
 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

السالم: اشك روان بر امیر كاروان = دمع العین علي خصائص الحسین علیه

 الحسینیهترجمه الخصايص

 مشخصات كتاب

 ق.۰۲۱۲ - ۰۳۲۱سرشناسه : تستري، جعفربن حسين

 عنوان قراردادي : خصائص الحسينيه و مزايا السيد المظلوم. فارسي

= دمع العين علي خصائص الحسين  عنوان و نام پديدآور : اشك روان بر امير كاروان

 اني تالحسينيه/ جعفر شوشتري مترجم محمدحسين شهرس: ترجمه الخصايصالسالمعليه

 .۰۲۳۱ الكتابمشخصات نشر : قم دار

 ص. ۴۳۱مشخصات ظاهري : 

 ريال )چاپ هفتم( ۳۳۱۱۱؛  ريال )چاپ سوم( ۰۴۱۱؛  ريال )چاپ اول( ۲۴۱۱شابك : 

 ۲۰۴۱۱؛  : ۰-۱۱-۴۴۰۱-۰6۱ چاپ سيزدهم ريال ۲۳۴۱۱؛  ريال )چاپ نهم( ۳۳۴۱۱؛ 

 ريال : چاپ شانزدهم ۱۲۱۱۱؛  ريال )چاپ پانزدهم( ۱۱۱۱۱؛  ريال )چاپ چهاردهم(

ريال )چاپ  ۴۰۱۱۱ريال )چاپ هجدهم( ؛  ۴۲۱۱۱؛  : ۰۳۰-۰6۱-۴۴۰۱-۱۱-۱

 ريال )چاپ بيستم( 6۱۱۱۱؛  نوزدهم(

 .۰۲۳۴يادداشت : چاپ سوم 

 .۰۲۳۰يادداشت : چاپ هفتم 

 .۰۲۰۰يادداشت : چاپ نهم 

 .۰۲۰۱اپ دوازدهم: يادداشت : چ

 .۰۲۰۴يادداشت : چاپ سيزدهم تا پانزدهم: 

 .۰۲۰6يادداشت : چاپ شانزدهم: 

 .۰۲۰۳چاپ هجدهم و نوزدهم: يادداشت : 

 .۰۲۰۰يادداشت : چاپ بيستم: 
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 ؛ همچنين به صورت زيرنويس.۴۳۱ - ۴۰۴يادداشت : كتابنامه ص 

 يادداشت : نمايه.

 السالم ي خصائص الحسين عليهعنوان ديگر : دمع العين عل

 ق.6۰ - ۱ بن علي )ع(، امام سوم موضوع : حسين

 ق.6۰واقعه كربال، موضوع : 

 ق ، مترجم۰۲۰۴ -۰۳۴۴شناسه افزوده : شهرستاني محمدحسين بن محمدعلي 

 ۰۲۳۱ 6۱۱۰خ۴/تBP۱۰رده بندي كنگره : 

 ۳۰۳/۰۴۲رده بندي ديويي : 

 ۰۰۰۰-۳۱ملي : مشماره كتابشناسي 

 پیشگفتار مترجم

ا را كه دني -جلت عظمته  -بسم اهلل الرحمن الرحيمحمد و ثنا مخصوص خداوندي است 

مت نعمته عظ -ي پروردگاري است منتها شايستهدار بال، و محل ابتال قرار داد؛ و شكر بي

و رسول  حصر و عدد، بر نبي أمجد،كه خوان بال را مخصوص اولياء نمود.و درود بي -

مسدد، خاتم أنبياء محمد )صلي اهلل عليه و آله( و آل أبرار، و عترت أطهارش باد.خصوصا 

تازي، شهيد راه خدا، و فاني در طريق ي يكهيكه تاز ميدان جانبازي، و شهسوار عرصه

ي گريه و زاري، و شفيع روز سوگواري؛ آنكه اجزاي كاينات رضا، تشنه لب كربال، كشته

تغير، و تمام ماسوا در عزايش متأسف و متحسر، درهر چيزي از ابتاليش در مصيبتش م

آيتي، و از صدماتش عالمتي:آسمان چون پشت مباركش از مرگ برادر خميده، و زمين 

از سنگيني كوه مصيبتش به گاوماهي رسيده. آتش حاكي از حرارت جگرش، و آب 

اشاره به بدن عريانش. ماه  ي زخمهانش، وآفتابي چشم ترش. ستارگان در شمارهنشانه

ر، و سوسن اكبهاشم، و سرو ايما به قامت موزون قاسم.صنوبر اشاره به عليآيتي از قمر بني

اك ي دشمنش.خاصغر. گل حاكي از چاكي بدنش، و خار شاكي از نيزهمذكر لبان علي
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ز ا گرم به ياد آورد از منحرش، و نيزه خبر دهد از سرش، و خنجر از حنجرش، و شمشير

[ ۳۱زخمهاي پيكرش، و زنجير از بيمارش، و ريسمان از اطفال زارش، اسب از ] صفحه 

جناحش.مرغان قاصدان خبر شهادتش، و وحشيان ذوالجناحش، و ناقه از اسيران بي

گر به حالتش. باران نشان تيرهاي عدوان، و رعد صداي سينه زدن زنان. برق اشاره نوحه

يت غبار نشسته بر آن ماه تمام. قوس قزح كمانهاي قوم به آتش زدن خيام، و هاله حكا

اه، و ي خيمگلئام، و تگرگ عبارت از سنگها، و شفق حكايت از رنگها. كوهها نشانه

ها يهاي دشمنان، و درياها حكايت آن بيابان. كشتگلزار اشاره به قتلگاه. جنگلها چون نيزه

لبان،  ي آنها دلسوخته؛ و دجلهاشاره به آن كشتي نجات، كه از طوفان حوادث شكسته

جمال »، و دست ايماء به «بجدل بن سليم»كه از شدت تشنگي خسته.انگشت اشاره به 

ي سينه ي آنسر شاكي از شمر ميشوم، و قلب حاكي از تير مسموم. سينه سوخته«. لئيم

 پامال اسبان، و دندان كوبان آن دندان منكوب به خيزران، و تمام بدن مرات آن بدن

عريان.آه چه گويم؟!:اي دريغ از پيكر عريان او پيكر در خاك و خون غلطان اوسر به 

آفتابي كرد او تير و سنان روي نيزه همچحون آفتاب آفتاب از روي او شد در حجاب

ربگويم ي باالي سرگگر آفتابش نيزهمحشري آمد ز قتلش جلوهچون شعاع آفتاب آسمان

مها يا بگويم ماه تابان، كي قمر زخاره جسم آفتابآفتاب است آن جناب كي بود صد پ

نور دارد ز أنجم بيشترنيست مهر و مه، ولي از يك نگاه نور بخشد هر زمان بر مهر و ماه

ه الطاهرين، سالم اهلل عليه و علي آبائعينين و ضياء نيرين شهيد مظلوم، أبي عبداهلل الحسين

 نان خاندان نبوت، و كشندگان اهلبيتحساب بر دشمو أبنائه المنتجبين، و لعنت بي

ق ي جاني، و غريعصمت و طهارت، أبد اآلبدين و دهر الداهرين.اما بعد، چنين گويد بنده

[ محمد حسين، بن محمد علي، حسيني مرعشي شهرستاني ۳۰بحار آمال و اماني: ] صفحه 

سيدم، تاكنون ر )عفي اهلل عنهما( كه حقير سراپا تقصير، از ابتداي عمر كه به هفت سالگي

كه سنين آن به پنجاه رسيده، همواره مشغول تحصيل علوم بودم، و هيچوقت از اين مرحله 

اي چيده، و در هر فني از اي گزيده، و از هر خرمني خوشهاي توشهنياسوده، از هر سفره
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ام، از صرف و نحو و منطق و بيان و كالم و حكمت الهي و فنون تصنيفي و تأليفي نموده

اضي و اصول و فقه و رجال وحديث و تفسير و دعوات و غير آن.و چون تأملي نمودم ري

ديدم كه اصل مطلب از من فوت شده، چيزي در مراثي امام شهيد به قالب تأليف 

ديد، السالم( عارض گرام. و اين خيال در اثناي سفر زيارت حضرت امام ثامن )عليهنريخته

به تهران، و توقف در ايام زمستان. و اسباب و كتبي به هنگام مراجعت از آن ارض اقدس 

كه موجب تيسر تأليف تازه باشد ميسر نبود، لهذا به خاطر قاصر رسيد كه كتاب: 

سي ي فاررا كه در اين باب اجل و انفع كتب مراثي است، ترجمه« خصائص الحسين»

ثناي ترجمه نمايم، تا موجب عموم انتفاع خلق، از عوام و خواص گردد. و شايد در ا

سيله ي آن باشد، و به اين واي مزيد بر آن گردد، كه سبب تكميل فائدهشرحي و نكته

اب ي آن جناسم خود را در دفتر ذاكران آن سرور داخل كرده باشم، و به وسائل شريفه

صائص دمع العين، علي خ»فائز گردم. و اهلل وليي، و هو حسبي، و نعم الوكيل.و ناميدم آنرا: 

 [ ۳۴و باهلل نستعين، فانه خير معين. ] صفحه « الحسين

 مقدمه آية اهلل جزايري

بسم اهلل الرحمن الرحيمخصائص، خصائص حسينيةاز آيةاهلل سيد طيب موسوي جزائري 

مدظلهشكي نيست در اينكه كتاب شريف و تأليف منيف خصائص حسينية يا )خصائص 

ي ده، از مهمترين و معتبرترين كتبالسالم( كه مصنف ره آن را چنين ناميالحسين عليه

ي باشد كه در مصائب حضرت سيدالشهداء )عليه آالف التحية والثناء( تاكنون به رشتهمي

تحرير درآمده است.همانطوري كه مصنف اين كتاب )عالمه شيخ جعفر شوشتري عليه 

ن االرحمة( در زمان خودش وحيد روزگار بود، همچنين تأليفش )خصائص حسينية( نيز مي

كتب و اسفار فريد و يگانه درآمده، اسلوبش عجيب، نكاتش غريب، مطالبش شريف، 

كناياتش لطيف، ظواهرش عالي، جواهرش غالي، گزارشش دلنواز، نگارشش ممتاز، 

گرامي!  يباشد.خوانندهفكرش صائب، ذكرش جالب، مبانيش دقيق، معانيش رشيق مي
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تاب مذكور خصوصيات ذيل را درك اگر شما آن را به دقت مطالعه بفرمائيد در ك

اش بسيار جالب توجه است كه در آن، شيخ )ره( مقدمه-خواهيد كرد:خصوصيت اول 

ي بااحساس را، يك مرتبه از خوف عذاب خدا در گودال يأس و نوميدي انداخته خواننده

ه حبرد، و بار ديگر، قبل از اينكه به هالكت برسد، او را اميدوار ] صفالثري ميبه تحت

ار رساند، يك بكند كه به اوج ثريا ميقدر بلند مي[ كرده از آن گودال درآورده، آن۰۱

بيند تباهي خود را در دارين، بار دهد كه به چشم وحشت ميدلش را طوري تكان مي

ن روش السالم(.و ايرساند به بركت بكاء بر حسين )عليهديگر آنرا به ساحل نجات مي

ه: السالم( است كه فرمودعاليمقام اميرمؤمنان حضرت علي )عليهمطابق با فرمايش امام 

ؤمنهم اهلل، و لم يالفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمةاهلل ولم يؤيسهم من روح»

فقيه )دانا( آن كسي است كه مردم را از رحمت و آمرزش خدا مأيوس نكند، « من مكراهلل

ا نوميد نسازد، و آنها را از مكر و كيفر خدا و ايشان را از آسايش و خوشي از جانب خد

خصوصيت ديگر اين كتاب، اتقان و  -[ .خصوصيت دوم ۰هم ايمن و آسوده ننمايد. ]

اعتبار رواياتش است، بسياري از كتبي كه در اين موضوع نوشته شده تكيه بر روايات 

 دركاند، ولي وقايع و مصائب مذكور در اين كتاب شريف هر كدام مضعيف كرده

ي علوم آل محمد )صلي اهلل عليه و آله( زحمت معتبري دارد.هيئت محققين مؤسسه

كشيده براي هر واقعه يك يا چند مدرك پيدا كرده، در ذيل آن واقعه درج 

هائي از مصائب، كه هم بر حقيقت مبتني است و هم گوشه -اند.خصوصيت سوم نموده

ر عنوان نهم در ذيل خصائص ابي عبداهلل براي بكاء در مجالس بسيار مؤثر است، مثال د

 جميع السالم( در كربالنويسد كه:امام حسين )عليهاهلل ميالسالم( مربوط به بيت)عليه

مناسك حج، احرام و تلبيه و طواف و سعي و بيتوته در مني و حلق و قرباني همه را بجا 

نب )سالم اهلل عليها( آورد:احرامش: آن لباس كهنه بوده كه در وقت وداع از خواهرش زي

اش پوشيده براي اينكه اشقياء، بدن مباركش را بعد از شهادت برهنه طلبيده و زير جامه

ي را به لهجه اكبرالسالم( اذان فرزند عزيزش علياش: وقتي كه حسين )عليهنكنند.تلبيه
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كه  يطور وقتگفت، همين« لبيك»اهلل )صلي اهلل عليه و آله( روز عاشورا شنيد رسول

السالم( شهيد شد و از زين اسب به زمين افتاد، پدرش را صدا كرد و گفت اكبر )عليهعلي

اهلل است كه به جام كوثر مرا سيراب نموده، و جام اين جدم رسول»[ كه ۰۴] صفحه 

 «فرمايد: فرزندم! العجل العجل! بشتاب به طرف ما!ديگري براي شما از كوثر آورده و مي

اهلل الزم گفت.طوافش: براي طواف، بيت« لبيك»السالم( بقول و فعلش امام حسين )عليه

السالم( اين بيت را با خودش به كربال آورده بود، و آن عبارت بود از است، حسين )عليه

در شب عاشورا با تالوت و عبادت و رياضت دور اين بيت محبت، طواف « بيت محبة اهلل»

ها اش را به خيمهبر بالين هر شهيد آمده و جنازهالسالم( كرد.سعيش: امام حسين )عليه

 باشد.قرباني: اماممي« سعي»آورده، اين اياب و ذهاب بيش از هفتاد شوط بوده، و همين 

هائي داد كه عبارت بود از شهادت اولياءاهلل و السالم( روز عاشورا قربانيحسين )عليه

ضل بود، اهلل حضرت اسماعيل هم افذبيحاصفياءاهلل و در آنها بود يك قرباني كه از قرباني 

السالم( بود.حلق: يكي از مناسك حج حلق )يعني اكبر )عليهو آن قرباني، فرزندش علي

السالم( در مقام اداي اين عبادت، سرش را تقديم سر تراشيدن( است، امام حسين )عليه

را  ست، و آني سه روزه در مني اپروردگارش نمود.بيتوته: آخرين اعمال حج، بيتوته

السالم( اين طور به جا آورد كه سه روز بدن مباركش بر ريگزار كربال عريان حسين )عليه

يكي از محاسن عجيب اين كتاب كه در نظر خواننده  -افتاده بود.خصوصيت چهارم 

ونه گكند اين است كه: وقايع مختلف و حوادث متعدد كه در ديد ظاهري هيچجلوه مي

آوري نموده، وقتي كه شما اين ندارند، آنها را زير يك عنوان جمع ارتباطي با همديگر

آنها  يابيد، ولي مؤلف ناقد و بصير در ميانوقايع را جدا جدا ببينيد ارتباطي بين آنها نمي

ه هاي مرواريد به يك رشتيك امر مشترك پيدا كرده، آن همه وقايع مختلف را مانند دانه

اي كه مخصوص به در خطابات مأثوره -باب دهم »د:گويكشيده مثال در باب دهم مي

الم( السالسالم( هست و در زيارات غيرش از انبياء و ائمه )عليهمزيارت امام حسين )عليه

ه وارد در بعض زياراتش تلبي»گويد( تا اينكه مي« مأثور نيست و اينها چند قسم هستند
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حضرت آمده است: )لبيك داعي [ سالم بر آن۰6شده، مانند زيارتي كه بعد از ] صفحه 

مرتبه  كند كه اين تلبيه هفت)بعد از آن توجيه مي« اهلل( و تكرارش هفت مرتبه وارد شده

عني گانه جوابند )يهاي هفتوجه دوم اين است كه اين تلبيه»فرمايد:(چرا است؟ پس مي

تلف، آن خالسالم( كه در جاهاي ماند( براي هفت استغاثه سيدالشهداء )عليههفت لبيك

خواست از آنجا كوچ كند چنانكه در حضرت فرموده )اول( در مكه معظمه وقتي كه مي

خواهد به خاطر اي اين كلمات را فرمود:.. هر كسي ميمسجدالحرام در ذيل يك خطبه

ما جانش را از دست بدهد، و براي لقاء اهلل كمرش را محكم ببندد، بايد با ما سفر كند 

هاي امام را بعد از اين، تمام استغاثه«كنم. فردا صبح از مكه سفر ميزيرا كه من انشاءاهلل

ي آن ي هفتمين، و آن استغاثهرسد به استغاثهكند تا مييكي بعد از ديگري نقل مي

اسد توسط حبيب بن مظاهر اسدي، وقتي كه در كربال ميان افواج حضرت است به بني

متعدد و  هايمرحوم شيخ چطور آن استغاثهاشقياء محصور شده بود. پس نگاه كنيد كه 

 -استنصارات مختلف را در ذيل يك عنوان جمع نموده است:خصوصيت پنجم 

اي از مجالس عزاي آن امام مظلوم را به طرزي عجيب بيان نموده كه به اين تاريخچه

بندي را در پنج قسمت دسته« مقصد چهارم»ام، چنانكه سبك و انتظام جاي ديگر نديده

السالم( منعقد شده )دوم( كند )اول( مجالسي كه قبل از خلقت حضرت آدم )عليهمي

ده السالم( منعقد شالسالم( و قبل از والدت امام حسين )عليهآنچه بعد از خلقت آدم )عليه

)سوم( مجالسي كه بعد از والدتش و قبل از شهادتش برپا شده )چهارم( مجالسي كه بعد 

فاني منعقد گرديده )پنجم( مجالسي كه بعد از فناء دنيا روز از شهادتش در اين دنياي 

قيامت منعقد خواهد شد. بعد از آن در ذيل هر عنوان، مجالس زيادي از مدارك معتبره 

پنج  كند.بنده فقط اينسي مجلس را ذكر مي« قسم سوم»كند مثال فقط در ذيل نقل مي

قابل يات زيادي دارد، مثال تخصوصيت را مختصرا ذكر كردم و گرنه اين كتاب، خصوص

[ كربال با ۰۳السالم( با نماز و روزه و غيره، و تقابل سرزمين ] صفحه بكاء بر حسين )عليه

هاي ديگر، تقابل مدفنش با مدفنهاي ديگر، تقابل زيارتش با زيارتهاي ديگر، الي زمين
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اب ليل اين كتي محقق،آقا بزرگ تهراني )صاحب الذريعه( در تجآخره، از اين رو عالمه

ي هترين كتابهايي است كه درواقعاين كتاب )خصائص الحسينية( از جليل»نويسد:مي

[ .خالصه اينكه خصائص اين ۳« ]كس مانند اين كتاب ننوشتهكربال نوشته شده بلكه هيچ

ولين شمارند، بنابراين حقير از مدتها قبل به فرزندان عزيزم )مسئكتاب بسيار و فضائلش بي

دارالكتاب قم( نسبت به چاپ اصل كتاب كه به زبان عربي است، تأكيد كردم و مؤسسه 

 ي فارسي آن نصيببراي آن مقدمه و فهرست هم نوشتم و حاال هم توفيق چاپ ترجمه

ي مهم:از السالم( واقع گردد.نكتهگرديده، انشاءاهلل مورد قبول حضرت سيدالشهداء )عليه

ايع كربال و وق« عليه آالف التحية و الثناء»لشهداء آنجائي كه در اين كتاب مصائب سيدا

ي فهرست بطور پراكنده درج شده كه پيدا كردنش بسيار مشكل است، حتي اينكه بوسيله

شود، بنابراين احتياج شد كه براي حل اين مشكل يك فهرست خود مؤلف هم پيدا نمي

رعهده هم در مستقبل ب نوشته شود، چنانكه بنده اين خدمت را« الف بائي»جديد موضوعي 

گرفتم تا استفاده از اين كتاب بيشتر و مطلوبتر شود، البته از مؤمنين كرام و واعظان عظام 

 ۰۱۰۳نمايند، التماس دعاي مخصوص دارم.ذيقعده كه از اين كتاب استفاده مي

 [ ۰۰ي قم ] صفحه ي مقدسههجريبلده

 شتري مؤلف كتابي احوال و آثار حاج شیخ جعفر شومختصري از ترجمه

ي حاج شيخ جعفر شوشتري )ره(الحمد هلل رب العالمين بسم اهلل الرحمن الرحيمزندگينامه

و صلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين و لعنة اهلل علي اعدائهم اجمعين من اآلن الي قيام 

يوم الدين.كتابي را كه در دست داريد: دمع العين علي خصائص الحسين ترجمه فارسي 

خ جعفر تأليف آيت اهلل العظمي حاج شي« يا خصائص الحسين»ب الخصائص الحسينية كتا

باشد. نظر به اينكه معظم له از مفاخر علم و مي« اعلي اهلل مقامه الشريف»شوشتري 

روحانيت، پارسائي و نفوذ كالم بوده، سزاوار است گفتار مختصر از زندگاني آن بزرگوار 

خاندان  -۰يم تا در دسترس طالبان حقيقت گذاشته شود.را مورد بحث و نگارش قرار ده
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« مرحوم حاج شيخ جعفر رحمة اهلل عليه»شيخ )ره( و دوران تحصيل اومؤلف معظم 

[ ۲« ]ريعةالذ»اهلل شيخ آقا بزرگ تهراني )قدس سره( صاحب كتاب چنانكه حضرت آيت

وشتري حسين ش نوشته، فرزند مولي حسين، فرزند حسن فرزند علي، فرزند علي، فرزند

مشهور به )نجار(، از بزرگان علماء و اجالء فقهاء و مشاهير دانشمندان و دعاة الي اهلل در 

[ آن بزرگوار در شوشتر متولد شد و پس از دوران ۳۱عصر خود بوده است. ] صفحه 

صباوت و خواندن مقدمات و ادبيات، به نجف اشرف مهاجرت كرده و در اوائل، با عالمه 

ياسين، شاگرد سيد عبداهلل شبر بوده و شرح مختصر عضدي را نزد حسن آلشيخ محمد 

ه.ق( از ترس وبا به شوشتر پناهنده شد  ۰۳۱6ي )شيخ اسماعيل كاظمي خوانده و در سنه

و پس از آن به كربال برگشته و از صاحب فصول و شريف العلماء مازندراني استفاده 

صاحب جواهر استفاده نموده و در سال كرده و بعد به نجف اشرف رفته و از محضر 

ه.ق( به شوشتر مراجعت نموده و در زمان رياست و مرجعيت شيخ مرتضي  ۰۳۴۴)

انصاري )قدس سره( به نجف اشرف بازگشته و چند سالي از محضر درس شيخ مرتضي 

انصاري استفاده كرده و بعد از معاودت به شوشتر مرجع تقليد مردم خوزستان شده و 

ي [ را به رشته۱ه پيدا كرده و براي عمل مقلدين خود، كتاب منهج الرشاد ]رياست تام

ي منافرتي كه از حشمت الدوله عموي ناصرالدين شاه والي تحرير درآورده و به واسطه

[ كرده و بعدا با اهل بيت خويش ۴شوشتر پيدا كرده بود ابتداء امر به بستن درب حسينيه ]

 ي جماعتاشرف نموده و به وظايف ديني خود از اقامهقهرا از شوشتر مهاجرت به نجف 

السالم( به توجه حضرت امام حسين )عليه -۳و تدريس و وعظ و ارشاد پرداخته است.

ي محقق حاج شيخ محمد تقي شوشتري )ادام اهلل ظله العالي( در كتاب شيخ )ره(عالمه

آيةاهلل العظمي حاج  نويسد: مرحوممي ۰۱۲ي آيات بينات في حقية بعض المنامات صفحه

كه خود  «خصائص الحسينيه»شيخ جعفر شوشتري نوراهلل مرقده الشريف صاحب كتاب 

فرمايد: زماني كه از تحصيالت علمي در ي عصر و زمان خويش بوده، ميبه حق نابغه

مراجعت نمودم، با تمام وجود دريافتم « شوشتر»نجف اشرف فارغ شدم و به وطن خويش 
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انجام  ي اسالمبايستي در هر چه بيشتر آشنا كردن مردم با معارف حقهي[ م۳۰كه ] صفحه 

وظيفه نمايم. لذا روزهاي جمعه و بعدها با رسيدن ماه مبارك رمضان به خاطر اين مهم، 

فتار كردم و در آخر گگرفتم و از روي آن مردم را موعظه ميتفسير صافي را به دست مي

ي نياز به نمك دارد و نمك مجالس وعظ و ارشاد، براي اينكه به قول مشهور، هر غذائ

ذكر مصائب مولي الكونين حضرت ابي عبداهلل الحسين است ناچار بودم از كتاب روضة 

الشهداء كاشفي نيز مقداري مرثيه بخوانم. ماه محرم را هم كه در پيش بود بدين طريق 

ني بدون نبر نداشتم،يعگذرانيدم متأسفانه به هيچ وجه تحمل جدائي از كتاب را در وقت م

افي ي كتوانستم مردم را موعظه كنم، از طرفي مردم هم بهرهدر دست داشتن كتاب نمي

بردند. تا اينكه يكسال به همين منوال گذشت، سال بعد نزديك محرم با خود گفتم: نمي

بايستي كتاب در دست بگيرم و از روي آن صحبت كنم و نتوانسته باشم از تا كي مي

اي بنمايم و خود را از اين مخمصه نجات دهم، هر چه در اين بر بروم بايد انديشهحفظ من

ا اي نديدم و در اثر فكر كردن، خستگي سر تباره فكر كردم به جائي نرسيدم و راه چاره

سر وجودم را فراگرفت، در اين حال از شدت نگراني به خواب رفتم و در عالم رؤيا 

السالم( آنهم درست در موقعي كه موكب حسيني )عليه ديدم كه در زمين كربال هستم،

اي كه برافراشته بود. متوجه شدم دشمنان با آنجا نزول اجالل كرده. چشمم افتاد به خيمه

اند جلو رفتم و داخل خيمه شدم. ديدم حضرت صفوفي فشرده، مقابل آن خيمه ايستاده

خود جاي دادند و به حبيب  اند بعد از سالم آن حضرت مرا در نزديكيدر آنجا نشسته

باشد، مهمان ما مي -اشاره كردند به سوي من  -بن مظاهر )رحمة اهلل عليه( فرمودند: فالني 

شود و لكن آرد و روغن موجود بايستي پذيرائي كرد. آب در نزد ما پيدا نمياز مهمان مي

المر ااست برخيزيد با آنها براي ايشان طعامي درست كنيد.حبيب بن مظاهر حسب 

حضرت، از جاي برخاستند و بعد از چند لحظه به داخل خيمه آمدند و طعامي با خود 

كنم كه قاشقي هم در ظرف آوردند و آن را در پيش روي من گذاشتند. فراموش نمي

طعام بود.چند لقمه از آن طعام بهشتي صفت خوردم، سپس بالفاصله از خواب بيدار شدم، 
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ركت زيارت آن حضرت ملهم به نكات و لطائف و كناياتي [ دريافتم كه از ب۳۳] صفحه 

ر ام كه تا به حال هيچ كس بدر آثار اهلبيت معصومين صلوات اهلل عليهم اجمعين شده

 آيات بينات في حقية بعض»فهم آنها از من پيشي نگرفته. در خاتمه صاحب كتاب 

تاب همان ك«  مقامهاعلي اهلل»كند كه دليل بر گفتار مرحوم شيخ اضافه مي« المنامات

خصائص الحسنيه و شصت مجلس و سي مجلس و چهارده مجلس، كه همه از ترشحات 

اساتيد شيخ )ره(چنانكه گذشت، اساتيد شيخ در  -۲باشند.علمي و قلمي ايشان هستند مي

ت اند و به نامهاي زير ثبدوران تحصيل بزرگاني از اهل علم و مفاخر جهان روحانيت بوده

شيخ علي  -۳شيخ اسماعيل فرزند شيخ اسداهلل كاظمي )رضوان اهلل عليهما(. -۰اند:شده

مرحوم صاحب ضوابط  -۲فرزند شيخ جعفر كاشف الغطاء)مشهور به شيخ جعفر كبير(.

صاحب جواهر  -6جناب شريف العلماء )ره(. -۴مرحوم صاحب فصول )ره(. -۱)ره(.

حاج شيخ  -۰نوار الفقاهة.شيخ حسن فرزند شيخ جعفر )قدس سرهما( مولف ا -۳)ره(.

ي منهج الرشاد يا مجمع الرسائل )رساله -۰تأليفات شيخ )ره(. -۱مرتضي انصاري )ره(.

ي آيت اهلل العظمي ه.ق طبع شد و درسالهاي اخير با حاشيه ۰۳۰۰اي كه در سال عمليه

خصائص  -۲مبادي االصول -۳حاج آقا حسين بروجردي )ره( تجديد چاپ گرديد.(

د. اين باشي آن در دست شما ميكه چند بار تجديد چاپ شده و اينك ترجمهالحسينيه 

[ ترجمه ۳۲كتاب دو جلد بوده كه جلد اول بارها به چاپ رسيده و به فارسي ] صفحه 

اصول دين يا الحدائق في اصول الدين كه يك  -۱گرديده و جلد دوم مفقود شده است.

و معرفت به اصول اعتقادات از مقدمات نماز هزار سطر بوده و به عنوان اينكه اصول دين 

فوائد المشاهد در مواعظ واندرز كه آنرا شاگردانش مال  -۴باشد نگاشته شده است.مي

مجالس  -6آوري كرده، و چاپ شده است.هاي ايشان جمعمحمد طالقاني از موعظه

به  سفر شيخ )ره( -۴مجلس(. ۰۴مجالس البكاء )يا  -۳[ .6مجلس. ] ۰۱المواعظ يا 

ه.ق(، قبل از ماه مبارك رمضان  ۰۲۳۱خراسان و توقف در تهرانمرحوم شيخ، )در سال 

به عنوان تشرف به آستان قدس رضوي از محضر مقدس مرتضوي به سوي ايران حركت 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

نمود. بديهي است در هر شهر و ديار به استقبال شايان روبرو بود، تا اينكه وارد تهران 

عبدالعظيم مشرف و سپس به شهر تهران رفت. گرديد، نخست به زيارت حضرت 

استقبالي باشكوه از شيخ به عمل آمد، مردم تهران به زيارت او نائل گرديدند. مرحوم 

اهلل حاج مال علي كني به ديدن شيخ آمد و ضمن تجديد ديدار، از آن جناب دعوت آيت

شيخ ديدن نمودند ي خان مروي به امامت و افاده بپردازد.اركان دولت از كرد در مدرسه

ي خان و اظهار داشتند: جناب شيخ، ماه مبارك نزديك است، گر چه مسجد و مدرسه

مروي از لحاظ تقدس و پاكيزگي عنوان و اهميتي خاص دارد، اما از جهت مكان، 

گنجايش انبوه جمعيت عالقمند به استفاده از محضر حضرت عالي و گفتار دلنشين شما 

ازگي ي سپهساالر كه به تكنيم كه در مدرسهين رو از شما تقاضا ميرا نداشته و ندارد، از ا

 اهلل بپردازيد. مرحومي جماعت و ارشاد خلقاز دست ساختمان بيرون آمده است به اقامه

اهلل، استدعايشان را قبول كرد و به انجام شيخ بر حسب وظيفه و عالقه به هدايت خلق

آيت اهلل حاج شيخ آقا بزرگ تهراني )رحمة [ مرحوم ۳۱وظيفه مبادرت نمود. ] صفحه 

گويد: من ده ساله بودم و خوب به ياد دارم كه اهلل عليه( صاحب كتاب )الذريعه( مي

برد و جمعيت به قدري زياد اهلل مرا به همراه خود به مسجد ميمرحوم عمويم، حاج حبيب

درسه، مال نشوم، صحن منهاد تا از فشار انبوه جمعيت پايبود كه مرا در مكان مرتفعي مي

ماند. شد و به جز حوض مسجد جائي خالي نميي مسجد، همه پر از جمعيت ميمحوطه

مند به گفتار شيخ پر نموده و با هيجان از ايشان كسب فيض و همه جا را مردم عالقه

اهلل العظمي حاج شيخ محمد دو نمونه از كلمات شيخ )ره(حضرت آيت -6كردند.مي

اهلل حاج شيخ عبدالكريم حائري م ظله العالي( فرمودند كه مرحوم آيتعلي اراكي )دا

ي قم، نقل كرد كه روزي پاي منبر مرحوم حاج )اعلي اهلل مقامه( مؤسس حوزه علميه

شيخ جعفر شوشتري )قدس سره الشريف(، بودم كه ناگهان در اثناء سخن گفت: 

يمانيد و ايمان داريد يا نه؟ زيرا خدا خواهم شما را امتحان كنم و بيازمايم كه آيا اهل امي

فرمايد: انما المؤمنون الذين اذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم مي
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 كنم تا با تأثير و عدم تأثير آن معلوم[ .اكنون آياتي از قرآن بر شما تالوت مي۳ايمانا. ]

بر فرمود، من سخت ترسيدم و به فكر گردد كه اهل ايمانيد يا نه؟ تا اين جمله را در من

خواند در من اثري و انعكاسي نداشت چه خاكي به سر فرورفتم كه اگر آياتي كه مي

كنم؟ باري، خود را جمع كرده و آماده نشستم تا گوش به آيات دهم. آنگاه شروع كرد، 

ريفه ت شآياتي چند از قرآن كريم را قرائت نمودند و الحمد اهلل احساس كردم كه آن آيا

[ .همچنين حضرت آيت اهلل العظمي حاج سيد محمد شيرازي )دامت ۰در من اثر نمود. ]

ي سفر مرحوم حاج شيخ جعفر شوشتري )ره( به ايران وقتي بركاته( فرمودند: در قضيه

ايشان وارد تهران شدند جمعيتي زياد از جمله سفير كشور روسيه به مالقاتش رفتند. مردم 

تند آنها را موعظه و نصيحت كند. ايشان نيز بنا به درخواست مردم از آن مرحوم خواس

[ فرمود: اي مردم بدانيد و آگاه باشيد كه خدا در همه جا ۳۴سرش را بلندكرده، ] صفحه 

 دهنده اثر خودش را بخشيد،حاضر است و مطلب ديگري نفرمود. لكن اين سخن تكان

د و حالت مردم به شكل عجيبي به طوري كه اشكها جاري گرديد. قلبها درهم تپي

 اي به نيكوال قيصر روس اين چنيندگرگون شد جريان گذشت و سفير روسيه در نامه

نوشت:تا مادامي كه اين قشر روحانيون مذهبي در بين مردم هستند و مردم نيز از آنها 

توانيم كاري از پيش ببريم، زيرا وقتي يك جمله چنين انقالب كنند، ما نميپيروي مي

[ ۰آورد، ديگر دستورات و فتاوي صادره چه خواهد كرد؟! ]عجيب روحي به وجود مي

مطلبي شنيدني راجع به جاللت قدر شيخآيةاهلل شيخ عبدالنبي عراقي )ره( فرمود: در  -۳.

ت، طبقات رفي شهيد بهشتي )سپه ساالر سابق( منبر ميايامي كه جناب شيخ در مدرسه

نمودند، يكي از شاهزادگان قاجار كه مجلس شركت ميمختلف، علماء، گويندگان، در 

شد )شايد شيخ الرئيس قاجار بود( مجلس درسي و بحثي ي علماء محسوب ميدر زمره

داشت. يكروز در مجلس او صحبت شيخ به ميان آمد و يكي از حضار اظهار داشت: آقا 

نمائيد  خ شركتخوب است براي تعظيم شعائر اسالمي به مانند ساير اعاظم در مجلس شي

شاهزاده عالم )كه به مقام و قدس شيخ آگاهي نيافته بود( جواب داد: او هم مانند منبريهاي 
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روم. شب هنگام جناب شاهزاده در عالم رؤيا ديد، ديگر است و من پاي منبر او نمي

قيامت قيام كرده و حضرت رسول اكرم )صلي اهلل عليه و آله( برات بهشت به افراد مسلمان 

ش كنند. شاهزاده هم پيالسالم( تقسيم و مرحمت ميشيعه و پيروان حضرت علي )عليهو 

اهلل من هم براتي مرحمت دارد: يا رسولكند. پس عرضه ميرود و سالم عرض ميمي

)صلي  اهللبفرمائيد. زيرا من هم افتخار خدمتگزاري به عالم دين و روحانيت دارم. رسول

شود د تفقد قرار داد، ولي فرمود: برات تو موقعي صادر، و داده مياهلل عليه و آله( او را مور

كه جناب شيخ از تو راضي شود، و در حقيقت برات تو رهين شيخ است، اگر او از تو 

خشنود نباشد، برات تو داده نخواهد شد. شاهزاده دانشمند از خواب بيدار شد و فهميد 

و كمال بوده و سست نهاد و فاقد [ قدس ۳6كه شيخ مردي ارزنده و داراي ] صفحه 

زرگ ي مقام بي علمي و پارسائي نيست. شاهزاده درك كرد جناب شيخ شايستهسرمايه

 -تبليغ، و عالمي عامل، و وارسته است و هرگز زهد فروشي و جلب رضايت مخلوق 

با سخط خالق ننموده و نخواهد نمود، دين را به دنيا نفروخته و نخواهد  -بدون توجه 

خت. با توجه به حقيقت و مقام با عظمت شيخ، نظر شاهزاده تغيير كرد. روز ديگر فرو

شاگردانش به مجلس آمدند، هنگام منبر شيخ رسيد، بر خالف انتظار و گفتار ديروز، 

شاهزاده از جا برخواست و به اصحاب خود گفت: برخيزيد به مجلس شيخ برويم و در 

شاهزاده در مجلس شيخ حضور يافتند. پس محضرش حضور يابيم.حاضران با تعجب با 

از ختم مجلس و پراكنده شدن مردم، شاهزاده پيش رفت و با جناب شيخ مصافحه و 

روبوسي كرد. آنگاه شاهزاده بيش از پيش به مقام قدس و قرب و صفاي نفس و روشن 

يان ب بيني شيخ آگاهي يافت زيرا در موقع معانقه، شيخ سر به گوش شاهزاده نهاد و فرمود:

اهلل )صلي اهلل عليه و آله(درست است، اگر من از تو راضي نباشم برات بهشت به تو رسول

[ به هر حال مرحوم شيخ ماه مبارك رمضان را در تهران توقف كرد ۰۱داده نخواهد شد ]

ر ي او هدايت شدند.شيخ بزرگواو هزاران نفر از بركات مواعظ دلنشين و گفتار آموزنده

ي تبليغي و ارشاد، عازم مشهد مقدس گرديد. اهالي و روحانيون ظيفهپس از انجام و
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آستان قدس به استقبال ميهمان ارجمند خود و زائر آستان ملك پاسبان حضرت ثامن 

السالم( شتافتند و با احترام كامل از او پذيرائي نمودند.جناب شيخ پس از االئمه )عليه

 االعظم به تهران بازگشت و دعوت اركان زيارت و كسب نيرو از مقام باعظمت ولي اهلل

ي داد السالم( داشت پاسخ منفدولت را به جهت اشتياقي كه به زيارت اميرالمؤمنين )عليه

وفات شيخموكب شيخ به كرمانشاهان يعني كرند  -۰و عازم نجف اشرف گرديد، اما...

ماه صفر ادامه  [ او چند روز از۳۳كرمانشاه رسيد، جناب شيخ بيمار شد، مريضي ] صفحه 

اش به ه.ق( وفات نمود و جنازه ۰۲۱۲[ صفر سال ۰۰] ۳۰يافت. پس از چند روز در )

ي داالن شمالي صحن شريف مدفون گرديد.از كراماتي نجف اشرف حمل و در مقبره

كه در شب وفاتش ديده شد اينكه تناثر نجوم شد يعني ستارگان از اول شب تا صبح به 

كردند و براي همين سيدجعفر آسمان به آن طرف حركت ميپراكنده و از اين طرف 

حلي )رحمة اهلل عليه( در رثاي وي سرود:و لتكثري نظرا بآفاق العلي و لقد تغيب في 

التراب هاللهااو ما رأيت الشهب كيف تناثرت و االرض افزع اهلها زالزالهاالبته جاي 

ود، و هرات در عصر خود بشگفت و تعجب نيست. زيرا كه آن بزرگوار يكي از آيات با

ي تاريخ وفات آن بزرگوار ي آفاق بود، و مادهدر ديانت و تقوي و زهد و عبادت شهره

 باشد.همچنين يكي از شعراي فارسي زباني شب فوتش ميحادثه« كواكب قد تنثرت»

گويد:طوبي لك الشرافة يا ارض كرامت شب وفات شيخ را به شعر درآورده مي

و درياي پرگهراي آسمان فضل كه دروي كند طلوع دائم شموس از شوشتراي تو معدن 

[ ۰۳علماي اولي البصرآن حاج شيخ جعفر و آن شيخ مرتضي قاضي نوراهلل و اسداهلل ]

نامورافسوس كاين زمانه به ايشان وفا نكرد يك يك گرفت خاك سيه جمله را ببرچون 

ك زد شررظاهر شب وفات حاج شيخ جعفر از اين ديار بار بست همچو شهاب زانجم فل

[ و كليني همين اثرتاريخ موت شيخ بپرسي گر از ۰۲حسين بن روح شد وز رحلت فقيه ]

فرزندان شيخ )ره(مرحوم حاج  -۰[ ۳۰صفحه « ] انه لبجنات استقر»[ .گويد كه: ۰۱اسير ]

اهلل حاج سيد طيب موسوي جزايري شيخ جعفر )رحمة اهلل عليه( چنانكه حضرت آيت
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ي عربي خود بر كتاب الخصائص الحسينية نوشته، سه پسر داشته، اته( در مقدمه)دامت برك

اهلل شيخ محمدعلي بوده كه بعد از فوت پدرش مرجعيت بزرگترين آنها حضرت آيت

دار بوده و حضرت آيت اهلل العظمي حاج شيخ مردم را در شوشتر بلكه در خوزستان عهده

س الرجال( و همچنين عالم جليل القدر محمد تقي دامت بركاته )صاحب كتاب قامو

جناب حجة االسالم والمسلمين حاج شيخ بهاء الدين كه در ارشاد و راهنمائي مردم و 

تعمير و بناي مساجد در شهر و روستاهاي اطراف زحمات بسياري كشيده، از نوادگان او 

اج كه حباشند.پسر دوم مرحوم حاج شيخ جعفر )ره( عالم زاهد شيخ اسماعيل بوده مي

باشد و تأليفاتي دارد، يكي از آنها نصاب شوشتر شيخ محمد باقر نيرومند پسر او مي

است.پسر سوم مرحوم حاج شيخ جعفر )ره( شيخ ابراهيم است كه دو پسرداشته يكي 

تقدير و تشكربه خاطر  -۰۱شيخ محمد حسين كيوان و ديگري دكتر صدري كيوان است.

كر المخلوق لم يشكر الخالق يعني كسي كه از مردم اينكه در روايت دارد: من لم يش

ل از پير ي اوتشكر نكند در حقيقت از خداي خود تشكر و قدرداني نكرده، بنده در وهله

السالم( جناب مستطاب حاج شيخ اسداهلل فتح الدين غالم حضرت سيدالشهداء )عليه

ي در اين خدمت مهم دين كنم كه كتاب خود را در اختيار ما قرار دادند و واسطهتشكر مي

ي علوم آل محمد )صلي اهلل عليه و آله( در امر تحقيق، و از شدند.سپس ازمؤسسه

شود ي مطبوعاتي دارالكتاب قم، در چاپ كتاب به نحو احسن، تقدير و تشكر ميمؤسسه

ي ايشان توفيق روز افزون جهت خدمت به اسالم و اهل بيت اميد است خداوند به همه

اهداءاين مقدمه را  -۰۰[ ۳۰السالم( كرامت بفرمايد. ] صفحه رت )عليهمعصمت و طها

اهلل سيد السالم( حضرت آيتبه روان پاك بزرگ ذاكر حضرت اباعبداهلل الحسين )عليه

عبدالسالم آل طيب )قدس سره( كه منبرهاي او به حق يادآور منبرهاي مرحوم حاج شيخ 

كه شور حسيني را از او ياد گرفتيم و همه كنم. بزرگمردي جعفر )ره( بود اهداء مي

ي كريمه: و ال يخافون لومة الئم، در راه خدا از ديدند كه در اين راه به مصداق آيهمي

اي ترسي نداشت و در شب عاشورا بعد از دو ساعت و نيم منبر مالمت هيچ مالمت كننده
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ي برهنه نيز در جلو دسته انداخت و با پايبا آن انقالب روحي، خود را از منبر پائين مي

شد.در پايان شادي روح ايشان را از خداي متعال خواهانيم و از زني حاضر ميسينه

ي ما را نيز ختم به خير بفرمايد. آمين يا رب نماييم كه عاقبت همهخداوند مسئلت مي

 [ ۲۰اكبر محدث شوشتري ] صفحه العالمينميرزا علي

 ي ويراستارمقدمه

اي ارزنده، اي زنده، يادآور خاطرهواژه« سوم شعبان»ه. ۰۱۰۲سوم شعبان ي جاويدزنده

اي زيبنده، پرتوي از نوري درخشنده و فروغي از يك مشعل تابنده، بر فراز آور حادثهپيام

قرون و اعصار، از گذشته تا آينده.يكهزار و چهارصد و دهسال پيش در چنين روزي 

عروسي زيبا و اندوهگين حركت كرده، فروغش  ي پرجالل خورشيد همانند[ سفينه۰۴]

ي اشكي زرين بر صورت سخت كوههاي مدينه لغزيد و پائين آمد. در و ديوار چون قطره

شهر تاريخي مدينه را غرق نور ساخت. هنگامي كه بر فراز صحن و سراي علي و فاطمه 

طمه تان فا)سالم اهلل عليهما( قرار گرفت، احساس شرم كرد، زيرا دومين گل از گلس

السالم( فروغ جهانتاب خورشيد را ي حسين )عليهشكفته بود، انوار درخشان قنداقه

 ي آن مشعلبخش ميالد خجستهنمود.مردم مدينه از دريافت خبر مسرتفروغ ميبي

و آله(  خدا )صلي اهلل عليههدايت غرق شادي و سرور بودند، دسته دسته به پيشگاه رسول

نو رسيده را تبريك و تهنيت بگويند.همه خندان و شادان، از خوشحالي شتافتند، تا قدم مي

گنجيدند، ولي خاندان رسالت، اندوهي گران در دل نهان داشتند، كه آثار در پوست نمي

ي اين غم و [ انگيزه۲۳كرد. ] صفحه ها خودنمائي ميكتمان آن در ميان شاديها و هلهله

ي همگان سايه انداخت.آري پيك از غم بر چهره اياندوه آرام آرام بازگو شد و هاله

وحي پيش از والدت آن مولود مسعود بر پيامبر اكرم )صلي اهلل عليه و آله( فرود آمده، 

اخبار جانسوز و حوادث جانگداز عاشوراي حسيني را گزارش داده بود.اخبار كمرشكن 

اشقان را السالم( كه پس از گذشت چهارده قرن دل عشهادت امام حسين )عليه
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ي اطهر )سالم اهلل عليها( چه اي چون فاطمهسوزاند، با دل پرمهر مادر پرعاطفهمي

خت، و ريي غمگسارش فروميكند؟!سيالب اشك از ديدگان اشكبار فاطمه بر چهرهمي

اكرم )صلي اهلل عليه و آله( از آسود، تا رسولاي از ياد آن مصائب جانگداز نميلحظه

م خون مظلومان تاريخ: حضرت بقية اهلل )ارواحنا فداه( خبر داد و دل قيام شكوهمند منتق

حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( تسكين يافت و لبان نازكتر از گلش، بكشفت و تبسمي 

م ي طاهره را در قرآن كريتلخ بر لبانش نقش بست.منطق وحي اندوه سنگين صديقه

 حملته امه كرها و وضعته كرها(: ]انسان كند:)و وصينا االنسان بوالديه احسانا،بازگو مي

را در مورد مادرش به نيكي توصيه كرديم، كه او را از روي اكراه حمل كرد و در حال 

[ .در احاديث فراواني تصريح شده كه اين آيه در پيرامون امام حسين و ۰6اكراه بنهاد.[ ]

ه و هفت سال بعد در [ .پنجا۰۳مادرش حضرت زهرا )سالم اهلل عليهما( نازل شده است. ]

ي معظمه شد تا در مراسم حج شركت نموده، [ ساالر شهيدان وارد مكه۰۰چنين روزي ]

[ روز ترويه )هشتم ذيحجه( كه ۲۲قربانيان خود را به قربانگاهشان رهبري كند. ] صفحه 

بردند تا در دهم ذيحجه در مني ذبح كنند، هاي خود را به سوي عرفات ميحاجيان قرباني

واي شهيدان با قربانيان خود به سوي كوفه حركت نمود، تا قربانيان خود را در روز پيش

دهم محرم در مناي عشق قرباني نمايد و حماسه بيافريند، و در پيكر اجتماع مبتال به 

خوني خون تزريق كند و خود حيات جاويد بيابد، كه زندگي جاويد جز اين اين كم

نخوانند كه مرگ از پي اوست بلكه زنده است شهيدي  طريق به دست نيايد:زنده را زنده

ي ساعتها و روزها و [ .چهارده ستون از ستونهاي قرون، با همه۰۰كه حياتش ز قفاست ]

ي نمكي بر كف اقيانوس آب شد و ناپديد گشت، ولي نام مقدس سالهايش، چون حبه

گذرد ابعاد ه ميدرخشد.هر روزي كساالر شهيدان، همچنان بر فراز قرون و اعصار مي

كند. مراسم عاشوران حسيني هر سال السالم( جلوه مياي از نهضت امام حسين )عليهتازه

گردد.امام حسين مرز عقيده را درهم شكسته، از هر باشكوهتر از سال پيش برگزار مي

كيش و آئيني دلهائي را به سوي خود جلب و جذب كرده است.امام حسين پيشتاز 
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ني ي تاريخ نواختند و بزرگترسرود پيروزي خونرنگ خود را در خيمهشهيداني است كه 

مصلح بزرگ هند « گاندي»خواهان و مصلحان جهان دادند.سرمشق را به آزادي

عات اي را كه از مطالاي نياوردم، بلكه فقط نتيجهمن براي ملت هند هيچ تازه»گويد:مي

براي ملت هند به ارمغان آوردم. اما خود در پيرامون قهرمان كربال به دست آورده بودم، 

 «اگر بخواهيم هند را نجات دهيم واجبست همان راهي را بپيمائيم كه حسين بن علي پيمود

هاي خود پردازان هر قدر به وصف او پردازند و شرح قهرماني او را در نوشته[ .سخن۳۱]

او بس ]  بر حقيقت قهرمانياي ترسيم نمايند، باز هم در برابرتر از قهرماني پهلوانان افسانه

[ ناچيز خواهد بود.حتي كساني كه با مكتب حياتبخش اسالم آشنا نيستند، در ۲۱صفحه 

اهي را آورند، و رالسالم( سر تعظيم فرود ميبرابر شجاعتها و شهامتهاي امام حسين )عليه

بطه ادر اين ر« ماريين آلماني»ستايند. آشام خود برگزيد ميكه در برابر دشمن خون

امام حسين اول شخص سياستمداري بود كه تا به امروز احدي چنين سياست »گويد:مي

ه اين آمد، قطعا اسالم بي خونين كربال پيش نميمؤثري اختيار ننموده است. اگر حادثه

[ .اقبال ۳۰« ]حالت باقي نبود، و ممكن بود اسالم و اسالميان يكباره محو و نابود گردند.

تب تشيع بيگانه است، به هنگام ارزيابي قيام حسيني و آثار ارزشمند آن الهوري كه از مك

كرد  گويد:تا قيامت قطع استبداددر حفظ استقالل ممالك اسالمي و قطع ايادي اجنبي مي

موج خون او چمن ايجاد كردخون او تفسير اين اسرار كرد ملت خوابيده را بيدار 

اري براي آنست كه جهان اسالم با مكتب ي مجالس عزادكرداينهمه تأكيد براي اقامه

حياتبخش حسيني آشنا شوند و از راه او پيروي كنند:از حسين اكتفا به نام حسين نبود در 

[ .محمدعلي جناح، ۳۳بلكه بايد كه خلق دريابند علت اصلي قيام حسين ]خور مقام حسين

سين از آنكه امام حاي از شجاعت بهتر هيچ نمونه»گويد:قائد اعظم و مؤسس پاكستان مي

ي شود. به عقيدهالسالم( از لحاظ فداكاري و جانبازي نشان داد، در عالم پيدا نمي)عليه

من تمامي مسلمين بايد از اين شهيد كه خود را در سرزمين عراق قربان كرد سرمشق 

 ي ابرقدرتها هيچ[ .امت اسالمي براي مبارزه با سيطره۳۲« ]بگيرند و از او پيروي كنند.
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راهي به جز پيروي از ساالر شهيدان ندارند، كه هرگز بدون جانبازي و فداكاري به 

آرمانهاي مقدس اسالمي و انساني خود نخواهند رسيد، و آنرا بايد در مكتب امام حسين 

[ ز سربازي سرافرازي بود آزاد مردان را سرافرازي و سربازي ز شاه ۲۴آموخت: ] صفحه 

ز ي بيگانگان برخيز شعار آشنائي با خدا از آشنا آموع فتنهآسا به رفكربال آموزحسين

[ .امام حسين عمال به جهانيان آموخت كه مرگ شرافتمندانه از زندگي در زير يوغ ۳۱]

ندگي ي قتل شاه دين اينست كه مرگ سرخ به از زتر است:بزرگ فلسفهستمگران شايسته

جهانيان اثبات كرد كه حق همواره  السالم( عمال به[ .امام حسين )عليه۳۴ننگين است ]

ثابت و پابرجاست و باطل سرانجام محكوم به فنا و نابودي است:بيدادگران را اثري نيست 

داد [ .ظواهر امر در عاشورا نشان مي۳6به عالم زنده است حسين بن علي آن حق مطلق ]

هد ماند و كه پس از غروب خورشيد امامت، ديگر هيچ نام و نشاني از او بر جاي نخوا

ي قدرت تكيه كرده به دور از هيچ مزاحم و مانعي به آشامش بر اريكهدشمن خون

هاي خود خواهد رسيد، ولي در اندك مدتي ابرهاي تيره و تار كنار رفت و خواسته

روز به ظاهر پي -سيماي پرفروغ امام حسين براي دوست و دشمن روشن شد، و از دشمنان 

و نفرين باقي نماند:دشمنت كشت ولي نور تو خاموش نگشت  نام و نشاني جز براي لعن-

نه بقا كرد ستمگر، نه به جا ماند ستم ظالم از آري آن جلوه كه فاني نشود نور خداست

هاي اسالمي [ تنها شيعيان و يا فرقه۲6[ . ] صفحه ۳۳ي مظلوم به جاست ]دست شد و پايه

نيز به پيروزي  ، بلكه بيگانگان درد آشناكنندنيستند كه نهضت حسيني را چنين ارزيابي مي

 «توماس كاراليل»اند، كه از آن جمله است امام حسين و شكست يزيد اعتراف كرده

 شهداي كربال با عمل خود روشن كردند»نويسد:مورخ و فلسوف شهير انگليسي، كه مي

سين ح شود اهميتي ندارد، پيروزيرو ميكه تفوق عددي در جائي كه حق با باطل روبه

[ .البته جاي هيچ شگفتي ۳۰«. ]السالم( با وجود اقليتي كه داشت باعث شگفتي منست)عليه

نيست، زيرا هميشه حق برباطل چيره است:در نبرد حق و باطل سر فراز آمد حسين عاقبت 

ايست كه [ .ساالر شهيدان اقيانوس ناپيدا كرانه۳۰بر ظلمت شب چيره شد نور سحر ]
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دمد، و از سوئي در آن غروب سو در آن ميرهاي انساني از يكي معياخورشيد همه

هائي چون: فداكاري، جانبازي، پاكبازي، سرفرازي، رادمردي، جوانمردي، كند. واژهمي

ر قامت گمان بشماري داشتند ولي بيشهامت و شجاعت، در راستاي تاريخ مصداقهاي بي

ه استوارتر بودند.هر سخني كه تر و در سرشت او از همساالر شهيدان از همه راست

ي او گفته شود جز سخن پردازي و ترتيب الفاظ نيست، كه فضائل او نوعي درباره

همتاست.او وارث شجاعت و سلحشوري پدر بزرگوارش حيدر كرار، و وارث فضائل بي

و كماالت پيامبران عظام از ابوالبشر حضرت آدم، تا اشرف كائنات حضرت ختمي 

ه در مانند دوران بود كعليه و آله( بود.او انسان كامل و شخصيت بي مرتبت )صلي اهلل

[ اطاعت و عبادت حق از همه پيشروتر، و در ۲۳دانش و بينش از همه پيشتر، در ] صفحه 

ه دستي توان آنرا ندارد كي چيرهشجاعت و شهامت از همه پيشتازتر بود.هيچ نويسنده

ي تالشگر صفا و وفا را ترسيم نمايد.هر نويسندهي شرح فداكاريها و جانبازيهاي آن اسوه

ي معلومات و قدرت علمي خود اي كه قلم به دست گرفته، در محدودهو محقق فرزانه

ي اثر خود را ترين تابلو و زيباترين سرلوحهبه نگارش حوادث كربال پرداخته، برجسته

قصير ا يكدنيا عذر تترسيم فداكاريهاي ساالر شهيدان اختصاص داده، و كتاب خود را ب

به پيشگاه آن بزرگ نامور تاريخ تقديم نموده است.تعداد آثار ارزشمندي كه محققان 

بزرگ و مؤلفان سترگ در پيرامون زندگي ساالر شهيدان و نهضت خونين كربال به 

اند، برون از شمار است و، و نام آنها در اين صفحات ي تحرير درآوردهرشته

اند، ي تاريخ اشاره كردهي ابعاد زندگي آن اسوهمحققان به همه گنجد.برخي از ايننمي

روهي به اند، گكران آن حضرت سخن گفتهشمار و مناقب بيبرخي پيرامون فضائل بي

 ي تواناي فداكاريهاي آن سرور را در محدودهاند، عدهتحليل نهضت عاشورا پرداخته

 و ياران باصفايش گفتگو كرده، اند، جمعي پيرامون اصحاب باوفاخود ترسيم كرده

ثار اند.برخي آهاي آتشين و سخنان دلنشين حضرتش را گرد آوردهجمعي ديگر خطبه

شگفت مجالس عزاداري را تشريح كرده، برخي ديگر بر شمارش شاعران نغمه سرايش 
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وشته، اي ناي در فضائل گريه بر آن قتيل العبرات آثار محققانهاند، عدههمت گماشته

ي آثار شگفت مداومت بر زيارت عاشورا را گرد آورده، گروهي ديگر حقوق گروه

اند.در اين ميان شمار ساالر شهيدان را بر امت اسالمي در حد توان خود بر شمردهبي

اي فرزانه، در ميان ابعاد فقيهي بزرگ، محققي سترگ، دانشمندي گرانمايه، عالمه

 خصائص امام حسين»ه، در پيرامون مختلف شئون حسيني، ويژگيهاي او را برگزيد

ي تأليفي گرانسنگ، و كتابي گرانقدر از خود به يادگار نهاده است.او نابغه« السالم()عليه

[ است ۲۰صفحه « ] شيخ جعفر شوشتري»ي دوران، آيت بزرگ حق، مرحوم زمان، عالمه

ي و نام دارد.اگر بخواهيم عظمت روح« خصائص الحسين و مزايا المظلوم»و كتاب 

شود، ي مؤلف را بازگو كنيم خود كتاب مستقلي ميوسعت علمي و ديگر فضائل برجسته

مند استاد ي ارزشكنيم، و به نوشتاري كه توسط نويسندهاز اين رو در اين زمينه بحث نمي

اين  كنيم.و اگر بخواهيم مزايايگردد بسنده ميمحدث شوشتري در اين رابطه تقديم مي

يز به ايست، كه در اين زمينه ننيم آن نيز نيازمند تحقيق گستردهكتاب را ارزيابي ك

ا كنيم و فقط نكاتي راهلل جزائري )مد ظله( اكتفا ميي كوتاه و ارزشمند آيتمقدمه

السالم( شويم:مرحوم شوشتري درصدد احصاء خصايص امام حسين )عليهيادآور مي

ان ها در ميفته است كه اين خصيصهخصيصه يا ۲۱۱برآمده، عناوين اصلي آنها را بيش از 

بخش  ۲۱ها را در اولين و آخرين به آنحضرت اختصاص داشته است.مؤلف اين خصيصه

ي تحرير درآورده، دوازده بخش آنرا به عنوان جلد اول خصايص به پايان رسانيده به رشته

پس ت.ها و فهرستها به دست ما نرسيده اسو از جلد دوم آن هيچ گزارشي در كتابنامه

باشد، بخش مي ۰۳در دست داريم جلد اول آن و در « الخصائص الحسينيه»آنچه به عنوان 

 [ ۲۰بخش خواهد بود. ] صفحه  ۰۰و اگر روزي جلد دوم آن يافت شود شامل 

 ي خصائصكتابنامه
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اهلل كتاب خصائص ششماه بعد از درگذشت مؤلف بزرگوارش به اهتمام حاج فضل

ي صفحه ۳۰۴ستنويس سيد محمد علي رضوي فاطمي، در مستوفي نوري، از روي د

ه. به صورت سنگي در تهران به چاپ رسيد.چاپ دوم آن دو سال  ۰۲۱۲وزيري، به سال 

 ۳۲۲ه. در  ۰۲۱6بعد در تهران با مشخصات فوق انجام گرفت.چاپ سوم آن به سال 

ي به ي رقعصفحه ۳۰۲ي وزيري در تهران انجام پذيرفت.چاپ چهارم آن در صفحه

اهتمام ملك الكتاب شيرازي در بمبئي انجام يافت.چاپ پنجم آن به اهتمام حاج محمد 

ي وزيري صفحه ۳۰۴ه. در نجف اشرف به صورت حروفي در  ۰۲۳۴كاظم كتبي به سال 

انجام پذيرفته است.چاپ ششم تا هشتم آن نيز با مشخصات فوق در نجف اشرف انجام 

ي وزيري به انضمام صفحه ۳۰۴ست از چاپ اول در يافته است.چاپ نهم آن به صورت اف

ه. از طرف دارالكتاب قم، انتشار يافت.چاپ دهم آن  ۰۲۰۰ي مقدمه به سال صفحه ۳۳

ه. از طرف انتشارات رضي در قم منتشر  ۰۱۰۱به صورت افست چاپ نجف، به سال 

 -۰هاي خطي فراواني در دست است كه از آن جمله است:شد.از كتاب خصائص نسخه

ه. به خط محمد  ۰۳۰۰، تاريخ كتابت ۰6۳۰ي اي در آستان قدس رضوي، به شمارهنسخه

ورق،  ۰۰۱در  ۰۳۰۲ي ي وزيري يزد، به شمارهاي در كتابخانهنسخه -۳حسين شوشتري :.

اهلل ي آيتاي در كتابخانهنسخه -۲ه. ۰۳۰۰به خط محمد باقر بن محمد جواد، به تاريخ 

ه.  ۰۲۱۱اهلل مستوفي نوري را به تاريخ ، كه تملك فضل۳۰66ي مرعشي در قم، به شماره

ي ي ياد شده در قم، به شمارهورق در كتابخانه ۰۰۱اي در نسخه -۱روي برگ اول دارد.

، به ۱۲ي ي قم به شمارهي رضويهي مدرسهاي در كتابخانهنسخه -۴[ ۱۱. ] صفحه 6۱۲۳

ي ملك اي در كتابخانهنسخه -6ه. ۰۲۱۳خط محمد طاهر انجداني، به تاريخ سوم صفر 

ها در عهد مؤلف استنساخ شده ي اين نسخه.همه۳۰6۳ي ورق، به شماره ۰۱۳تهران، در 

 است.

 شروح خصائص
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خصائص از روز نگارش مورد توجه خاص علماي اعالم قرار گرفته و لذا شروح بسياري 

ينيه، به قلم يكي از شرح الخصائص الحس -۰بر آن نوشته شده كه از آن جمله است:

شاگردان مؤلف، كه آنرا پس از درگذشت مؤلف شرح كرده، و آنچه را كه از مؤلف 

شرح الخصائص الحسينيه، به قلم شيخ  -۳[ .۲۱شفاها شنيده بود در آن گرد آورده است. ]

مرآة النورين  -۲ه. ۰۲۲۴الدين، متوفاي جعفر بن محمد باقر شوشتري، معروف به شرف

ي آن به ه. كه نسخه ۰۲۳۱ئص الحسين، از محمد باقر فقيه ايماني، متوفاي في شرح خصا

نفائس در  -۱ي فرزند دانشمند مؤلف در اصفهان موجود است.خط مؤلف در كتابخانه

كه در واقع « شعري»شرح خصائص، از ميرزا اسداهلل بن مهدي كاشاني، متخلص به 

واردي كه مؤلف به اختصار برگزار ي خصائص است، با اضافاتي در مي عالمانهترجمه

ه. تأليف شده  ۰۲۰۳ه. و جلد دوم آن به سال  ۰۲۰۰كرده است.جلد اول آن به سال 

ي در اهلل مرعشي آيتاي از اين كتاب در دو مجلد به خط مؤلف در كتابخانهاست.نسخه

هاي موجود است.ترجمه ۳6۳۲و  ۳6۳۳هاي [ شماره۱۰قم به ] صفحه 

ه ي فارسي زبانها از مطالب سودمند اين كتاب بفراواني براي استفاده خصائص:دانشمندان

اند كه اينك اسامي تعدادي از آنها را در زير ي آن به زبان فارسي همت گماشتهترجمه

ي خصائص الحسين، از محمد جواد بن محمد حسن، كه روز ترجمه -۰شويم:يادآور مي

ده، و روز دهم شعبان همان سال از ي آن شروع كره. به ترجمه ۰۲۱۴چهارم رجب 

ه. در تهران چاپ سنگي  ۰۲۱۴[ .اين ترجمه به سال ۲۰ي آن پرداخته است. ]ترجمه

ه. در بمبئي  ۰۲۰۲صفحه به سال  ۳۴6ي صفحه ندارد، چاپ دوم آن در خورده و شماره

ي خصائص الحسين، از محمد حسين بن عبداهلل خوانساري ترجمه -۳انجام يافته است.

ي ورق به شماره ۰۴۰ي مجلس در اي از اين كتاب دركتابخانهيم بروجرد، كه نسخهمق

ي خصائص الحسين، از محمد صالح بن محمد تقي ترجمه -۲[ .۲۳موجود است. ] ۴۳۱۰

ي تحت اللفظي رواني است از كتاب ه.اين كتاب ترجمه ۰۲۰۲استرآبادي، متوفاي بعد از 

ي آن شروع كرده ه. به ترجمه ۰۲۰۰صفر  ۱خصائص الحسين، كه مترجم به تاريخ 
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ي اهلل مرعشي به شمارهي آيتورق در كتابخانه ۱۳۰اي از اين ترجمه در است.نسخه

دمع العين علي  -۱باشد.ه. مي ۰۲۰۲در قم موجود است كه تاريخ كتابت آن  ۴۳۰6

[ فيوضات مسعوديه، از سيد مهدي بن ۱۳] صفحه  -كتاب حاضر  -خصائص الحسين 

ي عمومي اصفهان موجود است. اي از آن در كتابخانهسين موسوي دزفولي، كه نسخهح

اكبر شريعتمدار وسائل المحبين، از حاج ميرزا محمد حسين بن ميرزا علي -6[ .۲۲]

ي عمومي در ي علماي آذربايجان و مؤسس كتابخانهه. از اجله ۰۲۲۰تبريزي، متوفاي 

ي آن پرداخت و در همان سال به صورت سنگي مهه. از ترج ۰۲۱۰نجف. مترجم به سال 

ي رحلي به تاريخ صفحه ۳۱۲ي وزيري در تبريز به چاپ رسيد، سپس در صفحه ۴۰۳در 

 -۳ه. از روي چاپ تبريز در قم افست شد. ۰۱۱۳ه. در تهران چاپ شد، و در سال  ۰۲۳۱

شوهر  ي مؤلف والسالم( به قلم محمد باقر نيرومند، نوهي خصائص الحسين )عليهترجمه

ي خطي آن در .نسخه-صاحب قاموس الرجال  -خواهر حاج شيخ محمد تقي شوشتري 

 ۰۰ي ايشان در شوشتر موجود است.اين ترجمه درصفحه به خط مترجم در كتابخانه ۱۲۴

 ه. پايان يافته است. ۰۱۱۳جمادي الثاني 

 ديگر كتابهاي خصائص

شده و  السالم( تأليفامام حسين )عليه ترين كتابي كه در پيرامون خصائصقديمي -۰

 «الدر النضيد في خصائص الحسين الشهيد»گزارش آن به دست ما رسيده، كتاب 

سير صاحب تف« سيد هاشم بحراني»باشد.اين كتاب بيش از سه قرن پيش توسط مي

فرمايد: صاحب رياض ه. تأليف شده است.صاحب الذريعه مي ۰۰۱۳البرهان، و متوفاي 

[ جز اينكه در رياض چاپي: ۲۱از آنرا در نزد پسر مؤلف در اصفهان ديده است ]اي نسخه

[ ۲۴[ از آن تعبير شده است. ]۱۲صفحه « ] الدر النضيد في فضائل االمام الشهيد»

س مجال»ي ارزشمندي كه بركتاب در مقدمه« عبدالحسين طالعي»ي معاصر .نويسنده

[ سپس در ۲6معرفي كرده ]« ائص شوشتريخص»ي نوشته، اين كتاب را ترجمه« المواعظ
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پاورقي توضيح داده كه مترجم آن شخصي به نام سيدهاشم بحراني است ولي غير از 

باشد. ولي متأسفانه در هر دو مورد دچار اشتباه شده محمدث بحراني صاحب تفسير مي

ح ياست، زيرا ايشان اين عنوان را از كتاب الذريعه نقل كرده، و صاحب الذريعه تصر

 ۰۰۱۳توفاي م« سيد هاشم بن سليمان بن اسماعيل توبلي بحراني»نموده كه آن از تأليفات 

ه ي پسر مؤلف در اصفهان ديده. است، و افزوده است كه آنرا صاحب رياض در كتابخانه

ي خصائص باشد، زيرا مؤلف آن تواند ترجمه[ .روي اين بيان اين كتاب نمي۲۳است. ]

خصائص از دنيا رفته است، و گزارشگر آن نيز در حدود دو قرن، دو قرن پيش از تأليف 

كتاب ديگري كه در خصائص امام حسين  -۳پيش از مرحوم شوشتري درگذشته است.

لوائح اللوحين في شرح خصائص الحسين و اسرار »السالم( سراغ داريم، كتاب )عليه

ه.  ۰۳۰۰فاي ائري، متوتأليف: سيد محمد باقر بن سيد مرتضي طباطبائي يزدي ح« شهادته

ي اي از آن در تهران در كتابخانه[ .اين كتاب در دو جلد تأليف شده، نسخه۲۰باشد. ]مي

 اندرماني، ي شيخ عبداهللاي در كربال در كتابخانهسيد احمد طباطبائي، پسر مؤلف، نسخه

فر عاهلل مرعشي موجود است.مؤلف معاصر شيخ جي آيتو دو نسخه در قم در كتابخانه

 ۰6خ اهلل اردبيلي به تارياي از آن به خط امانباشد و نسخهشوشتري صاحب خصائص مي

 ۲۲۰ي اهلل مرعشي به شمارهي آيتورق در كتابخانه ۲6۱ه. در  ۰۳۰۴جمادي األول 

[ جعفر شوشتري ۱۱موجود است، كه تقريظي روي برگ اول آن به خط شيخ ] صفحه 

شته شده، و تقريظ ديگري به خط ميرزاي شيرازي و با ه. نو ۰۳۰۴وبا مهر او در تاريخ 

ي ديگري از آن به خط مؤلف و با اضافاتي [ .نسخه۲۰مهر شريفش بر آن موجود است. ]

و به  ۳۱۳۳ي اهلل مرعشي به شمارهي آيتورق در كتابخانه ۳۰۳ي اول در نسبت به نسخه

.آقاي طالعي در اين مورد  [۱۱ه. موجود است. ] ۰۳۰6ي اول جمادي الثاني تاريخ دهه

[ ۱۰ي خصائص شوشتري معرفي كرده است. ]نيز دچار اشتباه شده و اين كتاب را ترجمه

شود كه امر بر ايشان مشتبه شده است، زيرا:اوال: اين .با مراجعه به متن كتاب معلوم مي

كتاب عربي است نه فارسي.ثانيا: عناوين اين كتاب هيچ ربطي باعناوين خصائص 
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رد.ثالثا: تاريخ تأليف آن مقدم بر تاريخ تأليف خصائص است.رابعا: اين كتاب را ندا

سومين و  -۲مرحوم شوشتري پيش از تأليف خصائص ديده و بر آن تقريظ نوشته است.

بن  از حاج غالمعلي« الخصائص الحسينية»آخرين كتابي كه در اين رابطه سراغ داريم: 

 [ .۱۳ه. به زبان كجراتي است. ] ۰۲6۳اسماعيل بهاونگري متوفاي حدود 

 يادكردي از مترجم محترم

ام انج« خصائص»هائي كه از كتاب شريف اولين ترجمه، و يا يكي از اولين ترجمه

فحه دمع العين علي خصائص ] ص»پذيرفته، كتاب حاضر است، كه مترجم بزرگوار آنرا: 

ام پذيرفته، زيرا مترجم محترم ه. انج ۰۲۱۴نام نهاده است.اين ترجمه به سال « [ الحسين۱۴

ي خود تصريح فرموده كه اين ترجمه را در خالل مسافرت خود به مشهد مقدس در مقدمه

ه. روي داده است.  ۰۲۱۴و اقامت خود در تهران انجام داده است، و اين مسافرت به سال 

ل از سا ۴۱ي كتاب كند كه به هنگام ترجمه[ .وي همچنين در اين مقدمه تصريح مي۱۲]

 ۰۲۱۴ه. بود، تاريخ اين ترجمه  ۰۳۴۴سن شريفش گذشته بود، و چون تولدش در سال 

هائي كه از كتاب خصائص سراغ داريم كال بعد از اين تاريخ انجام ه. خواهد بود.ترجمه

ه. انجام  ۰۲۱۴ي محمد جواد بن محمد حسن، كه آن نيز در سال پذيرفته، به جز ترجمه

 ۰۰ست يكصد سال پيش در فرخنده روز عيد سعيد غدير ]يافته است.اين ترجمه در

صفحه، توسط ميرزا محمد ملك الكتاب  ۳۱۰ه.[ در بمبئي، در  ۰۲۰۲ذيحجة الحرام 

شيرازي، از روي دستنويس سيد علي حسيني ذهبي به صورت چاپ سنگي، چاپ و منتشر 

معظم و  به دستور والد« دارالكتاب قم»ي شده است.اخيرا دست اندركاران مؤسسه

ي آن دامن همت به كمر بستند، تحقيق و تخريج بزگوارشان براي چاپ تحقيق شده

ي قم ي علميهدر حوزه« علوم آل محمد»ي ي جليلهاحاديث آن توسط محققان مؤسسه

انجام گرفت، سپس ويرايش آن توسط اين ناچيز انجام پذيرفت، و اينك اين كتاب 

 شيفتگان علم و ادب، و دلباختگان سرور آزادگانبينيد به گرانقدر به صورتي كه مي
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شود:نسب گردد.و اينك شرح حال مترجم بزرگوار به صورت فشرده تقديم ميتقديم مي

اهلل سيد محمدحسين شهرستاني، نسب ي نامدار آيتشريف:مترجم بزرگوار عالمه

م( السالواسطه به حضرت زين العابدين فخر الساجدين امام سجاد )عليه ۲۰شريفش با 

[ او فرزند سيد محمدعلي، پسر محمدحسين، پسر محمدعلي، پسر ۱6رسد: ] صفحه مي

اسماعيل، پسر محمدباقر، پسر محمدتقي، پسر محمدجعفر، پسر عطاءاهلل، پسر 

الدين حسين، پسر امير عطاءاهلل، پسر علي، پسر امير عبداهلل، پسر محمدمهدي، پسر امير تاج

لكريم، پسر امير عبداهلل، پسر عبدالكريم، پسر امير محمد، پسر اميرمحمد، پسر امير عبدا

الدين، پسر الدين، پسر سيد قوامسيد مرتضي عليخان، پسر سيد عليخان، پسر سيد كمال

سيدصادق، پسر سيد عبداهلل، پسر سيد محمد، پسر ابوهاشم، پسر سيد علي مرعشي، پسر 

 اصغر، فرزند امامسيد حسينسيد عبداهلل، پسر سيد محمد، پسر سيدحسن، پسر 

 «معادن التحقيق»[ .صاحب الذريعه نيز نسب او را به نقل از ۱۱السالم( ]العابدين )عليهزين

« الدينمير قوام»[ .نياي بيست و دوم او ۱۴دستنويس جد وي در طبقات آورده است. ]

رتگاه زيا« آمل»باشد كه مرقد مطهرش در ه. مي ۳۰۰متوفاي « مير بزرگ»معروف به 

[ و در عهد صفويه گنبد و بارگاه باشكوهي بر فراز قبر شريفش ۱6خاص و عام است ]

ه. شرح حال جامعي از او نوشته، از او  ۰۱۳[ .خواند مير، متوفاي ۱۳ساخته شده است. ]

 نويسد: و بري ايشان مي[ و پس از شرح تشييع جنازه۱۰ي اوالد رسول تعبير كرده ]قدوه

[ .روي اين بيان نياكان شهرستاني از سادات ۱۰« ]ي عالي بنا كردند.هسر مرقد منورش قب

باشند، كه پس از پيوند جد بزرگوار مترجم با خاندان شهرستاني، مرعشي طبرستان مي

نام شهري در جنوب « مرعش[ »۱۳[ . ] صفحه ۴۱اينها نيز به شهرستاني شهرت يافتند. ]

شود، ولي ناميده مي« قهرمان مرعش»اكنون [ كه ۴۰تركيه در نزديكي مرز سوريه است ]

[ كه عمدتا ۴۳باشند ]سادات مرعشي اوالد سيد علي مرعشي نياي بيست و هفتم مترجم مي

گزارش خاندانهاي منسوب به « سمعاني»زيستند و در طبرستان، )مازندران فعلي( مي

كه اين خانان « شهرستان»[ .و اما ۴۲هاي طبرستان را در انساب خود آورده است. ]مرعشي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

[ ۴۴شد. ]نيز ناميده مي« جي»[ كه ۴۱ي اصفهان بود ]به آن منسوبند، شهري در حومه

ي سترگ، سيد محمد حسين شهرستاني، روز پانزدهم ي بزرگ، نابغه.والدت:عالمه

ه ارواحنا فدا -ه. درست يكهزار سال و دو ماه بعد از والدت حضرت بقيةاهلل  ۰۳۴۴شوال 

[ .پدرش: فقيه ۴6ي مذهبي در كرمانشاه ديده به جهان گشود. ]دهدر يك خانوا -

ه. صاحب آثار  ۰۳۰۳ربيع المولود  ۰۲گرانقدر، سيد محمد علي شهرستاني، متوفاي 

رسالة في بر الوالدين  -۱حجية المظنه  -۲االعتكافيه  -۳االجماعيات  -۰ارزشمندي چون: 

رسالة في قرائة المأموم  -۰تاب الطهاره ك -۳رسالة في صالة الجمعة  -6شرح التبصره  -۴

ه.  ۰۳۲۱كشكول.جدش: سيد محمد حسين شهرستاني، متوفاي بعد از  -۰غير المسبوق 

 -۳انيس األخيار، شرح مشكالت اخبار به فارسي  -۰صاحب آثار ارزشمندي چون:

معادن التحقيق، در اصول فقه.وي از  -۲جليس األبرار، شرح مشكالت اخبار به عربي 

[ ۱۰دات مرعشي بود كه بعد از ازدواجش با دختر حاج ميرزا محمد مهدي ] صفحه سا

[ .مادرش: فاطمه، دختر آقا احمد ۴۳شهرت يافت. ]« شهرستاني»شهرستاني، به 

يد پسر وح -صاحب خيراتيه  -پسر آقا محمد علي  -صاحب مرآة االحوال -كرمانشاهي 

رگوار از مترجم بز« الشجرةالطيبه»ب [ .تحصيالت:شيخ محمد كوفي در كتا۴۰بهبهاني ]

كند كه در اوايل تميز قرآن كريم را در مدت كوتاهي حفظ كرده، سپس در نقل مي

محضر پدر بزگوارش به عتبه بوسي حضرت ثامن الحجج مشرف شده، پس از مراجعت 

به خواندن ادبيات فارسي و عربي مشغول شده، صمديه و الفيه را حفظ كرده، چون به 

سالگي رسيده به كربالي معلي مشرف شده، و در آن سرزمين مقدس رحل اقامت سيزده 

اش العاده تحت تربيت پدر گرانمايه[ .مترجم بزرگوار با آن استعداد فوق۴۰افكنده است. ]

مدارج ترقي را به سرعت پيموده، در اندك مدتي علوم متداول عصر خود را از رياضيات، 

ائل الم فراگرفته، در فقه و اصول به مقام شامخ اجتهاد نهيئت، فلسفه، تفسير، حديث و ك

آمد.اساتيد:اساتيد وي در هيئت و نجوم: ميرزا باقر يزدي، در حساب و هندسه: ميرزا غالم 

هروي حائري، و در فقه و اصول: پدرش سيد محمد علي، عمويش سيد محمد تقي، فقيه 
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ي باشند. ولي عمدهصاري ميزمانش فاضل اردكاني، و استاد الفقهاء شيخ مرتضي ان

 ۰۳۰۳ي اجتهاد:مرحوم شهرستاني در سال اش از فاضل اردكاني بوده است.اجازهاستفاده

ي اجتهاد از پدر بزگوارش نائل گذشت به دريافت اجازهسال از بهار عمرش مي ۳۳ه. كه 

ه ] صفحي اجتهاد دريافت نمود. ه. از استادش فاضل اردكاني اجازه ۰۳۰۳آمد، و به سال 

 درج« اجازات الرواية و الوراثه»[ هر دو اجازه را شيخ آقا بزرگ تهراني در كتابش: ۱۰

[ .پس از رحلت اردكاني كرسي تدريس و مرجعيت تقليد به مرحوم 6۱نموده است. ]

ه.  ۰۲۱۴شهرستاني رسيد، و توجه عموم به سوي او جلب شد.مرحوم شهرستاني در سال 

بن موسي الرضا )عليه آالف التحية و الثناء( به سرزمين براي عتبه بوسي حضرت علي 

مقدس مشهد شرفياب شد، و به هنگام مراجعت در تهران مورد استقبال پرشور طبقات 

ي صدر به تدريس ي مروي به امامت، ودر مدرسهمختلف قرار گرفت، در مدرسه

كه از شاگردان  [ .در آن ايام سرآمد علماي تهران حاج مال علي كني بود،6۰پرداخت. ]

ي ي مروي اقامهصاحب جواهر و مورد توجه خاص و عام بود.مرحوم كني در مدرسه

كرد.به هنگام ورود مرحوم شهرستاني به تهران، مرحوم كني جاي نماز خود را نماز مي

سال از مرحوم  ۲۴ه. متولد شده بود و  ۰۲۳۱به وي تقديم نمود.مرحوم كني به سال 

ساله جاي خود را به يك  ۰۴[ .اينكه يك شخصيت علمي 6۳. ]شهرستاني بزرگتر بود

كند، از تواضع سرشار مرحوم كني، و از شخصيت بسيار ساله تقديم مي ۴۱شخصيت 

يام نويسد: در آن اكند.شيخ آقا بزرگ تهراني ميممتاز مرحوم شهرستاني حكايت مي

تجليل و تكريم او من جواني نورس بودم، خوب به ياد دارم كه مرحوم كني چقدر در 

كوشيد. او را به جاي خود وادار به امامت كرد. ماه رمضان بود، صفهاي نماز از مسجد 

[ در اثر توجه بيش ۴۱[ . ] صفحه 6۲گرفت. ]كرد و صحن مدرسه را نيز فراميتجاوز مي

ه. مرحوم كني  ۰۲۱6محرم  ۳۳از حد مردم اقامت ايشان در تهران به طول انجاميد، تا در 

رحمت ايزدي پيوست.در گزارش صاحب تكمله آمده است: اين بزرگوار در اين به 

ه.( محراب و مقام  ۰۲۱6ي تاريخ در تهران است، و در ماه مبارك امسال )سنه
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[ .آنگاه به كربالي معلي 6۱حجةاالسالم حاج مال علي كني )قدس سره( با وي بود. ]

مردم  و ارشاد و رسيدگي به حوائجبازگشته، تا پايان عمر شريفش به تدريس و تأليف 

 پرداخت.

 شهرستاني از ديدگاه بزرگان

يد سند، بديل، سعالم، فاضل، جليل، محقق، مدقق بي»محدث قمي: از ايشان با تعبير:  -۰

ركن معتمد، فقيه، محدث ماهر، سحاب ماطر، بحر زاخر، صاحب مؤلفات رائقه و 

شيخ آقا بزرگ  -۳[ .6۴ده است. ]تجليل كرده شرح حالش را آور« تصنيفات فائقه

در فقه و اصول به واالترين درجه رسيد، در فنون مختلف »نويسد: تهراني: در اين رابطه مي

سهم وافر داشت، در علوم بسياري چون: رياضيات، هيئت، نجوم، تاريخ، ادبيات، تفسير، 

ه بود. ل رسيدفلسفه، حديث، كالم و غير آنها اطالعات وسيع داشت و به حد تمام و كما

وي از پيشوايان علم و رهبران آئين بود. از كساني بود كه شهرت بسيار داشت و آثار 

هاي فراوان از خود به يادگار نهاد، و دانشمندان و دانش پژوهان از خرمن دانش او خوشه

ي او پيشوائ»نويسد: سيد محسن امين پس از ستايش فراوان مي -۲[ .66« ]فراون چيدند.

القدر بود، سلوكي شايسته و اخالقي پسنديده ] دانشمندي باهيبت، مردي جليل باوقار،

به فنون چند »نويسد: صاحب المآثر و اآلثار: در حق وي مي -۱[ .6۳« ][ داشت.۴۰صفحه 

از معقول و منقول، از فحول شهرستاني، فضائل را اين چنين در هيچكدام نديديم، دبستان 

رگز نشنيديم. بر مسند افادت چون محيط )اقيانوس( موج معارف را اينگونه آموزگار ه

نويسد: مرحوم مدرس مي -۴[ .6۰« ]ستاند...ي افاضت از سپهر اوج ميزند، و در عرشهمي

از اكابر علماي اماميه، حاوي فروع و اصول، جامع معقول و منقول، فقيه، حكيم، محقق، »

حافظه و حدت ذهن ممتاز، در مدقق، اديب، شاعر ماهر، اصولي، در فطانت، كثرت 

كربالي معلي رئيس مذهبي و مرجع تقليد جمعي وافر از شيعه بود... از دوازده سالگي 

ميرزا محمد مهدي لكهنوي، پس  -6[ .6۰« ]شروع به تأليف نموده، تأليفات طريفه دارد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

از  ستوده، و تعدادي« از مشاهير فضالي كرام و علماي عظام»از آنكه او را به عنوان: 

و افتخار اين دودمان را »نويسد: آثارش را شمرده، در ضمن فضائل سادات مرعشي مي

قاضي نوراهلل شوشتري و ميرزا محمدمهدي شهرستاني و صاحب اين ترجمه بسنده است. 

ي شيعي، امامي، عالم، اديب، صاحب تأليف در همه»عمر كحاله او را به عنوان:  -۳[ .۳۱]

« موائد»[ .مرحوم شهرستاني در كتاب ۳۰« ]برد.از آثارش نام مي ستوده، از تعدادي« علوم

كند كه خالي از لطافت نيست. وي اي را نقل ميمفاخره« آقا محمدابراهيم»از دائي خود 

زماني كه حقير در كرمانشاهان متولد شدم، والدم در سفر بود، خال مذكور »نويسند: مي

گويد: كند، ميطا كرده كه با شما مفاخره ميبه ايشان نوشت: خداوند مولودي به شما ع

[ سپس ۴۳صفحه « ] منم حسين، پدرم علي، مادرم فاطمه، جدم احمد و خالم ابراهيم.

 العابدين، و دخترانمبلي و برادرم حسن، و پسرانم علي و زين»كند: خودش اضافه مي

 [ .۳۳« ]سكينه و فاطمه

 وفات

شنبه سوم سال عمر باعزت و پرتالش، سرانجام در روز پنج 6۱مرحوم شهرستاني پس از 

ه. در كنار حرم مطهر ساالر شهيدان ديده از جهان فروبست، و در رواق  ۰۲۰۴شوال 

[ .پس از درگذشت وي رياست ۳۲مطهر در ايوان متصل به قبور شهدا مدفون گرديد. ]

[ .حاج ميرزا علي ۳۱يرزا علي شهرستاني رسيد. ]كبري و مرجعيت تقليد به پسرش حاج م

الجامع، در  -۳الدرة الوجيزه، در شرح وجيزه  -۰شهرستاني آثار فراواني دارد از جمله:

 -۴التبيان، در تفسير غريب قرآن  -۱ذخائر األحكام  -۲ي شرح باب حادي عشر ترجمه

 -۰صة الحساب شرح خال -۳كشف الحجاب  -6الدر الفريد، در عزاداري سبط شهيد 

 -۰۳التحفة العلويه  -۰۰التذكره، در شرح تبصره،  -۰۱محاسبة النفس  -۰البيان المبرهن 

خيرة  -۰۴نتيجة الفكر في الوالية علي البكر  -۰۱الصحيفة النبويه  -۰۲منتخب االدلة 

 -۳۱كنز الفوائد  -۰۰وظائف الجوارح  -۰۰رجم الشياطين  -۰۳قبلة البلدان  -۰6الطيور 
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[ او به ۳۴األطباء.و دهها كتاب ديگر در فقه و اصول و تفسير و كالم و درايه و غيره ] فقه

ه. در كربال درگذشت.پسر ديگرش سيد جعفر شهرستاني در مشهد اقامت  ۰۲۱۱سال 

العابدين [ ايشان سراغ داريم سيد زين۴۲[ و آخرين پسري كه از ] صفحه ۳6داشت ]

 [ .۳۳از او نام برده است. ]« موائد»شهرستاني است كه خود رد 

 تألیفات گرانبها

اي از تحقيق و تأليف نياسود، و آثار مرحوم شهرستاني در طول عمر بابركت خود لحظه

ي پرارج و گرانقدري از خود به يادگار نهاد، كه عناوين يكصد جلد آنرا در آستانه

ر لزوم شناخت و آيات بينات، د -۰آوريم.يكصدمين سال درگذشت ايشان در اينجا مي

االربعون حديثا، شامل چهل  -۲االجازات. -۳ي نيجريه، چاپ شده است.رد بر رساله

االستخارات، آداب و اقسام  -۴االرث، فقه استداللي. -۱حديث با شرح و بيان.

 -۰اصطالحات الجفر، در علوم غريبه. -۳االستصحاب، اصول استداللي. -6استخاره.

تاريخ  -۰۱البرزخيه، در تفسير آيات مربوط به برزخ. -۰.اصل االصول، در تلخيص فصول

تذكرة النفس، در مناجات و  -۰۳تحقيق األدلة در اصول فقه. -۰۰شهرستاني.

تسهيل المشاكل، در  -۰۱ترياق فاروق، در رد شيخيه، چاپ سنگي تهران. -۰۲مراقبات.

يح االشاره، شرح تلو -۰6تقويم الكواكب، اخترشناسي و گاهنامه. -۰۴[ ۴۱نحو. ] صفحه 

تنبيه االنام، در رد ارشاد العوام  -۰۳.-تلخيص شرح الزياره -ي كبيره زيارت جامعه

ي النافع، از فاضل الجامع، در ترجمه -۰۰التوحيد. -۰۰كرماني، در تبريز و هند چاپ شده.

 -۳۳جنة النعيم، در امامت. -۳۰الجدول في التفأل و معرفة اوائل الشهور. -۳۱مقداد.

السالم( الحجة البالغة في غيبة النعمة السابغة، پيرامون حضرت مهدي )عليه -۳۲بوه، فقه.الح

 -۳6الحساب، در رياضيات. -۳۴حجية المظنه، در اصول فقه. -۳۱ه. تهران. ۰۲۱۰و چاپ 

خوان نعمت، ديوان  -۳۰الخمس، بحث فقهي. -۳۳الخط، در آداب و انواع خوشنويسي.

خيرة  -۲۱الخيارات، فقه استداللي. - ۳۰.-هند -لكهنو م.  ۰۰۴۱اشعار فارسي، چاپ 
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الدر المفيض، فقه استداللي  -۲۳دراية الحديث، در حديث شناسي. -۲۰الطيور، در تفأل.

درر الفوائد، در علم  -۲۱الدر النضيد، در نكاح اماء و عبيد. -۲۲در منجزات مريض.

دمع العين، كتاب  -۲6دليل االنسداد، در مقدمات، نتيجه و خواص آن. -۲۴كالم.

ي رساله -۲۰[ ۴۴ديوان شهرستاني، شامل اشعار عربي و فارسي. ] صفحه  -۲۳حاضر.

رسالة في تدبير  -۱۰رسالة في ارتداد الزوجة. -۱۱رسالة في االختالجات. -۲۰عمليه.

رسالة في تعارض  -۱۲رسالة في التدبيرات غير المعتبره. -۱۳الحجراالعظم.

 -۱۴في حفظ الكتاب الشريف، در اثبات عدم تحريف قرآن. رسالة -۱۱االستصحابين.

 -رسالة في الرمل  -۱۳.-به عربي  -رسالة في الرمل  -۱6رسالة في الخسوف و الكسوف.

رسالة في  -۴۱رسالة في القضاء المانع عن األداء. -۱۰رسالة في القرعه. -۱۰.-به فارسي 

رسالة في اليد،  -۴۲ن مصدقات.رسالة في: ه -۴۳رسالة في علم الكف. -۴۰علم الكتف.

سبيل الرشاد، در  -۴۴زوائد الفوائد، جنگ و كشكول. -۴۱ي يد و بحث ضمان.در قاعده

سفر البريد، در تعيين مسافت  -۴۳سبيل النجات، در رد نصاري. -۴6شرح نجات العباد.

 -6۱«.من حفظ علي امتي اربعين حديثا»شرح حديث  -۴۰ي حجاز.سفرنامه -۴۰شرعي.

شرح الفوائد الحكميه، شرح فوائد اثنا عشريه. ]  -6۰الحديد، در شيمي جديد.شرح 

الشرح المبين، در اثبات مفطر بودن  -6۲ي نوراء.شرح كلمه -6۳[ ۴6صفحه 

الصحيفة الحسنية، دعاهاي  -6۴شوارع األعالم، در شرح شرائع االسالم. -6۱دخانيات.

صغري، در منطق، كاملتر و مفيدتر از  -66السالم(، چاپ سنگي تهران.امام حسين )عليه

الطريق،  -6۰صنعت متحرك دائم الحركه. -6۰صنعت جرثقيل. -6۳.-به فارسي  -كبري 

عسل مصفي، ديوان فارسي، در  -۳۰طريق النجاة، در رد نصاري. -۳۱در پيرامون رمل.

ات غاية المسئول، تقرير -۳۲العناصر، شرح قوانين، در اصول فقه. -۳۳مواعظ و اخالق.

اي در پيرامون غديريه، منظومه -۳۱ه. تهران. ۰۲۱۱اصول فاضل اردكاني، چاپ سنگي 

كرامات،  -۳۰قطع الخصوم. -۳۳فرائد الفوائد. -۳6الفرائد، در نحو. -۳۴غدير خم.

الكواكب الدري، در معرفت  -۳۰كرامتهاي واقع شده در كربال، نجف و سرداب مقدس.
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لباب االجتهاد، در بحث اجتهاد و  -۰۰در فقه و اصول.اللئالي،  -۰۱.-به فارسي  -تقويم 

ي خالصة الحساب شيخ لب اللباب، فشرده -۰۲اللباب في االسطرالب. -۰۳تقليد.

المهجة علي البهجه، شرح الفيه و تعليقه بر  -۰۴الماهونية، در لباس مشكوك. -۰۱بهائي.

ر خواجه نصيمختصر فارسي هيئت، تلخيص فارسي هيئت  -۰6[ ۴۳سيوطي. ] صفحه 

مشارع االسالم، فقه  -۰۰المراصد، در رد فوائد شيخ احمد احسائي. -۰۳طوسي.

الموائد، پيرامون  -۰۰مناسك حج. -۰۱مطالع البروج، هيئت قديم. -۰۰استداللي.

مهذب  -۰۱مواقع النجوم، در هيئت. -۰۲الموائد، جنگ و كشكول. -۰۳سيارات.

نكاح  -۰6نجم السماء، هيئت جديد. -۰۴ه. ۰۳۰۱ي التهذيب، منطق منظوم، سروده

النور  -۰۰ه. تهران. ۰۲۱۳النور المبين، در اصول دين، چاپ  -۰۳المخالف و طالقه.

هداية  -۰۱۱نون و دوغ، چاپ بغداد. -۰۰ي عمليه، چاپ سنگي تهران.المبين، رساله

د، يي سبزواري در فقه.به طوري كه از عناوين كتابها معلوم گردالمسترشد، شرح كفايه

مرحوم شهرستاني از نوابغ روزگار بوده، در اكثر علوم متداول عصر خود كتاب نوشته 

هاي: عقايد، تفسير، حديث، فقه، اصول، كالم، تاريخ، تراجم، اخالق، است، در رشته

منطق، شعر، خط، هيئت جديد و قديم، صنعت، لغت، نحو و علوم غريبه چون: جفر، 

ارزشمندي از خود به يادگار نهاده است.پژوهشگر  رمل، كف شناسي و اسطرالب، آثار

، در شهر ي مؤلفمعاصر شيخ آقا بزرگ تهراني، اكثر كتابهاي ياد شده را در كتابخانه

آورده است.براي « الذريعة»مقدس كربال ديده و گزارش آنرا در دائرةالمعارف خود 

فحه شهرستاني به ] صي عصر خود مرحوم ي دهر و نابغهتحقيق بيشتر در شرح حال عالمه

اعيان  -۰۱۴:64۲اعالم زركلي:  -۰۱۰4۳احسن الوديعه:  -۰[ منابع زير مراجعه فرمائيد:۴۰

 ۳۳۳ - ۳۳۲ريحانة االدب:  -۳4۴: ۰۰۰ - ۰۰۳ي نجوم السماء: تكمله -۳۲۰:۰4۱الشيعه: 

فوائد  -۰۳۰:64۰فهرست آستان قدس رضوي:  -۴۰4۳ - 6۳علماي معاصرين:  -۲46:

مخطوطات  -۲۰۰:۳4۰۰ي المرشد: مجله -۰۳۰4۰۱المآثر و اآلثار:  -۴۱۱4۰- ۴۱۰رضويه: 

به اضافه  ۴۳:۰معجم المؤلفين:  -۰۴64۰۲مصفي المقال:  -۳۲۱4۰۳و  ۰۲، ۰۲۰: ۰كاشاني: 
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مؤلفين كتب  -۳۰۲:۱4۰۴و  ۳۰۱:۰هاي: شماره ۳المورد:  -6۲۳4۰۱و مستدرك آن:  ۳6

 .۲۰6:۳هدية العارفين:  -۳4۰۳: 6۳۳ - 6۲۰ نقباء البشر: -۳4۰6: ۰۰۰ - ۰۰۳چاپي: 

 استدراك از خصائص

قبال يادآور شديم كه جلد دوم خصائص به دست ما نرسيده و از سرنوشت آن چيزي 

گزارش نشده است، و لذا درصدد برآمديم كه چهل خصيصه از خصائص ساالر شهيدان 

جا به عنوان ] را كه مرحوم شوشتري در خصائص موجود متعرض نشده است، در اين

[ استدراك يادآور شويم. به اين اميد كه در آينده بتوانيم تحقيقات وسيعتري ۴۰صفحه 

امام  -۰انجام داده، در حد توان جاي خالي جلد دوم را پر كنيم. و اينك چهل خصيصه:

السالم( يكي از درهاي بهشت است، چنانكه رسول اكرم )صلي اهلل عليه و حسين )عليه

)اال و ان الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم اهلل عليه رائحة آله( فرمود:

حسين دري از درهاي بهشت است، هر كس با او دشمني كند خدا بوي بهشت را «:]الجنة

السالم( از هيچ بانوئي شير نخورده، و امام حسين )عليه -۳[ .۳۰سازد[ ]بر او حرام مي

ريق شد، به اين طلي اهلل عليه و آله( انجام ميي او منحصرا توسط رسول اكرم )صتغذيه

السالم( قرار آمد و زبان مباركش را در دهان امام حسين )عليهخدا ميكه هر روز رسول

ساالر شهيدان از سينه تا قدم از همه به  -۲[ .۳۰شد. ]مكيد و سير ميداد و او ميمي

عليه و آله( زبان امام حسين اكرم )صلي اهلل رسول -۱[ .۰۱تر بود. ]خدا شبيهرسول

هنگامي  -۴[ .۰۰مكيد. ]داد و لعاب دهانش را ميالسالم( را در دهان خود قرار مي)عليه

لوه نشست سفيدي پيشاني و گلويش جالسالم( در اطاق تاريكي ميكه امام حسين )عليه

د ش گويد: هنگامي كه امام حسين متولدصفيه دختر عبدالمطلب مي -6[ .۰۳كرد. ]مي

اهلل! لعرض كردم: يا رسو« عمه پسرم را بياور»پيامبر اكرم )صلي اهلل عليه و آله( فرمود: 

يا عمة انت تنظفينه؟! ان اهلل تبارك و تعالي قد نظفه و »ام. فرمود:هنوز او را پاكيزه نكرده

خواهي او را پاكيزه كني؟! خداي تبارك و تعالي او را پاك و عمه جان تو مي«]طهره.
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گويد: به خدمت رسول اكرم )صلي سلمان مي -۳[ .۰۲[ نموده است.[. ]6۱كيزه ] صفحه پا

اهلل عليه و آله(رسيدم، ديدم كه امام حسين را روي زانويش نشانيده، ميان ديدگانش 

انك سيد، ابن سيد، أبوسادة، انك امام، »فرمايد:زند و ميبوسد، بر دهانش بوسه ميمي

:]تو «حجة، ابن حجة، أبوحجج تسعة من صلبك، تاسعهم قائمهم ابن امام، أبو أئمة، انك

سرور، پسر سرور، پدر سروران هستي، تو پيشوا، پسر پيشوا، پدر پيشوايان هستي، تو 

باشي، كه نهمين آنها قائم آنهاست.[ حجت پسر حجت و پدر نه پيشوا از صلب خود مي

ترام ايشان آتش جهنم خاموش السالم( به احدر شب ميالد حضرت حسين )عليه -۰[ .۰۱]

در امالي شيخ صدوق )ره( است كه براي تجليل و احترام امام حسين  -۰[ .۰۴گرديد. ]

السالم( وقت والدتش افواج و قبائل فرشتگان به رياست جبرئيل امين از طرف )عليه

[ .و در اكمال الدين آمده: ۰6خداي جل وعال از سماوات علي فوج در فوج نازل شدند. ]

قتيكه آن سرور آزادگان به دنيا چشم گشود خداي تعالي به مالئكه وحي فرمود كه و

شماها صف در صف بايستيد و تسبيح و تحميد و تمجيد و تكبير را براي بزرگداشت اين 

مولود مسعود كه براي محمد )صلي اهلل عليه و آله(در دار دنيا متولد شده به جا آوريد.و 

گويند( بر زار قبيل از مالئكه )و قبيل تعداد يك ميليون را ميجبريل را امر نمود كه با ه

ها از در و ياقوت نهاده، با جماعت ديگري از مالئكه كه اسم آنها اسبهاي ابلق، بر آنها قبه

[ 6۰ها از نور، همگي بر زمين نازل ] صفحه شان حربهباشد و در دستهايروحانيون مي

چون حضرت زهراي  -۰۱[ .۰۳ولود تبريك گويند. ]شوند و پيغمبر را براي والدت اين م

مرضيه )سالم اهلل عليها( از شهادت جانگداز ساالر شهيدان آگاه شد، او را از روي حزن 

روز والدت امام حسين  -۰۰[ .۰۰و مالل حمل كرده، از روي حزن و مالل وضع نمود. ]

ه( تشريف  عليه و آلالسالم( حضرت فاطمه بسيار گريست، تا رسول اكرم )صلي اهلل)عليه

شواي شود جز هنگامي كه پياي فاطمه! بدان كه حسين كشته نمي»فرما شدند و فرمودند: 

آنگاه امامان را يكي پس از « راهنمائي از او متولد شود كه امامان بعدي از نسل او هستند

ن بآن قائم كه عيسي »السالم( و فرمودند: عصر )عليهديگري نام بردند تا حضرت ولي
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جالبتر اينكه ساالر شهيدان نيز در شب  -۰۳[ .۰۰« ]خواندمريم پشت سرش نماز مي

عاشورا براي اصحاب خود از حضرت بقيةاهلل )ارواحنا فداه( سخن گفتند و فرمودند: 

اصحاب پرسيدند: قائم «السالم( انتقام ما را خواهد گرفت.خداوند توسط قائم )عليه»

ند پسرم محمد بن علي است او حجة بن الحسن بن علي او هفتمين فرز»كيست؟ فرمود: 

 -۰۲[ .۰۱باشد. ]مي -فرزند من  -بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي 

ي پيامبران است، چنانكه در زيارت وارث به تفصيل السالم( وارث همهامام حسين )عليه

وارث پيراهن قهرمان توحيد السالم( امام حسين )عليه -۰۱و به صراحت بيان شده است.

در حوادث روز دهم « بيرجندي»السالم( بود، چنانكه مرحوم حضرت ابراهيم )عليه

در چنين روزي حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( پيراهن حضرت »جمادي االولي نوشته: 

ابراهيم خليل را به دخترش زينب كبري )سالم اهلل عليها( عطا كردند و فرمودند: دخترم! 

مي كه برادرت حسين اين پيراهن را از تو مطالبه كند، بدان كه فقط يك ساعت هنگا

« شود.ترين حالي كشته مي[ سخت6۳مهمان توست، سپس به دست اوالد زنا به ] صفحه 

السالم( آنقدر هيبت و ابهت داشت كه امام حسن مجتبي امام حسين )عليه -۰۴[ .۰۰]

اي او انگاشت، و برالسالم( مياميرمؤمنان )عليه السالم( هيبت او را در سطح هيبت)عليه

السالم( در هنگامي كه امام حسين )عليه -۰6[ .۰۳داشت. ]چون اميرمؤمنان حريم نگه مي

[ ۰۲ميان پيروزي بر دشمن و لقاءاهلل مخير گشت، لقاءاهلل را بر غلبه و پيروزي برگزيد. ]

عنايت فرموده كه به هيچيك از امامان و السالم( ياراني خداوند به امام حسين )عليه -۰۳.

اء ي شب عاشورپيامبران چنين اصحابي عنايت نفرموده است، چنانكه خود در خطبه

اما بعد فاني الأعلم أصحابا اوفي و ال خيرا من أصحابي، و الأهل بيت أبر و ال »فرمودند:

، و اغ ندارممن هرگز اصحابي بهتر و باوفاتر از اصحاب خود سر«:]أوصل من أهل بيتي

يكي ديگر  -۰۰[ .۰۱دانم.[ ]هرگز اهل بيتي نيكوكارتر و باايثارتر از اهلبيت خودم نمي

از خصائص آنحضرت اين است كه حضرت بقيةاهلل)ارواحنا فداه( هر صبح و شام براي 

فلئن »ي مقدسه آمده است: ي صادره از ناحيهكند، چنانكه در زيارتنامهآنحضرت ندبه مي
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روزگار  اگر«:»دهور... فألندبنك صباحا و مساء، و ألبكين لك بدل الدموع دماأخرتني ال

مرا به تأخير انداخت، و تقديرات مرا از ياري تو، بازداشت، و من نتوانستم درجنگ با 

دهم، و [ مي6۲توزت شركت كنم، هر صبح و شام براي تو ندبه سر ] صفحه دشمن كينه

به هنگام شهادت ساالر شهيدان بادهاي  -۰۰[ .۰۴« ]كنم.به جاي اشك خون گريه مي

ببيند.  توانستسرخ وزيدن گرفت، هوا تيره و تار شد، به طوري كه كسي چيزي را نمي

بعد از شهادت ساالر شهيدان تا هفت روز افق سرخ بود، شبها نيز آسمان از  -۳۱[ .۰6]

طريق نقل كرده است.  ۴عساكر اين حادثه را از از كران تا كران به رنگ خون بود. ابن

السالم( انگيزتر اينكه آثار دگرگوني اجسام از شهادت امام حسين )عليهشگفت -۳۰[ .۰۳]

خورد يكي از آنها جاري پس از گذشت چهارده قرن هنوز در گوشه و كنار به چشم مي

است.زر آباد يكي از قصبات قزوين و در نزديكي « زرآباد»شدن خون از درخت چنار 

ي چنار خونبار به لموت است، كه هر سال روز عاشورا هزاران نفر براي مشاهدهي اقلعه

بينند.آيت اهلل فقيد روند و روان شدن خون را از درخت چنار به چشم خود ميآنجا مي

به تفصيل از جاري شدن خون از درخت چنار « كرامات»سيد موسي زرآبادي در كتاب 

درش سيد علي و از جدش سيد مهدي، نقل كرده، در روزهاي عاشوا را گفتگو كرده، از پ

كه در هيچ سالي اين موضوع تعطيل نشده است. اين كتاب چاپ نشده و خطي آن در 

ي شردهاهلل مظفري فدر قزوين موجود است.آيت« سيد جليل زرآبادي»ي پسرش كتابخانه

في در اهلل مرعشي نج[ .مرحوم آيت۰۰آورده است. ]« ايضاح الحجة»آنرا در كتاب 

نويسد: همچنين است خوني كه از ي عروه به هنگام برشمردن خونهاي پاك ميحاشيه

 ي سطور سالنويسنده«شود.ي زرآباد از توابع قزوين خارج ميدرختي موجود در قريه

گذشته با جمعي از دوستان به زرآباد رفته، روان شدن خون را از اين درخت با چشم خود 

[ عاشورائي را به 6۱كند كه روز ] صفحه ن كتاب دعوت ميديده است و از خوانندگا

اي زرآباد رفته اين درخت را با چشم خود ببينند.اين درخت در كنار قبر مطهر امامزاده

 - ۳۱۱السالم(قرار دارد و ظاهرا بيش از )عليه« علي اصغر بن موسي بن جعفر»مشهور به 
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ن ناچيز افتخار حضور داشت، سال از عمرش گذشته است.در سال گذشته كه اي 6۱۱

قاتل  -۳۳ي اذان صبح خون جاري شد و بيش از چهار ساعت ادامه داشت.درست لحظه

السالم( اهل تابوت است، چنانكه رسول اكرم )صلي اهلل عليه و آله( امام حسين )عليه

. «قاتل حسين بن علي در تابوتي از آتش است، نصف عذاب اهل دنيا بر اوست»فرمود: 

السالم( در حق برادرش از خداوند حضرت موسي )عليه»پيامبر اكرم فرمود:  -۳۲.[ ۰۰]

طلب آمرزش كرد، خطاب شد: اي موسي اگر در مورد اولين و آخرين مرا بخواني ترا 

كنم، مگر در مورد قاتل حسين بن علي، كه خود انتقام او را از قاتلش خواهم اجابت مي

السالم( آبجو خورده، ار سر مقدس امام حسين )عليهچون يزيد در كن -۳۱[ .۰۱۱« ]گرفت.

جو ي ما باشد از خوردن آبهر كس شيعه»السالم( فرمود:شطرنج بازي كرد، امام رضا )عليه

و بازي شطرنج اجتناب كند و هر گاه نگاهش به آبجو و شطرنج بيفتد از امام حسين 

حضرت بقيةاهلل  -۳۴[ .۰۱۰« ]زياد لعنت بفرستد.السالم( ياد كند، و بر يزيد وآل)عليه

 زند،آورد و به دار ميارواحنا فداه به هنگام ظهور پس از آنكه دو بت قريش را در مي

داستان شهادت ساالر شهيدان، ذبح اطفال، شهادت ياران، و اسارت خاندانش را براي 

 مطابق روايات فراواني اولين كسي كه در رجعت -۳6[ .۰۱۳كند. ]جهانيان بازگو مي

د. باشالسالم( مي[ حضرت اباعبداهلل الحسين )عليه6۴گردد ساالر شهيدان ] صفحه برمي

السالم( با اصحابش و يزيد بن در برخي روايات آمده كه امام حسين )عليه -۳۳[ .۰۱۲]

گيرد و السالم( از آنها انتقام ميگردند، آنگاه امام حسين )عليهمعاويه با اصحابش برمي

السالم( هنگامي كه امام حسين )عليه -۳۰[ .۰۱۱زند. ]يك ضربت مي براي هر ضربتي

[ ۰۱۴كنند. ]هزار نفر از شيعيان در محضر آن حضرت رجعت مي ۳۴كند رجعت مي

تن از شهداي كربال درمحضر مقدس ساالر  ۳۳و  ۳هزار صديق  ۰۳به هنگام رجعت  -۳۰.

قيةاهلل )ارواحنا فداه( فرارسد، هنگامي كه اجل حضرت ب -۲۱[ .۰۱6گردند ]شهيدان برمي

[ ۰۱۳گيرد ]السالم( غسل، كفن، حنوط و دفن آن حضرت را به عهده ميامام حسين )عليه

ي بعد از حكومت حقه -۲۰[ .۰۱۰زيرا امام معصوم را هرگز نبايد غيرمعصوم تجهيز كند. ]
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[ ۰۱۰كند. ]يحضرت بقيةاهلل )ارواحنا فداه( ساالر شهيدان چهل هزار سال فرمانروائي م

.در احاديث فراواني تصريح شده كه فرمانروائي ساالر شهيدان در زمان رجعت آنقدر به 

در احاديث  -۲۳[ .۰۰۱ريزد. ]انجامد كه ابروهايش بر روي ديدگانش ميطول مي

فراواني تصريح شده كه فرمانروائي ساالر شهيدان درزمان رجعت آنقدر به طول 

السالم( امام صادق )عليه -۲۲[ .۰۰۰ريزد. ]روي ديدگانش مي انجامد كه ابروهايش برمي

السالم( [ حسين )عليه66آنگاه حضرت بقيةاهلل انگشتري را به امام ] صفحه »فرمايد: مي

[ .احتماال منظور از اين انگشتري، انگشتري حضرت سليمان باشد ۰۰۳« ]كند.تقديم مي

الم( السعصر )عليهاني در نزد حضرت وليكه از مواريث امامان است و طبق روايات فراو

امام صادق  -۲۱[ .۰۰۲است و به هنگام ظهور در محضر آن حضرت خواهد بود. ]

كسي كه پيش از رستاخيز حساب و كتاب مردم را بررسي كند »فرمايد: السالم( مي)عليه

 و السالم(است، و اما در روز رستاخيز پس گروهي را به سوي بهشتامام حسين )عليه

در روايات فراواني داريم كه  -۲۴[ .۰۰۱« ]كند.گروهي ديگر را به سوي دوزخ روانه مي

ي امام حسين و شفا را در تربت امام حسين خداوند استجابت دعا را در تحت قبه

هنگامي كه حضرت موسي بن جعفر  -۲6[ .۰۰۴السالم( قرار داده است. ])عليه

دند، از به نيشابور تشريف فرما ش« شطيطه»ي نازهالسالم( براي شركت در تشييع ج)عليه

علي بن اسباط كه در عهد  -۲۳[ .۰۰6السالم( بر پيكر او پاشيدند. ]تربت امام حسين )عليه

زيست و نجاشي مقدم رجاليون، او را توثيق امام رضا و امام جواد )عليهماالسالم( مي

[ .در ۰۰۳« ]ستگوترين آنان استترين مردم و از رااز موثق»نموده و در حقش فرموده: 

چون خبر شهادت جانگداز »كند: از گروهي از اصحاب اماميه نقل مي« نوادر»كتاب 

السالم( در اقطار و اكناف جهان منتشر شد، زنان عقيم از حضرت اباعبداهلل الحسين )عليه

 دي جهان به سوي مرقد مطهر آن حضرت سرازير شدند و تعداد آنها به يكصچهارگوشه

 «ي آنها از بركات قبر شريف آن حضرت بچه به دنيا آوردند.هزار نفر رسيد كه همه

كند كه اين واقعه در سال شهادت [ حاج ميرزا مهدي حائري تأكيد مي6۳[ . ] صفحه ۰۰۰]
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روزي ساالر شهيدان به محضر جد  -۲۰[ .۰۰۰السالم( روي داده است. ]امام حسين )عليه

، رسول اكرم )صلي اهلل عليه و آله( او را بر زانوي مبارك بزرگوارشان شرفياب شدند

]براي «:ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين ال تبرد أبدا»خود نشانيد و فرمود:

شهادت حسين حرارتي در دلهاي مؤمنان هست كه اين حرارت هرگز به سردي 

را در دلهاي خود [ و ماامروز پس از گذشت چهارده قرن اين حرارت ۰۳۱گرايد[ ]نمي

السالم( در روز زيارت امام حسين )عليه -۲۰.-الحمد هلل علي اول النعم -كنيم احسا مي

در تمام ايام و ليالي  -۱۱[ .۰۳۰ي ايمان معرفي شده است. ]اربعين يكي از پنج نشانه

صي ي مخصومتبركه كه در طول سال زيارت حضرت سيدالشهداء وارد شده، و زيارتنامه

ر يك از آنها مأثور است، كه از آن جمله است: شبهاي قدر، شبهاي جمعه، شبهاي براي ه

ي شعبان، شبهاي اول، نيمه و آخر رمضان، شب عرفه و ي رجب، شب نيمهاول و نيمه

 ي ايام متبركه وافزايد: و در همهي مجلسي ميروز عرفه و عيد فطر و عيد قربان.عالمه

كه به جهتي به آن حضرت اختصاص يافته و فضل و  اوقات شريفه، مخصوصا در اوقاتي

كرامتش در آن ايام ظاهر شده، مانند: روز مباهله )روز بيست و چهارم ذيحجه( و روز 

ي هل اتي )روز بيست و پنجم ذيحجه( و روز ميالد آنحضرت )روز سوم نزول سوره

وز عرفه امتياز [ .در اين ميان ر۰۳۳األول( ]ربيع ۰۱شعبان( و روز هالكت يزيد )روز 

خداوند روز عرفه نخست به زوار امام حسين عنايت »خاصي دارد و در روايت آمده است: 

آمرزد، سپس به اهل [ مي6۰آورد، گناهانشان را ] صفحه كند، حاجتهايشان را برميمي

ي اينها به زيارت عاشورا تأكيد شده، و [ .و بيش از همه۰۳۲« ]فرمايد.عرفات عنايت مي

ساالر شهيدان  -ده كه همه روزه از دور و نزديك با آن، عرض ارادت به پيشگاه امر ش

 انگيزي دارد كه كتابهاي مستقلي درانجام شود.مداومت بر زيارت عاشورا آثار شگفت

اين رابطه تأليف شده است.حضرت بقيةاهلل )ارواحنا فداه( نيز براي برخي از سعادتمنداني 

[ .در پايان ۰۳۱اند. ]اند بر مداومت آن تأكيد فرمودهفتهكه به محضر مقدسشان تشرف يا

دانم به عنوان يكي از غالمان ناچيز آستان حسيني، از مؤسس محترم بر خود وظيفه مي
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ي دست اندركاران ، هيئت محققان و همه«دارالكتاب قم»و « ي علوم آل محمدمؤسسه»

مت خدمت به مكتب اهلبيت عصاين دو مؤسسه تشكر نموده، مزيد توفيقاتشان را براي 

و طهارت، از خداوند متعال مسئلت نمايم.بار خدايا! بر ساالر شهيدان و ديگر شهيدان 

نظر ي دوران غيبت حضرت بقيةاهلل )ارواحنا فداه( صرفدشت كربال منت بگذار، از بقيه

ن اي مظلومي همهبفرما، و در ظهور آن منتقم خون شهيدان و منتقم حقوق پايمال شده

 ي زندگي در دوران ظهور موفوردر راستاي تاريخ تعجيل بنما، و ما را تفضال شايسته

السرور حضرتش قرار بده.نام مؤلف، مترجم، ناشر، محققان و خوانندگان محترم اين 

اش ثبت بفرما كتاب را در ليست بهترين ياران آن حضرت در دولت كريمه

 [ 6۰پور ] صفحه اكبر مهديه.علي ۰۱۰۲ي قمسوم شعبان ي علميه)آمين(.حوزه

 در ذكر مصائب جانسوز حضرت امام حسین

 اي برداردر اين نفس آخر توشه

گان آن درگاه، خصوصا منتهي بر، گزيدهحمد و ثنا مخصوص ذات اله است، و درود بي

رسول اكرم و اشرف اوالد آدم محمد مصطفي )صلي اهلل عليه و آله و اهل بيت طاهرين( 

، كه شاهراه هدايتند و شفعاي قيامت )صلوات اهلل عليهم ما دامت السموات العلي آنجناب

ي ي حقير جعفر بن حسين شوشتري )عفو االرضون السفلي(.اما بعد:ر چنين گويد: بنده

اهلل عنهما( كه چون ديدم زمان پيري رسيد و ايام جواني گذشت، اساس بدن را از هر 

شته، نه از آن حاصلي ديده، و نه ثمري چيده، طرف شكست آمده، و عمر از شصت گذ

اي برده، عن قريب است كه آينده نيز بر همين و تيره خواهد گذشت، پس با و نه فايده

نفس گناهكار غافل خطاب نمودم كه: واي بر تو، تا كي غافلي؟ بهار جواني به خريف 

ي، پس رنداشتنامهربان مبدل شده، و هنگام زراعت و كشت تخمي نكاشتي، و حاصلي ب

اين دو روز را درياب، و خرمنها را به غفلت تلف نمودي، پس در كشتن اين دو خوشه 
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ي عمر را به باد دادي، قدر اين جزئي متاع را بدان، چون نفس غافل را بشتاب، سرمايه

پنبه درگوش بود، و به اين صدا به هوش نيامد، ناچار بصداي بلند او را ندا كردم: اي 

زديك اي؟ كه هنگام درو ند و راحله، باز خواهي ماند از قافله، ببين چه كاشتهزامسافر بي

است! و اي تاجر مغرور زمانه، و ظالم بر خويش و بيگانه، توئي آنمرغ كه صياد مرگت 

در كمين، و هزار باليت همنشين است، ميعادت معاد، و خدايت در مرصاد است، باز اين 

[ نبخشيد، پس نزديك رفته او را حركت دادم كه هان ۳6ندا در آن خفته اثري ] صفحه 

بيدار شو، كه گردنه سخت است، و پاي برهنه و پياده بايد عبور نمائي، چه وقت خواب 

است؟! و منازل مخوفه در پيش داري، با دست خالي، كارت خراب است، اندكي حركت 

ر پيش وزي دكن و تعجيل نما، تا كي بطالت و كسالت؟ چشم بگشا و نظر كن، كه ر

( را السالمداري تاريك، و راهي باريك، گوش خود بگشا و كالم اميرالمؤمنين )عليه

اي پير محاسن سفيد، چگونه خواهي بود وقتي كه طوقهاي آتش به »فرمايد: بشنو كه مي

[ .باز ديدم نفس ۰۳۴« ]استخوان گردنت چسبند، و غل جامعه گوشت بازويت را خورد

دا به حركت نيامد، پس مرا گمان شد كه مرده است، به حال او از اين همه صيحه و ن

گريان و ناالن شدم، و بر فقد عمر عزيز نوحه سرا گشتم و گفتم:در معاصي شد همه 

موي تو در روسياهي شد سفيد يعني از رو قاصد عمرت تباه قامتت خم گشت از بار گناه

فتم: شد، آنگاه به نرمي گ مرگت رسيدپس اندكي نفس كشيد كه مرا اميد به حيات او

 اي بردار و فرصتآخر بر خود رحم كن و به فرياد خود برس، در اين نفس آخر توشه

غنيمت شمار، پيش از آنكه اجل به سرآيد، و مرگ به درآيد، و باب توبه مسدود گردد، 

يدند، نآيا اين همه كتابهاي آسماني و انبياء مرسلين كه آمدند، و همه تو را از اين راه ترسا

كند؟ آيا گمان داري كه اين آسمان و زمين و مابينهما از مخلوقات، تو را كفايت نمي

همه به عبث خلق شده باشند؟ و دار جزا و انتقامي نباشد؟ از كجا چنين يقين از براي تو 

حاصل است، و خاطرت جمع است كه تو از اهل نجات خواهي بود؟ چون نفس شوم 

دكي از جاي خود جنبيد و قدري ملتفت گرديد، پس از براي اين سخن سخت را شنيد، ان
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تقويت و تحريك او به سوي طلب كمال و خالص از وبال، اسباب خوف و رجا را كه 

 [ ۳۳ي دو بالند، به ياد او آوردم، به اين تفصيل: ] صفحه به منزله

 اسباب خوف و رجاء

احوال، تماما بر ايمان  اول سبب خوف: آنست كه ديدم مدار قبول اعمال و نجات از

ي است، و از آن در خود هيچ اثري نيافتم، نه ازكامل و نه از ناقصش، بلكه از ادني درجه

آن، كه عبارتست از اين كه، شخص هرگاه گناهي كند بدحال شود، فضال از اعلي 

ي آن كه شخص درحال ذكر خدا از شوق، مشرف بر موت گردد، و نديدم در درجه

ايمان كه تقسيم شود بر قلب و اعضاء)نه بر قلب كه موجب سكون و خود از اجزاء 

اطمينان است، و نه بر اعضاء كه حركت بر طبق مراد الهي باشد(، حتي آنكه خوف دارم 

اي كه باعث نجات از خلود نار باشد.و نظر نمودم در اخالق حميده كه از آثار از فقد ذره

در اعمال صالحه: آن قدر شرايط از براي قبول  ايمان است، اضداد آن را در خود يافتم، و

ام.پس از شدت خوف، آن است كه در تمام عمر خود را موفق به تحصيل آنها نديده

نزديك شد كه يأس و قنوط بر من دست دهد، پس تدارك آن نمودم، به حالت دوم از 

ي صلبراي رجا، نظر كردم به سوي فضايل الهي و ديدم خود را از امت حضرت رسول )

السالم( و دوستدار اهل بيت، كه ايشانند در راه قويم ي علي )عليهاهلل عليه و آله( و شيعه

و صراط مستقيم، و پناه خالئق و كشتي نجات و شفيع عرصات. پس اميدوار به رحمت 

، ي وصي را عالمتي استالهي گشتم،باز به حالت سوم داخل شدم، كه امت نبي و شيعه

نبي و متابعت به علي بود؟و دوستي را آثار است كدام اثر از تو بروز ترا كدام اقتدا به 

نمود؟ و چون از آثار تشيع و والء در خود نديدم، باز از خوف بر خود لرزيدم، و از ترس 

ي يأس و قنوط.به حالت چهارم پناه بردم، و به نظر دقت به سوي وسائل وقوع در مهلكه

ت بيشتر السالم( اسعلق به حضرت سيدالشهداء )عليهالهي نظر نمودم، ديدم وسائلي كه مت

[ و اشرف است، شرايطش كمتر و نفعش اتم و اعم است، ۳۰تر، و اكمل ] صفحه و آسان
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در اين باب آنجناب را خصوصيتي است كه در باقي وسائل نيست، هر چند همه از يك 

ت، و بهش نورند.و آن خصوصيت آن است كه آنجناب: بالخصوص بابي است از ابواب

كشتي نجات است و چراغ هدايت، هر چند آباء عظام و ابناء كرام او نيز ابواب جنان و 

تضائه تر، وكشتي او به ساحل نزديكتر و اسكشتيهاي نجاتند، لكن باب آنحضرت وسيع

ي او تر و دائرهتر است، همه ايشان پناه خلقند، لكن پناه آنجناب آسانبه نور او سهل

 تر است.وسيع

 به ايمان خود امیدوار گشتم

پس نفس را خطاب نمودم كه هان! داخل اين درگاه شو، تا ايمن شوي، و به اين كشتي 

درآي تا به ساحل برسي، و به اين نور نظر نما تا راه را بيابي، باز اين عزم را جزم نمودم و 

ان خود اميدوار چون درست مالحظه نمودم، عالمات ايمان را در اين منهاج يافتم، و به ايم

گشتم، به چند جهت:يكي اينكه: از آن حضرت مأثور است كه منم كشته گريه، ذكر 

[ و اين صفت ۰۳6گردد ]شود و مغموم ميشوم در نزد مؤمني، مگر اينكه گريان مينمي

در تمام انبياء بود، و من در خود اين حالت را يافتم پس اميدوار به ايمان خود شدم كه 

كه منجي از خلود است خواهم داشت.دوم اينكه: يافتم خود را كه در ايام  الاقل آن ذره

ي طاهرين بود. پس شوم، و اين از صفات ائمهاختيار محزون و مهموم ميعاشورا بي

اي به مقتض -اند: اميدوار شدم كه اثري از واليت ايشان در خود يافتم.چنانكه فرموده

ضل طينت ما آفريده شدند و به نور واليت ما خمير ي ما از فاكه شيعه -بعضي از روايات 

ي [ .در اخبار بسيار وارد است كه ائمه۰۳۳گشتند پس مصيبت ما مصيبت ايشان است. ]

[ حضرت صادق ۳۰شدند و ] صفحه هدي در ايام محرم، همه مهموم ومغهموم مي

السالم( در ه[ .و حضرت رضا )علي۰۳۰السالم( را كسي خندان نديد در اين ايام. ])عليه

نشستند و عيال خود را ي عاشورا محزون و پريشان بودند و درمجلس عزا ميتمام عشره

شد و از اهل مرثيه بود امر نشانيدند، پس اگر كسي بر ايشان وارد ميپشت پرده مي
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[ .و ۰۳۰ي دعبل خزاعي معروف است. ]فرمودند كه مرثيه بخواند، چنانكه در قضيهمي

شدند.در روايت ريان بن شبيب مذكور است كه داخل ذكر مصائب مياال خود مباشر 

شد بر آنجناب در روز اول ماه محرم، پس فرمودند: اي پسر شبيب، هر گاه گريه خواهي 

مودن السالم( كه او را ذبح نمودند مانند ذبح نكرد بر چيزي، پس گريه كن بر حسين )عليه

ي [ .و همچنين بود شيوه۰۲۱از اهل بيت ] گوسفند، و كشته شد با آن سرور، هيجده نفر

شود كه انكسار قلب در اول محرم از عالمات السالم(.پس ظاهر ميباقي ائمه )عليهم

شود به ايمان، و به عدم يا عروض ي به ايشان است، و به تفاوت آن، مختلف ميعالقه

در  متداول استتوان نمود بر سلب ايمان و دشمني ايشان، چنانكه خالف آن استدالل مي

 و دهند خذلهم اهللبعضي از بالد مخالفين، كه اين ايام را ايام سرور و تنزه خود قرار مي

 اخزاهم في الدارين.

 هنگام ورود به زمین كربال

سوم آنكه: يافتم خود را مهموم، هنگام مشاهده و ورود به زمين كربال، و آن سرزمين 

[ ، و ۰۲۰السالم( بوده ]ميرالمؤمنين )عليهمحنت و بال. و اين صفت از صفات حضرت ا

[ . ] صفحه ۰۲۳همچنين حالت حضرت زينب كبري است به مقتضاي روايات وارده. ]

ي قبر آن جناب و قبر فرزند [ و ايضا يافتم، خود را دل شكسته در هنگام مالحظه۰۱

در  ارجمندش كه در پائين پاي آن سرور است، و آن از عالمات ايمان است، چنانكه

ريز [ .چهارم آنكه: يافتم چشم خود را اشك۰۲۲بعضي از روايات مأثوره وارد است. ]

در وقت استشمام تربت طاهر آنحضرت، و اين از صفات خود آن سرور و جد اطهرش 

بوده، چنانكه بيان بعضي از اين فقرات در طي مقاصد كتاب انشاءاهلل خواهد آمد.ديگر 

ز نماز و روزه و غير از آنهانسبت به خود، به جهت عدم آنكه، هر چند اعمال صالح را ا

اجتماع شرايط قبول مسلوب يافتم، و ليكن ديدم كه گريه بر آنجناب حقيقت گريه است، 

ام يقينا صحت سلب ندارد، پس داخل و همچنين گريانيدن. و الاقل تباكي كه كرده
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ياند، و يا ريد، و يا بگر]هر كس بگ«: من بكي او أبكي أو تباكي وجبت له الجنة»حديث 

[ ، خواهم بود.پس اميدم ۰۲۱خود را به گريه وادارد، بهشت براي او واجب گردد[ ]

محكم و قلبم مطمئن گرديد تا به حالت پنجم منتقل شدم! كه گيرم جزئي از ايمان در 

خود يافتي، و از خلود نيران خالص شدي، آيا با عذاب برزخ و قبر و صدمات حشر و 

واهي كرد؟ ترا كه طاقت صدمات ضعيف دنيوي نيست و مكاره آن را تحمل نشر چه خ

نداري، بلكه از دوام نعمت ملول شوي! چگونه تحمل آن صدمات تواني نمود؟ بلكه 

شايد اين جزء ضعيف از ايمان با كمي صدمه از عروض بال و صدمات و وساوس شيطان 

دل غلبه نمود، و به حالت، زايل شود، آنوقت چه خواهي كرد؟پس خوف و اضطراب بر 

ششم منتقل گشتم و مالحظه نمودم، كه درميان وسايل حسينيه چنين چيزي هست كه 

سبب قوت ايمان و ثبات آن تواند بود، و آن زيارت آن حضرت است كه به مقتضاي 

[ و آن كنايه است از كمال قرب الهي ۰۲۴اخبار مانند زيارت خداوند است در عرش ]

كامل است، نه كساني كه ايمانشان ثابت نباشد و بعد از هدايت  كه مخصوص مؤمنين

[ زيارت آنسرور از اسباب كمال ايمان ۰۰شود كه ] صفحه گمراه شوند، پس معلوم مي

است.و همچنين اخبار وارد شده در اين زمينه، كه زائر چون اراده مراجعت نمايد، ملكي 

عمل را از سر گير كه »گويد: و ميرساند نزد او آيد و گويد: پروردگارت سالمت مي

[ .پس چون خداوند بر او سالم برساند، البد اورا ۰۲6« ]ات آمرزيده شدگناهان گذشته

از كفر و نفاق حفظ نمايد، پس قلبم مطمئن و دلم ساكن گرديد،باز حالت، هفتم مرا به 

ناهان د گخوف انداخت كه در نهايت آنچه كه اينها ذكر نمودي اعمال حسنه هستند، شاي

تو سبب حبط حسنات شوند،باز مضطرب شدم و به حالت، هشتم: التجا بردم، كه حبط 

 شود ودر عمل، خود عامل است و در وسايل حسينيه عملي است كه براي او نوشته مي

حال آنكه از اعمال او نيست تا كه حبط شود، چنانكه در فضيلت زيارت آن جناب وارد 

بيشتر، از حجهاي پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خدا، و معلوم  شده از براي زائر يك حج يا
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است كه حج پيغمبر)صلي اهلل عليه و آله( عمل خود زائر نيست تا حبط شود، و عمل 

 آنسرور البته مقبول خواهد بود.

 حسین در دامان پیغمبر

كه  تالسالم( مأثور اسو از عجائب آن روايات، روايتي است كه از حضرت صادق )عليه

السالم( در دامان پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( بود و فرمودند: روزي جناب حسين )عليه

فرمود، عايشه عرض كرد: چه قدر تو را از اين طفل خوش آن سرور به او مالطفت مي

ي دل و نور چشم من است و آيد؟ فرمود: چگونه او را دوست نداشته باشم كه ميوهمي

را خواهند كشت. پس هر كس او را زيارت نمايد بعد از وفاتش، بدرستيكه امت من او 

بنويسد خداوند از براي او يك حج از حجهاي من، عرض كرد: يك حج از حجهاي 

تو؟ فرمودند: بلي، بلكه دو حج از حجهاي من، عرض كرد: دو حج از حجهاي تو؟ 

د و حضرت ] نموفرمودند: بلي؛ بلكه چهارحج از حجهاي من، و همچنين او تعجب مي

[ .پس اميدوار ۰۲۳خدا ]ي رسولفرمود تا رسيد به نود حج و عمره[ زياد مي۰۳صفحه 

شدم، باز به حالت نهم افتادم، ترسيدم از اينكه حقوق الناس عمل را ببرد. چنانكه وارد 

شده است كه شخصي را در محشر بياورند كه اعمال او نور دهد صحراي قيامت را پس 

عمال را ببرند و گناهان خود را بر او بار كنند و او به آتش برده شود. اهل مظالم آن ا

[ .پس بار ديگر خوف غلبه نمود و ملتجي به حالت، دهم گشتم، مالحظه نمودم، ۰۲۰]

ديدم كه وارد شده است در ثواب گريه بر آنحضرت، اينكه حدي و نهايتي از براي ثواب 

ه را ارباب مظالم ببرند باز تمام نخواهد [ ، پس اميدوار شدم كه هر چ۰۲۰آن نيست ]

شد.باز منتقل به حالت، يازدهم شدم، و ديدم كه بمقتضاي اخبار بسيار، شرط قبول اعمال، 

[ ، پس با خود گفتم شايد نمازهاي تو مقبول نشده باشد و چون آنرا ۰۱۱قبول نماز است ]

نزديك شد كه نااميد رد نمايند، اعمال تو رد خواهد شد، پس امر بر من مشكل شد و 

شوم، ناگاه به حالت، دوازدهم منتقل گشتم، و با آن ختم شد احتماالت متعارضه، و اميد 
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درپي رسيد، و آن اين بود كه من به آن محكم شد، زيرا كه وجوه امن و اطمينان پي

 مالحظه نمودم خواص عجيبي را كهاز براي وسائل حسيني است:

 آوردياد حسین رقت قلب مي

ي آنكه: ثواب اين وسائل، اضعاف نوافل است كه وارد شده است، مؤثرند در قبول يك

[ ، پس چگونه اين وسائل مؤثر نباشند؟ديگر آنكه، شرايط قبول و حبط، در ۰۱۰فرائض ]

اعمال و عبادتي است كه از شخص عامل به اختيار و قصد قربت و زحمت واقع شود، و 

[ مترتب است هر چند بدون اختيار ۰۲آن ] صفحه در اين وسائل عملي هست كه آثار بر 

و قصد واقع شود، و آن رقت است بر مصائب آنجناب و گريه بر آن حضرت كه گاهي 

شود و آن داخل اعمال صالح و قابل قبول و رد با قصد و تأمل و نيت قربت واقع مي

داز گشود كه هر گاه شخص ورود اين مصائب جاناست.و گاهي بدون اختيار حاصل مي

را بشنود، بدون اينكه صاحبش را بشناسد، كه امام بوده يا از مسلمانان، اگر گمان كند كه 

خص اختيار اشك ميريزد، چگونه ششود، و بياز مخالفان است، باز رقت بر او مستولي مي

رقت نكند، هر گاه بشنود كه طفل شخصي از شدت عطش در پيش چشمش جان دهد، 

ي پدر شهيد كنند و او نظر نمايد، يا چون به جهت او آب طلبد، تير يا او را به روي سينه

بر حلقومش زنند، يا اينكه جسد كسي را بعد از كشتن پايمال سم ستوران نمايند و سر او 

را با چوب و تازيانه بزنند و بر درخت بياويزند، يا قبر او را بعد از دويست سال نبش كنند، 

اعث كند، و اين بشود و رقت مياين امور متغير الحال مي البد هر قسي القلبي از استماع

شود.چنانكه وارد است كه، چون حضرت يونس در شكم ماهي بر قارون رحمت الهي مي

برند و صداي يونس راشنيد از او سؤال نمود از احوال موسي عبور نمود كه او را فرومي

ان. قارون گفت: وا اسفا علي عمران، يونس خبر داد به موت ايشو هارون و كلثوم و آل

[ پس ۰۱۳عمران. پس مشمول رحمت شد و عذاب خسف از او مرتفع گرديد در دنيا ]آل
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چگونه من اميدوار نباشم، با اينكه هميشه متأسفم بر آل ابراهيم، و آل عمران، و آل محمد 

 )صلي اهلل عليهم اجمعين(.

 زائر آن حضرت سقايت كوثر نمايد

كند، ات كليه، هرگاه مانع بر تأثير آنهارسد، غالبا از منع تمام تأثير نميديگر آنكه از مؤثر

بلكه جزئي اثر آن باقي خواهد ماند، پس هرگاه اعمال سيئه من مانع از تأثير تام وسائل 

كنم، مثال در شأن حسنيه شود، المحاله جزئي اثر خواهد ماند، و من به آن قناعت مي

ه كنند در حق ده نفر، يا ] صفحفاعت ايشان را قبول ميزائرين آنجناب وارد است كه ش

[ ، يا ميگويند هركس را بخواهي دستش را بگير و داخل بهشت نما ۰۱۲[ صد نفر ]۰۱

بينم خود را كه درهاي جهنم به روي من باز است، بلكه اآلن بر [ ، و من چون مي۰۱۱]

نمايم. پس خود مشاهده ميمن محيط است با غلها و زنجيرها، بلكه عالئم خلود را بر 

طمع ندارم كه از جمله شفيعان محشر باشم، بلكه قانعم باينكه يكي دستم را بگيرد و از 

شدائد قيامت نجات دهد. يا اينكه بعد از مدتي از جهنم خالص نمايد، كه مخلد نمانم.و 

من  [ و۰۱۴نمايند ]ايضا وارد است كمه زوار آن جناب، در عرش با خداوند مكالمه مي

 ي رحمت با من سخن گويد، وچون اليق اين مقام نيستم، قانعم كه يك ملك از مالئكه

ي آن [ .و من چون شايسته۰۱6ايضا وارد است كه زائر آن جناب سقايت كوثر نمايد. ]

[ ۰۱۳نيستم بلكه در معرض آنم كه در جهنم با اهل بهشت بگويم، قدري آب بمن بدهيد ]

اقيان كوثر مرا آب دهد.و ايضا وارد است كه، زائر حضرت ، پس ممنونم كه يكي از س

ي اين مقام نيستم، [ .و چون شايسته۰۱۰با جناب پيغمبر هم سفره خواهد شد در بهشت ]

قانعم كه از خوردن زقوم خالص شوم، والبد از آثار اين مؤثرات عظيم، اين مقدار باقي 

آن جناب در يك زمان به جهت خواهد ماند )انشاءاهلل(ديگر آنكه ممكن است وسائل 

ي اعلي كه شهادت پيش است، تا درجه« تباكي»ي ادني كه شخص جمع شود، از درجه

روي آنجناب است، و به حصول آنها به جهت شخص، حصول جميع عبادات شود در 
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زمان واحد، مثال هر گاه مجلسي منعقد شود و ذكر شود در آن مصائب آن سرور، و 

، ابكاء، و بكاء، و تباكي، و حزن، و هم و رقت، و توجه حاصل شود به جهت شخص

قلب، به سوي آن حضرت، به صلوات و سالم با اشعار قلب، به جاللت و بزگواري او، و 

معرفت به حق او، و تصور حاالت، و عروض گريه و جزع به جهت آن، و آرزو كردن 

د به ثواب جميع وسايل [ ركاب آنجناب، البته فائز شو۰۴ياري او، و شهادت در ] صفحه 

و عبادت كرده است خدا را، به جميع عبادات حتي شهادت در پيش روي آن سرور، 

 [ .۰۱۰چنانكه خواهد آمد اخباري كه داللت بر آن دارد. ]

 مجالس عزاداري حسین چهارده صفت دارد

و چنين مجلسي داراست صفات مشاهد شريفه را، و آن چهارده صفت است:اول: آنكه 

دوم: آنكه مالئكه در آنجا «محل صلوات اوست بر اهلش»خداوند است، يعني  مصالي

ي هدي فائز شود.چهارم: شوند.سوم: آنكه شخص به دعاي پيغمبر خدا و ائمهحاضر مي

آنكه منظور نظر بهجت اثر جناب سيدالشهداء گردد.پنجم: آنكه آنحضرت با ايشان 

السالم( جناب صادق )عليه مخاطبه ومكالمه نمايد.ششم: چنين مجلسي محبوب

است.هفتم: مانند عرفات است.هشتم: مانند مشعرالحرام است.نهم: مانند حطيم است.دهم: 

ي آتشها ي حسين است.دوازدهم: خاموش كنندهاهلل است.يازدهم: قبهمطاف بيت

شود كه ابتداي آن است.سيزدهم: منبع آب حيات است.چهاردهم: تالي مجالسي مي

حشر است، و تفصيل اين مطالب )انشاء اهلل( بيايد.و چون اين امر را  خلقت و آخر آن

كني كه نااميد شوي، از اين همه مشاهد، با اين حاالت تصور نمائي، پس چگونه گمان مي

[ اگر موانع ۰6شريفه، و عبادات لطيفه، و اجتماع صفات و تواتر بركات؟ پس ] صفحه 

، و همان مرا كافي است:قليل منك يكفيني و لكن مانع باشد به آن، قليل اثري خواهد ماند

قليلك ال يقال له قليل ترجمه: كمترين عنايت تو مرا بس است، ولي كمترين عنايت ترا 

نام نهاد.[و چون اين مطلب مرا يقين گرديد، مخاطبه با نفس را كوتاه نمودم، « كم»نتوان 
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ام سالم( زدم، و به جهت استحكالو به اميدواري بسيار، دست توسل به دامان حسين )عليه

آن شروع در تأليف اين كتاب نمودم، كه مشتمل است بر بيان خصائص آنجناب، كه به 

السالم(، و ي )عليهمآن خصائص، ممتاز است از تمام مخلوقات، حتي از انبياء و ائمه

نكه، آ السالم( و مزايا المظلوم، اميد از فضل پروردگارناميدم آنرا خصائص الحسين )عليه

ي امن و سرور، و اسباب بقاي ذكر موفور قرار دهد، و ي قبر و نشور، و مايهآنرا ذخيره

 ما توفيقي اال باهلل، عليه توكلت و اليه انيب.

 ترتیب اين كتاب و عناوين دوازده گانه

و مرتب ساختم آن را بر يك مقدمه، و چندين مقصد، كه آن معنون است.اما مقدمه: پس 

مشتمل است، برفهرست مطالب كتاب اجماال، كه در دوازده عنوان مبين خواهد شد، و 

آن چنين است:عنوان اول: در ذكر خصوصيات آنجناب است در عوالم وجود و محال 

و در آن هفت مقصد است:مقصد اول: در شهود، از اول خلقت تا آخر روز نهايت، 

خصائص آنسرور، در ابتداي خلقت نور شريفش.مقصد دوم: در خصائص آنحضرت به 

اعتبار انتقاالت آن نور پاك در عوالم، از عالم ذر و اشباح، و انعكاس در ظهر آدم، و 

ي بهشت، و به سوي دنيا، وخصائص حمل او.مقصد سوم: درخصائص انتقال آن به شجره

ال والدت، و ايام طفوليتش.مقصد چهارم: در خصائص محل شهادتش.مقصد پنجم: ح

[ ۰۳در خصائص محل بعد از شهادتش، نسبت به روح، سر، و جسد آن سرور. ] صفحه 

مقصد ششم: در خصائص محل قيامتش.مقصد هفتم: در خصائص محل اوست بعد از 

اب ي آنجنخالق پسنديدهانقضاء روز نشور.عنوان دوم: در خصوصيت صفات حميده و ا

و عبادات و طاعاتش در ايام عمر.عنوان سوم: در خصوصيت صفات، و اخالق، و عباداتي 

كه از آنجناب ظاهر شد در روز عاشورا، كه از آن جمله است: جمع ما بين عبادات ظاهره 

و باطنه، و مكارم اخالق، و جمع ما بين عباداتي كه جمع آن ممكن است، و جمع ما بين 

بادات و صفات حسنه كه مانند جمع اضداد است، و جمع جميع اقسام بال، و تحمل آن، ع
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و شكر بر آن، و جمع جميع عبادات مخصوصي كه مختص آن جناب بوده.عنوان چهارم: 

م باشد، كه آن هشت قسي الهي نسبت به آن جناب ميدر بيان الطاف و احترامات خاصه

ي الهيه نسبت به آن حضرت.دوم: در خاصه است:اول: در خصوصيت تعبير آن الطاف

[ .سوم: آنچه به او داده است، از ۰۴۱آنچه به او عطا نموده است از آيات صفات خود. ]

كالم مجيد و غير آن، از كلمات خود.چهارم: در آنچه به او داده است از افضل مخلوقات، 

ه عرش است.ششم: كه خاتم است.پنجم: در آنچه به او داده است از اعظم مخلوقات، ك

در آنچه به او داده است از احسن مخلوقات، كه بهشت است.هفتم: در آنچه به او داده 

است از ساير مخلوقات فاضله.هشتم: در احترامات و تشريفاتي كه از براي آنحضرت 

است از اول وجودش، تا نقضاي عالم.عنوان پنجم: در بيان مظهر لطف خاص رباني نسبت 

ن ششم: در خصوصياتي كه متعلق است به خشوع، نسبت به ذكر به آن جناب.عنوا

[ عنوان هفتم: در خصوصيات زيارت آن امام ۰۰آنجناب، و رقت و گريه بر او. ] صفحه 

شهيد است.عنوان هشتم: در خصوصيت آن جناب كه متعلق است به قرآن مجيد.عنوان 

چهار مقصد است:اول  اهلل الحرام، و در آننهم: در خصوصيات كه متعلق است به بيت

اهلل است حقيقة.دوم آنكه: آنجناب تعظيم نمود كعبه را تعظيم خاصي، اينكه: او خود بيت

پس خداوند از براي او فضيلتي قرار داد مخصوص، و صفاتي كه شبيه است به صفات او، 

با تفاوتي كه بيانش سبب گريه است.سوم آنكه: ثواب زيارت او را موازنه و معادله، به 

ي خاصي.چهارم آنكه: او را قرار داد بيت واب حج و عمره قرار داد، به جهت نكتهث

الحرام، و از براي او حجاجي قرار داد بالخصوص، پس از براي اصحابش حج خاصي 

است، و از براي اهل بيتش حج مخصوصي، و از براي انبياء و مالئكه حج مخصوصي 

سبت به مالئكه.عنوان يازدهم: در نسبت به آن.عنوان دهم: در خصائص آن سرور ن

خصائص آن حضرت نسبت به انبياء عظام، و در آن چند مقصد و ابواب است، كه هر 

السالم(، باب السالم(، باب نوح )عليهبابي مخصوص است به يكي از انبياء.باب آدم )عليه

ب يعقوب م( باالسالالسالم(، باب اسماعيل، )عليهالسالم(، باب ابراهيم )عليهادريس )عليه
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السالم(، السالم(، باب هود )عليهالسالم(، باب صالح )عليهالسالم(، باب يوسف )عليه)عليه

اب يحيي السالم(، بالسالم(، باب زكريا )عليهالسالم(، باب ايوب )عليهباب شعيب )عليه

باب  ،السالم(السالم(، باب موسي )عليهالسالم(، باب اسماعيل صادق الوعد )عليه)عليه

هم: السالم(.عنوان دوازدالسالم(، باب عيسي )عليهالسالم(، باب سليمان )عليهداود )عليه

در آنچه متعلق است به حضرت خاتم األنبياء )صلي اهلل عليه و آله( از آنحضرت، و اين 

 [ ۰۱عنوان ختام كالم است، خداوند ختام را خير قرار دهد. ] صفحه 

ي در عوالم وجود تا انقضاء روز جزاء و مقاصد هفتگانه در ذكر خصوصیات امام حسین

 آن

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم 

گر نفخ صور خاسته تا عرش اعظم استباز اين چه رستخيز عظيم است كز زمين بياست

تيره باز  اين صبححرم استخوانمش قيامت دنيا بعيد نيست اين رسختيز عام كه نامش م

در بارگاه قدس كه جاي دميد از كجا كزاد كار جهان و خلق جهان جمله درهم است

كند از مغرب آفتاب گويا طلوع ميمالل نيست سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است

جن و ملك بر آدميان نوحه ميكنند گويا عزاي اشرف كاشوب در تمامي ذرات عالم است

باز اين چه شورش است كه در خلق عالمست باز اين چه نوحه و چه عزا استاوالد آدم 

[ عنوان اول: در بيان محال وجود آن سرور از ابتداي وجود ۰۰و چه ماتم است ] صفحه 

 تا انقضاء روز جزاء، و در آن چند مقصد است:

 در خلقت نور شريف حضرت پیغمبر

چيزي كه صادر شد از صنع واجب تعالي  اند در اينكه، اولبدانكه حكما اختالف كرده

 اند در آن، و اخبار نيز مختلفچه بوده؟ و همچنين متكلمين و اهل ملل نيز اختالف نموده

اند به اينكه اول مخلوقات عقل اول است، و آن جوهري است است، پس اكثر حكما رفته
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واحد صادر تواند كه از بسيط، مفارق ماده در ذات و فعل، پس چون واحد است، مي

شود، و چون در او سه جهت حاصل است: يكي وجود نظر به علت، دوم وجوب بالغير، 

سوم امكان بالذات، پس به اعتبار وجودش سبب شد از براي وجود عقل دوم، و به اعتبار 

وجوبش از براي وجود نفس فلك اعلي، و به اعتبار امكانش از براي جسم آن فلك.عقل 

و همچنين به ترتيب ده عقل، و نه فلك موجود شد، و چون عقل اول راند بر عقل دوم، 

عاشر از مبدء دور است، ايجاد عقل ديگر را توسط نتواند نمود، پس واسطه وجود 

هيوالئي عناصر است، وكذا القاء صور بر آن هيولي به سبب اعداد حركات رويه 

ن و ما آنچه بيان ايافالك.مترجم گويد، عبارت كتاب در اين مقام خالي از سهو نبود، 

واقع اين مذهب بود، بيان نموديم تا انتهي.وتاليس ملطي كه يكي از حكما است رفته 

است به اينكه اول مخلوقات آب است.و مذهب بليناس حكيم آن است كه كه اول 

ي خداست، و بعد از آن فعل و حركت و حرارت.و غير از اينها از مذاهب مخلوقات كلمه

 شود آن است كه اول مخلوقاته از اخبار صحيحه بسيار مستفاد مينيز هست، ولي آنچ

نور شريف حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( است، و عقل نيز بر اين داللت دارد، 

[ شأن او، و ۰۳نظر به اشرفيت آن حضرت و احببيت او، و كثرت اعتناي خدا، و ] صفحه 

ي هدي است، و به هر و نور ائمه در بعض اخبار است كه اول مخلوقات نور آن سرور

السالم( است، چون همه، نور تقدير، نتيجه آن است كه اول مخلوقات نور حسين )عليه

واحدند، و نور احدند چنانكه جدش فرمود: حسين مني وانا من حسين: ]حسين از منست 

 و [ و در خبر ديگر أنا من حسين و حسين مني: ]من از حسين هستم۰۴۰و من از اويم[ ]

[ كه مقامش در بيان شرافت نور آن جناب باالتر است از حديث ۰۴۳حسين از منست[ ]

اول، و چون آنجناب اول مخلوقات است و همه خلق تابع و طفيل وجود آن سرورند، 

پس عجب نيست كه جميع مخلوقات بر آنجناب گريه كنند، از انبياء و مالئكه، افالك، 

دات، عناصر، معادن، نباتات، حيوانات، آفتاب و انس، جن، شيطان، بهشت، جهنم، جما

ماه، نه از اين عالم تنها، بلكه از جميع عوالم، كه در بعضي از اخبار وارد است كه: خداوند 
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[ و بكاي اين عالم نه تنها بعد ۰۴۲خلق فرموده است هزار هزار عالم و هزار هزار آدم، ]

چنانكه در زيارت سوم شعبان از  از قتل آن سرور است، بلكه پيش از تحقق آن بوده،

بكته السماء ومن فيها و األرض ومن »حضرت حجت غائب )عجل اهلل فرجه( مأثور است: 

[ .يعني: آسمان و زمين و آنچه در آنها است بر آنجناب ۰۴۱« ]عليها و لما يطاء البتيها

 در اولي دنيا ننهاده بود.و چون آن جناب گريه كردند و حال اينكه هنوز قدم بعرصه

خلقت مظهر خشوع و خضوع بوده، پس هر خضوع و خشوع انكساري كه در عالم است 

گوئيم كه: آن خنجر و شمشير و سنان و تير كه بر بدن از براي آن سرور است، بلكه مي

نمودند، بلكه قاتلين و ناصبين هم به فطرت آن جناب ميزدند، ايضا بر حال او گريه مي

ريان بودند، هر چند به صفات ظاهره تغيير فطرت اصليه داده اصليه، بر حال آن سرور گ

د، افتادنشدند به گريه ميبودند، و مخلد در دوزخ خواهند بود، ولي باز چون غافل مي

كنند و جحدوا [ مي۰۲مانند كفاري كه به قلب تصديق دارند، ولي به زبان انكار ] صفحه 

ستم و سركشي آن را انكار نمودند، در حالي  بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا ]از روي

[ . مانند زنادقه و دهريه كه چون غافل شوند از عناد ۰۴۴كه در دل به آن يقين داشتند[ ]

نمايند، و همچنين دشمنان آن جناب در حال غفلت و لجاج خود، اقرار به توحيد مي

اوت، و ي عدلبهشدند، بلكه گاهي عظيم مصيبت به حدي بود، كه در حال غگريان مي

ر به سعد ملعون، در وقتي كه امشدند، چنانكه ابناشتغال به قتل و جرح و اسر، گريان مي

ي فاطمه، [ و آن ملعوني كه سلب نمود گوشواره۰۴6قتل آن حضرت نمود گريان شد، ]

[ ، و يزيد ملعون با آن شقاوت و قساوت چون نظرش ۰۴۳نمود ]دختر حضرت را گريه مي

 [ .۰۴۰افتاد، بر حالت ايشان رقت نمود و گفت: قبيح باد پسر مرجانه. ]بر اساري 

 خصوصیات حضرت بعد از خلقت تا زمان والدتش

داوند گوئيم: خدر بيان خصوصيات نور آن سرور بعد از خلقت تا زمان والدتش، پس مي

يف رجل و جالله متفرد بود بالذات، و با او هيچ نبود، پس ابتدا نمود به خلق نور ش
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حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(، و مشتق نمود از نور او، انوار علي و فاطمه و حسن 

و حسين را، و از براي آن حضرت شريف محال متعدده و عوالم مختلفه قرار داد.چنانكه 

شود كه بعضي پيش از خلق عرش، و بعضي بعد از آن و قبل از خلق از روايات ظاهر مي

ز آن بوده، و عوالم آن، گاهي عالم انوار است، و گاهي اشباح نوريه، آدم، و بعضي بعد ا

و گاهي اظله، و گاهي ذرات، و گاهي نور بهشتي، و گاهي عمود نور، و گاهي در ظهر 

آدم، و گاهي در انگشتان او، و گاهي در پيشاني او، و گاهي در پيشاني اجداد و جدات 

عرش، و گاهي باالي عرش، و گاهي  اطهار آنجناب. و محل آن نور گاهي پيش روي

زير عرش، و گاهي در اطراف عرش، و گاهي در حجابهاي دوازده گانه، و گاهي در 

[ و از براي اقامت آنها در هر محلي مدتي ۰۱درياهاي نور، و گاهي در سرادقات. ] صفحه 

معين است، مثال زمان وجود ايشان قبل از خلق عرش چهارصد و بيست هزار سال است، 

و مدت توقف ايشان در اطراف عرش پانزده هزار سال پيش از خلق آدم، و زمان بودن 

[ ، و اينجا مقام تفصيل دادن ۰۴۰ايشان در زير عرش دوازده هزار سال پيش از خلق آدم ]

اند. اين مطالب نيست.مترجم گويد: معرفت تفاصيل اين اسرار و مطالب را از ما نخواسته

ق و تسليم است بر وجه اعمال، و علم به حقيقت آن نور و ي ماست تصديآنچه وظيفه

اش در آن عوالم راجع به خود ايشان است، و تطبيقات، كه بعضي از مقاماتش و وظيفه

اند، برهاني درست ندارد، و خوض در آن موجب خطر حكما و صوفيه با عقل خود كرده

( است السالمين )عليهاست انتهي.و مقصود در اين مقام: بيان خصوصيت نور جناب حس

گوئيم: امتياز اين نور در السالم( در جميع عوالم مذكوره، پس مياز انوار ائمه )عليهم

عالم جمع: اضافه تشريفيه خاصه است كه به نور اول دارد، چنانكه فرموده: حسين مني و 

اهر [ ، و در عالم فرق: امتياز آن سبب حزن و اندوه است، چنانكه ظ۰6۱انا من حسين ]

ي طاهره در انگشتان او اشراق ي حضرت آدم، كه چون انوار خمسهشود از قضيهمي

السالم( در ابهام قرار داشت، و چون نظر حضرت آدم بر نمود، نور جناب حسين )عليه

[ .واين اثر تا حال باقي است كه هر كس، ۰6۰شد. ]ابهامش افتاد مهموم و محزون مي
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ي شود، و از قضيهبه ابهام نمايد حزن بر او غالب مي ضحك بر او غالب شود، چون نظر

ي شبح آن جناب محزون حضرت ابراهيم كه چون اشباح خمسه را ديد، از مالحظه

به  شد.بلكه چيزي كه نسبت[ ، مثل اينكه از شنيدن نام شريفش محزون مي۰6۳گرديد، ]

[ بر كشتي نوح ۰۴ه شود از اسباب حزن است، مانند ميخي كه جبرئيل ] صفحآن داده مي

كوبيد به اسم آنجناب، نوري از آن درخشيد، و رطوبتي مانند خون از آن ظاهر گرديد 

[ .و ايضا آن نور شريفه چون به ۰6۲ي او گرديد. ]كه موجب حزن حضرت نوح و نوحه

شد از اثر آن، نوري در جبين حامل آن ظاهر اصالب طاهره و ارحام مطهره منتقل مي

خود از حاملين آن نور نبودند، و در جبين حضرت زهراء در حمل  گرديد، چونمي

السالم( نوري عالوه ظاهر نشد، چون حضرت فاطمه )سالم اهلل عليها( حضرت حسن )عليه

السالم( نور خاصي در خودش نيز از آن نور است، ولي در حمل حضرت حسين )عليه

[ و ۰6۱پيغمبر به آن خبر داد ]جبين زهراء )سالم اهلل عليها( ظاهر شد، چنانكه حضرت 

كه من چون به حسين حامله شدم در شب تار احتياج به چراغ »اش فرمود: ي ماجدهوالده

ه شود.و ايضا بر نور آفتاب نور او غلبپس امتيازش آن است كه بر نور غالب مي« نداشتم

، رنمود، چنانكه از بعضي منقول است كه حاضر بوده است درحال شهادت آن سرومي

[ ، با آنكه آفتاب در ۰6۴گفت: نور جمال آنحضرت مرا از فكر كشتن او مشغول نمود ]

آنوقت بلند بود.و ايضا چيزي حاجب نور شريف نبوده، چنانكه همان شخص گفت: كه 

[ پس خاك ۰66السالم( ]تر از حسين )عليهاي آغشته به خاك و خون، نورانينديدم كشته

 ه است.و خون حاجب آن نور پاك نبود

 در خصوصیت محل آن حضرت بعد از والدتش

گوئيم:اول مجلس، بعد از تولد در بيان خصوصيت محل او بعد از والدتش، پس مي

خدا بوده، چنانكه مروي است كه حضرت در حجره ايستاده بودند منتظر دستهاي رسول

مبر خدا [ كرد پيغ۰6والدت آن جناب، پس چون متولد شد به هيئت سجده، ندا ] صفحه 
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)صلي اهلل عليه و آله( اسماء را كه پسر مرابياور، عرض كرد كه هنوز او را پاكيزه 

كني! خدا او را پاك و پاكيزه كرده، پس آورد او ايم، فرمودند: تو او را پاكيزه مينكرده

اي كه از پشم بود، پس گرفت او را به دست را در حالتي كه پيچيده شده بود در پارچه

[ .و ۰6۳« ]دشوار است بر من اي اباعبداهلل»ر فرمود باو و گريست، و فرمود: خود، و نظ

بعد از آن گاهي بر دوش و گردن جبرئيل بود، و گاهي بر دوش پيغمبر، يا بر سينه و پشت 

فرمود او را كه دهانش را [ ، و گاهي بر دست او، هنگامي كه بلند مي۰6۰آن سرور ]

[ ، و ۰6۰را كه نشان اصحاب دهد و سفارش او را نمايد. ]فرمود او ببوسد، گاهي بلند مي

[ ، و گاهي بر دست ۰۳۱شد ]گاهي در حال سجود بر پشت آن حخضرت سوار مي

هلل داشت تا پيغمبر )صلي االسالم( بود كه آن حضرت او را نگاه مياميرالمؤمنين )عليه

ي پيغمبر ر دنيا در سينه[ ، و آخر محلش د۰۳۰بوسيد ]عليه و آله(جميع اعضاي او را مي

يزيد را با من چه كار »فرمود: بوسيد و ميخدا بود در حال احتضار، و آن سرور او را مي

 [ .۰۳۳« ]است؟ خدا او را مبارك نكند.

 خصوصیت محل آن حضرت بعد از شهادت

ال ي حاما خاصهدر بيان خصوصيت محل آن حضرت است بعد از شهادت و پيش از دفن

ادن نمودند به كشتن يا به زهر دآنست كه: هر پيغمبر يا امامي كه شهيد مي شهادت، پس

ي خود بوده، يا در شهر يا در محراب، يا در طشت، و از براي احدي از ايشان در خانه

اتفاق نيفتاد كه در صحراي قفر بر روي خاك شهيد شوند، چه قدر بزرگ است مصيبت 

شهادت، پس جسد شريفش را به آسمان پنجم بردند  [ و اما بعد از۰۳تو، اي آقا. ] صفحه 

و باز بر زمين كربال برگردانيدند، و در آنجا سه روز افتاده بود، و سر مباركش گاهي بر 

[ ، و گاهي ۰۳۴[ وگاهي بر درخت آويزان ]۰۳۱ها ][ ، و گاهي بر نيزه۰۳۲روي دستها ]

[ و گاهي در طبق نزد ۰۳۳ي شام ][ ، و گاهي بر دروازه۰۳6ي يزيد ملعون ]بر دهليز خانه

[ ، و او را شهر به شهر گردانيدند، از ۰۳۰[ ، و گاهي در طشت، نزد يزيد ]۰۳۰زياد ]ابن
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ه اند: كه از شام تا مصر تا مدينه يا از شام به كربال يا از شام بكربال تا شام، و بعضي گفته

مر ي شي خانهنموده اجانه [ .مترجم گويد: مصنف )اعلي اهلل مقامه( فراموش۰۰۱آسمان. ]

[ ال ۰۰۱[ و صندوق پاسبانان را ]۰۰۲[ ، و دير راهبان ]۰۰۳ي خولي ][ ، و تنور خانه۰۰۰]

 حول و ال قوة اال باهلل.

 در خصوصیت محلش در عالم بزرخ

در خصوصيت محلش در عالم برزخ، در حديث است كه آن حضرت در يمين عرش 

شناسد به اسم و به سوي زوارش و ايشان را مي نمايد بمحل شهادتشاست و نظر مي

 بيند گريهخودشان و پدرشان و به درجات و مقاماتشان، بهتر از شما عالم است و مي

ند، كنمايد از براي ايشان، و از پدران خود سؤال ميكنندگان خود را و طلب مغفرت مي

اوند از ] ر بداني كه خدگويد: اي گريه كننده اگكه ايشان نيز طلب مغفرت نمايند، و مي

 [ .۰۰۴[ براي تو چه مهيا نموده، البته خوشحالي تو بيشتر از جزع خواهد بود. ]۰۰صفحه 

 در خصوصیت محل آن حضرت در روز محشر

در خصوصيت محل آنجناب در روز محشر و موقف اكبر، در روايات بسيار است كه 

ود گان خزوار و گريه كنندهي عرش كه با آنجناب را مجلس خاصي است در زير سايه

گويند و از شدايد ايمن هستند و ازواج ايشان از بهشت پيغام انس گرفته، با هم سخن مي

 شوند كه بهشت را بر صحبت آن مجلسدهند ايشان را مشتاق هستيم به شما، رضا نميمي

[ ، و موقف مخصوصي در روز محشر دارد، كه محشر برپا ۰۰6شريف ترجيح دهند ]

ايستد سر در بدن ندارد، خون از رگهاي او جاري است د شد آن وقتي كه برپا ميخواه

زند كه اهل موقف مضطرب نمايد شهقه ميو فاطمه چون آن هيئت را مشاهده مي

 [ و شرح اين مطالبي در محل خود بيايد. )انشاء اهلل تعالي(.۰۰۳شوند ]مي
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 در خصوصیت محل آن حضرت در بهشت

ن سرور است در بهشت، و آن جائي است مخصوص، كه حضرت در خصوصيت محل آ

از براي تو در بهشت درجاتي است كه رسيدن به »پيغمبر او را به آن خبر داد، و فرمود: 

[ پس ۰۰۰[ ، و آن حضرت زينت تمام بهشت است ]۰۰۰« ]آنها منوط به شهادت است

 [ ۰۱۱ گويا كه او در همه جاي بهشت است و همه از براي اوست. ] صفحه

 ي امام حسیندر خصوصیات حمیده و اخالق پسنديده

كشتي شكست خورده ز طوفان كربال درخاك و خون فتاده به ميدان كربالگر چشم 

گذشت از سر ايوان كربالبودند ديو و دد همه روزگار بر او فاش ميگريست خون مي

غير اشك ب مكيد خاتم ز قحط آب سليمان كربالنگرفت دست دهر گالبيسيراب و مي

ز آن گل كه شد شكفته به بستان كربالز آن تشنگان هنوز بعيوق ميرسد فرياد العطش ز 

بيابان كربالاز آب هم مضايقه كردند كوفيان خوش داشتند حرمت مهمان كربالآه از 

ت ي سلطان كربالآندم فلك بر آتش غيردميكه لشكر اعدا نكرد شرم كردند رو بخيمه

[ عنوان دوم: در صفات و ۰۱۰حرم افغان بلند شد ] صفحه  سپند شد كز خوف خصم در

اخالق و عبادات آن سرور است نه من حيث صفات االمامة، كه آن از حيز ادراك برتر 

گوئيم كه: يكي از آن صفات حميده صفت غيرت دين است، و عدم است، پس مي

، بر آنجنابسعد عرض كرد تحمل بار ذلت اراذل و اوباش، چنانكه مروي است كه ابن

كه نازل شود بر حكم پسر زياد و يزيد و از قتل خالص شود، حضرت فرمودند: هرگز 

نخواهد شد كه من دست ذلت به شما دهم و مانند غالمان اقرار به گناه كنم، خدا و رسول 

[ .و هر كس بعد از آن جناب به اين مقام رسيد به ۰۰۱و اهل ايمان به آن راضي نيستند. ]

 دا به آن حضرت نمود.نظر خود اقت

 صفات شجاعت، عبادت و رعايت حقوق
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ديگر، صفت شجاعت است و آن حضرت در اين صفت به مقامي رسيد كه شجاعت 

حسينيه را مثل سائر نمود، و از حيدر صفدر اين مقدار در حيز بروز و ظهور نرسيد.ديگر، 

شنيد ح او را ميصفت عبادت است كه از وقتي كه در شكم مادر بود، مادر صداي تسبي

[ ، و در اين ۰۰۳نمود و. ][ ، تا وقتي كه سرش را بر نيزه نمودند قرائت قرآن مي۰۰۰]

خاصيت عالوه است بر آنچه حضرت سجاد فرمود: در جواب شخصي كه از آن جناب 

سؤال نمود، چرا اوالد والد ماجدت كم است؟ فرمود: عجب آن است كه ما چگونه متولد 

كرد.صفت ديگر، رعايت آنحضرت هر شب هزار ركعت نماز ميشديم و حال آنكه 

ي حمد تعليم نمود پس حقوق است، عبدالرحمن سلمي يكي از اوالدان حضرت را سوره

آن حضرت هزار دينار و هزار حله باو عطا نمود و دهان او را پر نمود از در، و فرمود: 

 [ ۰۱۳[ . ] صفحه ۰۰۲حق او زياده بر اين است. ]

 ز صفات بازر حسینحیاء ا

صفت ديگر، حياء است در وقت عطاء، و رقت بر حال سائل از جهت ذل سؤال، چنانكه 

معروف است كه اعرابي سؤال نمود از آنجناب در ضمن چند شعر.لم يخب األن من 

رجاك و من حرك من دون بابك الحلقةپس حضرت داخل خانه شدند و چهار هزار 

ق باب به اعرابي دادند، و فرمودند:خذها فاني اليك درهم در رداي خود بستند و از ش

معتذر و اعلم بأني عليك ذو شفقةلو كان في سيرنا الغداة عصا امست سمانا عليك 

مندفقةلكن ريب الزمان ذو غير و الكف مني قليلة النفقةيعني: بگير اين دراهم را، و از 

ما بود، بيشتر از اين ابر  خواهم، و بر تو مهربانم، اگر وسعتي در امركمي آن عذر مي

نمود، لكن ابناء زمان حق ما را رعايت ننمودند، و دست من از عطاي ما بر تو ريزش مي

[ .و ايضا سائلي راهزار دينار يا درهم داد، پس آن شخص پولها ۰۰۱مال دنيا تهي است. ]

 ياي؟ گفت: آري آبرونمود، خازن او را گفت: مگر چيزي بما فروختهرا صرافي مي

خود را، حضرت فرمود: راست گفتي، به او بده هزار هزار هزار، يكي به جهت سؤال، و 
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دوم به جهت آبرويت، و سوم به جهت آنكه نزد ما آمدي و پيش ديگران نرفتي.و ايضا 

اي بآن حضرت داد، حضرت فرمود: حاجت تو رواست پيش از آنكه رقعه وقتي رقعه

نخوانده اين كالم را فرمودي؟ فرموند: خداوند  خوانده شود، شخصي گفت: چرا رقعه را

از من سؤال خواهد نمود كه چرا او را به انتظار نگاه داشتي تا رقعه را بخواني.باري در 

[ ۰۱۲نمود از ذلت سؤال جاهلي كه ] صفحه اين صفت حيا به مقامي بود كه حيا مي

ست كه ديد آنجناب ي دين نمايد، چنانكه در روايت اخواست او را تعليم مسئلهمي

گرفت، پس خواست تعليم نمايد به او، حيا شخصي را از اعراب كه وضو را درست نمي

سازيم و از او كرد، پس به برادرش حضرت حسن گفت كه ما در حضور او وضو مي

كنيم كه كدام وضو بهتر است؟ چون چنين كردند آن اعرابي متنبه شد، و عرض سؤال مي

[ ۰۰۴دانستم وضو را. ]گيريد، و من جاهل بودم كه نميو ميكرد شما هر دو خوب وض

. 

 رقت قلب حسین بر اهل هموم و غموم

صفت ديگر، رقت آن حضرت بر اهل هموم و غموم، چنانكه وقتي به عيادت اسامة ابن 

زيد تشريف بردند و او را در حالت احتضار بود پس آهي كشيد و گفت: واغماه، حضرت 

فرمودند: غم تو از چيست؟ گفت قرض دارم شصت هزار، حضرت فرمودند: دين تو بر 

رده باشم، حضرت امر فرمود تا مال را حاضر خواهم: مديون نمي من است، گفت: ميذمه

ي [ .صفت ديگر، صدقه۰۰6نمودند و به طلب كاران او دادند، پيش از آنكه وفات نمايد. ]

ها پنهاني دادن است، چنانكه منقول است كه بعد از شهادت در پشت آنسرور اثر پينه

ين اثر آن باري السالم( سؤال نمودند، حضرت فرمود: اديدند، از حضرت سجاد )عليه

[ شاعر گفته:و ان ۰۰۳برد ]زنان ميگرفت و از براي ايتام و بيوهاست كه شبها به دوش مي

ظهرا غدا للبر ينقله سرا الي اهله ليال لمكسوريعني: آن پشتي كه شبها صدقات را به جهت 

نمود، چرا بايد كه از سم ستوران شكسته گردد؟ ويال.صفت ديگر: شدت فقرا نقل مي
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مي كه داشت در خالص نمودن خلق از عذاب خدا، و به آن سبب اين بار گران عز

شهادت را قبول نمود، تا اينكه به مقامي رسد كه شفاعت نمايد عاصيانرا، و در اين امر 

[ هنگامي كه ۰۱۱خواست، ] صفحه چنان اهتمام داشت كه خالصي دشمنانش را هم مي

روي او خنديدند و او را موعظه  آن شخص آمد به قصد قتل آنجناب، حضرت در

در  فرمودديد تخليص كلي ممكن نيست، باز سعي مي[ و هر گاه كه مي۰۰۰فرمودند ]

تخفيف عذاب ايشان، چنانكه به هرثمة ابن ابي مسلم بعد از آنكه ديد وعظ در او اثر 

 ينكرد، فرمود: پس از اين زمين بيرون رو، كه كشتن ما را نبيني و صداي ما را نشنو

[ ، چنانكه در محلش بيايد. )انشاءاهلل(.صفت ديگر، ۳۱۱[ ، و همچنين بجعفي فرمود ]۰۰۰]

ه شد، و بدنش بگرفت رنگش متغير ميشدت خوفش از خداوند، كههر وقت وضو مي

فرمود: شايسته است از براي شخصي كه نمودند، ميآمد، چون از سبب سؤال ميلرزه مي

[ و مردم از ۳۱۰اينكه رنگش زرد شود، و بدنش بلرزد ] رود،به حضور پادشاه قهار مي

كردند، حتي اينكه وقتي عرض كردند: چقدر عظيم شدت خوف آنجناب تعجب مي

است خوف تو از خداوند؟ فرمود: در قيامت ايمن نخواهد بود احدي مگر كساني كه در 

الشهداء در [ .مؤلف گويد: تأمل نما كه حضرت سيد۳۱۳دنيا از خداوند خائف باشند. ]

شود، و ي وضو به جهت عبادت خدا، بدنش از ترس لرزان، و رنگش زرد ميوقت اراده

شويم و اصال واهمه و اضطراب نداريم، پس چگونه دعوي ما به گناهان كبيره مشغول مي

كنيم، او در نزد افضل طاعات لرزان، و ما در نزد اشد معاصي خندان، متابعت آنجناب مي

 از كجاست تا به كجا.ببين تفاوت ره 

 مدح حسین در قرآن و حديث

صفت ديگر، از خصائص آنجناب ممدوحيت آنسرور است از دوست و دشمن، چنانكه 

ديگر  «نفس مطمئنه»او را در قرآن مدح فرموده است به چند صفت، يكي اينكه اوست 

والد است، ي افراد [ و ديگر اينكه او از جمله۰۱۴است. ] صفحه « كفل رحمة»اينكه او 
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كه خداوند واجب نموده است احسان به او را چنانكه در تفسير هر دو آيه وارد است. 

[ .و ديگر مراد: من قتل مظلوما در تأويل آن حضرت است، و همچنين ذبح عظيم، ۳۱۲]

ي كربالست، و ايضا او را به چند اسم ياد نموده است مانند: و كهيعص در شأن حادثه

مرجان، و اينها همه در احاديث مأثور است، و نوشته شده است در فجر، و الزيتون، و 

[ .و در احاديث قدسيه ۳۱۱« ]ان الحسين مصباح الهدي و سفينة النجاة.»يمين عرش كه: 

مبارك باد مولودي كه بر او است صلوات و رحمت »مدح آنجناب وارد است باينكه: 

من است و حجت من است بر خلق [ و ايضا وارد است كه آنجناب نور اولياء ۳۱۴« ]من

[ ، چنانكه )انشاء اهلل( تفاصيل بيايد.و حضرت پيغمبر ۳۱6و ذخيره است به جهت عاصيان ]

)صلي اهلل عليه و آله( نيز آنجناب را مدح نموده به صفات عجيبه، من جمله روزي فرمود: 

سي تو كابي ابن كعب عرض كرد: آيا غير از « مرحبا بر تو اي زينت آسمان و زمين»

زينت آسمان و زمين باشد؟ فرمود: قسم بخداوندي كه مرا به راستي به رسالت فرستاده 

كه حسين بن علي در نزد اهل آسمانها بزرگتر است از آنچه در زمين است و به درستي 

: ]حسين «ان الحسين مصباح الهدي و سفينة النجاة»كه خداوند بر يمين عرش نوشته است: 

[ . پس گرفت دست آن جناب را و فرمود: ايها ۳۱۳نجات است[ ] چراغ هدايت و كشتي

الناس اين است حسين بن علي، پس بشناسيد او را و تفضيل دهيد او را، چنانكه او را خدا 

[ .مترجم گويد: حذف متعلق مفيد عموم است، ۳۱۰تا آخر حديث. ] -فضيلت داده است 

 انتهي.باري، تمام مالئكه و انبياء -شود فضل به طريق عموم پس از اين حديث ظاهر مي

[ است كه دوست و ۰۱6اند، و خصوص آن ] صفحه و صلحا نيز آنجناب را مدح نموده

اند، از آنجمله معاويه در وصيتش به يزيد مدح از آنجناب دشمن آنحضرت را مدح كرده

وقتي [ ، و دشمنانش در ۳۰۱سعد در بعض اشعار او را مدح نموده ][ ، و ابن۳۱۰كرده ]

طلبيد همه اعتراف نمود و از ايشان شهادت ميكه آن حضرت فضايل خود را تعداد مي

كردكه: انه لكفو كريم و كشته شدن به دست او [ ، و شمر ملعون فرياد مي۳۰۰نمودند ]

شم و كگفت ترا مي[ و سنان در وقتي كه مشغول قتل آن سرور بود مي۳۰۳عار نيست ]
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[ ، و آن ملعوني كه سر حضرت را به نزد ۳۰۲اوالد آدم است ]دانم كه پدر تو اشرف مي

زياد آورد اين اشعار را خواند:امالء ركابي فضة و ذهبا اني قتلت السيد المحجباقتلت ابن

خير الناس اما وابا و خيرهم اذ ينسبون النسبايعني: سنگين كن بار شتران مرا از نقره و طال، 

ت از ي مردم اسام كه بهتر از همهزرگواري را كشتهزيرا كه من به جهت رضاي تو سيد ب

[ و يزيد مدح نمود آنجناب را زماني كه هنده ۳۰۱جهت پدر و مادر و حسب و نسب ]

ي او در مجلس عام وارد شد بدون چادر و ساتر، پس برخواست و سر او را پوشانيد، زوجه

[ .و چون يزيد ۳۰۴و گفت: برو بر حسين گريه كن و نوحه كن كه بزرگ قريش است. ]

چنين گويد پس شما دوستان چرا بايد از گريه و ندبه ساكت باشيد، و بر سيد جوانان 

 نناليد.

 حضرت امام حسین سبب حزن مؤمنین

اي از مدائح وفضائل آن سرور بود، كه بيان ] صفحه اينها كه مذكور شد، شمه« خاتمه»

ي را نمايم، كه پيغمبر خدا [ شد، و مرا كجا آن حد است كه احصاي فضائل كس۰۱۳

او را تفضيل : »-بعد از آنكه بسيار از برايش گفت  -)صلي اهلل عليه و آله( درحق او فرمود 

نيم ك[ ليكن همان يك فضيلت خاصه را بيان مي۳۰6« ]دهيد، چنانكه خدايش تفضيل داده

 كه مشتمل است بر جميع اضداد آن سرور كه موجب حزن و سرور است، و سبب اسف

و فرح، هر دو بوده است:توضيح اين امر عجيب، آن است كه، چون آن حضرت سبب 

حزن مؤمنين بوده است از اول خلقت تا روز بعثت به جهت اسبابي كه ذكر شد، و 

خواهدشد، بلكه سبب حزن نشأةاي است كه در آن حزن و اندوه مقرر نشده، پس خداوند 

ه اينكه تمام بهشتها وحور العين را كه او را سبب فرح و سرور مؤمنين قرار داده، ب

[ ، از نور پاك آنجناب خلق نموده چنانكه مروي است از ۳۰۳دارالسرور و الحبور است ]

انس، كه گفت پيغمبر خدا: خداوند خلق فرمود مرا و علي و فاطمه و حسن و حسين را، 

نه ظلمت، و نه پيش از آنكه آدم را خلق نمايد، هنگامي كه نه آسمان بود، نه زمين، و 
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نور، و نه شمس، و نه قمر، و نه بهشت، و نه دوزخ، عباس عرض كرد: چگونه بود ابتداي 

خلق شما؟ فرمود: اي عم، چون خداوند خواست كه ما را خلق نمايد، تكلم فرمود به 

ي ديگر تكلم نمود، پس از آن آفريد اي، پس از آن نوري آفريد، پس به كلمهكلمه

نمود نور را با روح، پس ما پنج نفر را از آن خلق كرد.پس ما تسبيح  وحي را، پس مخلوط

نموديم او را، در وقتي كه تسبيح و تقديسي نبود، پس چون اراده نمود كه و تقديس مي

خالئق را انشاء نمايد، شكافت نور مرا، پس خلق كرد از آن عرش را، پس عرش از نور 

ن افضل است از نور عرش، پس شكافت نور من است، و نور من از نور خداست، و نور م

برادرم علي را، و خلق نمود از او مالئكه را، و علي افضل است از مالئكه، پس شكافت 

نور دخترم فاطمه را، و خلق نمود از آن آسمان و زمين را، پس آسمان و زمين از نور 

[ است از ۰۱۰دخترم فاطمه است، و نور دخترم از نور خداست، و دخترم افضل ] صفحه 

آسمان و زمين، پس شكافت نور فرزندم حسن را، پس خلق نمود از آن شمس و قمر را، 

پس حسن افضل است از شمس و قمر، پس شكافت نور فرزندم حسين را، پس خلق نمود 

[ تمام شد ۳۰۰از آن بهشت و حورالعين، پس حسين افضل است از بهشت و حورالعين ]

م( حزن كل مؤمن است و سبب فرح ايشان نيز السالحديث شريف.پس حسين )عليه

خواهد بود.و عجب آنست كه آن سرور سبب حزن بهشت و حورالعين هم بوده كه آنها 

اند، چنانكه وارد شده است در اخبار كه بهشت گريه نمود بر حال خود از اسباب فرح

م در ماتآنجناب در وقتي كه بر روي خاك افتاده، و حورالعين لطمه بر صورت زدند و 

تر آنست كه آن حضرت سبب حزن بهشت شد، نيز [ ، و عجب۳۰۰اعال عليين برپا شد ]

سبب فرح آن گرديد،چنانكه در خبري وارد است: بهشت خواهش نمود از خداوند كه 

السالم( پس به خود او را زينت دهد، پس خداوند زينت داد اركان آنرا به حسين )عليه

 [ ۰۰۱[ . ] صفحه ۳۳۱ز شدت فرح. ]نازيد چنانكه عروسان كنند ا

 در خصوصیات عبادات آن حضرت در روز عاشورا
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اش كستون شديكاش آنزمان سرادق گردون نگون شدي وين خرگه بلند ستون بي

ن كه كاش آنزماآنزمان برآمدي از كوه تا بكوه سيل سيه كه روي زمين قيرگون شدي

كاش آنزمان ز آه جگرسوز برون شديپيكر او شد درون خاك جان جهانيان همه از تن 

كاش آنزمان كه كشتي آل نبي شكست اهلبيت يكشعله برق خرمن گردون دون شدي

وار كاش آنزمان كه اين حركت كرد آسمان سيمابي درياي خون شديعالم تمام غرقه

اين انتقام گر نفتادي بروز حشر با اين عمل معامله دهر چون سكون شديروي زمين بي

[ ۰۰۰ل نبي چو دست تظلم برآورند اركان عرش را به تزلزل درآورند ] صفحه آشدي

عنوان سوم: در خصوصيت صفات و اخالق و عباداتي كه از آن جناب ظاهر شد در روز 

عاشورا، از آن جمله است جميع ما بين عبادات ظاهره و باطنه، و مكارم اخالق، و تحمل 

ر عبادات مخصوصي كه در آن روز نمود، و به اقسام بال، و شكر بر آن، و جمع جميع د

 آن سبب مورد الطاف خاصه گرديد.

 در خصوصیت صفات و اخالق و عبادات آن حضرت در روز عاشورا

ي واجبه، و مندوبه، ظاهريه، و و آن عباداتي است كه جامع جميع عبادات بود، از بدنيه

فراد هر يك، پس عبادت نمود ي واجبه، و مندوبه، به أكمل و اشرف اباطنيه، و قلبيه

آنحضرت به جميع انحاء عبادت، از مفردات و مركبات در آنروز، و ظاهر نمود مكارم 

اخالق، و صفات حميده و پسنديده بأسرها، از مندوبه، و متضاده.عالوه بر آنكه متحمل 

اينها به ود بر نمگرديد انواع اعظم ابتال را، و صبر نمود به اكمل انحاء صبر، بلكه شكر مي

أشرف وجوه شكر، پس رسيد به سبب اين عبادت به مقامي كه جامع تمام فضل است، و 

حاصل شد از براي او در اين باب خصوصيتي در عبادت، كه از برايش شريكي نبوده، و 

به همين سبب مخصوص گرديد به خطاب: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك 

ه سوي پروردگارت برگرد.[. و مختص شد برضا و [ ]اي نفس آرام و مطمئن ب۳۳۰]

گرديد راضية مرضية و مخصوص شد به عبوديت مخصوصه و بهشت خاص، كه فرموده: 
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فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي: ]در ميان بندگانم درآي، و در بهشتم درآي.[حال 

م كه گوئياهلل سبحانه.پس ميتفصيل اين عبادت مخصوصه جامعه را بيان نمائيم بعون

خداوند متعال تكليف نموده است بندگان را، از روي مصالح ايشان به تفاوت درجات، و 

مقامات و اعصار، پس از براي هر پيغمبري شرعي و راهي مقرر نموده، و از براي هر يك 

خصوصيتي و امتيازي قرار داده، و اين شريعت سهله غرا را از براي يپيغمبر ما قرار داده، 

راي شود، و از بآن سرور خصايصي مقرر ساخته كه از بيست متجاوز مي و از براي خود

[ صحيفه كه ۰۰۳اوصياء آنجناب نيز، احكامي مخصوص قرار داده، در آن ] صفحه 

دوازده مهر بر آن بوده از مهر طال كه آتش نديده، و جبرئيل آن را بسوي حضرت رسول 

ود: ي اهل بيت، فرمسوي نخبهآورد قبل از وفاتش، و گفت: اين وصيت تو است، به 

ه را طالب و اوالد او، پس داد پيغمبر، آن صحيفي ايشان؟ گفت: علي بن ابيكيست نخبه

السالم(، و امر كرد او را كه يك مهر را باز كند و عمل نمايد به آن، به اميرالمؤمنين )عليه

باز كرد و  پس آن حضرت چنين نمود، و داد ان را به حضرت حسن، او نيز يك مهر را

ود السالم( پس گشعمل نمود به آن، پس داد آنرا به برادرش حضرت سيدالشهداء )عليه

مهري را پس ديد نوشته است بيرون رو با اصحاب خود به سوي شهادت، و بفروش نفس 

سالم(، الخود را از براي خدا، پس چنين نمود آن سرور و داد آنرا به علي بن الحسين )عليه

را ديد نوشته است ساكت بنشين در منزل خود، و عبادت خدا كن تا  پس گشود مهرش

السالم( آن بود كه [ .و چون تكليف حضرت حسين )عليه۳۳۳مرگت در رسد.. الحديث ]

خود را بخدا بفروشد در روز عاشورا، پس آن جناب جمع نمود در آن روز بين جميع 

اقسام  ندوبه، به تمام انواع، و اصناف، وعبادات بدنيه و قلبيه، از فعليه و تركيه، واجبه و م

 ي كليه با خدا نمود، و مستحقو اشخاص آن، از مشتركات و مختصات، تا اينكه معامله

گرديد كه خداوند به او عطا نمود آنچه را كه ممكن است به مخلوقي داده شود، از عطايا، 

ر معه موقوف است بوالطاف جليه و خفيه.و تفصيل اين معامله، و بيان اين عبادات جا

اينكه عبادات و مسائل اخالقي را يك يك عنوان نمائيم، به ترتيب كتب فقهيه، پس ذكر 
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كنيم كيفيت ادا نمودن آن جناب آن را، پس بيان نمائيم بعضي از خصوصيات جمع و 

 تركيب آنها را: كتاب العبادات البدنية الواجبه، و در آن چند باب است:

 آن حضرت در شب عاشوراطهارت ظاهري و باطني 

]باب طهارة الظاهرية[ آن حضرت در شب عاشورا غسل نمود با آن آبي كه ولدش 

[ ۰۰۲دانست كه به آن مضطر خواهد شد، و آن از ] صفحه اكبر آورد، با اينكه ميعلي

خصايص آنجناب بود.و اما ]طهارت باطنيه[، پس وضو گرفت با آن خوني كه از قلب 

بعد غسل ترتيبي نمود بخونهائي كه از سر و اعضايش جاري مباركش جاري شد و 

گرديد، و عاقبت غسل ارتماسي نمود بخون حنجر مباركش، و تيمم نمود با خاك گرم 

كربال، و صورت خود را به آن ماليد آن وقت كه پيشاني مبارك را بر آن گذاشت تا 

ام نجناب جمع شد جميع اقستسليم نمايد به خدا آنچه را مبايعه نموده بود، پس از براي آ

 طهارت، از ظاهريه، و باطنيه، از وضو، غسل و تيمم.

 چهار قسم نماز آن حضرت در روز عاشورا

[ ، لكن ۳۳۲]باب الصلواة[ جميع ائمه اقامه صالة نمودند، چنانكه در زيارت جامعه است ]

 ز بجااز براي آن حضرت خصوصيتي است در اقامه صالة كه در آنروز چهار قسم نما

[ ۳۳۱آورد.يكي: وداع نماز شب كه از قوم مهلت خواست آن شب را به جهت آن ]مي

[ به نحو خاصي ۳۳۴.دوم: نماز ظهر بود كه در آن روز به طريق نماز خوف به جاي آورد ]

[ و نماز آنحضرت قصر بود لكن از براي ۳۳6كه غير از ذات الرقاع و بطن النخلة است ]

ود كه در بين نماز شهيد شدند در پيش روي آنحضرت.سوم: بعض اصحاب قصر القصر ب

روح صالة از افعال و اقوال و كيفيات آن، چنانكه در كتاب صالة مبين است.چهارم: آن 

نماز مخصوصي بود به تكبير و قرائت و قيام و ركوع و سجود و تشهد و سالم 

ودكه قيامش آن ب مخصوصي.پس احرامش آن وقتي بود كه از روي زين بر زمين افتاد، و
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رفت و گاهي به رو، [ ايستاد، و ركوعش آن بود كه خم خم راه مي۰۰۱بپا ] صفحه 

اللهم متعالي المكان، عظيم »خواند: افتاد، و قنوتش دعائي بود كه در آن حال ميمي

الجبروت، شديد المحال، غنيا من الخالئق، عريض الكبرياء، قادرا علي ماتشاء، قريب 

الوعد، سابغ النعمة، حسن البالء، قريب اذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل  الرحمة، صادق

التوبة لمن تاب اليك، قادر علي ما اردت، و مدرك ما طلبت، شكور اذا شكرت، و ذكور 

اذا ذكرت، أدعوك محتاجا، و أرغب اليك فقيرا، و أفزع اليك خائفا، و أبكي اليك 

انهم غرونا، كافيا، احكم بيننا و بين قومنا ف مكروبا، وأستعين بك ضعيفا و أتوكل عليك

و خدعونا و خذلونا، و غدروا بنا، و قتلونا و نحن عترة نبيك، و ولد حبيبك )صلي اهلل 

عليه و آله( الذي اصطفيته بالرسالة، و ائتمنته علي وحيك، فاجعل لنا من امرنا فرجا و 

ت بود كه پيشاني مبارك [ و سجودش آن وق۳۳۳« ]مخرجا، برحمتك يا ارحم الراحمين

بر خاك نهاد، و تشهد و سالمش مفارقت روح مباركش بود از جسد، و بلند شدنش 

تالوت  ي كهف بود كه بر سر نيزهارتفاع بر سر نيزه بود، و تعقيبش اذكار و آيات سوره

نمود.]باب الصوم[ از براي روزه، دوازده قسم است كه در فصل عليحده ذكر خواهد مي

اءاهلل(.واعلي واكمل آن، صوم آنحضرت است كه امساك نمود از طعام و آب شد )ان ش

و از جميع عاليق قلبيه و جسديه، و به اين سبب خداوند افطار خاصي از برايش به هديه 

بيده  هذا جدي»اكبر عرض كرد: فرستاد بر دست حضرت رسول، چنانكه فرزندش علي

ست كه از براي حضرت شما نگاه ]اينك جدم در دستش جامي ا«: كاس مذخورة لك

[ .]باب الجنايز[: واجب است تجهيز اموات، و تغسيل و تكفين و حنوط ۳۳۰داشته است[ ]

و دفن و نماز برايشان، مگر شهيد در معركه كه همان نماز تنها، و دفن باثياب در آن الزم 

، داشتني آن را بر[ مستحب است تشييع آن جنازه، و چهار گوشه۰۰۴است، و ] صفحه 

و غير اين آداب و سنن كه در كتب فقه مشروح است، و آن حضرت نسبت به اصحابش 

 از واجبات آن متمكن نبود، و شايد اقل واجب از نماز را به جا آورده باشد.
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 دفن طفل شیرخواره به پنج دلیل

و اما دفن، پس بحسب بعض روايات از براي طفل رضيعش با شمشير قبري حفر نموده و 

[ و شايد سرش چند وجه باشد.يكي آنكه از آن متمكن شد.دوم ۳۳۰او را دفن كرد ]

اينكه از قطع رأس او را نجات دهد.سوم اينكه سه روز به روي خاك نماند.چهارم اينكه 

دن او را به اين حالت مشاهده ننمايند.بلي آنچه را پايمال سم اسبان نشود.پنجم آنكه ب

ود، و نممتمكن شد آنجناب نسبت به اصحاب به جا آورد، مثال اجساد ايشان را جمع مي

مود، و تشييع نگذاشت، و بعضي را خود به نفس نفيس نقل ميبعضي را پهلوي بعضي مي

 كرد.فرمود اگر ديگري حمل جنازه ميمي

 شب و روز عاشورا زكات بدن و مال در

]كتاب الزكوة و الصدقات[: آنجناب ادا نمود زكات بدن و زكات مال را، نه همان عشر، 

ي كهنه كه قيمتي نداشت، و به جهت فك يا ربع، بلكه تمام آنچه داشت، حتي آن جامه

[ .]باب ۳۲۱رقاب در شب عاشورا چند حله عطا نمود كه قيمت آنها هزار دينار بود. ]

ي هدي حق جهاد را بجا آوردند چنانكه در زيارت جامعه ي ائمههر چند همهالجهاد[، 

[ ، اما آن حضرت را در جهاد خصوصياتي بود كه احدي به آن مكلف نشده ۳۲۰است ]

 [ غير از آن سرور، و آن چند امر است.۰۰6] صفحه 

 امتیازهاي سیزده گانه جهاد امام حسین با جهاد در اسالم

 اشاره

از شرايط جهاد در اسالم آن بود كه كفار از ده برابر مسلمين زياد نباشد، پس يكي آنكه: 

واجب بود كه يكنفر از ده نفر فرار نكند، و بعد از قوت اسالم و ازدياد شوكت آن، 

تخفيف وارد شد، و شرط شد كه از دو مقابل زياد نباشد، پس اگر كفار زياده از دومقابل 
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ن جناب الزم شد كه يك تن در مقابل سي هزار نفر، بلكه باشند جهاد الزم نبود، و بر آ

بيشتر بايستد و جهاد نمايد.دوم آنكه: جهاد بر اطفال و شيوخ الزم نبود، و در اين واقعه 

مشروع گرديد از براي طفل مانند قاسم، و عبداهلل بن الحسن، و طفل آن عجوزه، و 

و آن  آنكه: مظنه هالكت نباشد، همچنين از براي شيوخ كبير مانند حبيب بن مظاهر.سوم

شود، و به اصحاب خبر داد كه فردا تمام شما كشته دانست كه كشته ميحضرت مي

[ و نجات نيابد مگر ولدم علي.چهارم آنكه: ستمكاران با آنجناب رفتاري ۳۲۳شويد ]مي

م رنمودند كه خداوند در جهاد با كفار مقرر ننموده بود، من جمله بايد قتال در اشهر ح

نباشد، و آنها با آنحضرت در محرم كه شهر حرام است قتال نمودند، و آنحضرت ناچار 

با آنها مقاتله نمودند.پنجم آنكه: طفل و زن را نبايد كشت از كفار، و از آنجناب چند 

طفل بلكه شيرخوار شهيد كردند، يكي آن طفل كه حضرت طلبيد كه او را ببوسد تيري 

[ .و ديگري را به نزد ايشان برد و از برايش ۳۲۲را شهيد كردند. ]بجانب او انداختند و او 

[ .ششم آنكه: هر گاه كفر شرط ۳۲۱آب طلبيد، به عوض آب، تير بر حلقومش زدند. ]

[ شرط نمودند كه يك ۰۰۳مبارزت نمايد بر او يكدفعه هجوم ننمايند، و ايشان ] صفحه 

رف بر او هجوم نمودند، فرقة بالسيف، يك به ميدان آورند، بعد مخالفت كردند و از هر ط

[ .هفتم آنكه: ابتداء به قتال بعد از ظهر باشد، تا اينكه مقاتله طولي ۳۲۴و فرقة بالرمح ]

نكشد، و شب حايل شود تا اينكه بالتمام مستأصل نشوند، و ايشان خالف اين معني 

ر را چون بريدند [ .هشتم آنكه: سر كاف۳۲6نمودند، و از اول طلوع مشغول قتال شدند. ]

[ ، وايشان سر مبارك آنجناب را به كوفه ۳۲۳از معركه و محل حرب به جائي نقل نكنند ]

و شام با سر اصحاب نقل نمودند.نهم آنكه: كافر اگر بزرگ قبيله باشد او را سلب نكنند، 

 السالم( در وقتي كه عمرو بن عبدود را به قتل آورد و او تمامچنانكه حضرت امير )عليه

د، نظير بود، حضرت متعرض آن نگرديدنكفر بود، و زره قيمتي اعال دربر داشت كه بي

شخصي عرض كرد كه چرا زره او را نبرديد؟ فرمود او بزرگ قوم است نخواستم هتك 

[ ، و خواهر عمرو چون اين حال را ديد، و فهميد كه قاتل او جناب ۳۲۰حرمتش كنم ]
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كي آنكه ديد كه قاتلش بزرگ بوده، و ديگر امير است فرحناك شد، به دو جهت: ي

آنكه حرمت او را مالحظه نموده، پس گفت:لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت ابكي 

[ .و ايضا اظهار ۳۲۰عليه اخر األبدلكن قاتله من ال يعاب به و كان يدعي ابوه بيضة البلد ]

راز در، سالهاي دسرور نمود، گفت: اشك من خشك نشود اگر بر تو گريان شوم اي برا

م كه دانبه بزرگي گذران نمودي، حال هم به دست كفو كريمي كشته شدي، من نمي

اگر قاتل برادرش، پسر بزچران بود، كه مبروص پيس، نابخت بداصل حرامزده بود، )شمر 

[ دهم آنكه: كافر را مثله نمودن مشروع نيست )يعني ۰۰۰ملعون( آيا چه ميكرد؟ ] صفحه 

( نهي فرمود السالميشان را قطع نمود( حتي اينكه حضرت اميرالمؤمنين )عليهنبايد اعضاي ا

[ ، و اين امر نيز در پيش ۳۱۱ملجم كه اشقياي اولين و آخرين بود ]از مثله كردن به ابن

پرستان ثابت بوده و در جاهليت نسبت به مسلمين.چنانكه ابوسفيان زماني كه كفار و بت

د نزدش و سر نيزه را بر دهانش گذاشت و گفت: بچش اي بر جسد حمزه عبور نمود، آم

رياد اند فعاق! و چون ديد كه انگشتانش را بريده و شكمش را دريده و جگرش را برده

كرد كه اي اتباع محمد )صلي اهلل عليه و آله( در قتالي شما مثله است، قسم به خدا كه 

پسر زياد ملعونه أعظم از مثله  [ ، لكن۳۱۰من امر به آن ننمودم و به آن راضي نبودم ]

سعد كه چون حسين را كشتي اسبها را بر سينه و پشت او بتاز، فرمان داد و نوشت به ابن

[ ۳۱۳ام عمل شود. ]هر چند بعد از كشتن ضرري به حال او ندارد و لكن كالمي گفته

ود عبور خ ي اقوام.يازدهم آنكه: چون زنان كفار را اسير كنند نبايد ايشان را بر كشته

، ي خيبريان عبور داد و بدنش به لرزه درآمددهند و در خيبر چون بالل صفيه را بر كشته

او را به خدمت حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله(برد حضرت بالل را عتاب فرمود 

[ ، لكن نسبت به اسيران آل محمد )صلي اهلل عليه و آله( اكتفا نكردند به مرور بر ۳۱۲]

سرهاي ايشان را همراه ايشان داشتند و همواره در پيش چشم ايشان بود، تا قتلي، بلكه 

[ .دوازدهم آنكه: زنان اسير از كفار اگر از خاندان سلطنت باشند ۳۱۱وارد شام شدند. ]

ايشان را در بازار به عرض بيع درنياورند، و در مجالس بپا ندارند، و روهاي ايشان را 
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ا وارد ام كه چون سبايا رالسالم( ديدهز حضرت باقر )عليهمكشوف ننمايند، و در روايتي ا

، ايم اسيراني كه از اينان خوشروتر باشندگفتند: كه ما نديدهشام نموده، اهل شام با هم مي

[ ملعون، شخص شامي به او گفت: اي يزيد اين ۰۰۰[ و در مجلس يزيد ] صفحه ۳۱۴]

و باالتر است از بيرون آوردن در معرض  [ ، و اين فقره بدتر۳۱6جاريه را به من ببخش ]

بيع.سيزدهم آنكه: باب امر به معروف و نهي از منكر، شرط آن امن از ضرر است و 

آنجناب با قطع به ضرر اقدام بر آن نمود، و آن از خصائص آنحضرت است، و از براي 

 نمود و او راهدايت و ارشاد خصوصياتي است، چنانكه در روي قاتل خود تبسم مي

 [ .۳۱۰[ . و سر مباركش راهب را ارشاد به اسالم نمود. ]۳۱۳فرمود. ]موعظه مي

 كتاب العبادات المستحبه

 سقايت آن حضرت در روز عاشورا

]باب سقي الماء[ آب دادن مستحب مؤكد است، حتي به كفار وبهائم، و واجب است در 

[ ، و از ۳۱۰دهند. ]ميبعض اوقات، و اجر آنرا رد قيامت پيش از ساير اعمال به شخص 

آنجناب انواع آن به عمل آمد، چنانكه به دشمنانش آب داد و اسبان ايشان را سيراب 

[ ، و انواع استسقاءنمود به جهت ۳۴۰[ و به ذوالجناح فرمود كه: آب بخور ]۳۴۱نمود ]

[ ، تا اينكه خواهش نمود ۳۴۳اطفال و عيالش، حتي اينكه به چاه كند به دست مبارك ]

 [ .۳۴۲اي از آن را از براي طفلش بدهند. ]قطرهكه 

 اطعام دادن آن حضرت در شب و روز عاشورا

]باب االطعام[ اطعام نمودن در وقت تنگي به يتيم و مسكين از افضل اعمال است، ] صفحه 

[ و موجب خالص از عقبه دشوار، و آنجناب از اين عمل متمكن نشد در روز عاشورا، ۰۳۱

با اينكه روزي بود كه بر ايشان از هر جهت تنگ بود، زيرا كه طعام بالمره در نزد ايشان 

شهيد  خدافرمود كه فرزند رسولالسالم( ميجهت حضرت سجاد )عليه مفقود بود، از اين
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[ .ولي چون گرسنگي و تشنگي را شدت زياده بود مكرر ۳۴۱گرديد گرسنه و تشنه. ]

ذكر شده، و آن حضرت طلب آب نمود و طلب طعام نكرد، چون در آن ذلتي است كه 

، و از ل هم ميداد نميگرفتنداصحاب غيرت، از آن امتناع دارند، بلكه اگر كسي بدون سؤا

كلثوم دادند، اماين جهت است كه چون اهل كوفه خرما و گردو به اطفال اسير مي

انداختند گرفتند از دهان اطفال و مياي زد بر ايشان كه صدقه بر ما حرامست، و ميصيحه

 اي است كه مشتمل است بر اهانت و ذلت و[ ، زيرا كه اطعام در اين حال صدقه۳۴۴]

 قبول از براي ايشان حرام بوده هر چند به عنوان زكات نباشد.

 مالطفت آن حضرت در شب و روز عاشورا

]باب المالطفة[ مهرباني كردن به اوالد و ارحام، خصوصا دختران بسيار فضيلت دارد و 

از آنحضرت احسن و الطف آن به عمل آمد نسبت به حضرت سكينه، كه او را بوسيد و 

افزود. شيد و او را تسلي داد، ولي اين امر بر حزن و اندوه آن صغيره ميدست بر سرش ك

[۳۴6. ] 

 دفع نمودن دشمن در شب و روز عاشورا

]باب رد العادية و اعانة اللهيف[ دفع دشمن از دوست نمودن و به فرياد مسلمين رسيدن، 

ت و بي از صفات حسنه و خصال مستحسنه است، و آن حضرت دفع دشمنان نمود از اهل

عيال خود، به هر نحو كه ممكن بود، حتي اينكه فرمود: اي قوم بيائيد و قصد ] صفحه 

[ ، و به فريادرسي هفتاد و دو نفر از اصحاب ۳۴۳[ من كنيد و از حرم دست برداريد ]۰۳۰

كردند، و همچنين بيست و هفت نفر از اهل خود رفت در وقتي كه آنجناب را ندا مي

« قاسم»ي وقات نفعي به حال آن شهيدان نداشت، چنانكه درقضيهبيت، بلي بعضي از ا

اتفاق افتاد چنانكه بيايد در محلش )انشاءاهلل(، اين است كه آن حضرت فرمود: كه دشوار 

 [ .۳۴۰است بر عم تو كه به فريادرسي تو بيايد و نفعي به حال تو نداشته باشد. ]
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 تسلي دادن آن حضرت در شب و روز عاشورا

ادخال سرور بر مؤمن و زيارت ايشان[، كه از افضل اعمالست، و آن جناب كمال ]باب 

نمود در مسرور نمودن و تسلي دادن زنان و مردان اصحاب و اهل بيت، ولي سعي را مي

وبال است، و روز عاشورا روز تأسف و اندوه است بالذات، چون زمين كربال زمين كرب

 تش به عنوانهاي مختلف حاصل شد.سروري از براي ايشان نگرديد، و زيار

 عیادت آن حضرت در شب و روز عاشورا

]باب عيادت مريض[، كه ثواب بسيار دارد، و در خبر است كه خداوند در روز قيامت 

ند كنمايد كه چرا به عيادت من نيامدي در روزي كه مريض بودم؟! عرض ميعتاب مي

الن مؤمن مريض شد و تو عيادت كه: تو منزهي از مرض خداوندا، ندا ميرسد كه: ف

[ و از آن جناب عيادت مرضي، و مجروحين حاصل شد، و انواع لطف و ۳۴۰نكردي ]

نمود، حتي نسبت به آن عبد أسود و غالم تركي، و خواست عيادت كند از مرحمت مي

اكبر ميسر نشد، چون از شدت ادب آنحضرت را ندا نكرد، و لكن آخر نفس ولدش علي

چون آن حضرت بر او رسيد، وفات نموده بود، فرياد برآورد كه: يا  سالم نمود، و

[ پسر، تو را كشتند، بلي عيادت نمود فرزندش حضرت سجاد ۳6۱قتلوك ]بني

خواست به ميدان رود از احوالش سؤال [ در وقتي كه مي۰۳۳السالم( را ] صفحه )عليه

تفصيل اين عيادت در نمود و عجب آنكه عيادت كننده پيش از مريض وفات نمود و 

 عنوان شهادت بيايد )انشاءاهلل(.

 تالوت ذكر و دعا در شب و روز عاشورا

]باب تالوت ذكر و دعا[، و آنجناب در تالوت كتاب خدا شب و روز شوق بسيار داشت 

[ ، و در آن ۳6۰چنانكه شب عاشورا مهلت گرفت از دشمنان در تأخير قتال به جهت آن ]

ند و به سعد هدايت يافتناجات و عبادتش، سي نفر از لشكر ابنشب به سبب تالوت و م
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[ ، و آنجناب از آن وقتي كه مقابل ۳6۳جانب آن حضرت شتافتند و فيض شهادت بردند ]

قوم ايستاد تا وقتي كه سر مباركش را بر نيزه كردند، متصل مشغول به قرائت قرآن بوده 

و در ذكر خدا مداومت داشت در نمود، ي كهف تالوت ميو سرش بر سر نيزه سوره

جميع حاالت، بلكه جميع اقوال و افعال و حركات و سكناتش از عصر تاسوعاء تا عصر 

عاشورا تماما ذكر خدا بود، و تذكر ميثاق الهي بود تا اينكه اداي امانت نمود، و به هيچ 

كر ذ كار از لوازم بشريت مشغول نگرديد، حتي به خورن طعام، و باز متصل زبانش به

خدا تر بود، حتي وقتي كه كامش از شدت تشنگي خشك گرديده بود، و در دعا از اول 

شب مشغول بود تا صبح، و آن يكي از اسباب مهلت خواستن بود آن شب را از دشمنان، 

و در اول صبح اين دعا را خواند: اللهم انت ثقتي في كل كرب، و رجائي في كل شدة، 

ثقة و عدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد، و تقل فيه الحيلة و انت لي في كل امر نزل بي 

[ ۳6۲و يخذل فيه الصديق، و يشمت فيه العدو، و انزلته بك و شكوته اليك، ففرجته. ]

ي اميد .]يعني: خدايا تو در هر غم و اندوهي پناهگاه من، و در هر پيشامد ناگواري مايه

پناه من هستي. چه اندوههاي  ي تلخي پيش آيد تو سالح ومن هستي، هر حادثه

شود، و دوستان دوري كمرشكني بر من فرودآمده كه دلها ناتوان و راه چاره مسدود مي

گشايند، در چنين مواقعي شكايت به [ دشمنان زبان به شماتت مي۰۳۲جسته و ] صفحه 

پيشگاه تو آورم و تو اين غمها را برطرف ساختي.[آخر دعايش آنوقتي بودكه بر خاك 

 اللهم متعالي المكان( و پيش از اين تمامش مذكور شد.»تاده بود اف

 كتاب العبادات القلبیة و الصفات الحمیدة

 اشاره
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بدانكه آنجناب در آن روز ظاهر نمود اعلي مكارم اخالق را، پس اوال الزم است كه 

 اخالق حميده و صفات پسنديده را بيان نمائيم، كه خبري وارد است كه آنها از خصال

 [ ، و عدد آن صفات، دوازده است:۳6۱انبياء و رسل است ]

 يقین، رضا، سخاوت و شجاعت از عبادات قلبي آن حضرت

اول يقين است، و حقيقت آن اعراض نفس است از دنيا و كناره گرفتن از آن، و اين 

صفت در آنحضرت بروز نمود، هنگامي كه از مدينه بيرون آمد و به زمين كربال رسيد، 

تابي هاشم، به اين مضمون: كه اين كبه سوي برادرش محمد بن الحنفية و ساير بني نوشت

هاشم: است از حسين بن علي به سوي برادرش محمد بن علي و كساني كه نزد اويند از بني

[ و اين كالم در معني دل ۳6۴« ]اما بعد پس گويا دنيا هيچ نبوده و آخرت هميشه بوده»

ي به آخرت است.دوم صفت رضا است و آن جناب در درجه بريدن از دنيا و دل بستن

 بينم اعضاي خود را كهاعالي آن بود، چنانكه هنگام خروج از مكه فرمود: كه گويا مي

در معرض آن است كه گرگان صحرا آنرا پاره پاره نمايند در مابين نواويس و كربال و 

آنجناب در اين صفت  [ .سوم سخاوت است و۳66رضاي خدا رضاي ما اهل بيت است. ]

[ چهارم ۰۳۱به مقامي بود كه آنچه داشت از مال و غير آن در راه الهي بذل نمود. ] صفحه 

شجاعت است، و آن به ارث از پيغمبر)صلي اهلل عليه و آله( خدا گرفته، چنانكه در روايت 

[ ، و از آنجناب در آنروز بروز نمود شجاعتي كه ضرب المثل شد، ۳6۳وارد است ]

گويم بروز ننمود از پدرش و نه از ديگري تر بوده، لكن ميگويم از پدرش شجاعينم

آنچه از آن سرور ظاهر شد، چنانكه عبداهلل بن عمار گويد كه نديدم در عمر خود كسي 

را كه يكه و تنها در ميان دشمنان بسيار باشد و حال اينكه اوالد واقرباء و اصحابش را 

نمود بر آن قوم كه از سي جناب، و به همين حالت حمله ميكشته باشند دلدارتر از آن

د ملخ شدند ماننكردند از پيش روي او و متفرق ميهزار نفر زيادتر بودند، پس فرار مي
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لت خواهد كه دال[ و خود حمله كردن بر اين كثرت لشكر قوت قلب مخصوصي مي۳6۰]

 عيت بوده.بركمال شجاعت دارد عالوه بر صولتش كه باعث فرار آن جم

 ي آن حضرتاطمینان قلب و حلم از صفات حمیده

شد وقار و تر ميپنجم وقار و اطمينان قلب است، و آن حضرت هر چند امر بر او سخت

[ .ششم رقت قلب است، و اين صفت ۳6۰درخشيد. ]شد و رويش مياطمينانش زيادتر مي

نمودند و سعي در رقت ميدر آنجناب به مقام كمال بود كه بر همه اصحاب و اهل بيت 

يد شد، مثال چون دفرمود، و به همين سبب مصائبش زياد ميحمايت و رعايت ايشان مي

اش قاسم خيال مبارزت دارد و حال او را مالحظه نمود كه يتيم، متحير نشسته برادرزاده

[ ، پس چه ۳۳۱خواهد به سوي مرگ رود، آن قدر گريه كرد كه غش نمود ]است، و مي

داشت در وقتي كه ديد بر خاك افتاده با بدن مجروح، و اسبها بر بدن مباركش حال 

كنند.هفتم صفت حلم است، واين صفت در آنجناب به مقام كمال بود كه با جوالن مي

اين همه مصيبت و اذيتها و قتل و جرح نفرين بركسي ننمود مگر در وقتي كه دل او را به 

د ديگر تحمل ننمودند، حتي اينكه مالك بن [ مجروح نمودن۰۳۴سب و شتم ] صفحه 

بسر ملعون شمشيري به حضرت زد و سب نمود او را و آنجناب در وقت زدن شمشير او 

[ ، چون استخفاف بود، ۳۳۰را نفرين نكرد، و چون سب كرد، حضرت او را نفرين نمود ]

كه نشد چناو تحمل آن موجب ذلت است، و آنجناب أبي الضميم بود متحمل ذلت نمي

 [ ]يعني مرگ بهتر از پذيرش ننگ است.[۳۳۳« ]الموت خير من ركوب العار»فرمود: 

 حسن خلق، مروت، غیرت، قناعت و صبر آن حضرت

ي حواس، با دوست و هشتم حسن خلق است، و آنحضرت با شدت مصيبت و تفرقه

فرمود كه مورد تعجب است.نهم مروت دشمن چنان اظهار مالطفت و حسن خلق مي

[ ۳۳۲و كامل از آنحضرت ظاهر شد آنوقتي كه تمام لشكر دشمن را سيراب كرد ] است
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[ ، و عجب آنست كه هنگامي كه ۳۳۱ي جن او را ياري كنند ]، و راضي نشد كه طائفه

شمر لعين به نزديك خيمه آمد كه سخن گويد يكي از اصحاب خواست تيري به جانب 

[ .دهم صفت ۳۳۴كنم. ]بتدا به قتال نمياو اندازد حضرت مانع شدند و فرمودند: من ا

غيرت است، نسبت بنفس و اهل و عيال و در آن به حدكمال بود اما نسبت به نفس پس، 

نمايد آنست كه چون از اقوال و افعال او معلوم است، يكي از آنها كه دل را مجروح مي

مين آمد، ز سواري از براي آنجناب نماند به سبب ضربت صالح بن وهب از اسب برطاقت

پس از شدت غيرت برخواست، باز صدماتي بر او وارد شد كه از ايستادن ضعيف گرديد 

نشست و بر زمين نشست، باز او را با آن حالت نگذاشتند و به قسمي نمودند كه گاهي مي

[ ، و اين همه خودداري به جهت آن بود كه او را افتاده نبينند و ۳۳6افتاد ]و گاهي مي

[ و اما نسبت به عيال، پس بذل جهد نمود در حفظ ايشان به ۰۳6] صفحه  شماتت كنند.

اقصدوني »[ و التماس كردن از دشمن كه فرمود: ۳۳۳كندن خندق و آتش كردن در آن ]

[ ]از حرم دست كشيد و به سوي من آئيد.[، تا به حدي كه ۳۳۰« ]بنفسي و اتركوا حرمي

ريخت با اينكه به نزديك دهان رسانيده با كمال تشنگي و قدرت بر آب، آبرا از دست 

 خوري و حال آنكه لشكرالسالم( آب ميبود، چون ملعوني ندا كرد كه: اي حسين )عليه

[ !يازدهم صفت قناعت است، و آن حضرت به جهت اتمام حجت ۳۳۰به خيمه ريختند ]

 قناعت نمود كه دست از او بردارند كه به طرف سرحدي از حدود اسالم برود، راضي

ي كهنه، باز آنرا به بدنش [ ، باز قناعت نمود از تمام دنيا به يك جامه۳۰۱نشدند ]

نگذاشتند.دوازدهم صفت صبر است، و آن مناط امامت است و ثواب ايشان منوط به آن 

است، چنانكه كالم خدا شاهد آن است كه فرموده: )وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما 

[ و از حضرت صادق ۳۰۳جزاهم بما صبر و اجنة وحريرا( ] [ ، و فرموده: )و۳۰۰صبروا( ]

السالم( روايت شده است كه خداوند در شب معراج وحي نمود به پيغمبر )صلي اهلل )عليه

عليه و آله( كه من تو را امتحان نمايم به سه چيز تاصبر تو معلوم شود، عرض كرد: تسليم 

 بر كردن، وحي رسيد كه:اول: فقراي امتجويم بر صشوم امر ترا، و استعانت به تو ميمي
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كنم،دوم: آنكه متحمل اذيت را بر خود ترجيح دهي، عرض كرد: قبول دارم و صبر مي

ي كنم.سوم: آنكه بايد صبرنمائو تكذيب شوي از قوم، عرض كرد قبول دارم و صبر مي

و را ا السالم( پس حقبر مصايبي كه به اهل بيتت خواهد رسيد، اما برادرت علي )عليه

، نمايندكنند و بر او ظلم و تعدي خواهند نمود، و دخترت را از ارث محروم ميغصب مي

ي او [ حامله باشد، و در خانه۰۳۳زنند در حالتي كه ] صفحه كنند، و ميو او را اذيت مي

ه السالم( را بكنند، و پسرت حسن )عليهشوند، و مراعات حرمتش نميبه قهر داخل مي

نمايند، و پسرت حسين كنند، و او را زخم ميزنند، و اسباب او را غارت مييزهر شهيد م

د و كشند، و اوالطلبند كه او را ياري كنند، پس او را به سختي ميالسالم( را مي)عليه

شوم و برند، عرض كرد تسليم ميكنند، و عيالش را به اسيري مياصحابش را شهيد مي

 .[ ۳۰۲كنم. ]از تو طلب صبر مي

 ي حضرت رسول بر حسینگريه

الم( السي اين امور صبر كرد لكن گريه بر حسين )عليهمؤلف گويد حضرت بر همه

ه ي شفقت و رقت است، و شنيده نشده كنمود، چون آن منافي صبر نيست بلكه الزمهمي

آنحضرت وقتي مصيبت خود را با يكي از اهل بيت خود ذكر نموده باشد و گريه كند، 

ه بر او آورد گريديد يا به ياد ميهر وقت او را ميالسالم( كه مگر نسبت به حسين )عليه

ا و بوسيد گلوي او رفرمود: او را بازدار، پس ميالسالم( ميشد، و به علي )عليهغالب مي

فرمود: جاي شمشيرها را كني؟ ميكردند: چرا گريه ميكرد، عرض ميگريه مي

كرد، و اگر ديد گريه ميالسالم(را خوشحال مي[ ، و اگر حسين )عليه۳۰۱بوسم، ]مي

[ ، و هم چنين ۳۰۴كرد ]پوشيد گريه ميكرد، و اگر لباس نو ميديد گريه ميمحزون مي

كردند، و آنجناب وصيت نمود اهل بيت را اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن همه گريه مي

در وداع آخرين كه صبر كنيد و صورت مخراشيد و گريبان مدريد و واويال مگوئيد 

كنم بلي دخترش سكينه را از گريه منع نمود در ، لكن شما را از گريه منع نمي[ ۳۰6]
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فاذا حال حياتش چنانكه فرمود:ال تحرقي قلبي بدمعك حسرة مادام مني الروح في جثماني

[ يعني: با اشكهاي ۰۳۰[ . ] صفحه ۳۰۳قتلت فانت أولي بالذي تأتينه ياخيرة النسوان ]

تا هنگامي كه روح در بدن دارم. آنگاه كه من كشته شدم جانكاه خود دلم را نسوزان، 

رت ي بانوان!و مالحظه نما صبر آن حضتري، اي برگزيدهتو به اين اشك ريختن شايسته

را كه مالئكه از آن تعجب نمودند، در آن وقتي كه برخاك گرم افتاده، تمام اعضايش 

سته، شكافته، پيشانيش شك ي تير و سنان و شمشير مجروح، و پاره پاره، سرشاز صدمه

ي سه پهلو چاك، يك تير در حلقومش اش از تير سوراخ سوراخ، قلبش ازنيزهسينه

نشسته، و تير ديگر حنكش را خسته، تير ديگر پهلويش را شكافته، زبانش از خشكي به 

كام چسبيده، جگرش از تشنگي تفتيده، لبهايش از عطش خشك شده، قلبش از براي 

كسش تافته، دستش از ضربت زرعة بن شريك قطع شده، و عيال بي اصحاب كشته شده

يال و ي عنيزه به پهلويش جا گرفته، سر و رويش از خون خضاب شده، صداي استغاثه

ش هاي اصحاباطفالش از يك طرف، و شماتت و شتم دشمنان از طرف ديگر، و كشته

ي اشكي نريخت و همي ي اينها آهي نكشيد، و قطره[ ، با وجود همه۳۰۰از يك طرف ]

ي تو شكيبايم، ]بر قضا«: صبرا علي قضائك، ال معبود سواك، يا غياث المستغيثين»گفت: 

[ اين است كه در زيارت او وارد شده ۳۰۰معبودي جز تو نيست، اي پناه پناهجويان![ ]

]به راستي فرشتگان آسمانها از «: و لقد عجبت من صبرك مالئكة السموات»است: 

السالم( مرويست كه هر [ .و از حضرت سجاد )عليه۳۰۱و به شگفت آمدند[ ]شكيبائي ت

ينكه شد تا ادرخشيد، و اطمينانش بيشتر مياش ميكرد رخسارهچند امر بر او شدت مي

ونه از مرگ السالم( را كه چگگفتند: ببينيد حسين )عليهبعضي از دشمنان به بعضي مي

د چند اش شايال شش مرتبه گريه كرد، و نكته[ بلي آن حضرت در كرب۳۰۰باك ندارد ]

 وجه باشد:

 گريه بر مصائب اهل بیت از اعظم عبادات است
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يكي آنكه خود گريه بر مصائب اهل بيت از اعظم عبادات است، ديگر آنكه به ] صفحه 

[ جهت اضمحالل دين خدا بوده، سوم اينكه ايشان از لوازم بشريه خالي نبودند، ۰۳۰

نگي و تشنگي وخستگي از براي ايشان بود، البد در مصائب دلسوختگي همچنان كه گرس

شد، چنانكه حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( در فوت طفلش نيز عارض ايشان مي

را  گويم حرفيريزد، و ليكن نميسوزد و اشك ميدل مي»ابراهيم گريان شد و فرمود: 

تأسي به جد بزگوارش نموده، آيا [ و آن حضرت نيز ۳۰۳« ]كه موجب غضب الهي باشد

 كس بعد از كثرت اصحاب وچگونه ممكن است بشر را كه به بيند خود را تنها و بي

برادران و اوالد، در حالتي كه مظلوم باشد، و روي زمين را بر او تنگ گرفته باشند، و از 

نه، سنه و تشاطراف دشمنان، او را احاطه نموده باشند، در ميان عيال و اطفالي كه همه گر

يكي ناخوش، يكي در غش، و ديگري محتضر، و مهيا شده كه ايشان را بگذارد و برود 

گويد: كه مهياي اسيري باشيد، و صبر كنيد، و صيحه و جزع به سوي مرگ، و به آنها مي

اش آيد، و به جامهاش سر برهنه ميخواهد روانه شود دختر صغيرهنكنيد، پس مي

 اي از تو بگيرم كه اين وداع آخرد: اندكي توقف كن تا توشهكنچسبد و عرض ميمي

است، پس دست و پاي او را ببوسد، پس بنشيند و او را بدامان خود بنشاند، در چنين 

حالت گريان نشود، اين بود كه حضرت گريان شد و اشك خود را با آستين پاك نمود، 

ي سكينه يعني: اذ الحمام دهانيفرمود:سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء او مي

اي طوالني برايت هست، آنگاه كه مرگ مرا فرارسد.اين يك بدان كه بعد از من گريه

[ .دوم: آن وقت بود كه آمد به نزد جسد ۳۰۲ي آنحضرت ]وقت بود از اوقات گريه

برادرش عباس، ديد بر خاك افتاده مشك سوراخ شده در يك طرف، و دستهاي قطع 

[ سوم: ۰۲۱[ . ] صفحه ۳۰۱نمود. ]ي شديد ميدر يك طرف، پس گريهشده هر يك 

ي قتال نمود، پس او را در بغل كشيد و آنقدر گريست كه غش كرد. وقتي كه قاسم اراده

[ ۳۰6[ .چهارم: وقتي بود كه آمد بنزد جسد قاسم و ديد كه از سم اسبان پامال شده. ]۳۰۴]

ن رفت اشكش جاري شد و محاسن شريفش را اكبر به ميدا.پنجم: وقتي كه پسرش علي
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[ .ششم: وقتي كه تسلي ۳۰۳به روي دست گرفت و سر به آسمان كرد و مناجات نمود. ]

داد خواهرش زينب را از گريه و جزع، در آنحال گريه بر خودش غالب شد و چند مي

[ و هر گاه تأمل كني در ۳۰۰قطره اشك از چشمش فروريخت باز خود را نگاه داشت ]

داني كه عادتا محال است كه صاحب قلب رئوف و مهربان گريان اين حالت مذكوره، مي

نشود در اين احوال.خاتمه: بدانكه عنوان سابق در خصايص صفات آنجناب بود در تمام 

ايام حيات، و اين عنوان در خصائص خصائص آن حضرت بود كه در روز عاشورا ظاهر 

ئص خصائص خصائصي است كه در روز عاشورا شد، و اين خاتمه در بيان خصائص خصا

 بروز نمود، و حاصل آن دو صفت عجيبه است:

 امام حسین جامع صفات متضاد

اول: جمع صفات متضاد است، و بيانش آن است كه آنجناب گاهي به جهت بعض 

گرديد، و هر چند اضطرابش بيشتر بود، اطمينانش و وقارش زياده صدمات مضطرب مي

مع نموده بود بين اضطراب و وقار، و ايضا آنجناب در چند موضع گرديد، پس جمي

گريان گرديد چنانكه گذشت، و مع ذلك صبور بود، چنانكه مالئكه از صبرش تعجب 

شدند، پس جمع نمود ما بين گريه و اصطبار.و ايضا، يكه و تنها در ميان دشمنان بسيار 

اده بود، و هر چند اصحاب و [ ند۰۲۰محصور گشته، با وجود اين دل از دست ] صفحه 

انصارش را كشته بودند و ياوري برايش نگذاشته بودند، خودش طلب خون خود نموده 

از دشمنان، و كشتار بسياري نمود، و با وجود تنهائي از شدت جاللت، گويا عسكر و 

وسفند ي گكردند، مانند گلهكرد فرار ميلشكر فراوان دارد، كه چون حمله بر ايشان مي

گرگ در ايشان افتد.و ايضا در ميان اهل و عيال، غريب و بيكس بود، و خودش از  كه

]آيا ياوري هست كه مرا ياري كند؟[، «: هل من ناصر ينصرني»نمود و تنهائي استغاثه مي

نمود و هر كس از اصحاب كه بر زمين ي ملهوفين مي[ ، با اين حالت اغاثه۳۰۰فرمود ]مي

[ .و ۲۱۱تند. ]رفآن حضرت به بالين او مي« يا أبا عبداهلل أدركني»د: كرافتاد و فرياد ميمي
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ايضا با اينكه شهداء جانهاي خود را فداي او كردند، آنجناب خود را فداي راه خدا نمود 

حال به جهت هدايت گمراهان و نجات عاصيان.و ايضا با اينكه بر خاك افتاده بود، و بي

كرد در سيراب عيال، و با شدت عطش سعي مينمود در خالص اهل و بود سعي مي

كردن اطفال و عيالش، حتي نسبت به ذوالجناح.و ايضا با اينكه برهنه و عريان بود شعاع 

[ ، پس جمع نموده بود بين برهنگي و مستوري.و ايضا با ۲۱۰نور جمالش مانع انظار بود ]

رخشيد و نورش داش ميآلوده بود، چهرهي منيرش به خاك و خوناينكه رخساره

[ .و ايضا با اينكه خودش ملجاء و مأوي نداشت، ملجاء بيچارگان بود، و ۲۱۳تابيد. ]مي

داد، و خودش سبب گريه بود، چنانكه عبداهلل و عبدالرحمن چون به تسلي از گريه مي

گريستند، خدمتش آمدند و استيذان جهاد نمودند، و بر حال زار آن امام عاليمقدار مي

كنيد و من اميدوارم كه ساعت ديگر چشم شما روشن شود، د: چرا گريه ميحضرت فرمو

كنيم. كنيم بلكه بر حال شما گريه مي[ كه بر خود گريه نمي۰۲۳عرض كردند: ] صفحه 

نمود، و خودش گريان بود، چنانكه [ .و ايضا آنجناب ديگران را از گريه ساكت مي۲۱۲]

اء نمود، كه مشعر بر مفارقت از دنيا بود، و در شب عاشوراء، چون بعضي از اشعار انش

كنان به نزدش آمد با سر برهنه گفت: برادر، اين خواهرش زينب خاتون متفطن شده ناله

كالم كسي است كه يقين به كشته شدن نموده باشد، حضرت فرمودند: بلي اي خواهر 

د و شچنين است، صبر كن و حلم تو را شيطان نبرد، پس گريه بر آنحضرت غالب 

 [ .۲۱۱گريست. )صلي اهلل عليه( ]

 جمع بین دو تكلیف متضاد

عجيبه دوم: جمع ما بين دو تكليف متضاد است به حسب ظاهر، و بيانش آن است كه 

همچنانكه از براي حضرت پيغمبر احكام خاصه بود از تكليف وضعيه، و از براي هر يك 

ي با رعيت كه در آن صحيفه از ائمه نيز حكم مخصوصي بود در مقام امامت، و سلوك

مهر شده ثبت بود، و هر يك عمل به تكليف خود نمودند و اعتراض بر ايشان نبوده، 
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همچنين آنجناب مأمور بود به همين قسم كه عمل نمود، پس نبايد اعتراض نمود كه: چرا 

اقدام كردند بر كاري كه قطع داشتند در آن به ضرر و اتالف نفوس، زيرا كه ايشان 

( مخصوص السالمدند به مقام كمال به سبب تسليم اوامر الهي، و حضرت حسين )عليهرسي

شد باينكه در تكليف خود جمع نمود بين تكليف ظاهري كه موافق تكليف ساير عباد 

است، و بين تكيف واقعي كه خاص آنجناب بود، و اين جمع مختص به آنجناب است.اما 

اقدام بر قتل خود و اصحابش، و تعريض اهل و به تكليف واقعي كه باعث شد او را بر 

اميه، به اطفال بر اسيري و ذلت، با اينكه همه را ميدانست، پس وجهش آن است كه بني

داشتند خصوص معاويه به نحوي با مردم رفتار نموده بودند كه اغلب ايشان را دوست مي

[ ۰۲۲بر باطل ] صفحه  اش راالسالم( و اوالد و شيعهدانستند، و علي )عليهو برحق مي

دانستند، و سب آن حضرت را شعار خود كرده بودند، بلكه جزء نماز جمعه قرار داده مي

بودند، و آن قدر تأكيد در آن داشتند كه بعض اتباع ايشان روزي آنرا فراموش نمود و 

در سفر متذكر شد و در آن محل آنرا قضا نمود، پس در آن مكان معبدي بنا نمودند و 

نمود يا بيعت [ .پس اگر آن حضرت با ايشان صلح مي۲۱۴ا مسجد ذكر ناميد. ]آنر

اميه شد، و بسياري از مردم گمان داشتند كه كسي با بنيكرد، بالمره دين حق پامال ميمي

مخالفت ندارد و ايشان خلفاي پيغمبرند به حق، پس چون آن جناب با ايشان مقاتله نمود 

ر نمودند و با عيال و اطفال پيغمبر آن حركات كردند مردم و با آنحضرت اين گونه رفتا

متنبه شدند، و دانستند كه ايشان سالطين جورند، نه خلفاي رسول، و كم كم حقيقت دين 

شيعه بر مردم واضح گرديد.و اما تكليف ظاهري، پس آنحضرت سعي تمام در حفظ و 

 دنيا را بر او سخت گرفتند، حمايت عيال پيغمبر نمود، اما از براي او ممكن نشد، تمام

يزيد عنيد به عامل مدينه نوشت كه آنحضرت را شهيد كند، حضرت فرار نمود به مكه 

[ : ]ترسان ۲۱۳نمود: )فخرج منها خائفا يترقب(: ][ در حالتي كه اين آيه تالوت مي۲۱6]

ت، ده اسو نگران از آن بيرون رفت.[ پس به حرم خدا پناه برد كه آن را خدا مأمن قرار دا

حتي از براي كفار، و قاتل نفس محترمه، و وحوش، و طيور و اشجار، و نباتات، 
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بازخواستند كه او را در آنجا به قتل آورند، پس از احرام حج عدول به عمره نمود، محل 

گرديد، و تكليف ظاهرش توجه به كوفه بود، چون اهل آن تماما مكاتيب بسيار و عرائض 

[ ، و حضرت مسلم هم ۲۱۰ند: كه ما همه سامع و مطيع امر توايم ]بيشمار به خدمتش نوشت

[ ، پس حجتي از براي آن جناب نماند، و چون به نزد ۲۱۰نوشت كه مردم بيعت نمودند ]

[ رجوع نگرديد، و اگر ۰۲۱ايشان آمد و نقض بيعت نمودند، متمكن از ] صفحه 

ه ذلت كرد او را بر بيعت ميرفت؟! هيچ مأمني از برايش نبود، و اگگشت كجا ميبرمي

كشتند، و شاهد بر اين امور آن است كه چون برادرش محمد بن حنفيه به خدمتش مي

عرض كرد كه به سوي يمن برو، يا به صحراها و كوهها فرار كن، حضرت فرمودند: اگر 

[ ، و چون فرزدق عرض ۲۰۱در سوراخ جانوري بروم هر آينه مرا بيرون آورند و بكشند ]

گرفتند اهلل چرا حج را تمام نفرمودي؟ فرمودند: اگر مانده بودم مرا ميكه: يابن رسولكرد 

[ و ابوهره ازدي در منزل ثعلبيه عرض كرد: چرا از حرم خدا و حرم جدت مفارقت ۲۰۰]

اميه مالم را بردند صبر كردم، و سب و شتم عرضم نمودي؟ فرمودند: اي اباهره، بني

[ ، و عمرو بن ۲۰۳خواهند خونم را بريزند پس فرار كردم ]نمودند صبر كردم، حال مي

لوذان كه شخصي بود از بني عكرمه به آن حضرت عرض كرد: در بطن عقبه كه كجا 

دهم برگرد كه روم، عرض كرد: تو رابه خدا قسم ميرويد؟ فرمود: به كوفه ميمي

اف نموده بودند از ها و اگر اهل كوفه امر را صنميروي مگر به سوي شمشيرها، ونيزه

برايت ضرري نداشت، حضرت فرمودند: رأي صواب بر من مختفي نيست، و لكن حكم 

خدا البد مجري است، و ايشان البته دست از من برنخواهند داشت تا اينكه اين دل خون 

[ .و اين كالم كه فرمود: حكم خدا بايد مجري شود ۲۰۲ام بيرون آورند. ]شده را از سينه

كليف واقعي است، و اينكه فرمود: مرا نخواهند گذاشت اشاره به حكم ظاهري اشاره به ت

و اضطرار آن جناب است، و اينكه فرمود: اين دل خون شده اشاره است به شدت مصيبت 

كرد آنسرور در آن خاك، كه هنوز اول امر بوده، و شاهد بر آنكه گفتيم: اگر بيعت مي

ياد لعين نوشت كه بايد بر حكم من و حكم يزيد زكشتند، آن است كه ابنباز او را مي
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 السالم( بيعت كند بعد رأي[ و شمر لعين گفت: حسين )عليه۲۰۱نازل شود و بيعت كند ]

[ اگر خيال كشتنش را نداشتند ۰۲۴[ ، و ] صفحه ۲۰۴خود را در حق او خواهيم ديد ]

ا اقرار براي شمگفتند، و آنحضرت غرض ايشان دانست، اين بود كه فرمود: چنين نمي

[ ، بلي و اهلل فدايت شوم ۲۰6نخواهم نمود مانند غالمان و دست ذلت به شما نخواهم داد ]

كشته شدن به عزت در راه خدا بهتر است از بيعت كردن با آن لئيمان، و اگر تقية هم 

س خود كشتند، پداشتند، و به ذلت و خواري تو را ميشدي البته دست برنميراضي مي

ز نمودي، و دين و حكم خدا را به پا داشتي، و بندگان را نجات دادي )صلي اهلل را عزي

 [ ۰۲۰صفحه «. ] عليك و علي االرواح التي حلت بفنائك و اناخت برحلك

 ي آندر خصوص الطاف الهیه نسبت به آن حضرت و اقسام يازده گانه

 ا زدندنوبت به اوليا چوي انبيبر خوان غم چو عالميان را صال زدند اول صال به سلسله

رسيد آسمان طپيد زان ضربتي كه بر سر شير خدا زدندپس ضربتي كزان جگر مصطفي 

ند و بر ها افروختي خلف مرتضي زدندپس آتشي ز اخگر الماس ريزهدريد بر حلق تشنه

عبا ي ستيزه در آندشت كوفيان بس نخلها ز گلشن آلحسن مجتبي زدندوز تيشه

ه ملك محرمش نبود كندند از مدينه و بر كربال زدنداهل حرم دريده زدندوانكه سرادقيك

 االمين نهاده بزانو سر حجاب تاريكگريبان گشوده مو فرياد بر در حرم كبريا زدندروح

[ عنوان چهارم: در خصوصيات الطاف الهيه ۰۲۰شد ز ديدن او چشم آفتاب ] صفحه 

 نسبت به آنجناب و آن به چند قسم است:

 ت تعبیر از الطاف شريفهدر خصوصی

در خصوصيت تعبير از آن الطاف شريفه، و آن چند عبارتست:يكي آنكه: در كامل 

 السالم( روايت نموده است كه: روزي پيغمبرالزياره: به سند معتبر از حضرت صادق )عليه

خدا در منزل جناب فاطمه )عليهاالسالم( تشريف داشتند، و حسنين بر دامان مباركش 
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ناگاه آن سرور گريان شد و به سجده افتاد، بعد فرمود: اي فاطمه حضرت علي بودند، 

اعال تجلي فرمود در منزل تو اين ساعت، در صورتي كه نيكوترين صور است، و فرمود: 

: داري؟ عرض كردمالسالم( را دوست مياي محمد )صلي اهلل عليه و آله( آيا حسين )عليه

ي دل من است، پس دست خود را بر سر من، و ميوهي ي من، و ريحانهبلي، نور ديده

السالم( گذاشت و گفت: مبارك است اين مولود،: بر او باد بركات، و حسين )عليه

صلوات، و رحمت، و رضوان من، آگاه باش كه اوست سيد شهيدان اولين و آخرين در 

به  مرا دنيا و آخرت، و اوست سيد جوانان بهشت، و پدرش افضل است از او، پس سالم

او برسان، و بشارت ده او را به اينكه اوست سبب هدايت و راهنماي اولياء، و نگاهبان 

ي علم، و اوست حجت من بر اهل آسمانها، و اهل زمينها، و بر جن و انس خلق، و خزينه

حسن »كمال ظهور معرفت باشد، و از « ترائي»[ .و دور نيست كه مراد از: ۲۰۳انتهي. ] -

ي رحمت خاصه باشد، پس افاضه« وضع يد»فت كمال و جمال، و از بروز ص« صورت

در اين حديث شريف چند خصوصيت تعبير است از لطف الهي نسبت به آن حضرت، 

ف است ي لطكه اخص آن و افخر آن، تعبير بر وضع يد است، كه كنايه از نهايت افاضه

از  بير شده است كهشود، و در حديث ليلةالمعراج تعبه نحوي كه فوق آن تصور نمي

لطف خاص نسبت به حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( به وضع يد بر پشت آنجناب 

[ تعبير اين: حكمت است مخصوص، نه از باب فضيلت ۰۱۱[ ، و در اختالف ] صفحه ۲۰۰]

السالم( است و في الحقيقة وضع بر ظهر نبي، همان وضع رأس حسين حسين )عليه

بمعني قوت استعمال شده است، و چون « يد»جم گويد كه: السالم( است.متر)عليه

حضرت پيغمبر متحمل اثقال نبوت است و حمل اثقال محتاج است به قوت ظهر، تعبير به 

السالم( تحمل هدايت و ارشاد عباد را افاضه قوت با محل شده، و حضرت حسين )عليه

وت ي قحتاج به افاضهقبول نمود به دادن سر مبارك در راه خدا، پس آن محل شريف م

از جانب خدا بود، واهلل اعلم باسراره.دوم و سوم: در خبر است كه خداوند به دست خود 

[ ، و اينها همه كنايه از كمال ۲۰۰قبض روح آن جناب نمود، و خودش بر او نماز كرد ]
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لطف است كه بيشتر از آن ممكن نيست، و حاصلش آن است كه خداوند عالم عطا نمود 

جناب آنچه در حيز امكان است، و ما هم اميدواريم كه به سبب توسل به آن جناب، به آن 

 مورد الطاف الهي شويم، و امور دنيا و آخرت ما به اصالح آيد.

 ي خداوند نسبت به آن حضرتدر خصوصیت عطیه

ي خود، خصوصيتي است كه خداوند در عطيه نسبت به آنجناب نموده، از صفات كماليه

ست كه از آن صفات شريفه، نمونه بر آن جناب قرار داده و مخصوص آن و آن اين ا

ي صفات الهي آن است كه، تمام اشياء تسبيح الهي سرور فرموده:يكي آنكه: از جمله

[ و به مقتضاي روايات، ۲۳۱فهميم حقيقت آنرا، چنانكه در قرآن ]نمايند و لكن ما نميمي

ت آن گريه فهميم، حقيقنمايند و لكن ما نميتمام اشياء بر گريه بر مصيبت آنحضرت مي

ي زمين به آن است كه هر سنگي را ي آسمان به تقاطر خون بود، و گريهرا، مثال گريه

ي ماهيان به خروج از آب شد، و گريهدادند در زيرش خون يافته ميكه حركت مي

ه كسوف و ي آفتاب و ما[ تاريكي آن است، و گريه۰۱۰ي هوا ] صفحه است، و گريه

[ .دوم اينكه: توحيد الهي از ۲۳۰خسوف است، و هكذا چنانكه در روايات وارد شده. ]

پرستان [ حتي بت۲۳۳جمله فطريات است چنانكه فرمود: )فطرة اهلل التي فطر الناس عليها( ]

و زنديقان اقرار قلبي به آن دارند، هر چند به زبان انكار كنند، و دل سوختن بر حضرت 

شناسند گريه [ است حتي كساني كه آنجناب را نمي۲۳۲السالم( نيز فطري ]يهحسين )عل

دارند، مانند بعضي از هندوها كه از دين اسالم كنند، و عزايش را برپا ميبر او مي

نانكه شدند، چاند.بدانكه دشمنان آنحضرت در عين اظهار عداوت بر او گريان ميبيگانه

[ و آن ملعوني كه فاطمه دختر ۲۳۱او نمود گريان شد ] سعد در ساعتي كه امر به قتلابن

[ و همچنين قتله در بعض حاالت گريه ۲۳۴كرد ]نمود گريه ميحضرت را برهنه مي

[ بلي كسي كه از كثرت ۲۳6كرد ]كردند، و يزيد عنيد در بعضي از شبها گريه ميمي

زياد لعين اشد ابنرحمي شنيده نشده كه رقتي كرده باشد يا گريان شده بشقاوت و بي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

است، لكن باز حالتش اندك متغير شد، آنوقتي كه امر نمود به قتل حضرت سجاد 

. كشي مرا نيز با او بكشاش او را دربر گرفت و گفت: اگر او را ميالسالم( و عمه)عليه

آن ملعون نظر تندي كرد و كأنه متغير گرديد و گفت: بگذاريد او را؛ كه من گمان دارم 

ي الهي [ .سوم اينكه: در صفات كماليه۲۳۳مرضي كه دارد نجات نخواهد يافت. ]از اين 

نانكه از شود، چافعل التفضيل في الحقيقة جاري نيست هر چند به حسب ظاهر جاري مي

اللهم اني اسئلك من »كند: شود كه اول عرض ميجميع فقرات دعاي سحر معلوم مي

[ و همچنين باقي ۲۳۰« ][ بهي۰۱۳ئك ] صفحه و كل بها»گويد: ، بعد مي«بهائك بأبهاه

السالم( هم مناسب اين صفت موجود است كه چون فقرات، و در جناب حسين )عليه

ا شويم كه چه بگوئيم، چون هر يك ربخواهيم اعظم مصائبش را بيان نمائيم متحير مي

بك ئاني أبكي من مصا»توان عرض كرد: بينيم اعظم است، پس ميكنيم ميمالحظه مي

چهارم اينكه: خداوند از براي عبادات خود كه طريق «.ألعظمها و كل مصيبتك عظيمة

رضوان و تقرب عباد است، طرق بسياري قرار داده است تا اينكه فيض عام باشد، بلكه از 

براي هر عملي درحال ضرورت بدلي مقرر فرموده است، حتي اينكه از براي نيت تنها، 

السالم( نيز نظير آن مقرر همچنين از براي حضرت حسين )عليهثواب عمل را قرار داده و 

فرموده مثال از براي زيارت آنحضرت فضيلتي قرار داده، و بدل آن اين است كه كسي 

را به نيابت بفرستند، يا از دور زيارت كنند، و از براي گريه بر او فضلي قرار داده بسيار 

روم از فيض آن نشود.پس مصائبش را بزرگ و اسباب آنرا بسيار، تا اينكه كسي مح

مختلف قرار داده، به جهت اختالف قلوب در اسباب رقت، مثال بعضي از قلوب رقت 

ند، كي غربت، اما اگر تصور كند غريب عطشان را رقت ميكند به محض مالحظهنمي

 كند، و بعضي برايكند، اما بر زخم روي زخم رقت ميو بعضي بر زخم تنها رقت نمي

كند، و هكذا، اين است كه از كند اما بر پامال نمودن بعد از آن رقت ميرقت نمي آنهم

هر مصيبتي اعلي و اشدش در آنجناب بوده، تا فيض گريه به هر قلبي برسد.پنجم: همان 

قسم كه خداوند را در صفات كماليه شريكي نيست، همچنين آنجناب را در خصايصي 
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كه محبت الهي محبت مخصوصي است كه كه دارد شريكي نيست.ششم: همچناني 

شباهتي به محبت مخلوقيت ندارد.همچنين محبت آنجناب در قلوب شباهتي به ساير 

محبتها ندارد، اين كه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( از آن تعبير نموده به محبت مكنونه در 

ه اظهار [ از آن سرور نمودند، وقتي ك۰۱۲باطن مؤمنين، در جواب سؤالي كه ] صفحه 

نمود.چنانكه از مقداد روايت شده كه حضرت رسول لطف مخصوصي به آنحضرت مي

ا السالم( بيرون آمد، پس يافت ايشان ر)صلي اهلل عليه و آله( روزي در طلب حسين )عليه

ت و او السالم( را برداشاند، پس اول سر حسين )عليهدر بستاني كه بر روي زمين خوابيده

برد مكرر، تا اينكه بيدار شد، مهرباني، و زبان خود را به دهان او مي داد بهرا حركت مي

السالم( بزرگتر است! حضرت فرمودند: كه از مقداد عرض كرد كه كأنه حسين )عليه

[ .پس ظاهر شد ۲۳۰السالم( محبتي است مكنون در قلوب مؤمنين. ]براي حسين )عليه

و جدش نيست، هر چند ايشان  خصوصيتي در محبت آنجناب كه از براي محبت پدر

اند، و محبت ايشان بايد بيشتر باشد، اما خصوصيت محبت حسيني دخلي به افضل بوده

كثرت ندارد، و آن چند وجه است:يكي: آنكه قلوب ايشان ميل فطري به سوي او و 

 زيارت او دارند، و همچنين به زوار او، بيشتر از ميل حج و ساير زيارات و زوار.دوم: اينكه

روي يا كجا بودي؟ رود هرگاه از او سؤال نمايند: كجا ميهر كس به زيارت عراق مي

 رود لكن اسم، مخصوص آنگويد: كربال، با اينكه نجف و كاظمين و سامرا نيز ميمي

حضرت است.سوم: اينكه اسم شريفش تأخير خاصي دارد در قلوب، چنانكه پدرش 

گفت: ي هر مؤمن[، و خودش مياي اشك ديده[ : ]۲۲۱« ]يا عبرة كل مؤمن»فرمود: مي

ي اشكها هستم.[چهارم: اينكه دخول شهر آنحضرت، [ ]من كشته۲۲۰« ]انا قتيل العبرة»

[ .پنجم: اينكه از كثرت استماع مصائبش ۲۲۳نمايد. ]يعني محرم، قلوب را محزون مي

ه آنجناب شنوند كشوند، پس اگر روزي هزار مرتبه ذكر آن را بشنوند باز چون بملول نمي

ي ايشان نمود، باز ناله[ و استغاثه مي۰۱۱تشنه كشته شد، يا غريب و تنها بود، ] صفحه 

 شود.بلند مي
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 در الطاف خاصه به آن حضرت از تكلمات الهي

 اشاره

در الطاف خاصه به آنسرور از تكلمات الهي، از آنجمله تكلماتي است كه با حضرت 

[ و تكلماتي كه با كليم نمود در ۲۲۲ذكر مصائب آنجناب ] السالم( نمود درآدم )عليه

[ چنانكه بيايد انشاء اهلل تعالي.و از آن جمله ۲۲۴[ و غير او از انبيا ]۲۲۱اين باره مكررا ]

تكلماتي است كه با خود آنجناب نمود، و آن بسيار است.از جمله در روايت انس است 

م( رفتم تا به نزد قبر خديجه السالگويد: در خدمت حضرت حسين )عليهكه مي

)عليهاالسالم( پس آنحضرت گريه كرد و فرمود به من: برو، انس گويد: به كناري رفتم 

، گويد:ياربو مخفي شدم و او مشغول نماز گرديد و طول كشيد، پس شنيدم كه مي

يا ذالمعالي عليك معتمدي طوبي لمن كنت يارب، انت مواله فارحم عبيدا اليك ملجاه

ثر و ما به علة و ال سقم اكطوبي لمن كان نادما ارقا يشكوا الي ذي الجالل بلواهمواله انت

رمه اهلل ثم اذ ابتلي بالظالم مبتهال اكاذ اشتكي بثه و غصته اجابه اهلل ثم لباهمن حبه لمواله

، اي را كه پناهش توئييعني: پروردگارا، پروردگارا، تو موالي مني، رحم كن بندهادناه

ي خداي متعال تو تكيه گاه مني، خوشا به حال كسي كه مواليش توباشي. خوشا به حال ا

هايش نادم باشد و شبها بيدار بماند و شكايت ناماليماتش را پيش تو كسي كه از گذشته

اي غم و اندوهي بيش از محبت مواليش ندارد، چون شكايت از غم و آورد، چنين بنده

جابت كند و لبيك فرمايد. چون مبتال شود و در شب تار اندوه نمايد مواليش او را ا

[ نمايد، خداوند او را گرامي دارد و به مقام قرب رساند.پس جواب ۰۱۴تضرع ] صفحه 

ي فحسبك صوتك تشتاقه مالئكتآمد:لبيك عبدي و انت في كنفي و كلما قلت قد علمناه

ت الريح لوهبرناهدعاك عندي يجول في حجب فحسبك الستر قد سفالصوت قد سمعناه

[ .يعني: ۲۲6سلني بال رغبة و ال رهب و التخف انني انا اهلل ]من جوانبه خر صريعا لما تغشاه

ي من، تو در كنف حمايت مني، هر چه گفتي همه را شنيديم، فرشتگان مشتاق لبيك بنده
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صداي تو هستند، ترا همين شرف بس كه صدايت را شنيديم، دعاي تو در حجابها جوالن 

كند، ترا همين قدر بس كه حجابها را برداشتيم، اگر بادي از اطراف آن بوزد، در برابر مي

آن به زانو افتد، هر چه خواهي از من بخواه بدون ترس و وحشت، نترس كه منم خداوند 

ست كه اين ا« لوهبت»به كسر راء كسي است كه شب را بيدار است، و معني « ارق»متعال.

جوانب آن دعاء، و در جاي او انساني باشد، هر آينه از هيبت آن مقام هر گاه باد بوزد در 

غش خواهد كرد، يا اينكه اشاره به خود آن جناب است و معنيش آن است كه از شدت 

خضوع بيخود است كه اگر بادي بوزد، بر زمين خواهد افتاد.و ديگر نداهاي مخصوصي 

ها نداي )يا ايتها النفس المطمئنة( است كه در روز عاشورا به آنجناب رسيد، اشرف ندا

 است.

 اعطاء قلب نبي به حضرت حسین

 اشاره

السالم( مخلوقات جناب در بيان آنچه خداوند عطا نموده است به حضرت حسين )عليه

پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( و درآن چند امر است:اول: بيان آن عطيات به طريق تعداد 

[ آن عطايا.اما امر اول، ۰۱6سوم بيان فوق ] صفحه  -ا دوم بيان تفاصيل آنه -اجمالي 

گوئيم كه: خداوند به او عطا نمود قلب پيغمبر را، و روح و فؤاد و عقل و باصره و مي

شامه و چشم و مابين دو چشم، و قوت، و كتف، و ظهر و دامان، و زبان، و دست، و 

، در بيان تفاصيل آنها، پس انگشتان و سينه، و لبان، و كالم، و فرزند او را.امر دوم

كه  السالم( پس دليلش كالم آنجنابگوئيم: اما اعطاء قلب نبي بحضرت حسين )عليهمي

[ ، و ايضا آن عالقه مخصوصي كه به آنجناب اظهار ۲۲۳« ]انه مهجة قلبي»فرمود: مي

 وفرمود، چنانكه گاهي كه به آن سكينه نمود، در حال مالقاتش با ديگري اظهار نميمي

رت آمد آنحضالسالم( ميوقار نبوت، در ميان اصحاب نشسته بود، هرگاه حسين )عليه
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كرد او را، و به دوش مبارك خواست، و استقبال مينمود، و برميسخن را قطع مي

تر آنكه هرگاه بر منبر در اثناي نشانيد، و عجبآورد در دامان خود ميگرفت و ميمي

به  نمود وشد، آن حضرت خطبه را قطع ميم( وارد ميالسالخطبه، حضرت حسين )عليه

ام فرمود، واهلل ندانستم كه از منبر به زير آمدهنمود، و ميآمد و او را استقبال ميزير مي

[ .و اين كالم، كنايه است از شدت ۲۲۰چنانكه عبداهلل ابن عمر روايت نموده است. ]

ماجه در كتاب سنن، و ست كه ابني قلبيه، و اعجب از آن، روايتي امحبت و عالقه

ر ميان السالم( را داند كه آنحضرت روزي حسين )عليهزمخشري در كتاب قائق نقل كرده

كند، پس حضرت رو به سوي او رفت و يكدست خود كوچه ديد كه با اطفال بازي مي

رت نحضكرد و آرا بسوي او دراز نمود كه او را بگيرد آن طفل از طرفي به طرفي فرار مي

نمود تا اينكه او را گرفت پس يكدست به زير ذقن و يكدست بر سرش با او مضاحكه مي

 انا من»گذاشت و او را بلند كرد، دهان بر دهانش گذاشت و او را بوسيد پس فرمود: 

]من از حسينم و حسين از منست[، خدا دوست بدارد هر كس «: حسين و حسين مني...

[ ۰۱۳[ . ] صفحه ۲۲۰ارد، حسين سبطي است از اسباط ]السالم( را دوست بدحسين )عليه

ه السالم( سرايت به محبين او نيز نمود، چنانكو بدانكه اين محبت و عالقه به حسين )عليه

السالم( را دوست ميدارم آن حضرت خدا را شاهد ميگرفت و ميفرمود من حسين )عليه

السالم( بدارد محبين حسين )عليهفرمود: خدا دوست و محبين او را نيز دوست ميدارم و مي

[ ، و روزي از روزها طفلي را در كوچه ديد پس نشست و او را گرفت و با او ۲۱۱را ]

مالطفت نمود، شخصي از سبب آن سؤال نمود، فرمود: اين طفل پسرم حسين را دوست 

ماليد و گرفت، و به صورت خود ميدارد، زيرا كه من ديدم خاك قدم او را ميمي

[ .و ما ۲۱۰السالم( خواهد بود در كربال. ]يل مرا خبر داده كه از انصار حسين )عليهجبرئ

نيز اميدواريم كه از محبين آنجناب باشيم تا اينكه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( ما را 

دوست بدارد و خداي متعال نيز به سبب دعاي آن سرور ما را دوست بدارد، پس از 

 گناهان ما درگذرد.
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 اء روح و فواد و عقل حضرت نبي به آن حضرتاعط

السالم( روح من فرمود: حسين )عليهو اما اعطاء روح و فؤاد و عقل آنسرور، پس مي

[ و اما باصره و قوت، ۲۱۳است، و ثمر فؤاد من و سبب سكون و طمأنينه قلب من است ]

و اما اعطاء  [۲۱۲شود ]كنم گرسنگي من تمام ميفرمود: هر وقت نظر به او ميپس مي

ي من و نور دو چشم من است. السالم( ريحانهفرمود: حسين )عليهشامه و عين، پس مي

[ ، و اما پشت آن سرور، پس مركب آن جناب بود، نه يكدفعه بلكه مكرر، به نحوي ۲۱۱]

شد بر پشت آن كه خارق عادت بوده، چنانكه گاهي در سجود نماز جماعت سوار مي

د سجده را تا اينكه خود به اختيار بزير آيد، پس اصحاب تعجب داسرور، پس طول مي

فرمودند: نه، لكن كردند كه آيا وحي نازل شد؟ مينمودند از طول سجود و سؤال ميمي

[ و اما كتف آن حضرت، پس ۲۱۴[ شده بود ]۰۱۰فرزندم بر پشت من سوار ] صفحه 

گرفت و در كوچه و بازار السالم( به دوش ميمحل آنجناب بود او را با حسن )عليه

ي فرمود: خوب راكبي هستند، و گاهخواستند بگيرند ايشانرا، ميرفت، و اصحاب ميمي

[ .و اما دامان آن حضرت، پس ۲۱6گرفت او را. ]كرد و به دوش ميجبرئيل نيابت مي

محل نشستن آنجناب بوده، چنانكه از اول والدتش فرمود: اي اسماء بياور پسرم را، عرض 

يزه كني! خدايش پاك و پاكايم، فرمود: تو او را پاكيزه مياش نكردهرد: هنوز پاكيزهك

نمود، داد و با او بازي مينمود و با انگشت ابهام شيرش مي[ و او را كفالت مي۲۱۳كرده ]

گفت، حتي اينكه [ و به زبان اطفال با او سخن مي۲۱۰خواند از برايش ]و ذكر خواب مي

روي تعجب مالمت كردند آن جناب را، فرمود: آنچه بر تو مخفي  بعضي اصحاب از

ت از آنچه بيشتر اس -السالم( و محبت من نسبت به او يعني از فضل حسين )عليه -است 

ي اين اقوال و افعال بامر الهي بوده، حتي [ ، و معلوم است كه همه۲۱۰بر تو ظاهر شد ]

ا او، و استقبال و قطع خطبه، و وجه طول سجود و حمل بر دوش، و دويدن در كوچه ب

 بوسيد آن جناب را با حضرتآن بيايد. )انشاءاهلل(.و اما لبهاي آن سرور، پس هميشه مي
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سر فرمود: اين دو پچسبانيد زمان دراز، و ميبوئيد و به خود ميالسالم(و ميحسن )عليه

السالم( و گلوي [ ، و مشهور است كه روزي دهان حسن )عليه۲۴۱ي من هستند ]ريحانه

السالم( اظهار كدورت نمود و به نزد السالم( را بوسيد پس حسين )عليهحسين )عليه

ام آن است كه حسين ام، آنچه ديدهمادرش شكايت كرد. و من در اخبار اين را نديده

داد، گاهي پيشانيش، و گاهي تمام بدنش، و السالم( راگاهي در گلويش بوسه مي)عليه

بوسيد، و گاهي [ مي۰۱۰كرد، و باالي نافش را ] صفحه ا برهنه ميگاهي شكمش ر

اي است از پيغمبر )صلي [ و گاهي لبهايش را، وآن يك معجزه باهره۲۴۰دندانهايش را ]

[ و گريه ۲۴۳بوسم ]فرمود: كه من موضع شمشيرها را مياهلل عليه و آله( كه سبب آن مي

ي ناف معلوم نبود، تا اينكه بعد معلوم شد يعني كنم، اما سبب بوسيدن دندانها و باالمي

 چوب خيزران و تير سه شعبه.

 سبب تخصیص آن حضرت به اين احترامات

و بايد دانست كه تخصيص آنجناب به اين احترامات خاصه، سببش چند چيز است:يكي: 

ي آنجنابدوم: مقابله كردن هر احترامي، به هتك حرمتي بيان مقام و مرتبه و بلندي درجه

اند، تا معلوم شود بزرگي مصيبتش، مثال استقبال نمودن پيغمبر كه از آنحضرت نموده

ا آن شدند كه برا، مقابل است با آن حالت كه مردم راضي نمي)صلي اهلل عليه و آله( او 

نمود جناب هم منزل شوند در راه سفر كه مبادا ياريش كنند، و اگر كسي را استقبال مي

رفت، چنانكه در كرد و به طرف ديگر ميدر راه كه از او خبري برسد راه را كج مي

خواست كه ادخال سرور .سوم: مي[ ۲۴۲ي زهير و آن دو نفر اسدي مشهور است. ]قضيه

ب ي آن مصائدر قلب آن جناب نمايد، تا جبران حزن و كرب او شود، پس بايد به اندازه

و احزان باشد تا بتواند جبران نمايد، پس شما دوستان تأسي به حضرت پيغمبر نمائيد و 

وم: س جبر قلب و تفريج كرب او نمائيد، به گريه و سالم و اجابت دعوت آن سرور.امر

در بيان مقامي باالتر از آنچه ذكر شد، و آن اينست كه خداوند عطا نمود به حسين 
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السالم(، خود پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( را، و اين مبالغه است، بلكه مستند به كالم )عليه

[ . ] صفحه ۲۴۱« ]السالم(حسين مني وانا من حسين )عليه»فرمود: خود آن حضرت، كه مي

۰۴۱ ] 

 اعطاء عرش به امام حسین

السالم( از اعظم مخلوقات كه عرش در آنچه خداوند عطا نموده است به حسين )عليه

است، و از براي اين عطا كيفياتي است، مثال از آنجمله اينكه داده است به آنجناب ظل 

گانش عرش را كه مجلس آن حضرت است در روز قيامت، كه با زوار و گريه كننده

بيائيد  دهند از براي ايشان كهكنند، پس حوريان بهشت پيغام ميو صحبت مينشينند مي

 كنند و سخن آنحضرت را بر بهشت ترجيحبه بهشت، كه ما مشتاق شمائيم پس ابا مي

[ .و داده است به او يمين عرش را كه محل اوست در عالم برزخ، و نظر ۲۴۴دهند. ]مي

از  نمايدريه كنندگانش، و طلب مغفرت مينمايد به محل شهادتش، و به زوار و گمي

[ ۲۴6نمايد كه استغفار نمايند به جهت ايشان. ]براي ايشان، و از پدر و جدش خواهش مي

.و داده است باو فوق عرش را كه محل حديث گفتن زائر او است با خدا، چنانكه در 

براي  [ .پس عرش محل حديث زوار است، ظلش از۲۴۳فضل زيارتش وارد شده است. ]

دارند، و فوقش از براي ايشان در وقتي كه خدا ايشان در وقتي كه با خودش صحبت مي

ه فرمايد: بي عرش را، كه در زيارت ميگويد.و داده است به او اظلهبا ايشان حديث مي

[ ، و داد به او نظير آنچه ۲۴۰ي عرش، و گريست بر تو ]لرزه آمد به جهت خون تو اظله

مالئكه محدقين و طائفين، چنانكه بيانش بيايد انشاء اهلل..و كيفيت اعلي به عرش داده از 

ي عرش را به او عطا فرمود، چون آنرا زينت عرش قرار ي اينها، آنست كه همهاز همه

[ و هر چيزي به زينت خود مكمل ۰۴۰[ . ] صفحه ۲۴۰السالم(. ]داد با برادرش حسن )عليه

 گفت: من از حسينم.آينه ميگفت، هر است، پس اگر عرش سخن مي
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 اعطاء بهشت به آن حضرت

 اشاره

در بيان آنچه عطا نموده است به او از احسن مخلوقات كه بهشت است، از آن جمله 

[ ، و از حور ۲6۰[ و قصري مخصوص ]۲6۱درختي خاص به جهت او مقرر فرموده، ]

[ ، و حوري مخصوصي ۲6۳العين قابله به جهت او قرار داده، و همه را عزادار او كرده ]

[ و باب مخصوصي كه اسم آن باب الحسين است معين ۲6۲از برايش خلق نموده ]

گويم كه تمام بهشت [ ، بلكه مي۲6۱فرموده، كه آن بزرگتر از همه درهاي بهشت است ]

[ پس اگر تكلم كند، خواهد ۲6۴از اوست، زيرا كه تمام از نور آن بزرگوار خلق شده ]

 السالم(.ين )عليهگفت: انا من حس

 اعطاء از جمیع مخلوقات به آن حضرت

 اشاره

در بيان آنچه خداوند عطا نموده است به آنجناب از باقي مخلوقات، و اجمال آن در چند 

باب است:باب المالئكة: باب االنبياء، باب ازمنه، باب السماء، باب هوا و فضا، باب الماء، 

ب انس، باب جن، باب طيور و وحوش، باب بهائم، باب اشجار، باب انهار، باب بحار، با

باب الجبال، باب اوضاع نشأة ظاهرية.]باب سماء[ بدانكه خداوند عطا نمود به آن جناب 

از سماوات خصوصياتي چند:از جمله آن را محل صعود روح او قرار داد در روز 

[ و به ۲6۳[ و خاك سرخ ]۲66[ خون ]۰۴۳شهادتش، و گريست بر آن سرور به ] صفحه 

[ و به كربال عطا نمود از خصايص ظاهريه و معنويه، افضل از آنچه به ۲6۰سرخي شفق ]

السالم( داد مطابق آنچه به سموات سبع و مافوق آنها سماء عطا نمود و به حسين )عليه

داده، بلكه بهتر از آن، صفات معنويه، نظر بنما و بار ديگر موجودات ظاهر را نظر بكن.از 

السالم( هم معدن فيوض رباني آسمان معدن فيض الهي است و حسين )عليه جمله آنكه
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است به وجه اسهل و ايسر.آسمان محل صعود دعا و استجابت آن است، و حسين 

السالم( السالم( اسمش سبب استجابت دعاست، چنانكه از قضيه حضرت آدم )عليه)عليه

شود.آسمان باال ي طاهره ظاهر ميسه[ و غير ايشان از متوسلين به خم۲۳۱[ و زكريا ]۲6۰]

رود به سوي آن صداي مظلومين و از كربال باال رفت صداي مظلومين به نحو مي

رود رسد فرياد العطش ز بيابان كربالآسمان، باال ميخاص.زان تشنگان هنوز به عيوق مي

كربال  زآيد به سبب آن، و اي ايشان، پس به لرزه ميي يتيمان و گريهبه سوي آن ناله

ي يتيمان و اسيران به نحوخاص.آسمان در آن براق بود كه راكب خود را به بلند شد ناله

ن انا م»مقام قاب قوسين رسانيد، و كربال در آن ذوالجناح بود كه راكب آن به مقام 

رسيد به سبب سقوط از نشستن.آسمان معراج انبياء است، و كربال معراج مالئكه « حسين

آن اوضاعي است كه سبب اختالفات هواست، و كربال در آن اوضاعي است، آسمان در 

[ آسمان و عرش در آن پيچيده ۰۴۲است كه تأثير در آسمان و عرش نمود. ] صفحه 

صداي مالئكه به تسبيح و تهليل و تكبير و تحميد و اصناف قائمين و راكعين و ساجدين 

ين ي مظلومان و انسان و نالهي بيكو غيرهم، و كربال در آن پيچيده بود صداي صيحه

گفت يا اباه، و ديگري وا اخاه، و ديگري وا ولداه، و يتيمان و فرياد تشنگان، يكي مي

ديگري وا سيداه، و اين ناله در پيش خدا افضل است در مقام عبوديت و تسليم از تسبيح 

الم(، سالو تقديس مالئكه.و ايضا آسمان مسجد مالئكه است از براي حضرت آدم )عليه

السالم(.آسمان را خداوند سقف و كربال مصالي انبياء و مالئكه بر جسد حسين )عليه

محفوظ قرار داده است، و كربال را سقف حافظ قرار داده از براي كسي كه پناه برد به 

آن.آسمان را خداوند سقف مرفوع قرار داده، و كربال را قرار داده سقفي كه رافع است 

 السالم( كسي استشود، و حسين )عليهاز آسمان آب طهور نازل ميدرجات متوسلين را.

شود، و در مقام استسقاء باران به جهت او باريد و اراضي را كه باران به بركت او نازل مي

[ ۲۳۳كند جميع گناهان را ][ ، و نازل شد به سبب او آبي كه پاك مي۲۳۰سيراب نمود ]

آن بعينه از آبهاي بهشت خواهد بود، و آن [ و ۲۳۲كند آتش جهنم را ]و خاموش مي
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اشك چشم گريه كنندگان است.آسمان محل ارزاق ظاهريه عباد است، و حسين 

گوئيم كه: در آسمان عرش السالم( معدن ارزاق معنويه و ائمه ايشان است.باز مي)عليه

عظيم است، و در كربال زينت عرش است.آسمان مسكن مالئكه است، و كربال محل 

السالم( نيز صاحب بروج شد مالئكه است.آسمان ذات بروج است، و حسين )عليهآمدو

است، چنانكه در روايت است، چون خودش امام، و پدرش و برادرش امام، و اوالدش 

« ضراح»اي است موسوم به [ در آسمان، آن خانه۰۴۱[ . ] صفحه ۲۳۱اند. ]ي تسعهائمه

كنند و ديگر د هزار ملك به آن طواف مي[ كه مطاف مالئكه است، هر روز هفتا۲۳۴]

رسد، و كربال در آن ضريحي است كه موكل است به آن هفتاد هزار نوبت به آنها نمي

ند، روشوند و ميملك، كه هميشه هستند و هر روز هفتاد هزار ملك ديگر آنجا نازل مي

ل زينت [ .آسمان محل بهشت است، و كربال مح۲۳6رسد. ]و ديگر نوبت به آنها نمي

بهشت است، و قطعه بهشت است و محل كسي است كه از نور او بهشت خلق شده، و او 

سيد جوانان بهشت است.آسمان در آن جبرئيل است و در كربال مخدوم جبرئيل 

است.آسمان محلي است كه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( در شب آنجا سير نمود، و به 

السالم( است و در كربال ي حضرت موسي )عليههكربال در روز سير نمود.در آسمان قب

[ .در آسمان حضرت عيسي است، كربال محل ۲۳۳السالم( است. ]ي موسي )عليهشجره

شود، و حسين [ .آسمان محل آفتاب است كه گاهي منكسف مي۲۳۰تولد عيسي است. ]

نمود اشراقش بيشتر السالم( آفتابي است كه هر چند امر بر او شدت مي)عليه

ست السالم( اهاشم حضرت عباس )عليهشد.آسمان در او قمر است و در كربال قمر بنيمي

كه منخسف شد در وقتي كه دشمنان خاك صفت حائل شدند بين او و بين آفتاب امامت، 

[ است كه سبب استجابت دعا است، ۲۳۰در ميدان جنگ.آسمان در آن كف الخضيب ]

ب است كه سبب استجابت دعا است. ] و در كربال سر خضيب و صورت و بدن خضي

[ آسمان مشتمل بر سبعه سياره، و كربال مشتمل است بر نجوم آل ۰۴۴صفحه 

عبدالمطلب.آسمان در آن هزار و بيست و پنج ستاره روشن است، و خفيه از حصر بيرون 
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السالم( در بدنش چهار هزار زخم ظاهر بود از شمشير و نيزه و تير، است، و حسين )عليه

خفيه غيرمحصور است.آسمان در آن قطب و بنات النعش است، كربال محل قطب و 

امامت و دخترانش دور نعش او حيران و سرگردانند.آسمان در آن كوكب حامل رأس 

[ است، و در كربال غول حامل رأس سبط الرسول است.آسمان در آن بيت ۲۰۱الغول ]

هفتاد هزار ملك بر آن طواف  المعمور است كه مقابل ضراح و كعبه است، كه هر روز

كه طائفين السالم( نيز مالئرسد، و از براي حسين )عليهكنند و نوبت ديگر به ايشان نميمي

است چنانكه گذشت و بيايد. )انشاءاهلل(.آسمان در آن مجره است كه كهكشان باشد، و 

 ند، به جهتالسالم( مجره است از اثر زخمها كه اثرش تا محشر خواهد مادر حسين )عليه

 موقف شفاعت عاصيان.

 باب االرض اعطايي به حسین

[ و از براي حسين ۲۰۰اي داده كه اشرف زمينها است ]السالم( از زمين قطعهبه حسين )عليه

السالم( خصوصيات ارض را قرار داده، از جمله در زمين معدن طال و نقره و جواهر )عليه

بهشت است، كه از لؤلؤ و ياقوت و طال و  السالم( معدن قصرهاياست، و حسين )عليه

 السالم( منبتنقره است، زمين محل نبت هر گياه و درخت زيبا است و حسين )عليه

فيوضات عامه الهي است، زمين محل استراحت عباد و آسايش احياء و اموات است، و 

 السالم( سبب استراحت دائمي است و كربال محل آسايش احياء و امواتحسين )عليه

 [ ۰۴6است. ] صفحه 

 باب هوا و فضا اعطايي به حسین

خداوند عطا نموده است به آن جناب از هوا و فضا ما بين حائر و آسمان را، پس از براي 

[ و معراجي است كه ۲۰۳آن اوصافي قرار داده:يكي آنكه: محل آمدوشد مالئكه است ]

ي است موكل به هوا، هر روز [ .و اسماعيل كه ملك۲۰۲رود. ]اعمال زوار از آن باال مي
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[ .دوم: از آن مقام، ۲۰۱نمايد. ]شود و با مالئكه حائر جواب و سؤال ميدر آنجا حاضر مي

عملي به آسمان باال رفت كه مثل و مانند نداشت كه شهادت آن جناب باشد.سوم: محل 

نزول رحمت خاصي است كه مثل ندارد.چهارم: محل صعود فيض است به جهت اهل 

 [ .۲۰۴ها چونكه معراج مالئكه است. ]آسمان

 باب الماء اعطايي به حسین

چونكه آن جناب را از آب مباح منع كردند، خداوند به او عطا نمود چهار نوع آب:يكي: 

حوض كوثر را حق او قرار داد و اصحاب او را پيش از خروج روحشان از آن سيراب 

ت كه رياد كرد كه اي پدر اين جد من اساكبر وقتي كه بر زمين افتاد فنمود، چنانكه علي

[ و حق گريه ۲۰6مرا سيراب نمود به جامي كه هرگز بعد از آن تشنه نخواهم شد. ]

كنندگان او مسمع است، و اين فايده در بسياري از اعمال حسنه مروي است، لكن 

يه شود به اينكه گرالسالم( آن است كه كوثر فرحناك ميخصوصيت حسين )عليه

[ .دوم: آب حيوان است در بهشت، كه با ۲۰۳[ بنوشند. ]۰۴۳ان از آن ] صفحه گكننده

[ .سوم: ۲۰۰افزايد. ]شود پس در خوبي طعمش ميگان او ممزوج مياشك گريه كننده

اشك چشم است كه خداوند حق او قرار داده، اين است كه او را صريع الدمع و قتيل 

 داده، بلكه اثر هر چه منسوب است به او، و اثر العبرة گويند، و آنرا اثر اسم شريفش قرار

[ .چهارم: هر آب سرد ۲۰۰ذكر مصيبتش و اثر نظر به قبرش، و اثر بوئيدن تربتش. ]

خوشگواري است كه دوستان بنوشند، پس حق آن جناب در آن هست كه بايد او را ياد 

«: ذب ماء فاذكرونيع شيعتي ما ان شربتم»كنند و برقاتلين او لعنت فرستند، چنانكه فرمود: 

]اي شيعيان من! هر گاه آب گوارائي نوشيديد مرا ياد كنيد[، و حضرت صادق 

من هرگز نياشاميدم آب سردي مگر اينكه ياد كردم حسين »السالم( فرمود كه: )عليه

[ و حكمت در اينكه حقوق آن جناب از جهت آب چهار نوع است ۲۰۱« ]السالم( را)عليه

 شايد دو وجه باشد:
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 محروم ساختن حسین از آب

يكي: آنكه او را از چهار حق كه در آب داشت منع نمودند.اول: از حق مشتركي كه با 

[ ، ۲۰۰آدم با هم شريكند در آب و گياه ]ي بنيي مردم در آن داشت، چنانكه همههمه

اين است كه جايز است آب خوردن از نهرهاي مملوكه هر چند اذن از مالك نگيرند، و 

يد از همين جهت است استحباب آب دادن به كفار هر گاه تشنه باشند، چنانكه در شا

ي جانداران [ دوم: حق مشتركي است كه با همه۰۴۰[ . ] صفحه ۲۰۳روايتي وارد است. ]

شود داشته، چونكه هر ذي روحي را حق است در آب، و از اين جهت است كه واجب مي

ات مملوكه و غير آنها.سوم: حق خاصي كه بر تيمم، هر گاه خوف عطش باشد بر حيوان

اهل كوفه داشت، كه سه مرتبه ايشان را سيراب نموده بود.يك مرتبه در سال خشكي از 

ي ديگر در [ .و دفعه۲۰۲براي ايشان طلب باران نمود، و به بركت آنجناب باران آمد. ]

قادسيه لشكر حر [ .و ديگر در ۲۰۱صفين آبرا به ضرب شمشير از لشكر معاويه گرفت. ]

[ .چهارم: حقي كه آن حضرت، در خصوص نهر فرات داشت، چون ۲۰۴را آب داد. ]

[ و آن جماعت مراعات هيچ يك از ۲۰6السالم( بود ]مهر مادرش حضرت فاطمه )عليه

اين حقوق را ننمودند، حتي اينكه يك قطره به جهت طفل شيرخوارش خواهش نمود و 

كباب است، پس باز اجابت نكردند، بعد از براي خودش ديدند آن طفل را كه از تشنگي 

مكيد خاتم ز قحط آب يكقطره طلب نمود، ندادند، آه.بودند ديو و دد همه سيراب و مي

 سليمان كربال

 تشنگي آن حضرت در چهار عضو تأثیر نموده بود

ك روجه دوم: اينكه تشنگي آنسرور در چهار عضو تأثير تمام نموده بود:اول: لبهاي مبا

كه افسرده شده بود.دوم: جگر پاره پاره چنانكه در آخر امر، بعد از نااميدي از زندگي 

ي آبي به من [ : ]قطره۲۰۳« ]اسقوني قطرة من الماء فقد تفتت كبدي من الظماء»فرمود: 
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[ تشنگي پاره پاره شد.[سوم: زبان آن حضرت كه ۰۴۰بدهيد كه جگرم از ] صفحه 

[ .چهارم: چشمهاي مقدسش كه ۲۰۰راف دهان سائيده بود. ]مجروح شده بود از بس باط

از تشنگي تاريك گرديده بود، چنانكه در حديث مكالمه جبرئيل با حضرت آدم 

وا »ويد گالسالم( منقولست كه گفت: اگر ببيني اي آدم او را در حالتي كه مي)عليه

[ ، پس به ۲۰۰دود ] به حدي كه تشنگي حائل شده باشد ما بين او و آسمان مانند« عطشاه

سبب هر يك از اين اعضاء اربعه يك نوع از آب خداوند به او عطا نمود چون سخن به 

 اينجا رسيد شما شيعيان هم بخل نورزيد به اشك ديدگان.

 ي عیسيي موسي و نخلهباب اشجار: شجره

از آن شنيد، و در بعضي روايات « اني انا اهلل»افضل درختان شجره موسي است، كه نداي 

[ و افضل اشجار، نخله حضرت ۱۱۱السالم( است ]وارد است كه محل قبر حسين )عليه

[ .]باب البحار[: ۱۱۰السالم( است و در روايت وارد است كه در كربال بود. ]عيسي )عليه

ار ندا داد اهل درياها را كه دربر كنيد لباس حزن را كه حضرت چون شهيد شد ملك بح

[ .]باب الجبال[: اشرف جبال طور سينا است و آن محل قبر ۱۱۳فرزند رسول شهيد شد. ]

السالم( آنحضرت است به مقتضاي روايات و همانست كوه جودي كه كشتي نوح )عليه

ر هرگاه مالحظه نمائي [ .اي براد۱۱۲كه سبب نجات مؤمنين بود بر آن قرار گرفت. ]

 فرمود: اين دنياالسالم( كه ميحالت ما را خواهي ديد مصداق كالم اميرالمؤمنين )عليه

دهد شما را مانند حركت دادن بادهاي سخت كشتي را در وسط موجهاي حركت مي

[ يافت باز ۰6۱دريا، پس هر چه غرق شد ديگر عوض ندارد و هر يك نجات ] صفحه 

دانيم كه اگر غرق شويم عاقبت ما آتش خواهد [ و ما نمي۱۱۱] در معرض خطر است

ميد نجات السالم( استقرار يابد ابود يا نه، لكن اگر كشتي ما بر جودي واليت حسين )عليه

است.]باب انس و جن[: اما از انس پس خداوند عطا نمود به او اصحابي را كه وصف 

[ و از حالت آنها ۱۱۴صحابي باوفا نبوده ]نمود خود ايشان به اينكه از براي احدي چنين ا
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معلوم است، و به او عطا نمود شيعيان خاصي كه محبت فطري اضطراري نسبت باو دارند، 

 اي هستند كه درطايفه« ماچين»كنند، و در بالد اختيار در عزاي او خود را هالك ميبي

اما جن، پس جماعتي  كنند.وروند و احساس الم نميزنان در ميان آتش ميعاشورا سينه

از ايشان به ياري او آمدند وقتي كه از مدينه بيرون آمد، حضرت فرمود ميعاد ما و شما 

[ ، و ۱۱6در كربال است، و چون به خدمتش آمدند حضرت اذن جهاد به ايشان نداد ]

[ و جمعي ۱۱۳جماعتي از ايشان شب يازدهم آمدند بياريش، پس ديدند كه امر گذشته ]

به گريه و نوحه مشغول بودند از مردان و زنان در كربال و مدينه و بصره و كوفه از ايشان 

المقدس و در زير درخت عوسجه، جمعي از ايشان خبر قتل آنجناب رابه اطراف و بيت

كردند، اشعار ايشان در و اكناف بردند و زنهاي ايشان شبها در اطراف جسد او نوحه مي

 [ .۱۱۰كتب مراثي مسطور است. ]

 باب الوحوش و الطیور، باب الخیل و االبل

و  ي آهو با حضرت عيسيبعضي پيش از شهادتش بر او نوحه نمودند، چنانكه در قضيه

شير با آنجناب، و گوسفندان حضرت اسماعيل و اسب حضرت ابراهيم معروف است 

[ و در شب يازدهم وحشيان صحرا همه گردنها را به سوي اجساد شريفه كشيده ۱۱۰]

[ .و اما طيور، پس بعضي بر او ۱۰۱كردند تا به صبح. ][ گريه مي۰6۰دند و ] صفحه بو

افكندند و بعضي به مدينه آمدند و خبر كردند، و بعضي سايه بر بدن او مينوحه مي

شهادتش را رسانيدند به دخترش و به اهل مدينه و بعضي به نزد ساير طيور رفته ايشان را 

اب الخيل واالبل[: مخصوص بود آن جناب به اسب پيغمبر )صلي [ .]ب۱۰۰اخبار نمودند. ]

اهلل عليه و آله( كه نامش مرتجز بود و شايد همان است كه معروف به ذوالجناح بود و آن 

[ ۱۰۳مركبي بود باوفا، در تشنگي تأسي به صاحبش نمود و از آب خوردن امتناع نمود ]

: «ليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيهاالظ»كرد: ، و بعد از شهادت آن جناب فرياد مي

گاه روان ]فرياد، فرياد، از امتي كه پسر دختر پيامبرشان را كشتند[، پس به طرف خيمه
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شد و خبر شهادت آن حضرت را به عيالش رسانيد، و چون لشكر خواستند او را بگيرند 

آن جناب به [ .و مخصوص بود ۱۰۲جمعي را هالك نمود، چنانكه در روايتي است. ]

اي كه در صبح عاشورا بر آن سوار شد و خطبه خواند، پس پياده شد و امر نمود عقبة ناقه

[ ، پس بعد از شهادت آن حضرت آن قدر سر ۱۰۱بن سمعان را كه زانوي آنرا بست ]

[ .باب آنچه آن حضرت به آن مخصوص است ۱۰۴خود را به زمين زد كه هالك شد. ]

چند خداوند دنيا را از براي دوستانش نخواسته لكن مخصوص شد از اوضاع دنيويه، و هر 

آن جناب به سبب اينكه او را از آب و طعام منع نمودند و جسدش را به خاك انداختند، 

به اينكه سه چيز در عوض به آن جناب داده شد از جنس آنچه منع كردند از آن حضرت، 

ت: پس ثواب مخصوصي مقرر شد يكي سقايت، دوم طعام، سوم، عمارت ائمه، اما سقاي

براي آب دادن در شب عاشورا در نزد قبرش، چنانكه مروي است كه هر كس آب دهد 

[ قبرش، مثل آن است كه لشكر آن حضرت را آب ۰6۳شب عاشورا در نزد ] صفحه 

شود كه آب دادن كه اجر آن از همه عبادات [ ، و از اينجا معلوم مي۱۰6داده باشد ]

گاه در راه سيدالشهداء باشد ثوابش مضاعف خواهد بود، اين است كه بزرگتر است هر 

كنند همه به اسم آنجناب است، بلكه گويا سبيل شيعيان در هر مقام كه آب، سبيل مي

آب مخصوص او شده است.و اما اطعام: در تعزيه پس امر آن واضح است كه آنقدر 

كه اگر حساب كنند و بر ايام شود از نقود در آن در ايام عاشورا و غير آن صرف مي

[ .و اما عمارت: پس به مقتضاي روايت ۱۰۳توزيع نمايند شايد روزي يك كرور بشود. ]

ي عاليه هميشه عمارت و زينتش روز به روز زياد خواهد حضرت زينب خاتون، اين قبه

حن صشود، و تعمير حرم و اهلل و ساير مشاهد تمام ميبينيم كه تعمير بيت[ و مي۱۰۰شد ]

شود، بلكه از روزي كه متوكل لعين آنرا خراب نمود باز بنا كرد، اين جناب تمام نمي

ي و نمايند از بنائعباس و سالطين اهتمام در تعمير آن نمودند و ميهمه ساله خلفاء بني

كاري و تذهيب و غير آن.مؤلف گويد از وقتي كه پنج ساله بودم تا حال نقاشي و آينه

ام روزي كه در آن مشغول بنائي و تعمير نباشند، و نشنيدم نديده كه شصت ساله شدم
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اء قبه ام بنايضا، و ظاهر است كه تا قيامت چنين باشد.مترجم گويد: حقير آنچه ديده

جديده و توسيع صحن از طرف باالي سر، و ساختن ايوان ناصري، و سرداب كردن 

، و سنگ كردن ديوار صحن، و سنگ كردن فرش آن، و كاشي كردن ديوارهاي صحن

 انتهي. -حرم و رواق و حال هم مشغولند. 

 احترامات خاصه از زمان حمل تا بعد از قیامت

 اشاره

احترامات خاصه از براي چيزهائي كه متعلق به آن حضرت است از زمان حمل تا بعد از 

اش حضرت زهرا قيامت و آن چندامر است:اول: احترام حمل آن جناب نسبت به والده

بينم و عليهاالسالم( كه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( به او فرمود: در پيشاني تو نوري مي)

خواند [ ، و دعا مي۱۰۰[ از تو حجت خدا بر خلق ]۰6۲شود ] صفحه عنقريب متولد مي

فرمود: اش مي[ ، و والده۱۳۱پاشيد ]خواند و بر او ميدميد، يا اينكه بر آب ميو بر او مي

ي تار و اطاق تاريك محتاج به چراغ نبودم و صداي تسبيح و تقديس از او در در شبها

[ ۱۳۰خواندند بر من. ]ديدم كه دو شخص نوراني دعا ميشنيدم، و در خواب ميشكم مي

.دوم: احترام خاصي كه از براي تهنيت والدتش واقع شد و آن پنج قسم از وحي بود:يكي 

ن بهشت را و معطر كن آن را به جهت كرامت به سوي رضوان خازن بهشت كه زينت ك

مولوي كه از براي محمد )صلي اهلل عليه و آله( متولد شده،و ديگري به سوي حورالعين 

كه خود را زينت دهيد و به زيارت يكديگر برويد به جهت كرامت آن مولود.و ديگر به 

ميد و تمجيد حسوي مالئكه كه برپا بايستيد به طريق صف و مشغول تسبيح و تقديس و ت

و تكبير شويد به جهت كرامت آن مولود.و ديگر به سوي جبرئيل كه به زمين رو، نزد 

سبان كه هر قبيلي هزار هزار ملك است كه بر ا -پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( با هزار قبيل 

ه كها باشد از در و ياقوت و با ايشان باشند روحانيين ابلق سوار باشند و بر سر ايشان قبه
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[ . ۱۳۳پس تهنيت گويند محمد را به اين مولود. ] -ها باشد از نور در دست ايشان حربه

تأمل كن در اين كيفيت كه چه قدر مشتمل بر انواع احترامست.سوم: احترام خاص از 

براي اسم گذاشتن آنجناب كه خطاب به جبرئيل رسيد كه بعد از تهنيت پيغمبر )صلي اهلل 

[ ، پس تسميه آن جناب ۱۳۲« ]السالم( بگذارنامش را حسين )عليه»و: عليه و آله( به او بگ

از جانب خداي تعالي بوده، و او را در كتاب به اوصافي ذكر نموده، و در سماوات اسماء 

اش [ چهارم: احترام تعزيه۰6۱خاصه از برايش قرار داده چنانكه در اخبار است. ] صفحه 

[ ۱۳۱د او را ]كشنيه او را تعزيت بگو و بگو: امت او ميبود كه فرمود: بعد از اخبار از تسم

ي ي مخصوصي كه از همهي آن جناب است كه خداوند حوريه.پنجم: احترام قابله

[ .ششم: احترام ۱۳۴ي او باشند. ]حوريان خوشروتر بود فرستاد، با جمعي از حور تا قابله

[ .هفتم: احترام ۱۳6شد. ] اش قبولاش بود كه كه بركت آن فطرس ملك توبهگاهواره

اش بود كه به جهت آن مالئكه و ميكائيل موكل شدند و فخر تحريك گاهواره

ان »فت: گكردند.هشتم: احترام ذكر خوابش بود كه جبرئيل بر آن موكل بود و ميمي

[ .نهم: احترام رضاعش بود كه از زبان و انگشت ابهام پيغمبر ۱۳۳«. ]في الجنة نهرا من لبن

[ كه اشرف بود از پستان مادرش و در زيارتست: ۱۳۰نوشيد ]اهلل عليه و آله( شير مي)صلي 

[ : ]يعني: ۱۳۰« ]غذتك يد الرحمة و رضعت من ثدي االيمان و ربيت في حجر االسالم»

از دست پيامبر رحمت غذا خوردي، از پستان ايمان شير نوشيدي و در دامن اسالم پرورش 

و است، و آن لباس مخصوصي بود كه خداوند هديه فرستاد به يافتي.[دهم: احترام لباس ا

جهت آنجناب و پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( بر او پوشانيد و فرمود: اين لباسي است كه 

[ .يازدهم: احترام قبر آن سرور است ۱۲۱پود آن از پرهاي نازك بال جبرئيل است. ص ]

السالم( آن را زيارت نمودند پيش از )عليهالسالم( تا خاتم كه جميع انبياء از آدم )عليه

[ دوازدهم: احترام اشك او است، چنانكه در ۰6۴[ . ] صفحه ۱۲۰دفن صاحبش در آن. ]

[ .سيزدهم: احترام خون اوست كه ۱۲۳ي آهو معروف است، خواهد آمد انشاءاهلل. ]قضيه

از آسمان  ه ملكي سبزي كحضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( آنرا جمع نمود در شيشه
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شود، [ .چهاردهم: احترام اشكي كه به جهت او ريخته مي۱۲۲آورده بود به جهت آن. ]

ب كنند به آدهند به خازنان بهشت پس آنرا ممزوج مينمايند و ميمالئكه آنرا جمع مي

شود، در قيامت خواري [ .پانزدهم: احترام صورتي كه اشك بر او جاري مي۱۲۱حيات. ]

[ .شانزدهم: احترام مجلس عزا و ساير مجالس آن چنانكه بيايد ۱۲۴هد ديد. ]و ذلت نخوا

انشاءاهلل.هفدهم: احترام شفاعت او كه عالوه بر شفاعت قيامت، او را در روز اول تولدش 

شفيع مالئكه قرار داد چنانكه در قضيه فطرس و دردائيل مشهور است.هجدهم: احترام 

ته دارد ت و پنج ذراع بلكه تا چهار فرسخ فضايل متفاوتربت قبر اوست كه از قبر الي بيس

[ و آنرا خداوند متعال اختيار نمود از براي مدفن آن جناب از روزي كه دحواالرض ۱۲6]

 [ .۱۲۳شد چنانكه در روايت است. ]

 خصايص زمین كربال

ت ي معظمه اشرف اسو از براي آن تربت شريفه خصايصي است:يكي آنكه: از كعبه

اند كه از نجف اشرف هم است يعني ما [ بلكه بعضي گفته۱۲۰در خبر است ]چنانكه 

السالم(.دوم آنكه: اين زمين را خداوند خلق نمود عداي اصل مرقد اميرالمؤمنين )عليه

[ آنرا مبارك و پاكيزه كرد، ۰66پيش از كعبه به بيست و چهار هزار سال و ] صفحه 

اينكه: اين زمين هميشه مبارك و پاكيزه بود و  چنانكه در روايات معتبره وارد است.سوم

خواهد بود تا اينكه خداوند آنرا بهتر از زمينهاي بهشت قرار دهد و بهترين منازل و مساكن 

[ .چهارم اينكه: اآلن اين زمين از ۱۲۰اولياء خدا در آن باشد، چنانكه در روايت است. ]

نجم اينكه: از حضرت سجاد [ .پ۱۱۱زمينهاي بهشت است، چنانكه در روايت است. ]

السالم( مروي است كه چون زلزال قيامت شود كربال را بلند كنند با تربت نوراني )عليه

باصفا، پس در بهترين رياض بهشت گذارند كه نور آن در بهشت نمايان باشد مانند 

 ،ي درخشان كه ديدگان را بزند، و آن زمين ندا كند كه منم آن زمين پاك و پاكيزهستاره

[ .ششم: ۱۱۰كه در برداشتم جسد حضرت سيدالشهداء و سيد شباب اهل بهشت را. ]
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ها [ .هفتم: گردانيدن دانه۱۱۳هاي آن تربت ثوابش هفتاد برابر است. ]تسبيح كردن با دانه

[ .هشتم: آنكه هر گاه تسبيحي از آن تربت در دست گيرد ۱۱۲ثواب تسبيح كردن دارد. ]

اني أصبحت اسبحك و اهللك و احمدك عدد ما ادير به  اللهم»و اول روز بگويد: 

]يعني: خداوندا من با تسبيح و تهليل تو صبح كردم، به تعدادي كه تسبيحم را «: سبحتي

شود گويم[، پس تا شام از براي او ثواب تسبيح كردن نوشته ميچرخانم ترا سپاس ميمي

را در زير سر گذارد همين و همچنين اگر در وقت خواب بخواند آن دعا را و تسبيح 

[ .نهم اينكه: ۱۱۱السالم( است. ]خاصيت را دارد، چنانكه در حديث حضرت سجاد )عليه

[ و مراد يا نفوذ ] صفحه ۱۱۴كند ]سجده بر آن خاك مقدس حجابهاي هفتگانه را پاره مي

 ولاند از قب[ و صعود به سماوات سبع است، يا مراد حجابهاي معاصي است كه مانع۰6۳

دهد ارضين [ و ايضا سجود بر آن نور مي۱۱6اعمال چنانكه در روايت معاذ بن جبل است ]

ايست كه آيا فضل در سجده بر خود آن خاكست، يا [ .و در اينجا مسئله۱۱۳سبع را ]

نامند، ظاهر روايت معاوية سازند و آنرا مهر مياينكه شامل است الواحي را كه از گل مي

ه السالم( خريطروايت نموده است كه از براي جناب صادق )عليه بن عمار اولي است كه

نمود و بر آن سجده [ بود از تراب شريف كه آنرا بر محل سجود خود فرش مي۱۱۰]

[ .دهم: خوردن خاك و گل حرام است، و در روايتي است كه مانند آن ۱۱۰كرد. ]مي

 شرائطي كه در محلش [ مگر خاك قبر شريف به جهت استشفاء به۱۴۱لم خنزير است ]

ي آن شرايط نيت صادق است، دعا خواندن و مهر كردن بر آن، تا مذكور است و عمده

[ .يازدهم: نگاه داشتن آن ۱۴۰اينكه به مس أجنه و شياطين نرسيده، اثرش زايل شود. ]

[ .دوازدهم: گذاشتن ۱۴۳خاك مطهر سبب امن از مخاوف است اگر به اين نيت بردارند. ]

[ .سيزدهم: ۱۴۲شود، چنانكه در رواياتست. ]ر متاع تجارت سبب بركت آن مياز خاك د

مستحب است كه حنك طفل را با آن خاك بردارند تا اينكه ايمن شود از صدمات. 

[ ، ۱۴۴شود از عذاب ][ .چهاردهم: هر گاه آنرا در قبر گذارند سبب امان ميت مي۱۴۱]

شد، داد و اوالدي كه از آن حاصل ميي[ مروي است كه زني زنا م۰6۰چنانكه ] صفحه 
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، انداختسوزانيد، چون وفات نمود و او را دفن نمودند، زمين او را بيرون ميبا آتش مي

چند دفعه مكرر كردند، آخر به تعليم امام، تربت در قبرش گذاردند زمين او را قبول كرد. 

[ ۱۴۳كنند. ] [ .پانزدهم: مستحب است كه حنوط ميت را با آن تربت مخلوط۱۴6]

[ ۱۴۰.شانزدهم: دفن در آن زمين مقدس سبب دخول بهشت است بدون حساب. ]

ند كشوند حورالعين از ايشان خواهش مي.هفدهم: چون مالئك بهشت به زمين نازل مي

[ .هجدهم: از ۱۴۰كه از تربت طاهره به جهت ايشان هديه ببرند كه به آن متبرك شوند. ]

رداشته هديه از براي پيغمبر برده و خود پيغمبر )صلي اهلل اين تربت مبارك هر ملكي ب

عليه و آله(: نيز از آن برداشت و خود حضرت هم از آن برداشت چنانكه بيايد 

انشاءاهلل.نوزدهم: در اين زمين مقدس دفن شده است پيش از شهادت آن حضرت، 

ايت رودويست نبي و دويست وصي و دويست سبط كه همه شهيد شدند، چنانكه در 

[ .بيستم: بوئيدن اين خاك پاك سبب ريختن اشك است، چنانكه پيش ۱6۱معتبر است. ]

السالم( و خود حضرت واقع شد، چنانكه بيايد در از واقعه شهادت نسبت به پيغمبر )عليه

[ .بيست و يكم: اين تربت هر جا بود مبدل به خون گرديد در ۱6۰باب اسباب گريه. ]

 سلمهشود، از آن جمله روايت امنكه از اخبار بسيار ظاهر ميحال شهادت آنجناب، چنا

اند كه حضرت پيغمبر)صلي اهلل عليه و آله( از آن است كه سني و شيعه روايت نموده

سلمه تربت كه خود برداشته بود در شب معراج، يا جبرئيل از برايش هديه آورده بود، به ام

د: اين را نگاه دار، پس هر وقت مبدل [ فرمو۰6۰داد و آن خاك سرخي بود و ] صفحه 

اي ضبط سلمه گويد: پس آنرا در شيشهاند.امشد به خون، بدانكه فرزندم را شهيد كرده

گريستم، پس چون روز عاشورا شد، صبح نظر نمودم و مينمودم و هر روز آنرا نظر مي

ه ون شدكردم همان خاك بود چون بعد از زوال به سوي او برگشتم، ديدم مبدل به خ

ه خون در سلمه كام بلند شد. سلمي گويد: ديدم شيشه را در پيش اماست پس فرياد ناله

[ .بيست و دوم: داخل شدن در آن زمين سبب حزن است بالوجدان، ۱6۳جوشيد. ]آن مي

ر كه در پائين اكبخصوصا اگر نزديك قبر مبارك شوند و نظر نمايند به قبر فرزندش علي
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[ .بيست و سوم: اين تربت رسيده است به دست ۱6۲ر روايت است. ]پاي اوست چنانچه د

هر ملكي كه بزيارت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( آمده و به دست هر پيغمبري كه به 

زيارت كربال آمده، آنرا گرفته و بوئيده و به بدن خود ماليده، پس آن مقام همه انبياء 

 [ .۱6۱است تا روز قيامت. ]

 ه به آن حضرت مقارن با هتك حرمتي كه به او شداحترامات خاص

احترامات خاصه كه مقرر شد به جهت آن جناب، مقارن هتك حرمتي كه از آن نمودند، 

يا از خود هاتك، يا از ديگري مقارن آن هتك، به نحوي كه عزت آن احترام غالب شد 

بب استه تا اينكه سبر ذلت آن هتك، چونكه خداوند منان، ذلت را از براي اولياء خود نخو

نفرت قلوب ايشان نشود، پس اگر ضعيف و حقير بودند از شدت استغناي طبع در چشمها، 

السالم( در اين باب خصوصيتي بزرگ و عزيز بودند، و از براي حضرت حسين )عليه

داشت كشته شدن آن حضرت را معاويه بود و او امر است كه اول كسيكه دوست مي

[ بود ۰۳۱آن جناب، در وصيتش كه به او نموده بود، نوشته ] صفحه كرد يزيد را باحترام 

ترسم از حسين بن علي، پس اگر بر او ظفر يافتي حق او را رعايت نما كه من بر تو مي

[ .مترجم گويد: ظاهرا ترسيد كه به اين سبب مردم بر ۱6۴ي دل پيغمبر است. ]كه او پاره

ي ظاهر را هم نمود، نه اينكه منظورش حظهاو بشورند و سلطنتش به انجام نرسد و مال

انتهي.و ايضا، اول كسيكه يزيد امر كرد او رابه قتل آن  -ي خدا و رسول بود مالحظه

برم به خدا از اينكه شريك شوم در خون حضرت، حاكم مدينه بود و او گفت پناه مي

ه رور، ابياتي گفتسعد ملعون چون مأمور شد به حرب آنس[ و ابن۱66السالم( ]حسين )عليه

دست  بينم كه ياكنم خود را فيمابين دو خطر ميمضمونش اين است كه هر چه فكر مي

 كار شوم، ملك ري كهالسالم( را بريزم و گناهاز ملك ري بردارم، يا خون حسين )عليه

السالم( سبب وقوع منتهاي آمال و آرزوي من و نور چشم من است، و قتل حسين )عليه

[ و شمر لعين احترام او نمود آنوقتي كه لشكر را تحريص ۱6۳م است ]در آتش جهن
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ت السالم( كفو كريمي است و كشته شدن به دسگفت: حسين )عليهكرد بر حمله و ميمي

[ و در حال قتل آن حضرت نيز احترام نمود به چند كالم، يكي گفت: ۱6۰او عار نيست. ]

[ و آن كسي كه سر ۱6۰ي اعالست ]دانم كه خصم من خداي علكشم و ميتو را مي

زياد حمل نمود احترام نمود كه گفت:امالء ركابي فضة و ذهبا مباركش را به سوي ابن

اني قتلت السيد المحجباقتلت خير الناس اما و ابا ]يعني: ركابم را پر از طال و نقره كن، كه 

.[پس آن ملعون من آقاي بزرگواري را كشتم، كه از جهت پدر و مادر از همه برتر است

[ .و آن كساني كه اسب بر بدن مباركش تاختند، احترام نمودند به ۱۳۱امر نمود بقتلش. ]

[ و احترام نمود يزيد در ۱۳۰زياد انشا نمودند ]۱[ ابن۰۳۰چند بيت كه در نزد ] صفحه 

[ .و اما احتراماتي كه مقارن هتك ۱۳۳وقتي كه سر مبارك در پيش رويش گذاشته بود. ]

اقع شد از غير هاتك پس چند مورد است، از آن جمله چون ملعوني به آن حرمت و

جناب جسارت نمود و گفت: يا حسين ابشر بالنار مقارن اسبش به سر درآمد و پايش در 

ركاب بماند پس اسب او را برده به خندق آتش انداخت و از آنجا راه آتش جهنم گرفت 

تو كدام حرمت از پيغمبر داري؟ پس [ ، و ديگري جسارت نمودگفت: اي حسين، ۱۳۲]

غلطيد تا مبتال شد به اينكه به قضاي حاجت رفت پس مار او را گزيد و در غايط خود مي

[ و ديگري به آن حضرت گفت: نظر كن به آب كه از آن ۱۳۱به جهنم واصل گرديد ]

نخواهي چشيد تا از تشنگي هالك شوي، حضرت فرمود: خدايا تو او را تشنه بميران، 

از فرياد آشاميد بكرد: العطش، پس مشك آب ميپس حالتي بر او دست داد كه فرياد مي

 [ .۱۳۴كرد: العطش، تا اينكه شكمش پاره شد و از تشنگي بمرد. ]مي

 احترامات خاصه متعلق به طعام آن حضرت

در احترام خاصي كه به جهت طعام او بود كه از بهشت چند مورد به جهت آن جناب 

دند.منجمله رطب و به و سيب بود بلكه هر طعامي كه به جهت پيغمبر و علي و تحفه آور
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اش استدعاي آن جناب بود يا السالم( از بهشت آوردند سيب عمدهفاطمه و حسن )عليهم

 [ ۰۳۳[ . ] صفحه ۱۳6به جهت او بود. ]

 احترامات خاصه متعلق به لباس آن حضرت

ناب، بدانكه خداوند منان حسنين احترام خاصي كه متعلق است به لباس آن ج

السالم( را مخصوص نمود به اينكه چندين مرتبه از بهشت به جهت ايشان لباس هديه )عليه

فرستاد، و اختالف رنگ آن لباسها كه يكي سرخ و ديگري سبز بود معروف، و سر آن 

السالم( مخصوص گرديد عالوه بر آن به لباس [ .و حسين )عليه۱۳۳واضح است. ]

سلمه روايت نموده كه ديدم پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( وصي، چنانكه اممخص

السالم( لباسي را كه مانند آن را نديده بودم و شباهت به پوشانيد به قامت حسين )عليهمي

اي است كه خداوند از لباس دنيا نداشت، عرض كردم: اين چيست؟ فرمود: اين هديه

[ و بعد از ۱۳۰ن از پرهاي نازك بال جبرئيل است ]براي حسين فرستاده است كه پود آ

شهادت و عاري كردن بدنش از لباس، خداوند به او پوشانيد خلعتهاي بهشت به دست 

 [ ۰۳۱مالئكه چنانكه تفصيلش بيايد )انشاء اهلل(. ] صفحه 

 در بیان مظهر لطف خاص رباني نسبت به آن حضرت

 ي چرخ برين رسيدنزديكاز زمين بذروهي او بر زمين رسيد جوش چون خون حلق تشنه

ي ايمان شود خراب از بس شكستها كه به اركان دين رسيديكباره جامه شد كه خانه

درخم گردون بنيل برد چون اين خبر بعيسي گردون نشين رسيدنخل بلند او چو خان بر 

ز ازمين زدند طوفان بر آسمان ز غبار زمين رسيدپر شد فلك ز غلغله چون نوبت خروش 

االمين رسيدباد آن غبار چون بمزار نبي رساند گرد از مدينه بر فلك انبياء بحضرت روح

هفتمين رسيدكرد اين خيال وهم غلطكار كآن غبار تا دامن جالل جهان آفرين 
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]  ماللرسيدهست از مالل گرچه بري ذات ذوالجالل او در دلست و هيچ دلي نيست بي

 [ ۰۳۴صفحه 

 اني نسبت به آن حضرتدر بیان مظهر لطف رب

عنوان پنجم: بيان مظاهر آن لطف خاصي كه از آن تعبير شده است به اينكه خداوند دست 

السالم( گذاشت، چنانكه سابقا اشاره شد و ظهور آن لطف در دو چيز بر سر حسين )عليه

ي مخصوصي است از قرب الهي است:يكي: در آنچه به خود آن جناب رسيد و آن مرتبه

ا ياراي تقرر و تصور آن نيست و از فروع آن قرب، قرار دادن امامت است در كه ما ر

ي او، و آن بسيار است، منجمله رسد به واسطهي او.دوم: در آنچه به ساير خلق ميذريه

[ و ۱۳۰اش مقرر فرموده ]آنست كه شفا در تربتش قرار داده، و اجابت دعا در تحت قبه

سبب اعظم از براي رحمت قرار داده، چون آن غرض عمده و اعظمش آن است كه او را 

اصلي از خلق عالم است، و چون پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( را رحمة للعالمين قرار داده 

السالم( قرار داد، پس حسين السالم(را از او، و او را از حسين )عليهپس حسين )عليه

ت، و دست رحمت او را السالم( محل وضع دست رحمت است، و رحمت از اوس)عليه

غنا داده، و تربت در دامان رحمت يافته، و شير زبان رحمت نوشيده، و گوشت و خونش 

ي رحمت است، و مجلس او سينه از رحمت نمود يافته، و نور چشم رحمت و ريحانه

رحمت، و مركبش دوش رحمت است، و معدن رحمت، و مجمع اسباب، و جامع وسايل، 

و مظهر مرآت رحمت و محرك مواد رحمت است، و به رحمت ي رحمت، و منبع چشمه

شود استحقاق رحمت مكتوب، و اوست رحمت موصوله، و رحمت بر او، متحقق مي

مرحومه، پس آيا در قلب تو نسبت به او رحمت هست كه به او گريه كني تا اينكه رحمت 

مت و راحم حاي صاحب ر« صلي اهلل عليك»كند تو را كردگار رحمت؟ و بتو گفته شود 

رحمت، و اين عنوان از براي وسايل رحمت است، كه به سبب آن جناب متحقق است 
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اجماال و بيان بسياري آن، و عموم آن، و معادل بودن آن با جميع اعمال حسنه، و اخالق 

 [ ۰۳6نفسانيه، و قبل از شروع در مطلب، دو مقدمه ذكر كنيم: ] صفحه 

 هدف از آفرينش، عبوديت است

[ گمان مكن اي انسان كه تو را ۱۰۱ي اول: )أيحسب االنسان أن يترك سدي( ]همقدم

اند و با تو كاري ندارند و مهمل خواهي رفت، خالق تو حكيم است و غني و عبث آورده

كند، و تو را به خطابات تكوينيه بعد از عدم، موجود قادر هرگز كار عبث و لغو نمي

، پس ايفه گشته، باز علقه و مضغه و عظام شدهاي، پس نطنمود، پس مدتي خاك بوده

و تميز در  ي ادراك،گوشت بر آن پوشيد بعد انسان شده، و عقل به تو تعلق گرفته، قوه

ي اينها به خطابات تكوينيه بود، پس به سن بلوغ رسيدي، خطابات تو حاصل شده، و همه

افعال و اقوال  اعتقادات حقه وتكليفيه به تو متوجه شود به انواع متعدده، مانند تكليف به 

حسنه، و به فعل واجبات و مندوبات بدنيه و ماليه، و به ترك صفات خبيثه و افعال و اقوال 

محرمه و اموال غير محلله، و تكليف تعليم اين احكام به اجتهاد يا تقليد، پس عمل به 

رات و باق به خيآنها، و بعد ذلك خطابات ارشاديه نيز به تو متوجه شود از طاعات و است

وي اهلل و توشه گرفتن به سطلب وسيله نجات، و يافتن راه به سوي خدا، و اجابت داعي

خدا، و قرض دادن به خدا، و تقوي از خدا، و جهاد در راه خدا، و مسارعت به سوي 

ي اينها تأكيد آن تكاليف اصليه هستند، و بعد از همه مغفرت خدا، و نحو ذلك، كه همه

و انقضاي زمان مهلت به آن، خطابات تكوينيه به سوي تو متوجه شود كه  اين تكاليف

تخلف از آن ممكن نيست.از آن جمله روح تو مخاطب شود به مفارقت از بدن، و بدن 

مخاطب شود به افتادن از حركت، و قواي آن، همه ساقط شوند، پس چشمانت تاريك 

در دست داري بيندازي، و همه گردد و گوش تو كر شود، و زبانت الل گردد و هر چه 

رسد كه اجابت داعي ننمائي، پس اينها به محض خطاب الهي متحقق شود، و تو را نمي

از اينها همه،متوجه شود به تو خطاباتي چند از اثر خطابات تكليفيه، و حالت تو نسبت به 
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 ححاالت امتثال و معصيت آن خطابات مختلف باشد. پس اوال خطاب رسد به اجتماع رو

[ قبر به سوي حشر و نشر، پس خطاب رسد كه ۰۳۳با جسدت، پس برخيزي از ] صفحه 

ي اعمال خود را، پس بگيري آن نامه را بدست راست يا چپ و پشت، پس بخوان نامه

ي عمل من است كه همه مشحون از حسنات بخواني آن را، و بگوئي: به بينيد كه اين نامه

پس دانستم كه حساب من چيست.دادند نامه را، و نمياست، يا بگوئي: كاش به دستم نمي

بعضي مخاطب شوند به اينكه: اي بندگان مطيع من خوفي بر شما نيست، و هرگز محزون 

نخواهيد شد.و بعضي مخاطب شوند كه: اي بندگان عاصي جدا شويد از نيكان.باز 

براي سؤال.و  ا ازي محشر شود نسبت به بعضي: واداريد ايشان رخطاباتي متوجه به مالئكه

به بعضي كه: بشارت دهيد مؤمنين را به بهشت، و به بعضي كه: بگيريد اين عاصي را، پس 

ي او.و به آيند و نه عشيرهاو را در غل كشيد. واي به حال او كه نه اهل او به كار او مي

را  نبعضي اينكه: بگيريد اين عاصي را و به جهنم بيندازيد.و به بعضي اينكه، بگيريد اي

دانم [ ، نمي۱۰۰در غل كنيد پس در ميان زنجيري كه هفتاد ذراع است او را مقيد نمائيد ]

جير قيد ي زني شريفه را، شايد معني آن چنين باشد كه آنرا در درون حلقهمعني اين فقره

 نمايند، نه مانند قيد متعارف كه بزنجير بستن باشد واهلل يعلم.و به بعضي آنكه: تهنيت گوئيد

اين مؤمن را كه: )سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين( ]يعني: درود بر شما، پاكيزه شديد، 

[ .و به بعضي اينكه: بگيريد اين كافر را و ۱۰۳پس براي هميشه وارد بهشت شويد.[ ]

بكشيد او رابه وسط جهنم پس بريزيد باالي سرش عذاب حميم را.و از آن جمله خطابات 

ود مثل شو و غير تو، يعني اظهار عجز و ضعف تو به آن ميتعجيزيه است نسبت به ت

توانيد [ مي۰۳۰خطاب: )يا معشر الجن و االنس(: يعني اي گروه جن و انس اگر ] صفحه 

[ .و از آن جمله خطابات تهكميه يعني ۱۰۲از اقطار آسمان و زمين فرار نمائيد بكنيد. ]

ه آتش بسوزيد، چه شكيبا باشيد چ سرزنش مثل: )اصلوها فاصبروا او ال تصبروا(: ]در

[ . و: )ذق انك أنت العزيز الكريم(: ]يعني طعم عذاب را بچش، كه تو ۱۰۱ناشكيبا[ ]

[ . پس اين خطابات از فروع خطاب تكليفي و ارشاديه است ۱۰۴عزيز و گرامي بودي[ ]
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اش بپس خود مالحظه نما كه داخل مطيعين آن تكاليف هستي يا نه، اگر نيستي پس مهيا 

 گداز.از براي اين خطابات جان

 انسان غوطه ور در معاصي است

ي دوم: بدانكه اآلن تو در ميان معصيتهاي بسيار گرفتاري از چند جهت:يعني آنكه: مقدمه

هر ساعتي در آرزو و خيال هستي، و در معرض آفات و بليات و امراض و عاهات و 

اي سواري كه در شدت طوفان به گرداب صدمات رو به سوي مرگ ميدوي، و در كشتي

شود، از هر طرف دشمني به تو احاطه نموده، و مي داني كه كدام ساعت غرقافتاده، نمي

اخالط اربعه كه اركان بدن تو هستند تو را در ميان گرفته و البد روزي بيايد كه به يكي 

از آنها كشته شوي.دوم اينكه: مصيبتي است كه هيچ به فكر آن نيستي و آن مصيبتي است 

زيده و كرد مانند مار گافتاد ناله ميالسالم( هر وقت به فكر آن ميكه اميرالمؤمنين )عليه

كرد مانند زن بچه مرده، و آن اين است كه سفر دوري در پيش داريم كه گريه مي

[ ۱۰6منزلهايش همه مخوف و مهول است و موردش عظيم است يا بهشت ابدي يا جهنم ]

تو  يمؤبد، و توشه كم است و پابرهنه و پياده و دست خالي و راه پرخطر.سوم اينكه: بال

سوزي و خبر نداري، و اآلن قلب و بزرگ و حال تو خراب است به آتشهاي بسيار مي

[ در ۰۳۰بدن و زبان و شكم و پاي تو به آتش معاصي مشتمل است، توئي كه ] صفحه 

مشتعل  اي، اعضاي تو همهاي و اسير نفس اماره و شيطان گشتهي گناهان كشته شدهمعركه

د ي تو پاره پاره گشته، صقلب، و همه اعضاي انسانيه است به آتش از پشت و شكم و

هزار جراحت از معاصي به تو رسيده، و اسبهاي ضاللت، اندام هدايت تو را پامال 

ي عظمي و مصيبت كبري آن است كه اگر در اين دنيا بماني اند.چهارم اينكه: بليهنموده

ظيم باشد پيري فقير باشي بالي ع تا سن پيري تو را دريابد، قواي تو از كار بيفتد، پس اگر

و نيستي، و اگر غني باشي لذتي از عيش نبري و اهل و اوالد از تو بري شوند و تمناي 

راي اي از بمرگ تو كنند، پس چون از دنيا بروي خواهي رفت به قبري كه مهيا نكرده
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ا بدن ي بخوابگاه خود، نه فرش و نه چراغ از اعمال صالح، پس اگر در آنجا بماني چه كن

پوسيده و اعضاي خاك شده و مصاحبت مور و مار و كرم و عقرب و خنفس.مترجم 

.و اگر انتهي -گويد: و چه خواهي كرد با فشار قبر و سؤال نكير و منكر و عذاب برزخ 

ي گير و دار كه زمينش آتش، و سقفش بيرون آئي به محشر چه خواهي كرد با آن عرصه

ش همه آتش معاصي، پس اگر بماني در آنجا چگونه آتش از تابش آفتاب، و اطراف

بماني، و اگر بروي كجا بروي، پس اگر پنبه غفلت از گوش و دل برداشته شود و بداني 

كه در معرض چگونه مصائب هستي هر آينه سزاوار است كه لباس نپوشي، و بر خاكستر 

السالم( عليهنشيني، و از اهل و عيال و منصب و مال دست برداري.اميرالمؤمنين )

ني يع -دانم از آنچه علم آن از شما مستور است فرمود، اگر بداني آنچه را كه من ميمي

هر آينه بيرون خواهيد رفت به بيابانها كه به حال خود گريه و زاري  -از امر عاقبت شما 

نگاهبان و نائب خواهيد گشت و به حال خود مشغول خواهيد كنيد و اموال خود بي

 [ .۱۰۳گرديد. ]

 امتثال نمودن خطاباتي كه مخصوص او بود

گوئيم كه جناب خامس آل عبا حضرت سيد ] صفحه ها معلوم شد، ميچون اين مقدمه

ي [ الشهداء امتثال نمود خطابي را كه از جانب الهي مخصوص او بود در آن صحيفه۰۰۱

آنرا به حضرت  ه و آله(مختومه كه جبرئيل آورد و به پيغمبر داد، پس پيغمبر )صلي اهلل علي

السالم( داد و او به جناب امام حسين السالم( داد و او به امام حسن )عليهاميرالمؤمنين )عليه

[ و به سبب اين امتثال ۱۰۰السالم( داد پس عمل نمود بخطابي كه مخصوص او بود ])عليه

ليفيه.و و تكشود از براي متوسلين به آن جناب امتثال جميع خطابات ارشاديه حاصل مي

متحمل گرديد مصيبتي را كه سبب آن عطا شد به آن جناب اجري كه موجب است از 

براي متمسك به آن حضرت، رفع جميع مصيبتها كه از فروع آن نجات از عقبات است، 

ود از شو در وقت امتثال آن خطاب خاص مخاطب به خطابي شد كه به سبب آن رفع مي
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شود امر به و تهكميه، پس به سبب وسائل او حاصل مي متوسلين به او خطابات تعجيزيه

طاعات، نماز و روزه و صدقه و حج و عمره و جهاد و زيارت يعني ثواب اينها را به او 

دهند، بلكه ثواب اعالي افراد آنها كه مستور است صدورش از تو، بلكه گاهي حاصل مي

آن از تو مثل حج و جهاد شود وقوع شود به آن ثواب اعالي افرادي كه تصور نميمي

راي تو شود از بدر ركاب حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(، بلكه گاهي حاصل مي

به حسب كميت آنه ممكن نيست از تو واقع شود، مانند صد حج، مثال در ميان وسائل آن 

[ ۱۰۰] شودحضرت چيزي است كه به سبب آن ثواب صد هزار حج از براي تو نوشته مي

[ و از اين باالتر آنكه گاهي ۱۰۱يك زيارت به هر قدمي صد هزار حج است ] بلكه در

شود تو را چيزي كه ممكن نيست وقوع آن في نفسه مثال كشته شدن و بخون حاصل مي

آغشته شدن در راه خدا ممكن نيست مگر يك دفعه و از جمله وسائل امري است كه 

[ پس به اين امور جميع ۱۰۰دهند ]مي ثواب آن هزار مرتبه كشته شدن در راه خدا به تو

شود بلياتي كه مترقب [ و از تو دفع مي۰۰۰شود. ] صفحه ي تو رفع ميمصيبتهاي متحققه

 شوي در اين راهيگردد و از هولها و ترسها ايمن ميآنها هستي، و عقبات بر تو سهل مي

ات محموده آثار صف شود، وكه پيش داري، و امتثال جميع خطابات ارشاديه و تكليفيه مي

ش شود، و درهاي آتاي گشوده ميشود، و درهاي بهشت كه بر رويت بستهبه تو داده مي

شود، گردد، و آتشهايي كه اآلن بر تو احاطه نموده خاموش مياي بسته ميكه باز كرده

گردد، بلكه مقامي كه و به آن درجات و ارتفاع درجات، بلكه رفع درجات حاصل مي

دهند.و خوب است كه اندكي اين مطالب را توضيح شود به تو ميميتصور آن ن

نمائيم.پس گوش خود را بدار و دل خود را جمع كن و بشنو اين كلمات را كه اآلن 

ي آنها برآئي پس از خواب غفلت خطابهاي بسيار به تو متوجه است كه بايد از عهده

هائي توجه است كه در آن خطاببيدار شو كه چند روزي ديگر حالت قيامت صغري به تو م

كه بسوي تو خواهد رسيد، كه چه قدر سخت است، و از عاقبت حذر نما كه عنقريب 

ه چه قدر شود كقيامت كبري كه محشر است، برپا شود.خطابهاي سخت به تو متوجه مي
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شود مخوف و مهول و عظيم و سخت است، و به وسائل حسيني امتثال جميع خطابات مي

 گردد، و بيان آن به بيان سه كيفيت است:ر سهل و آسان ميي اموو همه

 خطابات به انسان از طرف پروردگار

كيفيت اول: تفصيل امتثال خطابات و آن چند قسم است:يكي خطاب به عبادت است كه 

فرمايد: )يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم( ]هان اي مردم خداوند معبود مي

[ . و مضمون اين خطاب بر زبان صد ۱۰۳ه شما را آفريده است.[ ]خداوندي را بپرستيد ك

و بيست و چهار هزار پيغمبر)صلي اهلل عليه و آله( و اوصياء ايشان و جميع صلحا و مالئكه 

[ مالحظه نما خود را ۰۰۳و حكما و عرفاء و اهل همه اديان جاري است، پس ] صفحه 

ي اين طابق واقع باشد به طريق ملل سابقهاي خدا را به نحوي كه مكه آيا عبادت نموده

داني؟ پس مالحظه نما زمان عبادتت را كه آيا در تمام ملت كه خود را متدين به آن مي

ين كه اي، پس ببعمر يا يكسال يا يكماه يا يك روز يا يك ساعت عبادت درست كرده

ين، و نه مصطف از كدام قسم عباد هستي؟يقين كه از عباد مكرمين نيستي، و نه از عباد

مخلصين، و نه از عبادي كه شيطان را برايشان تسلطي نيست، و نه از عباد مؤمنين، و نه 

متقين زيرا كه صفات ايشان در تو نيست، و نه از عباد مسرفين منيبين كه مخاطبند به: )ال 

ين [ . باز مالحظه نما ا۱۰۲تقنطوا من رحمة اهلل( ]هرگز از رحمت خداوند نوميد نشويد[ ]

كني نه از روي اخالص است، مانند عبادت احرار و نه از ترس نار است، عبادتي كه مي

مانند عبادت عبيد، و نه به جهت شوق بهشت است مانند اجيران، و كاش ما اكتفاء 

كرديم دشمن خدا را، و كاش اكتفاء به نموديم به همين عبادت نكردن و عبادت نميمي

كرديم شيطان و هواي نفس و دنيا و درهم و غير ميكرديم و عبادت نيك دشمن مي

ن انواع كرديم بينموديم و جمع نميآنها را، و كاش به يك قسم از عبادت أغيار اكتفا مي

شود نسبت به اين دشمنان، چون حال خود را در قصور و تقصير عباداتي كه تصور مي

الم( داخل الس)عليه شناختي، پس بدان كه ممكن است تو را، به سبب توسل به حسين
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شوي در جميع اقسام عابدين، و عبادت كني به جميع اقسام عبادت، بلكه عبادت در طول 

عمر، و ممكن است كه به جميع مراتب عبوديت فائز شوي، پس قدر اين نعمت را بدان 

 و بيان آن به چند مطلب است.

 زيارت حسین، مراتب عباد مكرمین و...

السالم( را حاصل شود از براي تو مراتب عباد كني حسين )عليهمطلب اول: هرگاه زيارت 

د صالة شواند، چون كه به مقتضاي روايات از براي زائر نوشته ميمكرمين كه مالئكه

[ بلكه مالئكه نواب او ۱۰۱مالئكه و تسبيح و تقديس و عبادت ايشان تا روز قيامت ]

شود [ و از اين مطلب ظاهر مي۱۰۴[ بود در زيارت تا روز قيامت ]۰۰۲خواهند ] صفحه 

الم( السمعني آنچه وارد شده است در بعض اخبار كه هر كس زيارت كند حسين )عليه

[ .مطلب دوم: چون زيارت كني آن امام شهيد ۱۰6را از جمله عباد مكرمين خواهد بود. ]

مله ج شود از آن براي تو، مراتب عباد مصطفين كه انبياءاند، زيرا كه ازرا، حاصل مي

ثوابهاي زوار، آن است كه در درجات انبياء و اوصياء و همنشين ايشان خواهند بود، و در 

يك سفره با ايشان طعام خواهند خورد و ايشان با او مصافحه كنند و صحبت نمايند و دعا 

[ .مطلب سوم: به وسائل ۱۰۳در حقش نمايند و بر او سالم كنند چنانكه در روايت است. ]

السالم( حاصل شود مراتب عباد صالحين و مخلصين و مؤمنين و )عليهحضرت حسين 

متقين و زاهدين و خائفين و سايرعباد، و ثواب جميع عبادات مقبوله از نماز و روزه و حج 

و جهاد و مرابطه و وقف و صدقه و آداب و مستحبات و ثواب اعال درجات نيت و ثواب 

[ .مطلب چهارم: حاصل ۱۰۰ر اخبار است. ]عبادت تمام عمر بلكه تمام دهر، چنانكه د

شود به وسائل آنجناب قابليت شمول نداء: )ال تقنطوا من رحمةاهلل ان اهلل يغفر الذنوب 

رزد.[ آمي گناهان را ميجميعا(: ]يعني: از رحمت پروردگار نوميد نباشيد كه خداوند همه

فرت همه گناهان، شود مغ[ .زيرا كه به سبب گريه و زيارت آنحضرت حاصل مي۱۰۰]

نه گناهان گذشته تنها، بلكه گناهان آينده هم، نه از خودت تنها، بلكه گناهان والدين و 
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[ ۴۱۱شود از روايات آتيه انشاء اهلل. ]شود، چنانكه معلوم ميدوستانت نيز آمرزيده مي

 ه.خطاب دوم: )يا ايها الناس اتقوا ربكم( ]يعني: هان اي مردم از پروردگارتان ] صفح

[ .و اين مانند خطاب سابق خالصه كالم جميع انبياء و مضمون ۴۱۰[ تقوي كنيد[. ]۰۰۱

تمام كتابهاي آسماني است.و آن چند قسم است: تقواي عوام، و تقواي خواص، و تقواي 

شود.باالترين ي اقسام آن با وسائل حسيني حاصل ميي همهخاص الخاص ]و ثمره

متعال در روز قيامت پرهيزكاران را ندا كرده ي تقوي اين است كه خداوند ثمره

فرمايد: )يا عباد ال خوف عليكم اليوم و ال انتم تحزنون( ]يعني اي بندگان من هيچ مي

[ .زائراني كه امام حسين ۰باكي براي شما نيست، شما اندوهگين هم نخواهيد شد.[ ]

ن خطاب مخاطب خواهند السالم( را عارفا بحقه زيارت كنند، در روز قيامت به همي)عليه

شد، چنانكه در عنوان بعدي به تفصيل بيان خواهد شد.خطاب سوم: )و أنفقوا في 

[ با وسائل حسيني ثمرات جميع اقسام ۰۰[ . ] ]۰۱اهلل(: ]يعني در راه خدا انفاق كنيد[ ]سبيل

ي انواع شود، از اعطاء و اطعام و آب دادن، و زكات و صدقات، و همهآن حاصل مي

شود چيزي كه ممكن نيست به غير آن حاصل ف و احسان، بلكه با آن حاصل ميمعرو

شود، مثال وارد شده است كه هر كس در شب عاشورا به تشنگان آب دهد در نزد قبر 

توان [ بلكه مي۰۳آنحضرت، چنان است كه همه لشكر آنحضرت را آب داده باشد ]

ا و دلش بسوزد، خواهد گفت كه اگر شخصي از دور تصور كند حاالت آنحضرت ر

ي مشهد آنحضرت، پس آب بريزد از اشك چشم مثل آن است كه بود قلبش به منزله

آنحضرت را باعيال و اطفال و اصحاب آب داده باشد.خطاب چهارم )و جاهدوا في اهلل 

[ ۰۰۴[ . ] صفحه ۰۲حق جهاده( ]يعني: در راه خدا آنچنانكه شايسته است جهاد كنيد.[ ]

قسم است: اكبر و اصغر، در جهاد اكبر كه با نفس اماره است قاتل و مقتول جهاد بر دو 

هر دو سعيداند و در جهاد اصغر با كفار مقتول، شهيد است، و تو در جهاد اكبر قاصر، و 

الم(، السدر جهاد اصغر داخلي، و لكن هر دو را تواني حاصل كني به وسائل حسين )عليه

 و بيان آن به چند مطلب است.
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 رزو نمودن شهادت در ركاب آن حضرتآ

مطلب اول: هر گاه آرزو كني شهادت را در ركاب آنحضرت و بگوئي: يا ليتني كنت 

[ .مطلب دوم: هرگاه دوست داري عمل شهداء ۴۱۳معكم ثواب شهداء از براي تو باشد. ]

كه  ارا شريك ايشان خواهي بود چنانكه جابر ابن عبداهلل انصاري )ره( فرمود: قسم به خد

[ .مطلب سوم: هر گاه زيارت كني آنحضرت را در شب ۴۱۲ما با شما شريكيم در عمل. ]

عاشورا و شب را در آنجا به صبح آوري، مالقات خواهي نمود خدا را در حالتي كه به 

[ .مطلب چهارم: اين وسايل از جهاد ۴۱۱خون خود غلطيده باشي، مانند شهداي كربال. ]

جهاد گاهي شهادت حاصل شود و گاهي نشود و در اين وسائل باالتر است، زيرا كه در 

جهاد و شهادت و به خون غلطيدن حاصل گردد.مطلب پنجم: باالتر از همه آن است كه 

در خون خود غلطيدن در راه خدا اگر حاصل شود از براي كسي، يك دفعه بيش نيست 

ان پنجم: )تزودوا فو در اين وسايل ثواب چند مرتبه در خون غلطيدن محقق است.خطاب 

[ . ] صفحه ۴۱۴ها تقوي است.[ ]خير الزاد التقوي(: ]توشه كسب كنيد، كه بهترين توشه

ها آنست كه نيكو باشد و مسافر را تا منزل كفايت نمايد و زيارت [ بهترين توشه۰۰6

اي است از براي اين سفر، كه در آن و در هر منزل بكار آيد، بلكه آنحضرت خوب توشه

گويند: رسد، چنانكه وارد است كه به زائر ميي تو تنها نيست و به دوستانت نيز ميتوشه

[ .خطاب ششم: )و أقرضوا ۴۱6بگير دست هر كس را دوست داري و داخل بهشت نما. ]

السالم( از [ .وسائل حسيني )عليه۴۱۳اهلل قرضا حسنا(: ]و به خدا قرض الحسن دادند.[ ]

الحسنه است بر خدا و رسول و علي و فاطمه و حسن و ضزيارت و بكاء و غير آنها قر

السالم( و خداوند در عوض هر يك، اضعاف مضاعف كرامت نمايد كه حسين )عليهم

عدد آن معلوم نيست مگر از براي خدا.خطاب هفتم: )استجيبوا هلل و للرسول اذا دعاكم 

 به چيزي كه سبب لما يحييكم(: ]اجابت نمائيد خدا و رسول را چون شما را بخوانند

[ .و به تحقيق حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( ما را خوانده ۴۱۰حيات شما است.[ ]
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السالم( به اموري كه سبب حيات حقيقت است چون محبت است در وسائل حسين )عليه

و نصرت و گريه و زيارت آنجناب و غير آن.خطاب هشتم: )و قدموا النفسكم(: ]كاري 

[ .و اين وسائل شريفه هم تقديم است از براي ۴۱۰عد بكار شما آيد[ ]كنيد از پيش كه ب

 شود به موت.خطابنفس و هم تأخير، يعني ثمرش هميشه در تجدد است و منقطع نمي

نهم: )و سارعوا الي مغفرة من ربكم(: ]مسارعت نمائيد به سوي اسباب مغفرت خدا.[ 

گشتن اشك در چشم، و [ .و گريه بر آنحضرت سبب مغفرت است، به محض ۴۰۱]

زيارت آنجناب سبب است به مجرد نيت و عزم كردن، پس تمام مسارعت در آن است. 

[ خطاب دهم: خطاب بدعا كردن است )ادعوا ربكم تضرعا و خفية(: ۰۰۳] صفحه 

[ .و غير آن از آيات و به سبب وسايل ۴۰۰]پروردگارتانرا با تضرع، و در نهان بخوانيد.[ ]

مبر شود به دعاي پيغص به جميع ثمرات دعا، بلكه به آن فائز ميرسد شخحسيني مي

السالم( السالم( و حسين )عليه)صلي اهلل عليه و آله( و فاطمه )عليهاالسالم( و حسن )عليه

گذارد [ ، بلكه در خبري است كه زائر قدم نمي۴۰۲[ و دعاي مالئكه ]۴۰۳و ساير ائمه ]

نمايد [ بلكه خود آن حضرت خواهش مي۴۰۱كند ]يبر چيزي مگر آنكه از براي او دعا م

السالم( در [ و حضرت صادق )عليه۴۰۴اش ]از آباء خود دعا از براي زائر و گريه كننده

السالم( شود بر قبر سيدالشهداء )عليهفرمود از براي صورتهائي كه ماليده ميسجده دعا مي

[ .خطاب ۴۰6شود بر او. ]د مياي كه بلنشود و صيحهو اشكهائي كه بر او ريخته مي

يازدهم: )كونوا أنصار اهلل(: ]بوده باشيد ياوران خدا، يعني: ياوران دين خدا و اولياء خدا.[ 

تر باشد تحقق ياري در او اظهر است، و حضرت [ .هر چند ولي خدا مظلوم و غريب۴۰۳]

: ]يعني: «صربابي المستضعف الغريب بال نا»فرمود: ي جد بزرگوارش ميصادق درباره

[ .پس بيائيد ياري كنيم اين ولي ۴۰۰ياور بود.[ ]پدرم به فداي مستضعفي كه تنها و بي

ي عزا كردن، و آرزوي نصرتش خدا را كه غريب و مظلوم بود به گريه كردن و اقامه

توان گفت: كه سجده بر خاك قبرش و تسبيح كردن با آن خاك ايضا نمودن، بلكه مي

ردن او است، چونكه فضيلتي كه در اين سجده و تسبيح قرار يافته از داخل عنوان ياري ك
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[ چنانكه بيايد ۰۰۰جمله اعواض شهادت او است كه خداوند به او عطا نموده ] صفحه 

]اجابت كنيد داعي به سوي خداوند را[. «: اجيبوا داعي اهلل»انشاء اهلل.(خطاب دوازدهم: 

 عليه و آله( است كه به سوي اسالم دعوت [ .داعي به سوي خدا پيغمبر )صلي اهلل۴۰۰]

السالم( است كه دعوت به ايمان نمود عالنية، و ظاهر كرد نمود و بعد از او حسين )عليه

بطالن اعتقاد خالفت غاصبين را، و جميع وسايل آنحضرت اجابت دعوت اوست، حتي 

.مترجم ياينكه استشفاء تربت آنجناب نيز اجابت دعوت اوست پس تأمل كن تا بفهم

گويد: چون اعتقاد به آن از فروع واليت است كه غرض اصلي از دعوت آنجناب بود و 

[ ۴۳۱اهلل اعلم.خطاب سيزدهم: )و ابتغوا اليه الوسيلة(: ]طلب وسيله نمائيد به سوي خدا.[ ]

السالم( از اعظم وسايل است و وسايل او بزرگ و بسيار و سهل الحصول .و حسين )عليه

ردهم: )فمن شاء اتخذ الي ربه سبيال(: ]هر كس بخواهد راهي به سوي است.خطاب چها

السالم( سبيل اعظم است و صراط اقوم راه و [ .حسين )عليه۴۳۰پروردگارش اخذ كند.[ ]

ترين راهها است و اين مطالب كه ذكر شد از باب نمونه راست و واضح و آسان نزديك

ائل ات و احكام، و كيفيت و امتثال آنها به وستواني پي بري به سائر خطاببود، و از آن مي

 اي نيست.حسينيه، و در آن هيچ مبالغه

 يكي از وسائل حسینیه، گريه بر آن حضرت

شود به سبب آنحضرت جريان خطابات كيفيت دوم: در بيان تصوير اينكه آسان مي

س پشوند به تو در قيامت صغري، يعني حالت موت و برزخ، تكوينيه، كه متوجه مي

گوئيم: يكي از وسائل حسينيه گريه كردن و تغيير حالت شخص است در وقت ياد ] مي

[ آوردن مصائب آن جناب، به حدي كه بر شخص گوارا نشود خوردن و ۰۰۰صفحه 

آشاميدن، و از جمله خواص اين وسيله آن است كه حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( 

دهند و تحنيت ر اين شخص، و او را بشارت ميشوند در وقت احتضاي حاضر ميو ائمه

ماند، شود كه آن فرح تا روز قيامت در او باقي ميگويند، كه چنان از آن فرحناك ميمي
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[ از كيفياتي ۴۳۳شود جميع شدائد موت و برزخ و غير ذلك ]و به اين سبب بر او سهل مي

تعجيزيه است و  هكميه وكه بيانش بيايد انشاء اهلل.كيفيت سوم: كيفيت رفع خطابات ت

خطابات اخذ و جر و غل و زنجير كردن و غير آن به وسائل حسينيه، و بدل شدن به 

خطاب لطف و رحمت.و بيانش آن است كه حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( ضامن 

شده است كه زيارت كند زوار او را در روز قيامت و بگيرد بازوي ايشان را، از اهول و 

شود بلكه [ و به همين اكتفا نمي۴۳۲مت نجات دهد تا اينكه وارد بهشت شود ]شدائد قيا

ا رسد و به آنجناب آتشهشود، و به او ميبه آن، آثار، اعمال مقبوله از براي او نوشته مي

بلكه  ،«باب الحسين»شود كه مسمي است به شود و در بزرگ بهشت باز ميخاموش مي

شود درهاي جهنم، باب از ابواب بهشت، و بسته ميشود دخول در هر به او حاصل مي

پس بيائيد به سوي وسائل حسيني، و بشارت باد شما را كه در آن عالوه بر آنچه بيان شد 

اي است، و آن اين است كه در ميان آن يك نعمت عظيم منت جسيم و بشارت تازه

ند ل صالحه بچوسايل چيزي است كه باالتر از همه وسايل، وفايق است بر جميع اعما

 جهت:

 اجر و مزد عزادارن حسیني...

ي يكي: آنكه نهايت ثمرات اعمال صالحه خالص شدن خود عامل است از جهنم، و ثمره

ي اعمال صالحه اين وسائل خالص كردن ديگران هم هست.دوم: اينكه نهايت فائده

]  هست. ي اين وسائل داخل كردن ديگران نيزداخل شدن عامل است به بهشت و ثمره

ي [ سوم: نهايت منفعت آن اعمال اين است كه از آب كوثر بنوشند و ثمره۰۰۱صفحه 

اين وسائل سيراب كردن ديگران نيز هست.چهارم: نهايت آن اعمال آن است كه در 

ل آن ي اين وسائديوان حسنات نوشته شوند و آن كتاب به دست راست داده شود و ثمره

ي اعمال تو عمل افضل مخلوقات يعني اشرف انبياء.پنجم: شود در نامهاست كه نوشته مي

ي اعمال خير آن است كه، در قيامت ميان تو و پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( نهايت فائده
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ي اين وسائل آن است كه آن حائل نشوند و آن جناب در حق تو شفاعت نمايد و ثمره

گيرد و به بهشت را مي كند و بازوي توحضرت در قيامت خودش تفحص از تو مي

ي اعمال، فوز به وصال حورالعين است و گريه رساند.ششم: اينكه نهايت ثمرهمي

السالم( با آنجناب در ظل عرش مشغول به صحبت كنندگان حضرت حسين )عليه

 فرستند نزد ايشان كه ما مشتاق شما هستيم، تعجيل كنيد ايشانشوند پس حورالعين ميمي

ه دهند.هفتم: اينكه نهايت ارتفاع درجات بصحبت آنسرور را ترجيح مي كنند وامتناع مي

آنجناب  يي شخص بر بعض مؤمنين بيفزايد و به سبب وسيلهاعمال، آن است كه درجه

شود.هشتم: السالم( ميشخص، همنشين پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( و اميرالمؤمنين )عليه

است كه از بهشت بهتر است و به سبب وسائل  اينكه نهايت اعمال صالحه، رضوان الهي

شود، چنانكه در رسد به مقامي كه فوق عرش، هم صحبت الهي ميآنجناب شخص مي

[ و آن كنايه از شدت قرب و لطف است.نهم: نهايت چيزي كه از براي ۴۳۱روايت است ]

مرد  و ي تو كنندشود از عمل خير آن است كه جمعي از اخيار تشييع جنازهتو حاصل مي

صالح و متقي تو را غسل دهد و از مال حالل تو را كفن كنند و عالم ظاهر الصالحي بر 

شوند از براي آنكه تو نماز كند و در اسباب حسيني چيزهائي است كه، سبب مي

[ بهشتي ۰۰۰ي تو نماز كنند و به كفنهاي ] صفحه ي مقربين بر جنازهاالمين با مالئكهروح

[ .دهم: نهايت آثار اعمال صالحه ۴۳۴و به حنوط بهشت حنوط كنند. ]تو را كفن نمايند 

رسد از باقيات صالحات منقطع خواهد شد، مانند اعمالي كه به كه بعد از موت به تو مي

نيابت تو بكنند يا كسي از براي تو هديه فرستد يا علمي يا اوالدي يا صدقه جاريه از براي 

قطع است، نهايت صد سال يا هزار سال، و به سبب تو مخلف شود، آثار اينها غالبا من

ي از براي اند كه انقطائوسايل حسيني نواب تو در عمل و هديه فرستادن از براي تو مالئكه

[ .يازدهم: اينكه ۴۳6عمل ايشان نيست، و هميشه ثواب آن اعمال به تو خواهد رسيد. ]

، شودد صالحين داخل ميي عبانهايت ترقي در اعمال خير آن است كه، شخص در زمره

ين ي مقربين، بلكه در كروبي مالئكهشود شخص در زمرهو به سبب اين وسائل داخل مي
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كه سادات مالئكه مقربين هستند، چنانكه در روايات معتبر است و تفصيلش بيايد )ان شاء 

 [ .دوازدهم: اينكه اجر هر عمل خيري، مقداري است متصور و محدود، و اجر۴۳۳اهلل(. ]

اي است كه اعالي درجات است ي تصور باالتر است، پس در درجهاين وسائل از حيطه

 [ ۰۰۱و باالتر از آن درجه نيست. ] صفحه 

 در خصوصیات خشوع و مناجات آن حضرت

ه ي رحمت قلم زنندترسم كزين گناترسم جزاي قاتل او چون رقم زنند يكباره بر جريده

خلق دم زنندفرياد از آنزمان كه جوانان اهلبيت  شفيعان روز حشر دارند شرم كز گنه

ي محشر قدم زننددست عتاب حق بدر آيد ز آستين چون اهل بيت گلگون كفن بعرصه

دست بر اهل ستم زنندجمعي كه زد بهم صفشان شور كربال در حشر صف زنان صف 

 ي آتش علممحشر بهم زنندآه از دميكه با كفن خون چكان ز خاك آل علي چو شعله

زننداز صاحب عزا چه توقع كنند باز آن ناكسان كه تيغ به صيد حرم زنندپس بر سنان 

 [ ۰۰۴كنند سري را كه جبرئيل شويد غبار گيسويش از آب سلسبيل ] صفحه 

 در خصوصیات خشوع و مناجات آن حضرت

 اشاره

عنوان ششم: در خصوصياتي كه متعلق است به خشوع از براي ذكر آن جناب و رقت 

ي عزا و انشاد رثاء و در آن يك مقدمه و چند مقصد است:اما مقدمه: پس و اقامه وگريه

بدانكه خشوع امري است محبوب و مرغوب درگاه اله، چنانكه فرموده است: )الم يأن 

للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر اهلل(: ]آيا هنوز وقت آن نرسيده است كه دلهاي مؤمنان 

.يعني بعد از آنكه خداوند به شما عقل و هوش داده و  [۴۳۰براي خدا خشوع كند.[ ]

ايد، بلكه در ذره و ورق، و اسباب اعتبار را شب و مشاهده آيات در انفس و آفاق نموده
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بينيد در اشخاص كه به غفلت مبتالء هستند، و بعد از آنكه آيات قرآن بر شما روز مي

اي شد، و بعد از آنكه عمر كرده خوانده شده كه اگر بر كوه خوانده شود متالشي خواهد

ي به قدر كساني كه عمر كردند، كساني كه عمر خود را صرف طاعت الهي و تزكيه

نفس نمودند، و بعد از آنكه انبياء و رسل آمدند و شما را تهديد و تخويف كردند، و 

مدت مديدي است كه اسالم برپا شده، و گوشها از آن پر گشتند، و شماهمه ادعاي آنرا 

كنيد.آيا هنوز وقت آن نرسيده كه دلهاي شما خاشع شود در نزد ذكر خدا؟ وبه سبب مي

آن از معصيت مموع شويد، و چون در نماز بايستيد و عظمت او را مالحظه نمائيد خاشع 

ايد.آيا وقت نشده است از گرديد؟ عمر گذشت و هنوز دو ركعت نماز با خشوع نكرده

نافع و ملجأي نيست مگر اينكه خاشع شوند از براي  اند كهبراي اشخاصي كه دانسته

ذكراو، پس نباشد از براي ايشان فكري و ذكري مگر خدا.يا وقت نشده است از براي 

ينكه ان د، ااند و در ياد خدا ساعتي نبودهكساني كه عمر شريف را به غفلت گذرانيده

ايد خوف و اضطراب، ش ي عمر را تدارك كنند به خشوع قلب و غلبهمتنبه شوند و بقيه

ي ايشان قبول باشد، و در درگاه اله راه يابند، و از جمله محجوبين از لقا نشوند. ] توبه

اند به معرفت اولياء خدا، [ آيا وقت آن نشده است كه كساني كه موفق شده۰۰6صفحه 

 السالم( پس گريه كنند بر آناينكه قلب ايشان خاشع شود در نزد ذكر حسين )عليه

رت تا داخل خاشعين لذكر اهلل باشند، زيرا كه همچنانكه واليت ايشان واليت خدا، حض

و عداوتشان عداوت خدا و محبت ايشان محبت او، و زيارتشان زيارت او، و معرفت 

ايشان معرفت او است، پس خشوع قلب در نزد ذكر ايشان همان خشوع قلب به ذكراهلل 

يده، خصوصا در وقتي كه محرم داخل شود و محسوب خواهد شد، آيا وقت اين امر نرس

ي مردم در جوش و خروشند، پس اي مؤمنين حال ز ما نيست بيني همهعاشورا برسد، نمي

السالم( كه راجع است به ذكر خدا، پس كه قلوب شما خاشع شود به ذكر حسين )عليه

ه ذكر خدا بالسالم( به نحوي كه راجع ذكر خدا كنيد به ذكر كثير به ذكر حسين )عليه
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السالم( چند قسم است كه بعضي از آن راجع باشد.چونكه خشوع به ذكر حسين )عليه

 است به ذكر خدا و همان است فرد كامل آن.

 در منشا باطني از گريه

 اشاره

مقصد اول: در منشاء باطني از براي گريه و سبب حصول آن، بدانكه منشاء گريه گاه 

 است، و گاهي سببي است كه ملحوظ نيست.سببي است كه ملحوظ گريه كننده 

 گريه به سبب ملحوظ

 اشاره

 اما نوع اول كه به سبب ملحوظ است پس هشت قسم است:

 ي قلبیه با صاحب مصیبتبه سبب عالقه

ي ا عالقههاول آن است كه: به سبب عالقه قلبيه باشد با صاحب مصيبت، و اعظم عالقه

والدين است و از اين جهت است كه خداوند منان حق والدين را قرين حق ذكر خود 

[ و سببش آن كه ايشان سبب اعدادي وجود صورت تو هستند، پس ۴۳۰فرموده است ]

اين مرتبه است، پس علت ايجاد صوري [ حق علت وجود صوري به ۰۰۳چون ] صفحه 

اولي  السالم( استو معنوي احق است به اين حق، پس والد حقيقي كه نبي و وصي )عليه

به احسانند، و اقامه عزا و گريه بر سيدالشهداء احسان است به پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( 

[ .بلكه در بعض روايات تفسير ۴۲۱السالم( و فاطمه )سالم اهلل عليها. ]و اميرالمؤمنين )عليه

السالم( و [ به حسن )عليه۴۲۰شده است )و بالوالدين احسانا(: ]و نيكي به پدر و مادر[ ]

[ پس گريه بر او احسان است به والد ابتداء.و سبب اينكه گريه ۴۲۳السالم( ]حسين )عليه

ع اعزاز فاحسان است اين است كه معني احسان منفعت رسانيدن است به كسي و عمده ن
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و احترام است، و گريه اعزاز اموات و مقتولين است، و از اين جهت حضرت ابراهيم دعا 

[ چون ۴۲۲نمود و سؤال كرد از خدا دختري را كه بعد از مردن از برايش گريه كند ]

پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( شنيد گريه زنهاي انصار را بر شهداي احد، فرمود: عمم حمزه 

ندارد، پس انصار زنهاي خود را امر نمودند كه بر حمزه گريه و ندبه نمايند  گريه كننده

ي [ .جناب حمزه۴۲۱و حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( در حق ايشان دعا فرمود. ]

سيدالشهداء را تجهيز نمودند از تشييع و نماز و دفن و ساير احترامات مگر همين كه 

لي اهلل عليه و آله( گران آمد و حضرت سيدالشهداء گر نداشت، پس بر پيغمبر )صنوحه

گر، و لكن ظالمان ايشان را از ندبه و السالم( هيچ نداشت مگر زنان نوحهحسين )عليه

نمودند، پس بيائيد اي دوستان گريه كنيم بر آن شهيد غريب به نحو گريه گريه منع مي

 قاطع رحم خواهد بود.قريب حقيقي، زيرا كسي كه چنين گريه نكند عاق والدين و 

 ي شدت اتصالعالقه

ي شدت اتصال است نظر به اينكه هر گاه عضوي از انسان مريض شود ] قسم دوم: عالقه

[ يا درد آيد تمام بدن در زحمت و الم است، و از اين قسم است گريه ۰۰۰صفحه 

 ر آنجناب[ در بهشت كه دارالسرور است زيرا كه ايشان از نو۴۲۴حورالعين بر آن جناب ]

شود كه آن حضرت بر روي خاك گرم با بدن مجروح در اند، پس چگونه ميخلق شده

زير پاي مركبان افتاده باشد، و سرش بر سر نيزه و خونش بر زمين جاري، و دلش از تير 

سوراخ و جگرش از تشنگي تفتيده، و قلبش از مفارقت اوالد و برادران و اصحاب 

قصور بهشتي به عيش و سرور مشغول باشند.و بعضي از سوخته، مع ذلك حورالعين در 

السالم( ي شيعيان از اين قسم است زيرا كه در خبري از حضرت صادق )عليهاقسام گريه

به آب  اند ومنقول است كه فرمودند: شيعيان ما از ما هستند و از فضل طينت ما خلق شده

م ي ايشان باشيم و ما هم راضي هستياند، راضي شدند به اينكه ما ائمهواليت ما خمير شده

ر صدمات شوند بي ما هستند، مصيبت ما مصيبت ايشان است، گريان ميكه ايشان شيعه
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ه شويم بگردند به سرور ما و ما هم متألم ميشوند به حزن ما و مسرور ميما و محزون مي

و از ما جدا تألم ايشان و مطلع هستيم بر احوال ايشان، پس ايشان با ما خواهند بود 

شويم پس فرمود: خدايا شيعيان ما از ما هستند، و هر شوند، ما هم از ايشان جدا نمينمي

[ ۴۲6كس ياد كند مصيبت ما را و گريان شود از براي ما، خدا او را عذاب نخواهد نمود. ]

السالم( مروي است كه فرمود: بدرستي كه خداي .و در حديث ديگر از اميرالمؤمنين )عليه

رور ما، و شوند به سكنند و مسرور ميعالي اختيار نمود از براي ما شيعياني كه ياري ميت

دهند، ايشان از ما هستند، گردند به حزن ما، و جان و مال خود را در راه ما ميمحزون مي

[ .و اين حديث شريف داللت دارد بر اينكه مخلصين شيعه ۴۲۳و ما هم از ايشان هستيم. ]

ر نموده است، چنانكه شهداء را اختيار نموده است پيش از شهادتشان.و از را خدا اختيا

براي شيعه عالماتي است چنانكه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( استدالل نموده از محبت ] 

ه او ماليد بر اينكالسالم( را بر چشم مي[ آن طفل كه خاك پاي حسين )عليه۰۰۰صفحه 

[ .مترجم گويد: آنچه در حديث است آن ۴۲۰بال. ]از انصار حضرت خواهد بود در كر

است كه حضرت از فعل آن طفل استدالل نمودند بر محبتش، و اما نصرتش را پس مستند 

اين  انتهي.حال بيائيد گريه كنيم به سبب -فرمودند به اخبار جبرئيل، چنانكه گذشت 

ز ايشان اين عالقه، ا شماريم، زيرا كه كسي كه گريه نكند بهعالقه اگر خود را شيعه مي

 نخواهد بود.

 مصاب صاحب حق باشد بر گريه كننده

ي سوم: حقوق است يعني مصاب صاحق حق باشد بر گريه كننده، حقوق بسيار عالقه

است يكي حق ايجاد است يعني سبب وجود بودن مانند والدين و اجداد، و آن جناب 

ي آن آباء ما، همه به واسطهصاحب اين حق است بر ما، زيرا كه وجود، ما و وجود 

حضرت است كه نور او با نور جدش يكي است.ديگر حق اسالم و ايمان است و آن 

ثابت است از براي هر مسلمي بر مسلمي به جهت مشاركت در اسالم، پس چگونه است 
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ان خود السالم( كه جحق كسيكه سبب شد از براي هدايت ما به ايمان، يعني حسين )عليه

ن شيعه داد ديكرد و تن باين مصيبتها نميدين خدا داد، زيرا كه اگر متاركه ميرا در راه 

نمودند شد، زيرا كه بني اميه كمال تسلط بر بالد و عباد داشتند، و تمام سعي ميظاهر نمي

در اخفاي دين حق تا اينكه امر را بر اكثر مردم مشتبه نمودند به نحوي كه سب حضرت 

، اندي اسالماميه ائمهقرار دادند، و در ذهن مردم داخل كردند كه بني امير را از اجزاء نماز

فت دانستند كه هر كس مخالنمودند، و چنين ميو از طفوليت اطفال را بر آن تربيت مي

يت السالم( را به اين كيفايشان كند در ضاللت است، و چون حضرت سيدالشهداء )عليه

يفيت ت پيغمبر)صلي اهلل عليه و آله( بودند به اين كعجيبه شهيد كردند و عيالش را كه عتر

[ حق بودند چنين ۳۱۱اسير نمودند مردم متنبه شدند و فهميدند كه اگر ايشان ائمه ] صفحه 

كردند، بلكه فعل ايشان موافق نيست، نه با دين و مذهبي، و نه با طريق عدالت، كاري نمي

م برگشتند و از ايشان تبري جستند، و كو نه با طريق سالطين جور، پس از آن اعتقادات 

كم براه هدايت رفتند، و مذهب شيعه ظاهر گرديد، بلكه اهل سنت هم دانستند كه ايشان 

دانند، پس خليفه نبودند بلكه حكام جور بودند، و اكثر ايشان لعنت بر يزيد را جايز مي

طعام  ر نمك والسالم( است.حق ديگفي الحقيقة سبب هدايت به دين خدا حسين )عليه

داني حيات هر چيزي به سبب آن جناب است و به بركت او باران دادن است و تو مي

رويد كه روزي عباد است، پس تمام طعام و شراب تو به بركت بارد و گياه ميمي

اوست.حق ديگر حق حيات است و معلوم است كه حيات حقيقي ابدي بلكه صورت 

ا را هدايت نمود به واليت كه سبب قبول اعمال ظاهري همه به سبب آنجناب است كه م

است، حق ديگر حق دوستي است و آن جناب كمال دوستي را به شيعيان دارد و در يمين 

[ .حق ديگر حق زحمت ۴۲۰العرش همواره نظرش به سوي زوار و گريه كنندگان است. ]

ز او ا است، پس هرگاه كسي از براي تو دردسري بكشد يا زحمتي متحمل شود هميشه

كني، پس چرا در آئي و تدارك زحمت او را ميخجل هستي و درصدد تالفي برمي

ه دانم بتدارك زحمات و صدمات آن جناب كه از براي تو متحمل شده نيستي؟و نمي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 كند اين حق عظيم را؟چه چيز تدارك تواني كرد، آيا اين چند قطره اشك تالفي مي

قبول نمايد، پس از اين مقدار مضايقه ننمائيد  بلي مگر آن جناب از كمال رحمت و لطف

 وفا محسوب خواهيد بود.حقوق و بيو اال بي

 ي بزرگي و جاللت شأنعالقه

ي بزرگي و جاللت شأن است زيرا كه مصيبت بزرگان أجله خصوصا قسم چهارم: عالقه

حه فاگر منافي جاللت شأن ايشان باشد موجب رقت است، هر چند اجنبي باشد بلكه ] ص

ي پادشاهان با دشمنان خود، چنانكه [ كافر باشد، و بر همين منهج جاري است سيره۳۱۰

[ .و حكم شارع نيز بر اين جاري است و از اين ۴۱۱قضيه اسكندر با دارا معروف است. ]

ي خود را از براي عدي بن حاتم فرش جهت حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( جامه

[ و ۴۱۰ود، و فرمود: اكرام نمائيد عزيز قومي را كه ذليل شده باشد ]نمود، بااينكه كافر ب

به همين سب حضرت اميرالمؤمنين ثياب عمرو بن عبدود را سلب ننمود، بلكه زره او را 

هم نگرفت با اينكه مثل و مانند نداشت، و فرمود: چون بزرگ قوم خود بود، نخواستم 

س حرمتي قرار داده است از براي [ و همچنين شارع مقد۴۱۳هتك حرمتش نمايم ]

كند و در معرض بيع و شراء در دختران سالطين كه هرگاه اسير شوند ايشانرا مخير مي

[ .پس بيائيد مانند غالمان از براي سيد و آقاي خود بناليم، زيرا كه بزرگ ۴۱۲آورند. ]نمي

هر به اسيري شو جليل بود، و هتك حرمتش نمودند، بدنش را عريان نمودند و عيالش را 

به شهر گردانيدند و در ايشان بكنيزي طمع نمودند و كسي كه چنين گريه نكند از انسانيت 

 دور است.

 ي محامد صفاتعالقه

ي محامد صفات است، زيرا كه حسن صفاتچند او را نشناسد بلكه شارع قسم پنجم: عالقه

 ه وحي رسيد به موسيمقدس امر نموده است به احترامش هر چند از كفار باشد، چنانك
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[ و يكي از كفار ۴۱۱السالم( كه سامري را بكش، زيرا كه صاحب سخاوت است ])عليه

را اسير نمودند و در معرض قتل آوردند جبرئيل نازل شد كه اين شخص را مكش كه 

[ پس مصيبت صاحب صفات حسنه تأثير در ۳۱۳[ . ] صفحه ۴۱۴صاحب سفره است. ]

به ضد آن صفات باشد مثال كسي كه در سخاوت هزارها كند، خصوصا اگر قلوب مي

سوزد، عطيه كرده است اگر محتاج شود كه لقمه ناني خواهش كند البته دل به حال او مي

و كسي كه صاحب شدت حيا است اگر در معرض هوان و ذلت برآيد محل رقت است 

رت حض و همچنين.پس بيا و مالحظه نما يك يك از صفات حميده و خصال پسنديده

السالم( را، و ببين چگونه به ضد آنها با او رفتار نمودند، تا اينكه موجب رقت حسين )عليه

اند، و بعد تو شود، تهليل و تسبيح و تحميد و تكبير الهي كرده و مالئكه از او تعلم نموده

ز ادر عالم نور و اشباح و اظله ذكر نمود، و در شكم مادر تسبيح و تهليل از او شنيده، و 

حال والدت تا شهادت از ذكر نياسوده، بلكه بر سر نيزه تالوت قرآن نموده، آيا شايسته 

زياد پليد با چوب خيزرانش بيازارند؟ و خنده و شماتت كنند است كه يزيد عنيد و ابن

خواست به جاهل بگويد: جاهل، در حضور عيالش؟دوم كسي كه، از شدت حيا نمي

ن گيرد پس با برادرش امام حسگيرد و درست نميء ميچنانكه وقتي ديد عربي را وضو

خواهيم در حضور تو وضو بگيريم، مالحظه السالم( قرار گذاشت و گفت كه ما مي)عليه

شان ي وضوي ايگيريم، پس آن عرب بعد از مشاهدهنما كه كدام يك از ما بهتر وضو مي

[ آيا شايسته است ۴۱6عرض كرد: كه شما هر دو نيكو وضو گرفتيد و من جاهل بودم ]

[ ، و ۴۱۳السالم( تعجيل نمودي به آتش دنيا ]كه كافري به او بگويد كه اي حسين )عليه

[ .سوم كسي كه جاجتمندي را كه ۴۱۰ملعوني باو بگويد اي حسين نماز تو قبول نيست. ]

فرمايد فورا: حاجت تو روا است، پس باو بگويند رقعه به خدمتش عرض نموده بود، مي

خواستي اوال رقعه او را بخواني بعد بگوئي حاجت تو رواست، فرمود: خداوند مؤاخذه مي

[ ذلت معطل نمودي تا ۳۱۲كند كه چرا او را در بين خوف و رجاء و حالت ] صفحه مي

اش را بخواني، آيا شايسته است كه مقابل دشمنان باشد و از امور سهل و آساني رقعه
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كه خواهش كند كه ايشان اندكي گوش به سخن او دهند بخواهد اجابتش نكنند؟ حتي اين

[ .چهارم كسي كه: در وقت احتضار اسامة بن زيد به بالين او رفت و او ۴۱۰ابا نمايند. ]

اظهار هم و غم نمود به جهت شصت هزار درهم قرض، پس آن حضرت همانجا دينش 

و ناله خواهش يك  [ ، آيا شايسته است كه در وقت احتضارش با آه۴۴۱را ادا نمودند ]

[ ، وا أسفاه عليك يا سيدي.پنجم كسي كه، به اعرابي ۴۴۰قطره آب نمايد اجابتش نكنند ]

كند و از كمي آن دهد و اظهار خجالت ميمادح خود چهار هزار دينار از پشت در مي

اي كنند كه عاجز شود از اجابت [ ، آيا شايسته است كه با او معامله۴۴۳طلبد ]معذرت مي

اش كه از براي طفل ال دخترش كه يك شرب آب از او طلب نمود، و همچنين زوجهسؤ

اش قاسم كه خواهش نمود كه اي آب خواهش كرد، و از اجابت برادرزادهصغير قطره

بر سرش حاضر شود، آيا چه مقدار خجالت آن جناب بود اين بود، كه فرمود: يعز علي 

اني و تو را اجابت ننمايد يا اجابت كند و عمك چه بر عمويت دشوار است كه او را بخو

[ .ششم كسي كه، در شبهاي تار به دوش مبارك ۴۴۲اي به حال تو نداشته باشد. ]فايده

نمود به نحوي كه اثر آن بر پشت ي ايشان حمل ميطعام به جهت ارامل و ايتام به خانه

ه ي دست كند و ب[ آيا شايسته است كه طفل رضيع خود را باال۴۴۱مباركش ظاهر بود ]

[ .هفتم ۴۴۴دشمن نشان دهدو خواهش يك قطره آب از برايش نمايد اجابتش نكنند؟ ]

[ ۳۱۱فحه كرد بر ] صكسيكه، در لطف و مرحمت با خلق به قسمي بود كه وقتي عبور مي

هاي نان در نزد خود گذارده مشغول غذا خوردن جمعي از فقراء كه نشسته بودند و پاره

ناب را ديدند، دعوت به طعام نمودند، آن حضرت دو زانو نشست و با بودند چون آن ج

دارد، بعد فرمود: من شمارا ايشان مشغول غذا شده، فرمود: خدا متكبران را دوست نمي

اجابت نمودم شما هم دعوت مرا اجابت نمائيد، عرض كردند: حاضريم پس ايشان را به 

ذخيره كرده بودي، پس حاضر نمود طعام  منزل آورد و به جاريه فرمود: بيرون آور آنچه

[ .آيا شايسته است ۴۴6خوبي و نشست با ايشان در سر سفره به جهت دلخوشي ايشان ]

 كه مقدور او نشود كه عيال و اطفالش را خوشنود نمايد به يك جرعه آب؟
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 ي تبعیت و جنسیت استعالقه

پيغمبر خدا )صلي  به تبعيت ي تبعيت است، پس بيائيد گريه كنيمقسم ششم و هفتم: عالقه

اهلل عليه و آله( كه تأسي به آن جناب الزم است، بلكه تبعيت جميع انبياء و اوصياء بلكه 

تبعيت آسمان و زمين و وحوش و طيور و بهشت و جهنم و جن و ملك و مايري، و ما ال 

يري، بلكه اشجار، و احجار و بلكه آهن، چنانكه در قضيه ميخهاي كشتي نوح 

[ پس تو به تبعيت اشك ببار، آخر از سنگ ۴۴۳السالم( واقع شد كه خون گريست ]ه)علي

ي جنسيت است كه موجب رقت است قطع تر نيست قلب تو.هفتم: عالقهو آهن سخت

نظر از ساير چيزها، مثال اگر بشنوي كه مردي را بدون تقصير در صحرا با عيال و اطفال 

اند و به آن قسم كه ران و اصحاب حبس نمودهصغير و پسران جوان و برادران و خواه

بشنوي كه  شود، بلكه اگراي كه با او معامله كردند البته قلبت بر حال او محترق ميشنيده

شخص مقصري كه حالل را حرام نموده و بالعكس، بلكه دشمنت كه كافر به خدا بوده 

ما اي فرمود: واي بر شيكني و آن حضرت مبه اين قسم با او رفتار نمودند بر او رقت مي

يير ام يا شريعت را تغجماعت آيا از من خوني طلب داريد يا مالي از شما به غصب گرفته

[ مؤلف گويد: فداي تو شوم اي آقا، اگر ۳۱۴[ . ] صفحه ۴۴۰دادند. ]ام؟ جواب نميداده

بيائيد اي  ساين كارها را هم كرده بودي سزاوار نبود كه به اين قسم با تو رفتار نمايند، پ

شيعيان به اين عنوان ترحمانه گريه كنيم، زيرا كه كسي كه اين گونه گريه نكند از 

 اصحاب رحم و مروت نيست.

 گريه از براي مجموع صفات

ي مجموع ماسبق يعني گريه از براي مجموع صفاتي كه ذكر شد پس قسم هشتم: عالقه

حقيقي بود، و هم اتصال به او  بيا همه را جمع كن در مالحظه، كه آن جناب هم والد

ي حقوق است بر تو، و داري، و هم بزرگ است در آسمان و زمين، و صاحب همه
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گناه و اند، و از جنس بشر بوده، بيصاحب صفات حميده است، تمام خلق بر او گريسته

 تقصير مورد اين صدمات و مصيبات گرديده.بي

 ي بدون سبب ملحوظگريه

گريه بدون سبب ملحوظ است، پس آن نيز چند قسم است:اول هر و اما نوع دوم: كه 

شود، پس مرجع تمام خضوع و خشوع و انكسار و هم و غم كه از براي مردم حاصل مي

آنها رقت بر آن حضرت است در باطن، چنانكه در روايات است و تصديق به آن تعبدا 

ت و دشمن قرار داده بايد نمود.قسم دوم: رقت فطري است كه در فطرت خاليق از دوس

ي شده، لكن بروزش در دشمنان وقتي است كه غفلت از دشمني داشته باشند، مثل گريه

[ و در اين قسم حاجت نيست كه به شما بگوئيم بيائيد ۴6۱[ و معاويه ]۴۴۰يزيد عنيد ]

لكه گوئيم قطع نظر از همه كرده، بگريه كنيد بر فالن مصيبت، و كذا و كذا، بلكه مي

شناسي، و قرابت و حقوقي در كار نيست، و از السالم( را نميكه حسين )عليه فرض كن

اختيار صفات حميده و جاللت شأن و ثواب و اجر و تبعيت قطع نظر نما، پس ببين آيا بي

شود يا نه؟قسم سوم: فطرتي است كه باالتر از سابق [ مي۳۱6باز اشك جاري ] صفحه 

حتي با التفات به بغض و منع نفس از رقت و  شوداست كه از براي دشمن حاصل مي

[ و ۴6۰د ]سعي ابنشود گريه بر ايشان مثل گريهتشجيع بر صبر و مع ذالك غالب مي

ر برد زيواخنس بن زيد ]اخنس بن مرثد[ و خولي و گريه آن ملعوني كه به غارت مي

ايشان  اختيار ي لشكر به سبب بعضي از حاالت كه بدوني همه[ و گريه۴6۳اهل بيت را ]

ان، داشتند و ملتفت به ايشان و بر شقاوت ايشآورد با اينكه خود را نگاه ميرا به گريه مي

و حال اينكه در ميان ايشان اوالد زنا و كافر و منافق هم بود، و اگر بخواهي بداني اين 

 اندازد پس گوش ده و خود را ازحالت را كه دشمن را با التفات به دشمني بگريه مي

ي، و هر نالاختيار ميشوي، و بيگريه نگاهدار، البته خواهي ديد كه چگونه منقلب مي

چه خود را ضبط كني و تجلد نمائي ممكن نشود تو را، از آن جمله، مالحظه نما حالتش 
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را در وقتي كه در ميدان ايستاده بود و هزار و پانصد زخم در بدن داشت، سرش شكافته 

تاب، يكسي عيال دل شكسته، و از تشنگي بسوراخ، و از براي بي و قلبش از تير سه شعبه

و از مفارقت احباب كباب، با اين احوال شمشير بر گلويش بزنند، و او طلب آب كند 

سعد در اين حال اشكش بر ريش تواني خود را از گريه نگاهداري؟ و ابنندهند، حال مي

گان و سرهاي بريده را به نزد بچهنحسش جاري گشت، و از آن جمله حالتي كه زنان و 

يزيد بردند، پس سرها را نزد او گذاشتند و زنان و دختران را در برابرش بسته نگاه داشتند 

 [ .۴6۲به هيئتي كه چون يزيد بديد رقت نمود و گفت: قبيح باد پسر مرجانه. ]

 در اسباب خارجیه كه باعث بر گريه است

 اشاره

مقصد دوم: در اسباب خارجيه كه باعث بر گريه است واز خصايص آن جناب است ] 

[ و آن ده سبب است:اول ديدن شبح و ظل آن جناب است در عالم اشباح و ۳۱۳صفحه 

ي السالم( است در وقتي كه ذريهي آدم )عليهاظله، بلكه در عالم قدس، و شاهد آن قضيه

[ و حضرت ۴6۱ي كربال را ديد و گريست ]ضيهخود را در عالم ذر مشاهده نمود و ق

السالم( چون ملكوت سماوات و ارض را ديد نظر كرد اشباح خمسه طاهره ابراهيم )عليه

[ .دوم: ۴6۴را در زير عرش، از نظر به شبح پنجمي بگريه افتاد، چنانكه در خبر است. ]

نزد مؤمن و  شود درشنيدن اسم آن جناب است كه چنانكه خود فرمود: كه ذكر نمي

[ .سوم: ذكر آن حضرت ۴66شود از براي من ]اي، مگر اينكه گريان و غمگين ميمؤمنه

السالم( گفتند: كه در نزد ذكر حسين السالم( و زكريا )عليهاست چنانكه آدم )عليه

[ .چهارم: نظر به آن جناب ۴6۳شكند. ]شود و دلم ميالسالم( اشك من جاري مي)عليه

ش پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( در اول تولدش كه او را ديد گريست است، چنانكه جد

[ ، و پدرش اميرالمؤمنين ۴6۰گريست. ]كرد ميو بعد هم هر وقت نظر به او مي
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 ي هر مؤمن است، عرضالسالم( نظر نمود به او و گريست و فرمود: او سبب گريه)عليه

[ .پس بيائيد اي دوستان، با نظر ۴6۰]ام؟فرمود: بلي اي فرزند. كرد: آيا من سبب گريه

ح كنيد او به شما ناظر است، چنانكه در خبر صحيقلب به او نظر كنيد و اگر شما نظر نمي

كند به محل شهادتش و به سوي است كه آن حضرت در يمين عرش است و نظر مي

ز ديد ها مانع ا[ و عجبي نيست كه دوري و ديوارها و خانه۴۳۱زوار و گريه كنندگانش ]

[ پنجم: نظر به قبر آن سرور است چنانكه حضرت ۳۱۰آن عين اهلل الناظرة نباشند. ] صفحه 

 السالم( غريب است و در زمين غربت گريهالسالم( فرمودند: كه حسين )عليهصادق )عليه

رود، و محزون است بر او كسي كه به زيارت او كند بر او كسي كه به زيارتش ميمي

كند بر او كسي كه نظر زد به حال او كسي كه او را نديده، و رقت ميسورود و مينمي

[ .ششم: لمس بدن و تقبيل ۴۳۰كند به قبر فرزندش، كه در پائين پاي پدر مدفون است. ]

گريه  بوسيد وآن جناب، چنانكه از براي جدش واقع بود كه گاهي گلوي مباركش را مي

ي كرد، و گاهي پيشانيش را، و گاهگريه مي بوسيد وكرد، و گاهي باالي نافش را ميمي

كرد، پدر چرا گريه كرد، عرض ميدندانهايش را، و گاهي تمام بدنش را و گريه مي

[ .و اگر سؤال ۴۳۳كنم. ]بوسم جاي شمشيرها را و گريه ميفرمود: ميكني؟ ميمي

بوسم محل فرمود: ميشوي؟ هر آينه مينمود كه چرا از بوسيدن دندانها گريان ميمي

 يي من از خندهخندد، پس گريهزياد از ديدن آن ميچوب خيزران را، و جائي را كه ابن

 فرمود: كه محل تير سهبوسيد؟ مينمود كه چرا باالي ناف را مياوست.و اگر سؤال مي

گاه جدش را ببوسد، متمكن شعبه است، و خواهرش زينب خاتون وقتي خواست بوسه

خصوصا اگر  -ها و شمشيرها زخم و مجروح بود از تيرها و نيزهنشد، زيرا كه سراپا 

اند در و از زبان حال آن مخدره گفته -ي پامال نمودن با سم ستوران محقق باشدمسئله

ي من بر همه أعضاي تو آن وقت.خاك عالم بسرم كز اثر تير و سنان جاي يك بوسه

ليه و داد كه پيغمبر )صلي اهلل عبلي آن مكرمه يك موضعي از بدن برادر را بوسه نيست

آله( نبوسيده بود و آن گلوي بريده شده و رگهاي قطع شده بود، يعني باطن محلي كه 
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بوسيد، و از اين جهت در وقتي كه صورت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( ظاهرش را مي

اره پخود را گذاشت بر گلوي برادر، فرياد كرد يا جداه اين است حسين تو كه با بدن 

دانم كه آن [ و من نمي۴۳۲اند ][ زمين افتاده، سرش را از قفا بريده۳۱۰پاره بر ] صفحه 

مخدره اين مطلب را از كجا فهميد و شايد چند وجه توان گفت:يكي آنكه: در آن وقت 

حاضر بوده و مشاهده نموده باشد، و اين خالف ظاهر روايات است كه حضرت او را امر 

سوي خيمه.دوم اينكه: از مردم شنيده باشد كه حاضر بودند و با هم  نمود به مراجعت به

ه ي حالت جسد مبارك استنباط نمودگفتند، اين هم بعيد است.سوم اينكه: از مشاهدهمي

اند، پس دانست كه به همين وضع شهيد باشد، چون مالحظه نمود كه او را به رو انداخته

تر شد از حالت سلب ثياب مطهرش عظيمشده است پس مصيبتش به سبب اين حالت، و 

مصيبت اصل شهادت، اين بود كه استغاثه نمود به جد بزرگوارش.هفتم: انتساب چيزي 

شود حتي مسماري كه به اسم آن حضرت به آن جناب كه همان از اسباب حزن و بكاء مي

آورد  سالم(البود، چنانكه وارد است كه جبرئيل ميخهاي چندي از براي كشتي نوح )عليه

س ي طاهره، پبه اسم هر پيغمبري و پنج ميخ از براي مقدم كشتي آورد به اسم خمسه

گرفت نوح هر يك ميخ را به دست خود كه بكوبد، پس نوري از آن درخشيد، جبرئل 

السالم( و فاطمه گفت: اين بر اسم خاتم انبياء است و همچنين به اسم علي )عليه

م( پس چون ميخ پنجم را برداشت و به دست گرفت السال)عليهاالسالم( و حسن )عليه

السالم( خون از او ظاهر شد و به دست نوح رسيد، جبرئيل گفت: اين به اسم حسين )عليه

[ .پس هر گاه آهني كه نسبت به آن جناب داشته باشد خون گريه كند پس ۴۳۱است. ]

اب ه به آن جندلهاي حسيني چرا خون نشود؟ و عجب آن است كه اسباب فرح و سرور ك

شوند چنانكه حوريه آن حضرت در بهشت نسبت داده شده، همه اسباب حزن و گريه مي

[ و عيد آن جناب، و پوشيدن لباس نو او مبكي جدش پيغمبر )صلي اهلل ۴۳۴گريان بود ]

[ و خوردنش طعام ۴۳6[ ياريش و فتحش در جنگ ]۳۰۱شد، ] صفحه عليه و آله( مي
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تش، و تهنيتش كه همه اسباب فرحند، مبكي جدش و پدرش نيك را، و حملش، و والد

 [ .۴۳۳اند. ]بوده

 دخول ماه محرم سبب حزن و بكاء

[ ۴۳۰هشتم: دخول ماه شهادتش كه محرم است، سبب حزن و بكاء تمام مرد و زن است. ]

.نهم: ورود به زمين دفنش باعث حزن و اندوه است، چنانكه نسبت به جميع انبياء واقع 

 اند: اياند آن مقام شريف را و گفتهي انبياء زيارت نمودهشد، چون وارد است كه همه

ماه تابان و برج امامت، و هر كدام كه وارد شدند صدمه بر  زمين در تو دفن خواهد شد

ايشان وارد شد، دلتنگ و مهموم شدند پس از خداوند سؤال نمودند از سبب آن، پس 

السالم( شهيد خواهد شد وحي رسيد كه اين زمين كربال است كه در آن حسين )عليه

ال وارد شدند، چنانكه [ ، اين امر در اهل بيت هم محقق شد در وقتي كه به كرب۴۳۰]

كلثوم عرض كرد كه اي برادر عجب زمين هولناكي است اين صحرا، مروي است، ام

[ كه پدرم در اين زمين به خواب رفت پس بيدار شد گريان و فرمود در ۴۰۱فرمودند: ]

خواب ديدم كه فرزندم حسين در درياي خون مضطرب است، بعد فرمود: يا اباعبداهلل 

[ .دهم: شنيدن اسم ۴۰۰در وقتي كه اين حادثه واقع شود در اينجا. ] چگونه خواهي بود

آن زمين است، چنانكه خود آن جناب چون به اين زمين وارد گرديد، از اسم آن سؤال 

در  نامند، پس اشككرد چند اسم براي آن ذكر كردند عاقبت گفتند: آنرا كربال مي

[ بال، ۳۰۰برم از كرب و ] صفحه چشم آن حضرت آمد عرض كرد خدايا پناه به تو مي

اينجا است محل خوابگاه شتران ما و افتادن بارهاي ما و ريخته شدن خونهاي ما و ذبح 

شود، و عيال من به ذلت شدن طفلهاي ما، در اين زمين خون من و اصحاب من ريخته مي

[ ۴۰۳رد. ]كگردند، بارها را بيندازيد كه ديگر ما از اينجا كوچ نخواهيم اسيري مبتال مي

ي حضرت صادق .يازدهم: آب سرد نوشيدن است و آن هميشه از اسباب گريه

السالم( بود چنانكه داود رقي روايت نموده كه نزد آن جناب بودم پس آب نوشيد )عليه
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السالم( عيش ما را منغص كرده هر وقت آب و گريان گرديد و فرمود: ذكر حسين )عليه

اند: [ و از خود آن سرور منقول است كه فرموده۴۰۲را ]آورم او نوشم ياد ميسرد مي

[ : اي شيعيان هر وقت آب خوشگوار ۴۰۱« ]شيعتي ما ان شربتم عذب ماء فاذكروني»

بنوشيد مرا ياد نمائيد.دوازدهم: بوئيدن تربت مباركش و آن گريانيد پيغمبر خدا را، 

ليه و ر پيغمبر)صلي اهلل عالسالم( مرويست كه داخل شدم بچنانكه از حضرت امير )عليه

آله( و ديدم اشك از چشم مباركش جاري است، عرض كردم: پدر و مادرم فداي تو باد 

ريزي؟ مگر كسي تو را به خشم آورده؟ فرمود نه، لكن حاال اهلل چرا اشك مييا رسول

 لالسالم( را نزد شط فرات به قتجبرئيل در نزد من بود و به من خبر داد كه حسين )عليه

آورند واگر خواسته باشي تربتش را بو نمائي بياورم، گفتم: آري، پس دست خود را دراز 

[ ۴۰۴اختيار اشكم جاري گرديد. ]ي خاكي آورد و به من داد، پس بيكرد و قبضه

بكار روايت كرده كه به زيارت كربال السالم( چنانكه ابي.همچنين حضرت رضا )عليه

دري گل سرخ برداشتم و چون به خدمت حضرت رضا رفتم و از نزد سمت سر مبارك ق

السالم( رسيدم آن گل را به او نمودم پس گرفت آنرا و بوئيد و گريست به نحويكه )عليه

[ . ] صفحه ۴۰6السالم( است. ]اشكش جاري شد و گفت اين بوي تربت جدم حسين )عليه

 مذكر آن حضرت [ سيزدهم: شنيدن اسم شهيدي يا غريبي يا مظلومي، زيرا كه آن۳۰۳

بي ]هرگاه نام شهيد و يا غري«: او سمعتم بشهيد او غريب فاندبوني»است چنانكه فرمود: 

[ .چهاردهم: مصيبتهاي آنحضرت در وقت شنيدن يا ۴۰۳بشنويد بر من گريه كنيد.[ ]

 شود )ان شاء اهلل(.تصور كردن آن به تفصيالتي كه در فصل بعد ذكر مي

 يه بر آن حضرتدر كیفیت رقت و جزع و گر

 اشاره
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مقصد سوم: در كيفيت رقت و جزع و گريه بر آن جناب و آن چند قسم است:اول: 

اش آن است كه ثواب ي قلب است به هم و غم، و آن اول مراتب است، و ثمرهگريه

[ .دوم: احتراق ۴۰۰نفس كشيدن در آن حال ثواب تسبيح است چنانكه در خبر است. ]

ح است در حالت احتضار، چنان فرحي همواره در قلب بماند ي آن فرقلب است و ثمره

تا وقتي كه بر حوض پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( وارد شود چنانكه در روايتي است. 

[ .سوم: گرديدن اشك است در چشم، پيش از جاري شدن بر صورت، چنانكه ۴۰۰]

از  كند پيشمي السالم( فرمود: كه گريه كننده را خداوند رحمتحضرت صادق )عليه

آنكه اشك از چشمش بيرون آيد.چهارم: بيرون آمدن اشك از چشم، هر چند به قدر بال 

اي باشد چنانكه در خبر است كه آن سبب غفران ذنوب است هر چند به قدر كف پشه

[ .پنجم: ريختن اشك است از چشم و در آن خاصيتي است كه فرمودند: ۴۰۱دريا باشد. ]

[ .ششم: جاري ۴۰۰ن در جهنم ريزد حرارت آنرا خاموش نمايد. ]هرگاه يك قطره از آ

[ ۳۰۲ي حضرت صادق )عليه ] صفحه شدن آن بر صورت و ريش و سينه، و اين گريه

خواند از برايش، پس فرمود: هر آينه مالئكه اسالم( است در وقتي كه شخص مرثيه مي

هشت را از براي تو تمام بگريه كردند، چنانكه ما گريه كرديم بلكه بيشتر، و خداوند 

[ .هفتم: صيحه زدن و نوحه كردن و فرياد كردن و فرياد زدن و جان ۴۰۳واجب كرد. ]

السالم( در دعا فرمود خدايا رحمت كن آن دادن است، چنانكه حضرت صادق )عليه

[ و در خبر است كه حضرت فاطمه ۴۰۲شود ]صيحه را كه به جهت ما بلند مي

بر آن جناب شهقه ميزند تا اينكه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( او را  )عليهاالسالم( هر روز

[ .و در خبر است از ابوذر كه گفت: اگر بدانيد كه آن مصيبت چه ۴۰۱نمايد. ]ساكت مي

[ .هشتم: عويل ۴۰۴قدر عظيم است، البته آنقدر گريه كنيد تا اينكه جان شما بدر رود. ]

ي خود هند امر نمود و گفت عويل كن اي ه زوجهكردن است كه يزيد قاتل آن جناب ب

نانكه زياد در قتلش تعجيل نمود چالسالم( كه بزرگ قريش بود و ابنهند بر حسين )عليه

[ .نهم: زدن بر سر و صورت است وآن عمل عبداهلل بن ۴۰6تفصيلش بيايد ان شاء اهلل. ]
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 كرد كه: هيچ روزيعمر بود در وقتي كه خبر شهادت حضرت به او رسيد و فرياد مي

[ .دهم: تباكي ۴۰۳السالم( نيست يزيد، تا اينكه او را ساكت نمود. ]مثل روز حسين )عليه

است يعني خود را شبيه به گريه كننده نمايد كه از برايش بهشت خواهد بود يعني هر گاه 

ن زقلب قساوت داشته باشد و نسوزد پس الاقل سر را به زير اندازد و اظهار انكسار و ح

شود دانم چگونه قساوتي است كه بر دل چنين مصيبتها نسوزد و مي[ .و نمي۴۰۰نمايد. ]

[ قساوت دو چيز باشد:يكي: داخل شدن در تحصيل زيادتي مال ۳۰۱كه منشاء ] صفحه 

دنيا است كه موجب قساوت است، چنانكه در دعا اشاره به آن شده كه فرمودند: پناه 

[ .دوم: بسيار تكلم ۴۰۰شود. ]و شكمي كه سير نمي بخدا از قلب قاسي و چشم خشك

[ .و عالج قساوت قلب با دست 6۱۱فايده چنانكه در خبر است. ]نمودن در امور بي

كشيدن بر سر يتيم است كه عالوه بر اجر فراوان كه در آنست سبب رفع قساوت قلب 

 ز كثرت[ .يازدهم: گريه كردن است بدون اشك به جهت خشكي چشم ا6۱۰شود. ]مي

ي اهل بيت بود بعد از مراجعت به مدينه تا اينكه آن را عالج نمودند به گريه، و آن گريه

ايست كه اثر آن در شخص ظاهر شود به ترك طعام [ .دوازدهم: گريه6۱۳شرب سويق ]

 السالم( را به عروضو شراب چنانكه مسمع ابن عبدالملك خبر داد حضرت صادق )عليه

السالم( پس حضرت دعا در حقش ودش در نزد ذكر حسين )عليهاين حالت از براي خ

 [ چنانكه در عنوان ششم بيايد )انشاءاهلل( در بيان خواص گريه.6۱۲فرمودند ]

 در بیان مجالس براي ذكر مصیبت بر آن حضرت

 اشاره

مقصد چهارم: در بيان مجالسي كه منعقد شده است از براي ذكر مصيبتش و گريه بر او، 

نوع است:يكي: آنچه منعقد شد پيش از خلقت آدم.دوم: آنچه منعقد شد بعد  و آن پنج

السالم(.سوم: آنچه منعقد شد بعد از والدت از خلقت آدم و پيش از والدت حسين )عليه
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[ چهارم: آنچه منعقد شد بعد از شهادت در دنيا.پنجم: ۳۰۴و قبل از شهادت. ] صفحه 

 ا در روز قيامت.شود بعد از انقضاي دنيآنچه منعقد مي

 محزون شدن لوح و قلم و عرش

 1نوع 

 اشاره

پس دو مجلس بود هر چند اطالق مجلس بر اين مجاز است يكي در وقت تقدير شهادت 

بود كه امر شد به قلم بر لوح ثبت كند پس قلم و لوح محزون شدند.دوم: حول عرش بود 

 زمين خليفه، پس عرض كنم دردر آنوقتي كه خطاب به مالئكه رسيد كه من خلق مي

ريزي كند؟ در بعض تفاسير وارد است كه مقصود دهي كه خونكردند: آيا قرار مي

ي كربال بود و اين كالم را از روي حزن و حسرت گفتند، اين خطاب آمد مالئكه قضيه

 دانيد.دانم آنچه را كه شما نميكه من مي

 2نوع 

 اشاره

 شانزده مجلس است.

 عرفات

اول: عرفات بود در وقتي كه آدم نظر نمود به سوي ساق عرش و اسماء خمسه را ديد و 

يا حميد بحق محمد )ص( يا عالي بحق علي )ع( يا »جبرئيل او را تلقين نمود كه بگو: 

 ]اي«. فاطر بحق فاطمة )ع( يا محسن بحق الحسن )ع( و الحسين )ع( و منك االحسان

ه السالم(، اي فاطمه به و آله(، اي عالي بحق علي )عليهحميد به حق محمد )صلي اهلل علي
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حق فاطمه )سالم اهلل عليها(، اي محسن به حق حسن و حسين )عليهماالسالم(، كه احسان 

السالم( را ذكر نمود اشكش جاري گرديد و دلش از تست.[ پس چون اسم حسين )عليه

ند و شكقلب من مي شكست، پس گفت: اي برادر جبرئيل چرا در وقت ذكر اين اسم

ريزد؟ پس جبرئيل بيان نمود مصيبت آن حضرت را و مالئكه كه حاضر بودند اشكم مي

با آدم مستمع شدند و گريستند، گفت: اي آدم اين فرزندت مبتلي خواهد شد به مصيبتي 

ي مصيبتها در جنب آن، آدم گفت چه چيز است آن مصيبت؟ كه كوچك است همه

چ ود با لب تشنه در حالتي كه غريب و بيكس و تنها باشد و هيشجبرئيل گفت: كشته مي

گويد: [ معيني و ناصري نداشته باشد و اگر به بيني اي آدم در حالتي كه مي۳۰6] صفحه 

]داد از تشنگي، فرياد از كمي ياور[. به نحوي كه تشنگي حائل «: وا عطشاه وا قلة ناصراه»

يچ كس او را اجابت نكند مگر به ضرب شمشير. شود بين او و بين آسمان مانند دود، و ه

پس او را ذبح كنند مانند گوسفند، ولي از قفا، و اسباب او را به غارت برند و سرهاي 

 [ .6۱۱خود و اصحابش را در شهرها بگردانند باعيالش، چنين گذشته در علم الهي. ]

 در بهشت مرثیه خوان حوريه و...

وريه و مستمع پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خدا و خوان حمجلس دوم: در بهشت مرثيه

جبرئيل، چنانكه در بحار روايت شده است از حضرت خاتم انبياء كه فرمود: در شب 

معراج جبرئيل دست مرا گرفت و به بهشت داخل نمود و من به سرور بودم پس ديدم 

ور و حله تا درختي را از نور كه در زير آن دو ملك مشغول بودند به درست كردن زي

روز قيامت، پس پيش رفتم ديدم يك نوع سيب كه بزرگتر از آن نديده بودم پس يك 

دانه از آنرا گرفتم و شكافتم ناگاه حوريه از آن ظاهر شد كه مژگانش مانند اطراف بال 

نسر بود، پس گفتم تو از كيستي؟ گريست و گفت: من از آن فرزند مظلوم تو حسين بن 

 [ .6۱۴هستم. ] السالم(علي )عليه
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 در بهشت مرثیه خوان جبرئیل و..

 خوان جبرئيل و مستمع پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( ومجلس سوم: ايضا در بهشت، مرثيه

السالم( حورالعين بودند چنانكه روايت شده است كه چون حضرت امام حسن )عليه

سين مشرف بر موت گرديد و زهر در بدنش سرايت نمود و رنگش سبز شد ح

شود رنگ تو را كه چنين سبز شده؟ حضرت السالم( عرض كرد: برادر چه مي)عليه

گريست و فرمود: اي برادر حديث جدم در حق من و تو درست است پس او را در بغل 

[ گريستند، آنگاه سؤال نمود كه چه بوده است حديث ۳۰۳گرفت و هر دو ] صفحه 

راج داخل بهشت شدم ديدم دو قصر جدت؟ فرمود: خبر داد مرا كه چون در شب مع

بسيار بلند نزديك هم به يك شكل واقعند، ولي يكي زبرجد سبز و ديگري از ياقوت 

السالم( سرخ است، از جبرئيل سؤال كردم كه اينها از كيست؟ گفت: يكي از حسن )عليه

السالم( گفتم: چرا هر دو به يك رنگ نيست؟ جبرئيل ساكت و ديگري از حسين )عليه

قسم  كنم، پس گفتم تو را به حقكني؟ گفت: از تو حيا مي، گفتم: چرا تكلم نميشد

ه السالم( پس به آن سبب است كه او را بدهم بگو، گفت: اما سبزي قصر حسن )عليهمي

به  السالم( پسشود، اما سرخي قصر حسين )عليهكنند و رنگش سبز ميزهر شهيد مي

 شود، پس پيغمبر )صلي اهللگش از خون سرخ ميكشند و رنسبب آن است كه او را مي

عليه و آله( و جبرئيل هر دو گريستند، و صداي صيحه و شيون از حاضرين بلند شد. 

[6۱6. ] 

 مجلس حضرت آدم در كربال

مود نمجلس چهارم: مجلس حضرت آدم بود در كربال در وقتي كه سير اطراف زمين مي

رسيد پايش به چيزي برخورد و بر زمين افتاد،  السالم(چون به محل شهادت حسين )عليه

و خون از پايش جاري شد، پس سر به آسمان بلند كرد و عرض كرد: خداوندا آيا گناهي 
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از من صادر شد، پس مرا معاقب فرمودي؟ وحي رسيد: نه، و لكن فرزندت حسين 

رض ، عشود، پس خون تو جاري شد موافق خون اوالسالم( در اين مكان كشته مي)عليه

كرد: كيست قاتل آن جناب؟ وحي آمد كه يزيد ملعون، پس او را لعن كن، چون او را 

 [ .6۱۳لعن نمود روانه شد به سوي جبل عرفات. ]

 كشتي نوح موقع رسیدن به محل شهادت

مجلس پنجم: كشتي نوح است كه چون رسيد بن محل شهادت آن حضرت و جائي كه 

وفاني شد آن كشتي به تالطم افتاد و نوح از غرق [ كشتي نوح اهل بيت، ط۳۰۰] صفحه 

ي دنيا را گشتم چنين حالتي دست ندارد، پس جبرئيل ترسيد، مناجات كرد كه خدايا همه

ي كربال را بيان نمود، پس نوح و اصحاب كشتي گريستند، و بر قاتلش نازل شد و قضيه

 [ .6۱۰لعن كردند و گذشتند. ]

 با خضرمجمع البحرين و مالقات موسي 

مجلس ششم: مجمع البحرين بود كه موسي با خضر مالقات نمود، پس حديث نمودند از 

السالم( هي حسين )عليآل محمد )صلي اهلل عليه و آله( و ابتالي ايشان تا اينكه به قضيه

 [ .6۱۰رسيدند، صداي ايشان به ناله و گريه بلند شد، چنانكه در خبر است. ]

 بساط سلیمان بود

فتم: بساط سليمان بود كه چون با حشم و خدم و جن و انس و طيور از روي مجلس ه

السالم( شد، باد آن بساط را سه دور پيچانيد و به سوي هوا محاذي مقتل سيدالشهداء )عليه

زمين آورد، سليمان باد را معاقب نمود بر اين حركت، پس باد بيان نمود مصائب را، و 

 [ .6۰۱تا آخر خبر. ] -هادت اوست اهلل اينجا زمين شگفت: يا نبي

 شاطي حزران بود...
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 السالم( در وقتي كه ملكوت آسمانمجلس هشتم: شاطي حزران بود از براي ابراهيم )عليه

 [ .6۰۰السالم( را ديد و گريست. ]و زمين را مشاهده نمود، و شبح حسين )عليه

 از براي ابراهیم وقت شكستن بتها و ذبح پسرش

دهم: مجلس ديگري بود از براي ابراهيم و آن وقتي بود كه خواست بتها  مجلس نهم و

[ بشكند، پس گفت: من بيمارم يعني از براي مصيبت سيدالشهداء، چنانكه ۳۰۰را ] صفحه 

السالم( بود در وقتي [ .دهم: مجلس ديگري از براي ابراهيم )عليه6۰۳در تفسير است. ]

السالم( مرويست كه چون حضرت رضا )عليهكه مأمور شد به ذبح پسرش چنانكه از 

السالم( را كه ذبح كند گوسفند را در جاي پسرش اسمعيل، خداوند امر نمود ابراهيم )عليه

د، تا اينكه كرتمنا نمود ابراهيم كه كاش فدا نيامده بود، و پسرش را به دست خود ذبح مي

د به گرديد، پس وحي شي صبر و رضا فائز ميي رفيعهشد و به درجهدلش شكسته مي

ترين خلق است به نزد تو؟ عرض كرد: حبيب تو محمد او كه اي ابراهيم كي محبوب

)صلي اهلل عليه و آله( وحي رسيد: كه آيا او احب است به نزد تو يا نفست؟ عرض كرد: 

داري يا بلكه او احب است به سوي من از نفسم، فرمود: آيا فرزند او را بيشتر دوست مي

خود را؟ عرض كرد: فرزند او را، فرمود: آيا مذبوح شدن فرزند او به تيغ ستم فرزند 

سوزاند يا ذبح ولدت به دست خودت در طاعت من؟ عرض دشمنان بيشتر دلت را مي

سوزاند، فرمود: اي ابراهيم جمعي كه كرد ذبح ولد او به دست دشمنان بيشتر دل مرا مي

اء، هر آينه خواهند كشت فرزندش حسين كنند خود را از امت خاتم انبيگمان مي

السالم( را به ظلم و عدوان مانند گوسفند و به اين عمل مستحق غضب و سخط من )عليه

شوند، پس ابراهيم جزع نمود و دلش شكست و گريست، پس وحي رسيد كه اي مي

ودم مالسالم( و واجب نابراهيم فدا نمودم جزع تو را بر اسمعيل به جزعت بر حسين )عليه

ي اهل مصايب را، و اين است تفسي )و فديناه بذبح عظيم(: از براي تو درجات رفيعه

 [ .6۰۲ي بزرگي را فداي او كرديم[. ]]ذبيحه
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 از براي ابراهیم در وقت عبورش به كربال

مجلس يازدهم: مجلس چهارم است از براي ابراهيم در وقتي كه به كربال عبور نمود پس 

از اسب افتاد و سرش شكست، پس عرض كرد: خدايا چه امر ]  اسبش به سر درآمد و

 اهلل خجالت[ از من صادر شد؟ پس اسبش به سخن درآمد و گفت: يا خليل۳۳۱صفحه 

 شود سبط خاتم انبياء، و از اين جهتمن از تو بزرگ است بدانكه در اين زمين كشته مي

.مؤلف گويد: شايد محل [ 6۰۱خون تو جاري شد در آن تا موافق شود با آن جناب. ]

السالم( بود اما ببين فرق ميان دو سقوط چه سقوط ابراهيم همان محل سقوط حسين )عليه

قدر است.مترجم گويد: ابراهيم با بدن صحيح و سالم بر زمين افتاد و سرش زخم شد و 

ا لب السالم( ببرخواست و دوباره سوار شد و به سوي مقصد خود رفت، امام حسين )عليه

نه و شكم گرسنه و بدن مجروح و پاره پاره در ميان دشمنان بر زمين افتاد، و در آن تش

حال دشمنان بر او احاطه نمودند هر يك به زخم سنان و شمشير و تير او را اذيت نمودند 

عاقبت به زحمت تمام شهيدش كردند و سرش را بر نيزه نموده به شهرها بردند و بدنش 

 انتهي.« اهللوالهفاه عليك يابن رسول»غسل و و كفن گذاشتند را در ميان خاك و خون بي

 مجلس اسماعیل است...

مجلس دوازدهم: مجلس اسماعيل است در وقتي كه گوسفندان خود را به شريعه فرات 

اسمعيل  آشامند پسفرستاد پس شبانه او را خبر داد كه گوسفندان چند روز است آب نمي

د، وحي رسيد كه از گوسفندان سؤال نما پس سؤال نمود از خداوند سبب آنرا سؤال نمو

آشاميد گفتند بزبان فصيح، بما رسيده است كه حسين شود كه آب نميكه شما را چه مي

نه پس ما شود با لب تشالسالم( سبط محمد )صلي اهلل عليه و آله( در اينجا كشته مي)عليه

 [ .6۰۴آشاميم بجهت حزن بر او. ]آب نمي

 ي بن مريم است در كربالمجلس عیس
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[ ۳۳۰خوان آهوان صحرا ] صفحه سيزدهم: مجلس عيسي بن مريم است در كربال و مرثيه

مد عباس خواهد آبودند و گريه كننده عيسي و حواريون بودند، چنانكه در روايت ابن

 [ .6۰6)ان شاء اهلل(. ]

 در طور سینا بود

اهلل خدا و مستمع حضرت موسي كليم مجلس چهاردهم: در طور سينا بود مكرر كه ذاكر

السالم( بود.از آنجمله در خبر است كه شخصي از بني اسرائيبل ديد حضرت موسي )عليه

رود و رنگش زرد و بدنش لرزان است و چشمش بگودي رفته، دانست را كه به تعجيل مي

م خواهش ااهلل من گناه بزرگي كردهرود، عرض كرد: يا نبياز اينحالت كه به مناجات مي

ه السالم( بدارم كه از خدا سؤال كني كه از من درگذرد و عفو نمايد، چون موسي )عليه

مقام مناجات رسيد عرض كرد: خداوندا تو عالمي پيش از تكلم من، فالن شخص كه 

ي تو است گناهي كرده ملتمس عفو است،خطاب رسيد هر كس طلب مغفرت از بنده

السالم( را، عرض كرد: حسين ي حسين )عليهر كشندهكنم مگمن نمايد او را عفو مي

كيست؟ خطاب رسيد: همان شخصي كه ذكر او بر تو گذشت در جانب طور، عرض 

كشند او را جماعت طاغي و ياغي كه خود را از امت كشد؟ فرمود: ميكرد: كه او را مي

د: اي گويو ميكشد كند و شيهه ميشمارند در زمين كربال، و اسب او فرار ميجد او مي

غسل كشند، پس او را بر روي خاكها بيندازند بيداد از امتي كه فرزند پيغمبر خود را مي

كفن، و اسباب او را به غارت ببرند و زنان او را به شهرها بگردانند و ياران او را شهيد و بي

پيغمبر  فالها كنند و در بالد بگردانند، اي موسي اطنمايند و سرهاي ايشان را بر سرنيزه

ايشان از تشنگي هالك شوند، و بزرگشان در ميان آفتاب پوست بدنشان بهم كشيده 

شود، پس موسي گريست، خطاب رسيد كه اي موسي بدانكه هر كس گريه كند يا به 

[ . ] صفحه 6۰۳گرياند يا خود را شبيه به گريه كننده نمايد حرام كنم بدنش را بر آتش. ]

حال جماعتي كه بر ايمان ثابت بودند و با كليم خدا مشافهه  [ مؤلف گويد: خوش به۳۳۳
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رسانيدند و به كردند و حاجت خود را به توسط آن جناب به موقف عرض الهي ميمي

نمودند لكن ما هم به حمداهلل كليم خدا داريم كه صاحب يد سبب او طلب مغفرت مي

بر يمين عرش ايستاده، از بيضا، عصا و ساير آيات او است، و هميشه در مقام مناجات 

نمايد، بدون سؤال ما، و لكن كليم ما رنگش زرد نيست و براي ما طلب مغفرت مي

 اعضايش لرزان نيست بلكه رنگش سرخ و اعضايش مجروح و پاره پاره است.

 بیت المقدس بود

نكه گر زكريا بود، چناالمقدس بود، كه ذاكر خدا، و مستمع و نوحهمجلس پانزدهم: بيت

اهلل فرجه و سالم اهلل عليه مروي است كه زكريا سوال نمود از باري تعالي كه از قائم عجل

ي طاهره را تعليم او نمايد، پس جبرئيل بر او نازل گرديد و او را تعليم نمود، أسماء خمسه

 السالم( و فاطمه )سالم اهللهر وقت محمد )صلي اهلل عليه و آله( و علي )عليه پس زكريا

شد، و چون اسم حسين كرد هم و غمش زايل ميالسالم( را ذكر ميعليها( و حسن )عليه

آمد، پس كرد و دلش به طپش ميكرد گريه در گلويش گير ميالسالم( را ذكر مي)عليه

نمايم از هم و غم چون آن چهار بزرگوار را ذكر ميشود كه عرض كرد: خدايا چه مي

سوزد؟ پس ريزد و دلم ميكنم اشكم ميالسالم( را ياد ميرهم، و چون حسين )عليهمي

ي آن حضرت و فرمود: )كهيعص( پس كاف اشاره است خداوند او را خبر داد از قضيه

السالم( قاتل حسين )عليه به يزيد عنيد كه« ياء»هالك عترت طاهره، و « هاء»به كربال، و 

به صبرش بر مصائب، پس چون زكريا شنيد « صاد»به عطش آن جناب، و « عين»است، و 

اين واقعه هائله را سه روز از مسجد بيرون نيامد و مردم را از خود منع نمود، و متصل گريه 

بتال مكرد: خدايا آيا بهترين خلق خود را به مصيبت فرزندش كرد، و عرض ميو ناله مي

 السالم( و فاطمه )سالم اهللاي است اين مصيبت بر تن علي )عليهنمائي؟ آيا چه جامهمي

پوشاني پس عرض كرد خدايا فرزندي به من عنايت نما كه چشم من به او عليها( مي

روشن گردد و محبت او را در دل من زياد كن، پس مرا مبتال نما به مصيبت او، چنانكه 
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السالم( را خواهي كرد به مصيبت فرزندش، پس خداوند يحيي )عليه حبيب خود را مبتال

[ او را مبتال كرد به مصيبت او، و حمل يحيي شش ماه ۳۳۲به او عطا فرمود و ] صفحه 

[ .مترجم گويد: در اينجا 6۰۰السالم( نيز شش ماه بود. ]بود، چنانكه حمل حسين )عليه

ريا اند حضرت يحيي بعد از زككرده شبهه هست كه به مقتضاي آنچه در تواريخ ضبط

ي شهادت رسيد پس چگونه مبتال شد به مصيبت او؟ و در حيات بود و بعد به درجه

جوابش آنست كه مقتضاي تشبيه به مصيبت خاتم انبياء نيز همين است، زيرا كه شهادت 

رش آن س السالم( هم مدتي بعد از وفات پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( بوده، وحسين )عليه

 انتهي. -و اهلل يعلم  -است كه حيات و ممات ايشان مساوي است 

 مجلس عیسي بن مريم است...

خوان شير بود و مستمع عيسي مجلس شانزدهم: مجلس عيسي بن مريم است كه مرثيه

السالم( و حواريين، و آن در وقتي بود كه به كربال گذاشتند در ايام سياحت، پس )عليه

ير چرا السالم( پيش رفت و گفت اي شراه بر ايشان گرفت عيسي )عليه شير غضباني سر

 گذارم عبور كنيد از اين زمين مگر اينكه لعنتاي؟ او عرض كرد: كه نميراه را بر ما بسته

ي فرزند پيغمبر خاتم يعني محمد)صلي اهلل عليه و آله( و فرزند كنيد يزيد را كه كشنده

 [ .6۰۰ت. ]السالم( اسولي خدا علي )عليه

 3نوع 

 اشاره

نوع سوم: مجالسي است كه به جهت عزاي او منعقد شد، بعد از والدت و پيش از شهادت، 

و آن سي مجلس است:اول: باالي آسمانها نزد سدرة المنتهي بود كه خداوند امر نمود 

كه  - كه هر قبيلي هزار هزار ملكند -السالم( را كه با هزار قبيل از مالئكه جبرئيل )عليه

نازل شوند بر پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(، و آن جناب را تهنيت گويند، پس تعزيه گويند 
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[ 6۳۰ي فاطمه )سالم اهلل عليها(. ][ دوم: حجره۳۳۱[ . ] صفحه 6۳۱او را به شهادتش. ]

[ .مجلس چهارم: مسجد پيغمبر 6۳۳.سوم: حجرات ازدواج پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( ]

و  السالم( بود، و گاهي پيغمبر )صلي اهلل عليهخوان گاهي جبرئيل )عليهنجا مرثيهو در اي

[ ، و گاهي دوازده ملك كه به صورت مختلف 6۳۱[ ، و گاهي ملك قطر زمين ]6۳۲آله( ]

ي مالئكه، چنانكه در خبر است [ ، و گاهي همه6۳۴آمدند و مرثيه حضرت را گفتند ]

ينكه آمد و تعزيت گفت آن حضرت را به فرزندش حسين كه هيچ ملكي باقي نماند مگر ا

[ ، و اين مجالس در تحت ضبط و حصر نيامده، و هر چه بخواهم به 6۳6السالم( ])عليه

بينم عدد در بياورم اين مجاهلس نبويه را از حيثيت احوال، يا أمكنه و ازمنه و غيره آن مي

د كه از اول والدت حسين شوممكن نيست، زيرا كه ازتتبع اخبار چنين ظاهر مي

السالم( بلكه از اول حملش تمام مجالس پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( مجلس مرثيه )عليه

آن سرور بود، در شب و روز، در مسجد و خانه، و بساتين و كوچه و بازار، و سفر و 

 هفرمود از براي اصحاب، و گاهي از مالئكحضر، در خواب و بيداري، گاهي خود بيان مي

كشيد، و گاهي تصور حاالت او آورد پس آه مينمود، و گاهي به خاطر مياستماع مي

بينم او را كه استغاثه مي كند و كسي ياريش گفت: گويا مينمود پس گاهي ميرا مي

بينم اسيران را كه بر شتران سوارند، و گاهي فرمود: گويا ميكند، و گاهي مينمي

د به برند، پس هر كس نظر كناو را هديه از براي يزيد ميبينم كه سر گفت: گويا ميمي

: فرمودآن سر و فرحناك شود، در ميان زبان و قلبش خدا مخالفت اندازد، و گاهي مي

د، و شديد پس حالش متغير ميصبر كن اي اباعبداهلل، و گاهي قاتل آن جناب را مي

اهي گريست، و گداشت و ميكرد، و گاهي او را برميگاهي به محض نظر به او گريه مي

ريست، گرفت ميآمد يا به نزد او ميگريست، و هر وقت به نزد او ميبوسيد و مياو را مي

گريست، و هكذا ساير احوالش پوشيد مي[ مي۳۳۴و هر وقت لباس جديد بر او ] صفحه 

ن آ از ]عيد[ و بازي و گرسنگي و تشنگي و گريه و خنده و غير آن.و تفصيل اين مجالس

است كه چون خبر داد پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(، فاطمه )عليهاالسالم( را به والدت 
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[ ، و چون متولد گرديد او 6۳۳السالم( خبر داد او را به شهادتش و گريست ]حسين )عليه

ي پشمين سفيد پيچيدند و نزد پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( آوردند، پس اذان را در پارچه

راست و اقامه در گوش چپ او گفت، پس او را در دامان مرحمت گذاشت و در گوش 

فرمود: از براي تو خبرها خواهد بود خدا لعنت كند گريست و مينمود و ميبه او نظر مي

ي تو را، پس چون يك هفته از والدتش گذشت از براي او گوسفند عقيقه كرد كشنده

ق نمود، و بر سرش خلوق ماليد كه نوعي و سرش را تراشيد و بوزن موي سرش نقره تصد

از عطر است، و به دامان خود گرفت پس گريست و فرمود: يا اباعبداهلل بر من بسيار دشوار 

ي خود طلب خواهم در حسين آنچه را ابراهيم در ذريهاست، باز فرمود: خدايا از تو مي

 [ .6۳۰بدارد. ] دارم ايشان را، و هر كس ايشان را دوستنمود، خدايا من دوست مي

 يك سال بعد از والدت و تعزيت بر آن حضرت

چون يكسال از والدت گذشت، شروع نمودند مالئكه به نزول بر آن حضرت به جهت 

تعزيه، پس اول امر دوازده ملك نازل شدند بر صور مختلفه كه يكي از ايشان بر صورت 

ه را، پس ملك قطر آمد و تعزي آدم بود، و بالهاي خود را پهن نموده تهزيه گفتند اوبني

گفت، و بعد به تدريج آمدند تا اينكه نماند ملكي مگر اينكه نازل شد و تعزيت گفت او 

[ .و باز مالئكه حمل 6۳۰السالم( تا اينكه به ثواب تعزيت فائز شوند. ]را به حسين )عليه

ه آورد ول كسي كنمودند از تربت آن زمين به جهت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(، و امي

[ ۳۳6از آن تربت به جهت آن حضرت جبرئيل بود، حضرت اميرالمؤمنين ] صفحه 

السالم( فرمود داخل شدم بر پيغمبر خدا )صلي اهلل عليه و آله( درحالتي كه اشك از )عليه

ود شاهلل چه ميچشمان او جاري بود پس عرض كردم: پدر و مادرم فداي تو باد يا رسول

ت جاري است، آيا كسي ترا به غضب آورده؟ فرمودند: نه، و لكن جبرئيل تو را كه اشك

كشند، و از تربت مدفنش به جهت من السالم( را ميمرا خبر داد كه فرزندم حسين )عليه

 اختيار ريخت و اسم آن زمين كربال است.آورده چون بوئيدم اشكم بي
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 ي حضرت رسول بر آن حضرتدو سال بعد از والدت و گريه

و چون دو سال از والدتش گذشت حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( به سفري رفت 

پس روزي در اثناء راه ايستاد و گفت: )انا هلل و انا اليه راجعون(: ]ما از آن خداونديم و به 

گرديم[. و گريست چون از سببش سؤال كردند فرمود: جبرئيل مرا خبر سوي اوباز مي

گويند، فرزندم حسين شط فرات است كه آن را كربال ميداد از زميني كه نزد 

كنم به محل شهادتش و موضع شود، و گويا من نظر ميالسالم( در آنجا شهيد مي)عليه

كنم به اسيران كه بر جهاز شتران سوارند، سر فرزندم حسين را به دفنش، و گويا نظر مي

ر كند كسي به سوي آن سنمي برند از براي يزيد ملعون، پس قسم به خدا نظرهديه مي

پس خوشحال شود مگر اينكه خداوند در ميان دل و زبانش مخالفت اندازد و او را عذاب 

شديد نمايد.پس مراجعت نمود از سفر با حزن و اندوه و بر منبر باال رفت و حسين را به 

همراه خود باال برد، پس خطبه خواند و موعظه كرد پس دست راست را بر سر حسن 

السالم( گذاشت و عرض كرد: خدايا، السالم(، دست چپ را بر سر حسين )عليهليه)ع

محمد )صلي اهلل عليه و آله( بنده و پيغمبر تو است، و اين دو نفر از نيكان عترت منند، و 

ذارم، گي من، و كساني كه بعد از خود در ميان امت ميي من، و بهترين ذريهاخيار عشيره

را به  كشند، و اين ديگريمرا خبر داده كه اين پسر را به زهر مي و بدرستي كه جبرئيل

كنند، خدايا شهادت را بر او مبارك گردان و او را سيدالشهداء قرار ده، شمشير شهيد مي

[ ۳۳۳و بركت مده در قاتل او، و خاذل او، و ايشانرا به اسفل درك جهيم برسان. ] صفحه 

ريه از اهل مسجد بلند شد، حضرت فرمود: ايها [ پس صداي ناله و گ6۲۱راوي گويد: ]

كنيد؟ خدايا تو ياور او باش، پس فرمود: اي كنيد و او را ياري نميالناس بر او گريه مي

گذارم، يكي كتاب خدا و ديگري مردم من دو چيز نفيس يا سنگين در ميان شما مي

شوند تا هم جدا نمي ي فؤاد من هستند، و آن دو ازي دل و ثمرهعترت خود را كه ميوه

كنم مگر آنچه مرا خدا امر بر حوض به من وارد شوند، آگاه باشيد كه از شما سؤال نمي
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كنم از شما مودت و دوستي ايشانرا، پس بترسيد كرده است، و آن اين است كه سؤال مي

و  ماز اينكه به نزد ]من[ آئيد و حال اينكه به عترت من اذيتي كرده باشيد، و به ايشان ظل

وند، شتعدي كرده باشيد.و بدانيد كه در روز قيامت سه علم از اين امت بر من وارد مي

به  آيند، پس بايستند نزد من واول علم سياه تاريكي است كه مالئكه از آن به فزع مي

ايشان بگويم: شما كيستيد؟ گويند ما اهل توحيد هستيم از عرب، و اسم مرا فراموش 

يشان كه منم احمد نبي عرب و عجم، پس بگويند: كه ما از امت تو كنند، من بگويم به ا

هستيم، بگويم چگونه رفتار نموديد، بعد از من با اهل بيت و عترت من، و با كتاب خدا؟ 

بگويند: اما كتاب را پس ضايع نموديم و به آن عمل نكرديم، و اما عترت را پس خواستيم 

ن بشنوم اين سخن را، اعراض كنم از ايشان، پس كه از روي زمين براندازيم، چون از ايشا

تر از با روي سياه و جگر تشنه از حوض برگردند.بعد علم ديگر وارد شود بر من سياه

خالفت اهلل و عترت من؟ بگويند ماولي، پس بگويم: شماها چگونه رفتار نموديد با كتاب

ردند از نزد من، پس برگنموديم كتاب را، و پراكنده كرديم عترت را، بگويم: دور شويد 

با روي سياه و جگر تشنه.پس وارد شود بر من علم نوراني با جمعي كه نور از صورتهاي 

ايشان ساطع است، بگويم: كيستيد؟ بگويند ما اهل توحيد و تقوي از امت محمد مصطفي 

ي )صلي اهلل عليه و آله(، و بقيه اهل حق هستيم، كه به كتاب خدا عمل نموديم، و ذريه

پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( را دوست داشتيم و ياري كرديم، و با دشمنان ايشان جنگ 

[ شما را كه من نبي شما محمدم )صلي اهلل عليه ۳۳۰نموديم، بگويم: بشارت باد ] صفحه 

ايد در دنيا، پس از حوض خود ايشان را آب گوئيد شما چنين بودهو آله(، و راست مي

 -و خوشحال، و داخل بهشت گردند، و در آنجا مخلد باشند  دهم، و برگردند سيراب

السالم( اسباب [ .و بعد ذالك، جميع حاالت حسين )عليه6۲۰« ]تمام شد خبر شريف»

ي پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( بود، چنانكه هر وقت او را به دوش مبارك حزن و گريه

د سر او را بر نيزه، پس آوركرد بياد ميداشت و سرش به دوش او تكيه ميبرمي

بينم اسيران را بر شتران و سر فرزندم فرمود: گويا مي[ .و به اصحاب مي6۲۳گريست. ]مي
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نشاند نظر به صورت او [ .و چون به دامان مي6۲۲برند. ]را به هديه از براي يزيد مي

ه خونش ببينم او را كه ريشش را فرمود: يابن عباس گويا ميگريست، و مينمود و ميمي

[ .و چون در 6۲۱كند. ]اند و هر چند طلب ياري كند كسي ياريش نميخضاب نموده

آورد كه او را برهنه بر [ ، و گويا به ياد مي6۲۴گريست ]پوشيد ميي نو ميعيد جامه

ورد خنشست با جد و پدر و مادر و برادر، و طعام مياندازند، و چون بر سفره ميخاك مي

[ و گويا به 6۲6آمد ]شد اول، پس به گريه مي عليه و آله(خوشحال ميپيغمبر )صلي اهلل

شود، آورد تشنگي خود و اطفالش را كه دنيا به چشمشان از شدت عطش سياه ميياد مي

يند.و چون نماكشند، و بعضي را اسير ميشوند، و بعضي را ميو همه متفرق و متشتت مي

: گفتالسالم( ميگاهي با اميرالمؤمنين )عليه [ ، و6۲۳گريست ]بوسيد ميگلويش را مي

حه كرد چرا ] صفگريست، عرض ميبوسيد و ميدار، آنگاه تمام بدنش را مياو را نگاه

[ ، و گاهي لب و 6۲۰بوسم ]فرمود: موضع شمشيرها را ميكني؟ مي[ گريه مي۳۳۰

اد زيزيد و ابنآورد چوب خيزران در مجلس يبوسيد، و گويا به ياد ميدندانش را مي

ع زياد حاضر بود چون اين حركت شني)لعنة اهلل عليهما( را، چنانكه زيد بن ارقم در نزد ابن

را ديد فرياد برآورد كه چوبت را از اين لبهاي مبارك بردار كه قسم به آن خدائي كه 

دانها نغير از او خدائي نيست ديدم دندانهاي پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( را كه بر اين د

[ .و روزي پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( در 6۲۰بوسيد. ]گذاشته شده بود و آن را مي

، پس سعد ملعونمسجد نشسته بودند كه جمعي از قريش وارد شدند و با ايشان بود ابن

رنگ پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( متغير شد و حالش دگرگون گرديد اصحاب عرض 

تن شود از كشفرمود: به ياد آوردم آنچه بر اهل بيت من وارد ميشود؟ كردند تو راچه مي

رزندم شود سر فدري، و اول سري كه بر سر نيزه ميو زدن و سب و شتم و پريشاني و دربه

 حسين خواهد بود.

 پیغمبر در حال احتضار حسین را به سینه چسبانید
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حال پيغمبر )صلي اهلل  و همچنين در تمام ايام زندگاني در شب و روز در سفر و حضر،

انيد و السالم( را به سينه چسبعليه و آله( چنين بود بلكه در حالت احتضار حسين )عليه

فرمود: مرا با يزيد چه كار است السالم( حاري بود و ميعرق آن حضرت بر حسين )عليه

خدا بركت ندهد يزيد را و او را لعنت كند، پس غش كرد، باز به حال آمد پس حسين 

دا گفت: مرا با كشندگان تو در نزد خريخت و ميبوسيد و اشكش ميالسالم( را ميعليه)

[ .و اين مجالس تمام در مدينه بود.مجلس پنجم: مجلس پيغمبر 6۱۱موقفي خواهد بود. ]

[ معراج به كربال ۳۲۱)صلي اهلل عليه و آله( در كربال بود كه فرمود: چون شب ] صفحه 

[ .مجلس ششم: مجلس پيغمبر 6۱۰حابش را به من نمودند. ]رسيدم، مصرع حسين و اص

)صلي اهلل عليه و آله( بود در مجمع مدينه و كربال و آن در وقتي بود كه زمينها از برايش 

پست شد پس مقتل آن حضرت را ديد و از خاكش گرفت و گويا همان خاك بود كه 

قت مبدل به خون شود بدان كه سلمه داد و فرمود: نگاه بدار اين خاك را، پس هر وبه ام

سلمه السالم( آن خاك به ام[ ، و خود حضرت حسين )عليه6۱۳فرزندم حسين كشته شده ]

[ .مجلس هفتم: مجلس اميرالمؤمنين 6۱۲داد به همين كيفيت چنانكه بيايد )ان شاء اهلل(. ]

حسين  : از برايفرمودالسالم( بود در مدينه و كوفه و غير آنها، و آن جناب مرثيه مي)عليه

را  كرد و حاالت اوالسالم( در روي منبر، و در مسجد، به عناوين بسيار، و گريه مي)عليه

كرد به نظم و نثر، من جمله وقتي كه با سر شكافته در محراب افتاده بود، فرمود: ذكر مي

خوان [ ، پس آن جناب در اين مجلس مرثيه6۱۱يا اباعبداهلل تو شهيد اين امت خواهي بود ]

السالم( و اهل كوفه بودند، و از براي او چند مجلس ديگر بعد بود، و مستمع حسين )عليه

خوان آن جناب، و مستمع دخترش زينب بود، و آن وقتي بود كه بر از آن بود كه مرثيه

ل بيت بينم تو را و زنان اهفراش خود افتاده بود، پس خبر داد زينب را به اينكه گويا مي

[ 6۱۴در اين بلد اسير باشيد و ترسناك از اينكه مردم شما را به كنيزي بگيرند. ] را كه همه

. 
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 امیرالمومنین بر لب شط فرات بر حسین گريست

ديد السالم( را ميو اما مجالس آن حضرت در مدينه: پس هر وقت حسين )عليه

كرد: منم اي پدر؟ ي هر مؤمن، عرض ميگفت: اي سبب گريهگريست و ميمي

[ مجلس هشتم: چند مجلس از براي اميرالمؤمنين ۳۲۰[ . ] صفحه 6۱6فرمود: بلي. ]يم

عباس روايت نمود كه در ركاب السالم( بود در كربال، يكي آنچه مجاهد از ابن)عليه

رفت چون به نينوا رسيديم كه نزديك همايون آن جناب بودم، در زمانيكه به صفين مي

رض شناسي؟ عا كرد يا بن عباس آيا اين مكان را ميشط فرات است، به صداي بلند ند

ي مگر گذشتشناسم، از آن نميشناختي چنانكه من ميشناسم، فرمود: اگر ميكردم نمي

شد، و  ي شديدي تا اينكه محاسنش ترگريستي مانند من، پس گريست به گريهآنكه مي

ه فرمود اوه اوه مرا چاش جاري گرديد و ما هم به تبع او گريستيم، و مياشك بر سينه

شد با آل ابوسفيان و آل حرب، كه از جنود شيطانند و اي اباعبداهلل صبر كن كه به مي

رسد، پس آبي طلبيد و وضو گرفت و چندي نماز پدرت از ايشان رسيد آنچه به تو مي

كرد، باز آن كالم را اعاده نمود، پس اندكي به خواب رفت و بيدار شد، پس فرمود: يابن 

باس آيا خبر دهم به تو از خوابي كه حال ديدم؟ عرض كردم: خير است ان شاءاهلل ع

بفرمائيد، فرمود: ديدم گويا مرداني با علمهاي سفيد از آسمان به زير آمدند، و شمشيرهاي 

سفيد و درخشنده بر كمر داشتند، پس گرد اين زمين خطي كشيدند، پس ديدم گويا اين 

مين رسيد، و در ميان خون شناور گشت، و گويا فرزندم حسين هاي ايشان بر زنخلها شاخه

سي كند كي دلم، و نور بصرم، در آن غرق شده هر چند استغاثه ميالسالم( و ميوه)عليه

كردند و رسد، و گويا آن مرداني كه از آسمان آمده بودند، ندا ميبه فريادش نمي

 د شد به دست اشرار مردم، وگفتند: اي آل رسول صبر كنيد كه شما كشته خواهيمي

اينك بهشت مشتاق است به تو يا اباعبداهلل، پس رو نمودند به سوي من، و مرا تعزيت 

دادند و گفتند: يا ابا الحسين بشارت باد تو را كه خداوند چشمت را به او روشن خواهد 
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والقاسم بنمود در روز قيامت، پس بيدار شدم و قسم به خدا كه مرا خبر داد پيغمبر صادق ا

ه رسم، و اينكروم، و به اين زمين مي)صلي اهلل عليه و آله( كه من به سوي اهل بغي مي

شود فرزندم حسين با ]هفده[ نفر از اوالد من و از اوالد فاطمه، و اين در اينجا دفن مي

وبال، چنانكه معروف است زمين حرمين و زمين در آسمانها معروف است به زمين كرب

يابي؟ قسم عباس ببين در اين نواحي پشكل آهو ميالمقدس، پس فرمود يا ابني بيتبقعه

[ ۲۲۳اند به رنگ زعفران، ابن ] صفحه اند، و آنها زرد شدهبه خدا كه به من دروغ نگفته

السالم( اين عباس گويد: پس تفحص كردم و يافتم پس فرياد كردم: يا اميرالمؤمنين )عليه

اهلل و رسوله، و برخواست و هروله نمود به فرمود: صدقاست كه وصف فرموديد، پس 

ا را؟ ي اينهداني قضيهسمت آن، و برداشت و بوئيد و فرمود: همان است بعينها، آيا مي

چون عيسي بن مريم با حواريين به اين زمين گذشت، ديد در اينجا چند آهوئي جمعند 

س عرض شغول گريه شدند، پكنند، پس نشست عيسي، و نشستند حواريين و مو گريه مي

ي شما چيست؟ فرمود: اين زمين كربال است كه در آن كشته اهلل سبب گريهكردند يا روح

خواهد شد فرزند پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خدا )احمد( و فرزند بتول عذرا شبيه مريم، 

ن آگردد، طينتي است كه از مشك معطرتر است، زيرا كه طينت و در آنجا مدفون مي

جناب است، و همين حالت است طينت انبياء و اوالد انبياء، و اين آهوان با من سخن 

ايم به جهت شوق آن جناب و در امان هستيم، پس جناب گفتند،: كه ما در اينجا مانده

ها را برداشت و بوئيد، و فرمود: اينها به اين خوشبوئي شده عيسي دست برد و اين بعره

علف اين صحرا است، خدايا اينها را باقي بدار تا اينكه پدرش است، به جهت خوشبوئي 

ببويد و تعزيت او باشد، اين است كه تا حال مانده است و رنگش از طول مدت زرد شده، 

وبال است، پس با صداي بلند فرمود: اي خداي عيسي بن مريم مبارك و اين زمين كرب

كنند.پس گريست مدت مديدي، ميمكن كشندگان او را، و نه كساني كه او را اعانت ن

تا اينكه به رو افتاد و غش كرد، ما هم گريستيم، و چون به حال آمد برداشت چند بعره، 

ي ردا پيچيد، و به من فرمود: تو نيز بردار و به پيچ و نگاهدار، چون ديدي كه و در گوشه
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هيد السالم( ششود، بدانكه حسين )عليهجوشد و جاري مياز آن خون تازه مي

عباس گويد: برداشتم، و بر حفظش مواظبت نمودم بيشتر از مواظبت بر بعضي از شده.ابن

كردم آنرا از آستين خود، پس روزي به خواب بودم، ناگاه از واجبات الهي، و باز نمي

اي جاري است، و آستينم از خون مملو شده، خواب بيدار شدم ديدم از آن خون تازه

السالم( ا خود گفتم: يقين حسين كشته شده، والبته علي )عليهپس نشستم و گريستم، و ب

خبري به من نداد كه واقع نشده باشد، پس بيرون آمدم، ديدم شهر مدينه را گويا ابر نازك 

[ گرفته، پس آفتاب ظاهر شد، ديدم گويا منكسف است، و بر ديوار شهر ۳۲۲فرا ] صفحه 

د كه خواني شخصي مرثيه ميي خانهزاويهاند، شنيدم صدائي از كأنه خون تازه ريخته

مضمونش آن است كه صبر كنيد اي آل پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( كه كشته شد فرزند 

االمين نازل گرديد با گريه و افغان، پس گريست به صداي بلند و من زهراي بتول، و روح

ساني گفتم به ك هم گريستم، و آن تاريخ را ضبط كردم، روز عاشورا بود، پس خبر را

كه همراه آن جناب بودند پس گفتند: قسم به خدا كه ما نيز شنيديم صداي آن نوحه 

[ .دوم 6۱۳كننده را در معركه، و ندانستيم كيست و گمان كرديم كه شايد خضر باشد. ]

مسلم نقل كرده كه با حضرت امير از صفين مراجعت نموديم و به آنچه هرثمة ابن ابي

يم، پس چون از نماز صبح فارغ شدي قدري از خاك برداشت، و بوئيد كربال نزول كرد

و فرمود: عجب خاكي هستي، كه از تو محشور خواهند شد جمعي كه بدون حساب به 

اش، و او شيعه بود، پس گفت: كه بهشت خواهند رفت، پس هرثمه برگشت نزد زوجه

 ق است، پس چون حضرتموالي تو چنين فرمود، گفت: يا اميرالمؤمنين هر چه فرمود ح

سعد بود كالم حضرت امير سيدالشهداء به كربال وارد شد، هرثمه كه با لشكر ابن

السالم( را به ياد آورد، پس سوار شتر شده به نزد حضرت آمد، و سالم كرد و )عليه

السالم( را نقل نمود، حضرت فرمودند: حال خيال تو چيست؟ حديث حضرت امير )عليه

يا بر ما؟ گفت: نه با شمايم، و نه بر شمايم اوالد كوچك در كوفه گذاشته يا با ما هستي 

ترسم از پسر زياد، حضرت فرمود: پس بيرون برو، به جائي كه مقتل ما و بر ايشان مي
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مشاهده نكني، و صداي ما را نشنوي، زيرا كه به خدا قسم امروز اگر كسي بشنود صداي 

[ .سوم 6۱۰د البته به رو در آتش جهنم خواهد افتاد. ]ي ما را، و ما را اعانت نكناستغاثه

الم( السالسالم( روايت شده كه حضرت امير )عليهآنچه از حضرت امام محمد باقر )عليه

به كربال مرور نمود با دو نفر از اصحابش، پس اشك در چشمانش به گردش آمد، و 

دن بار، و مقام ريخته ] فرمود: اينجا محل خوابگاه شتران ايشان است، و محل فرود آم

[ شدن خونهاي ايشان است، خوشا به حال تو اي خاك كه بر روي تو ريخته ۳۲۱صفحه 

[ .نهم: مجالس حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( در مدينه است، 6۱۰شود خون دوستان. ]مي

جلس رسيد مو آنها از كثرت به شمار نيايد زيرا كه هر وقت كه خبر اين واقعه به او مي

ود، ايمن بخوان امايمن بود در مدينه، كه مرثيهشد.دهم: مجلس امريه و نوحه منعقد ميگ

و مستمع حضرت زينب، و آن در وقتي بود كه آن حديث مفصل شهادت را از برايش 

الم( السنقل كرد، و آن همان حديث است كه حضرت زينب از براي حضرت سجاد )عليه

 [ .6۴۱و. ]نقل كرد در قتلگاه به جهت تسلي ا

 ي امام حسن در عزاي برادرش حسینمرثیه

السالم( خوان او بود و مستمع حضرت حسين )عليهيازدهم: مجلس امام حسن بود كه مرثيه

و اهل بيت بودند، و آن در وقتي بود كه حضرت را زهر داده بودند، و اثر آن در تمام 

به نزد  السالم(حيسن )عليه بدنش ظاهر گرديده بود، و در حالت احتضار بود كه حضرت

او آمد و او را دربر گرفت و گريست، فرمود: هيچ روزي مانند روز تو نخواهد بود، هجوم 

كنند اسالم را، و خود را از امت جد ما آورند بر تو سي هزار نفر، كه همه ادعا مي

ال يكنند بر كشتن و ريختن خون و هتك حرمت تو، و اسيري عشمارند، و اجتماع ميمي

بارد، بلكه هر چيزي بر تو و اطفال تو، پس آسمان در ]اين[ حادثه خون و خاكستر مي

[ .دوازدهم: مجلس پيغمبر )صلي اهلل 6۴۰گريد حتي وحشيان صحرا و ماهيان دريا. ]مي

عليه و آله( خدا بود در نزد قبرش، و آن وقتي بود كه وليد از حضرت سيدالشهداء طلب 
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يد عنيد، پس حضرت شبي از شبها به حرم جدش رفت و سالم بيعت نمود از براي يز

[ پسر فاطمه ۳۲۴السالم( ] صفحه اهلل منم حسين )عليهكرد، پس عرض كرد: يا رسول

)سالم اهلل عليها( فرزند تو و فرزند فرزند تو كه مرا به امانت در نزد امت گذاشتي، پس 

 ايع نمودند، و حفظ نكردند، و ايناهلل كه ايشان مرا واگذاشتند، و ضشاهد باش يا نبي

است شكايت من به سوي تو از ايشان تا اينكه تو را مالقات نمايم، پس مشغول نماز 

گرديد، وليد شخصي را فرستاد به منزل آن جناب كه ببيند آيا آن حضرت از مدينه رفته 

است يا نه، پس خبرش دادند كه آن جناب در منزل نيست، گفت: الحمدهلل حسين 

السالم( بيرون رفت، و من مبتال به خون او نشدم، و چون صبح شد حضرت به منزل ليه)ع

برگشت، پس شب دوم باز نزد ضريح جدش رفت و چند ركعت نماز كرد، پس عرض 

كرد: خدايا اين قبر پيغمبر تو است و من پسر دختر پيغمبر تو هستم، و از براي من امري 

دارم و منكر را دايا من معروف را دوست ميعارض شده است كه تو به آن دانائي خ

دهم به حق صاحب اين قبر كه از براي من اختيار كني آنچه منكرم، خدايا تو را قسم مي

را رضاي تو و رضاي پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( تو در آن است، پس گريست مدتي تا 

)صلي اهلل  غمبراينكه نزديك صبح سر را بر قبر گذاشت و به خواب رفت، پس ديد پي

ي بسياري نزدش آمدند، و او را به سينه چسبانيد و ميان دو عليه و آله( خدا با مالئكه

بينم كه در همين زودي به خون چشمش را بوسه داد، و گفت: اي حبيب من، گويا مي

خود آغشته شوي، و تو را در زمين كربال ذبح نمايند در حالتي كه تشنه باشي، و ترا آب 

و با اين صفت اميد شفاعت از من دارند، خدا به ايشان نرساند اي حبيب من، اي ندهند، 

حسين، بدرستي كه پدر و مادر و برادرت به نزد من آمدند، و همه مشتاق تو هستند، و از 

رسي مگر به شهادت، پس آن حضرت نظر براي تو در بهشت جائي است كه به آنها نمي

جداه مرا حاجت نيست به دنيا، پس مرا با خود ببر،  كرد: يانمود به جدش و عرض ميمي

ز ي شهادت برسي، و به ثواب عظيم آن فايشود البته بايد برگردي، و به درجهفرمود نمي

گردي، تا اينكه با پدر و مادر و عموهاي خود محشور شوي در قيامت، و با هم بهشت 
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اهل بيت و اقوام خود  رويد، پس حضرت از خواب بيدار شد، و خواب خود را از براي

حكايت نمود، پس همه به ناله آمدند، و نبود آنروز در مشرق و مغرب عالم قومي كه 

 [ .6۴۳[ از اهل بيت باشد. ]۳۲6گريه و هم و غمش بيشتر ] صفحه 

 مرثیه خواني ام سلمه در خارج از مدينه

سلمه بود در خارج مدينه كه حضرت عزم خروج نمودند، به خدمت سيزدهم: مجلس ام

حضرت آمد، عرض كرد: اي فرزندم مرا محزون مكن به خروجت به سوي عراق، زيرا 

ود در شالسالم( در عراق كشته ميكه از جدت شنيدم كه فرمود: فرزندم حسين )عليه

ا دانم، والبته مري مادر من نيز اين خبر را مينامند، فرمود: ازميني كه آن را كربال مي

شناسم قاتل دانم روز شهادت خود را، و ميخواهند كشت، و اصال چاره ندارد، و مي

شوند از اهل شناسم كساني كه همراه من كشته ميخود را، و محل دفن خود را، و مي

پس اشاره كرد بيت و اصحاب، و اگر بخواهي اي مادر به تو نشان دهم آن موضع را، 

زمينها پست شد و كربال ظاهر گرديد پس به او نشان داد مدفن و معسكر و مقتل را، پس 

سلمه گريستن شديدي، وتسليم امر نمود به خدا، پس فرمود: اي مادر خداوند گريست ام

، و اطفال مرا در ببيندخواسته است كه مرا كشته ببيند، و عيال مرا اسير و پريشان و دربه

ح و مظلوم، يا اسير و مغلوب ببيند، در حالتي كه استغاثه كنند كسي ياري ايشان مذبو

سلمه عرض كرد: جدت خاكي به من عطا كرده كه ننمايد.و در روايت ديگر است كه ام

در شيشه است، فرمود: و اهلل البته من كشته خواهم شد هر چند به عراق نروم، پس قدري 

ود: اين را نيز در شيشه كن، پس چون ديدي كه مبدل از خاك گرفت و به او داد و فرم

[ 6۴۲اند. ]به خون شود مانند آنخاك كه جدم به تو داده، پس بدان كه مرا شهيد كرده

هاي آن حضرت در بيرون مدينه بود كه به خدمت آن حضرت .چهاردهم: مجلس عمه

ه دهم كقسم ميآمدند، و مشغول نوحه و ندبه گشتند، حضرت فرمودند: شما را به خدا 

اين سر را فاش نكنيد كه معصيت خدا است گفتند: پس نوحه و گريه از براي كدام وقت 
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السالم( بگذاريم، امروز مانند روزي است كه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(خدا و علي )عليه

ند، تكلثوم و زينب از دنيا رف[ السالم( و فاطمه )سالم اهلل عليها( و رقيه و ام۳۲۳] صفحه 

د هايش عرض كردندهيم كه خود را به كشتن ندهي، و بعضي از عمهترا به خدا قسم مي

[ .پانزدهم: مجلس آن حضرت بود 6۴۱كردند. ]كه من شنيدم جن را كه بر تو نوحه مي

و  ها به نزدش آمدنددر وقتي كه از مدينه بيرون آمد، پس چند فوج از مالئكه با حربه

اي حجت خدا بر خلق بعد از جد و پدر و برادر، به درستي كه سالم كردند، و گفتند: 

خداوند به ما ياري نمود جد تو را در چند موطن، و حال به ياري تو آمديم، حضرت 

فرمود: موعد ما و شما زمين شهادت من است، چون در آنجا برسم به نزد من آئيد، عرض 

ا مطيع و منقاديم، واگر از كردند اي حجت خدا امر كن ما را به هر چه بخواهي كه م

ترسي در ركاب تو خواهيم بود، فرمود: راهي به سوي من ندارند، و اذيتي به دشمني مي

[ .شانزدهم: ايضا مجلس 6۴۴ي خود برسم. ]توانند نمود، تا زماني كه به محل بقعهمن نمي

 و آن حضرت بود بعد از خروج از مدينه كه چند فوج از مسلمين جن بخدمتش آمدند،

عرض كردند: اي آقاي ما، ما از شيعيان و ياوران تو هستيم به هر چه بخواهي ما را امر 

كنيم، حضرت فرمود: خدا شما را نما، و اگر بفرمائي دشمنان تو را هالك كنيم، مي

 هر جا»فرمايد خدا: ايد قرآني كه بر جدم نازل شده كه ميجزاي خير دهد، آيا نخوانده

اگر »[ . و ايضا فرمود: 6۴6« ]رسد هر چند در برجهاي محكم باشيديباشيد مرگ به شما م

در منزل خود بمانيد باز البته كساني كه بايد كشته شوند به محل مدفن خود خواهند 

 شوند و كي[ و اگر من در اينجا بمانم اين خلق بدبخت به چه امتحان مي6۴۳« ]شتافت.

نكه آن محل را خداوند از براي من از روز در قبر من به كربال دفن خواهد شد؟ و حال آ

دحواالرض اختيار نموده، و مأمن شيعيان من در دنيا و آخرت قرار داده، و لكن شما در 

كنند، و كسي از اهل بيت روز شنبه عاشورا نزد من آئيد كه در آخر آنروز مرا شهيد مي

اعت جن عرض ] گذارند، و سر مرا از براي يزيد خواهند برد، پس جممن باقي نمي

[ كردند: اي حبيب خدا و پسر حبيب خدا، اگر ما را مراعات امر شما نبود، ۳۲۰صفحه 
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كرديم، پيش از آنكه دست بر تو بيابند، فرمود: واهلل ي دشمنان را هالك ميهر آينه همه

 [ .6۴۰قدرت ما بر ايشان بيشتر از شما است، و لكن بايد حجت بر اين خلق تمام شود. ]

 خواني امام حسین در مسجدالحرام مرثیه

خوان آن حضرت بود، و مستمع حاجيان هفدهم: مجلسي بود در مسجدالحرام كه مرثيه

ه اي خواند كبودند، و آنوقتي بود كه عزم بر سفر عراق نمود، پس ايستاد و خطبه

ي امور منوط به كه حمد و ثنا مخصوص ذات اله است و أزمه»مضمونش اين است: 

ول او است، و صلوات و سالم بر پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( و آل او باد، مشيت و ح

ثبت است مردن بر اوالد آدم مانند قالده بر گردن دختران، و چه قدر مشتاقم به مالقات 

گذشتگان خود، مانند اشتياق يعقوب به يوسف، و از براي من اختيار شده است مصرعي، 

بينم اعضا و جوارح خود را در معرض پاره شدن گويا ميكه مالقات خواهم نمود آنرا، و 

لي و هاي خااز گرگان صحرا فيمابين نواويس و كربال، پس پر كنند از من شكنبه

اي نيست از روزي كه نوشته شده است به علم الهي، ي خود را، و چارهشكمهاي گرسنه

واهد او، و به ما عطا خ نمائيم بر باليراضي هستيم ما اهل بيت بر رضاي خدا، و صبر مي

شود اهل بيت او، بلكه در نزد او جمع نمود اجر صابرين را، و از پيغمبر خدا، جدا نمي

گردد، و در حق ايشان وفا خواهد خواهد شد در بهشت، و چشم او به ايشان روشن مي

دهد و دل بر مالقات خدا گذاشته پس گرديد، پس هر كس جان خو درا در راه خدا مي

[ .هجدهم: مجلس بود بيرون 6۴۰«. ]بيايد، كه من صبح كوچ خواهم كرد، انشاءاهلل با ما

مكه، كه محمد بن الحنفية در شب خروج حضرت از مكه به خدمتش آمد، و عرض 

ه با ترسم كداني كه اهل كوفه با پدر و برادرت غدر كردند، و ميكرد: اي برادر، تو مي

[ مكه بماني كه ۳۲۰تر آنست كه در همين ] صفحه تو نيز خالف نمايند، و به نظر من به

ه ترسم كاينجا محل امن است، و كسي را بر تو دست نخواهد بود، و فرمود: برادر مي

يزيد مرا بخدعه در اينجا بكشد، و حرمت حرم خدا شكسته شود، عرض كرد: پس به 
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، فرمود: نيستسوي يمن برو، يا به طرف صحرا، كه در آنجاها كسي را بر اذيت تو قدرت 

در اين سخن تأمل خواهم كرد، چون سحر شد، حضرت امر به رحيل نمودند و روانه 

شدند، خبر به محمد رسيد، آمده زمام ناقه را گرفت، و عرض كرد: اي برادر آيا وعده 

نفرمودي تأمل خواهم كرد؟ پس چرا به اين تعجيل حركت نمودي؟ فرمود: چون تو 

ه و آله( خدا به نزد من آمد، و فرمود: يا حسين بيرون رو كه رفتي پيغمبر )صلي اهلل علي

خدا خواسته است تو را كشته ببيند، محمد گفت: )انا هلل و انا اليه راجعون(: ]ما از آن 

[ . پس چرا اين همه زنان را همراه 66۱گرديم.[ ]گمان به سوي او بازميخداونديم، و بي

روي؟ فرمود: جدم فرمود كه: اينها را ببر كه ميبري و حال اينكه تو از براي شهادت مي

[ .مترجم گويد: 66۰خدا خواسته كه ايشانرا اسير ببيند، پس محمد وداع نمود و برگشت. ]

رضاي خدا به كشته شدن آن جناب و اسيري اهل بيتش، مالزمه ندارد با رضاي از قاتلين 

 كل است، لكن من باب مثالاو، و اسيركنندگان اهل بيت او، و بيانش از براي عوام مش

گويم معروف است كه مادر وهب به فرزندش گفت: كه از تو راضي نشوم تا در مي

ركاب فرزند پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( كشته نشوي، و مع ذالك به عمل قاتلش راضي 

نبود، فانهم.نوزدهم: مجلسي ديگر بود در خارج مكه كه عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن 

به خدمتش آمدند، و خواهش توقف كردند، حضرت فرمود: كه جدم مرا امر نموده  زبير

س گفت واحسيناه، پعباس بيرون آمد در حالتي كه مياست، و من خواهم رفت، پس ابن

عبداهلل بن عمر به نزد آن جناب آمد و عرض كرد كه: صلح نما با اين جماعت گمراهان، 

اعتباري داني كه از بيخواهي شد، فرمود: آيا نميو مبادا جنگ كني با ايشان كه كشته 

ع اسرائيل در ميان طلوع فجر و طلودنيا، سر يحيي را از براي زن زانيه هديه بردند؟ و بني

[ آفتاب هفتاد پيغمبر كشتند، پس در بازار نشستند، و بيع و شراء كردند، كه ۳۱۱] صفحه 

ايشان را مهلت داد، بعد از ايشان انتقام  گويا هيچ عمل قبيحي از ايشان صادر نشده! و خدا

[ .بيستم: منزل خزيميه 66۳كشيد؟ اي عبداهلل از خدا بترس و دست از ياري من برندار. ]

بود كه چون آن حضرت در آن مقام نزول نمودند، صبح خواهرش زينب به خدمتش 
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ي فآمده عرض كرد: كه ديشب به جهت قضاي حاجت به صحرا رفتم، پس شنيدم كه هات

خواند كه مضمونش اين است كه: اي چشم گريه كن بر جماعتي كه مرگ اشعاري مي

راند به سوي ميعادشان، حضرت فرمود: هر چه خدا حكم فرموده البته خواهد ايشان را مي

[ .بيست و يكم: مجلس ثعلبيه بود چنانكه عبداهلل بن سليمان و منذر بن مشمعل 66۲شد. ]

اند كه چون از حج فارغ شديم از براي ما اسدند روايت نمودهي بني كه هر دو از قبيله

اي نبود مگر اين كه به آن حضرت ملحق شويم تا ببينيم كار او به كجا خواهد خواسته

آمديم تا اينكه به آن جناب رسيديم، ناگاه ديديم شخصي از كشيد، پس به سرعت مي

سالم( را ديد از راه منحرف الآيد، و چون نزديك رسيد و حسين )عليهطرف كوفه مي

خواست از او خبري پرسد، باز اعراض فرمود و شد، پس حضرت توقفي نمود كأنه مي

روانه شد، پس ما به نزد آن مرد رفتيم و سالم كرديم، جواب داد، گفتيم: از كدام قبيله 

، النماسد، گفتيم ما نيز اسدي هستيم، تو كيستي؟ گفت: من بكر بن فهستي؟ گفت از بني

پس ما هم بيان نسب خود نموديم، آنگاه گفتيم: خبر ده ما را از احوال كوفه، گفت: بلي 

از كوفه بيرون نيامدم مگر اينكه ديدم مسلم و هاني را كشته بودند و ريسمان به پاي ايشان 

كشيدند، پس برگشتيم به نزد حضرت، و با آن جناب روانه شديم بسته در ميان بازار مي

ثعلبيه وارد شديم، پس شتابان به نزد او رفتيم و سالم كرديم، جواب فرمود، تا اينكه به 

فرمائي مخفي عرض كنيم و اگر نه پس عرض كرديم كه در نزد ما خبري است، اگر مي

عالنيه بگوئيم؟ پس نظري به سوي ما كرد، و نظري به سوي اصحاب نمود، و بعد فرمود: 

كنم، گفتم: آن سواري را كه از كوفه ستور نمي[ از ايشان چيزي را م۳۱۰كه من ] صفحه 

خواستم از او سؤال نمايم، گفتم: ما خبر او را آمد مشاهده نموديد؟ فرمود: بلي ميمي

ي ما، و صاحب عقل و صادق القول است، گفت: معلوم نموديم، و او مردي است از قبيله

ا هلل و انا اليه ان»شتند، فرمود: كه از كوفه بيرون نيامدم مگر بعد از آنكه مسلم و هاني را ك

كرد اين كالم را، پس عرض كرديم: ، خدا رحمت كند ايشان را، و تكرار مي«راجعون

تو را به خدا از اينجا برگرد، و خود را و اهل بيت را تلف منما، كه دركوفه ياوري نداري، 
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ه فرمود: چ بلكه همه با دشمن تو خواهند بود، پس نظري به سوي اوالد عقيل نمود، و

ا گرديم مگر اينكه خون مسلم را مطالبه نمائيم يگوئيد؟ عرض كردند: نه واهلل بر نميمي

به او ملحق شويم، پس حضرت رو بما نمود و فرمود: زندگاني بعد از آن جوانان خيري 

ندارد، دانستيم كه عازم است بر مسير، پس عرض كرديم: خدا از براي تو خير مقدر 

خدا شما را رحمت كند، پس اصحاب عرض كردند كه مقام شما در نزد  نمايد، فرمود:

اهل كوفه مانند مسلم نخواهد بود بلكه چون به كوفه رسي اهل كوفه به ياري تو مسارعت 

[ .و سيد )ره( گفته 66۱خواهند نمود، حضرت سكوت كرد و جوابي به ايشان نداد. ]

يد، پس حضرت روانه شدند و است كه: خبر مسلم در منزل زباله به آن حضرت رس

ائي؟ نمفرزدق شاعر به آن جناب برخورد، و عرض كرد: چگونه اعتماد بر اهل كوفه مي

و حال اينكه ايشان پسر عمت مسلم را با يارانش كشتند، حضرت گريست و فرمود: خدا 

رحمت كند مسلم را كه به سوي بهشت جاودان روان شد، و آنچه بر او بود به عمل آورد 

ر ما باقي است، پس اشعاري خواند كه مضمونش اين است كه، اگر زندگاني دنيا در و ب

نظر ابناي آن نفيس و مرغوب است، پس دار آخرت و ثواب خدا البته باالتر و بهتر است، 

و اگر ابدان انسان عاقبتش مرگ خواهد بود، پس كشته شدن در راه خدا البته افضل 

قدر شده، پس كمتر حرص كردن در آن اجمل است، است، و اگر روزيها بتقدير خدا م

[ . ] صفحه 66۴پس اگر مال دنيا گذاشتني و گذشتني است، پس چرا عاقل بخل ورزد. ]

[ بيست و دوم: مجلسي بود در بطن عقبه كه عمرو بن لوذان به خدمتش رسيد، و ۳۱۳

ا به خدا رد: ترروم، عرض كروي يا اباعبداهلل؟ فرمود: به كوفه ميعرض كرد: به كجا مي

ها و شمشيرها، و اگر اهل كوفه امر را از براي تو روي مگر به سوي نيزهبرگرد كه نمي

مسلم كرده ]بودند[ پيش از آنكه در كوفه وارد شوي، ضرري نداشت رفتن تو، اما حال 

ي خدا، از براي من مخفي نيست، و لكن امر خدا واقع هيچ صالح نيست، فرمود: اي بنده

ام شروع نمود در مرثيه خواندن از [ .و بعد از اين مجلس تا مجلس سي666د. ]خواهد ش

لسالم( و االسالم( است از براي حسين )عليهي حسين )عليهبراي خودش، پس اينها مرثيه
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هر مجلس از براي مصيبت مخصوصي است از مصيبتهايش، چنانكه در مكه مرثيه گفت، 

آن گذشت، و در اين مجلس مرثيه گفت.يعني ي خودش و نسبت به اعضاي پاره پاره

م من ي خون بسته را از شكفرمود: به آن شخص كه وهلل مرا وانگذارند تا اينكه اين پاره

بيرون آورند.و اين كالم اشاره است به اينكه قلب مباركش از شدايد دنيا خون شده، و 

 خونش را جاريبيرون آوردنش اشاره است به آن تير سه شعبه كه به قلبش زدند و 

نمودند، پس دست مباركش را به زير آن گرفت تا پر شد و به سر و صورت خود ماليد، 

ي شيعيان را محترق نمودي به اين كالم، و ي همهفدايت پدر و مادرم آقا، تو، مهجه

جگرهاي ايشان را پاره كردي، و اشك ايشان را جاري ساختي، عجب كالم دردناكي 

نزل بود، در وقت بار كردن و به منزل فرود آمدن، از براي خود است.بيست و سوم: هر م

ستي گفت: از پالسالم( و ميكرد از حضرت يحيي )عليهفرمود، و مكرر ياد ميمرثيه مي

اعتباري دنيا آن است كه سر يحيي را از براي زن زانيه به هديه بردند، پس و بي

 [ .66۳گريست. ]مي

 ه كربالمجلس عزاداري پیش از ورود ب

 ها را ]بيست و چهارم: مجلس مخصوصي بود پيش از ورود به كربال كه چون خيمه

كردند، تمام اوالد و برادران و اهل بيتش را جمع كرد، پس نظري [ نصب مي۳۱۲صفحه 

، و شودبر ايشان نمود و ساعتي گريست، و گويا ياد نمود از آنچه بر ايشان وارد مي

اند، و در هيچ مكاني حتي حرم خدا از براي از وطن آواره شده كسي ايشان را، و اينكهبي

ايشان ايمني نيست، و حال آنكه آن امان است از براي كفار، و حيوانات، و نباتات، و 

اشجار، پس گريست ساعتي و شكايت به خدا كرد، گفت خدايا ما عترت پيغمبر )صلي 

ه بر ما تعدي اميز وطن بيرون كردند، و بنياهلل عليه و آله( تو هستيم ما را دربدر كردند، و ا

سته ي خود نش[ .مجلس بيست و پنجم: عصر تاسوعا بود، كه در پيش خيمه66۰نمودند. ]

بود و بر شمشير تكيه نموده، كه اندكي خوابش ربود ناگاه صداي لشكر بلند شد كه رو 
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نزد برادر آمد،  آمدند، خواهرش زينب خاتون چون آن صداها را شنيد بهها ميبه خيمه

د؟ انشنوي صداي لشكر را كه نزديك به خيمه رسيدهعرض كرد: اي برادر آيا نمي

 فرمود: تو بهخدا را الحال در خواب ديدم، كه ميحضرت سر بلند كرد و فرمود: رسول

اي چند به صورت زد، و فرياد واوياله سوي ما خواهي آمد، پس زينب خاتون لطمه

ويل بر تو نيست اي خواهر، ساكت شو خدا تو را رحمت كند.  بركشيد، حضرت فرمود:

[ .و در روايت سيد )ره( چنين است كه فرمود: اي خواهر، در اين ساعت به خواب 66۰]

السالم( و مادرم خدا )صلي اهلل عليه و آله( و پدرم علي مرتضي )عليهديدم جدم رسول

فرمودند: اي حسين كه ميفاطمه زهرا )عليهاالسالم( و برادرم حسن مجتبي را 

السالم(، تو به اين زودي نزد ما خواهي آمد.در روايت ديگر فرمودند: فردا به نزد ما )عليه

آئي، پس زينب لطمه بر صورت زد و فرياد بركشيد حضرت فرمود: آرام گير كه مي

[ .بيست و ششم: مجلسي بود در شب عاشورا كه در خيمه 6۳۱دشمن بر ما شماتت نكند. ]

طاب كرد، و بزمانه خنمود و بر خود مرثيه مينها نشسته بود، و شمشيرش را اصالح ميت

اي زمانه اف بر تو باد چه قدر »خواند كه مضمونش اين است: نمود، و اشعاري ميمي

[ باوفا را به كشتن دادي، و به بدل از ايشان ۳۱۱مردمان صالح متقي و دوستان ] صفحه 

مور به سوي خداوند خواهد بود، و هر صاحب نفسي به راه من قناعت نمودي، و منتهاي ا

فرمايد: اين اشعار را چند مرتبه تكرار حضرت سجاد مي«. خواهد رفت، يعني راه موت

كرد، پس مقصودش دانستم و گريه گلويم را گرفت، ولي خود را نگاه داشتم، و دانستم 

ي يد اين ابيات را، از جهت غلبهام زينب، پس چون شنكه بال نازل خواهد شد، و اما عمه

ر اختيار برجست و سر و پا برهنه نزد برادي زنان طاقت تحمل نياورده، بيرقت بر طايفه

آمد، اي واي، كاش مرده بودم برادر، امروز مادر و پدرم و برادرم مردند، اي جانشين 

و را تحمل ت گذشتگان و پناه بازماندگان، حضرت نظري به او نمود، و فرمود: اي خواهر

گذاشتند خود را در شيطان نبرد، و اشك از چشمش سرازير شد، و فرمود: اگر مرا مي

ن دل مرا اي؟ ايافكندم، گفت: اي برادر مگر بيچاره شده، مجبور گشتهاين مهلكه نمي
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سوزاند، و بر من دشوارتر است، پس لطمه سختي به صورت زد، و گريبان خود بيشتر مي

ش كرده بر زمين افتاد، پس حضرت برخواست و آب بصورتش را چاك نمود و غ

ريخت و او را به هوش آورد، و فرمود: اي خواهر از خدا بترس، و صبر را پيشه گير، و 

بدان كه تمام اهل زمين خواهند مرد، و اهل آسمانها باقي نخواهند ماند، بلكه به جز وجه 

نموده، پدر و مادرم و برادرم بهترين  خدا باقي نخواهد ماند، كه تمام، به قدرت خود خلق

اهل ارض بودند، بلكه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خدا از دنيا رفت، و هر مسلمي را به 

ي خود را پاره ننما، و صورت دهم كه جامهاو تأسي است، اي خواهر تو را به خدا قسم مي

 [ .6۳۰]مخراش، و واويال مگو، پس او را آورد و به نزد خود نشانيد. 

 مجلس عزاداري در شب عاشورا و خطبه خواندن آن حضرت

اي بيست و هفتم: مجلس او بود شب عاشورا كه اصحاب را در خيمه جمع كرد، و خطبه

خواند، و در آن خطبه بيان نمود شهادت خود و ايشان را، و دوباره از ايشان بيعت گرفت 

[ ۳۱۴صفحه  ر هزار مرتبه كشته شدن، ]بر كشته شدن، بلكه بعضي از ايشان بيعت نمودند ب

گاه [ .بيست و هشتم: مجلس او بود در ميان خيمه6۳۳و سوختن و خاكستر به باد دادن. ]

و قتلگاه، در وقتي كه دخترش سكينه، به نزد او آمد و وداع نمود، پس فرمود: اي سكينه 

ي مسوزان بگريهي تو به طول خواهد انجاميد بعد از كشته شدن من، حال دل مرا گريه

[ .بيست و نهم: مجلس 6۳۲ام در دنيا، و روح در بدن من است. ]خود، مادامي كه زنده

ي او بود در قتلگاه، گاهي به جهت بعضي از اصحاب، و گاهي به جهت برادرش مرثيه

ي اش قاسم، و گاهاكبر، و گاهي به جهت برادر زادهعباس، و گاهي به جهت پسرش علي

 يشان، گاهي نشسته، و گاهي ايستاده، چنانكه تفصيل آن بيايد )انشاءاهلل(.ي ابه جهت همه

 آخرين مجلس در سحر شب عاشورا
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اند كه چون ام: مجلس او بود در سحر شب عاشورا، چنانكه در مناقب روايت كردهسي

وقت سحر شد، حضرت را اندكي خواب در ربود، پس بيدار شد، و فرمود: ديدم در 

كنند، و يك سگ كنند، و مرا پاره ميخواب، كه گويا سگهاي چندي بر من حمله مي

د د، و گمان دارم كه قاتل من مرد ابرصي باشكرسفيد و سياه رنگ بر من بيشتر حمله مي

فرمود: اي خدا را با جمعي از اصحابش، كه مياز اين قوم، و بعد از آن ديدم جدم رسول

فرزند توئي شهيد آل محمد)صلي اهلل عليه و آله(، و اهل آسمانها به قدوم تو متبشرند، و 

ينك ملكي از آسمان نازل شده، فردا شب افطار خود را نزد من قرار ده، و تعجيل نما كه ا

ي سبزي از براي آنكه خون تو را در آن نگاه دارد، اين است خوابي و با او است شيشه

ي آخر مجالس آن [ .خاتمه6۳۱ام، و شكي نيست كه رحيل نزديك شده. ]كه ديده

سرور، مجلسي بود كه با تن پاره پاره بر روي خاك افتاده، و نفسش به آخر رسيد، و به 

[ بود، عرض ۳۱6خواند، و مستمع خداي متعال ] صفحه ال خود و اهل بيتش مرثيه ميح

 [ .6۳۴، تا آخر فقرات كه گذشت. ]«اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت»كرد: مي

 4نوع 

 اشاره

نوع چهارم: مجالسي است كه بعد از شهادتش منعقد گرديد و آن چند قسم است:اول 

سلمه، خوان و مستمع امليه و آله( بود در مدينه كه او مرثيهمجلس پيغمبر )صلي اهلل ع

عباس نقل كرده كه روزي در منزل خود به خواب بودم ناگاه صداي صيحه و چنانكه ابن

ي پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(، پس بيرون سلمه زوجهي امي عظيمي شنيدم از خانهناله

سلمه، و اهل مدينه از زن و مرد ي امانهآمدم، و قائد من دست مرا گرفت رفتيم به خ

شود كه اين چنين آمدند، پس چون رسيديم آنجا گفتم: تو را چه ميي او ميدرخانه

كني اي مادر مؤمنين، جواب به من ندارد، و رو كرد به زنهاي هاشميه، و فرياد و ناله مي
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د اي شما و سيگفت: اي دختران عبدالمطلب مرا ياري كنيد در گريه و نوحه، كه آق

هيد ي آن سرور را شجوانان اهل بهشت، و سبط پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(، و ريحانه

نمودند، گفتم: اي مادر مؤمنان! از كجا دانستي اين خبر را؟ گفت: پيغمبر )صلي اهلل عليه 

و آله( خدا را حال در خواب ديدم گردآلود و متغير الحال، عرض كردم: اين چه حال 

السالم( و اهل بيتش كشته شدند، و حال ر جناب شما؟ فرمود: فرزندم حسين )عليهاست د

[ .مترجم گويد: اين خواب منافات ندارد با آنچه مسلم 6۳6ام. ]از دفن ايشان فارغ شده

 سلمه دراست كه دفن ايشان چند روز بعد از شهادت بود، زيرا كه ممكن است كه ام

انتهي.و در روايت ديگر -م شهادت را، يا دهم مثال ي روز سيخواب ديده باشد واقعه

آلود بود، گفت: خواب ديدم حضرت رسول را، و حال آنكه سر، و رو، محاسنش خاك

[ نمودند و فرزند مرا در ۳۱۳پس از سبب آن سؤال نمودم، فرمود: مردم هجوم ] صفحه 

س بدنم به لرزه سلمه گويد: پ[ .ام6۳۳اين ساعت كشتند، و من در آنجا حاضر بودم. ]

در رفت، پس نظر كردم به درآمد، و داخل بيت شدم و گويا عقل و هوش از سر من به

آن خاك كه جبرئيل از كربال آورده بود، و پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( آن را به من 

سپرد و فرمود: اين را در شيشه ضبط كن پس هر وقت مبدل به خون شد بدانكه حسين 

سلمه عباس گويد: پس اماند، ديدم شيشه از خون به جوش آمده.ابنرا كشتهالسالم( )عليه

از آن خون گرفت و بصورت خود ماليد و آنروز را بالتمام مشغول ماتم و عزا بود پس 

[ 6۳۰چون خبر از عراق رسيد معلوم شد كه همانروز حضرت را شهيد كرده بودند. ]

ي اهلل برپا شد، از زمان و مكان و هر چه .مجلس دوم مجلس عامي بود، كه در تمام ماسو

ي در آنها است، و ما يري و ما ال يري، از اصناف مخلوقات، از حجب و عرش و حمله

ها، و عناصر اربعه، و نباتات و حيوانات، و بهشت و آن، و آسمانها و مالئكه و ستاره

جهنم و خزنه، و غير ي آن، و حور و غلمان، و قصور و اشجار، و انهار و ثمار آن، و خزنه

ذالك، و اين مجلس خاصي بود در زمان مخصوصي كه در آن احوال ماسوي منقلب شد 

[ ، پس هر كس 6۳۰در ماتم آن جناب، و حال هر چيزي متغير گرديد به حسب خودش ]
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[ ، و تأثر هوا بموج و ريختن خون و سرخي 6۰۱صاحب چشم بود تأثرش به گريه بود، ]

[ ، و مالئكه به اختالل صفوف ايشان و بازماندن 6۰۰ساف و سرخي ]بود، و آفتاب به انك

[ ، و زمين به تزلزل، 6۰۱[ ، و فضا به ظلمت ]6۰۲[ ، و اشجار به خروج دم ]6۰۳از تسبيح ]

[ ، و ماهيان به بيرون آمدن از آب، و درياها به موج زدن، و 6۰۴ها به اضطراب ]و كوه

[ ، و اين 6۰6[ نوحه كردن در اطراف زمين ]۳۱۰ مرغان هوا به سقوط، و جن به ] صفحه

ده السالم( بيان نمومجلس عام، مخصوص وقتي بود معين، چنانكه حضرت صادق )عليه

كه ضرب شمشير به آن حضرت زدند و به زمين افتاد، رو به سوي او شتافتند كه سر او را 

زدند، يكي در وقت [ .و بيان اين است كه: در سه وقت شمشير بر آن جناب 6۰۳ببرند. ]

سواري بود كه يك ضربت بر او وارد شد، و ديگري در وقتي كه بر روي خاك نشسته 

بود چند ضربت به او زدند، و ديگري در وقتي كه بر روي خاك افتاده بود بر او چندين 

ي قطع رأس نمودند، در اين حال انقالب واقع ضرب بر منحر شريفش زدند، پس اراده

است فرمود: آيا روصدا بلند شد، يكي صداي خود آن سرور بود كه ميگرديد، و چندين 

كه مرا تشنه بكشند و جد من محمد مصطفي است؟ و ديگري ملكي بود كه به امر خدا 

از بطنان عرش ندا نمود كه: اي امت متحير گمراه هرگز موفق نشويد به عيد فطر و اضحي 

لهاي خود را بر درياها گشود، و ندا نمود: [ ، و ديگر ملكي بود از بهشت برين، كه با6۰۰]

اي اهل درياها لباس حزن دربر كنيد كه فرزند پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( را ذبح نمودند 

ي مالئكه به فرياد [ ، و همه6۰۱« ]قد قتل الحسين بكربال»[ ، و جبرئيل فرياد كرد: 6۰۰]

السالم( فتار كنند با حسين )عليهآمدند كه: الها، و سيدا، آيا شايسته است كه چنين ر

[ ؟! و زينب از خيمه بيرون آمد، رو به قتلگاه آورده فرياد 6۰۰برگزيده و پسر پيغمبر تو ]

زد: دويد و صيحه مي[ ، و ذوالجناح از قتلگاه به خيمگاه مي6۰۳كرد: وااخاه، واسيداه ]مي

[ ، پس در اين 6۰۲كشتند ] از دست جماعتي كه فرزند پيغمبر خود را« الظليمة، الظليمة»

حالت آن انقالبات و تغييرات، در تمام اجزاء عالم واقع شد. آيا شما دوستان متغير الحال 

[ اهل عالم ۳۱۰شويد در نزد ذكر آن؟ بلكه ابوذر گفت: اگر بدانيد كه بر ] صفحه نمي
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كه از [ ، حال 6۰۱دهد هر آينه آنقدر گريه كنيد كه بميريد ]در آن وقت چه دست مي

اند پس الاقل ندبه، و نوحه، و صراخ، و عجيج و گريه و زاري و شما مردن نخواسته

دلتنگي، و تباكي را از دست ندهيد، آه، ثم آه.مجلس سوم: قتلگاه بود كه زينب خاتون 

[ .مجلس چهارم: مجلس طيور بود 6۰۴گريستند. ]خواند و اهل بيت و لشكر ميمرثيه مي

[ .مجلس پنجم: مجلس وحوش بود در شب يازدهم 6۰6يض بود. ]خوان طاير ابو مرثيه

ردند. كمحرم كه همه گردنها را كشيده بودند به سوي جسد آن سرور، تا صبح نوحه مي

[ .مجلس هفتم: زنان 6۰۰[ .مجلس ششم: مردان جن بود در اطراف جسد آن جناب ]6۰۳]

ي شاهي ي بود در قريه[ .مجلس هشتم: آن جن6۰۰جنيه بود در اطراف جسد مباركش. ]

و مستمع پنج نفر بودند از اهل كوفه كه به جهت ياري آن حضرت آمدند و نرسيدند. 

ها بود در اماكن متعدده چنانكه تفاصيل آنها بيايد [ .مجلس نهم: مجلس همه جن۳۱۱]

 كلثوم و فاطمه صغري وهاي كوفه بود كه ذاكر زينب و امانشاءاهلل.مجلس دهم: كوچه

السالم( بودند، و گريه كننده اهل كوفه از رجال و نساء بودند كه اد )عليهحضرت سج

بر  زدند و بعضي به سينه و خاكصداي گريه و ناله از ايشان بلند بود، بعضي به سر مي

[ . ] ۳۱۰كندند و چنان روزي ديده نشده است. ]ريختند و موهاي خود را ميسر مي

ي احوال و اماكن از كربال تا شام،و از د در همه[ يازدهم: مجلس اهل بيت بو۳۴۱صفحه 

سالم( الآن تا مراجعت به مدينه، و بعد از آن تا زنده بودند، و مجلس حضرت سجاد )عليه

گريست خصوصا در وقت طعام خوردن يا آب نوشيدن و مدت چهل سال كه متصل مي

[ .دوازدهم: ۳۱۳شد. ]فرمود: پسر پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( گرسنه و تشنه كشته مي

مجلس يزيد بود كه خود مرثيه كرد و رؤساي عسكرش مستمع بودند، و آن وقتي بود كه 

السالم( پسر فاطمه )عليهاالسالم( كه اش هند گفت: نوحه كن بر حسين )عليهبه زوجه

 [ .۳۱۲بزرگ قريش است و پسر مرجانه در كشتن او تعجيل نمود و تفصيلش بيايد. ]

 ي حضرت سجاد در مجلس يزيدمرثیه خوان
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 السالم( بود، وخوان حضرت سجاد )عليهسيزدهم: مجلس يزيد بود در شام، كه مرثيه

اي خواند مشتمل بر حمد و مستمع اهل شام و يزيد بودند، آنجناب بر منبر آمد و خطبه

ثناء الهي، و صلوات بر جدش حضرت رسالت پناه )صلي اهلل عليه و آله(، و جد ديگرش 

ي پدر بزرگوارش، تا اينكه فرمود: منم پسر آن يرالمؤمنين، پس شروع نمود به مرثيهام

كسي كه سرش را از قفا بريدند، منم پسر آن كسي كه عمامه و ردايش را از تنش بيرون 

نه اميه بلند شد، و يزيد ترسيد كه فتآوردند، پس صداي صيحه و گريه از اهل شام و بني

اميه و اهل شام نوحه و زاري مؤذن اذان بگويد، پس هر گاه بنيبه پا شود، پس امر كرد 

كنند از شنيدن اينكه آن جناب را سر از قفا بريدند و از او عمامه و ردا بردند، پس شيعه 

چه بايد بكند؟ اگر تصور كند كه چگونه عمامه از سر آن حضرت بردند و در چه حالت 

ي يزيد، كه زينب و زنان بود در خانه [ .چهاردهم: مجلس۳۱۱بود و كدام وقت بود. ]

اميه ي يزيد و دخترانش و زنان بنيخواندند و زوجهكلثوم و دختران حضرت مرثيه ميام

[ وقتي بود كه يزيد اذن داد در عزاي آن ۳۴۰نمودند، و اين ] صفحه گريه و نوحه مي

ت سجاد [ .پانزدهم: مجلس حضر۳۱۴ي تعزيه نمودند. ]حضرت، پس هفت روز اقامه

ها را السالم( بود در بيابان خارج مدينه بعد از مراجعت اهل بيت بعد از آنكه خيمه)عليه

بر سر پا كردند، و اهل مدينه به استقبال آمدند، كرسي از براي حضرت گذاشتند، و آن 

جناب بر كرسي نشست و اشك از چشمش جاري بود، و با دستمال اشكها را پاك 

داد، و چون اهل مدينه آن جناب را با آن حالت ديدند نمي نمود باز اشك مهلتمي

صداي صيحه و ضجه از ايشان بلند شد كه گويا تمام آن بقعه يك ضجه بود، پس 

حضرت اشاره كرد كه ساكت شويد، اندكي ساكت شدند، پس فرمود: حمد و ثنا، 

ست، ي تمام خاليق امخصوص پروردگار عالم است كه مالك روز دين، و آفريننده

كنم او را بر شدايد روزگار، و صدمات دهر ناهنجار، و سختي مصيبتهاي بيشمار، حمد مي

ايها الناس بدانيد كه خداوند محمود ما را مبتال فرمود، و امتحان نمود به مصيبتي بزرگ 

ي عظمي در اسالم حادث كرده، اي مردم جناب ابوعبداهلل با عترتش كشته، و كه رخنه
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، و اهل بيت و اطفالش به أسيري رفتند، و سرهاي ايشان را بر سر نيزه بخون آغشته شدند

در بالد گردانيدند، و اين مصيبتي است كه مثل و مانند نخواهد داشت، كدام مرد باغيرت 

ي اين مصيبت مسرور خواهد گشت، و كدام چشم است كه اشك او بعد از مالحظه

راي او گريستند، و درياها به موج آمدند، جاري نشود بر آن سرور؟ حال آنكه آسمانها از ب

ي مقربين، و اهل سماوات و ارضين، بر حال آن و زمينها، و درختان، و ماهيان، و مالئكه

جناب گريه كردند، كدام دل است كه از براي او شكسته نشود؟ و كدام گوش طاقت 

ه شهري بردند، شنيدن آن را دارد، اي مردم، ما اهل بيت را دربدر كردند، و از شهري ب

در دين  ايمانند اسيران ترك و كابل، بدون اينكه از ما گناهي صادر شده باشد، يا رخنه

كرده باشيم، و اين امري است كه تا حال در دنيا اتفاق نيفتاده، واهلل اگر پيغمبر خدا )صلي 

ه عوض بكردند ايشان را كه با ما قتال نمايند، و اذيت كنند، اهلل عليه و آله( وصيت مي

شد، آنچه در حق ما به ايشان سفارش كرد، بيشتر از آنچه كردند از براي ايشان ميسر نمي

گداز است، ولي ما اهل بيت رضا و تسليم هستيم، امر را پس هر چند اين مصيبتها جان

كلثوم [ .شانزدهم: مجلس ام۳۱6[ گذاشتيم و اوست عزيز و منتقم. ]۳۴۳بخداوند ] صفحه 

كه سواد مدينه ظاهر گرديد، مرثيه گفت، و حضرت سجاد و ساير اهل بيت بود در وقتي 

مستمع بودند، اوال مدينه را خطاب نمود بعد جدش و مادرش و برادرش را چنانكه بيايد. 

[ .هفدهم: مجلس مالئكه است كه هر روز در نزد قبر آن جناب منعقد ۳۱۳)ان شاء اهلل(. ]

در عنوان مالئكه ذكر خواهد شد.هجدهم: مجلسي  شود تا روز قيامت به كيفياتي كهمي

شود در آسمانها تا روز است كه هر روز از براي حضرت فاطمه )عليهاالسالم( منعقد مي

نمايد قيامت حتي در عيدها و غير آن، و مجملش آن است كه آن مكرمه هر روز نظر مي

ودات از اركان موجكشد كه تمام السالم( پس فريادي ميبه مصرع فرزندش حسين )عليه

آيد شوند تا اينكه پيغمبر خدا به نزد او ميآسمانها و زمينها و درياها و مالئكه مضطرب مي

[ .نوزدهم: مجالس ۳۱۰كند. ]نمايد، پس دعا در حق زوار فرزندش ميو او را ساكت مي

ر جعف گوالسالم( بود و مرثيهي طاهرين است، از آنجمله مجلس حضرت صادق )عليهائمه
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 كند، پس[ ، و مضمون اشعارش اين است كه: البته هر كس گريه مي۳۱۰بن عفان بود ]

بر اسالم گريه كند كه احكام آن را ضايع نمودند در آنوقت كه شمشير و نيزه را از خون 

السالم( بود ايضا [ .و ديگري مجلس صادق )عليه۳۰۱السالم( سيراب كردند. ]حسين )عليه

 بن غالب بود، و مضمونش آن است كه: گريه كنيد از براي بدن خوان عبداهللكه مرثيه

[ ۳۰۰د. ]پاشيدنآن جناب كه بر خاك گرم عريان افتاده بود، و بادها غبار و گرد بر آن مي

.و ديگر باز مجلس آن سرور بود كه ابوهارون مكفوف را فرمود به همان قسم كه در نزد 

عاري خواند كه مضمونش آن است كه: ] خواني با رقت بخوان، پس اشخود نوحه مي

السالم( را، و با بدن طاهر بگو، پس [ تصور كن بدن حضرت حسين )عليه۳۴۲صفحه 

ي ديگر شروع نمود كه مضمون مطلعش حضرت گريست، باز فرمود: بگو، پس قصيده

آن است كه مريم برخيز و از براي آقايت نوحه و ندبه نما، و بر حسين گريه كن، پس 

رت گريست و صداي صيحه و ضجه و فرياد وابتاه از حرم مطهرش بلند شد. آن حض

 خوان دعبل خزاعي بود،السالم( بود كه مرثيه[ .و ديگر مجلس حضرت رضا )عليه۳۰۳]

و خود آن حضرت متولي نظم مجلس گرديد، يعني برخواست و ستري نصب نمود، و 

ان، و فرمود: هر كس چشمش گريان زنان را در پشت پرده نشانيد، و دعبل را فرمود: بخو

السالم( با ما محشور خواهد شد روز قيامت، پس دعبل شود در مصيبت جدم حسين )عليه

ن را نمودي حسيشروع نمود به مرثيه خواندن به اين مضمون، كه اي فاطمه اگر خيال مي

ك بر شزدي و اافتاده و شهيد شده با لب تشنه در كنار آب فرات، هر آينه بر صورت مي

. زدندگريست و زنان صيحه مينمودي، تا آخر قصيده، و حضرت ميرخسار جاري مي

[ .بيستم: مجلس مالئكه است هر روز غير از آنچه اشاره شد، چنانكه بيايد )ان شاء ۳۰۲]

اهلل(.بيست و يكم: مجالس شيعيان است كه بر پا خواهد بود تا روز قيامت، و از خصايصش 

شود، و عجبتر آن است كه سال به سال در ث كالل و مالل نميآن است كه اوال مور

افزايد، حتي اينكه بلدي نمانده است از بلدان، حتي بالد عزت و رواج و بهاء آن مي
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لكه السالم( برپا نشود، بي عزاي حسين )عليهمنافقان، و مخالفان و كفار، كه در آن اقامه

 شود.شام، عالنيه مجالس برپا مي در اين سنوات در بغداد و قسطنطنيه و مصر و

 5نوع 

خوان حضرت فاطمه )عليهاالسالم( است نوع پنجم: مجلس اهل محشر است كه مرثيه

غمبر كند، پس پيالسالم( را در دست دارد و فرياد ميدرحالتي كه پيراهن حسين )عليه

سين ضرت حكنند، و حاضر در مجلس، مثال ح)صلي اهلل عليه و آله( و مالئكه فرياد مي

[ السالم( باشد در حالتي كه سر در بدن ندارد، و جميع انبياء مالئكه و ۳۴۱)عليه ] صفحه 

 مؤمنين از خلق اولين و آخرين به گريه درآيند، چنانكه تفصيلش بيايد ان شاء اهلل.

 ي آن حضرت استصحف و كتبي كه مشتمل بر مرثیه

دتش، آن جناب بوده است قبل از شهامقصد پنجم: در صحف و كتبي كه مشتمل بر مرثيه 

يا بعد از آن، و آن ده عدد است:اول: لوح محفوظ است در وقتي كه قلم به امر خداوند 

السالم(، پس قلم جاري ثبت نمود در آن تقديرات الهي را در امر حضرت حسين )عليه

قرآن  [ .دوم:۳۰۱شد بر لعن قتله آن حضرت قبل از اذن خدا چنانكه در روايات است. ]

مجيد كه در آن آياتي است كه در عنوان مخصوص ذكر شده.سوم: تورات است در 

ا گويد اين مضمون ربعض اسفارش.چهارم: كتاب ارميا كه پاسوقي از پمان و شنم مي

افتد بزمين شمال شود و بدنش در آفتاب ميكه: شخص بزرگي در راه خدا ذبح مي

صحف شيث و در هر دو چند جا اشاره نزديك شط فرات.پنجم: كتاب لخمان.ششم: م

ي خود آن حضرت كه در آن ثبت بود كه اي حسين ي كربال شده.هفتم: صحيفهبه واقعه

خود را بفروش در راه خدا، و بيرون رو با جماعتي كه شهادت ايشان در ركاب تو مقرر 

ه شد د[ .هشتم: كتابتي بود كه در كنيسه نصاري دي۳۰۴شده، و جهاد كن تا كشته شوي. ]

پيش از بعثت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( به مدت سيصد سال، و مضمونش آن است كه 
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السالم( را بكشند اينكه به شفاعت جدش در روز آيا اميد دارند جماعتي كه حسين )عليه

قيامت برسند؟ نه واهلل هرگز شفيعي از براي ايشان نخواهد بود و در روز قيامت در عذاب 

[ مضمون نوشته شده در ديوار دير به قلم آهن ۳۴۴[ ، و بهمين ] صفحه ۳۰6خواهند بود ]

[ .نهم: ۳۰۳در راه شام، آنوقتي كه موكلين سر را در آنجا گذاشتند، و به دورش نشستند. ]

دري بود كه از آسمان نثار شده بود و در مسجد كوفه يافتند، بر او اين مضمون نقش بود 

مرا نثار عروسي حضرت فاطمه كردند، و رنگ من از منم آن دري كه از آسمان »كه: 

، و همچنين [ »۳۰۰ام. ]السالم( سرخ شدهنقره سفيدتر بود، ولي از اثر خون حسين )عليه

هاي ديگر در چند موضع يافتند كه مشتمل بر مرثيه آن جناب بود به بعضي سنگ ريزه

است كه همچنانكه  [ .دهم: قلوب دوستان و شيعيان خاص۳۰۰رنگ سرخ مانند خون. ]

ايمان در آن نوشته شده، حزن و اندوه بر آن حضرت نيز در آن نقش است، و از اين 

[ .مقصد ششم: در خواص ۳۳۱گردند. ]جهت به محض استماع اسمش متأثر و محزون مي

 مجالس گريه بر آن حضرت

 در خواص مجالس گريه بر آن جناب

ايشان است، و در خبر است كه هر كس و آن هشت است:اول: اينكه در آن احياء امر 

رند. ميبنشيند در مجلسي كه در آن احياء امر ائمه است نميرد دل او در روزي كه دلها مي

[ .سوم: آن مجالس محبوب ۳۳۳[ .دوم: نفس در آن حال ثواب تسبيح دارد. ]۳۳۰]

السالم( است به مقتضاي روايات، پس محبوب خدا و رسول است. حضرت صادق )عليه

السالم( است زيرا كه آن جناب در يمين [ .چهارم: محل نظر حضرت حسين )عليه۳۳۲]

كند به سوي زمين كربال و به زوار و گريه كنندگان. [ است و نظر مي۳۴6عرش ] صفحه 

شوند، چنانكه روايت شده [ .پنجم: آنكه مالئكه مقربين در آن مجالس حاضر مي۳۳۱]

السالم( مشرف شد، پس دمت حضرت صادق )عليهاست كه روزي جعفر بن عفان، به خ

ام كه در مرثيه حسين حضرت او را به نزديك خود نشانيد، و فرمود: اي جعفر شنيده
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گوئي، عرض كرد: بلي فدايت شوم، فرمود: گوئي، و خوب ميالسالم( شعر مي)عليه

ن سبخوان پس خواند و آن حضرت با اصحاب گريستند تا اينكه اشك بر صورت و محا

شريفش جاري گرديد، پس فرمود: اي جعفر، و اهلل مالئكه مقربين در اينجا حاضرند و 

شنيدند اشعار تو را، و گريه كردند چنانكه ما گريستيم، بلكه بيشتر، و خداوند واجب 

نمود از براي تو االن تمام بهشت را، و گناهان تو را آمرزيد، اي جعفر آيا بيشتر بگويم؟ 

السالم( سيد من، فرمود: هيچكس نيست كه ذكر كند حسين )عليه عرض كرد:بلي، بلي

را پس گريه كند يا بگرياند، مگر اينكه بهشت از برايش واجب گردد، و گناهانش 

ي السالم( است، زيرا كه قبهي حضرت حسين )عليهآمرزيده شود.ششم: مجلس عزاي قبه

ع، رت است از خضوع و خشوآن جناب همان تنها بنيان مخصوص نيست، بلكه قبه او عبا

پس هر مجلسي كه مشتمل باشد بر خضوع و خشوع، خصوصا از براي ذكر آن جناب 

ي آن حضرت است، و اجابت دعا در آن خواهد بود.هفتم: معراج گريه همان قبه

كنندگان است، زيرا كه محل نزول صلوات و رحمت مخصوص الهي است به غفران 

اگر از براي يك نفر متحقق شود بكاء، يا تباكي، اميد ذنوب و رفع درجات ايشان، بلكه 

هست كه رحمت تمام اهل مجلس ما را شامل شود.هشتم: اينكه آن نظير مجالسي است 

 اند چنانكه بيانش بيايد )ان شاء اهلل(.ي مجالس بودهكه اشرف و اقدم و افضل و اجل همه

 در خواص گريه

ي [ اول: اين كه صله۳۴۳است: ] صفحه  مقصد هفتم: در خواص گريه، و آن هشت قسم

[ .دوم: مساعدت حضرت فاطمه ۳۳۴حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( است. ]

كند، و حضرت صادق )عليهاالسالم( است، زيرا كه آن حضرت هر روز گريه مي

داري كه از جمله كساني باشي كه ياور و معين السالم( فرمود: آيا دوست نمي)عليه

[ .سوم: اداء حق پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( ۳۳6)عليهاالسالم( باشند. ] حضرت فاطمه

[ .چهارم: نصرت و ياري حسين ۳۳۳شود به مقتضاي اخبار. ]ي هدي به آن ميخدا و ائمه
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السالم( در آنست، زيرا كه ياري در هر وقتي به حسب آن وقت است.پنجم: در آن )عليه

حين است.ششم: اداء مزد رسالت است كه مودت تأسي انبياء، مالئكه و عباد صال

[ .هشتم: تسلي است از ۳۳۰القربي است.هفتم: ترك آن، جفا است به آن حضرت. ]ذي

اگر  السالم( به پسر شبيب فرمود:ها و مصيبتها، چنانكه حضرت رضا )عليهجميع گريه

او را ذبح  هالسالم(، كگريه خواهي كرد بر چيزي، پس گريه كن بر حسين بن علي )عليه

نمودند مانند گوسفند، و كشتند با او، هجده نفر از اهل بيتش را كه در روي زمين مثل و 

مانند نداشتند.و در اين حديث يك نكته است كه در خود آن جناب به ذبح تعبير فرموده، 

و در اهل بيت به قتل، و شايد به سبب آن است كه اهل بيت كشته شدند به سبب آن 

ه بر ايشان وارد شد، و به آن حضرت هم هر چند جراحتهاي كاري زده جراحتهائي ك

بودند كه همانها كافي بود در مقصود ايشان، ولي اكتفا به آن ننمودند، بلكه او را ذبح 

[ مترجم ۳۴۰[ . ] صفحه ۳۳۰نمودند مانند گوسفند، يعني گرفتند و سرش را بريدند. ]

ند را جهت باشد كه همچنان كه قصاب گوسفگويد: شايد تشبيه به ذبح گوسفند از اين 

كند، و عظمي در انظار ندارد، كشد به دون خوف و ترس و كسي هم او را مالمت نميمي

 خوف و مباالت مباشر ذبح آن سرور شدند، أسفي عليك يا مظلوم.به همين قسم بي

 در فضائل گريه

عمال دارد گريه بر ساير امقصد هشتم: در فضايل گريه، يعني اموري كه با آنها زيادتي 

حسنه، و آن پنج است:اول: اين است كه جايز است صلوات فرستادن بر گريه كننده، 

يعني بگوئيد به او صلي اهلل عليك، چنانكه در خبر است كه حضرت رسول )صلي اهلل 

 [ و مراد۳۲۱« ]السالم(اال و صلي اهلل علي الباكين علي الحسين )عليه»عليه و آله( فرمود: 

يا اخبار است، يا دعا، و به هر تقدير مطلوب حاصل است.دوم: آنكه گاهي فضيلت 

رسد ]به فضيلت[ اصعب اعمال، ]و آن عبارت از اين است[ كه شخص ولد عزيز خود مي

را، بامر خدا و تقرب به سوي او، به دست خود قرباني كند، چنانكه از حديث رضا 
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 السالم( گوسفند را به عوضد: چون ابراهيم )عليهشود، كه فرمودنالسالم( ظاهر مي)عليه

پسرش فدا نمود آرزو كرد كه كاش پسرش را ذبح كرده بود، تا اينكه به ارفع درجات 

گرديد، پس خداوند به او وحي نمود قضيه هائله كربال را، پس جزع كرد و فائز مي

معيل بر اس گريست بر آن حضرت، پس وحي شد به او كه اين جزع را به عوض جزع تو

[ .ولي اين مطلب به هر كس ۳۲۰قبول نمودم، و ارفع درجات را از براي تو قرار دادم. ]

السالم( در نزد او عزيز باشد به قسمي كه در نزد رسد مگر كسي كه حسين )عليهنمي

ست السالم( سؤال شد كه كيابراهيم عزيز بود، زيرا كه در اين روايت اول از ابراهيم )عليه

[ كه آيا ۳۴۰تر پيش تو از جميع خلق؟ عرض كرد: حبيب تو، وحي شد ] صفحه محبوب

تر است نزد تو يا نفس تو؟ عرض كرد بلكه او پيش من اعز است از نفسم، او محبوب

فرمود: آيا فرزند او محبوبتر است به نزد تو، يا فرزند خودت؟ عرض كرد فرزند او، فرمود 

آورد، يا وان به دست دشمنان تو را بيشتر به درد ميآيا ذبح فرزند او به طريق ظلم و عد

ذبح خودت فرزندت را به دست خود در راه اطاعت من؟ عرض كرد: ذبح فرزند او، پس 

ي كربال از برايش بيان شد و گريست، و آن وحي به سوي او آمد كه ذكر شد، پس واقعه

ح او د عزيز است، و ذبالسالم( در نزد شما محبوبتر از فرزناي كساني كه حسين )عليه

از  آورد، بشارت باد شما را كهمانند گوسفند دل شما را بيشتر از ذبح فرزند به درد مي

براي شما، به هر جزعي ثواب قرباني اوالد خواهد بود )ان شاء اهلل(.سوم: آنكه حدي از 

براي او نيست در جانب قلت و از براي ثوابش در جانب كثرت به خالف ساير اعمال. 

[ .چهارم: و آن از عجايب است، كه اگر محقق هم نشود در خارج و لكن شبيه آن ۳۲۳]

واقع شود، باز ثواب آن حاصل است، يعني اگر گريه نباشد و همان تباكي باشد، يعني 

خود را شبيه نمايد به گريه كننده، يعني سر را به زير اندازد، و صدا كند، و اظهار عالمات 

[ ، لكن بايد تباكي هم هلل باشد نه به جهت ريا، چنانكه ۳۲۲دارد ] رقت نمايد، ثواب آنرا

اند.پنجم: آنكه آن باالتر است از جميع اقسام ايمان و اعمال صالحه از بعضي توهم كرده

 جهات چندي كه بعضش گذشت و بعض آن بيايد )ان شاء اهلل(.
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 در خواص گريه از حیثیت اجر و ثواب

حيثيت اجر و ثواب و آن چند نوع است:اول آنچه متعلق  مقصد نهم: در خواص گريه از

است به نجات از اهوال و عقاب و تفصيل اين در چند مورد است:يكي در وقت خروج 

روح، و آن عقبه بزرگي است كه مشتمل بر هول شديد و زحمت بسيار، حضرت امير 

[ وصف ۳6۱ه هايي است كه به ] صفحفرمود: كه از براي موت سختيالسالم( مي)عليه

[ .و گريه بر سيدالشهداء سبب نجات ۳۲۱شود. ]آيد و به عقول اهل دنيا تصور نميدرنمي

السالم( به مسمع بن عبدالملك فرمودند: تو از از آن است، چنانكه حضرت صادق )عليه

روي؟ عرض كرد: نه دشمنان ناصبي السالم( مياهل عراقي آيا به زيارت حسين )عليه

ام، كه خبر به والي بدهند و مرا عقوبت كند، پس من باب تقيه ترك كردهترسم دارم مي

نمائي؟ عرض كرد: بلي واهلل گريه كني و جزع ميفرمود: آيا مصائب آن جناب را ياد مي

مانم، حضرت فرمود: شود، و از طعام خوردن باز ميكنم، و اثر حزن در من ظاهر ميمي

 الموت را درن پدران مرا، كه وصيت كنند ملكآگاه باش، كه خواهي ديد در وقت مرد

الموت، و در آن هول [ .دوم: مشاهده ملك۳۲۴حق تو، كه سبب روشني چشم تو باشد. ]

عظيم است و بسيار مخوف و موحش است از براي اهل معصيت، ولي گريه بر حضرت 

ه بالسالم( السالم( سبب نجات از آن است، چنانكه حضرت صادق )عليهحسين )عليه

و  «تر از مادر خواهد بودالموت بر تو مهربانملك»مسمع فرمود بعد از كالم سابق كه: 

[ .سوم: نزول بر قبر مصيبت ۳۲6ي مادر مهربان وحشتي ندارد. ]معلوم است كه مشاهده

بزرگ است، و عقبه مهول و موحش است، اين است كه شرعا مستحب است كه ميت را 

[ ، و گريه بر آن حضرت سبب ۳۲۳كه مهيا شود از براي آن ]در سه دفعه نقل كنند تا اين

نجات از آن است، چنانكه در روايات بسيار وارد است كه اگر كسي ادخال سرور در 

قلب مؤمني نمايد خداوند از آن سرور، شخص خوش صورتي خلق كند كه پيش از ميت 

الهي،  دوست خدا به كرامتبه قبر رود و او را استقبال كند، و گويد: تو را بشارت باد اي 
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[ ، پس هر گاه ۳۲۰و رضوان او، ايمن باش كه من مونس تو خواهم بود تا روز قيامت ]

ايد السالم( نمي زهرا )عليهي هدي و فاطمهكسي ادخال سرور در قلب پيغمبر خدا، و ائمه

[ ۳6۰السالم(، چنانكه خود فرمودند كه اين عمل احسان ] صفحه به گريه بر حسين )عليه

ي ما و ياري ما است، پس چگونه خواهد بود آنصورتي كه سرور ايشان به ما است و صله

[ .چهارم: ماندن در قبر ۳۲۰خلق شود و چگونه جمالي خواهد داشت آن مونس دائمي. ]

ان السالم( از زبان ايشو برزخ، عذاب اليم و بالي عظيم است، چنانكه حضرت امير )عليه

كنند كه ما را تنگي مقام به تنگ آورده، و خاكها در هر آن فرياد مي فرمايد: كه ايشانمي

در فرق ما ريخته صورتهاي ما را تغيير داده، و صفا و بهاي ما را ربوده، وحشت ما به طول 

السالم( در اين مقام نافع است، زيرا كه وارد است [ .و گريه بر حسين )عليه۳۱۱انجاميده. ]

شود كه آن فرح در دلش وقت مردنش چنان فرحناك ميدر حق گريه كننده كه در 

بري ي ك[ .پنجم: بيرون آمدن از قبر مصيبت عظمي و بليه۳۱۰باقي است تا روز قيامت. ]

وقتي  كنم از برايفرمود: گريه ميگريست و مياست، كه حضرت سجاد به تذكر آن مي

ود معاصي را بر دوش خ آيم در حالتي كه بدنم عريان است، و ثقلكه از قبر بيرون مي

كنم، و هر كس در آنوقت به كار خود كشيده، گاهي به راست، گاهي به چپ نظر مي

[ .و گريه بر ۳۱۳مبتال است، بعضي خندان و خوشحال، و بعضي گريان و گرفتار وبال. ]

است كه  وارد« باكي»السالم( سبب ستر عورت و سبكي بار است، و در حق حسين )عليه

برآيد سرور از صورت او ظاهر باشد، و مالئكه به استقبال او آيند، و بشارتش چون از قبر 

ي عظمي است، [ .ششم: زلزله قيامت امر بزرگي است، و داهيه۳۱۲دهند به ثواب الهي. ]

و از براي آن چندين حالت و مقام و موقف است، و شدايد آن بسيار، و به حسب هر 

ه، و ساعت، و زلزله، و حاقه، و قارعه، و يوم حالتي اسمي دارد، مثل قيامت، و غاشي

[ العرض االكبر، يوم الفزع االكبر، و يوم ۳6۳الفصل، و يوم الدين، و يوم ] صفحه 

الحساب، و طامة كبري، و صاخه، و واقعه، و يوم الفرار، و يوم البكاء، و يوم التناد، و يوم 

يما، بثوث، و يوم ال يسأل حميم حمالتغابن، و يوم االزفة، و يوم يكون الناس كالفراش الم
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و خالصي از هر يك از اين مواطن محتاج است به اعمال، و صفات، و احوال، و اخالق، 

و مجاهدات سخت، و دادن جان و مال، و بيداري شبها، و عبادات بسيار، و ترك راحتي 

ا سهل رالسالم( جميع اين مواقف و زهد در دنيا، ولي گريه بر حضرت سيدالشهداء )عليه

نمايد.چنانكه حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( فرمود: به حضرت فاطمه مي

ندم ي عزاي فرز)عليهاالسالم(، بعد از آنكه سؤال نمود از پدر بزرگوارش كه، كي اقامه

حسين را نمايد؟ فرمود: جمعي از نيكان امت، بعد فرمود: و چون روز قيامت شود بگيرم 

[ و البته كسي كه دستش به دست ۳۱۱داخل بهشت نمايم ] دست گريه كنندگان را، و

پيغمبر خدا باشد از قارعه و طامه و صاخه و گريه و حزن و فزع و غبن و تشتت فارغ 

ي اعمال و حساب بسيار سخت است، چنانكه حضرت امير است.هفتم: وقت خواندن نامه

كرد، و ت و نوحه ميرفگريست، و نصب شب به صحرا ميالسالم( به تصور آن مي)عليه

نرا ام، و تو آفرمود: آه از آنوقتي كه بخوانم عمل گناهي را كه من آنرا فراموش كردهمي

ضبط نموده باشي، پس بفرمائي بگيريد اين را، پس واي به حال كسي كه او را بگيرند، 

يد چپيدهد، پس به خود ميخورد، و نه قبيله او را نجات ميكه نه عشيره به كار او مي

[ .و ۳۱۴گرديد. ]كرد، و چون چوب خشك ميافتاد و غش ميمانند مار گزيده، و مي

ي السالم( در اين مقام نافع است، زيرا كه ايشان در سايهگريه بر حضرت حسين )عليه

السالم( و مردم مشغول به حساب عرش خواهند بود و در خدمت حضرت حسين )عليه

راط مشتمل بر هول عظيم است، و البته بايد واقع شود، [ .هشتم: عبور از پل ص۳۱6هستند ]

[ و مردم به اقسام مختلف خواهند بود، بعضي ۳۱۳ي قرآن ]و از حتميات است به نص آيه

[ ، و جماعتي ۳۱۰[ عبور كنند، و جمعي به زحمت، ولي سالمند ]۳6۲مانند برق ] صفحه 

يه و آله( جناب پيغمبر )صلي اهلل علافتند مانند پروانه، با اينكه در وقت عبور به آتش مي

گيرد آن حضرت دست [ ، و ليكن مي۳۱۰فرمايد: خدايا سالم بدار ]در آنجا ايستاده و مي

بات دهد از عقدهد ايشان را، و نجات ميالسالم( را و عبور ميگريه كنندگان حسين )عليه

بردنش به جهنم از  [ .نهم: گرفتن شخص و۳۴۱آن، چنانكه در اخبار معتبره وارد است. ]
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افع السالم( دي حسين )عليهاعظم اهوال، و اشد احوال است، و آن است فزع اكبر، و گريه

[ .دهم: داخل شدن در جهنم از اعظم بليات و اشد عقوبات است، كه ۳۴۰آن است. ]

دهد از آن، چنانكه در آسمان و زمين را تاب آن نيست، و گريه بر امام شهيد نجات مي

[ ، و آن كنايه ۳۴۳نمايد حرارت جهنم را ]كه يك قطره از آن خاموش مي خبر است

است شايد از اينكه گريه كننده اگر مستحق وقوع در جهنم باشد البد از آن بيرون خواهد 

آمد.نوع دوم: در آنچه متعلق است به تكفير گناهان، و در روايات بسيار وارد است كه 

اهان را اگر چه به عدد ستارگان، و كف درياها شود جميع گنيك قطره اشك كفاره مي

[ .نوع سوم: در آنچه متعلق است به حسن حاالت، و كدام حالت بهتر است از ۳۴۲باشد. ]

ي هدي و فاطمه زهرا )عليهاالسالم( حالتي كه به شخص برسد دعاي پيغمبر خدا و ائمه

آن  به سبب گريه بر السالم( از ايشان؟ و اين حالتبه سبب خواهش سيدالشهداء )عليه

[ .نوع چهارم: از جهت حصول اجر، و در خبر است كه اجر ۳۴۱شود. ]جناب حاصل مي

[ ۳۴۴[ هميشه شخص در بهشت منزل داشته باشد. ]۳6۱هر قطره آن است كه ] صفحه 

ي خاتم انبياء و .نوع پنجم: از جهت رفع درجات، و هيچ درجه در بهشت باالتر از درجه

شان. ي ايت، در خبر است كه گريه كننده با ايشان خواهد بود در درجهي هدي نيسائمه

[۳۴6. ] 

 در خواص چشمي كه گريه بر حسین كند

السالم( كند و آن چند چيز است مقصد دهم: در خواص چشمي كه گريه بر حسين )عليه

[ ۳۴۳تر است. ]ي چشمها نزد خدا محبوببه مقتضاي روايات:اول: اينكه آن چشم از همه

السالم( ي چشمها در روز قيامت گريانند مگر چشمي كه بر حسين )عليه.دوم: اينكه همه

[ .سوم: آن ۳۴۰ور و خوشحال خواهد بود به نعيم بهشت. ]گريه كرده باشد، پس او مسر

[ .چهارم: آن چشم ممسوس ۳۴۰چشم البته روشن گردد به نظر كردن به سوي كوثر. ]

 [ .۳6۱مالئكه شود كه اشك از آن پاك كنند و نگاهدارند. ]
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 شود بر امام مظلومدر خواص اشكي كه جاري مي

شود بر امام مظلوم و آن پنج چيز مقصد يازدهم: در خواص اشكي كه جاري مي

است:اول: اينكه احب قطرات است نزد خدا.دوم: اينكه يك قطره از آن اگر در جهنم 

يشه گيرند و در شبيفتد حرارتش را خاموش كند.سوم: اينكه مالئكه آن اشكها را مي

 [ .چهارم: اينكه آن اشك را تسليم خزان بهشت نمايند، پس ممزوج۳6۰كنند. ]ضبط مي

[ ۳6۳شود. ][ آب حيات پس عذوبت آن هزار مقابل مي۳6۴كنند آن را با ] صفحه مي

.پنجم: از براي هر عمل ثواب محدودي است مگر اشك كه اجرش را نهايتي و حصري 

 [ .۳6۲نيست. ]

 ي مقاصد سابقهدر خاتمه

ئيم: وگي مقاصد سابقه، و دفع استبعاد عقول قاصره، پس ميمقصد دوازدهم: در خاتمه

چون شنيدي اين كيفيات، و خواص عجيبه را، تعجب مكن، و زياد مشمار اين خواص و 

ثوابها را از براي اين عمل قليل، زيرا كه في الحقيقة اين همه ثواب، نه به جهت يك قطره 

السالم( اشك است، بلكه اينها عطائي است از خداوند كريم به حضرت سيدالشهداء )عليه

اي در حكايت ملوك سابق كه ابل خدمتي كه نمود، و تو شنيدهكرامت نموده در مق

 نمودند، چنانكه مشهور است كهبعضي از ايشان در مقابل خدمت جزئي عطاياي كلي مي

اي جود »اعرابي مدح نمود معن بن زائدة را به يك شعر، كه مضمونش اين است كه: 

يد ، پس او را طلب«ندارم ي ديگريمعن تو حاجت مرا به سمع شريف او برسان كه واسطه

و صد هزار درهم به او داد، و روز ديگر دويست هزار درهم به او داد، و روز سوم 

چهارصد هزار داد، و چون روز چهارم به طلب او فرستاد، گفتند: فرار كرده است از ترس 

و ااينكه مبادا از او پس گيرند، پس گفت معن: كه اگر مانده بود تمام خزينه را در عطاي 

را به  اشي حقير فقير محتاج، عطا كند تمام خزينه[ .پس هر گاه اين بنده۳6۱دادم. ]مي
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كسي كه ]با[ يك شعر مدح او كرده است لسانا نه قلبا، پس چگونه خداوند غني متعال، 

كند، عطا نكند به كسي كه بذل اش تمامي ندارد، و كثرت عطا او را ملول نميكه خزانه

ي او، جان، و تن، و دست، و پا، و سر، و جميع جوارح، و اعضاء، و نمود در راه رضا

اوالد، و عيال و اطفال، و راحتي، و حيات خود را، در حالتي كه مكروب و تشنه و متحير 

شد، از زبان [ اطفالش، و زخمها از هر طرف بر او وارد مي۳66بود در امر عيال و ] صفحه 

اند كه معشوق هشام اموي سنگ.و همچنين نوشته و سنان، و شمشير، و تير، و خنجر، و

كه خالصه نام داشت عطا نمود حلي و حلل و زينت خود را از جواهر، به شاعري كه بدل 

نمود حرفي از حروف هجا را، پس هجو او مدح شد، نقل است كه شاعري مدح كرد 

م ري علي بابكلقد ضاع شع»هشام را، و صله به او ندادند پس بر در داراالماره ]نوشت[: 

چون اين خبر به خالصه رسيد بطلب شاعر فرستاد، او فهميد « كما ضاع در علي خالصة

كه خيال عقوبت او را دارد، پس مخفي رفت، و دايره عين را تراشيد، و سر عين را باقي 

[ ، پس چون به ۳6۴گذاشت، پس عين مبدل شد به همزه، و هجو مبدل به مدح گرديد ]

ام، و را عتاب نمود كه چرا مرا هجو كردي؟ جواب داد كه مدح كردهنزد خالصه رفت، ا

چون بامالحظه، ديدند مدح است، پس تمام حلي و حلل خود را به او عطا كرد.پس هر 

گاه اين زن ضعيف تمام اعز اموال خود را به جهت تبديل يك حرف عطا كند، پس 

د بود در حق كسي كه ]عطاي[ خالق سماوات و ارضين، و اجود االجودين چه خواه

السالم( عطا نمايد هر جميع اعضاء وجودش را در راه او داده؟ بلكه اگر به حسين )عليه

چه در تصور گنجد و ممكن است كه بدهد، عجب نخواهد بود، و ابدا اينها را نبايد انكار 

ن ينمود كه در آن انكار، نسبت جواد است به بخل، و دل جناب زهراء )عليهاالسالم( از ا

شود از خوابي كه روايت كرده است آن را سيد علي شكند، چنانكه ظاهر ميكار مي

حسيني و مجلسي و غير او.مترجم گويد: از منتخب طريحي منقول است كه از سيد علي 

حسيني حكايت شده است كه گفت: در مشهد مقدس رضوي مجاور بود با جمعي از 

خواند، فقا كتاب مقتل را گرفت و بر ما ميمؤمنين تا اينكه روز عاشورا شد، يكي از ر
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السالم( روايت شده است كه فرمودند: هر كس رسيد به اين خبر كه از حضرت باقر )عليه

السالم( اگر چه به قدر بال مگسي [ حسين )عليه۳6۳چشم او بگريد بر مصيبت ] صفحه 

ود ي در مجلس بباشد خداوند گناهان او را بيامرزد اگر چه بقدر كف دريا باشد، شخص

انكار اين خبر كرد، و گفت: اين با عقل درست نيايد، و بحث در ميان بسيار شد، و متفرق 

شديم، آن شخص در خواب ديد كه قيامت قيام نموده، و تشنگي بر او غالب شده، هر 

طرف به طلب آب نظر نمود، ديد حوضي است بسيار بزرگ ]پر[ از آب، كه از آب برف 

نزد آن، دو مرد و يك زن سياه پوش حزين هستند، پرسيد كه ايشان  سردتر است، و در

االسالم( السالم( و فاطمه )عليهكيستند؟ گفتند: محمد )صلي اهلل عليه و آله( و علي )عليه

هستند، پس نزديك حضرت فاطمه )عليهاالسالم( رفت و آب طلبيد، حضرت نظر تندي 

ي خود ، و از خواب بيدار شد و از گفتهبه او نمود و فرمود: تو منكر فضل گريه هستي

[ .و در اين انكار تنقيص مقام آن جناب و تقليل اجر او است، ۳66انتهي. ] -استغفار نمود 

ي اين عطايا عطا به آن سرور است.مثال هر گاه قلب تو متأثر شود از تصور زيرا كه همه

آن اجري كه به تو  اينكه آن حضرت را از وطن آواره نمودند، و اشك جاري شود، پس

رسد، في الحقيقة اجر آن اشك نيست، تا به نظر بسيار آيد، بلكه آن اجر كيفيت مي

گي آن سرور است، و مخصوص او بوده است، زيرا كه او را از جميع بالد، و امكنه آواره

ن اش، آيا آن اجرها از براي ايمنع نمودند، حتي اينكه مقري نگذاشتند از براي سر بريده

فيت زياد است؟و همچنين اگر متأثر شوي از براي عطش آن جناب، و اشك تو جاري كي

شود، آن نه ]اجر[ اشكست، و نه اجر عطش او تنها، بلكه اجر كباب شدن جگر آن سرور 

است، و مجروح شدن زبانش، و خشكيدن لب و دهانش، و تاريكي چشمانش، و 

ز ب نخواهي آشاميد تا اينكه اسوختگي دلش از شماتت دشمنان، و گفتن ايشان كه آ

حميم بياشامي، پس اشك اگر در جهنم بيفتد، و سبب خاموشي آن شود اجر آن 

سوختگي است، نه اجر يك قطره اشك، و چون قلبت متأثر شود از براي زخمهاي او، 

پس اشك در چشم دور زند، اجر آن از براي تحمل آن زخمها است كه زخم باالي 
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[ بدن شريف وارد گرديد، زيرا كه بدني كه هفت شبر طول او ۳6۰زخم، بر آن ] صفحه 

باشد، از پيش رو چهار هزار زخم تير، و هفتاد و اندي زخم شمشير، و مثل آن زخم نيزه 

شود مگر آنكه بعضي باالي بعضي وارد گردد، پس خون بايد گريست داشته باشد، نمي

ق كشته شدن آنجناب به طري بر آن، به عوض اشك.و هر گاه قلبت متأثر شود به جهت

قتل صبر و اشك جاري شود، پس اجر آن نه به محض اشك است، و نه به جهت قتل 

است، و نه به جهت ذبح است به مانند ذبح گوسفند، بلكه به جهت آن است كه به ضرب 

چه قدر مصيبت تو عظيم است بر « وا لهفاه عليك يا مظلوم»شمشير او را ذبح نمودند، 

 [ ۳۳۱ا و زمينها. ] صفحه اهل آسمانه

 ي آندر خصوصیات زيارت آن حضرت و ابواب دوازده گانه

 اشاره

روزي كه شد به نيزه سر آن بزرگوار خورشيد سر برهنه برآمد ز كوهسارموجي بجنبش 

وي ايكه گيسآمد و برخاست كوه كوه ابري به بارش آمد و بگريست زار زارآن خيمه

وارگفتي تمام زلزله شد خاك مطمئن اد مخالف حبابحورش طناب بود شد سرنگون ز ب

گفتي فتاد از حركت چرخ بيقرارجمعي كه پاس محملشان داشت جبرئيل گشتند 

عماري و محمل شتر سوارعرش آنچنان بلرزه درآمد چرخ نيز افتاد در گمان كه قيامت بي

اروانگه شرمساالمين ز روي نبي گشت شد آشكاربا آنكه سر زد اين عمل از امت نبي روح

[ عنوان ۳۳۰ز كوفه خيل الم رو بشام كرد نوعي كه عقل گفت قيامت قيام كرد ] صفحه 

هفتم: در خصوصيات زيارت آنجناب كه از اعظم وسايل حسينيه است و آنرا در دوازده 

 كنيم:باب بيان مي

 در خصوصیات زيارت آن حضرت

 اشاره
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اول: جامعيت آن است نسبت به ساير ي آن، و آن يازده جهت است:اول: در فضال خاصه

اعمال، بدانكه خداوند حكيم عليم از روي حكمت و مصلحت تكليف نموده است 

]بندگان[ را به اعمال مخصوصه از واجبات و مندوبات، كه هر يك را در حصول قرب 

ي آثاري است مخصوصه، مانند غذاي ابدان از حيثيت طعم و خواص، و هر يك ثمره

ند بر اند كه: شخص نبايد اقتصار كد، و از اين جهت بعضي از فضال گفتهديگري را ندار

ل شود.ولي اين عمافضل عبادات مستحبي، زيرا كه خصوصيات ديگر از او فوت مي

زيارت، جامع خواص جميع عبادات است از واجبه و مندوبه، قوليه و فعليه، بدنيه و قلبيه، 

حي كه محل ذكر نيست، و بيان مطالب شود به جهت مصالهر چند مسقط واجبات نمي

شود از آن است كه افضل اعمال نماز است كه عمود دين است، و به زيارت حاصل مي

دو جهت:اول اينكه: مشتمل است بر نماز در نزد قبر آنسرور، كه ثواب آن مضاعف است 

 ازند[ .دوم اينكه: هفتاد هزار ملك در نزد آن قبر شريف مشغول نم۳6۳به غير نهايت. ]

كه ثواب نماز هر يك معادل است با نماز هزار هزار نفر بني آدم، چنانكه در اخبار است، 

[ .و اما زكات، پس در هر زيارتي ثواب هزار ۳6۰و ثواب آن همه به جهت زوار است. ]

[ .و اما حج، كه افضل اعمال است حتي نماز، زيرا كه در ۳6۰زكات قبول شده است. ]

[ زيارت معادل عمره است با يك حج، يا دو، يا ۳۳۳هر ] صفحه آن نماز هم هست، پس 

ده، يا بيست، يا بيست و دو، يا هشتاد، يا صد، يا صد هزار، يا وضع هر قدمي حجي و 

[ .و در خبر بشير دهان است در فضل زيارت ۳۳۱رفعش عمره، چنانكه در روايات است. ]

شود به سوي قبر شريف و عرفه، كه چون شخص غسل كند در كنار فرات، و روانه 

گذارد صد حج مقبول دارد و ميعارف به حق آن جناب باشد، پس به هر قدمي كه برمي

[ .و در بعض روايات است يك حج با پيغمبر ۳۳۰و صد عمره مقبول خواهد داشت. ]

كه خدا، چنانخدا، يا دو، يا ده، يا سي، يا پنجاه، يا صد، و در بعضي ثواب حج خود رسول

يت سابقه از عايشه، در آخرش مذكور است كه ثواب نود حج از حجهاي پيغمبر در روا

[ .و اين اختالفات به حسب مراتب زوار است، از ۳۳۳دهند. ]اش بر او ميخدا با عمره
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ي هدي، خصوصا سيدالهشداء، و جهت قوت ايمانشان، و درجات معرفتشان به حق ائمه

يص او، كه از آن است خصوصيت قول مقدار به قينشان بفضيلت آن جناب، و خصا

]من نيز از حسينم[. و از فروع آن است اينكه زيارت او معادل «: و انا من حسين»جدش: 

با حج پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( است، و شايد جهتش آن باشد كه چون زاير از روي 

يارت ز شوق و محبت آن سرور، و محبت حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( به سوي

اهلل حقيقي را زيارت نموده است، بقلبي كه مناسب است با قلب پيغمبر خدا رود، پس بيت

در محبت و ارتباط، پس چون حاضر شود نزد قبر او، يا از دور قلب خود را متوجه آن 

جناب نمايد، و زيارت كند با دل شكسته، پس گويا به قلب پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( 

ست به آن جناب، و چون شنيدي كه پيغمبر خدا بر آن حضرت رقت نمود توجه نموده ا

در وقتي كه به پشت آنسرور سوار شد در حال سجود، كه او را از پشت به زير نياورد، 

[ .پس اگر تصور نمائي در وقت زيارتش كه آن ۳۳۲بلكه صبر كرد تا خود به زير آيد. ]

[ ، و ۳۳۱[ مزني به زمين افتاد ]۳۳۲ي صالح بن وهب ] صفحه حضرت از ضربت نيزه

جبران قلب او را نمائي به سالم، پس آن مانند آن است كه پيغمبر خدا، قصد او را نموده 

اهلل، نود مقابل به جهت سري كه بر ما معلوم باشد و چون آن سرور افضل است از بيت

دقه، شت.و اما صنيست، از اين جهت ثواب نود حج پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خواهد دا

[ ۳۳۴پس زيارت آن جناب ثواب هزار صدقه مقبوله دارد به مقتضاي روايت صحيحه. ]

اهلل، پس [ .و اما اعانت در سبيل۳۳6دار است. ].و اما روزه پس در زيارت ثواب هزار روزه

ي كسي است كه هزار نفر را بر اسب با زين و لجام سوار كند و بفرستد به زائر به منزله

[ ۳۳۰[ .و اما جهاد، پس در زيارت، ثواب هزار شهيد است از شهداي بدر ]۳۳۳خدا. ] راه

[ .و اما عتق، پس در زيارت، ثواب آزاد ۳۳۰بلكه خودش شهيد محشور خواهد شد. ]

[ .اگر پياده باشد به هر قدمي كه بردارد يا بگذارد، ۳۰۱كردن هزار بنده است در راه خدا. ]

[ .و اما ۳۰۰از اوالد اسمعيل خواهد داشت به مقتضاي اخبار. ]ثواب آزاد كردن يك بنده 

كند از عرق زوار هفتاد هزار ملك كه تسبيح و تقدس ذكر و تسبيح، پس خداوند خلق مي
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[ ، و در آن است ثواب ذاكران خدا از مالئكه مقربين.و اما صله رحم و ۳۰۳خدا كنند ]

ت كه والد حقيقي است و احسان خدا اساحسان به مؤمنين، پس در زيارت صله رسول

[ حسن ۳۳۱السالم( و فاطمه )عليهاالسالم( و ] صفحه است به آن حضرت و به علي )عليه

 [ .۳۰۲السالم(. ]السالم( و حسين )عليه)عليه

 اي دو چشم اشك بريزيد

، ي آب دادن است به تشنگان اهل بيتشو اما اطعام ايتام و مساكين، پس زيارت او به منزله

اطعام است به ايشان، و اما زيارت مؤمنين و اكرام ايشان، پس زيارت آن جناب زيارت  و

الحسنه، پس قرض دادن به سيد مؤمنين است، و موجب اكرام و تعظيم است.و اما قرض

مؤمن مضطر قرض دادن به خدا است، پس چگونه است قرض دادن به امام مؤمنين كه 

ز او گرفتند، حتي اينكه جسد شريفش را در مضطر و غريب وطن بوده، و همه خلق ا

رفت، پس هر گاه تو قصد او نمائي و به زيارتش روي، بيابان انداختند، و كسي نزد او نمي

دانم ثوابش را چند برابر خواهد داد، كريمي كه البته قرض بزرگي است بر خدا، كه نمي

سي يادت مريض كه اگر كالحسنه بدهند.و اما عوعده كرده است به كساني كه به او قرض

ي من چرا به عيادت من آنرا ترك كند خداوند در محشر او را عتاب نمايد كه اي بنده

[ ، پس زيارت آن جناب چون تأمل كني عيادت ۳۰۱نيامدي در وقتي كه مريض شدم؟ ]

است نه از براي بيمار به تب، يا دردسر، بلكه آن عيادت مجروح عطشان، و مكروب 

يادت مقطع االعضاء، و مرضض االعضاء است، چنانكه منقولست كه لهفان، بلكه ع

نمود: اي دو حضرت زهرا )عليهاالسالم( را در خواب ديدند كه به اين مضمون نوحه مي

چشم اشك بريزيد و جاري باشيد و خشك نشويد از براي ميتي كه در زمين كربال 

وي، قصد عيادتش نما كه [ ، پس چون به قصد زيارتش ر۳۰۴اش را خرد نمودند ]سينه

به ثواب پرستاري مريض و عيادت فائز شوي.و اما تجهيز مؤمن به خصوص مؤمن غريب، 

منتها است، پس زيارت آن جناب در حكم تشييع جنازه آن كه تجهيز او فضيلتش بي
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[ است، و دفن آن جسد انور ۳۳۴سرور است، و تغسيل و تكفين آن بدن مطهر ] صفحه 

عتبار توجه قلبي آن قبر شريف.و اما ادخال سرور در قلب مؤمنين كه از در قلب خود به ا

[ ، پس در فضل زيارت وارد است ۳۰6افضل اعمال است و سبب نجات از اهوال است ]

( خدا )صلي اهلل عليه و آلهشود بر رسولدانست زائر، كه چه سروري داخل ميكه اگر مي

ي هدي و جميع شهداء زهرا )عليهاالسالم( و ائمهي السالم( و فاطمهو اميرالمؤمنين )عليه

و چه قدر در حق او دعا خواهند كرد، و چه ثوابها در دنيا و آخرت به جهت او مقرر 

ي خود را در آنجا قرار دهد، يا اينكه داشت كه هميشه خانهشود، هر آينه دوست ميمي

 [ .۳۰۳ي خود نماند. ]هرگز در خانه

 رتدر فضائل زائرين آن حض

جهت دوم: در فضائلي كه از براي زائر است به حسب حاالت، و آن شانزده فضيلت 

( مروي السالماست:يكي: در حالت نيت رفتن به زيارت، چنانكه از حضرت صادق )عليه

ون كسي السالم( پس چاي است كه موكلند به قبر حسين )عليهاست كه خداوند را مالئكه

دهد، پس چون يك گام ند گناهان او را به ايشان ميقصد زيارت آن مظلوم نمايد خداو

كند، پس به گام دوم حسنات او را مضاعف نمايند، برداشت همه آن گناهان را محو مي

و همچنين در گام سوم و چهارم، و هكذا تا اينكه بهشت او را واجب شود، و چون بعد 

بشارت باد تو را كه رفيق  از نيت غسل كند ندا دهد او را خاتم انبياء كه: اي مهمان خدا

السالم( كه: من ضامنم كه حاجات من خواهي بود در بهشت، و ندا كند او را علي )عليه

[ .دوم: حالت مهيا ۳۰۰شما روا شود، و از راست و چپ او باشند تا مراجعت نمايد. ]

[ .سوم: هر گاه ۳۰۰كردن اسباب زيارت و آن سبب خوشحالي اهل ]آسمان[هاست. ]

[ به ۳۳6ف نمايد در مهيا كردن اسباب زيارت، پس به هر درهمي به ] صفحه چيزي صر

قدر كوه احد حسنات به او دهند، و اضعاف او را به او رد كنند، و بالها از او دفع شود، 

و در روايت ابن سنان است كه به هر درهم به او دهند هزار، و هزار هزار تا ده مرتبه، و 
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او  ي هدي از برايلي اهلل عليه و آله( و اميرالمؤمنين و ائمهرضاي خدا و دعاي پيغمبر )ص

[ .چهارم: چون از منزلش بيرون آمد ششصد ملك از شش جهت به ۳۰۱بهتر است. ]

[ .پنجم: چون به راه افتد بر هر چه قدم گذارد در حقش دعا كند ۳۰۰مشايعت او آيند ]

[ ، و اگر در كشتي شود و ۳۰۲[ ، و به هر گامي هزار حسنه برايش نوشته شود ]۳۰۳]

[ ، ۳۰۱كشتي مضطرب گردد ندا رسد خوش به حال شما كه بهشت از براي شما است ]

شود. و اگر سوار باشد پس بهر گامي كه مركوبش بردارد هزار حسنه از برايش نوشته مي

خورد. [ .ششم: هر گاه آفتاب بر او تابد گناهانش را تمام كند چنانكه آتش هيزم مي۳۰۴]

[ .هفتم: هر گاه از شدت گرما يا حركت عرق كند، پس در مزار كبير مروي است ۳۰6]

شود كه از براي زوار آن حضرت استغفار كه به هر عرقي هفتاد هزار ملك خلق مي

نمايند تا روز قيامت.هشتم: چون از فرات غسل كند به جهت زيارت بريزد گناهان مي

ء كه: بشارت باد شما را كه رفيق من خواهيد بود در ايشان، و ندا كند ايشان را خاتم انبيا

السالم( گويد كه: من ضامن قضاء حوائج و رفع بال از شما بهشت، و اميرالمؤمنين )عليه

هستم در دنيا و آخرت چنانكه گذشت.نهم: چون به راه افتد بعد از غسل بنويسد خدا از 

و صد عمره مقبول، و صد جهاد برايش به هر قدمي كه بردارد يا بگذارد صد حج مقبول، 

[ .دهم: ۳۰۳[ كرده باشد با بدترين دشمنان او. ]۳۳۳كه در پيش روي پيغمبر خدا ] صفحه 

چون نزديك كربال رسد چند صنف از مالئكه به استقبال او آيند، كه از آن جمله چهار 

ن زمين هزار ملكند كه به ياري آنسرور آمدند در روز عاشورا، و مأمور شدند كه در هما

[ ۳۰۰بمانند، و از آن جمله هفتاد هزار ملك، و غير آن كه در عنوان مالئكه مذكور شود. ]

. 

 دعاي مالئكه از براي زوار

يازدهم: چون زيارت كند حضرت را نظر كند به او آن جناب، پس دعا كند در حقش، 

مالئكه از [ پس ۳۰۰و خواهش نمايد از پدر و جدش كه از براي او طلب مغفرت نمايند ]
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ي انبيا و مرسلين، و نوشته شود از برايش ثواب جميع عبادات، برايش دعا كنند و همه

چنانكه گذشت، و مصافحه كنند با او مالئكه، و مهري بر صورتش زنند از نور عرش كه 

[ .دوازدهم: ۰۱۱السالم( فرزند خاتم انبياء و سيد شهداء. ]اين است زائر قبر حسين )عليه

مراجعت نمايد به وطنش متابعت كنند او را چند صنف از مالئكه خصوصا  چون خواهد

جبرئيل، و ميكائيل و اسرافيل، و همان چهار هزار ملك، و هفتاد هزار كه گذشت، و 

بالخصوص دو ملك به نزد او آيند، و به او گويند: اي ولي خدا آمرزيده شدي و تو از 

ل بيت رسول )صلي اهلل عليه و آله(هستي، حزب خدا و رسول )صلي اهلل عليه و آله(و اه

و اهلل كه آتش را به چشم نخواهي ديد و تو را نخواهد خورد، و منادي ندا كند كه: خوشا 

[ .سيزدهم: هر گاه وفات نمايد بعد از زيارت ۰۱۰به حال تو كه بهشت از براي تو است. ]

ز برايش طلب مغفرت اش حاضر شوند، و االي يكسال يا دو سال، آن مالئكه بر جنازه

[ او را زيارت كند در حال ۳۳۰السالم( ] صفحه [ ، و حضرت حسين )عليه۰۱۳نمايند ]

[ .پس اي كساني كه در قبر غريب و تنها خواهيد بود، و ۰۱۲موت يا در شب اول قبر. ]

به وحشت آن مبتال خواهيد شد، و كسي به زيارت شما نخواهد آمد، كه با شما مواجهه 

كه اگر كسي به زيارت شما بيايد، نزديك قبر شما خواهد ايستاد به فاصله دو نمايد، بل

السالم( را، البته آن جناب در ذراع خاك و گل، پس هر گاه زيارت كني حسين )عليه

آن حال به زيارت تو آيد به طريق مواجهه، و بر تو سالم خواهد كرد، پس آيا ديگر 

اند؟ و هر چند بيشتر زيارت كرده باشي، و وحشتي و خوفي از براي تو باقي خواهد م

 شوقت باو زياده باشد او هم مكرر به زيارت تو خواهد آمد، و تو را انس خواهد داد.

 شوندمالئكه در تشییع جنازه زوار، حاضر مي

الم( السچهاردهم: هر گاه زائر در بين راه بميرد، پس در خبر است از حضرت صادق )عليه

شوند، و كفن و هنوط از بهشت از براي او ي او حاضر ميجنازه كه مالئكه در تشييع

كنند، و زمين گذارند، و از ريحان بهشت در زير او فرش ميآورند، و بر او نماز ميمي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

شود از هر سمت به قدر سه ميل، و دري از بهشت، به سوي از اطراف او در قبر گشاده مي

[ ۰۱۱شود تا روز قيامت. ]او داخل ميگشايند كه از روح و ريحان آن بر قبرش مي

.پانزدهم: هر گاه در بين راه به او اذيتي رسد از حبس يا ضرب، پس در خبر است از 

السالم( كه به عوض هر روزي كه حبس شود، يا غمي به او رسد، حضرت صادق )عليه

به  دفرحي در قيامت به او خواهد رسيد، راوي عرض كرد كه اگر بعد از حبس او را بزنن

جهت قصد زيارت؟ فرمود: به عوض هر زدني يك حوري به او دهند، و به عوض هر 

دردي هزار حسنه به او داده شود و هزار هزار گناه از او محو گردد، و هزار هزار درجه 

از برايش بلند شود، و از كساني باشد كه در قيامت هم همصحبت با پيغمبر )صلي اهلل عليه 

ي عرش با او مصافحه نمايند، و مردم از حساب فارغ شوند، و حملهو آله( خدا باشند تا 

خواهي بخواه، و ضارب او را بياورند به مقام [ گويند: هر حاجت كه مي۳۳۰باو ] صفحه 

حساب، و بدون سؤال و جواب بازوي او را بگيرند و ببرند به نزد ملكي، پس شربتي از 

او را بر كوههاي آتش مقام دهند، به او  حميم جهنم و شربتي از غسلين به او دهند، و

گويند بچش آنچه را از براي خود مهيا كردي بدست خود، كه مهمان خدا و رسول را 

زدي، و اذيت نمودي، پس آن مضروب را بنزد در جهنم آورند، و بگويند نظر نما و ببين 

ا يافت، و به ات شفي خود را، و آنچه به او رسيده است از عذاب الهي، آيا سينهزننده

[ .شانزدهم: هرگاه در راه زيارت ۰۱۴گويد: حمد خدا را. ]قصاص خود رسيدي؟ مي

السالم( مروي است، كه فرمود به اول كشته شود، پس در حديث حضرت صادق )عليه

ي اي كه از خونش ريخته شود جميع گناهانش آمرزيده شود، و مالئكه طينت اصليهقطره

كه پاك شود مانند طينت انبياء، از آنچه با او مخلوط بوده است از شويند[ تا اين]او را مي

طينت كفار، و قلب او را بشويند تا اينكه منشرح گردد، و مملو شود از ايمان، و مالقات 

نمايد خدا را پاك و پاكيزه، از جميع معاصي و صفات رذيله، و شفاعت او را قبول نمايند 

نماز  الموت بر اوادرانش، و مالئكه با جبرئيل و ملكدر حق اهل بيتش، و هزار نفر از بر

كنند، و كفن و حنوط او را از بهشت بياورند، و قبر او را وسيع نمايند، و چراغها در قبرش 
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هت او ها از بهشت به جروشن كنند، و دري از بهشت به سوي او گشايند، و مالئكه تحفه

قدس باال برند، پس با اولياء خدا باشد تا  يبياورند، و بعد از هيجده روز او را به حظيره

ي دوم از قبر بيرون آيد، پس اول كسي كه با او ي صور او را دريابد، و بعد از نفخهنفخه

مصافحه كند پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(خدا باشد و اميرالمؤمنين و اوصياء و بشارتش 

پس آب بياشامد: و به هر كه دهند، و بگويند: با ما باش، پس او را بر حوض بدارند، 

 [ .۰۱6بخواهد بدهد. ]

 زيارت آن حضرت، موجب آمرزش گناهان

كند شخص را از گناه، خالص كردن ] جهت سوم: آنكه زيارت آن جناب خالص مي

[ مخصوصي كه از آن تعبير شده است در قريب به چهل حديث صحيح، به ۳۰۱صفحه 

[ ، و در احاديث ۰۱۳ي او را ]آمرزد گناهان گذشته و آيندهاين مضمون كه خداوند مي

ي [ ، يا مثل جامه۰۱۰مادر متولد شده ]شود مانند روزي كه از ديگر آمده است كه مي

[ ، و عجب آن است كه در خبر است كه اين ۰۱۰چركي كه آن را بشويند و پاك كنند ]

ود ششود، و بعد به گامهاي ديگر مقدس و مصفا ميمطلب به همان گام اول حاصل مي

ي من ندهاي بگويد، رسد، كه خداوند به او ميي لياقت مناجات الهي ميتا اينكه به مرتبه

آيد بعد از نماز زيارت، و [ ، و در روايتي ملكي به نزد او مي۰۰۱سؤال نما تا عطا كنم ]

زيده شد، ي تو آمرفرمايد: گناهان گذشتهگويد: خاتم انبياء به تو سالم رسانيد و ميمي

 [ .۰۰۰پس عملت را از سر گير. ]

 شفاعت زوار در حق ديگران

شود، چنانكه سيف تمار از حضرت ص ديگران هم ميجهت چهارم: اينكه سبب خال

 شود در حق صد نفر كه همهالسالم( روايت كرده كه شفاعت زائر قبول ميصادق )عليه

گويند: هر كس [ ، و در اخبار ديگر است كه به ايشان مي۰۰۳مستحق جهنم شده باشند ]
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پنجم: هر عملي منقطع  [ .جهت۰۰۲را بخواهيد دست او را بگيريد و داخل بهشت نمائيد. ]

السالم( كه خودش منقطع نخواهد شود هر چند ثوابش بماند، مگر زيارت حسين )عليهمي

 السالم( روايت كرده است كهشد تا روز قيامت، چنانكه صفوان از حضرت صادق )عليه

السالم( بيرون رود، هفتاد هزار ملك از اطرافش به چون شخص به زيارت حسين )عليه

يند و همراه او باشند، پس چون زيارت نمود آنسرور را، منادي ندا كند كه مشايعت آ

[ مراجعت نمايد مشايعت ۳۰۰آمرزيده شدي پس عملت را از سر گير، و چون ] صفحه 

كنند او را تا منزل، پس او را وداع كنند، و بعد هميشه به زيارت او آيند، تا وفات كند، 

[ ۰۰۱السالم( روند، ثوابش از براي آنشخص باشد. ]آنگاه هر روز به زيارت حسين )عليه

. 

 زيارت آن حضرت، مساوي با سي حج مقبول

رسد به چيزي كه مستحيل است وقوع آن از شخص، جهت ششم: اينكه شخص از آن مي

كه حج با پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خداست، چنانكه در روايات بسيار است كه، از 

بن قاسم حضرمي كه گفت: چون حضرت صادق آنجمله است روايت موسي 

السالم( در اول خالفت منصور به نجف آمد، فرمود: اي موسي برو به نزد شاهراه )عليه

آيد، به او بگو كه در اينجا يكي از اوالد پس نظر كن شخصي از جانب قادسيه مي

ر ايستادم بطلبد، و او را همراه خود بنزد من آر، گفت: پس رفتم و خدا تو را ميرسول

سر راه در گرماي سختي، و منتظر شدم تا اينكه خسته شدم، و نزديك بود كه مخالفت 

آن جناب نمايم، و برگردم، ناگاه ديدم كسي از دور پيدا شد، گويا مردي است كه بر 

شتري سوار باشد، پس چون نزديك آمد، ابالغ پيغام نمودم، اطاعت نمود همراه من روان 

يدم، شترش را خوابانيد و به نزد حضرت آمد، من هم در خيمه شد، چون نزديك رس

آئي؟ عرض كرد: از شنيدم كالم ايشانرا، پس حضرت فرمود: از كجا ميايستادم مي

اي به اقصي بالد يمن، فرمود: از فالن بلد؟ عرض كرد: بلي، فرمود: از براي چه كار آمده
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 م(، فرمود: هيچ حاجتي نداشتي مگرالسالاينجا؟ عرض كرد: از براي زيارت حسين )عليه

زيارت آن جناب؟ عرض كرد: بلي آمدم كه زيارت كنم او را، و نماز كنم نزد او، و 

بينيد در آن؟ عرض كرد: سالم كنم بر او، و برگردم به نزد اهل خود، فرمود: چه مي

ود، بينم در آن بركت را در جان، و مال، و اهل و اوالد، و معاش، و قضاء حوائج خمي

فرمود: آيا از فضيلت زيارت آن جناب از براي تو بگويم؟ عرض كرد: بفرما، اي فرزند 

السالم( مساوي است با يك حج خدا، فرمود: بدرستي كه زيارت حسين )عليهرسول

[ خدا، آنمرد تعجب كرد، فرمودند: بلي به خدا، بلكه دو ۳۰۳مقبول با پيغمبر ] صفحه 

اهلل عليه و آله( خدا، باز تعجب نمود، حضرت زياد فرمود حج مقبول شده با رسول )صلي 

[ .جهت هفتم: اينكه ۰۰۴تا اينكه رسيد به سي حج قبول شده با حضرت خاتم انبياء ]

رسد به چيزي كه محال است واقع شود في نفسه، و آن اين است كه حج شخص مي

زيارت وارد است شخص، خود حج پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( شود، و اين معني در 

 [ .۰۰6چنانكه در روايت عايشه سابقا مذكور گرديد. ]

 كندخداوند، زائرين را ناامید نمي

جهت هشتم: آنكه خداوند قسم ياد نموده است كه زائر را نااميد نكند، چنانكه از 

الم( در السالسالم( مرويست، كه فرمود: چون حسين )عليهخحضرت امام محمد باقر )عليه

كشته شد در حالتي كه تشنه و مكروب و محزون بود، پس خداوند قسم ياد نمود  كربال

اي يا صاحب دردي و مرضي نزد قبر او كاري يا تشنهكه هر مكروبي يا مغمومي يا گناه

رود، و دعا كند، و توسل جويد به آن بزرگوار، البته غمش و كربش را زايل نمايد، و 

[ .جهت نهم: ۰۰۳مرزيد، و روزيش را زياد نمايد. ]حاجتش را روا كند و گناهش را بيا

اي است، كه در روايتي وارد شده، كه هرگاه زائر در آنجا شب را خصوصيت مخصوصه

بيدار باشد و روز را در زحمت باشد، خداوند به او نظر نمايد، كه به آن نظر بهشت اعلي 

در زيارت، از آن  اي است[ .جهت دهم: تأثيرات مخصوصه۰۰۰از برايش واجب شود. ]
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[ .و در زيارت عرفه وارد است كه آن سبب اطمينان ۰۰۰جمله زيادتي عمر و رزق است. ]

ي آثار است، زيرا [ اثر باالتر از همه۳۰۲[ ، و اين ] صفحه ۰۳۱قلب است در عقايد حقه ]

د. نمايكه همه بر اين توقف دارند و از آن جمله آنكه جميع بديها و مرگهاي بد را دفع مي

نمايد چنانكه در پانزده [ .و در ضمان پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خدا داخل مي۰۳۰]

حديث مذكور است كه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( ضامن است كه هر كس زيارت 

السالم( را يا پدرش، يا مادرش يا برادرش را، اينكه روز قيامت او را كند حسين )عليه

 [ .۰۳۳و شدائد آن، خالص نمايد او را. ]زيارت كند و از هولها 

 ي زيارت آن حضرتدر فضائل عجیبه

جهت يازدهم: در فضايل عجيبه آن است، از آن جمله اينكه زيارت آن حضرت اآلن 

 السالم( دري در حياتشان، مثال هرگاه حضرت صادق )عليهافضل است از زيارت ائمه

گفت گفتي، و او با تو سخن مياو سخن مي رفتي، و باحيات بود، و تو به زيارت او مي

موده رسيد چنانكه ابن ابي يعفور روايت نالسالم( االن نميبه فضيلت زيارت حسين )عليه

السالم(، چون به زيارتش رفتم كه شوق زيارت كه عرض كردم به حضرت صادق )عليه

ن، از خدا نكتو مرا به اين زحمت و مشقت انداخت، كه به خدمت آمدم، فرمود: شكايت 

ويد: اين گتر است از حق من؟ راوي ميچرا نرفتي به زيارت كسي كه حق او بر تو عظيم

تر آمد از آنكه فرمود: شكايت خدا مكن، عرض كردم: كيست كه كالم بر من سخت

السالم(، السالم( بن علي )عليهتر است بر من از حق شما؟ فرمود: حسين )عليهحق او عظيم

ود. كردي بهتر بكردي و شكايت حال خود ميرت او رفته بودي، و دعا ميهر گاه به زيا

السالم( به زيارت زوار آن حضرت [ .و از آن جمله: آنكه حضرت باقر )عليه۰۳۲]

 السالم( را، و چونرفتند، چنانكه حمران روايت كرده كه زيارت قبر حسين )عليهمي

ن علي، ند با عمر بن علي بن عبداهلل ببرگشتم به منزل، حضرت باقر نزد من تشريف آورد

و فرمودند: اي حمران هر كس زيارت كند قبور شهيدان آل محمد )صلي اهلل عليه و آله( 
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[ جهت تقرب به خدا، بيرون رود از گناهان مثل روزي كه از مادر ۳۰۱را به ] صفحه 

لهي ي: عجائب فضائلش آن است كه نظرهاي رحمت ا[ .و از جمله۰۳۱متولد شده. ]

فرمايد بعد از ذكر نظرهاي رحمت نسبت به زوار خصوصيتي دارد، چنانكه در خبر مي

السالم( را به خصوص آمرزد زوار حسين )عليهالهي در هر روز: و خداوند به آن نظر مي

[ .و از لطايف ۰۳۴با اهل بيتش، و هر كه را شفاعت كند هر چند مستحق جهنم باشد. ]

ر را در دخول بهشت خصوصيتي است، كه بايد پيش از آن فضايل: آن است كه زوا

جويد به زوار آن [ ، و هر چيزي تبرك مي۰۳6ديگران به بهشت روند چهل سال ]

كند، و اميد خير دارد در آن نظر به جهت بركت نظري كه به قبر حضرت، و نظر به او مي

ار بسيار ظاهر [ .و از غرائب فضايلش: آن است كه از اخب۰۳۳آن سرور نموده است. ]

شود كه هنوز تمام فضائل زيارت بيان نشده است از براي مردم، چنانكه در خبر صحيح مي

السالم( را بالتمام، هر آينه خواهند است كه اگر مردم بدانند فضل زيارت حسين )عليه

[ .و در خبر ديگر است، كه اگر بدانند فضل آنرا، هر آينه بيايند به ۰۳۰مرد از شوق. ]

 [ .۰۳۰از بالد بعيده به چهار دست و پا، مانند راه رفتن اطفال. ] نزدش

 ي زيارت آن حضرتدر فضائل خاصه

 اشاره

باب دوم: در فضيلت خاصي است از براي زيارت كه سزاوار است كه تنها ذكر شود به 

جهت خصوصيتي كه در آن است، و بيانش محتاج است به تقديم مقدمه، پس بدانكه 

شود، و خواص آنها، همه بيان مقتضي است، مثل آنچه در ثواب اعمال حسنه مذكور مي

يك موانعي هم هست كه مانعند از ترتب اثر، [ خواص ادويه، و از براي هر ۳۰۴] صفحه 

و آن منافات با ثبوت مقتضي ندارد، مثال سركه انگبين بالخاصيه قاطع صفراء است، لكن 

 خورد، پسگاهي مانعي در بدن هست، از مرضي، يا غذائي كه پيش خورده، يا بعد مي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ين است، خواصگويند، و همچنكند، هر چند باز آن را قاطع صفراء ميقطع صفراء نمي

اعمال حسنه، زيرا كه در مقابل هر خاصيتي، مانعي هست، كه آن خاصيت را گاهي 

كند، و به اين جهت حاالت مردم در حشر كند، و گاهي آنرا كم ميبالكليه زايل مي

شود پس بعضي اشخاص هستند، كه از براي ايشان، مقداري از ايمان و اعمال مختلف مي

از عذاب آسوده هستند، و بعضي بعد از عذاب احتضار،  هست، كه در اول احتضار

 يابند، و بعضي درشوند، و بعضي در برزخ قدري معذب شده، بعد نجات ميخالص مي

اول محشر، و بعضي در اثناي آن، و بعضي بعد از آن، و بعضي بعد از دخول در جهنم، و 

نه، و اين حرف در جميع مانند در آن به جهت زوال ايمان، نعوذ باهلل مبعضي مخلد مي

اعمال و حسنات جاري است.چون اين مقدمه معلوم شد، پس بدانكه از براي زيارت 

السالم( فضيلت مخصوصي است، كه از همه فضايل باالتر است، زيرا كه اگر حسين )عليه

مانع از تأثير آن در شخص باشد، پس ممكن نيست كه جميع آثار آن را رفع نمايد، بلكه 

قدر نجات باقي خواهد ماند، زيرا كه طرق آن بسيار، و محال آن بيشمار است،  الاقل به

پس اگر مانعي از يكي پيدا شود مقتضي ديگر ظاهر گردد، و همچنين.توضيح مطلب: آن 

است، كه هر يك از اعمال حسنه، ظهور اثر آن در مقام خاصي است، از نشأت برزخ، يا 

اثرش در آن محل مقرر، ديگر بالمره اثرش تمام آخرت پس هر گاه مانعي منع نمايد از 

السالم( پس باطلب شود، اما زيارت حسين )عليهشود، و در مقام ديگر ظاهر نميمي

شود، چنانكه از مجموع روايات معلوم شود اثر آن بالمره بلكه در محل ديگر ظاهر مينمي

وقتي  ا جابر انصاري درگردد، بلكه در روايتي تصريح به آن شده است، و اين مطلب رمي

 [ ۳۰6[ . ] صفحه ۰۲۱كه به زيارت اربعين آمد، بيان نمود. ]

 كجايند زوار حسین بن علي؟

و تفصيل كيفيت آن چنين است، كه اگر از براي زائر، آن ثمرات و فوائد حاصل شود 

به  دپس از دنيا بيرون رود، مانند روزي كه از مادر متولد شده است و يا اينكه رسيده باش
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ي از گناهان شود.و اگر موانعاعال عليين و كروبين، پس هنيئا له، كه نعمتي از آن باالتر نمي

در او باشد، كه به اين مراتب نرسد، و با گناه از دنيا رود، پس اميد هست، كه امور او در 

وقت مرگ، يا اول برزخ اصالح شود به بركت زيارت آن جناب، و اگر از آن هم تأخير 

به جهت بزرگي گناهانش، پس اميد است كه آن حضرت بزيارت او آيند در ايام افتد 

[ ، و اگر از آن هم محروم شود، به جهت شدت ۰۲۰برزخ، به حسب استعداد و قابليتش ]

موانع، پس چون محشر كبري شود، و پيغمبر خدا با جبرئيل به تفتيش زوار آيند، اميد 

[ .و اگر اين قابليت ۰۲۳ناخته، خالصش نمايند. ]است، كه او را به عالمت مهر پيشاني ش

هم رفته، و آن عالمت از ظلمت ذنوب محو شده است، پس باز اميد نجات او ]هست به 

ي آل محمد )صلي اهلل عليه و آله(؟ پس طريق ديگر[ چون ندا رسد: كجايند شيعه

د كه كجاين داند، مگر خدا، باز ندا رسد:جماعتي برخيزند كه عدد ايشان را كس نمي

السالم(؟ پس جمعي برخيزند، پس خطاب شود كه بگيريد زوار حسين بن علي )عليه

دست هر كس را كه بخواهيد، و داخل بهشت نمائيد، پس هر نفري دست هر كس را 

واسته گويد: كه من يكروز پيش پاي تو برخگيرد، حتي اينكه شخصي به او ميبخواهد مي

[ ، و اگر اين ۰۲۲شود ]گيرد و كسي مانع او نميرا ميبه جهت تعظيم تو، پس دست او 

قابليت در او نباشد، و قابل هم نباشد، كه كسي دست او را بگيرد، پس باز اميد خالص 

السالم( وارد است، كه او هست، به نداء ديگر، كه در حديثي از حضرت صادق )عليه

ن بن علي؟ پس ] صفحه چون روز قيامت شود، منادي ندا ]كند[ كه كجايند زوار حسي

[ جماعت بسياري برخيزند، كه عدد ايشانرا كسي نداند، مگر خدا، پس خطاب به ۳۰۳

: السالم( چه بود؟ عرض كنند كهايشان رسد كه: مقصود شما از زيارت قبر حسين )عليه

ي زهرا و ترحم بر آن حضرت، كه خدا، و علي مرتضي، و فاطمهبه جهت محبت رسول

او رسيد، خطاب رسد كه: اينك محمد )صلي اهلل عليه و آله(و علي و  آن همه زحمت به

فاطمه و حسن وحسين حاضرند، پس به آنها ملحق شويد، و داخل در زير علم رسول 

روند و در اطراف علم )صلي اهلل عليه و آله(خدا شويد، كه در دست علي است، پس مي
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م( السالن، اگر از زوار حسين )عليه[ .مؤلف گويد: كه اي معشر گناهكارا۰۲۱باشند. ]مي

هستيد، شما را آن قابليت نيست، كه پيغمبر و جبرئيل بيايند، و بازوي شما را بگيرند، يا 

شما دست كسي را بگيريد، و بهشت بريد، پس اجابت كنيد اين ندا را، و خود برخيزيد، 

ما قابليت هم در شو به اين علم ملحق شويد، هر چند در صف آخر جا بيابيد، و اگر اين 

نباشد، و از ثقل گناهان نتوانيد از جاي خود برخيزيد، پس باز نااميد نباشيد از آثار زيارت 

 شود، كه در آنآن جناب، و منتظر خالص باشيد در حالت ديگر، كه در محشر واقع مي

 اميدواري بزرگ است.

 كیفیت وارد شدن حضرت زهرا به محشر

روز حضرت فاطمه به كيفيت مخصوصي وارد محشر و بيانش آن است كه: در آن 

[ .، و به ۰۲۴شود، كه در برش حله كرامت است، كه از آب حيات به عمل آمده ]مي

اي ي بهشتي است، كه بر آنها به خط سبز نوشته، و باالي سرش قبهروي آن هزار حله

ت، و بر است از نور الهي، كه ظاهرش از باطنش پيدا، و باطنش از ظاهرش هويدا اس

سرش تاجي است از نور كه هفتاد ركن دارد، هر ركني مرصع است به در، و ياقوت، و 

هاي بهشت، كه پاهاي آن اي سوار است از ناقهدهد مانند ستاره درخشان، و بر ناقهنور مي

[ ، و مهارش ۰۲6از زمرد سبز است، و دمش از مشك اذفر، و چشمانش از ياقوت احمر ]

[ ، و آن مهارش به ۰۲۳[ كه طول آن به يك فرسخ است ]۳۰۰صفحه  از مرواريد تر، ]

كند: بپوشيد چشمهاي خود را كه اينك دختر خاتم انبياء دست جبرئيل است، و فرياد مي

نمايد، و بر آن ناقه هودجي است از طال، كه آن مكرمه در آن است، و به عبور مي

لعين، كه از براي احدي استقبال آيند از جانب بهشت دوازده هزار حورااستقبالش مي

اند، و نخواهند نمود، و همه بر مركوبهاي بهشتي سوارند، كه بالهاشان از ياقوت، ننموده

پوش از سندس، و ركاب از زبرجد باشد، و زمام از مرواريد تر، و زين آنها از در، و زين

[ ۰۲۰واهر است ]اي است از نور، و بر فرق آنها تاجهاي جي مجمرهو در دست هر حوريه
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، پس به استقبال او آيد مريم دختر عمران، با هفتاد هزار حوريه، و خديجه با هفتاد هزار 

ملك، كه در دستشان علمهاي تكبير است، و حوا، و آسيه با هفتاد هزار حوريه، پس 

ر، صفوفي ي ديگمنبري از نور برايش نصب نمايند، كه هفت پله دارد، و مابين پله تا پله

آلود، و پيراهن غرقه به خون [ ، و با آن مكرمه است رختهاي خون۰۲۰مالئكه است ]از 

خواهم ببينم حسن و حسين را، پس [ پس عرض كند: خدايا، مي۰۱۱السالم( ]حسين )عليه

السالم(، به حالتي كه سر در بدن ندارد، و خون از مصورشود از براي او حسين )عليه

[ ، و خود ۰۱۳اي زند ]س چون آن حالت را ببيند نعره[ ، پ۰۱۰رگهاي او جاري است ]

[ ، و پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( و مالئكه همه نعره زنند. ۰۱۲را از ناقه به زير اندازد ]

[۰۱۱. ] 

 كیفیت وارد شدن امام حسین به محشر

 السالم( خود بيايد، در حالتي كه سرش را در كف گرفته،و در خبر است كه حسين )عليه

[ و چون فاطمه )عليهاالسالم( او را ببيند، نعره زند كه تمام اهل محشر به ۳۰۰] صفحه 

السالم( را بر سر دست گيرد، و عرض كند، [ ، پس پيراهن حسين )عليه۰۱۴گريه درآيند ]

[ ، يعني ببين كه چگونه از ضرب شمشير، و نيزه، ۰۱6خدايا، اين پيراهن فرزند من است ]

اخ است، يا اينكه خدايا، اين پيراهن را هم بر بدنش نگذارند، و او و تير، سوراخ سور

راعاري، و بر روي زمين انداختند، پس خداوند عادل منتقم انتقام كشد از كشندگان آن 

جناب و اوالد ايشان و اوالد اوالد ايشان، كه راضي به فعل پدران خود بودند، به اقسام 

 ، بعد زبانيه سياهي از جهنم بيرون آيد، و ايشانعذاب، پس چندين مرتبه ايشانرا بكشند

[ .و بعد ۰۱۳چيند، و ببرد ايشان را به سوي جهنم. ]را برچيند، مانند مرغي كه دانه را برمي

از اين مقامات خصوصيتي از براي آن مكرمه است در مقام شفاعت، كه محل حاجت ما 

كند كه: شيعيان عرض ميرسد: اي فاطمه هر حاجت كه داري بطلب، است، كه ندا مي

كند: شيعيان اوالدم را رسد: كه بخشيدم همه را، عرض ميخواهم، خطاب ميخود را مي
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ا ي شيعيان خود ركند: شيعهرسد: كه بخشيدم ايشان را، عرض ميخواهم، خطاب ميمي

رسد كه: روانه شو، پس هر كه به تو پناه برده با تو خواهد بود پس خواهم خطاب ميمي

[ .پس اي گروهي كه ۰۱۰ي ايشان به همراه او بروند. ]انه شود به سوي بهشت، و همهرو

ايد او را در گريه، اگر پيغمبر )صلي ايد فرزند آن مكرمه را، و ياري نمودهزيارت كرده

اهلل عليه و آله( از اول دست تو را نگيرد، و در وقت نداي اول بر نخواستي، پس در اين 

ي شيعه خواهي بود، و اگر آن عه، ترا شامل است، و اگر نه، شيعهشفاعت عظمي، يا شي

هم نيستي، پس پناه باو خواهي برد، و كدام پناه بهتر از زيارت فرزند او، و گريه بر آن 

جناب است، پس گمان ندارم كه از اين مقام محروم شوي، و به همراه آن مكرمه روانه 

جهت كثرت معاصي، و مأيوس باشي از نجات نشوي، و اگر از اين حرمان هم ترساني به 

[ پس باز ۳۰۱در اين حالت، و احتمال بدهي كه البد تو را به جهنم خواهند برد، ] صفحه 

مأيوس مباش اي زائر، كه البد آن حضرت خواهد آمد و تو را از آتش نجات خواهد 

اهم زيارت خوداد، چنانكه در خبري فرموده است كه: هر كس مرا زيارت كند البته او را 

[ ، و اين آخر ۰۱۰آورم ]كرد بعد از موت و اگر او را در آتش بيابم از آن بيرونش مي

 درجات اخالص است از براي ادني زوار، كه گناه ايشان بسيار عظيم است.

 صفات خاصه از براي زوار

 شود، و آن بسيار است:يكيباب سوم: در بيان صفات خاصه كه از براي زوار حاصل مي

فرمايد: ي عرش و بر مالئكه مقربين، و ميكند بر حملهنكه: خداوند به ايشان مباهات ميآ

[ .ديگر اينكه: ۰۴۱روند با شوق. ]السالم( را كه به جانب او ميببينيد زوار قبر حسين )عليه

[ .ديگر دليل محبت حسين است. ۰۴۰نمايد. ]خداوند نظر رحمت به سوي ايشان مي

[ .ديگر آنكه: در عليين ۰۴۲ي محدثين خداوند است در عرش ]مله[ .ديگر از ج۰۴۳]

ي هدي خواهد بود و [ .ديگر در بهشت در جوار پيغمبر خدا و ائمه۰۴۱شود. ]نوشته مي

د. شود به سعي[ .ديگر: اگر شقي باشد مبدل مي۰۴۴خورد. ]در يك سفره با ايشان طعام مي
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[ .ديگر آنكه: از ياوران حضرت فاطمه ۰۴۳شود. ][ .ديگر از كروبين شمرده مي۰۴6]

السالم( [ حضرت حسين )عليه۳۰۰)عليهاالسالم( است زيرا كه آن جناب هر روز ] صفحه 

[ .ديگر آنكه: اعضاي او، از صورت و چشم و قلب، محل دعاي ۰۴۰نمايد. ]را زيارت مي

يد كه: فرماشود زيرا كه آن جناب در سجده دعا ميالسالم( ميحضرت صادق )عليه

السالم( و رحم نما بر آن ها كه ماليده بر قبر حسين )عليهخدايا رحم كن بر آن صورت

سوزد، و رحم كن ها را كه بر ما ميريزد، و رحم كن آن دلچشمها كه اشك از آنها مي

[ .ديگر آنكه: زائر امانت حضرت صادق ۰۴۰شود. ]بر آن نعره كه به جهت ما بلند مي

فرمود: خدايا من آن بدنها را به تو امانت سپردم تا اينكه به من ت كه ميالسالم( اس)عليه

[ ۰6۰[ .ديگر: زائر آن حضرت، زائر خدا و رسول است. ]۰6۱رد نمائي در نزد حوض. ]

كند كه كاش از زوار حسين اي دارد آرزو مي.ديگر آنكه: هر كس در بهشت درجه

 [ .۰6۳نمايد در حق زوار. ]مشاهده مي السالم( بودم، از بس كرامتهاي مخصوصه)عليه

 اجرهاي مخصوص براي زوار

باب چهارم: در اجر مخصوصي است، و صفت خاصي كه بر زيارت آن حضرت مترتبند 

و شايسته است كه عليحده ذكر شود.اما اجر خاص عجيب، پس آن است كه صدوق و 

نويسندگان  اند كهسيد ابن طاوس و كفعمي و مؤلف مزار كبير به طرق معتبر روايت كرده

بر  كندجهت زوار از وقتي كه عزم مي شوند بهاعمال حسنه مشغول نوشتن حسنات مي

ي مستمر است، نه اينكه در [ .پس آن از جمله اعمال صالحه۰6۲زيارت تا روز قيامت. ]

[ باقي صالحات جاريه، و از آن باالترين باقيات ۳۰۳حكم مستمر باشد مانند ] صفحه 

راي شود از بصالحات است.و آنها همه عالوه است بر آن صفات خاصه،كه حاصل مي

زائر، حتي نظر به خصوصيت متولي قبض روحش، و از عجائبي كه عقل را حيران 

نمايد ]آن است[، كه در آن: شانزده فضيلت ]است[، كه هر يك باالتر از صد فضيلت مي

شود به او اي از كلمات زيارت، عطا مياست، و يكي از آنها آن است كه به هر كلمه
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تر آن كه اينها همه بعض اجر و ثواب اوست و [ خدا، و عجيب۰6۱نصيبي از رحمت ]

السالم( سؤال نمودند از شخصي كه اي است، كه حضرت صادق )عليهآن زيارت شريفه

وم السالم(؟ عرض كرد: فدايت شچقدر است فاصله فيمابين مقام تو و قبر حسين )عليه

شارت : آيا بروي؟ عرض كرد: بلي، فرموديكروز و بعض روز، فرمود: آيا به زيارتش مي

دهم تو را؟ آيا خوشحال كنم تو را به بعض ثواب آن؟ عرض كرد: بلي فدايت گردم، 

شود اهل فرمود: بدان كه هر گاه شخص مشغول مهيا كردن اسباب سفر زيارت مي

نمايند، پس چون از منزلش بيرون آيد، سواره يا پياده، موكل آسمانها اظهار خوشحالي مي

ه فرستند بر او، تا وقتي كهزار ملك را، از مالئكه، كه صلوات مي كند خدا به او چهارمي

برسد به آن محل شريف.پس چون رسيدي به آن مقام كريم پس بايست بر در، و بگو 

اين كلمات را كه از براي تو است بهر كلمه سهمي از رحمت خدا، عرض كرد: چيست 

 اهلل السالم عليك يا وارث السالم عليك يا وارث آدم صفوة»آن كلمات؟ فرمود: بگو: 

نوح نبي اهلل السالم عليك يا وارث ابراهيم خليل اهلل السالم عليك يا وارث موسي كليم 

اهلل السالم عليك يا وارث عيسي روح اهلل السالم عليك يا وارث محمد حبيب اهلل صلي 

سن الحاهلل السالم عليك يا وارث اهلل عليه و آله، السالم عليك يا وارث وصي رسول

 اهلل السالم عليك ايها الشهيد الصديقالرضي، السالم عليك يا وارث فاطمة بنت رسول

السالم عليك ايها الوصي البار التقي السالم عليك و علي االرواح التي حلت بفنائك و 

اناخت برحلك السالم علي مالئكة اهلل المحدقين بك اشهد انك قد اقمت الصلوة و اتيت 

[ مخلصا حتي ۳۰۲المعروف و نهيت عن المنكر و عبدت اهلل ] صفحه الزكوة و أمرت ب

، پس روانه شو، كه از براي تو است«. اتاك اليقين و السالم عليك و رحمة اهلل و بركاته

به هر قدمي كه برداري، يا بگذاري، مثل ثواب شهيدي كه در راه خدا به خون خود 

م عليك يا السال»بر قبر گذار، و بگو  آغشته شده باشد، چون به قبر رسيدي دست خود را

شوي، كه از براي تو است به هر ركعتي پس مشغول نماز مي« حجة اهلل في سمائه و ارضه

كه در نزد او بكني ثواب هزار حج، و هزار عمره، و عتق هزار بنده و هزار جهاد در راه 
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الم ند، كه اگر كخدا با پيغمبر مرسل، پس چون خواهي مراجعت نمائي، منادي ترا ندا ك

ه ي خدا كگويد: خوشا به حال تو اي بندهاو را بشنوي هرگز مفارقت نخواهي نمود، مي

غنيمت بردي، و به سالمت شدي، و گناهان تو آمرزيده شد، پس عمل را از سر گير، و 

اگر در آن شب، يا آن روز، يا آن سال وفات نمايد، خداوند قبض روح او نمايد، و اگر 

ئكه فرود آيند نزد او، و به همراه او باشند، و از برايش استغفار نمايند، و بر او بماند مال

زيارت  ي تو بهصلوات فرستند تا به منزلش رسد، آنگاه عرض كنند: خداوند اين بنده

فرزند دختر پيغمبر)صلي اهلل عليه و آله( رفته و مراجعت نموده پس، تكليف ما چيست؟ 

ي او، و تسبيح و تقديس كنيد مرا، و ثواب آنرا از براي انهخطاب رسد كه بايستيد در خ

او بنويسيد تا روز وفاتش، پس در آنجا بمانند تا وقتي كه اجل او برسد، و وفات نمايد، 

پس به تجهيز او حاضر شوند، و نماز بر او كنند، پس عرض كنند: خداوندا، ديگر تكليف 

ا ، و تسبيح و تقديس كنيد، و ثواب آن رما چيست؟ خطاب رسد كه در نزد قبر او بمانيد

[ .و اما صفت مخصوصي كه از براي زائر حاصل ۰6۴از براي او بنويسيد تا روز قيامت. ]

شود، كه شايسته است آنرا مستقل ذكر ]كنيم[، آن است كه كسي كه به زيارت حسين مي

اين كنايت از [ .و ۰66السالم( رود هر آينه خدا را در عرش زيارت كرده است. ])عليه

نهايت قرب است به خدا، و ترقي به درجات كمال.و از اين باالتر، آن است كه به آن 

كه »[ در خبر وارد است: ۳۰۱شود خدا، مرزائر را، به جهت اينكه ] صفحه دريافته مي

[ .پس اگر كسي به ۰6۳« ]كندخداوند متعال آن حضرت را در هر شب جمعه زيارت مي

او به زيارت خداوند[ رفته است، معلوم است كه زيارت خداوند كنايه زيارت رفته باشد ]

ي رحمت مخصوصه به آن جناب، پس اگر كسي آن را ادراك نمايد است از افاضه

محروم از آن رحمت نخواهد شد، و ال محاله نصيبي از آن خواهد يافت، و زيارت او 

شود ع شود حاصل ميخداوند را كنايه است از كمال قرب، و چون اين دو امر جم

خصوصيتي از مراتب شمول رحمت، كه مافوق آن متصور نيست، و در روايت ديگر 

است، كه هر كس بخواهد كه در قيامت نظر نمايد به سوي خدا پس بسيار بزيارت حسين 
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[ .پس اينها سه عبارت شدند، يعني زيارت خدا، و زيارت با خدا، ۰6۰السالم( برود. ])عليه

ز شود اخدا، و آن كنايه است از نهايت آنچه از براي مخلوق متصور مي و نظر به سوي

 ترقي به سوي درجات قرب، و از اين جهت براي اين صفت باب مستقلي قرار دادم.

 احكام خاص براي زيارت آن حضرت

باب پنجم: در احكام خاصي كه از براي زيارت آن جناب است، و آن بسيار است، از آن 

شود، و لكن در اين عملي واجب يا مستحب در وقت خوف ساقط ميجمله اينكه هر 

 شود، چنانكه در بحار و غير آن به اسانيد معتبرعمل چند روايت است بر اينكه ساقط نمي

السالم( فرمودند به من از معاوية بن وهب روايت نموده است، كه حضرت صادق )عليه

م( را به جهت خوف، زيرا كه اگر كسي السالكه: اي معاويه وامگذار زيارت حسين )عليه

[ .و در خبر ۰6۰ها بيند، كه آرزو كند كاش در آنجا باشد. ]ترك نمايد آنرا، حسرت

بر السالم( فرمود كه: آيا نزد قديگر از محمد بن مسلم مروي است، كه حضرت باقر )عليه

حه د ] صفروي؟ عرض كرد: بلي با خوف و ترس، فرمود: هر چنالسالم( ميحسين )عليه

[ خوف آن بيشتر باشد ثوابش بيشتر است، و هر كس با ترس به زيارت رود در روز ۳۰۴

قيامت ايمن گردد، و آمرزيده شود، و پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خدا به زيارت او آيد، 

[ .و در ۰۳۱و از برايش دعا نمايد، و برگردد با نعمت و فضل خدا، و به او بدي نرسد. ]

گر از ابن بكير منقول است، كه گفت: عرض كردم به حضرت صادق روايت دي

بيرون  السالم(، پس چونالسالم( كه: من ميل بسيار دارم به زيارت قبر حسين )عليه)عليه

گردم از ترس سلطان و عمالش، فرمود: روم به سوي زيارت، قلبم ترسان است تا برميمي

داني ند تو را ترسناك در راه ما؟ آيا نميداري كه خدا ببياي پسر بكير آيا دوست نمي

ي عرش خود جاي دهد؟ و كه ]هر كسي[ ترسناك شود در راه ما، خداوند او را در سايه

السالم( هم صحبت شود در زير عرش، و از فزع روز قيامت ايمن گردد، با حسين )عليه
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د به لب او نمايندر وقتي كه همه در فزع باشند، و مالئكه، او را قوت دهند، و تسكين ق

 [ .۰۳۰بشارت. ]

 ي زيارتدر شروط و آداب شرعیه

باب ششم: در شروط و آداب شرعيه زيارت.اما شروط: پس به موجب روايات بسيار، 

اش خلوص نيت است، كه به جهت تقرب الي اهلل باشد، نه به جهت افتخار، و ريا، عمده

 له( خدا باشد، يا به جهت ترحم برو سمعه، يا به جهت صله پيغمبر )صلي اهلل عليه و آ

سيدالشهداء باشد، كه مقصودش جبر قلب آن جناب باشد، و همه راجع به قصد تقرب 

شود به تفاوت مراتب معرفت به حق آن حضرت، پس اصل است، و تأثيرات مختلف مي

ي كتب معتبره به اسناد [ .و اما آداب: پس در جمله۰۳۳معرفت به حق او الزم است. ]

السالم( كه چون به زيارت حضرت حسين ر منقول است از حضرت صادق )عليهبسيا

السالم( روي، بايد محزون و افسرده، و غبارآلود، و گرسنه، و تشنه باشي، زيرا كه )عليه

[ محزون و افسرده و گردآلود، و گرسنه، ۳۰6آن جناب را كشتند در حالتي كه ] صفحه 

روند ام كه جمعي چون به زيارت آن جناب ميشنيده[ ، و فرمودند كه: ۰۳۲و تشنه بود ]

گذارند، و اگر به زيارت قبور دوستان دارند، و در آن حلوا و طعامهاي لذيذ ميسفره برمي

[ .و در روايت ديگر است كه به شخصي فرمودند: آيا ۰۳۱كنند. ]خود روند، چنين نمي

ارت قبر پدر و مادر خود رويد داري؟ عرض كرد بلي، فرمود: اگر به زيسفره همراه برمي

چنين نخواهيد كرد، عرض كرد: پس چه چيز بايد بخوريم؟ فرمود: نان با شير يا دوغ 

سالم( ال[ .و در كامل به سند معتبر از مفضل روايت نموده، كه حضرت صادق )عليه۰۳۴]

 ترويد و آن بهتر است از اينكه نرويد، و اگر به زيارفرمود كه: گاهي به زيارت مي

نرويد بهتر است از اينكه برويد، عرض كردم: كمر مرا شكستي به اين كالم، فرمود: اگر 

رود، و به زيارت آن يكي از شما به زيارت قبر پدرش رود، البته محزون و افسرده مي

[ .يعني با اسباب تعيش و كيف، و اين زيارت ۰۳6رويد. ]رويد با سفره ميحضرت مي
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د محزون و غبارآلوده برويد، و از اهم آداب، غسل در آب شود، بلكه بايمحسوب نمي

 فرات است، و غير آن چنانكه در كيفيت زيارت جابر بيايد. )ان شاء اهلل(.

 آثاري كه بر ترك زيارت مترتب است

شود بر ترك زيارت آن حضرت و آن بسيار باب هفتم: در آثاري كه مترتب مي

السالم( مروي است، كه هر صادق )عليهاست:يكي: آنكه در روايت حلبي از حضرت 

السالم( را عاق رسول )صلي اهلل عليه و كس با قدرت ترك نمايد زيارت حسين )عليه

[ .دوم: آنچه در روايت عبدالرحمن ۰۳۳شود. ][ هدي مي۳۰۳ي ] صفحه آله( خدا و ائمه

زيارت  وبن كثير است، از آن حضرت كه فرمود: اگر كسي هر سال از ايام دهر حج كند 

خدا را. السالم( نكرده باشد، هر آينه ترك كرده است حقي از حقوق رسولحسين )عليه

السالم( [ .و در خبر ديگر است، كه اگر هزار حج كند، و به زيارت قبر حسين )عليه۰۳۰]

[ .چهارم: اينكه جفا نموده است به ۰۳۰نرود، حقي از حقوق خدا را ترك نموده. ]

السالم( منقول است، كه سالم( چنانكه از حضرت امير )عليهالحضرت حسين )عليه

م وحشيان بينفرمودند: پدرم فداي حسين باد، كه او را در ظهر كوفه بكشند، و گويا مي

مر كنند تا صبح، و چون اين ااند، و بر او نوحه ميصحرا را كه گردنها به سوي او كشيده

ترك زيارتش، و اخبار ديگر نيز هست.پنجم: [ يعني به ۰۰۱واقع شود پس مبادا جفا كنيد ]

ه السالم( كه فرمود: بآنكه در روايت علي بن ميمون صايغ است از حضرت صادق )عليه

كه  گذرد يكسال، و دو سال و بيشتر،من رسيده است، كه بعضي از شيعيان بر ايشان مي

، من ين استروند، عرض كردم: فدايت شوم بلي چنالسالم( نميبه زيارت حسين )عليه

شناسم جمع بسياري را كه اين چنين هستند، فرمود: قسم به خدا كه ايشان، حظ خود مي

اند، و از جوار پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( در اند و از ثواب خدا كناره جستهرا كم كرده

اند، عرض كردم: اگر يكي از ايشان كسي را به زيارت بفرستند، ] صفحه بهشت دور شده

كند؟ فرمود: بلي، لكن اگر خودش برود بهتر است، و چگونه است، آيا كفايت مي [۳۰۰
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كند چنانكه در اخبار بسيار است [ .ششم: اينكه عمر را كم مي۰۰۰تر است. ]اجرش عظيم

[ ۰۰۳. ]كندشود كه ترك آن، يكسال البد از عمر را كم ميو از بعض اخبار مستفاد مي

تر است ي مؤمنين پستي او از همهبهشت شود درجه.هفتم: تارك زيارت اگر داخل 

[ ، و در خبر سابق فرمود: كه از جوار ۰۰۱[ و در خبر ديگر مهمان اهل بهشت است ]۰۰۲]

[ .هشتم: از شيعيان محسوب ۰۰۴پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(خدا دور خواهد بود. ]

.نهم: اگر از روي تهاون  [۰۰6نخواهد بود، چنانكه در روايتي به آن تصريح شده است. ]

[ ، بلكه ظاهر خبر مطلق است، و از اين ۰۰۳و اتسخفاف باشد از اهل جهنم خواهد بود ]

اند به وجوب آن در همه عمر يك مرتبه با استطاعت و قدرت. جهت بعضي ميل نموده

[۰۰۰. ] 

 در زيارات مخصوص به اوقات

ه زيارت حضرت حسين باب هشتم: در زياراتي كه مخصوصند به اوقات.بدان ك

خواهد كم كند، و هر كس بخواهد بسيار كند السالم( عمل خير است، هر كس مي)عليه

ي اوقات وارد است، و آن خواص [ و آن بر دو قسم است:يكي مطلقه، كه در همه۰۰۰]

[ مترتب است.و دوم مخصوصه به اوقات معينه، ۳۰۰و فضايل كه ذكر شد بر آن ] صفحه 

شود بر مطلقه، به سبب خصوصيت آن وقت، و آن قريب سي ادتر ميكه فضيلت آن زي

مخصوص است، كه از براي هر يكي اثر مخصوصي و فضيلتي ظاهر است، كه بيان خواهد 

شد. )ان شاء اهلل(.اول: در هر جمعه يك دفعه از براي كساني كه يك روز يا بيشتر دورند 

[ ، و از خواص آن ۰۰۱آن جناب ]اند به از قبر مطهر، پس اگر ترك كنند جفا كرده

غفران ذنوب اوست البته، و در دل حسرتي از دنيا نخواهد ماند، و مسكن او در بهشت در 

السالم( باشد، چنانكه در روايت داود بن ]ابي يزيد[ از حضرت جوار حضرت حسين )عليه

ت [ .دوم: هر ماهي يك مرتبه، چنانكه حضر۰۰۰السالم( مذكور است. ]صادق )عليه

س السالم( را، پاند، كه هر كس ماهي يك مرتبه زيارت كند حسين )عليهصادق فرموده
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[ ، و فرمود: اين از براي كساني كه نزديك ۰۰۳از براي اوست ثواب صد هزار شهيد ]

[ .سوم: ۰۰۱اند. ][ ، كه اگر ترك كند جفا به آن حضرت كرده۰۰۲باشند البد منه است ]

السالم( مروي است كه آن حقي كه از حضرت صادق )عليهدر هر سالي دو مرتبه چنان

[ .چهارم: در ۰۰6[ ، و در خبر ديگر سه مرتبه. ]۰۰۴است ثابت بر كساني كه غني هستند ]

[ .پنجم: هر سالي يك مرتبه، ۰۰۳كند شخص را از فقر. ]هر سالي سه مرتبه و آن ايمن مي

[ ترك كند جفا ۲۱۱گر ] صفحه و آن حق است بر فقير، كه قادر است به زيارت، پس ا

[ .ششم: در هر سه سال يك مرتبه از براي ۰۰۰خواهد بود چنانكه در پانزده خبر است. ]

[ .هفتم: در هر ۰۰۰كساني كه دور باشند، پس اگر ترك كنند عاق پيغمبر خدا باشند. ]

 وشود نوروز و مبعث و مولود و غدير عيد، چنانكه در بعض اخبار است و آن شامل مي

[ .هشتم: مخصوص ماهها است، و بايد هر ماهي را علي حده ذكر كنيم، ۰۱۱غير آنها را. ]

ضيلت كنيم به ذكر خصوصيت فو از براي هر يك فضائل بسيار است، و لكن اقتصار مي

گوئيم: در ماه رجب چهار مخصوصه است، شب اول، و روز اول، هر مخصوصه پس مي

شود مانند روزي كه ازمادر ه آن گناهان ريخته مي[ ، و ب۰۱۰و شب نيمه، و روز آن ]

متولد شده باشد، و در اول رجب يك زيادتي است كه خداوند بر خود واجب كرده 

 -شود [ ، ]و اگر عيد شامل مبعث باشد آن هم پنجم مي۰۱۳است كه زائر را بيامرزد ]

نيمه، و عمده  [.و در ماه شعبان سه مخصوصه است، روز سوم و شب نيمه، و روز-مترجم 

فضيلت آن تشرف به مصافحه صد و بيست و چهار هزار پيغمبر است كه از ايشان است 

[ ، پس هر گاه سه سال پي در پي شخص در نيمه شعبان زيارت كند تأثير ۰۱۲اولوالعزم ]

[ .و از خواص آن اين است كه منادي ندا ۰۱۱خاصي در رفع گناهان او خواهد داشت. ]

[ .و در ماه رمضان ده مخصوصه است، يكي مطلق ۰۱۴از اول شعبان. ]كند به آمرزش او 

ماه رمضان، چنانكه ابن الفضل روايت كرده است كه شنيدم از جعفر بن محمد 

السالم( را [ كند قبر حسين )عليه۲۱۰فرمود: هر كس زيارت ] صفحه السالم( كه مي)عليه

و شود به ادر نخواهد آمد و گفته ميدر ماه رمضان، و در بين راه بميرد، به مورد حساب 
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[ .دوم، سوم و چهارم شب اول، و شب نيمه، ۰۱6كه: داخل شو در بهشت با امن و امان ]

[ ، ۰۱۳السالم( منقول است ]و شب آخر، چنانكه در خبر معتبري از حضرت صادق )عليه

كه  استو شش تاي ديگر شبهاي قدر، و روزهاي آن است، چنانكه در اخبار بسيار وارد 

چون شب قدر شود منادي از بطنان عرش ندا كند كه خداوند آمرزيد كسي را كه به 

[ .و در شوال شب عيد و روز عيد است، و ۰۱۰السالم( آمده است. ]زيارت حسين )عليه

الحجه هشت [ .و در ذي۰۱۰خصوصيتش آمرزش گناهان گذشته و آينده است. ]

رفه، و همچنين عيد، و ايام تشريق، يعني مخصوصه، يا ده مخصوصه است، شب و روز ع

يازدهم و دوازدهم و سيزدهم، و روز نزول هل اتي،و روز مباهله، و روز غدير، بنا بر 

[ .و خصوصيت فضل عرفه آن است كه خدا ۰۰۱ي عيدها. ]خصوصيت زيارت در همه

قائم  ترسد به هزار هزار حج با حضراو را صديق بنويسد، و كروبي بخواند، و ثوابش مي

خدا، و عتق هزار هزار بنده، و سوار كردن بر هزار هزار اسب و هزار هزار عمره با رسول

[ ، و به هر گامي كه بعد از غسل بردارد به سوي زيارت يك حج تمام ۰۰۰در راه خدا ]

[ .و خصوصيت زيارت عيد اضحي ۰۰۲[ ، و در بعض روايات به هر قدمي صد حج ]۰۰۳]

ي [ ، و گناهان گذشته و آينده۰۰۱از همه شرور محفوظ گردد ]آن است كه تا يكسال 

[ و در محرم شب عاشورا و روز آن، و روز ۲۱۳[ . ] صفحه ۰۰۴او آمرزيده شود. ]

سيزدهم، كه روز دفن او است علي احتمال، و خصوصيت فضل زيارت عاشورا آن است 

وده به خون آلشود خونشود، و محشور ميي شهداء داخل ميكه شخص در زمره

[ ، و اگر ۰۰6حضرت، هر گاه در شب عاشورا زيارت كند، و در آنجا بماند تا صبح ]

آب دهد به مردم در آن وقت، چنان است كه عسكر آن حضرت را در شب عاشورا آب 

اي است، و [ .و در ماه صفر روز بيستم كه اربعين است مخصوصه۰۰۳داده باشد. ]

[ .مسئله: آيا كدام يك از اين ۰۰۰م ايمان است. ]خصوصيت فضلش آن است كه از عالي

ل كند، كه آن افضها افضل است؟ چون فضيلت هر يك را شخص مالحظه ميمخصوصه

 تواناست، و چون همه را با هم مالحظه نمايند، چون مختلف است آن خصوصيات، نمي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

[ ۰۰۰] شعباني ي رجب، و نيمهشود افضليت نيمهترجيح داد، و از بعض روايات ظاهر مي

ي مجموع فضايل بعيد نيست كه اي باشد، و از مالحظه، و شايد مراد از حيثيت خاصه

رجحان يابد افضليت عرفه و عاشورا، و از خصوصتي كه در عاشورا وارد است كه شخص 

شود افضليت آن، ي شهداء، ظاهر ميشود غرقه به خون آن حضرت در زمرهمحشور مي

ي هاست، حتي از هزار هزار حج با رسول )صلتر از جميع فضيلتزيرا كه اين فضيلت باال

ت ي زيارت خداساهلل عليه و آله( خدا، عالوه بر اينكه وارد شده است در آن، كه به منزله

 [ .۰۳۱در عرش. ]

 الطاف خداوندي نسبت به زيارت آن حضرت

 اشاره

راي زيارت حسين باب نهم: در آنچه خداوند من باب لطف بدل قرار داده است از ب

[ يكي: نايب گرفتن است كه از بلد ۲۱۲السالم(، و آن چند قسم است: ] صفحه )عليه

كسي را روانه كند، يا در همان كربال كسي را نايب خود قرار دهد، كه به عوض او 

رسد، هر چند اگر خودش برود اجر آن بيشتر است. زيارت كند، پس به اجر خود مي

دن به زيارت است، يعني زاد، و راحله به كسي دهد، و او را روانه [ .دوم: روانه كر۰۳۰]

شود. نمايد، نه به عنوان نيابت، پس آن هم ثواب زيارت دارد چنانكه از اخبار مستفاد مي

[ .سوم: زيارت كننده است از دور كه آن هم بدل است از زيارت نزديك در اجر ۰۳۳]

براي غير متمكن، و رافع شدت آن است از [ ، و رافع عنوان جفا است از ۰۳۲و ثواب ]

براي متمكن، و از براي آن چند كيفيت است:يكي: اين كه برود به باالي بام به قصد 

زيارت، پس ملتفت شود به طرف راست و چپ، و سر خود را به سوي آسمان بلند كند، 

م عليك الالسالم عليك يا اباعبداهلل، الس»پس رو كند به طرف قبر آن حضرت، و بگويد: 

[ .دوم: اينكه باال رود به باالترين ۰۳۱«. ]اهلل، السالم عليك و رحمة اهلل و بركاتهيابن رسول
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منزل خود به قصد زيارت، پس دو ركعت نماز كند و اشاره كند به سالم به سوي آن 

ي خود را بپوشد، و ترين جامه[ .سوم: اينكه غسل زيارت كند، و پاكيزه۰۳۴حضرت ]

السالم »كان بلندي، يا به صحرا، و رو به قبله كند، پس متوجه قبر شود و بگويد: برود به م

عليك يا موالي و ابن موالي و سيدي و ابن سيدي السالم عليك يا موالي يا قتيل ابن 

اهلل القتيل، و الشهيد ابن الشهيد، السالم عليك و رحمة اهلل و بركاته، انا زائرك يابن رسول

[ فعليك السالم، السالم ۰۳6جوارحي، و انا لم ازرك بنفسي و المشاهدة ]بقلبي و لساني و 

[ عليك يا وارث آدم صفوةاهلل و وارث نوح نبي اهلل و وارث ابراهيم خليل ۲۱۱] صفحه 

اهلل و وارث موسي كليم اهلل و وارث عيسي روح اهلل و كلمته و وارثه محمد حبيب اهلل 

ه و وارث اميرالمؤمنين وصي رسول اهلل و خليفته و وارث صلي اهلل عليه و آله و نبيه و رسول

الحسن بن علي وصي اميرالمؤمنين، لعن اهلل قاتلك و جدد عليهم العذاب في هذه الساعة 

و كل ساعة، انا يا سيدي متقرب الي اهلل عزوجل و الي جدك رسول اهلل و الي ابيك 

لك  م سالم اهلل و رحمته بزيارتياميرالمؤمنين و الي اخيك الحسن و اليك يا موالي عليك

بقلبي و لساني و جميع جوارحي، فكن يا سيدي شفيعي لقبول ذلك مني و انا بالبرائة من 

اعدائك و اللعنة لهم و عليهم اتقرب الي اهلل و اليكم اجمعين فعليك صلوات اهلل و رضوانه 

وجه نما ، پس اندكي منحرف شو به طرف دست چپ، و روي قلب خود را مت«و رحمته

باشد، و سالم السالم(، كه درنزد پاي پدر بزرگوارش ميبه سوي قبر علي بن الحسين )عليه

كن بر او، پس دعا كن از براي آنچه بخواهي، از امر دين و دنياي خود، پس چهار ركعت 

نماز بكن، و افضل هشت ركعت است، و اقلش دو ركعت، پس رو به قبله كن، و متوجه 

انا مودعك يا موالي و ابن موالي و سيدي و ابن سيدي و »بگو: قبر حضرت شو، و 

مودعك يا سيدي و ابن سيدي يا علي بن الحسين و مودعكم يا ساداتي يا معشر الشهداء 

[ .چهارم: زيارت كردن زوار است بعد از ۰۳۳« ]فعليكم سالم اهلل و رحمته و رضوانه.

ن هم ثواب زيارت آن جناب حاصل مراجعت ايشان، با استقبال نمودن ايشان، كه به آ

 [ .۰۳۰شود، چنانكه در اخبار است. ]مي
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 در خطابات وارده نسبت به زيارت آن حضرت

 اشاره

باب دهم: در خطاباتي كه وارد است در زيارت آن جناب، به آن خصوص كه در زيارت 

ساير ائمه و انبياء وارد نيست، و آن چند صنف است:صنف اول: تخصيص آن جناب 

[ وارد شده، كه دليل ۲۱۴ت غالبا به صفات مصيبتش كه در حال قتل بر او ] صفحه اس

است بر فضيلتي مخصوص از براي آنها.صنف دوم: تخصيص آن جناب است به 

[ .صنف سوم: ۰۳۰هاي مخصوصه به سوي خدا، مثل: ثار اهلل، و قتيل اهلل، و ذبيح اهلل ]اضافه

ي انبياء بايد كرد به اسم و صفت، و شايد ر همهاينكه در وقت سالم برآن جناب، سالم ب

ي ايشان است، چنانكه در عنوان انبياء بيايد )ان سرش آن است، كه آن جناب، مظهر همه

شاء اهلل(.صنف چهارم: تخصيص آن جناب اسثت به تلبيات، چنانكه در بعض زيارات 

يك د هفت مرتبه لب، و باي«لبيك داعي اهلل»گويند: مأثوره است، كه بعد از سالم مي

[ .و سبب لبيك گفتن آن است، كه آن جناب، داعي ثاني است به سوي ۰۲۱بگويند. ]

خدا، بعد از جد بزرگوارش كه داعي اول بود، كه خلق را به سوي اسالم دعوت نمود، و 

ظاهر نمود آنرا به ياري خدا، و رعب در قلوب خلق، و مدد مالئكه، و شمشير اميرالمؤمنين 

السالم( داعي دوم است كه خلق را سالم( و ياري بعض اصحاب.و حسين )عليهال)عليه

دعوت نمود به ايمان، و امام حق و ائمه راشدين، و ظاهر نمود آنرا به كشته شدن، و 

مظلوميت، و كيفيات مخصوصه كه بر او جاري شد، پس بايد اين داعي را هم شخص 

 مستحب شد تلبيه گفتن در وقتلبيك بگويد به قول و به فعل، پس از اين جهت 

زيارتش.و اما استحباب هفت مرتبه گفتن، پس از براي آن چند وجه است:يكي: اينكه به 

ي حاالت مجيب باشد، زيرا كه اجابت بايد به بدن، و دست، و زبان، و گوش، و مالحظه

ه رچشم، و دل، و ميل و محبت باشد، و هر تلبيه از براي يك اجابت است، چنانكه از فق

ر بدن من گويد: اگشود كه بعد از هفت مرتبه لبيك داعي اهلل گفتن، ميزيارت ظاهر مي
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[ ننمود ۲۱6نمودي، و زبان من اجابت ] صفحه ترا اجابت ننمود در وقتي كه استغاثه مي

نمودي، پس بدرستي كه قلب من و گوش و چشم، و ميل، در زماني كه طلب ياري مي

عني اجابت نموده است ترا قلب من به محبت تو، و گوش و محبت من اجابت نمودند.ي

من به استماع مصيبت تو و چشم من به گريه بر تو، و محبت من به اينكه عمل اصحاب 

دارم، و ميل من به اينكه به سوي تو است، و بدن من اآلن به اينكه به تو را دوست مي

بع .وجه دوم: اينكه تلبيات سنمايدآيد، و زبان من به اينكه بر تو سالم ميسوي تو مي

 ياجابت باشند از براي طلب ياري نمودن آن حضرت در هفت حالت.يكي: در مكه

اي خواند در مسجدالحرام، و طلب ي رحيل نمود، پس خطبهمعظمه آن وقتي كه اراده

دهد، و ياري نمود به اين مضمون كه: هر كس جان خود را در راه خدا، و ياري ما مي

[ ۰۲۰شوم. ]خدا را دارد، پس با من ارتحال نمايد كه من صبحگاه روانه مي شوق مالقات

.دوم: در خارج مكه كه عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن جعفر و عبداهلل بن زبير و عبداهلل بن 

عمر به خدمتش آمدند كه آن حضرت را مانع شوند از توجه به عراق و حضرت هر كدام 

رمود: كه من مأمورم به امري كه ناچار بايد آن را به عمل را به قسمي جواب داد و آخر ف

آورم، بعد ايشان را به ياري خود طلبيد، پس عبداهلل بن جعفر دو پسر خود را همراه آن 

[ .و حضرت به ۰۲۳حضرت فرستاد و عرض كرد كه من خود ملحق خواهم شد به شما. ]

مكن، پس عذري آورد و وداع  عبداهلل بن عمر فرمود كه: از خدا بترس و ياري مرا ترك

نمود با آن حضرت، و عرض كرد كه: بگشا آن موضعي را كه پيغمبر خدا هميشه 

ي مبارك را گشود، پس بوسيد باالي قلب شريفش را، و بوسيد آنرا، پس سينهمي

ديد، طلب ياري [ .سوم: در راه از مكه تا كربال هر كس را مي۰۲۲گريست و وداع كرد. ]

[ حجت بر خلق، گاهي به لسان خود، و گاهي به ۲۱۳هت اتمام ] صفحه نمود به جمي

آوردند، بعضي به تجارت، و ديدند قلت اتباعش را، عذر ميارسال، و چون مردم مي

يم دادند كه ما ملحق خواهبعضي به زراعت، و بعضي به ابتالي عيال، و بعضي وعده مي

واهد نمود از ايشان كناره فهميدند كه حضرت طلب ياري خشد، و بعضي چون مي
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كردند، چنانكه از فرمود نزول نميجستند، و در آن منزل كه آن حضرت نزول ميمي

جماعتي از فزاره و بجيله منقول است، كه گفتند: بعد از حج ملحق شديم بحسين 

كرديم، ولي خوش نداشتيم كه با او هم منزل شويم، السالم(، و با آن جناب سير مي)عليه

شديم، كه با او شديم، و اگر البد ميشد، ما بر غير آن وارد ميبر آبي وارد مي و چون

ديم كرشد، ما در جانب ديگر منزل ميدر يك منزل فرود آئيم، چون او در جايي نازل مي

 [ .۰۲۱كه مبادا ما را به ياري خود طلبد. ]

 اعظم مصائب آن حضرت

واهي دانست كه اين از اعظم مصائب مؤلف گويد كه اگر تأمل كني در اين حالت، خ

آن حضرت بوده، و باالتر از آن، اين است كه، جماعت مترددين راه، از دور مشاهده 

 جستند به جانب ديگر، تا اينكه مبادا تكليفكردند آن جناب را، پس از راه كناره ميمي

ر الجعفي[ ن الحكند ايشان را، به نصرت خود، و از اين باالتر كالمي است، كه ]عبيداهلل ب

به آن جناب عرض كرد، چون حضرت به قصر بني مقاتل رسيد نظر نمود ديد خيمه بر 

سر پا است، فرمود: اين خيمه از كيست؟ گفتند: از عبيداهلل است، حضرت فرمود: او را 

ترا  السالم(بخوانيد، چون رسول حضرت به نزد او آمد، و گفت: حسين بن علي )عليه

ا هلل، واهلل كه از كوفه بيرون نيامدم، مگر به جهت اينكه خوش نداشتم، طلبد، گفت: انمي

بينم، خواستم كه من او را بالسالم( وارد شود، و اهلل نميكه در كوفه باشم، و حسين )عليه

و نه او مرا، چون خبر به آن جناب داد حضرت برخواست و نزد او رفت، و سالم كرد و 

وت نمود، باز همان كالم را ادعاده كرد و عذر آورد، نشست، و او را به نصرت خود دع

اي، و خدا از تو مؤاخذه خواهد نمود، اگر حضرت فرمود: اي مرد، تو گناه بسيار كرده

[ در اين ساعت.و ياري من كن تا اينكه جد من شفيع تو باشد در ۲۱۰توبه نكني ] صفحه 

 اري كنم، اول كسي خواهم بود،نزد خدا، گفت: اي پسر پيغمبر خدا، و اهلل اگر تو را ي

كه پيش روي تو كشته گردم، و لكن از اين بگذر، و اين اسب مرا بگير، كه در دويدن 
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نظير است، حضرت اعراض فرمودند، و فرمودند: حاجتي به او ندارم، و لكن حال كه بي

كني، پس به جائي برو كه صداي ما را نشنوي، و با دشمن ما هم مباش، مرا ياري نمي

كسي ما را بشنود، و ما را اجابت نكند، خدا او را برو در زيرا كه اگر كسي صداي بي

آتش جهنم اندازد، پس برخواست و به محل خود برگشت، و عبيداهلل بعد از شهادت آن 

[ .و كلمات آن جناب در ۰۲۴جناب پشيمان شد، و اشعاري در اظهار ندامت انشاد نمود. ]

تي كه ي فزاره و بجيله بود، در وقبن القين، كه با او طايفه كسي اثر نكرد، مگر در زهير

نمودند از هم منزل شدن با آن حضرت، بلكه در هم سفر حضرت بودند، ولي اجتناب مي

اند كه روزي نشسته بوديم، و مشغول كردند، آن جماعت نقل كردهجانب ديگر منزل مي

م( وارد شد، و گفت: اي زهير، السالطعام خوردن بوديم، كه ناگاه رسول حسين )عليه

طلبد پس هر يك از ما لقمه از دست انداختيم، و متحير السالم( تو را ميحسين )عليه

نشستيم، گويا مرغ بر باالي سر ما نشسته، پس عيال زهير كه ديلم نام داشت، گفت: سبحان 

روي كه او نمي زدفرستد، و تو به ناهلل! پسر پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( به طلب تو مي

كالم او را بشنوي و برگردي؟ پس زهير برخواست و روانه شد، و اندكي توقف كرد، به 

درخشيد، پس امر كرد كه خيمه و زودي خوشحال مراجعت نمود، و نور از صورتش مي

احمال او را نقل كنند به سمت حضرت، و به عيالش گفت: ترا طالق دادم به اهل خود 

 ام بر صحبتهم به سبب من مكروهي به تو برسد، ومن عزم نمودهخواملحق شو، نمي

السالم( تا جان خود را فداي او كنم پس اموال او را به او داد، و سپرد او را حسين )عليه

به بعضي از بني اعمامش، كه او را به اهلش برساند پس برخاست، و در روي او گريه 

[ ۲۱۰خواهش دارم كه در قيامت ] صفحه  كرد، و وداع نمود، و گفت: خير ترا خواسته،

مرا در نزد رسول )صلي اهلل عليه و آله(خدا فراموش نكني، پس زهير به آن جماعت 

گفت، كه هر كدام كه طالب رفاقت من نيستيد، اينك وداع آخرين من است با او، و 

نموديم،  حكنم، كه ما به جهاد رفتيم از راه دريا، و فتلكن حديثي از براي شما حكايت مي

و غنايم بسيار به دست ما آمد، پس سلمان گفت: آيا خوشحال شديد به اين فتح و غنيمت، 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

گفتيم: بلي، فرمود: هر گاه دريابيد سيد جوانان بهشت را، پس در پيش روي او جهاد 

تر باشيد، و من شما را به خدا سپردم، پس به خدمت حضرت كنيد، و به آن خوشحال

[ يا ليتني كنت ۰۲6ي رفيع شهادت فائز گرديد ]صحبت، تا به درجه روانه شد، و بود در

 معه فافوز فوزا عظيما.

 نامه نوشتن آن حضرت به اهل بصره

چهارم: طلب كردن ياري آن جناب بود به نوشتن خط به سوي اهل بصره به رسالت 

سين ز حاهلل، آن بود كه: اين خطي است اابورزين، و مضمون آن خط بعد از ابتداي بسم

م شما را خوانالسالم( به سوي اشراف و بزرگان بصره، بدرستي كه من ميبن علي )عليه

به سوي خدا، و رسول )صلي اهلل عليه و آله(، چون در اين ايام سنت پيغمبر )صلي اهلل عليه 

و آله( از ميان رفته است، پس اگر اجابت نمائيد دعوت مرا، و اطاعت كنيد امر مرا، 

د به سوي رشد خود، و السالم.و چون خط آن جناب به ايشان رسيد، يزيد بن هدايت يابي

سعد راجمع كرد، پس خطبه خواند، و ايشان حنظله و بنيتميم و بنيمسعود جماعت بني

رف خدا كه صاحب شالسالم( پسر رسولرا موعظه كرد، پس گفت: اينك حسين )عليه

ثاني و تالي ندارد، و حجت خدا به  و عقل و فضل و نجابت است، و در علم و كمال،

ي جنگ جمل گناهكار شديد به خروج سبب آن جناب بر شما تمام است، شما در واقعه

السالم( پس آن گناهان را بشوئيد از خود بياري كردن فرزند بر اميرالمؤمنين )عليه

خدا، پس ايشان اجابت كردند، و عزم نمودند بخروج، پس چون مهيا شدند خبر رسول

 [ ۲۰۱[ . ] صفحه ۰۲۳شهادت حضرت به ايشان رسيد. ]

 نامه نوشتن آن حضرت به سوي اشراف كوفه

پنجم: طلب ياري نمودن آن جناب بود به نوشتن خط به سوي اشراف كوفه، باين مضمون: 

السالم( به سوي سليمان صرد و اي است از حسين بن علي )عليهبعد از نام خدا، اين نامه»
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و رفاعة بن شداد، و عبداهلل بن وال، و جماعت مؤمنين، اما بعد پس به  مسيب بن نجبه،

خدا فرمود كه: هر كس ببيند سلطان جوركننده، كه حالل ايد كه رسولتحقيق دانسته

شمارد حرام خدا را و بشكند عهد خدا را، و مخالفت نمايد سنت رسول )صلي اهلل عليه و 

با ستم و عدوان، پس كسي بر او انكار نكند به آله( خدا را، و عمل نمايد در خلق خدا 

دانيد قول، و نه به فعل، البته خداوند بايد ايشان را با او شريك نمايد در افعالش، و شما مي

طاعت  اند ازاند به طاعت شيطان، و اعراض نمودهاميه، چسبيدهكه اين جماعت، يعني بني

ند حدود خدا را، و مال مسلمين را به خود ااند فساد را و معطل داشتهخدا و عالنيه كرده

اند، و بتحقيق كه من اند، و احكام خدا را از حالل و حرام تغيير دادهمخصوص كرده

احقم به امر خالفت، از همه كس، به جهت قرابتي كه با پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(خدا 

د، ايشما بيعت كرده دارم.و خطوط و قاصدان از جانب شما بر من وارد شدند، به اينكه

كه مرا، وانگذاريد، و ياري كنيد، پس اگر وفا كنيد به بيعت خود، البته به رشد خود 

ايد، و حال شما، و اهل و اوالد شما، حال من و عيال من خواهد بود، و اگر ثابت رسيده

 منمائيد، و بيعت خود را بشكنيد، از شما بعيد نباشد، چنانكه با پدر و برادر و پسرعم

)مسلم( كرديد، و مغرور كسي است كه به شما مغرور شود، و اگر چنين كنيد حظ خود 

ايد، و خدا از شما ايد، و به خود ضرر زدهايد، و از راه صواب كناره جستهرا ضايع كرده

نياز خواهد بود، و السالم.پس كتاب را پيچيد و به قيس بن مسهر صيداوي داد، پس بي

حصين بن نمير كه موكل راه بود، متعرض او شد، كه او را  چون نزديك كوفه رسيد،

زياد تفتيش كند، پس خط حضرت را بيرون آورد، و پاره پاره كرد، حصين او را به نزد ابن

[ بنزدش بداشتند، گفت: تو كيستي؟ گفت: مردي ۲۰۰ملعون فرستاد، چون او را ] صفحه 

السالم(، و فرزندش حسين ليهطالب )عهستم از شيعيان اميرالمؤمنين علي بن ابي

السالم( گفت: چرا كاغذ را پاره كردي؟ گفت: تا اينكه مطلع نشوي بر مضمون آن، )عليه

جماعتي  السالم(، به سويگفت: از كي بود، به سوي كي؟ گفت: از حسين بن علي )عليه

دست  دانم، پس آن لعين غضبناك شد، و گفت: و اهللاز اهل كوفه، كه اسامي ايشانرا نمي
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دارم، تا خبر دهي مرا به اسامي ايشان، يا اينكه بر منبر روي، و لعن كني حسين از تو برنمي

السالم( و پدر و برادرش را، و اال ترا پاره پاره خواهم كرد، گفت: اما آن جماعت، )عليه

پس اسامي ايشان را نخواهم گفت، و منبر را قبول دارم، پس بر منبر باال رفت، و حمد و 

 السالم( و اوالدشتايش الهي، و درود بر حضرت رسالت پناهي، و اميرالمؤمنين )عليهس

اميه را جميعا، پس گفت: اي مردم، زياد و پدرش، و طاغيان بنيفرستاد، و لعن نمود ابن

من رسول حسينم به سوي شما، و او را در فالن منزل گذاشتم پس بشتابيد به سوي آن 

حكم كرد، كه او را با دست بسته از باالي قصر به زير انداختند، زياد لعين جناب، پس ابن

و استخوانهايش خرد گرديد، پس عبدالملك بن عمير او را ذبح نمود، بعضي او را مالمت 

 [ .۰۲۰كردند، گفت: خواستم راحت شود. ]

 طلب ياري كردن آن حضرت از دشمنانش به جهت اتمام حجت

ششم: طلب ياري نمودن آن حضرت بود از دشمنان خودش به جهت اتمام حجت، پس 

اوال طلب ياري نمود از حر، و لشكرش، در وقتي كه مانع شدند آن جناب را از برگشتن 

سعد در شب ششم.اما اول پس چون حر با اصحابش به خدمت حضرت و ثانيا از ابن

نه شدند تا اينكه وقت نماز ظهر رسيد، رسيدند، و ايشان را آب داد، با آن جناب روا

حضرت امر فرمودند: حجاج بن مسروق اذان گفت، پس حضرت با ازار و رداء بيرون 

آمد و حمد و ثناي خدا را به جاي آورد، پس فرمود: اي مردم من به سوي شما نيامدم 

ا كه [ نزد من آمد، كه بيا به سوي م۲۰۳مگر بعد از آنكه خطوط و رسل شما به ] صفحه 

ما امامي نداريم، شايد خدا امر ما را به تو جمع كند بر هدايت و حق، حال اگر به همان 

خيال هستيد، پس تجديد بيعت و عهد خود را بنمائيد، تا مطمئن شوم، و اگر از رأي خود 

گردم به سوي مقامي كه از آنجا ايد، و از آمدن من كراهت داريد، پس بر ميبرگشته

ساكت شدند، و هيچ سخن نگفتند، پس بمؤذن فرمود: اقامه بگو، آن  ام، پس همهآمده

خواهي با اصحاب خود نماز بگذار، عرض كرد: بلكه ]من[ هم گاه به حر فرمود: اگر مي
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كنم: پس حضرت نماز كرد، و به خيمه مراجعت نمود، و حر بااصحابش با شما نماز مي

انصد نفر از اصحابش، و باقي در ي خود بود با پبه مجلس خود رفت، و حر در خيمه

ي اسب خود پناه بردند، و چون وقت عصر رسيد، حضرت امر آفتاب هر يك به سايه

فرمود كه مهياي رفتن شويد، و به مؤذن فرمود كه اذان عصر را بگويد، و نماز خواند، 

پس رو كرد به آن جماعت، و حمد و ثناي الهي به جاي آورد، پس فرمود: اي جماعت 

د، تر خواهيد بواز خدا بترسيد، و حق را به محلش واگذاريد به رضاي خدا نزديكاگر 

و ما اهل بيت محمد )صلي اهلل عليه و آله( اولي هستيم به واليت امر، از اين اشخاصي كه 

نند، كمدعي آن هستند، كه اهليت آن را ندارند، و در ميان شما به ظلم و تعدي رفتار مي

نمائيد، و رأي شما به غير از آن تناع داريد، بر جهالت خود اقرار ميو اگر از واليت ما ام

گردم به سوي محل خود، پس حر عرض قسمي است كه خطوط شما متضمن بوده برمي

فرمائي، پس دانم كه چه بوده است آن خطوط كه ميكرد كه: به خدا قسم من نمي

آور، پس بيرون آورد،  حضرت امر فرمودند به بعض اصحاب، كه آن دو خرج را بيرون

هر دو خرج را كه مملو بودند از خطوط اهل كوفه، و پيش حضرت ريختند، حر عرض 

كرد كه ما از اين اشخاصي نيستيم كه خطي نوشته باشيم، و مأموريم كه چون به خدمت 

زياد ببريم در كوفه، حضرت فرمود: مرگ به تو برسيم جدا نگرديم تا ترا به نزد ابن

سعد، پس [ .و اما طلب ياري نمودن آن جناب از ابن۰۲۰ت از اين خيال ]تر اسنزديك

خن خواهم با تو ستفصيلش آن است كه حضرت رسولي به نزد او فرستاد كه من مي

سعد ملعون با بيست [ دو لشكر، پس ابن۲۰۲گويم، پس مرا مالقات نما فيما بين ] صفحه 

رت بردند، و چون به هم رسيدند، حض نفر بيرون آمد، و حضرت هم با بيست نفر تشريف

امر فرمود به اصحاب خود كه دورشد، و ماند با آن جناب برادرش عباس و پسرش 

سعد نيز اصحاب خود را دور نمود، باقي ماند پسرش حفص و غالمش، اكبر، و ابنعلي

ترسي كه معاد تو به سوي او پس حضرت فرمود: واي بر تو اي پسر سعد، از خدا نمي

داني پسر كيستم، بگذار اين قوم را و با من كني؟ و حال آنكه ميبا من مقاتله مي است،
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ام را در ترسم خانهباش، كه آن از براي تو در پيش خدا بهتر است، آن ملعون گفت: مي

ترسم كنم، عرض كرد: ميكوفه خراب كنند، حضرت فرمود: من آنرا از براي تو بنا مي

دهم از مال خود در حجاز، ت فرمود: من عوض آن به تو ميمزرعه]ام[ را بگيرند، حضر

ترسم، حضرت سكوت فرمودند، و جوابي به او ندادند، و اعراض گفت: بر عيال خود مي

شود ترا، خدا در فراشت ذبح نمايد به زودي، و تو را نيامرزد نمودند، و فرمودند: چه مي

سعد دم عراق نخوري مگر اندكي، ابندر محشر، و قسم به خدا كه من اميد دارم، كه از گن

 [ .۰۱۱از روي استهزاء گفت: در جو كفايت است از گندم )لعنة اهلل عليه( ]

 طلب ياري كردن آن حضرت در وقت محاصره

هفتم: طلب ياري نمودن آن جناب بود ]بعد[ از آنكه گرد او را سي هزار نفر گرفته بودند، 

پس حبيب بن مظاهر به نزد آن حضرت آمد،  و حايل شدند ميان آن حضرت و ميان آب،

ان دهيد بروم و ايشاسد منزل دارند، اذن ميي بنيو عرض كرد كه در اين نزديكي طايفه

اي به جهت دفع دشمنان داشته باشند، حضرت اذنش را به ياري تو بطلبم؟ شايد فايده

ا و ا خير دنيدادند، پس حبيب در دل شب به نزد ايشان رفت، و گفت: من از براي شم

ام، كه بيائيد فرزند پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(را ياري كنيد، با جماعتي آخرت را آورده

فشاني از براي آن حضرت از مؤمنين، كه هر يك بهتر از هزار مرد هستند، و در جان

[ ۲۰۱اختيارند، و اينك عمر بن سعد ملعون او را محاصره نموده، و شما قوم و ] صفحه بي

ي من هستيد، نصيحت مرا قبول كنيد، تا به شرف دنيا و آخرت فائز گرديد در شيرهع

: من كسي گفتند، برخاست، و گفتاعلي عليين، پس شخصي كه او را عبداهلل بن بشير مي

نمايم ترا، و رجزي انشاد نمود، و بعد از او جماعتي برخاستند، تابه هستم كه اجابت مي

آمدند به قصد ياري آن جناب، و يكنفر از آن قوم به نزد  نود نفر رسيدند، پس بيرون

سعد شتافت، و اين خبر را به او داد، پس آن ملعون ازرق را با چهارصد سوار بطرف ابن

ي سختي نمودند، پس ايشان روانه نمود، و در نزد فرات به هم رسيدند، و با هم مقاتله
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ت برگرد و بگذار ديگري اين شقاو حبيب صيحه زد بر أرزق كه ترا با ما چه كار است؟

اسد ديدند كه تاب مقاومت ندارند با ايشان، را متحمل شود، آن شقي قبول نكرد، بني

 سعد همان شب از آن محل كوچي خود برگشتند، و از ترس ابنفرار كردند و به عشيره

نمودند پس حبيب برگشت به خدمت حضرت، و اين واقعه، به موقف عرض رسانيد، 

[ .و اين آخرين استنصاري بود كه از آن ۰۱۰فرمودند: ال حول و القوة اال باهلل. ] حضرت

جناب واقع شد، و ديگر مأيوس از يار، و ياور. و دانست كه ديگر كسي به ياري او 

نخواهد آمد، و دانست كه آن جهادي كه غرض از آن فتح و غلبه بر دشمنان است، از او 

مخصوصي، كه غرض از آن محض كشته شدن است،  ساقط گرديد، و باقي ماند جهاد

ه بينيد امري را كپس اصحاب را جمع كرد، و خطبه خواند به انكار و يأس، و فرمود: مي

واقع شد، و دنيا پشت كرده است، و معروف تمام شده است، تا آخر خطبه كه مضمونش 

يعت خود را از شما ام از مردم، و بآن است، كه ديگر من اميد ياور ندارم، و مأيوس شده

برداشتم، هيچيك از شما مكلف نيستيد به جهاد با من، پس هر كس خوشدل است به 

كشته شدن با من، پس بيايد بر اين معني بيعت كند، و اال سر خود گيرد، و در اين شب 

به هر جا خواهد برود، كه اين قوم مقصودي به جز من ندارند، پس اصحاب هر يك 

[ . ۰۱۳يد )ان شاءاهلل( در عنوان شهداء، و بيعت نمودن به اين معني. ]سخني گفتند: كه بيا

 [ ۲۰۴] صفحه 

 هاي آن حضرتتلبیات سبعه اجابت از براي استغاثه

 اشاره

ه جهت هاي آن جناب كه بوجه سوم: اينكه تلبيات سبعه اجابت باشند از براي استغاثه

نمود به جهت طلب آب از  امور مخصوصه نمود، و كسي اجابتش نكرد.يكي استغاثه

[ .دوم: استغاثه طلب آب از براي زنان و اطفال بود، كه ۰۱۲براي اهل بيت و اصحاب. ]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

[ .سوم: طلب آب نمود از براي ۰۱۱كنند. ]فرمود: اينان را گناهي نيست و با شما قتال نمي

 طفل شيرخوار، كه فرمود: آيا كسي نيست كه يك شرب آب از براي اين طفل بياورد؟

[ .چهارم: استغاثه به جميع لشكر ۰۱۴بعد قناعت نمود به اينكه خود ايشان او را آب دهند. ]

ي آل ابوسفيان مرا قصد كنيد و از حرم من دست برداريد.پنجم: باز نمود كه اي شيعه

استغاثه به لشكر نمود كه يك ساعت از نهب خيام تأمل كنيد بعد از كشتنم هر چه خواهيد 

كند شم: استغاثه نمود در وقتي كه بر زمين افتاد، و شنيد شمر لعين فرياد مي[ .ش۰۱6كنيد. ]

ها را بسوزانم، حضرت فرياد كرد: اي پسر ذوالجوشن، تو آتش آتش بياوريد تا خيمه

[ .هفتم: استغاثه نمود در آخر نفس از براي يك قطره ۰۱۳طلبي كه حرم مرا بسوزاني. ]مي

[ .پس چون كسي آن جناب ۰۱۰در بين همين استغاثه. ]آب پس سر مباركش را ببريدند، 

[ دوستان او، به عدد ۲۰6را اجابت نكرد در اين استغاثات سبعه، مناسب است كه ] صفحه 

آنها لبيك، بگويند، تا فائز شوند به ثواب اغاثه آن حضرت، در آن احوال، اگر در دل 

 تصور نمايند.

 هاي سبعه به جهت حالت آن حضرتاستغاثه

 شارها

وجه چهارم: و آن وجه عجيبي است كه تلبيات سبعه اجابت باشند از براي هفت استغاثه 

كه از آن جناب واقع گرديد به جهت حالت خودش، و اعراض مردم از ياريش، و 

اعتنائي ايشان به او، و غريب بودن و تنها بودنش، بدون اينكه طلب چيزي از كسي بي

[ ، و از براي آن تأثيرات ۰۱۰« ]واعيه»آنرا به: كند، و اين است كه ناميد حضرت 

مخصوصه بود كه هر يك تأثير خاصي، و تحريك مخصوصي داشتند، كه به آن انقالب 

ها، مخصوصي، و تغيير اوضاعي حاصل شد، پس گوش خود را بگشا كه صداي استغاثه

 رسد، پس بايد گوش دارند، و اجابت نمايند.هنوز بگوش هوش دوستانش مي
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 ابل شدن دو لشكر به هممق

ي اولي: در وقتي كه دو لشكر بهم مقابل شدند، خداوند نصر و ظفر را نازل نمود استغاثه

د السالم( و او را مخير كرد، پس اختيار نموتا اينكه رسيد باالي سر حضرت حسين )عليه

 ير خاصي[ .پس اين استغاثه تأث۰۴۱لقاي الهي را، و لكن بجهت اتمام حجت استغاثه كرد. ]

نمود در عزم اصحاب در قتال عالوه بر عزمي كه داشتند و حالت ايشان منقلب شد، 

دادند و هر يك بر ديگري پيشي اختيار خود را بدم شمشير و تير ميبنحوي كه بي

گرفتند، پس شما نيز در تلبيه تأسي نمائيد به ايشان، و بگوئيد كه اي موالي ما اگر بدن مي

نمودي، و زبان ما لبيك مانند شهداء، در آن وقتي كه طلب ياور مي ما اجابت تو ننمود

نگفت در آن وقت، پس بتحقيق كه قلب ما ترا اجابت نموده بدوستي عمل ايشان، و چشم 

 [ ۲۰۳ما بگريه بر تو، تا آخر آنچه در زيارت است. ] صفحه 

 موقع وقوع جنگ

ت شد بر آن جناب، و زنان ي دوم: آن وقتي كه جنگ در پيوست، و امر سخاستغاثه

مضطرب شدند به صداي بلند فرياد نمود، كه آيا كسي هست كه از ما دفع نمايد شر 

[ پس آن ندا تأثير كرد در زناني كه همراه آن جناب بودند، و ايشان را ۰۴۰دشمنان را؟ ]

د، نبه هيجان آورد كه دست از اوالد، و ازواج برداشتند، اينكه بعضي خود را به كشتن داد

چنانكه بيايد )ان شاء اهلل( در عنوان شهداء.پس هر گاه اين استغاثه زنان عجايز را به 

حركت آورد، و لبيك گفتند به بذل اوالد عزيز خود، پس سزاوار است، كه دوستان در 

نزد تصور آن به حركت آنيد، و اجابت كنند آن ندا را به تلبيه، و بگويند: لبيك داعي اهلل 

 .تا آخر زيارت

 در وقت كشته شدن ياران
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ي سوم: در وقتي كه اوالد و اصحابش همه را كشتند و يكه و تنها ماند.پس از استغاثه

خيمه بيرون آمد به عزم مالقات خدا، و در مقابل قوم ايستاد، در حالتي كه سوار بر اسب 

بود، پس نظري به طرف راست نمود، احدي را نديد، و نظري به جانب چپ كرد، كسي 

اند، و عيال و اطفالش همه را نديد، و ديد كه اهل بيت و اصحابش همه بر خاك افتاده

كس مانده، فرياد بركشيد كه آيا كسي نيست كه به فرياد ما رسد محض رضاي بي

خدا؟آيا كسي نيست كه اعانت كند ما را در راه خدا؟ پس اثر نمود اين استغاثه در زنان، 

وردند، برد، بنحوي كه تمامي يكدفعه فرياد به ناله و گريه برآ و صبر و شكيبائي را از ايشان

كه صداي ايشان در ميان ميدان به گوش آن جناب رسيد، پس برگشت به خيمه، و فرمود: 

[ . ] ۰۴۳آرام گيريد، و دشمنان را بر من شماتت ندهيد، گريه بسيار در پيش داريد. ]

د به د تصور اين استغاثه اجابت نماين[ پس شايسته است كه دوستان نيز در نز۲۰۰صفحه 

ود كه آن جناب از ايشان خشن -الخ  -فرياد و ناله و صيحه، و بگويند: لبيك داعي اهلل 

 خواهد شد.

 در وقتي كه بر خاك افتاد

ي چهارم: در وقتي بود كه بر خاكش انداختند، و اين استغاثه اثر نمود در حضرت استغاثه

ر او توانست حركت كند، و ب( كه با اينكه مريض بود، و نميالسالمالعابدين )عليهزين

جهاد الزم نبود، مع ذلك از اين استغاثه به حركت آمد، و عصائي به دست گرفت، و 

مد، كلثوم از عقبش بيرون آها بيرون آمد، امشد، و از خيمهشمشيرش بر زمين كشيده مي

ول عمه بگذار در پيش روي پسر رس گفت: ايكرد: اي پسر برادر، برگرد، ميو فرياد مي

ر كلثوم نگاه دار او را د)صلي اهلل عليه و آله( خدا جنگ كنم، پس حضرت فرمود: اي ام

[ .پس شما ۰۴۲خيمه، تا اينكه زمين از نسل آل محمد خالي نشود، پس او را برگردانيد. ]

 وارد گرديد. ينيز تلبيه بگوئيد اين استغاثه را، و تعجيل كنيد كه مصيبتهاي پي در پ
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 با بدن زخم دار بر روي خاك گرم

ي خاك دار بر روي پنجم بگوش رسيد، و آن: وقتي بود كه با بدن زخمو صداي استغاثه

ها بيرون گرم افتاده بود، و اين صدا اثر نمود در اطفال حرم، پس دو طفل از خيمه

م، و به ا ترس و بيآمدند.يكي: طفلي بود كه دو گوشواره در گوش داشت، بيرون آمد ب

كرد، و چون قدري از خيام دور شد، ملعوني او را ضربتي زد، و راست و چپ نظر مي

گفت كأنه مدهوش شده كرد، و هيچ نميشهيد نمود در حالتي كه مادرش به او نظر مي

السالم( بود كه يازده سال از [ و ديگري عبداهلل بن حسن )عليه۲۰۰[ . ] صفحه ۰۴۱بود. ]

شته بود چون عمويش را به آن حال ديد از خيمه بيرون دويد، پس حضرت عمرش گذ

فرياد كرد كه: اي خواهر او را نگاه دار، چون خواست او را بگيرد، گفت: و اهلل از عمويم 

شوم، و آمد به نزد حضرت، و مدافعه نمود از او، تا اينكه دستش را قطع كردند، جدا نمي

 [ .۰۴۴و او را كشتند. ]

 شدن از براي قتلشمهیا 

ي ششم: آن وقتي كه مهيا شدند از براي قتلش، و اين استغاثه اثر نمود در خواهرش استغاثه

زينب، و او را از خيمه بيرون آورد، و به سوي قتلگاه سر و پاي برهنه روان گرديد، و از 

فرمود: اي پسر سعد آيا سزاوار است كه ابوعبداهلل نمود، و ميسعد طلب ياري ميابن

سعد از اين حالت به گريه درآمد به نحوي و به سوي او نظر كني؟ و ابنشهيد شود، و ت

 [ .۰۴6كه اشكش جاري شد، و روي خود را برگردانيد. ]

 در حالت شهادت

تر بود، كه در جميع موجودات ي هفتم: در حالت شهادت بود، و آن از همه عظيماستغاثه

عالم افكند، و هر ثابت و ساكني را اثر نمود، و همه را به حركت آورد، تزلزل در اقطار 

از محل خودحركت داد، حتي عرش عظيم و زير و باالي آن، و بهشت، و جهنم، و آنچه 
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شود، و آنچه بيان تفصيل خصوصيات آن در عنوان شهادت اشاره شده، و شرح ديده مي

اقتدا [ .پس چون آنرا تصور نمودي اجماال، پس ۰۴۳آن به تحرير و تقرير و تصور نيايد. ]

كن به ساير خاليق، و لبيك هفتم را بگو، و بگو: اگر بدنم تو را اجابت ننمود در آن 

نمايم به قلب، و گوش، و چشم، و دست، و اعضاء، و جوارح، زمان، پس االن اجابت مي

[ گريه، و نعره، و به تمام اعضاي وجود، ۲۳۱و ناله، و فرياد، و فغان، و شيون، و ] صفحه 

[ .و چون اين هفت اجابت و لبيك از تو صادر شود، به عوض هر ۰۴۰]و حاالت خود. 

 لبيك لبيكي خواهي شنيد، و به عوض هر اجابتي اجابت خود را.

 ي هر فرد در وقت مردن و...هاي سبعهاستغاثه

ي نمائي كساز براي تو نيز هفت حالت خواهد بود، كه در آن احوال هر چند استغاثه مي

ا السالم( كه اگر او را اجابت كرده باشي، تررسيد، مگر حسين )عليه به فرياد تو نخواهد

 ي تو: در حالتكند.پس يك استغاثهنمايد، و از آن مهلكه تو را خالص مياجابت مي

احتضار است، آن وقتي كه نفس به حنجره رسد، و پا به پا بمالي، و ندا كني خويشان و 

ا، هيچيك تو را ياري نتواند كرد، پس اگر اجابت دوستان، و اوالد و اهل و عيال، و اطبا ر

دعوت داعي اهلل نموده باشي، اميد است كه آن جناب به نزد تو حاضر شود و تو را ايمن 

ي دوم: در وقتي است كه از قبر بيرون [ .استغاثه۰۴۰كند، بلكه در جواب تو لبيك گويد. ]

 گاه به طرف راستظر حسرتآئي عريان، و ذليل، بار معاصي را به دوش كشيده، به ن

ري، بيني كه به او پناه بكني، كسي را نمينظر كني و گاه بطرف چپ، و چون نظر مي

پس اگر اجابت اين غريب را كرده باشي، اميد است كه چون نظر كني آن جناب را در 

پيش روي خود ببيني، يا ببيني كه او خود در تفحص تو است، يا ببيني جدش را كه با 

در تفحص تو هستند، كه دست ترا بگيرند، پس ديگر محتاج نشوي كه به يمين  جبرئيل

ي سوم تو: آن وقتي است كه از شدت عطش در روزي [ .استغاثه۰6۱و يسار نظر نمائي. ]

ابد، تكه پنجاه هزار سال است، فرياد برآوري، و آفتاب در تمام آن روز بر سر مردم مي
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ر حالت اي در وقت تصوقي حوض را لبيك گفتهو فريادرسي نيست، پس اگر دعوت سا

[ پس البد ترا اجابت خواهد نمود، و ترا آبي دهد كه ديگر تشنه ۲۳۰تشنگيش، ] صفحه 

ي چهارم تو: آن وقتي است كه خصمان تو بر دور تو احاطه كنند، [ .استغاثه۰6۰نشوي. ]

رار از پدر و مادر و برادر فو حقوق خود را مطالبه نمايند، و تو فرار نمائي از ايشان، بلكه 

كني، و مأيوس از همه شوي، و در كار خود متحير بماني، پس اگر اجابت اين داعي الي 

اهلل نموده باشي اميد است كه به فرياد تو رسد، و اصالح امر تو نمايد و خصمهاي ترا 

مين جري پنجم تو: در وقتي است، كه امر الهي رسد، كه اي م[ .استغاثه۰6۳راضي كند. ]

جدا شويد، و ممتاز گرديد از متقين، پس شايد در آن وقت نور مهر حسيني، مانع شود از 

ي ششم تو: آن [ .استغاثه۰6۲ظلمت سيماي مجرمين اگر اجابت دعوت نموده باشند. ]

وقتي است، كه امر از مصدر قهر صادر شود به انداختن در آتش به سوي مالئكه كه: 

 بگير، پس زبان الل شود از استغاثه كردن، پس اگر اجابت نموده بيندازيد، يا به آتش كه:

ي آن حضرت را، اميد است كه در آن وقت اجابت نمايد، به همان توجه باشي استغاثه

ي هفتم تو: هر گاه داخل شوي در جهنم، و قلبي چون زبانت جاري به آن نگردد.استغاثه

رين، كه و گاهي به مالئكه، و گاهي به متكبالعياذ باهلل، پس گاهي استغاثه نمائي به خزنه 

اند، و هيچ يك به تو نفعي ندهد، بلكه سبب زيادتي عذاب گردد، با اينكه در آنجا افتاده

استغاثه به خزنه از براي تخفيف يك روز است، و به مالك از براي مردن است، و به 

اعت از شتن يك سمتكبرين از براي اينكه يك كاري از براي تو بكنند، هر چند بردا

السالم( وعده فرموده عذاب، يا يك نوع از آن باشد، لكن چون حضرت حسين )عليه

است كه به زيارت زوارش بيايد، اگر تأخير اندازد تا آن زمان به جهت بعضي از حكمتها، 

و اثرهائي كه تغيير و تبديل نيست، پس البد در آن جا ترا زيارت خواهد كرد، و آتش 

ي عذابها از برابر تو برداشته شود، و ترا با خود ش خاموش گردد، و همهبه مقدم شريف

 [ ۲۳۳[ . ] صفحه ۰6۱ببرد به سوي بهشت عنبر سرشت. ]
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 زيارت هر يك از اعضاي آن حضرت

السالم( است در وقت زيارت صنف پنجم: از خطابهائي كه مخصوص به حسين )عليه

اعضاي آن جناب، جدا، جدا، گاهي بر كنند بر هر يك از كردن:آن است كه سالم مي

سر مطهرش، و گاهي بر صورت منورش، و گاهي بر لبان اطهرش و گاهي بر دندان، و 

گاهي بر محاسن شريفش، و گاهي بر خون، و گاهي بر سينه، و گاهي بر پشت، و گاهي 

بر قلب، و گاهي بر جگرش، و از خصوصيات اين خصوصيت، آن است كه سالم بر هر 

ر گويند: سالم بشود، مثال در سالم بر سر منورش، گاهي ميوجوه متعدده مي جزئي به

آن سري كه بر نيزه بلند كردند، و گاهي آن سري كه بر نيزه نصب نمودند، و گاهي آن 

سري كه از قفا بريدند، و گاهي سري كه بر مجلس گذاشتند، و گاهي سري كه 

 ويند: گلوئي كه آنرا نحر كردند، وگآويختند.و در سالم بر گلوي مباركش گاهي مي

گاهي گلوئي كه آنرا بريدند، و گاهي گلوئي كه آنرا با شمشير زدند.و در سالم بر 

گويند: آن جسدي كه به خاك افتاده بود، و گاهي آن جسدي كه جسدش، گاهي مي

غرقه به خون نمودند، و گاهي آن جسدي كه برهنه نمودند، و گاهي آن جسدي كه زخم 

ايت داشت، و گاهي آن جسدي كه پاره پاره نمودند، و گاهي آن جسدي كه پامال نهبي

سم اسبها كردند.و از خصوصيات اين خصوصيت آن است كه هر يك از خصوصيات 

نيز بر وجوهي بوده است، مثال چون گويند: سالم بر آن سري كه آويختند، گاهي گويند، 

ي يزيد.و چون ، و گاهي بر در داراالمارهي شامآويختند بر درخت، و گاهي بر در دروازه

گويند: سالم بر آن سري كه به زمين گذاشتند، گاهي گويند: گذاشتند پيش روي يزيد، 

زياد، و گاهي در تنور خولي، و گاهي در دير ترسايان، و گاهي در و گاهي در مقابل ابن

هر يك از اين ها آن است، كه [ و سر اين سالم۲۳۲[ . ] صفحه ۰6۴ي اسب. ]توبره

مصيبتها، تسليم خاصي بوده است از آن جناب بر امر الهي كه از براي ديگري اتفاق نيفتاد، 

از انبياء و اولياء، پس شايسته آن است كه خداوند در مقابل آن رحمت مخصوصي قرار 
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دهد، و مقصود از سالم آن است، كه خداوند تسليم نمايد به آن جناب، آنچه را كه از 

مقرر فرموده، كه آن را حرم امن خود قرار دهد، از براي كسي كه به او توسل  براي او

نمايد، و متمسك گردد،و او را شفيع خود قرار دهد، و با او رابطه داشته باشد، و همين 

يكي از معاني سالم كردن است بر انبياء و اوصياء، و در اين موضع سالم كردن اميدواري 

ر ين كيفيت سالم كنيم بر آن اعضاء شريفه، و گريه كنيم ببزرگي است، كه هر گاه به ا

هر يك، اميد است كه به آن، خاموش شود به هر سالمي، آتشي كه بر اعضاء خود از 

 ايم و سراپاي خود را در آن غرقه نموديم.معاصي روشن كرده

 خصوصیات زوار آن حضرت قبل از شهادت

 اشاره

آن جناب بوده است قبل از شهادت، و بعد از  باب يازدهم: در خصوصياتي كه در زوار

شهادت، پيش از دفن، پس در اينجا دو مطلب است:مطلب اول: در زواري كه قبل از 

اند، و آن چند قسم است:اول: مالئكه چنانكه در روايتي از حضرت صادق شهادت بوده

ه جدم از آنكالسالم( مروي است كه مالئكه زيارت نمودند كربال را هزار سال پيش )عليه

السالم( چنانكه در حديث [ .دوم: انبياء )عليه۰66السالم( در آن ساكن شود. ]حسين )عليه

صحيح است كه هيچ نبي نبود مگر آنكه زيارت نموده است كربال را، پيش از آنكه آن 

[ .سوم: كشتي نوح، و بساط سليمان ۰6۳ماه درخشان برج امامت در آن مدفون گردد. ]

به دوران آمدند، و گوسفندان اسمعيل، و آهوان كه با مسيح تكلم نمودند،  كه در آن جا

[ خاصي كه پيش ذكر شد.چهارم: ۲۳۱اند كربال را به طرق ] صفحه اينها همه زيارت كرده

اصحاب آن حضرت كه در ركابش شهيد شدند در آن حالتي كه مهيا گرديدند از براي 

دند، بعضي سواره، و بعضي پياده، شهادت، پس هر يك به نحو خاصي زيارت نمو

 السالم عليك يا اباعبداهلل، السالم عليك يابن»گفتند: آمدند در حضور مبارك، و ميمي
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[ ۰6۰رسيم. ]فرمودند: و عليك السالم. برو، كه ما هم از عقب ميحضرت مي« اهللرسول

اب آن جن خواستند ادراك نمايند فيض زيارت.و سر اين زيارت كردن، آن بود كه مي

را در حيات خود، عالوه بر فيض شهادت، و از براي بعضي از شهداء خصوصيتي بود در 

ي غفار، آمدند به آن زيارت، مانند عبداهلل و عبدالرحمن كه، دوبرادر بودند از طايفه

خدمت آن جناب و دور ايستادند، و سالم كردند، حضرت فرمودند: نزديك بيائيد، پس 

كردند: السالم عليك، آمديم كه در پيش روي تو كشته شويم،  نزديك آمدند، و عرض

ي شديد كردند، حضرت فرمود: عليكما السالم و رحمةاهلل و بركاته، اي پسران و گريه

كنيد؟ اميدوارم كه بعد از ساعتي چشمهاي شما روشن شود، برادر من، چرا گريه مي

و گريه كنيم، بلكه به حال تيعرض كردند: فدايت شويم قسم به خدا، بحال خود گريه نم

توانيم نمود، حضرت فرمودند: كه كنيم، كه دشمن بر تو احاطه كرده، و ما چاره نميمي

[ .و ۰6۰ايد. ]خدا شما را جزاي خير دهد به سبب دلسوزي، و مواساتي كه با من نموده

مود كه يا ناكبر كه بعد از آنكه بر زمين افتاد، متوجه گرديد، و زيارت مانند جناب علي

ابتاه عليك مني السالم، و در اين زيارت خصوصيتي بود از جهت وقت، و از جهت 

كيفيت، و از جهت جواب.اما وقت، پس آنرا تأخير انداخت تا آن حال، و سببش آن بود 

آمدند بنزد حضرت، و آن جناب نشسته نمودند، ميكه ساير شهداء چون اراده مبارزت مي

ها، و ايشان به حسب عادت رسميه سالم [ پيش خيمه۲۳۴] صفحه بود، يا ايستاده بود 

 اكبر، پس چون اراده مبارزتكردند، تا اينكه به ثواب زيارت فائز شوند، و اما عليمي

نمود، حضرت همراه او شدند، و به جاي خود نماندند تا او سالم كند.و اما كيفيت، پس 

ه آن سالم، سالم وداع بود، نه سالم بلفظ عليك السالم سالم كرده، و سبب آن است ك

تحيت.و اما خصوصيت جواب، پس آن است كه حضرت جواب اين سالم را نگفت، به 

دو جهت: اول اينكه اين سالم تحيت نبود كه جوابش الزم باشد. دوم اينكه در وقت 

سماع اين سالم حالتي به آن جناب دست داد، كه جميع قواي او از كار افتاد، و احوالش 

 تغير شد، و همين قدر فرمود: اي پسر ترا كشتند. چنانكه تفصيل آن بيايد )ان شاء اهلل(.م
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 زوار آن حضرت بعد از شهادت

گوئيم: اول كسي مطلب دوم در زوار آن حضرت بعد از شهادت، و قبل از دفن، پس مي

ري ي بسياكه زيارت آن جناب را نمود خداي متعال بود، به اين معني كه الطاف خاصه

متوجه به جانب او نمود، و بعد رسول )صلي اهلل عليه و آله( خدا بود، كه به نزدش آمد و 

خدا آمده بود به بر خبر داد سيرابش نمود، و چون رسولاكاز آن جام كه پسرش علي

( نيز السالمالسالم( و فاطمه )عليهاالسالم( و حسن )عليهزيارتش، پس البد علي )عليه

اند، بعد مالئكه نصر به زيارتش آمدند، چنانكه در عنوان مالئكه ذكر شد همراه او بوده

[ .و ۰۳۲وش بيابان به زيارتش آمدند. ][ و وح۰۳۳[ و طيور ]۰۳۰[ ، بعد ذوالجناح ]۰۳۱]

السالم( بود، يا جناب زينب، از انس، اول كسي كه به زيارتش آمد حضرت سجاد )عليه

حه ي ايشان با آداب ] صفو ساير اهل بيت اسير، و يازده طفل صغير از اهل بيت، كه همه

، و گريان، و [ .يعني غبارآلوده، و گرسنه و تشنه، و محزون۰۳۱[ زيارت آمدند. ]۲۳6

زو، چادر، و بعضي غل به گردن، و ريسمان به باناالن، و پابرهنه، بلكه سر برهنه، يعني بي

ولي بعضي از آداب زيارت از ايشان فوت شد، كه غسل به فرات باشد، و وضو از براي 

زيارت، لكن بدلش تيمم با خون طيب آن شهيد نمودند، و صورت و دستهاي خود را به 

ند، پس شروع نمودند در زيارت به همان قسم كه وارد است در كيفيت آن مسح كرد

السالم( و فاطمه زيارت، از ابتدا كردن به سالم بر پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( و علي )عليه

)عليهاالسالم(، و بعد سالم بر آن جناب، و اصل زيارت از حضرت زينب بود، و باقي اهل 

السالم( عبارتي در اين وقت نقل نشده، و ناب سجاد )عليهخواندند، و از جبيت بااو مي

وجهش شايد آن باشد كه آن حضرت با آنكه عليل ]بيمار[ بود، وغل جامعه به گردن 

مباركش نهاده بودند، و نگذاشتند كه از شتر به زير آيد، چنان حالتي از برايش دست داد 

ي اش دريافت، او را تسلعمه خواست روح از بدن شريفش مفارقت نمايد، چنانكهكه مي

[ پس از اين جهت زيارت به طريق متعارف بجا نياورد، ۰۳۴داد، چنانچه تفصيلش بيايد ]
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و اين عمل مخصوص اهل بيت گرديد، لكن دشمنان نگذاشتند زيارت را تمام كنند، بلكه 

الي را باشتران را حاضر نمودند، و ايشان را به قهر از آن اجساد ظاهر جدا كردند، و ايشان

 شتران سوار نمودند و به سوي كوفه روان كردند.

 زواري كه بعد از دفن به زيارت آمدند

 اشاره

باب دوازدهم:، در زواري كه بعد از دفن به زيارت آمدند، و آن چند نوع است: بعضي 

مستمرا تا روز قيامت هر شب و هر روز مشغول زيارت هستند، و آن مالئكه است به 

و اوصياء  كنند، مانند انبياءشت.و بعضي در وقت معين هميشه زيارت ميتفصيلي كه گذ

نمايند، بلكه خداوند متعال در هر شب [ جمعه زيارتش مي۲۳۳كه در هر شب ] صفحه 

ي شعبان ي انبياء در شب نيمه[ .و همه۰۳6فرمايد. ]ي رحمت خاصه بر او ميجمعه افاضه

[ ، وجبرئيل و ميكائيل در اوقات ۰۳۰يند هر سال ]آ[ ، و در شب قدر به زيارت او مي۰۳۳]

[ .و اول كسي كه در اين نشأت به زيارتش آمد، ۰۳۰كنند. ]مخصوصه زيارتش مي

اسد السالم( بود كه بعد از سه روز به دفن او حاضر شد با جماعت بنيسيدالساجدين )عليه

زرگوارش يارت كرد پدر ببه تفصيلي كه بيايد )ان شاء اهلل(.پس قبر را تسويه نمود، و ز

را به سالم مخصوصي، و بعد از آن جناب طوائف و عشاير كه در اطراف كربال بودند، 

به زيارتش آمدند، حتي اينكه در روايتي است كه در عرض يكسال يا بيشتر صد هزار زن 

[ .و بعد از چند روز عقبة ابن عمرو سهمي به زيارتش آمد و ۰۰۱به زيارتش آمدند. ]

اش انشاد كرد، و اول شاعري بود كه مرثيه گفت از براي آن جناب در مرثيه اشعاري

[ .و اول كسي كه از بالد بعيده به زيارتش آمد، جابر بن ۰۰۰اند. ]چنانكه بعضي گفته

عبداهلل انصاري بود، كه از براي زيارتش كيفيت مخصوصي است، كه بيايد )ان شاء اهلل( 

[۰۰۳. ] 
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 ر حق آن حضرتجنايات متوكل عباسي د

اميه، و ايشان منع آمدند در زمان بنيو بعد از آن از هر جانب شيعيان بزيارت مي

رد، تا كبريدند، فائده نميكردند، و دست و پا ميكشتند، و بر دار ميكردند، و ميمي

اينكه نوبت به متوكل عباسي رسيد، و آن ملعون ناصبي بود، و عداوت بسيار با حضرت 

م اهلل عليها( داشت، پس منع شديد از زيارت آن جناب نمود، و چون ديد فاطمه )سال

[ ندارد، امر كرد كه قبر مبارك را خراب كنند، و اثرش را محو ۲۳۰ثمري ] صفحه 

نمايند، و شخم كنند، و آب بر آن بندند، و از خصائص آن حضرت آن است كه همين 

دي گذاشت كه هر كس به زيارت رود، ملعون، عاقبت امر به تعمير قبر مطهر نمود، و منا

مرخص است، و تفصيل اين قضيه ]چنان است[ كه در اخبار مأثور است كه متوكل از 

عباس، بسيار عداوت و بغض نسبت به اهل بيت رسالت داشت، پس امر نمود خلفاي بني

اند، مكه قبر مطهر را خراب كنند، و آب از نهر علقمه بر او جاري نمايند، تا اثري از آن ن

و تهديد شديد نمود بر كساني كه به زيارت روند، و اشخاصي را معين كرد بر سر راهها، 

ر رود، او را بكشند، تا اينكه نوو امر كرد كه هر كس را بيابند، كه به قصد زيارت مي

خدا را مگر خاموش نمايد، و اين خبر رسيد به شخصي از اهل خير و صالح، كه او را 

اندند خوند، و لكن مردي بود، باعقل و زيرك، و دانا، او را مجنون ميگفتزيد مجنون مي

كرد، و شد، و هميشه مخالفين را الزام مي]زيرا[، در مقام محاجه بر همه كس غالب مي

شد، از اين جهت او را مجنون خواندند، چون شنيد كه قبر آن از جواب عاجز نمي

و مصيبتش تازه شد، و در آن وقت در  حضرت را شخم كردند، بسيار بر او گران آمد،

مصر مسكن داشت، پس متحيرانه از مصر روانه شد، و به كوفه آمد.و در آن وقت بهلول 

در كوفه بود، روزي مجنون او را مالقات كرد، و بر او سالم كرد، بهلول پرسيد كه از 

هلول ت، بكجا مرا شناختي و حال، اينكه نديده بودي؟ گفت عالم ارواح را ارتباطي اس

دم اي؟ گفت: شنياي و به اين ديار آمدهگفت: اي زيد به چه خيال از وطن حركت كرده
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السالم(، و قتل زوارش، پس اين ملعون امر كرده است به شخم كردن قبر حسين )عليه

اختيار بيرون آمدم، بهلول گفت: من نيز به عيش من مكدر شد، و از شدت حزن و الم بي

ر را گرفته و كنند؟ پس دست يكديگا برويم به كربال، تا ببينيم چه مياين احوالم، پس بي

روانه شدند، چون به قبر حضرت رسيدند، ديدند بحال خود باقي است، هر چند بنيان آن 

د شوخواهند، آب بر او جاري كنند، آب متحير مياند، و ليكن هر چه ميرا خراب كرده

 رسد، و چون آب بنزديك قبربر شريف نميبدور قبر به قدرت خدا، و يك قطره به ق

[ تعجب نمود زيد، و گفت: ۲۳۰شود به اذن خدا، پس ] صفحه رسد، زمين قبر بلند ميمي

خواهند نور خدا را خاموش كنند و خدا البته نور خود را تمام اي بهلول ببين، كه مي

 [ .۰۰۲خواهد نمود هر چند مشركين كراهت داشته باشند. ]

 دن متوكل بر محو قبر آن حضرتاصرار ورزي

باري متوكل بيست سال اصرار داشت بر محو قبر آن حضرت، و از برايش ممكن نشد، 

پس چون مباشر آن عمل اين حالت را ديد، گفت: ايمان آوردم به خدا، و رسول )صلي 

گردم، و من حال بيست سال گريزم و در صحراها سرگردان مياهلل عليه و آله( و اهلل مي

كنم، و كرامت اهل بيت رسول )صلي اهلل عليه و آله( ت كه آيات الهي را مشاهده مياس

شوم، پس گاوها را گشود، و روانه شد به سوي زيد مجنون، بينم، و متنبه نميرا به چشم مي

اي؟ آيا از آئي؟ گفت: از مصر، گفت: چرا اين جا آمدهو گفت: اي شيخ از كجا مي

س از شدت كنند، پت و گفت: شنيدم اين قبر را شخم ميترسي؟ زيد گريسكشتن نمي

اختيار آمدم، آن شخص بر قدمهاي زيد افتاد و بوسيد و گفت: پدر و مادرم حزن و الم بي

فداي تو باد كه تو چون به اين جا آمدي نور ايمان بر قلب من تابيد، و ايمان به خدا و 

اين جا هستم و هر چه رسول آوردم، من بيست سال است كه مشغول شخم كردن 

شود، و من خواب بودم حال به بركت قدم تو خواهم آب بر اين قبر ببندم ممكن نميمي

بيدار شدم، پس زيد گريست و اشعاري انشاد نمود كه مضمونش اين است كه: اگر 
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ز قبر آن عباس نيالسالم( را به ظلم شهيد كردند پس بنياميه حضرت حسين )عليهبني

كنند، پس دست ايشان به آن جناب نرسيده و تحسر دارند كه چرا او ميجناب را محو 

خواهند كه صدمه به جسد شريفش بزنند، پس آن شخص گريست اند، پس ميرا نكشته

روم به نزد متوكل و او را به و گفت: اي زيد مرا از خواب غفلت بيدار كردي، و االن مي

د، يا رها كند، زيد گفت: من هم با تو خواهد مرا بكشنمايم، ميصورت حال اعالم مي

كنم، پس روانه شدند. چون به نزد متوكل رسيدند، آن شخص پيش آيم و ياري تو ميمي

رفت و خبر داد او را به آنچه در اين مدت مشاهده نموده بود از كرامت قبر مطهر، متوكل 

 به پاي او[ غضب شد و حكم به قتلش نمود، و امر كرد كه ريسماني ۲۲۱در ] صفحه 

بستند و او را در بازار كشيدند، پس بر دار زدند تا عبرت ديگران گردد، و كسي جرأت 

نكند كه ذكر خير از اهل بيت نمايد، زيد چون اين چنين ديد بسيار افسرده و محزون شد 

و گريست، و صبر كرد تا جسد او را از دار بزير آوردند و در مزبل انداختند. زيد رفت و 

او را برداشت و به نزد دجله برد، و او را غسل داد، و كفن نمود، و نماز كرد، و ي جنازه

دفن نمود، و سه روز در نزد قبرش تالوت قرآن نمود، روزي نشسته بود، ديد كه صداي 

ان كنان با گريبان پاره، و مردكنان و مويهصيحه و نوحه بلند شد، و زنان بسيار گريه

آورند، و علمهاي بسيار در پيش روي اي را برداشته ميجنازهزنان و مضطرب احوال، نعره

اند از كثرت ازدحام. آن برداشته، مردم فوج فوج در اطراف آن هستند كه راه سد كرده

زيد گويد: گمان كردم كه متوكل مرده است، از شخصي سؤال نمودم كه اين جنازه از 

ل محبت ريحانه است، متوككيست؟ گفت: يكي از كنيزان سياه متوكل است كه اسمش 

اي به جهت او حفر نمودند، و گل و ريحان و مشك و بسياري به او داشت، پس قبر تازه

لت ي اين حاي بزرگي بر روي آن بنا نمودند، زيد از مشاهدهعنبر در آن ريختند و قبه

هاي خود را دريد، و خاك بر سر ريخت، و فرياد نمود: لطمه بر صورت زد و جامه

ه شهيد كس با لب تشنالسالم( را در بيابان تنها و بيه، وا اسفاه، آيا حسين )عليهواويال

غسل يكند، و او را بكنند، و كسي بر او گريه نميكنند، و عيال و اطفالش را اسير ميمي
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 كنند، و حال اينكه فرزندكنند، پس قبرش را شخم ميو كفن بعد از سه روز دفن مي

الم اهلل ي زهرا )سالسالم( و فاطمه عليه و آله(، و علي مرتضي )عليهپيغمبر خدا )صلي اهلل

ه و ند؟ پس آن قدر گريعليها( است و از براي اين كنيز سياه اين شأن و مرتبه قرار داده

ناله كرد تا غش كرد و بر زمين افتاد، مردم به دورش جمع شدند و بحالتش رقت كردند، 

انشاد كرد كه مضمونش اين است: آيا قبر حسين بن چون از غش به حال آمد، اشعاري 

ه نمايند؟ اميد است ككنند، و قبور اوالد زنا را تعمير ميالسالم( را شخم ميعلي )عليه

دنيا را انقالبي دست دهد و حق به صاحبش برگردد. خدا لعنت كند اهل فساد را و كساني 

اند پس نوشت اين اشعار را در شدهاند، و به او مطمئن كه دنيا را بر آخرت ترجيح داده

[ متوكل آنرا خواند غضب ۲۲۰اي و داد به بعضي از اصحاب متوكل. چون ] صفحه ورقه

كرد، و امر به احضارش نمود، و در مجلس كلماتي از موعظه و سرزنش به او گفت كه 

 غيظ او زياد شده و امر به قتلش نمود، چون آن را در پيش رويش بداشتند، پرسيد چه

ف شناسي، و فضل و شرگوئي در حق ابوتراب؟ گفت: به خدا قسم كه تو خود او رامي

افر، و كند مگر كو حسب و نسب او بر تو مخفي نيست، و كسي انكار فضل او را نمي

دارد او را مگر منافق، و شروع نمود به ذكر مناقب آن جناب، متوكل امر به دشمن نمي

به خواب رفت، هاتفي او را ندا كرد، و سرپائي به حبس او كرد، چون شب شد و متوكل 

شوي االن، پس برخاست و زيد را از او زد، كه برخيز، زيد را رها كن و اال هالك مي

حبس بيرون آورد، و به او خلعت داد، و گفت: هر حاجت كه داري بخواه، گفت: حاجتم 

او را  زوار رفع نمائي، پس السالم( را، و منع را ازاين است كه تعميركني قبر حسين )عليه

خواهد كرد كه هر كس ميگرديد و ندا ميمرخص كرد، و بيرون آمد و در بالد مي

 [ ۲۲۱[ . ] صفحه ۰۰۱السالم( را بكند كه در امن و امان است. ]زيارت كند حسين )عليه

 ي آندر خصوصیات آن حضرت نسبت به كالم اهلل مجید و مقاصد پنجگانه
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ره آن كاروان فتاد شور و نشور واهمه را در گمان فتادهم بانگ نوحه بر حربگاه چون 

غلغله در شش جهت فكند هم گريه بر مالئك هفت آسمان فتادهر چند بر تن شهدا چشم 

كار كرد بر زخمهاي كاري تير و سنان فتادهر جا كه بود آهوئي از دشت پا كشيد هر جا 

هرا در آن ميان بر پيكر شريف امام زمان كه بود طاري از آشيان فتادناگاه چشم دختر ز

فتادشد وحشتي كه شور قيامت ز ياد رفت چون چشم اهل بيت بر آن كشتگان 

ي هذا حسين از او سر زد چنانكه آتش از او در جهان فتادپس با زبان اختيار نعرهفتادبي

هشتم:  [ عنوان۲۲۴پر گله آن بضعت بتول رو بر مدينه كرد كه يا ايها الرسول ] صفحه 

 در خصايص آن جناب كه متعلق به قرآن مجيد است، و در آن پنج مقصد است:

 وجودش مانند كالم اهلل

 اشاره

اهلل است، و مبين كالم اهلل ناطق، و وجودش مانند كالممقصد اول: آن جناب خود كالم

ي پيغمبرند )صلي اهلل عليه و آله( در ميان شوند، و هر دو وديعهاست، و از هم جدا نمي

السالم( در مقام وديعه نهادن به اينكه او را امت، ولي مخصوص است جناب حسين )عليه

را  السالم( پس اود، و فرمود: اي مردم اين است حسين بن علي )عليهبا خود به منبر بر

سپارم و [ پس عرض كرد خدايا او را به تو مي۰۰۴بشناسيد و بر همه كس تفضيل دهيد ]

ي پيغمبر خداست در نزد تمام امت حتي [ .پس آن جناب وديعه۰۰6به نيكان امت خود. ]

زد ما نيز امانت است، پس نيك مالحظه نمائيد اند بلكه در نكساني كه در آن زمان نبوده

 خود را در حفظ اين امانت اي امت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(.

 مشاركت آن حضرت با قرآن در جمیع صفات

 اشاره
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مقصد دوم: در مشاركت و موافقت آن جناب با قرآن در جميع صفات، و خصايص، و 

، و بعد ملتفت موافقت آن شو با آن فضايل، پس بشنو اوال هر يك از آن اوصاف را

ي خاتم پيغمبران )صلي اهلل گويم: قرآن سبب هدايت مردمان، و معجزهجناب، پس مي

السالم( سبب هدايت به عليه و آله( و موجب امتياز حق از باطل است، و حسين )عليه

قرآن [ .و ۰۰۳سوي ايمان، و آيتي از آيات رحمان، و موجب امتياز حق از باطل است. ]

السالم( مانند شب قدر ] [ ، و شب والدت حسين )عليه۰۰۰در ليلةالقدر نازل گرديد ]

االمين سالم تهنيت از جانب خدا آورد [ مالئكه نازل شدند به امر الهي، و روح۲۲6صفحه 

[ ، قرآن شفاعت كننده است از براي كساني كه تالوت آن را نمايند و مداومت ۰۰۰]

السالم( شفيع است كساني را كه به زيارت او روند يا بر او )عليه [ ، و حسين۰۰۱كنند ]

سالم( ال[ .قرآن معجزه است به فصاحت و اسلوب معانيش، و حسين )عليه۰۰۰گريه كنند. ]

معجزه است به سرش و بدنش و خونش و خاكش، چنانكه از هر يك كرامتي ظاهر 

شود و مالل و كهنه نميگرديد كه در مقامش مذكور است.قرآن هميشه تازه است 

السالم( ذكر مصيبتش هميشه تازه است و آورد و هر چه مكرر كنند، حسين )عليهنمي

آورد.قرآن تالوتش عبادت، و شنيدنش عبادت، و نظر به سوي آن عبادت مالل نمي

السالم( مرثيه گفتن از براي او عبادت است، و شنيدنش عبادت، و است، و حسين )عليه

لس عزايش و حزن بر او، و گريه بر او، و گريانيدن، و تشبه به گريه نشستن در مج

[ .و زيارتش از نزديك و دور، و زيارت زوارش، و ۰۰۳گانش همه عبادت است. ]كننده

[ .قرآن احكام چندي دارد چون ۰۰۲آرزوي شهادت در ركابش همه عبادت است. ]

ينكه او را در معرض بيع وجوب احترام، و ترك هجران، و عدم مس بدون طهارت، و ا

السالم( را نيز احكامي است موافق آن، و لكن به آن وشراء در نياورند. و حسين )عليه

عمل ننمودند بلكه هتك حرمتش كردند و او را به خاك و خون آلودند، و دين خود را 

[ و به خيال حكومت ملك ۰۰۱به قتل او فروختند، و در عوض، دراهم معدوده گرفتند ]

 [ .۰۰۴[ مرتكب گرديدند. ]۲۲۳ه نصيب ايشان نگرديد اين امر بزرگ را ] صفحه ري ك
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 قرآن كالم اهلل صامت و حسین كالم اهلل ناطق

السالم( كالم هلل ناطق، قرآن كريم و شريف و اهلل صامت است، و حسين )عليهقرآن كالم

مل قرآن مشتالسالم( كريم و شريف و مجيد و شهيد است، مجيد است، و حسين )عليه

است بر قصص و احوال انبياء، و بيان آنچه به ايشان وارد گرديده از صدمات، و حسين 

السالم( آيت آن قصص و حاالت است بالعيان، قرآن آياتش به حسب ظاهر شش )عليه

، ي آيت استهزار و ششصد و شصت و شش آيه است، و حسين زخمهاي بدنش بمنزله

هاي سم مركبان [ و اگر زخم بر زخم نيز بمشارند و زخم۰۰6و به قولي چهارهزار بوده ]

را نيز مالحظه نمايند به همان عدد آيات قرآني رسد.قرآن مشتمل است بر بسمله در صد 

السالم( صد و چهارده زخم شمشير داشت، قرآن مشتمل و چهارده موضع، و حسين )عليه

م( السالعراب، و حسين )عليهاست بر اجزاء و سور و سطور و كلمات و حروف و نقاط و ا

بر بدنش بود سطرها از شمشير، و كلمات از اثر نيزه، و نقاط از اثر تير. قرآن چهار قسم 

عمران، و مئين كه هر هاي طوالني، چون بقره و آلاست طول: ]جمع طولي[ يعني سوره

ي ز سورهاترند، و مفصل كه بعد يك صد آيه هستند تقريبا، و مثاني: كه از اينها كوتاه

د، السالم( نيز چهار قسمت شمحمداند )صلي اهلل عليه و آله( بنابر قولي، و حسين )عليه

ها بسفر شام رفت، و جسد در كربال مقيم بر خاك بود، و خونش بر بال سرش به نيزه

[ ، و صغار مفصل اجزاء بدنش متفرق در ۰۰۰اي بر مالئكه ][ و شمه۰۰۳مرغان ]

دانم ت كه هر يك را دو نصف نموده شصت پاره گويند، و نميصحرا.قرآن سي جزو اس

[ مترجم گويد: مراد آن است كه بدن ۲۲۰در بيان تطبيق اين وصف چه گويم. ] صفحه 

قرآن را «اسفي عليك يا اباعبداهلل.»آمد آن جناب آن قدر پاره پاره بود كه به حساب نمي

ي آنها بر رسد. و همهدو اسم مي خداوند به چند قسم ياد نموده است كه به قدر سي و

السالم( صادق است مثال قرآن مبارك است چنانكه فرموده است: )و هذا حسين )عليه

ي مباركه السالم( را شجره[ و خداوند موضع تكلم با موسي )عليه۰۰۰ذكر مبارك( ]
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را  [ و عيسي۰۱۱۰ي نور مباركه ناميده ]ي زيتونه را در آيه[ ، و شجره۰۱۱۱ناميده ]

[ ، و شب قدر را مبارك ۰۱۱۲[ ، و آب باران را مبارك ناميده ]۰۱۱۳مبارك خوانده ]

السالم( در وحي بالواسطه مبارك ناميده شد در آن حديث [ و حسين )عليه۰۱۱۱خوانده ]

عجيبي كه سابقا ذكر شد كه فرمود: مبارك است اين مولود و بر او باد صلوات و بركات 

[ و حسين ۰۱۱6رآن شفا و رحمت است براي مؤمنين ][ .ق۰۱۱۴و رحمت من. ]

السالم( شفا است از امراض باطنه و تربتش شفا است از امراض ظاهره، و او رحمت )عليه

[ .قرآن نور است ۰۱۱۳است از براي مؤمنين كه بيشتر فوزهاي ايشان به آن جناب است. ]

ي السالم( ريحانههالسالم( نور است، قرآن روح است و حسين )عليو حسين )عليه

كند [ و راحت از براي خاليق.قرآن حكيم است كه معالجه مي۰۱۱۰خدا است ]رسول

ه كرد جمعي را بالسالم( حكيم است كه معالجه ميقلوب را به هدايت، و حسين )عليه

[ .قرآن بشير و نذير و كتاب مبين ۰۱۱۰هدايت و جمعي را معالجه نمود به شفاعت. ]

[ است، كه جدا نمودحق ۲۲۰السالم( بشير و نذير و امام مبين ] صفحه ليهاست، و حسين )ع

مبر السالم( ذكر بود از براي پيغرا از باطل.قرآن ذكر است از براي مؤمنين، و حسين )عليه

)صلي اهلل عليه و آله( خدا در تمام عمرش، و از براي مؤمنين نيز.قرآن در آنست 

السالم( است كرسي كه معدن علم الهي است، ين )عليهي نور، و در حسآيةالكرسي، و آيه

 و در او آيت نوري است كه خاموش نگرديد در ظلمت شب و نه در خاك و خون.

 ي قرآن از براي شفاعت و خصومتمنازل چهارده گانه

قرآن مشتمل است بر آيات شفا، و آيات رجا، و آيات رحمت، و حسين در اوست آيات 

و اسبابي از براي رجا، و علتهاي تامه از براي رحمت.قرآن از براي  و صفاتي از براي شفا،

آن است چهارده منزل از اول وجودش تا وقتي كه در بهشت مستقر گردد، و بيانش آن 

است كه قرآن شخص جليلي است كه از براي او نطق است و منازلي داشت كه از آن 

[ .دوم: قلب ۰۱۰۱ر لوح بوده ]نزول نموده، از براي شفاعت و خصومت، و اول منزلش د
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نمايد، چهارم: اسرافيل كه ناظر به لوح است، سوم: قلب ميكائيل كه از اسرافيل تلقي مي

[ ششم: ۰۱۰۰گيرد، پنجم: بيت المعمور در شب قدر ]قلب جبرئيل كه از ميكائيل مي

ز براي ا نزولش بالتمام يك دفعه بر قلب پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( در شب اول رمضان

[ هفتم: نزولش بر آن جناب از ۰۱۰۳اينكه خودش بداند آنرا نه از براي تالوت مردم ]

براي تالوت بر مردم در اول بعثت. هشتم: نزولش در هر شب قدر بر امام عصر 

السالم(. نهم: منزلش در گوشها، دهم: منزلش در زبانها، يازدهم: منزلش در كاغذها، )عليه

دلها، سيزدهم: منزلش در محشر كه به صورت بسيار خوبي وارد دوازدهم: منزلش در 

[ چهاردهم: منزلش در بهشت، و از برايش درجاتي است كه گفته ] ۰۱۰۲شود، ]مي

[ چنانكه اين منازل از ۰۱۰۱شود به قاري: بخوان و باال رو در آنها ][ مي۲۱۱صفحه 

اهد و برخي از آنرا در خوشود، و تفصيل آن مقام ديگر ميمجموع اخبار مستفاد مي

السالم( نيز چهارده منزل ام، و از براي حسين )عليهكتاب روضات الجنات ايراد نموده

 ايم.نماست در فضايل، و چهارده منزل در مصائب كه به توفيق الهي بيان هر دو را مي

 منازل چهارده گانه فضائل امام حسین

ق ه قبل از امر خلق خاليق نوري بود مشتاما منازل فضايلش، پس اول: منزل خلقتش بود ك

[ .دوم: منزلش در عرش بود به چندين حالت: گاهي به ۰۱۰۴از نور جدش خاتم انبياء. ]

نمود، و گاهي در يمين عرش، و گاهي باالي آن، و گاهي حامل آن، و عرش طواف مي

م: [ .سو۰۱۰6گاهي پيش روي آن، و گاهي در ظل آن، و گاهي گوشوار و زينت آن. ]

رخت ي دمنزلش در بهشت به چندين كيفيت: گاهي درختي بوده در آن، و گاهي ثمره

و گاهي گوشوار حضرت زهراء )عليهاالسالم( و گاهي زينت بهشت و گوشوار بهشت و 

[ .پنجم: نوري ۰۱۰۰[ .چهارم: نوري بود در اصالب طاهره. ]۰۱۰۳زينت اركان بهشت. ]

كه نوبت حملش به حضرت زهراء رسيد كه بود در ارحام مطهره خصوصا در وقتي 

السالم( محتاج به چراغ نبودم در شبهاي تار. فرمود: چون حامله شدم به حسين )عليهمي
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[ ۲۱۰[ . ] صفحه ۰۱۳۱[ .ششم: در دست لعياي حوريه كه قابله آن جناب بود. ]۰۱۰۰]

جلس منزل چند م هفتم: در بدن پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( و از براي آن جناب در اين

بود گاهي بر گردن، و گاهي شانه، و گاهي دامان، و گاهي سينه، و گاهي پشت، و از 

براي هر يك كيفيتي بوده كه در محلش مذكور شد، چنانكه از براي اعضاي پيغمبر 

 السالم( منازلي بوده، منزل زبانش دهان حسين)صلي اهلل عليه و آله( بر جسد حسين )عليه

[ ، و منزل ابهامش حلق آن سرور بود كه غذا ۰۱۳۰داد ]( بود كه او را شير ميالسالم)عليه

[ و منزل لبهاي پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( گاهي بر پيشاني ۰۱۳۳نهاد ]به كامش مي

[ و اينها غالب اوقات بود و گاهي ۰۱۳۲السالم( بود و گاهي بر گلويش ]حسين )عليه

ي حضرت زهراء )سالم اهلل عليها(.نهم: در دست نه[ .هشتم: سي۰۱۳۱باالي نافش. ]

 داشت تا حضرتكرد و نگاه ميالسالم( در وقتي كه او را بلند ميحضرت امير )عليه

كرد: گريست و عرض ميبوسيد و ميرسول )صلي اهلل عليه و آله( جميع اعضاي او را مي

[ .دهم: دوش ۰۱۳۴ا. ]بوسم موضع شمشيرها رفرمود: ميكني؟ مياي پدر چرا گريه مي

گرفت، بلكه گاهي خواهش و گردن جبرئيل بود كه مكرر آن جناب را به دوش مي

[ ۰۱۳6نمود از پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( كه او را به او دهد تا به دوش گيرد. ]مي

خدا بود و آن حضرت كسي را به منبر نبرد بغير از اميرالمؤمنين كه .يازدهم: منبر رسول

هت نصب خالفت در روز غدير با خود به منبر برد و فرمود: هر كس من موالي به ج

ر السالم( را به منبر برد بنزد خود نشانيد، يا باويم، علي موالي او است، لكن حسين )عليه

السالم( پس او را بشناسيد و بر دامان خود، و فرمود: مردم اين است حسين بن علي )عليه

نكه خدايش تفضيل داده، پس خبر داد مردم را به قتلش، و همه كس تفضيل دهيد، چنا

ي امت از موجودين و غير [ پس او را سپرد به همه۰۱۳۳نفرين كرد بر قاتل و خاذلش ]

[ به شماها هم سپرده است چنانكه از عموم كالمش استفاده ۲۱۳ايشان، حتي ] صفحه 

ي كنيد بر او و او را يار[ پس مردم گريستند حضرت فرمود: آيا گريه مي۰۱۳۰شود ]مي

م كنيد و آراشنويد و گريه نميكنيد؟مؤلف گويد: شما هم آيا اين حديث را مينمي
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ي پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( در وقت احتضار.سيزدهم: قلب ايد؟دوازدهم: سينهگرفته

 نفرمود: كه حسين را در قلب مپيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( بود چنانكه هميشه مي

موقعيتي است كه از براي احدي نيست، و حالت احتضارش هم در ذكر آن جناب بود و 

فرمود: يزيد را با من چه كار است؟! خدا او را مبارك نكند، و در ذكر او بود تا روح مي

[ .چهاردهم: قلوب مؤمنين است كه از براي ۰۱۳۰شريفش از جسد مطهر مفارقت نمود. ]

مخصوصي است كه حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( آن جناب در آن قلوب محبت 

[ پس هر گاه ۰۱۲۱از آن تعبير فرمود: باينكه آن محبت مكنون است در باطن ايشان ]

 «.اهللگفت صدق رسول»شخص مؤمن مالحظه نمايد قلب خود را خواهد 

 ي مصائب آن حضرتمنازل چهارده گانه

نيز چهارده است:اول: منزل اصلي كه منازل مصائبش كه مصائب منازل است پس آن 

ي طيبه بود، و او را ]مجبور[ نمودند به جال، و بسيار بر او صعب بود پس شكايت مدينه

بخداوند نمود، و عرض كرد: خدايا ما عترت پيغمبر تو هستيم كه ما را از وطن بيرون 

ه نزد قبرش ه ب[ و شكايت به پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( كرد آن وقتي ك۰۱۲۰كردند ]

آمد از براي وداع و گفت: منم حسين پسر فاطمه )عليهاالسالم( دختر تو، مرا امت 

ي معظمه كه [ دوم: منزلش در مكه۲۱۲[ . ] صفحه ۰۱۲۳واگذاشتند و ضايع نمودند. ]

محل امن بود از براي هر چيزي از انسان و حيوان و مرغان و وحوش و درخت و عطف، 

م خوف آن جناب گرديد كه خواستند او را در آن جا به قتل رسانند و اين حرم امان، مقا

رسيد او را [ .سوم: ما بين مكه و كوفه كه در هر محلي مي۰۱۲۲پس از آنجا كوچ كرد. ]

كه  كردند.چهارم: كربال بودكردند از رفتن به كوفه، و از ياري او امتناع ميتخويف مي

فرمود: بارها را فرود آوريد كه ديگر از اينجا  در آن نازل شد به قصد اقامت و توطن، و

د ش[ .پنجم: در مركز ميدان بود كه هر وقت از قتال خسته مي۰۱۲۱كوچ نخواهيم كرد. ]

[ .ششم: مصرعش بود ۰۱۲۴فرمود: ال حول و القوة اال باهلل. ]ايستاد و ميدر آن مركز مي
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قي ماند سه روز يا چهار روز، و كه در علم الهي از برايش اختيار شده، و در ظاهر آن با

[ .هفتم: منزل سر ۰۱۲6بعد به بطن آن زمين قرار گرفت كه قبر معظم آن جناب است. ]

ي خولي زير اجانه يا تنور در روي خاكستر، مباركش بود شب يازدهم محرم در خانه

[ .هشتم: منزل آن سر، ۰۱۲۳چنانكه در السنه مشهور است كه نور نازل شد در تنور. ]

م نمود و تبسزياد در ميان طبق پيش روي آن لعين، و او اظهار خوشحالي ميمجلس ابن

كرد و شايد اين تبسم اعظم است از زدن به خيزران و زدن به بيني و چشمان شريف مي

[ .دهم: منزلش در مابين ۰۱۲۰[ .نهم: منزلش كوفه باالي درخت. ]۰۱۲۰آن جناب، آه. ]

يزه، و گاهي در ميان صندوق، و در هر شهر و بلد از آن سر كوفه و شام، و گاهي باالي ن

[ يازدهم: منزلش در دير راهب و در اين منزل او را اكرام ۲۱۱منور عالمتي است. ] صفحه 

نمودند و با مشك و كافور او را مطيب كردند و تحيت و سالم گفتند و جواب شنيدند، 

دوازدهم: منزلش در شام مجلس [ .۰۱۱۱چنانكه تفصيلش در مقام خود مذكور است. ]

ر آن ي مصيبتها بيزيد عنيد در ميان طشت طال كه پيش روي او گذاشته بودند، و همه

جناب در اين مجلس بود، كه از بيست مصيبت متجاوز است كه بعضي در آن مجلس 

ي يزيد [ .سيزدهم: منزل او كه بر در خانه۰۱۱۰حادث شد و بعضي در آنجا تازه گرديد. ]

ي يزيد متحمل اين اهانت نشد، و با سر برهنه بيرون آمد و ان نمودند، و هند زوجهآويز

اي؟ ويختهي من آفرياد كرد: اي يزيد اين سر پسر فاطمه )عليهاالسالم( است كه بر در خانه

يزيد برخواست و او را پوشانيد و به حرم خود برگردانيد، و گفت: اي هند، نوحه كن بر 

[ .چهاردهم: ۰۱۱۳بزرگ قريش، پس امر كرد سر را به زير آورند. ]خدا و فرزند رسول

ي شام كه آنرا بر آنجا آويخته بودند، و اين اهانت آن قدر بزرگ منزلش بر در دروازه

السالم( متحمل آن نگرديد، و فرياد زد: اي يزيد بود كه صبر امامت حضرت سجاد )عليه

ي ديعهاند و حال آنكه او وي بلد تو آويختهزهكني كه سر فرزند فاطمه را بر درواحيا نمي

[ .پس در اين مقام صبر نكرد، با اينكه چون ۰۱۱۲پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( است. ]

كرد، ديد سر را در طشت نزد يزيد گذاشتند و با چوب خيزران اشاره به لب و دندان او مي
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م( بعد از اين منازل، چون السالصبر كرد و سخن نگفت.و از براي جناب حسين )عليه

قرآن كريم، منزلي است مخصوص، در مدفن، و محشر به هيئت مخصوصي، تا وقتي كه 

ه رسد بمنتهي شود به منزل مخصوص در بهشت، در آن درجاتي كه جدش فرمود: نمي

[ و اعالي آنها آن است كه در حديث اشاره ۲۱۴[ . ] صفحه ۰۱۱۱آنها مگر به شهادت. ]

[ ، چنانكه ۰۱۱۴ي او ]ملحق شدن به خاتم انبياء است در منزل و درجه شده به آن كه

 تفصيل آن در محلش مذكور است.

 ي آن حضرت نازل شدآياتي كه در مرثیه

 اشاره

ي آن جناب نازل شد و آن چند آيه است:اول در بيان مقصد سوم: در آياتي كه در مرثيه

والديه احسانا حملته أمه كرها و وضعته حمل و والدت او است آيه: )و وصينا االنسان ب

كرها و حمله و فصاله ثلثون شهرا(: ]انسان را در مورد پدر و مادرش به نيكي توصيه 

[ حامله شد و با مشقت وضع نمود، مدت حمل و ۰كرديم، مادرش او را با مشقت ]

[ ، ۰۱۱6ي احقاف است ]اش سي ماه است[ تا آخر آيه، كه در سورهشيرخوارگي

ي طاهره )عليهاالسالم( به امل و بحار به سندهاي معتبر روايت شده كه چون فاطمهدرك

حسين حامله شد نازل گرديد جبرئيل، و عرض كرد: اي محمد )صلي اهلل عليه و آله( 

دهد به مولودي كه از فاطمه )عليهاالسالم( متولد رساند، و ترا بشارت ميخدايت سالم مي

شند، عرض كرد: مرا حاجت نيست به مولودي كه امت او را كگردد، و امت او را ميمي

بكشند، پس جبرئيل عروج نمود و نزول كرد و همان سخن را گفته و همان جواب شنيد، 

دهد به اينكه امامت و واليت و باز عروج و نزول نمود و گفت: خداوند تو رابشارت مي

 و آله( فرمود: راضي شدم، پسي او خواهد بود، پيغمبر )صلي اهلل عليه وصايت در ذريه

حضرت به فاطمه )عليهاالسالم( پيغام داد كلمات جبرئيل را كه اول گفته بود، حضرت 
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فاطمه )عليهاالسالم( همان جواب پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( را داد، بعد آن سخن آخر 

 زرا كه شنيد راضي گرديد و لكن در حمل و وضع با كراهت بود، يعني محزون بود ا

براي كشته شدنش، و مدت حمل و رضاعش سي ماه ]شد[، و از جمله دعايش اين بود 

ام ي او امتمام ذريه« و اصلح لي ذريتي»فرمود: كه: )اصلح لي في ذريتي( و اگر مي

شدند.و آن حضرت از هيچ زني شير نخورد، و لكن او را به خدمت پيغمبر )صلي اهلل مي

گذاشت، پس ردند پس ابهام خود را به دهان او ميآو[ مي۲۱6عليه و آله( ] صفحه 

مكيد تا به حد كفايتش تا دو روز، يا سه روز از غذا، پس روئيد گوشت او از گوشت مي

خدا، و خونش از خون آن جناب، و هيچ مولودي در شش ماه متولد نشده كه بماند رسول

بدان كه معني كرها آن [ .و ۰۱۱۳السالم(. ]مگر يحيي بن زكريا و حسين بن علي )عليه

است كه اشاره شد، يعني با حزن و تأسف و اين قسم بود حمل آن جناب، و وضع او، و 

پرستاري او، و شير دادن او، و تربيت او، و بازي او و ادخال سرور بر او از جدش، يا 

ي ايشان در وقت وفات خود، بر آن جناب محزون پدرش يا برادرش يا مادرش، و همه

خواهرش در وقت مفارقتش از قتلگاه، با كراهت و حزن بود، چگونه كراهت و  بودند، و

آيد، بلكه با ندبه و نوحه و افغان بود، كه تمام دوست و دشمن از حزني، كه به بيان نمي

 [ .۰۱۱۰آن به گريه درآمدند. ]

 خروج آن حضرت از مدينه

است: )اذن للذين يقاتلون  ي دوم: در بيان خروج آن حضرت از مدينه، و آن اين آيهآيه

بأنهم ظلموا و ان اهلل علي نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق اال ان يقولوا 

اند، تهشوند براي اينكه مورد ستم قرار گرفربنا اهلل(: ]رخصت داده شده به آنانكه پيكار مي

راي ار خود به ناحق، تنها باند از ديخداوند به ياري آنها تواناست، آنانكه بيرون رانده شده

[ .چنانكه در خبري از حضرت صادق ۰۱۱۰اند: پروردگار ما اهلل است.[ ]اينكه گفته

ر و السالم( و جعفالسالم( منقول است كه اين آيه نازل گرديد در شأن علي )عليه)عليه
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و  [ .يعني اينكه علي و جعفر۰۱۴۱السالم(. ]حمزه، و جاري شد در حسين بن علي )عليه

 گناه بدون حق كه موجب قتلحمزه را از ديار خود بيرون نمودند، و ايشانرا كشتند بي

[ حالت جاري گرديد ۲۱۳ايشان باشد، بلكه به جهت اقرار به توحيد الهي، و اين ] صفحه 

السالم( به نحو خاصي، زيرا كه آن جناب را بيرون نمودند از ديارش، در حسين )عليه

، و از برايش در هيچ مكاني امان نبود، حتي اينكه فرمود: اگر در بلكه از جميع ديارها

[ ، پس ۰۱۴۰سوراخ جانوران داخل شوم مرا بيرون خواهند آورد و مرا خواهند كشت ]

او را كشتند كشتن مخصوصي، و ظلم بر او نمودند، و بر اوالد و اطفال و عيالش ظلم 

ياريش به دست حجت منتظر،  مخصوصي، و در آن جناب ظاهر گردد قدرت به نصرت و

 )عجل اهلل فرجه(.

 در بیان كمي يارانش

آيه سوم: در بيان كمي يارانش نازل گرديد: )الم تر الي الذين قيل لهم كفوا ايديكم و 

اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية 

م كتبت علينا القتال لو ال اخرتنا الي اجل قريب(: ]آيا اهلل او اشد خشية و قالوا اربنا ل

ننگريستي به آنانكه، به آنها گفته شد: باز داريد دستهاي خود را، نماز را بپا داريد، و 

انند ترسند همزكات را بدهيد. چون پيكار بر آنها نوشته شد، گروهي از آنها از مردم مي

د: پروردگارا! چرا براي ما جنگ نوشتي؟! اي گوينترس از خدا و يا شديدتر از آن، و مي

[ .در روايت است از حسن بن زياد ۰۱۴۳دادي[. ]كاش مارا تا مدت كوتاهي مهلت مي

ي شريفه، فرمود: صدر السالم( سؤال نمودم از اين آيهعطار كه از حضرت صادق )عليه

ين السالم( است، و ذيلش در حرب امام حسآن در صلح حضرت امام حسن )عليه

السالم( و خداوند نوشته بر آن جناب قتال را، و بر تمام اهل زمين كه با آن جناب )عليه

مود: اند كه فر[ .علي بن اسباط گويد: بعضي از حضرت باقر روايت كرده۰۱۴۲باشند. ]

[ ۰۱۴۱شدند. ]كردند، البته همه كشته مياگر تمام اهل زمين در ركاب آن جناب قتال مي
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و در تفسير عياشي روايت كرده است از ادريس موالي عبداهلل بن جعفر [ ۲۱۰. ] صفحه 

: ي شريفه كه فرمود: )كفوا ايديكم(السالم( در تفسير اين آيهاز حضرت صادق )عليه

 السالم( و )كتب عليهم القتال(: ]جنگ]دست نگهداريد[، يعني با حضرت امام حسن )عليه

 السالم( و )الي اجل قريب(: ]تا مدتحسين )عليهبر آنها نوشته شد[، يعني با حضرت امام 

 [ .۰۱۴۴كوتاه[، يعني وقت خروج قائم )عجل اهلل فرجه(. ]

 در مجمل بیان شهادت آن حضرت

ي )كهيعص(، چنانكه ي چهارم: در مجمل بيان شهادتش و مكان و حاالت آن آيهآيه

 مروي است در حكايت حضرت زكريا و تفصيلش گذشت در عنوان مجالس.

 حسین، نفس مطمئنه است

ي پنجم: )يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية(: ]اي نفس آرام و آيه

[ از حضرت صادق ۰۱۴6ت خشنود و خشنود شده بازگرد.[ ]آسوده، به سوي پروردگار

السالم( است، كه او بوده است السالم( مروي است كه مراد در اين آيه حسين )عليه)عليه

[ .مؤلف گويد: بيان اين مطلب آن است ۰۱۴۳صاحب نفس مطمئنه، راضيه و مرضيه. ]

خواهد داشت او را، كه هر كس شناخت خدا را، و دانست عظمت و شأن او را، دوست 

و چون دوست دارد او را، راضي خواهد بود به هر چه از جانب او وارد گردد، و اصال 

كراهتي و تزلزلي در وجودش حاصل نشود، بلكه در وقت نزول اشد مصائب طمانينه و 

شود، و مصداق اين مطلب به كمال ظهور رسيد در حضرت حسين رضايش شديدتر مي

 [ ۲۱۰ه از عناوين سابقه و الحقه معلوم گردد. ] صفحه السالم(، چنانك)عليه

 مراد از ظلم، شهادت حسین است
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ي ششم: )و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف في القتل(: ]كسي كه به آيه

ستم كشته شود براي خونخواهش فرمانروائي قرار داديم، در كشتار زياده روي نكند.[ 

م( السالالسالم( مروي است كه مراد حضرت حسين )عليهقر )عليه[ .از حضرت با۰۱۴۰]

[ .مؤلف گويد: ۰۱۴۰است كه او را به ظلم شهيد كردند، و ولي او حضرت قائم است. ]

ي شريفه حكمي است عام، از براي همه مردم، يعني كسي را كه بظلم بكشند ظاهر آيه

، و سراف نكند به كشتن غير اوپس از براي ولي او است شرعا حق قصاص بر قاتلش، و ا

ش، السالم( است كه قصاص نمايد از قاتلبنابراين معني از براي ولي حضرت حسين )عليه

و لكن بايد ديد كه قاتل آن جناب يزيد بوده؟ يا پسر زياد؟ يا پسر سعد؟ يا شمر؟ يا سنان؟ 

وني كه آن ملعيا صالح بن وهب؟ كه نيزه بر آن حضرت زد كه از اسب بر زمين افتاد، يا 

تير سه شعبه به قلب مباركش زد پس فرمود: بسم اهلل و باهلل، يا غير ايشان؟و تحقيق آن 

است كه از براي آن حضرت صد هزار قاتل بوده باالستقالل حقيقة، پس يك قاتل 

زياد [ .و ديگري ابن۰۱6۱باالستقالل يزيد است چنانكه در اخبار انبياء ذكر شده است. ]

[ .و ديگري عمر بن سعد بود كه چون ۰۱6۰يزيد گفت: قتله ابن مرجانة. ]است چنانكه 

م( است السالگفتند اين قاتل حسين )عليهديدند در كودكي، مياصحاب ]علي[ او را مي

ي تير سه شعبه، و تشنگي و [ و ديگري شمر.و ديگري سنان، و خولي و زننده۰۱6۳]

« قتلت مكروبا»است كه خود فرموده:  [ و حقيقت امر آن۲۴۱غيرت، و گريه. ] صفحه 

[ يعني كربت و حزن مرا كشته، و از اين جهت او را صاحب كربال نامند، پس ۰۱6۲]

دن گويم: كه از براي كشته شهمين لفظ اشاره است به سبب قتل آن بزرگوار.باز مي

مظلوم چند معني است كه همه منطبق است بر آن جناب به طريق مختلف.يك معني اينكه 

كشته شده باشد در حالتي كه مظلوم باشد، يعني تعدي بر او نموده باشند، و ملك و اوالد 

ي اعضاء و جوارحش از ظاهريه و باطنيه به ضرب و اصحابش را برده باشند، بلكه همه

تير و تيغ و نيزه و تشنگي از دستش گرفته باشند، و حقيقت اين صفت در آن جناب بوده 

، تمام جوارج و اعضاي او متغير گشته بود، حتي گلوي كه از طعن سيوف و رماح
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مباركش، و بر مال و عيال و اطفالش دست تعدي گشودند، و او را از بالد آواره نموده، 

كس بر خاك انداختند، و در اين حالت او را كشتند، پس كسي كه مصداق تنها و بي

ت لوم كه وصف اسكلي اين صفت است همان حسين تنها است، و از اين جهت لفظ مظ

]ترا «: انشدك دم المظلوم»علم شده است از براي او، اين است كه در دعا وارد است: 

[ . و در حديث است كه: ترك مكن زيارت مظلوم ۰۱6۱دهم به خون مظلوم[ ]قسم مي

داني كه او است حسين را، راوي عرض كرد: كه كيست مظلوم؟ فرمود: مگر نمي

[ .معني دوم مظلوم بودن، در اصل كشتن است، يعني او ۰۱6۴. ]السالم( شهيد كربال)عليه

 ي قتل او باشد، مانند قصاص، يا حد، يا افساد،را كشتند بدون حق شرعي كه موجب اباحه

و اظهر افراد اين معني حسين است، چنانكه خود فرمود: واي بر شما از من چه طلب 

قصاص كنيد، يا مالي از شما  خواهيدام؟ پس ميداريد؟ آيا كسي را از شما كشته

[ معني سوم مظلوم بودن در ۲۴۰[ . ] صفحه ۰۱66ام. ]ام؟ يا شريعتي را تبديل كردهگرفته

كيفيت قتل است، چون كه خداوند احسانرا در هر معناي نيكو به كار برده است، حتي 

در پيش  ودر كشتن قرباني مستحب است كه كارد را تيز كنند، و او را به ذبيحه ننمايند، 

روي ابناء جنس نكشند، و دست و پايش نبندند، و او را مثله نكنند)يعني اعضايش را جدا 

نكنند پيش از خروج روحش(، و او را آب دهند، و هيچ يك از اين احسانها را در كشتن 

اند، بلكه در كيفيت آن ظلم كردند.معني چهارم مظلوميت آن حضرت مراعات ننموده

[ و انداختن بر ۰۱6۳ه سلب لباس، و به قطع اعضاء و پامال كردن ]بعد از كشتن است ب

ي كفن و دفن، و اين هم منحصر به آن جناب است، حتي اينكه آن جامهروي خاكها بي

[ .معني پنجم مظلوميت به جميع انحاء مذكوره ۰۱6۰كهنه پاره را هم بر بدنش نگذاشتند. ]

 او. است، و همه در آن جناب جمع بود، نه در غير

 در بیان انتقام از كشندگان او
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ي هفتم: در بيان انتقام از كشندگان او در روز قيامت، و اين آيه است: )و اذا الموؤدة آيه

سئلت بأي ذنب قتلت(: ]هنگامي كه از دفن شده پرسيده شود كه به چه گناهي كشته 

شأن حسين  السالم( مروي است كه اين آيه در[ . از حضرت صادق )عليه۰۱6۰شد؟[ ]

ي شريفه در سياق وقايع [ .مؤلف گويد: چون اين آيه۰۱۳۱السالم( نازل شد. ])عليه

ي قيامت، مانند: تكوير شمس، و انكدار نجوم و تسيير جبال، واقع شده، بايد مراد عظيمه

از اين سؤال مطلب بزرگي باشد، كه سبب انقالب اهل محشر شود، كه شامل جميع ايشان 

ي جاهليت كه دختران را خوف تمام خاليق گردد، و سؤال از موؤدهباشد، و موجب 

كردند، با اينكه گناهي و تقصيري نداشتند، و ايشان را به اين زنده در خاك دفن مي

كردند هر چند امر عظيمي است، لكن [ زنده دفن مي۲۴۳كشتند يعني ] صفحه كيفيت مي

سخت گرفتند، و او را به اين كيفيات سؤال از شخصي كه او را احاطه نمودند، و بر او 

كه در سابق اشاره شد كشتند با اصحاب و اوالد و اطفالش، البته اعظم است، و شايد اين 

السالم( كه: اين آيه در شأن حسين وجه باشد در آنچه فرمود حضرت صادق )عليه

م( است السالالسالم( نازل شده، و تحقيقش آن است كه حقيقت موؤده حسين )عليه)عليه

با عيال و اطفالش روز عاشورا پيش از شهادتشان، زيرا كه زحمت مؤوده به حبس نمودن 

ي زير خاك و حبس نفس ايشان است با تشنگي و تنگي مكان، و خوف مردم، و همه

ايشان از صبح تا عصر متصف به اين اوصاف بودند، و هيچ استراحت نداشتند، پس ايشانند 

ز ايشان، كه به چه گناه كشته شدند؟ و به چه گناه به اين كيفيت شود اموؤده، كه سؤال مي

 كشته شدند؟ و به چه گناه اطفالشان به اين كيفيت كشته شدند؟!

 مراد به ذبح عظیم، حسین است

[ در خبر است كه مراد به ذبح عظيم حسين ۰۱۳۰ي هشتم: )و فديناه بذبح عظيم(: ]آيه

نيايد اينكه مفدي بايد اعظم از فدا باشد، زيرا كه باء  [ .و وارد۰۱۳۳السالم( است. ])عليه

سببيه است نه تفديه، و معني آن است كه: ما فدا نموديم او را به آنچه فدا نموديم به سبب 
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ذبح عظيمي كه مقدر بوده در صلب او، يا اينكه مراد اين باشد كه مبدل شد فدا شدن او 

ي عظمي كه فداي راه خدا شدن باشد از مرتبهدر راه خدا به فدائي بزرگتر از او، و اين 

 السالم( حاصل شد.براي حسين )عليه

 ي حمد و بسم اهلل از براي آن حضرتدر بیان ثبوت خصائص سوره

ي حمد و بسم اهلل از براي جناب ] صفحه مقصد چهارم: در بيان ثبوت خصايص سوره

السالم( الكتاب، و حسين )عليهي حمد ام گوئيم: سورهالسالم( پس مي[ حسين )عليه۲۴۲

السالم( ي حمد كنز اطاعت است، و حسين )عليه[ .سوره۰۱۳۲ابواالئمه االطياب است. ]

السالم( وافي به ي حمد وافيه است، و حسين )عليه[ .سوره۰۱۳۱اسباب شفاعت است. ]

ت السالم( تربتش شفا اسي حمد شافي است، و حسين )عليهاسباب مغفرت است.سوره

[ ، و ۰۱۳6ي دختر يهودي معروف است ][ .، و خونش شفا بوده چنانكه در قضيه۰۱۳۴]

ا، كند آتشهاي باطني و ظاهري رشود شفا است كه خاموش مياشكي كه بر او ريخته مي

كند، چنانكه در حديث اي از آن در جهنم بيفتد حرارت او را خاموش ميكه اگر قطره

ي حمد است و حسين محبتش كافي است، سورهي حمد كافيه [ .سوره۰۱۳۳است. ]

السالم( شريك قرآن و معادل قرآن است، در وديعه معادل قرآن است و حسين )عليه

ي حمد سبع المثاني است چون هفت آيه گذاشتن پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(.سوره

آن  هالسالم( از براي او خصوصيتي است كاست، و دو دفعه نازل شده، و حسين )عليه

جناب دو مرتبه نازل شده است از آسمان، و دو مرتبه صعود نموده.پس روحش نزول 

نموده وقت والدتش و ]صعود نموده[ وقت وفاتش مانند باقي ائمه و انبياء، و جسد آن 

جناب را باال بردند باز فرود آوردند، و اين از خصايص آن جناب بود، چنانكه در روايت 

شهيد نمودند، و سر مباركش را به نيزه كردند، و به كوفه است كه چون آن حضرت را 

بردند، مالئكه نازل شدند، و آن جسد شريف را با همان حالت به آسمان پنجم بردند،و 

السالم( در آن جا نگاه داشتند، و اهل آسمانها به او نظر نمودند كه با صورت علي )عليه
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[ را ۲۴۱گاه برگردانيدند او ] صفحه به خون آلوده است، پس بر قاتلش لعنت كردند، آن

[ .و در اين امور حكمتهاي خفيه است كه فهم ما به كنه آن ۰۱۳۰به محلش در كربال. ]

ي حمد، كسي آنرا بخواند، و مؤمن باشد به ظاهر رسد، و خدا عالم است به آن.سورهنمي

[ ۰۱۳۰مام دنيا ]اي كه افضل باشد از تو باطن آن، خداوند او راعطا كند به هر حرف حسنه

السالم( هر كس او را ذكر نمايد و گريه كند عطا كند خدا به او به هر ، و حسين )عليه

اي كه بهتر است از دنيا و مافيها،و هر كس او را زيارت كند عطا كند خداوند اشكي حسنه

ره [ .بسم اهلل عنوان هر سو۰۱۰۱اي كه افضل است از تمام دنيا. ]او را به هر حرفي حسنه

السالم( عنوان شهداء و سيد ايشان است.بسم اهلل در صدر و صدر آن است، و حسين )عليه

السالم( صد و چهارده چيز دارد كه همه چهارده موضع از قرآن است، و حسين )عليه

[ به جهت تكليف ۰۱۰۰گردد در وقت ذبح و نحر ]اسباب غفرانند.بسم اهلل مذكور مي

وقت ذبح، و نحر، و قتل، بجهت اشديت قتل و نحر او  شود درشرعي، و حسين ذكر مي

 [ .۰۱۰۳از هر قتل و نحري چنانكه در حديث نبوي مذكور است. ]

 در مجامع صفاتي كه متعلق است از قرآن به آن حضرت

 اشاره

مقصد پنجم: در قرآن آياتي است كه از براي آنها اسماء و صفات و خواصي هست، مانند 

ي تطهير، و آيات شفاء، و آيات سجده، و حسين نور، و آيهي آية الكرسي، و آيه

ي آسمانها و زمينها را، يعني السالم( در او است كرسي رفيع، كه شامل است همه)عليه

[ در اوست دو آيه:يكي از سر مباركش كه تجلي نمود از براي ۲۴۴علم او، و ] صفحه 

در وقتيكه آن سر را از مقابل  [ ، و از براي زيد بن ارقم،۰۱۰۲جماعتي در راه شام ]

اش عبور دادند، پس ديد شعاع او را كه از روزنه داخل گرديده، و تعجب كرد، غرفه

ي كهف تالوت چون نظر كرد، ديد آن نور از سر انور آن حضرت است، و سوره
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اسد در شب ي بني[ .و يكي از بدن أطهرش، كه آن مرد زارع از طايفه۰۱۰۱فرمايد. ]مي

گويد: ديدم در ميان آنها جسدي را كه تي كه آمد به تماشاي كشتگان، ميديد وق

ن نشيند.و در آآيد در نزد آن جسد ميدرخشيد مانند آفتاب، و ديدم شيري را كه ميمي

جناب است آيات شفا، از براي امراض باطنيه در محبتش، و از براي امراض ظاهريه در 

بوده است، كه مانند آيات سجده شايسته تربتش، و در جسد آن حضرت آيات اربعه 

است از براي تصور آنها شخص به زمين بيفتد، و خود را به خاك آلوده سازد.يكي: از 

ي [ .دوم: اثر نيزه۰۱۰۴در كرد. ]تير سه شعبه، كه بر قلب شريفش رسيد و از پشتش سر به

[ .سوم: اثر ۰۱۰6صالح بن وهب مزني بود، كه بر تهي گاهش رسيد و از اسب درغلطيد. ]

شمشير مالك بن يسر بود كه بر فرق مباركش رسيد، و عمامه و كالهش را پر از خون 

[ .چهارم: اثر شمشيري بود كه بر گلوي مطهرش رسيد، و سر را از بدن جدا ۰۱۰۳نمود. ]

دوستان  كنند برنمود، ولي اثر آن از جانب قفا وارد گرديد، و اينها آياتي است كه الزم مي

ناب كه در وقت تصور، يا استماع آن، اركان وجودشان متزلزل شود، و قامتشان آن ج

 [ ۲۴6خم گردد، و بر زمين بيفتند، و خاك بر سر كنند. ] صفحه 

 هاي قرآن در حق آن حضرتتمام سوره

 اشاره

مقصد ششم: در بيان يك يك از سور قرآني و آنچه از آن متعلق است به حضرت 

ي فاتحه گوئيم كه: سورهيا به مناسبت، يا به حسب باطن، پس مي سيدالشهداء به اشاره،

ي ي بقره در آن است اول مراثي كه آن جناب كه آيهدر مقصد سابق بيان شد.سوره

[ باشد، چنانكه در حديث است كه ۰۱۰۰)اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء( ]

، و دانستند آن را به جهت اموري ي آن جناب را در كربالمالحظه نمودند مالئكه واقعه

كه  ي آل عمران در وقتيكه ايشان را داللت كرد بر آن، پس چنين سخني گفتند.سوره
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اكبر به سوي اعداء روانه شد حضرت اين آيه را تالوت كرد: )ان اهلل اصطفي آدم و علي

ي ت بر آيهي نساء مشتمل اس[ .سوره۰۱۰۰نوحا و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين( ]

دوم، از آيات مراثي آن حضرت، يعني )المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان ال 

يستطيعون حيلة و ال يهتدون سبيال( اظهر افراد، اشخاص اصحاب و عيال و اطفال آن 

ي مائده، از براي آن جناب مائده بود مطابق مائده طعام، و آن [ .سوره۰۱۰۱جناب است. ]

ود كه به جهت آن حضرت و اصحابش نازل گرديد بدون اينكه عرض از آب كوثر ب

كنند مانند حواريين )انزل علينا مائدة(: ]براي ما مائده نازل كن[. بلكه تمام تشنگي و 

گرسنگي و زخم و زحمت و كشته شدن را بر خود قبول نموده بودند، و بر ايشان گوارا 

ي اعراف، آن حضرت خود اعراف [ .سوره۰۱۰۰بود بيشتر از گوارائي هر طعام و شرابي. ]

[ است كه بر اعرافند بنابر تفسير ۲۴۳است بنابر بعض تفاسير، و از جمله رجالي ] صفحه 

السالم( معرفت مخصوصي است به سيماي [ ، و از براي حسين )عليه۰۱۰۳ديگر، ]

زوارش، زيرا كه از براي ايشان عالمت مخصوصي است در روز قيامت، چنانكه در 

ي طاهرين است ي انفال حق آن جناب و ائمه[ .سوره۰۱۰۲خواص زيارت ذكر شد. ]

[ ، و ايشان را منع نمودند از آن، بلكه آن جناب را از حق مشترك مابين جميع ۰۱۰۱]

مردم منع كردند، بلكه از حق مابين جميع حيوانات منع كردند كه آب باشد، كه هر 

ي برائت، هر چه [ .سوره۰۱۰۴و حيوانات. ]صاحب روحي در آن حق دارد، حتي كفار 

در اين سوره از آيات جهاد است، تمام منطبق است بر جهاد اصحابش، و در آن است 

ي )اشتري( يعني )ان اهلل اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة(: ]خداوند آيه

[ . و هر ۰۱۰6ست بهشت[ ]از مؤمنان جانها و مالهايشانرا خريد، كه در مقابل براي آنان

كسي در اين بازار معامله كرده، و ليكن آن جناب را در آن معامله مخصوصي است كه 

تسليم مثمن، و تسلم ثمن، و نقل متاع، و كيل و وزن، و حفظ و بذل آن، همه يك نحو 

ز ي يونس، اشود.سورهي مجموع خصايصش ظاهر ميخصوصيتي داشته، كه از مالحظه

السالم( از يونس صورت و صفت و سيرتي بوده در وقتي كه بر روي عليهبراي حسين )
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غها ها و بال مرخاك با بدن مجروح افتاد، ولي به عوض شجره يقطين، شمشيرها و نيزه

ي هود، آن جناب از اين سوره آيات مخصوصه تالوت نمود، آن [ .سوره۰۱۰۳بود. ]

[ )قال اني ۰۱۰۰ين آيه را تالوت كرد ]وقتي كه در ميان ميدان ايستاده و خطبه خواند ا

ء مما تشركون(: ]گفت: من خدا را گواه [ اني بري۲۴۰اشهد اهلل و اشهدوا ] صفحه 

[ تا ۰۱۰۰ورزيد بيزارم[ ]گيرم، شما نيز گواه باشيد كه من از آنچه شما شرك ميمي

د رديي يوسف، و در بعضي روايات است از طرف عامه كه اين سوره نازل گآخر.سوره

شود بر بر پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( تا تسليت باشد از براي او از آن چه جاري مي

ي رعد، در حديث است كه هيچ ابري نيست كه برق و رعد السالم(.سورهحسين )عليه

ي [ .سوره۰۰۱۱السالم( را. ]نمايد قاتل حسين )عليهداشته باشد مگر اينكه لعنت مي

ذرع، و ي خود را در وادي بيي ساكن نمودن ابراهيم ذريهقضيه ابراهيم، در اين است

ربال، و ي خود را در كالسالم( ذريهمنطبق است بر آن كيفيت ساكن نمودن حسين )عليه

السالم( و مطابق است تكلم كردن ابراهيم با ايشان و وداع نمودن او، با تكلم حسين )عليه

 [ .۰۰۱۰آورد. ]يه ميوداع او با اهل بيتش، كه سنگ را به گر

 از براي حسین معراج مخصوصي است در كربال

السالم( معراج مخصوصي بود در كربال، از آثار او ي اسري، از براي حسين )عليهسوره

[ ، و پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( در ۰۰۱۳است اينكه كربال معراج مالئكه شده است ]

ي كهف، سر [ .سوره۰۰۱۲ه در خبر است. ]شب معراج به اين زمين مرور نمود، چنانك

حضرت زماني كه بر نيزه بود از اين سوره آياتي تالوت نمود، چنانكه زيد بن ارقم شنيد 

ام حسبت أن اصحاب الكهف و الرقيم كانوا من آياتنا عجبا(: ]آيا »در كوفه اين آيه را: 

ام و جماعتي در ش هاي شگفت ما بودند.[گمان كردي كه اصحاب كهف و رقيم از نشانه

[ هدي(: ]آنها جواناني ۲۴۰شنيدند اين آيه را: )انهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم ] صفحه 

بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم[. و از براي اينها 
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ي مريم، در حديث زكريا [ .سوره۰۰۱۱هايي است كه ايشان به آن ابصرند. ]حكمت

كه )كهيعص( اشاره است به كربال، و هالك عترت از ظلم يزيد در حالت عطش است 

م ي والدت مريدر قضيه« مكانا قصيا»[ ، و در حديث ديگر است كه مراد از ۰۰۱۴با صبر ]

زمين كربال است، كه حضرت مريم از دمشق بطي االرض در آن جا آمده وضع حملي 

ي طه، در اين سوره مناسباتي هست با ه[ .سور۰۰۱6نمود، و همان شب مراجعت كرد. ]

آن جناب، موسي از طور نار ديد، و به اهلش گفت صبر كنيد تا از براي شما جذوه بياورم 

السالم( از كربال نور ديد، و به اهلش فرمود: با من بيائيد كه كه گرم شويد، و حسين )عليه

هاي بعد از طه ايضا اين [ .و در سوره۰۰۱۳خداوند خواسته است شما را اسير ببيند. ]

مناسبات مخصوصه هست، چنانكه بعضي از آيات سوره قصص را در وقت خروج از 

ي [ ، و بعض آيات از سوره۰۰۱۰مدينه تالوت نمود، و بعضي آيات را وقت دخول مكه ]

 [ .۰۰۱۰مؤمن را در وقت مبادرت تالوت فرمود. ]

 ي حسیني قرآن و بدن قطعه قطعهحروف مقطعه

و چون مقصود بيان نمونه بود از تطبيق، پس به همين اكتفا كنيم از تفصيل، و اشاره نمائيم 

ه ها كه در اول آنها حروف مقطعگوئيم كه: آن سورهبه بعضي از مناسبات عمومي.پس مي

است مانند طواسين، حواميم، يس، ص، المر، الم، ق، ن، از براي صور اينها در نقش 

[ آنها اشاراتي است به مطالب من حيث العدد، و تأثيراتي ۲6۱] صفحه تأثيراتي است، و در 

در آن حروف است، و اشاراتي به اسماء اهلل، و رموزي است كه معرفتش مخصوص 

السالم( در جسد آن جناب پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( و ائمه است، و حسين )عليه

آنها هيئاتي بوده است، فرادي، و حروف مقطعه بوده است از اثر شمشيرها، كه از براي 

ثنائي، و ثالثي، و رباعي، و خماسي، و از براي هر يك هيئت مخصوصي بود، و در آنها 

رمزي است از عالم تسليم و رضا، و دانست آن رمز را همان كسي كه از رموز حروف 

[ ۰۰۰۱گريست. ]بوسيد آن مواضع را و ميمقطعه قرآني مطلع ]بود[، و از اين جهت مي
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هائي كه در اوايل آنها تسبيح است، مناسبت آنها با صفاتي كه در آن جناب بوده .سوره

ي مدثر، باطن اين سوره از آن است في الجمله بيان شد در عنوان احترامات الهيه.سوره

جناب است، چنانكه از معني ظاهرش هم بيرون نيست، و پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( كه 

ي مزمل، او است ]مزمل[ به خون خود، ست، و او از مدثر است.سورهمدثر است از او ا

كه در ظلمت شب ضاللت به پا خاست و ظلمت را منكشف نمود و حق را واضح كرد، 

و اصحابش مزمل بودند به خون خود مانند اصحاب پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( كه در 

هاي خونين به هم پيچيده و دفن ختحق ايشان فرمود در روز احد: ايشان را با خونها و ر

السالم( [ ، و ليكن از براي اصحاب حسين )عليه۰۰۰۰كنيد، كه من بر ايشان شاهدم ]

د ]يعني هايي كه مبدونرختي باقي نگذاشتند، بلكه با همان خونها مدفون گشتند.سوره

هادتش، او، و شالسالم( و حاالت اند بر حسين )عليهاند[ به قسم، در باطن منطبقابتدا شده

و روح، و جسد، و قلبش، و بر اصحابش و حاالت ايشان، مثال )و الصافات صفا فالزاجرات 

زجرا فالتاليات ذكرا(: ]سوگند به آنانكه صف ببندند صف بستني، و دفع كنند دفع 

[ . منطبق است بر حسين و عسكرش كه صف ۲كردني، و تالوت كنند قرآن را. ] ]

[ كه صف بستند ۲6۰وقت حمايت از او، و در وقت نماز ] صفحه كشيدند در جهاد و در 

در عقب آنجناب، و در وقتي كه اجساد ايشان بر خاك افتاده بود صف بسته بودند، و 

، چون كه همه اندسرهاي ايشان بر نيزه صف بسته بود، حتي اينكه در مدفن هم صف بسته

شر و الشفع و الوتر و الليل اذا يسر(: [ .)و الفجر و ليال ع۱را در يك حفيره دفن كردند. ]

]سوگند به بامداد و شبهاي دهگانه، و به جفت و تك، و به شب هنگامي كه برود[. آن 

جناب فجر است به نور هدايت، و شبهاي مصيبتش ليالي عشر است، و خودش با برادرش 

فس ، و ن[ ، و خودش در وقتي كه تنها گرديد، وتر است، و لكن، وتر موتور۴شفع است ]

مطمئنه كه در آخر سوره است روح آن جناب است، چنانكه تفسير شده است در اخبار 

[ .)و الطور و كتاب مسطور في رق منشور و البيت المعمور و السقف المرفوع 6اهل بيت. ]

ي ي نوشته شده در پوست گسترده، و خانهو البحر المسجور(: ]سوگند به طور، و نامه
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راشته، و درياي آكنده[، طور محل شهادت آن جناب است هم به آبادان، و سقف براف

ظاهر و هم به معني، و كتاب مسطور بدن شريف بود، و بيت معمور سر مطهرش، و بحر 

مسجور زمين كربال، و ميدان بال است.)و النجم اذا هوي(: ]سوگند به ستاره هنگامي كه 

لضحي(: نور صورت آن جناب فرود آيد[، مطابق است با وقوع آن حضرت بر خاك.)و ا

يا نور ايمان كه به او ظاهر گرديد.)و السماء ذات البروج(: في الحقيقة آن حضرت است، 

زيرا كه اوست آسمان امامت كه از براي آن نه برج است بلكه سيزده برج است.)و السماء 

ميع ج السالم( آن نجم ثاقب است كه نور اوالسالم( حسين )عليهو الطارق( حسين )عليه

ظلمات ارضيه را شكافت و مرتفع ساخت.)و الشمس و ضحيها(، شمس صورت آن 

[ آغشته بود باز نور او ظاهر بود ۲6۳جناب است كه با اينكه به خون و خاك ] صفحه 

[ .)و المرسالت( ۰داد مانند آفتاب. ]درخشيد، و جسد شريفش در شبها نور مي[ ، و مي۳]

 ين حضرت نازل شدند.)و النازعات غرقا( ارواح مطهرهاي است كه بجهت امور آمالئكه

آن جناب و اصحاب اطيابش هستند )والعاديات( اسبهاي ايشان است كه در ميدان شهادت 

ي قيامت تمامش منطبق است بر قيامت اهل بيت كه در روز عاشورا جوالن نمودند.سوره

 ي كبري، كه برتري داشتي عظيمه، و حاقه و صاخه، و طامهبرپا گرديد، آن بود واقعه

بر هر مصيبتي، و آن بود قارعه كه قلوب ابرار و فجار را درهم شكست، و زمين متزلزل 

ي آنرا؟)اذا السماء انشقت( و )اذا السماء ايد قصهگرديد، و آن است غاشيه، آيا شنيده

 [ .)اذا الشمس كورت( منطبق است۰انفطرت( در زماني كه فرق مباركش را شكافتند. ]

[ ، و هم آفتاب برج امامت، و از ۰۱بر روز عاشورا، كه هم آفتاب در ظاهر منكسف شد ]

براي هر يك از اين مطالب مذكوره تفاصيلي است كه در كتاب روضات الجنات ذكر 

السالم( ثابت شده است فضايل شب ي قدر، از براي حضرت حسين )عليهام.سورهكرده

ي اخالص، و آن جناب ظاهر )ان شاء اهلل(.سورهقدر چنانكه در خصايص ازمنه بيايد 

ساخت توحيد خدا را، و مخصوص گرديد به توحيد عالقه قلبيه، كه قطع كرده بود بالكليه 

ي جحد، آن جناب اظهار نمود انكار را بر اهل نفاق، و از ايشان از جميع ما سوي اهلل.سوره
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ارد است كه اين دو سوره ي معوذتين، در روايات خاصه و عامه وبيزاري جست.سوره

 [ ۲6۱[ . ] صفحه ۰۰السالم(. ]نازل شد به جهت حسين )عليه

 ي آندر خصوصیات آن حضرت نسبت به بیت اهلل الحرام و مقاصد چهار گانه

وين ي فتاده بهامون حسين تست وين صيد دست و پا زده در خون حسين تستاين كشته

قالب  اينتاره بر تنش افزون حسين تستماهي فتاده بدرياي خون كه هست زخم از س

يط ي محاين غرقهطپان كه چنين مانده بر زمين شاه شهيد ناشده مدفون حسين تست

اين خشك لب فتاده شهادت كه روي دشت از موج خون او شده گلگون حسين تست

اين شاه كم سپاه كه با خيل ممنوع از فرات كز خون او زمين شده جيحون حسين تست

وين نخل تر كز آتش جانسوز آه خرگه از اين جهان زده بيرون حسين تستاشك و 

پس روي در بقيع بزهرا خطاب كرد تشنگي دود از زمين رسانده بگردون حسين تست

[ عنوان نهم:، در خصائص آن جناب ۲6۴وحش زمين و مرغ هوا را كباب كرد ] صفحه 

 اهلل الحرام، و در آن چند مطلب است:نسبت به بيت

 یت اهلل حقیقي قلب آن حضرت استب

 اشاره

اهلل حقيقي، بدانكه خداوند متعال اجل است از اينكه مقصد اول: اينكه آن جناب است بيت

در مكان باشد، يا اينكه خانه و مسكني داشته باشد، چون جسم و جسماني نيست، و اينكه 

ل هت اينكه محي خود ناميده به جهت شرافت مخصوصي است، از جبعض امكنه را خانه

عبادت اوست، يا محل كثرت عبادت است، يا محلي است كه عباد مأمورند به توجه به 

سمت آن، يا اينكه محاذي محل عبادت است، يا محل نزول فيض است، يا اينكه وصول 

ي اين صفات به آن صعب است، پس قصد قربت در آن به خلوص اقرب است، و همه
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 اهلل ظاهريض آنها در مساجد موجود است، و اينها بيتي معظمه جمع است، و بعدر مكه

رمايد: فاهلل واقعي پس آن است كه در حديث قدسي وارد است، كه ميهستند، و اما بيت

[ ۰۰۰۳ي مؤمن ]گنجايش ندارد مرا آسمان و زمين، و لكن گنجايش دارد مرا قلب بنده

خالي نما تا در آن ساكن  ايو خداوند وحي نمود به سوي داود كه: از براي من خانه

شوم، عرض كرد: خداوندا تو اجلي از اينكه در مسكن سكني نمائي، وحي رسيد كه: 

[ .پس هر قلبي كه نباشد در او محبتي غير از ۰۰۰۲قلب خود را از براي من فارغ نما. ]

اهلل حقيقي، و آن قلب مؤمن كامل است كه خالي است از محبت خدا، آن است بيت

رسد كه ات، و در آن فكر و ذكري نيست مگر از خدا، و گاه به حدي ميي تعلقهمه

حتي اكون سمعه و »شنود مگر از خدا، چنانكه درحديث قدسي است: بيند و نمينمي

[ . بنابر بعضي از معاني.و چون اين مطلب ۰۰۰۱شوم.[ ]]من چشم و گوش او مي«: بصره

[ حسين ۲66ي همان قلب ] صفحه اهلل بزرگ حقيقشود كه بيتمعلوم شد، ظاهر مي

السالم( است كه فارغ بود از براي خدا به فراغ حقيقي، به نحوي كه باقي نمانده بود )عليه

ع عالقه اند، و قطاهلل نداشتهي معدر آن عالقه از غير خدا، حتي عاليقي كه منافات با عالمه

خصوصا اگر عالقه ء به جهت خدا، دليل است بر اشديت عالقه الهي، نمودن از شي

ي الهي است، و تمام شرايع مبني بر شديده باشد، قطع جميع عاليق دليل انحصار عالقه

همين است، و تدين به دين به مقدار قطع عالقه از ما سوي اهلل است در راه رضاي خدا، 

شود به اختالف عاليق شدة و ضعفا، و مقدار قطع آنها زمانا و درجات ايمان مختلف مي

كه  السالم( هنگاميية. چون اين مطلب ظاهر شد، پس بدانكه جناب حسين )عليهو كيف

ي امامت ثبت گرديده بود، به اينكه خود را بفروش متوجه او شد امر الهي، كه در صحيفه

در راه خدا، همان قصد نمود امتثال آن امر را، پس از اول خروج از مدينه الي نزول به 

بود، بلكه قصد نمود جميع مصائبي را كه بر او وارد گرديد،  كربال، قصدش امتثال امر خدا

ي آنها با نيت قربت، و توطين نفس بر آن همه به عنوان تقرب به سوي خدا، پس همه

ه ي مكوارد شد، حتي پاره پاره شدن اعضاء را از اول امر نيت داشت، چنانكه از خطبه
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اهل بيت را در نيت داشت از  [ ، و كشته شدن اصحاب و اوالد و۰۰۰۴شود ]ظاهر مي

[ .پس آن جناب فارغ نمود تمام ۰۰۰6سلمه نمود. ]مدينه، چنانكه صورت واقعه را به ام

قلب خود را از تعلق به وطن، بلكه جميع اماكن و مساكن، و از تعلق به اموال حتي لباس، 

ب، پس و سلطنت و راحت و رياست، و عيال و اطفال و اوالد و اخوان و عشيره و اصحا

ي همه را پيش انداخت، و فارغ نمود قلب را از تعلق به متاع دنيا حتي آب، بلكه يك قطره

دهند، بلكه گذشت از سر و بدن و اجزاء آن از استخوان و گوشت آن ]كه[ به محتضر مي

و خون و صورت و هيئت و تركيب آن، حتي اينكه گذشت از صورت قلب صنوبري، و 

است در وقتي كه تير سه شعبه زهرآ لود بر آن وارد شد، و از مهجه آن كه خون قلب 

ماليد گرفت آن خون را، بر سر و محاسن خود ميخون از آن جاري گرديد، پس مي

[ رضاي ۲6۳[ ، چنانكه در زيارت است كه آن جناب مهجه خود را در راه ] صفحه ۰۰۰۳]

اش، و جميع عاليقش [ .پس چون آن جناب قلب ظاهري خود را با مهجه۰۰۰۰تو داد. ]

داد، پس خالص گرديد قلب معنويش از براي خدا، و فارغ گرديد از جميع ماسوي، پس 

گرديد بيت اهلل حقيقي تحقيقي، و نبود در آن غير از خدا، پس بر مردم است كه حج 

كنند اين بيت اهلل را، بشرط استطاعت، واز اين تحقيق ظاهر گرديد سر آنچه وارد شده 

السالم( را زيارت كند چنان است كه خدا را در كه هر كس حسين )عليهاست در خبر 

 [ .۰۰۰۰عرش زيارت نموده ]

 بیت اهلل حقیقي و تعظیم نمودن بیت اهلل ظاهري

 اشاره

مقصد دوم: چون آن بيت اهلل حقيقي تعظيم نمود بيت اهلل ظاهري را به نحو مخصوصي، 

داد با عالوه، تفصيلش آن است كه آن پس خداوند هم از برايش خصائص كعبه را قرار 

[ ، و در آنجا بود تا موسم حج، ۰۰۳۱حضرت روز جمعه سوم شعبان وارد مكه گرديد ]
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ي تمتع، پس خبر رسيد به او كه يزيد پليد سي نفر پس احرام بست از براي حج يا عمره

كري با عمر شاز شياطين بني اميه را فرستاده است كه آن جناب را به حيله شهيد كنند، و ل

[ ، پس حضرت ۰۰۳۰بن سعد العاص روانه كرده كه آن حضرت را عالنية بگيرند ]

ي مفرده تبديل نمود در روز ترويه يا عرفه عزم خروج نمود، محمد احرامش را به عمره

بن حنفيه چون خبر شنيد شبانگاه به خدمتش مشرف گرديد، و عرض كرد: اي برادر غدر 

يشان را با برادر اي كه رفتار اشما مخفي نيست، و به تحقيق دانسته وفايي اهل كوفه برو بي

د ننمايند، ي خوترسم كه با تو نيز غدر و مكر كنند، و وفا به وعدهو پدر بزرگوارت، و مي

و اگر در اينجا بماني معزز و محترم خواهي بود، و دست تعدي به دامان جالل تو نرسد، 

م ليد در اين جا مرا به حيله بكشد، و به اين سبب احتراترسم يزيد پحضرت فرمود كه: مي

[ كعبه شكسته گردد، عرض كرد: پس برو به طرف يمن، يا به بعض ۲6۰ي ] صفحه خانه

كنم، پس در نواحي صحرا كه در آن جا ايمن خواهي بود، فرمود: تأملي در اين امر مي

زمام ناقه را گرفت،  وقت سحر حضرت امر به رحيل نمود، چون شنيد به خدمت آمد و

و عرض كرد: شما وعده نمودي كه در اين امر تأمل فرمائي، پس چرا به اين تعجيل روانه 

شوي؟ فرمود: چون تو رفتي رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله( به نزد من آمد، و فرمود: مي

برو، كه خدا خواسته است ترا كشته ببيند، محمد استرجاع نمود، عرض كرد: پس چرا 

روي، فرمود: خدا بري؟ و حال آنكه از براي شهادت ميين زنان را همراه خود ميا

[ ، و باز فرمود: اي برادر اگر در سوراخ جانوري از ۰۰۳۳خواسته كه ايشان را اسير ببيند ]

[ .و بعد عبداهلل ۰۰۳۲آورند، و مي كشند. ]جانوران زمين داخل شوم، هر آينه مرا بيرون مي

 بن عباس و عبداهلل بن عمر به خدمتش آمدند و هر يك سخني از منع بن زبير و عبداهلل

ه سبب ي خدا بخواهم حرمت خانهگفتند، حضرت جواب فرمود ابن زبير را به اينكه: نمي

، و ي قتل يحيياعتباري دنيا، و قضيه[ .و ابن عمر را به بيان بي۰۰۳۱من شكسته شود. ]

[ .و ابن عباس را جواب داد به اينكه: حضرت پيغمبر ۰۰۳۴كشته شدن انبياء بني اسرائيل. ]

ي [ ، پس همه۰۰۳6)صلي اهلل عليه و آله( مرا امري كرده است كه بايد اطاعت نمايم ]
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ايشان تسليم نمودند، و وداع كردند، و گريستند، وابن عمر خواهش نمود كه ببوسد، 

ك را حضرت ناف مبار موضعي را كه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( مكرر بوسيد، پس

[ .مؤلف ۰۰۳۳گشود، و عبداهلل بوسيد و گريست، و حضرت به طرف عراق روان شد. ]

گويد: كه مالحظه نما اين امام بزرگوار را كه چگونه مراعات نمود احترام كعبه ] صفحه 

ي خدا نباشد كه [ را و راضي شد كه آن صدمات بر او وارد شود، ولي نزديك خانه۲6۰

آن شود، و به سبب اين احترام كه آن امام محترم از كعبه نمود، خداوند موجب هتك 

جميع خصائص و كرامات كعبه را از براي او قرار داد، پس خوب است كه آن فضايل و 

 كرامات را بشماريم، و اشاره به تطبيق نمائيم، و آن در بادي نظر پنجاه فضيلت است:

 جمیع فضائل و كرامات كعبه از براي حسین

 السالم( چوناي است كه از براي مردم قرار داده شده، و حسين )عليهاول: كعبه اول خانه

از پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( است و پيغمبر اول مخلوقات است، و نور حسين 

السالم( با نور جدش و پدرش و مادرش و برادرش پيش از خلقت زمين و آسمان )عليه

است كه قرار داده از براي مردم، و از براي مالئكه، و از براي [ ، پس اول بيتي ۰۰۳۰بوده ]

سالم( الجميع مخلوقات.دوم: اينكه در مكه است كه افضل مواضع است، وحسين )عليه

[ .سوم: بناي ۰۰۳۰در كربال است، كه به مقتضاي حديث مفاخرت، اشرف از مكه است. ]

ز گوشت و خون حبيب خدا السالم( گوشت و خونش اخليل خدا است، و حسين )عليه

است كه اشرف از خليل است.چهارم: مبارك است به زوار و مجاورين، و حسين 

ريزد، السالم( صاحب بركات الهيه است كه فيضهاي الهي به سبب او بر خاليق مي)عليه

پس جمعي به شهادت در ركابش به بهشت رفتند، و گروهي به گريه بر او مستحق 

تباكي،  اي بهي عزايش، و جماعتي به گريانيدن بر او، و طايفهقامهشوند، و برخي به امي

اي به ياد آوردن از او در وقت آب خوردن، و بعضي به زيارتش، يا به اعانت و فرقه

زوارش، يا دفن شدن در تربتش، و نحو اينها از بركاتي است كه به سبب آن جناب بر 
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ا السالم( ايضخلق است، و حسين )عليه[ .پنجم: سبب هدايت ۰۰۲۱شود. ]مردم فايض مي

[ او جان خود را فداي دين خدا كرد، تا اينكه به ۲۳۱سبب هدايت است، بلكه ] صفحه 

سبب قتل او ظاهر شد حقيقت دين شيعه، چنانكه در زيارت اربعين، حضرت صادق 

فرمايد در حق آن جناب كه مهجه خود را در راه خدا داد تا اينكه خالص نمايد مي

[ .ششم: حرم كعبه را از چهار طرف محترم قرار ۰۰۲۰دگان را از گمراهي و حيرت. ]بن

اش را، مگر به جهت داد، و حرام نمود صيد آن را و بريدن درخت و گياه آن را، و لقطه

پيدا كردن صاحبش، و از براي مدفن آن حضرت احترامي است از چهار طرف، كه 

ه جهت شفا تجويز كرد، و حرمش تا يك فرسخ تربتش را محترم نمود و خوردن آن را ب

ند به ااست، يا چهار فرسخ، يا پنج فرسخ، علي اختالف االخبار، و بعضي جمع كرده

تفاوت مراتب فضيلت، و كلمات علماء مختلف است در تحديد نسبت به مواضع جواز 

ريبه ق اند، و بعضي تربت خود قبر و نواحيأكل، بعضي تربت حرم را مطلقا تجويز كرده

د شوبه آنرا كه عرفا خاك قبر گويند، و اين احوط است. و از بعض روايات ظاهر مي

[ .و از براي خوردن تربت، آداب و ۰۰۲۳تحديد بيك ميل، يا چهار ميل، يا هفتاد ذراع. ]

[ ، و از كثرت آن آداب بعضي را گمان ۰۰۲۲شرايطي است كه در محلش مذكور است ]

آن در كمال صعوبت است، و گويا شرطيت فهميده است، و شده است كه استشفاء به 

اظهر آن است كه آن همه از آداب است نه شرائط.هفتم: كعبه محل امن و امان است، و 

الم( نيز السشود و قتلش جايز نيست، و حسين )عليههر كس پناه برد خون او محفوظ مي

ت اميه، هم هتك حرمبنيمأمن است، و حالل نيست خون كسي كه به او پناه برد، لكن 

خانه را كردند، و هم هتك حرمت آن جناب را نمودند، و كساني را كه به او پناه بردند 

خونش ريختند، حتي دو طفل صغير را كه يكي در دستش بود و از برايش طلب آب 

[ دستش را ۲۳۰اش ] صفحه [ ، و ديگري باالي سينه۰۰۲۱نمود، تير به حلقومش زدند ]

پس استغاثه به عمويش كرد، آن حضرت او را به سينه گرفت، پس تيري به  قطع كردند،

[ ، و كبوتران برج امامت را كه بر او احاطه ۰۰۲۴اش ]او زدند و او را كشتند باالي سينه
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ه زنجير اش كشيدند، و بنموده بودند متفرق كردند، يعني دخترش سكينه را از روي سينه

ي حبيب خدا بوده در [ .هشتم: كعبه قبله۰۰۲6ردند. ]بستند، و بر جهاز شتران سوار ك

نمازش كه اشرف حاالت و افضل عبادات است، و محل توجه وجه آن جناب است، و 

سرور، و  ي فؤاد آني قلب پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( و ثمرهالسالم( مهجهحسين )عليه

 حسين مني و»فرمود:  [ ، بلكه نفس آن حضرت بود، چنانكه۰۰۲۳ي آن جناب ]ريحانه

ي وجه قلب پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( [ بلكه قبله۰۰۲۰« ]السالم(انا من حسين )عليه

بود. كه هميشه قلبش متوجه به سوي او، و در ياد او بود، حتي در اثناء خطبه، يا در اثناء 

 [ .۰۰۲۰نماز كه او را بر دوش مبارك سوار نموده بود. ]

 ان اسالم و حسین ركني از اركان ايمانكعبه ركني از ارك

نهم: طواف كعبه ركني است از اركان اسالم به شرط استقامت، و اگر كسي ترك آن 

ز السالم( ركني است انمايد ركني از اركان اسالمش ناقص است، و زيارت حسين )عليه

 عاركان ايمان، و در حديث است كه تارك زيارت آن جناب ناقص االيمان است، و قاط

خدا است، و عاق آن جناب است، و شيعه نيست، و اگر در بهشت رود حرمت رسول

مهمان خواهد بود، و تارك حقي است از حقوق خدا، اگر چه هزار حج كرده باشد، و 

[ .و در خبر است كه كسي يكسال يا دو سال بر او بگذرد، و ۰۰۱۱محروم است از خير. ]

[ گم كرده و از خدا كناره جسته، و از جوار ۲۳۳به زيارت نرود، حظ خود را ] صفحه 

[ .دهم: كعبه مغناطيس قلوب است، كه ۰۰۱۰پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( دور شده. ]

الم( السي دلها به سوي آن مايلند، و به آن مشتاقند از دور و نزديك، و حسين )عليههمه

ت ن جناب، و محبمغناطيس قلوب شيعيان است كه تمام را ميل حاصل است به سوي آ

 شود، چنانكه دراو ممتاز است از محبت ساير ائمه بالوجدان، و از اخبار هم مستفاد مي

بحار و غير آن، روايت كرده است از مقداد بن اسود كندي كه حضرت رسول بيرون 

السالم( كه از خانه بيرون رفته بودند، و من در خدمت تشريف برد در طلب حسين )عليه
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، پس ديدم افعي را كه بر روي زمين بود، چون احساس به قدوم آن آن حضرت بودم

، و از تر استجناب نمود، برخواست، ديدم قامتش از نخل بلندتر است، و از شتر ضخيم

آمد، پس مرا واهمه ربود، و ترسيدم، پس چون نظرش به حضرت دهانش آتش بيرون مي

س گرديد، و بمانند ريسماني شد، پرسول )صلي اهلل عليه و آله( افتاد، باريك و ضعيف 

: خدا گويد؟ عرض كردمداني اين افعي چه ميپيغمبر خدا ملتفت به من شد، و فرمود: مي

گويد: حمد خدا را كه مرا باقي دانند، فرمود: ميو رسول )صلي اهلل عليه و آله( بهتر مي

اه وان شد، ناگخدا شدم، پس در ميان رملها رگذاشت تا اينكه نگاهبان فرزندان رسول

ديدم در آنجا درختي است كه پيش از اين نديده بودم و بعد از آن روز هم نديدم، و آن 

السالم(، پس حضرت رسول )صلي اهلل عليه و درخت سايه انداخته بود بر حسنين )عليه

السالم( را برداشت و بر ران مبارك گذاشت، آله( نشست در ميان ايشان، و سر حسن )عليه

السالم( را برداشت و بر ران چپ خود گذاشت، آنگاه زبان مبارك حسين )عليهبعد سر 

السالم( بيدار شد، و عرض كرد: يا ابه، السالم( برد، حسين )عليهرا در دهان حسين )عليه

السالم( بيدار شد، و يا ابه گفت و به خواب دوباره به خواب رفت، و همچنين حسن )عليه

 السالم( بزرگتر است حضرت فرمود: به درستي كه)عليه رفت، عرض كردم: گويا حسين

اي است، پس چون بيدار شدند، ايشان را به السالم( محبت مكنونهاز براي حسين )عليه

 [ ۲۳۲[ . ] صفحه ۰۰۱۳دوش مبارك برداشت، تا آخر حديث كه بسيار مفصل است. ]

 كعبه مقام ابراهیم و مقام حسین كتف پیغمبر

 السالم( بر سنگالسالم( كه اثر قدم ابراهيم )عليها مقام ابراهيم )عليهيازدهم: در آن ج

السالم( مقام حبيب خدا است كه دهان مباركش در چند عضو باقي است، و حسين )عليه

السالم( هميشه ي پيغمبر )عليهاو اثر نموده، و آن پيشاني و گلوي مباركش بود كه از بوسه

قام بدن خليل در نزد بيت است، پس به تحقيق كه مقام [ ، و اگر م۰۰۱۲درخشيدند ]مي

آن سرور بوده،  يالسالم( كتف پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(، و پشت و سينهحسين )عليه
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و اگر كسي تتبع در اخبار و آثار نمايد، خواهد ديد كه، پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( 

رفت، و گاهي كه خوابيده بود يگرفت و راه مگاهي آن جناب را بر دوش مبارك مي

 شد، پس سجده را طولنشانيد، و در سجده بر پشت مباركش سوار ميباالي سينه مي

شود چه قدر محبت و عالقه داشته داد تا او به ميل خود فرود آيد، و از اينها معلوم ميمي

نيفتاده،  اقاي اتفالسالم(، كه احدي را با أحدي چنين محبت و عالقهاست به حسين )عليه

 [ .۰۰۱۱و نخواهد افتاد. ]

 خداوند براي مقام كعبه و حسین كرامات قرار داده

كنند، دوازدهم: از براي كعبه كرامت ظاهره قرار داده، كه كبوتران از باالي آن عبور نمي

اهلل، نشينند.مترجم گويد: حقير هنگامي كه مشرف شدم به حج بيتو بر ديوار آن نمي

ديدم در ب اين مطلب بودم، و در مطاف نشسته نظر به كبوتران داشتم، ميچند روز مواظ

 شدند، و بطرفرسيدند، منحرف ميحالت شدت طيران، چون به محاذي ديوار بيت مي

 كردند، ولي اين حكم مخصوص كبوتران است،رفتند، و از باالي خانه عبور نميديگر مي

رامت السالم( نيز ك.و از براي حسين )عليهانتهي -نه مطلق طيور، چنانكه مؤلف فرموده 

شد، و آب به آن احاطه [ مي۲۳۱ظاهره بود كه آب به قبرش بستند، قبر بلند ] صفحه 

رفتند در وقتي كه متوكل مدت بيست سال امر كرد، و گاوها به طرف قبر مطهر نمينمي

آن قبر  دندنمود به حرث آن قبر شريف، و محو آثارش، حتي اينكه حكم كرد نبش نمو

منور را، پس ديدند جسد شريف را كأنه در آن ساعت دفن شده، پس آن را به حال خود 

گذاشتند، و آب بر آن بستند، پيش نرفت، و گاوها را به سوي او حركت دادند پيش 

ي به اندازند، و اگر اينها تيرديدند جماعتي را كه تير به سوي ايشان ميرفتند، و مينمي

 [ .۰۰۱۴خورد. ]گشت، و به صاحبش ميانداختند، تير برميميسمت آن جماعت 

 مرغ سفیدي نزد جسد شريف آن حضرت
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بلي طيور بر بدن شريفش واقع گرديدند آنهم به جهت شرافتش بود.تفضيلش آن است 

كه در روايت وارد است كه چون آن جناب را شهيد كردند، و بدنش را بر روي خاك 

به نزد آن جسد شريف آمد، و پر و بال خود به خون آن گذاشته رفتند، مرغ سفيدي 

اند، ي درختان و بستان آسودهجناب آلود، و پرواز كرد، پس ديد مرغان چندي در سايه

السالم( در گفت: اي مرغان، شايسته است كه شما به عيش مشغول باشيد، و حسين )عليه

گهاي او روان باشد، سرش را زمين كربال بر روي خاكهاي گرم افتاده باشد، و خون از ر

گردانند؟ آن مرغان پرواز كردند،و اند، و در شهرها ميبر نيزه نموده، عيالش را اسير كرده

رد غسل و كفن بر خاك افتاده، بادها گسر را كه بيبه كربال آمدند، و ديدند آن بدن بي

گري و نوحهآيد، مگر وحوش صحرا، اند، و هيچ كس بزيارتش نميو خاك بر آن ريخته

ي صحرا از نور آن بدن روشن است، پس نوحه و ناله ندارد، مگر جنيان، و تمام عرصه

آغاز نمودند، و خود را به آن خون مطهر آلودند، وهر يك به طرفي پرواز نمودند، از آن 

جمله مرغي به سوي مدينه شتافت، و بر قبر حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( طواف 

كرد: آگاه باشيد حسين چكيد، و فرياد ميكه خون از پرهاي او مي نمود در حالتي

[ جمع ۲۳۴السالم( را در كربال كشتند، و ذبح نمودند، و مرغان به دور او ] صفحه )عليه

[ ۰۰۱6چكيد شفا يافت. ]شدند، و دختر يهوديه به بركت آن خون مطهر كه از بالش مي

ه است بر آن بدن شريف تاختند به نحوي ك .و طيور خاكي كه كنايه از اسبان مخالفين

اعوج، زبان را ياري تقرير نه.عقرت بنات األعوجية هل درت ما يستباح بها و ماذا يصنع

: اند، و معني آن بيت است كهناميدهاسم اسبي بوده است، و اوالد آنرا بنات االعوجية مي

ه عمل ايشان هتك شد؟ و چبريده باد پي آن اسبان، آيا دانستند كه چه حرمت بزرگي با 

شنيعي را با ايشان مرتكب گرديدند؟!سيزدهم: كعبه را مطاف خاليق قرار داده، و ثواب 

الم( بر آن السطواف بسيار است نسبت به شوطها و گامها، و فضيلت زيارت حسين )عليه

 چندين صنف است چنانكه در عنوان زيارت ذكر شد.
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 اندكعبه و حسین مطاف مالئكه

چهاردهم: كعبه را مطاف مالئكه قرار داد، چنانكه در خبر است كه جبرئيل به امر رب 

جليل كعبه را بنا نمود و قبل از آن، خيمه از بهشت نازل گرديده بود، و نصب شده بود 

بر قواعدي كه مالئكه بنا نموده بودند پيش از خلق آدم در مقابل ضراح كه در مقابل بيت 

حاذي عرش است، و هفتاد هزار ملك حراست آن خيمه المعمور است، و آن م

نمودند، پس چون جبرئيل بناي بيت نمود، آن مالئكه بر دور آن طواف نمودند و آدم مي

السالم( نيز مطاف مالئكه بود [ .و حسين )عليه۰۰۱۳و حوا نيز طواف كردند هفت شوط ]

ل ظاهر صلصائيل و دردائيي در وقتي كه نور بود، و شفيع مالئكه بود چنانكه از قضيه

 السالم( را به روي دستشود، كه حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( حسين )عليهمي

ي او پناه جست، و جبرئيل و گرفت، و در حق ايشان دعا كرد، و فطرس به گاهواره

[ و صلوات ۲۳6ميكائيل خادمش در مهد، و مكافات فطرس آن است كه سالم ] صفحه 

[ .و قبر آن جناب مطاف مالئكه، و محل زيارت ايشان ۰۰۱۰رساند. ]و ميزوارش را به ا

است، و در اين عمل چند صنف هستند:يكي: آن چهار هزار ملكند كه ژوليده و 

وند، و رغبارآلوده در اطراف قبرش هميشه مشغول گريه هستند، و به استقبال زوار مي

 اند كه در روزايشان همان مالئكهكنند، و ي ايشان ميعبادت ايشان، و تشييع جنازه

عاشورا به جهت زيارتش آمدند، وقتي رسيدند كه آن حضرت شهيد شده بود، پس مأمور 

گشتند كه همانجا بمانند، و گريه كنند، تا در زمان رجعت از ياوران او باشند، و اسم 

ر آن [ .و ديگر: هفتاد هزار ملكند، كه موكلند به قب۰۰۱۰رئيس ايشان منصور است. ]

فرستند از روز شهادتش تا زمان قيام قائم )عجل اهلل فرجه(. جناب، و بر او صلوات مي

ند تا كنشوند، و گريه مي[ .و ديگر: چهار هزار ملكند كه وقت طلوع فجر نازل مي۰۰۴۱]

ا كنند تشوند، و گريه ميكنند، و چهار هزار ديگر نازل ميوقت زوال، پس صعود مي

ي حفظ اعمالند، كه چون ي شب و روزند، مالئكه.و ديگر: مالئكه [۰۰۴۰طلوع فجر. ]
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د، و كنني آنجا مصافحه ميروند، و با مالئكهشوند به زمين به سوي حاير مينازل مي

ه كنند به امر پيغمبر )صلي اهلل عليمالند، و دعا در حق ايشان ميبالهاي خود را به زوار مي

السالم( و ائمه اطمه )عليهاالسالم( و حسن )عليهالسالم( و فو آله( و علي )عليه

[ .و ديگر: پنجاه هزار ملكند چنانكه از ۰۰۴۳السالم( چنانكه در اخبار وارد است. ])عليهم

السالم( مروي است كه ايشان مرور كردند به آن جناب در وقتي كه حضرت صادق )عليه

هي به ايشان رسيد، كه مشرف بر شهادت بود، پس به آسمان عروج نمودند، خطاب ال

كشتند، شما ياريش نكرديد، [ مي۲۳۳شما گذشتيد به فرزند حبيب من، و او را ] صفحه 

[ .و ديگر: ۰۰۴۲پس برويد، و بر قبر او ساكن شويد، شوريده و غبارآلوده تا روز قيامت. ]

 آنچه در خبر ام ايمن است از حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( كه فرمود: احاطه

د، و فرستننمايند به او از هر آسماني صد هزار ملك هر شبانه روز، و بر او صلوات ميمي

اني را نويسند اسمهاي كسكنند از براي زوارش، و مينمايند و استغفار ميتسبيح خدا مي

آباء  آيند، و اسماءكه به جهت تقرب به خدا و رسول )صلي اهلل عليه و آله( به زيارت مي

زنند به پيشاني ايشان از نور عرش خدا، كه اين است شاير و بالدشان را، و ميايشان، و ع

زائر قبر بهترين شهداء، و فرزند بهترين انبياء، پس چون روز قيامت شود، نوري از آن مهر 

ساطع گردد، كه چشمها راخيره نمايد، و به آن شناخته شوند، چنانكه در همين خبر است، 

تو را، اي  بينم)صلي اهلل عليه و آله(گفت، كه: گويا مي كه جبرئيل به حضرت رسول

السالم( در پيش روي ما باشد، و با محمد، كه در ميان من و ميكائيل باشي، و علي )عليه

ي بسياري، كه عدد ايشان به شماره در نيايد، پس برچينيم كساني را كه ما باشند مالئكه

يق، تا اينكه از احوال روز قيامت، و شدايد اثر آن مهر در صورت ايشان است از ميان خال

شوند، تا [ .و ديگر: در وقت هر نماز هفتاد هزار ملك نازل مي۰۰۴۱آن نجات يابند. ]

الم( نقل السشود، چنانكه در كامل الزيارة از حضرت صادق )عليهقيامت نوبت ايشان نمي

كه در خبر است از [ .پانزدهم: كعبه از آسمان نزول نموده است، چنان۰۰۴۴نموده ]
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السالم( كه خداوند نازل نمود كعبه را از آسمان، و از برايش چهار حضرت صادق )عليه

 [ .۰۰۴6در بود، و در هر دري قنديلي از طال آويخته بود. ]

 حسین اشرف از كعبه است

السالم( مؤلف گويد: اگر شرف كعبه آن است كه از آسمان نازل شده، پس حسين )عليه

[ اشرف است، كه نوري بوده است پيش از خلق آسمانها، بلكه نوح و كرسي ۲۳۰] صفحه 

[ .و بعد از قتل او، جسدش را با خونهايش به آسمان بردند، و ۰۰۴۳از نور او خلق شده ]

در آسمان پنجم بداشتند، كه بر او است اثر ضربت ابن ملجم السالم( با صورت علي )عليه

[ .و ۰۰۴۰نمودند. ]ي آسمانها در آنجا جمع شدند، و به ايشان نظر ميملعون، و مالئكه

 كند به محلالسالم( در يمين عرش است، و نظر ميدر روايتي است كه حسين )عليه

خواص گريه ذكر كرديم. شهادت، و دفنش، و زوار و گريه كنندگانش، چنانكه در 

[ .شانزدهم: كعبه معظم و مجلل بوده است در جاهليت و اسالم، بلكه از زمان آدم ۰۰۴۰]

فر اند، حتي اهل كرفتهاند، و به زيارتش ميكردهتا حال هميشه خالئق آن را احترام مي

 السالم( معظم و محترم بود حتي در نزد دشمنانش، چنانكه درو شرك، و حسين )عليه

 ي قلوب هستالسالم( در همهالسالم( و حسين )عليهخبر است كه محبت حسن )عليه

شود از اخبار تكلم نمودن آن حضرت [ .و اين معني ظاهر مي۰۰6۱حتي منافقين و كفار ]

به ابوبكر در طفوليتش، و از تكلم او با معاويه و درشتي كردنش با او، و با عمروعاص، و 

[ ، و وصيت كردن معاويه يزيد را به رعايت حرمت آن ۰۰6۰ا ]احترام ايشان آن جناب ر

ي بيعت با يزيد، و جوابي كه به مروان ي عتبه با آن حضرت در مسئلهجناب، و مكالمه

[ ، پياده شدن سعدوقاص با جميع حاج ۰۰6۳داد، چون او را امر به قتل آن حضرت نمود ]

[ ، و اين حرمت باقي بود ۰۰6۲مكه ]رفتند در سفر در وقتي كه آن حضرت پياده راه مي

سعد ملعون حرمت آن جناب را ضايع نمود، وقتي كه آن مظلوم تا روز عاشورا، كه ابن

[ امر نمود ده نفر سوار شوند، ۲۳۰از اسب بر زمين افتاد، آن ملعون سوار شد، و ] صفحه 
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آسمان و [ .هفدهم: كعبه باقي است مادامي كه ۰۰6۱و اسب بر بدن شريفش بتازند. ]

السالم( نيز چنين است، زمين باقي است، و آن از اعالم دين است، و قبر حسين )عليه

 شود.چنانكه از روايت ام ايمن ظاهر مي

 نماز مسافر در كعبه و كربال تمام است

هيجدهم: جايز است از براي مسافر كه نماز را تمام بخواند در مسجدالحرام كه محياست 

 السالم( نيز جاري استو اشهر، و اين حكم در حاير حسين )عليهبه كعبه بنابر اظهر 

ادريس گفته است كه: مراد مقداري است [ ، و در تحديد حاير خالف است. ابن۰۰6۴]

كه سور مشهد و مسجد بر آن احاطه دارد نه سور بلد، دليلش آن است كه حاير بمعني 

، زيرا ر شيخ مفيد است در ارشادزمين پستي است كه آب در آنجا بايستد.و اين قول مختا

كه همه اصحاب را در حاير دانسته به جز حضرت عباس، و دليل ديگرش احتياط است 

[ .و شهيد گفته است كه: در همين موضع ۰۰66چون اين قدر را مورد اجماع دانسته. ]

اند: [ ، و بعضي گفته۰۰6۳بود، كه آب بگرد آن ايستاد، و پيش نرفت در زمان متوكل ]

رم ي منوره، و بعضي حاند بر همان زير قبهاير تمام صحن است، و بعضي اقتصار نمودهح

اند، و مرحوم مجلسي )ره( گفته كه: ظاهر در نزد من آن و رواق و قتلگاه را داخل دانسته

است كه مجموع صحن قديم از حاير است، نه آنچه زياد شده است در زمان صفويه، و 

اري كه مضمون آنها آن است كه چون داخل حاير شوي، استدالل كرده است به اخب

بايست و بگو، و دعائي را ذكر كرده، پس قدري راه برو، و بايست، و هفت تكبير بگو 

پس بايست مقابل قبر، و بگو، باز قدري راه برو، و بگو، پس دستها را بلند كن و بگذار 

[ اين قول قوت ۲۰۱صفحه  شود حاير وسعت دارد، و ]بر قبر، چون از آنها مستفاد مي

[ .نوزدهم: كعبه طواف گاه تمام انبياء ۰۰6۰دارد، و احوط اقتصار بر حرم مطهر است. ]

ين شود، و اين معني از براي حساست از آدم، تا خاتم، چنانكه از اخبار متواتره مستفاد مي

، و هم كالسالم( نيز ثابت است، هم نسبت به جسد شريفش، و هم نسبت به سر مبار)عليه
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، آن حضرت ي شعباننسبت به قبر مطهرش، بلكه در خبر است كه اگر كسي در شب نيمه

 [ .۰۰6۰را زيارت كند، مصافحه نمايد با او صد و بيست و چهار هزار پيغمبر. ]

 اند زمین كربال راتمام انبیاء زيارت كرده

رده است زيارت ك االحبار مروي است كه هيچ پيغمبري نبوده است مگر اينكهو از كعب

زمين كربال را، و گفته است كه: در تو مدفون خواهد شد ماه برج امامت و تفصيل آن را 

[ .بيستم: خداوند زينت داده است كعبه را به حجراالسود كه ۰۰۳۱محل عليحده است. ]

ياقوتي بوده است كه از بهشت نزول كرده، و از شير سفيدتر بوده، از اثر مس كفار و 

السالم( زينت بهشت است، بلكه زينت عرش است، چنانكه ه شد، و حسين )عليهفساق سيا

در حديث است از جناب پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(كه بهشت سؤال نمود از خداوند 

م( و السالكه او را زينت دهد، پس وحي رسيد كه زينت دادم اركان تو را به حسن )عليه

شحالي به خود باليد مانند عروس، و بسيار مسرور السالم(، پس بهشت از خوحسين )عليه

[ .و در خبر ديگر است كه چون روز قيامت شود، عرش خدا را با تمام زينتها ۰۰۳۰شد. ]

زينت كنند، پس بياورند دو منبر، كه بلندي هر يك صد ميل باشد، و بگذارند در يمين 

ند آن منبرها برآيند، و خداوالسالم( بر السالم( و حسين )عليهو يسار عرش، و حسن )عليه

[ را به ايشان زينت دهد مانند گوشواره كه در گوش زنان موجب ۲۰۰عرش خود ] صفحه 

[ .و از جمله فضائل حجراالسود آن است، كه ميثاق خالئق به ۰۰۳۳زينت ايشان باشد. ]

ثاق ياو سپرده شده زيرا كه او، اول ملكي بود كه اقرار نمود به آنچه خداوند از خالئق م

آن را گرفت، و محبت او به محمد )صلي اهلل عليه و آله( و آل او، از همه كس بيشتر بود، 

پس خداوند او را جوهري كرد، و به سوي آدم فرستاد، و مونس آدم بود، و چون آدم به 

مكه آمد، آن جوهر را بر گردن خود گرفته بود. و مخفي نيست بر كسي كه آن ميثاق 

به آن است اقرار به خدا و پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( و علي  كه شرافت حجراالسود

السالم( و ائمه بوده است، پس شرافت السالم( و حسين )عليهالسالم( و حسن )عليه)عليه
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[ .بيست و يكم: از براي طواف كعبه الزم است ۰۰۳۲السالم( است. ]به سبب حسين )عليه

ي خدا، و حبيب خدا دو ركعت نماز حترام خانهنماز كردن در نزد مقام ابراهيم بجهت ا

رر شد، ي مغرب مقالسالم( متولد گرديد، و آن نافلهشكر نمود در وقتي كه حسين )عليه

السالم( و اين سنت جاري شد تا روز قيامت و همچنين در وقت تولد امام حسن )عليه

يشان و احترام گذارد كأنه من باب شكر وجود اي مغرب مي[ پس هر كس نافله۰۰۳۱]

ه در شب السالم( كايشان است.و در روايت ديگر است به سند معتبر از حضرت باقر )عليه

معراج نمازهاي يوميه ده ركعت مقرر گرديد، كه هر نمازي دو ركعت بود، و چون 

السالم( هفت ركعت من باب شكر اضافه نمود، حسنين متولد شدند، حضرت رسول )عليه

[ .بيست و دوم: كعبه نور ۰۰۳۴كرد، و نماز هفده ركعت شد. ] پس خداوند هم امضاء

داد به مانند آفتاب و ماه، تا زماني كه قابيل هابيل را كشت، پس كعبه به اين حالت مي

[ و در ۲۰۳[ . ] صفحه ۰۰۳6شد كه هست، چنانكه در روايت حضرت صادق است. ]

[ ۰۰۳۳تابيد تا حدود حرم. ]روايت ديگر در موضع كعبه ياقوت سرخي بود كه نور آن مي

. 

 نور حسین از كعبه بیشتر است

مؤلف گويد كه: اگر كعبه نوراني بود، و حال نورش برطرف شده. پس به درستي كه 

ود درخشيد، و به همين حال بالسالم( نوراني بود، كه صورت و پيشاني او ميحسين )عليه

اه در عسكر عمر بن سعد بودم، ناگگويد كه: تا وقت شهادتش، چنانكه هالل بن نافع مي

شخصي فرياد كرد كه بشارت تو را اي امير، اينكه شمر حسين را كشت، پس به ما بين 

ام صفين رفتم، ديدم آن حضرت مشغول جان دادن است، پس قسم به خدا هرگز نديده

اي به خون آغشته، كه چنين نوراني باشد، و نور صورت شريفش مرا مشغول نمود كشته

[ .و اگر نور كعبه از اثر نور ۰۰۳۰نمود. ]فكر كشتنش، و در آن وقت طلب آب مياز 

تابيد، پس به درستي كه تمام صحراي كربال ياقوت بوده، كه تا حدود حرم مي
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ي مباركه واقع شد، زيرا كه كربال همان وادي درخشيد از نور تجلي الهي كه بر شجرهمي

ر آن نور الهي را مشاهده نمود، و آن نور به آفاق ي مباركه كه موسي دايمن است و بقعه

درخشيد مانند آسمان و اقطار عالم رسيد، و ايضا بدن آن جناب بعد از شهادتش مي

القري است، و ي ام[ .بيست و سوم: مكه۰۰۳۰آفتاب، چنانكه در روايتي مذكور است. ]

رمود داوند به او كرامت فالسالم( ابواالئمة النجباء است، و اين فضيلت را خحسين )عليه

[ .بيست و چهارم: كعبه سيد ۰۰۰۱در عوض شهادتش، چنانكه در روايات وارد است. ]

السالم( سيد جوانان بهشت است، و همه اهل بهشت جوانند، بيوت است، و حسين )عليه

اين خبر به طرق شيعه و سني متواتر است، حتي عمر بن الخطاب آنرا از پيغمبر 

[ بيست و پنجم: مكه با اينكه وادي ۲۰۲[ . ] صفحه ۰۰۰۰روايت كرده. ] السالم()عليه

شود به دعاء ابراهيم زرع است، از اطراف و جوانب هر چيزي به آن جا نقل ميبي

ر روايات شود، چنانكه دالسالم( ثمرات بهشتي نقل ميالسالم( و از براي حسين )عليه)عليه

ار روايت نموده است، از ابن شاذان، از ذاذان، از متعدده رسيده است، از آن جمله در بح

جناب سلمان، كه گفت: به خدمت حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( مشرف شدم، و 

سالم كردم، چون به خدمت حضرت فاطمه )عليهاالسالم( رسيدم، فرمود: اي سلمان حسن 

دشان پس د جكنند، دست ايشان را بگير، و ببر نزو حسين از شدت گرسنگي گريه مي

شود شما دست ايشانرا گرفتم، و به نزد پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( بردم، فرمود: چه مي

را اي حسنين من؟ عرض كردند: گرسنه هستيم، و به طعام ميل داريم، حضرت دعا نمود، 

كه خدايا طعام ده ايشان را، و سه مرتبه مكرر كرد، پس ديدم كه يك دانه به به دست 

هايي كه در ي بزرگي بود از كوزهصلي اهلل عليه و آله(آمد، كه به قدر يك كوزهپيغمبر )

سازند و از برف سفيدتر بود، پس حضرت آن را با انگشت ابهام دو نيمه مي« هجر»بلد 

ظر السالم( عطا نمود، من به آن نالسالم( و نيمي به حسين )عليهكرد، نيمي به حسن )عليه

ه از آنها بخورم، حضرت فرمود: اي سلمان شايد ميل داري به كردم، و ميل داشتم كمي

 خوردخوردن آن؟ عرض كردم: بلي، فرمود: اين طعام بهشت است، و كسي از آن نمي
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[ .و از آن جمله حديث رطب است، كه حضرت حسين ۰۰۰۳مگر بعد از فراغ از حساب. ]

بود،  ه در آن رطب بهشتيالسالم( ميل به آن نمود، پس طبقي از بلور حاضر شد، ك)عليه

اي از سندس سبز بود، و اين حديث بسيار مفصل است، و در بحار و و بر روي آن پارچه

 [ .۰۰۰۲جالء مذكور است. ]

 حديث سیب و به و انار...

سلمه، كه و از آن جمله حديثي است، كه در بحار روايت نموده، از حسن بصري، و ام

خدا، و جبرئيل در نزد آن حضرت بود، پس ] ر رسولالسالم( وارد شدند بحسنين )عليه

[ ايشان در اطراف او گرديدند به گمان اينكه دحيه كلبي است، جبرئيل دست ۲۰۱صفحه 

خود را حركت داد مانند كسي كه از كسي چيزي بگيرد، پس سيبي و بهي، و اناري 

ه نزد جد خود، آورد، و به ايشان داد، روي ايشان از خوشحالي برافروخت، و دويدند ب

حضرت از ايشان گرفت، بوئيد و فرمود: برويد نزد پدر و مادر خود، پس رفتند، و هيچ 

يك از آن نخوردند، تا اينكه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( به نزد ايشان رفت، و همه با هم 

نمود، و به همين حالت بود، خوردند، به حال خود عود ميخوردند، و هر چند از آن مي

« انار»ه السالم( فرمود: كالسالم( وفات نمود، حسين )عليها زماني كه حضرت فاطمه )عليهت

به  مفقود گشت، و سيب« به»السالم( شهيد گشت مفقود شد و چون اميرالمؤمنين )عليه

شد، حال خود بود، تا وقتي كه آب را به روي ما بستند پس چون تشنگي بر من غالب مي

شد، عاقبت چون تشنگي من به نهايت دكي تشنگي من ساكن ميكردم، انآن را بو مي

السالم( رسيد، دندان بر آن فشردم، و يقين به هالك نمودم، حضرت سجاد )عليه

فرمايد، كه اين سخن را از پدر بزرگوارم شنيدم يك ساعت قبل از شهادتش، و چون مي

و اين  ش را نيافتند،شد، ولي خودشهيد گرديد، بوي سيب از محل شهادتش استشمام مي

ي آنرا نمايد، در رائحه در آن محل باقي است، و هر كس از زوار بخواهد استشمام رائحه

[ ۰۰۰۱وقت سحر به زيارت رود، كه اگر از مخلصين باشد، آن را خواهد استشمام نمود. ]
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.بيست و ششم: از جمله احترامات كعبه آن است كه حضرت اسماعيل موكل بر زينت 

آوردند، و مادر وشانيدن جامه بر آن بوده، پس طوايف عرب هدايا و تحف ميآن، و پ

[ ، و بعد حضرت ۰۰۰۴پوشانيدند ]ساختند، به خانه مياش جامه مياسماعيل و زوجه

م( السالاي فرستاد، همچنين ساير ملوك، و خداوند از براي حسين )عليهسليمان جامه

سلمه هلل عليه و آله( بر او پوشانيد، چنان كه اماي فرستاد، و حضرت پيغمبر )صلي اجامه

از  پوشاند، كهالسالم( مياي بر حسين )عليهخدا جامهروايت كرده، ديدم حضرت رسول

اي است كه خداوند هاي دنيا نيست، سؤال كردم كه اين چيست؟ فرمود: اين هديهجامه

 ازك بال جبرئيل است.[ از براي حسين فرستاده است، و پودش از پرهاي ن۲۰۴] صفحه 

[ .و گاهي خود آن حضرت از مادرش جامه بجهت عيد طلب نمود، پس رضوان ۰۰۰6]

السالم( و فاطمه )عليهاالسالم( بر اي هديه آورد به جهت او و حضرت حسن )عليهجامه

[ .و گاهي از جدش طلب نمود به جهت عيد، ۰۰۰۳ايشان پوشانيد، چنانكه مشهور است. ]

فرستاد، و جبرئيل او را سرخ رنگ نمود به خواهش آن جناب، و  و خداوند هديه

[ .و گاهي از خواهر طلب نمود، اما ۰۰۰۰گريست، چنانكه حديث آن نيز معروف است. ]

ي كهنه، نه از براي عيد و زينت، بلكه از براي آنكه چون او را شهيد نمايند و لباسهاي جامه

كنند، و بدنش عريان نماند، پس خواهرش زينب ي كهنه ننو، را ببرند، طمع در اين جامه

ي كهنه آورد، و حضرت چند موضع آن را پاره نمود، و خونهاي حضرت آن جامه جامه

اش را در عيد رنگين نمود، و [ ، به همان رنگ كه جبرئيل جامه۰۰۰۰را رنگين كرد ]

سحاق ، مع ذلك ااش نمودخاكهاي كربال او را خاكي كرد، و نيزه و تر و شمشير پاره پاره

[ ۰۰۰۱بن حويه آن را بيرون آورد، و بدن شريفش را عريان بر روي خاك گذاشت آه. ]

ا السالم( بود، كه آن ر.مصحح گويد: اين پيراهن، پيراهن حضرت ابراهيم خليل )عليه

حضرت فاطمه )سالم اهلل عليها(، سه روز پيش از شهادتش به زينب كبري )سالم اهلل عليها( 

رمود: هنگامي كه اين پيراهن را برادرت حسين از تو مطالبه كند، بدانكه او فقط داد و ف
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 -تهي ان -كشند. ترين وضعي مييك ساعت مهمان تست، سپس او را اوالد زنا به سخت

- [۰۰۰۰. ] 

 داستان اصحاب فیل در كعبه و يزيد در كربال

صفحه  ند، ابابيل سنگ ]ي خراب كردن كعبه نمودبيست و هفتم: اصحاب فيل چون اراده

 رفت، و چونزدند، كه از دبر ايشان بيرون ميهاي جهنم را بر فرق ايشان مي[ ريزه۲۰6

اميه اراده نمودند تخريب خاندان رسالت را به كشتن اصحاب كلب و خنزير يعني بني

السالم(، خداوند هر چند زمان قليلي ايشان را مهلت داد به جهت مصالح حسين )عليه

ي، و ليكن بعد بر ايشان فرستاد جماعتي را كه يك يك را گرفته بانواع عذابها معذب چند

نمودند دست و پا بريدند، و به آتش سوزانيدند، و به روغن زيت جوشانيدند، و كشتند و 

[ ، خودش به آتش سوخت مانند اخنس ۰۰۰۳زياد ]بعد جسدش را سوزانيدند مانند ابن

ابن زياد منقول است كه گاهي صورت آن ملعون به آتش [ ، و از حاجب ۰۰۰۲بن زيد ]

[ .و يزيد شب را مست خوابيد، صبح ۰۰۰۱كرد. ]شد پس آن را خاموش ميمشتعل مي

[ .و اسبابي كه از حضرت به غارت ۰۰۰۴ديدند كه مرده است، و رويش سياه شده. ]

ودند، از ه ببردند، همه آتش گرفته، مانند گوشت شتران آن جناب، و عطرياتي كه برد

 [ .۰۰۰6زعفران و غيره، چنانكه در مقامش مفصل است. ]

 نظر به كعبه سبب مغفرت و نظر به حسین از اعظم عبادات

باشند  ي هديبيست و هشتم: نظر نمودن به كعبه از براي كساني كه عارف به حق ائمه

ظر [ و همچنين ن۰۰۰۳سبب مغفرت است، و موجب كفايت هموم دنيا و آخرت است ]

السالم( از اعظم عبادات بوده، و پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( عمدا به سوي حسين )عليه

فرمود: بروم نظر به حسن گرديد مينمود، و گاهي كه گرسنه مينظر به سوي او مي

[ .و حضرت ۰۰۰۰السالم( كنم تا گرسنگي من زايل شود. ]السالم( و حسين )عليه)عليه
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[ ۲۰۳كرد، و لكن مجرد نظر به او ] صفحه هم عمدا نظر به آن جناب ميالسالم( امير )عليه

[ .و نظر به سوي قبر آن جناب عبادت است، ۰۰۰۰ي ايشان بود. ]سبب غلبه حزن و گريه

و اثرش نيز غلبه رقت و حزن است بر ناظر، خصوصا اگر نظر نمايد به قبر فرزندش علي، 

 ي اينها مروي است.ون خواهد شد، چنانكه همهكه نزد پاهاي پدر مدفون است، البته محز

[ .بيست و نهم: در حج وارد است كه هر درهم كه در راه آن صرف كنند، بهزار ۰۳۱۱]

شود، و ابن سنان از حضرت صادق سؤال نمود كه درهمي كه در راه درهم محسوب مي

شود بهزار درهم است، پس درهمي كه در راه زيارت پدرت حسين حج صرف مي

شود هر درهم بهزار هزار السالم( صرف شود چه قدر است؟ فرمود: حساب ميليه)ع

شود از براي او درجات به همين عدد، و درهم، تا ده مرتبه هزار مكرر كرد، و رفع مي

ام: خداوند مكه را خلق نمود، و آنرا [ .سي۰۳۱۰رضاي الهي از همه براي او بهتر است. ]

االرض، و لكن در روايت است از علي بن الحسين حرم خود قرار داد پيش از دحو

السالم( كه خداوند قرار داد زمين كربال را حرم امن و مبارك، پيش از آنكه كعبه )عليه

را خلق كند، و آنرا حرم قرار دهد بيست و چهار هزار سال، و چون زلزال روز قيامت 

مواضع  شود در بهترينشود، برداشته شود اين زمين با تربت نوراني صافي، و گذاشته 

بهشت، كه ساكن آن نشوند مگر نبيين و مرسلين، يا فرمود: مگر انبياء اولواالعزم، و آن 

ن ها كه نور آي روشن در ميان ستارهدهد در ميان رياض بهشت، مانند ستارهزمين نور مي

رداشتم بكند: منم آن زمين مقدس پاكيزه، كه در كند، و آن زمين ندا ميديده را خيره مي

 [ .۰۳۱۳سيدشهدا، و سيد جوانان بهشت را. ]

 كعبه و كربال هر دو تكلم نمودند

سي و يكم: مكه سخن گفت، و تفاخر نمود به كرامتهاي خدا، و گفت: كيست مانند ] 

ي خدا بر روي من بنا شده، و مردم از اطراف به جانب [ من، و حال اينكه خانه۲۰۰صفحه 

ربال برتري است بر او، چنانكه مروي است كه چون مكه تفاخر آيند، و از براي كمن مي
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نمود، وحي شد به سوي آن، كه به جاي خود باش، نيست فضل خانه كه سبب فضل 

تواست، در جنب فضل كربال، مگر به مانند سوزني كه در دريا فروبرند، پس چه قدر 

 دم، و اگر آن شخصدادارد، و اگر خاك كربال نبود ترا فضيلت نميآب از دريا برمي

كردم، پس به جاي خود باش، و كه در آنجا مدفون است نبود، ترا و خانه را خلق نمي

[ .باز ۰۳۱۲تواضع و خشوع نما و تكبر مكن بر كربال، و اال ترا به جهنم خواهم انداخت. ]

مي گوئيم كه: كربال نيز تكلم نمود، و مفاخره كرد در اين نشأة، و خداوند بر آن رد 

د، و يك مفاخرت در بهشت خواهد كرد، اما مفاخرتش در اين عالم، پس وقتي بود نكر

كه خطاب رسيد سخن گو، و فضايل خودرا ذكر كن، پس گفت: منم زمين خدا كه 

يل كنم، بلكه خاضع و ذلمبارك و پاكيزه هستم، در خاك و آبم شفا است، و فخر نمي

ه كنم بر زمينهاي ديگر، بلكو فخر نمي هستم از براي خداوندي كه مرا چنين قرار داده،

اين كالم را من باب شكر الهي ادا نمودم، پس خداوند او را گرامي داشت به حسين 

السالم( و اصحابش، به سبب تواضع و شكرش، پس فرمود: حضرت صادق )عليه

السالم( كه هر كس تواضع كند از براي خداوند تعالي، بلندش نمايد، و هر كس )عليه

اش در بهشت، پس در وقتي است كه آن [ .و اما مفاخره۰۳۱۱ي كند، پستش سازد. ]بلند

هاي بهشت و اعلي درجات آن قرار دهند، ندا كند كه منم زمين خدا كه را بهترين روضه

[ ۰۳۱۴پاكيزه وپاك و مبارك بودم كه در برداشتم سيد شهداء و سيد جوانان بهشت را. ]

ت، يعني سالم شد از طوفان، يا طواف به آن شده است .سي و دوم: خانه، بيت عقيق اس

العقيق است، كه حائرش از طوفان سالم ] السالم( نيز بيتاز قديم األيام، و حسين )عليه

[ ، و احترامش از قديم األيام پيش از خلق ۰۳۱6[ شد، و از جريان آب سالم ]۲۰۰صفحه 

از آن است.سي و سوم: در  آسمان و زمين بود، و از آتش آزاد است، و سبب آزادي

ي الم( همهالسكعبه حطيم است، كه سبب محو ذنوب عباد است، و به سبب حسين )عليه

شود مانند روزي كه از مادر متولد شود و پاك ميگناهان گذشته و آينده آمرزيده مي

برند از عذاب، و [ .سي و چهارم: در كعبه مستجار است، كه پناه به آن مي۰۳۱۳شده. ]
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السالم( از روز تولدش مستجار بود از براي مالئكه، و از براي خالئق تا روز ين )عليهحس

قيامت.سي و پنجم: حجر اسمعيل ذبيح متصل است به كعبه، و در آن است قبر اسمعيل، 

اند، و دخترانش، و در مابين ركن و مقام قبر هفتاد پيغمبر است، كه همه از گرسنگي مرده

السالم( قبر علي بن الحسين [ ، و حسين )عليه۰۳۱۰ور است ]چنانكه در اخبار مأث

السالم( متصل است به او، و قبر هفتاد و دو صديق در پائين پاي او است، كه همه )عليه

[ ، ۰۳۱۰تشنه كشته شدند، و در يك حفره مدفون گشتند، و حائز به ايشان محيط است ]

ن كه در روايات صحيحه است. و در آن جا دويست نبي و دويست وصي مدفونند، چنا

[۰۳۰۱. ] 

 در اطراف كعبه و كربال چند مقام معظم محترم است

سي و ششم: در اطراف كعبه چند مقام معظم محترم است، مانند مني، و مشعر، و عرفات، 

 السالم( نيز چند مقام معظم است، مانند قتلگاهو صفا، و مروه، و در اطراف قبر حسين )عليه

 ي آناكبر، چون سبب شرافت مني به واسطهحل قتل شهداء، و عليآن حضرت، و م

است كه محلي است كه ابراهيم اسمعيل را خوابانيد به جهت كشتن، و محل شهادت 

السالم( و علي و عبداهلل و عباس و قاسم از آن اشرف است، و اگر ] صفحه حسين )عليه

هدي است، پس محل ذبح [ شرافت مني به سبب اين است كه محل ذبح اضحيه و ۲۰۱

قربانيهاي الهي كه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( فرمود در حق ايشان كه: سادات شهداي 

[ اشرف از مني خواهد بود، و شرف مشعرالحرام به جهت آن است كه ۰۳۰۰امت منند ]

ابراهيم در آن جا به خواب ديد كه مأمور است به ذبح فرزندش، و مكاني كه حضرت 

السالم( در بيداري فرزندش را در آن كشته ديد، افضل خواهد بود.سي و هحسين )علي

هفتم: خداوند مقرر فرمود كه: حضرت ابراهيم مؤذن و داعي به سوي خانه باشد، پس آن 

جناب بر مقام برآمد، و ندا كرد كه بيا به سوي حج، و مؤذن و داعي به سوي حسين 

فرمود: )قل ال اسئلكم عليه اجرا اال المودة في السالم( حبيب خدا به امر الهي، كه )عليه
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م[. خواهالقربي(: ]بگو: من در برابر اداي رسالت پاداشي جز محبت خويشاوندان نمي

[ .پس آن جناب بر منبر برآمد، و مكرر فرمود: اي مردم من دو چيز نفيس يا سنگين ۰۳۰۳]

سوي ياري حسين  گذارم، كتاب خدا و عترت من، و ندا نمود بهدر ميان شما مي

السالم( و محبت او چندين مرتبه، چنانكه حذيفة بن اليمان روايت نموده، كه گفت: )عليه

فرمود: السالم( را گرفته بود، ميشنيدم حضرت رسول در حالتي كه دست حسين )عليه

 السالم( او را بشناسيد،به خدا قسم كه او در بهشتايها الناس اين است حسين بن علي )عليه

[ .و خود آن جناب ۰۳۰۲ست، و دوستان او در بهشتند، و دوستان دوستانش در بهشتند. ]ا

نيز چندين مرتبه ندا نمود، و دعوت كرد مردم را به سوي ياري خود، در مدينه، و مكه، 

و مابينهما، و در كربال، به طريق خطبه، و استنصار، و استغاثه، و داعيه پس اجابتش نمودند 

 كنند شهادت در ركابش را،و ياريش نمودند، مانند شيعيان كه آرزو مي پياده، و سواره،

 ي معظمه فرستادن هديو بعض زوار و گريه كنندگان.سي و هشتم: از احترامات كعبه

السالم( از آن [ شتر، و تعظيم حسين )عليه۲۰۰است به سوي آن از گوسفند و ] صفحه 

ي خود را به جهت آن جناب ببرد بچه تر است، كه خداوند امر نمود آهو را كهعظيم

ي او جاري شود، چنانكه مروي است كه روزي اعرابي بچه پيش از آن كه اشك از ديده

آهوئي هديه از براي پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خدا آورد، و عرض كرد كه: اين را 

ام، م( آوردهالسالالسالم( و حسين )عليهام، و از براي فرزند تو حسن )عليهصيد كرده

السالم( در آن حضرت قبول فرمود، و دعاي خير در حق او نمود، و چون امام حسن )عليه

د السالم( آمد، ديجا حاضر بود، حضرت آن را به او عطا كرد، ساعتي بعد حسين )عليه

نمايد، عرض كرد: يا جداه به برادرم بچه آهو برادرش بچه آهوئي دارد و با او بازي مي

ا او داد، و ببه من ندادي: و مكرر كرد اين سخن را، و پيغمبر خدا او را تسلي ميدادي، و 

نمود تا اينكه نزديك شد به گريه افتد. ناگاه صداي هاي و هوي از در مسجد مالطفت مي

اش داخل مسجد شد، و از عقب ايشان گرگي است كه بلند شد، ديدند آهوئي با بچه

ر )صلي اهلل عليه و آله( تا اينكه به خدمت آن حضرت راند به سوي پيغمبايشان را مي
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اهلل دو بچه داشتم،يكي را صياد رسانيد، پس آهو به سخن درآمد، و عرض كرد: يا رسول

صيد نمود، و به خدمت رسانيد، ديگري از براي من باقي بود، و به آن دلخوش بودم، و 

گفت: بشتاب اي آهو، و يدادم، ناگاه صدائي شنيدم، كه شخصي ماآلن او را شير مي

السالم( ي خود را به پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(برسان به سرعت، زيرا كه حسين )عليهبچه

در نزد آن جناب ايستاده، و نزديك است به گريه افتد، و تمام مالئكه سرهاي خود را 

ه مقربين ئكالسالم( گريه كند، مالاند از محل عبادت خود، و اگر حسين )عليهبلند كرده

افتند، و صدائي شنيدم، كه اي آهو بشتاب پيش از آنكه اشك بر صورت حسين بگريه مي

ات كنم، كه تو را با بچهالسالم( جاري گردد، و اال اين گرگ را بر تو مسلط مي)عليه

ام را به خدمت آوردم از راه بسيار دور، و زمين در زير پاهاي من بخورد، پس اينك بچه

 كنم خدا را، كه پيش ازشد، تا اينكه به زودي به خدمت رسيدم، و حمد ميپيچيده مي

السالم( آن را رسانيدم، پس صداي تكبير و جاري شدن اشك بر صورت حسين )عليه

تهليل از اصحاب بلند شد، و حضرت از براي آهو دعاي خير و بركت نمود، و ] صفحه 

به نزد مادرش برد، و همه مسرور شدند. السالم( بچه آهو را گرفت، و [ حسين )عليه۲۰۳

[ .سي و نهم: خداوند مقرر نموده است از براي حج بهترين ماههاي حرام را، و آنرا ۰۳۰۱]

مخصوص گردانيد، عالوه بر آن كه ايام سال را براي عمره قرار داد، و از براي زيارت 

نمايد ار آن جناب ميالسالم( نيز همان وقت را معين، بلكه ابتدا نظر به زوحسين )عليه

پيش از آن كه نظر به اهل عرفات كند، عالوه بر اوقات شريفه كه از براي زيارت 

بالخصوص مقرر نموده، با اينكه زيارت مطلقه را هم در تمام اوقات سال قرار داده. 

[۰۳۰۴. ] 

 نماز در كعبه و كربال بهتر از هزار نماز

نماز است به مقتضاي اخبار، و در خبر است  چهلم: نماز در مسجدالحرام مساوي صد هزار

كه نماز در مسجد مدينه بهتر از هزار نماز است، و در مسجدالحرام مقابل آن است، پس 
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م( السالشود، و شعيب عقرقوفي روايت كرده است از حضرت صادق )عليههزار هزار مي

ود از او، شميكند نزد حسين، مگر اينكه قبول كه فرمود: اي شعيب هيچ كس نماز نمي

و از براي تو است به هر ركعتي كه در نزد آن جناب به جا آوري، ثواب هزار حج، و 

[ .چهل و ۰۳۰6هزار عمره، و عتق هزار بنده، و هزار وقوف در سبيل خدا با نبي مرسل. ]

ي يكم: خداوند واجب كرده است بر قاصد كعبه، كه احرام بندد، و ترك مال و عالقه

[ و مستحب ۰۳۰۳ز زنان، و عطريات، و زينت، و سرمه، و سايه، و لباس، ]دنيا نمايد، ا

[ ، و از ۰۳۰۰السالم( كه غبارآلوده و گرسنه و تشنه باشد ]است از براي زائر حسين )عليه

خدا )صلي اهلل [ .چهل و دوم: مكه محل تولد رسول۰۳۰۰عطريات و لذايذ اجتناب كند. ]

السالم( [ است، و مدفن حسين )عليه۲۰۲السالم( ] صفحه عليه و آله(، و علي مرتضي )عليه

 السالم( است در غالبخدا )صلي اهلل عليه و آله(و اميرالمؤمنين )عليهمحل زيارت رسول

[ .چهل و سوم: مكه مبدأ ظهور اسالم است، و جدا شدن مسلمين از ۰۳۳۱اوقات سال. ]

ن عيان از مخالفان، اين است كه آمشركين، و كربال مبدأ ظهور ايمان است، و افتراق شي

[ .چهل و چهارم: شمرده شده است در اخبار از براي مكه ۰۳۳۰اند. ]را قبة االسالم ناميده

السالم( شمرده شده [ ، و از براي وسائل حسيني )عليه۰۳۳۳صد و بيست رحمت خاصه ]

غمبر ياست زياده از صد و بيست هزار رحمت خاصه.چهل و پنجم: مكه محلي است كه پ

هاني، يا از شعب، و ي ام)صلي اهلل عليه و آله( چند مرتبه از آن به معراج رفت، از خانه

السالم( معراج پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( بوده كه در شب معراج به مدفن حسين )عليه

السالم( است [ ، و آن زمين معراج حسين )عليه۰۳۳۲آنجا رسيده از آن جا عروج فرموده ]

 وز عاشورا، و معراج مالئكه است.در ر

 حضرت خلیل در مكه و امام حسین در كربال مأمور به ترك عیال

چهل و ششم: مكه محلي است، كه حضرت خليل مأمور شد كه ذريه و عيال خود را تنها 

السالم( نيز مأمور شد كه عيال خود را در كربال در آنجا بگذارد، و برود، و حسين )عليه
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كس بگذارد، و برود، لكن خليل دعا نمود در حق عيالش، و گرسنه، و بي حيران و تشنه

كه خداوند قلوب خاليق را مايل نمايد به سوي ايشان،و از ثمرات به ايشان روزي كند، 

السالم( عيال خود را در اين زمين گذاشت، و فرمود: مهياي اسيري باشيد، و حسين )عليه

[ چهل و هفتم: ۲۰۱[ . ] صفحه ۰۳۳۱شود. ]رد ميو صبر كنيد بر هر بال كه بر شما وا

خداوند امر نمود اشرف مخلوقات را، به اينكه اركان كعبه را ببوسند، و دست به آنها 

ي فضايل كعبه باالتر است،و نظير آن از براي موالي مظلومان ما بمالند، و اين از همه

عضاي گرفت، و جميع اربر ميثابت است، زيرا كه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( او را د

بوسيد، خصوصا زير گلو، و قلب، و جبين، و لبهاي آن جناب را، و همچنان كه او را مي

استالم پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( ركن عراقي و شامي را بالخصوص، اسرار و حكمتها 

وارح جداشته، همچنين به جهت تقبيل و استالم پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(اعضاء و 

السالم( را اسرار چندي است، و از براي تكثير تقبيل مواضع مخصوصه نيز حسين )عليه

اسرار و معجزات و اخبارات بوده، اما سر كثرت تقبيل گلوي مباركش پس معلوم است.و 

اما پيشاني، پس شايد به جهت آن است كه موضع سنگي بود كه پيشاني شريفش شكست 

[ ، يا موضع تير است كه به آن پيشاني ۰۳۳۴گرديد ]و خون بر صورت انورش جاري 

[ ، يا چون موضع سجود بوده، و از اين جهت پيشاني محل ظهور نور مؤمن ۰۳۳6زدند ]

[ ، و حسين در اين مقام خصوصيتي داشت كه ۰۳۳۳است، چنانكه در روايت است ]

ي مخصوص است، بيانش آن است كه حالت سجود خودش از جمله اش سجدهسجده

حاالت تقرب به خداست صورتا و معنا، و در آيات و اخبار داللت بر آن است، و در خبر 

[ ، و از براي حسين ۰۳۳۰است از اقرب حاالت عبد به خدا حالت سجود است ]

قتي نمود، از والسالم( سجود خاصي بود در وقتي كه در درجات قرب الهي ترقي مي)عليه

حالت سجود پيشاني مبارك بر خاك گذاشت به  كه از وطن خارج شد تا زماني كه به

« وح من القفاءالمذب»قصد سجود، و ديگر سر بلند نكرد، مگر بر سر نيزه، چنانكه از عبارت 

[ پس از اين جهت رسول )صلي اهلل عليه و آله( آن پيشاني مبارك ۰۳۳۰شود ]مستفاد مي
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 كه موضع تير سهبوسيد.و اما بوسيدن قلب منورش، پس سرش آن است را مكرر مي

[ كه في الحقيقة همان تير سبب قتل آن جناب شد. ۲۰۴ي زهرآلود است ] صفحه شعبه

[ .و اما بوسيدن لب و دندان او، پس يكي از اسرار آن ظاهر شد در وقتي كه زيد ۰۳۲۱]

بن ارقم گفت: اي پسر زياد بردار چوب خود را از اين دو لب مبارك، كه من به چشم 

 [ .۰۳۲۰بوسيد اين لبها را. ]ول )صلي اهلل عليه و آله( خدا مكرر ميخود ديدم كه رس

 كعبه و كربال هرگز بدون طواف نیستند

چهل و هشتم: كعبه هرگز بدون طواف كننده نيست، نه در شب، و نه در روز، حسين 

 ،السالم( نيز از روز شهادتش تا حال بدون زوار نيست، از بشر، يا مالئكه، و يا وحوش)عليه

[ .چهل و ۰۳۲۳يا جن، از اهل دنيا، يا از عوالم ديگر، چنانكه در روايات منقول است. ]

ي مبارك، چنانكه حضرت امير نهم: خداوند امتحان نموده است اهل عالم را به خانه

انتفاع، اش: آن را قرار داد در ميان زمينهاي سنگالخ تنگ بيالسالم( فرمود در خطبه)عليه

ز هاي دور اوههاي سخت، و رملهاي سست، و آبهاي بسيار كم، و قريهكه در اطرافش ك

س السالم(، پ[ .و اما بيت حقيقي يعني حسين )عليه۰۳۲۲هم است، به جهت امتحان عباد. ]

ر بود تمحك امتحان عالميان شد در وقتي كه استغاثه نمود در زماني كه از همه جا تنگ

 هاي بلند شده، و تيرهاي پران، و سنگها،، و نيزهي ]دشمنان[ و شمشيرهاي كشيدهبه احاطه

ها و عويلها و در اطرافش اعضاي مضطرب و روهاي زرد، و چشمهاي گود شده، و ناله

ي مردم را امتحان نمود، و امر فرمود: به [ ، پس همه۰۳۲۱هاي به خون آغشته ]و كشته

د در باب مذكور ش ياريش، و اينكه دعوت او را اجابت نمايند بتفصيلي كه كيفيتش

زيارت.پنجاهم: خداوند تارك حج را به استطاعت كافر شمرده من باب مبالغه در بزرگي 

السالم( با قدرت تعبير [ ، و از تارك زيارت حسين )عليه۰۳۲۴[ عقابش ]۲۰6] صفحه 

شده است به اينكه غير مؤمن است، و يا ناقص االيمان است، يا اينكه شيعه نيست و عاق 
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ي ي مستحبات است، و حج از جملها است، با اينكه زيارت آن حضرت از جملهخدرسول

 [ .۰۳۲6واجبات است. ]

 میزان ثواب آن حضرت با ثواب حج بیت اهلل

 اشاره

 اهللمقصد سوم: در بيان سر اينكه ميزان ثواب زيارت آن حضرت را ثواب حج بيت

السالم( در فعل حج مدخليت خاصي بوده اند.بدان كه از براي حضرت حسين )عليهنموده

اهلل است، و از براي خدا چند حج مخصوص نموده، كه، نه از است، كه خودش بيت

ع نيست، و از براي هر يك از حجهاي آن جناب، سابقين، و نه از الحقين، چنين حجي واق

احبان اهلل حقيقي صتركيب مخصوصي، و مناسك خاصي بوده است، و از براي اين بيت

مخصوصي است، كه از براي مناسب خاصي بوده، و ايشان چند صنفند:اول، انبياء و 

چند  مالئكه، دوم شهداء، و سوم اهل بيت آن جناب، چهارم شيعيانش، پس در اين جا

مقصود است:اول: در حج خود آن حضرت، بدان كه آن جناب هشت نوع حج نمود:نوع 

م(، و بعضي السالاول آن كه بيست و پنج مرتبه حج كرد پياده، بعضي با امام حسن )عليه

وقاص بود، و چون قافله حجاج [ ، و در بعض حجها امير حاج سعد بن ابي۰۳۲۳بعد از او ]

ر رفتند، تمام حجاج با اميد به ايشان در حالتي كه پياده راه ميدر بين راه عبور نمودن

شدند، و با ايشان رفتند، پس سعد به خدمت ايشان آمد، و عرض كرد پياده بودن به پياده

دهد، و سواري هم با پياده شدن شما دشوار است، خوب است كه سوار مردم زحمت مي

اضي بردند، ايشان رضر بود، پيشاپيش ميي ايشان حاشوي، تا مردم سوار شوند، و راحله

ايم، كه پياده به حج رويم، و سوار نشويم، ] نشدند، و فرمودند: كه ما بر خود الزم كرده

رويم تا بر ايشان سواري دشوار نباشد، پس [ و لكن از ميان قافله به كنار مي۲۰۳صفحه 

حج قلبي باطني بسي [ .نوع دوم ۰۳۲۰از راه به كناري رفتند و حجاج سوار شدند. ]
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روحاني بود، يعني حقيقت اعمال حج، كه اين اعمال ظاهريه عناوين و داليل آنها است، 

چون كه از براي احرام يك معني قلبي است، و همچنين از براي كندن جامه و پوشيدن 

ي احرام، و لبيك گفتن، و طواف، و سعي، و وقوف، و نحر، و حلق، و رمي جمرات، جامه

ي مني، روح و باطن و حقيقتي است، كه اين صورتها به جهت آن حقيقت مقرر و بيتوته

[ ، و حسين جمع نمود باطن ۰۳۲۰شده، و تفصيلش در روايات اسرار حج مبين است ]

ي اعمال، و حقيقت تمام مناسك، و بواطن جميع ظواهر، و روح اشباح اين عمال، و همه

ن امتثال نمود خطابي را كه نسبت به آن حقايق صور آنها را در عبادت خود، كه به آ

ي جناب وارد شده بود، چنانكه بر شخص عارف بصير مخفي نيست، زيرا كه روح اراده

حج و مناسك آن مجمال مجرد نمودن قلب است، و وداع نمودن با دنيا، و اهل دنيا، و 

ايستادن  و تسليم نمودن قضا، و ترك عاليق، حتي لباس بدن، و گشودن هر عقده با احرام،

به درگاهي بعداز درگاهي، و طلب اذن نمودن، و سعي كردن در خدمت موال، و دويدن 

به سوي خدمات، و دفع دشمنان، و پناه بردن به آستان آقا، و امتثال آنها، و از آن جناب 

صادر شد تمام اين حقايق، او است كسي كه واقع گرديد از او حقيقت حج حقيقي 

ند مناسك حج پس مصور نمود مشاراليه اعمال را، و موجود ساخت صريحا نه اشارة، مان

در خارج.نوع سوم حجي است، كه مكرر به آن احرام بست، و محل گرديد، اول احرام 

بست از براي تمتع، و چون دانست كه اگر آنرا تمام كند، به حيله او را در حرم خدا 

به جاي آورد، و محل شد  كشند، پس عدول نمود به عمره مفرده، و مناسك آنرامي

[ ، پس احرام بست به حج ديگر، واين احالل و احرام از خصايص آن حضرت ۰۳۱۱]

است، و بيانش آن است كه چون آن جناب محل گرديد از حجي كه منادي به سوي او 

[ كه ندا نمود عباداهلل را كه بشتابيد به سوي ۲۰۰اهلل بود، در وقتي ] صفحه حضرت خليل

ب دادند او را اشخاصي كه در اصالب بودند، محرم گرديد به حجي كه حج، پس جوا

مناي به سوي آن، خداوند جليل بود در وقتي كه پيش از خلقت آسمانها و زمينها او را 

[ ، و محل گرديد از حجي كه ۰۳۱۰ندا نمود كه اي حسين بفروش خود را در راه خدا ]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ه ي مباركه است، كميقاتش شجرهميقاتش مسجد شجره بود، و محرم شد به حجي كه 

[ ، محل شد از حجي كه احكام آن ۰۳۱۳نداي: ال اله اال انا از آن به گوش موسي رسيد ]

ي سفيد، و محرم شد به حجي كه ي دوخته، و پوشيدن دو جامهاست، كندن جامه

احرامش كندن جميع لباسها است، و پوشيدن دو جامه يكي از خون و ديگري از غبار 

ي تروك احرامش ترك خضاب ريش و دست و محل شد از حجي كه از جملهصحرا، 

ي افعالش خضاب صورت و ريش و سر پا است به حنا، و محرم شد به حجي كه از جمله

[ محل شد از حجي كه بايد در حال سير در سايه ۰۳۱۲و تمام اعضاء است به خون ]

ال سير و وقوف و نوم، محل نباشد، و محرم شد به حجي كه در آن ترك سايه نمود در ح

شد از حجي كه احرامش سر برهنه كردن است، و محرم شد به حجي كه احرامش سر 

ي اعمالش اطعام طيور حرم است به گندم يا بريدن است، محل شد از حجي كه از جمله

جو، و محرم شد به حجي كه در آن حبه فؤاد را طعام طيور حرم نمود، محل شد از حجي 

يد ترك نمود كافور را، محرم شد به حجي كه هم عمره، تمتع، و افراد بود، كه در آن با

اند و هم حج تمتع و قرآن و افراد بود، محل شد از حجي كه اكثر عابدين آنرا به جا آورده

از زمان پيش از آدم به سي هزار سال، و محرم شد به حجي كه غير از آن جناب چنان 

و محرم شد به حج اكبر، محل شد از حج ظاهري،  حجي نكرد، و محل شد از حج اصغر،

و محرم شد به حج ظاهري و باطني، محل شد از حجي كه بسياري از مردم، مستطيع به 

سوي آن هستند، و محرم شد به حجي كه احدي غير از آن جناب را استطاعت آن نيست، 

 غمبر )صليمحل شد از حجي كه خداوند به آن امر نموده است در قرآن كه بر زبان پي

ي جن، و انس، و محرم شد به [ گرديده از براي همه۲۰۰اهلل عليه و آله( نازل ] صفحه 

 يي مخصوص به آن جناب، كه در صحيفهحجي كه خداوند امر نمود به آن در رساله

مهر شده بود به مهر طال، كه آتش به آن نرسيده، و آن يك صحيفه بود از دوازده 

خدمت حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( آورده، و آن رساله اي كه جبرئيل به صحيفه

السالم( بفروش خود را در راه خدا، و بيرون رو با جماعتي اين بود، كه اي حسين )عليه
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كه از براي ايشان شهادت نيست مگر با تو، و جهاد نما تا كشته شوي، محل شد از حجي 

رم شد به حجي كه مؤذن آن حضرت كه مؤذن آن ابراهيم خليل بود به امر خدا، و مح

پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( بود، در وقتي كه آمد به نزد قبرش از براي وداع، و شكايت 

حال خود نمود، پس خواب، او را در ربود، و جد خود را در خواب ديد، كه او را دربر 

او  و خبر دادگرفت، و پيشاني او را بوسيد، و امر نمود او را به خروج به سوي شهادت، 

[ .بلكه در بيداري او را ايضا امر كرد در ۰۳۱۱شود از مصائب. ]را به آنچه بر او وارد مي

صالحه اميه ممدينه زماني كه جابر به آن جناب عرض كرد، كه بهتر آن است كه با بني

كني، حضرت فرمود: ]نظر كن، گفت[ نظر كردم ديدم رسول )صلي اهلل عليه و آله( خدا 

به اين  گويند:السالم( را كه به او ميالسالم( و حسن مجتبي )عليهمرتضي )عليهو علي 

كند امر السالم( كه او هر چه ميمضمون كه: اي جابر شك مكن در امر حسين )عليه

[ ، محل گرديد از حجي كه يك حج بود، و بعد از فراغ از مناسكش ۰۳۱۴خداست ]

ركب بود از پنج حج، و هر چند از شود، و محرم شد به حجي كه مشخص محل مي

 شد.گرديد، محرم به ديگري ميشد، و از آن محل ميمناسك يكي فارغ مي

 ي كلیم اهللتلبیه گفتن حسین مانند تلبیه

و بيان اجمالش، آن است كه آن جناب محروم گرديد از ميقات مدينه، و تلبيه گفت مانند 

و تالوت نمود اين آيه را: )فخرج منها خائفا اهلل در وقتي كه از فرعون فرار نمود كليم

يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين: ]ترسان و نگران از آن بيرون آمد و[ ] صفحه 

[ ]و[ ۰[ و گفت: پروردگارا! مرا از قوم ستمگر نجات ده[، در وقت خروج از مدينه ]۱۱۱

ل(: ان يهديني سواء السبي تالوت نمود اين آيه را: )و لما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي

]هنگامي كه به طرف مدين روي نمود گفت: اميد است كه پروردگارم مرا به سوي راه 

[ ، چون از مناسك ]آن[ فارغ گرديد و ۳راست هدايت فرمايد[، در وقت ورود به مكه ]

گفت: )اني ذاهب الي ربي محل شد از آن، محرم شد به حج حضرت خليل كه مي
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[ . پس از ۲روم، زود است كه مرا هدايت كند[ ]ه سوي پروردگارم ميسيهدين(: ]من ب

فت ها، و تلبيه گبراي آن تلبيه گفت، و چون از مناسك آن فارغ شد، محرم شد از خيمه

به حجي كه مخصوص خودش و اهل بيتش بود، و چون از آن فارغ شد، محرم شد از 

غ گرديد، محرم شد از قتلگاه و [ ، و چون از آن فار۱موقف و مركزش در ميدان حرب ]

تلبيه گفت به حج مخصوصي بعد از جدا شدن روح از جسد مباركش، و از براي هر يك 

از اين حجها مؤذن مخصوصي بود، كه اذان گفت در آن حج، به اذان دعوت از براي 

امتثال امر خاصي كه به آن جناب تعلق يافته بود، و در آن صحيفه مختصه به خودش ثبت 

ده بود.و بيانش آن است كه اوال شنيدن اذان پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خدا را در گردي

حج اولش كه از قبر رسول احرام به آن بست، پس تلبيه گفت و از مدينه بيرون آمد، و 

چون از مناسك فارغ شد، در مكه اذان دوم را شنيد، پس تلبيه گفت و احرام بست، و از 

 ها شنيد ازروز تاسوعا، پس اذان سوم را در پيش روي خيمهمناسك آن فارغ شد عصر 

تر بود، و از مناسك آن ظهر روز عاشورا فارغ شد، پس شنيد براي حج سوم كه سخت

شته يعني: جنگ كن تا ك« قاتل حتي تقتل»اذان چهارم را از براي حج اكبر، يعني خطاب: 

 [۴اهلل عليه و آله( ] اكبر بود از زبان حضرت رسول )صليشوي، و مؤذن آن علي

 بیعت گرفتن براي فرعون اين امت

و بيان تفصيلي اين حجها آن است كه خواستند از آن جناب بيعت بگيرند از براي فرعون 

اين امت يزيد بن معاويه، فرار كرد از مدينه، و دست از وطن برداشت، و با ترس و بيم 

ك تقيه ار مخالفت و مقاتلت و تري مكه شد، پس تلبيه گفت به ترك بيعت، و اظهروانه

اميه، و چون از و آمد به سوي مكه، و دعوت نمود مردم را به سوي حق و جهاد با بني

اعمال اين حج فارغ شد، محرم شد به حج خليل، و احرام بست از براي آن در ميقات 

مكه در روز عرفه به حج قرآن، و هدي آن مسلم بن عقيل بود، و اشعارش كشته شدن 

السالم( و اصحاب و اهل لم بود در آن روز، چون مشعر بود به مصائب حسين )عليهمس
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خدا )صلي اهلل عليه و آله( بود در خواب، كه به آن حضرت بيتش، و مؤذن اين حج رسول

، السالم( زيرا كه خدا خواسته تو را كشته ببيندفرمود در مكه: بيرون رو اي حسين )عليه

خدا خواسته ايشان را اسير ببيند، پس تلبيه گفت و عرض كرد  و زنان را همراه ببر، كه

اعمام، و خواص صحابه را از براي كشته روم، خودم، و اوالد، و برادران، و بنيلبيك، مي

برم، زنان و خواهران و دختران را از براي اسيري در راه تو، شدن در راه تو بيرون مي

: بيرون رو با جماعتي كه از براي ايشان كنم امر تو را، كه فرموديلبيك اطاعت مي

آدم و شهادتي نيست مگر با تو، پس احرام بست از محلي كه از براي همه كس از بني

طيور و وحوش و اشجار و نباتات و كفار و مشركين مأمن بود، و از براي آن جناب مأمن 

رسانيد، تاو را ميرسيد نبود، و احرام بست از امنيت، و هر كس در بيداري به آن جناب مي

روي؟ كه پيش رويت به غير از شمشير چيزي نيست، بلكه هاتف گفت: كجا ميو مي

[ ۱۱۳داد، چنانكه در منزل خزيمه خواهرش ] صفحه غيب در هر منزل ندا به كشتن او مي

دهد به چند شعر، كه مضمونش آن است زينب شنيد، كه در نصف شب هاتفي ندا مي

كشاند، پس نقل از براي برادرش كرد، فرمود: خواهر شان ميكه اين جماعت را اجل

 [ .۰۳۱6هرچه مقدر شده است خواهد شد. ]

 شددر خواب هم خوف از برايش حاصل مي

شد، حتي اينكه روزي از خواب بيدار شد و و در خواب هم خوف از برايش حاصل مي

اب فرمود: در خوكني اي پدر؟ گريست، فرزندش علي عرض كرد از براي چه گريه مي

كشد، عرض كرد: روند، و اجل ايشان را ميگفت: اين جماعت ميديدم كه شخصي مي

اي پدر مگر ما بر حق نيستيم؟ فرمود: چرا، بلكه ما برحقيم به حق آن كسي كه بازگشت 

[ ، و احرام بست از ۰۳۱۳خاليق به سوي اوست، عرض كرد: پس باكي از مردن نداريم ]

نمود، به جهت اتمام حجت بود، گر چه هر چند گاهي طلب ياري مياميد ياري خلق، ا

و احرام بست از اميد زندگاني چنانكه به عمرو بن ]لوذان[ فرمود در وقتي كه آن حضرت 
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اميه، فرمودند: بر من مخفي نيست، و اهلل مرا نخواهند گذاشت را ترسانيد از مخالفت بني

[ ، پس شروع نمود در مناسك اين ۰۳۱۰ند ]مگر اينكه اين دل خون شده را بيرون آور

حج، و احرام بست از جميع اماكن و بالد، و سعي نمود به سوي صفاي كربال، و رحل 

خود را در آن جا گذاشت از براي وقوف، پس احرام بست از طعام و از آب، و شروع 

بود  رنمود در تمام مناسك آن، كه بيرون رفتن به سوي جهاد بود، با جماعتي كه مأمو

كه ايشان را با خود ببرد، و ميثاق از ايشان بگيرد، و چون از اعمال اين حج فارغ شد، 

ها بود، و منادي رسول صداي اذان سوم بلند شد از براي حج سوم، و ميقات آن خيمه

السالم( السالم( و فاطمه )عليهاالسالم( و حسن )عليه)صلي اهلل عليه و آله( خدا و علي )عليه

 ي سبزي از زمرد سبزتر، و وقت آن عصرشان بود ملكي كه در دست داشت شيشهو با اي

[ بود در وقتي كه آن جناب سر به زانو گذاشته بود، اندكي خواب ۱۱۲تاسوعا ] صفحه 

[ ، و اذانش كالم پيغمبر خدا بود، كه فرمود: اي پسر من توئي شهيد ۰۳۱۰بر او غلبه نمود ]

(، و تمام اهل آسمانها به قدوم تو مستبشرند، زود باش كه آل محمد )صلي اهلل عليه و آله

بايد فردا شب افطار تو در نزد من باشد، و اينك ملكي است از آسمانها نازل گرديده 

ي سبز ضبط نمايد، پس آن جناب اظهار خوشحالي است، كه خون تو را در اين شيشه

ن خواهرش مطلع گرديد [ .لكن چو۰۳۴۱نمود، و لبيك گفت و احرام بست به اين حج ]

بر اين تلبيه و اذان، و تسليم برادرش از براي موت در شب ]عاشورا[، سر خود را برهنه 

نمود، و پاي برهنه به طرف برادر دويد، و لطمه بر صورت زد، و فرياد زد اي برادر كاش 

 مرده بودم، اين كالم كسي است كه يقين به كشته شدن داشته باشد، فرمود: بلي خواهر

ام، و عالجي ندارم، و تماما سباب خالص منقطع چنين است: يعني من تسليم كرده

آورد، كه ترا بيچاره ببينم، پس دست گرديده، عرض كرد اين بيشتر دل را بدرد مي

هوش شد، و بر زمين افتاد، انداخت، و گريبان خود را چاك نمود، و صيحه زد، و بي

پاشيد تا به حال آمد، پس او را موعظه  حضرت به بالينش نشست، و آب بر صورتش

 [ .۰۳۴۰كرد، و تسلي داد. ]
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 خدايا تويي خداي بي شريك

پس مشغول شد به مناسك اين حج، و در آن طواف خانه محبت الهي و نماز و تالوت 

قرآن بود، و آنرا طواف وداع قرار داد، پس هدي خود را پيش فرستاد، و قرباني خود را 

شتر و گوسفند، بلكه از اصفياء و دوستان، و كسي كه افضل بود از تقديم كرد، نه از 

اسماعيل در خلق، و خلق و منطق، و كساني كه نور چشم، و قوت پشت او بودند، همه را 

قرباني و هدي فرستاد، پس مشغول سعي شد، و بيشتر از هفتاد مرتبه از خيمه گاه آمد تا 

نمود مانند حاجيان، و چون از اين حج مي به قتلگاه، و برگشت، و در بعض آنها هروله

فارغ گرديد، صداي اذان چهارم بلند شد، و منادي آن شبيه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( 

اكبر بود، كه از زبان جدش به والدش پيغام آورد در امر به حج [ جناب علي۱۱۱] صفحه 

، و آن «ن تا كشته شوياي حسين جهاد ك»كه آمر به او خداوند متعال است، كه فرمود: 

اكبر بود وقتي كه در ميدان افتاد پس فرياد كرد: اي پدر حج اكبر بود كه مؤذن علي

[ ، و ۰۳۴۳]بشتاب، بشتاب[ ]«: العجل، العجل»فرمايد به تو: خدا مياينك جدم رسول

وقت آن ظهر عاشورا بود، پس لبيك گفت در ميقات آن كه مركز ميدان بود، و عرض 

اعمام را، و هيچ يك از ايشان براي دايا پيش فرستادم اوالد و برادران و بنيكرد كه: خ

من نماند، و وداع نمود زنان و دختران و خواهران را، و عرض كرد: لبيك خدايا، گذاشتم 

ي احرام [ ، پس در بر كرد جامه۰۳۴۲ي حيران را ]در عقب خود زنان و دختران تشنه

[ ، و بر اسب سوار شد، و ايستاد، در موقف عجيبي ۰۳۴۱ود ]ي پاره پاره براكه لباس كهنه

كه احدي چنين وقوف به عمل نياورده است در راه خدا، نه در عرفات، و نه در مشعر، و 

تن تنها  شريك، اينك من بانه در ميدان مبارزت، و تلبيه گفت كه: خدايا توئي خداي بي

ميع عاليق، پس نه از غربت خود به سوي تو آمدم، و احرام بسته قلب من به ترك ج

كربتي، و نه از وحدت خود وحشتي دارم، تو نه قتل اوالد جگرم را ضعيف نموده، و نه 

اضطرار عيال حالم را تغيير داده، و نه از قتل رجالم باكي، و نه ازكثرت دشمنانم بيمي، و 
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خسارش نه از شدت باليم خوفي، و از اين جهت در كمال طمأنينه و سكون بود، و ر

[ .باز ۰۳۴۴نمودند. ]درخشيد، به نحوي كه بعض دشمنانش ملتفت گشته و تعجب ميمي

عرض كرد: لبيك احرام بسته است سرم از اتصال پيكرم، و بدنم از ايستادن بر سر پا، و 

دستم از گرفتن چيزي، و كبدم از آب، و جسدم از سالمتي به قدر سر موئي، و مويم از 

از اتصال، و گوشتم از اتصال به استخوان، و استخوانم از  خضاب زينت، و اعضايم

تركيب، و قلبم از استقرار، و از بقاء صورتش، و خون قلبم از ماندن در آن، و رگهايم از 

]  اهلل را، و سعي نمود، پستعلق بسر، و وتينم از وصل به گردن، پس طواف نمود بيت

كه احدي از عباداهلل نكرد، پس از [ وقوف نمود در مركز خود چنان وقوفي ۱۱۴صفحه 

براي او بود حقيقت عرفه و مشعر، پس رمي جمرات نمود، به حمالت ثالثش كه تفصيل 

آن در باب شهادتش مذكور است، پس آمد به مني نه از براي تراشيدن سر و ذبح هدي، 

ا سه ريا نحو آن، بلكه از براي بريدن سر، و قربان نمودن نفس به ذبح و نحر، و بيتوته 

شب به انجام رسانيد از ايام تشريق، و بعد از اتمام مناسك اين حج، و محل شدن از آن، 

متحقق شد نداء از معدن عظمت و كبريا به سوي حج اعظم، كه قسم پنجم بود از حجهاي 

آن جناب، كه احدي از متقدمين و متأخرين را چنين حجي ميسر نشده، و اذان اين حج 

ل بدون واسطه بود، يعني خطاب: )يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي از جانب خداوند متعا

الي ربك راضية مرضية(: ]اي نفس آرام! خشنود و خشنود شده به سوي پروردگارت 

[ ، و آن ۰۳۴۳السالم( است به مقتضاي روايت ][ و مخاطب حسين )عليه۰۳۴6بازگرد[، ]

ورا بود بعد از مفارقت روح جناب است نفس مطمئنه، و وقت احرام اين حج، عصر عاش

از جسد شريفش، و ميقاتش قتلگاه بود، و اعمال اين حج تلبيه بود از براي دعوت الهي، 

ه عبارت ي مخصوصي بود، كه از آن تعبير شده است بي ديگران، بلكه تلبيهنه مانند تلبيه

از  دي مرضيه، زيرا كه آن جناب با وجود آن مصائب عظيمه نفسش مفارقت نموراضيه

ي شريفه جسد به طريق رضا، نه به طريق صبر، بلكه با نهايت رضا، حتي اينكه در آيه

شود بعد از صفت راضيه را مقدم داشته است بر مرضيه، و از آن نكته دقيقي مكشوف مي
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ي ها را انداخت، حتي جامهتأمل، پس بعد از تلبيه سالح خود را انداخت، پس جامه

ي ديگر پوشيد، كه از بادهاي صحرا، وشيده بود، بلي دو جامهاحرامي كه در حج سابق پ

[ ۰۳۴۰[ ، پس ترك نمود زينتها را، حتي انگشتر ]۰۳۴۰و خون شريفش بافته گرديده بود ]

پس برهنه نمود سر مبارك، و به همين برهنگي باقي گذاشت تا بعد از موتش مانند محرم، 

پس سه شب بيتوته نمود، پس ترك  پس از بدن جدا نمود، پس در آفتاب بدون سايه،

[ را، پس به روح مبارك طواف كرد به ۱۱6كرد عيال و اوالد، و تمام انس ] صفحه 

المعمور، پس سعي نمود به اي كه احدي قبل از آن جناب طواف نكرده، يعني بيتخانه

ن آ سر منورش از صفاي كربال به سوي كوفه، و از كوفه به شام، و از شام به مدينه، و از

جا به آسمان، و از آن جا به صفاي كربال، پس ذكر خدا كرد به تالوت قرآن در چندين 

[ .پس احرام بست از براي سر انورش، نه از سايه تنها، بلكه از گذاشتن بر ۰۳6۱موضع. ]

[ ، و گاهي بر ۰۳6۳[ ، و گاهي بر درخت ]۰۳6۰زمين هم، زيرا كه گاهي بر نيزه بود ]

[ بلي در اين حج احرام از ۰۳6۱ي يزيد ][ ، و گاهي بر در خانه۰۳6۲ي دمشق ]دروازه

خضاب نداشت، بلكه احرامش به خضاب خون بود به چندين خضاب، و خضاب 

محاسنش به خضابي، و صورتش به خضابي، و سرش به خضابي، و از آن محل نگرديده 

ش مالقات [ .و مقصود۰۳6۴بلكه فرمود: به همين حالت مالقات خدا خواهم نمود. ]

 آلوداست، وشود در حالتي كه بدنش خونمحشري بود، زيرا كه آن جناب محشور مي

[ .و همچنين در اين احرام اجتناب ننمود از ۰۳66خون از رگهاي گردنش جاري است. ]

ي وحوش را صيد نمود، و قيد كرد، و تمام شب تا صبح صيد وحوش و طيور، بلكه همه

[ ۰۳6۳نمودند ]وي آن جسد شريف، و بر او نوحه و گريه ميگردنها را كشيده بودند به س

افتادند، و بالهاي خود را به خون منورش ، و طيور را نيز صيد كرد كه بر جسد انورش مي

[ .خاتمه چون محقق شد اختصاص حضرت ۰۳6۰بردند. ]آلوده نموده به اطراف مي

نشده است خداوند به السالم( به حج، خصوصا اين حج آخري كه عبادت حسين )عليه

مانند آن، پس عجبي نيست كه قرار دهد خدا اجر زيارت آن جناب را معادل حج و 
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[ است به سبب اين حج ۱۱۳السالم(( ] صفحه عمره، زيرا كه اجر مزور )امام حسين )عليه

خاصي كه به جا آورد، و تعجبي نيست از مضاعف بودنش به حسب خصوصيات زيارت، 

صد هزار، و هزار هزار، تا اينكه به هر قدمي يا گامي اين مقدار، و عجب تا اينكه برسد به 

نيست كه به زائر عطا شود اجر حج كردن با پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خدا، يا با امام 

عصر عجل اهلل فرجه، و از مضاعف بودنش، و ايضا عجب نيست كه عطا شود به زائر اجر 

م( است السالي اينها اجر حسين )عليهو آله( زيرا كه همهنود حج پيغمبر )صلي اهلل عليه 

[ .مقصد دوم: در حاجيان مخصوص به آن حضرت را مالئكه و انبياء و ساير ۰۳6۰الغير. ]

خلق از رجال و نساء.اما رجال پس اول ايشان حضرت ختمي مآب بود كه به قصد آن 

 )ان شاء اهلل(.جناب آمد، و حج نمود به مناسك مخصوصه كه تفصيلش بيايد 

 شهداء اصحاب حاجیان حقیقي

و بعد شهداء اصحاب بودند كه از براي آن حضرت حج كردند در حقيقت، و احرام 

بستند از هر عادتي، و از زنان، و اوالد، و اموال و زندگي، و در مناي او بيتوته نمودند سه 

ر، ودند در حال سيشب، و لباسها را كندند، و بدون كفن دفن شدند و سايه را ترك نم

[ .و نيز كيفيت حج ايشان مختلف بود به اختالف ۰۳۳۱بلكه در حال وقوف نيز. ]

اهلل حقيقي طواف نمودند، و سعي كردند در زيارتش، و مناسكش، پس به دور آن بيت

[ ، و نيت ايشان در اين ۰۳۳۰وقوف كردند در خدمتش، و با آن جناب نماز كردند ]

تقرب فايق بود بر نيات ساير حجاج، و ساير شهداء، بلكه از مناسك در مقام خلوص و 

رت كسي آن حضبراي ايشان حالتي عارض شد هنگامي كه مشاهده كردن غريبي و بي

اختيار خويشتن را [ شدند، و بي۱۱۰را، و حال عيال و اطفالش كه از خود فاني ] صفحه 

مختلف بود، پس بعضي احرام  [ .و اعمال و مناسك ايشان۰۳۳۳به دم تيغ و تير دادند. ]

بستند، و متمكن نشدند از اتمام حج، مانند اشخاصي كه در اول روز عاشورا شهيد گشتند 

[ ۰۳۳۱اش، چون حر بن يزيد رياحي ][ ، و بعضي اختصار نمودند بر تقبيل آستانه۰۳۳۲]
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 حنفي، ، وبعضي اكتفا كردند بعد از احرام به طواف آن بيت حقيقي مانند سعيد بن عبداهلل

[ ، و بعضي ۰۳۳۴كه بدن خود را هدف تيرها نمود در اطراف آن جناب تا كشته گرديد ]

طواف و سعي وقوف به جاي آوردند، و بعضي نماز طواف بيت را با بيت و نزد بيت 

كردند، و از براي بعضي ايشان خصوصيتي بود در وقت استالم كردن اين بيت حقيقي، 

شان را بيت استالم نمود، و اركان او را بوسيد مانند غالم هنگام طوافش، و بعضي از اي

 ي ايشان محقق شد. ي ايام تشريق در مني از همه[ ، و لكن بيتوته۰۳۳6تركي ]

 ي وهب از زنان در گرد بیت اهلل حقیقيمادر وهب و زوجه

رانيت صاهلل حقيقي حج نمودند، پس يكي مادر وهب بود، كه از نو اما زناني كه با اين بيت

تازه به اسالم داخل شده بود، احرام بست از براي حج اين بيت معظم، و وقوف نمود به 

السالم( و امر به ياريش واجب است، و اين مشعر شعور، و دانست كه ياري حسين )عليه

ي ي خود را تقديم نمود، يعناهلل است، كه بايد هدي به سوي او آورند، پس هديهكه بيت

خدا را، عرض وهب، و گفت: اي پسر برخيز ياري نما فرزند رسول آمد نزد فرزندش

كنم، پس به سوي جهاد رفت، و رجز كرد: چنين خواهم كرد اي مادر، و كوتاهي نمي

خواند، و هفده نفر سوار و دوازده نفر پياده را به قتل آورد، پس برگشت به نزد مادر و 

نه مگر اينكه كشته شوي پيش ]  اش، و گفت: اي مادر از من راضي شدي؟ گفت:زوجه

[ روي فرزند رسول )صلي اهلل عليه و آله( خدا، تا اينكه شفيع تو در روز قيامت ۱۱۰صفحه 

نمود  اش، رمي جمراتشود، پس برگرد اي پسر به سوي قتال، و بعد از كشته شدن هديه

، كه ي وهب بود[ .ديگر زوجه۰۳۳۳به سوي اعداء، كه احدي چنين رمي نكرده است. ]

شناخت و احرام از براي آن نبسته بود، بلكه شوهرش را او در اول، اين بيت معظم را نمي

منع نمود، و گفت: مرا به مرگ خود مبتال مكن و مادرش گفت:زنهار، گوش به حرف 

اين زن مكن، و لكن بعد حالتي مشاهده نمود در آن جناب، كه احرام بست، و ندا داد 

اهلل، هروله نمود به پيش روي پاكان، و طواف نمود در بيت شوهرش را كه جهاد كن در
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سوي ميدان، تا اينكه غالم شمر لعين او را به قتل آورد، و در مني بيتوته نمود سه شب، 

[ .و ديگر ۰۳۳۰ولي معلوم نيست كه سر او را از بدن جدا نمودند، و با خود بردند يا نه ]

د، پس پسرش را به ميدان فرستاد، حضرت زني بود كه شوهرش در آن روز كشته شده بو

فرمود: اين پسر، پدرش در معركه كشته شده، او را برگردانيد، شايد مادرش كراهت 

داشته باشد، پس آن پسر عرض كرد: اي آقا مادرم مرا امر نمود، و گفت برخيز اي پسر 

پس  ،خدا جنگ كن، پس آن به عنوان هدي و قرباني تقديم نمودپيش روي فرزند رسول

چون كشته شد، سرش را جدا كردند، به نزد مادرش انداختند، آنرا گرفت، و بوسيد، پس 

[ .و ديگر آن زني بود كه حقيقت حج حسيني از او محقق ۰۳۳۰به سوي ايشان انداخت. ]

شود، آن مكرمه زينب خاتون بود، و شرح شد، به نحوي كه از احدي محقق نشد، و نمي

 [ ۱۰۳و احرامش را مقام ديگر بايد. ] صفحه  كيفيت آن حج، و مناسك آن

 در خصائص آن جناب كه متعلق است به مالئكه

 اشاره

الد خويش را اوآشنا ببيندالن حال ما ببين ما را غريب و بيكس و بيكاي مونس شكسته

هاي كشتگان همه در خاك و تني عقوبت اهل جفا ببينكه شفيعان محشرند در ورطه

در خلد بر حجاب دوكون آستين فشان وندر ها ببينروران همه بر نيزهخون نگر سرهاي س

اش ز دوش آن پسر كه بود بر سر و دوش نبي مدام يك نيزهجهان مصيبت ما برمال ببين

آن تن ني درآ چو ابر خروشان كربال طغيان سيل فتنه و موج بال ببيننيمخالف جدا ببين

ز ابن زياد  يا بضعة الرسولي كربال ببينمعركهكه بود پرورش در كنار تو غلطان بخاك 

[ عنوان دهم: در خصايص آن جناب ۱۰۲داد كو خاك اهل بيت رسالت بباد داد ] صفحه 

 كه متعلق است به مالئكه و در آن چند مقصد است: 

 در خصوصیات آن حضرت نسبت به مالئكه
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 اشاره

ئكه و آن سه صفت است:اول: مقصد اول: در آنچه خداوند به او عطا نموده است از مال

خدام آن جناب در ايام حياتش، چنانكه در روايت است كه اسرافيل مفاخرت كرد با 

جبرئيل، كه من حامل عرش و صاحب صورم، و اقرب مالئكه هستم به خدا، پس جبرئيل 

گفت: من امين وحيم، و صاحب قذف و خسف و صيحه و زلزله هستم، پس محاكمه 

الهي، پس وحي رسيد كه: ساكت باشيد، كه به عزت و جالل خودم كردند به بارگاهي 

ام، عرض كردند: چگونه؟ و حال اينكه از نور عظمت خود قسم از شما بهتر خلق نموده

حمد ال اله اال اهلل م»خلق فرمودي، پس نظر نمودند به ساق عرش، ديدند كه نوشته است: 

السالم( و فاطمه )عليهاالسالم( و الحسن )عليهالسالم( و )صلي اهلل عليه و آله( و علي )عليه

پس خجالت كشيدند، و جبرئيل مبادرت نموده عرض كرد: « السالم(الحسين )عليه

دهم به حق ايشان، كه مرا خادم ايشان قرار دهي، پس دعايش خداوندا، تو را قسم مي

براي [ .و لكن خصوصيتي در خدمتش بود از ۰۳۰۱مستجاب شد، و خادم ايشان شد. ]

[ ، و ذكر خواب ۰۳۰۰داد ]ي او را حركت ميالسالم( كه گاهوارهحضرت حسين )عليه

خواند: ان في الجنة نهرا من لبن لعلي و لزهراء و گفت، و اين اشعار را مياز برايش مي

هاي بهشتي، و و از ميوهكل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزنحسين و حسن

[ ، و ۰۳۰۲كرد ][ ، و لباس او را رنگ مي۰۳۰۳آورد ]يش ميحلي و حلل آن از برا

[ ، و بعد از ] ۰۳۰۱آورد ]آورد، و گاهي تربتش را ميي او را به سوي جدش ميتعزيه

[ پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( نازل نشد مگر به جهت امر آن جناب، چنانكه ۱۰۱صفحه 

د، السالم( شهيد شچون حسين )عليه السالم( روايت شده است كه،از حضرت سجاد )عليه

فت: شود؟ گديدند شخصي را در ميان لشكر كه فرياد كرد، به او گفتند: ترا چه مي

، و گاهي كندخدا ايستاده گاهي نظر به زمين ميچگونه فرياد نكنم، و حال اينكه رسول

م، شو ترسم نفرين كند بر اهل زمين، و منهم در ميان ايشان هالكبه سوي شما، و مي
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السالم( فرمود: كه آن شخص جبرئيل بود، پس جمعي متنبه شدند، حضرت سجاد )عليه

زد ، كه تمام ارواح ايشان از اجسادشان شد، چنان صيحه بر ايشان ميو اگر مأذون مي

[ . و اما غير از جبرئيل از مالئكه پس ۰۳۰۴نمود، و لكن به ايشان مهلت داد . ]مفارقت مي

ل به امور آن حضرتند، از آن جمله آنهائي كه تربت او را از براي خدام بسياري موك

[ ، و آنهائي كه به جهت تهنيت يا تعزيت او آمدند، و غير ايشان ۰۳۰6جدش آوردند ]

[ .صنف دوم:، انصار آن جناب بودند كه ۰۳۰۳شود. ]كه از تضاعيف روايات استفاده مي

 نازل شدند در چند مورد: 

 ر چند موردانصار از مالئكه د

اول در خارج مدينه: آن وقتي كه حضرت به راه افتادند، چند فوج از مالئكه با او مالقات 

سالم  ها بود، پسكردند، كه بر مركوبهاي بهشتي سوار بودند، و در دست ايشان حربه

كردند، و عرض كردند: اي حجت خدا بر خلق بعد از جد و پدر و برادرش، به درستي 

ايم، ا به ياري جدت فرستاد در مواطن بسيار، و اينكه به ياري تو آمدهكه خداوند ما ر

شوم و مدفون ي من است كه در آنجا شهيد ميحضرت فرمود: ميعاد ما با شما بقعه

گردم، چون به آنجا رسيدم به نزد من بيائيد، عرض كردند: اي حجة خدا امر كن ما مي

به همراه تو بيائيم، فرمود: كسي را بر من ] ترسي را به هر چه خواهي، اگر از دشمني مي

[ . دوم در مكه: چنانكه واقدي و ۰۳۰۰ي خود برسم. ][ راهي نيست تا به بقعه۱۰۴صفحه 

ه السالم( را پيش از آن كاند، كه مالقات نموديم حسين )عليهزرارة بن صالح نقل كرده

قلوب اهل كوفه با شما، و به سوي عراق رود به سه روز، و خبر داديم او را، به اينكه 

شمشير ايشان بر شما است، پس اشاره نمود به سوي آسمان، درهاي آن باز شد، و نازل 

ي آمد، پس فرمود: اگر نه مالحظهي بسياري، كه عدد ايشان به حصر نميشدند مالئكه

 ريقكردم، و لكن به طاجر شهادت، و تقدير الهي بود، با اين لشكر به ايشان مقاتله مي

ل يابد از قتدانم كه مصرع من و مصرع اصحابم از آنجاست، واحدي نجات نمييقين مي
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[ .سوم در كربال: وقتي كه امر بر او سخت شد، مالئكه آمدند به ۰۳۰۰مگر فرزندم علي. ]

خدمتش، و نصرت و ظفر بر او نازل شد، پس مخير شد ما بين نصرت، و مابين مالقات 

 [ .۰۳۰۱الهي را. ]خدا، پس اختيار نمود لقاء 

 اي كه مشغول بخدمتندمالئكه

يشان از براي اصنف سوم: مالئكه هستند، كه مشغول خدمات آن جنابند در نزد قبرش و 

هستند  ي اولي: آنهائيباشد، و ايشان چندين فرقه هستند: فرقهاعمال و مشاغل مختلفه مي

باشند و كار ايشان گريه بر آن جناب است و كه پريشان و غبارآلود و مجاور قبرش مي

[ .دوم: شغلشان استقبال زوار و مشايعت و عيادت مرضي ۰۳۰۰ايشان چهارهزار ملكند. ]

كنند هر صبح كه: اي طالبان خير [ .سوم: بر قبر ندا مي۰۳۰۳باشد. ]ز موتاشان ميو تجهي

[ چهارم: ۱۰6[ . ] صفحه ۰۳۰۲بيائيد به سوي كرامتهاي خدا، تا از پشيماني ايمن شويد. ]

، ي خدا، كه غنيمت برديكنند بعد از مراجعت، خوشا به حال تواي بندهبزوار خطاب مي

[ .پنجم: زوار و گريه ۰۳۰۱ترا آمرزيد، پس عمل را از سر گير. ]و سالمت يافتي، و خدا 

روند، و ايشان نيز چهار هزارند در هر روز. آيند، و باال ميكننده بر او هستند، كه مي

[ .هفتم: ۰۳۰6فرستند بر او در هر شبانه روز صد هزار ملك. ][ .ششم: صلوات مي۰۳۰۴]

[ .هشتم: مالئكه شب و روز است كه به نزد ۰۳۰۳شغلشان استغفار است از براي زوار. ]

فرستند بر [ .نهم: صلوات مي۰۳۰۰كنند. ]آيند، و با ايشان مصافحه ميي حاير ميمالئكه

رسانند، و او فطرس است، [ .دهم: سالم زوار را از راه دور به آن جناب مي۰۳۰۰زوار. ]

[ .يازدهم: مالئكه ۰۲۱۱برد. ] ي اوكه موكل به اين شغل است از روزي كه پناه به گاهواره

زنند از نور خدا كه اين است زائر بهترين شهداء و به هستند كه مهر بر پيشاني زوار مي

شوند، پس پيغمبر ) صلي اهلل عليه و آله( و جبرئيل اين مهر در روز قيامت شناخته مي

زدهم: جمع [ .دوا۰۲۱۰دهند از احوال قيامت. ]گيرند، و نجات ميبازوي ايشان را مي

افزايد كنند به آب حيات ، پس ميكنند اشك چشم گريه كنندگان را، و ممزوج ميمي
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[ .سيزدهم: در هر آسمان هفتاد هزار ملكند، كه از روزي كه روح ۰۲۱۳در گوارائي آن ]

اند، و مفاصل ايشان لرزان است از شدت فزع تا آن جناب بر ايشان مرور نموده ايستاده

[ .چهاردهم: انصار او ۰۲۱۲[ ابوذر روايت نموده است. ]۱۰۳كه ] صفحه روز قيامت چنان

اي هستند كه اذن گرفتند از خداوند به جهت هستند در زمان رجعت، و ايشان مالئكه

ياريش، و چون اذن يافتند مهيا شدند، و نازل گشتند، پس ديدند كه آن حضرت شهيد 

آن حضرت و نرسيديم، وحي شد كه:  شده، عرض كردند: خدايا اذن دادي مارا در ياري

ي او باشيد تا زماني كه رجعت نمائيد و ياريش كنيد، و گريه كنيد بر آن چه در تحت قبه

كنند، و چون رجعت كه فوت شد از شما را ياريش، پس در آنجا هستند و گريه مي

ن آ نمايد، ياوران او باشند، و اگر يكي از شيعيان نيز گريه كند به جهت فوات نصرت

[ .پانزدهم: سالم پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( ۰۲۱۱جناب مانند اين مالئكه خواهد بود. ]

[ .شانزدهم: آنچه در روايت عنبسة است ۰۲۱۴رساند، چنانكه در خبر است. ]را به زاير مي

دا السالم( هفتاد هزار ملك كه عبادت خاز حضرت صادق كه موكلند به قبر حسين ) عليه

آدم، و ثواب آنها از براي زوار و يك نماز ايشان معادل است با هزار نماز بنيكنند، مي

اش، كنند به امر خدا تا خانه[ .هفدهم: مشايعت زوار مي۰۲۱6السالم( است. ]حسين )عليه

ي او بمانند و عبادت كنند خدا را و چون بميرد نايب شوند كه نزد در خانهبعد مأمور مي

اي هستند كه بعد از [ .هيجدهم: مالئكه۰۲۱۳بود تا روز قيامت. ] ي او خواهندالزياره

كنند تا روز قيامت. نوزدهم: هر مانند، و براي او استغفار ميوفات زائر در نزد قبر او مي

[ .بيستم: آن ۰۲۱۰كند روز قيامت. ]روز هزار ملك به دور حرم آن حضرت احاطه مي

گاه خدا ناليدند، و آن جميع مالئكه بودند، و اي هستند كه چون شهيد شد به درمالئكه

چون حضرت بر خاك افتاد و سر مباركش را جدا نمودند، حضرت باقر )عليه ] صفحه 

فرمايد كه: تمام مالئكه به يك مرتبه ناليدندبه درگاه خدا، كه اي آقا و [ السالم( مي۱۰۰

بر )صلي اهلل و و فرزند پيغمالسالم( صفي تكنند با حسين )عليهسيد ما، اين قسم رفتار مي

عليه و آله( تو، پس وحي رسيد به ايشان كه: آرام بگيريد ، به عزت و جالل خودم قسم، 
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البته انتقام خواهم كشيد از ايشان، پس نمود به مالئكه اشباح ائمه را، در ميان ايشان 

ا اين قائم كه: بكند، پس فرمود السالم( را ديدند، كه ايستاده و نماز ميحضرت قائم )عليه

اي بودند كه بعد از شهادتش [ . بيست و يكم: مالئكه۰۲۱۰انتقام خواهم كشيد از ايشان. ]

نازل شد  ي فردوستربتش را به آسمانها بردند، چنانكه در خبر است كه ملكي از مالئكه

 ي درياها، و فرياد كرد اي اهل درياها لباسبه درياها، و بالهاي خود را گشود بر همه

حزن دربر كنيد، كه فرزند پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( را سر بريدند، پس از تربت آن 

جناب ببالهاي خود برداشت، و به آسمانها برد، و هيچ ملكي باقي نماند مگر اينكه آن 

اي بودند كه [ . بيست و دوم: مالئكه۰۲۰۱تربت را بوئيد، و در نزد او اثري از آن ماند. ]

ز و تغسيل و تحنيط و تكفين آن حضرت نازل شدند، چنانكه در محلش از براي تجهي

 [ .۰۲۰۰مذكور است. ]

 متصف بودن آن حضرت از صفات مالئكه

مقصد دوم: در آنچه آن جناب متصف است به آن از صفات مالئكه و مقصود صفات 

يك ملك نيست، زيرا كه آن فضيلتي نيست نسبت به آن حضرت، بلكه مقصود آن است 

اگر مالحظه نمائي جميع مالئكه را كه از تمام مخلوقات بيشتر هستند، و مالحظه كني  كه

عبادتهاي ايشان را به انحاء مختلفه كه به حد و حصر در نيايد از اول خلقتشان تا آخر 

دهر، هر آينه آن جناب جمع نموده است جميع آن عبادتها را در يك روز، پس گويا آن 

[ پس اول بشنو صفات مالئكه را كه حضرت ۱۰۰] صفحه جناب جميع ماليكه است. 

غه البالي نهجفرمايد درخطبهالسالم( در بيان اصناف ايشان مياميرالمؤمنين )عليه

اند، و بعضي از ايشان هميشه در ركوع، و فرمايد: بعضي از ايشان هميشه در سجدهمي

ه كنند و خستميشوند، و تسبيح اند، و از حال خود منفك نميبعضي صف بسته

 كند، و بدن ايشان سسترود وعقل ايشان سهو نميشوند، چشم ايشان به خواب نمينمي

شود، و هيچ غفلت و فراموشي ندارند، و بعضي امين بر وحي الهي هستند كه به سوي نمي
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كنند به احكام و اوامر الهي، و بعضي حفظة عبادند، و آورند، و آمد و شد ميانبياء مي

ازنان بهشتند، و بعضي در بزرگي به نحوي هستند كه پاهاي ايشان در زمين هفتم بعضي خ

است، و سرهاي ايشان از آسمان هفتم گذشته، و اركان ايشان از اقطار خارج است، و 

[ .مؤلف گويد: ۰۲۰۳ي عرشند. ]دوش ايشان مناسب با قوايم عرش است، يعني از حمله

يابي آن جناب را كه عبادت كرد مانند م را، ميهرگاه مالحظه نمائي حاالت امام مظلو

اي كه ديگر از آن سر بلند عبادت جميع مالئكه، پس سجود نمود از براي خدا سجده

ننمود، و ركوع كرد كه از آن قدش راست نشد، و شب عاشورا تا به صبح به عبادت 

خت، ها انداه تعبايستاد، و خواب و سهو بر او راه نيافت، و در روز عاشورا نفس خود را ب

ي اصحاب از اعمال و افعال، و رفتن و آمدن، و حرب و ضرب، و حمالت و فرياد، و اغاثه

و استغاثه از اعداء، و اصال از برايش سستي بدن عارض نشد، كه آن بدن شريف از جنس 

اين اجسام نبوده، و هرگاه مالحظه نمائي آن جناب را با اصحابش در مقام طاعت خدا، 

صف بسته بود، هر آينه خواهي دانست كه ايشان مانند مالئكه صافين هستند، كه چگونه 

ئكه فرمايد در بيان صفات مالالسالم( مياز محل خود زايل نشوند. و باز اميرالمؤمنين )عليه

چشيدند شيريني معرفت خدا را، آشاميدند از جام محبت او كه سيراب شدند، و در مكنون 

گرديد عروق خوف او، پس خم گرديد به طول عبادت و طاعت  قلب ايشان ثابت و راسخ

اعتدال قامتشان، و تمام نمود طول رغبت به سوي او ماده تضرعشان را، و آزاد ننمود 

[ ايشان بندگي خشوعشان را، و عجب و خودبيني به ايشان راه ۱۳۱بزرگي مقام ] صفحه 

ي رت خود در جنب جالل الهي باقي حقانيافت، كه اعمال خود را بسيار ببينند، و مالحظه

نگذاشت از براي ايشان، نصيبي در بزرگ شمردن حسنات خود، و جاري نيست بر ايشان 

سستي با وجود زحمت ايشان در عبادت، و شوق ايشان تمام نگرديد تا اينكه از مقام 

 خشكد، و از كثرترجاي ايشان تعلقي حاصل شود، و با طول مناجات زبان ايشان نمي

شود، و گيرد، و از مقام اطاعت دوش ايشان سبك نميو زاري صداي ايشان نمي ناله

گردد و غفلت به گرد ساحت ايشان راه گردن ايشان از براي تقصير در امر او خم نمي
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[ .مؤلف گويد: اگر نظر كني به چشم حقيقت خواهي يافت، كه شيريني ۰۲۰۲ندارد. ]

چشيد، و جام محبت همان است، كه آن  السالم(معرفت همان است، كه حسين )عليه

جناب نوشيد، چنان شيريني معرفت را يافت، كه مرارت زحماتي را كه بر او وارد گرديد، 

نيافت، با اينكه تمام مرارت دنيا در آن جمع بود، از قلبي و روحي، و نفسي، و جسدي، 

بت نوشيد و ظاهري، و باطني، و فرمود: خوش است از براي من مرگ. و چنان جام مح

كه شدت عطش در قلب او اثر ننمود، با اينكه لبانش و زبانش را خشك ساخت،و كبدش 

را از هم پاشيد، و روشني چشمش را تمام نمود، ولي قلبش سيراب بود از جام محبت. و 

ي بصيرت، خواهيد دانست كه قول آن حضرت در اعتدال قامت، اگر تأملي نمائي به ديده

اديق آن جناب است، زيرا كه كمر خود را خم نمود در طاعت خدا اظهر افراد و احق مص

در ضمن يك ساعت به تحمل تير سه شعبه، كه از قلب شريفش گذشت، و از پشتش 

بيرون آمد، پس خون مانند ناودان جاري شد، عالوه نمود بر خم نمودن كمر جدا شدن 

را اعظم مصاديق آن اعضا و جوارح را. و اگر نيكو تدبر كني خواهي يافت آن جناب 

كند، فقره، كه در شأن مالئكه فرمود كه: طول شوق الهي ماده تضرع ايشان را منقطع نمي

ي مطلبي ندارند، تا به وصال آن زيرا كه آن عبارت است از اينكه در تضرع خود مالحظه

[ تضرعشان قطع شود، بلكه مقصود ايشان خود تضرع ۱۳۰، يا نااميدي از آن، ] صفحه 

السالم( در اين صفت تفوق داشت بر اند، و تحسين )عليهلنفسه مادامي كه زندهاست 

ي تضرع را، نه در حيات، و نه بعد از خواست انقطاع مادهمالئكه، و آن اين است كه نمي

ممات، زيرا كه متحمل شد مصائب را، بعد از وفات به جسد شريفش، به انواع مصائب، 

ا، و به قبر منورش به اقسام ابتال، و جميع آنها را نيت نموده و به سر مباركش به انواع بالي

بود در حياتش، و مالحظه نموده بود حتي پامال شدن بدن، و بريدن انگشت ، و دست و 

ي اينها را از زدن چوب بر لب و دندان، و گردانيدن سر در شهرها و بازارها، و همه

هاست از كالم در اين مقام، و مابقي ي عبادات خود قرار داده بود، و اين يك ذرجمله

 [ .۰۲۰۱ي خيال بماند. ]در خزانه
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 عطاياي آن حضرت به مالئكه

مقصد سوم: در آنچه به مالئكه عطا شده است از آن جناب، و آن چند امر است:يكي: 

شفاعت گناهكاران ايشان، چنانكه در قضيه فطرس و در دائيل معروف است. دوم: قبر 

[ . سوم: آن جناب منبع ۰۲۰۴كه است چنانكه در خبر وارد است. ]شريفش معراج مالئ

 رسند به مقاماتي كه به تسبيح و تقديسفيض است از براي ايشان، كه به خدمت او مي

رسد به آن مقامات، از اين جهت چون مالئكه گفتند: )نحن نسبح بحمدك و نقدس نمي

 طاب ايشان مخفي بود، و بعدنمائيم، خ[ يعني ما تسبيح و تقديس تو مي۰۲۰6لك( ]

دانستند، و ايضا از براي ايشان اسبابي مقرر شد از اسباب حسيني كه سبب علو درجات 

ايشان است، به طرق مختلفه از گريه بر او، و زيارتش، و خدمت زوارش، و مزارش، 

 [ ۱۳۱چنانكه معلوم شد از تفاصيل سابقه. ] صفحه 

 عظام در خصوصیات آن حضرت نسبت به انبیاء

ت اين بر طعناياي وز كين چها در اين ستم آباد كردهاي چرخ غافلي كه چه بيداد كرده

درخت  بهر خسيكه بارايبس است كه بر عترت رسول بيداد كرده خصم و تو امداد كرده

د ي زياد نكردست هيچگه نمرواي زادهايشقاوتست در باغ دين چه با گل و شمشاد كرده

با دشمنان دين نتوان كرد آنچه تو با مصطفي و حيدر و اياد كردهاين عمل كه تو شد

اي از كشتن حسين )ع( بنگر كه را تقبل كه دلشاد كام يزيد دادهاياوالد كرده

ترسم اياش به حنجر فوالد كردهحلقي كه سوده لعل لب خود نبي بر آن آزردهايكرده

[ عنوان ۱۳۴ه محشر درآورند ] صفحه تو را دمي كه به محشر درآورند از آتش تو دود ب

يازدهم: در خصايص آن حضرت كه متعلق است به انبياء عظام، و در آن چند مقصد 

 است: 

 در خصوصیات آن حضرت نسبت به انبیاء عظام
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گوئيم كه: مقصد اول: در آنچه عطا شده است به آن جناب از صفات انبياء پس مي

ي آنها در حسين ) ه دوازده صفت، و همهخداوند مخصوص نموده است انبياء را ب

السالم( موجود است بر وجه اكمل، و از جمله صفات انبياء آن است كه خداوند عليه

متعال امتحان نموده است خلق را، به اينكه انبيا را ضعيف و فقير قرار داده، و از براي 

الي ايشان موجود ايشان اوضاع دنيوي، و زينت آن را قرار نداده. و جميع حاالت و ابت

بود در آن جناب روز عاشورا، به نحوي كه ظاهر گرديد از آن حقيقت اخالص و از براي 

خداوند كه هيچ شائبه غير در آن نبود، و از اين جهت اصحاب و اتباع او را سادات شهداء 

[ .و از جمله صفات انبياء آن است ۰۲۰۳و اولياء خدا و اصفياء و دوستان الهي خواندند. ]

كه نبود احدي از ايشان كه مبتلي نباشد به فقر ، يا به گرسنگي يا تشنگي يا برهنگي، يا 

ضرب، يا قتل، يا اذيت و يا استخفاف. و بعضي از گرسنگي مردند، و بعضي از تشنگي، 

ولي در هيچ يك از ايشان مجتمع نشد جميع اين بليات، هر چند اكثر آن در بعضي بود، 

السالم( به اجتماع جميع اين بليات در او به نحوي كه يهو مخصوص است حسين ) عل

[ .و از جمله صفات انبياء آن ۰۲۰۰صفت سالمت از هيچ جهت درآن جناب ابدا نبود. ]

[ .و از ۰۲۰۰شد چنانكه در حديث است. ]است كه از ابدان ايشان بوي به استشمام مي

قا ] آن حديث كه ساب شد نظر بهالسالم( استشمام بوي سيب ميحضرت حسين )عليه

ه شود، چنانك[ مذكور شد، و تا حال هم بوي آن از قبر شريفش استشمام مي۱۳6صفحه 

 [ .۰۲۳۱يابند آن را خصوصا در اوقات سحر چنانكه در خبر است. ]مخلصان از شيعه مي

 در خصوصیات آن حضرت نسبت به تمام انبیاء

 اشاره

ست از انبياء عموما، و آن چند چيز است: مقصد دوم: در آنچه به آن حضرت عطا شده ا

اند، چنانكه در حديث است كه يكي آنكه جميع انبياء زيارت مدفن آن جناب را كرده
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[ ، و كسي كه به زيارت در ۰۲۳۰هيچ پيغمبري نبوده مگر اين كه به زيارت كربال آمده ]

يه و آله( فرمود عل ظاهر نرفته در شب معراج به آنجا رفته، چنانكه حضرت پيغمبر)صلي اهلل

نامند، پس نمودند به من كه: در شب معراج مرا بردند به موضعي كه آن را كربال مي

ي [ .دوم: از براي ايشان هميشه اوقات مخصوصي است كه همه۰۲۳۳مصرع حسين را. ]

 [ .۰۲۳۲ي شعبان. ]روند مانند شب قدر و شب نيمهايشان به زيارت او مي

 سبت به فضائل انبیاءدر خصوصیات آن حضرت ن

 اشاره

مقصد سوم: در آنچه مخصوص است به آن جناب از فضايل انبياء فردا فرد، و در آن چند 

باب است: بدان كه وارد شده است در زيارت آن جناب وارثيت از براي بعض انبياء، 

چنانكه زيارت وارث معروف است، و در بعض زيارات وارد است خطاب سالم بر انبياء 

م ايشان، و صفتشان، پس چون بيان اين عنوان كنيم الزم است، كه در قسم اول بيان به اس

وجوه وارثيت و كيفيت آن را نمائيم، و در قسم دوم بيان كنيم كه محتمل است مراد به 

[ همان پيغمبر معروف باشد، و ممكن است مراد جناب حسين ۱۳۳آن اسم ] صفحه 

جهت شدت مناسبتي كه با آن پيغمبر دارد، مثال وارد السالم( باشد به استعاره، به )عليه

]درود بر ايوب شكيبا[، پس ممكن است كه «: السالم علي األيوب الصابر» است كه: 

بگوئيم مراد همان ايوب معروف است، و ممكن است كه استعاره باشد از جناب حسين 

راي السالم(: از ب)عليهالسالم( و همچنين در سالم بر يحيي مظلوم و غيره. باب آدم )عليه

السالم( ي ايشان بود، و حسين )عليهاو سجده كردند مالئكه تماما به اين معني كه قبله

نمايند به قبر او، و قبرش معراج ايشان است. صلوات فرستادند بر او مالئكه، و طواف مي

ن يالسالم( از نورش بهشت و حورالع[ .آدم ساكن شد در بهشت، و حسين )عليه۰۲۳۱]

[ ، ۰۲۳6[ ، آدم را لباس بهشتي زينت بود، و حسين زينت بهشت است ]۰۲۳۴خلق شد ]
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[ و ۰۲۳۳السالم( مبتلي شد به فراق دوستان ]آدم مبتلي شد به فراق بهشت، و حسين )عليه

آدم مبتلي شد به اينكه فرزندش هابيل را كشت، و ديد خود او را كه زمين آشاميد، و 

[ ، آدم مبتلي ۰۲۳۰بتلي شد به اينكه ديد بدن فرزندش را پاره پاره ]السالم ( محسين )عليه

 السالم( مبتلي شد بنهي ازشد به نهي از اكل شجره، و از آن تناول نمود، وحسين )عليه

[ ، آدم صفوة اهلل بود از تمام مخلوقات، ۰۲۳۰جميع عاليق، و اكل و شرب و اطاعت نمود ]

ت بود. آدم افتخار نمود بر او شيطان، به اينكه او از ي صفوالسالم( صفوهو حسين )عليه

السالم( افتخار نمود بر او يزيد پليد، چون ديد خود را آتش و آدم از گل، و حسين ) عليه

[ ۰۲۲۱بر روي تخت سلطنت، و اتباعش با كمال زينت، و لباسهاي فاخر به گردش نشسته ]

لباسهاي طال و زري و حرير، و عيال  ها ، و درو ديد عيال خود را در قصرها پشت پرده

[ ريسمانها بسته، و در مجلس ۱۳۰السالم( در لباسهاي كهنه و پاره، بر ] صفحه حسين )عليه

[ ، و ديد پسران خود خالد و معاويه را كه با زينت تمام پهلويش نشسته با ۰۲۲۰ايستاده ]

تن، رويش، يكي سر بيالسالم( را در پيش سالح و جواهر، و ديد فرزندان حسين )عليه

و ديگري مريض و معلول، و ديد خود را متوج به تاج پادشاهي بر سرير نشسته، و سر 

السالم( برهنه بر زمين پيش رويش گذاشته با سرهاي برادران و اصحابش، و حسين )عليه

اميه ماالمال، همه بر كرسيهاي زرين السالم( و مشايخ بنيمجلس از دشمنان حسين )عليه

ته، پس باد نخوت و غررو به كاخ دماغ آن مغرور باال رفته، و رو به اهل مجلسش نشس

كرد، پس نمود، و فخر مينموده، شروع كرد به مذمت آن جناب كردن، و شماتت مي

ر گفت: پدرم بهتكرد، و مياشاره نمود به آن سر، و گفت: اين هميشه بر من فخر مي

و جدم بهتر است از جدش، و خود نيز بهتر از او است از پدر يزيد، و مادرم از مادرش، 

هستم. اما اينكه گفت: پدرم بهتر است از پدر يزيد، پس پدرم با پدرش محاجه كرد، خدا 

از براي پدرم حكم كرد و اينكه گفت مادرم بهتر است به جان خودم قسم راست گفت، 

 جدش بهتر از جد من استخدا بهتر از مادر من است، و اما اينكه البته فاطمه دختر رسول

آن هم معلوم است براي هر مسلماني، و اما اينكه او بهتر از من است پس گويا نخوانده 
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[ ۰۲۲۳گيرد ]دهد، و از هر كس بخواهد مياست كه خدا ملك را بهر كس بخواهد مي

. 

 حسین بن علي را نیكو بشناسید

دش ه به اين اشاره چگونه قصاي صاحب غيرت نيكو تأمل نما در كالم اين شقي ملعون، ك

تحقير آن سرور بود، پس شما در مقابل، اعزاز و تكريم آن جناب كنيد، اي صاحبان 

همت و حميت و غيرت و مروت، پس بگوئيد همين سري را كه به تحقير به سويش اشاره 

[ ، همين عزيز ۰۲۲۲كني، زينت آسمان و زمين است، همين زيب عرش برين است ]مي

است،همين است كه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( او را با خود به منبر ]  خدا و رسول

[ ، همين ۰۲۲۱[ برد، و گفت: اين است حسين بن علي پس او را بشناسيد ]۱۳۰صفحه 

كند، زيرا كه در مقابل آن معلون عزيز زهراء بتول است، اگر چه اينها دل را خنك نمي

[ ، و ۰۲۲۴يك نفر از احبار يهود سخني گفت ]نبوديم كه اين سخنان را بگوئيم. بلي 

[ و حضرت زينب خاتون كالمي فرمود، كه ۰۲۲6ايلچي پادشاه روم سخني گفت ]

ي حالت يزيد با [ .و باز نيكو نظر نما در مطابقه۰۲۲۳تفصيلش در محلش مقرر است. ]

ا، ر ابليس لعين، زيرا كه ابليس به نظر ظاهري ديد تواضع گل را، و نرمي و ذلت آن

وحدت آتش و حرارت و احراق و ارتفاعش را، پس خيال كرد كه آتش بهتر از است 

از گل، و غافل از آن شرافت كه در گلست، كه محل روئيدن انواع رياحين، و گلها، و 

ي فلزات، و انواع جواهر، و خزينه ها، و معدن همهها، و درختها و ثمرهها و ميوهشكوفه

شياء است، و غير ذلك. و يزيد ديد خود را بر سرير سلطنت، ها كه موجب حيات اي آب

 حس و حركتالسالم( بريده در ميان طشت به نزدش گذاشته بيو سر حسين )عليه

[ ، و اتباعش همه با زينت لباس فاخر مسلح و مكمل بر خدمتش ايستاده، پس خيال ۰۲۲۰]

زيز لك را به او داده، و او را عكرد از براي خود فضيلتي را و استدالل كرد به اينكه خدا م

السالم( را ذليل كرده، و ندانست آن ملعون كه در همين حالت او كرده، و حسين )عليه
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ن السالم( داده، و از آالسالم( عزيز، و ملك را به حسين )عليهذليل بوده، و حسين )عليه

نند؟ و كسب مي بيني كه تمام بني آدم او رالعين انتزاع نموده، و به همين فعلش نمي

[ .و اگر ۰۲۲۰السالم( قلوب اهل دنيا را تماما مالك شده حتي قلوب كفار. ]حسين )عليه

بخواهي مصداق: )تعز من تشاء و تذل من تشاء( را بداني نظر كن به قبر حسين 

السالم( و احترامش، و زينتش و اوضاع و عمارتش، و زوارش كه روز به روز در ] )عليه

ياد است. ونظر كن به قبر يزيد در شام كه از روز دفنش تا حال هر كس [ ازد۱۲۱صفحه 

اندازد، بلكه از پيش سنگ همراه خود گذرد سنگي به جانب آن مياز آن جا مي

 كنند، و به تجربه رسيده استدارند، تمام شيعه و سني و يهود و نصاري چنين ميبرمي

و االن بقدر تل عظيمي شده است از شود، كه اگر سنگ بر آن نيندازد حاجتش روا نمي

اند، و كسي كه آن ملعون را متنبه نمود بر بطالن خيالش آن سنگها كه بر آن انداخته

واهد. خاش كه عنوان مستقلي ميحضرت مكرمه زينب خاتون بود در آن خطبه شريفه

آدم مبتال شد به مفارقت بهشت دفعة پس بيرون رفت از محل انس و رياض قدس به 

زمين گرد آلوده كه معدن آفات و شرور، و سباع و موذيات است، و اشعاري انشاء  سوي

 [ .۰۲۱۱نمود به تغيير بالد و من عليها. ]

 ي حسیني آدم با گريهي گريهمقايسه

و حسين نيز مبتلي شد به مثل اين پس يكدفعه بيرون رفت از بهشت اجتماع دوستان، و 

از زمان، چنانكه در روايت است كه چون نماند از اوالد و برادران در ظرف دو ساعت 

ها بيرون آمد كه در گوش براي آن حضرت احدي از اصحاب و ياوران، طفلي از خيمه

كرد با ترس و بيم، پس هاني ابن ثبيت به او او گوشواره بود از در، و به هر طرف نظر مي

هم نماند به خواهرش  [ . و چون آن۰۲۱۰رسيد و با شمشير او را زد، و شهيد ساخت. ]

فرمود: طفل رضيع را بياور، پس آورد آن طفل را و به دستش داد، و واقع شد آنچه شد. 

[ .و چون آن هم نماند زنان را ندا كرد، و چون از نزد ايشان بيرون رفت، و ديد ۰۲۱۳]
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شاء نبالد را متغير، و هيچ كس را با خود نديد، انشاء اشعار نمود به همان مضمون كه آدم ا

[ ، و دعا كرد چنانكه آدم دعا كرد، و گريست به روايتي ۰۲۱۲[ نمود ]۱۲۰] صفحه 

[ ، و ۰۲۱۴السالم( گريست يك روز در چند مقام ][ ، و حسين )عليه۰۲۱۱دويست سال ]

ي هي آدم گريي آدم، زيرا كه گريهشود بر گريهي آن حضرت قياس نميلكن گريه

السالم ( از روي رقت و ترحم بود، ي حسين )عليههفراق بود از براي خودش، و گري

[ ولي ۰۲۱6ي آدم هر چند طوالني و شديد بود كه نهرها از اشكش جاري گرديد ]گريه

ي آدم ي قلبش جاري گرديد، گريهالسالم( خوني بود كه از چشمهي حسين )عليهگريه

ي ريهم( تسلي نداشت. گالسالي حسين )عليهالسالم( مقرون به تسلي شد، و گريه) عليه

السالم( هي حسين )عليالسالم( از براي يك پسر بود كه از او كشته شد، و گريهآدم )عليه

تلي السالم( مباعمام و اصحاب و عيال و اطفال بود، و آدم )عليهبراي برادران و اوالد و بني

ه آن زيرا ك اش به بالي سختي،شد از براي تحصيل قوت و طعام از براي خودش و زوجه

شد، پس در تحصيل علم به وقت در روي زمين اسباب معيشت به زحمت تحصيل مي

اسباب، و عمل آن بدون معاون كمال زحمت بود، و اگر تأييد الهي نبود ممكن نبود 

السالم( مبتلي شد به تحصيل آب از براي دفع عطش عيال عيش از براي او. حسين )عليه

آنجا موجود بود، پس آن حضرت زحمت بسيار كشيد، و و اطفالش، با اينكه آب در 

انواع تعب بدني و نفساني را متحمل گرديد، پس گاهي خودش آن قوم را موعظه كرد 

فرستاد [ ، و گاهي مي۰۲۱۰فرستاد كه ايشان را موعظه كند ][ و گاهي كسي را مي۰۲۱۳]

فرستاد عي را مي[ و گاهي در شب پنهاني جم۰۲۱۰كسي را كه خواهش كند از ايشان ]

كرد خودش از براي زنان به [ ، و گاهي طلب مي۰۲۴۰كند ][ ، و گاهي چاه مي۰۲۴۱]

[ براي طفلش طلب ۱۲۳[ ، و گاهي ] صفحه ۰۲۴۳اين لسان كه اينها با شما جنگ ندارند ]

نمود كه ببينيد از تشنگي بيتاب شده [ ، و گاهي آن طفل را به ايشان مي۰۲۴۲كرد ]مي

[ ، و آدم ۰۲۴۴كرد در وقت احتضار ]و گاهي از براي خودش طلب مي [ ،۰۲۴۱]
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مه السالم( بعد از هالسالم( بعد از زحمت از برايش طعام حاصل شد، و حسين )عليه)عليه

 زحمتها باز با لب تشنه جان داد كه جان عالم فداي او باد. 

 مبتال شدن آدم به قتل هابیل و حسین به قتل علي اكبر

السالم( مبتلي شد به اينكه قابيل هابيل را كشت و او را دفن نمود و زمين خون آدم )عليه

السالم( زمين را لعنت كرد، و زمين بعد از آن خون او را آشاميد، پس حضرت آدم )عليه

السالم( ديد فرزندش علي را پاره پاره، بدون [ ، و حسين )عليه۰۲۴6احدي را نياشاميد ]

السالم( گريست بر هابيل چهل شبانه روز، پس وحي به [ ، آدم )عليه۰۲۴۳دفن و كفن ]

السالم( او رسيد كه خدا به تو عطا نمود عوض او هبة اهلل را كه شيث باشد، و حسين )عليه

بر فرزندش گريست نصف ساعت، و آن مقابل چهل روز بود و بعد از آن مبتلي شد به 

 ، به مفارقت علي ديگر يعني جناب زيناصغر بودكشته شدن فرزند ديگرش كه علي

 العابدين. 

 ادريس پیغمبر و حسین

السالم(: ادريس را خداوند باال برد به مكان بلندي كه مابين آسمان باب ادريس )عليه

السالم( را به مكان بلندي بردند و روحش را [ ، و حسين )عليه۰۲۴۰چهارم و پنجم است ]

 ، و مثالش را، و تربتش را به مكان بلندي بردند، چنانكهبه مكان بلندي بردند، و خونش را

[ شفاعت ادريس در حق يك ملك مقبول ۱۲۲تفاصيل آنها در ملحش گذشت. ] صفحه 

السالم( در حق دو ملك يعني فطرس و دردائيل [ ، و شفاعت حسين )عليه۰۲۴۰شد ]

رسنه اعوان، و سه روز گالسالم( مبتلي شد به فرار از سلطان، و تفرق [ ،ادريس )عليه۰۲6۱]

السالم( ايضا مبتلي شد به فرار از كشته شدن در حرم خدا به [ ، و حسين )عليه۰۲6۰ماند ]

جهت احترام آن مكان، و مبتلي شد به مقاتله، و تشنه ماند سه روز، تا اينكه خواهرش در 

[ .باب ۰۲6۳گفت: فدايت شوم اي كسي كه تو رابا لب تشنه كشتند. ]گري ميمقام نوحه
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ت السالم( سيد جوانان بهشالسالم(: نوح شيخ المرسلين است، و حسين )عليهنوح )عليه

[ ، و حسين ۰۲6۲اش مشرف است كه مسجد كوفه باشد ]السالم( خانهاست، نوح )عليه

[ ، نوح ۰۲6۱السالم( مدفنش اشرف است از مسجد كوفه از چند جهت ])عليه

[ زيرا ۰۲6۴رموده است: )سالم علي نوح في العالمين( ]السالم( در حق او خداوند ف)عليه

السالم( نيز سبب نجات از جهنم كه نجات اهل كشتي به سبب او شد، و حسين )عليه

السالم( صاحب كشتي بود كه بر روي آب جاري گرديد و حسين ) است، نوح )عليه

قات جهنم از طب السالم( آن كشتي نجات است كه هر كس به آن پناه برد نجات يابدعليه

السالم( نهصد و پنجاه سال قوم خود را دعوت نمود به سوي خدا، پس [ نوح )عليه۰۲66]

شد كرد تا سه روز، و خون از گوش او جاري ميزدند به حدي كه غش مياو را مي

السالم( در قوم خود نصف روز دعوت نمود پس چنانش زدند [ ، و حسين )عليه۰۲6۳]

[ ۰۲6۰ر بر روي خاك افتاده، و خون از تمام اعضايش جاري بود ]سكه سه روز بدن بي

[ نوح ۱۲۱ي ] صفحه ، پس اذيت آن حضرت در اين ساعت بيشتر از اذيتهاي هزار ساله

 السالم( بود. )عليه

 ي مالئكهحضرت ابراهیم و حسین و قبول نكردن اغاثه

اهلل، پس السالم(: هر گاه در زيارت بگوئي: السالم علي ابراهيم خليلباب ابراهيم )عليه

اگر خواسته باشي قصد كن حضرت خليل را كه خود را در راه تقرب الهي به آتش 

نمرودي انداخت، كه در مسافت يك فرسخ بود، و قبول نكرد اعانت مالئكه را، و دعا 

ند از كعرض كرد علم خداوند به حال من كفايت مي نكرد از براي خالصي خود، بلكه

[ ، و اگر خواسته باشي قصد كن خليل كربال را كه خود را در راه تقرب ۰۲6۰سؤال من ]

به خدا در عرض چندين فرسخ شمشير و نيزه درآورد، و قبول نكرد اغاثه مالئكه را 

[ .و اگر ۰۲۳۰. ][ را، و سبب شد كه آتش را بر جمع كثيري برد،و سالم نمود۰۲۳۱]

خواهي قصد نما خليل را كه قرباني كرد فرزندش اسمعيل را و بر زمين انداخت، يا قصد 
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كن ابن خليل را كه فرزندش علي را قرباني كرد، و با بدن پاره پاره بر زمين ديد. اگر 

اش ساره از او آرد طلبيد، پس خجالت كشيد كه خواهي قصد كن خليلي را كه زوجه

[ ، ۰۲۳۳ي آورد، خرجين را پر از رمل نمود، پس خداوند منقلب كرد به آرد ]بار را خال

يا قصد كن ابن خليل را كه دخترش سكينه از او آب طلبيد، پس با دست خالي برگشت 

و به او فرمود صعب است بر من اي دختر تشنگي تو، اگر خواهي قصدكن خليل را كه 

ك آب نزد آنها بود، پس آمد و در زرع گذاشت، و يك مشاهل خود را در وادي بي

م، زرع گذاشتي خود را در اين وادي بيكعبه را گرفت، و گفت: خدايا من بعض ذريه

پس دعا كرد در حق ايشان كه قلوب خاليق مايل شود به سوي ايشان، و از ثمرات روزي 

شنه آب و طعام، تايشان گردد، يا قصد كن اين خليل را كه اهلش را گذاشت در وادي بي

[ ۰۲۳۲[ حيران، و در وقت وداع فرمود: مهياي اسيري باشيد. ]۱۲۴و گرسنه، و ] صفحه 

[ ، يا اين خليل را ۰۲۳۱داشت ضيافت را ].اگر خواهي قصد كن خليل را كه دوست مي

داشت شفاعت را، و نااميد نشود كسي كه به او متمسك گردد، اگر خواهي كه دوست مي

 يا خليل منبع رحمت را. قصد كن خليل صاحب ملت را، 

 خداحافظ اينك من هم رفتم

وب، گويند: السالم علي يعقالسالم( ميالسالم(: در زيارت حسين )عليهباب يعقوب )عليه

 ي ايشان صحيحاگر خواهي قصد نما يعقوب بن اسحق را كه دوازده پسر داشت، و همه

 ي پدر يكي از ما را گرگو سالم در خدمتش ايستاده بودند، پس روزي به او گفتند: ا

خورد پس كمرش خم شد، و چشمش سفيد گرديد از شدت حزن، يا قصد كن يعقوب 

كربال را كه يك پسر داشت، و صداي او را شنيد كه، گفت: اي پدر خداحافظ اينك 

د آلو[ .اگر خواهي قصد كن يعقوب را كه ديد لباس يوسف را خون۰۲۳۴من هم رفتم. ]

[ يا قصد كن اين يعقوب را ۰۲۳6ت عجب گرگ مهرباني بوده ]ولي پاره نشده، پس گف

كه ديد فرزندش را پاره پاره، نه از لباس، و نه از بدنش، جاي سالمي نمانده. از يعقوب 
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خواستند يوسف را كه ببرند همراه خود كه در صحرا تفرج و بازي كند، پس ابا نمود و 

روانه  اكبرالم( چون فرزندش عليالسگفت من تاب مفارقتش را ندارم، و حسين )عليه

[ ۰۲۳۳شد زنان او را منع كردند، فرمود: بگذاريد او را كه مشتاق است به مالقات جدش. ]

ي يوسف را نزد او انداخت، پس چشمش روشن شد، و . براي يعقوب بشير آمد و جامه

 [ ۱۲6 هي فرزندش را، پس نور چشمش تمام گرديد. ] صفحالسالم( شنيد نالهحسين )عليه

 يوسف به نزد عزيز مصر و حسین به نزد يزيد...

السالم(: يوسف را چون از پدر جدا كردند، بعضي گفتند: او را بكشيم باب يوسف )عليه

ديگري گفت: نكشيد بلكه در چاه بياندازيد، عاقبت رأي ايشان بر اين قرار يافت كه او 

آنكه اصحاب و اوالد، و برادران او را  السالم( بعد ازرا در چاه انداختند، و حسين )عليه

كرد، ت ميها كفايكشتند، و زخمهاي بسيار از تير و نيزه و شمشير بر او زدند، كه آن زخم

بلكه بعض آنها كافي در قتل بود، بلكه يك تير از آن تيرها كافي بود، مع ذلك اكتفا 

ماعتي ن بنشينند، پس جنكردند و فرياد كردند كه: او را بكشيد مادرهاي شما به عزايتا

حمله آوردند كه آن كشته شده را بكشند، و ذبح كنند به طريقي كه قلم را ياراي تحرير 

اي او را بيرون آوردند، و اسيرش [ .يوسف بعد از افتادن در چاه قافله۰۲۳۰نيست . ]

عد از را ب السالم(كردند، بعد خريدند و به بازار مصر بردند از براي فروش، و حسين )عليه

هاي كوفه آنكه بر خاك انداختند سر او را برداشتند، و بر نيزه نصب نمودند، و در كوچه

[ .يوسف را قهرا به نزد عزيز مصر بردند، و عاقبت در نزد پادشاه ۰۲۳۰و شام گردانيدند. ]

السالم( را به نزد يزيد بردند، پس او را شماتت و مكين و امين گرديد و حسين )عليه

 [ .۰۲۰۱نمود، و با چوب اشاره به دندان شريفش كرد. ]استهزاء 

 صالح، صاحب ناقه و حسین صاحب عیال و اطفال و...
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[ ، و حسين ۰۲۰۰السالم(: صالح، صاحب ناقه مبتلي بود به سقياي آن ]باب صالح )عليه

السالم( السالم( صاحب عيال و اطفال مبتلي بود به سقياي ايشان، صالح )عليه)عليه

اش باشد كه ديگري از آن [ يك روز تمام آب از براي ناقه۱۲۳واست كه ] صفحه خمي

السالم( از براي عيال و اطفالش نياشامد، و قومش چند روز راضي شدند، و حسين )عليه

[ ، تا اينكه راضي شد كه يك جرعه به ۰۲۰۳چند مشك آب خواست، مضايقه كردند ]

[ . صالح ۰۲۰۱ش برسانند امتناع نمودند. ][ ،يا يك قطره به جگر۰۲۰۲طفلش بدهند ]

كنان بر كوه باال رفت، و تا حال كساني كه اش نالهاش را پي نمودند، بچه ناقهچون ناقه

السالم( چون [ ، و حسين )عليه۰۲۰۴كنند، وحشت دارند از آن جا ]از آن جا عبور مي

، اي زدصيحه طفلش را به جهت خواهش آب ]روي دست گرفت[ تير زدند، و آن طفل

و روحش از بدن مفارقت نمود، حضرت عرض كرد: خدايا اين طفل من در نزد تو كمتر 

ي صالح نيست، پس از اين قوم انتقام بكش، و اگر حال صالح در انتقام ي ناقهاز بچه

[ .مؤلف گويد عوض بهتر آن است كه خداوند ۰۲۰6داني، پس عوض بهتر عطا كن. ]نمي

ي آن طفل، فريادرسي كساني را كه در محشر ن جناب در عوض نالهعطا نموده است به آ

وصا اگر كنند، خصكنند، يا در ميان آتش فرياد ميكنند، يا در مواقف فرياد ميفرياد مي

 اآلن از استماع مصيبت اين طفل فرياد ايشان بلند شود. 

 هود و حسین صاحبان توكل خاص

ي خاصي است كه به قوم خود گفت كه: همه السالم(: هود صاحب توكلباب هود )عليه

ام شما همدست شويد و با من كيد كنيد، و مرا مهلت مدهيد كه من بر خدا توكل نموده

[ . ] صفحه ۰۲۰۰السالم( نيز همين كالم را در مقابل اعداء فرمود. ][ ، و حسين )عليه۰۲۰۳]

، مگر اينكه او را با [ هود چون اين سخن را به قوم خود گفت كاري با او نكردند۱۲۰

السالم( را زدند به همه چيز از شمشير و نيزه و عمود چوب و سنگ زدند، و حسين )عليه

[ ۰۲۰۰و تير و سنگ و چوب. هود را گلو گرفتند و فشردند تا نزديك به هالكت رسيد ]
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السالم( پس گلويش را بريدند، و ضربت زدند، و خرد كردند و نحر اما حسين )عليه

السالم(: شعيب پدر آن دو دختر است كه موسي [ .باب شعيب )عليه۰۲۰۱آه. ] نمودند

ديد ايشان را بر سر آب مدين كه با ايشان چند گوسفند بود و مردم گوسفندان خود را 

دادند و ايشان به كناري ايستاده بودند، موسي به ايشان گفت: چرا شما گوسفندان آب مي

انان فارغ كنيم تا شبا قوت معارضه نيست، پس صبر ميدهيد؟ گفتند ما رخود را آب نمي

 تواند خودش بيايد، موسي بر ايشان رقت كرد، پسشوند و پدرمان شيخ كبير است و نمي

[ . و حسين صاحب دختران و خواهران و اطفال صغار ۰۲۰۰گوسفندان ايشان را آب داد ]

د، آشامننات از آن آب ميبود، پس وارد گرديد بر آب فرات، ديد كه تمام مردم و حيوا

[ مگر عيال و اطفال آن ۰۲۰۳و يهود و نصاري و كالب و خنازير را مانعي از آن نيست ]

حضرت كه ممنوعند از آن، حتي بعد از فراغ ديگران و پدر ايشان سيد كبير و افضل 

 عالميان است. 

 ايوب و حسین بندگان خاص الخاص خدا

ر حق او فرمود كه: ما او را صابر يافتيم نيكو عبدي السالم(: خداوند دباب ايوب )عليه

السالم( را خداوند صابر يافت بلكه شاكر و راضي يافت و [ و حسين )عليه۰۲۰۲است. ]

از اين جهت او را وصف كرد به نفس مطمئنه و راضيه و در حق او فرمود: مبارك است 

از عبد خاص الخاص  [ ، و او را در عباد مخصوصين خود داخل و و۰۲۰۱اين مولود ]

[ جا كه حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( فرمود: ۱۲۰خود شمرد در آن ] صفحه 

حسين مني، و حسين اواب حقيقي است زيرا كه از هر طاعتي كه فارغ شد شروع نمود 

رد شد، ايوب بر هر بالئي صبر كدر طاعت ديگر، كه اشق از اول بود و شوقش زيادتر مي

ر السالم( داش رحيمه را، و حسين )عليهماتت و برهنگي سر زوجهولي متحمل نشد ش

د به ها بيرون آمصحراي كربال صبر نمود بر جميع مصائب، لكن چون خواهرش از خيمه

 [ گماشت. ۰۲۰۴ها ]سوي قتلگاه، تحمل نكرد و تمام همت بر ارجاع او به سوي خيمه
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 خصوصیات حضرت يحیي با حسین

السالم( م(: بدان كه از براي حضرت يحيي با حضرت حسين )عليهالسالباب يحيي )عليه

خصوصيتي است از سه جهت: اول: اين كه در اخبار وارد شده كه از براي حسين 

[ .دوم: اين كه در حديث ۰۲۰6السالم( موازات با يحيي بوده است در چند امر. ])عليه

ستحق ر جهنم منزلي است كه ماست كه حضرت پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( فرمود كه: د

[ . سوم: ۰۲۰۳السالم(. ]آن نيست احدي، مگر قاتل يحيي بن زكريا و قاتل حسين )عليه

فرود  كرد و هر وقتالسالم( در سفر كربال مكرر يحيي را ذكر مياين كه حسين )عليه

م [ .و به جهت اين خصوصيات در مقا۰۲۰۰كرد از منزلي ]آمد در منزلي، يا بار ميمي

كنيم: اول بيان موازات آن حضرت با يحيي دوم آنچه در وقت تطبيق سه امر ذكر مي

فرمود، سوم در بيان زيادات مصيبات آن حضرت به كيفيتي كه نزول و ارتحال ذكر مي

 [ ۱۱۱سابقا اشاره شد. ] صفحه 

 بشارت به والدت يحیي و حسین از طرف خداوند

گوئيم: از جانب خداوند شود، پس مير مستفاد ميامر اول: در بيان موازات كه از اخبا

اول  السالم( پس بشارتبشارت به والدت يحيي رسيد و همچنين به والدت حسين )عليه

فرمايد: )يا زكريا انا نبشرك بغالم اسمه يحيي( يعني: اي زكريا بشارت آن است كه مي

آن است كه مالئكه [ .و بشارت دوم ۰۲۰۰دهم ترا به پسري كه اسمش يحيي است. ]مي

ه از فاطمه دهد به مولودي كبه پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( گفتند: خداوند ترا بشارت مي

شود و لكن بشارت به يحيي سبب فرح زكريا شد و بشارت به السالم( متولد مي)عليه

السالم( موجب حزن گرديد، زيرا كه مادرش حامله گرديد و به او از روي حسين )عليه

هت و وضع نمود او را از روي كراهت چنانكه در حديث است كه مراد حضرت كرا

السالم( هر دو شش ماهه متولد شدند [ .يحيي )عليه۰۱۱۱فاطمه )عليهاالسالم( است. ]
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[ . و هر دو از پستان شير ۰۱۱۳[ و هر دو را خداوند بالواسطه اسم گذاشت. ]۰۱۱۰]

السالم( از عرش عظيم [ ، و حسين )عليه۰۱۱۲نخوردند، بلكه يحيي از آسمان شير خورد ]

[ و هر دو پيشاني ايشان ۰۱۱۱يعني زبان پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( خدا شير خورد ]

[ . و هر دو در طول عمر فرحناك نشدند، اگر احيانا فرحي از براي ۰۱۱۴درخشيد. ]مي

يشان ولدالزنا بود، و [ . و قاتل ا۰۱۱6گرديد ]شد به زودي منقلب به حزن ميايشان مي

در خبر است كه در نار منزلي است كه احدي مستحق آن نيست مگر قاتل حسين 

السالم(. و يحيي و حسين )عليهماالسالم( آسمان برايشان خون السالم( و يحيي )عليه)عليه

[ ، سر هر دو تكلم نمود ۰۱۱۳[ زمين خون گريست ]۱۱۰گريست،و بر هر دو ] صفحه 

السالم( [ ، و سر حسين ) عليه۰۱۱۰ر يحيي به پادشاه گفت: از خدا بترس ]بعد از قتل، س

السالم( خواند و الحول گفت. يحيي را به طريق صبر كشتند و حسين )عليهمكرر قرآن مي

با اينكه در ميدان جنگ شهيد شد باز به طريق صبر كشته شد ، چنانكه حضرت سجاد 

 [ .۰۱۱۰السالم( فرمود. ])عليه

 ردن يحیي در وقت نزول و ارتحالياد ك

فرمود السالم( در هر منزلي ذكر يحيي ميامر دوم: در خبر است كه حضرت حسين )عليه

هر ي بصيرت ظاگفت: سر او را به هديه از براي زن زانيه بردند. و از تأمل با ديدهو مي

ت لشود كه اين اعظم مصائب است يعني شماتت دشمن و ديدن آن شخص را به حامي

سازد، پس چگونه است مصيبت ديدن آن سر را بريده، پيش ضعف و ابتال دچار مي

رويش گذاشته، و هر چه بخواهد با او بكند، چنانكه از براي امام مظلوم واقع شد در 

زياد و يزيد.و اين امر بر رسول )صلي اهلل عليه و آله( خدا اصعب بوده به آن مجلس ابن

رد بر كساني كه نظر به آن سر كردند با خوشحالي. خصوص و از اين جهت نفرين ك

[۰۱۰۱. ] 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 اعظمیت مصیبت حسین مظلوم از يحیي مظلوم

السالم( از يحيي مظلوم.و اين مطلب را امر سوم: در اعظميت مصيبت حسين مظلوم )عليه

 كرد، در وقت ذكرش در هربيان كنيم در ضمن سالم بر يحيي، زيرا كه سالم بر او مي

كنيم در منازل تطبيق، پس ل نزول و ارتحال، ما نيز تأسي به آن جناب ميمنزل، حا

[ ، حال ۰۱۰۰گوئيم سالم باد بر يحيي كه خداوند او را گرامي داشت به شهادتش ]مي

خواهي قصد كن آن يحيي را كه به طريق صبر كشتند يعني او را گرفتند و سرش را مي

ند يق صبر كشتند، يعني آن قدر زخم بر او زدبريدند، يا قصد كن اين يحيي را كه به طر

[ از حركت افتاد، پس سرش را بريدند. اگر خواهي قصد كني يحيي را ۱۱۳كه ] صفحه 

كه سرش را به دست گرفتند و در طشت بريدند، يا قصد كن اين يحيي را كه نيزه به 

ن آن د كپهلويش زدند تا از اسب بر زمين افتاد، پس سرش را بريدند. اگر خواهي قص

يحيي را كه عداوت قاتلش ساكن شد به كشيدن يك كارد به خنجرش يا قصد كن اين 

ند ي شمشير و صد و چيحيي را كه اكتفا نكردند به چهار هزار تير و صد و چند ضربه

نيزه و به آن چه رسيد به آن حضرت از بريدن گلو، و نحر كردن، و نيزه زدن و به آن چه 

تل از پامال كردن و مثله نمودن، پس عداوت ايشان نسبت به سر به بدنش رسيد بعد از ق

ه دار اش كردند و به شهرها گردانيدند، و بمقدس او ساكن نگرديد بكشتن، بلكه بر نيزه

كردند، باز كفايت نكردند، باز چوب به لب و دندانش اشاره كردند در چند مجلس. 

اي هاي به خانبه هديه بردند ز خانه[ .اگر خواهي قصد كن آن يحيي را كه سرش را ۰۱۰۳]

د كن كرد، يا قصكرد و گريه ميالسالم( بر اين امر تأسف مييك دفعه، و حسين )عليه

اين يحيي را كه سرش را در شهرها گردانيدند و هديه فرستادند مرتبة بعد اخري )يعني 

اگر خواهي  (نه يك مرتبه بلكه دفعات متعدده از مكاني به مكاني و از شخصي به شخصي

يحيي را قصد كن كه چون سرش را به نزد ظالم بردند حالتش متغير شد، يا قصد كن اين 

يحيي را كه چون سرش را در نزد ظالمش گذاشتند تبسم نمود، و اين تبسم باالتر بود از 
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ي آن زخمها كه بر آن جناب زده بودند، كور مباد چشمي كه در وقت سماع اين همه

اگر خواهي قصد كن يحيي را كه از مسجدش بيرون كشيدند از براي  تبسم گريان شود.

كشتن و حال آنكه هيچ عالقه و عيال و اطفالي نداشت، يا قصد كن اين يحيي را كه او 

ن، و كس در ميان دشمناها بيرون كشيدند كه در آن بود زنان حيران تشنه، بيرا از خيمه

[ ، پس ايشان را ساكت كرده بيرون آمد ۰۱۰۲كشيدند ]هر يك فرياد واوياله واثكاله مي

كرد، داد از بوسيد و فرياد مياش به او رسيد، و بر پايش افتاد و مي، ناگاه دختر صغيره

[ برگشتند و او را به دامان مرحمت نشانيدند، و ۱۱۲كسي و ذلت، حضرت ] صفحه بي

ي خود مسوزان و ريهام دل مرا به گفرمودند اشعاري كه مضمونش آن است كه: تا زنده

[ .اگر خواهي قصد نما آن يحيي را كه ۰۱۰۱چون كشته شوم هر چه خواهي گريه كن. ]

سرش را در طشت بريدند، و از خونش يك قطره بر زمين افتاد، پس جوشيد و ساكن 

اد، اسرائيل را، آن وقت از جوشش افتنشد از جوشش، تا اينكه فاني نمود بسياري از بني

ن يحيي را كه بر روي خاك سرش را بريدند و خونش را بر خاك ريختند، يا قصد كن اي

مگر چند قطره از آن كه خودش بدست گرفت، و بر صورت ماليد، و به آسمان پاشيد، 

ي شد. اگر خواهي قصد كن آن يحيو به سوي زمين برنگشت و اال تمام زمين سرنگون مي

 حيي را كه سرش را به دوازده ضربترا كه به كشش يك كارد سرش را بريدند، يا اين ي

[ .اگر خواهي قصد كن آن يحيي را كه سرش را بريدند، و ۰۱۰۴جدا نمودند با شمشير. ]

ليكن بدنش صحيح بود، يا اين يحيي را كه سرش را بريدند و بدنش پامال شده، و سوراخ 

امال شد، پسوراخ، و مجروح بود، سالم بر اين يحيي كه سرش را از قفا بريدند، و بدنش 

سالم بر اين يحيي كه سرش را بر روي سنگ گذاشتند و بر نيزه بلند نمودند و بر درخت 

آويختند و بر دروازه نصب كردند و در تنور و در زير ابخانه گذاشتند و محل دفنش 

 [ .۰۱۰6معلوم نيست هر چند عاقبت سر با بدن است. ]

 موسي كلیم اهلل بود و حسین نیز كلیم اهلل
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 السالم( از مدينه بيرون رفت، تالوتالسالم(: چون حضرت حسين )عليهموسي )عليهباب 

السالم( در قضيه فرارش از فرعون، و چون به نمود آياتي كه متعلق است به موسي )عليه

[ ، و در ۰۱۰۳مكه داخل شد تالوت نمود ايضا بعض آياتي را كه متعلق است به موسي ]

ره است به تطبيق حاالت آن جناب بر حاالت موسي. و [ اين تالوتها اشا۱۱۱] صفحه 

اهلل بود به ليمالسالم( نيز كاهلل بود، و حسين )عليهبيانش آن است كه بگوئيم: موسي كليم

. ي مناجاتموجب روايتي كه از عنوان المجالس نقل كرديم از انس بن مالك در قضيه

طاب: )يا ايتها النفس المطمئنة( اهلل شد در وقت شهادتش آن خ[ .و همچنين كليم۰۱۰۰]

تا آخر آيه چنانكه در روايت است موسي صاحب يد بيضا بود، يعني دستش گاهي مي 

السالم( اضعاف آن را داشت، زيرا كه پيشاني درخشيد در مقام اظهار معجزه و حسين )عليه

ا ردرخشيد، چنانكه زيد بن اربم روايت كرده در وقتي كه آن سر مبارك و گلويش مي

درخشيد، چنانكه زارع اسدي كه بر نهر [ و بدنش نيز مي۰۱۰۰ي او عبور دادند ]بر غرفه

[ موسي به معجزه آب را از سنگ جوشانيد از ۰۱۳۱نمود نقل كرده ]علقمه زراعت مي

السالم( مصيبتش خون از سنگها جوشانيد، چنانكه در سنگ اثر زدن عصا، و حسين )عليه

[ و در روايت است كه هر سنگ و كلوخي كه از ۰۱۳۰هر شد ]المقدس ظاهاي بيتريزه

[ . و ۰۱۳۳ديدند از شب يازدهم تا طلوع فجر ]داشتند در زيرش خون تازه ميزمين برمي

شود بلكه هر هاي خاليق از آن چه ديده مياز برايش جوشيدن آبها نيز بوده از چشمه

ت ثابت است از براي اسم او كس اسمش را ياد كند چنانكه در روايت است، و اين صف

با آن خاصيت، نه به جهت استماع مصيبتش از روزي كه آسمانها خلق شده، و روزي كه 

آدم من ربه  ي: )فتلقيي شريفهتعليم اسماء به حضرت آدم كردند، چنانكه در تفسير آيه

 [ .موسي از برايش من و سلوي نازل گرديد، و از براي حسين۰۱۳۲كلمات( وارد است. ]

[ ، ۰۱۳۱السالم( چند ميوه از بهشت آمد، گاهي طبق رطب، و گاهي طعام مطبوخ ])عليه

[ گرديد، و آن انار در وقت فوت حضرت ۱۱۴وگاهي انار و به و سيب نازل ] صفحه 

السالم( مفقود شد، و فاطمه )عليهاالسالم( مفقود شد، و به در وقت شهادت امير )عليه
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السالم( ماند تا روز عاشورا، و حضرت آن را بو سيب در نزد حضرت حسين ) عليه

 فرمايد كه: چون تشنگي بر آن حضرتشد، جناب سجاد مينمود، و تشنگيش آرام ميمي

غلبه نمود، دندان خود را در آن سيب فروبرد، و چون او را شهيد كردند، آن سيب مفقود 

د. نماينآن مي شد، ولي بوي آن باقي است، و شيعيان خالص در وقت سحر استشمام

[ .موسي، به سببش طور سينا شرافت يافت به حدي كه خداوند به او قسم ياد نموده ۰۱۳۴]

ر السالم( نيز چنين است نسبت به زمين كربال، بلكه داست به خصوص و به حسين )عليه

 [ .۰۱۳6خبر است كه طور سينا همان كربالست. ]

 موسي صاحب عصا و حسین صاحب شمشیر

السالم( صاحب شمشير است موسي صاحب عصا است كه معجزه بوده، و حسين )عليه

كه مظهر شجاعت نبويه بوده، و به آن جناب ميراث رسيده بود، و مشهور به شجاعت 

حسنيه شد، موسي دعا كرد كه خداوند هارون برادرش را وزير او قرار دهد، و حسين 

داشت، كه باعث قوت كمر و زور بازويش  السالم( ايضا وزيري چون عباس برادرش)عليه

بود،.و از اين جهت در وقت شهادت او ناله برآورد، كه اآلن پشتم شكست. از براي موسي 

اسرائيل عبور نمودند، و از براي حسين )عليه السالم( تمام يك دريا منشق شد، تا بني

جناب نوحه كردند، و  درياها به موج درآمدند، و ماهيان خود را بيرون انداختند، و بر آن

ي فردوس برين نازل شد بر درياها، بالهاي خود را پهن كرد و ندا نمود ملكي از مالئكه

كه اي اهل دريا لباس حزن دربر كنيد، كه فرزند رسول )صلي اهلل عليه و آله( خدا را سر 

، دشود كه درياها منشق شونفرمايد كه: نزديك مي[ و در روايت ديگر مي۰۱۳۳بريدند ]

و بعضي ببعضي فرو ريزند كه اگر ملك موكل به آنها مانع نشود، و اين در وقتي است 

كند بر فرزندش. بلكه [ حضرت فاطمه )عليهاالسالم( گريه و نوحه مي۱۱6كه ] صفحه 

شود، و از اين جهت فرمودند آيا دوست در بعض روايات است كه اين امر مكرر واقع مي

[ .موسي قبر خود را به ۰۱۳۰ت فاطمه )عليهاالسالم( باشي. ]داري كه از ياوران حضرنمي
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ال نمود، از او سؤدست خود حفر كرد در وقتي كه گذشت به مردي كه قبري حفر مي

خواهي ترا ي صالح از بندگان خدا، گفت: ميكرد كه اين از كيست؟ گفت: از يك بنده

مام نمود، آن مرد گفت: اعانت كنم؟ پس اعانت كرد او را بر كندن قبر، و لحد را ت

بخواب در آن، تا ببينم وسعت دارد يا نه؟ موسي خوابيد، پس مقامش را به او نمودند، 

[ ۰۱۳۰طلب كرد كه روحش را قبض كنند، پس در همان قبر روحش مقبوض گرديد ]

السالم( چون كه سه روز دفن نشد، قبر او را رسول )صلي اهلل عليه و آله( و حسين )عليه

نمود، بلكه قبور اصحابش را نيز آن حضرت حفر نمود، چنانكه در خبر است  خدا حفر

سلمه در روز عاشورا در خواب ديد رسول )صلي اهلل عليه و آله( خدا را غبارآلود، كه ام

و فرمود: مردم بر فرزندم هجوم آوردند و او را شهيد كردند و من او را كشته ديدم و تا 

[ .موسي را ۰۱۲۱السالم( و اصحابش. ]براي حسين )عليهحال مشغول حفر قبور بودم از 

كرد، كه عاقبت امر چون آل فرعون از ميان آب گرفتند، خواهرش آمد و از دور نظر مي

اند، و رسد، پس ديد خواتين )جمع خاتون( مصر او را به فرزندي برداشتهاو به كجا مي

گي او جمع يرده را از براي دايهدهند، و تمام زنهاي شدست به دست، و دامن به دامن مي

كند، پس خواهرش آمد، و گفت: من اند، و آن جناب پستان ايشان را قبول نمينموده

السالم( چون [ .و حسين )عليه۰۱۲۰اهل بيتي سراغ دارم از براي كفالت او، تا آخر قصه. ]

يمه از خ از باالي اسب بر روي خاك افتاد، آل ابوسفيان گرد او را گرفتند و خواهرش

و شمشيرها،  هابيرون آمد، كه ببيند عاقبت امر او به كجا كشيده، پس ديد او را طعمه نيزه

[ سعد آيا ابوعبداهلل ۱۱۳فرياد بركشيد و استغاثه نمود به لشكر، و فرمود: اي پسر ] صفحه 

، [ . موسي چون اهل خود را برد و به طور سينا رسيد۰۱۲۳كشته شود و تو به او نظر كني ]

و سرما و باران در شب زمستان ايشان را دريافت و نتوانستند آتش روشن نمايند، پس به 

اطراف نظر كرد، و از دور آتش را ديد، و به اهلش گفت: توقف كنيد كه من آتش 

[ اگر خواهي قصد ۰۱۲۲اي بياورم، يا راهي بيابم ]روم شايد از براي شما پارهام، مييافته

رمود: من اهلل را كه به اهلش فالسالم( پسر رسولقصد كن حسين ) عليه اهلل را، ياكن كليم
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 ام، پس بيائيد با من، كه خدا خواسته استي مباركه آتشي يافتهدر وادي مقدس و بقعه

[ .موسي سبزي گياه از پوست شكمش ظاهر بود از بس علف ۰۱۲۱شما را اسير ببيند. ]

السالم( سرخي خون از جميع اعضاي ين )عليه[ و حس۰۱۲۴تناول نموده بود از گرسنگي ]

 بدنش و سرش و مويش و پوستش ظاهر بود و لبان مباركش كبود شده بود از تشنگي. 

 اسماعیل ذبیح اهلل بود و حسین نیز ذبیح اهلل

السالم(: اسماعيل تسليم كرد خود را از براي اينكه پدرش او را در راه باب اسماعيل )عليه

به رفق و احسان در ذبح پس خداوند او را وصف نمود به حليم، و حسين  خدا قربان نمايد

السالم( نيز حليم بود كه خود را تسليم كرد از براي اينكه دشمنان او را بكشند، )عليه

كشتني كه مثل آن واقع نشده و نخواهد شد ابدا، و اگر مالحظه نمائي جميع جهات و 

مثل آن واقع نشده و نخواهد شد. باب كيفيات مصيبت آن جناب خواهي دانست كه 

[ ، و آن غير از ۰۱۲6السالم(: كه در قرآن مذكور است ]اسماعيل صادق الوعد )عليه

اسماعيل بن ابراهيم است، خداوند او را به رسالت فرستاد به سوي قومي، پس او را گرفتند 

را تا  بو پوست صورتش را كندند، پس فرستاد خداوند به سوي او سطاطيل ملك عذا

] صفحه  كنم به حسين )عليهاز برايش انتقام كشد از آن قوم، اسماعيل گفت: من تأسي مي

[ ولي تأسي او در همان كندن پوست صورت بود، فدا شوم آن ۰۱۲۳[ السالم( ]۱۱۰

غريب را كه تمام پوستهاي بدنش كندند از زخم تير و شمشير و نيزه، و اعضايش را هم 

: «كأني باوصالي تقطعا عسالن الفلوات»دش در خطبه فرمود: جدا كردند، چنانكه خو

[ ۰۱۲۰ند.[ ]كنبينم كه گرگهاي بيابان اعضايم را قطعه قطعه مي]گوئي به چشم خود مي

. 

 داود نوحه گر بود و حسین نیز نوحه گر
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بر من نمود، و گاهي بااليكرد و انابه ميالسالم( اواب بود، يعني بسيار نوحه ميداود )عليه

شدند تا به حدي كه جماعتي شدند، و با او هم ناله ميكرد، و مردم جمع مينوحه سر مي

السالم( صداي [ و حسين )عليه۰۱۲۰شدند از نوحه و رقت صوت او ]هالك مي

[ ، پس جمعي جان خود را در ۰۱۱۱اش بلند گرديد كه اي قوم مرا گناهي نيست ]استغاثه

 نمايند.ن و دوستان تا روز قيامت بر او نوحه نمودند و ميراه او دادند و مرغان و وحشيا

 سلیمان صاحب ملك عظیم بود و حسین نیز صاحب ملك عظیم

خداوند به او ملك عظيم كرامت نمود و تمام جن و انس و طيور را مسخر او ساخت، و 

يا و رباد مأمور حكم او بود و سليمان كربال تمام آسمان و زمين و وحش و طير و باد و د

شان ي اياهلل حتي بهشت و جهنم و ما يري و ما ال يري مسخر او بودند، و همهجميع ما خلق

[ .سليمان را ۰۱۱۰در وقت شهادتش ناله و ضجه نمودند، چنانكه تفصيلش گذشت. ]

اند: خداوند مبتلي ساخت به اينكه جسدي را بر روي كرسي او انداخت، كه بعضي گفته

[ ۱۱۰السالم( جسد فرزندش پاره ] صفحه رده بود، و حسين )عليهجسد فرزندش بود، كه م

[ ، و ۰۱۱۳پاره پيش رويش بر خاك افتاد. سليمان مبتال شد به اينكه خاتمش را ربودند ]

 السالم( خاتمش را با انگشت بردند.حسين )عليه

 عیسي فرزند مريم و حسین فرزند زهرا

ي زهراست، مريم را مالئكه ندا كردند مهعيسي پسر مريم عذراء است، و حسين پسر فاط

بطهارت و اصطفاء، و فاطمه )عليهاالسالم( را نيز ندا نمودند به همين نداء عيسي 

بود. عيسي  اهللالسالم( نوراهلل و رحمتاهلل و كلمةاهلل بود، و حسين )عليهالسالم( روح)عليه

عيسي  ي عالميان است. آنسيده السالم( پسري نساء آن زمان بود، و حسين )عليهپسر سيده

السالم( سري نداشت كه [ ، و اين عيسي )عليه۰۱۱۲نمود ]السالم( سنگ را بالين مي)عليه

ريان بود. السالم( بدنش عپوشيد و اين عيسي )عليهبر بالين نهد آن عيسي لباس خشن مي
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 سه روز طعامالسالم( خورد، و اين عيسي )عليهالسالم( طعام سخت ميآن عيسي )عليه

السالم( سه روز طعام السالم( مالي نداشت، وا ين عيسي )عليهنخورد.آن عيسي )عليه

را  السالم( اموال و لباسشالسالم( مالي نداشت، و اين عيسي )عليهنخورد. آن عيسي )عليه

السالم( ولدي نداشت كه سبب حزنش شود، و اين عيسي به غارت بردند. آن عيسي )عليه

سالم( ولدي داشت كه از مصيبت او قواي او سست و نور چشمش تمام شد، ولي ال)عليه

بان( او مشارق و مغارب بود، و اين السالم( )سايهصبر كرد در راه خدا. آن عيسي )عليه

اش پاهايش السالم( دابهالسالم( سه روز در آفتاب افتاده بود. آن عيسي )عليهعيسي )عليه

السالم( را نگذاشتند كه بر پا [ ، و اين عيسي )عليه۰۱۱۱] بود، و خادمش دستهايش بود

بايستد، و انگشتش را به جهت انگشتري بريدند و كتفش را قطع نمودند، و دستهايش را 

 [ .۰۱۱۴از بدن جدا كردند. ]

 عطاياي انبیاء به سبب حسین

بياء را به آن نالسالم( بدانكه امقصد سوم: در آنچه به انبياء عطا شد به سبب حسين )عليه

جناب عطا شد دو چيز: يكي اينكه آن حضرت مقتداي ايشان بود در مصيبت، پس به هر 

كرد در صبر كردن، چنانكه از حضرت رسيد تأسي به او مي[ مصيبتي مي۱۴۱] صفحه 

[ .دوم: اينكه از براي ايشان فرج حاصل ۰۱۱6السالم( منقول است مضمون آن. ]امير )عليه

ي السالم( چنانكه روايت شده.يكي قبول توبهتلفظ به اسم حسين )عليهشد در وقت مي

[ .دوم، نوح ۰۱۱۳السالم( در وقتي كه اسماء خمسه را به او تعليم نمودند. ]آدم )عليه

[ .سوم، زكريا را بشارت به يحيي ۰۱۱۰السالم( كشتي او بر جودي مستقر شد. ])عليه

[ .پنجم، كشف ضر ۰۱۴۱هي نجات يافت. ][ .چهارم، يونس از شكم ما۰۱۱۰دادند. ]

[ .هفتم، يوسف از چاه نجات يافت و از ۰۱۴۰ايوب شد.ششم، فدا از براي اسمعيل آمد. ]

ي [ .چون همه۰۱۴۲[ .هشتم، يعقوب به وصال يوسف رسيد. ]۰۱۴۳زندان خالص شد. ]

 ايشان در هنگام شدت امر متوسل به اسماء خمسه شدند و چون گفتند: بحق الحسين
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السالم( دعاي ايشان مستجاب گرديد و همچنين باقي انبياء.مؤلف گويد كه: ما نيز )عليه

از جمله مكروبين به كربت ذنوب هستيم، و بالي ما به سبب گناهان بسيار بزرگ است، 

الم( و السكنيم از خداوند به حق محمد )صلي اهلل عليه و آله( و علي )عليهپس سؤال مي

 السالم( و در نزد ذكر آن جنابالسالم( و حسين )عليه( و حسن )عليهفاطمه )عليهاالسالم

گردد، بلي اميدواريم كه خداوند كشف شود، و اشك ما جاري ميقلب ما شكسته مي

 [ ۱۴۳نمايد بال را از ما در هنگام ذكر اسم او، و به بركت نام شريفش. ] صفحه 

 در خصوصیات آن حضرت نسبت به افضل انبیاء

محتشم كه دل سنگ آب شد بنياد صبر و خانه طاقت خراب شدخاموش محتشم خاموش 

كه از اين حرف سوزناك مرغ هوا و ماهي دريا كباب شدخاموش محتشم كه فلك بسكه 

خون گريست دريا هزار مرتبه گلگون حباب شدخاموش محتشم كه از اين شعر 

از  وز تو آفتابچكان در ديده اشك مستمعان خون ناب شدخاموش محتشم كه بسخون

 خيز روي زمين به اشكآه سرد ماتميان ماهتاب شدخاموش محتشم كه از اين نظم گريه

جگرگون كباب شدخاموش محتشم كه ز ذكر غم حسين جبريل را ز روي پيمبر حجاب 

[ ۱۴۲شدتا چرخ سفله بود خطائي چنين نكرد بر هيچ آفريده جفائي چنين نكرد ] صفحه 

ت آن جناب، كه متعلق است به افضل انبياء، عالوه بر آنچه عنوان دوازدهم: خصوصيا

 سابقا ذكر شد به عنوان افضل مخلوقات.

 ثبوت فضائل خاتم االنبیاء براي حسین

و مراد در اين جا بيان ثبوت فضايل، حضرت خاتم االنبياء و ابتالءآت او است از براي 

ز ل مخلوقين بوده، و افضل اگوئيم: محمد)صلي اهلل عليه و آله( افضآن جناب، پس مي

الم( السالسالم( از اوست و او از حسين )عليهالسالم( بوده، و حسين )عليهحسين )عليه

است، محمد )صلي اهلل عليه و آله( سيد انبياء است و حسين سيدالشهداء است، محمد 
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ت، محمد سالسالم( خاتم الشهداء ا)صلي اهلل عليه و آله( خاتم النبيين است و حسين )عليه

)صلي اهلل عليه و آله( رحمة للعالمين است به جهت عموم فيضي كه به سبب او بر خاليق 

السالم( نيز رحمة للعالمين است به همين سبب، محمد رسد از جهاتي، و حسين )عليهمي

السالم( شاهد است از براي )صلي اهلل عليه و آله( شاهد و مبشر است، و حسين )عليه

اش در روز قيامت به شهادتي كه اصالح امر ايشان خواهد كرد، و كنندهزوارش و گريه 

گويد: اي گريه كننده، اگر بداني دهد ايشان را از يمين عرش، و مياو االن بشارت مي

كه چه ثوابي از براي تو مهيا شده است، هر آينه فرح تو بيشتر از جزعت خواهد بود. 

ب السالم( سبمخصوص به كوثر، و حسين )عليه[ ، محمد )صلي اهلل عليه و آله( ۰۱۴۱]

[ ، چنانكه در روايت مسمع بن عبدالملك مذكور است، كه كوثر ۰۱۴۴فرح كوثر است، ]

[ ، محمد )صلي اهلل عليه و ۰۱۴6شود به شرب گريه كنندگان از او ]فرحناك مي

اعظم  زالسالم( اآله(صاحب وسيله است كه يكي از مقامات شفاعت است، و حسين )عليه

اسباب شفاعت محمد )صلي اهلل عليه و آله( است، چنانكه در خبر است كه چون آن 

السالم( از جمله كلمات جبرئيل اين بود اگر جناب را خبر دادند به شهادت حسين )عليه

خواهي شهادت دو فرزند ذخيره باشد از براي شفاعت گناهكاران امت پس راضي شو به 

[ ۰۱۴۳دعا كن تا خدا سالم دارد ايشان را از سم و قتل. ] [ اگر نه،۱۴۱آن، و ] صفحه 

.محمد )صلي اهلل عليه و آله( در عضو بدنش كرامت و معجزه ظاهر بود، و حسين 

ضرت ي آن حالسالم( مظهر كرامات او بود، چنانكه گلو و پيشانيش از اثر بوسه)عليه

تا تير  و سبب معلوم نبود بوسيد،درخشيد و همچنين باالي ناف مباركش را بسيار ميمي

ي مسموم بر آن واقع شد، و همان في الحقيقة قاتل آن جناب بود، پس معلوم شد سه شعبه

كه آن سبب تقبيل پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( بود و اين يكي از معجزات آن سرور 

سالم( البود.محمد )صلي اهلل عليه و آله( به معراج رفت به كيفيات خاصه، و حسين )عليه

نيز از برايش معراج بود به كيفيات خاصه، يك معراج جسماني كه بدنش را روز شهادتش 

بوده، و يكي معراج روحاني.محمد )صلي اهلل عليه و آله( زحمت كشيد در ابالغ احكام 
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الهي در مكه تنها ايستاد در مقام دعوت خاليق و متحمل زحمات و مشاق امت گرديد. 

 السالم( نيز زحمت كشيدين و احزاب و غير آنها، و حسين )عليهدر جنگ بدر و احد و حن

ي مشقتهاي غزوات پيغمبر در ترويج شريعت، و تنها ايستاد در مقابل دشمنان، و همه

)صلي اهلل عليه و آله( در روز عاشورا بر او جمع گرديد، و تفصيل هر يك را مقامي است، 

ال السالم( چنين، و حچنان، و حسين )عليه و تا چند گوئيم محمد )صلي اهلل عليه و آله(

[ ۰۱۴۰فرمود، حسين مني و انا من حسين ]اينكه محمد )صلي اهلل عليه و آله( خودش مي

.پس كافي است كه ما نيز بگوئيم محمد )صلي اهلل عليه و آله(از حسين است و حسين 

ي كند از مالحظهالسالم( از محمد )صلي اهلل عليه و آله(است، و همين كفايت مي)عليه

ز بر جناب پيغمبر السالم( نيتطبيقات فضايل و ابتالئات، بلكه جميع ابتالءآت حسين )عليه

 [ ۱۴۴)صلي اهلل عليه و آله( وارد گرديد و بالعكس، و اهلل ولي التوفيق. ] صفحه 

 امام حسین در ادب فارسي

ير و از يا دست ما بگكن جهازبرخيز صبح شام شد اي مير كاروان ما را سوار بر شتر بي

 [ ۱۴۳اين دشت پرهراس بار دگر روانه به سوي حجاز كن ] صفحه 

 انگشت و انگشتر

ر ام تا بود اين چرخ كبود كز سليمان اهرمن انگشت و انگشتآية اهلل كمپانيدر جهان نشنيده

ي پربوددست بيداد فلك دستي جدا كرد از بدن كز نهاد عالم امكان برآمد داد و دوداز 

ديدار جانان كرد نقد جان نثار وه چه جاني، يعني اندر گنج هستي هر چه بودكرد قرباني 

ي خون در عزاي جانگزاي او گشودمادر گيتي چنان جواني را كه چشم عقل پير چشمه

 اي از آبدر ماتم او ناله كرد تا كه كر شد گوش گردون از نواي رود رودداد بهر جرعه

ريا، آه از اين سودا و سودقاب قوسين عروجش بود بر اوج سنان دري آبدار دركنار آب د

شد به او ادني روان چون در تنور آمد فروداز سر ني شاهد بزم حقيقت زد چو سر گمرهان 
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كان  اينمودسر به ني ليكن ز سر عشق جانانش به لب نغمهي شمع طريقت ميرا جلوه

تر از خورشيد كرد گاه پنداري مسيحا نعمه در مزمار داودي نبوددير ترسا را گهي روشن

بود بر دار جهودبا لب و دندان او جز چوب بيداد يزيد همدم ديگر ندانم، داد از اين گفت 

ي و شنودآنچه ديد آن لعل لب از جور دوران كم نداشت از چه چوب خيزران اين نعمه

 [ ۱۴۰ديگر فزود ] صفحه 

 عهد الست

گلگون قبا رسيد اندر نجف به مرقد شير خدا حجة االسالم نيرتيري كه بر دل شه 

ي شير خدا گذشت اندر مدينه به جگر مصطفي رسيدزان پس رسيدچون در نجف ز سينه

ي جگر مصطفي دريد داند خدا كه چون شد از آن پس كجا رسيدهرناوك بال كه پرده

ست دكه فلك در كمان نهاد پر بست و بر هدف همه در كربال رسيديكباره از فالخن آن 

كينه خاست آن سنگهاي طعنه كه بر انبيا رسيدبا خيل عاشقان چون در آن دشت پا نهاد 

قرباني خليل به كوه منا رسيدآراست گلشني ز جوانان گل عذار آبش نداده باد خزان از 

قفا رسيداز تشنگي ز پا چو درآمد به سر دويد چون بر وفاي عهد الستش ندا رسيداز پشت 

 [ ۱۴۰آفرين نهاد ] صفحه ي جانزمين نهاد افتاد و سر به سجده زين قدم چون به روي

 هواي نینوا

از استاد شهريارشيعيان ديگر هواي نينوا دارد حسين روي دل با كاروان كربال دارد حسين

برد ميي جدش به اشكي شست دست مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسينحريم كعبه

راه  پيش روها حرمت كوي منا دارد حسينبيش از ايندر كربال هفتاد و دو ذبح عظيم 

ا رود بسكه محملهاش نيست اشك و آه عالمي هم در قفا دارد حسينديار نيستي كافي

رخت و ديباج حرم چون داند عروسي يا عزا دارد حسينمنزل به منزل با شتاب كس نمي

ور بود و دن اهل حرم دستبرگل به تاراجش برند تا به جائي كه كفن از بوريا دارد حسين
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سروران پروانگان شمع رخسارش ولي ها كي روا دارد حسينحرمتيسر غيب ورنه اين بي

مايد نسر به راه دل نهاد راه پيماي عراق ميچون سحر روشن كه سر از تن جدا دارد حسين

او وفاي عهد را با سر كند سودا ولي خون به دل از خود كه عهدي با خدا دارد حسين

ند مشكل وفا با كدامين سر كامان و دوستانش بيدشمنانش بيوفا دارد حسينكوفيان بي

[ سيرت آل علي با سرنوشت كربالست هر زمان از ما يكي ۱6۱دو تا دارد حسين ] صفحه 

كند عزت و آزادگي بين تا آب خود با دشمنان تشنه قسمت ميصورت نما دارد حسين

حيا بندد به روي اهل بيت داوري بين با چه قوم بيدشمنش هم آب ميكجا دارد حسين

ها اشكست و خون دل تماشا كن چه رنگين ها و پردهاش صحنهبعد از ايندارد حسين

اي گوش كن عالم پر از ساز عشق است و به دل هر زخم پيكان زخمهها دارد حسينپرده

ا لب خنجر نگاه آشنا دست آخر كز همه بيگانه شد ديدم هنوز بشور و نوا دارد حسين

شمر گويد گوش كردم تا چه خواهد از خداي جاي نفرين هم به لب ديدم دارد حسين

ريا اشك خونين گو بيا بنشين به چشم شهريار كاندرين گوشه عزاي بيدعا دارد حسين

 [ ۱6۰دارد حسين ] صفحه 

 بزم عزا

اه چون مي عريان در كوچه و بازار چنين زار كه ديدهمير جهانيبيمار و غل جامعه و ناقه

چكد از محمل و خون ميي زهرا به سر ني انگشت نما بر سر بازار كه ديدهرخ زاده

نازك قدم و خار مغيالن و ره شام جمعي به نظاره يك زينب و اين محنت بسيار كه ديده

چون عارض گلرنگ يتيمان حجازي نيلي رخي از سيلي كه ديده افتاد ز اطفال روي خار

گه كوفه و گه شام گهي ديري نصاري جز آل علي اين همه آزار كه اشرار كه ديده

ب طشت زر و لعل لي زهرا و تمناي كنيزي بزم پسر هند جگرخوار كه ديدهنوباوهديده

ز غم شاه شهيدان « انحير»سوز دل و چوب ستم خصم سائيدن ياقوت گهربار كه ديده

 [ ۱6۳در بزم عزا وين غم بسيار كه ديده ] صفحه 
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 يا حجة اهلل

حسيني سعدي زمانبيا اندر جهان يا حجةاهلل محشري بنگر خزان از صرصر دي گلشن 

ين ي نيلوفري بنگر بيا در كربال محشر ببين كپيغمبري بنگربه روي دخت زهرا نقشه

شه  غارتگري بنگر چنان گرم است بازار محبت ايگستري بنگرنگه كن در حريم كبريا 

چنين بيع و شرائي را نديده عالم امكان دوران كه ناچيز است از بهر متاع وصل نقد جان

نگر به بيا كاال ببين بايع نگه كن مشتري بفروشنده حسين و جنس هستي، مشتري يزدان

رزند ترك سرولي جسم عنصري فرزند چون روح است بر مادر كند مادر براي خاطر ف

فوذ عشق اكبرندر راه اسالم و رواج دين پيغمبر چنان مجنون شده ليال كه بگذشت از علي

بين تسليم مهر مادري بنگر به تبليغات اسالمي مصمم شاه عطشان شد براي حفظ استقالل 

دين مقتول دونان شدمگو شه مرد و بعد از قتل در تبليغ نقصان شد به جاي شاه دين 

خيل اسيران شدمقام زينبي را بين، وفاي خواهري بنگر حسيني كه رسول ابطحي فرمانده 

[ به دشت ۱6۲نمودي شاه و خرسندش ] صفحه خواند دلبندش نشاط خاطري وي ميمي

كشته  ز امتكربال كردند اعدا بند از بندش پيمبر فكر امت بود وقت مرگ، فرزندش

ختش ببرد ي فروزاند آتش كين را يكي رشد، امت ببين پيغمبري بنگر يكي سر برد بهر ر

و داد از كف دين و آئين رايكي بركند آن پيراهن صد چاك و خونين را پي انگشتري 

ببريد انگشت شه دين راوفاي ساربان بين و اصول چاكري بنگر ره آب روان بستند اشرار 

د رستم پرور صداي العطش زان دشت شد بر گنبد اخضرنه تنها تشنه لب جام اجل خو

 آورخجل بود از سكينه يادگار حيدريآبي به وقت مرگ هم عباس ناماكبر و اصغر ز بي

بنگر به تشريف ملوكانه ز سر لشكر بود خدمت جدا شد دست سر لشكر ولي از كثرت 

مبادا در خور دشمن به شاهنشه رسد خفت به جاي آب خون در راه شه پاشيد از همت

شرم و كين مانبري بنگر درآيد بر جهان بس قاتل بيبه دشت عشق فرمانده ببين فرغيرت

حياتر از يزيد مرتد و كافروقاحت برده يارب تا كجا آن شوم بداختر حسين پرور نيايد بي
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 حيا، زشت اختري[ ببين كار يزيد بي۱6۱داد مشتي زر ] صفحه را كشته بود و خون بها مي

ا ز اشك خود چون رود جيحون عالم الهوت محزون ديد الهوتي جهان ر« حسيني»بنگر 

بگفت اين شعر و دنيا را دگرگون ديد الهوتي خدا محبوب خود غرقه در ديد الهوتي

 [ ۱6۴نگردانيد دنيا را خراب و داوري بنگر ] صفحه خون ديد الهوتي

 ايجانسوز ناله

وصال شيرازيزينب چو ديد پيكري اندر ميان خون چون آسمان و زخم تن از انجمش 

خنجر حد جراحتي نتوان گفتنش كه چند پامال پيكري نتوان ديدنش كه چونيبفزون

به خون  گفت ايندرو نشسته چو شهپر برهما و پيكان درو دميده چون مژگان كه از جفون

ته كه رفت از يكدم فزون نرفتپيده نباشد حسين من اين نيست آنكه در بر من بود تا كنون

گرين حسين، قامت او از چه بر زمين ور ون رسيده چونكنار من اين زخمها به پيكر او چ

گر اين حسين من، سر او از چه بر سنان ور اين حسين اين حسين، رايت او از چه سرنگون

ام من و گم گشته است راه يا خواب بوده آنكه مرا يا خواب بودهمن، تن او غرق خون

ز حنجر شه لب تشنگان  اي آمدگريست كه جانسوز نالهگفت و ميميكرده رهنمون

كاي عندليب گلشن جان، آمدي بيا ره گم نگشته خوش به نشان آمدي بيا ] صفحه برون

۱66 ] 

 ي كربالخاطره

 ي كربالي توكوناسداهلل جوانمردماه محرم آمد و نو شد عزاي تو تجديد گشت خاطره

يان ز سوتپوش شد ز غم فرش است و عرش يكسره ماتم سراي توناو مكان دوباره سيه

زنند الهوتيان به عرش گرفته عزاي تودلها به ياد تشنه لبي تو خون غم به سر و سينه مي

شد چشمان مرد و زن همه گريان براي توآهو به دشت گريد وماهي ميان آب با ياد سوز 

ور و گر عالم پر از نواست ز شتشنگي غم فزاي توجن و بشر به سوگ تو گرديده نوحه
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ب كشت تو را و گمان نبرد گردد تمام خلق جهان آشناي توگشتي نواي تودشمن غري

فدا براي نجات بشر ز جور اي جان ماسوي همه يكجا فداي تونازم بر آن صفاي دلي كه 

تو داشتي اي مات مانده اهل صفا از صفاي توبا آنكه در تن تو تواني نمانده بود بگرفته 

و سنان و سنگ يك آن نشد بريده ز از جراحت پيكان صداي تواندر ميان خنجر و تير 

[ يا رب به هر بال كه نوشتي تو، راضيم تسليم محض امر و رضا ۱6۳لبها دعاي تو ] صفحه 

ند گفتم بلي به وقت صال بر صالي توپاب« روز الست كادميان را صال زدند»بر قضاي تو

ين من اعهد خويشم و مشتاق قرب تو چيزي نخواهم از كرمت جز رضاي تواين قتلگاه و 

هاي زينب غم آشناي توقول شفاعت ار دهي اين دل شكسته شمار اين نالهو اين زخم بي

اميد شفاعت به روز حشر اي پادشاه « فتي»را آيد دلش به دست ز لطف و عطاي تودارد 

كرب وبال از سخاي تومن چيستم غبار ره راهيان عشق من كيستم گدا در دولت سراي 

زند دست اميد بر در دارالشفاي تواز در مرانم از ره شته ميتونوميد از طبيب و دوا گ

 [ ۱6۰احسان قبول كن تا سر به اوج عرش رساند گداي تو ] صفحه 

 ي خونچشمه

از حساناز بسكه خورد بر بدنش نيزه و خدنگ شد پيكرش شكفته، چو گلهاي سرخ رنگ

يك  هر دم بهآب و رنگ تير غم، چو ابر بهار آسمان گرفت باران خون، به گلشن او داد،

قفس،  جست راه تركميدرنگطرف، بدنش داشت گردشي تا چرخ بر نشانه زند تير بي

خون  هايلبريز شد، چو از بدنش چشمهمرغ جان او تير بال ز بسكه نمود آشيانه تنگ

ي جمال پوشيده شد عذار حسين از غبار و خون آئينهبرگرد او بچيد فلك، ظالمانه سنگ

ي قرآنيان، به پيكر قرآن، كشيده تيغ اسالميان، گرفته عجب، شيوهرفت زنگخدائي گ

پر دشمن در انتظار و مهياي غارت است تا گوشوار و معجري آرد مگر به چنگفرنگ

طبع حسان چگونه ي وامحمدا شد همصدا به زينب غمديده طبل جنگشد حرم، ز غلغله

 [ ۱6۰شته لنگ ] صفحه دهد شرح ماجرا اينجا كه پاي فكر سبك سير، گ
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 موج بال

شيخ الرئيسكربال موج بال شد ريخت بر جان حسين جان ما قربان هفتاد و دو قربان 

اي رفت تا انوار ايمان رخت بندد از زمين باز روشن شد جهان از نور ايمان حسينحسين

جنبي گر نحسين اي سرور آزادگان بر پاي خيز جنبشي ايجاد كن در حد امكان حسين

هان بر فضاهاي جچيزي از نيكي نماند به جاي محشري بر پا نما اي عشق سوزان حسين

ايد از مدينه كرد حركت تا بيمكرمت پرواز كن نيست اين دنياي ظالم غير زندان حسين

ع كعبه مكه را گرياند و اركان حرم را در وداي گيتي به فرمان حسينكربال تا بيايد صفحه

در ميان ره تالقي كرد با حر رشيد تا ابد شرمنده شد شأن حسينبر گردش طوافي كرد در 

دشمن از شاه واليت مرحمت آنقدر ديد تا كه اندر كربال شد دشمن ز احسان حسين

كربالي پر بال شد سنگر دفع بال روز عاشوراي كبري، روز طوفان خاك ايوان حسين

بر گريبان حسين ] پس صالي وحدت و آزادي اسالم داد چنگ زد قوم ستمگر حسين

[ سرو آزادي چو عباس وفا از دست داد راد مرداني دگر را باخت چوگان ۱۳۱صفحه 

ي و عوني قاسمتا نگهدارد بناي اعظم اسالم را سوي ميدان بال رفتند طفالن حسينحسين

يتي از خدنگ حرمله گو عبداللهي آوره بود گشت پرپر سنبل و نسرين و ريحان حسين

اهلل و عشق آن خليلچيست جاري اي خدا بر دست و دامان حسينسراسر در خروش 

ي جان با هزاران شوق شد آمادهآتشين و آتشش نيست بهتر گلشن او از گلستان حسين

اد پس ساعتي بر ساحل درياي حيرت ايستباختن عاشقي، كاو عاشقان طفل دبستان حسين

دت ي سپاه و تير و تيغ صبر باغرق شد در عمق درياگاه جوالن حسينآسا رسيد آننهنگ

سر شكست و سينه شد مجروح و پيكر موج خون عقل حيران، اي فاطمه مام گريان حسين

بر دل خاك آمد آن جان جانان از روي زين ذوالجناح باوفا آسمان شد اشكباران حسين

حد و پايان آفتابا بر جراحات حسين آتش بزن تا ببيني قدرت بياينك نگهبان حسين

[ صبر كن اي فاطمه سر بر مدار از آسمان تا نبيني وقت مردن ۱۳۰ن ] صفحه حسي
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آه از آن ساعت كه شمر آمد ميان قتلگاه گرد مقتل خواهران موپريشان سنگباران حسين

اين خواب سنگين است و ميبايد زدن فريادها از سر ني باز بشنو صوت قرآن حسينحسين

زينب ست چوبها بايد خورد اين لعل عطشان حسينلب و دندان سخن از حق فراوان گفته ا

آيد خشك مي زان گلويگردد اسير تا ابد بايد بسوزد قلب بريان حسينالفضيلت باز ميام

د از آفرين بر آن جواناني كه رستننداي دعوتي زان لبان تشنه بشنو بانگ اعالن حسين

نهي ه خون كربال ميمهدي موعود اي خونخواهوي در هواي حق همانند جوانان حسين

با حسينم اي خدا در آخرت محشور كن ديگر آنجا كي مرهمي بر زخم سوزان حسين

 [ ۱۳۳دل ندارد صبر هجران حسين ] صفحه 

 آه آسمان سوز

اين محتشماين زمين پربال را نام دشت كربالست اي دل بيدرد آه آسمان سوزت كجاست

اين فضا دارد فغان وي ديده هنگام بكاست بيابان قتلگاه سيد لب تشنه است اي زبان وقت

اين مكان بوده است روزي هنوز از آه مظلومان اثر گر ز دود آه ما عالم سيه گردد رواست

كشتي عمر حسين هاستگاه اهل بيت كز حباب اشگ ما امروزش گردش خيمهخيمه

ه پرنور باينك اينك قاينجا بزاري گشته غرق بحر اشك مادرين غرقاب بيطوفان چراست

 اينك اينك حاير حضرتكز نزديك و دور پرتو گيتي فروزش گمرهان را ره نماست

اينك اينك سده اقدس كه از كه در وي متصل زائران را شهپر روحانيان در زير پاست

اينك اينك مرقد انور كه صندوق عز وشرف قدسيان را ملجاء و كروبيان را ملتجاست

 سرير گاه خسرو واالاينك اينك تكيهبهاستوهر بيفلك پيش او با صدهزاران در و گ

اينك اينك زير گل سرو گلستان رسول كز كاستان روب درش را عرش اعظم متكاست

[ اينك اينك خفته در خون گلبن ۱۳۲غم نخل بلندش قامت گردون دوتاست ] صفحه 

يغ ت اين چراغ چشم ابرار است كزباغ بتول كز شكست او چو گل پيراهن حورا قباست

اين سرور سينه زهراست كز سم ستم همچو شمعش با تن عريان سر از پيكر جداست
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ي اين انيس جان پيغمبر حسين بن علستور سينه پر علمش از هر سو لگدكوب بالست

اين عزيز صاحب دلدل اباعبدالهست كز ستور است كز سنان بن انس آزرده تيغ جفاست

ب ساقي كوثر وصي بيسر است كز عروس اين حبيياور بدشت كربالستافتاده بي

اين سرافراز بلنداختر كه در خون خفته است نايب شاه روزگارش زهر در جام بقاست

اين سهي سرو گزين كز پشت زين افتاده است جانشين شاه واليت تاج فرق اولياست

اين مه فرخنده طلعت كاين زمينش مهبط است قرةالعين علي مردان شهسوار الفتاست

اين در رخشنده گوهر كاين مقامش مخزنست درة التاج شه دين و جراغ اوصياستچشم 

آرام ولي حق اميرالمؤمنين كامكار انت مني نامدار انماست ] اين دلتاجدار هل اتاست

پا [ اين گزين عترت حيدر امام المتقين پادشاه كشور دين پيشواي اتقياست۱۳۱صفحه 

رنگ از خون فرق نور چشم اللهدرين مشهد بحرمت نه كه فرش انورش 

دوست را گرچشم ازين حسرت نگريد واي وي كز تأسف دشمنان را بر زبان مرتضاست

مردم و جن و ملك ز آه نبي در آتشند آري آري تعزيت را گرمي از صاحب واحسرتاست

شود شام از شفق ظاهر كه بر بام فلك سرنگون از دوش دوران رايت آل ميعزاست

يم بر سپهر از اشك گلگون كرده سرخ مهد خود در شام غم همرنگ طفل مرعباست

[ علي بستند آب گو نگه داريد آبي ۰۱۴۰خاكساراني كه بر رود ]طفل اشك ماست

تيره گشت از روبهان مأواي شيري كز شرف كمترين جاي كاتش او را در قفاست

فا هر صايدل اينجا كعبه وصل است بگشا چشم جان كز سگانش چشم آهوي خطاست

[ نه اي كاستين ۰۱6۱زين حرم دامنكشان مگذر اگر عاقل ]خشت اين، آيينه گيتي نماست

اش ي اين بارگه بنگر كه زير قبه[ رتبه۱۳۴حوريان جاروب اين جنت سراست ] صفحه 

م از ايا مالذ المسلمين در كفر عصيان ماندهكافر صد ساله را چشم اجابت از دعاست

يا اميرالمؤمنين از راندگان درگهم وز در چشم عطاستخداوندم اميد رحمت و 

يا امام المتقين از عاصيان امتم وز رسولم چشم آمرزگارم گوش بر بانگ صالست

ام وز تو در خواهي مرادم در يا معزالمذنبين غرق كباير گشتهخشنودي و اميد رضاست
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پيش  صودم شفاعتيا شفيع المجرمين جرمم برون است از عدد وز تو مقحريم كبرياست

ام وز تو مطلوبم حمايت خاصه در روز يا امان الخائفين اينجا پناه آوردهجدت مصطفاست

يا ي ابر كرم از پي يك قطره پويان بر لب بحر سخاستيا اباعبداهلل اينك تشنهجزاست

ي شد كز مدتبرگ و نواستولي اهلل گداي آستانت محتشم بر در عجز و نياز استاده بي

دارد از هر تو دل بر كنده است وز ره دور و درازش رو در اين دولتسراستوطن ب

[ ۱۳6درماندگي دست دعا بر آسمان وز قبول تست حاصل آنچه او را مدعاست ] صفحه 

از هواي نفس عصيان دوست هر چند اي امير جالس بزم گناه و راكب رخش 

اني ز دامانش بيفشچون غبارآلود دشت كربال گرديده است گرد عصيان گر خطاست

 رواست 

 پاورقي

 (.۰۰۳6البالغه )فيض االسالم ص [ نهج۰]

 (.۳۰6:۰ء البشر )[ نقباه۳]

 .۳۰۱، ص ۰[ نقباء البشر حاشيه ج ۲]

[ در حيات وي و پس از وفات بارها منتشر شده است و قبل از رواج عروة الوثقي تأليف ۱]

 ( آن رساله محور فتاوي مراجع تقليدآيةاهلل سيد محمد كاظم طباطبائي )رحمةاهلل عليه

ي شيخ مهدي ه.ق( به واسطه ۰۳۰۱اند. اين رساله در سال )بوده است و بر آن حاشيه زده

 الهيجاني به عربي هم ترجمه شده است.

 باشد كه مؤسس آن حاج شيخ جعفر )ره(ي شيخ، واقع در شوشتر، مي[ مقصود حسينيه۴]

شده بدين معني كه اگر مجرمي از نظر سوب ميمح« بست»بوده است و اين حسينيه، 

 گرديد.شد كسي متعرض او نميحكومت وقت به آنجا پناهنده مي

 اي مبسوط در شرح حالبا مقدمه« نيك معارف»[ اخيرا توسط شركت نشر و تبليغ 6]

 مرحوم شيخ، بقلم جناب آقاي عبدالحسين طالعي تجديد چاپ شده.
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 ي انفال.ي دوم، سوره[ آيه۳]

 .۰ي هايي از تأثير و نفوذ قرآن، تاليف استاد علي كريمي جهرمي. صفحه[ نمونه۰]

 . ]۴۳ي [ يكصد داستان خواندني، صفحه۰]

 [ الوقايع و الحوادث ملبوبي.۰۱]

[ غنيمة السفر ميرزا محمد همداني )ره( از شاگردان مرحوم حاج شيخ جعفر شوشتري ۰۰]

 )قدس سره(.

 كشف القناع.[ صاحب كتاب مقابس و ۰۳]

 [ پدر شيخ صدوق )ره(.۰۲]

 ي شعر است.[ گوينده۰۱]

 )سوم شعبان سال سوم هجري(. ۱6۲:۰[ اصول كافي: ۰۴]

 .۰۴[ احقاف: ۰6]

، ۰۲:۴، نور الثقلين: ۰۳۳:۱، تفسير برهان: ۳۱6:۰، علل الشرائع: ۱6۱:۰[ اصول كافي: ۰۳]

 .۳۱۰:۲، مناقب ابن شهر آشوب: ۴۴كامل الزيارات: 

 ۳۱۳4ارشاد شيخ مفيد: [ ۰۰]

 [ فؤاد كرماني.۰۰]

 ه. چاپ نجف. ۰۲۰۰ي ربيع المولود ي الغري، شماره[ مجله۳۱]

 ۲۳4[ قيام امام حسين از نظر نويسندگان خارجي، به نقل حسين پيشواي انسانها: ۳۰]

 [ صابر همداني.۳۳]

 ۰64ي ، صفحه۲ي ، شماره۳[ مجله نور دانش، سال ۳۲]

 [ جعفر نوار.۳۱]

 [ خوشدل تهراني.۳۴]

 [ لمعات حسيني.۳6]

 [ فؤاد كرماني.۳۳]
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 .۰6ي ، صفحه۰ي ، شماره۳ي نور دانش، سال [ مجله۳۰]

 [ دكتر قاسم رسا.۳۰]

 .۳۰6:۰۲[ الذريعه: ۲۱]

[ احتماال منظور از شيخ محمد جواد مذكور: شيخ محمد جواد اصفهاني، متوفاي ۲۰]

 باديهاي معاصر باشد.و جد شاه آ« بحر البكاء»ه. صاحب  ۰۲۰۳

 .6: ۱۱۲6[ فهرست منزوي: ۲۳]

 .۱۴۱۰:6[ فهرست منزوي: ۲۲]

 .۰۳:۰[ الذريعه: ۲۱]

 .۲۱۳:۴[ رياض العلماء: ۲۴]

 .۳6[ مجالس المواعظ: ۲6]

 .۰۳:۰[ الذريعه: ۲۳]

 .۲۳۴:۰۰[ الذريعه: ۲۰]

 .۲۲6:۰[ فهرست: ۲۰]

 .6۲:۳[ فهرست: ۱۱]

 .۳6[ مجالس المواعظ: ۱۰]

 .۰6۳:۳عه: [ الذري۱۳]

 .۳۲۳:۰[ اعيان الشيعه: ۱۲]

 .۰۰۰:۳ي نجوم السماء: [ تكمله۱۱]

 .6۳۳:۳[ نقباء البشر: ۱۴]

 .۲۰۱:۳[ مجالس المؤمنين: ۱6]

 .۲۰۱:۳[ مجالس المؤمنين: ۱۳]

 .۲۲۳:۲[ حبيب السير: ۱۰]

 .۲۱۱:۲[ حبيب السير: ۱۰]
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 .۳۴۱:۰، نقباء البشر: ۱۰۱:۰[ الكرام البرره: ۴۱]

 ۰۱۳:۴4البلدان: [ معجم ۴۰]

 ۲۰۱4[ عمدة الطالب: ۴۳]

 ۳۱6:۰۰4[ انساب سمعاني: ۴۲]

 ۴۱۰4[ فوائد رضويه: ۴۱]

 ۲۳۳:۲4[ معجم البلدان: ۴۴]

 ۴۱۱4، فوائد رضويه: ۰۰۲:۳ي نجوم السماء: ، تكمله6۱[ علماي معاصرين: ۴6]

 ۳۴۱:۰4[ نقباء البشر: ۴۳]

 ۴۱۱4[ فوائد رضويه: ۴۰]

 .۳۲۳:۰[ اعيان الشيعه: ۴۰]

 .6۳۰:۳[ نقباء البشر: 6۱]

 .۳۲۳:۰[ اعيان الشيعه: 6۰]

 .۰6:۴[ ريحانة االدب: 6۳]

 .6۳۰:۳[ نقباء البشر: 6۲]

 .۰۰۱:۳ي نجوم السماء: [ تكمله6۱]

 .۴۱۱[ فوائد رضويه: 6۴]

 .6۳۰:۳[ نقباء البشر: 66]

 .۳۲۳:۰[ اعيان الشيعه: 6۳]

 .۰۳۰[ المآثر و اآلثار: 6۰]

 .۳۳۳:۲ [ ريحانة االدب:6۰]

 .۰۰۲:۳ي نجوم السماء: [ تكمله۳۱]

 .۳۴۳:۰[ معجم المؤلفين: ۳۰]

 .۰۰۴:۳ي نجوم السماء: [ تكمله۳۳]
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 .6۳۰:۳، نقباء البشر: ۴۱۰[ فوائد رضويه: ۳۲]

 .6۳[ علماي معاصرين: ۳۱]

 .۰۱۰۱:۱[ نقباء البشر: ۳۴]

 .۳۲۳:۰[ اعيان الشيعه: ۳6]

 .۰۰۴:۳ي نجوم السماء: [ تكمله۳۳]

 .۰۱۴:۰[ مقتل خوارزمي: ۳۰]

 .۱6۴:۰[ اصول كافي: ۳۰]

 .۰۰۰[ ارشاد مفيد: ۰۱]

 .۰۳۳[ تاريخ ابن عساكر: ۰۰]

 .۲۱:۰۳[ عوالم: ۰۳]

 .۰۰۳[ امالي شيخ صدوق: ۰۲]

 .۰۱۳:۰[ مقتل خوارزمي: ۰۱]

 .۰۱:۰۳[ عوالم: ۰۴]

 .۳۱۰ص  ۱۲[ بحاراالنوار ج ۰6]

 .۳۱۰ص  ۱۲[ بحاراألنوار ج ۰۳]

 .۳۱6:۰ايع: [ علل الشر۰۰]

 .۳۰۱:۰[ كمال الدين: ۰۰]

 .6۳[ يوسف زهرا: ۰۱]

 .۰۴[ وقايع الشهور و األيام: ۰۰]

 .۳۴۰:۰[ سفينة البحار: ۰۳]

 .۱6۴:۰[ اصول كافي: ۰۲]

 .۳۲۰[ ارشاد مفيد: ۰۱]

 .۲۳۱:۰۱۰[ بحاراألنوار: ۰۴]
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 .۲۳:۳[ مقتل خوارزمي: ۰6]

 .۳۱۲عساكر: [ ابن۰۳]

 .۳۱۰:۳[ ايضاح الحجه: ۰۰]

 . ]۱6:۳[ عيون األخبار: ۰۰]

 ۰۴۰:۳4[ مسند االمام الرضا: ۰۱۱]

 ۰۳6:۱4[ من اليحضره الفقيه: ۰۱۰]

 ۰۳۰:۲4[ نوائب الدهور: ۰۱۳]

 ۲۰۰4و  ۲6۰[ االيقاظ من الهجعة: ۰۱۲]

 ۳۰۳:۳4[ تفسير عياشي: ۰۱۱]

 ۰۱۰:۴۱4[ تفسير بصائر: ۰۱۴]

 ۰۱۲:۲4[ نوائب الدهور: ۰۱6]

 ۰۳۰4[ المحجة: ۰۱۳]

 .۳۴۱ح  ۰۳۴ي كافي: [ روضه۰۱۰]

 .۱۱۰:۳[ تفسير برهان: ۰۱۰]

 .۱6:۴۲[ بحار: ۰۰۱]

 .۱6:۴۲[ بحار: ۰۰۰]

 .۲6۰[ االيقاظ: ۰۰۳]

 .۳۲۰[ غيبت نعماني: ۰۰۲]

 .۱۲:۴۲[ بحار: ۰۰۱]

 .۱۱۴:۰۱[ مستدرك وسائل: ۰۰۴]

 .۱۱۴[ الثاقف في المناقب: ۰۰6]

 .۳۴۳[ رجالي نجاشي: ۰۰۳]

 .۰۳۲: -در ضمن االصول الستة عشر  -اسباط [ نوادر علي بن ۰۰۰]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .۰۳۰:۳[ معالي السبطين: ۰۰۰]

 .۲۰۰:۰۱[ مستدرك وسائل: ۰۳۱]

 .۴۳:6[ تهذيب االحكام: ۰۳۰]

 .۰۱۰:۰۱۰[ بحار: ۰۳۳]

 .۰۱[ ثواب االعمال: ۰۳۲]

 .۲۱۲[ نجم ثاقب: ۰۳۱]

 .۰۰۳خطبه  ۴۰۰:۲البالغه فيض االسالم [ نهج۰۳۴]

 .۰۰۰ص  ۳۰مالي صدوق مجلس ا - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۰۳6]

 .۳۳:۳[ منتخب طريحي ۰۳۳]

 )با تفاوتي در مضمون روايت(. ۲۳باب  ۰۱۰كامل الزيارات ص  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۰۳۰]

 ۳۴۴:۳[ ارشاد مفيد: ۰۳۰]

 .۰۰۳ص  ۳۳امالي صدوق مجلس  - ۳۰6:۱۱[ بحار ۰۲۱]

 .۱۳۰ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳۴۳:۱۱[ بحار ۰۲۰]

 .۰مجلس  ۰۳۳:۳ي [ منتخب طريح۰۲۳]

 .۲۳۴ص  ۰۱۰كامل الزيارات باب  - ۳۲:۰۰[ بحار ۰۲۲]

 .۴لهوف سيد بن طاووس ص  - ۳۰۰:۱۱[ بحار ۰۲۱]

 .۰۱۰ص  ۴۰كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰۲۴]

 .۲۱۳:۰۱وسائل  - ۱۲:6[ تهذيب ۰۲6]

 .6۰ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۲۴:۰۰[ بحار ۰۲۳]

 .۳۳۱:۳[ بحار ۰۲۰]

 .۰۱۲ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۴:۱۱بحار  [۰۲۰]

 .۳۳:۲[ وسائل الشيعة ۰۱۱]

 )روايات متعدد است(. ۰۳باب  ۴۳:۲[ وسائل الشيعة ۰۱۰]
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 )سورة يونس(. ۲۰۰:۰تفسير قمي  - ۳۴۳:۰۲[ بحار ۰۱۳]

 .۰6۴ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰۱۲]

 .۰66 ص 6۰كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰۱۱]

 .۰۱۰ص  ۴۱كامل الزيارات باب  - ۳۲:۰۰[ بحار ۰۱۴]

 .۰۳۱ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۳۰:۰۰[ بحار ۰۱6]

 .۴۱ي ي اعراف آيه[ سوره۰۱۳]

 .۰۲۳ص  ۴۳كامل الزيارات باب  - 66:۰۰[ بحار ۰۱۰]

 [ تفصيل اين فقرات در متن كتاب ذكر خواهد شد.۰۱۰]

ره را اضافه كرده، و مقصد هفتم و هشتم متن را [ مخفي نماند كه مترجم اين فق۰۴۱]

 ادغام نموده است.

 .۴۲ص  ۰۱كامل الزيارات باب  - ۳۳۰:۱۲[ بحار ۰۴۰]

 .۳۳6:۲مناقب  -۳۰6:۱۲[ بحار ۰۴۳]

 .۳۳۳توحيد ص  6۴۳:۳خصال  - ۲۳۰:۴۳[ بحار ۰۴۲]

 )والدت امام حسين(. ۳۴۰مصباح المجتهد ص  ۲۱۳:۰۰[ بحار ۰۴۱]

 .۰۱ل آية [ سورة النم۰۴۴]

 .۳۳۰:۴تاريخ طبري  - ۴۴:۱۴[ بحار ۰۴6]

 .6۱:۱۴[ بحار ۰۴۳]

 .۰۳۴:۳ارشاد مفيد  - ۰۲6:۱۴[ بحار ۰۴۰]

 و ساير كتب مفصله رجوع شود. ۳۱[ بحار ج ۰۴۰]

 .۴۲ص  ۰۱كامل الزيارات  - ۳۳۰:۱۲[ بحار ۰6۱]

 م(.)مخفي نماند كه موضوع انگشتان را پيدا نكردي ۰۰: ۰۴۱ - ۰۴۰[ بحار ۰6۰]

 .۰۴۰:۲6[ بحار ۰6۳]

 .۳۲۱:۱۱[ بحار ۰6۲]
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 .۰۱۲:۳خرائج  ۲۳۳۳:۱۲[ بحار ۰6۱]

 .۴۴لهوف ص  - ۴۳:۱۴[ بحار ۰6۴]

 .۴۴لهوف ص  - ۴۳:۱۴[ بحار ۰66]

)مصنف مضمون دو حديث را در يك عبارت بيان نموده  ۳۴6و  ۳۲۰:۱۲[ بحار ۰6۳]

 است.(.

ارشاد مفيد  - ۳۳۴:۱۲بحار  .۲6۰ص  6۰امالي صدوق مجلس  - ۳6۰:۱۲[ بحار ۰6۰]

 )مترجم(. ۳۴:۳

 .۱۳۰ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳6۳:۱۲[ بحار ۰6۰]

 .۰۴6:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۰۲:۱۲[ بحار ۰۳۱]

 .۳۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳6۰:۱۱[ بحار ۰۳۰]

 .۰۳مثيراالحزان ص  - ۳66:۱۱[ بحار ۰۳۳]

 .6۳لهوف ص  -ترجمه  با ۰۰۰:۳ارشاد مفيد  - ۰۱۳:۱۴[ بحار ۰۳۲]

 .۰۳۳:۳ارشاد مفيد  - ۰۳۰:۱۴[ بحار ۰۳۱]

 .۳۰۰:۲[ مناقب ۰۳۴]

 .۳۲:۳مقتل خوارزمي  - ۰۱۳:۱۴[ بحار ۰۳6]

 .6۲:۳مقتل خوارزمي  - ۰۲6:۱۴[ بحار ۰۳۳]

و موضوع طبق را پيدا نكرديم و در روايت ديگر  6۲لهوف ص  - ۰۰۴:۱۴[ بحار ۰۳۰]

 است.« طست»

 .۲۱:۳احتجاج طبرسي  - ۰۴۳:۱۴[ بحار ۰۳۰]

 .۰۴مثير االحزان ص  - ۰۱۱:۱۴[ بحار ۰۰۱]

 ي خانه شمر را در كتب مقتل پيدا نكردم.[ اجانه۰۰۰]

 است.« اجانه»موجود در روايت كلمه  66مثير االحزان ص  - ۰۳۴:۱۴[ بحار ۰۰۳]

 .۴۳۰:۳خرائج  - ۰۰۱:۱۴[ بحار ۰۰۲]
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 .۰۳۳:۱۴[ بحار ۰۰۱]

 .۲۳۰ص  ۰۱۰مل الزيارات باب كا - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۰۰۴]

 .۰۰ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۰۰6]

 .۳۴۰[ ثواب االعمال ص ۰۰۳]

 .۲۳۰:۱۱[ بحار ۰۰۰]

 .۰۲۰:۳ارشاد مفيد  - ۳۳۴:۱۲[ بحار ۰۰۰]

 .۰۱۲:۳ارشاد مفيد  - ۳:۱۴بحار  - ۰۰۰[ مقتل أبي مخنف ص ۰۰۱]

 .۰۱۱:۳خرائج  - ۳۳۲:۲۱[ بحار ۰۰۰]

 .۰۰6:۱۱ار [ بح۰۰۳]

 .۳۳۳:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۰۰۰:۱۱[ بحار ۰۰۲]

 .۳۳۳:۲مناقب  - ۰۰۱:۱۱[ بحار ۰۰۱]

 .۰6۰:۲مناقب  - ۲۰۰:۱۲[ بحار ۰۰۴]

 .۰6۰:۲مناقب  - ۰۰۰:۱۱[ بحار ۰۰6]

 .۳۳۳:۲مناقب  - ۰۰۱:۱۱[ بحار ۰۰۳]

 .۲6:۳مقتل خوارزمي  - ۴6:۱۴[ بحار ۰۰۰]

 .۰۰۳ص  ۳۰ق مجلس امالي صدو - ۳۴6:۱۱[ بحار ۰۰۰]

 .۰۲۳ص  ۲۱امالي صدوق مجلس  - ۲۰۴:۱۱[ بحار ۳۱۱]

 .6۰:۰۳[ عوالم ۳۱۰]

 .۳۳۱:۲مناقب  - ۰۰۳:۱۱[ بحار ۳۱۳]

 .۳۰۳:۳تفسير قمي  - ۳۱6:۱۲[ بحار ۳۱۲]

 .۴۰:۰عيون االخبار  - ۳۱۴:۲6[ بحار ۳۱۱]

 .۳۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۲۰:۱۱[ بحار ۳۱۴]

 .۳۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۲۰:۱۱[ بحار ۳۱6]
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 .۴۰:۰عيون االخبار  - ۳۱۴:۲6[ بحار ۳۱۳]

مصنف دو حديث را يكي  - ۱۳۰ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳6۳:۱۲[ بحار ۳۱۰]

 حساب كرده است.

 .۰۳۰ص  ۲۱امالي صدوق مجلس  - ۲۰۰:۱۱[ بحار ۳۱۰]

 .۴۲:۱اثير [ كامل ابن۳۰۱]

 ۰۲۴4ص  ۲۱س امالي صدوق مجل - ۲۰۰:۱۱[ بحار ۳۰۰]

 ۲۲:۳4مقتل خوارزمي  - ۴۰:۱۴[ بحار ۳۰۳]

 ۴۴4لهوف سيد ص  - ۴۴:۱۴[ بحار ۳۰۲]

 ۴۰:۳4[ كشف الغمة ۳۰۱]

 ۳۱:۳4مقتل خوارزمي - ۰۱۲:۱۴[ بحار ۳۰۴]

 ۱۳۰4ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳6۳:۱۲[ بحار ۳۰6]

 به معناي سرور و زينت. -[ الحبور ۳۰۳]

 ۰6:۳۴4[ بحار ۳۰۰]

 .۰۱ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱6:۱۴[ بحار ۳۰۰]

 .۰۲۰:۳ارشاد مفيد  - ۳۳۴:۱۲[ بحار ۳۳۱]

 .۳۰ - ۲۱[ سورة فجر آيه ۳۳۰]

 .۰۳۰ص  ۰۲۴علل الشرائع باب  - ۳۱۱:۲6[ بحار ۳۳۳]

 .۳۳۴:۳عيون االخبار  - ۰66باب  ۲۱۳:۳[ فقيه ۳۳۲]

 .۰۲:۳ارشاد مفيد  - ۲۰۳:۱۱[ بحار ۳۳۱]

 .۱۰ص  لهوف - ۳۰:۱۴[ بحار ۳۳۴]

دو محلي است كه نماز خوف در هر كدام به نحو  -[ ذات الرقاع و بطن النخلة ۳۳6]

 خاصي خوانده شده است وجه تسميه و تفصيل و شرايط آن دركتب فقهيه مذكور است.

 )اعمال روز سوم شعبان(. ۳۴۰[ مصباح المجتهد ص ۳۳۳]
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 .۲۰:۳مقتل خوارزمي  - ۱۱:۱۴[ بحار ۳۳۰]

 )احتجاج امام حسين در كربال(. ۳۴:۳احتجاج طبرسي  - ۱۰:۱۴[ بحار ۳۳۰]

 .۱۰لهوف ص  - ۲۰۱:۱۱[ بحار ۳۲۱]

 .۲۳۱:۳عيون االخبار  - ۲۱۳:۳[ فقيه ۳۲۰]

 .۰۱۳:۲خرايج  - ۳۰۰:۱۱[ بحار ۳۲۳]

 .۰۰۳:۳ارشاد مفيد  - ۱6:۱۴[ بحار ۳۲۲]

 .۲۴۱نفس المهموم ص  - ۳۳۳[ تذكرة الخواص ص ۳۲۱]

 .۴۱هوف ص ل - ۴۱:۱۴[ بحار ۳۲۴]

 .۰۰:۳ارشاد مفيد  - ۱:۱۴[ بحار ۳۲6]

 .۰۱شرايع ص  - ۲۲:۳[ مبسوط طوسي ۳۲۳]

 .۰۳:۰ارشاد مفيد  - ۳۴۳:۳۱[ بحار ۳۲۰]

 .۰۴:۰ارشاد مفيد  - ۳6۱:۳۱[ بحار ۳۲۰]

 .۰۴:۳[ مناقب ۳۱۱]

 ط اسالميه(. ۰۱اعالم الوري ص  - ۰۳:۳۱[ بحار ۳۱۰]

 ۳6۰4 - ۳66ص  ۰۰اب كامل الزيارات ب - ۰۰۱:۱۴[ بحار ۳۱۳]

 ۰۱۱4اعالم الوري ص  - ۳۳:۳۰[ بحار ۳۱۲]

 ۰۱۰4ص  ۲۰امالي صدوق مجلس  - ۱۴: ۰۴۱ - ۰۴6[ بحار ۳۱۱]

 ۰۱۰4ص  ۲۰امالي صدوق مجلس  - ۱۴: ۰۴۱ - ۰۴6[ بحار ۳۱۴]

 ۰۱۰4ص  ۲۰امالي صدوق مجلس  - ۱۴: ۰۴۱ - ۰۴6[ بحار ۳۱6]

 ۲6:۳4مقتل خوارزمي  - ۴6:۱۴[ بحار ۳۱۳]

 .۴۳۰:۳خرائج  - ۰۰۴:۱۴[ بحار ۳۱۰]

من ال يحضره الفقيه ص - ۴۳:۱)الكافي  - ۰6۰ثواب االعمال ص  - ۰۳۲:۰۲[ بحار ۳۱۰]

 كتاب الزكاة(. ۰6۱
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 .۳۰:۳ارشاد مفيد  - ۲۳6:۱۱[ بحار ۳۴۱]

 .۳۰۴:۲مناقب  - ۴۰:۱۴[ بحار ۳۴۰]

 .۱۱: ۲۰۳ - ۲۰۰[ بحار ۳۴۳]

ي از براي طفلش در اصل كتاب عربي جمله )و ۴۳لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار بحار ۳۴۲]

 نيست.(.

 .۰۳[ لهوف ص ۳۴۱]

 .۰۰۱:۱۴[ بحار ۳۴۴]

 .۰۲۲:۳منتخب طريحي  - ۳۴۳:۲[ مناقب ۳۴6]

 .۴۳لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۳۴۳]

 .۴۱لهوف ص  - ۲۴:۱۴[ بحار ۳۴۰]

 .۳۱۳:۳امالي طوسي  - 6۲۴:۳[ وسائل الشيعة ۳۴۰]

 .۱۰لهوف ص  - ۱۱:۱۴[ بحار ۳6۱]

 .۰۲:۳ارشاد مفيد  - ۲۰۳:۱۱[ بحرا ۳6۰]

 .۲۳۰:۱ - ۲۰۱عقد الفريد  - ۱۰لهوف ص  - ۲۰۱:۱۱[ بحار ۳6۳]

 .۰۰:۳ارشاد مفيد  - ۱:۱۴[ بحار ۳6۲]

 .۴6:۳اصول كافي  - ۰۴۴:۰۰[ وسائل الشيعة ۳6۱]

 .۳۴ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۳:۱۴[ بحار ۳6۴]

 .۳6لهوف ص  - ۲6۳:۱۱[ بحار ۳66]

 .۰6۴:۲مناقب  ۳۳:۰خصال  - ۳6۲:۱۲حار [ ب۳6۳]

 .۴۰لهوف ص  - ۳۳۰:۴تاريخ الطبري  - ۴۱مثير االحزان ص  - ۴۱:۱۴[ بحار ۳6۰]

 .۳۰۰معاني االخبار ص  - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۳6۰]

 .۲۱:۱۴[ بحار ۳۳۱]

 .۴۴مثير االحزان ص  - ۴۲:۱۴[ بحار ۳۳۰]
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 .۴۰لهوف ص  - ۴۱:۱۴[ بحار ۳۳۳]

 .۳۰:۳شاد مفيد ار - ۲۳6:۱۱[ بحار ۳۳۲]

 .۳۰لهوف ص  - ۲۲۱:۱۱[ بحار ۳۳۱]

 .۰۱۱:۳ارشاد مفيد  - ۴:۱۴[ بحار ۳۳۴]

 .۴۱لهوف ص  - ۱۴: ۴۱ - ۴۴[ بحار ۳۳6]

 .۰۰:۳ارشاد مفيد  - ۱:۱۴[ بحار ۳۳۳]

 .۴۳لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۳۳۰]

 .۳۰۴:۲مناقب  - ۴۰:۱۴[ بحار ۳۳۰]

 .۰۰:۳ارشاد مفيد  ۲۰۰:۱۱[ بحار ۳۰۱]

 .۳۲سورة انبياء آيه [ ۳۰۰]

 .۰۳[ سورة االنسان آيه ۳۰۳]

 .۲۲۳ - ۲۲۴ص  ۰۱۰كامل الزيارات باب  - 6۰:۳۰[ بحار ۳۰۲]

 .۳۱ص  ۳۲كامل الزيارات باب  - ۳6۰:۱۱[ بحار ۳۰۱]

 .۳۱6:۱۱[ بحار ۳۰۴]

 .۰۲۱:۳منتخب طريحي ص  - ۱۳:۱۴[ بحار ۳۰6]

 .۳۴۳:۲مناقب  - ۰۲۲:۳[ منتخب طريحي ۳۰۳]

 عه شود به كتب مقاتل در بيان شهادت آن حضرت.[ مراج۳۰۰]

مخنف نقل كرده است ولي در مقتل از ابي ۰۱۴[ در كتاب ذريعة النجاة ص ۳۰۰]

 مخنف پيدا نشد.ابي

 ۰۳۱4و  ۰۳۰مصباح الزائر ص  - ۳۱۱:۰۰[ بحار ۳۰۱]

 ۳۰۰4معاني االخبار ص  - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۳۰۰]

 ۳۳:۲4. فروع كافي ۰۴۳:۳۳[ بحار ۳۰۳]

 .۳۴۳:۲[ مناقب ابن شهر آشوب ۳۰۲]
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 .۴۰لهوف ص  - ۳۰مثير االحزان ص  - ۱۳:۱۴[ بحار ۳۰۱]

 .۲۴:۱۴[ بحار ۳۰۴]

 .۱۴: ۲۴ - ۲6[ بحار ۳۰6]

 .۲۱:۳مقتل خوارزمي  - ۱۳:۱۴[ بحار ۳۰۳]

 .۰6:۳ارشاد مفيد  - ۳:۱۴[ بحار ۳۰۰]

 .۴۱لهوف ص  - ۴۳مثير االحزان ص  - ۱6:۱۴[ بحار ۳۰۰]

اكبر و قاسم و ديگر شهداء در حاالت حضرت ابوالفضل و علي[ بحار ۲۱۱]

 السالم(.)عليهم

 .۴۴لهوف ص  - ۴۳:۱۴[ بحار ۲۱۰]

 .۴۴لهوف ص  - ۴۳:۱۴[ بحار ۲۱۳]

 ۰۴۰مخنف ص و مقتل ابي ۳۳۴:۴مخفي نماند كه در تاريخ طبري  - ۳۰:۱۴[ بحار ۲۱۲]

 اين جريان به دو نفر ديگر نسبت داده شده است.

 .۰6:۳ارشاد مفيد  - ۳:۱۴حار [ ب۲۱۱]

 .۴:۰منتخب طريحي  - ۳۴طاووس ص [ فرحة الغري للسيد ابن۲۱۴]

 .۲۲:۳ارشاد مفيد  - ۲۲۳:۱۱[ بحار ۲۱6]

 .۳۰[ سورة قصص آيه ۲۱۳]

 .۲۴:۳ارشاد مفيد - ۲۲۲:۱۱[ بحار ۲۱۰]

 .۲۰:۳ارشاد مفيد  - ۲۲6:۱۱[ بحار ۲۱۰]

 .۰۰:۱۴[ بحار ۲۰۱]

 .6۰:۳ارشاد مفيد  - ۲6۴:۱۱[ بحار ۲۰۰]

 .۲۱لهوف ص  ۱۱: ۲6۳ - ۲6۰[ بحار ۲۰۳]

 .۳۳:۳ارشاد مفيد  - ۲۳۴:۱۱[ بحار ۲۰۲]

 .۳۲۰:۰مقتل خوارزمي  - ۲۰۲:۱۱[ بحار ۲۰۱]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .۰۱:۳ارشاد مفيد  - ۲۰۱:۱۱[ بحار ۲۰۴]

 .۰۱۳:۳ارشاد مفيد - ۲۳مثير االحزان ص  ۳:۱۴بحار  - ۰۰۰مخنف ص [ مقتل ابي۲۰6]

 .۳۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۲۰:۱۱[ بحار ۲۰۳]

 .۳۱۱:۳تفسير القمي  - ۲۳۲:۰۰[ بحار ۲۰۰]

 .۳6۱ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۳:۱۱[ بحار ۲۰۰]

 .۱۱ي ي اسراء آيه[ سوره۲۳۱]

 .۰۰ص  ۳6و صفحات بعد از آن مساوي و كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۲۳۰]

 .۲۱ي ي روم آيه[ سوره۲۳۳]

 .۳۰۳:۳مستدرك وسائل  - ۴۴۴:۰۳امع احاديث الشيعة [ ج۲۳۲]

 .۳۳۰:۴تاريخ طبري  - ۴۴:۱۴[ بحار ۲۳۱]

 .۰۱۱ص  ۲۰امالي صدوق مجلس  - ۰۳:۱۴[ بحار ۲۳۴]

 .۰۰6:۱۴[ بحار ۲۳6]

 .۰۳۰:۳ارشاد مفيد  - ۰۰۳:۱۴[ بحار ۲۳۳]

 [ مفاتيح الجنان اعمال ماه رمضان.۲۳۰]

 .۰۱۳:۳خرائج  - ۳۳۳:۱۲[ بحار ۲۳۰]

 .۰۱۰ص  ۲6كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۲۲۱]

 .۰۱۰ص  ۲6كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۲۲۰]

 .۰۰۳ص  ۳۳امالي صدوق مجلس  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۲۲۳]

 .۳۱۴و  ۳۱۳:۱۱[ بحار ۲۲۲]

 .۲۱۰و  ۳۱۱:۱۱[ بحار ۲۲۱]

 .۱۱: ۳۱۳ - ۳۱۱[ بحار ۲۲۴]

 .۰۰۲:۱۱[ بحار ۲۲6]

 .۳۱۰:۱۱[ بحار ۲۲۳]
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 .۳۳6:۲مناقب  - ۳۰۴:۱۲[ بحار ۲۲۰]

 .۳۳6:۲مناقب  - ۳۰6:۱۲[ بحار ۲۲۰]

 .۳۴:۳ارشاد مفيد  - ۳۳۴:۱۲[ بحار ۲۱۱]

 .۳۱۳:۱۱[ بحار ۲۱۰]

 .6۰ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳6۱:۱۱[ بحار ۲۱۳]

 .۲۱۰:۱۲[ بحار ۲۱۲]

 .۳۳۱:۱۲و  ۳6۱:۱۱[ بحار ۲۱۱]

ر متن ذكر شده در شأن امام حسين و آنچه د ۳۳۳:۲مناقب  - ۳۰6:۱۲[ بحار ۲۱۴]

 .۰۰۰:۲و مناقب  ۳۰۱:۱۲السالم( است بحار )عليه

 .۰۰مثير االحزان ص  - ۲۰6:۱۲[ بحار ۲۱6]

 با اختالف در اسم كه عوض اسماء، صفيه ذكر شده است. ۳۱۲:۱۲[ بحار ۲۱۳]

 .۳۰۴:۱۲بحار  - ۳۱۰:۲مناقب  - ۱۲: ۳۴۱[ بحار ۲۱۰]

 .۴۱ص  ۰۱لزيارات باب كامل ا - ۳6۰:۱۲[ بحار ۲۱۰]

 .۳۳:۳عيون االخبار  - ۳6۱:۱۲[ بحار ۲۴۱]

 .۳۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳6۰:۱۲[ بحار ۲۴۰]

 .۳۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳6۰:۱۲[ بحار ۲۴۳]

 .۳: ۳۱ - ۳۴ارشاد مفيد  - ۱۱: ۲۳۰ - ۲۳۲[ بحار ۲۴۲]

 .۴۳ص  ۰۱كامل الزيارات باب  - ۳۳۰:۱۲[ بحار ۲۴۱]

 .۰۰ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴بحار  [۲۴۴]

 .۴۱:۰امالي طوسي  - ۳۰۰:۱۱[ بحار ۲۴6]

 .۰۱۰ص  ۴۱كامل الزيارات باب  - ۳۲:۰۰[ بحار ۲۴۳]

 .۰۰۰ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰۴۳:۰۰[ بحار ۲۴۰]

 .۰۲۰:۳ارشاد مفيد  - ۱۲: ۳۳۴ - ۳۳6[ بحار ۲۴۰]
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 .۲۰۴:۱۲[ بحار ۲6۱]

 .۳۳۰:۲[ مناقب ۲6۰]

 «.مدينة المعاجز» ۳6:۱[ ناسخ التواريخ ۲6۳]

 .۳۳۰:۲[ مناقب ۲6۲]

 .۰6:۳۴[ بحار ۲6۱]

 .۰6:۳۴[ بحار ۲6۴]

 .۳۰۳:۲مناقب  - ۳۰۴:۱۴[ بحار ۲66]

 .۰۱ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۳۰۰:۱۴[ بحار ۲6۳]

 .۳۰۳:۲مناقب  - ۳۰۴:۱۴[ بحار ۲6۰]

 .۳۱۴:۱۱[ بحار ۲6۰]

 .۳۳۲:۱۱[ بحار ۲۳۱]

 .۰۰۳:۱۱حار [ ب۲۳۰]

 .۰۰۱ص  ۳۳امالي صدوق مجلس  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۲۳۳]

 .۰۱۳ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۲۳۲]

 .۴و  ۱كفاية االثر ص  - ۳۰۱:۲6[ بحار ۲۳۱]

شود كه همان بيت ايست در آسمان به محاذات كعبه، و گفته مي[ ضراح: خانه۲۳۴]

 (.۱۱:۰المعمور است. )لسان العرب 

 .۰۴۰ص  6۴كامل الزيارات باب  - ۱۱:۰۰[ بحار ۲۳6]

 .۳۳۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۲۳۳]

 .۳۲:6تهذيب  - ۰۰6:۰۰[ بحار ۲۳۰]

ا رسند و دعي نصف النهار ميي ستارگاني كه هر روز وقت زوال به دائره[ مجموعه۲۳۰]

 در آن وقت مستجاب است.

 ل اشخاص ايستاده و در دست سر غول را دارند.ي ستارگاني كه به شك[ مجموعه۲۰۱]
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 ۳6۰4و  ۳6۳ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۳و  ۰۱6:۰۰[ بحار ۲۰۰]

 ۰۰۱4ص  ۲۰كامل الزيارات باب  - 6۳:۰۰[ بحار ۲۰۳]

 ۳۳۳4ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۱:۰۰[ بحار ۲۰۲]

 ۰۳4ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۳۱:۱۴[ بحار ۲۰۱]

 ۰۰۱4و  ۰۰۳ص  ۲۰و  ۲۰كامل الزيارات باب  - 6۳و  6۱:۰۰[ بحار ۲۰۴]

 ۰۰۴4 - ۰۰6مقاتل الطالبين ص  - ۱۱:۱۴[ بحار ۲۰6]

 ۰۱۰4ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۲۰۳]

 ۲6۰4السالم( ص تفسير امام حسن عسكري )عليه - ۲۱۴:۱۱[ بحار ۲۰۰]

 ۰۱۰4و  ۰۱۰كامل الزيارات ص  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۲۰۰]

كه همين  ۰۱6و كامل الزيارة ص  ۲۱۲:۱۱)بحار  ۰۳۳ص  ۲۰[ امالي صدوق مجلس ۲۰۱]

 حديث با تفاوت نقل شده است.(.

 .۲۲۰:۳[ وسائل الشيعة ۲۰۰]

 .۴۳:۱[ فروع كافي ۲۰۳]

 .۰۰۳:۱۱[ بحار ۲۰۲]

 .۳66:۱۱[ بحار ۲۰۱]

 .۳۰:۳ارشاد مفيد  - ۲۳6:۱۱[ بحار ۲۰۴]

 .۰۳۰:۲مناقب  - ۰۰۲:۱۲[ بحار ۲۰6]

 .۰۲۱:۳منتخب طريحي  - ۰۲۴[ ذريعة النجاة ص ۲۰۳]

 .۲6:۳مقتل الخوارزمي  - ۴6:۱۴[ بحار ۲۰۰]

 .۳۱۴:۱۱[ بحار ۲۰۰]

 .۳6۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۱۱۱]

 .۳۲:6تهذيب  - ۰۰6:۰۰[ بحار ۱۱۰]

 .6۰ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۳۳۰:۱۴[ بحار ۱۱۳]
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 .۳6۰ص  ۰۰ل الزيارات باب كام - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۱۱۲]

 .۰۰۳خطبه  6۳۳:۱البالغة فيض االسالم [ نهج۱۱۱]

 .۲۲۱:۱۱[ بحار ۱۱۴]

 .۲۲۱:۱۱[ بحار ۱۱6]

 .۰۱و  ۰۲ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۳۱۱:۱۴[ بحار ۱۱۳]

 باب نوح الجن. ۱۴: ۳۲۲ - ۳۱۰[ بحار ۱۱۰]

 .۳۴۳:۱۱و  ۱۱: ۳۲۱ - ۳۱۴[ بحار ۱۱۰]

 .۰۱ص  ۳6امل الزيارات باب ك - ۳۱۴:۱۴[ بحار ۱۰۱]

 .۱۴: ۰۰۰ - ۰۰۲[ بحار ۱۰۰]

 .۳۰۴:۲مناقب  - ۴۰:۱۴[ بحار ۱۰۳]

 .۳۰۴:۲مناقب  - 6۱:۱۴[ بحار ۱۰۲]

 .۳: ۰۱۱ - ۰۱۳ارشاد مفيد  - ۱۴: 6 - ۳[ بحار بحار ۱۰۱]

 .۰۴۱[ ذريعة النجاة ص ۱۰۴]

 .۰۳۱ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۴:۰۰[ بحار ۱۰6]

 گويند.ليون را يك كرور مينيم مي-[ ۱۰۳]

 .۳6۰ - ۳66ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۱:۱۴[ بحار ۱۰۰]

 .۳: ۰۱۰ - ۰۱۱ -خرائج  - ۳۳۳:۱۲[ بحار ۱۰۰]

 .۳: ۰۱۰ - ۰۱۱ -خرائج  - ۳۳۳:۱۲[ بحار ۱۳۱]

 .۳: ۰۱۰ - ۰۱۱ -خرائج  - ۳۳۳:۱۲[ بحار ۱۳۰]

مصنف قسم پنجم را ذكر  مالحظه شود كه ۳۰۳:۰كمال الدين  - ۳۱۰:۱۲[ بحار ۱۳۳]

نكرده است و آن اين است كه وحي كرد بخازن آتش كه آتش را خاموش كند كه در 

 روايت وارد است.

 .۳۰۲:۰كمال الدين  ۳۱۰:۱۲[ بحار ۱۳۲]
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 .۳۰۲:۰الدين كمال ۳۱۰:۱۲[ بحار ۱۳۱]

 به نقل از مدينة المعاجز. ۳6:۱[ ناسخ التواريخ ۱۳۴]

 .۰۰۰ص  ۳۰دوق مجلس امالي ص -۳۱۰:۱۲[ بحار ۱۳6]

 .۴۴:۱ناسخ التواريخ  - ۳۳۰:۲مناقب  ۱۲: ۳۰۳ - ۳۰۰[ بحار ۱۳۳]

 .۱6۴:۰اصول كافي  - ۰۰۰:۱۱[ بحار ۱۳۰]

 .۲6۱:۰۰[ بحار ۱۳۰]

 .۳۳۰:۱۲[ بحار ۱۲۱]

 .6۳ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۲۱۰:۱۱[ بحار ۱۲۰]

 .۲۰۳:۱۲[ بحار ۱۲۳]

 .۰۱:۳مقتل خوارزمي  - ۳۲۰:۱۴[ بحار ۱۲۲]

 .۲6۰ -السالم( تفسير امام عسكري )عليه - ۲۱۴:۱۱[ بحار ۱۲۱]

 .۳۰۳:۳تفسير قمي  - ۳۰۰:۱۱[ بحار ۱۲۴]

 .۳۳۳ص  ۰۱كامل الزيارات باب  - ۰۰۱:۰۰[ بحار ۱۲6]

 .۲۲۰:۱۱[ بحار ۱۲۳]

 .۳6۰و  ۳6۳ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۳و  ۰۱6:۰۰[ بحار ۱۲۰]

 .۳6۰ص  ۰۰ت باب كامل الزيارا - ۰۱۳:۰۰[ بحار ۱۲۰]

 .۳۳۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۰:۰۰[ بحار ۱۱۱]

 .۳6۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۱۱۰]

 .6۳۰مصباح مجتهد الطوسي ص  - ۰۲6:۰۰[ بحار ۱۱۳]

 .6۳۰مصباح مجتهد الطوسي ص  - ۰۲6:۰۰[ بحار ۱۱۲]

 .6۰دعوات راوندي ص  - ۳۱۱:۱۴بحار  - ۰۲6:۰۰[ بحار ۱۱۱]

 6۳۳4مصباح المجتهد ص  - ۰۲۴:۰۰[ بحار ۱۱۴]

 ۳۱64[ االثني عشرية في المواعظ العددية ص ۱۱6]
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 )باب ما يسجد عليه(. ۳۳[ من ال يحضره الفقيه ص ۱۱۳]

 [ خريطه به كيسه و هميان گويند.۱۱۰]

 6۳۳4مصباح المجتهد ص  - ۰۲۴:۰۰[ بحار ۱۱۰]

 .۳۰۴ص  ۰۴كامل الزيارات باب  - ۰۳۰:۰۰[ بحار ۱۴۱]

 .۰۰: ۰۳۰ - ۰۲۳[ بحار ۱۴۰]

 .۲۳۴:۰امالي طوسي  - ۰۰۰:۰۰[ بحار ۱۴۳]

 .۳۳۰ص  ۰۳كامل الزيارات باب  - ۰۳۴:۰۰[ بحار ۱۴۲]

 .۳۳۰ص  ۰۳كامل الزيارات باب  - ۰۳۱:۰۰[ بحار ۱۴۱]

 .۳۳۰مصباح المجتهد ص  - ۳6:6تهذيب  - ۰۲6:۰۰[ بحار ۱۴۴]

 .۱6۰:۰لب منتهي المط - ۳۱۳:۳[ وسائل الشيعة ۱۴6]

 .۳6:6تهذيب  - ۰۲۲:۰۰[ بحار ۱۴۳]

 .۰۰۳ص  ۳۰امالي صدوق مجلس  - ۳۴6:۱۱[ بحار ۱۴۰]

 .۰۰۰مزار كبير ص  - ۰۲۱:۰۰[ بحار ۱۴۰]

 .۳۳۱ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۳۳:6تهذيب  - ۰۰6:۰۰[ بحار ۱6۱]

 .۰مثير االحزان ص  - ۳۱۳:۱۱[ بحار ۱6۰]

 .۱۴: ۳۲۱ - ۳۲۳[ بحار ۱6۳]

 ۲۳۱4ص  ۰۱۰كامل الزيارات باب  - ۳۲:۰۰بحار [ ۱6۲]

 6۰4ص  ۰۳كامل الزيارات باب  -۳۲6:۱۱[ بحار ۱6۱]

 ۰۳۰4 - ۰۲۱ص  ۲۱امالي صدوق مجلس  - ۱۱: ۲۰۰ - ۲۰۳[ بحار ۱6۴]

 ۲۰:۳4ارشاد مفيد  - ۲۳۴:۱۱[ بحار ۱66]

 ۱۰:۳4[ كشف الغمة ۱6۳]

 ۲۲:۳4مقتل خوارزمي  - ۴۰:۱۴[ بحار ۱6۰]

 ۲۳:۳4مقتل خوارزمي  - ۴6:۱۴[ بحار ۱6۰]
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 ۳64مطالب السؤول  - ۴۰:۳[ كشف الغمة ۱۳۱]

 ۴۰4لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۱۳۰]

 ۰۳۱:۳4ارشاد مفيد  - ۰۲۰:۱۴[ بحار ۱۳۳]

 ۳۰۱:۲4مناقب  - ۲۱۰:۱۴[ بحار ۱۳۲]

 ۳۰۴:۲4مناقب  - ۲۱۳:۱۴[ بحار ۱۳۱]

 ۳۰۱:۲4مناقب  - ۲۰۱:۱۴[ بحار ۱۳۴]

 ۱۲4: ۲۱۳ - ۲۰۳[ بحار ۱۳6]

 64مجلس  - ۳۱:۰منتخب طريحي  - ۱۱: ۳۱۴ - ۳۱6[ بحار ۱۳۳]

 ۳۳۰:۱۲4[ بحار ۱۳۰]

 ۲۳۴:۰4امالي طوسي  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۱۳۰]

 ۲64ي [ سورة القيمة آيه۱۰۱]

 ۲۱4 - ۲۳[ سورة الحاقه آيه ۱۰۰]

 ۳۲4ي [ سورة الزمر آيه۱۰۳]

 ۲۲4[ سورة الرحمن آيه ۱۰۲]

 ۰64ي [ سورة الطور، آيه۱۰۱]

 .۱۰ي [ سورة الدخان، آيه۱۰۴]

 .۳۲شماره  ۰۰۰۰:6البالغه فيض االسالم [ نهج۱۰6]

 .۰۰۴خطبه  ۲6۱:۳البالغة فيض االسالم [ نهج۱۰۳]

 .۲۳۰ص  6۲امالي صدوق مجلس  - ۰۰۳:۲6[ بحار ۱۰۰]

 .۰6۱ص  66كامل الزيارات باب  - ۱۲:۰۰[ بحار ۱۰۰]

مخفي نماند كه عدد )صد هزار(  ۰۳۳ ص ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۰:  ۰۳[ بحار ۱۰۱]

 وارد است.« هزار و هزار»را پيدا نكرديم اگر چه 

 .۰۳۳ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۱۰۰]
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 .۳۰[ سورة البقرة آيه ۱۰۳]

 .۴۲[ سورة الزمر آيه ۱۰۲]

 .۰۳۰ص  ۱۲كامل الزيارات باب  - ۴۴:۰۰[ بحار ۱۰۱]

 .۰۰۰ص  ۱۰باب  كامل الزيارات - ۴۱:۰۰[ بحار ۱۰۴]

 .۰۱۲ص  ۴6كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۱۰6]

 .۰۲۳ص  ۴۳كامل الزيارات باب  - 66:۰۰[ بحار ۱۰۳]

 .۰۳۲ص  ۱۲كامل الزيارات باب  - ۲:۰۰[ بحار ۱۰۰]

 .۴۲ي [ سورة الزمر آيه۱۰۰]

 .۰66ص  6۰و باب  ۰۴۳ - ۰۴۱ص  6۳كامل الزيارات باب  - ۰۰: ۳6 - ۳۳[ بحار ۴۱۱]

 .۰ي آيه -[ سورة النساء ۴۱۰]

 .6۰ي [ سورة الزخرف، آيه۴۱۳]

 .۰۰۴ي [ سورة البقرة، آيه۴۱۲]

 [ آنچه در ميان كروشه و ستاره آورديم از مترجم فوت شده بود.۴۱۱]

 .۰۳۱ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۴:۰۰[ بحار ۴۱۴]

 .۳۰ي [ سورة الحج آيه۴۱6]

 ۰۰۲4ص  ۳۳جلس امالي صدوق م - ۳۰6:۱۱[ بحار ۴۱۳]

 ۳۱4[ بشارة المصطفي ص ۴۱۰]

 ). ۰۳۲ص  ۰۰)كامل الزيارات باب  ۴۲۰مصباح طوسي ص  ۰۰: ۰۱۲ - ۰۱۱[ بحار ۴۱۰]

 ۰۰۳4ي [ سورة البقرة آيه۴۰۱]

 ۰664 - ۰6۳ص  66كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۴۰۰]

 ۰۰4ي [ سورة الحديد، آيه۴۰۳]

 ۳۱4ي [ سورة االنفال: آيه۴۰۲]

 .۳۳۲ي [ سورة البقرة آيه۴۰۱]
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 .۰۲۲ي [ سورة آل عمران: آيه۴۰۴]

 .۴۴ي [ سورة االعراف آيه۴۰6]

 .۰۰6ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۴۲:۰۰[ بحار ۴۰۳]

 .۰۰۰ص  ۱۰كامل الزيارات باب  - ۴۱:۰۰[ بحار ۴۰۰]

 .۳۰۳ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۴:۰۰[ بحار ۴۰۰]

 .۴۱:۰سي امالي طو - 6۱:۰۰[ بحار ۴۳۱]

 .۰۰6ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۴۳:۰۰[ بحار ۴۳۰]

 .۰۱ي [ سورة الصف، آيه۴۳۳]

 .۰۱۳:۱كافي  - ۰۴:۱۴[ بحار ۴۳۲]

 .۲۰ي [ سوره االحقاف آيه۴۳۱]

 .۲۴ي [ سوره المائده: آيه۴۳۴]

 . ).۰۰ي ي المزمل آيهسوره ۳۰ي ي االنسان آيه[ سوره۴۳6]

 .۰۱۱ - ۰۱۰ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۱۱: ۳۰۰ - ۳۰۱[ بحار ۴۳۳]

 .۴۰ص  ۰6كامل الزيارات باب  - ۳۲۴:۱۱[ بحار ۴۳۰]

 .۰۱۰ص  ۴۱كامل الزيارات باب  - ۳۲:۰۰[ بحار ۴۳۰]

 .۰۳۲ص  ۱۱و باب  ۰66ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۳۰:۰۰[ بحار ۴۲۱]

 .۰۳۰ص  ۱۳كامل الزيارات باب  - ۰۰: ۴۴[ بحار ۴۲۰]

 .6۴۰مصباح طوسي ص  - ۰۳۳ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۴۲۳]

 .۰6ي ي الحديد آيه[ سوره۴۲۲]

 .۳۲ي ي اسراء آيه[ سوره۴۲۱]

 .۰۰ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۱[ بحار ۴۲۴]

 .۳۲و اسراء: ۰۴۰، انعام:۲6، نساء:۰۲هاي بقره:[ سوره۴۲6]

 .۳۰۳:۳تفسير قمي  - ۳۱6:۱۲[ بحار ۴۲۳]
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 .۰۰۳:۳وسائل  - ۴:6كافي  - ۰۰۳:۰۳ر [ بحا۴۲۰]

 .۰۴اعالم الوري ص  - ۰۰:۳۱[ بحار ۴۲۰]

 .۰۱تفسير فرات ص  - ۳۱۰:۱۱[ بحار ۴۱۱]

 .۳۳:۳[ منتخب طريحي ۴۱۰]

 )حديث اربعمائة(. 6۲۴:۳خصال  - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۴۱۳]

 .۳۱۳:۱۱[ بحار ۴۱۲]

 .۴۱:۰امالي طوسي  - 6۱:۰۰[ بحار ۴۱۱]

 ۳۰۱:۰4[ تاريخ طبري ۴۱۴]

 6۴۰:۳4كافي  - ۱6۰:۰[ وسائل الشيعة ۴۱6]

 ۰۳:۰4ارشاد مفيد  - ۳۴۳:۳۱[ بحار ۴۱۳]

 ۲4: ۳۱۳ - ۳۱۰مناقب ابن شهر آشوب  - ۲۲۱:۱۴[ بحار ۴۱۰]

 ۳۰:۳4مجمع البيان  - ۳۱۰:۰۲[ بحار ۴۱۰]

 ۲۰:۱4كافي  - ۰۱:۳۳[ بحار ۴۴۱]

 ۲۰۰:۱۲4[ بحار ۴۴۰]

 ۰۰:۳4ارشاد مفيد  ۴:۱۴[ بحار ۴۴۳]

 .۳۰:۱۴[ بحار ۴۴۲]

 .6:۳مقتل خوارزمي  ۰:۱۴[ بحار ۴۴۱]

 .۳۳۰:۲مناقب  ۰۰۰:۱۱[ بحار ۴۴۴]

 .۴۴لهوف ص  - ۴۳:۱۴[ بحار ۴۴6]

 .۳۳۳:۲مناقب  - ۰۰۱:۱۱[ بحار ۴۴۳]

 .۰۰۳:۳ارشاد مفيد  ۴لهوف ص  - ۲۴:۱۴[ بحار ۴۴۰]

 .۳۳۳:۲مناقب  - ۰۰۱:۱۱[ بحار ۴۴۰]

 .۰۱۲[ تذكرة الخواص ص ۴6۱]
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 .۳۴۳:۳تفسير العياشي  - ۰۰۰:۱۱ار [ بح۴6۰]

 .۳۲۱:۱۱[ بحار ۴6۳]

 .۰۱۰:۳ارشاد مفيد  - ۳:۱۴[ بحار ۴6۲]

 .۰۰6:۱۴[ بحار ۴6۱]

 «.السالم(و بكاء معاوية علي علي )عليه»[ در متن عربي كتاب ۴6۴]

 .۴۴:۱۴[ بحار ۴66]

 .۰۲۰ص  ۲۰امالي صدوق مجلس  - ۰۳:۱۴[ بحار ۴6۳]

 .۳: ۰۳۱ - ۰۳۴د مفيد ارشا - ۰۲6:۱۴[ بحار ۴6۰]

 .۰۳۴:۰۰[ بحار ۴6۰]

 .۰۴۰:۲6[ بحار ۴۳۱]

 .۰۱۰ - ۰۱۰ص  ۲6كامل الزيارات باب  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۴۳۰]

 .۳۳۲:۱۱و  ۳۱۴:۱۱[ بحار ۴۳۳]

 .۰۲۲:۳ارشاد مفيد  - ۳۲۰:۱۱[ بحار ۴۳۲]

 .۰۱۰ص  ۲6كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۴۳۱]

 .۰۱۲ص  ۲۳ارات باب كامل الزي - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۴۳۴]

 .۲۳۴ص  ۰۱۰كامل الزيارات باب  - ۳۲:۰۰[ بحار ۴۳6]

 .۳۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳6۰:۱۱[ بحار ۴۳۳]

 .۴۰لهوف سيد ابن طاووس ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۴۳۰]

 .۳۲۱:۱۱[ بحار ۴۳۰]

 .۰۱تفسير فرات ص  -۳۱۰:۱۱[ بحار ۴۰۱]

 .۳66:۱۱[ بحار ۴۰۰]

 ت آن حضرت.: باب والد ۱۲[ بحار ۴۰۳]

 .۰۰۰ص  ۳۳امالي صدوق مجلس  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۴۰۲]
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 .۱۱: ۳۱۳ - ۳۱۱[ بحار ۴۰۱]

[ اين مضمون در كتبي كه دسترس بود پيدا نشد ولي مراجعه شود به مقتل خوارزمي ۴۰۴]

 كه مكالمه حضرت با خواهرانش بوجه ديگري بيان شده است. ۲۴و لهوف ص  ۳۲۳:۰

 .۱۳۰ص  ۰۳صدوق مجلس امالي  - ۳۴۳:۱۱[ بحار ۴۰6]

 .۲۴لهوف ص  - ۰۲۳ص  ۲۱امالي صدوق مجلس  - ۲۰۴:۱۱[ بحار ۴۰۳]

ص  ۲۱كامل الزيارات باب  - ۰۳۳ص  ۳۰امالي صدوق مجلس  - ۲۱۲:۱۱[ بحار ۴۰۰]

۰۱6. 

 .۳۱۰[ مصباح كفعمي ص ۴۰۰]

 .۰مثير االحزان ص  - ۳۱۳:۱۱[ بحار ۴۰۱]

 ۳۰۲4ص  ۰۲كامل الزيارات باب  - ۰۲۰:۰۰[ بحار ۴۰۰]

 ۳۱۰4[ مصباح كفعمي ص ۴۰۳]

 ۰۰۴:۰4امالي طوسي  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۴۰۲]

 ۰۱۳4ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۴۰۱]

 ۰۱۲4ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۴:۱۱[ بحار ۴۰۴]

 ۰۱۳4ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۴۰6]

 ۰۰۳4رجال الكشي ص  - ۳۰۲:۱۱[ بحار ۴۰۳]

 .۰۰۳ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۴۳:۰۰[ بحار ۴۰۰]

 .۰۳ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۳۴:۱۴[ بحار ۴۰۰]

 .۳۱ص  ۳۲كامل الزيارات باب  - ۳۰۰:۱۴[ بحار 6۱۱]

 .۳۱:۳مقتل خوارزمي ص  - ۰۱۲:۱۴[ بحار 6۱۰]

 .۲۳۰:۱۴[ بحار 6۱۳]

 .۴۰لهوف ص  - ۳۰۰:۱۱[ بحار 6۱۲]

)از فقرات دعاء ابوحمزة  ۴۲۰عقيب عصر( و ص )در ت 66[ مصباح طوسي ص 6۱۱]
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 ثمالي(.

 .۰:۰امالي طوسي  - ۳۰۰:6۰[ بحار 6۱۴]

 .۱۰من ال يحضره الفقيه ص  - ۳۲۳ثواب االعمال ص  - ۰۰۰:۰۳[ وسائل الشيعة 6۱6]

 .۱6۱:۰كافي  - ۰۳۱:۱۴[ بحار 6۱۳]

 .۰۱۰ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۰:۱۱[ بحار 6۱۰]

 ۳۱۴:۱۱4[ بحار 6۱۰]

 ۰۱4تفسير فرات ص  - ۳۱۰:۱۱[ بحار 6۰۱]

 ۰۱۴:۱۱4[ بحار 6۰۰]

 ۳۱۳:۱۱4[ بحار 6۰۳]

 ۳۱۲:۱۱4[ بحار 6۰۲]

 ۲۰:۳4تفسير قمي  - ۳۳۰:۰۲و  ۲۱۰:۰۲[ بحار 6۰۱]

 ۳۱۱:۱۱4[ بحار 6۰۴]

 ۰۴۰:۲64[ بحار 6۰6]

 ۳۰۱4معاني االخبار ص  - ۳۳:۰۰[ بحار 6۰۳]

 .۰۱۳سوره صافات آيه  - ۳۱۰:۰عيون االخبار  - ۳۳۴:۱۱[ بحار 6۰۰]

 .۳۱۲:۱۱[ بحار 6۰۰]

 .۳۱۲:۱۱[ بحار 6۳۱]

 .۱۳۰ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳۴۲:۱۱[ بحار 6۳۰]

 .۲۱۰:۱۱[ بحار 6۳۳]

 .۳: ۳۳۳ - ۳۳۲احتجاج  - ۳۳۲:۱۱[ بحار 6۳۲]

 .۳۱۱:۱۱[ بحار 6۳۱]

 .۳۰۲:۰كمال الدين  - ۳۱۰:۱۲[ بحار 6۳۴]

 .6۳ص  ۳۰ات باب كامل الزيار - ۳۲۰:۱۱[ بحار 6۳6]
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 .۰۳۱ص  ۳۰امالي صدوق مجلس  ۳۳۴:۱۱[ بحار 6۳۳]

 .۴۰ص  ۰6كامل الزيارات باب  - ۳۲۱:۱۱[ بحار 6۳۰]

 و قطر بفتح اول و سكون دوم: باران. ۲۲۰:۰امالي  - ۳۲۰:۱۱[ بحار 6۳۰]

 .۳لهوف ص  - ۰مثير االحزان ص  - ۳۱۳:۱۱[ بحار 6۲۱]

 .۳لهوف ص  - ۰ مثير االحزان ص - ۳۱۳:۱۱[ بحار 6۲۰]

 .۳۱۴علل الشرائع ص  - ۳۱۴:۱۲[ بحار 6۲۳]

 .۲۳۳:۰امالي طوسي  ۱۱: ۳۴۱ - ۳۴۰[ بحار 6۲۲]

 .۳لهوف ص  - ۰مثير االحزان ص  - ۳۱۳:۱۱[ بحار 6۲۱]

 باشد.السالم( ميي حديث از كلمات حضرت علي )عليه[ دنباله6۲۴]

 ۳4 - ۰لهوف ص  - ۰ - ۰۱مثير االحزان ص  - ۱۱: ۳۱۳ - ۳۱۰[ بحار 6۲6]

 )با تفاوت مختصري(. ۲6۰ص  6۰امالي صدوق مجلس  - ۳6۰:۱۲[ بحار 6۲۳]

مخفي نماند كه مجلسي )ره( از مثير االحزان نقل كرده است و لكن  ۳۱۰:۱۱[ بحار 6۲۰]

 موجود است. ۰6۱:۰موجود نيست ولي در مقتل خوارزمي ص  ۰۲6۰در چاپ نجف 

 .۲كفاية االثر ص  ۳۰۴:۲6[ بحار 6۲۰]

 .۳۱6:۱۱[ بحار 6۱۱]

 .۴۰ص  ۰6كامل الزيارات باب  - ۳۲۱:۱۱[ بحار 6۱۰]

 .۰۰۰:۱۱[ بحار 6۱۳]

 .۳۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳6۰:۱۱[ بحار 6۱۲]

 .۰۰۰:۳ارشاد مفيد  - ۰۰6:۱۴[ بحار 6۱۱]

 .۰۳مثير االحزان ص  - ۳66:۱۱[ بحار 6۱۴]

 .۰۲۲:۳ارشاد مفيد  -۳۲۰:۱۱[ بحار 6۱6]

 ۲۳۰:۰4امالي طوسي  - ۳۳۰:۱۱حار [ ب6۱۳]

 ۰۱۳:۳4منتخب طريحي  - ۲۲۳:۱۱[ بحار 6۱۰]
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 ۳۰۳:۱۳4[ بحار 6۱۰]

 ۳664ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۲:۱۴[ بحار 6۴۱]

 ۰۱۰4ص  ۲6كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۱[ بحار 6۴۰]

 ۱۳۰4 - ۱۰۱ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۱۱: ۳۴۳ - ۳۴۱[ بحار 6۴۳]

 .۰۰۳ص  ۳۰امالي صدوق مجلس  - ۱۱: ۳۴۴ - ۳۴6[ بحار 6۴۲]

 .۰۱قرب االسناد ص  - ۳۴۰:۱۱[ بحار 6۴۱]

 .۳6۰ - ۳66ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۳۰:۱۴[ بحار 6۴۴]

 .۰۱۰ص  ۳۱امالي مجلس  - ۳۰۰:۱۴[ بحار 6۴6]

 .۰۰6:۰مقتل خوارزمي  - ۱۱: ۲۳۳ - ۲۳۰[ بحار 6۴۳]

 .۰۳۴:۳منتخب طريحي  - ۲۲۰:۱۱[ بحار 6۴۰]

 .۰6ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰۰:۱۴[ بحار 6۴۰]

 .۳۰لهوف ص  - ۲۲۱:۱۱[ بحار 66۱]

 .۳۰ي [ سورة النساء، آيه66۰]

 .۰۴۱ي عمران، آيه[ سورة آل66۳]

 .۳۰لهوف ص  - ۲۲۰:۱۱[ بحار 66۲]

 .۳6لهوف ص  - ۲۲6:۱۱[ بحار 66۱]

 .۰۴6ي [ سورة البقرة، آيه66۴]

 .۳۳وف ص له - ۲۲۱:۱۱[ بحار 666]

 .۰۲ - ۰۱لهوف ص  ۱۱: ۲۲۱ - ۲۲۴[ بحار 66۳]

 .۳۱۴:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۲۳۳:۱۱[ بحار 66۰]

 .۳6:۳ارشاد مفيد  - ۱۱: ۲۳۳ - ۲۳۲[ بحار 66۰]

 .۲۳لهوف ص  - ۲۳۱:۱۱[ بحار 6۳۱]

 .۳۳:۳ارشاد مفيد  - ۲۳۴:۱۱[ بحار 6۳۰]
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 .۳۲۳:۲ب مناق - ۰۲۴:۳ارشاد مفيد  - ۱۴: ۰۰ - ۰۱[ بحار 6۳۳]

 .۳۲۳:۰مقتل خوارزمي  - ۲۰۲:۱۱[ بحار 6۳۲]

 .۳۲۳و اعالم الوري ص  ۰۳:۳ارشاد مفيد  - ۲۰۰:۱۱[ بحار 6۳۱]

 .۲۰لهوف ص  - ۲۰۰:۱۱[ بحار 6۳۴]

 .۰6:۳ارشاد مفيد  - ۳و  ۰:۱۴[ بحار 6۳6]

 .۰۰۱مخنف ص مقتل ابي - ۳: ۰۲ - ۰۴ارشاد مفيد  - ۲۰۲:۱۱[ بحار 6۳۳]

 .۰۲۲:۳و منتخب طريحي  ۲: ۳۴۳شهر آشوب  [ مناقب ابن6۳۰]

 .۰: ۳۴۰ - ۳۴۳مقتل خوارزمي  - ۲:۱۴[ بحار 6۳۰]

 .۴۱۱مصباح كفعمي ص  - ۳۴۰[ مصباح المجتهد ص 6۰۱]

 .۲۳۳:۰امالي طوسي  - ۳۲۱:۱۴[ بحار 6۰۰]

 .۳۲۳:۱۴[ بحار 6۰۳]

 .۲۳۳:۰امالي طوسي  - ۳۲۰:۱۴[ بحار 6۰۲]

 ۰۱4ص  ۳6ات باب كامل الزيار - ۳۱6:۱۴[ بحار 6۰۱]

 ۳۰4ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۴:۱۴[ بحار 6۰۴]

 ۳۳4ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۳۱۱:۱۴[ بحار 6۰6]

 ۰6۱:۰4علل الشرايع  - ۳۳۰:۱۴[ بحار 6۰۳]

 ۳۲۱:۱۴4[ بحار 6۰۰]

 ۴۴4لهوف ص  - ۴۳:۱[ بحار 6۰۰]

 ۰۰4ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴و  - ۲۰۴:۱۴[ بحار 6۰۱]

 .۰۰۱ص  ۳۳امالي صدوق مجلس  - ۳۱۳:۱۴[ بحار 6۰۰]

 .۰۱۳ص  ۲۰امالي صدوق مجلس  - ۳۰۳:۱۴[ بحار 6۰۳]

 .۰۱۳ص  ۲۰امالي صدوق مجلس  - ۳۰۳:۱۴[ بحار 6۰۲]

 .6۳ - 6۰ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۳۳۰:۱۴[ بحار 6۰۱]
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 .۲۲۳ص  ۰۱۰كامل الزيارات باب  - ۰۳۲:۱۴[ بحار 6۰۴]

 .۲۲:۳امالي طوسي  - ۳۳۰:۱۴[ بحار 6۰6]

 .۴۱لهوف ص  - ۴۱:۱۴[ بحار 6۰۳]

 .۳66:۱۱[ بحار 6۰۰]

 .۳۱ص  ۳۲كامل الزيارات باب  - ۳۰۰:۱۴[ بحار 6۰۰]

 .۴۰لهوف ص  - ۱۴: ۴۰ - ۴۰[ بحار ۳۱۱]

 .۱۰۲:۰۳عوالم  - ۱۴: ۰۰۰ - ۰۰۲[ بحار ۳۱۰]

 .۳۰ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۴:۱۴[ بحار ۳۱۳]

 .۰۰۱ص  - ۳۳امالي صدوق مجلس  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۳۱۲]

 .۱۴: ۰۰۲ - ۰۰۱[ بحار ۳۱۱]

 .۰۲ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۳۱۱:۴۱[ بحار ۳۱۴]

 .6۲ - 6۰لهوف ص  - ۱۴: ۰۱۰ - ۰۰۲[ بحار ۳۱6]

 .۰۳لهوف ص  - ۳۳۳:۰خصال  - ۰۱۰:6۱[ بحار ۳۱۳]

 .۳: ۳۲ - ۳۱مقتل الخوارزمي  - ۰۱۲:۱۴[ بحار ۳۱۰]

 .6۰:۳مقتل الخوارزمي  - ۲۱۴:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۰۳۱:۱۴[ بحار ۳۱۰]

 .۰۰6:۱۴[ بحار ۳۰۱]

 .۰۰لهوف  - ۰۱۰:۱۴[ بحار ۳۰۰]

 .۰6۱:۳منتخب طريحي  - ۰۰۳:۱۴[ بحار ۳۰۳]

 .۰۳ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۳۴:۱۴[ بحار ۳۰۲]

 (.۴۱۰)رقم  ۴۳۱:۳رجال كشي  - ۳۰۳ - ۳۰۲[ بحار ۳۰۱]

 .۰۱۱:۳ل خوارزمي مقت - ۳۰6:۱۴[ بحار ۳۰۴]

 .۰۱۴ص  ۲۲كامل الزيارات باب  - ۳۰6:۱۱[ بحار ۳۰6]

 .۰۱۱ص  ۲۲كامل الزيارات باب  - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۳۰۳]
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 .۰: ۰۴ - ۰6منتخب طريحي  - ۳۴۳:۱۴[ بحار ۳۰۰]

 .۰۱۳:۰۳عوالم  - ۳۱۲:۱۱[ بحار ۳۰۰]

 .۲۳۰ص  6۲امالي صدوق مجلس  - ۰۰۳:۲6[ بحار ۳۳۱]

 ۰۰۲4ص  ۳۳امالي صدوق مجلس  - ۳۳۱:۱۱[ بحار ۳۳۰]

 ۳64و مثير االحزان ص  ۰۰۲ص  ۳۳امالي صدوق مجلس  - ۳۳۱:۱۱[ بحار ۳۳۳]

 ۰۳:۰4[ زهر الربيع ۳۳۲]

 ۰۴۴4[ تذكرة الخواص ص ۳۳۱]

 ۳۰۳:۳4مستدرك الوسائل  - ۴۴۴:۰۳[ جامع احاديث الشيعة ۳۳۴]

 6۰4ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۳۳6]

 ۰۰۴:۰4امالي طوسي  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۳۳۳]

 ۰۰4قرب االسناد ص  - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۳۳۰]

 ۰۱۲4ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۳۳۰]

 ۰۰4ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۳۲۱]

 ۰۳4ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۱۴: ۳۱۰ - ۳۱۰[ بحار ۳۲۰]

 .۰۰ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۳۲۳]

 .۳۰ - ۰۱ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۴:۱۴[ بحار ۳۲۲]

 .۰۰۳ص  ۳۳امالي صدوق مجلس  - ۳۰۰:۰عيون االخبار  - ۳۰6:۱۴[ بحار ۳۲۱]

 .۲6۰السالم( ص تفسير االمام العسكري )عليه - ۲۱۱:۱۱[ بحار ۳۲۴]

 .۳۱۰:۰عيون االخبار  - ۱۱: ۳۳۴ - ۳۳6[ بحار ۳۲6]

 .۰۱۲ - ۰۱۱ص  -الزيارات باب كامل  - ۳۰۴:۱۱[ بحار ۳۲۳]

 .۰۳۱ - ۰۳۰ص  ۳۰امالي صدوق مجلس  - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۳۲۰]

 )خطبه بعد از تالوت الهيكم التكاثر(. ۳۰۳خطبه  6۰۰:۱البالغة فيض االسالم [ نهج۳۲۰]

 .۰۱۰ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۱۱: ۳۰۰ - ۳۰۱[ بحار ۳۱۱]
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 .۰۱۰ص  ۲۳باب  كامل الزيارات - ۱۱: ۳۰۰ - ۳۰۱[ بحار ۳۱۰]

 .۲۱6:۰علل الشرائع  -(6)ج  ۰۲۳:۳[ وسائل الشيعة ۳۱۳]

 .۰۰۱:۳اصول كافي  - ۳۰۱ - ۳۰۰[ بحار ۳۱۲]

 .۰۰ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۳۱۱]

 )خطبه بعد از تالوت الهيكم التكاثر(. ۳۰۳خطبه  6۰۲[ نهج البالغة فيض االسالم ۳۱۴]

 ۰۱۰4ص  ۲۳الزيارات باب  كامل - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۳۱6]

 از فقرات دعاء ابي حمزة ثمالي است. ۴۲۱[ مصباح المجتهد ص ۳۱۳]

 ۰۰4ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۳۱۰]

 «.با مختصر تفاوتي در جمالت اخير» ۴۲۱:۰۳و عوالم  ۱۱: ۳۰۳ - ۳۰۲[ بحار ۳۱۰]

 ۳۲4ص  ۰۰امالي صدوق مجلس  - ۱۰: ۰۰ - ۰۳[ بحار ۳۴۱]

 .۰۰ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۳۴۰]

 .۳۰ي ي مريم: آيه[ سوره۳۴۳]

 .۰۱۰ص  ۲۲امالي صدوق مجلس  - 6۱:۰[ بحار ۳۴۲]

فرمايد: و در مصادر مذكور است پيغمبر خدا مي» ۱۳۰:۳تفسير قمي  - 6۴:۰[ بحار ۳۴۱]

 «.بداركنند... سالم خدايا امت من...، و مالئكه در اطراف صراط ندا مي

 .۴۰ص  ۰6كامل الزيارات باب - ۱۱: ۳۲۱ - ۳۲۴[ بحار ۳۴۴]

 .۰۰ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۳۴6]

 .۰۱۰ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۳۴۳]

 - ۳۰۰:۱۱و بحار  ۰۱۱و  ۰۱۲ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۱۱: ۳۰۱ - ۳۰۴[ بحار ۳۴۰]

 .۳۳:۳عيون االخبار 

 .۰۱۲ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۳:۱۱بحار [ ۳۴۰]

 .۰۱۱ - ۰۱۰ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۳۳:۱۱[ بحار ۳6۱]

 .6۰ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۳6۰]
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 .۰۰ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۳6۳]

 .۴۲۱:۰۳و عوالم  ۳۰۲:۱۱[ بحار ۳6۲]

 .۰۱۳ص  ۲۳باب كامل الزيارات  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۳6۱]

و در اصل كتاب  ۲6۰السالم( ص تفسير امام حسن عسكري )عليه ۲۱۴:۱۱[ بحار ۳6۴]

 نيست.« نگاه دارنده»جمله 

 .۰۱۱:۳[ منتخب طريحي ۳66]

 .۲6۰السالم( ص تفسير امام حسن عسكري )عليه - ۲۱۴:۱۱[ بحار ۳6۳]

 .۰۱6ص  ۲۱كامل الزيارات باب  - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۳6۰]

 ۳۰۱:۲4ار نعمانيه [ انو۳6۰]

شعر من در آستان شما تباه شد، »ثبت شود معناي شعر چنين است: « ضاع»[ اگر ۳۳۱]

اي شعر ثبت شود معن« ضاء»و اگر «. چنانكه درهاي ريخته شده بر سر خالصه تباه گرديد

 .«شعر من در آستان شما بدرخشيد، چنانكه درها بر سر خالصه بدرخشيد.»چنين است: 

 .۰۲:۳منتخب طريحي  - ۳۰۲:۱۱[ بحار ۳۳۰]

 .۳۴۳ص  ۰۲كامل الزيارات باب  - ۰۲:۰۰[ بحار ۳۳۳]

 .۰6ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۴6:۰۰[ بحار ۳۳۲]

 .۰۱۳ - ۰۱۲ص  ۴6كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۳۳۱]

 .۰۴۱ - ۰6۱ص  66و  6۴و  6۱و  6۲كامل الزيارات باب  - ۰۰: ۳۰ - ۱۴[ بحار ۳۳۴]

 ۰۳۳4ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۳:۰۰ر [ بحا۳۳6]

 6۰4ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۲۴:۰۰[ بحار ۳۳۳]

البته با تفاوتي با آنچه در  ۲: ۰۴۴ - ۰۴6مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۰۲:۱۲[ بحار ۳۳۰]

م( السالكتاب ذكر شده است كه آنچه در كتاب است در شأن و حال امام حسن )عليه

 باشد.مي

 .۲۴:۳مقتل خوارزمي  - ۴۴:۱۴[ بحار ۳۳۰]
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 .۰۱۳ - ۰۱۲ص  ۴6كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۳۰۱]

 .۰۱۳ - ۰۱۲ص  ۴6كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۳۰۰]

 .۰6۱ص  6۳كامل الزيارات باب  - ۱۲:۰۰[ بحار ۳۰۳]

 .۰۳۲ص  ۳۰و باب  ۰۰۲ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۱۱و  ۲۳:۰۰[ بحار ۳۰۲]

 .۰۳۲ص  ۳۰و باب  ۰۰۲ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۱۱و  ۲۳:۰۰ار [ بح۳۰۱]

 .۰6۱ص  6۳كامل الزيارات باب  - ۱۲:۰۰[ بحار ۳۰۴]

 .۰۲۱ص  ۱۰كامل الزيارات باب  - ۲6:۰۰[ بحار ۳۰6]

 .۳۱۱:۳مستدرك الوسائل  - ۲۳۳:۰۳[ جامع احاديث الشيعه ۳۰۳]

 .۰۰ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۳۰۰]

 6۲۴:۳4وسائل الشيعة  - ۳۱۳:۳امالي طوسي  - ۳۰۰:۳۰[ بحار ۳۰۰]

 ۳۳۱:۲4مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۳۳:۱۴[ بحار ۳۰۱]

 ۰۰۱:۳4اصول كافي  - ۳۰۱:۳۰[ بحار ۳۰۰]

 ۳۰۳4ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰: ۰۱ - ۰۴[ بحار ۳۰۳]

 ۰۲۲4ص  ۱۰كامل الزيارات باب  - 6۱:۰۰[ بحار ۳۰۲]

 .۳۰ ۳۱6كامل الزيارات باب  - ۰6۲:۰۰[ بحار ۳۰۱]

 .۰۳۰ - ۰۳۰ص  ۱6كامل الزيارات باب  -(۰و  ۳)ح  ۴۱:۰۰[ بحار ۳۰۴]

 .۰۰۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - 6۰:۰۰[ بحار ۳۰6]

 .۳۰۳ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۴:۰۰[ بحار ۳۰۳]

 .۰۲۲ص  ۱۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۳:۰۰[ بحار ۳۰۰]

 .۰۲۴ص  ۴۱كامل الزيارات باب  - ۲6:۰۰[ بحار ۳۰۰]

 .۰۲۱ص  ۱۰كامل الزيارات باب  - ۳۴:۰۰[ بحار ۰۱۱]

 .۳۰۳ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۴:۰۰[ بحار ۰۱۰]

 .۰۳۳ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۳۰:۰۰[ بحار ۰۱۳]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .6۰ - 6۳ص  ۰۰[ بحار ۰۱۲]

 .۴۱:۰امالي طوسي  - 6۱:۰۰[ بحار ۰۱۱]

 .۳6۴ص  ۰۰لزيارات باب كامل ا - ۰۳۰:۱۴[ بحار ۰۱۴]

 .۰۲۲ص  ۱۰كامل الزيارات باب  - ۳۱:۰۰[ بحار ۰۱6]

 .۳۴۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۴:۰۰[ بحار ۰۱۳]

 .۰6:۰۰[ بحار ۰۱۰]

 .۰۳۲ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۳۰:۰۰[ بحار ۰۱۰]

 .۰۳۱ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۳۰:۰۰[ بحار ۰۰۱]

 .۰۳۱ص  ۱۱ارات باب كامل الزي - ۳۰:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .۰۰: ۳۰ - ۳۰بحار  - ۰۲۰ - ۰۱۰ص  ۴۱[ كامل الزيارات باب ۰۰۳]

 .۳۰:۳امالي طوسي  - ۳۱:۰۰[ بحار ۰۰۲]

 .۰۱۱ص  ۴۳كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۰۱]

 .۰۰۳ثواب االعمال ص  ۳۱:۰۰[ بحار ۰۰۴]

 .۰۰6ثواب االعمال ص  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰۰6]

 .۰6۴ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰۰۳]

 .۰66ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .۰۰۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - 6۰:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .۰6۳ - ۰6۲ص  66و كامل الزيارات باب  ۰۰۰ثواب االعمال  - ۰۰: ۲۰ - ۱۱[ بحار ۰۳۱]

 .6۰ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۲۴:۰۰[ بحار ۰۳۰]

 .۰6۰ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۱6:۰۰ [ بحار۰۳۳]

 .۳۰۴ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۳:۰۰[ بحار ۰۳۲]

 .۰۴۰ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۱۳:۰۰[ بحار ۰۳۱]

 .۰۳۱ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰6:۰۰[ بحار ۰۳۴]
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 .۱۳:6تهذيب االحكام  - ۱۰:۰۰[ بحار ۰۳6]

 ۰۱4 - ۰۰ص  ۰ت باب كامل الزيارا - ۰۳: ۰۱۱ - ۰۱۳[ بحار ۰۳۳]

 ۰6۰4ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۱6:۰۰[ بحار ۰۳۰]

 ۳۰:۳4امالي طوسي  - ۳۱:۰۰[ بحار ۰۳۰]

 ۰664ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰۲۱]

 ۰۲۳4ص  ۴۲كامل الزيارات باب  - ۳6:۰۰[ بحار ۰۲۰]

 ۲۳۴4ص  ۰۱۰كامل الزيارات باب  - ۳۱:۰۰[ بحار ۰۲۳]

 .۰۱۳ص  ۴6كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۲۲]

 ۲۰6:۰۱وسائل الشيعه  - ۳۰ - ۳۰ص  ۰كامل الزيارات باب  - ۰۳: ۲۰۱ - ۲۰۰[ بحار ۰۲۱]

 د.باشمخفي نماند كه اين تعبير در فضيلت مسجد كوفه مي - ۱۳فرحة الغري ص 

 .۳۴[ بشارة المصطفي ص ۰۲۴]

 .۰6:۰۰[ بحار ۰۲6]

 .۳6۴ص  ۰۰امل الزيارات باب ك - ۱۴: ۰۰۳ - ۰۰۲[ بحار ۰۲۳]

 .۰66ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰۲۰]

 .۰۱۰ص  ۴۴كامل الزيارات باب  - ۳۰:۰۰[ بحار ۰۲۰]

 .۲۱:۳عيون االخبار  - ۳۳۰:۱۲[ بحار ۰۱۱]

 .۳۴ص  ۴امالي صدوق مجلس  - ۳۰۰:۱۲[ بحار ۰۱۰]

 .۳6۰: ص ۳ثواب االعمال  - ۳۳۲:۱۲[ بحار ۰۱۳]

 .۰6۰تفسير فرات ص  - ۳۳۱:۱۲ر [ بحا۰۱۲]

 .۰۳۰تفسير فرات ص  - ۳۳6:۱۲[ بحار ۰۱۱]

 .۰۲۱ص  ۰۴امالي مفيد مجلس  - ۳۳۱:۱۲[ بحار ۰۱۴]

 .۰۳۰تفسير فرات ص  - ۳۳6:۱۲[ بحار ۰۱6]

 .۳۴۰:۳ثواب االعمال  - ۳۳۳:۱۲[ بحار ۰۱۳]
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 .۳۴ص  ۴امالي صدوق مجلس  - ۳۰۰:۱۲[ بحار ۰۱۰]

 .۳۴۰:۳واب االعمال ث - ۳۳۳:۱۲[ بحار ۰۱۰]

 .۳۴۳:۳ثواب االعمال  - ۳۳۰:۱۲[ بحار ۰۴۱]

 .۰۲۱ص  ۰۴امالي مفيد مجلس  - ۳۳۱:۱۲[ بحار ۰۴۰]

 .۰۳۰تفسير فرات ص  - ۳۳6:۱۲[ بحار ۰۴۳]

 .۰۳۳تفسير فرات ص  - ۳۳۳:۱۲[ بحار ۰۴۲]

 .۰6:۰۰[ بحار ۰۴۱]

 .۰۱۲ص  ۴6كامل الزيارات باب  - ۳۴:۰۰[ بحار ۰۴۴]

 .۰۰۴:۰ثواب االعمال  - ۰۴:۰۰ [ بحار۰۴6]

 .۰۰۲ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۱:۰۰[ بحار ۰۴۳]

 .۰۱۰ص  ۴۱كامل الزيارات باب  - ۳۲:۰۰[ بحار ۰۴۰]

 .۰۱۰ص  ۴۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۱ثواب االعمال ص  - ۳۱:۰۰[ بحار ۰۴۰]

 .۰۲۳ص  ۴۳كامل الزيارات باب  - 66:۰۰[ بحار ۰6۱]

 ۰۱۴4ص  ۴۳كامل الزيارات باب  - ۳۱:۰۰[ بحار ۰6۰]

 ۰۳۳4ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰6۳]

 ۰۳۲4نوادر علي بن اسباط ص  - ۳۴:۰۰[ بحار ۰6۲]

 ۰۰۳4ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۰:۰۰[ بحار ۰6۱]

 ۰۰64ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۰:۰۰[ بحار ۰6۴]

 .۰۱۳ص  ۴۰كامل الزيارات باب  - ۳6:۰۰[ بحار ۰66]

 .۰۲۴ص  ۴۱كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰6۳]

مزار  - ۳۰۱بلد االمين ص  - ۳۱۳ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰6۱:۰۰[ بحار ۰6۰]

 .۰۲۲ - ۰۲۱مصباح الزائر ص  - ۰۱۱ - ۰۱۴الكبير ص 

 .۳۱6ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰6۲:۰۰[ بحار ۰6۰]
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 .۳۱6 - ۳۱۰ص  ۳۰ات باب كامل الزيار - ۰۰: ۰6۲ - ۰6۱[ بحار ۰۳۱]

 .۰۱۳ص  ۴۰كامل الزيارات باب  - ۳6:۰۰[ بحار ۰۳۰]

 .۰۰۲ص  ۲۰كامل الزيارات باب  - 6۱:۰۰[ بحار ۰۳۳]

 .۰۱۰ص  6۱كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰۳۲]

 .۰۰6ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۰:۰۰[ بحار ۰۳۱]

 .۰۳۳ص  ۱۴كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۳۴]

 ۰۳۴4 - ۰۳6ص  ۱۴كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۳6]

 ۰۱۳4 - ۰۱۱ص  ۴۳و  ۴6كامل الزيارات باب  -۰۰: ۰۰ - ۳۰[ بحار ۰۳۳]

 ۰۲۰4ص  ۱۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۳:۰۰[ بحار ۰۳۰]

 ۰۰۴4ثواب االعمال ص  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۳۰]

 ۰۰۱4ثواب االعمال ص  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۰۱]

 .۰۲۰ص  ۱۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .۰۳۰ص  ۱6كامل الزيارات باب  - ۳:۰۰[ بحار ۰۰۳]

 .۰۳۳ص  ۱۲كامل الزيارات باب  - ۲:۰۰[ بحار ۰۰۲]

 .۰۰۱ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۴:۰۰[ بحار ۰۰۱]

 .۳۰۰ص  ۰۳كامل الزيارات باب  - 6:۰۰[ بحار ۰۰۴]

 .۳۰۴ص  ۰۰ب كامل الزيارات با - ۰۳:۰۰[ بحار ۰۰6]

 .۰۴۰ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۱۰:۰۰[ بحار ۰۰۳]

 .۰۰۲ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۱:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .۰۰۲ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۱:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .۳۰۴ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۳:۰۰[ بحار ۰۰۱]

 .۰۰۲ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۴و  ۱:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .۰۰۲ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۴:۰۰ار [ بح۰۰۳]
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 .۰۰۱و روضة الواعظين ص  ۰۱:۰۰[ بحار ۰۰۲]

 اقبال. - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۰۱]

 .۰۰۱ثواب االعمال ص  - ۰6:۰۰[ بحار ۰۰۴]

در نسخ كامل الزيارات و متن  - ۰۰۲ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰6:۰۰[ بحار ۰۰6]

بن يزيد ذكر شده ولي در بحار داود بن اش نام راوي داود خصائص حسينيه و ترجمه

ي فرقد پدر فرقد ذكر كرده و در حاشيه كامل فرموده كه صحيح ابي يزيد است كه كنيه

 باشد.داود است پس هر دو صحيح مي

 .۰۰۲ص  ۰۱كامل الزيارات باب  - ۲۳:۰۰[ بحار ۰۰۳]

 .۳۰۳ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .۰6:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 ۳۰۲4ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۳:۰۰[ بحار ۰۱۱]

 ۳۰64ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱:۰۰[ بحار ۰۱۰]

 ۱۰:64تهذيب االاحكام  - ۰۳:۰۰[ بحار ۰۱۳]

 ۳۰۲4 - ۳۰۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰: ۰۳ - ۰۳[ بحار ۰۱۲]

 ۳۰۳4ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱:۰۰[ بحار ۰۱۱]

ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۰۴)با اختصار( ثواب االعمال ص  ۰۴:۰۰[ بحار ۰۱۴]

۰6۰4 

 ۲۱۴4و  ۲۲6:۰۰[ بحار ۰۱6]

 ۰۰۱4ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۰۳:۰۰[ بحار ۰۱۳]

 ۰۰۱4ص  ۳۲كامل الزيارات باب  - ۰۲:۰۰[ بحار ۰۱۰]

 ۰۰۱4ص  ۳۳كامل الزيارات باب - ۰۱:۰۰[ بحار ۰۱۰]

 .۳۱6اقبال ص - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۰۱]

 .۲۲۰ص  ۰۱۰كامل الزيارات باب  - ۰۳:۰۰[ بحار ۰۰۰]
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 .۳۲۰اقبال ص  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۰۳]

 .۱۱۰اقبال ص  - ۰۱۱:۰۰[ بحار ۰۰۲]

 .۰۰۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۰۱]

 .۲6۰:۰۱وسائل الشيعه  - ۳۲۰اقبال  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۰۴]

 .۰۳۳ ص ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۰6]

 .۰۳۱ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۴:۰۰[ بحار ۰۰۳]

 .۰۳۳ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۳:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .66۱مصباح المجتهد ص  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .۰۰۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰۳۱]

 ي بحار.بنقل حاشيه ۳۰اقبال ص  - ۰۱۲:۰۰[ بحار ۰۳۰]

 ۰۳۱4ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۴:۰۰[ بحار ۰۳۳]

 ۲۳۲:۰۱4وسائل الشيعة  - ۴۳:6تهذيب  - ۰۱6:۰۰[ بحار ۰۳۲]

 ۳۱64اقبال ص  - ۰۳:۰۰[ بحار ۰۳۱]

 ۰۳۱4ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۴:۰۰[ بحار ۰۳۴]

 ۱۴:64تهذيب  - ۴۰:۰۰[ بحار ۰۳6]

 ۰۳۲4ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۳۰:۰۰[ بحار ۰۳۳]

 .۳۰۰ص  ۰كامل الزيارات باب  - ۲6۳:۰۰[ بحار ۰۳۰]

 .۰۱۴ - ۰۱6مزار كبير ص  - ۲66:۰۰[ بحار ۰۳۰]

 .۳۰6ص  ۰6كامل الزيارات باب  - ۲6۴:۰۰[ بحار ۰۲۱]

 آمده است.« مشاهدة لقبتك»، «و المشاهدة»[ در كامل الزيارات به جاي: ۰۲۰]

مختصري با )با تفاوت  ۳۰۰ص  ۰6كامل الزيارات باب  - ۲6۰و  ۲6۳:۰۰[ بحار ۰۲۳]

 مصادر(.

 ۲۱۳:۰۰4[ بحار ۰۲۲]
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 ۰۰۰4ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۴۳6:۱كافي  - ۰۴۰:۰۰[ بحار ۰۲۱]

 ۳۲۱4و  ۳۰۰ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰۳۰و  ۰6۰:۰۰[ بحار ۰۲۴]

 ۳64لهوف ص  - ۲6۳:۱۱[ بحار ۰۲6]

 ۳۱:۳4و ارشاد مفيد  ۰۲لهوف ص  - ۱۱: ۲6۱ - ۲66[ بحار ۰۲۳]

 .۰۲۰ص  ۲۱امالي صدوق مجلس  - ۲۰۲:۱۲[ بحار ۰۲۰]

 .۲۰لهوف ص  - ۲۳۰:۱۱[ بحار ۰۲۰]

 .۳۱6:۴تاريخ طبري  - ۳۳6:۰مقتل خوارزمي  - ۰۲:۳ارشاد مفيد  - ۲۳۰:۱۱[ بحار ۰۱۱]

 .۲۰لهوف ص  - ۳۲:۳ارشاد مفيد - ۲۲۰:۱۱[ بحار ۰۱۰]

 .۰۳ - ۰۰و مثير االحزان ص  - ۰۰:۰6لهوف  - ۲۲۳:۱۱[ بحار ۰۱۳]

 .۳: ۳۰ - ۰۰و ارشاد مفيد  ۳۲۱:۰مقتل خوارزمي  - ۲۰۰:۱۱بحار [ ۰۱۲]

 .۳: ۳۰ - ۰۰ارشاد مفيد  - ۱۱: ۲۳6 - ۲۳۰[ بحار ۰۱۱]

 .۳۱۴:۰مقتل خوارزمي  - ۱۱: ۲۰۰ - ۲۰۰[ بحار ۰۱۴]

 .۰: ۳۱۲ - ۳۱۱مقتل خوارزمي  - ۱۱: ۲۰6 - ۲۰۳[ بحار ۰۱6]

چون مؤلف از دو  ۰۲:۳د مفيد ارشا - ۲۱ - ۲۴لهوف ص  - ۲۰۳و  ۲۰۰:۱۱[ بحار ۰۱۳]

 خطبه استفاده كرده است.

 .۳۱۱:۰مقتل خوارزمي  - ۳۰۰:۱۱[ بحار ۰۱۰]

 .۴۳لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۰۱۰]

 .۰۱۲[ تذكرة الخواص ابن جوزي ص ۰۴۱]

 .۳۰[ مقاتل الطالبيين ص ۰۴۰]

 .۴۲لهوف ص  - ۴۱:۱۴[ بحار ۰۴۳]

 .۲6:۳مقتل خوارزمي  - ۴6:۱۴[ بحار ۰۴۲]

 .۰۲:۳ارشاد مفيد  - ۲۳۰:۱۱بحار  [۰۴۱]

 .۱۱لهوف ص  - ۰۳:۱۴[ بحار ۰۴۴]
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 .۴۱لهوف ص  - ۱6:۱۴[ بحار ۰۴6]

 البته با مذكور متفاوت است. ۰۳۰:۳منتخب طريحي  - ۲۳۰:۱۱[ بحار ۰۴۳]

 .۲۳:۳مقتل خوارزمي  - ۱6:۱۴[ بحار ۰۴۰]

 .۲۰:۳مقتل خوارزمي  - ۱۴:۱۴[ بحار ۰۴۰]

 .۳: ۰۰۱ - ۰۰۴ارشاد مفيد  - ۴۲ص  لهوف - ۴۲:۱۴[ بحار ۰6۱]

 .۲۴:۳مقتل خوارزمي  - ۴۴:۱۴[ بحار ۰6۰]

 .۰۲ص  ۳6باب  - ۳۴ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۲۱۰د - ۲۱۲:۱۴[ بحار ۰6۳]

 .۳۰۰ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰6۰:۰۰[ بحار ۰6۲]

 .۰۴۱ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۳۳:۰۰[ بحار ۰6۱]

 ۳6۴4ص  ۰۰مل الزيارات باب كا - ۰۰۲:۰۰[ بحار ۰6۴]

 ۰۳۲4ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۳۰:۰۰[ بحار ۰66]

 ۰۱۲4ص  ۴6كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰[ بحار ۰6۳]

 ۳6۴4ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۲:۰۰[ بحار ۰6۰]

 ۰6:۰۰4[ بحار ۰6۰]

 باب زيارت. ۰۰[ بحار ۰۳۱]

 .۳6۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۳۰]

 .6۳ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۲۱۰:۱۱[ بحار ۰۳۳]

 .۳۴۱:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۰۴:۱۴[ بحار ۰۳۲]

 .۳۲:۳مقتل خوارزمي  - ۳۰:۱۴[ بحار ۰۳۱]

 .۴۱۰ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳۳۱:۱۴[ بحار ۰۳۴]

 .۳۰۴:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۱۴: ۴6 - ۴۳[ بحار ۰۳6]

 .6۰:۰منتخب طريحي  - ۱۴: ۰۰۰ - ۰۰۳[ بحار ۰۳۳]

 .۳۰۰ص  ۰۳كامل الزيارات باب  - ۳۱۴:۱۴[ بحار ۰۳۰]
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 .۴۳لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۰۳۰]

 .۳6۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۳۰:۱۴[ بحار ۰۰۱]

 .۰۰۲ص  ۲۰كامل الزيارات باب  - 6۱:۰۰[ بحار ۰۰۰]

 .۰۰۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۰۲:۰۰[ بحار ۰۰۳]

 ي بحار.به نقل از حاشيه ۰۱۱اقبال ص  - ۰۱۱:۰۰[ بحار ۰۰۲]

 .۳6۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۰۱]

 ي بحار.به نقل از حاشيه ۰۳۲نوادر علي بن اسباط ص  - ۳۴:۰۰[ بحار ۰۰۴]

 .۲۳۱ص  ۲۰امالي مفيد مجلس  - ۳۱۳:۱۴[ بحار ۰۰6]

 .۲۳۰:۰۰[ بحار ۰۰۳]

 .۴مجلس  - ۳: 6۳ - 6۰حي منتخب طري - ۱۴: ۱۱۲ - ۱۱۳[ بحار ۰۰۰]

 .۳: 6۳ - 6۰منتخب طريحي  - ۱۴: ۱۱۲ - ۱۱۳[ بحار ۰۰۰]

 .۰۰۳:۰منتخب طريحي  - ۱۳۰ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳6۳:۱۲[ بحار ۰۰۱]

 .۳۴۰:۰امالي طوسي  - ۳۳مثير االحزان ص  - ۰6۳و  ۰۰۰:۱۴[ بحار ۰۰۰]

 .۳6۴:۰كمال الدين  - ۳۱۴:۲6[ بحار ۰۰۳]

 .۰ي ر آيه[ سوره قد۰۰۲]

 .۰۰۰ص  ۳۰امالي صدوق مجلس  - ۳۱۲:۱۲[ بحار ۰۰۱]

 .۰۱۳الدين ص اعالم - ۰۳۳:۳۱[ بحار ۰۰۴]

 .۴۱:۰امالي شيخ طوسي  - ۳۰۰:۱۱[ بحار ۰۰6]

 .۰۱6ص  ۲۲كامل الزيارات باب  - ۳۰۰:۱۱[ بحار ۰۰۳]

 .۰۰۳ص  ۳۳امالي صدوق مجلس  - ۳۰6:۱۱[ بحار ۰۰۰]

 . ]۴۰لهوف ص  - ۱۴: ۴۰ - 6۱[ بحار ۰۰۰]

 .۳۲۰:۰مقتل خوارزمي  - ۲۰۱:۱۱[ بحار ۰۱۱۱]

 .۳۴۰:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۴۱:۱۴[ بحار ۰۱۱۰]
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 .6۰:۰منتخب طريحي  - ۰۰۰:۱۴[ بحار ۰۱۱۳]

 «.ي سبز نزد ملكدر شيشه» ۳۴۳:۰مقتل خوارزمي  - ۲:۱۴[ بحار ۰۱۱۲]

 .۴۱ي ي انبياء آيه[ سوره۰۱۱۱]

 ۲۱4 يي قصص آيه[ سوره۰۱۱۴]

 ۲۴4ي ي نور آيه[ سوره۰۱۱6]

 ۲۰4ي ي مريم آيه[ سوره۰۱۱۳]

 ۰4ي ي ق آيه[ سوره۰۱۱۰]

 ۲4ي ي دخان آيه[ سوره۰۱۱۰]

 6۳4ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۳۲۰:۱۱[ بحار ۰۱۰۱]

 ۰۳4ي ي اسراء آيه[ سوره۰۱۰۰]

 ۳۳۴4ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۳۲:۰۰[ بحار ۰۱۰۳]

 ۳۳:۳4عيون االخبار  - ۳6۱:۱۲[ بحار ۰۱۰۲]

 ۳۴۰:۱۲4[ بحار ۰۱۰۱]

 ۳۳4ي ي بروج آيه[ سوره۰۱۰۴]

 6۳۰:۳4اصول كافي - ۰۱:۰تفسير عياشي  - ۳۴:۰۱[ بحار ۰۱۰6]

 ۲۰:۰۰4[ بحار ۰۱۰۳]

 ۴۰6:۳4اصول كافي  - ۲۰۰:۳[ بحار ۰۱۰۰]

 6۱۰:۳4اصول كافي  - ۰۰۳:۰۰[ بحار ۰۱۰۰]

 ۰۱۳:۴۲4[ بحار ۰۱۳۱]

 .۴۳6:۰كشف الغمة  - ۲:۱۲۲[ بحار ۰۱۳۰]

 .۰۲۰:۳ارشاد مفيد  - ۳۳۴:۱۲[ بحار ۰۱۳۳]

 «.زيارت وارث» 66۱مصباح المجتهد ص  - ۳۱۱:۰۰[ بحار ۰۱۳۲]

 .۰۱۱:۳خرائج  - ۳۳۲:۱۲[ بحار ۰۱۳۱]
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 .۰6:۰[ منتخب طريحي ۰۱۳۴]

 .۰۰۳ص  ۳۰امالي صدوق مجلس  - ۳۱۲:۱۲[ بحار ۰۱۳6]

 .۳۱۰:۲شهر آشوب مناقب ابن  - ۳۴۱:۱۲[ بحار ۰۱۳۳]

 .۰۰۳:۰منتخب طريحي  - ۰۰۰:۱۱[ بحار ۰۱۳۰]

 .۰۰۰:۲مناقب  - ۳۰۴:۱۲[ بحار ۰۱۳۰]

 .۳۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳6۰:۱۱[ بحار ۰۱۲۱]

 .۰۰ - ۰۳مثير االحزان ص  - ۲۰6:۱۲[ بحار ۰۱۲۰]

 .۰مثير االحزان ص  - ۳۱۰:۱۱[ بحار ۰۱۲۳]

 .۳۳ص مثير االحزان  - ۰۰۰:۱۴[ بحار ۰۱۲۲]

 .۰۳مثير االحزان ص  - ۳66:۱۱[ بحار ۰۱۲۱]

 .۴۴۴:۰۳و جامع احاديث الشيعة  ۳۰۳:۳مستدرك الوسائل  - ۳۳۳:۱۲[ بحار ۰۱۲۴]

 .۳۲۳:۰مقتل خوارزمي  - ۲۰۲:۱۱[ بحار ۰۱۲6]

 .۰۰6:۰مقتل خوارزمي  - ۲۳۳:۱۱[ بحار ۰۱۲۳]

 .6۰:۳ارشاد مفيد  - ۲6۲:۱۱[ بحار ۰۱۲۰]

 .۳۲۳:۰مقتل خوارزمي  - ۲۰۲:۱۱[ بحار ۰۱۲۰]

 .۴۰لهوف ص  - ۴۱:۱۴[ بحار ۰۱۱۱]

 .6۲لهوف ص  - ۰۱۳:۱۴[ بحار ۰۱۱۰]

 .۳۰۳:۲مناقب  - 6۴مثير االحزان ص  - ۰۳۴:۱۴[ بحار ۰۱۱۳]

 .۰۰۰:۳ارشاد مفيد  - ۰۰6:۱۴[ بحار ۰۱۱۲]

 .۳۰۰:۲[ مناقب ابن شهر آشوب ۰۱۱۱]

 .۴۳۳:۳ الخرائج و الجرائح - ۱۴: ۰۰۴ - ۰۰6[ بحار ۰۱۱۴]

 .۲۱:۳احتجاج طبرسي  - ۰۴۳:۱۴[ بحار ۰۱۱6]

 .۰۳۰:۳و كامل بهائي  ۳: ۳۲ - ۳۱مقتل خوارزمي  - ۱۴: ۰۱۳ - ۰۱۲[ بحار ۰۱۱۳]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .6۲:۳مقتل خوارزمي  - ۰۲6:۱۴[ بحار ۰۱۱۰]

 .۰۲۱ص  ۲۱امالي صدوق مجلس  - ۲۰۲:۱۱[ بحار ۰۱۱۰]

 .۲۳۴:۰امالي طوسي  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۰۱۴۱]

 ا از روي كراهت.[ و ي۰۱۴۰]

 .۰۴ي ي احقاف آيه[ سوره۰۱۴۳]

 .۴۴ - ۴۳ص  ۰6كامل الزيارات باب  - ۱۱: ۳۲۳ - ۲۲۲[ بحار ۰۱۴۲]

 .۴۳ - ۴۰لهوف ص  - ۱۴: ۴۰ - ۴۰[ بحار ۰۱۴۱]

 .۱۱ي ي حج آيه[ سوره۰۱۴۴]

 .۰۰تفسير فرات ص  - ۳۰۰:۱۱[ بحار ۰۱۴6]

 .۳۰۰:۰ل خوارزمي مقت - ۰۳۱:۳منتخب طريحي  - ۰۰:۱۴[ بحار ۰۱۴۳]

 .۳۳ي ي نساء آيه[ سوره۰۱۴۰]

 .۰: ۳۴۳ - ۳۴۰تفسير عياشي  - ۱۱: ۳۰۳ - ۳۰۰[ بحار ۰۱۴۰]

 .۰: ۳۴۳ - ۳۴۰تفسير عياشي  - ۱۱: ۳۰۳ - ۳۰۰[ بحار ۰۱6۱]

 .۰: ۳۴۳ - ۳۴۰تفسير عياشي  - ۱۱: ۳۰۳ - ۳۰۰[ بحار ۰۱6۰]

 .۳۰ي ي والفجر، آيه[ سوره۰۱6۳]

 .۱۳۳:۳تفسير قمي  - ۱۱: ۳۰۰ - ۳۰۰[ بحار ۰۱6۲]

 .۲۲ي ي االسراء آيه[ سوره۰۱6۱]

 .۳۱6:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۰۱:۳تفسير عياشي  - ۳۰۰:۱۱[ بحار ۰۱6۴]

 .۰: ۳۰ - ۳۰منتخب طريحي  - ۱۱: ۳۱۳ - ۳۱۱[ بحار ۰۱66]

 .۱۱:۳احتجاج طبرسي  - ۳۱:۳مقتل خوارزمي  - ۰6۳و  ۰۲۰:۱۴[ بحار ۰۱6۳]

و مخفي نماند كه عبارت  ۰۲۴:۳ارشاد مفيد  - ۰:۳كشف الغمة  - ۳6۲:۱۱ر [ بحا۰۱6۰]

اصحاب »است و لكن عبارت ارشاد و بحار « اصحاب النبي»كشف الغمة مطابق متن كتاب 

 باشد.مي« علي
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 ۰۱۰4ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۰۱6۰]

ي آداب سجده» ۳۰۲و مصباح المجتهد ص  - ۲۳۴:۲كافي  - ۳۲۴:۰۲[ بحار ۰۱۳۱]

 «.شكر

 ۰۲۳4ص  ۴۳كامل الزيارات باب  - 66:۰۰[ بحار ۰۱۳۰]

 ۰۱۰:۳4ارشاد مفيد  - ۳:۱۴[ بحار ۰۱۳۳]

 ۳4: ۲۰ - ۲۰مقتل خوارزمي  - ۴۰:۴۰لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۰۱۳۲]

 ۲۳:۳4مقتل خوارزمي  - ۴6 - ۴۳لهوف ص  - ۱۴: ۴۳ - ۴۰[ بحار ۰۱۳۱]

 ۰4 - ۰ي ي تكوير آيه[ سوره۰۱۳۴]

 6۲4ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۳۳۱:۱۱[ بحار ۰۱۳6]

 ۰۱۳4ي ي صافات آيه[ سوره۰۱۳۳]

 ۰۰:۰4منتخب طريحي  - ۳۱۰:۰عيون االخبار  - ۱۱: ۳۳۴ - ۳۳6[ بحار ۰۱۳۰]

 بنقل از سليم بن قيس. ۳۳6:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۰۴:۱۲[ بحار ۰۱۳۰]

 ۱۰:۰4منتخب طريحي  - ۳۱۳:۱۱[ بحار ۰۱۰۱]

 ۰4: ۲۳۱ - ۲۳۴امالي طوسي  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۰۱۰۰]

 6۰:۰4منتخب طريحي  - ۰۰۳:۱۴[ بحار ۰۱۰۳]

 ۰۱۳4ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۴[ بحار ۰۱۰۲]

 به نقل پاورقي بحار. ۰۱6 - ۰۱۳كتاب المحتضر ص  - ۳۳۰:۱۴[ بحار ۰۱۰۱]

 .۲۱۳:۰عيون االخبار  - ۰۰:۰مجمع البيان  - ۳۳۳:۰۰[ بحار ۰۱۰۴]

 [ مراجعه شود به باب ثواب زيارت و گريه بر آن حضرت كه گذشت.۰۱۰6]

 [ نحر به معناي كشتن شتر، و ذبح به معناي سر بريدن حيوانات ديگر است.۰۱۰۳]

 .۴۴تفسير فرات ص  - ۳6۱:۱۱[ بحار ۰۱۰۰]

 .۳۱ - ۳۴لهوف  - ۳: ۰۳ - ۰۰مقتل خوارزمي  - ۱۴: ۰۳۴ - ۰۳6[ بحار ۰۱۰۰]

 .۰۳۳:۳ارشاد مفيد  - ۰۳۰:۱۴حار [ ب۰۱۰۱]
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 .۴۳لهوف ص  - ۴۲:۱۴[ بحار ۰۱۰۰]

 .۴۱لهوف ص  - ۴۴:۱۴[ بحار ۰۱۰۳]

 .۴۳لهوف ص  - ۴۲:۱۴[ بحار ۰۱۰۲]

 .۲۱ي ي بقره آيه[ سوره۰۱۰۱]

 .۲۱و  ۲۲ي ي آل عمران آيهسوره - ۲۱:۳مقتل خوارزمي  - ۱۲:۱۴[ بحار ۰۱۰۴]

 .۰۰ي ي نساء آيهسوره - ۰۳۱:۱كافي  - ۰۴:۱۴[ بحار ۰۱۰6]

 .۳۰۰معاني االخبار ص  - ۳۰۳:۱۱[ بحار ۰۱۰۳]

 .۱6ي ي اعراف آيهسوره - ۱6 - ۱۳[ تفسير فرات ص ۰۱۰۰]

 .۳6۴ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۳:۱۴[ بحار ۰۱۰۰]

 .۳۳لهوف ص  - ۱۰ - ۴۱تفسير فرات ص  - ۰۳۰:۱۴[ بحار ۰۰۱۱]

 .۲6۰:۳۰[ بحار ۰۰۱۰]

 ۰۰۰4ي توبه آيهي [ سوره۰۰۱۳]

 6۰:۰4منتخب طريحي  - ۴۰لهوف ص  - ۱۴: ۴۴ - ۰۰۳[ بحار ۰۰۱۲]

 ۳:۳4مقتل الخوارزمي  - ۱۴: ۰ - ۰۱[ بحار ۰۰۱۱]

 ۴۱4ي ي هود آيه[ سوره۰۰۱۴]

 ۳4: ۰۲۲ - ۰۲۱منتخب طريحي  - ۳۰۰:۱۴[ بحار ۰۰۱6]

 ۳4: ۰۲۲ - ۰۲۱منتخب طريحي  - ۱۳:۱۴[ بحار ۰۰۱۳]

 .۳۳۳ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۱:۰۰[ بحار ۰۰۱۰]

مضمون خبر اين است كه پيغمبر )صلي اهلل  ۰۲۲:۳ارشاد مفيد  - ۳۲۰:۱۱[ بحار ۰۰۱۰]

 عليه و آله( يك شب معراج نموده به زمين كربال و مصرع امام را مشاهده فرموده است.

شدن است و شنيده  ۰ي ي كهف آيهسوره - ۰۳۳:۳ارشاد مفيد - ۰۳۰:۱۴[ بحار ۰۰۰۱]

 ي بعدي در شام را در كتب نديديم.آيه

 .۳۳۳:۳احتجاج طبرسي  - ۳۳۲:۱۱[ بحار ۰۰۰۰]
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 .۳۲:6تهذيب شيخ طوسي  - ۰۰6:۰۰[ بحار ۰۰۰۳]

 .۳۰لهوف ص  - ۲6۱:۱۱[ بحار ۰۰۰۲]

 .۲۲:۳ارشاد مفيد  - ۲۲۳:۱۱[ بحار ۰۰۰۱]

ي غافر نيز سوره ي مؤمن رامعلوم شود كه سوره ۰۱۳:۳ارشاد مفيد  - ۳:۱۴[ بحار ۰۰۰۴]

 اند.ناميده

 .۳۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳6۰:۱۱[ بحار ۰۰۰6]

 .۳۴:۳مقتل الخوارزمي  - ۲۳:۱۴[ بحار ۰۰۰۳]

 .۰ - ۲ي [ سوره صافات آيه۰۰۰۰]

 .۰۰۰:۳ارشاد مفيد  - ۰۱۰:۱۴[ بحار ۰۰۰۰]

 .۳: ۱۰۰ - ۱۳۱[ تفسير قمي ۰۰۳۱]

 .۳: ۱۰۰ - ۱۳۱[ تفسير قمي ۰۰۳۰]

 .۴۴لهوف ص  - ۴۳:۱۴بحار  [۰۰۳۳]

 .6۰:۳منتخب طريحي  - ۰۰۱:۱۴[ بحار ۰۰۳۲]

 .۳: ۲۱ - ۲۴مقتل خوارزمي  - ۴۲:۱۴[ بحار ۰۰۳۱]

 .۳۰۳:۲ - ۳۰۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۰6:۱۴[ بحار ۰۰۳۴]

 .۰۴۴:۲مناقب ص  - ۳۰۳:۱۲[ بحار ۰۰۳6]

 .۳6:۴محجة البيضاء  - ۳:۱[ عوالي اللئالي ۰۰۳۳]

 «.با كمي اختالف» ۳۰۴:۰اللئالي  [ عوالي۰۰۳۰]

 .۲۴۳:۳[ كافي ۰۰۳۰]

 .۳۳و  ۳6لهوف ص  - ۲6۳و  ۲6۱:۱۱[ بحار ۰۰۲۱]

 .۰۳۴:۳منتخب طريحي  - ۲۲۰:۱۱[ بحار ۰۰۲۰]

 .۲۱:۳مقتل خوارزمي  - ۴۱لهوف ص  - ۴۲:۱۴[ بحار ۰۰۲۳]

 .۰۰۲:6تهذيب  - ۲۲۰:۰۰[ بحار ۰۰۲۲]
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 ۰۱۳4ص  ۴۰ كامل الزيارات باب - ۳۱:۰۰[ بحار ۰۰۲۱]

 ۲۲:۳4ارشاد مفيد  - ۲۲۳:۱۱[ بحار ۰۰۲۴]

 ۰۳۱:۳4منتخب طريحي  - ۰۰:۱۴[ بحار ۰۰۲6]

 ۳۳4لهوف ص  - ۲6۱:۱۱[ بحار ۰۰۲۳]

 «.ي عبداهلل بن جعفردر جواب نامه» ۳۰۰:۰مقتل خوارزمي  - ۰۰:۱۴[ بحار ۰۰۲۰]

 ۳۰۰:۲4مناقب ابن شهر آشوب  - ۰۰۴:۱۱[ بحار ۰۰۲۰]

 .۰۲ - ۰۱لهوف ص  - ۲6۴:۱۴[ بحار ۰۰۱۱]

 .۰۲لهوف ص  - ۲6۱:۱۱[ بحار ۰۰۱۰]

 .۰۲۰ص  ۲۱امالي صدوق مجلس  - ۲۰۲:۱۱[ بحار ۰۰۱۳]

 :باب اول.۳۴بحار  ۰۱۳:۴۲[ بحار ۰۰۱۲]

 .۳6۳ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱6:۰۰[ بحار ۰۰۱۱]

 [ چنانكه در بابهاي گذشته شرح داده شده است.۰۰۱۴]

 .۰۰۲:6ذيب ته - ۲۲۰:۰۰[ بحار ۰۰۱6]

[ در موضوع تربت و حد حرم و حد جواز خوردن تربت مراجعه شود به كتاب ۰۰۱۳]

تا ص  ۳۳۰و به كتاب كامل الزيارات از ص  ۰۰6تا ص  ۰۱6از ص  ۰۰بحار االنوار جلد 

۳۰۱. 

 .۳۰۱ص  ۰۲كامل الزيارات باب  - ۰۲۳:۰۰[ بحار ۰۰۱۰]

 .۰۱۲تذكرة الخواص ص  - ۴۱ لهوف ص - ۰۰۳:۳ارشاد مفيد  - ۱6:۱۴[ بحار ۰۰۱۰]

 .۴۲لهوف ص  - ۰۰۱:۳ارشاد مفيد  - ۱۴: ۴۲ - ۴۱[ بحار ۰۰۴۱]

 .۴۰لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۰۰۴۰]

 .۴۰ - ۴۳ص  ۰۱كامل الزيارات باب  - ۳۳۱:۱۲[ بحار ۰۰۴۳]

 .۴۳ص  ۰۱كامل الزيارات باب  - ۱۲: ۳۳۱ - ۳۳۰[ بحار ۰۰۴۲]

 ۳۳۳:۲4آشوب مناقب ابن شهر  - ۳۰6:۱۲[ بحار ۰۰۴۱]
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و در باب زيارت » ۰۰۲ - ۰۰۱ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰۰: ۱ - ۴[ بحار ۰۰۴۴]

 «.گذشت

 ۳۰۴4ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۳:۰۰[ بحار ۰۰۴6]

 ۳4: ۰۱۰ - ۰۱۳خرائج  - ۱۲: ۳۳۰ - ۳۳۳[ بحار ۰۰۴۳]

 ۳۲۱:۲4مناقب ابن شهر آشوب  - ۰۰۳:۰منتخب طريحي  - ۱۱: ۰۰۳ - ۰۰۰[ بحار ۰۰۴۰]

 ۲4: ۳۳6 - ۳۳۳مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۰6و  ۳۰6:۱۲[ بحار ۰۰۴۰]

 6۳:۳4منتخب طريحي  - ۳۳۰:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۱۴: ۲۰۴ - ۱۱۱[ بحار ۰۰6۱]

 6۰:۰4منتخب طريحي  - ۰۰۰:۱۰[ بحار ۰۰6۰]

 ۱۱64و ايضا ص  ۱۳۰علل الشرائع ص  - ۳۴:۰6بحار  - ۳۱۰:۰۰[ بحار ۰۰6۳]

 - ۳۰۳:۰كمال الدين  - ۰6:۰منتخب طريحي  - ۳۴۰و  ۳۱۰ - ۳۴۰: ۱۲[ بحار۰۰6۲]

 .۱۳۰السرائر ص 

 ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳۳6و ص  ۳۳۱:۱۴[ بحار ۰۰6۱]

 .۳۳۳ص 

 .۰۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۳۳:۱۴[ بحار ۰۰6۴]

 .۰۴ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۳:۱۴[ بحار ۰۰66]

 .۰6ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۳۱:۱۴ار [ بح۰۰6۳]

 .۰۰۴ص  ۲۰كامل الزيارات باب  - ۳۳6:۱۴[ بحار ۰۰6۰]

 .۳6۴ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۳:۱۴[ بحار ۰۰6۰]

 .۰۴۰ص  6۴كامل الزيارات باب  - ۱۱:۰۰[ بحار ۰۰۳۱]

)با  6۲:۰6بحار  - ۲۰:۰تفسير عياشي  -باب الحج  ۳۰۱[ من اليحضره الفقيه ص ۰۰۳۰]

 تفاوتي(.

 .۳۲:۲6[ بحار ۰۰۳۳]

 .۰۱۳ - ۰۱6المحتضر ص  - ۳۳۰:۱۴[ بحار ۰۰۳۲]
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 .۳۰۳:۱۱[ بحار ۰۰۳۱]

 .۰۴۱:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۰۰:۱۲[ بحار ۰۰۳۴]

 .۳۳:۳احتجاج طبرسي  - ۳۳۲:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۱۱: ۳۱6 - ۳۱۰[ بحار ۰۰۳6]

 ۲۱:۳4ارشاد مفيد  - ۰۳۱ص  ۲۱لس امالي صدوق مج - ۲۳6و  ۲۰۳:۱۱[ بحار ۰۰۳۳]

 ۰۲۳:۳4ارشاد مفيد  - ۰۳۱:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۳6:۱۲[ بحار ۰۰۳۰]

 ۳4: ۲۰ - ۲۰مقتل خوارزمي  - ۴۰لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۰۰۳۰]

 ۳۰۱4ص  ۰۳كامل الزيارات باب  - ۰۱:۰۰[ بحار ۰۰۰۱]

 ۰۲۱:۳4ارشاد مفيد  - ۳۳سرائر ص  - ۰۰۳:۰۰و  ۰۰:۰6[ بحار ۰۰۰۰]

 ۳۴۴4 - ۳۴6الذكري ص  - ۰6: ۰۰ - ۰۰: ۰۰۳[ بحار ۰۰۰۳]

 ۰۳:۰۰4و  ۰6: ۰۰ - ۰۱[ بحار ۰۰۰۲]

 ۰۳۰4 - ۰۰۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۰۲:۰۰[ بحار ۰۰۰۱]

 6۳4ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۲۱۰:۱۱[ بحار ۰۰۰۴]

 ۰۲۰:۳4ارشاد مفيد  - ۱۲: ۳۳۴ - ۳۳6[ بحار ۰۰۰6]

 .۰۰ - ۰۰ص  ۳۱امالي صدوق مجلس  - ۱۲: ۳6۰ - ۳6۳[ بحار ۰۰۰۳]

 .۱۳۰ - ۱۲۳علل الشرائع ص  - ۳۳۱:۰6[ بحار ۰۰۰۰]

مناقب ابن  - ۲۳۱ص  ۰۴علل الشرايع باب  - ۳۰۳:۱۲و  ۳۰: ۳6۳ - ۳6۲[ بحار ۰۰۰۰]

 .۰6۲:۲شهر آشوب 

 .۱۰۳:۲كافي  - ۳۰۴:۱۱[ بحار ۰۰۰۱]

 .۰۰۰:۱كافي  - ۳۰۳:۰۰[ بحار ۰۰۰۰]

 .6۱:۰تفسير عياشي  - 6۱:۰6[ بحار ۰۰۰۳]

 .۴۴لهوف ص  - ۴۳:۱۴[ بحار ۰۰۰۲]

 .6۰:۳منتخب طريحي  - ۰۰۱:۱۴[ بحار ۰۰۰۱]

 .۲۳۱:۰امالي طوسي  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۰۰۰۴]
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 .۰6۲:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۰۰:۱۲[ بحار ۰۰۰6]

 .۰۳:۰مقتل خوارزمي  - ۲۱۰:۱۲[ بحار ۰۰۰۳]

 .۰۳:۰يحي منتخب طر - ۱۲: ۲۰۱ - ۲۰۰[ بحار ۰۰۰۰]

 .۰6۰:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۰۰:۱۲[ بحار ۰۰۰۰]

 .۳۱۱:۱كافي  - ۰۴:۰۳[ بحار ۰۳۱۱]

 .۳۰:۰منتخب طريحي  - ۳۳۰:۱۲[ بحار ۰۳۱۰]

 .۳۳:۰منتخب طريحي  - ۰6۰:۲مناقب  -۳۰۰:۱۲[ بحار ۰۳۱۳]

 .۰: ۳۱ - ۳۰منتخب طريحي  - ۱۱: ۳۱۴ - ۳۱6[ بحار ۰۳۱۲]

 .۴۲ص  لهوف - ۱۴:۱۴[ بحار ۰۳۱۱]

 .۴6لهوف ص  - ۴۳:۱۴[ بحار ۰۳۱۴]

به نقل از وقايع الشهور و االيام  ۲۳۱مسند فاطمة الزهراء )سالم اهلل عليها( ص  -[ ۰۳۱6]

 .۰۴ص 

 .۲۲۰:6تاريخ طبري  - ۰: ۳۱۴ - ۳۴۱امالي طوسي  - ۱۴: ۲۳۱ - ۲۰۱[ بحار ۰۳۱۳]

 .۰۰:۳ي مقتل خوارزم - ۰۱۱:۰۱۲:۰منتخب طريحي  - ۲۳۰:۱۴[ بحار ۰۳۱۰]

 .۰۳:۳مقتل خوارزمي  - ۲۱۰:۱۴[ بحار ۰۳۱۰]

 .6۰ - 6۳ص  ۰۳كامل الزيارات باب  - ۲۱۰:۱۴[ بحار ۰۳۰۱]

 .۲۲6:۳امالي طوسي  - ۲۳۳:۱۴[ بحار ۰۳۰۰]

 .۴۴۰محاسن برقي ص  - 6۳:۰6[ بحار ۰۳۰۳]

 .۰۳۰:۰مقتل خوارزمي  - ۲۱۰:۱۲[ بحار ۰۳۰۲]

 .۰۱۰ص  ۲6ب كامل الزيارات با - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۰۳۰۱]

 .۲۳۴ص  ۰۱۰كامل الزيارات باب  - ۳۲:۰۰[ بحار ۰۳۰۴]

 .۰۳۰ص  ۱6كامل الزيارات باب  - ۴۱:۰۰[ بحار ۰۳۰6]

 .۳6۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۳۰۳]
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 .۳6۳ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰: 6۱6 - ۰۱۳[ بحار ۰۳۰۰]

 .۳۳۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۳۰۰]

 .۳6۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۳۳۱]

 .۳۰فرحةالغري ص  - ۰۱6:۰۰[ بحار ۰۳۳۰]

 .۰۲۰ص  ۴۱كامل الزيارات باب  - ۳۰:۳امالي طوسي  - ۳۰و  ۳۱:۰۰[ بحار ۰۳۳۳]

 .۰۱حديث  ۳۰۱:۱[ كافي ۰۳۳۲]

 .۰۲۱:۳ارشاد مفيد  - ۰۱۰:۱۴[ بحار ۰۳۳۱]

 .۳۳۱ص  ۰۰الزيارات باب كامل  - ۰۰6:۰۰[ بحار ۰۳۳۴]

 .۰۳[ مثير االحزان ص ۰۳۳6]

 .۳۳ي ي شوري آيه[ سوره۰۳۳۳]

 .۱۳۰ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳6۳:۱۲[ بحار ۰۳۳۰]

 .۳۳:۰منتخب طريحي  - ۲۰۳:۱۲[ بحار ۰۳۳۰]

 .۰۳۱ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۰۰6ثواب االعمال ص  ۰۴:۰۰[ بحار ۰۳۲۱]

و معلوم شود كه اين  ۳۴۰ - ۳۴۳ص  ۰۲امل الزيارات باب ك ۰۰: ۰۳ - ۰۲[ بحار ۰۳۲۰]

شود از او( و بعد از آن از روايت جابر جعفي روايت از عقرقوفي است تا جمله )قبول مي

السالم( به مفضل فرموده است رجوع شود به مصادر، مصنف است كه امام صادق )عليه

 جمع كرده است ما بين دو روايت.

 ر باب تروك احرام شرح داده شده است.[ در كتب فقهيه د۰۳۲۳]

 ۰۲۰4ص  ۱۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۱ثواب االعمال ص  - ۰۱۱:۰۰[ بحار ۰۳۲۲]

 ۳6:64تهذيب االحكام  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۳۲۱]

 ۰۰۲4ص  ۲۰كامل الزيارات باب  - 6۱:۰۰[ بحار ۰۳۲۴]

 ۳6۰4ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۳۲6]

 .۱۱۰:۳خصال  - ۳۳ثواب االعمال ص  - ۳۱۳:۰6[ بحار ۰۳۲۳]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .۰۲۲:۳ارشاد مفيد  - ۳۲۰:۱۱[ بحار ۰۳۲۰]

 .۰۳۳:۳منتخب طريحي  - ۰۳ارشاد مفيد  - ۲:۱۴[ بحار ۰۳۲۰]

 .۲۱:۳مقتل خوارزمي  - ۴۳لهوف ص  - ۴۲:۱۴[ بحار ۰۳۱۱]

 .۳۴۰:۲مناقب  - ۱۲:۳مقتل خوارزمي  - ۴۳:۱۴[ بحار ۰۳۱۰]

 .۰۳۳:۰مجمع البيان  - ۰6۱:۰۳[ بحار ۰۳۱۳]

 .۴6ثواب االعمال ص  - ۳:۳عيون االخبار  - ۰6۳:۰۳[ بحار ۰۳۱۲]

 .۳6۱:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۴۰لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۰۳۱۱]

 .۲۱:۳مقتل خوارزمي  - ۴۳لهوف ص  - ۴۲:۱۴[ بحار ۰۳۱۴]

 .۳۳مثير االحزان ص  - ۰۰۰:۱۴[ بحار ۰۳۱6]

 .۰۰۲ص  ۲۰زيارات باب كامل ال - 6۱:۰۰[ بحار ۰۳۱۳]

 ي قاصعه(.)خطبه ۳۲۱ي خطبه ۳۰۱البالغة فيض االسالم ص [ نهج۰۳۱۰]

 .۴۱و  ۱۱لهوف ص  - ۰۳و  ۱6:۱۴[ بحار ۰۳۱۰]

 .۰۳ي عمران آيهي آل[ سوره۰۳۴۱]

 .۰۳۰ص  ۱6و باب  ۰۰۲ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۰۰: ۰ - ۱[ بحار ۰۳۴۰]

 .۳۳۱:۲مناقب  - ۰۰۲:۱۱[ بحار ۰۳۴۳]

 .۰6۰:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۰۲۳:۳ارشاد مفيد  - ۳۳6:۱۲[ بحار ۰۳۴۲]

 .۱۱۱ - ۱6۱علل الشرائع ص  - ۰۳: ۰۱۰ - ۰۰۱[ بحار ۰۳۴۱]

 .۳۳لهوف ص  - 6۰:۳ارشاد مفيد  - ۱۱: ۲6۲ - ۲6۱[ بحار ۰۳۴۴]

 «.۳۰۱:۰كافي » ۲۳۰ص  6۲امالي صدوق مجلس  - ۰۰۳:۲6[ بحار ۰۳۴6]

 .۰۱ي : آيهي طه[ سوره۰۳۴۳]

 .۴۱لهوف ص  - ۴۴:۱۴[ بحار ۰۳۴۰]

 .۰۲۱ص  ۲۱امالي صدوق مجلس  - ۲۰۲:۱۱[ بحار ۰۳۴۰]

 .۰۲:۱ناسخ التواريخ  - ۰۲۳فراس ص [ شرح شافيه ابي۰۳6۱]
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 .۳۰ي ي قصص آيهسوره - ۲۲:۳ارشاد مفيد  - ۲۲۳:۱۱[ بحار ۰۳6۰]

 .۳۳ي هي قصص آيسوره ۲۲:۳ -ارشاد مفيد  - ۲۲۳:۱۱[ بحار ۰۳6۳]

 .۰۰ي ي صافات آيه[ سوره۰۳6۲]

 .۴۰لهوف ص  - ۴۱:۱۴[ بحار ۰۳6۱]

 .۲۰:۳مقتل خوارزمي  - ۱۰لهوف ص  - ۱۱:۱۴[ بحار ۰۳6۴]

 .۳۳۴:۰مقتل خوارزمي  - ۳۳۳:۱۱[ بحار ۰۳66]

 .۰۱:۳ارشاد مفيد  - ۲۳۰:۱۱[ بحار ۰۳6۳]

 .۳۳6:۳ مقتل خوارزمي - ۳: ۳۳ - ۳۰ارشاد مفيد  - ۲۳۴:۱۱[ بحار ۰۳6۰]

 .۲۰لهوف ص  - ۰۳:۳ارشاد مفيد  - ۲۰۰:۱۱[ بحار ۰۳6۰]

 .۳۴۳:۰مقتل الخوارزمي  - ۲:۱۴[ بحار ۰۳۳۱]

 .۰6:۳ارشاد مفيد  - ۳:۱۴[ بحار ۰۳۳۰]

 .۲۰:۳مقتل خوارزمي  - ۱۰لهوف ص  - ۱۱:۱۴[ بحار ۰۳۳۳]

 .۲۳:۳مقتل خوارزمي  - ۳: ۰۲۲ - ۰۲۱منتخب طريحي  - ۱۴: ۱6 - ۱۳[ بحار ۰۳۳۲]

 .۴۲لهوف ص  - ۴۱:۱۴[ بحار ۰۳۳۱]

 .۴۴لهوف ص  - ۴۳:۱۴[ بحار ۰۳۳۴]

 .۳۳ - ۳۰ي ي فجر آيه[ سوره۰۳۳6]

 .۳6۰تأويل اآليات الظاهرة ص  - ۱۳۳:۳تفسير قمي  - ۱۱: ۳۰۰ - ۳۰۰[ بحار ۰۳۳۳]

 .6۲لهوف ص  - ۰۱۳:۱۴[ بحار ۰۳۳۰]

 .۴6لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۰۳۳۰]

 .۰۳۳:۳ارشاد مفيد  - ۳۰۰:۲ناقب ابن شهر آشوب م - ۲۱۱:۱۴[ بحار ۰۳۰۱]

 .۰۱۰:۳منتخب طريحي  - ۰۰۴:۱۴[ بحار ۰۳۰۰]

 .۳۰۰:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۲۱۱:۱۴[ بحار ۰۳۰۳]

 .6۲:۳مقتل خوارزمي  - ۰۲6:۱۴[ بحار ۰۳۰۲]
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 .۰۳۰:۳كامل بهائي  - ۳۱:۳مقتل خوارزمي  - ۰۱۲:۱۴[ بحار ۰۳۰۱]

 .۲۱:۳مقتل خوارزمي  - ۴۱ لهوف ص - ۴۲:۱۴[ بحار ۰۳۰۴]

 ي طور(.)سوره ۰۳۳تفسير فرات كوفي ص  - ۳۳6:۱۲[ بحار ۰۳۰6]

 .۳۰ص  ۳6و باب  ۳۰۰ص  ۰۳كامل الزيارات باب  - ۳۱۴:۱۴[ بحار ۰۳۰۳]

 .6۰:۰منتخب طريحي  - ۰۰۰:۱۴[ بحار ۰۳۰۰]

 [ گذشت در باب زيارت آن حضرت.۰۳۰۰]

 .۲۰:۳مقتل خوارزمي  - 6۳:۱۴[ بحار ۰۳۰۱]

 .۰۱۰:۳ارشاد مفيد  - ۰۳:۳مقتل خوارزمي  - ۳۰:۱۴[ بحار ۰۳۰۰]

 .۳۰:۳مقتل خوارزمي  - ۳۰:۱۴[ بحار ۰۳۰۳]

 .۱۱لهوف ص  - ۰:۳مقتل خوارزمي  - ۰۳:۱۴[ بحار ۰۳۰۲]

 .۰۱۳: ۳ارشاد مفيد  - ۱۴: ۰۱ - ۰۰[ بحار ۰۳۰۱]

 .۰۳:۳مقتل خوارزمي  - ۳۰:۱۴[ بحار ۰۳۰۴]

 .۳۱:۳خوارزمي  مقتل - ۲۱:۱۴[ بحار ۰۳۰6]

)با اختالف مختصري در  ۳: ۰۳ - ۰۲مقتل خوارزمي  - ۰6 - ۰۳: ۱۴[ بحار ۰۳۰۳]

 مصادر(.

 )با اختالفي در مصادر(. ۳: ۰۳ - ۰۲مقتل خوارزمي  - ۰۳و  ۰6:۱۴[ بحار ۰۳۰۰]

 .۳: ۳۰ - ۳۳مقتل خوارزمي  - ۱۴: ۳۳ - ۳۰[ بحار ۰۳۰۰]

 .۴۰:۱ ناسخ التواريخ - ۱۱:۳[ منتخب طريحي ۰۲۱۱]

 .۰۰۳:۰منتخب طريحي  - ۰۰۰:۱۱[ بحار ۰۲۱۰]

مناقب ابن شهر آشوب  - ۰۳و  ۰۳:۰منتخب طريحي  - ۳۰۰و  ۲۰۱:۱۲[ بحار ۰۲۱۳]

۰6۱:۲. 

 .۳۱:۰منتخب طريحي  - ۳۱۴:۱۱[ بحار ۰۲۱۲]

 .۲۳۲:۰امالي طوسي  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۰۲۱۱]
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 .۲۲۳ي كتاب ص كامل الزيارات خاتمه - ۰۳۲:۱۴[ بحار ۰۲۱۴]

 ۲۳۰:۰4امالي طوسي  - ۳۳۰:۱۱[ بحار ۰۲۱6]

 6۰4ص  ۰۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۲:۰اكمال الدين  - ۳۲6:۱۱و  ۳۱۰:۱۲[ بحار ۰۲۱۳]

 ۳۰4 - ۳۰لهوف ص  - ۲۲۱:۱۱[ بحار ۰۲۱۰]

 ۳64لهوف ص  - ۲6۱:۱۱[ بحار ۰۲۱۰]

 ۱۱4لهوف ص  - ۰۳:۱۴[ بحار ۰۲۰۱]

 ۰۴۰4ص  6۴كامل الزيارات باب  - ۱۱: ۰۰[ بحار ۰۲۰۰]

 ۰۲4 - ۰6ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۴۴:۰۰[ بحار ۰۲۰۳]

 ۰۳۴4ص  ۱۱كامل الزيارات باب  - ۰۰: 66 - 6۳[ بحار ۰۲۰۲]

 ۰۴۲4ص  6۳كامل الزيارات باب  - 6۳:۰۰[ بحار ۰۲۰۱]

 ۰۰۰4ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۴6:۰۰[ بحار ۰۲۰۴]

 .۳6۴ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۳:۱۴[ بحار ۰۲۰6]

 .۰6ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۴۳:۰۰[ بحار ۰۲۰۳]

 .۰6 - ۰۳ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۳۱:۱۴[ بحار ۰۲۰۰]

 .۰۳۳ص  ۱۴كامل الزيارات باب  - ۰۰:۰۰بحار  - ۲۰:۰[ منتخب طريحي ۰۲۰۰]

 .66ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۱۲: ۳۱۲ - ۳۱۱[ بحار ۰۲۳۱]

 .۳6۴ص  ۰۰يارات باب كامل الز - ۰۰۳:۱۴[ بحار ۰۲۳۰]

ي )در ذيل آيه ۲6۰السالم( ص تفسير امام حسن عسكري )عليه - ۲۱۴:۱۱[ بحار ۰۲۳۳]

 ي بقره(.سوره ۰۱

 .۳۱ص  ۳۲كامل الزيارات باب  - ۳۰۰:۱۴[ بحار ۰۲۳۲]

 .۳۰۲: ۰كافي  - ۰۰ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۳۳۴:۱۴[ بحار ۰۲۳۱]

 ۰۲۳4ص  ۱۰باب  كامل الزيارات - ۳۳:۰۰[ بحار ۰۲۳۴]

 ۰۳۰4ص  ۱۳كامل الزيارات باب  - ۴۴:۰۰[ بحار ۰۲۳6]
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 ۰۰4ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - 6۰:۰۰[ بحار ۰۲۳۳]

 ۰6۰4ص  6۰كامل الزيارات باب  - ۱۰:۰۰[ بحار ۰۲۳۰]

 ۰6۱4ص  ۰۳۰علل الشرائع باب  - ۳۳۰:۱۴[ بحار ۰۲۳۰]

 6۳4 - 6۰ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۳۳۰:۱۴[ بحار ۰۲۲۱]

 )حديث قدامة بن زائدة(. ۳6۴ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۳:۱۴[ بحار ۰۲۲۰]

 ۰۰4فراز  ۰ي خطبه ۳۰[ نهج البالغه فيض االسالم ص ۰۲۲۳]

 ۲۳4فراز  ۰۱خطبه  ۳۱۰االسالم ص البالغه فيض[ نهج۰۲۲۲]

 [ گذشت در شهادت آن حضرت.۰۲۲۱]

 .۰۰۱و  ۰۰۳ص  ۲۰و  ۲۰كامل الزيارات باب  - 6۰و  6۱:۰۰[ بحار ۰۲۲۴]

 .۲۱ي ي بقره آيه[ سوره۰۲۲6]

)زيارت  ۳۱:۰۰بحار  - ۰۱۰ص  ۳۱امالي صدوق مجلس  - ۰۳[ مثير االحزان ص ۰۲۲۳]

 مطلقه امام حسين(.

 . ۰۱۰ص  ۳۱امالي صدوق مجلس  - ۳۰۰:۱۴[ بحار ۰۲۲۰]

 .۲۴۰:6كافي  - ۰۰6مكارم االخالق ص  - 6۳: ۰۳6 - ۰۳۳[ بحار ۰۲۲۰]

 .۰6۰:۲مناقب ابن شهر آشوب - ۳۰۱:۱۲بحار [ ۰۲۱۱]

 .6۳ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۲۱۰:۱۱[ بحار ۰۲۱۰]

 .۰۲۲:۳ارشاد مفيد  - ۳۲۰:۱۱[ بحار ۰۲۱۳]

 .۰۰۱ص  ۳۳كامل الزيارات باب  - ۱۱۰اقبال ص  - ۰۲و  ۰۱۱:۰۰[ بحار ۰۲۱۲]

 .۰۰۳ص  ۲۰كامل الزيارات باب  - 6۱:۰۰[ بحار ۰۲۱۱]

 ۰۱۴:۳4منتخب طريحي  - ۰6:۳۴[ بحار ۰۲۱۴]

 ۰۲۰:۳4ارشاد مفيد  - ۳۳۴:۱۲[ بحار ۰۲۱6]

 ۲۳:۳4مقتل خوارزمي  - ۱6:۱۴[ بحار ۰۲۱۳]

 ۲۰:۳4مقتل خوارزمي  - ۱۱:۱۴[ بحار ۰۲۱۰]
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 ۰۲6:۳4ارشاد مفيد  - ۰۱:۱۴[ بحار ۰۲۱۰]

 6۰:۳4مقتل خوارزمي  - ۰۳۰:۱۴[ بحار ۰۲۴۱]

 ۳۳4لهوف ص  - ۱۴: ۰۲۰ - ۰۲۳[ بحار ۰۲۴۰]

 ۴۳:۳4مقتل خوارزمي  - ۰۲۰:۱۴[ بحار ۰۲۴۳]

 ۰۰4ص  ۳۱امالي صدوق مجلس  - ۳6۰:۱۲[ بحار ۰۲۴۲]

 ۱۳۰4ص  ۰۳امالي صدوق مجلس  - ۳6۳:۱۲[ بحار ۰۲۴۱]

 ۳۰:۳4مقتل خوارزمي  - ۱۴: ۰۲۰ - ۰۱۱[ بحار ۰۲۴۴]

مقتل خوارزمي  - ۰۳مثير االحزان ص  - ۰۲لهوف ص  - ۰۱۳ - ۰۱۰:۱۴[ بحار ۰۲۴6]

۳۳:۳. 

 .6۱:۳مقتل خوارزمي  - ۰۱مثير االحزان ص  - ۳۰لهوف  - ۰۲۲:۱۴[ بحار ۰۲۴۳]

ي حضرت زينب )سالم اهلل عليها( )خطبه ۲۱: ۳احتجاج طبرسي  - ۰۴۳:۱۴[ بحار ۰۲۴۰]

 نيز ذكر شده(.

 .۰۴۱:۲مناقب ابن شهر آشوب  - ۳۰۰:۱۲[ بحار ۰۲۴۰]

 ۳۱۰:۰4خصال  - ۰: ۳۱۳ - ۳۱۲عيون االخبار  - ۳۲۲:۰۰[ بحار ۰۲6۱]

 ۳۳۳:۴4تاريخ طبري  - ۳: ۲۰ - ۲۳مقتل خوارزمي  - ۱6:۱۴[ بحار ۰۲6۰]

 ۴۱4لهوف ص  - ۲۳:۳مقتل خوارزمي  - ۱6:۱۴[ بحار ۰۲6۳]

 ۳4: ۲۳ - ۲۲مقتل خوارزمي  - ۱۴: ۱۳ - ۱۰[ بحار ۰۲6۲]

 ۳۰۰4: ۰۰[ بحار ۰۲6۱]

 ۴۱4و  ۱۴و  ۱۰و  ۲۱: ۱۴[ بحار ۰۲6۴]

 .۳۳۳:۰خصال  - ۳۱۱:۰۰[ بحار ۰۲66]

 .۰۱۱:۳ارشاد مفيد  - 6:۱۴[ بحار ۰۲6۳]

 .۳۴۳:۰مقتل خوارزمي  - ۴:۱۴[ بحار ۰۲6۰]

 .۳: ۰۳ - ۰۲ارشاد مفيد - ۲۰۳:۱۱[ بحار ۰۲6۰]
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 .۳۱۰:۴تاريخ طبري  - ۲۰۰:۱۱[ بحار ۰۲۳۱]

 .۲۰۳:۱۱[ بحار ۰۲۳۰]

 .۴۳لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۰۲۳۳]

 .۳۱:۰[ منتخب طريحي ۰۲۳۲]

 .۰۱۲تذكره سبط ابن جوزي ص  [۰۲۳۱]

 .۲6:۳مقتل خوارزمي  - ۴6:۱۴[ بحار ۰۲۳۴]

 .۰66:۰تفسير قمي  - ۳۲۱:۰۰[ بحار ۰۲۳6]

 .۲۰:۳مقتل خوارزمي  - ۱۱:۱۴[ بحار ۰۲۳۳]

 .۴۳ي ي مريم آيهسوره - ۴۰:۳تفسير قمي  - ۳۳۳:۰۰[ بحار ۰۲۳۰]

 .۴۰: ۳تفسير قمي  - ۳۳۳:۰۰[ بحار ۰۲۳۰]

 .۳۰۲ - ۳۰۳كمال الدين  - ۱۳۰مستطرفات السرائر ص  - ۱۲: ۳۱۰ - ۳۴۰[ بحار ۰۲۰۱]

 .۰: ۰۳۳ - ۰۲۲الدين كمال - ۳۳۰:۰۰[ بحار ۰۲۰۰]

 .۴۰لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۰۲۰۳]

 .۰۱۳:۳تفسير عياشي  - ۲۲۴:۰۰[ بحار ۰۲۰۲]

 .۳6۱ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۰۴:۰۰[ بحار ۰۲۰۱]

 .۳۰ي ي صافات، آيه[ سوره۰۲۰۴]

 .6۱:۰عيون االخبار  - ۳6۴:۳كمال الدين  - ۳۱۴:۲6[ بحار ۰۲۰6]

 .6۳۱:۱مجمع البيان  - ۳۳۰:۰۰[ بحار ۰۲۰۳]

 .۴۰لهوف ص  - ۴۰:۱۴[ بحار ۰۲۰۰]

 .۴۴: ۳عيون االخبار  - 6۲:۰۰[ بحار ۰۲۰۰]

 .۳۰:۳۰لهوف ص  - ۲۲۱:۱۱[ بحار ۰۲۰۱]

 .۰۱۰:۳خرائج  - ۰۱:۱۴[ بحار ۰۲۰۰]

 .۰۴۲:۰تفسير قمي  - ۰۳: ۴ - 6[ بحار ۰۲۰۳]
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 .۳۱۰[ جالء العيون، مجلسي ص ۰۲۰۲]

 .۲۱۰:۰امالي طوسي  - ۱:۰۳[ بحار ۰۲۰۱]

 .۰۴مقاتل الطالبين ص  - ۱۰لهوف ص  - ۱۴:۱۴[ بحار ۰۲۰۴]

 .۲۱۳:۳تفسير قمي  - ۳۳۴:۰۳[ بحار ۰۲۰6]

 بنقل از كتاب مهيج االحزان. ۰۳۴[ ذريعة النجاة ۰۲۰۳]

 ۲۴:۳4مقتل خوارزمي  - ۴۴:۱۴[ بحار ۰۲۰۰]

 ۲۰4:باب ۱۴[ بحار ۰۲۰۰]

 ۳۰4مثير االحزان ص  - ۰۲۳ - ۰۲۲: ۱۴[ بحار ۰۱۱۱]

 ۰۴۴4[ سورة الشعراء آية ۰۱۱۰]

 ۱۰:۱۴4[ بحار ۰۱۱۳]

 ۳۳:۰4[ منتخب طريحي ۰۱۱۲]

 ۳66:64مراجعه شود مجمع البيان  - ۲۰۳:۰۰[ بحار ۰۱۱۱]

 ۳66:64مجمع البيان  - ۲۰۳:۰۰[ بحار ۰۱۱۴]

 .۴۰ - 6۱مقاتل الطالبيين ص  - ۱۳:۱۴[ بحار ۰۱۱6]

 .۴6ي ي هود آيه[ سوره۰۱۱۳]

 .۰:۱۴[ بحار ۰۱۱۰]

 . ۲6۰:۰۰[ بحار ۰۱۱۰]

 .۴۴ - ۴6لهوف ص  - ۴۳:۱۴[ بحار ۰۱۰۱]

 .۳۱ - ۳۲ي ي قصص آيه[ سوره۰۱۰۰]

 .۰۱۱: ۳ارشاد مفيد  - ۰۰:۱۴[ بحار ۰۱۰۳]

 .۱۱ي ي ص آيه[ سوره۰۱۰۲]

 .6۳ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۳۲۰: ۱۱ [ بحار۰۱۰۱]

 .۲۴و  ۲۰:۳مقتل خوارزمي  - ۴۴و  ۱۱:۱۴[ بحار ۰۱۰۴]
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 .۱۰قرب االسناد ص  - ۰6۰:۰۱[ بحار ۰۱۰6]

 .۳۰ص  ۳۴كامل الزيارات باب  - ۳۴۳ثواب االعمال ص  - ۲۱۰:۱۱[ بحار ۰۱۰۳]

 .۳۲۳:۲مناقب  - ۳۰۰:۱۴[ بحار ۰۱۰۰]

 .۳ي ي مريم آيه[ سوره۰۱۰۰]

 ۴۴4 - ۴6ص  ۰6كامل الزيارات باب  - ۳۲۰:۱۱[ بحار ۰۱۳۱]

 ۳۳۲:۳4احتجاج طبرسي  - ۳۳۲:۱۱[ بحار ۰۱۳۰]

 ۳4ي ي مريم آيهسوره - ۰۰6ص  ۳۰امالي صدوق مجلس  - ۳۲۰:۱۲[ بحار ۰۱۳۳]

 ۰۰۳:۱۱4بحار  - ۰۰۱: ۰۱[ بحار ۰۱۳۲]

 ۱6۴:۰4كافي  - ۰۰۳ص  - ۳۰امالي صدوق مجلس  - ۳۱۲:۱۱[ بحار ۰۱۳۱]

 ۰۰۱:۰۱4 - ۰۰۳:۱۱[ بحار ۰۱۳۴]

 66۴:۳4كافي - ۰۰۰:۰۱[ بحار ۰۱۳6]

 ۰۰4 - ۰۱ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۱۴: ۳۰۰ - ۳۰۳[ بحار ۰۱۳۳]

 ۰۰:۰4تفسير قمي  - ۰۱: ۲۴۳ - ۲۴۰[ بحار ۰۱۳۰]

 6۰4لهوف ص  - ۰۲:۱۴[ بحار ۰۱۳۰]

 ۰6۱4: ۰مقتل خوارزمي  - ۳۱۰:۱۱[ بحار ۰۱۲۱]

 .۲۰۰:۰۰[ بحار ۰۱۲۰]

 [ تفصيل اين مطالب گذشت در فصول گذشته.۰۱۲۳]

 .۳۳:۳مقتل خوارزمي  - ۰۲۱:۳منتخب طريحي  - ۱۴: ۱6 - ۱۳[ بحار ۰۱۲۲]

 .۰۲۲:۳منتخب طريحي  - ۳۴۳:۲[ مناقب ابن شهر آشوب ۰۱۲۱]

 .۲۳:۳مقتل خوارزمي  - ۴6: ۱۴[ بحار ۰۱۲۴]

 در مباحث قبلي گذشت.السالم( [ تفصيل سرگذشت سر مبارك امام )عليه۰۱۲6]

 .۳۳و  ۳۰ي ي قصص آيه[ سوره۰۱۲۳]

[ گذشت در عنوان چهارم: قسم سوم از الطاف و مراجعه شود كتاب ناسخ التواريخ ۰۱۲۰]
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۰۱:۱. 

 .۳۲۱: ۲مناقب  - ۰۰۱:۱۱[ بحار ۰۱۲۰]

 .6۰:۳منتخب طريحي  - ۱۴: ۰۰۲ - ۰۰۱[ بحار ۰۱۱۱]

 .۳۳ص  ۳۱ت باب كامل الزيارا - ۳۱۱و  ۳۱۴:۱۴[ بحار ۰۱۱۰]

 .۳۳ص  ۳۱كامل الزيارات باب  - ۳۱۱و  ۳۱۴:۱۴[ بحار ۰۱۱۳]

 .۲۳ي ي بقره آيهسوره - ۰۳:۰منتخب طريحي  - ۳۱۴:۱۱[ بحار ۰۱۱۲]

 [ تفصيل اين مطالب گذشت.۰۱۱۱]

 .۰6۰:۲مناقب  - ۱۴: ۰۰ - ۰۳[ بحار ۰۱۱۴]

 .۳6۰ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۰۱۰:۰۰[ بحار ۰۱۱6]

 .6۳ - 6۰ص  ۳۰كامل الزيارات باب  - ۳۳۰:۱۴حار [ ب۰۱۱۳]

 .۰۳ - ۰۲ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۱۴: ۳۱۰ - ۳۱۰[ بحار ۰۱۱۰]

 .۰۰۲ص  ۱۰امالي صدوق مجلس  - ۰۴۲:۰اكمال الدين  - ۲6۴:۰۲[ بحار ۰۱۱۰]

 .۲۰۰امالي مفيد ص  - ۰۳۱ص  ۳۰امالي صدوق مجلس  - ۳۲۱:۱۴[ بحار ۰۱۴۱]

 .۰: ۰۱۰ - ۰۱۰كمال الدين  - ۲۰:۰۲[ بحار ۰۱۴۰]

 .۲۴:۳مقتل خوارزمي  - ۰۰۴ - ۰۰6مخنف ص مقتل ابي - ۴۴:۱۴[ بحار ۰۱۴۳]

 ، باب اسماعيل.۰۱ي ي طه آيه[ سوره۰۱۴۲]

 .۳۰لهوف ص  - ۲6۱:۱۱[ بحار ۰۱۴۱]

 .۰۲۰:۳تفسير قمي  - ۳۰:۰۲[ بحار ۰۱۴۴]

 .۴۱ي ي مريم آيه[ بحار سوره۰۱۴6]

 .6۱ص  ۰۰كامل الزيارات باب  - ۳۲۳:۱۱و  ۲۰۱:۰۲[ بحار ۰۱۴۳]

 .۳۰:۳كشف الغمة  - ۱۰مثير االحزان ص  - ۳6لهوف ص  - ۲6۳:۱۱[ بحار ۰۱۴۰]

 )با مختصر تفاوتي(. ۰۱: ۰۳ - ۰۰[ بحار ۰۱۴۰]

 .۳۰۰:۳احتجاج طبرسي  - ۰۲:۱۴[ بحار ۰۱6۱]
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 .۰۱ص  ۳6كامل الزيارات باب  - ۱۴: ۳۱۰ - ۳۱۳[ بحار ۰۱6۰]

 ۳۲۳:۳4تفسير قمي  ۰۱۱:۰۱ [ بحار۰۱6۳]

 ۰۳4فراز  ۰۴6ي خطبه ۴۱۳:۲البالغة فيض االسالم نهج - ۳۲۰:۰۱[ بحار ۰۱6۲]

 ۰۳4فراز  ۰۴6ي خطبه ۴۱۳:۲البالغة فيض االسالم نهج - ۳۲۰:۰۱[ بحار ۰۱6۱]

 [ تفصيل اين مطالب گذشت.۰۱6۴]

 ۳۳4ص  ۳۲كامل الزيارات باب  - ۳6۳:۱۱[ بحار ۰۱66]

 ۰۰۱4معاني االخبار ص  - ۰۳۱:۰۰[ بحار ۰۱6۳]

 ۳۰:۰4منتخب طريحي  ۳۱۲:۱۱[ بحار ۰۱6۰]

 ۳۳۲:۳4احتجاج طبرسي  - ۰۳۰:۰۱و  ۳۳۲:۱۱[ بحار ۰۱6۰]

 ۳۰۰:۲4مناقب ابن شهر آشوب  - ۱۱۲:۰۱[ بحار ۰۱۳۱]

 ۳۱۰:۰4عيون االخبار  - ۳۳۴:۱۱[ بحار۰۱۳۰]

 ۲۱۴:۰4تفسير قمي  - ۳۲۰:۰۳[ بحار ۰۱۳۳]

 .۳۱۰ص  ۱۲امالي صدوق مجلس  - ۳6۱:۰۳[ بحار ۰۱۳۲]

 .۰۱۲ص  ۲۳كامل الزيارات باب  ۳۰۳:۱۱[ بحار ۰۱۳۱]

 .۰۱۰ي كوثر [ سوره۰۱۳۴]

 .۰۱۳ص  ۲۳كامل الزيارات باب  - ۳۰۱:۱۱[ بحار ۰۱۳6]

 (.۴)مجلس  ۱۰:۰منتخب طريحي  - ۳۱۳:۱۱[ بحار ۰۱۳۳]

 .۴۳ص  ۰۱كامل الزيارات باب  - ۱۲: ۳۳۱ - ۳۳۰[ بحار ۰۱۳۰]

 [ رود به معناي فرزند است.۰۱۳۰]

 [ بايد )تو عاقلي( باشد.۰۱۰۱]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/

	اشك روان بر امير كاروان = دمع العين علي خصائص الحسين عليهالسلام: ترجمه الخصايصالحسينيه
	اشك روان بر امير كاروان = دمع العين علي خصائص الحسين عليهالسلام: ترجمه الخصايصالحسينيه
	اشك روان بر امير كاروان = دمع العين علي خصائص الحسين عليهالسلام: ترجمه الخصايصالحسينيه
	مشخصات كتاب
	پيشگفتار مترجم
	مقدمه آية الله جزايري
	مختصري از ترجمهي احوال و آثار حاج شيخ جعفر شوشتري مؤلف كتاب
	مقدمهي ويراستار
	كتابنامهي خصائص
	شروح خصائص
	ديگر كتابهاي خصائص
	يادكردي از مترجم محترم
	شهرستاني از ديدگاه بزرگان
	وفات
	تأليفات گرانبها
	استدراك از خصائص
	در ذكر مصائب جانسوز حضرت امام حسين
	در اين نفس آخر توشهاي بردار
	اسباب خوف و رجاء
	به ايمان خود اميدوار گشتم
	هنگام ورود به زمين كربلا
	حسين در دامان پيغمبر
	ياد حسين رقت قلب ميآورد
	زائر آن حضرت سقايت كوثر نمايد
	مجالس عزاداري حسين چهارده صفت دارد
	ترتيب اين كتاب و عناوين دوازده گانه

	در ذكر خصوصيات امام حسين در عوالم وجود تا انقضاء روز جزاء و مقاصد هفتگانهي آن
	در خلقت نور شريف حضرت پيغمبر
	خصوصيات حضرت بعد از خلقت تا زمان ولادتش
	در خصوصيت محل آن حضرت بعد از ولادتش
	خصوصيت محل آن حضرت بعد از شهادت
	در خصوصيت محلش در عالم بزرخ
	در خصوصيت محل آن حضرت در روز محشر
	در خصوصيت محل آن حضرت در بهشت
	در خصوصيات حميده و اخلاق پسنديدهي امام حسين
	صفات شجاعت، عبادت و رعايت حقوق
	حياء از صفات بازر حسين
	رقت قلب حسين بر اهل هموم و غموم
	مدح حسين در قرآن و حديث
	حضرت امام حسين سبب حزن مؤمنين
	در خصوصيات عبادات آن حضرت در روز عاشورا
	در خصوصيت صفات و اخلاق و عبادات آن حضرت در روز عاشورا
	طهارت ظاهري و باطني آن حضرت در شب عاشورا
	چهار قسم نماز آن حضرت در روز عاشورا
	دفن طفل شيرخواره به پنج دليل
	زكات بدن و مال در شب و روز عاشورا
	امتيازهاي سيزده گانه جهاد امام حسين با جهاد در اسلام
	اشاره
	كتاب العبادات المستحبه
	سقايت آن حضرت در روز عاشورا
	اطعام دادن آن حضرت در شب و روز عاشورا
	ملاطفت آن حضرت در شب و روز عاشورا
	دفع نمودن دشمن در شب و روز عاشورا
	تسلي دادن آن حضرت در شب و روز عاشورا
	عيادت آن حضرت در شب و روز عاشورا
	تلاوت ذكر و دعا در شب و روز عاشورا
	كتاب العبادات القلبية و الصفات الحميدة
	اشاره

	يقين، رضا، سخاوت و شجاعت از عبادات قلبي آن حضرت
	اطمينان قلب و حلم از صفات حميدهي آن حضرت
	حسن خلق، مروت، غيرت، قناعت و صبر آن حضرت

	گريهي حضرت رسول بر حسين
	گريه بر مصائب اهل بيت از اعظم عبادات است
	امام حسين جامع صفات متضاد
	جمع بين دو تكليف متضاد
	در خصوص الطاف الهيه نسبت به آن حضرت و اقسام يازده گانهي آن
	در خصوصيت تعبير از الطاف شريفه
	در خصوصيت عطيهي خداوند نسبت به آن حضرت
	در الطاف خاصه به آن حضرت از تكلمات الهي
	اشاره
	اعطاء قلب نبي به حضرت حسين
	اشاره

	اعطاء روح و فواد و عقل حضرت نبي به آن حضرت
	سبب تخصيص آن حضرت به اين احترامات

	اعطاء عرش به امام حسين
	اعطاء بهشت به آن حضرت
	اشاره
	اعطاء از جميع مخلوقات به آن حضرت
	اشاره

	باب الارض اعطايي به حسين
	باب هوا و فضا اعطايي به حسين
	باب الماء اعطايي به حسين
	محروم ساختن حسين از آب
	تشنگي آن حضرت در چهار عضو تأثير نموده بود
	باب اشجار: شجرهي موسي و نخلهي عيسي
	باب الوحوش و الطيور، باب الخيل و الابل
	احترامات خاصه از زمان حمل تا بعد از قيامت
	اشاره

	خصايص زمين كربلا

	احترامات خاصه به آن حضرت مقارن با هتك حرمتي كه به او شد
	احترامات خاصه متعلق به طعام آن حضرت
	احترامات خاصه متعلق به لباس آن حضرت
	در بيان مظهر لطف خاص رباني نسبت به آن حضرت
	در بيان مظهر لطف رباني نسبت به آن حضرت
	هدف از آفرينش، عبوديت است
	انسان غوطه ور در معاصي است
	امتثال نمودن خطاباتي كه مخصوص او بود
	خطابات به انسان از طرف پروردگار
	زيارت حسين، مراتب عباد مكرمين و...
	آرزو نمودن شهادت در ركاب آن حضرت
	يكي از وسائل حسينيه، گريه بر آن حضرت
	اجر و مزد عزادارن حسيني...
	در خصوصيات خشوع و مناجات آن حضرت
	در خصوصيات خشوع و مناجات آن حضرت
	اشاره
	در منشا باطني از گريه
	اشاره
	گريه به سبب ملحوظ
	اشاره

	به سبب علاقهي قلبيه با صاحب مصيبت
	علاقهي شدت اتصال
	مصاب صاحب حق باشد بر گريه كننده
	علاقهي بزرگي و جلالت شأن
	علاقهي محامد صفات
	علاقهي تبعيت و جنسيت است
	گريه از براي مجموع صفات

	گريهي بدون سبب ملحوظ
	در اسباب خارجيه كه باعث بر گريه است
	اشاره

	دخول ماه محرم سبب حزن و بكاء

	در كيفيت رقت و جزع و گريه بر آن حضرت
	اشاره
	در بيان مجالس براي ذكر مصيبت بر آن حضرت
	اشاره
	محزون شدن لوح و قلم و عرش
	نوع 1
	اشاره
	نوع 2
	اشاره

	عرفات
	در بهشت مرثيه خوان حوريه و...
	در بهشت مرثيه خوان جبرئيل و..
	مجلس حضرت آدم در كربلا
	كشتي نوح موقع رسيدن به محل شهادت
	مجمع البحرين و ملاقات موسي با خضر
	بساط سليمان بود
	شاطي حزران بود...
	از براي ابراهيم وقت شكستن بتها و ذبح پسرش
	از براي ابراهيم در وقت عبورش به كربلا
	مجلس اسماعيل است...
	مجلس عيسي بن مريم است در كربلا
	در طور سينا بود
	بيت المقدس بود
	مجلس عيسي بن مريم است...
	نوع 3
	اشاره

	يك سال بعد از ولادت و تعزيت بر آن حضرت
	دو سال بعد از ولادت و گريهي حضرت رسول بر آن حضرت
	پيغمبر در حال احتضار حسين را به سينه چسبانيد
	اميرالمومنين بر لب شط فرات بر حسين گريست
	مرثيهي امام حسن در عزاي برادرش حسين
	مرثيه خواني ام سلمه در خارج از مدينه
	مرثيه خواني امام حسين در مسجدالحرام
	مجلس عزاداري پيش از ورود به كربلا
	مجلس عزاداري در شب عاشورا و خطبه خواندن آن حضرت
	آخرين مجلس در سحر شب عاشورا
	نوع 4
	اشاره

	مرثيه خواني حضرت سجاد در مجلس يزيد

	نوع 5


	صحف و كتبي كه مشتمل بر مرثيهي آن حضرت است
	در خواص مجالس گريه بر آن جناب
	در خواص گريه
	در فضائل گريه
	در خواص گريه از حيثيت اجر و ثواب
	در خواص چشمي كه گريه بر حسين كند
	در خواص اشكي كه جاري ميشود بر امام مظلوم
	در خاتمهي مقاصد سابقه
	در خصوصيات زيارت آن حضرت و ابواب دوازده گانهي آن
	اشاره
	در خصوصيات زيارت آن حضرت
	اشاره

	اي دو چشم اشك بريزيد
	در فضائل زائرين آن حضرت
	دعاي ملائكه از براي زوار
	ملائكه در تشييع جنازه زوار، حاضر ميشوند
	زيارت آن حضرت، موجب آمرزش گناهان
	شفاعت زوار در حق ديگران
	زيارت آن حضرت، مساوي با سي حج مقبول
	خداوند، زائرين را نااميد نميكند
	در فضائل عجيبهي زيارت آن حضرت
	در فضائل خاصهي زيارت آن حضرت
	اشاره

	كجايند زوار حسين بن علي؟
	كيفيت وارد شدن حضرت زهرا به محشر
	كيفيت وارد شدن امام حسين به محشر

	صفات خاصه از براي زوار
	اجرهاي مخصوص براي زوار
	احكام خاص براي زيارت آن حضرت
	در شروط و آداب شرعيهي زيارت
	آثاري كه بر ترك زيارت مترتب است
	در زيارات مخصوص به اوقات
	الطاف خداوندي نسبت به زيارت آن حضرت
	اشاره
	در خطابات وارده نسبت به زيارت آن حضرت
	اشاره

	اعظم مصائب آن حضرت
	نامه نوشتن آن حضرت به اهل بصره
	نامه نوشتن آن حضرت به سوي اشراف كوفه
	طلب ياري كردن آن حضرت از دشمنانش به جهت اتمام حجت
	طلب ياري كردن آن حضرت در وقت محاصره
	تلبيات سبعه اجابت از براي استغاثههاي آن حضرت
	اشاره
	استغاثههاي سبعه به جهت حالت آن حضرت
	اشاره

	مقابل شدن دو لشكر به هم
	موقع وقوع جنگ
	در وقت كشته شدن ياران
	در وقتي كه بر خاك افتاد
	با بدن زخم دار بر روي خاك گرم
	مهيا شدن از براي قتلش
	در حالت شهادت

	استغاثههاي سبعهي هر فرد در وقت مردن و...
	زيارت هر يك از اعضاي آن حضرت
	خصوصيات زوار آن حضرت قبل از شهادت
	اشاره

	زوار آن حضرت بعد از شهادت
	زواري كه بعد از دفن به زيارت آمدند
	اشاره

	جنايات متوكل عباسي در حق آن حضرت
	اصرار ورزيدن متوكل بر محو قبر آن حضرت

	در خصوصيات آن حضرت نسبت به كلام الله مجيد و مقاصد پنجگانهي آن
	وجودش مانند كلام الله
	اشاره
	مشاركت آن حضرت با قرآن در جميع صفات
	اشاره

	قرآن كلام الله صامت و حسين كلام الله ناطق
	منازل چهارده گانهي قرآن از براي شفاعت و خصومت
	منازل چهارده گانه فضائل امام حسين
	منازل چهارده گانهي مصائب آن حضرت
	آياتي كه در مرثيهي آن حضرت نازل شد
	اشاره

	خروج آن حضرت از مدينه
	در بيان كمي يارانش
	در مجمل بيان شهادت آن حضرت
	حسين، نفس مطمئنه است
	مراد از ظلم، شهادت حسين است
	در بيان انتقام از كشندگان او
	مراد به ذبح عظيم، حسين است

	در بيان ثبوت خصائص سورهي حمد و بسم الله از براي آن حضرت
	در مجامع صفاتي كه متعلق است از قرآن به آن حضرت
	اشاره
	تمام سورههاي قرآن در حق آن حضرت
	اشاره

	از براي حسين معراج مخصوصي است در كربلا
	حروف مقطعهي قرآن و بدن قطعه قطعهي حسين

	در خصوصيات آن حضرت نسبت به بيت الله الحرام و مقاصد چهار گانهي آن
	بيت الله حقيقي قلب آن حضرت است
	اشاره
	بيت الله حقيقي و تعظيم نمودن بيت الله ظاهري
	اشاره

	جميع فضائل و كرامات كعبه از براي حسين
	كعبه ركني از اركان اسلام و حسين ركني از اركان ايمان
	كعبه مقام ابراهيم و مقام حسين كتف پيغمبر
	خداوند براي مقام كعبه و حسين كرامات قرار داده
	مرغ سفيدي نزد جسد شريف آن حضرت
	كعبه و حسين مطاف ملائكهاند
	حسين اشرف از كعبه است
	نماز مسافر در كعبه و كربلا تمام است
	تمام انبياء زيارت كردهاند زمين كربلا را
	نور حسين از كعبه بيشتر است
	حديث سيب و به و انار...
	داستان اصحاب فيل در كعبه و يزيد در كربلا
	نظر به كعبه سبب مغفرت و نظر به حسين از اعظم عبادات
	كعبه و كربلا هر دو تكلم نمودند
	در اطراف كعبه و كربلا چند مقام معظم محترم است
	نماز در كعبه و كربلا بهتر از هزار نماز
	حضرت خليل در مكه و امام حسين در كربلا مأمور به ترك عيال
	كعبه و كربلا هرگز بدون طواف نيستند
	ميزان ثواب آن حضرت با ثواب حج بيت الله
	اشاره

	تلبيه گفتن حسين مانند تلبيهي كليم الله
	بيعت گرفتن براي فرعون اين امت
	در خواب هم خوف از برايش حاصل ميشد
	خدايا تويي خداي بي شريك
	شهداء اصحاب حاجيان حقيقي
	مادر وهب و زوجهي وهب از زنان در گرد بيت الله حقيقي

	در خصائص آن جناب كه متعلق است به ملائكه
	اشاره
	در خصوصيات آن حضرت نسبت به ملائكه
	اشاره

	انصار از ملائكه در چند مورد
	ملائكهاي كه مشغول بخدمتند

	متصف بودن آن حضرت از صفات ملائكه
	عطاياي آن حضرت به ملائكه
	در خصوصيات آن حضرت نسبت به انبياء عظام
	در خصوصيات آن حضرت نسبت به انبياء عظام
	در خصوصيات آن حضرت نسبت به تمام انبياء
	اشاره
	در خصوصيات آن حضرت نسبت به فضائل انبياء
	اشاره

	حسين بن علي را نيكو بشناسيد
	مقايسهي گريهي آدم با گريهي حسين
	مبتلا شدن آدم به قتل هابيل و حسين به قتل علي اكبر
	ادريس پيغمبر و حسين
	حضرت ابراهيم و حسين و قبول نكردن اغاثهي ملائكه
	خداحافظ اينك من هم رفتم
	يوسف به نزد عزيز مصر و حسين به نزد يزيد...
	صالح، صاحب ناقه و حسين صاحب عيال و اطفال و...
	هود و حسين صاحبان توكل خاص
	ايوب و حسين بندگان خاص الخاص خدا
	خصوصيات حضرت يحيي با حسين
	بشارت به ولادت يحيي و حسين از طرف خداوند
	ياد كردن يحيي در وقت نزول و ارتحال
	اعظميت مصيبت حسين مظلوم از يحيي مظلوم
	موسي كليم الله بود و حسين نيز كليم الله
	موسي صاحب عصا و حسين صاحب شمشير
	اسماعيل ذبيح الله بود و حسين نيز ذبيح الله
	داود نوحه گر بود و حسين نيز نوحه گر
	سليمان صاحب ملك عظيم بود و حسين نيز صاحب ملك عظيم
	عيسي فرزند مريم و حسين فرزند زهرا

	عطاياي انبياء به سبب حسين
	در خصوصيات آن حضرت نسبت به افضل انبياء
	ثبوت فضائل خاتم الانبياء براي حسين
	امام حسين در ادب فارسي
	انگشت و انگشتر
	عهد الست
	هواي نينوا
	بزم عزا
	يا حجة الله
	جانسوز نالهاي
	خاطرهي كربلا
	چشمهي خون
	موج بلا
	آه آسمان سوز
	پاورقي


