
 جلسـه دوم – آداب زیـارت سیـدالشـهـداء 

 

 
1 

 

 الرحیم الرحمناهلل بسم 

  زیارتروایات 

است. یعنی ما به زیارت افرادی که در  زیارت زندگانروایات زیارت دو دسته اند. یک دسته از روایات، در باب 

 رویم.کنیم میحال حیات هستند و در دنیا با هم محشور هستیم و زندگی می

 سه نمونه از این روایات: 

ال لِحاجَةٍ مِنهُ اِلَیه کُتِبَ مِن زُوّارِ اهللِ وَ کانَ  مَن زارَ اَخاهُ المُؤمِنَ اِلی مَنزلِهِفرماید: می پیامبرحدیث اول: 

او  کسی که به زیارت برادر دینی خودش برود اما نه به خاطر احتیاجی که به ؛حَقیقاَ عَلَی اهللِ اَن یُکرِمَ زائِرَه

دهد و بر خداوند دارد، )یعنی برای رضای خدا به دیدن او رفته باشد( خدا او را از زائران خانه خودش قرار می

 الزم است که زائر خودش را اکرام کند.

بتُ مَن زارَ اَخاهُ فی بَیتِه قالَ اهللُ لَه اَنتَ ضَیفی وَ زائِری عَلیَّ غِراکَ وَ قَد اَوجَ: اهلل رسول الق حدیث دوم:

فرماید تو مهمان من اش مالقات کند خدا به او میاش را در خانهبرادر ایمانی هر کس ؛لَکَ الجَنَّةَ بِحُبِّکَ اِیّاهُ

ات را دوست برادر دینی و بخاطر اینکهکننده من هستی. پذیرایی از تو به عهده من است. هستی و زیارت

 من بهشت را بر تو واجب کردم. ،ایرفته داری و به زیارت او

یکی از علمای ربانی  هر کس ؛مَن زارَ عالِماً فَکَاَنَّما زارَنیفرماید: می حضرت رسول اکرمحدیث سوم: 

 کرده است. دین را مالقات بکند مثل این است که من را زیارت

ل است که م و مسجّاسالمی این مطلب مسلّبینی در جهان است.زیارت مردگان دسته دوم از روایات ، در باب 

مرگ، فنا نیست. مرگ، انتقال است از عالمی به عالم دیگر و بعد از عالم دنیا، افراد به عالم برزخ ورود پیدا 

  کنند.می

 نمونه از این روایات:دو 

کُم وَ لیَطلُبِ الرَّجُلُ حاجَتَه عِندَ قَبرِ اَبیه زُورُوا مَوتاکُم فَاِنَّهُم یَفرَحُونَ بِزیارَتِ: رسول اهللقال حدیث اول:     

شوند و نزد قبر پدر و مادرتان حاجات خود را ها از زیارت شما شاد میاین مردگانتان را زیارت بکنید ؛وَ اُمِّه

 بخواهید.
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یَخرُجُ مِن آخِرِ اللَّیلِ اِلی البَقیعِ کانَ رَسُولُ اهللِ کُلُّ ما کانَ لَیلَتَها مِن رَسُولِ اهللِ کند: نقل می عایشهحدیث دوم: 

در منزل هر وقت که  رسول اهلل ؛فَیَقُولُ: اَلسَّالمُ عَلَیکُم دارَ قَومِ المُؤمِنینَ وَ آتاکُم ما تُوعَدُونَ غَداً وَ عَجََّلُوهُ

: ندو می فرمود ندکردسالم میبر اهل آن قبرستان رفتند. من بودند آخر وقت به سوی قبرستان بقیع می

شده آنچه را که خدا به شما وعده کرده است به فرمودند: در زمان تعییناهل ایمان و بعد می سالم بر شما

 شویم.و ما هم به شما ملحق می اِنَّا إن شاءَ اهللُ بِکُم الحِقُونَفرمودند: شما خواهد رسید و بعد می

 به زیارت هر یک از مردگان بروید.توانید زیارت اهل قبور است. یعنی شما میمطلق این مشروعیت  

 اهل بیت زیارت    

 ؛اما زیارت خاص اهل بیت 

. یکی (32)شوری/ قُل الاَساَلُکُم عَلَیهِ اَجراً اِلَّا المَوَدَّةَ فِی القُربیترین دلیل از قرآن است اولین دلیل و محکم 

 ها رفتن است.، به زیارت آنورزیدن به ذوی القربای رسول اکرم روز و ظهور محبتاز موارد بُ

 گذشت. اما روایات شیعه: (در جلسه قبل)روایات اهل سنت 

اِنَّ لُکُلِّ اِمامٍ عَهداً فی عُنُقِ اَولِیائِه وَ شیعَتِه وَ اِنَّ مِن تَمامِ الوَفاءِ بِالعَهدِ وَ میفرمایند:  امام رضاحدیث اول: 

 ؛لقِیامَةِزِیارَةُ قُبُورِهِم فَمَن زارَهُم رَغبَةً فی زِیارَتِهِم وَ تَصدیقاً بِما رَغِبُوا فیهِ کانَ اِئِمَّتُهُم شُفَعائَهُم یَومَ احُسنِ االَداءِ 

ها رفتن به زیارت قبرهای آن و پیمانی دارد.عهد و هر امامی به گردن پیروانش و به گردن دوستدارانش یک 

برود و تصدیق  ی به عهد است. هر کسی با شوق و رغبت به زیارت اهل بیتاز مصادیق حسن اداء و وفا

 ها خواهد بود.مشمول شفاعت آن ،قبول دارند آنچه را که اهل بیت ،کند

 وفای به عهد اَوفُوا بِعَهدی اُوفِ بِعَهدِکُموفای به عهد واجب شمرده شده است  ،و در روایات ما و آیات قرآنی

 واجب است. 

یا اَبَتاه ما لِمَن پرسیدم:  فرمایند من از جدم رسول اکرممی وجود نازنین سید الشهداءحدیث دوم: 

یا بُنَیَّ! مَن دهند؟ حضرت فرمود: رسد؟ چه چیزی را به زائر شما میپدرم! به زائر شما چه منفعتی می زارَکَ؟

 ؛زارَ اَخاکَ اَو زارَکَ کانَ حَقَّاً عَلیَّ اَن اَزُورَه یَومَ القِیامَةِ وَ اُخَلِّصَه مِن ذُنُوبِهزارَنی حَیّاً اَو مَیِّتاً اَو زارَ اَباکَ اَو 
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زیارت برادرت و یا به زیارت تو  بهو یا به زیارت پدرت، و یا ، د از حیاتمبعو یا ه من را در حال حیاتم ککسی 

 که در روز قیامت به زیارت او بروم و او را از گناهانش خالص بکنم.بیاید بر من الزم است 

ما در طول زندگیمان دنبال این هستیم که عاقبت به خیر بشویم. در لسان ادعیه هم آمده است که از خدا 

 خدایا عواقب زندگیمان را ختم به خیر بگردان. اَللَّهُمَّ اِجعَل عَواقِبَ اُمُورِنا خَیراًبخواهید: 

 خیریه بعاقبت 

 شود؟شود و عاقبت به خیر میزندگی چه کسی ختم به خیر می

اگر خداوند خیر کسی را اراده  ؛حُبَّ الحُسَینِ وَ حُبَّ زِیارَتِه بِهِالخَیرَ قَذِفَ فی قَلْ مَن اَرادَ اهللُ بِهِ قالَ الصّادِقُ 

و عشق به زیارت  حبت به امام حسینکرده باشد و عاقبت به خیری را برای کسی اراده کرده باشد، م

 دهد.در قلب او قرار می را حضرت اباعبداهلل الحسین

 کند. چند نفر در اثر محبت به سیدالشهداءآدم را عاقبت به خیر می بینید محبت امام حسینشما می

جناب  ی هستند.ابن یزید ریاحی و جناب زُهَیر ابن قِین بِجِلّ اند؟ در رأس همه جناب حرّعاقبت به خیر شده

 به همه جا رسید. زهیر با زیارت امام حسین

 الشهداءفضیلت زیارت سید   

ترین کتابی که روایات ترین و کامل. جامعوجود داردروایات متعددی  الشهداءدر فضیلت زیارت سید

است که اکثر « کامل الزیارات»آوری شده است، کتاب شریف در آن جمع  صحیحه برای زیارت اباعبداهلل

اختصاص داده شده است. مؤلف این کتاب، جناب ابن قولویه استاد جناب شیخ   ناین کتاب به امام حسی

 است. مفید

    : ءی از روایات زیارت سیدالشهداا نمونه

خِرِ کُنَّا مَعَ اَمیرِالمُؤمِنینَ اَنا وَ حارِثُ االَعوَرِ فَقالَ سَمِعتُ رَسُولَ اهللِ یَقُولُ یَأتی قَومٌ فی آ علی بن الحسینقال  

عالی اَال وَ مَن زارَ الزَّمانِ وَ یَزُورُونَ قَبرَ اِبنی الحُسَینِ فَمَن زارَه فَکَاَنَّما زارَنی وَ مَن زارَنی فَکَاَنَّما زارَ اهللَ سُبحانَه تَ

-می نقل   از عموی بزرگوارشان امام حسن  حضرت زین العابدین ؛الحُسَینَ فَکَاَنَّما زارَ اهللَ عَلی عَرشِه

  رسول خدا بودیم که فرمودند: من و حارث اعور همراه پدرم امیرالمؤمنین ایشان فرمودند: هکنند ک
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کنند. آیند که مزار فرزند من حسین را زیارت میاینطور بیان کرده است که: مردمانی در آخر الزمان می

مثل این  دبکنرا زیارت کرده است و کسی که من را زیارت مثل این است که مکند که او را زیارت  کسی

که خدا را زیارت کرده است. آگاه باشید و بدانید که هر کسی که حسین ابن علی را زیارت کند خدا را  است

 در عرش مالقات کرده است. 

 این زیارت یعنی زیارت خداوند. ،زور بودگوشه باشد. اگر زیارت مَزیارت امام حسین نباید فقط زیارت شش

 

 

 


