
 

 

 2 و 1السالم عليه حسين امام زيارت پاداشهای و اثرات از فهرستی

 

 3شود. زائر بخشيده مي ی سالهناهان پنجاه گ (1

 4.گردد داوند از زائر راضي و خشنود ميخ (2

 5شود. موجب جلب روزی مي (3

  6كنند. فرشتگان اطراف زائر را گرفته و تقديسش مي (4

  7كنند. برای زائر دعا مي ،صلي اهلل عليه و آله و ائمه عليهم السالم برپيام (5

  8شود. مي زياد شا يمال و داراي (6

 9شود. ده هزار درهم برای او ذخيره مي ر درهم خرج،برای ه (7

 10بهشت است. جايگاه زائر، (8

 11خورد. قيامت حسرت ميدر  اگر زيارت را ترك كند، (9

                                                                    
شارات پيام حق .7چاپ.ذهني تهرانيمرحوم  یترجمه كامل الزيارات.قمي، ابن قولويه. - 1 شد كه م. كتاب كامل الزيارات از كتب انت شيعه مي با عتبر 

ست. س در طول تاريخ مورد توجه بزرگان بوده ا شهدا عليه ال سيد ال ضائل زيارت  شده از برخي ف صه ای ترجمه  شته خال الم را مرور مي در اين نو

  نماييم.

كه ه مباحث امامت مورد بحث واقع شییده، وط بزيارت امام حسییين عليه السییالم از موتییوعاتي اسییت كه در كتابهای مرب اعجاب از بركات و اثرات -2

  عالقه مندان مي توانند مراجعه نمايند.

 كتاب آمده است.  416مام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ا -3

 كتاب آمده است. 419ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 4

 كتاب آمده است. 416روايت از وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين  - 5

 كتاب آمده است. 431ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 6

 كتاب آمده است.  419و  411قدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی ممتن اين روايت از وجود  - 7

 كتاب آمده است. 421و  415روايت از وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين  - 8

 كتاب آمده است. 418 و  417و در صفحه ی  متن اين روايت از وجود مقدس امام صادق عليه اسالم - 9

 كتاب آمده است. 471ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 10

 كتاب آمده است. 411اين روايت از وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن  - 11



 

 12شود. اهل بيت ميو صلي اهلل عليه و آله  پيامبر عاقّ نرود،كسي كه قدرت به زيارت داشته ولي   (10

 13د.نرسان صلي اهلل عليه و آله به زائر سالم مي رسول خدا (11

 14دهد. مي به او هرچه بخواهد خدا ركعت نماز بخواند، 2اگر نزد قبر   (12

 15شود. گناهانش بخشيده مي ی همه اگر از فرات غسل كند و زيارت كند، (13

 16بيت است. صلي اهلل عليه و آله و اهل احسان به رسول خدا زيارت آن حضرت،  (14

 17شود. نيازمندی ها و حوائج زيارت كننده برآورده مي (15

 18د كه از صراط راحت عبور كند.نفرست همراه زائر فرشته ای مي)در قيامت( علي عليه السالم حضرت اميرالمؤمنين  (16

 19گناهان گذشته ات آمرزيده شد. را شروع كن، تشود از ابتدا عمل به زائر گفته مي)پس از زيارت(   (17

 20شود. با اولين گام تمام گناهانش بخشيده مي خانواده برای زيارت،بعد از خداحافظي از  (18

 21مرا بخوان تا اجابت كنم. از من بخواه تا عطا كنم، فرمايند: خداوند مي (19

سل ميو (20 صلي اهلل عليه و آله مي كند، قتي زائر غ شت با من  :فرمايند پيامبر شما كه در به شارت باد به  سافر خدا ب ای م

  22هستيد.
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 كتاب آمده است. 431ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 13

ث مربوط به استجابت دعا در همچنين مباح كتاب آمده است؛ 421و  403صفحه ی  يت از وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و درمتن اين روا - 14

 جای خود پاسخ داده شده است.

 كتاب آمده است. 404ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 15

 كتاب آمده است. 421و  415قدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود م - 16

 كتاب آمده است. 478اين روايت از وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن  - 17

 كتاب آمده است.  400مام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ا - 18

 كتاب آمده است. 431ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 19

 كتاب آمده است. 432روايت از وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين  - 20

 كتاب آمده است. 432ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 21

 كتاب آمده است. 434ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 22



 

سالم ندا (21 شما را برآورده نموده و بال را  :دنده مي اميرالمؤمنين عليه ال تامنم كه حوائج  شما دفع من  در دنيا و آخرت از 

  23.كنم

  24است. امام حسين عليه السالم حافظ زائر ،روز قيامت خداوند (22

  25به اهل خود بازگردد. طرف راست و چپ مالقات نموده تا سرانجام صلي اهلل عليه و آله با زائر از پيامبر (23

  26كنند. اهل آسمان برای زائر دعا مي (24

  27كند. سالم اهلل عليها برای زائر طلب آمرزش مي حضرت زهرا (25

  28كنند. كنند و در بيماری از او عيادت مي زائر را مشايعت مي ،چهارهزار فرشته (26

 29كنند. رشته برای زائرين دعا ميهزار ف هر روز هفتاد (27

  30كنند. نمازشان را هديه به زوار ميثواب  يك ركعت نمازشان هزار ركعت نماز انسانهاست، هزار فرشته كه هفتاد (28

  31شود. سن اداء وظيفه محسوب ميبه عهد و حُ یزيارت هر امام، وفا (29

 32.است حق خدا و رسول را ترك كرده كه زيارت امام حسين عليه السالم نرفته،حج كننده ای  (30

  33.باشد امام حسين عليه السالم كند از زوار احدي در قيامت نيست مگر آرزو مي (31

  34نشينند. زوار امام حسين عليه السالم در قيامت بر سفره ای از نور مي (32

                                                                    
 كتاب آمده است. 501و  434از وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت  - 23

 كتاب آمده است. 436ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 24

 كتاب آمده است. 434ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 25

 كتاب آمده است. 411ز وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت ا - 26

 كتاب آمده است. 411و  386قدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود م - 27

 كتاب آمده است. 387ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 28

 كتاب آمده است. 421وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی  متن اين روايت از - 29

 كتاب آمده است. 393ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 30

 كتاب آمده است. 396ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 31

 كتاب آمده است. 634قدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود م - 32

 كتاب آمده است. 468و  441قدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود م - 33

 كتاب آمده است. 442ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 34



 

  35كنند. مالئكه صورت زوار را مسح مي (33

  36فرمايند. خداوند تعالي هر صبح و شب از طعام بهشت برای زوار امام حسين عليه السالم نازل مي (34

  37باشد. السالم هم غذا مي مابهشتي با پيامبر و اميرالمومنين عليهزائر بر سر سفره های  (35

  38د.ي گردشود و از اجلشان محسوب نم عمر زائر شمرده نمي جزءِ رت امام حسين عليه السالمايام زيا (36

  39شوند. زوار قبل از همه داخل بهشت مي (37

  40هان گذشته و آينده اش را بيامرزد.خداوند گنا زائر امام حسين عليه السالم كه عارف به حق آن حضرت باشد، (38

سه حج حسين عليه السالم برود و به حق آن حضرت آگاهي داشته باشد مانند كسي است كه امام كسي كه به زيارت قبر  (39

  41صلي اهلل عليه و آله و سلم انجام داده باشد. با رسول خدا

قالب  ،ثوابي است حتما از شوق و ذوق دانستند كه در زيارت قبر حسين عليه السالم چه فضل و اگر مردم مي (40

  42.كردند تهي مي

فرشتگان رحمت الهي بر سرش حاتر شده و او را غسل داده و كفن نموده و برايش استغفار و  اگر در طول سال زائر بميرد، (41

شعاع چَ شايعتش نموده و به مقدار طول  شايش ايجاد كرده و طلب آمرزش كرده و تا قبرش م سعت و گ از شم در قبرش و

  43نمايند. فشار قبر در امانش قرار داده و از خوف دو فرشته منكر و نكير بر حذرش مي

  44شود. زائر در قيامت به دست راستش داده مي ی نامه (42

                                                                    
 كتاب آمده است. 443مقدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود  - 35

 كتاب آمده است. 443ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 36

 كتاب آمده است. 447ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 37

 كتاب آمده است. 445امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس  - 38

 كتاب آمده است. 449ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 39

 كتاب آمده است. 450ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 40

 ه است.كتاب آمد 460دق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس امام صا - 41

 كتاب آمده است. 267ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 42

 كتاب آمده است. 498ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 43

 تاب آمده است.ك 468اسالم و در صفحه ی  متن اين روايت از وجود مقدس امام صادق عليه - 44



 

  45.افضل اعمال است زيارت امام حسين عليه السالم، (43

  46صلي اهلل عليه و آله و سلم را زيارت كرده است. زائر مانند كسي است كه رسول خدا (44

  47دهد. علي عليين قرار ميخداوند او را در اَ عارف به حق امام باشد، اگر زائر، (45

  48.شود سختي جان دادن براي زائر آسان مي (46

  49كند. رزق و روزی را زياد و عمر را طوالني مي زيارت، (47

  50گيرد. سعدا قرار ميی و در زمره ميرد مگر سعيد  زائر نمي (48

  51شود. زيارت باعث شفاعت پيامبر مي (49

  52.عمره دارد 22و در برخي نقلها )به دالئلي همچون تفاوت در معرفت(  يك عمرهزيارت، ثوابِ  (50

سول خدا ثوابِ زيارت، (51 سلم ب يك حج دارد كه با ر شد و  جاه صلي اهلل عليه و آله و   80و  20تا  وحج ثواب  10تا آورده با

سلم و  حج به همراه پيامبر شده نيز حج 50صلي اهلل عليه و آله و  ست نقل   ی هزارحج و هزارعمره . در برخي روايات تاا

  53مقبول نقل شده است.

 54شود تا قوی گردند و به مكه بروند. تعيف محسوب مي اين زيارت حج افرادِ (52

                                                                    
 كتاب آمده است. 479ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 45

 كتاب آمده است. 483ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 46
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 كتاب آمده است. 491ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 48

 كتاب آمده است. 494ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 49

 كتاب آمده است. 498حه ی صف متن اين روايت از وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و در - 50

 كتاب آمده است. 503ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 51

كتاب آمده  507قدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی وجود ماز و  507در صفحه ی  عليه اسالم متن اين روايت از وجود مقدس امام رتا - 52

 است.

 ست .كتاب آمده ا 543و   544 ، 523، 513از وجود مقدس امام صادق عليه اسالم و در صفحه ی  متن اين روايت - 53

 كتاب آمده است. 537و  524دس امام رتا عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مق - 54



 

 :بار. فرمودند 19عرض كرد: ای شهاب چندبار به حج رفته ای؟ امام صادق عليه السالم از مردی به نام شهاب سوال فرمودند: (53

 55بيست حج كامل كن تا آن را برايت معادل يك زيارت امام حسين عليه السالم حساب كنند.آن را به 

  56دهند. ثواب آزاد كردن هزار بنده در راه خدا را مي (54

  57مانند كسي است كه هزار اسب را زين نموده و لجام زده در راه خدا با آنها جهاد كرده باشد. ،رثواب زائ (55

شان  هل عرفات،د تبارك وتعالي قبل از اخداون (56 سالم تجلي كرده و حوائج آنها را برآورده و گناهان سين عليه ال به زوار امام ح

  58را مي آمرزد.

 را شفاعت ميند هابوده و در دنيا از مسرفين بود نفر كه همگي اهل دوزخصد  زائر امام حسين عليه السالم در روز قيامت، (57

  59كند.
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 كتاب آمده است. 547ام صادق عليه اسالم و در صفحه ی متن اين روايت از وجود مقدس ام - 58
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