آداب زیـارت سیـدالشـهـداء  – جلسـه چهـارم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بعضی از آثار ترک زیارت سیدالشهداء
حسرت
ترک زیارت سیدالشهداء از موجبات حسرت است.
قالَ الصّادِقُ عَلَیهِ السَّالمُ لِمُعاوِیَةِ بنِ وَهَبٍ التَدَع زِیارَةَ قَبرِ الحُسَینِ فَاِنَّ مَن تَرَکَه رَأی مِنَ الحَسرَةِ ما یَتَمَنّی اَنِّ
قَبرَه کانِ عِندَه
حضرت امام صادق به جناب معاویه ابن وهب فرمودند :ای معاویه! زیارت قبر حسین را ترک نکن ،هر
کس که آن را ترک کرد آنچنان حسرتی بر او عارض میشود که در روز قیامت آرزو میکند که قبر
سیدالشهداء آنجا بود و همان لحظه زیارتش میکرد تا آن حسرت برطرف بشود.
جفاکار شدن
ترک زیارت سیدالشهداء از موجبات جفاکارشدن است.
در کامل الزیارات آمده است که امام باقر از راوی سوال میکنند :کَم بَینَکُم وَ بَینَ قَبرِ الحُسَینِ؟ قُلتُ :سِتَّةَ
عَشَرَ فَرسَخاً .قالَ :اَ وَ ما تَأتُونَه؟ قُلتُ :ال قالَ :ما اَجفاکُم.
چقدر بین شما و بین کربال فاصله است؟ راوی که علی ابن حکم است ،میگوید عرض کردم شانزده فرسخ
فاصله ما با کربال است (هر فرسخ حدود 6کلیومتراست) .فرمودند :با این حساب که شانزده فرسخ است
مشرف نمیشوید؟ عرض کردم نه .فرمودند :شما عجب جفاکار هستید .ترک زیارت سیدالشهداء،
جفاکاری است.
قالَ اَبُوعَبدِاهللِ ما اَجفاکُم یا فُضَیلُ التَزُورُونَ الحُسَینَ اَما عَلِمتُم اَنَّ اَربَعَةَ آالفِ مَلَکٍ شُعثاً غُبراً یَبکُونَه اِلی یَومِ
القِیامَةِ؛
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امام صادق جناب فضیل را مورد خطاب قرار داده و فرمودند :چقدر شما جفاکار هستید که قبر
حسین را زیارت نمیکنید .آیا نمیدانید تا روز قیامت چهارهزار ملک در حالیکه غبارآلود و ژولیده هستند
بر حسین گریه میکنند؟
سلیمان ابن خالد میگوید:
سَمِعتُ اَباعَبدِاهللِ عَلَیهِ السَّالمُ یَقُولُ عَجَباً لِاَقوامٍ یَزعُمُونُ اَنَّهُم شیعَةٌ لَنا وَ یُقالُ اَنَّ اَحَدَهُم یَمُرُّ بِه دَهرُه الیَأتی قَبرَ
الحُسَینِ جَفاءَ مِنه تَهاوُناً وَ عَجزاً وَ کَسِالً اَما وَ اهللِ لَو یَعلَمُ ما فیهِ مِنَ الفَضلَ ما تَهاوَنَ وَ ال کَسِلَ قُلتُ :جُعِلتُ فِداکَ
وَ ما فیهِ مِنَ الفَضلِ؟ فَضلٌ وَ خَیرٌ کَثیرٌ اَمّا اَوَّلُ ما یُصیبُ اَن یُغفَرَ ما مَضی مِن ذُنُوبِه وَ یُقالُ لَه اِستَأنِفِ العَمَلَ ؛
از حضرت امام صادق شنیدم که فرمودند :شگفتا از گروهی که ادعا میکنند شیعه ما هستند در حالیکه
در میان آنها کسانی هستند که در تمام عمرش به زیارت سیدالشهداء نرفته است .از باب تنبلی و از باب
ناتوانی و از روی تنبلی و کسالت زیارت نرفته جفاکار است .بدانید به خدا قسم اگر بداند که چه فضیلتی در
زیارت سیدالشهداء وجود دارد ،دیگر تنبلی و کسالت نمیکند .عرض کردم چه فضیلتی دارد؟ فرمود فضل
و خیر کثیر .اولین چیزی که به او میدهند این است که همه گناهانش را میبخشند و به او میگویند عملت
را از سر بگیر(کنایه از پاک شدن نامه عمل).
نافرمانی رسول خدا و اهل بیت
حلبی میگوید من به امام صادق عرض کردم :جُعِلتُ فِداکَ ما تَقُولُ فی مَن تَرَکَ زِیارَةَ الحُسَینِ وَ هُوَ یَقدِرُ
عَلی ذلِکَ؟ فدای شما بشوم .چه میفرمایید در باب کسی که زیارت حسین را ترک کرده است در حالیکه
آن شخص قادر به انجام زیارت است؟
حضرت فرمودند :اِنَّهُ قَد عَقَّ رَسُولَ اهللِ وَ عَقَّنا وَ استَخَفَّ بِاَمرٍ هُوَ لَه وَ مَن زارَهُ کانَ اهللُ لَه مِن وَراءِ حَوائِجِه وَ کَفی
ما اَهَمَّه مِن اَمرِ دُنیاه؛
او رسول خدا و ما را در واقع نافرمانی کرده است و آن امری که به نفعش هست را خفیف شمرده
است .هر کس به زیارت سیدالشهداء برود خدا در پی برآورده کردن حوائج او هست و امر دنیای او را
خداوند کفایت میکند.
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