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 :كربال       زمیه      وژیگیهای

وند زمیه كربال را  ک  د  دا   ربرتیه نقطً بهشت قرار   وآرنا    ربکت بخشید  ا آفرید و آنجا ر  افرینص کعبً  زهار سال شیپ از24 خدا گاي هک   ان را وایه م از چشمً اهی بهشتی قرار داد.و آن

گاي رفت وباغهای بهشت قرار میگیرد.مرقد     یهواز بهتر    باال میرود   نیتنىرا   همان  با  كربال  اندي شىد هب سختی مرز  زمیه گان   حسیه جای وند فرشتً اسماعیلآمد فرشت   است وخدا

کان قرار دا را هک فرشتً هىاست  کان   ردخت و آن  اد ندا د    رت مىسیاز آن هب حض اوند  ردختان ردختی است هک خد   دي است.بهتریه  رد آن م  بىدي  د پاک حسیهمرق  رد م

  از شهادتص زیارت كردي اند.   را شیپ    آنحضرت قبر   از آدم ات خاتم ایپمبران   همً همان سرزمیه كربال میباشد.   هک طىر سیىا :ست هک طىر سیىا  کىهها  ررتیه است.لرانقد

 وآرمیدي اند.  رسیدي    هب شهادت   ایپمبران   نىادگان   ز ا   ته  دویست  دویست جانشیه ایپمبر و و    دویست ایپمبر   از شهادت حسیه )ع(  رد كربال شیپ
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 رهی رب حسیه:ل فضیلت 

باید رب حسیه بگرمیی آنسان هک  رهی رب حسیه)ع(  و زیارت آنحضرت هن تنها باعث بخشىدي شدن گىااهن خىد وپدر ومارد  میشىد بلکً باعث بخشص گىااهن دوستان هم میشىد .پسل 

گان جمع می کنىد وهب خزاهن  دار بهشت  یست . چرا هک میخی هک رب کشتی نىح بىد نیس رب حسیه خىن لرهی كرد . اکش اهیی هک لرهی کنىد ي گان رب حسیه ) ع( آهه لر میرزیند را فرشت

زي ای دارد جز پاداش لریسته رب حسیه  میدهىد ات با آب حیات  رد هم رزیند.پاداش ره کار نیکی اندا
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 فضیلت زیارت امام حسیه)ع(:

وند رد ربار ره ردهمی هک خرج كردي است چىن زیارتگر حسیه از خاهن اش بیرون آید ششصد فرشتً از شص جهت اورا بدرهق می کنىد  و گامی ننهد جز آوکً رب او دعا کنىد.  و خدا

وند هب او عطا  کىد و چىن زیارتگر حسیه هب كرب  گان  زهار زهار ربارب خدا گامیکً  آهنگ باز گشت کىد ذىد لروي از فرشت گان هب استقبال او می آیىد و هن ال زندیک شد ذىد لروي از فرشت

کائیل واسرافیل   .او را بدرهق می کنىد هب خصىص جبرئیل ومی
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گامیک  ات  روز  رستا خیس  ربای  زیارتگر  حسیه   ً زیارتگر حسیه از لرمای هىا  ویا سختی سفر رعق كرد از ره قطري رعق زیارتگر حسیه هفتاد زهار فرشتً     آفریدي  می  شىد  هک  همگی هن

گان  دىازي اش  را  تشیی  ع  می  کنىد  و ربای  او  حنىط  و جاهم  بهشتی  می  آورند  و  ردی  از  بهشت  را روی  طلب  بخشص می کنىد .الر زیارتگر حسیه  رد  میاهن  سفر جان  سپرد  فرشت

فراخی رزق  شدن عمر  و قبرش  می  گشایىد.پاداش حجی هک خىد ایپمبر انجام دادي باشد از  آن کسی است هک هب  زیارت فرزندش  حسیه ربود.زیارت حسیه باعث طىالنی

ت حسه به علی اینست هک زیارتگر  حسیه    چهل سال زودرت از بقیً  هب بهشت  میرود .الر مردم از فضیلت زیارت حسیه آگاي میشدند ره می شىد.از دیگر فضائل  زیار

وند سىگىد یاد نمىدي است هک زیارتگر  حسیه  را ان امید نسازد و خىاستً اهی اورا ربآوردي و گىااهنص  را   ببخشد.واراهنیدن  زیارت  نما ید   آینً از شىق جان می سپردند.هب راستی هک خدا

 حسیه  باعث کىاتهی عمر  می  شىد.
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 و از امام باقر  منقىل  است  هک  :

ارت  قبر حسیه  رنفتً  باشد  بی  زهار  لزارد  ولی  هب زی ره  یک  از  شیعیان  ما هک  هب  زیارت  قبر  حسیه  رنود  ایمان  ودینص  انقض   است  . و رد  روایتی  دیگر  آمدي  است  هک  ره  هک 

هک  تىاانئی   سفر  كردن   هب  كربال  را  دارد  واجب  است   امگن  حقی  از  حقىق  ذیامبر  خدا  را  هب  جا  نیاوردي  است. واز  ایه  روی  عالهم  مجلسی  هب  ایه  صتىا   تمایل  داشت  هک  ره 

قل  یكبار  حسیه  را  زرد  عمر  خىیص   د  ساالهن  یكبار   یارت  کىد . امام  طادق  فرمىدند: سساوار  است  هک انسان  تىانمىد  سالنً  دو  بار  و انسان  تنگدستی  هک تىاانئی  زیارت  را  دارحدا

رم  حسیه  دورند  ره  هس   سال  یكبار  هب  زیارت  ربوند   والر  رتشیب  از  هب  زیارت  حسیه  بشتا بد   و الر  رنود  اولیه  مراتب  جفا  وستم  را  رب  حسیه  روا  داشتً  است  وآانن  هک  از  ح 

 رد  امان  می  ماند...هس   سال   شد  ورنوند   رب  ایپمبر  خدا  جفا  روا  داشتً  اند  . و ره  هک  هس  بار  رد  سال  هب  زیارت  حسیه  ربود  از  فقر  


