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 ثواب هزینه کردن در راه زیارتِ

 حضرت سیّدالشّهدا علیه السالم 

 

ضرت باقر علیه *  شما، ح سالم عرض کردم: پدر گرامی  صادق علیه ال ضرت  سنان گفت: به ح عبداهلل بن 

: در سفر حجّ به ازای هر درهم که هزینه شود، هزار درهم محسوب می شود. حال پاداش ندالسالم می فرمود

سالم هزینه کند، چیست؟  سالم حضرتکسی که در راه زیارت پدرتان حسین بن علی علیه ال  صادق علیه ال

و همین  هزار و هزار ... ،انفاق کند در زیارت امام حسین علیه السالم مقابل هر درهمى که شخص : درفرمود

 ،برنداش را باال مىگردد و به همین مقدار درجه، منظور مىو ده بار کلمه هزار را تکرار کردند طور شمممردند

صلّى اللَّه علیه و آله و امیرالمؤمنین و حضرات  رسول خدا یرضایت و خشنودى حق تعالى از وى و دعا امّا

 1.باشدائمه علیهم السّالم براى او بهتر از آن مى

اى پسر رسول خدا! کسى : ف شد و به آن جناب عرض کردعلیه السّالم مشرّ حضرت صادقمردى محضر * 

سالمکه در راه  سین علیه ال شده و در نزد قبر مطهّر زیارت اباعبداهلل الح چه  ،انفاقاتى نماید شمتحمّل هزینه 

هزار درهم برایش  اسممت، در مقابل هر درهمى که انفاق و خرج کرده: ندحضممرت فرمود اجر و ثوابى دارد؟

 2شودمنظور مى
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زیارت  :که حضرت فرمودندحلبى، از حضرت ابى عبد اللَّه علیه الّسالم در ضمن حدیث طویلى نقل کرده، * 

سبب جلب رزق براى زائر مى سالم  شد، و آنحسین بن علی علیه ال ست، برای  با چه در این راه انفاق کرده ا

درهمى که انفاق کرده، ده هزار درهم لحاظ می شمممود و برای او رخیره می او باقی می ماند و در مقابل هر 

شود: به ازای هر درهم )که در راه زیارت خرج کردی(،  شود، به او گفته می  شور  گردد، پس هنگامی که مح

ها را نزد خودش برای تو رخیره نموده  ده هزار درهم لحاظ شممده اسممت، و خداوند به تو نظر فرموده و آن

 3است.

، کسى که به زیارت قبر حضرت ابا عبد اللَّه الحسین علیه الّسالم رود: ندعلیه الّسالم فرمودصادق حضرت * 

ست، کرده هزینهدر مقابل هر یك درهمى که  شهر )در بهشت( خداوند متعال ا به وی اعطا می کند و  ده هزار 

 4.فرمایدهایش را روا مىو نیازمندى دنبال آن حوائجه و باین مورد در نوشته ای محفوظ و ضبط شده است، 

سالم فرمودند: هرکس از منزلش نیّت کند که به زیارت قبر امامی برود که اطاعتش از *  ضرت باقرعلیه ال ح

جانب خداوند واجب شمممده اسمممت، و در این راه فقط یك درهم هزینه نماید، خداوند برای وی هفتاد هزار 

یقان و شهدا ثبت می کند. حسنه می نویسد، و هفتاد هزار کار بد را پاک می کند، و اسم وی را در دیوان صدّ

 5کرده باشد، یا اسراف نکرده باشد.حال فرقی نمی کند که در این راه اسراف 
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ابن عباس گفت: جناب جبرئیل امین بر رسممول خدا صمملّی اهلل علیه و آله فرود آمد و گفت: هرکس یك * 

چه که هزینه کرده  ر آندرهم در راه عزای حسممین بن علی علیه السممالم و زیارتش، هزینه کند، فرشممتگان د

و به ازای هر درهمی که هزینه کرده است، هفتاد حسنه می دهند  6است، تا روز قیامت با وی تجارت می کنند

 7و خداوند قصری را در بهشت برای وی بنا می کند.

                                                 
ضاغف می  -6 ستند م شتگان مأمور الهی و آن چه موظف به آن ه سطه ی فر شد که این اجرها به وا ضیح آن چنین با سد تو به نظر می ر

 شود. 
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