
  عاشورا زیارتخواندن   فواید

 از چه) کند زیارت را( ع)حسین جدم عاشورا، زیارت خواندن بوسیله کس هر: فرموده( ع)صادق امام حضرت

 .دهد می او به باشد داشته معنوی و مادی حاجت هر خداوند قسم خدا به( نزدیک یا دور راه

 :باشد می ذکر قابل حدیث این با رابطه در نکته چند

 .باشد می اهمیت قابل خیلی بنابراین است، معصوم امام یک مطلب گوینده اینکه اول

 .داد خواهد خداوند را شخص این حاجت حتماً بر اینکه تاکیدی این که خورد می قسم معصوم امام اینکه دوم

 زیارت خواندن بوسیله را( ع)حسین امام نزدیک از باشد نداشته امکان که صورتی در توان می اینکه سوم

 .دهد انجام را کار این دور راه از کند، زیارت عاشورا

 .گردد می برآورده خداوند توسط زیارت این بوسیله معنوی و مادی حاجات اینکه چهارم

 یدنرس برای سریع راحت، مطمئن، وسیله ولی دارد وجود گوناگون وسائل نیز الهی قرب مقام به رسیدن برای

 .باشد می( ع)حسین امام به عشق خداوند به

 .رسید هدف به مطمئن و سریعتر توان می کربال شهیدان ساالر به ارادت و عشق با

 سریعتر که راهی ولی دارد وجود گوناگون راههای نیز( ع)حسین امام عالقه و عشق و محبت به رسیدن برای

  سیدالشهداء عشاق و شیفتگان جزو و یابد، راه( ع)حسین امام بارگاه به آن بوسیله تواند می انسان

 .باشد می شریف زیارت این خواندن به مداومت خصوصاٌ و عاشورا زیارت خواندن طریق از گردد،

 : از عبارتند که دارد وجود ادعا این اثبات برای مختلفی دالیل

 که است امر این کننده بیان عاشورا زیارت مورد در صفوان روایت. باشد می قدسی احادیث از عاشورا زیارت

 طریق از زیارت این و نمود قرائت( ص)پیامبر برای متعال خداوند طریق از را زیارت این امین جبرئیل

 و عصمت بیت اهل دوستداران و شیعیان دست به معصوم امام این طریق از و رسید( ع)باقر امام به معصومین

 .است رسیده( ع)طهارت

 اند، داشته شریف زیارت این خواندن به مداومت و خواندن به تأکید( ع)زمان امام خصوصا شیعیان ما ائمه

  اند، داشته( ع)زمان امام با رشتی سید که مالقاتی در چنانچه

 عاشورا، عاشورا، فرمایند می بار سه بعد و خوانید نمی عاشورا چرا که: فرمایند می رشتی سید به زمان امام

 (قمی عباس شیخ -الجنان مفاتیح.)عاشورا



 یم انجام را کار این نیز خود و اند داشته تأکیدفراوان آن به مداومت و عاشورا برخواندن نیز ما وبزرگان علماء

 .است بوده عاشورا زیارت خواندن علماء و بزرگان اکثر موفقیت علل از یکی و اند داده

 وراعاش زیارت و شهیدان ساالر برای را خود وقت از دقیقه پنج صبح زوز هر در انسان که است زیبا بسیار چه

 . دهد قرار

 .شود شروع( س)زهرا عزیز یاد و نام با که روزی بود خواهد زیبائی روز و صبح چه

 . دهد می را شما سالم جواب( ع)حسین امام که باشید مطمئن

( ع)سینح امام را سالم جواب که باشید داشته یقین و بشنوی را امام سالم جواب تا کنی پاک را دلت باید فقط

 . نماید واجب ترک است محال معصوم امام و است واجب سالم جواب چون دهد، می

 .باشد ایشان سالم جواب شنیدن الیق و شنوا ما گوش باید فقط

 : عاشورا زیارت و ائمه

 و بخوان نماز رکعت دو کردی، اشاره سالمی با حضرت آن به آنکه از پس: فرمود علقمه به( ع)باقر محمد امام

 . بخوان را عاشورا زیارت سپس

 را او بخواهند که مالئکه از کس هر که خواندی چیزی به را او حقیقت در خواندی را زیارت این که هنگامی

  نویسد می حسنه هزار هزار تو برای خداوند و خوانند می آن به کنند، زیارت

 در که باشی می کسانی همانند و برد می باال مرتبه هزار هزار را تو و نماید می محو سیئه هزار هزار تو از و

 . شوی می شریک هم آنها درجات در حتی. رسیدند شهادت به حضرت آن رکاب

 ( چهار و هفتاد ص -الزیارات کامل)

 خیر چند من که درستی به کن، مواظبت آن از و بخوان را عاشورا زیارت: فرماید می صفوان به( ع)صادق امام

 . باشد شکور او کوشش و سعی دوم. شود قبول زیارتش اول کنم، می تضمین آن خواننده برای را

 وعده خداوند زیرا برنگردد او درگاه از امید نا و شود برآورده بزرگ خداوند طرف از باشد هرچه او حاجات سوم

 ( سیصد ص- هشت و نود جلد-بحاراالنوار. )کرد نخواهد خالف را خود

 و شوق شدت از دارد، ارزشی چه( ع)حسین امام زیارت دانستند می مردم اگر: خوانیم می دیگر روایت در

 .کرد می پاره پاره را آنها روح و جسم ها، پاداش آن به رسیدن حسرت و مردند می عالقه

 ( هجده ص– یک و صد جلد-بحاراالنوار)

 :گردد می ذکر ازآنها ای نمونه که اند کرده( ع)حسین امام زیارت بر تأکید معصومین از دیگر احادیث در



 .اوست عرش در خدا زیارت مثل( ع)حسین امام زیارت

 و صد جلد-بحاراالنوار.)است واجب باشد، داشته ایشان امامت به اقرار که مؤمنی هر بر( ع)حسین امام زیارت

 (نه و شصت ص– یک

 دخداون کند، زیارت شهرت کسب برای نه و پروردگار، خوشنودی و رضا برای تنها را( ع)حسین امام که کسی

 ( چهار ص– یک و صد جلد-بحاراالنوار.)کند می پاک را او گناهان تمامی

 یک و صد جلد-بحاراالنوار.)بود خواهد آتش اهل از نکند، زیارت را( ع)حسین امام موجه عذر بدون اگر کسی

 (چهار ص–

 (چهار ص– یک و صد جلد-بحاراالنوار.)نیست بیت اهل شیعه نکند زیارت را( ع)حسین امام که کسی


