حج واجب از او برداشته 
می شود؟« فرمود: »نه. این زیارت برای کسی که توان حج ندارد، مهچون 
حج است تا توانمند گردد و حج خانه ی خدا را انجام دهد. آیا می دانی که 
هر روز، هفتاد هزار فرشته خانه خدا را طواف می کنند و با رسیدن شب، به 
آسامن می روند و گروهی دیگر فرود می آیند و تا صبحگاه، پریامون خانه را 
می گردند. اما حسنی نزد خدا از خانه اش گرامی تر است و هنگامه ی هر 
نامز، هفتاد هزار فرشته ی آشفته روی و غبارآلود فرود می آیند )و چون باال 

روند( تا قیامت نوبتشان نرسد«.

بودم که مجاعتی سوار  امام صادق مهراه  با  امللک:  یزید بن عبد   .59
بر االغ از کنار ما گذشتند. فرمود: »به کجا می  روند؟« گفتم: »زیارت قرب 
نمی روند؟«  غریب  شهید  آن  زیارت  به  شده  باعث  »چه  فرمود:  شهداء.« 
مردی عراقی به آن حرضت گفت: »زیارت او واجب است؟« فرمود: 
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»زیارتش ازیک حج و عمرهـ  و تا بیست حج و عمره شمردـ  هبرت است. حج 
و عمره های بدون گناه و پذیرفته.«

به خدا هنوز برنخاسته بودم که مردی آمد و به امام گفت: »من نوزده 
حج به جای آورده ام. از خدا بخواهید حج بیستم را نیز روزی ام کند.« فرمود: 
از  او  »زیارت  فرمود:  »نه.«  رفته ای؟« گفت:   زیارت قرب حسنی به  »آیا 

بیست حج هبرت است«.

60. عبداهلل بن میمون قداح: به امام صادق عرض کردم: »پاداش آن 
که حق شناسانه و بدون تکرّب و ننگ و عار، قرب حسنی را زیارت کند، 
چیست؟« فرمود: »هزار حج و هزار عمره ی مقبول برایش ثبت می گردد و 
اگر در زمره ی تریه بختان باشد، در شامر نیکبختان قرار می گرید و پیوسته در 

دریای رمحت خدای تعالی غوطه ور خواهد بود«.

زائران شفاعت گر

61. امام صادق: روز قیامت، منادی ندا دهد: »شیعه ی خاندان حممد 
کجایند؟« پس گروهی عظیم که جز خداوند آهنا را نتواند شمرد، بر پا می ایستند 
و در گوشه ای از مجعیت قرار می گریند. آنگاه منادی دیگر ندا دهد: »زائران قرب 
حسنی کجایند؟« مردمی بسیار برمی خیزند. به آهنا گفته می شود: »هرکه 
را می خواهید، دست بگریید و به هبشت وارد کنید.« و زائر دست هر که را 
بخواهد، می گرید، چندان که از میان مردم، کسی به او می گویند: »فالنی! مرا 
نمی شناسی؟ من مهانم که در فالن روز تو را از گرفتاری و مشکل نجات 
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دادم.« پس بی هیچ دفع و منعی، او را وارد هبشت می کند.

مقصود نیازمندان

62. امام باقر: حسنی، شهید کربال، ستمدیده و رنجور و تشنه کام و 
حرست خورده به شهادت رسید. پس سزاوار است که هر کس حرست زده 
 و غصه دار و گنه کرده و اندوهگنی و تشنه و دردمند به زیارت حسنی
رود و کنار قرب او حاجت بخواهد و حسنی را وسیله ی تقرب به خداوند 
قرار دهد، خدای تعالی اندوهش را برطرف سازد و خواسته اش را بدهد و 
گناهش را بیامرزد و عمرش را دراز گرداند و روزی اش را فراخی بخشد. 

پس عربت بگریید، ای بینش داران!

دیدار در عرفه

63. امام صادق: خدای تعالی در پسنی گاه روز عرفه، نخست زائران 
کردم:  عرض  گوید(  )راوی  می نگرد.«  عنایت  چشم  به  را   حسنی قرب 
»پیش از توجه به اهل عرفات؟« فرمود: »آری.« گفتم: »چگونه چننی چیزی 
ممکن است؟« فرمود: »زیرا در عرفات نشینان زنازادگانی وجود دارند، اما در 

بنی زائران حسنی نه«.

64. امام صادق: چون روز عرفه شود، خدای تعالی به رساغ زائران 
اباعبداهلل حسنی می رود و به ایشان می فرماید: »کار خویش از رس گریید 

که من شام را آمرزیده ام.« آنگاه به اهل عرفات می پردازد.
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امام  خدمت  حریه،  در  شیعیان،  از  عده ای  و  من  دهان:  بشری   .65
حج  امسال  آیا  بشری!  »ای  فرمود:  و  کرد  من  به  رو  پس  بودیم.   صادق
قرب  کنار  در  عرفه  روز  ولی  نه.  شوم،  »فدایتان  گفتم:  آورده ای؟«  جای  به 
حسنی بودم.« فرمود: »ای بشری! به خدا، ذره ای از پاداش حج گزاراِن در 
مکه را از کف نداده ای.« گفتم: »فدایتان شوم! آیا آنجا هم عرفات است؟ این 
معنا را توضیح دهید.« فرمود: »ای بشری! هرگاه یکی از شام بر ساحل فرات 
غسل نامید و آنگاه حق شناسانه قرب حسنی را زیارت کند، خدایش به هر 
گام که برمی دارد و می گذارد، صد حج و صد عمره ی مقبول و بی معصیت، 
و صد جهاد که در رکاب پیامربی مرسل در مقابل دشمنان خدا و رسولش 
صورت گرفته باشد، به او پاداش می دهد. ای بشری! این سخن را بشنو و آن را 
به کسی که حتمل پذیرش دارد، برسان: هرکس روز عرفه حسنی را زیارت 

کند، مهچون کسی باشد که خدا را در عرش او دیدار کرده است«.

ادب عاشورا

66. جابر جعض: روز عاشورا بر جعفر بن حممد وارد شدم. به من 
فرمود: اینان زائران خدایند و زیارت شونده باید زائر را گرامی بدارد. هرکس 
شب عاشورا، کنار قرب حسنی شب را به صبح رساند، روز قیامت آغشته 
به  کربال  در   ،حسنی با  که  گویا  نامید،  مالقات  را  خدا  خویش  خون  به 

شهادت رسیده است.

 فرمود: هرکس در روز عاشورا حسنی 67. مالک جهنی: امام باقر




لی

ن ع
ن ب

سی
ت ح

یار
ز

61

را زیارت کند و در کنار قربش بگرید، روز قیامت با پاداش هزار هزار حج و 
هزار هزار عمره و هزار هزار جنگ ـ که ثواب هر یک از این حج و عمره و 
جنگ برابر است با پاداش حج و عمره و جنگی که شخص مهراه و در رکاب 

رسول خدا و پیشوایان هدایت به جای آوَرد ـ خدا را مالقات نامید.«

گفتم: »فدایتان شوم! آن که در رسزمنی های دور می زید و نمی تواند در 
روز عاشورا خود را به کربال برساند، چه کند؟« فرمود: »در این روز، در 
صحرا یا بر پشت بام خانه خویش، به اشاره ی دست، حسنی را سالم 
گوید و هرچه می تواند بر کشنده ی او نفرین فرستد و آنگاه دو رکعت نامز 
به جای آوَرد. این عمل را در آغاز روز و پیش از ظهر انجام دهد. پس در 
مصیبت حسنی مرثیه بخواند و خود بگرید و خانواده اش را به گریه فرمان 
دهد و ناله و فریاد، خانه اش را به مصیبت کده تبدیل نامید و ماتم زده و گریان، 
با یکدیگر روبه رو شوند. هرگاه چننی کنند، من ضامنم که خداوند متام آن 

پاداش ها )ی زیارت از نزدیک را( برای ایشان مقرر فرماید.«

عهده  بر  و  می کنید  ضامنت  را  پاداش ها  آن  شام  شوم!  »فدایتان  گفتم: 
می گریید!؟« فرمود: »آری، برای کسی که این عمل را به جای آوَرد، ضامنم 
و بر عهده می گریم.« گفتم: »یکدیگر را چگونه تسلیت بگویند؟« فرمود: »به 
این عبارت: »خداوند پاداش ما در مصیبت بزرگ حسنی را کرامند سازد 
و ما و شام را در رکاب امام مهدی از خاندان حممد، از منتقامن خون او 

قرار دهد.«
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اگر می توانی، در این روز، در پی هیچ حاجتی بریون مرو که روزی است 
نحس و نامبارک و هیچ نیازی در آن برآورده نشود و اگر برآورده شود، برکت 
نیابد و مایه ی هدایتی نشود. هرگز چیزی را اندوخته مکن که هر کس در این 
روز برای خانه اش چیزی ذخریه کند، برای او و خانواده اش مبارک و افزون 
نگردد. هر که آداب این روز را بپاید، پاداش هزار هزار حج و هزار هزار عمره 
و هزار هزار جنگ در رکاب رسول خدا را دریافت نامید و ثواب عزاداری 
در مصیبت مهه ی پیامربان و رسوالن و راستان و شهیدان ـ از آن روز که خدا 

هستی را آفرید تا قیامتـ  برای او خواهد بود.

منادی شعبان

68. امام صادق: در شامگاه نیمه ی شعبان، منادی یی از »افق اعلی« 
ندا دهد: ای زائران حسنی! برگردید که آمرزیده شده اید و پاداشتان بر 

عهده ی پروردگارتان و حممد پیامربتان است.

امام صادق: هرکس شب نیمه ی شعبان را در کربال به صبح   .69
رساند و هزار مرتبه »قل هو اهلل احد« بخواند و هزار مرتبه از خدا آمرزش 
بطلبد و هزار مرتبه محد خدا گوید، آنگاه برخیزد و چهار رکعت نامز بجای 
آورد و در هر رکعت هزار بار »آیه الکرسی« بخواند، خداوند دو فرشته بگامرد 
که او را از هر بدی حفظ نامیند و از گزند هر شیطان و سلطان ستمگر در امان 
بدارند و کرده های نیکش را ثبت کنند و هیچ گناهی برایش ننویسند و تا با او 

هستند، در حقش استغفار کنند.
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جمعه با حسین

قرب  مجعه  به  مجعه  هرکس  فرمود:   صادق امام  داود بن فرقه:   .70
حسنی را زیارت کند، البته خدایش بیامرزد و با حرست زیارت از دنیا 
نرود و جایگاهش در هبشت، کنار حسنی بن علی باشد. ـ سپس فرمود: 
»ـ ای داود! کیست که نخواهد در هبشت با حسنی مهسایه گردد؟« گفتم: 

است«. شوربخت  که  »آن 

آمرزیدگاِن قْدر

مقدر  مهمی  کار  هر  آن  در  که  قدر  شب  چون   :صادق امام   .71
می گردد، فرا برسد، منادی آن شب، از بی کرانه های عرش ندا دهد: به یقنی، 

است. آمرزیده  را   حسنی قرب  امشب  زائران  خداوند 

شست وشویی کن و آنگاه...

72. امام صادق چون از غسل زیارت حسنی فراغت می یافت، 
می خواند: خدایا! این غسل را نور و پایه و مایه ی امان و کفایت کننده ی هر 
بیامری و درد و گزند و آفت قرار ده و به واسطه ی آن، قلب و اندام و گوشت و 
خون و موی و پوست و مغز و استخوان و عصبم و آنچه زمنی از من می کاهد 
را پاک و مطهر ساز و در روز قیامتـ  روز نیاز و تنگدستی و بیچارگی امـ  آن 

را گواه من گردان.

 هرکس با حقشناسی برای زیارت قرب حسنی :73. امام صادق
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حرکت نامید و چون به فرات برسد، در آن غسل کند، از آب که بریون آید، 
گویا از گناهانش به در آمده است. تا رسیدن به حرم، به هر گام که برمی دارد 
را  گناهش  ده  و  می کند  ثبت  نیک  پاداش  ده  برایش  خداوند  می گذارد،  و 

می زداید.

مالک بهشتی بودن

74. ابو بکر حرضمی: شنیدم امام باقر می فرماید: هرکس می خواهد 
بداند هبشتی است، حمبت ما را بر قلب خود عرضه نامید، اگر پذیرفت، او 
به زیارت قرب حسنی مشتاق  باید  مؤمن است. هرکه دوستدار ماست، 
باشد. هرکس زائر حسنی باشد، پی می بریم که ما اهل بیت را دوست 
نباشد،   زائران حسنی زمره ی  در  و هرکس  است  از هبشتیان  و  می دارد 

ناقص است. ایامنش 

حّج بی زیارت

75. علی بن میمون: شنیدم امام صادق می فرماید: هر یک از شام اگر 
هزار حج بگزارد بدون زیارت قرب حسنی بن علی، بی شک حقی از حقوق 
خدای تعالی را فروگذار کرده و درباره ی آن، از او بازخواست کنند.ـ سپس 

فرمود: ـ به جای آوردن حق حسنی، بر هر مسلامنی واجب است.

قرب  به  چون  می فرماید:   صادق امام  شنیدم  عامر بن جذاعه:   .76
حسنی رسیدی، بگو: درود بر تو ای فرزند رسول خدا. سالم بر تو ای 
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ابا عبداهلل. نفرین خدا بر کشندگان تو و برکسانی که خرب شهادت تو به ایشان 
رسید و بدان خرسند گردیدند. من به درگاه خدا، از آنان بیزاری می جویم.

حرم خانه ی خون خدا

77. امام صادق: یک راز ناگشوده آنکه نامز در چهار مکان متام است: 
.مکه، مدینه، مسجد کوفه و حرم امام حسنی

خدا  که  کیست  من  »مهچون  گفت:  کعبه  زمنی   :صادق امام   .78
خانه اش را بر پشت من بنا هناد و مردم از هرکجا به سویم می آیند و حرم امن 
خدا قرار داده شده ام!« خداوند به او وحی فرستاد که: »دست نگه دار و آرام 
باش. به شکوه و جاللتم سوگند فضیلت تو نسبت به آنچه به رسزمنی کربال 
عطا کرده ام چونان تِری سوزنی است که در آب دریا فرو شود و تر گردد. اگر 
خاک کربال نبود، تو را برتری نمی دادم و اگر آن که در خاک کربال مدفون 
است، نبود، تو را و خانه ای را که به آن می نازی، نمی آفریدم. پس آرام بگری و 
در مقابل رسزمنی کربال، پست و فروتن و خوار و حقری باش، نه بی توجه و 

خود بزرگ بنی. و گرنه بر تو خشم گریم و به آتش جهنمت افکنم.

قرب  »جای  می فرماید:   صادق امام  شنیدم  اسحاق بن عامر:   .79
حسنی بن علی حرمتی شناخته شده دارد. هرکه آن حرمت را بشناسد و 
خود را در پناه آن درآورد، امان یابد.« گفتم: »آن جایگاه را برایم توصیف 
کنید، فدایتان شوم!« فرمود: »از جایی که امروز قرب حسنی قرار دارد، 
از کنار پاها، بیست و پنج ذراع از پیش رو، بیست و پنج ذراع از پشت رس و 
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بیست و پنج ذراع از طرف رس بپیامی. این حمدوده، از آن روز که حسنی در 
آن مدفون گردید، یکرسه، باغی است از باغ های هبشت و اعامل زائران را از 
آنجا به آسامن، باال می برند. هیچ فرشته و پیامربی در آسامن نیست مگر اینکه 
از خداوند می خواهد آهنا را اجازه ی زیارت قرب حسنی دهد. پس گروهی 

فرود می آیند و گروهی باال می روند«.

80. ابو هاشم جعفری: من و حممد بن محزه خدمت امام هادی رسیدیم 
تا از ایشان عیادت کنیم. به ما فرمود: »عده ای را به هزینه من، به کربال بفرستید 
)تا برایم دعا کنند(.« چون بریون آمدیم، حممد بن محزه مرا گفت: »وی ما را 
به کربال گسیل می دارد، در حالی که خود به کسی ماند که در کربالست.« 
باز گفتم. فرمود: »چننی  ایشان  با  را  این معنی  امام برگشتم و  خدمت 
نیست که می پندارید. خدا را مکان های ویژه ای است که دوست می دارد در 

آهنا عبادت شود و حرم حسنی از مجله ی آن مکان هاست«.

تربت شفا

گفت:  و  گذاشت  من  اختیار  در  تابیده  نخ  مقداری  زنی  راوی:   .81
چون  من  ببافند.«  را  کعبه  پرده ی  آن  با  تا  بسپار  کعبه  پرده داران  به  را  »آن 
پرده داران را می شناختم، این کار را نپسندیدم. چون به مدینه رسیدیم، نزد 
علی بن جعفر رفتم و گفتم: »فدایتان شوم! زنی مقداری نخ تابیده به من 
سپرده به مّکه بربم تا با آن پرده کعبه را بدوزند. اما من نمی خواهم آهنا را به 
پرده داران بدهم.« گفت: »با آن مقداری عسل و زعفران بخر، پس پاره ای از 
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خاک قرب حسنی برگری و با باران به هم آمیز و مقداری عسل و زعفران در 
آن بریز و میان شیعیان تقسیم کن تا بیامرانشان  را با آن مداوا کنند«.

82. امام صادق: اگر بیامری از شیعیان حق و حرمت و والیت ابو 
عبداهلل حسنی را بشناسد و به قدر رس انگشتی، از خاک قرب او بردارد، 

مایه ی درمان او خواهد بود.

با  ابو العالء: شنیدم امام صادق می فرماید: کام فرزندانتان را   .83
است. امان بخش  که  بردارید   حسنی تربت 

84. امام باقر: هرگاه خاک قرب حسنی را برداشتی، بگو: »خدایا! 
به حق این خاک، به حق فرشته ای که بر آن گامرده اند، به حق فرشته ای که آن 
را حفر نمود و به حق وصی یی که در آن مدفون گردید، بر حممد و خاندان 
حممد درود فرست و این تربت را برای من شفای هر بیامری و درد، و امان از 

هر بیم و هراسی قرار ده«.

85. امام صادق: خاک قرب حسنی شفای هر دردی است. چون 
آن را در دهان بگذاری، بگو: »به نام خدا و به عنایت خدا. خداوندا! این 
تربت را روزی ای گسرتده، دانشی سودمند و شفای هر دردی قرار ده که تو 

بر هر کاری توانایی«.

86. امام صادق: خوردن هر خاکی، به جز خاک قرب حسنی، بر 
آدمیزاده حرام است. هرکه برای درمان دردی، آن خاک را بخورد، خدایش 

هببود بخشد.
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از راه دور

87. امام صادق به سدیر: »ای سدیر! چرا هر مجعه پنج مرتبه و روزی 
یک بار به زیارت قرب حسنی نمی روی؟« گفتم: »فدایتان شوم! بنی من و 
آن قرب فرسنگ ها فاصله است.« فرمود: »بر بام خانه ات بایست و راست و 
چپ را بنگر و آنگاه رس به آسامن بلند کن و رو به سمت قرب حسنی بگردان 
و بگو: »سالم بر تو ای ابا عبداهلل، سالم بر تو، و رمحت و برکات خدا بر تو 

باد!«.

هرگاه چننی کنی، برای تو پاداش »زوره« را نویسند و زوره، یک حج 
و یک عمره است.« سدیر گوید: گاه در یک روز، بیش از بیست مرتبه این 

زیارت را به جای می آورم.

88. سلیامن بن خالد: از امام صادق شنیدم که فرمود: »شگفتا مردمی 
که می پندارند شیعه ی ما هستند و می شنویم بعضی شان پس از عمری، هنوز 
به جفاکاری و بی توجهی و ضعف و کسالت، قرب حسنی را زیارت نکرده 
این کار را می دانست، در آن سستی و  اگر فضیلت  به خدا سوگند  است. 
کسالت روا نمی داشت.« گفتم: »فدایتان شوم! چه فضیلت دارد؟« فرمود: 
»فضیلتی بزرگ و خریی افزون. نخستنی هبره که از زیارت حسنی به زائر 
می رسد، گناهان گذشته اش را می آمرزند و به او می گویند: کار خود را از 

رس بگری«.



فصل سوم

زیارت امام کاظم و امام جواد

فصل سوم

زیارت امام کاظم 
  و امام جواد
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نشانه ی حق شناسی

1. حسنی بن حممد اشعری قمی: امام رضا به من فرمود: هرکس قرب 
پدر بزرگوارم را در بغداد زیارت کند، به کسی ماَند که رسول خدا و قرب 
امری مؤمنان را زیارت کرده، هر چند رسول خدا و امری مؤمنان فضیلت 

ویژه ی خود را دارند.

2. عبدالرمحن بن ابی نجران: از امام جواد درباره ی پاداش کسی که 
با نیت خالص، رسول خدا را زیارت کند، پرسیدم: فرمود: »پاداش او 
هبشت است و هرکس قرب موسی بن جعفر را زیارت کند نیز برایش هبشت 

خواهد بود.

3. امام رضا: زیارت قرب پدِر من مهچون زیارت قرب حسنی است.

دو زیارت کوتاه

حممد   و  موسی بن جعفر  زیارت  آهنگ  هرگاه  فرمود:   هادی امام 
بن علی کردی، نخست غسل کن و پاکیزه ترین جامه های پاک خود را بر 
تن کن و قرب ابواحلسن موسی بن جعفر و حممد بن علی بن موسی الرضا را 

نام. زیارت 
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1. چون به قرب موسی بن جعفر رسیدی، بگو: 

الُم َعَلْیَك َیا ُنوَر اهللِ  َة اهلل السَّ الُم َعَلْیَك َیا ُحجَّ الُم َعَلْیَك َیا َوِلَّ اهلل السَّ »السَّ
َك  الُم َعَلْیَك َیا َمْن َبَدا هللَِ ِف َشْأنِِه َأَتْیُتَك َزاِئرًا َعاِرفًا بَِحقِّ ِف ُظُلاَمِت اْلَْرِض السَّ

ُمَعاِدیًا ِلَْعَداِئَك ُمَوالِیًا ِلَْولَِیاِئَك َفاْشَفْع ]اْشَفعْ [ ِل ِعنَْد َربَِّك َیا َمْوالَي«.

روشن  دلیل  ای  تو  بر  سالم  اّمت،  االهی  رسپرست  ای  تو  بر  »سالم 
خدا، سالم بر تو ای نور خدا در تاریکی های زمنی، سالم بر تو ای کسی که 
خداوند در شأن تو حقیقت را آشکار نمود.1 در حالی به زیارتت آمده ام که 
حّقت را می شناسم، با دشمنانت دشمن و با دوستانت، دوست و یکدل ام. 
کن«.  دستگریی  و  شفاعت  من  از  پروردگارت  نزد  من!  رسور  ای  پس، 

آنگاه، حاجت خود را بطلب.

2. در ادامه، بر ابو جعفر حممد جواد به این کلامت درود فرست. و 
نخست غسل کن و آنگاه بگو: 

تَِك  ِضِّ امْلَْرِضِّ َو ُحجَّ َماِم التَِّقيِّ النَِّقيِّ الرَّ ِد ْبِن َعِلٍّ اْلِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَل حُمَمَّ
َت الثََّرى َصالًة َکثرَِیًة َناِمَیًة َزاِکَیًة ُمَباَرَکًة ُمَتَواِصَلًة  َعَل َمْن َفْوَق اْلَْرِض َو َمْن حَتْ
الُم َعَلْیَك َیا  َأْولَِیاِئَك َو السَّ ْیَت َعَل َأَحٍد ِمْن  اِدَفًة ُمَتَواتَِرًة َکَأْفَضِل َما َصلَّ ُمرَتَ

1. در عصر امام صادق، مردمان فرزند بزرگ آن حضرت یعنی اسماعیل را جانشین 
وی می دانستند. اما به خواست و حکمت خداوند، اسماعیل در زمان حیات پدر بزرگوارش 
از دنیا رفت و معلوم گردید که امام کاظم، پیشوای بعدی است. به تعبیر علم کلم، در امر 
جانشینی امام صادق، برای خداوند »بداء« حاصل شد. یعنی خداوند، حقیقت را آنگونه 

که بود، برای همگان روشن ساخت و مردم، بر اشتباه خود واقف گردیدند.
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َیا  َعَلْیَك  الُم  السَّ َة اهللِ  َیا ُحجَّ َعَلْیَك  الُم  السَّ ُنوَر اهللِ  َیا  َعَلْیَك  الُم  السَّ َوِلَّ اهللَِّ 
الُم َعَلْیَك َیا ُنوَر اهللِ  إَِماَم امْلُْؤِمننَِی َو َواِرَث ِعْلِم النَّبِیِّنَی َو ُسالَلَة اْلَوِصیِّنَی السَّ
َك ُمَعاِدًیا ِلَْعَداِئَك ُمَوالِیًا ِلَْولَِیاِئَك  ِف ُظُلاَمِت اْلَْرِض َأَتْیُتَك َزاِئرًا َعاِرفًا بَِحقِّ

َفاْشَفْع ِل ِعنَْد َربَِّك.

خرسنِد  آن  پرهیزگار،  پارسای  پیشواِی  آن  علی،  حممدبن  بر  »خدایا! 
پسندیده، و برهان روشن تو بر متام آنان که روی زمنی و در زیر خاک اند، 
درود فرست؛ درودی فراوان و متام و خالص و پر برکت و مداوم وپی در پی 

و به هم پیوسته؛ مهچون درودهایی که بر یکی از اولیای خود نثار کنی.

سالم بر تو ای رسپرست االهی اّمت، سالم بر تو ای نور خدا، سالم بر تو 
ای دلیل روشن خدا، سالم بر تو ای پیشوای مؤمنان، سالم بر تو ای جانشنی 

پیامربان و از دودماِن اوصیاء.

سالم بر تو ای نور خدا در تاریکی های زمنی؛ در حالی به زیارتت آمده ام 
و  دوست  دوستدارانت،  با  و  دشمن  دشمنانت  با  می شناسم،  را  حّقت  که 
و دستگریی  از من شفاعت  پروردگارت  نزد  ای رسور من!  مهدل ام. پس 

کن«.

آنگاه حاجت خود را بطلب که، ان شاء اهلل تعالی، برآورده می شود.





فصل چهارم

زیارت امام هادی و امام عسگری

فصل چهارم

زیارت امام هادی 
  و امام عسکری
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هم نشینی با بهشتیان

از یکی از ائمه: هرگاه خواستی ابو احلسن سوم، علی بن حممدجواد 
و ابوحممد حسن عسکری را زیارت کنی، پس از غسل، اگر به قرب آن دو 
رسیدی ]چه خوب[، وگرنه از کنار دری که رو به خیابان شباک است، با 

اشاره، به ایشان سالم فرست و بگو:

»سالم بر شام دو رسپرست االهی اّمت، سالم بر شام دو حّجت روشن 
خدا، سالم بر شام دو نور خدا در تاریکی های زمنی، سالم بر شام ای کسانی 
که خداوند، درباره ی شام حقیقت را آشکار نمود1، سالم بر شام دو دوستدار 

خدا، سالم بر شام دو پیشوای هدایت.

در حالی به زیارت شام آمده ام که به حّقتان آشنا، با دشمنانتان دشمن و با 

ُکنیه ابوجعفر. شأن و منزلت باالیی  با  1. یکی از فرزندان امام هادی، سیدمحّمد بود، 
داشت و شیعه گمان می کردند که پس از پدر، او ردای خلفت و امامت خواهد پوشید. مرگ 
سیدمحّمد پیش از پدر، این گمان را باطل کرد و معلوم شد که خداوند، فرزند دیگر امام 
هادی، یعنی امام حسن عسکری را امامت عطا کرده است. حاصل شدن »بداء« برای 

خداوند، درباره امام عسکری، معنایی جز این ندارد.
این معنا از »بداء« برای شخص امام هادی چندان روشن نیست و به گفته علمه مجلسی 
)بحار االنوار، ج 102، ص63( شاید چیزی از این قبیل، یا مسئله ای مربوط به قیام و مانند 

آن، منظور باشد.
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دوستانتان، دوستم. به آنچه شام بدان ایامن دارید، مؤمن و به آنچه بدان باور 
ندارید، کافرم. آنچه را که شام حق و راستی می دانید، حق می شامرم و آنچه را 

باطل می شامرید، باطل می دانم.

از خداوند که پروردگار من و شامست، می خواهم هبره ی مرا از زیارت 
شام، درود بر حممد و خاندانش قرار دهد و مهراهی با پدران صالح شام در 
و  بخشد  نجات  آتش  از  مرا  می خواهم  او  از  گرداند.  روزی ام  را  هبشت 
شفاعت و هم نشینی با شام را به من عنایت فرماید و من و شام را با هم آشنایی 
دهد و حمّبت به شام و پدران صالح شام را از من نستاند؛ و اینکه این زیارت 
را، آخرین زیارت من از شام قرار ندهد و به رمحت خود، مرا در هبشت، با شام 

حمشور گرداند.

خدایا! دوستی این دو را به من ببخشای و مرا بر آینی و دین ایشان بمریان. 
خداوندا! ستم کنندگان در حق خاندان حممد را نفرین فرست و از آنان انتقام 

بگری.

ساز  دور  خود  رمحت  از  را  ظاملان[  ]آن  واپسنِی  و  نخستنی  خداوندا! 
و  دوستان  و  پریوان  و  هواداران  و  ایشان  و  کن  دوچندان  را  عذابشان  و 
دنباله هاشان را به پست ترین و عمیق ترین مراتب دوزخ برسان؛ که تو بر هر 

توانایی. کار 

خداوندا! به زودی در کار ولّی و فرزند ولّی خود گشایش ده و راحت و 
آسودگی ما را، با گشایش کار ایشان مقرون ساز؛ ای مهربان ترین مهربانان«.
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پس هرچه توانی برای خود و پدر و مادرت، از خدا نیاز بخواه و دعاهای 
برجسته، با مضامنی عالی را اختیار کن. اگر به قرب آن دو امام رسیدی، 
آنجا دو رکعت نامز به جای آور و چون وارد مسجد شدی1 و نامز گزاردی، 
هر دعا که خواستی، بکن. بی تردید، خداوند نزدیک و اجابت کننده است.        

1. این مسجد، دیوار به دیوار خانه آن دو امام بزرگوار بوده و در آن نماز می گزارده اند.



فهرست منشورات ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

1 - عقاید: 
حقیقت کدام است  

در حریم عشق 
در حریم نور

 نقدازدرون1و2
خورشیدو پنج ستاره  

ماه و پنج ستاره 
سنت پیامبر 

همیشه حاجی بمانیم
ازمیقات تاعرفات 

فرصتهای طالیی عمره 
رفتن رسیدن است
مجموعه سپیده دم

امام رضا و مسئله والیت 
عهدی

راز زیارت
روزهای مکه و مدینه

حقیقت وهابیت

2- سفر نامه و  خاطرات:
مسیر عشق 
باران شوق 

همراهان عرشی
قطره ای از اقیانوس

پرواز
سپیده پوشان قبله

3- دل نوشته:
فرصت پرواز 
عطرعاشقی 
شوق دیدار
اولین نگاه 

داستان اشتیاق
شکوه شیدایی 

4- شعر:
زمزمه های استغفار

دلشدگان
کعبه مقصود

5- قرآنی:
همگام با قرآن

دانشگاه معرفت آفرین
کتاب آب

6 - مجالت زمزم :
از دریا به دریا 

همراه تاقبله
میراث زمزم 
هفت آسمان 

هشت بهشت  
فرزانگاه حرم

سیر در حرمین  
7 - لوح فشرده:

تاحضور
لبیک گویان 

مسیرعشق
راهیان آسمان 

مناجات  
همراه ملکوتیان  

نسیم بهشت 
حجاب و عفاف


